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İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü 2020-2021 Bahar Dönemi  

EKO 404 SEMİNER DERSİ TAKVİMİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

1) Seminer dersini alan tüm öğrencilerin 25 Şubat 2021 Perşembe saat 10:45’de yapılacak ilk derse katılması önem arz 
etmektedir. 

2) Seminerler grup olarak hazırlanmalıdır. Her grup en az 2, en fazla 4 öğrenciden oluşmalıdır. 

3) Gruplar; öğretim üyesi ile görüştükten sonra istediği danışman ile çalışabilir. Her danışmanın alabileceği grup ve 
öğrenci sayısı yaklaşık 5-6 grup ve 15-20 öğrencidir.  

4) 8 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar tüm gruplar; grup üyelerini ve danışman öğretim üyeleri ile belirledikleri konu 
başlıklarını aşağıda verilen Tablo-1’de doldurarak Arş. Gör. Gülçin KENDİRKIRAN’a (gulcinkendirkiran@sdu.edu.tr) e-
posta ile bildirmek zorundadır. 

5) Seminer çalışmaları; SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmalıdır. Yönergeye, 
www.sdu.edu.tr ----> Sosyal Bilimler Enstitüsü ----> Öğrenci İşleri ----> Tez İşlemleri menüsünden ulaşılabilir. 
(http://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/102/files/tez-yazim-yonergesi-14012013.pdf) 

6) Yönergeye uygun olarak; kapak, içindekiler, sayfa yapısı, atıf yapma, kaynakça vb. dikkatle hazırlanmalıdır. Seminer 
çalışmaları en az 30 sayfa olmalıdır. 

7) Seminerlerin teorik bölümlerinde en az 15 kaynak kullanılmalıdır.  

8) Yazılan seminerler intihal programları tarafından taranacağından dolayı kaynakların kullanımında ve atıf yapmada 
kendi cümlelerinizden oluşan özet bilgiler yer almalıdır. İntihal yapıldığı tespit edilen seminerler “BAŞARISIZ” olarak 
değerlendirilecektir. Bu konuda sorumluluk tüm grup üyelerinindir. 

9) Kaynaklar için SDÜ kütüphane ve veri tabanları, YÖK tez merkezi, Google akademik vb.’den yararlanılabilir.  

10) Danışmanlarla sürekli iletişim halinde olunmalıdır. Dönem başlayana kadar seminer konusu ile ilgili ön araştırma 
yapılmalı ve bu doğrultuda her grup seminer konusunu kendi belirlemelidir. 

11) Çalışmaların teorik bölümleri, en geç 3-11 Nisan 2021 vize haftası danışmanlara teslim edilmelidir. Belirtilen vize sınav 
tarihinde OBS’ye yüklenmelidir. Vize notları, bu çalışmanız göz önüne alınarak danışmanlarınız tarafından verilecektir. 
Kısa sınav uygulaması bu ders için geçerli olmayacaktır. 

12) Hazırlanan çalışmaların 24 Mayıs – 5 Haziran 2021 tarihleri arasında PowerPoint’te hazırlanan sözlü sunumlar 
Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır. En geç 3 Nisan 2021 tarihine kadar her öğrenci Teams hesabını 
oluşturmalı ve bildirilen Teams grubuna katılım sağlanmalıdır. Sunumlara tüm grup üyeleri hazırlanmalıdır. Sözlü 
sunum süresi; soru cevap dahil 15 dakikayı geçmemelidir. 

13) Sunum haftası bütün öğrencilerin bütün grupların sunumunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Yoklama alınacak ve 
katılmayan öğrenciler için eksi not şeklinde değerlendirilecektir. 

14) Her grup hazırladığı semineri özet bir şekilde Poster haline getirecektir. Hazırlanan poster sunumların 24 Mayıs 2021 
tarihine kadar Arş. Gör. Gülçin KENDİRKIRAN’a e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. Poster hazırlama 
konusunda dönem içi derslerde bilgilendirme yapılacaktır. 

15) Sunum sonrası gerekirse düzeltmeler de yapıldıktan sonra, final sınav günü çalışmalar pdf olarak OBS’ye 
yüklenmelidir. 
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