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Bilimsel Toplantılar ve Veri Sunumu 

• Bilimsel araştırma verilerini veya derleme niteliğinde olan 
verilerin bilimsel toplantılarda sunulmasında farklı sunuş 
biçimleri karşımıza çıkmaktadır. 

• Sunulacak çalışma verileri bilim otoriteleri önünde sunulurken, 
sunum şeklinden bağımsız olarak bir çok  

ön hazırlık,  

doğru zamansal planlama,  

detaylarda boğulmadan öz bilginin ifade edilmesini  

hedeflemektedir. 

 



Farklı Akademik 
Toplantılar 

• Akademik olarak farklı bilimsel 
toplantı örnekleri; 

• Meslektaşlara, akademisyen ya da 
öğrencilere yapılan sunumlar 

• Yerel ve bölgesel sempozyumlar 
• Ulusal akademik kongreler 
• Uluslar arası sempozyumlar 
• Uluslar arası akademik kongreler 

 
 

Bugün karşımızda bilimsel toplantılarda; 

 

 Sözlü (Oral) Bildiriler 

  Poster Bildirileri  



BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLANMASI 

• Başlık Seçimi 

• Yazar sayısı ve sıralaması 

• Özet metni 

 



BAŞLIK SEÇİMİ 

• Makale içeriğini yeteri kadar anlatan en az 
kelime kullanılması. 

• Sadece ilk harf ile özel ve bilinen 
kısaltmaların büyük harfle yazılması, tümü 
büyük harf tercih edilmemeli 

• kimyasal formül, patentli isimler olmamalı 

• Çalışmadan asla uzak olmaması 

• Çalışmayı öncelikle okutmaya yönelik , 
aynı ilgi alanına sahip insanların ve 
dikkatini çekecek nitelik taşıması 

• Her kesimden katılımcının anlaşılabilirliği 
ve dikkat çekicilik öğesiyle dikkatini 
çekebilmesi  

 

 



Yazar sayısı ve sıralaması 

• Genellikle ilk yazar atıf yapılan ve 
çalışmanın çoğunu gerçekleştiren kişidir. 

• Çalışmaya primer bir katkısı olan isimlere 
mutlaka yer verilmeli  Teknik vb. katkıda 
bulunanlar diğer kişiler bildirinin teşekkür 
kısmında belirtilmelidir. 

• Katılan Yazarlar için, çalışma hangi kurumda 
yapıldı ise o kurum adı yazılmalı, 
değiştirilen kurum var ise de bu dip notta 
belirtilmelidir. 

• Sunacak yazarın "ad-soyad" bilgisinin altı 
çizili olarak belirtilmesi önemlidir 

 



İYİ KURGULANMIŞ BİLDİRİ ÖZETİ 
• Çalışma içeriğini net belirler. 

• Çalışmada gereken etik, klinik veya deneysel tasarımlara  uygun ifadelerle yer 
verdiğinde, özellikle  ilgi alanlarına giren kişilerin, tüm dokümanı okuyup okumamalarına 
ya da sözlü sunuma katılıp katılmamalarına karar vermesinde etkili olur. 

• Araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli 

• Kullanılan yöntemi tanımlamalı 

• Bulguları özetlemeli 



İYİ KURGULANMIŞ BİLDİRİ ÖZETİ 

• Ana sonuçları belirtmelidir. Gereksiz detay 
içermemeli. 

• Yapılmış sunulan bir çalışma verileri olmasından 
geçmiş zaman kullanımı  

• Bildiride olmayan sonuçlar verilmemelidir. 

• Kaynak gösterimi yer almaz. 

• Gönderilen toplantı isteği doğrultusunda bazı tablo 
grafik izni olabilse de , genelikle tercih edilmez. 

• Genellikle 250 kelime sınırı içerisinde olması 
istenir. 

 

• Gönderilen ve kabul edilen bildiri özetinde 
herhangi bir düzeltme yapılamaz. 



ÖZET PLANI 

• Giriş: Kısa ve çalışma amacını net 
belirtebilecek özellikte olmalı.  

 

• Materyal Metod: Kullanılan kişi, denek vb nın 
sayısal ifadelerle taşıdığı niteliklere kısaca yer 
verilir. Deney ya da klinik çalışmada 
uygulanan metod veya ilgili süreçler kısaca 
tanımlanır. 



