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B T RME PROJES POSTER HAZIRLAMA SÜREC

Her ö retim y l sonunda Mühendislik Fakültesi Dekanl

, Mühendislik Fakültesi

bünyesindeki bölümlerin lisans ö rencileri taraf ndan haz rlanan bitirme projelerinin
sunuldu u bir etkinlik düzenlenmektedir. Bu etkinli e kat lmak isteyen ö renciler, bitirme
projelerinin özünü yans tan ve elde ettikleri sonuçlar de erlendiren bir poster (ara&t rma
özeti) haz rlayacaklard r. Posterlerin haz rlanmas nda, ö rencilerimizin bu k lavuzda yer alan
kurallara uymas gerekmektedir.
Bitirme projesi posteri haz rlama sürecinde dikkat edilmesi gereken kurallar &unlard r:
•

Poster, A0 (118,8cm x 84 cm) boyutunda haz:rlanmal:d:r.

•

Posterin, üst k sm nda ara&t rmay tan mlayan bir ba&l k olmal ve bu ba&l k 48 punto
büyüklü ünde Times New Roman yaz karakterinde, koyu, ortalanm & bir biçimde
düzenlenmelidir. Alt k sm nda ise, bitirme projesini haz rlayan ö renci ad /adlar ,
bitirme projesi dan &man /dan &manlar ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri
Mühendisli i Bölümü” ba&l

36 punto büyüklü ünde Times New Roman yaz

karakterinde, koyu, ortalanm & bir biçimde alt alta yaz lmal d r (Bak n z EK-1).
•

Posterin içeri i aç k ve basit olmal , yap lan ara&t rman n önemli noktalar n
vurgulamal d r.

•

Yaz , &ekil ve resimlerden olu&an içerik uzak mesafeden okunabilir ve
görülebilmelidir.

•

Posterde renk kullan m nda s n rlama yoktur.

•

Posterde, proje konusuna uygun foto raflar, grafikler, çizimler ve resimler
kullan labilir.

•

=ekil ve Tablo numaralar ve ba&l klar 18 punto olarak ortalanarak yaz lacakt r.

•

Metin k sm , Times New Roman yaz karakterinde, 16 punto büyüklü ünde 1,5 sat r
aral kl olarak yaz lmal d r.
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ÖZET
(TIMES NEW ROMAN, 20 PUNTO, KOYU, ORTALANMI=)
Özet bölümünde, yap lan projenin amac ve önemi k saca anlat lmal , kullan lan yöntem
ve teknikler belirtilerek elde edilen sonuçlar k saca sunulmal d r. Böylece, özeti okuyan
ki&iler yap lan çal &man n kendilerini ilgilendirip ilgilendirmedi ine ve daha sonraki
bölümlere göz at p atmayacaklar na karar verebileceklerdir. Bu nedenle özet k sa, anla& l r ve
bilgilendirici olmal d r. Özet en fazla 200 kelimeden olu&mal d r.

1. G R = (TIMES NEW ROMAN, 20 PUNTO, KOYU)
Bu bölümde, projenin konusu, amac ve önemi özet bölümüne göre daha detayl ele
al nmal d r. Bunun yan nda, ilgili konuda daha önce yap lan ve söz konusu projeye temel
olu&turan önemli çal &malara da kaynak göstermek suretiyle yer verilmelidir.
2. KULLANILAN YÖNTEMLER VE ELDE ED LEN BULGULAR (TIMES NEW
ROMAN, 20 PUNTO, KOYU)
Bu bölümde, proje kapsam nda kullan lan yöntemler, kalitatif/kantitatif karar verme
araçlar ve modeller tan t lmal d r. Uzun cümleler yerine mümkünse grafikler, foto raflar
veya &ekiller kullan lmas tercih edilmelidir. Bununla birlikte, bu bölümde önemli noktalar
vurgulanmal ve elde edilen bulgular yorumlanmal d r.
3. SONUÇ VE ÖNER LER (TIMES NEW ROMAN, 20 PUNTO, KOYU)
Bu bölümde, proje sonuçlar ve yap lan öneriler k saca sunulmal d r. Çal &ma, bilimsel
aç dan katk sa layan bir nitelikte ise bu bölümde vurgulanmal d r.
TE=EKKÜR (TIMES NEW ROMAN, 20 PUNTO, KOYU)
Bitirme projesi, bir özel veya kamu kurumu (TÜBCTAK, DPT, AFS, vb.) taraf ndan
desteklendi ise destek sa layan kurum/kurumlara bu bölümde te&ekkür edilmelidir.
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KAYNAKLAR (TIMES NEW ROMAN, 20 PUNTO, KOYU)
Bu bölümde, poster sunumunda at fta bulunulan çal &malar, Bitirme Projesi Haz rlama
K lavuzu’nda yer alan kurallar göz önünde bulundurularak listelenir.
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EK – 1

B T RME PROJES POSTER BA=LIK DÜZEN

( A0 Boyutu: 118,8cm x 84 cm )

B T RME PROJES BA=LI I
Ö RENC ADI / ADLARI
B T RME PROJES DANI=MANI / DANI=MANLARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri MühendisliEi Bölümü

