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AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 
 

1. Başvuru Şartları 
1) Türkiye’de lisansüstü bir programa kayıtlı olmak-kabul almış olmak (yüksek lisans 

veya doktora); doktoraya kayıtlı olanlar için henüz tez konusu almamış olmak; 

2) Arapça, İngilizce, Farsça, Almanca, İspanyolca/Portekizce, Rusça, Fransızca, Çince, 

Japonca dillerden birinde YDS/KPDS/YÖKDİL’den en az 65 puan veya uluslararası 

sınavlardan dengi bir puan almış olmak (YDS kapsamında yer almayan ve 

uluslararası bir sınavı bulunmayan dillerden ise dil bilgisini ispatlayıcı belgeler 

yeterli kabul edilecektir). 

3) 2017 yılı sonu itibarıyla yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 

Not:  

1) Başka bir kurumdan burs alanların başvuruları, burs miktarına göre “Kısmî Burslu 

Araştırma Desteği” veya “Burssuz Araştırma Desteği” gruplarında 

değerlendirilecektir. 

2) Öğretim elemanları, başvuruları kabul edildiği takdirde, İSAM eğitim programına 

katılım için Üniversitelerinin izin verdiğini/vereceğini gösteren bir belge getirmek 

durumundadırlar. 

Aday Seçimi: Süresi içinde başvuran ve aranan şartları taşıyan adaylar, bilim kurulu 

tarafından bilim sınavına ve bu sınavı geçenler mülakata alınırlar. Mülakatta adayların 

seçiminde İSAM tarafından belirlenen öncelikli konularda çalışmak tercih sebebi 

olacaktır. 

 

2.  Öngörülen Takvim 

1) Başvuru kabulü (11 Eylül – 13 Ekim 2017) 

2) Bilim sınavı (28 Ekim Cumartesi 2017) 

3) Mülakat (07-09 Kasım 2017) 

4) AYP destek ödemelerinin başlaması (Ocak 2018) 

 

3. Adaylara Sağlanacak İmkânlar ve Adayların Yükümlülükleri 
 

Mali Destek 

Adaylara sağlanacak destek türleri 4 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. Araştırmacı adaylarına tam burslu 
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araştırma desteği kapsamında (1.grup), aylık olarak yüksek lisans döneminde 

2000 TL, doktora döneminde 2500 TL araştırma desteği verilecektir.  

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 

kabul edilen araştırmacı adaylarına (2.grup), yani bir üniversitede öğretim elemanı 

(asistan, okutman vb.) olarak çalışanlar ile görev yerleri itibarıyla bu grupta 

mütalaa edilenlere, aylık 750 TL araştırma desteği verilecektir. 

3) Burssuz Araştırma Desteği (3.Grup): İSAM eğitim desteği, yurtiçi ve /veya yurt dışı 

yabancı dil desteği ile yurt dışı araştırma desteğinden oluşur. Bu destekten ilk iki grupta 

değerlendirilmeyenler yararlanabilir. Bu grupta yer alan araştırmacı adayları, İSAM 

eğitim desteği, yurtiçi ve /veya yurt dışı yabancı dil desteği ile yurt dışı araştırma 

desteğinden faydalanabileceklerdir. 

4) Yabancı Uyruklu Araştırmacı Adayı Desteği: 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. 

 

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. 

3) Adaylar, İSAM tarafından belirlenecek 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. 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. 
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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. 

 

 

 

 


