01.01.2018

Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
Adaylara Sağlanacak İmkânlar ve Adayların Yükümlülükleri
Genel
1. Bu rehber, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti’nce onaylanan AYP Yönergesi’ne
uygun olarak ve İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP)
çerçevesinde destek verilmesi kararlaştırılan adayları, hak ve sorumlulukları hususunda
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
2. İSAM Yönetim Kurulu, projenin sağlıklı işleyişi ve hedeflerine uygunluğu gözeterek bu
rehberde değişiklik yapma ve ilavelerde bulunma hakkını saklı tutar.
Projenin Amacı
Projenin amacı, İslam araştırmalarında (temel İslâm bilimleri başta olmak üzere beşerî ve sosyal
bilimler alanlarında) ihtiyaç duyulan bilim dallarında uzmanlaşacak araştırmacıların yetişmesi için
eğitim desteği ve malî destek sağlamaktır. Özellikle ilahiyat fakültelerinde (ve farklı isimler taşıyan
eşdeğer fakültelerde) görev almayı hedefleyen nitelikli araştırmacıların yetişmesi projenin öncelikli
hedefidir.
Adaylara Sağlanacak Mâli Destek ve İmkânlar
1) Adaylara sağlanan destek türleri üç grup olarak değerlendirilir:
a.

Tam Burslu Araştırma Desteği (1.Grup): Tam burs, İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve /
veya yurtdışı yabancı dil desteği ile yurtdışı araştırma desteğinden oluşur. Bu destekten
herhangi bir kurumda görevi olmayan ve başka bir kurumdan 1. gruba denk bir burs
almayanlar yararlanabilir. Tam burslu (1.grup), olarak kabul edilen araştırmacı adayları
araştırma desteği olarak; yüksek lisans döneminde aylık 2000 TL, doktora döneminde ise
aylık 2500 TL alacaklardır.

b.

Kısmî Burslu Araştırma Desteği (2.Grup): Kısmî burs, İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve /
veya yabancı dil desteği ile yurtdışı araştırma desteğinden oluşur. Bu destekten
Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim elemanları /
araştırmacılar yahut İSAM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen kurumlarda çalışanlar
yararlanabilir. Kısmî burslu araştırma desteği kapsamında (2.grup) kabul edilen
araştırmacı adayları, aylık 750 TL araştırma desteği alacaklardır.

c.

