FBE Öğretim üyesi ve Öğrencileri SAN-TEZ
Müracaat Edebilir ?

Projesine Hangi Şartlarda

a) TEZ AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLER:
Danışmanlığında Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışması yaptıran Öğretim Üyeleri
Proje Yürütücüsü olarak ortak firma ile birlikte proje müracaatı yapabilirler. Proje Yürütücüsü
olacak Öğretim Üyesi tez öğrencisi ile birlikte proje konusuna uygun Yüksek Lisans için FBE
Form 22’yi Doktora öğrencileri için ise FBE Form 14, 15, 17, 18 ve 22 hazırlar. Sonra ilgili
Anabilim Dalının Bölüm Kurulu önerilen projenin tez konusuna uygun olduğuna ilişkin kararı
veya TİK raporları ile birlikte Enstitüye sunarlar. Enstitü Yönetim Kurulunu olumlu kararı
sonucunda Sanayi Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan formun ilgili bölümü FBE Müdürü
tarafından onaylanır. Projenin diğer dokümanları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
proje müracaatı yapılır.
b) DERS AŞAMASINDA OLAN ÖĞRENCİLER:
Ders ve seminerini tamamlamayan öğrencilerin SAN-TEZ Proje müracaatları
Enstitümüzce aşağıdaki şartlarda uygun görülmektedir. Proje Yürütücüsü Danışman Öğretim
Üyesi “San-Tez Proje Başvuru Dokümanı” nı doldurur. Bölüm Kurulunda proje konusunu
amaç, yöntem, özgün değer gibi yönlerden değerlendirilerek tez konusu olabileceğine dair
olumlu karar alınır. Karar aşağıdaki örneğe uygun olmalıdır.
“Bölümümüz öğretim üyesi …Ünvanı Adı Soyadı…….. danışmanlığında yüksek
lisans /doktora öğrencisi …999….nolu …Adı Soyadı…… için ……xxx…….. firması ile
birlikte …………………yyyyyy……………………………………..…… isimli San-Tez
proje müracaatı yapmak istemektedir. İlgili proje müracaatının olumlu sonuçlanması
durumunda proje konusunun amaç, yöntem, literatür özeti, özgün değeri gibi yönlerden
yüksek lisans/doktora tezi olacak kapsamdadır.”
Şeklinde karar alınır. Karar, “San-Tez Proje Başvuru Dokümanı” bir kopyası eki ile
birlikte Ensitütüye gönderilir. Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile Enstitü tarafından gerekli
onaylar yapılır.
Ders aşamasında olan öğrenciler için proje müracaatının olumlu sonuçlanmasına
müteakip danışman ve öğrenci aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
Danışman, ders aşamasındaki Yüksek Lisans öğrencisinin asgari ders kredisini
tamamlanması ve seminerini vermesinden sonra en kısa sürede tez müracaatı için gerekli
formları hazırlayarak yeni Bölüm Kurulu Kararı ile Enstitüye gönderilmesini sağlamalıdır.
Danışman, ders aşamasındaki Doktora öğrencisi için asgari ders kredisinin
tamamlanması, seminerin verilmesi ve yeterlilik sınavının başarı ile verilmesinden sonra
Danışman ve öğrenci en kısa sürede tez müracaatı için gerekli formları hazırlayarak yeni
Bölüm Kurulu kararı ile Enstitüye gönderilmesini sağlamalıdır.
Proje süresi öğrencinin tez aşamasına geçecek kadar uzun olmalıdır. San-Tez Projesi
desteklenme süresi en fazla 36 aydır. Projenin devamında ise gereksinimlere uygun olarak 6
ay ek süre verilebilir ancak ek sürede burs ve diğer telif ücretleri ödenmemektedir.
San-Tez Projeleri Detaylı Bilgi için:
http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108&catID=305&lng=tr

