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Prof. Dr. Alper SEVİNÇ kimdir? 

Ne Olmak İstersin?......................................Bilim Adamı 

En sevdiğim “bilim” dersi……………………Science –Fen 

İlk öğrendiğim “bilim” kelimesi-”Mutation”…1985 

TÜBİTAK-Biyoloji Teşvik Ödülü…………….1988 

TÜBİTAK-BAYG Üniversite Bursiyeri……...1990-1997 

TÜBİTAK-SBAG DK Üyesi………………….2013 



İlk Hissettiklerim….1990 

Tıp Fakültesine girdiğimde; 

-Herşey biliniyor 

-Ben sadece bilineni öğreneceğim 

-Yeni bir şey üretemeyeceğim… 

 

 

Oysaki Asetilsalisilik Asid’in bile tam dozu belli 

değilmiş… 



Proje Yarışması…1991 

-Bilinmeyen ne olabilir? 

-Bir bilene danış! 

-Fizyoloji (Estrojen hormonunun mide motilitesine 

etkisi proje çalışmasına katıldım) 



’’Şans ancak hazırlanmış fikirlere güler.’’ 
         Louis Pasteur 

ARAŞTIRMA PROJELERİ NASIL YAYGINLAŞIR? 



Bilim birincisi olmayan bir yarıştır… 
 Prof. Dr. Alper SEVİNÇ 



Hangi göz bakıyor? Hangi göz görüyor? 



Bu resimden yayın olur mu? 



İngilizce etkili poster/Sözlü sunum hazırlama teknikleri 
 

 

-Tamamlanmış bir Proje 

-Kongre/Sempozyum 

-Sözlü Bildiri/Poster 

-Etkili Sunum/Hazırlama 

-Türkçe/İngilizce 

  



Akademik poster hazırlama: Genel Bilgi 
 

• Poster sunumu ile araştırmacılar diğer meslektaşları ile , 
– Bilgi birikimlerini, 
– Yorumlarını, 
– Araştırma sonuçlarını veya “nadir vakalarını” paylaşırlar. 
– Kongre veya toplantı da elde edilen sonuçları şematik 

olarak paylaşılmasını sağlayan bir platformdur. 
-”Abstract” vs “Late Breaking Abstract” 



Poster Çeşitleri 



Poster Hazırlığı 

• Poster hazırlama süreci aslında sözlü sunuma ve makale 
oluşturulması sürecine giden bir yoldur. 

• Sunum becerilerini geliştirir (Asılı poster-Sözlü Sunum) 
• Başlık  

– Posterin “En çarpıcı” bölümü olmalı 
– Sunumunuzu dinlemeye gelenler sadece çoğu zaman bu 

başlık için gelecekler 
– Sunumu değerlendiren jüri çoğu zaman bu başlıktan 

etkilenip içeriğini okuyacaklar 
– Asılı posterde uzaktan okunabilmeli 



İlk Yayın (öğrenci) SCI-expanded 1995 



Poster Hazırlığı 

• Asılı bir posterde yaklaşık 1 dakikada fikir sahibi olunabilmeli 
• Sözlü bir sunum için en fazla 15 dakika (genellikle 7-8 dk) 
• "Daha çok görsel, daha az yazı!“ 
• Tüm çalışma sonuçlarını sığdırmaya çalışmayın. Makale 

aşamasında eklenebilir. 
• Hem asılı hem de sözel posterde zıt renklerin birarada 

kullanılması ile daha vurgulayıcı bir güce ulaşabilirsiniz. 
• Sözlü Sunumda “Mutlaka” yedeği olmalı 
• Flaş bellek , Yazılı kopya (Ekran arızası, elektrik kesilmesi, vb) 

 



Hazır Poster Örnekleri 



Poster İçeriğinin Özellikleri 

• Kalabalık tablolar yerine GRAFİK tercih edilmeli. 
• Tablo şart ise basit ve sade, 
• Yazı içeriğinde gereksiz ayrıntı olmamalı 
(poster başında anlatılabilir) 
• Resim grafik ve tablolar yazı içinde geçtiği sıraya 
göre numaralandırılmalı, 
• Her görsel öğenin üst kısmında açıklayıcı başlık olmalı. 
• Tüm şekiller benzer format ve boyutta olmalı. 
• Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı 
 



Poster Metninin İçeriği 

Giriş: 
– 200 kelimenin altında olmalı, 
– Hipotez, 
– Çözümlenen problem, 
– Çalışmanın önem ve amacı, 
– Posterde özet bölümüne gerek yoktur ancak posterin hangi 

sonuçları bulduğu ve ne gibi problemleri çözdüğü “sonuç” 
kısmında vurgulayıcı bir şekilde verilmelidir. 

