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III.  KONUŞMA  SONRASINDA

II.  KONUŞMA  SIRASINDA

I.  KONUŞMA  ÖNCESİNDE

DİKKAT EDİLECEK 

NOKTALAR



KONUŞMA ÖNCESİ



Konuşmanın planlanması

 Yeterli hazırlık zamanı

 Uygun ve yeterli sayıda kaynak

 Çok okumak ama çok anlatmamak

 Konuşma kısa ve basit tutulmalı (KISS)

KONUŞMA ÖNCESİ



 Renk ve zemin seçimi

SLAYT HAZIRLAMA



Pamidronate Reduces Osteolysis 

During Androgen Deprivation Therapy
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Harfler ayrık ve büyük olmalı

Yazı karakterine dikkat edilmeli

SLAYT HAZIRLAMA



Yazı Karakterleri:

Algerian broadway Times New roman

Comic Sans century candara

Tahoma Arial Black     Arial Bold

SLAYT HAZIRLAMA



 Tek mesaj - Tek slayt

SLAYT HAZIRLAMA



Clipart  seçimi ve yerleştirilmesi

SLAYT HAZIRLAMA



Akciğer Kanseri

• Dünyada ve 
Türkiye’de en 
sık görülen ve 
öldüren 
kanserlerin 
başında 
gelmektedir. 

• Erkeklerde ca 
ölümlerinin 
%31, kadınlarda 
ise %25’ini 
oluşturmaktadır.



•sigara 

•kadın 

•ve  güzellik



 Kısaltma, sembol  kullanılmamalı

 Tablo,  altyazı  kullanılmamalı

 Grafik - diyagram  tercih edilmeli

SLAYT HAZIRLAMASLAYT HAZIRLAMA



Bir BBTm Olgusu
• 26 y,  E,  Bekar

• DM de  NP Ca ön tanısı, DL biopsi +

• Bx:  İndiff. Ca.

• FM’ de,  Gn durumu iyi, LAP yok 

• AC :  HİHTSEK ,  ral, ronks yok

• KVS: N         HSM : Yok

LAB: CBC: N     TİT: Öz yok    Biyok: N

Tx: KRT  



Sigara 22 Hastalıktan Olan Ölümlerin Nedenidir !

R.Doll. INT J TUBERC LUNG DIS 3(2):90-99



İlaç

(n = 290)

Plasebo

(n = 145)

ORR (CR + PR) 

Genel hasta grubu

Tedavi görmemiş

Sitokin tedavisi görmüş
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Yanıt süresi (Hafta) 59                                                ─

Tümör Yanıtı



Hacettepe tıp
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Tıp Fakültesi

Cerrahi Cerrahi

Onkoloji

Cerrahi







TKTK

Tümör hücrelerinde EGFR sinyal iletimi

Sağkalım

(anti-apoptoz)

PI3-K

STAT3

AKTPTEN

MEK

Gen transkripsiyonu
MAPK

Proliferasyon/
maturation

Kemoterapi /

radyoterapi

direnç
Anjiyogenez

Metastaz

pY

pY

RAS RAF

SOS
GRB2pY

G1

SM

G2



 Slayt hazırlarken en önemli kurallar :   

Kare kuralı

Kısaltma kuralı

SLAYT HAZIRLAMA



İyi hazırlanmış bir slaytta en fazla 

6 satır olmalı, her satırda da en fazla 6 kelime

bulunmalıdır. 

Dolayısıyla slayt kare şeklinde olmalıdır. 

Yatay ve dikey dikdörtgenler oluşturulmamalıdır

KARE KURALI



6 kelime / satır

6 satır / slayt

6 × 6 = 36 kelime

KARE KURALI

KISALTMA KURALI



Patients and Methods
• 174 men with newly diagnosed, advanced carcinoma of the prostate (CaP)

– Clinical stage evaluated by rectal exam

– Biopsy to confirm diagnosis

– Biochemical parameters included serum prostate-specific antigen (PSA), 

calcium, alkaline phosphatase (ALP), and creatinine

• 106 age-matched controls with no CaP but other urologic and medical conditions

• Questionnaire evaluation of osteoporosis risk

• Dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) measurement of bone density in 

nondominant forearm within 1 week of CaP diagnosis prior to ADT

• Osteoporosis defined using WHO criteria as bone mineral density (BMD) 

measurement

– BMD is expressed in standard deviations (SD) from the mean of a healthy population (z-score)

– BMD -2.5 SDs from the mean for healthy population group of 20 to 40 years of age (t-score)

– BMD is important and  calculated in all patients

– Normal range of T-score must be memorized



Successes

• Cancer and the p53 gene. Researchers used a virus to carry a normal 
copy of the p53 gene into the abdominal and pelvic areas of women 
with advanced ovarian cancer. Seven of 25 women tested in 
California and Iowa survived more than 2 years after the therapy, 
despite having a terminal diagnosis.

