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Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora)  programları seminerlerinin amacı; Yüksek 

Lisans ve Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine 

katkı sağlayacak bilimsel bir metnin nasıl yazılacağını uygulamalı bir şekilde araştırma 

yöntemlerine uygun öğrenmeyi, topluluk önünde konuşabilme, tartışabilme ve iletişim 

yeteneklerini geliştirmeleridir. Seminer konusunun belirlenmesinde öğrenci danışmanı ile 

fikir birliği içinde olmaya dikkat etmelidir. Seminer, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, 

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere 

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Seminer, öğrenciyi özellikle 

iki konuda hazırlamaya çalışır. Bir yandan öğrencinin yüksek lisans ve doktora tezine 

dönüşecek bir araştırma konusu belirlemesini sağlarken, bir yandan da öğrenciyi doktora 

yeterlilik sınavına hazırlar. Bu nedenle bölümümüz, seminer konusunun Yüksek Lisans ve 

Doktora tez konuları çerçevesinde belirlenmesini tavsiye etmektedir. Özgün bir makale veya 

bildiri olabilecek bir konu da öğrenci tarafından seçilebilir. 

Tezli Yüksek Lisans programı toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla 

en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup 

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin enstitü 

tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı seminer kitapçığı danışman tarafından 

imzalanarak onaylanır. Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile 

birlikte dönem sonlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir. (Mardin Artuklu 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20.  Madde 2. ve 3. Bend) 

Doktora programı, Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 

toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla 

en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 

AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, enstitü tez yazım 

kurallarına uygun olarak hazırladığı seminer kitapçığı danışman tarafından imzalanarak 

onaylanır. Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem 

sonlarında enstitüye gönderilir. ( Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliğinin 20 Madde 2. Bend) 

Seminer veya herhangi bir dersi 2 yıl içerisinde veremeyen bir öğrencinin kaydı silinir. 

Tezli yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin seminer dersini alıp başarması 

zorunludur. Seminer dersinin kredisi yoktur, haftada iki (2) saat olarak açılır. Öğrenci bu 

derse kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir.  

İlk haftalardan itibaren danışman öğretim üyesi, periyodik randevular aracılığı ile 

öğrencilerini araştırma yöntemleriyle ilgili eksiklerini giderecek şekilde bilgilendirir. Seminer 

çerçevesinde bir araştırma sorusunun/argümanının/tezinin ortaya atılması, bunun tez 

formatına dönüştürülmesi, çalışma yönteminin belirlenmesi, yazım kuralları ve teknik 

konuların aydınlatılması gibi konularda öğrencinin eksiklikleri giderilir. Seminer ödevlerinin 



özgün, bilime katkıda bulunan belirli bir problemi ve iddiası olan bir çalışma olarak 

hazırlanması gerekmektedir. 

  Öğrenci, seminere kayıtlı olduğu yarıyıl sonunda ilk haftalarda almış olduğu araştırma 

önerisini dersin hocası yönetiminde bölüm hocalarına sunar. Seminer ödevi, araştırma konusu, 

literatür taraması, yöntemi, varsa kullanılacak ölçme araçları ve muhtemel kaynaklardan 

oluşan makale formatında bir kaynakça yer alır. Seminer hazırlanırken Mardin Artuklu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıdaki linkte verilen yazım kılavuzu esas 

alınmalıdır. http://www.artuklu.edu.tr/tr/tarih/duyurular/tez-yazim-klavuzu Yazım kılavuzu ve 

enstitünün diğer gerekli uygulamaları dikkate alınmadan hazırlanan bir tez kesinlikle başarısız 

olarak kabul edilir. İçerik kadar seminerin teknik formatı da başarılı olunmada ciddi önem arz 

etmektedir. 

Yarıyıl sonunda seminer sunumlarından en az iki hafta önce bitirilmiş olan seminer 

çalışması, Tarih bölümünde görev yapan tüm öğretim üyelerinin e-mail adreslerine mutlaka 

gönderilmelidir. Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi toplantı salonunda yapılacak olan 

seminer sunumları için öğretim üyelerinin sunum esnasında seminer çalışmasını 

inceleyebilmeleri amacı ile çalışmanın en az üç adet basılı kopyası da kesinlikle 

hazırlanmalıdır. Seminerin işleyişinin takibi için power point sunumlarının hazırlanması ve 

dinleyicilere seminerin özeti ve içeriği hakkında 1-2 sayfa bilgilendirici metinler dağıtılması 

gerekmektedir. Seminerler dinleyicilere açıktır. Özellikle Doktora ve Yüksek Lisans 

öğrencilerinin de seminer sunumlarında dinleyici olarak bulunmaları bölümümüzce teşvik 

edilmektedir. 
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NOT: Seminer dersi sunumları dinleyicilere açıktır. 
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