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Özet
Bir posterin hazýrlanmasý sanýlandan daha uzun bir zaman alabilir. Poster metni sözel sunumun
görsel olarak desteklendiði bir iletiþim aracýdýr. Genç bilim insanlarý bilimsel bir toplantýya baþ
vurmadan önce poster metnini bir danýþmanýn görüþüne sunmalý ve poster iletiþi hakkýnda
bilgiler toplamalýdýr. Poster metni, IMRAD kuralý çerçevesinde klasik olarak beþ bölümde
hazýrlanýr. Hazýrlama ve sunmanýn baþarýlý bir posterin iki önemli yönü olduðu düþünülür. Poster
sunumu, profesyonel toplantý boyunca kýsa bir zaman aralýðýnda izleyicilere çalýþma sonuçlarýnýn
sunulduðu en genel yoldur. Burada, hazýrlýðýndan sunumuna kadar geçen evreleri ile, poster
gözden geçirilmiþtir.

Abstract
The preparing of a poster takes longer time than we think. The text of a poster is a communication
tool, which combines a verbal presentation with a visual aid; it must be informal and interactive.
Young scientists must ask opinion of an advisor on the poster text before admission to a
scientific meeting and get some instructions about the poster communication. The text is
classically divided into five sections such as IMRAD rule. The steps of a successful poster can
be thought of in two aspects; the preparation and the presentation. An assortment of poster
is a common way to present work results to viewers for the entire duration of a professional
meeting in a short time interval. Here, poster preperation is reviewed longitudinally from the
preparation to the presentation.

TEKNÝK NOT (Technical Notes)

Submitted : June 02, 2009
Revised : June 02, 2009
Accepted : July 17, 2009

Useful Instructions in Poster Preparing and Presentation

Kaplan Muzaffer Üstdal
Prof., Ph.D.
Department of Biochemistry
Erciyes University Medical Faculty
ustdalm@erciyes.edu.tr

Corresponding Author:
Prof. Dr. K. Muzaffer Üstdal
Department of Biochemistry
Faculty of Medicine, University of Erciyes
38039 Talas- Kayseri / Turkey

Telephone: +90- 352 4374901 - 23275
E- mail: ustdalm@erciyes.edu.tr

Bilimsel Bir Posterin Hazýrlanmasýnda ve
Sunulmasýnda Bilinmesi Gerekenler

Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2009;31(3):282-290282



Bilimsel Bir Poster  Nedir

Poster hazýrlama ve bir bilimsel toplantýda (en küçüðünden
büyüðüne: seminer< sempozyum<kollokyum< kongre )
hazýrlanan posterin sunum kurallarý üzerine bilgiler, ileri-
olmayan ülkelerde genç-nesillere ihmal ediliyor
görünmektedir. Böyle olunca da, söz konusu ülkelerde
genç bilim adamlarý, poster hazýrlamakta ve sunmakta
adeta yalnýz býrakýlmaktadýr.

Bilimsel toplantýlarda poster oturumlarý, 1970�li yýllarda
ABD�de baþlamýþtýr. Daha sonra, zaman içerisinde
uygulamasý artmýþtýr. Posterlere, asýlmýþ bildiriler (afiþ)
de denir. Bunlar, kongrelerde giderek çok baþvurulan
sunma biçimi olmuþlardýr(1).

Bilimsel bir poster, sözel bir sunumu görsel bir destekle
birleþtiren bir iletiþim aracýdýr. Araþtýrmasýndan bulgularýný
elde etmeye baþlayan bir genç araþtýrmacý, daha ilk
günlerinden itibaren bulgularýný yakýn meslektaþlarýna
anlatmaktan kendini alýkoyamaz. Onlardan yorumlarýný

Tablo I. Posterin sunulduðu bilimsel toplantýlarýn yükselen derecelerdeki sýralanmasý

ve eleþtirilerini de ister. Bu tür davranýþlarý gösterecek
genç araþtýrmacýlara birçok araþtýrma merkezlerinde
rastlanabilir (2, 3).

Kuþkusuz, genç araþtýrmacý bulgularýný herkesten önce
danýþmanýyla paylaþýr; ona, yorumlarýný ve eleþtirilerini
sorar. Büyük olasýlýkla, araþtýrmasýnda daha ileri gitmesi
ve konusuna daha geniþ bakmasý hususunda danýþmanýndan
cesaret alacaktýr. Danýþman, bu arada tez bulgularýnýn bir
toplantýda sunulmasýný, sözel (verbal) ya da poster
biçiminde duyurulmasýný tez öðrencisine önerebilir (4).
Bir tez öðrencisinin araþtýrmasýna iliþkin yeni bulgularýný
duyurma denemeleri, farklý derecelerdeki mesleki
toplantýlarýnda yapýlabilir (Tablo I). Tezin konusu belirlenip
literatürünü toplayan genç araþtýrmacý, deneysel bulgularýný
ilerletince, ilk fýrsatta prototip araþtýrma bulgularýný bilim
dalý içerisinde sunabilir (in house presentation). Bu tür
sunumlarla tez öðrencisi yönlendirildiðinde, yine kendisi
kazançlý çýkacaktýr. Nerede olursa olsun, bulgular elde
edildikleri formlarý ile deðiþtirilmeden sunulmalýdýr.
Bulgular beklenen veya beklenmedik yönde çýkabilir (5).

