
POSTER FORMATI 
 

Poster formatı için lütfen alttaki şekli inceleyiniz. 

 

 

 



 

- Başvuru sayısının çokluğu nedeniyle birden fazla bildiriyle başvuran katılımcılardan ilk 

ismin sunum yapacağı kabul edilmiş ve söz konusu kişinin başvurulardan yanlızca 1`ini 

sunmasına karar verilmiştir. İlk isim olunan bildirilerden hangisinin sunuşunun 

yapılacağı en geç 22 Kasım 2013 Cuma gününe kadar bildirilmelidir. Diğer taraftan 

Bilim Komitesi tarafından kabul edilen ve kabul yazısı gönderilen tüm başvurular için 

aşağıda detayları verilen poster, CD vb. dokümanların hepsi talep edilmektedir. 

Belirtilen tarihte tarafımıza ulaştırılmış olan tüm başvurular sergide ve özet 

kitapçığında yer alacaktır. Birden fazla başvuru yapılmış olması halinde yapılardan 

yanlızca 1 tanesi sunulabilecektir. 

- Özet kitapçığı hazırlıklarının yapılabilmesi için; 

 Ekte “özet metin formatı”`nda yer alan formata uygun olarak maximum 500 kelimelik, 

yapıyı genel hatları ve korunmaya değer özellikleri ile tanıtan Türkçe özet metni.  

 Yapıyı en iyi şekilde anlatan 300 dpi çözünürlükte, tiff ya da jpg formatında uzun 

kenarı 15 cm olacak şekilde 1 adet fotoğraf (bu fotoğraf daha önce başvuruda talep 

edilmiş olmakla birlikte katılımcılarımızın çoğunun formata uygun görsel 

göndermedikleri tespit edilmiştir. Katalog aşamasında sorun yaşamamak amacıyla 

daha önce istenilen özelliklerde fotoğraf göndermiş olsanız bile tekrar göndermenizi 

rica ederiz. Dosya boyutunda sorun yaşanması halinde dropbox.com ya da benzer 

linkler aracılığıyla gönderi yapılabilir) 

En geç 22 Kasım 2013 Cuma gününe kadar mail yoluyla tarafımıza iletilmelidir. 

POSTER STANDARTLARI VE GÖNDERİMİ 

- Sunuş için hazırlanacak poster A1 boyutunda olacak ve dikey olarak kullanılacaktır. 

- Posterin üstteki 5 cm.lik kısmına ekte verilen “docomomo_tr” logosu %20 gri fon 

üzerine sola dayalı olarak yerleştirilecektir.  

- Posterin alttaki 15 cm.lik kısmı, poster ve sunulan yapı/yapı grubu hakkında temel 

bilgiyi vermek üzere kullanılacaktır. Alanın tasarımı poster sahibine bırakılmıştır. 

- Ancak: 

- Poster başlığını içeren üst kısımda; 48 punto ve arial font ile  “Poster Başlığı”, 24 

punto ve arial font ile de “Poster Sahibinin/Sahiplerinin Adı, Kurumu/Kurumları” 

bilgileri yer almalıdır. (Birden fazla katılımcının olması ve verilen alana sığılamaması 

halinde poster sahiplerinin adını ve kurumlarını bildiren metne ait punto yüksekliği 

düşürülebilir)  

- Künye bilgilerini içeren alt kısımda yapının/yapı grubunun adı, işlevi (eski/yeni), 

yapım yılı, mimarı, yaptıran/sahibi, yapının/yapı grubunun yapım tekniği, 

malzemesi, plan-cephe-kütle özellikleri gibi ulaşılabilen bilgilerini içeren kısa bir 



tanıtımı yapılmalı, kaynakları belirtilmelidir. Künye bilgileri istenen punto ve font 

ile yazılabilir. 

- Daha sonra düzenlenecek sergi, yayın vb. ortamlarda kullanılmak üzere, içerisinde  

 Hazırlanan poster (pdf formatında) 

 Posterde kullanılan tüm görsel malzemeler (600 dpi çözünürlükte, tiff ya da jpg)  

 Verilen word formatında hazırlanan özet metnin Türkçe ve İngilizcesi  

bulunduğu bir CD, poster sahibine referansla kullanım hakkı docomomo-tr’ye 

verilmek üzere, posterin aslı ile birlikte en geç 2 Aralık  2013 saat 17.00 `a kadar 

teslim edilmek üzere aşağıdaki adrese gönderilecektir. Bu tarihten sonraki gönderiler 

program ve özet kitabı tamamlanmış olacağı için sergide ya da kitapçıkta yer 

alamayacaktır. 

Adres: 

İkbal ERBAŞ 

DOCOMOMO IX Sekreteryası 

Akdeniz Üniversitesi  

Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs, Antalya 

 

22 Kasım 2013 tarihinden sonra mail olarak iletilen özetler ve fotoğraflar, 

2 Aralık 2013 tarihinden sonra iletilen CD ve posterler  

Gerekli hazırlıkların tamamlanmış olması nedeniyle etkinlikte yer alamayacaktır. 

 

Not: Program henüz kesinleşmemekle birlikte sunuşlar etkinliğin ilk 2 gününde 

gerçekleştirilecek olup, Pazar günü öğleye kadar teknik gezi yapılması 

planlanmaktadır.  