• Cancer and enzyme therapy. This type of therapy targets enzymes, or 
proteins, that are made by abnormal genes. Example: Gleevec, a new 
drug, targets an abnormal protein produced by a cancer-causing gene. 
The abnormal protein is necessary for some types of cancer to 
survive and reproduce. Gleevec blocks the action of the protein. 
Gleevec has been successful in chronic myeloid leukemia and in 
gastrointestinal stromal tumors. It is being tested in other types of 
cancer.

• Cancer and other therapies. Advances in identifying genes have 
helped researchers to target other therapies. Example: Herceptin 
targets the HER-2 gene. In 25%-35% of breast cancers, HER-2 
produces too many copies of itself, causing breast cancer cells to 
reproduce out of control and spread throughout the body. Herceptin 
blocks excess HER-2 by binding to growth receptors on the surface 
of the cell, causing tumors to shrink.



Bir konuşmanın kalitesi,

konuşmacının kendisine  

ve dinleyicisine olan 

SAYGISIYLA

doğru orantılıdır

ibrahim güllü



II- KONUŞMA SIRASINDA



 Yaş,  görünüm

 Akademik pozisyon, ünvan

 Bilimsel başarılar

 Konuyla ilgisi

 İletişim elementleri

KONUŞMACIYA AİT ÖZELLİKLER 
( Credibility index )



1.  Göz teması

İLETİŞİM ELEMENTLERİ



2. Ses tonu  ve Diksiyon

İLETİŞİM ELEMENTLERİ





3. Vücut pozisyonu

İLETİŞİM ELEMENTLERİ



 1. Kürsü arkası duruşu

 2.  Sarkaç duruşu

 3.  Dönük sırt duruşu

 4. El-cep pozisyonu

VÜCUT POZİSYONU

 5. Diğer (El-ön ,el-arka,  el kemer..)



4  .  Beden Dili 

(yüz ifadeleri, el-kol hareketleri v.b.)

İLETİŞİM ELEMENTLERİ











%28

%65

7%

KELİMELER CÜMLELER

SES TONU

VÜCUT DİLİ

 

İLETİŞİM ELEMENTLERİ



 Konuşma ortamı iyi incelenmeli

 Etkileyici başlangıç önemlidir

 Konuşmacı :  kendini tanıtmalı

konuşmasını tanıtmalı

(giriş slaytı)

KONUŞMA SIRASINDA



• Konu başlıklarını içermeli

• Her konu değişiminde gösterilmeli 

• Efekt kullanımına dikkat edilmeli

GİRİŞ  SLAYTI



3.04.2018 46

 Anjiojenezin tanımı

 Anjiojenez basamakları 

 Anjiojenezin önemi

 Kanser ve anjiojenez

 Anti-anjiojenik tedavi

ANJİOJENEZ



 Yeterli zaman ayrılmalı

 1 - 4 dakika =  1 slayt

 60  dakika =   40 slayt

 Slayt atlanmamalı

 Slayt sırası ezbere bilinmeli 

 İleri-geri gidişler yapılmamalı

KONUŞMA SIRASINDA



Sinyal kelimeler - cümleler 

Vurgulamalar - çarpıcı örnekler 

(MMM kuralı)

KONUŞMA SIRASINDA



Tümör  Damarlanması



Pointer kullanma tekniği

KONUŞMA SIRASINDA



Zamanı ayarlama - saate bakma

KONUŞMA SIRASINDA



Kısa aralar  - Ara slaytlar

KONUŞMA SIRASINDA







SON
teşekkürler



SON 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim



Dinlediğiniz için 

teşekkür ederim
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III - KONUŞMA SONRASINDA



• NE  ANLATILMAK  İSTENDİ?

• NE  ANLATILDI?

