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İstanbul Medipol Üniversitesi  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Yüksek Lisans Öğrenci - Danışman Sözleşmesi 
 

1-Öğrencinin Yükümlülükleri 
 

1.1.Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne kaydını yaptıran öğrenci danışmanı ile birlikte her yarıyılın başında 
gerekli ders seçimini yapmalı ve kayıt olduğu tarihten sonra düzenlenen ilk oryantasyon 
toplantısına katılmalıdır. 

1.2 .Öğrenci kayıtlı olduğu programın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yazılı 
hükümlerinden ve de Senato kararlarından sorumludur. 

1.3 .Öğrenci danışmanı ile tez çalışmasını planlamalı ve etik kurul başvurusunu yapmalıdır. 
1.4.Öğrenci planlanan tez çalışmasını danışmanın planladığı zaman takviminde 

tamamlamalıdır. 
1.5.Öğrenci çalışmalarında etik, gizlilik ve çalışma prensiplerine uymalıdır. 
1.6. Öğrenci mezuniyet sınavları ile ilgili ıslak imzalı belgeleri 3 gün içinde Enstitü ’ye teslim etmekle 

yükümlüdür. 
 

2- Danışmanın Yükümlülükleri 
 

2.1. Danışman Tezli Yüksek Lisans öğrencisini Program Yeterlilikleri 7. Derece YÖKAK (İMÜ-SABE 
Yüksek Lisans Programı) çerçevesinde; bilgi, beceri, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma 
yetkinliği, öğrenme yetkinliği, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü yetkinlik kazanımlarına 
sahip olmasından sorumludur. 

2.2. Danışman öğrencisinin öğrenimini Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde 
öngörülen sürede tamamlayabilmesi için ders durumunu izlemeli, uygun araştırma 
ortamı sağlamalı, bilgiye ulaşma yollarını öğretmeli, tez çalışmaları için yurtiçi ve yurtdışı 
mali destek sağlama yollarını ve Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) 
bilgilendirmelerinden faydalanmaya yönlendirmelidir. 

2.3. Danışman öğrencisinin tez önerisini zamanında Enstitüye vermesinin zorunluluğunu 
hatırlatmalıdır. 

2.4. Danışman öğrencisinin tezinin yayına dönüşmesinde yol gösterici ve destekleyici 
olmalıdır. 

2.5. Danışman Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde öğrencisinin tez savunma 
sınavının takvimini ve jürisini Enstitüye sunmak ve sınavın gerçekleşmesinden sorumludur. 

 
3- Yayın Hakkı 

 

Tez çalışmasının özgün değerlerinin sahibi hem öğrenci hem de danışmandır. Bu özgün değerler 
hem öğrencide hem de danışmanda bulunmalıdır. Bu değerlerler yayınlandıktan sonra en az beş yıl 
süreyle saklanmalıdır. Yayınlanan tez çalışmasında öğrenci ilk isim olarak yer almalıdır. Çok merkezli 
projelerde danışmanın hangi sırada yer alacağına proje yönetimi tarafından belirlenir. Danışman 
yayınlanan tezde kıdemli yazar olarak son sırada yer almalıdır. Çalışmada yayına girmeyi hak edecek 
ölçüde emeği geçenler katkı sırasına göre çalışmada yer alırlar. Öğrencinin tez çalışması 
tamamlandıktan sonra bir yıl içinde tezini yayına hazırlamaz ve makul bir gerekçeyle belirli bir uzatma 
süreci (en fazla altı ay) talep etmez ise, danışman sonuçları yayınlama hakkına sahiptir.  



 

SGE-F006- R1                                    2 / 2                                                9.03.2023 

 

Bu sözleşme; ………………………………………………………(danışman adı ) ile İstanbul Medipol 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ……………..……………………… ABD………………………………..Programı 
öğrencisi……………………………………….. 
……………………………(öğrenci adı) arasında yapılmış olup; aşağıda belirlenen tarihler arasında geçerlidir. 

 
 

……………………….(başlangıç tarihi)………………………..(öngörülen mezuniyet tarihi). 
 

Yukarıda yazılı tüm bilgileri okudum, kabul ediyorum. 
 
 
 

Danışman Öğretim Üyesi Öğrenci Adı Soyadı 

İmza  İmza 

 
 

 
Anabilim Dalı Başkanı 

imza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOT: Bu sözleşmenin aslı, TEZ ÖNERİ FORMU ile birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilecektir. 


