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Akademik Bilişim Konferansları www.ab.org.tr  

Eğitim Semineri Öneri Formu, v1.0 

 

(Formun Sonundaki Notlar Bölümünü Lütfen Okuyunuz) 

 

Bölüm 1: Öneri Sahibi Eğitmene Ait Bilgiler 

1. Adı, Soyadı 

 

Varsa, diğer eğitmenlerin ad ve soyadları 

 

Serkan DİNÇER 

 

2. Ünvanı/Görevi Arş. Gör. Dr. 

 

3. Kurum/Kuruluş Çukurova Üniversitesi 

 

4. E-posta dincerserkan@gmail.com 

 

5. Telefonları, iş ve/veya cep 0506 139 06 66 

 

6. Varsa, web sayfası URL http://aves.cu.edu.tr/dincerserkan/ 

 

7. Eğitmenin Kısa Biyografisi Serkan DİNÇER, 2003 yılından itibaren Çukurova 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim elemanı 

olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Fizik 

Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı'nda ve 

doktorasını Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda 

tamamlamıştır. Alan eğitimi açısından bilgisayar 

okuryazarlığı, bilgisayar destekli öğretim konularında 

çalışan Dr. Dinçer, son zamanlarda yöntem bilimi 

üzerine çalışmalar yapmaktadır. Dr. Dinçer 2006 

yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi’nin alan editörlüğünü, 2013 yılından 

itibaren ise Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi yardımcı 

editörlüğünü yürütmektedir. Birçok kuruluşta 

danışmanlığı bulunan Dr. Dinçer’e ait 2016 yılı 

itibariyle 20 civarı ulusal ve uluslararası makale, 30 

civarı bildiri, birisi çeviri olmak üzere iki adet meta-

analiz konusunda yayımlanmış kitabı, editörü olduğu 

ayrıca bir kitabı bulunmaktadır. 

 

8. Tarih 10.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ab.org.tr/
mailto:dincerserkan@gmail.com
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Bölüm 2: Eğitim Seminerine Ait Bilgiler 

1. Eğitim Semineri Adı Akademik Yazım ve Akademik Yazım Araçlarının 

Kullanımı 

 

2. Eğitim Seminerinin Süresi 

(en az 1.5 saatlik bir oturum veya yarım gün, 1 

gün, 1.5 gün, 2 gün olarak) 

1 gün iki oturum. 

 

 

3. Konferans sırasında Eğitim Seminerini vermek 

için tercih ettiğiniz gün/günler  

(1. gün, 2, gün, 3. Gün?) 

1. Gün 

 

 

4. Eğitim Seminerinin hedefi Bu eğitimin birinci amacı, genç araştırmacıların 

sıklıkla karşılaştıkları bilimsel metinleri hızlı ve etkili 

bir şekilde okumalarını sağlayacak becerileri 

kazandırmaktır. Çalışmaları için ilgili alanyazın 

taraması yapan genç araştırmacılar, elde ettikleri 

araştırmaların ya sadece özet bölümü ya da detaylı bir 

biçimde tüm metini baştan sona okumaktadır. Bu 

biçimlerde tarama yapan araştırmacılar ya yeterince 

bilgi alamamakta ya da ilişkisiz araştırmaların olması 

nedeniyle oldukça işgücü harcamak durumunda 

kalmaktadır. Bu eğitimle araştırmacılara alanyazın 

taraması hakkında bilgi verilerek, dikkat etmeleri 

noktalar ortaya konulacak, buna paralel olarak ilgili 

tarama araçlarının kullanım bilgileri verilecektir. 

Eğitimin ikinci bölümünde araştırmacılara özellikle 

akademik yazımında dikkat etmeleri gereken noktalara 

vurgu yapılarak, akademik yazım teknikleri 

gösterilecektir. Bu kapsamda kaynakça yazımı, 

alanyazın tarama gibi birçok süreci kolaylıkla 

yürütmeyi sağlayan Mendeley, Endnote vb. akademik 

yazım araçlarının kullanımına yönelik bilgiler 

sunulacaktır. 