ÖZET PLANI 

• Bulgular: Araştırma sonuçları veri analizi 
sonrası uygun istatistiksel yöntemler veya 
değerlendirmeler sonrasında net olarak 
uygun ifadelerde yazılmalıdır. (p değeri 
kullanımı vb).  

• Birbiri ile uygun olmayan sayı, oran, birim 
karmaşası olmamalıdır.  

• Tablo ve grafik (iki tablo, bir figür vb) sadece 
ilgili kongrede istenilebilir ibaresi sonrası 
kullanılsa da , genelde özetlerde yer almaz. 
sunacak yazarın "ad-soyad" bilgisinin altı çizili 
olarak belirtilmesi önemlidir. 



ÖZET PLANI 
• Sonuç ve Tartışma: Bu bölümünde elde edilen verilerin amaca uygun bir sonuç eldesi 

yapıp yapmadığı irdelenir ve katılımcılara mümkünse ilgi çekici bir yorumla sonuç 
değerlendirmesi sunulur. 



ÖZET PLANI 

• Anahtar Kelime: Konuya ilişkin literatür veya web 
alan taralamalarda kolaylık sağlayacak iki üç kelime 

 

• Destek: Proje çıktısı, kurumsal ya da sanayi 
tarafından destekleme ifadelerine yer verilmesi.   



BİLDİRİ GÖNDERİM SONRASI SÜREÇ 

• Bildiri değerlendirmeleri: 
İlgili toplantı, kongre, sempozyumda görevlendirilen ‘’ Sözlü ve poster bildiri değerlendirme komitesi 

/komiiteleri’’ kararı. 

Komitenin gönderilen bildirilerden değerlendirmeden geçenleri, poster ve sözlü bildiri olarak kabul 
yazılarıyla bildirmesi. 



Sözel (Oral) Bildiri 
• Konuşma kitlesi 

 (Klinisyen&Akademisyen&Öğrenciler) 

 

Ön bilgi toplama (Bilimsel etkinliğin bir önceki sene katılım 
portföyü) 

• Konuşma süresi (10-15 dk) 

• Soru-Cevap süresi (3-5 dk) 

• Sunum Akışı 

• Sunum içeriği  

• (% 10' u problem ve amacın tanıtımına 

• % 20' si yönteme,  

• % 35' i bulgulara, 

•  % 35' i tartışma) 



SUNULACAK BİLDİRİ 
• Niteliği 

• Bilimsel bir yenilik getirmiş olması  

• Orijinal bir konuyu ele alması 

Bilinen bir konuya yenilik 

getirebilmeli 

 

farklı görüş ve düşüncelerle yeni 

görüşler ortaya koyabilmeli 

 

bilimsel çalışmalarla doğrulama veya 

bir önceki verilere karşıt görüşleri 

içerme özelliği 



Sözel (Oral) Bildiri 

Konuşma Hızı (1 sayfa=2.5-3 dk) 

 

SUNUM AKIŞI 
Belirli 5-6 spot nokta ! 

 

"dinleyiciler neleri bilmek isterler?" ve 
"dinleyicilere hangi mesajları iletmek istiyorum? 
 

 

Tüm veri değil sadece öne çıkarılmak istenen veriler … 

  

 

 



Sözel (Oral) Bildiri 

• Bildiri  amacı ve örneklem iyi ve anlaşılabilir şekilde ifade 
edilmeli 

 

• Örnekleme dahil edilen vakalar hangi seçim kriterlerine göre 
dahil edildi  ? 

 

• Örneklemin demografik tanımlanması, çeşitlendirilmiş 
grafikler tablolar . 

 

• Veri & Materyal toplama amaçları, araç ve metotları  
(Biyolojik materyalin temin şekli ve ön işlemler vb) 

 

• Verilerin & Materyalin analiz metotları ( Ön işlem sonrası 
biyolojik materyalin hedefe spesifik işlenmesi) 

 

 



Sözel (Oral) Bildiri 

• Analiz sonrası verilerin istatistiksel incelemeleri (Hangi 
parametrelerde hangi test ?) 

• İnceleme sonrası ortaya çıkan (YORUMA KAPALI 
BİLİMSEL VERİ SONUÇLARI) 

• Elde edilen verilerin araştırılan alana olan katkıları 
nelerdir ?  

• Çalışmanın sınırlılıkları nelerdir ? 

