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SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ 

 

AKADEMİK YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ (TEORİK VE 

UYGULAMALI) SERTİFİKA PROGRAMI 

 

EĞİTİMİN AMACI 

Bu eğitim; lisansüstü düzeyde sosyal bilimler alanında araştırma ve sunum becerilerini 

geliştirmek isteyen araştırmacılara yönelik olup, her araştırmacının bilimsel araştırmasının 

altında yatan araştırma gündeminin geliştirilmesine, uygulanmasına ve sunulmasına yönelik 

olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim programı ile birlikte araştırmacıların;  

 Sosyal bilimler alanındaki araştırma projesinin niteliği konusunda ayrıntılı bir bilgi 

sahibi olmaları, 

 Araştırma önerisi formunda makale yazma becerisi kazanmaları,  

 Akademik sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olmaları, 

 Atölye çalışması ile araştırmacılara uygulama yapma imkânı sunularak akademik yazım 

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

 Akademik Yazım Teknikleri: akademik yazımın önemi, düzen, plan, akademik üslup ve 

intihalden kaçınma  

 Araştırma Önerisi: amaç, kapsam, önem ve biçim 

 Dinamik Sunum Teknikleri: sesler ailesi, iletişim, fiziksel varoluş, gerginlik ve ses tonu 

ilişkisi, dinleyici kitlesinin sürece dâhil edilmesi, sunuma başlarken ve sunum esnasında 

dikkat edilmesi gereken hususlar, sunum esnasında doğabilecek gerginliği yönetmek, 

videolar ile başarılı/başarısız sunum örnekleri üzerinden bir değerlendirme 

 Sunum Tasarımı ve Slayt İçerikleri: sunum konusunu takdim etmek, sunum konusunun 

ana hatlarını ve sunumu önem sırasına göre oluşturmak, önemli hususların altını çizmek, 

görsel araçlar kullanmak, konular arasında geçiş yapmak, kapanış notları  

 Atölye çalışması  

Başlangıç ve Bitiş 18-19 Mayıs 2019 

Süresi 12 Saat 

Günleri Cumartesi-Pazar 

Saat 09.30-17.00 

Ücreti 499 TL (KDV dâhil) 

Yeri ASBÜ Güvercinlik Salonu 
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KİMLER KATILABİLİR? 

Bu eğitim, sosyal bilimler alanında araştırma ve sunum becerilerini geliştirmek ve 

lisansüstü düzeyde eğitim almak isteyen araştırmacılara yöneliktir. Eğitime katılım için “lisans 

mezunu olmak veya lisans son sınıf öğrencisi olma” ön koşulu aranmaktadır. 

 

KONAKLAMA 

Program iki günlük eğitimi kapsamaktadır. Şehir dışından katılımcılar da düşünülerek 

eğitim Cumartesi ve Pazar günlerine planlanmıştır. Ulus’ta öğle yemeği ve konaklama için çok 

sayıda alternatif mevcuttur. 

 

EĞİTMEN 

Eğitim Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Barış Alpaslan. Eğitmen hakkında detaylı bilgi için: 

https://eb.asbu.edu.tr/tr/akademik-personel/barisalpaslan  

 

KONTENJAN  

30 Kişi ile sınırlıdır. 

 

BELGELENDİRME 

Eğitim semineri sonunda programa en az % 70 devam gösteren katılımcılara ASBU 

logolu ve program içeriğini gösteren çizelgenin de bulunduğu katılım belgesi verilecektir. 

 

ÜCRET 

 EĞİTİM ÜCRETİ:  499 TL (KDV dâhil) 

 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi mensup ve öğrencileri (%20 İndirimli): 399,2 TL 

(KDV dâhil)  

 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden mezun ve emekliler ile şehit eş ve 

çocuklarına, gazilere (%15 İndirimli): 424,15 TL (KDV dâhil)  

 Aynı Kuruluştan gelen en az 5 kişilik taleplerde (%20 İndirimli): 399,2 TL (KDV 

dâhil)  

 

KAYIT 

 Programa başvurmak isteyenler https://sem.asbu.edu.tr/  internet adresinde yer alan 

online başvuru butonuna tıklayarak kayıt yaptırabileceklerdir. 

 

https://eb.asbu.edu.tr/tr/akademik-personel/barisalpaslan
https://sem.asbu.edu.tr/



