
 

“UYGUN” 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi Rektör Vekili,                                      

Prof. Dr.  

______________________Cengiz TOMAR 

“____” _______________20___ 

          
“ONAY” 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi Rektörü, 

Prof. Dr.  

______________________B.ABDRASİLOV 

“____” _______________20 ___ 

 
BILIMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME (FİNANSE ETME) 

YÖNERGESİ  

 

 

1. KULLANIM ÇERÇEVESİ  

1.1 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (ileride – Üniversite) 

bilimsel araştırma projelerini destekleme (finanse etme) yönergesi (ileride – Yönerge) 

Üniversitenin akademisiyenlerin (ileride – öğretim üyesi) ve öğretim elemanlarının üst 

düzey bilimsel-araştırma çalışmalarını ve projelerini destekleme (finanse etme) amacıyla 

hazırlanmış olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin stratejik 

planına uygun bilimsel-araştırma çalışmalarının kalitesini ve sayısını arttırmak amacıyla 

teşvik şartlarını belirlemektedir.   

1.2 İşbu Yönerge Üniversite akademisiyenlerin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin 

bilimsel-araştırma projelerin desteklemekte esasa alınır.  

1.3 İşbu Yönerge Üniversite Rektörünün buyruğu ile onaylanan görevdeki vekillerine ve 

Üniversite akademisiyenlerine, öğretim elemanlarınına ve öğrencilerine kullanılmaktadır.  

 

2. MEVZUAT 

İşbu Yönergede aşağıdaki mevzuatlar kullanılmıştır: 

- K.C.’nin 18.02.2011 tarihli “Bilim” Kanununun 3.maddesi 15.bendi; 

Devlet bütçesinden finanse edilen bilimsel, bilimsel-teknik projeler ve programları ve 

onların uygulanmasına ilişkin raporları devlet kaydı altına alma düzeni Kanunu; 

- 15 Mayıs 2017 tarihli ve 264 nolu Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararı ile 

onaylanan “Bilimsel ve/veya Bilimsel-Teknik Faaliyetin Temel, Hibe, Program 

Hedefli Finansmanı Kuralları”; 

- 28.03.2012 tarihli Üniversite Tüzüğünün 10 (в), 15 (б), 16.maddeleri; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Dokümantasyon Yönetimi talepleri; 

- ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Kayıtlar Yönetimi talepleri; 

- Onaylanan Senato Kararları. 

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

İşbu Yönergede aşağıdaki tanımlar (kısaltmalar) kullanılmıştır:  

K.C. – Kazakistan Cumhuriyeti; 

T.C. – Türkiye Cumhuriyeti;  

ÖÜ – Öğretim üyesi; 

Y.Ö.K.–  Yüksek Öğretim Kurumu; 

K.C. E.B.B.- Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı; 

Üniversite –Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi;  

Değerlendirme Komisyonu – Bilimsel araştırma işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı 

tarafından önerilen ve Üniversite Rektörünün buyrugu ile onaylanan özel bir komisyon 

(Komisyon Başkanı Üniversitemizin Gelişme ve Mali İşlerden sorumlu Rektör Yardımcısı, 

Başkan Yardımcısı Bilimsel araştırma işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı). 

 



4. SORUMLULUK VE YETKİ 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin bu Yönetmeliğinin 

gerekliliklerinin uygulanmasından sorumlu Bilimsel araştırma işlerinden sorumlu Rektör 

Yardımcısıdır. Organize işleri Bilimsel araştırma işlerinin organizasyonu bölümü tarafından 

gerçekleştirilir. 

