
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 

AZ 

21 YEREL KREDİ 
7 DERS 

TOPLAM 120 AKTS 
2.00 (DERS BAŞARI 

NOTU) 

ZORUNLU 

*SEMİNER DERSİ 

*UZMANLIK ALAN DERSİ 

*TEZ ÇALIŞMASI 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ 

• Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu 
programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt 
yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

• Öğrenci, programı, ilgili anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü(SBE) Yönetim Kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez çalışması yürütmek 
koşuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir. 

 

HANGİ DURUMLARDA İLİŞİK KESİLİR? 

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer 

alan kredili derslerini ve seminer dersini 

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre 

içerisinde yükseköğretim kurumunun 

öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini 

yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde 

ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez 

savunmasına girmeyen öğrencinin 

yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

 

İLK KAYIT  

Kayıt hakkı kazanan asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda 
bulunur. Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır. 
 

 

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA 
başvuruda bulunur. Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır. 

 

DANIŞMANIN ATANMASI 

Öğrenci kayıtlandıktan sonra öğrencisi olduğu anabilim dalı kurulu tarafından 15 gün içerisinde bir danışman 
belirlenir. 

 

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday 
numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda bulunur. Asil adayın belirlenen 
tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır. 

 

DERS SEÇİMİ ve KAYIT 

• Öğreniminizle ilgili tüm işlemler için tek şifre ile giriş ekranını kullanınız. Ege Üniversitesi Tek Şifre ile Giriş Ekranı 

• Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen 
tarihler arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden elektronik ortamda derslere kayıt yaptırmak 
zorundadır. 

• Öğrenci, ders dönemindeyse o yarıyılın açılan derslerine, tez dönemindeyse tez çalışması ve uzmanlık 
alan derslerine kayıtlanmak zorundadır. 

• Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde Danışman Onayı gerekmektedir. 
• Her yarıyılın 2.haftasında danışmanın onayı ile EBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders 

silme işlemleri yapılabilir. 

• Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir. 
 

DANIŞMANIN GÖREVLERİ 

Danışmanın görevi; öğrencinin 

öğrenimi süresince alacağı dersleri 

belirlemek, kayıt yenileme onayı 

vererek bu derslere devamını ve 

öğrenim durumunu izlemek, tez 

çalışmasını yönetmek, gerektiğinde 

idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, 

diğer akademik problemleriyle 

ilgilenmektir. 

 

 

https://kimlik.ege.edu.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZ SAVUNMA 

SINAVI 

Sınav, 45 ile 90 dakika 

arasında olup, tezin 

sunulması ve bunu izleyen 

soru-cevap bölümlerinden 

oluşur. Tez savunma 

toplantılarına öğretim 

elemanları, lisansüstü 

öğrenciler ve alanın 

uzmanları dinleyici olarak 

katılabilirler. 

DÜZELTME İHTİYACI VAR İSE 

Öğrenci, en geç üç ay içinde 

düzeltmelerini yapar ve 

düzeltilmiş haldeki tezini, jüri 

önünde yeniden savunur. 

MEZUNİYET 

Öğrenci, SBE tarafından ilan edilen ve mezuniyet için 

gerekli olan tüm belgeleri SBE’ye teslim eder. Mezuniyet 

için gerekli koşulları yerine getiren öğrenci, SBE Yönetim 

Kurulu kararı ile Yüksek Lisans Derecesi almaya hak 

kazanır. 

Öğrencinin 

İlişiği Kesilir. 

EV
ET 

HAYIR 

SAVUNMA 

BAŞARILI İSE 

SAVUNMA 

BAŞARILI MI 

TEZ ÖNERİSİ 

• Öğrenci, Tez Önerisi formunu hazırlar ve onaylanmak üzere danışmanına sunar. 

• Danışman, öğrencinin tez konusunu en geç 2. yarıyıl sonuna kadar öğrencisi olduğu anabilim dalı başkanlığı 
kanalıyla SBE Müdürlüğüne iletir. 

 

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ 

• Öğrenci anabilim dalı üzerinden tezinin dijital halini tez orijinallik raporu alınması için SBE’ye gönderir. Bir nüshasını 
da elden, basılı olarak teslim eder. 

• SBE Yönetim Kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler. 

• Tez savunma sınavı, SBE Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır. 
 

TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİNİN BELİRLENMESİ 
• Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve öğrencisi olduğu anabilim dalı başkanlığının önerisi ve SBE Yönetim Kurulu onayı ile 

atanır. 

• Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. 
 

TEZ YAZIMI 

Öğrenci;, tez çalışmasını, SBE- Tez 

Yazım Kılavuzu’na uygun bir 

biçimde yazmakla yükümlüdür. 

• SBE - Tez Yazım Kılavuzu 

• SBE - Tez Yazım Şablonu 

• plagiarism.org - Alıntı, atıf kuralları 
ve intihal ile ilgili genel 
bilgilendirme, örnekler ve 
uygulamaların bulunduğu web 
sitesidir. 

TEZ ORİJİNALLİK RAPORU 

SBE; kaynakça, alıntılar ve 

beş kelime altındaki 

benzeşimler hariç %15’in 

altında benzeşimi olan 

tezlerle ilgili Tez orijinallik 

raporunu düzenler ve jüriye 

dijital olarak ulaştırır. 

 

http://sbe.ege.edu.tr/files/sbe/icerik/SBE-Tez-Yazim-Kilavuzu-2-1(1).pdf
http://sbe.ege.edu.tr/files/sbe/icerik/EU-Tez-Yazim-Sablonu.docx
http://plagiarism.org/

