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Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 

Mâli Destek ve İmkânlar 

 

 

1. Adaylara sağlanan destek türleri üç grup olarak değerlendirilir: 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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.  

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) İstanbul dışında ikamet eden araştırmacı adaylarına İSAM AYP eğitim faaliyetlerine katılmaları 
için (Proje Birimi’nce uygun görülen maliyet sınırı çerçevesinde) ulaşım masrafları ödenir. 

3) Adaylar adına genel sigorta veya sağlık sigortası primi ödenmez. 

4) Adaylar İSAM araştırmacılarına tanınan ücretsiz yemek, kütüphaneden kitap ödünç alabilme, 

fotokopi/tarama ve çevrimiçi veri tabanlarına ulaşabilme gibi imkânlardan faydalandırılır. 

5) 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.  
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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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