
Sunumlar:	  
	  
Sunumlarla	  ilgili	  aşağıdaki	  yol	  gösterici	  ana	  hatlar	  bu	  dosyada	  da	  mevcuttur:	  
(PDF)	  
	  
Her	  biriniz	  sınıfta,	  kalkınma	  üzerine	  size	  ilginç	  gelen	  bir	  konu	  hakkında	  sunum	  
yapmak	  zorundasınız.	  İki	  kişilik	  bir	  grup	  olarak	  ya	  da	  yalnız	  sunabilirsiniz.	  
Sunumun	  5	  dakika	  uzunlukta	  olması	  ve	  eğer	  grup	  olarak	  çalışıyorsanız	  her	  iki	  
öğrencinin	  de	  konuşma	  hakkına	  sahip	  olması	  gerekmektedir.	  
	  
Sunumlar	  15	  ve	  16	  nolu	  oturumlarda	  yapılacaktır.	  	  Sunum	  sıralaması	  13	  nolu	  
oturumda	  dağıtılacak	  ve	  öğrenciler	  bu	  iki	  günden	  birine	  rastsal	  olarak	  
dağıtılacaktır.	  Sunuma	  ek	  olarak,	  lütfen	  ya	  a)	  2-‐sayfalık	  bir	  özet	  ya	  da	  b)	  
sunumunuzun	  detaylı	  slaytlarını	  teslim	  ediniz.	  Özet	  ya	  da	  slaytlar	  sunum	  gününe	  
hazır	  olmalıdır.	  
	  
Sunum	  için	  partnerinizi	  kendiniz	  seçebilirsiniz.	  	  12	  nolu	  oturuma	  kadar	  dersin	  
asistanına	  partnerinizi	  ve	  konunuzu	  e-‐posta	  ile	  göndermeniz	  gerekmektedir.	  
Eğer	  bir	  partner	  bulamazsanız,	  dersin	  asistanına	  size	  ilginç	  gelen	  2	  ya	  da	  3	  konu	  
gönderip	  kendisini	  yalnız	  mı	  yoksa	  bir	  partnerle	  mi	  çalışmak	  istediğiniz	  
konusunda	  bilgilendiriniz.	  Asistan	  sizi,	  partner	  arayan	  digger	  öğrencilerle	  
eşleştirecektir.	  
	  
Konuşmanız	  ve	  yazılı	  kısım	  için	  ana	  hatlar	  aşağıdaki	  gibidir:	  
	  

1-‐ Ders	  izlencesinden	  size	  ilginç	  gelen	  bir	  konu	  seçin.	  (Beslenme,	  eğitim,	  
sağlık,	  cinsiyet	  ayrımcılığı,	  ailelerde	  müzakere,	  siyasette	  cinsiyet,	  toprak,	  
sigorta,	  kredi	  piyasaları,	  kayıtlı	  ve	  kayıtdışı	  kurumlar,	  yolsuzluk)	  

2-‐ Seçtiğiniz	  konu	  üzerine	  en	  az	  3	  makale	  okuyun.	  
3-‐ Bir	  problem	  ve	  bunun	  arkasında	  yatan	  bir	  neden	  belirleyin.	  (Problem	  

örnekleri:	  Neden	  yoksullar	  kötü	  beslenmektedir?	  Neden	  sağlık	  hizmetleri	  
kapasite	  altında	  kullanılmaktadır?	  Kredi	  kurumları	  neden	  yoksullara	  
hizmet	  vermemekte	  ya	  da	  verdiklerinde	  çok	  yüksek	  faiz	  oranları	  talep	  
etmektedirler?)	  

4-‐ Seçtiğiniz	  problemi	  tanımladığınız	  kanal	  üzerinden	  hafifletmeye	  yönelik	  
en	  az	  3	  program	  üzerine	  beyin	  fırtınası	  yapın.	  

5-‐ Size	  gore	  en	  umut	  vaad	  eden	  program	  seçin	  ve	  detaylıca	  tanıtın.	  Bunu	  
nasıl	  uygularsınız?	  Hedef	  kitle	  ne	  olacak?	  Programın	  tamamlanmasını	  
nasıl	  sağlayacaksınız?	  Etkisinin	  ne	  olacağını	  düşünüyorsunuz?	  

6-‐ Programı	  nasıl	  değerlendireceğiniz	  anlatın.	  Rastsal	  bir	  değerlendirme	  mi	  
yoksa	  başka	  bir	  teknik	  kullanırdınız?	  Deney	  ve	  kontrol	  gruplarını	  ne	  
oluşturacak?	  Hangi	  seviyede	  rastsallaştıracak	  ya	  da	  deney	  grubu	  
oluşturacaksınız?	  Ne	  verisi	  toplayacaksınız?	  Gerekli	  sonuç	  değişkenleri	  ne	  
olacak?	  

	  
Konuşmanızda,	  açık	  bir	  şekilde	  konunuzu,	  probleminizi	  ve	  nedenini	  özetlemeniz	  
gerekmektedir.	  Probleme	  yönelik	  olan	  programı	  tanıtmalısınız.	  Açık	  bir	  şekilde,	  
niçin	  bu	  programa	  ihtiyaç	  duyulacağını	  ve	  yoksulların	  yaşamında	  nasıl	  bir	  
iyileşmeye	  yol	  açacağını	  anlatmalısınız.	  



	  
Yazacağınız	  özet	  ya	  da	  slaytlar,	  aşağıda	  anlatılan	  adımların	  yazılı	  bir	  anlatımını	  
içermelidir.	  Özellikle,	  okuduğunuz	  3	  makaleyi	  listeleyin.	  Problemi	  ve	  bulduğunuz	  
potansiyal	  nedeni	  tanımlayın.	  Problemi	  çözmeye	  yönelik	  3	  olası	  yaklaşımı	  
sıralayın.	  En	  umut	  vaad	  eden	  proramı	  daha	  ayrıntılı	  olarak	  tanıtın.	  
	  