 

5. GENEL HÜKÜMLER 

5.1. İşbu Yönetmelik 15 Mayıs 2017 tarihli ve 264 nolu Kazakistan Cumhuriyeti 

Hükümeti Kararı ile onaylanan “Bilimsel ve / veya Bilimsel-Teknik Faaliyetin Temel, Hibe, 

Program Hedefli Finansmanı Kurallarına” ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin 18.02.2011 tarihli 

“Bilim” Kanununa uygun, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin 

28.03.2012 tarihli Üniversite Tüzüğünün 10 (в), 15 (б), 16.maddeleri esasında üst düzey 

bilimsel-araştırma projelerini destekleme (finanse etme) amacıyla hazırlanmıştır. 

5.2. Yönetmeliğin temel amacı, hibe projeleriyle üniversitedeki ilmin yenilikçi öncelikli 

araştırma projelerinin entegrasyonunu desteklemek, üniversite bilim adamlarını araştırma 

laboratuvarları için modern ekipmanla donatmalarını teşvik etmek, bunun sonucunda 

üniversitenin bilimsel potansiyelinin güçlendirilmesini ve üniversite bilim adamlarını maddi 

destekler ile teşvik etmektir.  

5.3. Yenilikçi bilimsel araştırma projeleri Üniversite tarafından yarışma şeklinde finanse 

edilir ve yarışma süresinde işbu Yönetmelik easas alınır, yani yarışma işbu Yönetmeliğe göre 

düzenlenir ve sonuç yayınlanır. 

 

6. YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN ŞARTLAR 

6.1. Başvurular ekte verilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. (Ek 1). 

6.2. Başvurular Kazakça (veya Rusça) ve Türkçe (veya İngilizce) yapılacaktır. 

6.3. Olumlu değerlendirilip finanse edilen projeler Milli Devlet Bilimsel Teknik Analizi 

Merkezinde kaydolmalı ve belirtilen kurama hesap vermek zorundadır.   

6.4. Başvurular kağıt ve elektronik ortamda ikişer kopya halinde sunulacaktır. 

  - Başvurunun elektronik nüshası ve projenin kısaca özeti MicrosoftWord şeklinde 

(*.doc veya *.docх ) Kazakça (veya Rusça) ve Türkçe (veya İngilizce) metin özeti tamaıyla 

uygun olması gerekmektedir.  

6.5. Başvuru, kısaca açıklama metinleri netleştirilip ve/veya aşağıdaki parametreleri 

dikkate alınarak tek bir punto ile yazılmalıdır («Microsoft Word» metin editörü seçeneklerinin 

kullanılması gerekir). 

           - sol kenar boşluk - 2,5 сm, 

  - sağ kenar boşluk - 1,5 сm, 

  - üst ve alt kenar boşluk - 2 сm, 

  - Punto – «Times New Roman», boyut 12 (Ek’te küçük bir yazı tipi boyutu kullanabilir, 

ancak 10'dan küçük olamaz). 

6.6. Başvuru, danışman imzası ile onaylanır.  

 

    7.    PROJE ARAŞTIRMACILARI İÇİN TALEPLER  

7.1. Yarışmaya Üniversite öğretim üyeleri, araştırmacılar katılabilir. 

7.2. Proje yöneticileri sadece bir projenin danışmanı olma hakkına sahiptir. 

7.3. Danışman, hibe için tahsis edilmiş fonlara (talep, çekme, dağıtım, koordinasyon, 

raporlama vb.) sahip ve yükümlüdür. 

7.4. Hibe finansmanı için tahsis edilen fonların verimsiz ve teminatsız kullanımı, 

Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında belirtilen sorumluluğu taşıyacaktır.  

7.5. Proje yöneticisi, kurumun yöneticileri tarafından hibe finansmanının kesilmesine 

izin vermeyecektir. Finansman miktarı talep edilen fonlara göre kesin olarak belirlenir. 



7.6. Зерттеу тобына (Орындаушылар) жас ғалымдардың қатыстырылуы, жобаның 

кемінде 30% орындаушысы 40 жасқа дейінгі жас мамандар, оның ішінде PhD 

докторлары, магистранттар болуы қажет. 