Son olarak akademik sosyal ağların (Mendeley, 

ResearchGate vb.) önemi araştırmacılara sunularak, bu 

sosyal ağların kullanımları hakkında detaylı bilgi 

verilecektir. 

 

5. Eğitim Seminerine kimler katılabilir? Akademik çalışma yapan tüm araştırmacılar. 

 

 

6. Katılımcılar için ön-şartlar (varsa) Hayır 

 

7. Katılımcıların Eğitim Seminerine getirmesi 

gereken donanım/yazılım (varsa) 

Hayır. 

 

8. Azami katılımcı sayısı (varsa) Yok 

 

9. Kapsanacak Konular: 
 
- Her yarım gün, 1.5 saatlik iki oturum halinde net 3 saattir 

- İki oturum arasında yarım saat çay/kahve molası vardır 

- Her oturum eğitim sunumu veya uygulamadır 

- Her bir saat için en az bir konu başlığı yazınız 

- Oturum uygulama ise uygulama cinsini yazınız 

1. Gün, 1. Yarım Gün 
Akademik yayım türleri. 

Akademik yazımda temel başlıklar. 

Akademik yazımda dikkat edilmesi gereken noktalar. 

 

1. Gün, 2. Yarım Gün 
Kaynak tarama ve kaynakça yazımı. 

Akademik yazım araçları. 

Akademik sosyal ağ sitelerinin kullanımı. 

 

Eğitim Semineri iki gün ise, 1. Yarım Gün ve 2. 

Yarım Gün olarak yukarıdaki formatta ekleyiniz 
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10. Konferans organizasyonundan beklenen 

donanım/yazılım desteği (varsa) 

Sadece projeksiyon. 

 

11. Diğer Bilgiler ---- 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notlar: 
1. Bu formu, Akademik Bilişim Konferansı sırasında kısa süreli eğitim semineri vermek için öneride bulunmak isteyen 

eğitmenler doldurmalıdır. Akademik Bilişim Konferansı öncesi 4 gün içinde verilen 4 gün süreli eğitimler “Kurs”, 

konferans sırasında verilen kısa eğitimler ise “Eğitim Semineri” olarak anılmaktadır. 

2. Eğitim Semineri, öneri sahibi eğitmen koordinasyonunda birden fazla (azami dört) eğitmen tarafından verilebilir. Eğitim 

Semineri verecek eğitmen sayısı birden fazlaysa, Form Bölüm 1 her eğitmen için ayrı ayrı doldurulmalı ve Form Bölüm 

2’den önce yerleştirilmelidir, ayrıca hangi eğitmenin Eğitim Seminerinin hangi parçasını sunacağı Form Bölüm 2’de 

açıkça belirtilmelidir. 

3. Form tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eğitmenler daha önce Akademik Bilişim Konferanslarında Eğitim Semineri  

veya Kurs vermiş ve konferans düzenleyiciler tarafından yakından tanınıyor olsalar dahi,  eğitmenlerin kısa biyografisinin 

forma yazılması, katılımcıların Eğitim Semineri seçimi açısından önemlidir. 

4. Eğitim Semineri süresi genelde yarım ya da bir gün, en çok iki gündür. Her yarım günde ortalama 3 saat net 

eğitim/uygulama olmalıdır. Yarım günlük Eğitim Semineri programı, arada yarım saat çay/kahve molası ile 1.5 saatlik iki 

eğitim/uygulama oturumu şeklinde düşünülmelidir. 

5. Eğitmenlik gönüllülük bazındadır. Eğitmen/eğitmenlere ayrıca bir ücret ödenmemektedir, seyahat ve konaklama 

masrafları karşılanmamaktadır. 

6. Talep sahibi eğitmenin bu formu doldurduktan sonra, formun tercihan pdf ya da pdf eşdeğeri şeklini 

http://openconf.ab.org.tr/ adresine yüklemesi gerekmektedir. 

 

http://openconf.ab.org.tr/openconf.php

