
DERS KATALOG FORMU 

(COURSE CATALOG FORM) 

Dersin Kodu: GİT 500 

(Course Code)  

Dersin Adı:  LİSANS ÜSTÜ SEMİNER 

 

Yarıyılı 
(Semester) 

D + U + L 
(Lc + T + L) 

Kredisi 
(Credits) 

AKTS 
(ECTS) 

Dersin Dili 
(Language) 

Dersin Türü 
(Category) 

Dersin İşleniş Yöntemi 
(Instructional Methods) 

Ön Koşulları 
(Pre Requisites) 

         2 (1+0+0) NC 3 Türkçe  Lecture  

 

Dersin Amacı Öğrencilerin makale yazımlarını güçlendirmek, ele alacakları tez konuları ile ilgili araştrımalarda 
bulunmalarını sağlamak ve desteklemek.  

 
 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

1. Akademik olarak bir konunun araştırılması ve incelenebilmesi 
2. Bilimsel makale veya akademik yazım kuralları hakkında bilgilenme 

 

 

Kullanılacak Ders Kitapları ve Diğer 

Kaynaklar 

Bilimsel makale ve Tez yazımı (Dr. Erhan Ayşan) 

Bilimsel dergilere makale nasıl yazılır? (Rowena Murray) 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/1181 

Akademik Yazım İlkeleri (Metin Kozak) 

 

HAFTALIK DERS PLANI 

Hafta    Konular 

1 Dersin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme 1 

2 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

3 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi  

4 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

5 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

6 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

7 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

8 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 



9 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

10 Ara Sınav – Makalenin tamamlanması (1 adet)  (1-2) 

11 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

12 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi 

13 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi Göstergebilimsel 

yapıtların incelenmesi:  Öğrenci ortak çalışması (sunum) (3-4-5) 

14 Seçilen konular üzerinde öğrencilerin makale denemelerine başlaması, sınıf içinde değerlendirme  1-2 

Örnek olarak seçilen ve yayınlanmış çalışmaların sınıf içinde değerlendirilmesi ve incelenmesi  -Final için 

seçilen konular üzerinde inceleme  

 

Değerlendirme Kriterleri 
 Ders kapsamında seçilen konularla ilgili (en az üç farklı konu) makale yazım denemelerine 

katılım  %50  

 Derse aktif katılım, bireysel ve/veya grup çalışmaları ile dönem içi verilen ödev 
çalışmalarını tam olarak yapma %50 

 

DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

 (COURSE ASSESSMENT) 

 

Dersin Not Sistemi Not sistemi ile İlgili Açıklamalar 

Ara Sınav I  
 
 
% 

40 Bu derste başarılı sayılmak için:    
1- Öğrencinin dersin % 70’ine devam etmiş olması gerekmektedir.  
2- Başarı notu Ara sınav ve Final Sınavı’nın toplamının ortalamasından oluşur. Ara sınav 

1 olarak 10. Hafta yapılır. Ara sınav başarı notuna %40 olarak etki eder. Final 
sınavının başarı notuna katkı oranı %60 tır.   

Ara Sınav II - 

Ödev I  

Ödev II  

Devam 70 

Final 60 

Toplam  %100 

 

 

 

 

 

 

 