 Çalýþýlan bilim dalýndaki meslektaþlara sunulan  seminer  toplantýlarý (in house presentation)

 Meslek derneklerinin bölgesel sempozyum toplantýlarý

 Meslek derneklerinin ülke çapýnda (ulusal) düzenlediði akademik  kongreler

 Uluslararasý bilimsel  kongreler

Poster, Hangi Avantajlarý Saðlar
Bir tez araþtýrmasýnýn bilimsel bir toplantýda sunularak
duyurma denemeleri, hiyerarþik kalýplar içerisinde
yürütülür. Ýlk sunum, hemen oracýktaki meslektaþlar
arasýndaki informal (resmi olmayan ve bilgilendirici)
seminerde yapýlýr (in house presentation) ve bunun getirisi
önemlidir. Buradan alýnan eleþtiriler ve tepkiler, üst
derecedeki toplantýlar için zemin hazýrlar. Bundan da
sonra, daha iyi format kazanmýþ bulgular, meslek
derneðinin bölgesel toplantýsýna (sempozyum)
götürülebilir. Sonraki sunum aþamalarý ulusal veya
uluslararasý (kongre) olabilir. Genç bir araþtýrmacý için,
tez bulgularýnýn bir veya birkaç toplantýda duyurulmasý
olaðan karþýlanýr (6, 7).

Görülüyor ki, günümüzde kongre aktivitelerinin büyük
bir bölümünü artýk posterler oluþturmaktadýr. Kongrelerde
belli zamanlar, posterlerin sunulmalarýna ve bunlarýn
tartýþmalarýna ayrýlmaktadýr. Genç bilim adamlarýna bu
posterler bilimsel bulgularýn sunulmalarýný öðreten, çok
yararlý bir iletiþim yolu sayýlýr. Bir posterin saðladýðý
avantajlar Tablo II�de verilmiþtir (3, 7).

Araþtýrma sonuçlarýný yazýlý duyurmaya yarayan posterin,
araþtýrmacýya saðlayacaðý avantajlarý çok fazladýr. Bu
avantajlardan, özellikle genç bilim adamlarýnýn
yararlanmasý daha doðal görünmektedir(8).
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Bilimsel kongre bir baþka þehirde veya ülkede
gerçekleþecekse, araþtýrmacý bir yolculukla ve bunun
harcamalarýyla (accomodation expense) karþý karþýya
demektir. Araþtýrma veya poster kongreye kabul edilmiþ
ise, genellikle problem azalýr. Yani, bu katýlýmýn
masraflarýný az ölçülerde de olsa yönetimler veya bazý
özel firmalar, vakýflar karþýlayabilmektedir (7, 8).

Poster sunumu bir gereksinimden ortaya çýkmýþtýr. Çünkü
çoðu durumda, sözel sunumlara yeterli zaman ve mekân
bulunamaz. Üstelik, sözel sunum araþtýrmacýya ayrý bir
stres getirir. Sözel sunuma ilgi duymayan kimseler,
oturumu (audience) terk etme þanslarýna da sahip
olamazlar. Oysa, postere ilgi duyan araþtýrmacýlar vardýr
ve bu insanlar, poster mekânlarýna daha rahat gelebilirler.
Araþtýrmanýn konusu ve araþtýrma ekibinin bazý özellikleri
açýsýndan poster olanaklarý, kongre organizatörlerini de
rahatlatabilmektedir. Belli bir kongre alanýnda belki
yüzlerce posterin görücülerine çýkartýlmasý saðlanabilir.
Buna karþýlýk, ayný süreçte 6-8 oral sunum ancak
mümkündür (9).

Yazýyla iletiþim, araþtýrmanýn her alanýnda önemlidir.
Araþtýrma raporu, tez veya dissertasyon, periyodik makalesi
vs., araþtýrmalarýn  iletiþimiyle ilgili kimselere, kazanýlan
bilgileri duyurmada mekan ve zaman boyutlarýndaki
baþlýca araçlardýr. Araþtýrma yazýlmaz ise, hizmeti çok
zayýf kalýr. Yazýnýn önemini ve yerini, günümüz modern
araçlarýndan hiçbirisi dolduramamýþtýr (10). Yayýmlanmýþ
bir araþtýrmadan kimsenin haberi olmaz. Çok iyi bir
araþtýrma çalýþmasý yanlýþ bir yerde (sýnýrlý duyurulan bir
periyodikte)  yayýmlanmýþ ise, yayýmlanmamýþ
sayýlmaktadýr; çünkü okuyucusu yok denecek kadar azdýr.

Yapýlan bir araþtýrmanýn duyurulmasýnda, poster genellikle
ilk baþvurulan yazýlý iletiþim aracýdýr. Zaten bir araþtýrma

yazýlý hale getirilip, insanlýk hizmetine sunulmaz ise
deðersiz demektir. Kuþkusuz araþtýrmalar ve bulgularý çok
deðiþik iletiþim araçlarýyla duyurulabilir (11, 12).