Araştırma ekibi (Araştırmacılar), genç bilim adamlarını, doktora ve yüksek lisans 

öğrencileri de dahil olmak üzere, projenin en az% 30'u 40 yaşın altındaki genç uzmanları 

içermelidir. 

 

8.      ELEME ÖLÇÜTLERI 

8.1.  Yarışma başvuruları Değerlendirme Komisyonu’nun olumlu sonuşlarına göre 

seçilecek ve aşağıdaki adı geçen başvurulara öncelik verilecektir: 

8.1.1. Proje esnasında ve/veya bitişinde elde edilecek bilimsel araştırma sonuçlarının 

(patentler, hakemli dergide yayınlanan makaleler, vs. ) Üniversitemizin Stratejik Planına 

uygun olarak Üniversitemizin itibarı ile yerinin yükselmesine ve araştırma kapasitesinin 

gelişmesine katkıda bulunan başvurular. 

8.1.2. Thomson Reuters, Clarivate Analytics, Web of Science, Scopus tarafından 

indekslenen dergilerde makaleleri bulunan ve daha önce uluslararası, ulusal bir hibe projesine 

sahip olanlara öncelik verilir. 

8.1.3. Bilimsel araştırma için onaylanan projeler Kazakistan Cumhuriyeti'nde 

uygulanmalıdır. Proje Yöneticisi, Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.  

8.1.4. Proje esnasında ve/veya bitişinde elde edilecek bilimsel araştırma sonuçlarının 

üretimde uygulanma ve ticaretleştirme (hazır ürün halinde) olanakları yüksek olan başvurular; 

8.1.5. İlk olarak üst seviyede değerlendirilmiş olan ve dünya çapında inovasyon 

araştırmalarında genç bilim insanlarını (40 yaşına kadar) içeren projelere avantajı sağlama 

hakkı verilecektir; 

İkinci olarak, ortalama puan kazanan projeler yarışmaların gerçekleştirmektir; 

Üçüncü olarak, finansal imkanlar çerçevesinde diğer başvuruları komisyonda 

değerlendirilmektir. 

8.2.  Değerlendirme komisyonunca olumsuz olarak değerlendirilen başvurular elemeye 

gönderilmez: 

8.2.1. İşbu Yönerge taleplerinin sağlanmasına ilişkin içerik ve prosedür ve ilan edilen 

yarışma formuna uygu olmayan başvurular; 

8.2.2. Başka projelerdeki bilgileri izinsiz olarak yararlanan (kopyalayan) ve çift telif 

hakkı, maddi teknik altyapı konusunda sahte bilgiler içeren başvurular; 

8.2.3. Diğer kaynaklardan daha önce desteklenen ve/veya desteklenecek olan projeler; 

8.2.4. Başvuru süresi dolduktan sonra sunulan başvurular. 

8.3. Aşağıdaki gösterilen taleplere göre:  

8.3.1. Proje kapsamında ve/veya sonucunda proje başvuru şartlarının veya sözleşme 

hükümlerinin yerine getirilmediği; 

8.3.2. Proje kapsamında sunulan bilgilerin başka projelerden izinsiz olarak alındığı 

(kopyalandığı) ve çift telif hakkı, maddi teknik altyapı konusunda sahte bilgilerin içerildiği; 

8.3.3. Diğer kaynaklardan daha önce desteklenmiş olduğu veya destekleneceği tespit 

edildiğinde; 

Değerlendirme Komisyonu kararıyla projelerin yöneticileri ve/veya araştırmacıları, 

Üniversite tarafından tahsis edilen ödenekleri iade etmek (aylık maaşından ödemek) ile birlikte 

en az 5 yıl bilimsel araştırma projelerine katılma hakkından ayrılır. 

8.4. Yarışma sonuçları, Üniversite web sitesinde yayınlanır ve elektronik posta yoluyla 

duyurulur. 

