
TEZİN İSMİ
Öğrenci ismi , Danışman ünvanı ve ismi, Bölümü

ÖZET
Tez çalışmasını özetleyen bir veya iki paragraflık açıklama.

ANAHTAR KELİMELER: tez hakkında bilgi veren anahtar kelimeler, uzmanlık alanı, konu, teknoloji

Poster düzeni aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: 
Poster, A2 (420 mm x 594 mm) boyutlu tek parça olarak 

hazırlanmalıdır. Üstten ip ile asılacak hale hazır şekilde getirilmelidir.
Yazı Tipi ve Boyutu

Posterdeki tüm yazıların fontu, Times New Roman” olmalıdır.
Tezin ismi 24 punto; öğrenci ismi, danışman ünvanı ve ismi, 20 

punto olmalıdır.
Posterdeki geri kalan kısımlardaki yazı tipi, başlıklarda  20 pt ve 

kalın yazılı, metinde 18 pt olmalıdır. 
Satır aralıkları 1 olmalıdır.
Bu kılavuzda kırmızı yazı tipi ile gösterilen başlıklar sabit olup 

posterde aynı şekilde  kullanılmalıdır (yazı rengi siyah olarak).

Tablo ve Şekiller
Tablo numarası ve açıklayıcı bilgi tablonun üst kısmında, şekil 

numarası ve açıklayıcı bilgi şeklin altında yer almalıdır. Metin içinde 
tablo ve şekillere referanslar şu şekilde verilmelidir: “… Tablo 1’de 
gösterilen sonuçlara göre...”, “... akış şeması Şekil 1’de 
gösterilmiştir.”, “...Şekil 2’de fotoğrafı verilen robotun…”

Kaynaklar
Alıntı yapılan kaynaklar, en altta “Kaynakça” kısmında 

numaralandırılarak verilmeli ve bu numaralara göre metin içinde 
alıntılandığı cümle/paragraf sonunda [numara] formatı ile referans 
verilmeli. Kaynakça kısmında kaynak belirtme hakkında bilgi ve 
örnekler [1]  için bitirme tezi kılavuzu kullanılabilir.

1. AMAÇ

Çalışmanın amacını, varılmak istenen hedefin açıklanması.

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR VE LİTERATÜR 
TARAMASI

Bu konu ile ilgili daha önce yapılan benzer çalışmaların 
literatürden atıflar kullanarak açıklanması.

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YÖNTEM

Bu tezde kullandığınız teknolojilerin açıklanması ve yönteminiz 
için bunların neden uygun olduğunun belirtilmesi.

Uygun şekilde yöntemin detaylarının verilmesi. Varsa 
kullandığınız akış diyagramı, yalancı kod veya algoritmik 
yaklaşımınızın açıklanması.

3.1. ALT BAŞLIK

Varsa alt başlıklar, başlık numarası ile birlikte kalın (bold) olarak 
sola hizalı yazılmalıdır.

Tablo 1: Tablo örneği

Şekil 1: Akış şeması örneği

3.2. ALT BAŞLIK

3.2.1 Alt Başlık

4. SONUÇ

Tezde elde ettiğiniz sonuçlardan önemli olanların özet olarak 
vurgulanması. Bu tezin size kazandırdığı deneyimlerin kısaca 
açıklanması.

5. İLERİKİ ÇALIŞMALAR

Bu çalışmanın şuanki eksik yönleri neler, bu çalışmanın 
geliştirilmesi için ileride yapılması gerekenler.

KAYNAKÇA
1. Ergezer, H., Dikmen, M. ve Ozdemir, E. 2003. Yapay Sinir Ağları ve Tanıma Sistemleri. Pivolka, I, (4): 14-17.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİTİRME TEZİ POSTER SUNUMU

Örnek1 Örnek2 Örnek3 Örnek4

1 2 3 4

5 6 7 8


