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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

SEMİNER-I ve SEMİNER-II DERSİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanım, Temel İlke ve Hedef 

Amaç ve Kapsam 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 

(1) Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün dördüncü sınıf müfredatında yer alan IDE407 

Seminer-I ve IDE408 Seminer-II derslerinin yürütülmesine ve değerlendirilmesine 

yönelik ilke ve esasları belirlemektir. 

Tanım 

MADDE 2 

(1) Seminer, öğrencilerin belirli bir konuda bilimsel araştırma yapmaya dair bilgi ve 

becerilerini, araştırma sonucu elde ettikleri bilgiyi sentezleme, raporlama ve sunma 

yetilerini arttırmayı hedefleyen bir çalışmadır.  

(2) Seminer çalışması, Seminer-I ve Seminer-II derslerinde yapılan uygulamaların 

tümüdür.  

(3) Seminer çalışmasının konusunun belirlenmesi, tamamlanması ve değerlendirmesi bu 

yönergede belirlenen ilkeler doğrultusunda yürütülür.  

(4) Türkçe özet hariç seminer yazım dili İngilizcedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seminer Çalışmasının Konusu, Dönemi, Süresi, Teslimi ve Değerlendirilmesi 

 

Seminerin Konusu ve sorumlu öğretim elemanının belirlenmesi 

MADDE 3 

(1) Seminer-I ve Seminer-II derslerinin sorumluları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları arasından seçilir.  

(2) Seminer-I dersinde belirlenen konulara Seminer-II dersinde de devam edilir.   

(3) Seminer-I ve Seminer-II dersinde öğrencilerin çalışacağı konular Güz döneminin ilk 

haftası belirlenir ve bölüm web sayfasında yayımlanır.  

(4) Ders sorumlusu, çalışmanın her aşamasında öğrenciyi yönlendirir ve rehberlik eder. 

Öğrenci de, her aşamada ders sorunlusunun onayını alarak hareket eder. 

Seminer Çalışmasının Dönemi ve Teslimi 

MADDE 4 

(1) Bölüm öğretim planında yer aldığı üzere Seminer-I dersi güz döneminde, Seminer-II 

dersi ise bahar döneminde açılır. 

(2) Seminer Çalışması, American Psychological Association (APA) yazım kılavuzunda 

yer alan kurallara kurallarına uygun olarak hazırlanır. 
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(3) Seminer-I ve Seminer-II derslerinde yapılacak çalışmaların teslim tarihleri her 

akademik yılın başında bölüm başkanlığınca belirlenip web sitesinde ilan edilir.   

(4) Seminer çalışması güz dönemi başında bölüm başkanlığınca bölüm internet 

sayfasında ilan edilen tarihte ve formatta, basılı bir kopya halinde Bölüm Başkanlığına 

teslim edilir.  

(5) Öğrenciler, çalışmalarını sorumlu öğretim elemanlarına güz dönemi başında bölüm 

başkanlığınca bölüm internet sayfasında ilan edilen tarihe kadar elektronik formatta 

yollar.  

Seminer Çalışmasının Değerlendirilmesi 

MADDE 5 

(1) Seminer-I ve Seminer-II derslerinde yapılan çalışmalar, ekte yer alan değerlendirme 

formlarındaki kıstaslara göre sorumlu öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Seminer Çalışmasının Yazımı 

Kağıt Yüzeyi Kullanımı 

MADDE 6 

(1)  Çalışma için A4 formunda beyaz kağıt ve sadece siyah renk kullanılır. Çoğaltma, 

fotokopi ile aynı nitelikteki beyaz kâğıda yapılır. 

(2)  Seminer çalışmasının tamamında kağıdın tek yüzeyi kullanılır. 

Yazı Karakteri 

MADDE 7 

(1) Seminer çalışmasında Microsoft Word programı ve Times New Roman yazı karakteri 

kullanılır. 