 

9.  PROJELERIN YÜRÜTÜLMESI VE İZLENMESI 



9.1. Bilimsel araştırma projelerine ilişkin sözleşme belirtilen mevzuatlara uygun 

Desteklenme komisiyonunun kararına göre Üniversitenin bilimsel araştırmalardan sorumlu ve 

yetkili kurumu (Bilimsel Araştırmalar bölümü) tarafından yapılır. 

9.2. Üniversite, başvuru yapanın ve/veya müellefin izni olmaksızın proje özeti ve 

raporunu (kağıt ortamında ve/veya elektronik ortamda) yayınlama hakkına sahiptir; 

9.3. Proje süresi iki yılı (24 ayı) aşmamalı. Proje yürütücüsü altı ayda bir Değerlendirme 

Komisyonu tarafından hazırlanan formatta (Ek 2) gelişme raporları vermekle yükümlüdür. 

Proje gelişme raporları zamanında verilmez ise, sözleşme gereğince yapılacak ödemeler 

durdurulabilir veya ertelenebilir; 

9.4. Desteklenen projeler başvuruda belirtilen amaç ve görevler doğrultusunda 

kullanılmalıdır; 

9.5. Proje esnasında (proje gerçekleştirme süresi veya tamamlandıktan sonra) 

yayınlanacak herhangi bir yayınlamada Üniversite adının gösterilmesi zorunludur; 

9.6. Proje çerçevesinde, hakemli bilimsel dergide 1 bilimsel makalenin yayınlanması 

veya 1 patent alınması zorunlu, veya belirli şartlar (laboratuar ekipmanları vb.) üzerine ayrı bir 

anlaşma ile belirtilen yükümlülükler yerine getirilebilir.  

9.7. Proje süresi tamalandıktan sonra, proje yöneticisi, iki ay içinde Kazakça ve Türkçe 

olarak, proje sonuçları da dahil olmak üzere tam ve nihai raporu hazırlar. 

Proje süresinin tamamlanmasını izleyen iki ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm 

gelişimleri ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, hazırlanmış olan 

formata uygun olarak Kazakça ve Türkçe hazırlanıp sunulmalıdır; 

9.8. Proje çerçevesinde kullanılan bilimsel etik ilkelerin ve normların, yani yüksek 

akademik dürüstlük standartların destekleme ve verileri yanlış yorumlama, intihal, sahte telif 

hakkı, toplu araştırma, diğer katılımcıların izni olmadan araştırmadan elde edilen bilgi ve 

sonuçların ayrı katılımcıların kullanımına izin vermemek gibi  etik normlarının korunması 

gerektiğini kesinlikle uyarmaktadır. 

 

10. SON HÜKÜMLER 

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Değerlendirme Komisyonu kararları esas 

alınır. 

İşbu Yönergenin kontrol nüshası Akreditasyon, Sıralama ve Kalite Merkezinde, 

çalışma nüshası ise Bilimsel araştırma işlerinden sorumlu bölğmde saklanır. 

 

 

ONAYLANDI: 

 

Bilimsel Araştırma İşlerinden 

sorumlu Rektör Yardımcısı, 

Prof.Dr. 

  

 

K. Berkimbayev                 

   

Gelişme ve Mali İşlerden sorumlu  

Rektör Yardımcısı, Dr.Doç. 

  

 

Pusat Pilten 

 

 

Hukuk Bölümü Başkanı                                                                                      

  

 

A. Absemetov 

 



Bilimsel Araştırma İşleri 

Organizasyonu Bölümü Başkanı 

  

 

A. Baltabayeva 

 

Bilimsel Araştirma Projeleri 

Meneceri                                            

  

K. Akmırza 



Ф-ҒБ-004/035 

 

Ek 1 

Proje Başvuru Formu 

 

1. GENEL BİLGİ  

[1000 kelimeyi aşmamalı] 

1. Proje Başlığı. 

2. Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi. 