Poster Kararýný Bilimsel Komite Verir
Sözel bildiri ile poster arasýndaki tercih, yazarlar tarafýndan
gönderilen bildirileri denetleyen Bilim Komitesi kararýna
baðlýdýr. Genelinde, kongre için gönderilen araþtýrma özet
teslim formlarýnda, yazar tercihini bildirir, ancak Bilim
Komitesi bu tercihe uymaya kendini zorunlu görmez.
Tartýþmasýz (univoque), bu alanda belirlenmiþ bir seçim
kuralý yoktur; çoðu zaman, en ilginç düþünülen çalýþmalar
sözel bildiri bölümüne seçilir, diðerleri de posterler
biçiminde sunulmak üzere ayrýlýrlar. Bununla birlikte, bu
kural, dokunulmazlýða sahip deðildir ve bazý durumlarda,
yazarlar bir poster yapmayý tercih ederler; çünkü, kongrede
kullanýlacak dil hakkýnda yeterli bilgileri de yoktur. Ayný
konu özerinde çalýþan araþtýrmacýlarla direkt temas, ikincil
neden sayýlabilir (13).

Söylemeliyiz ki, poster biçimindeki bildiri, düþük kaliteli
bir bildiri olarak görülmemelidir. Hatta, uluslararasý bazý
kongreler, parasal nedenlerle ve katýlýmcýlarýn sayýsýný
artýrarak non-selektif bir politika uygulamaktadýrlar ve
postere daha çok aðýrlýk vermektedirler.

Posterin Formatýyla, Poster Daha Ýyi Hazýrlanýr
Poster için kongre bilimsel komitesinden kabul mektubu
alýndýðýndan itibaren, yazarýn ilk yapacaðý, kongre
organizatörleri tarafýndan poster sahibine yönelik yönerge
maddelerini (instruction) çok dikkatle okumak olmalýdýr
(2). Gerçekten de, posterin boyunu, formatýný, yerleþtirme
yerini ve saatini, posterin baþýnda yazarlardan en az birinin
bekleyeceði periyodu öðrenmek çok önemlidir (6):
Genellikle bu periyod, poster bütün gün afiþlenmiþ kalsa
bile sýnýrlýdýr ve iki saat dolayýndadýr (Tablo III).

Tablo II. Tez araþtýrmasýnýn bir bilimsel toplantýda poster olarak sunulmasýnýn avantajlarý

Benzeri araþtýrmalarý yapanlarla bilimsel toplantýlarda karþýlaþarak, onlarý dinlemek ve yüz yüze konuþmalarla onlardan
yeni bilgiler elde etmek.

Benzeri araþtýrmayý yapanlarla temas saðlamak ve onlara yapýlan araþtýrmayý tanýtmak.

Çalýþmanýn önceliðini saðlamlaþtýrmak ve bilimsel konumunu görmek.

Görsel iletiþimin mükemmel bir aracý olan illustrasyonlarý deðerlendirmeye koyabilmek.

Ziyaretciler arasý kalan zamanlarda, postere yöneltilen eleþtirilere bakýlarak yararlanabilmek.

Çalýþmayý sunmada, eleþtirileri ve sorularý cevaplamada deneyim kazanýlmasý; genç araþtýrmacý için tezin sözel sýnavý
da yaklaþtýðýndan, bu tür sunumlar daha yararlý olacaktýr.
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Posterin baþlýk (title) yazýsý, en üstte yer alýr ve maksimum
90 punto (alt-baþlýklar 72 punto) karakter boyutunda
olmalýdýr. Posterin öteki alt- baþlýklarý  40 punto
(maksimum 60 punto); metin yazýsý ve yazar adlarý 18
punto (14 puntodan az olmamalý) önerilir. Metin yazýsý
tek aralýklý (single spaced) ve kalýn (bold) yazýlýr (13, 14)

Poster metni, keza posterdeki illüstrasyonlar (tablo, þekil,
grafik, resim), en az iki�üç metre uzaktan okunabilmelidir.
Bu da, metindeki harflerin neredeyse 1 sm boyunda
yazýlmalarý demektir. Ýyi bir okunurluk saðlayan karakterler
Helvetica veya Times olmaktadýr. Yaðlý karakter baský,
bunlara önerilmektedir. Majüsküller, bölüm baþlýklarý için
kullanýlabilir; ama, bütün metni majüsküllerden kurmaktan
veya ayný posterde farklý tip karakterleri karýþtýrmaktan
kaçýnýlmalýdýr (13).

Okurunuza, Yararlanacaðý Güzel Bir Yazacaðýnýz Þey
Yoksa, Yazmayýnýz Daha Ýyi
Bazý genç araþtýrmacýlar, kendi posterlerin sevilip
sevilmeyeceði üzerine düþünce ve kuþku taþýrlar.
Unutmayalým ki, ihtiyacýmýz olan, baþkalarýnýn bizi daha
çok sevmesi deðil, bizim onlarý daha çok sevmemizdir.
Posterimizi, onlarý severek hazýrlamamýz öncelikli tarzýmýz
kalmalýdýr (11).