(2) Çalışmanın tümünde aksi belirtilmedikçe yazı karakteri on iki punto olmalıdır. 

Yazımda kelime aralarında ve noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk  

bırakılarak yazıma devam edilir.  

Sayfa Düzeni 

MADDE 8 

(1) Çalışma metni, 1,5 satır aralıklı yazılır. İçindekiler, özet, İngilizce özet, kaynakça, 

şekiller dizini ve tablolar dizini 1,5 satır aralıklı hazırlanır. 

(2) Metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar bir satır aralıklı 

olarak yazılır. 

(3) Metinde satırlar iki yana yaslı biçimde yazılır. 

(4) Paragraf başlarında girinti yapılır. 

(5) Başlıklar ve alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılmaz; 2 satır daha 

sığdırılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. 

(6) Satırlar her iki yana yaslanır, sayfa sınırları sayfanın tüm kenarlarından 3 cm 

olmalıdır.  

Sayfa Numaraları 

MADDE 9 

(1) Sayfa numaraları sayfanın sağ üst köşesinde Times New Roman yazı tipiyle yazılır.  
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Bölüm Başlıkları 

MADDE 10 

(1) Seminer çalışmasının ana bölüm başlıkları 1, 2, 3, … şeklinde numaralandırılır. Alt 

bölüm başlıklarında ikili, üçlü vb. numaralandırma sistemi kullanılır. Örneğin; 1.1. 

birinci bölümün birinci alt bölümü; 1.1.1. birinci bölümün birinci alt bölümünün birinci 

alt bölümü anlamına gelir. 

(2) Birinci derece başlıklar büyük harfle ortaya hizalı;  ikinci derece başlıklar büyük 

harfle sola hizalı, diğer başlıkların ise kelimelerinin ilk harfi büyük olacak şekilde sola 

hizalı yazılır. Başlıklarda “ve/veya/ile” vb. gibi bağlaçlar varsa küçük harfle yazılır. 

Kaynakça Hazırlama 

MADDE 11 

(1) Seminer çalışmasında yer alması gereken “Kaynakça” kısmında, atıf yapılan 

kaynaklarla ilgili olarak metin içinde verilen bibliyografik künyeler ayrıntılı bir şekilde 

gösterilir.  

Seminer Çalışması Bölümleri 

MADDE 12 

(1) Seminer Çalışması; Dış Kapak, İç kapak sayfası, İçindekiler, İngilizce Özet, Türkçe 

Özet, Metin, Kaynakça şeklinde düzenlenir  

Dış Kapak 

MADDE 13 

(1) Seminer çalışmasının dış kapağı bölüm başkanlığınca belirlenen şekilde beyaz kuşe 

karton ile ciltlenir.  

İç Kapak Sayfası 

MADDE 14 

(1) İçeriği ve düzeni dış kapağınki gibidir. Sayfa numarası bulunmaz. 

İçindekiler 

MADDE 15 

(1) Seminer çalışmasın metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynakça 

ve varsa ekler eksiksiz olarak verilir.  

İngilizce ve Türkçe Özet 

MADDE 16 

(1) Özet, okurun kısa bir göz atma ile fazla zaman harcamadan, yapılan çalışma hakkında 

hızla fikir sahibi olmasını sağlayacak içerikte olmalı ve yalnızca çalışmanın ana hatları 

hakkında bilgi verir. Yazar, özet yazımında öncelikle okurun ne tür bilgileri arayacağını 

dikkatle düşünür ve bu bilgileri içerecek biçimde özeti kaleme almalıdır. Hazırlanacak 

özet 200-250 kelime arasında olur.  

(2) Özetin altında çalışmanın içeriğini en iyi yansıtan sözcüklerden seçilmiş en az üç en 

fazla beş anahtar sözcük verilir.  

(3) Türkçe özet İngilizce özetin çevirisinden ibarettir.  

