AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
AYP’e başvuran adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru
formunu eksiksiz doldurmaları ve aşağıdaki belgeleri başvuru formuna eklemeleri
gerekmektedir. İstenilen belgeleri elektronik/soft ortamda doc, docx, pdf veya jpeg dosyası
formatında (en az 300 dpi çözünürlüğünde) hazırlayarak başvuru form sayfasına
ekleyecektir. Zorunlu olmayan evrakları daha sonra verilebilir.

1.
2.
3.
4.

Akademik CV (Ayrıntılı)
Yeni tarihli öğrenci belgesi
Nüfus cüzdanı renkli taraması (önlü-arkalı)
Vesikalık Fotoğraf (Pasaport foto standartlarında, beyaz arka fon ve jpeg
formatında)
5. Lisans diploması veya mezuniyet belgesi (Doktora aşamasındaki
araştırmacılar için ayrıca yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi.)
6. Dil İmtihanları Belgeleri (Kpds/Üds/Toefl/Ielts; Arapça, İngilizce, Almanca,
Fransızca vb.)
7. Ayrıntılı lisans not döküm belgesi (Yüksek lisansta olup ders dönemini bitirenler
ayrıca yüksek lisans, doktora ders dönemini bitirenler bunlara ilave olarak doktora
not döküm belgelerini ilave edecekler.)
8. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
9. SGK Hizmet döküm belgesi e-devlet çıktıları (Herhangi bir kamu/özel sektör
kuruluşunda çalışanlar ve/veya çalışmış olanlar için)
10. Varsa yayınlanmış akademik yayınlar ve diğer belgeler.

Not1: İlk 6 maddede belirtilen belgeler başvurunuzun değerlendirilebilmesi için
zorunludur. Diğer belgeleri projeye kabul edilmeniz durumunda gönderebilirsiniz.
Not2: Fotoğraf çekiminden önce stüdyo ile anlaşılarak çekilecek fotoğraf elektronik
ortamda talep edilecektir. Alınan fotoğrafın çözünürlüğünün düşük olmadığına dikkat
edilmelidir. Farklı ortamlarda yapılacak taramalar ve renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.
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Not 3 : Belgelerin elektronik ortama aktarılması hususunda adaylar İSAM Kütüphanesi
fotokopi biriminden ücretsiz olarak faydalanabilirler.
11. Süreç nasıl işleyecek? Ne tür sınavlar olacak?
 Başvuruların ardından ön elemeyi geçen (gereken şartları sağlayan) adaylar
28 Ekim 2017 Cumartesi günü İSAM’da yapılacak bilim sınavına
çağrılacaklardır. Kendilerine alana vukufiyeti ölçen, meseleleri tartıştıran ve
literatür bilgisini gösteren sorular yöneltilecek.


Sınavlarda başarılı olan adayların, 7-9 Kasım 2017 tarihleri arasında mülakata
çağrılmaları planlanmaktadır. Davetler e-posta yoluyla yapılacak; mülakat
sonrasında ortaya çıkan sonuçlar araştırmacı adaylarına bildirilecektir.
Öngörülen Takvim
Başvuru kabulü

11 Eylül – 13 Ekim 2017

Bilim sınavı

28 Ekim 2017 (Cumartesi)

Mülakat

7-9 Kasım 2017

AYP destek ödemelerinin başlaması

Ocak 2018

BİLGİ ve İLETİŞİM
İbrahim KÖSE (AYP Proje Yürütücüsü)
ayp@isam.org.tr
www.isam.org.tr/ayp
T. +90 216 988 10 00 (dâhilî 1091)
F. +90 216 474 08 74
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