Poster formatýnýn hazýrlanmasý yazarlara özel sorumluluk
getirir. Posterler, kendilerine özgü kalmalýdýr; daha önce
açýklanmýþ bir anlatýmla verilmelidir. Gerçekten de, bir

posterin kalitesi ile ürettiði bilgileri arasýnda ilginç bir
paradoks vardýr. Bilgilendirici (informative) bir poster,
sunum sýrasýnda sorularý ve tartýþmalarý indükleyecektir
(15).

Zayýf organize edilmiþ ve teknik yönden düþük bir poster,
görücüleri için iticidir. Bu bakýmdan, posterler daha önce
iyi planlanmalýdýr. Ayný kavram çerçevesinde, poster
sahibinin iyi bir görüntü vererek posterini hazýrlamasý,
ayrýca kendisine olan saygý (self-esteem) anlamý da taþýr
(16).

Posterde Baþlýklar IMRAD Kuralýna Uyar
Posterler de, makaleler gibi IMRAD planýna uyarlar;
I: Introduction;  M: Method; R: Result; A: And;
D: Discussion elemanlarýný bulundurmalýdýrlar (16, 17).
Boyutlarý kesinleþmiþ bir posterden önce, posterin bir
maketi çizilir ve bu maket üzerinde sunulmaya yönelik
farklý bilgilerin elle taslaðý þekillendirilebilir. Bu taslak
sayesinde, poster metni ile posterin illüstrasyonlarý arasýnda
genellikle belli bir fikir ortaya çýkartýlýr.

Posterlerde bazý tanýmlamalar bilim komitesince belirlenmiþ
ise, poster bu tanýmlamalar çerçevesinde hazýrlanýr. Poster,
aský panosundan taþmamalýdýr. ABD�de, tipik bir poster
boyutu 4x8 foot ölçülerindedir: Son yýllarda AB�nin
70x100 sm ölçüleri, ABD�de kabul görmektedir (8, 18;
Þekil 1).

Tablo III. Ýyi bir posterin formatýna iliþkin kurallar

 Poster, organizasyon komitesinin tanýmlamalarýna uygun hazýrlanmalýdýr.

 Organizasyon komitesinin akseptansýndan, çalýþmayý desteklemesi anlamý çýkartýlmamalýdýr.

 Düzenlenmesinin ve formatýnýn kritikliðine dikkat edilmelidir.

 Posterle sadece kýsa, merkezi bir mesaj vermek denenmeli: Çok miktarda materyal veya
   birden fazla mesaj varsa, bu durumda iki poster hazýrlanmalýdýr.

 Poster sunucusu, resim atölyesi elemanlarýndan þekiller, tablolar gibi, illüstrasyonlar ve
   poster harfleri konusunda gerekli öðütleri olmalýdýr.

 Poster baþlýðý önemli görülmelidir.

 Metnin (text) uzunluðu minimumda tutulmalýdýr.

 Posterde amaç ve önem iyi tanýmlanmalýdýr.

 Posterin sonucunun açýk-seçik (clear-cut conclusion) ve çok somut bir dille düzenlendiðinden
   emin olunmalýdýr.

 Posterin, hazýrlayanýn kiþiliðini yansýttýðý düþünülmelidir.

 Poster  sunum sýrasýnda etkileyici görünmeli; sunum sonrasýnda unutulmaz kalmalýdýr.
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Baþlýk ve yazar adlarý, 70×100 sm ölçülerindeki poster
kartonunun üst bölümüne yerleþtirilir. Bilim komitesince
tanýmlanmamýþ ise, posterde baþlýk yazýsý yeterli
büyüklükteki (ortalama 80 punto) harflerden kurulur.
Posterde baþlýða ayrýlan alan, yüksekliðin sekizde biri
kadardýr. Baþlýk bilgi verici, ama yeterince öz olmalýdýr
ki, ziyaretçiyi toplantýnýn sayýsýz uyarýlarla dolu (gürültü,
patýrtý gibi) ortamýnda cesaretsizlendirmesin veya hemen
yakýnda daha iyi düzenlenmiþ baþka posterlerin albenisi
ziyaretçiyi çekmesin. Nitekim, bu baðlamda posterin
baþlýðýnýn biraz kýþkýrtýcý (exciting) veya sorulu
yazýlmasýnda, araþtýrmacý çoðunlukla sakýnca görmeyebilir
(19).

Yazarlarýn adlarý ve baðlý bulunduklarý kurum, baþlýðýn
altýna, baþlýktan az küçük boy harflerle (ortalama 16 punto)
yazýlýr. Baþlýk ve yazar adlarý ile adresleri, enlemesine
tüm poster boyutunca bir band üzerindedir. Bir postere,
araþtýrmanýn büyük bölümünün gerçekleþtirildiði kurum
adresi yazýlýr. Postere, araþtýrmada gerçek çalýþanlarýn
adlarý yazýlýr. Posterin araþtýrmacýlarýndan ilk sýrada
olanýnýn, posteri sunacaðýna inanýlýr (20).