Burssuz Araştırma Desteği (3.Grup): Yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı dil desteği ve
ulaşım desteğinden oluşur. Bu gruptaki adaylara yurtiçi ve/veya yurtdışı düzenli olarak
aylık bir destek verilmez.
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Not: T.C. vatandaşı olmayıp programa kabul edilen yabancı uyruklu araştırmacı adayları
bulundukları duruma göre tam burslu, kısmî burslu veya burssuz araştırma desteğinden
birisinin kapsamına alınır ve buna göre desteklenirler.
2) Tam Burslu Araştırma Desteği’nden yararlanmakta olan aday, birinci fıkranın (b) bendinde
belirtilen türden bir göreve başladığında adaylığın devamına engel bir durum yoksa Kısmî
Burslu Araştırma Desteği’nden (2.grup) yararlandırılır.
3) İstanbul dışında ikamet eden araştırmacı adaylarına İSAM AYP eğitim faaliyetlerine katılmaları
için (Proje Birimi’nce uygun görülen maliyet sınırı çerçevesinde) ulaşım masrafları ödenir.
4) Adaylar adına genel sigorta veya sağlık sigortası primi ödenmez.
5) Adaylar İSAM araştırmacılarına tanınan ücretsiz yemek, kütüphaneden kitap ödünç alabilme,
çevrimiçi veri tabanlarına ulaşabilme gibi imkânlardan faydalandırılır.
6) 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) Proje Birimi, destek türü bakımından hangi grupta olduğunu ve yürüttüğü eğitim / araştırma
faaliyetlerini dikkate alarak adayın eğitim programı ve takvimi ile ilgili özel düzenlemeler
yapabilir.
3) 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.
4) Süreç içinde adaylar, ilmî çalışmaları açısından yıllık performans değerlendirmesine tabi
tutulacak ve desteğin devamına buna göre karar verilecektir.
5) Çalışmalarının gidişatı hakkında proje yönetimini doğru ve yeterli bir şekilde bilgilendirmek
adayların sorumlulukları arasındadır. Adaylar, her altı ayda bir çalışmalarının seyri hakkında
(doktorada ders dönemini geçenler yeterlilik ve tez izleme raporlarını da ekleyerek) proje
yönetimine ayrıntılı bir rapor sunarlar.
6) Adaylar, doktora döneminin bitiminden önce Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak en az 3000
kelimelik birer makale veya tebliğ (toplamda 3 makale/tebliğ) yazmakla yükümlüdürler (AYP
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adaylığı kesinleştiği anda doktora tezinin bitmesine 3 yıldan daha az bir zaman kalmış olan
adaylar bu dillerden sadece ikisinde birer makale yazarlar).
7) Adaylar, tez konusunu belirlerken proje yönetimi ile istişare etmek ve İSAM projeleriyle
uyumlu bir tez konusu almaya özen göstermekle yükümlüdürler. Yeterince
gerekçelendirilmesi şartıyla, halen yürürlükte olan İSAM projelerinin kapsamı dışında kalan
bir tez konusu seçilebilecektir. Adaylık sürecinden önce konusunu belirlemiş olan adaylar
önceden belirledikleri konu üzerinde çalışmayı sürdürürler.
8) Adaylar, AYP proje birimi tarafından oluşturulan ilim dalı gruplarına dahil olur ve grup
toplantılarına düzenli olarak katılır, ilim dalı sorumlularıyla kendi ihtisas alanlarına yönelik
çalışma yaparlar.
Yurtiçi Yabancı Dil Desteği
1) Bütün adayların Arapça ve İngilizceyi akademik düzeyde kullanabilecek şekilde dil
yeterliklerini geliştirmeleri esastır.
2) Araştırmacı adayı, adaylığının başlamasından itibaren 24 ay içinde Arapça ve İngilizce
dillerinin her ikisinden de YDS’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. AYP’ye giriş tarihinden itibaren 3 yıl
geçtikten sonra dil puanı getirmeyenlerin ilişiği kesilir.
3) Uluslararası tanınmış sınavlardan hangilerinin kabul edileceği ve puan denklikleri Proje
yönetimi tarafından belirlenir.
4) İkinci yabancı dilin desteklenmesi ve uygun görülen üçüncü dilin öğrenimini sağlamak için,
Proje yönetimince önerilip İSAM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen usuller ve miktarlar
çerçevesinde adayların kurs giderleri proje kapsamında İSAM tarafından karşılanır.
5) İSAM, bu dillerin öğrenimi için kurs düzenlemez; ancak Arapça ve İngilizce öğrenimi veya
alanın gerekli kıldığı 3. bir dilin öğrenilmesinde dil desteği verebilir.
Yurtdışı Yabancı Dil ve/veya Araştırma Desteği
1) Yurtdışı yabancı dil ve/veya araştırma desteğinden yararlanabilmek için adayın söz konusu
dili hangi düzeyde bilmesi gerektiği, Proje Yönetimi tarafından, çalışılacak konu ve adayın
durumu göz önünde bulundurularak takdir edilir.
2) Yurtdışı yabancı dil ve/veya araştırma desteği kapsamında öğrenim, ulaşım ve geçim giderleri
İSAM Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği maliyet sınırını aşmamak kaydıyla Proje kapsamında
İSAM tarafından karşılanır. Geçim giderleri adayın almakta olduğu burs miktarı dikkate
alınarak şu şekilde belirlenmiştir:
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a. Yurtdışına çıkan tam burslu (1.Grup) adaya, TÜBİTAK’ın doktora öğrencilerine verdiği
(ülkelere/bölgelere göre farklılaşan) yurtdışı yıllık araştırma bursu (2214-A ) ile aynı
oranda aylık destek, tek seferlik gidiş-dönüş ulaşım ve yabancı dil kursu desteği (İSAM
Yönetim Kurulu’nca uygun görülen maliyet sınırı çerçevesinde) verilir. Adayın
yurtdışında bulunduğu süre boyunca yurtiçi aylık desteği kesilir.
