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• Doktor: Eğitimli kişi, öğretmen, hoca

– Tıp Doktoru (MD)

– Bilim Doktoru (PhD)

• Akademisyen ?

Doktor



• Akademisyen

–Bir üniversitede

• Araştırmacı / Bilim insanı

• Eğitici 
– Teorik

– Uygulamalı

Araştırma Görevlisi (Yüksek lisans / doktora)

Yardımcı Doçent

Doçent

Profesör

Tıp Doktoru ve Akademisyenlik



Akademik Basamaklar



• Doktor

– Akademisyen
• Araştırmacı / Bilim insanı

• Eğitici 

• Gerçek niyet ?

• Beklentiler ?

Doktora ve Akademisyenlik



John Singer Sargent

Profesörler
• Üniversite’de belirli bir 

alanda

– Bilgi üreten

– Yöntem geliştiren

– Eğiten

– Toplumu aydınlatan

– Yol açan kişiler…

Akademisyenlik



• Veritas

– Bilgi, gerçek, veri

– Erdem  “virtue” ile akraba

– Veri toplamak,

– Veri değerlendirmek,

– Veri üretmek …

Akademisyenlik



• Veritas

– Verinin topladığı ve değerlendirildiği şartlar neler ?

“Sınırlar”

Akademisyenlik

Veri Veri Veri Veri Veri Veri

Veri Veri Veri Veri Veri Veri

Veri Veri Veri Veri Veri Veri



• Veri toplamak

– You see only what you look for;

you recognize only what you know.
Dr. 

Merril Sosman

Akademisyenlik



“Dans les champs de l'observation le hasard ne favorise que les 
esprits préparés.”

“Gözlem alanında şans 

ancak hazırlıklı olanlardan yanadır.”

Louis Pasteur

Gözlem



• Mentor

– “Hoca”, Üstad, …

– Kurum

Knowledge comes,

but wisdom lingers.

Tennyson

Akademisyenlik

John Singer Sargent

Profesörler



• Inbreeding

– Köklü üniversiteler sayıca az

– Yeni kurulan üniversitelerde “mentor” eksikliği

– Rotasyonlar
• Yurt içi

• Yurt dışı

– Uzaktan mentorluk

– Sabbatical

Akademisyenlik



• Araştırmacı

– Mentor

• Gözlem
“Tecessüs”

• Yöntem

• Uygulama

Akademisyenlik

Oleg Delgadcshov



If I have seen further, 

it is by standing on the 
shoulders of giants.

Isaac Newton

Wikimedia Commons

Akademik Devamlılık



"One could not be a successful scientist without 
realizing that, in contrast to the popular conception 

supported by newspapers and mothers of scientists, a 
goodly number of scientists are not only narrow-

minded and dull, but also just stupid.”

The Double Helix, James Watson

Dogmalar ?



• Akademisyen

– Eğitim verme

• Teorik dersler

• Uygulamalı eğitim

• İletişim becerileri
– Dil (Türkçe, İngilizce, diğer yabancı diller, …)

– Konuşma, duruş, davranış, …

– Sunum teknikleri

Akademisyenlik



• Yazabilmek …

– Sohbet kültürü

– Yazılı kültür

Akademisyen Olmak – İyi bir iletişimci



The Art of Detachment, the Virtue of Method, and the 
Quality of of Thoroughness may make you students, in the 

true sense of the word, successful practitioners, or even 
great investigators; but your characters may still lack that 

which can alone give permanence to powers –
the Grace of Humility.

Teacher and Student
Sir William Osler



Bildim ve anladım ki, 

hiçbir şey bilinmemiş ve
hiçbir şey anlaşılmamıştır.

İbn-i Sina

Verileri Değerlendirmek



“How can the events in space 
and time, which take place 
within the boundaries of a living 
organism, be accounted for by 
physics and chemistry?... 

The obvious inability of present 
day physics and chemistry to 
account for such events is no 
reason at all for doubting that 
they will be accounted for by 
those sciences.”

Yaşam Nedir?

What is life? 1944

Erwin Schrödinger
Wikimedia Commons



• Bağımsız araştırmacı olma yolunda …

– Araştırma konusunun seçilmesi ?

Kahn CR. Picking a research problem. Critical 
decision. N Engl J Med 1994; 330: 1530-3.