Baþlýk için kullanýlan harflerin boyutlarýna ve posterin
okuma düzenini bildiren çeþitli pano yazýlarýnýn
numaralandýrýlmasýna (1.�den 6.�ya kadar: Þekil 1.) dikkat

(1.)
Problemin durumu

ve incelemesi,
doðrulanmasý

(3.)

Materyal ve

metodlar

(5.)

Bulgular

II

(2.)

Çalýþmanýn

amacý

(4.)

Bulgular

 I

(6.)

Sonuç

POSTERÝN BAÞLIK YAZISI

Yazarlarýn adlarý, adresleri

Poster no...

Þekil 1. Tipik bir posterin (70x100 sm) tanýmlanmýþ düzenleniþi
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edilmelidir. Verilen poster örneðinde bir baþlýk ve 6 pano
yazýsý, önerimiz olarak, genellikle bordo renkli bir fon
üzerine yerleþtirilebilir.

Posterin bilimsel yapýsý, araþtýrmanýn farklý bölümlerine
karþýlýk olan çok sayýda kartonla (veya panolarla) oluþur:
Giriþ, Materyal ve Metodlar, Bulgular, Tartýþma, Sonuç.
Söz konusu kartonlarýn düzeni (disposition), posterin
formatýna ve boyutuna baðlýdýr. Araþtýrmacýlarýn farklý
adreslerinden dolayý posterler, malzeme yönünden
ayrýdýrlar (yapýþtýrýlmýþtýr veya son anda renkli bir fon
üzerine iðnelenmiþtir), veya tam tersine uygun bir
fotoðrafcýlýk prosedürüyle, tek blok bir afiþ üzerine
toplanmýþtýr (21).

Poster metni, baþtan sona öz ve kýsa tutulmalýdýr: Method
tanýmý basit ve somut yazýlmalýdýr. Poster yapýmýnda sýk
rastlanan yanlýþlardan birisi, poster gövdesini fazlaca
yazýlmýþ metinden oluþturmaktýr ki, bu da daha önce
muhtemelen 15-20 poster görerek yorulmuþ ziyaretçiyi
bu posteri incelemekten uzaklaþtýrabilir (22).

Bir posteri hazýrlama iþi, tahminlerden çok daha fazla
zaman alýr; bu nedenle, özellikle Giriþ ve Metodlar
bölümünü yazmaya derhal baþlanmalýdýr. Posteri
hazýrlarken sadece yaratýcýlýk (creativity), albenilik
(attractivity) ve iyi-tasarlanmýþlýk uðraþýlarýnýn bile
15-30 saat aldýðý üzerine, birçok araþtýrmacý görüþ birliði
içerisindedir (14, 19).

Posterdeki araþtýrma metninin giriþine (amaç öncesi),
geçmiþteki yapýlmýþ araþtýrmalarý özetleyen sadece en
temel literatürlerin konmasý gerekir. Poster araþtýrmasýnýn
çözüme ulaþtýrdýðý hususlara, böylece daha ilk bir-iki
paragrafta özellikle dikkat çekilir.Bundan sonra poster
çalýþmasýnýn; Amacý nedir? Hipotezi nedir? Önceki
araþtýrmalardan farký nedir? Kullanýlabilir mi? Orjinal ve
zaman harcamaya deðer mi? Alanýnda önemli bir katkýsý
var mý? sorularýna cevap arayan �Amaç� bölümü
þekillendirilir. Amacý oluþturacak fikirleri bir veya iki
cümlede tamamlamak, deneyime baðlýdýr. Genellikle,
posterde amaç bir cümle içerisinde belirtilir (22, 24).

Posterin Metod Bölümü yazýlýrken, uygulanan teknik(ler)
özetlenir; yeni bir metod uygulandýysa, ayrýntýlý açýklamasý
verilir. Kýsaltmalardan kaçýnýlmalýdýr. Çünkü bunlar,
okuyucuyu þaþýrtabilir. Kullanýlan istatistik metodlar
belirtilir. Deneklerin seçimi nasýl yapýldý? sorusuna cevap
aranmalýdýr; denekler insan ise, kendilerine bilgi verildi
mi?, saðlam ve hasta seçimi rastgele mi?, bazý hastalarýn

araþtýrmadan çýkarýlma nedenleri nelerdi? sorularý
cevaplandýrýlmalýdýr. Posterde deneysel çalýþmalar (hayvan,
insan) yapýlmýþ ise, gereken etik uygulama metinde ifade
edilmelidir (24).

Posterde bulgularýn sunumu hem önceliklidir, hem de
görsel (visual) titizlik gerektirir. Bulgular bölümü, arka
arkaya dizilmiþ bir sayýlar karmaþasý deðil de, tablo veya
þekiller biçiminde verilmelidir. Bir posterin bulgu
bölümünün hazýrlanmasýnda, denek bulgularý ilk önce
verilir. Üzerinde çalýþýlan deneklerin sayýsý, cinsiyeti, yaþ
daðýlýmý ve ne kadar süre izlendikleri yazýlmalýdýr. Daha
sonra esas bulgular özetlenirken, dört- beþ cümle ile pozitif
bulgular tanýmlanmalýdýr (15). Bir araþtýrmacý için
beklenmedik olan bir bulgu, bir baþka araþtýrmacýya
beklenen bir bulgu görünebilir. Araþtýrmacý, araþtýrmasýnýn
bulgularýný deðiþtirme yetkisini kendinde göremez (9).