b. Yurtdışına çıkan kısmî burslu (2.Grup) adaya, TÜBİTAK’ın doktora öğrencilerine
verdiği (ülkelere/bölgelere göre farklılaşan) yurtdışı yıllık araştırma bursunun (2214A ) %40’ı oranında aylık destek, tek seferlik gidiş-dönüş ulaşım ve yabancı dil kursu
desteği (İSAM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen maliyet sınırı çerçevesinde) verilir.
Adayın yurtdışında bulunduğu süre boyunca yurtiçi aylık desteği kesilir.
c. Yurtdışına çıkan burssuz (3.Grup) adaya, tek seferlik gidiş-dönüş ulaşım ve yabancı dil
kursu desteği (İSAM Yönetim Kurulu’nca uygun görülen maliyet sınırı çerçevesinde)
verilir.
3) Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK vb. kamu kaynakları ile Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye
Diyanet Vakfına bağlı diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yurt dışına çıkan adaya AYP
kapsamında yurtiçi veya yurtdışı aylık destek ödemesi yapılmaz. Sadece İSAM Yönetim
Kurulu’nun uygun görmesi halinde gidiş-dönüş ulaşım ve yabancı dil kursu desteği verilebilir.
4) Yüksek lisans döneminde en fazla altı ay süreyle ve sadece bir defa yabancı dil amacıyla
yurtdışına çıkılabilir.
5) Doktora döneminde ise bir defada en fazla bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere yabancı dil, eğitim,
araştırma, misafir araştırmacı vb. gerekçelerle yurt dışına çıkılabilir.
6) Yurtdışı yabancı dil/araştırma desteği biri Batı, diğeri de Arap ülkelerinde olmak üzere
toplamda iki defa verilebilir.
7) Doktora tez konusu itibarıyla Türkiye’de araştırma eksikliği duyulan bir coğrafya hakkında
uzmanlaşan adaya, söz konusu coğrafyada dil öğrenimi görmek ve araştırma yapmak üzere
İSAM Yönetim Kurulu’nun kararıyla ve belirlenen maliyet sınırını aşmamak kaydıyla ayrıca bir
yıla kadar dil öğrenimi ve araştırma desteği verilebilir.
Destek Süresi ve Süre Uzatımı
1) Adaylara verilecek eğitim ve 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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3) Tez danışmanı tarafından önerilmesi halinde İSAM Yönetim Kurulu’nca adayın durumu
değerlendirilerek yukarıda belirlenen destek süreleri bir yıla kadar uzatılabilir.
4) İlgili enstitünün kararıyla kaydı dondurulan adayın durumu İSAM Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek adaylık süresi dondurulabilir; bu durumda Araştırma Desteği devam etmez.
İlişiğin Dondurulması ve Kesilmesi
1) Proje’ye yüksek lisans aşamasında katılan adayın:
a. Tezini başarıyla bitirmesi durumunda burs ödemesine son verilip adaylık statüsü
dondurulur. Bir doktora programına kaydolup adaylığını sürdürme başvurusunda
bulunursa İSAM Yönetim Kurulu tarafından adaylık statüsünün devam etmesine karar
verilebilir.
b. Yüksek lisans programını herhangi bir sebeple belirtilen süre içinde (uzatma verilmesi
halinde uzatma süresi sonunda) tamamlayamaması durumunda adaylık ilişkisine son
verilir. Ancak daha sonra yüksek lisansını tamamlar ve bir doktora programına
kaydolup adaylığını sürdürme başvurusunda bulunursa İSAM Yönetim Kurulu
tarafından adaylık statüsünün devam etmesine karar verilebilir.
2) Aday, öğrenmesi talep edilen yabancı dili AYP’ye giriş tarihinden itibaren iki yıl içinde
yeterli düzeyde öğrendiğini belgeleyemezse, belgeleyinceye kadar bursu kesilir ve adaylık
statüsü dondurulur. AYP’ye giriş tarihinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra dil puanı
getirmeyenlerin ilişiği kesilir.
3) Adayın eğitim programına katılmaması veya bir kısmına katıldığı halde programda yer alan
seminerlerin %70’ini tamamlamaması halinde bursu kesilir ve adaylık statüsü dondurulur.
4) Başka bir kurumdan aldığı malî destekle (Yurtdışı Yabancı Dil ve/veya Araştırma Desteği /
3.Madde) araştırma veya öğrenim amacıyla yurtdışına çıkan adayın adaylık statüsü devam
etmekle beraber, bursu yurtdışından dönünceye kadar kesilir.
5) Adayın doktora yeterlilik ve tez aşamalarında sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde
belirtilen süre dolmadan önce İSAM Yönetim Kurulu kararıyla bursu kesilip adaylık statüsü
dondurulabilir.
6) Adayın talebi üzerine İSAM Yönetim Kurulu kararıyla adaylık statüsü belirli süre
dondurulabilir.
7) Adayın doktorasını tamamlaması üzerine Proje’yle ve adaylık statüsüyle ilişiği kesilir.
8) Adayın ilişiği Proje Birimi’nin teklifi ve İSAM Yönetim Kurulu’nun kararıyla şu sebeplere
binaen süresi dolmadan kesilir:
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a. Ahlakî açıdan kabul edilemez, ağır kusur içeren bir davranışta bulunmak, yüz kızartıcı
suçlar ve terör faaliyetleri sebebiyle ceza almış olmak,
b. T.C. kanunlarıyla yasaklanmış suç örgütü, terör örgütü, yasadışı grup veya yapılara üye
olmak,
c. Kuruma zarar verecek tavır ve davranışlarda bulunmak,
d. Doktora alanını değiştirerek, Proje kapsamında desteklenmeyen başka bir alanda
doktoraya başlamak,
e. Proje Birimi’nin Proje çerçevesinde belirlediği görevleri yerine getirmemek,
f.

Proje’nin maksadına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak.

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