T.C.
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU LİSANSÜSTÜ TEŞVİK
BURS PROGRAMI YÖNERGESİ*
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek isteyen
öğrencilerin, başvurdukları ilgili programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde eğitim
ücretlerinin karşılanmasına yardımcı olmak üzere teşvik bursu/ek destek verilmesi ile ilgili temel
prensip ve süreçleri açıklamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yüksek lisans ve doktora programına kabul edilmiş olup, lisansüstü
eğitim almakta olan öğrenciler, üniversitemizin ikili anlaşmalar gereğince eğitimini üstlendiği
öğrenciler ile araştırma merkezinde görev yapan araştırmacıların eğitimlerinden doğan mali
yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen desteklenmesi için gerekli iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Ankara Medipol Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Komisyonu Kurallar ve İlkeleri ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönergesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
(a) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAP Komisyonu): Ankara Medipol Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonuna sunulan akademik faaliyetlerin kabulü,
değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması sorumluluklara sahip olan
birim,
(b) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): A nkara Medipol Üniversitesi bünyesinde yer alan ve
araştırma projelerinin koordinasyonundan, teknoloji transferinden, fikri hakların yönetiminden,
üniversite ile kamu ve sanayi arasındaki iş birliğini koordine etmekten sorumlu olan birim,
(c) Lisansüstü Teşvik Burs Programı: Üniversitemizde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi
görmek isteyen veya görmekte olan Ankara Medipol Üniversitesi bünyesindeki akademik ve idari
personelin eğitim ücretlerinin karşılanmasına yardımcı olmak üzere verilen teşvik bursu,
(d) Bursiyer: Üniversitenin BAP komisyonu tarafından lisansüstü teşvik programından
yararlanması kararlaştırılıp Komisyon Başkanlığınca onaylanan kişiler,
(e) Medipol Bilgi Eğitim Sistemi (MEBİS): Ankara Medipol Üniversitesi öğrencilerinin
kullandığı otomasyon sistemidir.

İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL PRENSİPLER
Sorumluluklar
MADDE 5(1) BAP Lisansüstü Teşvik Bursu'na başvurmak isteyen adaylar, öncelikle ilgili dönem için
MEBİS üzerinden ders seçimlerini yapmak zorundadır. Aday ders seçimini yaptıktan sonra
danışmanı ve anabilim dalı başkanı gerekli değerlendirmeyi yapmakla yükümlüdür).
(2) Bu Yönergedeki esaslar ve süreçler, lisansüstü teşvik burs başvuru, değerlendirme ve ilan
edilme aşamalarını kapsayacak şekilde BAP Komisyonu tarafından denetlenir ve yürütülür.
(3) Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu
tutulacaklardır.
(4) Bir aday her dönem için ayrıca başvuru yapmak zorundadır.
Başvuru Şartları
MADDE 6– Lisansüstü teşvik programından yararlanmak için Ankara Medipol Üniversitesinde
lisansüstü eğitimine kabul edilmiş olmak veya bu eğitimi görüyor olmak şarttır.
Başvuru yapabilecek kişiler:
(1) Tezli yüksek lisans/doktora eğitimi alan Üniversite bünyesinde görevli akademik personel,
(2) Tezli yüksek lisans/doktora eğitimi süresince çalışmalarını tam gün esasına göre
Üniversitemizde yürütenler,
(3) Rektörlüğümüzce imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında burslu olarak tezli/tezsiz yüksek
lisans ve doktora eğitimi almaya hak kazananlar,
(4) Asil öğrencilik şartını sağlamayan araştırmacı olarak Ar-Ge birikim ve becerisinden
yararlanmak üzere davet edilen tezli yüksek lisans veya doktora özel öğrencileri.
Başvuru yapamayacak kişiler:
(1) Lisans ve bilimsel hazırlık döneminde olanlar, klinik bilimlerde lisansüstü eğitim alanlar
(Klinik Psikoloji, Klinik Eczacılık, Bilişsel Rehabilitasyon, vb.), Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık
uzmanlık öğrencileri (TUS, DUS, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi),
(2) Daha önce aldığı birden fazla dersten başarısız öğrenciler,
(3) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesine bağlı olarak üniversitede ders veren
akademik personeller.

Başvuru Dönemleri
MADDE 7- (1) Başvurular, Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan eğitim-öğretim yılı
akademik takviminde başvuru yapılan programa ait olan Güz Dönemi Ders Seçimi ve Bahar
Dönemi Ders Seçimi şeklinde belirtilen haftalarda yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM
Başvuru ve Değerlendirme Süreci
MADDE 8(1) Öğrenciler kabul edildikleri tezli yüksek lisans/doktora programında ilgili döneme ait
derslerini seçtikten sonra MEBİS BAP Başvuru sekmesi üzerinden başvuruda bulunurlar.
(2) Öğrenci, başvurusunu yaptıktan sonra giden otomatik mail ile, danışman ve anabilim dalı
başkanı öğretim üyelerinin değerlendirme yapması beklenir. Dr. öğr. üyesi, doçent veya profesör
olmayanlar değerlendirme yapamazlar.
(3) TTO Yetkilisi tarafından danışman ve anabilim dalı başkanı öğretim üyelerinin değerlendirme
puanlarının ortalaması hesaplanarak başvuru listesi hazırlanır
ve
BAP
Komisyonuna
iletilir.
(4) Bursiyer, koşulları sağlayan başvurular arasından BAP Komisyonu’nca belirlenir ve
Başkanlık onayıyla kesinleşir. BAP Komisyonu gerekli görürse, başvuruların
değerlendirilmesinde öğrencinin danışman ve anabilim dalı başkanının veya tez jürisinin
görüşüne tekrar başvurabilir.
(5) BAP Komisyonu, kabul edilen başvurular için farklı oranlarda destek verilmesine karar
verebilir.
Bursiyerlerin İlan Edilmesi
MADDE 9- (1) Başvurusu uygun bulunan öğrenciler ders seçim dönemini takip eden 15 iş
günü içerisinde e-posta ile bilgilendirilir. E-posta adresinin yanlış veya eksik yazılmasından
kaynaklanan iletişim sorunlarından Bap Komisyonu sorumlu tutulamayacaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
MADDE 10- (1) Bu Yönerge Ankara Medipol Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.

* Üniversite Senatosu’nun 04/12/2019 tarih ve 2019/09-02 sayılı kararıyla kabul edildi.