Tartýþma Bölümü, kavram olarak bulgulardan çýkartýlarak
apayrý anlatýlýr; varsayýmlar verilmez. Posterin
tartýþmasýnda, yapýlan araþtýrmanýn daha önceki bulgulara
ne eklediði sorusuna cevap aranmalýdýr. Ayrýca tartýþma
bölümünü, bu bulgular hangi açýdan önemlidir?, bu bulgular
istatistiksel olarak anlamlý mý, yoksa tesadüfen mi böyle?,
çalýþma neden önemli?, çalýþmayý daha ileri götürmek için
ne gibi adýmlar atýlmalý? gibi sorular yönelterek hazýrlamak
yararlý olacaktýr. Araþtýrmanýn hipotezi, yine bu tartýþmada
ispatlanacaktýr ve yeniliklere açýklamalar getirilecektir
(9, 15).

Bir posterde yöntemsel ayrýntýlar ve hele özet
bulunmamalýdýr: Posterin kendisi, þekilleri içeren bir özet
olmalýdýr (7). Metin ve illüstrasyonlarýyla poster toplam
olarak zaten bir özettir.

Yine, Giriþ gibi Sonuç bölümlerine tam bir özen gösterilir;
aslýnda, birçok ziyaretçi sonuçtaki mesaj kapsamýnýn
tutarlýlýðýna bakarak, postere deðer biçer. Bu bölümün
onlara yararlý görünmesi durumunda, posterin yukarýdaki
yazýsý olan Giriþ bölümüne insanlarýn geri dönme hevesleri
kabarýr.  Poster yazýmýnda baþlýca hedef, somut (concise)
ve açýk bir dil kullanmak olmalýdýr.

Doðaldýr ki, Giriþ bölümü, çalýþmayý gerçekleþmeye
götüren temel kanýtlarýn (justification) kýsa bir hatýrlatmasýný
kapsar. Bu bölümün çarpýcý karakterini ve berraklýðýný
desteklemek amacýyla, birbirinden oldukça ayrý ve birbirini
peþi peþine onaylayan kýsa cümleler yapýlmasý önerilir
(16, 19).

Bilimsel Bir Posterin Hazýrlanmasýnda ve Sunulmasýnda Bilinmesi Gerekenler

287Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2009;31(3):282-290



Posterin referans listesinde yer alacak periyodik makaleri
ve varsa kitaplar alfabetik düzende sunulur. Yardýmlar
için postere teþekkür konacaksa, olabildiðince kýsa
tutulmalýdýr (5).

Posterdeki Ýllüstrasyonlar, Yazý Metninden Daha
Etkilidir
Ýllüstrasyonlar terimi, bir posterdeki resimleri, þekilleri
ve tablolarý kapsar. Posterde tablo ve öteki illüstrasyonlar
için konan tanýmlayýcý yazýlar az ve basit olmalýdýr.
Posterde, þekillerin rolü çok fazladýr ve genellikle posterin
çekici elemanýdýr. Bunlar, deneysel protokolü tanýmlamak
ve özellikle, en önemli bulgularý göstermek için kullanýlýr.
Posterdeki þekiller (grafikler), 120mmx180mm
boyutlarýndan küçük olmamalýdýr. Þekiller, makale
metnindeki gibi numaralandýrýlýr ve adlandýrýlýr, ancak
þekillerin üzerine kýsa bir baþlýk yerleþtirmek kuraldýr
(13, 14, 25). Ayrýca, her þeklin altýna, þeklin özünü veren
kýsa bir cümleyle mesaj yerleþtirilir. Ýþte bu mesaj, posterin
okuyucu tarafýndan daha iyi anlaþýlmasýnda ve
izlenmesinde etkili olmaktadýr; kurallara da ters düþmez
(24).

Posterde renk kullanýmý hem çoðunlukla estetiði
iyileþtiricidir, hem de daha da önemlisi postere çekicilik
(attraction) kazandýrýr. Uygun seçilmiþ renklendirmelerde
posterler tam bir yarýþ içerisindedir. Fotoðraflarla olduðu
gibi, þekildeki eðrilerin uygun renkli kalemle üzerinden
giderek veya histogram üzerine konan çizgilere renkli
yapýþkan þeritler (ribbon) yapýþtýrarak da renklendirmeler
yapýlabilir (8).

Posterin üzerindeki görmeye ve okumaya iliþkin yerleþim
(disposition), okumanýn yukarýdan aþaðýya ve soldan saða
yapýldýðý gereðine uyularak düzenlenir. Yani ziyaretçiye,
önüne çýkýþ yolunu aratmak üzere bir labirent konmaktan
kaçýnýlmalýdýr. Poster üzerindeki panolarýn okunma sýrasý
ya numaralandýrmayla, ya da bir ok ile gösterilerek belirtilir
(5).