 



Poster Metninin İçeriği 

Materyal ve metod; 
– 200 kelime ve altında olmalı, 
– Çalışmanın dizaynı, 
– Kullanılan materyaller, 
– Daha ayrıntılı olarak, resim, tablo akış şeması 
kullanılabilir. 



Poster Metninin İçeriği 

Sonuçlar; 
– İlk paragrafında, 
• kalitatif ve tanımlayıcı değerler, 
– 2. paragrafta, 
• Ortaya atılan hipotezi destekleyen veriler, 
• Bu veriler, grafik veya tablolar ile ilişkilendirilmeli, 
• Veriler çok olduğunda kelime sayısı fazla olabilir 
ama tablo ve şekiller hariç 200 kelime ve altında olmalı.. 



Poster Metninin İçeriği 

Tartışma; 
– 300 kelime ile sınırlanmalı. 
– Hipotez ve araştırma sonuçları kısaca gözden geçirilir, 
– Sonuçların hipotezi destekleyip desteklemediği, 
– Neden sonuç ilişkileri literatür desteği ile tartışılır. 



Sonuçta (Conclusion: Vargı, Bitim, Son Söz); okuyucuya son bir 
mesajdır (Take home message).  

 
Kaynaklar; 
– En fazla 10 kaynak yazı içindeki sıraya göre eklenir. 
• Toplam kelime sayısı 800 den fazla olmamalı  
– fazla kelime kullanılması okuyuculara panoya asılmış makale 

hissi verebilir. 
 
İletişim bilgileri 
 



Etkili Poster/Sözlü Sunum Hazırlama 
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Neden Ben??? 

• Etkili bir sunum; konuya NET hakim olmak ile başlar 
 
+ istediğiniz sonucu elde etmenizi, 
+ düşüncelerinizin kabul görmesini sağlar. 

 
– “sunumu yapıp kurtulayım” 
– Sizi dinlemeye gelen her birey hedefiniz olmalı! 
– Bir “pazarlamacı” edasıyla sunum yapmalısınız! Eğer 

satmaya çalıştığınız eşya satılmaz ise işinizin hakkını 
vermiyorsunuz. 
 
 

 



• Etkili sunum becerileri 
– özenle kullanılan bir sözel/yazılı ifade 
– anlamlı beden dili 
– teknolojik görsel-işitsel araçların desteği  

 



Sunuma hazırlanırken sorulması gereken ana sorular 

• Ne Tür Bilgi?   
• Kimlere?  
• Nerede?  
• Ne Zaman?  
• Hangi Destek Araçlarla?  
• Hangi dilde? İngilizce/Türkçe 

– Basit bir dil 
– Çok tekrar 
– Meslektaşlara Sunum 

 



Es Vermek 

• Dinleyiciye yorum için zaman bırakmak 
• Her bilgiyi hızlı bir şekilde vermek yerine seçici olmak 
• Dinleyici ile “göz teması” kurmak 



Sunuma Hazırlık 

• Harcadığınız her dakika sunum esnasında kendini 
gösterecektir. 
 



Sözlü sunumun Amacının Belirlenmesi 

• Hedef, dinleyiciyi; 
– Bilgilendirmek, 

(Kaç kişi konu ile ilgili bilgi sahibi, kaç kişi asistan…) 
– Sadece sunmak değil ikna etmek, 

(Görüşünüzü destekleyen deneyler, istatistiksel analizler ve 
sunum araçlarınızdaki çeşitlilik.) 

– Eğlendirmek ya da tüm bunların bir bileşimi olabilir. 
(Konu ile ilgili görsel, karikatür vb. kullanılması.) 

– Konuşan-anlatan olun, yazan-okuyan olmayın. 
 

