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AMAÇLAR
Ø Değişik sektörlerin gereksinim duydugŭ alanlarda,	  sanayi kesiminin de	  

katkısını içeren,	  araştırma ve geliştirme (AR-‐GE)	  konusunda yetkin,	  bilgi
birikimini uygulayabilen lisansüstü düzeyde araştırmacı insan kaynagı̆
yetisţirmek

Ø Kalkınma Planları ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarında
belirlenen öncelikli alanlarda AR-‐GE	  faaliyetlerine destek vermek

Ø Kurumlar arası işbirligĭ ve ortak çalışma kültürünün yaygınlasţırmak

Ø AR-‐GE	  faaliyetlerinin yürütmek ve yeniligĕ dönüştürmek

Ø Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir
sosyo-‐ekonomik gelişme sagl̆amak



ÖĞRENCİ	  BAŞVURU	  KOŞULLARI

Ø İTÜ	  Bünyesinde ’	  ‘Enerji Teknolojileri’,	  ‘Savunma,	  Havacılık ve Uzay
Teknolojileri’	  ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’	  alanlarında
çalışmalar yapan bir lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora)	  
programa kayıtlı olmak

Ø Belirtilen öncelikli alanlar (‘Enerji Teknolojileri’,	  ‘Savunma,	  
Havacılık ve Uzay Teknolojileri’	  ,‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’	  )	  
kapsamında,	  	  üretilecek yüksek lisans veya doktora tez konusu ile
ilgili bir firmada çalışıyor veya özel sektörden burs	  alıyor olmak

Ø Güz 2014-‐2015	  	  öğretim yılı ve sonrasında yüksek lisans ya da	  
doktora programında öğrenciliğe başlamış olmak



UYGULAMA	  ESASLARI

Ø İTÜ	  Araştırmacı Yetiştirme Programi (İTÜ-‐AYP);
İTÜ	  Bünyesindeki ‘Enerji Teknolojileri’,	  ‘Savunma,	  Havacılık ve Uzay
Teknolojileri’	  ve ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’	   alanlarında

çalışmalar yürüten lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora)	  programlar
çerçevesinde yürütülür.	  Yüksek Lisans ve Doktora programlarının
ikisinin de	  açılmış olması ya da	  sadece doktora programının açılmış
olması gerekir.

Ø Programın uygulanabilmesi için en	  az 10	  öğrencinin bulunması
gerekir.	  

Ø Çağrılar her	  yıl Kalkınma Bakanlığının o	  yıla ait program	  uygulama
kriterlerini ilan etmesinin ardından açılır.	  



UYGULAMA	  ESASLARI-‐devam

Ø İTÜ-‐AYP	  kapsamında herbir öğrenci için yıllık azami 10.000	  TL	  
tahsis edilebilir.	   Bu	  tahsis edilen miktar yüksek lisans veya doktora
öğrencisi için değişmez.

Ø İTÜ	  Araştırmacı Yetiştirme Programında yer alan proje bütçesinden
öğrenciye burs	  ya da	  maaş adı altında ödeme yapılamaz.	  

Ø İTÜ	  Araştırmacı Yetiştirme Programında yer alan ödenek İTÜ	  
tarafından öğrencilerin gerçekleştireceği projeler kapsamında
ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin tedariki,	  çalıştay/konferans
düzenleme ile öğrenci ve danışmanlarının yurtiçi/yurtdışı
konferanslara katılımı için kullanılacaktır.	  



UYGULAMA	  ESASLARI-‐devam

Ø İTÜ	  Araştırmacı Yetiştirme Programında yer alan proje ödeneği
çerçevesinde

² Bir öğrenci yılda en	  fazla bir kez yurt	  dışı konferanslara
katılabilir.

² Öğrenci başına tahsis edilen yıllık ödeneğin en	  fazla yüzde
50’si	  sarf malzemesi için harcanabilir.	  

² İTÜ-‐AYP	  dahilindeki her	  lisansüstü program	  kapsamında yılda
en	  fazla bir çalıştay/konferans düzenleyebilir.	  



UYGULAMA	  ESASLARI-‐devam

Ø Yıllık proje gelişme raporlarında öğrencilerin ‘Enerji Teknolojileri’,	  
‘Savunma,	  Havacılık ve Uzay Teknolojileri’	  ve ‘Bilgi ve İletişim
Teknolojileri’	  alanlarından biri ile ilgili yaptıkları çalışmaları sunması ve
lisansüstü programın çalışma alanıyla ilgili firmalarda istihdam
edildiğine veya burs	  sağlandığına ilişkin belgelerin sunulması
zorunludur.	  	  

² İTÜ	  öğrenciyi istihdam eden veya burs	  veren ilgili firmalarla
anlaşma/sözleşme/protokol/taahhütname yapar ve bunu gelişme
raporunda belgelemesi gerekir.	  

² Burs	  ödemelerine ilişkin belgeler gelişme raporlarında üniversite
tarafından da	  belgelenir.	  

² Başvuru formunda firma	  yetkilisinin imzası olmalıdır.	  



UYGULAMA	  ESASLARI-‐devam

Ø İTÜ-‐AYP	  kapsamında yer alan bir ödenek personel çalıştırmak
amacıyla kullanılamaz.	  

Ø Mali	  işler İTÜ-‐BAP	  birimi tarafından yürütülür.	  

Ø İTÜ	  Araştırmacı Yetiştirme Programı üniversite tarafından atanan AYP	  
proje yürütücüsü tarafından yürütülür.	  Yürütücü program	  
kapsamında proje danışmanları ile ortak çalışarak yıllık gelişme
raporlarını üniversiteye ve Kalkınma Bakanlığına sunar.	  



BAŞVURU	  

Ø Çağrılar her	  yıl Kalkınma Bakanlığının o	  yıla ait program	  uygulama
kriterlerini ilan etmesinin ardından açılır,	  	  bir ay	  süre ile açık tutulur.	  

Ø Başvuru dosyası İTÜ-‐BAP	  birimine teslim edilir.	  

Ø Başvuru dosyası için gereken belgeler:
1)	  Başvuru Formu
2)	  Ekler

2.1)	  Danışman CV	  
2.2)	  Öğrenci Transkript
2.3)	  Şirket Taahhütnamesi (Çalışan veya burslu)	  


