
POSTER SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU 
 

- TEZ KONUSU (En az 48 Punto) 
- ÖĞRENCİ ADI / ADLARI (26 - 36 Punto) 
- TEZ DANIŞMANI / DANIŞMANLARI (26 - 36 Punto) 
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  (24 - 

26 Punto) 
 

               Üstteki dört kısım posterin en üstüne ve ortalanmış olarak yerleştirilecektir. 
 
 

      ÖZET  (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) 
 

Bu bölümde yapılan çalışmanın amacı ve önemi kısaca anlatılacak, kullanılan yöntem ve teknikler 
belirtilerek elde edilen sonuçlar verilecektir. Katılımcılar özeti okuduktan sonra, çalışılan konunun 
kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğine ve daha sonraki bölümlere göz atıp atmayacaklarına karar 
vereceklerdir. Bu yüzden özet: kısa, anlaşılır, açık ve yapılan çalışma hakkında bilgilendirici olmalıdır. En 
fazla 150 kelime kullanılacaktır. 
 

1. GİRİŞ (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) 
 

Bu bölümde yazar/yazarların üzerinde durduğu konu, amacı ve önemi özet bölümüne göre daha detaylı 
ele alınacaktır. Kullanılan malzemeler, deneysel yöntemler, sayısal veya bilgisayar modelleri tanıtılacak, 
daha önce yapılan çalışmaların niteliği ve kimler tarafından yapıldığı yazar/yazarlar adı ve yayın tarihi 
verilmek suretiyle belirtilecektir.  
 

2. YAPILAN ÇALIŞMALARIN VE SONUÇLARIN SUNULMASI (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) 
 

Bu bölümde bitirme tezi sırasında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuç ve bulgular sergilenecektir. 
Sonuçların, uzun cümleler yerine grafikler, fotoğraflar ve resimlerle gösterilmesi tercih edilmelidir. Bununla 
birlikte, önemli noktalar vurgulanacak, gösterilen şekillerin ne anlama geldiği belirtilecektir.  
 

Bitirme tezinde teorik çalışanlar; yapmış oldukları kabulleri, çok önemli gördükleri denklem takımlarını, 
formülleri sırasıyla verecekler ve sonrasında izleyicilerin anlayabilecekleri şekilde kısaca açıklayacaklardır.  
 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) 
 

Çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler maddeler halinde kısaca yazılacaktır. Eğer varsa, çalışmanın 
bilimsel ve teknolojik araştırmalara ve gelişmelere yararı belirtilmelidir. 
 

TEŞEKKÜR (14 – 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU) 
 
        Şayet çalışılan konu bir proje kapsamındaysa (TÜBİTAK vb.) finans desteği sağlayan kurum yada 
kuruluşlara en sonunda bir iki cümleyle teşekkür etmek uygun olur. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına 
teşekkür etmek uygun değildir. 
 
     KAYNAKÇA (14 - 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU) 

 
     Bu bölümde, çalışmanızda atıfta bulunulan yazarın / yazarların yayınları hakkında detaylı bilgi (yayın adı, 
yayınlanma tarihi, sayfa numarası) verilir. 
 
Ek Notlar: 

• Şekil ve Tablo numaraları ve isimleri 16 - 20 Punto olarak yazılacak ve ortalanacaktır. 
• Metin kısmı 1.5 satır aralığı kullanılarak yazılacaktır. 
• Posterin mümkünse pdf uzantılı bir formatta 600 dpi çözünürlükte oluşturulması baskıda kolaylık 

sağlayacaktır. 

Tüm Posterler A0 boyutunda olacaktır. 

SUNUM NO: 
(Sol üst köşede yer 

alacak şekilde en az 48 
punto yazılacaktır. Her 

poster için verilecek 
sunum numarası tez 

özeti tesliminden sonra 
duyurulacaktır.) 


	ÖZET  (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)