 



Sözlü Sunumun Planlamasının Yapılması  

• Sunumun bir taslağı hazırlayın. Bu taslak konunun dışına 
çıkmanızı ve sunum içerisinde kaybolmanızı engeller. 

• Taslağın uygun bir kopyası dinleyicilere de verilebilir. 
• Sunum için ayrılan süreyi öğrenin ve buna göre plan yapın.  
• Her slayta ne kadar zaman ayrılacağı bu şekilde belirlenebilir. 
• Sunumu vaktinde yapmak esastır. Eğer bu konuda bir zaman 

sıkıntısı olacak ise oturum başkanından yardım istemek 
gerekir. “Ben sundum oldu” şekli en uygun olmayan sunumdur. 
 



Sunum Yeri ve Donanımı 

• Katılımcıların herbirini görmeniz gerekir. 
• Tüm teknolojik donanımı mutlaka sunum ÖNCESİ kontrol edin.  
• Ekran, projektör  ve ses düzenini sunum ÖNCESİ deneyin.  
• Sunum odasının aydınlatma, perde, ısınma ve havalandırma 

sistemlerini inceleyin.  
• Sunum esnasında kullanacağınız donanımın yedeğini yanınızda 

bulundurun. 
 



Etkili bir sunum; 

– Herkesin dikkatini çeken bir “Giriş”, 
– Bu konuyu en iyi bilen sizsiniz! 
– Konunun önemini belirlemelisiniz. 
– Sunulacak bilginin dinleyici için değerli olduğunu 

vurgulamalıdır. 
– Sunmak istediğiniz bilgiyi net ve basit bir şekilde ifade eden 

“Gelişme” (içerik), 
– Sunumunuzu özetleyen bir “Sonuç” bölümünden 

oluşmalıdır. 
 



Destekleyici veriler; 

– İfadelerinize inandırıcılık kazandırır, 
– Karmaşık konuları kolay kavramayı sağlar, 
– Dinleyicinin dikkatini belirli bir noktaya toplar. 
– Dinleyicinin dikkati her zaman üst düzeyde tutulmaya 

çalışılmalıdır. 
 

 



Sonuç Bölümü 

• Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını 
dinleyiciye hatırlatmalıdır. 

• Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir. 
• Giriş ile arasında bağlantı bulunmalıdır. 
• Sunum yapan kişinin iletişim bilgileri mutlaka yer almalıdır. 
• Özür  ya da itiraf içermemelidir. 

 



Hazırlık yapmanız gereken konular 

• Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü  
• Duygular ve görüntü/ davranışın kontrolü  
• Katılımcı/ İzleyicilerin canlı/ ilgili tutulması  

 



Dinleyici algılaması 

Ses; 38% 

Kelime; 7% 

Görsel; 55% 



Sunucunun Kendini Hazırlaması 

• Vücut dilinizi oluşturan mimik ve el, kol hareketlerinizi 
izleyebilmeniz için ayna önünde prova yapın.  

• Provaya zaman ayırıp  özen göstermeniz, zayıf olabilecek 
yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olacak,  

• sunumda zamanlamanızı belirleyecek ve konuya-özel 
terminolojinin doğru telaffuzunu sağlayacaktır.  
 



Sunucunun Kendini Hazırlaması 

• Görünüş ve giysinize özen göstermenizin izleyicilerinize 
saygının göstergesi olduğunu unutmayın.  

• Sunum kartlarınızı, sunum sırasında akıcılığı sağlamak 
açısından, numaralayın.  

• Sunumda kesintisiz akışı sağlayacak YAZILI PLANINIZI 
masanıza yapıştırmak için hazırlayın. 
 
 



Sunucunun Kendini Hazırlaması 

• Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin.  
• Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir 

şekilde konuşmayın.  
• Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın.  
• Yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp 

aynısını konuşmanızda kullanmayın. 
 



İyi bir sunum için... 

