AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI
Adaylara Sağlanacak İmkânlar ve Adayların Yükümlülükleri
Mali Destek
1. Tam burslu araştırma desteği kapsamında (1.grup), aylık olarak yüksek lisans
döneminde 2000 TL, doktora döneminde 2500 TL araştırma desteği
alacaklardır.
2. Kısmî burslu araştırma desteği kapsamında (2.grup), yani bir üniversitede
öğretim elemanı (asistan, okutman vb.) olarak çalışanlar ile görev yerleri
itibarıyla bu grupta mütalaa edilenler, aylık 750 TL araştırma desteği
alacaklardır.
3. Burssuz araştırma desteği kapsamında (3.grup) kabul edilen adaylar, İSAM
eğitim desteği, yurtiçi ve /veya yurt dışı yabancı dil desteği ile yurt dışı
araştırma desteğinden faydalanabileceklerdir.
4. T.C. vatandaşı olmayıp programa kabul edilen yabancı uyruklu araştırmacı
adaylarına özel destek verilecektir. Söz konusu destek kişinin durumuna göre
Tam Burslu, Kısmi Burslu veya Burssuz araştırma desteğinden birisi olacaktır.
5. Tam Burslu Araştırma Desteği’nden yararlanmakta olan aday, üniversitede bir
göreve başladığında Kısmî Burslu Araştırma Desteği’nden yararlandırılır.
6. Kısmî Burslu Araştırma Desteği ve Eğitim Desteği verilen adaylardan İstanbul
dışında ikamet edenlere İSAM eğitim programına katılmaları için ulaşım
masrafları ödenir.
7. Adaylar adına genel sigorta veya sağlık sigortası primi ödenmez.
8. Adaylar ücretsiz yemek, kütüphaneden kitap ödünç alabilme, çevrimiçi veri
tabanlarına ulaşabilme gibi imkânlardan faydalandırılır.
9. Adayların aldıkları destekler karşılığında zorunlu hizmet yükümlülüğü
olmadığı gibi kendilerine eğitimlerini tamamlamalarından sonra İSAM’da veya
Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı kurum ve işletmelerde istihdam güvencesi de
verilmez. Ancak adaylık sırasında İSAM projeleri çerçevesinde kendilerinden
hizmet alımı yapılabilir.
Eğitim ve Araştırma
1. İSAM, adayların lisansüstü öğrenimlerine Proje’nin amacı doğrultusunda
destek sağlamak üzere bir eğitim programı düzenler. Bu programa devam
etmek ve gereklerini yerine getirmek zorunludur.
2. Adaylar, doktora döneminin bitiminden önce Türkçe, Arapça ve İngilizce
olarak birer makale veya tebliğ (toplamda 3 makale/tebliğ) yazmakla
yükümlüdürler. Makale yazımı sürecinde danışmanlık hizmetinden
faydalanabilirler.
Sayfa 1 / 2

3. Adaylar, İSAM tarafından belirlenecek ilim dalı sorumlularıyla kendi ihtisas
alanlarına yönelik çalışma yaparlar.
4. Adaylar, kesintisiz ve ihmal etmeksizin çalışmalarını sürdürmeyi, nitelikli bir
araştırmacı olarak yetişmeleri için kendilerinden beklenen disiplinli çalışmayı
yerine getirmeyi ve AYP yönergesinde öngörülen esaslar ve belirlenen süreler
çerçevesinde çalışmalarını tamamlamayı taahhüt ederler.
5. Süreç içinde adaylar, ilmî çalışmaları açısından yıllık performans
değerlendirmesine tabi tutulacak ve desteğin devamına buna göre karar
verilecektir.
6. Çalışmalarının gidişatı hakkında proje yönetimini doğru ve yeterli bir şekilde
bilgilendirmek adayların sorumlulukları arasındadır. Adaylar, her altı ayda bir
çalışmalarının seyri hakkında proje yönetimine ayrıntılı bir rapor sunarlar.
Yurtiçi Yabancı Dil Desteği
1. Bütün adayların Arapça ve İngilizceyi akademik düzeyde kullanabilecek
şekilde dil yeterliklerini geliştirmeleri esastır. Arapça ve İngilizce öğrenimi
için dil kursu desteği verilir. Ayrıca alanın gerekli kıldığı üçüncü bir dilin
öğrenilmesinde de destek verilebilir.
2. Araştırmacı adayı, adaylığının başlamasından itibaren 24 ay içinde Arapça ve
İngilizce dillerinin her ikisinden de YDS veya YÖKDİL’den en az 65 puan
veya uluslararası tanınmış sınavlardan dengi bir puan almakla yükümlüdür.
Bu süre içinde söz konusu puanı alamayan/belgeleyemeyenlerin araştırma
desteği dondurulur.
Yurtdışı Yabancı Dil ve/veya Araştırma Desteği
1. Yurtdışı yabancı dil/araştırma desteği biri Batı, diğeri de Arap ülkelerinde
olmak üzere toplamda iki defa verilebilir. Ancak araştırma konusu sebebiyle
üçüncü bir ülkeye gitmek isteyen adaya ayrıca bir yıla kadar dil öğrenimi ve
araştırma desteği verilebilir.
2. Yurtdışı yabancı dil ve/veya araştırma desteği kapsamında öğrenim, ulaşım ve
geçim giderleri İSAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği maliyet sınırını
aşmamak kaydıyla İSAM tarafından karşılanır.
3. Yüksek lisans döneminde yurtdışı desteği süresi en fazla altı ay, doktora
döneminde en fazla bir yıldır. Yüksek lisans döneminde sadece bir defa
yurtdışı yabancı dil desteği verilir.
Destek Süresi
1. Adaylara verilecek Tam Burslu ve Kısmî Burslu Araştırma Desteği süresi,
yüksek lisans için iki, doktora için beş yıldır.
2. Bu sürelerin hesabında adayların yüksek lisans ve doktora programlarına
kaydoldukları tarih esas alınır.
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