3. Proje Tutarı (Harcama Tablosu): 

 

Harcama Kalemleri  Birinci Yıl İçin 

Harcama Tutarı  

(Bin Tenge) 

İkinci Yıl İçin 

Harcama Tutarı  

(Bin Tenge) 

Toplam  

(Bin Tenge) 

1-6. aylar 

arası  

7-12. 

aylar arası 

13-18. 

aylar arası 

19-24. 

aylar arası 

Aylık Maaş      

Görevlendirme (iş gezisi) 

Giderleri 

     

Hizmet Alımları, ekipman 

kirası Giderleri 

     

Bilimsel-Organizasyon ve 

Yayın Giderleri  

     

Ekipman, ofis malzemeleri ve 

ofis donanımının vs. 

malzemelerin satın alınması  

     

Toplam      

 

Harcama Kalemlerine İlişkin Aöıklama:   

1. Aylık maaş: araştırmacılar için emeği karşılığı ödenen ücret (tüm vergi ve kesintiler dahil); 

2. Görevlendirme (harcırah) giderleri: Kazakistan Cumhuriyeti İçinde Devlet Kurumu Memurları 

Görevlendirme Yönergesi, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 22 Eylül 2000 tarih ve 1428 

sayılı kararı ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 6 Şubat 2008 tarih ve 108 sayılı “Devlet 

Memurlarına Devlet ve Yerel Bütçelerden Yurtdışı Harcırah Ödemeleri Hk.” kararında 

belirlenen miktarlardan aşmamalı; 

3. Hizmet alımları ve ekipman kirası giderleri: proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlardan 

alınan hizmetler, toplu kullanım laboratuvar hizmetleri, ekipmanı kiraalama; 

4. Bilimsel-organizasyon ve yayın giderleri: proje bilgileri ve/veya sonuçlarını yayına hazırlama 

(hakemli dergilerde makale, patent, monografi vs.) ve yayınlama giderleri, yani konferanslara 

katılım ücretleri ve sunum yayını giderleri; plana göre analitik araştırma; proje sonuçlarının 

patentlenmesi;  

5. Ekipmanlar, kırtasiye malzemeleri, ofis ekipmanları vs. mal alımı giderleri; 

6. Proje ödeneklerinden Üniversite tarafından sunulan hizmetler karşılığı ücret kesilmez. 

 

 

2. PROJE TANIMI 

[3000 kelimeyi aşmamalı] 

 

1. Proje Amacı ve Görevleri  
Projenin amacı ve erişilecek çıktı (lar) ve bu amaca varmak için yapılacak işler, 

kullanılacak yöntemler ve beklenen sonuçlar açıkça yazılmalıdır. 

2. Proje Önemi ve Bilimsel Yeniliği  
1)  Proje konusu ile ilgili alanda uluslararası literatür taranarak, kısa bir literatür analizi 

verilmeli (metinde kullanılan literatüre atıfta bulunulmalı ve «Bibliyografi» adlı Bölüm 6’da 



tanımlanmalı). Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması 

gereken boşluğu ortaya koymalı. Varsa, ön sonuçlar belirtilmeli; 

2) projenin ulusal ve uluslararası düzeydeki önemi açıklanmalı; 

3) projeye olan sosyal talep ve/veya ekonomik ve endüstriyel alandaki ilgi üzerinde 

durulmalı; 

4) bilimsel ve teknolojik gelişimine, ekonomiye ve toplumsal gönence yapabilecek 

katkıları belirtilmeli. 

3. Anahtar Kelimeler 

Proje konusuna ilişkin 5-6 adet anahtar kelime belirtilir.  

  

 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  

[1000 kelimeyi aşmamalı] 

 

1) proje amacına ulaşmak için kullanılacak bilimsel yöntemler ve gerekçeleri 

tanımlanmalı;  

2) dönüm noktaları ve projenin alternatif yolları belirtilmeli.   

