Ödev Hazırlama Kuralları
Ödevin sizin tarafınızdan hazırlanması ve orijinal olması, değerlendirilmesi için birinci

•

koşuldur.
•

Ödevinizi sisteme kendiniz yükleyiniz.

•

Geçmiş yıllarda birden fazla kişi tarafından gönderilen aynı ödevle veya tek bir

kaynaktan hazırlanan ödevlerle karşılaşılmıştır. Bazı ödevlerin ise bir çalışmanın üzerine kendi
kapağının konulmasıyla oluşturulduğu da görülmüştür. Böyle

ödevlerin kesinlikle

değerlendirme dışında tutulduğunu unutmayınız.
Çalıştığınız/araştırdığınız konuyu özümseyiniz. Çeşitli kaynaklardan kes/kopyala-

•

yapıştır şeklinde bir uygulama kullanmayınız.
Bir alıntı yapmak istiyorsanız, alıntı yapma kurallarına uyunuz ve alıntı yaptığınız

•

kaynağa mutlaka atıfta bulununuz. Tersi durumda ödeviniz etik açıdan uygun olmaz. Böyle
ödevler kopya, sahtecilik veya intihal gibi suçlardan biri/birkaçı kapsamında 0 (sıfır) ile
değerlendirilir.
Ödevlerin değerlendirilmesi, problemin ortaya konulması ve çözüm önerilerinden, atıflara
ve kaynakça kullanımına kadar değişen akademik; dosya isminden, dosya türüne ve kurallara
uygun olarak teslimine kadar değişen teknik unsurlar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bunun
için bir ödevin teslimi kadar, onun kurallara uygun olarak hazırlanmış olması da çok önemlidir.
Ödevinizde uyulması gereken başlıca hususlar aşağıda sıralanmıştır.
Ödevin hazırlanması, şekillendirilmesi ve kaydedilmesi:
A-Ödevin sayfa yapısı ve sayfa sayısı
•

Ödeviniz A4 kâğıda tüm kenarlarından 2,5 cm kalacak şekilde düzenlenecektir.

•

Yazı karakteri Times New Roman 12 punto olacak (farklı yazı karakteri ve/veya
puntoda hazırlanan yazılar (-5 puan ile değerlendirilmektedir), metin 1,5 aralıkla ve
her iki yana yaslanarak sayfaya yerleştirilecektir.

•

Ödev kapak sayfası hariç, en fazla 5-8 sayfa olarak hazırlanacaktır. Tüm şekil ve
fotoğraflar metin içinde yer alacaktır. Biten metne sayfa numarası verilecektir.

•

Ödevlerin Microsoft Office Word (.doc, .docx), OpenOffice (.odt) veya LibreOffice
(.odt) gibi bir programla hazırlanması gerekmektedir. Farklı formatlarda (.rtf, .txt,
vb) veya sıkıştırılmış dosya (.zip, .rar vb)

şeklinde gönderilen dosyalar

değerlendirilmemektedir. Bu nedenle gönderdiğiniz metnin formatının ne olduğunu
göndermeden önce bir kez daha kontrol ediniz.
Dosya yükleme alanından en fazla 10 Mb boyutunda dosya yüklenebilir. Dosyanızın
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büyüklüğünün bunu aşmaması gerekmektedir. Bu konuda kılavuzu dikkatlice okumanız
ve ona uygun davranmanız beklenmektedir.
B-Her ödev bir "Ödev Kapak Sayfa"sı içerecektir.
Bu sayfada mutlaka;
Hazırlanan Ödevin Başlığı, Öğrencinin Adı ve Soyadı i l e Numarası yer almalıdır.
Hazırladığınız kapağın bir ürünün (sizin ödevinizin) ilk tanıtıcı özelliği olduğunu unutmayınız
ve şekillendirmeye özen gösteriniz (Bir ödevin kapağının değerlendirilmesi 5 puan üzerinden
yapılmaktadır).
C- Ödev hazırlanırken kullanılan kaynağa ilişkin atıflara mutlaka yer verilecektir.
İnternette özellikle son yıllardaki çalışmalarda, nasıl atıf yapılacağı ve nasıl gösterileceğine
ilişkin örnekler yer almaktadır. Bu örneklerden soyadı, tarih ve

sayfa numarası gösterimi

(AVCI, 2000: 35; AVCI, 1998a: 447; AVCI & AVCI, 2001: 428 örneklerinde olduğu gibi)
kullanılacaktır. Gerek atıflarda, gerekse metin sonunda kurallara uygun olmayan gösterimler,
yok kabul edilecektir (Bunun değerlendirmedeki karşılığı -10 puandır).
D- Ödevin son kısmında mutlaka kaynakça yer almalıdır.
Kaynakça ile ilgili özellikler:
•

Ödevin tek bir kaynaktan hazırlanmaması,

•

Metinde kullanılan tüm kaynakların ödevin sonunda yer alması,

•

Metinde kullanılmayan kaynaklara yer verilmemesi gerekmektedir.