Posterde fotoðraf varsa, yansýmasýn diye mat kaðýtlýsý
uygundur (bristol tip). Yaygýn görüþe göre, poster için
çekilen fotoðraflarýn kartlarýndaki boyutlarý 5x7 inç
olmalýdýr (13).

Posterin Görücü Serüvenine, Sunucu Hazýr Olmalýdýr
Posterin dezavantajlarý özellikle yazarlarý için söz
konusudur: Çünkü, iyi bir poster üretmek ve bunu bir
kongreye götürmek, araþtýrmacýsýna göre birkaç slaytla
veya tepegözle bildiri sunmaktan çok daha zordur. Yine,
yazarýn uzun süre kendi posteri baþýnda beklemesi ve
birisinin kendisini sorgulamasý, sevimsiz bulunmaktadýr.

Kimi zaman poster tek parçadan (ve dolayýsýyla büyük
boy) yapýlmýþtýr. Bu durumda posterin taþýnmasý, kývrýlarak
bir karton silindire koymakla saðlanýr. Böyle bir karton
silindir, uçak yolculuðunda rahatlýk saðlar. Poster, hiçbir
zaman buruþma riskinden dolayý, valize konmaz.

Genç araþtýrmacý, posteri hazýrladýktan sonra danýþmana
ve birkaç meslektaþa göstererek, onlardan eleþtiri ve yorum
almalýdýr. Böylece, poster hazýrlýðý daha da iyileþecektir
(21).

Poster, ne de olsa, aslýnda bir ekip ürünüdür; ama, posterin
kartona hazýrlanmasýný genelde bir sunucu üstlenir. Poster
için ekipten seçilen sunucu araþtýrmacý, bir önceki bilimsel
kongre posterlerini incelemiþ ise, posterler üzerine yazýlar
okuyarak bazý temel bilgilerle donanmýþ ise, daha rahat
çalýþacaktýr. Vurguluyalým ki, baþarýlý posterler dikkat
çekici olmalýdýr, araþtýrmayý iyi anlatmalýdýr ve tartýþma
açmalýdýr (25).

Posteri kongreye götüren araþtýrmacýnýn, yabancý konuklarý
dikkate alýnarak akýcý Ýngilizce bilmesi istenir. Posterin
hazýrlanmasý ve sunumu, o kadar da kolay deðildir (21).
Posterin de kendine özgü bazý handikaplarý vardýr ve
bunlara her ülkede rastlanýr (Tablo IV).

Tablo IV. Posterde rastlanan handikaplar

 Toplum postere ilgi duymakta, tutsak (captive) deðildir; yine de,  postere toplumun ilgisi çekilmelidir.

 Ziyaretçi, posterlere rahatça oturmuþ biçimde bakamaz.

 Postere bakýlacak alan (mekan) sýnýrlýdýr.

 Posteri hazýrlama, slaytlara göre daha çok zaman alýcýdýr, ve muhtemelen maliyeti daha yüksektir.
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Poster Sunucusu, Posterinin Baþýnda Duran Kiþidir
Posterin hazýrlýðý kadar, görücüye çýkartýlmasý da çok
önemlidir. Posterin sergiye konmasý, bilimsel kongrenin
bildirdiði saatte  ve mekanda yapýlmak zorundadýr. Poster
için hazýrlanan panolara araþtýrmacý izin verilen saatte
posterini yapýþtýrmalý ve görücü saatinde posterin önünde
beklemelidir. Tersi, posterdeki araþtýrmayý üstlenmemek
anlamýna gelir. Poster sergileme günü, poster sahibi
posterini yapýþtýrma zamanýndan en az 30 dakika önce
belirlenmiþ alanda hazýr bulunmalýdýr. Poster sahibi genç
araþtýrmacý, kongre organizatörlerinden, gerekli yakýnlýk
ve ilgi göreceðini öncede bilse bile, posterin panosuna
tutturacak raptiye veya öteki kýrtasiye araçlarýný yedeðine
almalýdýr. Posteri konuklara sunma sýrasýnda bile, posterin
salonu organizatörlerce deðiþtirilebilir. Bu durumda,
posterin sahibi gerekli uyumda dakikliðini kanýtlamalýdýr.
Poster sahibi sunucu, bilimsel toplantýnýn çay aralarýnda
veya yemek aralarýnda bile, araþtýrmasýný görücülerine
açýklamak üzere posteri önünde hazýr beklemelidir (24).

Baþka bilim adamlarýyla en iyi kiþisel konuþma, poster
sunumu sýrasýnda gerçekleþir. Podyum sunumlarýnda
posterin en büyük avantajlarýndan belki de birisi aslýnda
bu olaydýr. Biyomedikal bilimlerinde bir araþtýrmayý poster
biçiminde sunma baþarýsýnýn anahtarý, posterin
hazýrlanmasýna dayanýr. Bu hazýrlýk zaman alýr ve esas
amacý, doðruluðundan emin olunan bilgilerin sunulmasýdýr.
Posterdeki ifadenin açýklýðý ön planda tutulmalýdýr.
Bulgularý geniþ sunma çabasý, posterde gösterilmez. Bir
poster tartýþmak için yapýlmýþtýr ve bu formu ile, zaten
sürekli sorularla karþýlaþýlýr (20).