Akademisyen Olmak



1. Çalışmanızın öngörebildiğiniz sonuçları devam 
etmeğe değer olsun

Araştırma Konusu



1. Çalışmanızın öngörebildiğiniz sonuçları devam 
etmeğe değer olsun

1. Konuyu seçerken olası sonuçların ne kadar ilgi 
çekeceğini düşünün

Araştırma Konusu
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1. Çalışmanızın öngörebildiğiniz sonuçları devam
etmeğe değer olsun

1. Konuyu seçerken olası sonuçların ne kadar ilgi
çekeceğini düşünün

1. Daha önce çalışılmamış alanlar bulmaya çalışın

1. Alanınız dışında olan toplantılara da katılın, 
makaleler okuyun

Araştırma Konusu



1. Çalışmanızın öngörebildiğiniz sonuçları devam 
etmeğe değer olsun

1. Konuyu seçerken olası sonuçların ne kadar ilgi 
çekeceğini düşünün

1. Daha önce çalışılmamış alanlar bulmaya çalışın

1. Alanınız dışında olan toplantılara da katılın, 
makaleler okuyun

1. Araştırmalarınız birbirini tamamlayan bütünlük 
içinde olsun

Araştırma Konusu



6. Uzun vadeli, büyük hedefli projeler yanında, kolay
ve mutlaka sonuç alınır projeler de yürütün

Araştırma Konusu



6. Uzun vadeli, büyük hedefli projeler yanında, kolay
ve mutlaka sonuç alınır projeler de yürütün

6. Üzerinde çalıştığınız konunun gerektirdiği
derinlikte araştırma yapmaya devam edebilecek
hazırlığınız olsun

Paralyzed academic investigator’s disease syndrome (PAIDS)

Araştırma Konusu



6. Uzun vadeli, büyük hedefli projeler yanında, kolay
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Paralyzed academic investigator’s disease syndrome (PAIDS)

7. Kendinizi mentorunuzdan farklılaştırın

Araştırma Konusu



6. Uzun vadeli, büyük hedefli projeler yanında, kolay 
ve mutlaka sonuç alınır projeler de yürütün

6. Üzerinde çalıştığınız konunun gerektirdiği 
derinlikte araştırma yapmaya devam edebilecek 
hazırlığınız olsun

Paralyzed academic investigator’s disease syndrome (PAIDS)

7. Kendinizi mentorunuzdan farklılaştırın

6. Klinik araştırmaların temel bilim araştırmalarından 
daha kolay olduğunu sanmayın

Araştırma Konusu



6. Uzun vadeli, büyük hedefli projeler yanında, kolay 
ve mutlaka sonuç alınır projeler de yürütün

6. Üzerinde çalıştığınız konunun gerektirdiği 
derinlikte araştırma yapmaya devam edebilecek 
hazırlığınız olsun

Paralyzed academic investigator’s disease syndrome (PAIDS)

7. Kendinizi mentorunuzdan farklılaştırın

6. Klinik araştırmaların temel bilim araştırmalarından 
daha kolay olduğunu sanmayın

6. Odaklanın, odaklanın, odaklanın …

Araştırma Konusu



• Mentor

– Başarılı bir “ağ” içerisine dahil olma

Akademisyen Olmak – Kariyer Planlama

flickr.com



Ortak Çalışma Kültürü

• Bilimsel araştırma tek başına yürütülen bir 
faaliyet değil

– Belirli alanlarda uzmanlaşabilmek
• Deneyim

• Arşiv, biyobanka, ..

– Ortak işlerde, belirli “iş paketlerini” en iyi yapan 
olabilmek

Bilim İnsanı Olmak – Ortak çalışabilmek



Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Vienna)
Google Art Project

Babil Kulesine Dönüş?

• Ortak dil, ortak hedef

– Disiplinler arası
duvarların yıkılması

– Gerçek ihtiyaçların ve
doğru hedeflerin
belirlenmesi

– Mevcut yöntemlerin
geliştirilmesi, yeni
yöntemler bulunması

Yeni biyolojik mekanizmalar, tedavi, cihaz, tanı testi, girişim, …



• Ülke şartlarını göz önünde bulundurmak gerekli

– Sağlık hizmeti üretmek zorunluluğu

– Ev geçindirmek

– Yoğun eğitim yükü

– İdari sorumluluklar ve görevler

– Araştırma imkan ve desteklerinin sınırlı olması

– Toplumdaki itibar …

Akademisyen Olmak – Kariyer Planlama




