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LAP ŞENLİKLERİ için POSTER ve BROŞÜR  HAZIRLARKEN 

DİKKAT EDİLECEK KONULAR 
 

Sevgili Öğrenciler,  

Üniversitemizde düzenlenen Lisans Araştırma Projeleri (LAP) Şenlikleri size projenizi ve araştırmanızı 

tanıtma olanağı vermektedir. Bu olanağı en iyi şekilde kullanmanızı, Lisans araştırmalarına duyulan isteğin 

artması için katkı vermenizi bekliyoruz. 

Aşağıda Şenlik kapsamında sergilenecek ve değerlendirilecek posterler için uyulması beklenen kurallar ve 

öneriler verilmektedir. Hazırlayacağınız poster (veya posterler) sergi süresince ve birçok etkinlikte (kongre, 

fuar vb.) projenizi tanıtacaktır. Broşür ise sergi süresince posterin tamamlayıcısı olurken, sonrasında 

ziyaretçi beraberinde giderek, araştırmanız hakkında iz bırakacaktır.  

 

POSTER Kuralları :  
Burada verilen kurallar ve öneriler rehberliğinde posterinizi tasarım ve içerik olarak daha iyi hazırlayabilirsiniz. 

Hazırlayacağınız posterler LAP Şenlik ve sergi ortamına uygun olur, verilmek istenen mesajlarınız daha doğru algılanır, 

çalışmalarınız jüri heyeti tarafından kolaylıkla ve daha sağlıklı değerlendirilir: 

• Poster ve Broşür hazırlıklarının Danışman-Eş Danışmanlar yönlendirmesi ile öğrenciler tarafından yapılması, proje 

takımlarının tüm süreci deneyimlemeleri beklenmektedir.  

• Posterler tek parça halinde fotoblok hazırlanmalıdır.  Poster şablonu ARGEDA web sayfasında verilmiştir. 
• LAP Proje Şenlikleri için Posterler öncelikle İngilizce olarak hazırlanmalıdır. İngilizce posterlerde mutlaka Türkçe 

özete, Türkçe posterlerde  mutlaka İngilizce özete yer verilmelidir. 
• Posterlerin, mümkün olduğu kadar göz alıcı ve ilgi çekici fakat olabildiğince kolay anlaşılır şekilde hazırlaması temel 

amaç olmalıdır. 

• Poster içeriğinde detaya girmeden önemli yerler vurgulanmalıdır, böylece mesaj daha anlaşılır olarak verilir. 
• Poster metni, bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilecek şekilde ve formatta hazırlanmalı, bölüm başlıkları ise 

daha büyük puntolarla yazılmalıdır. 
• Posterin Başlığı uzaktan görülebilecek ve okunabilecek şekilde uygun bir formatta olmadır. Başlık yazısının sağ 

yanında Üniversitemizin logosu bulunmaktadır, sol yanında projeler varsa kendi  logolarını kullanabilir. 
• Posterde Introduction/Giriş, Litrature/ Literatür,  Methods/Yöntem, Results/Bulgular, Conclusion/Sonuç ve varsa  

Acknowledgement/Teşekkür bilgilerine yer verilecektir. 

• Poster içeriğinde görsel  unsurlara  da yer verilmeli,  metin ve görseller arasında iyi bir denge sağlanmalıdır. 
• Şekil ve tablo kullanmaya özen gösterilmeli, bunlar uygun format ve büyüklükte hazırlanmalı, renk seçimi iyi 

yapılmalıdır.  Resim kullanırken dikkat edilmeli, çözünülürlük yeterli olmazsa baskı kalitesi 70x100 boyutunda aynı 

olmayacaktır! 

• Poster metinleri mümkün olduğu kadar kısa-öz olmalı ve gerekli bilgiyi okuyucuya aktaracak nitelik taşımalıdır, 

kısa cümle veya dizeler/listelemeler tercih edilmelidir. 
• Bölüm içlerinde fazla detaya yer verilmez, gerekirse poster başında sözel açıklamalar yapılabilir ve hazırlanacak 

olan broşür/el notu postere yazılamayan bilgi için kullanılabilir. 
• Metinde, fazla olmamak kaydıyla literatür kaynaklarına  yer verilir, tamamını vermek yerine seçerek kaynak 

gösterilmesi uygun olur. Sığmayan bilgiler için hazırlayacağınız broşür kullanılmalıdır. 
• Poster ile Broşür üzerindeki bilgiler farklılık göstermemelidir!  
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BROŞÜR Kuralları: 
 

Broşür size poster üzerine sığdıramadığınız araştırmanızı anlatan  bilgileri de ziyaretçileriniz ile paylaşma ve 

projeniz hakkında iz bırakma olanağı verecektir. 

• LAP Şenlikleri için hazırlayacağınız  Broşür (veya Elnotu) öncelikle İngilizce olmalıdır.   

• A4 veya daha farklı boyutta olabilir, isteğe bağlı olarak katlanan şekilde tasarlanabilir. 

• Broşürde öncelikli olan araştırmanız ve çalışmalarınız hakkında vermek istediğiniz bilgilerdir.  

• Broşür başlığı ve içindeki alt başlıklar Poster ile aynı olabilir.  

 

POSTER Değerlendirilirken Nelere Dikkat Ediliyor? 

• Yapılan çalışmanın önemi yansıtılmış mı? 

• Çalışma postere ne kadar iyi aktarılmış,  (Önemli olan mümkün olduğunca görsellerle, diyagramlarla anlatıp, çok az 

düz metin kullanmak ) 

• LAP çerçevesinde proje ekibinin, çalışmanın bütününe ne kadar hakim olduğu,  (Sorulan sorulara herkesin yanıt 

verebiliyor olması bekleniyor) 

• Genel olarak posterin özenli hazırlanmış olmasına da dikkat ediliyor,  özenli ve özensiz hazırlanmış posterler 

hemen karşıdan belli olur. 

• LAP için değerlendirirken ek olarak öğrencilerin ne kadar heyecanlı olduğu  pozitif etkiliyor. (Projesini anlatmak 

için heyecan yaşayan öğrenciler  daha olumlu etki bırakıyor.) 

Bunların dışında bilgi edinmek istenirse, iyi bir posterin teknik olarak nasıl hazırlanması gerektiğiyle ilgili çok 

sayıda kaynak bulunmaktadır.  

 

Sorularınız ve daha fazla bilgi için ARGEDA-TTO Koordinatörlüğüne telefon veya e-posta ile ulaşabilirsiniz. 

 

İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. 
 

 

 

İletişim Bilgileri: 

ARGEDA-TTO  Koordinatörlüğü 

e-posta naciye.cakir@atilim.edu.tr 

Tel:  312 586 8804,   

Poster Şablonuna  aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir.  

Web:  http://argeda.atilim.edu.tr/formlar 