Metin Kısmı 

MADDE 17 

Çalışmanın metin kısmı (içindekiler, özet, kaynakça hariç) en az 6000 en fazla 6500 

kelimedir.   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

MADDE 33 

(1) Bu ilkeler, Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulunun onayladığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

(2) Bu ilkelerde olmayan hükümler için “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. 

Yürütme 

MADDE 34 

(1) Bu ilkeleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölüm Başkanlığı yürütür. 
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EK 
Seminer-I Dersi Değerlendirme Ölçütleri 

1- Seminer-I dersinin değerlendirme notunun %70’i metin, %30’u ise sözlü sınavdan alınacak puanlardan 

oluşur.  

2- Öğrencinin kullanılan kaynakları ders öğretim elemanının belirlediği şekilde CD ortamında bölüm tarafından 
ilan edilen tarihte teslim etmesi gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenci sınava girmemiş sayılır.  

 

 

 

Seminer-I Dersi Sözlü sınav değerlendirme tablosu 

      Öğrencinin yanıtı 

Soru 
No:  

Sorular Yeterli Kısmen 
Yeterli 

Yetersiz 

1     

2     

3     

4     

5     

 
SEMİNER-I DERSİ YAZILI METİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

İÇERİK (64) 

Ele alınan konu etkili ve kapsamlı bir şekilde tartışılmış  

Etkili ve 

kapsamlı 

25-30 

puan 

Az 

miktarda 

eksiklikler 

var 

19-24 

puan 

Bazı noktalarda yüzeysel 

kalmış ve konu 

derinlemesine 

tartışılmamış  

14-18 puan 

Oldukça yüzeysel 

bir anlatım var  

9-13 puan 

 

Yetersiz  

0-8 puan 

 

Ana düşünce açık bir şekilde ifade edilmiş ve konuya etkili bir biçimde hazırlık yapılmış 

Evet 

5 puan 

Kısmen 

3-4 puan 

Çok az 

0-2 puan 

Paragraflar arası geçiş-akış 

Büyük Ölçüde  

6-7 puan 

Kısmen 

3-5 puan 

       Çok az 

0-2 puan 

 İç Tutarlılık (7 puan)  

Büyük Ölçüde 

6-7 

Kısmen  

4-5 

Çok az  

0-3 

Sonuç: Konuyu özetler ve toparlar bir biçimde 

Evet 

5 puan 

Kısmen 

3-4 puan  

Çok az 

0-2 puan 

Alıntılar konu bütünlüğü içinde kullanılmış ve metne katkı sağlamış 

Büyük Ölçüde  

9-10 puan 

 

Kısmen  

4-8 puan 

Çok az  

0-3 puan 

 

ŞEKİL VE 

KELİME 

SAYISI(18) 

Şekil açısından belirtilen talimatlar uygulanmış  

Büyük Ölçüde 

8-10 puan 

Kısmen 

4-7 puan 

Yetersiz 

0-3 puan 

Kelime Sayısı 

2000 kelimeyi sağlamış veya 

yakın 

 

Her eksik veya fazla 200 kelimede  

-5 puan 

 

 

Alıntılar uygun kullanılmış/verilmiş 

Bazı ufak tefek alıntılama 

hataları var   

7-8 puan 

 

Birtakım önemli yanlışlar var ama az sayıda  

3-6 puan 

Önemli 

alıntılama 

hataları var  

0-2 

 

YAZIM(18) 
Hiç yanlışsız veya birkaç tane 

ufak tefek yanlış 

18 puan 

Yanlışlar var ancak oran 

çok yüksek değil 

9-17 puan 

Çok miktarda 

yanlış ancak akış 

çok ciddi 

etkilenmiyor 

5-8 puan 

Cümle yapıları, 

akışı 

etkileyecek 

ölçüde bozuk 

0-4 puan 

PLAGIARISM 
Ciddi benzerlik sorunları var 

 

-11-25 arası 

Az miktarda benzerlik 

sorunları var  

-1-10 puan arası 

 

Alıntıların çok fazla kullanımı 

-1-15 puan 
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Seminer-II Dersi Değerlendirme Ölçütleri 

 

1- Seminer-II dersinde değerlendirmenin yapılabilmesi için öğrencinin seminer çalışmasını uygun şekilde basılı 

halini ve kullanılan kaynakları ders öğretim elemanının belirlediği şekilde CD ortamında bölüm tarafından 

ilan edilen tarihte teslim etmesi gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenci sınava girmemiş sayılır.  