• Bu sınırlılıkların çözüm önerileri ve çalışmanın gelecek 
hedefleri … 

• Katkı sağlayan kurum, kuruluş ve kişilere teşekkürler 

 



SUNUM AKIŞI 
 
VERİLEN SÜREYİ İYİ KULLANMA  

Esneme payı, Dinlenme ve Otokontrol  Payı (Kısa 1-2 geçiş) 



Uluslararası Sözlü Bildiri Örneği olarak … 

Sunumun neresindeyim ?  

Hangi kısımları anlattım ?  

Geriye hangileri kaldı ?  

Buraya kadar atladığım bir 

yer var mı ?  

Nefes ve postür, 

dinleyicilere dönük olma 

kontrolü? 

Daha anlatacaklarım varsa 

yeterli zamanım kaldı mı? 

 



Poster Sunumu 

• Poster: Bilimsel ya da akademik bir poster;  
• bilimsel bir çalışmanın sonuçlarının görsel 

unsurlar ve anlamlı özetlemeler kullanılarak afiş 
boyutunda düzenlenmesi ile ortaya çıkan görsel 
ürün olarak adlandırılabilir.  

 

• Bu tür posterler sözlü anlatımların yeterince 
olgunlaşmadığı ya da mümkün olmadığı 
durumlarda çok faydalı olabilecek ve kalıcı 
ürünler olarak akademik camiada önemli bir yer 
tutmaktadır.  



Poster Sunumu 

• Çalışma dizaynı ve verilerin analiz sonuçlarını sözlü olarak ifade 
edilmesinin fazla verimli olmaması durumunda tercih edilebilir. 

• Çalışma devam ediyorsa (ön veriler, ilk sonuçlar) 

• Grubunuzun çalışma alanını (özel konular) bilimsel camia ile 
paylaşılması (konuyu tasdikleme) 

• Genç bilim insanlarını desteklemek için sözlü bildiri öncesi ilk 
adımlar … 

 

• Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak “poster sunum” geleneği ortaya 
çıkmıştır. 

 

 



Poster Sunumu Hazırlamada Dikkat Edilecek 
Hususlar 

• Bilimsel toplantı niteliğine 
özgün poster seçimi 

 ( Kongre, Sempozyum, Özel 
konseptli toplantılar) 

• Çalışılan benzer konularda ki 
poster örnekleri (ön inceleme) 

• Kalıcı materyaller olup (Hata 
şansınız düşük) !!! 

• Teknik unsurlar daha çok göze 
batar ve doğrulayıcı sorular 
alabilirsiniz !!! 
 

 



• Kısıtlı sayıda sözlü ifade kullanılarak, ana 
hatlar yazılı olarak ifade edilir, tablo ve 
grafiklere ağırlık verilir. 

• Bir makale veya sözlü sunum konsepti ile 
benzerlik taşır fakat yüksek oranda 
sınırlandırılmıştır. Kullanılan dil sade ve 
temiz olamalıdır. 

• Tartışmaya olabildikçe az ağırlık verilir 
genellikle posteri sunan kişi ‘poster sunumu 
zamanı’ içerisinde posteri inceleyen kişilerin 
soruları doğrultusunda tartışmayı şekillendirir.  

 
 

 

Poster Sunumu Hazırlamada Dikkat Edilecek 
Hususlar 



Poster Sunumu (Basıma doğru…) 

İçerik belirlenmesi sonrası kullanılacak 
materyallerin (yazı, grafik, resim, fotoğraf) 
hazırlanması 

Dikkat: Kullanılan resim, fotoğraf gibi öğeler yüksek 
çözünürlükte olmalı 

Şekil, Grafik altı açıklamalar ihmal edilmemeli 

Görsellik kaygısı ve içerik kaygısı dengede 
tutulmalıdır !!! 

(Gereksiz içerik veya görsellik üzerinden 
prezentasyon) 



POSTER NASIL HAZIRLANIR? 

• Bu yaklaşımlar doğrultusunda tüm dünyada 
kullanılan yaygın bazı poster formatları ortaya 
çıkmıştır.  

• Bunlardan en yaygınlarından birisi IMRAD’dır. 
Introduction (Giriş), Method (Yöntem), Results 
(Sonuçlar), Analysis (Analiz) ve Discussion (Tartışma-
Sonuç).  



POSTER NASIL HAZIRLANIR? 

 



POSTER NASIL HAZIRLANIR? 

• Posterin ana şablonunun belirlenmesinde 
posterin büyüklüğü, içeriği dikkate alınmalıdır.  

• Bunun için poster şablonu belirlenirken 
öncelikle daha küçültülmüş bir ölçekte (örneğin 
A4) bir taslak hazırlanmasının büyük faydaları 
bulunmaktadır.  

