GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEZUNİYET TEZİ UYGULAMA ESASLARI
1. Tanım:
Mezuniyet tezi, son sınıf öğrencilerinin Güz veya Bahar Döneminde diğer Lisans dersleri ile
birlikte aldıkları ders niteliğindeki çalışmadır. Öğrencilerin mezuniyet tezi dersini alabilmeleri
için alt sınıflardan olan bütün derslerini başarmış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet Tezi dersi
İşyeri Eğitimi dersi ile birlikte alınamaz.
2. Mezuniyet Tezinin Amacı
Mezuniyet tezi, son sınıf öğrencilerinin bireysel veya takım çalışması şeklinde bilgi ve
becerilerini etkin olarak kullanmasıyla ortaya çıkan bir araştırma ve tasarım çalışmasıdır.
Mezuniyet tezi bilimsel ve/veya teknik bir derinlik gerektiren çalışma olup, kısıtlı kaynaklardan
derleyerek, bilgi yığma şeklinde oluşturulamaz. Mezuniyet Tezi, Mühendislik Tasarımı
dersinde belirlenen konuda ve Mühendislik Tasarımı dersinin Danışmanı ile birlikte yürütülür.
Mühendislik Tasarımını dersini almayan veya başarısız olan öğrenci Mezuniyet Tezi dersini
alamaz. (Müfredat gereği Mühendislik Tasarımı dersini almak zorunda olmayan öğrenciler bu
uygulamadan muaftır)
3. Mezuniyet Tezinin Seçimi
a. Mezuniyet Tezi, Mühendislik Tasarımı dersinin devamı şeklinde organize edilmekte olup
Öğrencilerin Mezuniyet Tezi dersini alabilmeleri için öncelikle Mühendislik Tasarımı dersini
almış ve başarmış olmaları gerekmektedir.
b. Mezuniyet Tezi seçecek öğrenciler, Mezuniyet Tezi Talep Formu ile birlikte Mühendislik
Tasarımı dersinde yapmış olduğu çalışma hakkında Danışman onaylı tek sayfalık raporu Bölüm
Başkanlığına teslim edecektir. İlgili belgelerin Güz Dönemi için Ağustos ayı sonuna kadar,
Bahar Dönemi için ise Aralık ayı sonuna kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir. Söz konusu
dönemde Mezuniyet tezi alan tüm öğrencilerin listesi izleyen hafta içinde Bölüm Başkanlığınca
ilan edilir. Tez konusu onaylanmayan öğrenciler bir hafta içinde yeni bir Tez konusu belirler.
c. Mezuniyet Tez konusu belirlenen öğrenciler Ders Ekleme Bırakma Döneminde Danışman
Öğretim Görevlisi/Öğretim Üyesinden Mezuniyet Tezi dersini seçerek Tez çalışmalarına
başlamış sayılır.
d. Grup çalışması içeren projelerle ilgili prosedür Bölüm Başkanlıklarınca organize edilir.
e. Müfredat gereği Mühendislik Tasarımı dersini almak zorunda olmayan öğrenci Mezuniyet Tezi
Talep Formu’nu doldurarak b- bendinde belirtilen tarihler içerisinde Bölüm Başkanlığına
teslim eder. Bölüm Başkanlığının onayından sonra Mezuniyet Tez çalışmasına başlayabilir.
4. Mezuniyet Tezinin Teslimi
a. Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tez Yazım Kılavuzuna göre yazılan Mezuniyet Tezi en
geç ilgili dönemin final sınavlarının ilk günü Bölüm sekreterliğine teslim edilir. Bitirme
Çalışması teslimi jüri üyesi sayısı kadar basılı ve 1 adet CD şeklinde yapılır. Ayrıca, öğrenci
Mezuniyet Tezini, danışmanınca onaylanmış Mezuniyet Tezi Teslim Formunu, Danışmanı
tarafından alınmış Tez Benzerlik oranını gösteren raporu ve o dönemki Mezuniyet Anket
Formunu, Bölüm Sekreterliğine teslim eder. Tez benzerlik oranı %25’ten fazla olan çalışmalar
değerlendirmeye alınmaz.
b. Sınava girecek öğrencilerin listesi, Bölüm Başkanlığınca duyurulur.
5. Mezuniyet Tezi Sınavı
a. Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde Mezuniyet Tezi Komisyonu, çalışmaları konularına
göre gruplandırarak sınav komisyonlarını oluşturur. Sınav komisyonları, en az 3 üyeden oluşur.
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Mezuniyet Tezi Komisyonu, her komisyon için üyelerden birini sınav komisyonu başkanı
olarak belirler. Sınav programı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce ilan edilen sınav programına
uygun olarak, Bölüm Başkanlığınca ilan edilen takvime göre düzenlenir.
Mezuniyet Tezi Sınav Programı öğretim üyesi/görevlisi ve öğrencilere en geç 3 gün önceden
duyurulur. Komisyon üyelerine görev aldıkları sınavlara ilişkin Bitirme Çalışmalarının birer
basılı kopyası verilir.
Sınav, öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bir sözlü sunum veya poster şeklinde olabilir.
Sınavın uygulama şekli ve süresi Bölüm Başkanlığı tarafından en az 15 gün öncesinden öğretim
üyesi/görevlisi ve öğrencilere ilan edilir.
Bölümce belirlenen Mezuniyet Tezi Başarı Değerlendirme Kriterlerine göre yapılan
notlandırma sonuçları Sınav Komisyonu Başkanı tarafından Bölüm Başkanlığına aynı gün
içinde teslim edilir.
Zorunlu nedenlerden dolayı zamanında yapılamayan sınavlar, Bölüm Başkanlığı
koordinatörlüğünde sınav takviminin en son gününe ertelenir.