•

İnternet kaynaklara erişim açısından büyük kolaylıklar sağlamıştır. Özellikle günümüz
koşulları nedeniyle kütüphanelerden faydalanmanız mümkün görünmemektedir.
İnternette yer alan dergilerdeki makalelerin kullanımı ile ilgili sayı ve/veya içerik
açısından herhangi bir sınırlama yoktur. Buna karşılık blogları, gazete ve dernek
sayfaları ile kişisel web sayfalarını kullanmayınız (kişisel web sayfalarındaki dergi
makaleleri, kitap bölümleri vb hariç). Kurum ve kuruluşların web sayfalarındaki
kaynaklar bilgi verme açısından faydalı olabilir.

Ancak bunları asıl kaynaklara

ulaşmak için bir araç olduğunu düşünmelisiniz. Doğrudan bu kaynaklara bağlı olarak
ödev hazırlamayınız. Bu kaynaklardaki bilgileri tekrarlamak, ödevin verilme amacına
uygun değildir.
•

Kaynakça kullanımı ile ilgili akademik kurallara uyulması, alıntının yapıldığı

yere mutlaka atıfta bulunulması gerekmektedir. Bu konuda yakın yıllarda yapılmış
yayınlara bakmanız önerilmektedir. Kaynak gösterilmeden yapılan alıntıların intihal
(aşırma) olduğunu unutmayınız.
Kaynakçanın hazırlanmasında tek tip kaynak gösterimi tercih edilmelidir. Buna göre
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öğrencilerimizin kullanabileceği kaynaklara ait basit gösterim şekline ait örneklere
aşağıda yer verilmiştir.

Kitap
AVCI, M. (2007). Coğrafyacılar İçin Dendrokronoloji. İstanbul: Çantay.
Makale, Bildiri vb.
KOÇ, D. E., SVENNING, J., & AVCI, M. (2018). "Climate change impacts on the potential
distribution of Taxus baccata L. in the Eastern Mediterranean and the Bolkar Mountains
(Turkey) from Last Glacial Maximum to the future" Eurasian Journal of Forest Science Vol.6:
69-82.
Editörlü yayınlar
AVCI, M. (2019). Dünyada Bozkırlar. Alıç Ağacının Gölgesinde Anadolu Bozkırları (Ed.
Tuna Ekim ve Mutlu Kart Gür), İstanbul: Türkiye İş Türkiye Bankası Kültür Yayınları. s. 3757.
İnternet adresi
ÇŞB (2016). “Ankara İli, Sincan İlçesi, Osmanlı Mahallesine Yönelik Kentsel Tasarım
Projesi”.
http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=14550>
19.12.2016.
Aynı yazarın aynı tarihli birden çok eserinin gösterilmesi
AVCI, M. (1998a). Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası I: Bitki örtüsünün coğrafi
şartları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 6, 137216.
AVCI, M. (1998b). Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası II: Bitki örtüsünün coğrafi
dağılışı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 6, 275344.
Çok yazarlı çalışmaların gösterilmesi
EMİNAĞAOĞLU Ö., AVCI M., OK T., AKSOY N. (2018). "Populus L," Türkiye’nin
Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları” (Ed. Ünal Akkemik), Ankara: T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, s 570-575.
Gönderilecek dosyanın isimlendirilmesi:
•

Göndereceğiniz ödev dosyasının ismi Fakülte Numaranızdır. Numaranız dışında
isimler taşıyan dosyalar değerlendirilmeye alınmakta ancak bu eksiklik nedeniyle 5
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(beş) puan kaybına neden olmaktadır.
Ödevin gönderilmesi ve gönderilecek dosyaların güvenliği:
•

Ödevinizin sisteme nasıl yükleneceği sistemin ilgili bölümünde açıklanmaktadır.

•

Yüklediğiniz dosyasının virüs taramasından geçmiş olması ve virüs içermemesi sizin
sorumluluğunuzdadır. Sistem virüslü dosyaları onaramadığı durumlarda silmektedir.
Bu ödevi teslim etmediğiniz şeklinde değerlendirilmenize neden olur.

Son teslim tarihi:
•

Ödevlerin sisteme yüklenmesi için son tarih 05 Haziran 2020, saat 23:59’tür.

Ödevlerin değerlendirilmesi:
•

Ödevlerin değerlendirilmesi, 6 Haziran 2020’den sonra yapılacaktır.
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