
 

 

İş Deneyimli Öğrenci Kabulü 

Madde 11 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversite-sektör-toplum işbirliğini 

artırmak üzere kamu veya özel sektörde çalışmakta olan adaylar, programın minimum şartlarını 

sağlamaları kaydı ile EABD başkanlıklarının ilgili Kurul Kararı ve EYK onayı ile kontenjan dışı kabul 

edilebilir. 

(2) İş deneyimli öğrenci kontenjanları tezli yüksek ve doktora lisans programları için EABD kurul 

kararı ile belirlenir. 

(3) İş Deneyimli Yüksek Lisans ve doktora öğrenci alımı değerlendirme jürisi, EABD Başkanlığı 

tarafından teklif edilen “beş” öğretim üyesi arasından EYK tarafından “üç” asil, “iki” yedek üye olarak 

belirlenir. 

(4) Yüksek Lisans ve Doktora Proje Değerlendirmesini EABD başkanlığı yürütür. 

a) Kimler Başvurabilir; 

Aşağıdaki tüm şartları sağlayan yüksek lisans veya doktora adayları başvurabilir. 

i. SUBÜ Senato Esasları Madde 4 ‘te belirtilen Tezli Yüksek Lisans ve doktora asgari başvuru şartlarını 

sağlayan 

ii. Yüksek Lisans Programları için, alanında lisans mezuniyetinden sonra en az “bir” yıllık iş 

tecrübesine sahip olan 

iii. Doktora programları için Alanında lisans mezuniyetinden sonra en az “iki” yıllık iş tecrübesine 

sahip olan 

iv. Bir proje fikri veya devam eden bir projesi olan 

v. Firmada tam zamanlı çalışan ve projede resmi olarak görev alan (Proje yürütücüsü, koordinatörü 

ve araştırmacısı vb.) 

b) Başvuru ve Değerlendirme, 

Başvuru; 

i. İş Deneyimli öğrenci başvuruları başvuru takviminde belirlenen süre içinde “İş Deneyimli Öğrenci 

Başvuru Formu” ile yapılır. 

ii. Adaylar çalıştığı alanda üniversite-sektör-toplum işbirliğine katkı sağlayacak tez konusu ile ilgili 

“Proje Öneri Formu” sunar 

iii. Başvuru için adayın çalıştığı kurum ve EABD arasında çalışmanın yürütülmesi ve kurumun 

katkısına ilişkin bir çerçeve protokol imzalanır ve EYK kararı ile onaylanır. 

iv. Başvuru ilgili EABD’nın değerlendirmesi ve EYK kararı ile kabul edilir. 

Değerlendirme; 

i. ALES notunun %50’si, 

ii. EABD proje değerlendirme jürisi tarafından verilen proje değerlendirme notunun 

%50’si dikkate alınarak yapılır. 

iii. Proje önerisi değerlendirme notu “100” üzerinden “50” altında olan adaylar başarısız sayılır. 



 

 

c) Eğitim Süreci 

i.Tezli Yüksek Lisans Programına kayıtlı İş Deneyimli Öğrenciler danışman öğretim üyesi ile birlikte 

tez konusu ile ilgili en geç 2. yarıyılın sonuna kadar dış kaynaklı bir proje başvurusunda bulunmak 

zorundadır. 

ii.Yüksek lisans programları için, dış kaynaklı proje başvurusunun desteklenmemesi veya 

değerlendirme sürecinin uzaması durumunda projenin, öğrencinin çalıştığı kurum/kuruluş 

tarafından desteklenmesi durumunda tez çalışması tamamlanabilir. Aksi takdirde öğrenci tezini 

teslim edemez. 

iii.Doktora Programlarına kayıtlı İş Deneyimli Öğrenciler danışman öğretim üyesi ile birlikte tez 

konusu ile ilgili en geç 4. yarıyılın sonuna kadar dış kaynaklı bir proje başvurusunda bulunmak 

zorundadır. Dış kaynaklı proje başvurusunda bulunmayan öğrenci tezli yüksek lisans programında 

tez, doktora programında yeterlik aşamasına geçemez. 

iv.Öğrenci sunmuş olduğu projeyi azami süreler içerisinde tamamlamadan tezini teslim edemez. 

v.İş Deneyimli Doktora programları için Akademik Esaslı AR-GE niteliği olan Dış Kaynaklı Projeler 

kabul edilir.  

Akademik Esaslı AR-GE niteliği olan Dış Kaynaklı; 

 TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, 

 Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş, 

 Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş, 

 SAN-TEZ ve TEYDEB tarafından desteklenmiş, 

 Diğer Kamu kuruluşları (Yüksek Öğretim Kurumları hariç) tarafından desteklenmiş projeler. 

d) Öğrencinin iş değiştirmesi durumunda; 

 Projeyi destekleyen kurumun izni, 

 Öğrencinin ayrıldığı işyerinden alınan feragatname, 

 Öğrencinin danışmanının, ilgili ABD başkanlığının ve EYK’nın onayı ile projeye devam edilebilir. 

e) Mezuniyet 

Yüksek lisans öğrencilerinin önerilen projeden üretilmiş yüksek lisans tezini teslim etmesi ve senato 

esaslarında belirtilen diğer yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlaması. Doktora öğrencilerinin 

önerilen projeden üretilmiş doktora tezini teslim etmesi ve senato esaslarında belirtilen diğer 

doktora mezuniyet koşullarını sağlaması. 

 


