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Poster Oturumu
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Tüm İçerik Tek Bir Posterde

♠  Başlık

♠  Yazarlar, yazarların kurumları

♠  Problem tanımı

♠  Çalışmanın katkısı

♠  Yöntemler

♠  Deneyler - Sonuçlar

♠  Vargılar
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Konferans Düzenleyicilerine Sorun

♠  Poster yatay mı, dikey mi olacak?

♠  Poster ebatları kaç cm olacak?
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Poster Hazırlamak için
Kullanabileceğiniz Yazılımlar



MS Publisher

+  WYSIWYG

+  Kullanımı çok kolay

–  Lisanslı, fakat okullarda genellikle oluyor

–  Matematiksel formülleri resim olarak koymak gerekiyor
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Scribus

+  Özgür yazılım

+  Kısmen WYSIWYG (matematiksel formüllerde olmuyor)

+  LaTeX desteği

–  Kullanımı çok kolay değil
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LaTeX Beamer

+  Matematiksel ifadeler için birebir

+  Özgür yazılım

–  WYSIWYG değil

–  Kullanımı deneyim gerektiriyor
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MS Powerpoint

+  WYSIWYG

+  Kullanımı kolay

–  Asıl kullanım alanı poster hazırlamak değil
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Adobe Indesign

+  WYSIWYG

–  Kullanımı deneyim gerektiriyor

–  Matematiksel içerik için iyi değil

–  Lisanslı
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Posterinize önem gösterin
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Fontlar

♠  Okunaklı fontlar kullanın. Ana metinde şunları kullanmayın!

•  Comic Sans

•  Monotype Corsiva

•  Times New Roman

♠  Font büyüklüklerine dikkat edin

•  Ekranınızdaki görüntünün gerçekteki boyutlarını keşfedin
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Figür Boyutları

♠  Vektörel grafikler kullanın

•  SVG

•  EPS

•  PDF

♠  Olmazsa 300dpi yüksek çözünürlüklü grafikler kullanın

♠  En boy oranını bozmayın

♠  Orijinal figürleri ayrıca saklayın, güncellemek için sonradan gerekebilir
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Figürleri Sade Tutun
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Eksenler

♠  Eksen isimlerini yazmayı unutmayın

♠  Birimleri yazmayı unutmayın

♠  Eksendeki noktalar tamsayılarda olsun, çok sık olmasın
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Baskı Alma

♠  Beze baskı alabilirsiniz; katlayıp çantanıza koyarsınız, taşıması kolay olur.

♠  Modern dijital baskılarda problem olmayabilir fakat siz yine de posteri

baskı öncesi CMYK renklere dönüştürün.

♠  Matbaaya PDF halini götürün.

♠  Farklı font kullanıyorsanız dosyaya gömün.
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Konuşmanızı Planlayın

♠  Farklı uzunluklarda konuşmalar hazırlayın: 1, 2, 5 dk.

♠  Dinleyicilere şunları aktarın

•  Problemi anlatın ve öneminden bahsedin (Giriş)

•  Hedefinizi ve yöntemlerinizi anlatın, katkınızı söyleyin (Hedef &

Yöntemler)

•  Bulguları aktarın (Sonuçlar)

•  Sonuçları yorumlayın ve ne anlama geldiğini söyleyin (Tartışma)
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Konuşmanıza Hazırlanın

♠  Sade ve anlaşılır olun

♠  Sunum yaparken dinleyiciyi sıkan kelimeler ve kalıplardan sakının

•  Aaaa, eeee, ıııı, ...

•  Hani, yani, işte, şeyyy, aslında, esasında, gerçekten, cidden, ...

•  Ya Türkçe konuşun, ya İngilizce. Konuşmanız çorba olmasın.
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Posteriniz Kendini Anlatabilsin
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Mümkünse Demo Yapın
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Başka Başka

♠  Yanınızda posterinizin A4-kopyalarını götürün. İlgilenenlere sunun.

♠  Şık giyinin. Özgüveninizi arttırır.

♠  Uzun süre ayakta kalabileceğiniz için ayakkabılarınız rahat olsun

♠  Farklı resimler için Open Clipart'a bakabilirsiniz

♠  Poster oturumu sırasında posterinizin başından ayrılmayın

♠  Tek kaygınız gelen kişilere yaptığınız çalışmayı tanıtmak ve geridönüşler

almak olsun
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http://openclipart.org/


Örnek Poster 1
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file:///C:/Users/ismail/Dropbox/Projects/2013-05-akademik-poster-hazirlama/posters/ari2010siuposter.pdf


Örnek Poster 2
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file:///C:/Users/ismail/Dropbox/Projects/2013-05-akademik-poster-hazirlama/posters/ari2012eusipcoposter.pdf


Kontrol Listesi

♠  Poster açık ve kolay okunabilir mi?

♠  Posterin akış sırası belli oluyor mu?

♠  2 m. uzaktan birkaç dakika içinde okunabilir mi?

♠  Sözlü anlatıma gerek kalmadan mesajınızı aktarıyor mu?

♠  Yazım ve noktalamayı tekrar gözden geçirdiniz mi?

♠  İlgili çalışmanızın içeriğini yeterli seviyede aktarabildiniz mi?

♠  Kullandığınız materyallerdeki telif haklarını gözden geçirdiniz mi?

♠  Posterde iletişim adresiniz bulunuyor mu?

♠  Konuşmanızı prova ettiniz mi?
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Kaynaklar

♠  Akademik poster hazırlama

♠  Bilimsel Yayınlarda İyi Grafikler için 20 Öneri

♠  Makesigns Poster Tutorial

♠  Creating an Academic Poster

♠  Creating Effective Poster Presentations
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http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/
http://www.anlak.com/yayin-icin-iyi-grafik/
http://www.makesigns.com/tutorials/
http://www.canterbury.ac.uk/graduate-skills/preview/presentations/academic-poster-tutorial/poster-tutorial-print.pdf
http://www.ncsu.edu/project/posters/