Poster Sunucusu, Ziyaretçilerinin Görüþlerinden
Yararlanmayý Hedeflemelidir
Posterde, ziyaretçilere soru sorma fýrsatý vermek gerekir.
Bazý poster sunucularý bu tartýþmadan yararlanýrlar ve
konuþtuklarý ziyaretçilerine, posterlerinin maketinden bir
fotokopi veya çalýþmalarýndan ayrý basýmlar (reprint)
verirler. Bu biçim iletiþim, iyi bir etkileme tarzýdýr.
Posterler, sýnýrlý zamanda ve görüþme aralýðýnda  birkaç
kiþiye sunulur; bilgilendirici ve interaktif nitelikli olmalýdýr.
Bir poster sunumu için, iletiþim süreci 10-15 dakikadýr
(25, 26).

Poster sunucusu, araþtýrmasý üzerine ek bilgiler vermek
yoluyla  konuklar ýn  c iddi  soru sormalar ýný
cesaretlendirmelidir. Bunun, poster sahibine sayýsýz yararý
vardýr. Görücü konuklar ile araþtýrmacýnýn tartýþma
yapmasý, posterin konusuna ilgiyi ve isteði kamçýlayacaktýr.
Ayrýca, mantýklý bir konuþma tonuyla, bütün bilimsel

tartýþmalarý sürdürmeyi denemek gerekir. Posteri görmeye
gelen meslektaþlarla konuþmaya girmekten çekinilmez,
ancak sýký-samimi konuþmalarýn yeri ve zamaný poster
sunum seansý hiç deðildir (22).

Poster sunumu saatinde, poster sahibinin bazý arkadaþlarýyla
sohbet konuþmasýna dalmak zorunda býrakýlmasý, esas
konuklarý engeller. Zaten poster sunumuna tanýnan süre
çok kýsa tutulduðundan, poster sahibi bu süreyi iyi
deðerlendirmelidir; araþtýrmasýyla gerçekten ilgilenen
bilim adamlarýna, diyalog yolunu kapatmamaya her sunucu
özen göstermelidir (14).

Poster sahibi araþtýrmacý, araþtýrmasýnýn sunumu sýrasýnda
bazý konuklarla konuþurken karþýlaþtýðý güçlükleri
gözlemlemelidir ve bunlarý not almalýdýr. Ancak bu þekilde,
gelecek poster sunumu iyileþebilir, daha parlak geçebilir.

Tebrik Almak, Tebrik Etmeyi Öðretir
Kongre organizatörleri, posterler arasýnda bilimsel bir
yarýþma düzenlemiþ olabilirler. Bazý posterler, bu
yarýþmalardan derece de alabilirler. Ýster derece almaktan
tebrik edilelim, ister kiþisel olarak konuk veya ziyaretçi
kimseler tarafýndan tebrik edilelim, bizim de diðer deðerli
bulduðumuz posterlerin sahiplerini tebrik etmemiz gerekir
(11, 22). Deneyimli ve akýllý bilim adamlarý gördükleri ve
beðendikleri posterin sahibini tebrikten kendilerini
alýkoyamazlar. Tebrik alan genç bilim adamý da, böylece
deðerli araþtýrmalarýn sahiplerini tebrik etmeye motive
olur (22).

Posteri sýrasýnda tebrik almamak, poster sahibini üzme
nedeni olmaz. Araþtýrmacý zor günlerde direnmesini bilen
kimsedir. Baþka posterler, baþka sunumlar için daha iyisi
gerçekleþebilir ve er-geç siz de tebrik edilenler arasýna
girersiniz. Her zaman iyi posterlerin tebrik veya derece
aldýðýný da kimse söyleyemez. Öte yandan, posterde
iletiþimin etkinliði yadsýnamaz.

Nihayet poster, yazarýna ayrýlan panosundan, süresi
sonunda raptiyelerine, iðnelerine, tutkallý adezif kâðýdýna
(veya spray�i) dikkat edilmek koþuluyla sökülerek toplanýr.
Posteri, panosunda terk biçiminde býrakmak hoþ
karþýlanmaz. Nezaket kurallarý, öngörülen süre sonrasýnda
posterin panosundan alýnmasýný gerektirir. Çünkü, baþka
posterler de sýrada bekleyebilirler. Poster için ayrýlan süre
tamamlanýnca, poster yine zamanýnda hasarsýzca yerinden
alýnýr; materyalleri daha sonraki sunumlarda, slaytlarýn
veya þekillerin hazýrlanmasýnda kullanýlabilir. Sonuçta,
poster için diyebiliriz ki, eðer iyi hazýrlanmýþ ve iyi
sunulmuþ ise, son derece etkili bir iletiþim aracýdýr (5, 20).
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