• NE  ANLAŞILDI?

KONUŞMA SONRASINDA



 Sorular için yeterli zaman

(ortalama 10 dakika)

 Soru ve soran yargılanmamalı

 Soruların tüm salon tarafından 

duyulması sağlanmalı

KONUŞMA SONRASINDA



İNVAZYON

Endotel

Metastatik

Hücreler

Angiogenik 

faktörler

Proteolitik 

enzimler

Güle 

Güle 

!!

Tümör

Hücreleri





Kanserli Hastayla İletişim



HASTAYLA İLETİŞİM

• Hastanın Teşhisini Konuşma

Kanserli Hastayla İletişim









HASTAYLA İLETİŞİM

Hastanın Tedavisini Konuşma

Kanseri Hastayla İletişim







İyileşme  şansım  nedir?

Hasta ve yakınlarının soruları







KT-RT’ den evdeki kişiler etkilenir mi?

Genetik faktörler rol oynamakta mıdır? 
(Ailedeki diğer bireylerin  riski nedir? )

Hasta ve yakınlarının soruları



• Kanserin Tedavisi  bulundu… 

Ancak  ilaç firmaları ve onkologlar 

işlerini ve gelirlerini kaybetmemek 

için açıklamıyorlar. 

Hasta ve yakınlarının soruları



HASTAYLA İLETİŞİM

• Yurtdışı ilaç ve yurtdışı tedavi 

•

Kanserli Hastayla İletişim
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Courtesy of I. Serebriiskii and E. Golemis, Fox Chase Cancer Center.
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Courtesy of I. Serebriiskii and E. Golemis, Fox Chase Cancer Center.
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HASTAYLA İLETİŞİM

• Hastanın beslenmesini konuşma

•

Kanserli Hastayla İletişim



• Düzenli Eksersiz

• Sigara -Alkol kullanılmamalı (BİRA, ŞARAP DAHİL) 

• Sebze ve meyveler: günde en az 3 porsiyon 

• Tahılların “tam tahıl” olarak tüketilmeleri

• Günlük kalorinin %45-55’nin karbohidratlardan 

sağlanması,  rafine şekerden kaçınılması

Beslenme ve Kanser 





• Toplam yağdan gelecek enerjinin %20-30 

sınırları arasında kalması

• Kırmızı et tüketiminin azaltılması

• Günlük posa alımı 20-30 gram olmalı

• Günlük tuz alımı 6 gramdan az olmalı    

• Çok sıcak ve soğuk içilip yenilmemesi

Beslenme ve Kanser 







• Yiyeceklerine doğru koşullarda  saklanılması 
(aflatoksin içerebilecek gıdalara dikkat)

• Yiyeceklerdeki  insektisit, pestisit vb. 
kimyasalların ve katkı maddelerine dikkat… 

• Gıdaların doğal, hormonsuz, mevsiminde ve          
gübre-ilaç kullanımına dikkat edilerek üretilmiş    
olanları tercih edilmeli (organik gıdalar)

Beslenme ve Kanser 





HASTAYLA İLETİŞİM

Komplementer Alternatif Tıp 

Kanserli Hastayla İletişim







• Ülkemizde ve dünyada ne tür 

yöntemler var..

• Bu yöntemlerin varsa yararları..

• Bu yöntemlerin  yan etkileri ve klasik 

tedavilerle etkileşimi bilinmelidir...

Kanserli Hastayla İletişim





• “ 

• “ Şarlatanların oyununa gelmeyin ”

• “ Bizim önerdiğimiz tedaviyi almazsanız         

ölürsünüz”

• “ Bunlar bir günde bir doktorun bir aylık 

maaşını kazanıyor ”

Kanserli Hastayla İletişim





• Dürüstlükten ve bilimsel metodlardan 

ayrılmamalı

• Hasta ile iletişimde, ona güven 

vermeli, sorunları ve duygularına 

değer vermeli

• Medya etkin kullanılmalı...

Kanserli Hastayla İletişim

















• ‘ Ne kadar bilirsen bil ve ne kadar 

anlatırsan anlat , senin bildiğin 

karşıdakinin anladığı kadardır.’

Mevlana



HASTAYLA İLETİŞİM

Diğer Sorular
•

Kanserli Hastayla İletişim















Dinlediğiniz için 
teşekkür ederim