• Taslak sadece kağıt ve kalemle hazırlanabileceği 
gibi Microsoft Word ya da powerpoint gibi 
kelime işlemci programları kullanılarak da 
hazırlanabilir.  

• Taslak hazırlanırken olası sorunlar da önceden 
öngörülebilmiş olur.  



POSTER NASIL HAZIRLANIR? 

Posterlerin hazırlanmasında genel olarak çeşitli 
yazılımlar kullanılmaktadır.  

Yeteneği olanların elle poster hazırlaması istisnai 
olarak da rastlanılan bir durumdur (Tıbbi Bilimlerde 
pek mümkün değil). Ancak, burada sonuç çok 
başarılı da olsa posterin gerekli hallerde 
saklanması ve çoğaltılması sorunlu hale 
gelmektedir.  

En sık olarak aslında bir sunum programı olan 
powerpoint bir poster hazırlamada 
kullanılmaktadır. Powerpointin esnek yapısı burada 
etkili olmaktadır. Ayrıca photoshop, coreldraw gibi 
fotoğraf ve resim işleme yazılımları ile scribus gbi 
açık kaynak kodlu yazılımlar da 
kullanılabilmektedir.  



POSTER ŞABLONU NASIL HAZIRLANIR? 

• Posterin genel olarak tasarımında istenen şablon kullanılabilir. 
Ancak şablonda aşağıdaki unsurlara uyulmalıdır: 

 

• Poster başlığı en fazla 90 punto büyüklükte olmalıdır.  

• Posterin diğer başlıkları en fazla 40 punto büyüklükte olmalıdır. 

• Posterin yazar adları ve diğer bilgileri en az 18 punto 
büyüklükte olmalıdır.  

• Sunum yapacak yazarın adının altı çizilmelidir  

• Metin yazıları da 18 puntodan az olmamalıdır.  



POSTER NASIL HAZIRLANIR? 
• Kullanılacak fontlar, resimler ve görseller açık ve en az 2-3 metre uzaktan okunabilir nitelikte olmalıdır. 

• Posterin baş kısmına posterin başlığı, hazırlandığı kurum ve bölüm, logosu, yazar adları, tarih gibi bilgiler 
konmalıdır.  

• İnternet tarayıcılarından “academic poster template” aramasını yaparak bir çok farklı hazır şablona 
ulaşılabilmektedir. 

• Posterin tasarımının bütünüyle bittiğine kanaat getirildiğinde poster baskıya hazır hale getirilir.  

• Basım öncesi bir A4 çıktısıyla son kontroller zaman ve maddi kaybın önüne geçmektedir. 

 

 



Poster Basımı: Son Aşama 

 

Poster görselliği ve içerik uyumu yakalayıp 
yakalanamadığına bakılır. 

Genellikle soğuk veriler (istenmeyen 
durumlarda) nötr renkler kullanılabilir. Dikkat 
çekmesini istediğiniz durumlarda ise neonlu 
flash renkli yazı ve grafikler kullanılabilir. 

.tiff, pdf, .jpeg uzantılar içerik yerleştirme 
açısından önemlidir 



Poster Basımı: Son Aşama 
 

• Diğer bir hata da baskıya götürülen poster 
formatının doğru formatta kaydedilmemiş 
olmasıdır.  

• Posterin basımından sonra fotoblok denilen 
malzeme ile sergilenebilir hale getirilmesi ya 
da arkasına bir mukavva kartonun 
yapıştırılması posteri sergilemeye hazır hale 
getirmektedir.  

• Alternatif olarak taşınması zor durumlarda 
kumaş baskılı poster’de yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 







SUNULAN BİLDİRİNİZ 

• BU ÇALIŞMADAN OLASI YAZILABİLECEK YAYIN HAZIRLAMADA TASLAK NİTELİĞİ TAŞIR. 

• BASILDIĞI KONGRE KİTAPÇIĞI YA DA HAKEMLİ DERGİ EK SAYISININ, ULUSAL YA DA 
ULUSLARARASI İNDEKSLERCE TANINIRLIĞI ÜZERİNDEN INTERNET ERİŞİMİNE AÇILMASI 

• ERİŞİME AÇILAN BİLDİRİNİN SİTASYON ALMA DURUMU 



                       

• İlgi ve dikkatiniz için teşekkür eder, 

• Bol sözlü ve poster bildirisiyle geçen 
bir akademik yaşam dilerim ….  
 

 
      