2- Seminer-I dersinin değerlendirme notunun %70’i metin, %30’u ise sözlü sınavdan alınacak puanlardan 

oluşur.  

 

 

 

 

 

 

 
SEMİNER-II DERSİ YAZILI METİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

İÇERİK (59) 

Ele alınan konu etkili ve kapsamlı bir şekilde tartışılmış  

Etkili ve 

kapsamlı 

20-25 puan 

Az miktarda 

eksiklikler var 

14-19 puan 

Bazı noktalarda yüzeysel 

kalmış ve konu 

derinlemesine 

tartışılmamış  

10-13 puan 

Oldukça yüzeysel bir anlatım 

var  

5-9 puan 

 

Yetersiz  

0-4 puan 

 

Ana düşünce açık bir şekilde ifade edilmiş ve konuya etkili bir biçimde hazırlık yapılmış 

Evet 

5 puan 

Kısmen 

3-4 puan 

Çok az 

0-2 puan 

   

Paragraflar ve bölümler arası geçiş-akış 

Büyük Ölçüde  

6-7 puan 

Kısmen 

3-5 puan 

                        Çok az 

      0-2 puan 

   

 İç Tutarlılık (7 puan)  

Büyük Ölçüde 

6-7 

Kısmen  

4-5 

Çok az  

0-3 

 

Sonuç: Konuyu özetler ve toparlar bir biçimde 

Evet 

5 puan 

Kısmen 

3-4 puan  

Çok az 

0-2 puan 

   

Alıntılar konu bütünlüğü içinde kullanılmış ve metne katkı sağlamış 

Büyük Ölçüde  

9-10 puan 

 

Kısmen  

4-8 puan 

Çok az  

0-3 puan 

 

ŞEKİL VE 

KELİME 

SAYISI(23) 

Şekil açısından belirtilen talimatlar uygulanmış  

Evet 

9-10 puan 

Kısmen 

5-8 puan 

Hayır 

0-4 puan 

   

Kelime Sayısı 

6500 kelimeyi sağlamış veya 

yakın 

 

Her eksik veya fazla 200 kelimede  

                                                                -5 puan  

Kaynakça ve Alıntılar uygun kullanılmış/verilmiş/düzenlenmiş 

Bazı ufak tefek 

alıntılama/kaynakça hataları 

var   

11-13 puan 

 

Birtakım önemli yanlışlar var ama az sayıda  

8-10 puan 

Önemli 

alıntılama/kaynakça 

hataları var  

0-7 

 

YAZIM(18) 
Hiç yanlışsız veya birkaç tane 

ufak tefek yanlış 

18 puan 

Yanlışlar var ancak oran çok 

yüksek değil 

9-17 puan 

Çok miktarda yanlış 

ancak akış çok 

ciddi etkilenmiyor 

5-8 puan 

Cümle yapıları, akışı 

etkileyecek ölçüde 

bozuk 

0-4 puan 

PLAGIARISM 
Ciddi benzerlik sorunları var 

 

-11-25 arası 

Az miktarda benzerlik sorunları var  

-1-10 puan arası 

 

Alıntıların çok fazla kullanımı 

-1-15 puan 
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Seminer-II Dersi Sözlü sınav değerlendirme tablosu 

      Öğrencinin yanıtı 

Soru 
No:  

Sorular Yeterli Kısmen 
Yeterli 

Yetersiz 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

   


