EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE VE TEZ SUNUMU İÇİN ÖNERİLER
1. GİRİŞ
Bu belge Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümünde
hazırlanan lisans proje ve bitirme tezlerinin sunumu sırasında, başarıya daha hızlı
ulaşmaları amaçlanarak lisans öğrencileri için hazırlanmıştır.
Belirtilen önerileri dikkate alarak, başarılı mühendisler olarak çalışma hayatına
ivedilikle atılmanız temennisiyle.

2. ÖNERİLER

Öncelikle şu belirtmelidir ki tezin yazılmasının her aşamasında emeği geçen
öğrenciler, kendine olan güvenin daha da artmasını sağlamış olacaklardır ve savunma
sınavına tedirginlik duymadan, rahatça gireceklerdir. Savunma sınavına giden yolun nasıl
olması gerektiği hakkındaki öneriler aşağıdaki gibidir:

a. Tez yazım kurallarının detaylıca okunmuş olması ve çalışmanın belirtilen kurallara
uygun hazırlanmış olması gerekmektedir.
b. Yapılan çalışmanın anlatılabilmesi için kısa slayt hazırlanması gerekmektedir:


Çalışmayı en iyi anlatacak görsellikler ile zenginleştirilmiş özet bir slayt
hazırlanmalıdır.



Slayt sayfa sayısı 15’i geçmemelidir.



Slayt hazırlanırken zıt renklerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Siyahbeyaz, sarı-mavi, kırmızı-yeşil gibi projeksiyon ile yansıtıldığında arka
fonun üzerinde rahatlıkla okunabilecek yazı renkleri seçilmelidir.



Hazırlanan slayt ile 5-10 dakika içerisinde sunuş tamamlanmalıdır ve sorucevap kısmına geçilmelidir.
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c. Savunmaya girmeden önce tezin iyice okunması ve teze hakim olunması önerilir.
Eğer çalışma grup halinde yapılmış ise, her bir öğrencinin sadece kendi çalışmasına
değil, tezin tamamına hakim olması önemlidir.
d. Güzel bir renk uyumu içeren, fazla aşırılığa kaçmayan kıyafet ya da takım elbise
giyilmesine dikkat edilmelidir. Kıyafet seçiminiz, kendinize ve karşınızdakine
vermiş olduğunuz değerin göstergesi niteliğindedir.
e. Tez savunmasında tezin konusu uzunca anlatılmamalıdır. Bunun yerine;


Neden bu konu seçilmiştir?



Tezin başlıkları neye göre belirlenmiştir?



Bu konunun belirlenmesinde rol oynayan sorunlar nelerdir?



Literatür taraması yapılırken ulaşabildiğimiz kaynaklar nelerdir ve ne
türdedir?



Tezin yazılması sürecinde hangi metotlar kullanılmıştır?



Bu tez ile hangi alanda hangi eksiklikler doldurulmaya çalışılmıştır?

gibi sorulara çalışmayı yapan öğrencinin cevap vermesi beklenir.
f. Savunma sınavı esnasında, öncelikle akademisyenler tarafından sizlere sorulan
sorular sonuna kadar dinlenilmelidir ve soru tamamlandıktan sonra cevap
verilmelidir. Soru sorma esnasında akademisyenlerin sözünün kesilmemesine
dikkat edilmelidir.
g. Jüride bulunan akademisyenlerin sorularına kısa ve net cevaplar verirken jüri
üyeleri ile tartışmaya girmekten kaçınılmaya özen gösterilmelidir.
h. Jürideki akademisyenlerin çalışmalarınız hakkındaki düzeltme ve diğer konulardaki
tavsiyeleri dikkate alınmalı ve not edilmelidir.
i.

Detaylı bilgi sahibi olmadığınız bir konu ile ilgili soru gelmesi durumunda, yanlış
bilgiler verilmeye çalışılmamalıdır. Cevaplayamadığınız sorularda o konu ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmadığınız açıkça belirtilmelidir.

j.

Saygı çerçevesinde, sabırlı bir tutum ile tez/proje savunması gerçekleştirilmelidir.

Başarılar.

