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Niçin Poster?

Selim Imam _ C.Ü. Jeoloji Müh. Böl,, Kampus,-Sivas

Son yıllarda, ülkemizde jeoloji eğitimi veren üniver-
sitelerin sayısında oldukça hızlı bir artış kaydedildiği
hepimizce yakinen bilinen bir' gerçektir. Bu artışa bağlı
olarak ta, her yıl yüzlerce jeoloji mühendisi, çeşitli üni-
versitelerden mezun olarak, kamu ve özel kuruluşlar ile
değişik üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalış-
ma hayatına başlamaktadır. Aralık 1995 ayı itibarıyla
Jeolojıi Mühendisleri Odasına, kayıtlı mühendis, sayısı
5941 olup, kayıt dışı mezunlar da (odaya kayıt yaptır-
mayanlar) bu sayıya dahil edilirse 7000 rakamına, ula-
şılmaktadır»

Bu oldukça yüksek, rakamlarda seyreden jeoloji mü-
hendisleri,, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile üniversi-
telerde yapmış oldukları araştumalarını ve sonuçlarım
diğer yerbilimcilere sözlü ya da yazılı olarak aktarmak-
tadırlar. Yazılı aktarmaların bir kısmı çeşitli raporlar
şeklinde büyük bir kısmı ise ülkemizde ve yurtdışında
yayınlanan dergilerde makaleler .şeklinde gerçekleş-
mektedir. Sözlü aktarmalar ise yine ülkemizde ve yurt-
dışında, düzenlenen ulusal ve- uluslararası sempozyum,
kongre, konferans, workshop ve seminerlerde bildiri ve
poster şeklinde sunulmaktadır.

Bildiri, bir kitle önünde genellikle 15-20 dakikalık
bir1 süre icie.de slayt, tepegöz vb. aletler yardımıyla
araştırmaların sözlü olarak sunumu anlamına gelmekte-
dir. Her bildirinin bitiminde maksimum 5 dakikalık bir
de tartışma bölümü yer alır.

Bu yazının konusunu oluşturan ve sözlüklerde du-
var ilanı veya afiş olarak tanımlanan poster ise, çeşitli
toplantıların (kongre, sempozyum, seminer vb.) belirli
günlerinde minimum 3 saatlik (maksimum 1 gün) bir
süre içerisinde uygun boyutlardaki • (ortalama 1-2 m)
levhalarda araştırma-sonuçlarının yazılım ve çizim yo-
luyla belgelenmesi ve tartışılmasıdır.

Bildiri ve poster sunumlarının avantaj ve dezavan-
tajları karşılaştuıldıgında İlginç sonuçların ortaya çık-
tığı görülmektedir. Örneğin;

1- Bir bildiri sunumunda, başarılı olunabilmesi,
için, sunan kişi çok iyi hitap veya anlatım gücüne sahip
olmalıdır. Sunum yapan kişinin, sürekli olarak dinleyi-
cilerin ilgisini taze tutması, dikkatlerini çekmesi gerek-
mektedir., Oysa poster sunumunda, zaten tim doküman-
lar ve çizimler pano üzerinde asılı olduğundan böyle bir
hitap gücüne sahip olunması zorunlu değildir. Ayrıca
poster, dilin getireceği, olumsuzluklardan sıyrılmada bir
avantaj olduğu kadar,, dinleyicinin merakını dinç tutma
.anlamında da sözlü sunumdan yararlıdır.

2- Bildiri sunumunda, bilgilerin, aktarılmasında seçi-
len yolların ve metodun çok iyi ayarlanması gerekir. Gi-
riş ve diğer' bölümlerde sunulacak bilgiler ilişkisiz, ve
birbirinden, kopuk olmamalıdır. Bu şekilde sunulan bir
bildiri., dinleyicilerin konuya hakimiyetinde zorluklar çı-
kartır. Yine poster' sunumunda herşey pano özerinde ve
belirli bir sıra dahilinde aktarıldığından böyle bir zorun-
luluğa, gerek kalmayabilir. Anlaşılmayan ve eksik kalan,
bölümler tekrar okunarak, veya posteri sunan kişi ile tar-
tışılarak ortadan kaldırılabilir.

3- Bildiri sunumunda» anlatımda yardımcı olacak-se-
kilerin, tabloların ve- fotoğrafların ne zaman slayt, ve te-
pegöz de kullanılacağının belirlenmesi ve sırasının ka-
çırılmaması son derece önemlidir,.. Hiçbir zaman
atlanümaması ve belli bir sıra dahilinde birbirini izleme-
si gereklidir,

4- Sözü. sunumun diğer bir dezavantajı da zamanın
çok kısa. olmasıdır. Sunum yapan kişinin 1.5-20 dakika-
lık, bir şiire içinde, tüm bilgileri .aktarması zorunludur,..
Oysa çoğu kez zamanın kısa olması ried.efl.iyle, sunum
yapan kişiler bulgularını tam anlamıyla aktaramadan ve
çoğu kesimini atlayarak geçiştirmek zorunda kalmakta-
dırlar. Bildirilerin, bir amacı da çeşitli kişilerle- bilgi
.alışverişinde bulunmak olduğu için, tartışma, bölümleri-
nin (5-10 dakika) çok kısa olması nedeniyle, bu .amaç
çoğunlukla gerçekleşemez. Poster sunumunda böyle bir
zorunluluk yoktur. Sunum yapan kişi ile 'dinleyiciler da-
ha fazla ve ayrıntılı bir biçimde fikir alışverişinde bu-
lunabilir ve tartışma yapabilirler.