• Prova yapın, çok prova yapın 
 

• Gülümseyin, gülümsetin 
 

• Güçlü başlayın, olumlu bitirin 
 



Cerrahi Tedavi…The Lancet 



Yapılması ve yapılmaması gerekenler… 



Etki Faktörü 



Kelime Oyunu…Bir Armağandır Zaman 



Bu yazıyı herkes okur…Onkologie 



Yayınların Nirvanası… Swiss Medical Weekly 



 



Özet 

 
The number of times an article is acknowledged as a reference 

in another article reflects its scientific impact. Citation 

analysis is one of the parameters for assessing the quality of 

research published in scienfific, technology and social science 

joumals. Web of Science enables users to search current 

and retrospective multidisciplinary information. Parameters 

and practical applications evaluating journal and 

article citation characteristics available through the Science 

Citafion Index are summarized. 
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Giriş 1 (Tarihçe) 

The idea of an "impact" was first mentioned by Dr. 
Garfield as a reference counting in 1955.1 The term 
"impact factor" was coined with the publication in 1963 
of the Science Citation Index (SCI) for 1961. Since that 
time, a database has been accrued from scientific citations 
that appear in the reference list of articles from a 
large number of scientific journals. This database is 
produced by the Institute for Scientific Information in 
Philadelphia. 



Giriş 2 (Yakın Tarih) 

The development of the Internet has made the 
dissemination of scientific information almost 
instantaneous. In addition, several literature databases, 
including MEDLINE, are now easily accessible 
that are open for the public to search the medical literature. 



Giriş 3 (Neden yazmaya ihtiyaç duydum?) 

Returning home after a three-week holiday, I 
entered my office anticipating the price I would have 
to pay after a vacation-and I was correct. A hundred 
or more e-mail messages awaited my "immediate" 
attention, and there were neatly organized stacks of 
journals and papers also awaiting disposition. In addition, 
I could sense the bustle of anxious patients waiting 
to see me. 



Giriş 3 (Neden yazmaya ihtiyaç duydum?) 

"Everywhere was in turnoil," as Tolstoy 
described in Anna Karenina. I was, however, looking 
for one specific item-the "Web of Science". This is a 
program that lists the number of times an author's article 
has been cited by other readers. I noted then that a 
very recent contribution (letter to the editor) to The 
Lancet' had been cited once-only two months after 
its publication-while I was having my nice vacation. 
My first feeling was a great pleasure, as citations are 
deemed the currency of science.  



Giriş 4 (Var olmanın dayanılmaz hafifliği) 

The "lightness of being" should 
be that I imagined. I stopped everything that I was 
involved and felt that I should prepare an immediate 
reply. 



Materyal-Metod 





Tartışma 1 (Elimizde ne var) 

The Web of Science enables users to search current 
and retrospective literature from approximately 
8,500 of the most prestigious, high-impact research 
journals in the world. It also provides a unique search 
method and cited reference searching. With it, users 
can navigate forward, backward, and through the literature, 
searching all disciplines and time spans to 
uncover information relevant to their research.7 



Tartışma (Mevcut Kullanımı) 

In an increasingly competitive research environment, 
aspects of citation analysis have been suggested as simple 
proxy, objective measures to evaluate the research 
quality of a journal, published articles, research institutions, 
and even individual researchers. 



Tartışma (Kim-Neden Kullanır?) 

Web of Science-But Why? 
 
Parameters evaluating journal and article citation 
characteristics available through the SCI include: 



Tartışma (Bu yazı literatüre ne katıyor?) 

B. The practical applications of citation analysis: 
1. To investigate for articles on the same subject that cited the relavant 

study (as in PubMed link to "Related Articles"). In the area of 
intended research, looking up all the citations to a key paper in the 
citation index is a strategy to find relevant literature. Furthermore, 
papers that cite one's own papers are likely to be interesting to read 
for the content and to provide additional information of one's area 
of interest. 

2. To learn whether an "author reply" has been published as in the 
presented report. 

3. To learn whether correspondents requesting reprints are truly 
interested in the author's work 



Gerçek Başarı 



Hangi göz bakıyor? Hangi göz görüyor? 



Bu resimden yayın olur mu? 



SORU & CEVAP 
 

 

 



TEŞEKKÜR EDERİM 
 

 

 

Prof. Dr. Alper SEVİNÇ 
Gaziantep Üniversitesi 

E-posta: sevinc@gantep.edu.tr 

mailto:sevinc@gantep.edu.tr