5- Sözlü sunumda, sunumu yapacak olan' kişinin kı-
lık ve kıyafeti de önemli bir eften, olabilir, Giyim tarzın-
daki önemli bir farklılık, dinleyicilerin dikkatlerinin o
noktaya çekilmesini sağlayacağından başarılı bir sonum
gerçekleşmeyebilir.., Poster için böyle bir zorunluluk
yoktur,.

6- Son olarak bildiri sunumunun karanlık bir salonda
gerçekleştirildiği düşünülürse, kişilerin dikkatlerinin
'dağılmasına ve gevşemesine neden olunabilir.

Yukarıda ö^ştlenmeye çalışılan posterin bo kadar
avantajlarına karşın,, ilkemizde- yapılan çeşitli, -ulusal ve
uluslararası sempozyum, kongre, woikshoplarda sunulan
poster ve bildiri sayıları, arasında çok büyük farklılıkla-
rın olduğu görülmekledir.

Örneğin Tablo 1, 1978-1996 yılları arasında yapılan
Türkiye: Jeoloji Kurultaylarında sunulan bildiri ve poster
sayılarımı göstermektedir. Tablodan görüleceği üzere,, bu
zaman dilimi içinde (19 yıl) sunulan toplam bildiri sayı-
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sı 1267, poster sayısı ise sadece 12'dir. Poster sunumla-
rı bildirilerin oran olarak %0.9'u kadar olup bu da son
üç yıl içinde gerçekleşmiştir.

Tablo 1. Türkiye Jeoloji Kurultayları'nda 1978-1996 yıllan
arasında sunulan bildiri ve poster say i lan.

Tablo 2'de ise yine ülkemizde yapılan çeşitli üniver-
site ve kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen
ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunu-
lan bildiri ve poster sayılan verilmiştir. Tablo 2'de gös-
terilen toplam 9 kongre ve sempozyumda sunulan bildi-
ri sayısı 533 (%90.2) poster sayısı ise 60 {9,.;8)"dir.
Posterlerin biraz daha fazla olması,, yapılan toplantıla-
rın uluslararası olma. özelliğinden kaynaklanmaktadır.
Yine de oldukça düşük bir oran göstermektedir.

Tablo 2. Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası sempoz-
yum, works-hop ve kongrelerde sunulan bildiri ve posier sayı-
larına örnekler.

Her1 üç tablo da incelendiği, taktirde ülkemizde yapı-
lan ulusal ve uluslararası toplantılardaki poster- sayısının
çok. düşük seviyelerde- yer aldığı açıkça görülür. Buna
karşın poster sunumunun daha önceki paragraflarda an-
latılan avantajları dikkate- alındığında, sayının bu kadar
düşük olmasının nedenlerini anlamak oldukça, güçtür.
Kanımızca bo nedenlerin başında geleneksel toplum ya-
pımızdan kaynaklanan tutuculuk gelmektedir. Her yeti-
şen yeni nesilin bir öncekini kopye etmekte ve yeni bir
arayışın içinde olmadığı bo olguyo kuvvetlendirmekte-
dir. İkinci olarak çoğu yerbilimcinin düşüncesinde yer
alan fikir,,, poster sunumunun bildiri kadar dikkati çekme-
diği gibi bir görüştür.. Bunun yanlış olduğu, yapılan
Dünya ve Avrupa kongrelerindeki poster sayıları açıkça.
kanıtlamaktadır. Üçüncü neden ise poster hazırlanması-
nın zaman aldığı gibi bir düşünce yapısı olabilir. Dör-

MA.YIS 1.996



düncü neden ise yurt dışında yapılan, çeşitli bilimsel
aktivitelere katılım oranındaki düşüklükten kaynakla-
nabilir. En son olarak da, ülkemizde kongre ve sempoz-
yumları düzenleyen kuruluşların postere gereken önemi
vermemesi, yeterli, ve uygun zaman ayırmaması bir ne-
den olarak karşımıza çıkabilir.,

Tüm bunlara karşın ülkemizdeki jeoloji eğitim ve
araştırmaların düzeyini Avrupa düzeyine ulaştırmak
için bildiri kadar poster sayüanmnda artırılması gerek-
mektedir. Poster sayılarının arttırılabilmesi için bazı
önlemlerin alınması ve acil olarak uygulamaya.geçilme-
si gerekir. Bu önlem, ve öneriler' aşağıda maddeler ha-
linde sıralanmıştır.

1- Üniversitelerdeki öğretim üye ve yardımcıları ile
.araştırma, görevlilerinin, poster- yapımında ve hazırlan-
masında öncülük etmeleri

2- Yurtiçinde düzenlenecek olao kongre ve sempoz-
yumlarda özel poster1 programlarının .hazırlanması ve

poster sunumu sırasında herhangi bir bildirinin veya otu-
rumun yapılmaması

3- Özellikle Türkiye Jeoloji. Mühendisleri Odası ba-
zında, her yıl düzenlenen Türkiye Jeoloji Kurultayla-
rında, en güzel, poster seçiminin yapılması ve gerektiğin-
de teşvik edici, ödüller verilmesi

4- Poster .sunumu için toplantılarda özel salonların
hazırlanması

5- Bildiri sunumlarında bir oturum, başkanı ve yar-
dımcısı oluyorsa.,, aynı şekilde poster sunumları için de,
poster sunumlarının ciddi, bir biçimde yapılması ve
kontrolü amacıyla, poster oturumu başkanı ve yardımcı-
sı seçilmelidir,..

6- Düzenleyici kuruluşların özellikle genç meslek-
taşlarımızın hevesini kırmamak ve deneyimlerini arttır-
mak amacıyla gerektiğinde bildiri başvurularım reddet-
mek yerine poster olarak kabul etmeleri yararlı olacaktır.
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