3) proje kapsamında bilimsel etik kurallarına uyulmalı, fikri ve sınai mülkiyet haklarına 

saygı duyulmalı, bilimsel araştırma bilgilerinin değiştirilmesine ve sahtekarlık yapılarak, başka 

birisinin elde ettiği araştırma bilgilerinden ve telif hakkından yararlanılmasına yol verilmemeli; 

4) insan ve hayvan katılımıyla gerçekleştirilecek araştırma mekanizmaları ile düzeni 

belirtilmeli ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygunluğu tanımlanmalı;  

5) araştırma sonucu elde edilen fikri mülkiyet hakkını araştırmacılar arasında paylaştırma 

ve yasallaştırma şartları (fikri mülkiyet hakkının hangi yollarla korunacağı) belirtilmeli.  

 

 

4. PROJE TAKVİMİ ve PROJE YÖNETİMİ  

[3000 kelimeyi aşmamalı] 

 

1) Proje Takvimi: 

№ Amaç ve görevler 

doğrultudunda 

yapılması plananan 

faaliyetler 

Birinci Yıl İçin  İkinci Yıl İçin  Amaç ve görevler 

doğrultudunda 

yapılması plananan 

faaliyetler süresi 

(aylar itibarıyla) 

1-6. aylar 

arası  

7-12. aylar 

arası 

13-18. 

aylar 

arası 

19-24. 

aylar arası 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Toplam      

 

 



2) proje yürütücüsünün adı, baba adı ve soyadı, akademik derecesi/ünvanı, araştırma konusunun 

bundan önce yapılan araştırmalarla bağlantısı üzerine kısaca açıklama yapılmalı, proje konusuyla 

ilgili yayınları ve elde ettiği patentleri hakkında bilgi verilmeli;  

3) projede yer alacak araştırmacıların (adı, baba adı ve soyadı, akademik derecesi/ünvanı), her 

birinin projedeki sorumluluğu ve görevleri tanımlanmalı, proje konusuna ilişkin yayınları, 

patentleri ve telif hakları belirtilmeli. 

 

 

5. BEKLENEN SONUÇLAR  

[1500 kelimeyi aşmamalı] 

 

 1) uluslararası veritabanlarına (Thomson Reuters, Clarivate Analytics, Web of Science, 

Scopus vs.) indeksli hakemli dergilerde makale yayınlamak (bilimsel araştırma sonuçlarının 

hangi dergide yayınlanacağını öngörmek); 

2) yurtiçi ve yurtdışı basında kitap, monografi yayınlamak;  

3) fikri mülkiyet hakları ve patent alınabilecek araştırma sonuçlarını değerlendirmek 

(yurtdışı, yurtiçi ve Avrasya patentleme bürolarında); 

4) projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal gönence, bilimsel 

birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar, elde edileceği umulan sonuçlardan 

kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmeli;  

5) bilimsel ve teknolojik gelişimine, ekonomiye ve toplumsal gönence yapabilecek 

katkıları belirtilmeli.  

 

 

6. BİBLİYOGRAFİ 

1) Bu bölümde yayınlar, atıfta bulunacak kaynaklar, projenin bilimsel önemi ve yenililiği 

(2.bölümde belirtilen) açıklanmalıdır. 

2) Makalenin yayınlandığı derginin tam adı, sayısı, yayın yılı, sayfası, makalenin tam adı ve 

yazar adları belirtilmeli. 

 

Proje yürütücüsü                                İmza                           Adı, soyadı                         
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 6 Aylık GELİŞME RAPORU   

 

 

Proje Numarası  

Proje Başlığı   

Proje Yürütücüsü   

Proje Araştırmacıları  

 

 

 

 

 

 

 

Rapor (Hesap) Yılı  

Rapor Dönemi   

  
     ……  sayfalık raporda, sahte bilgi ve evrakların yer almadığını doğrularım.    

 

 

     Tarih : 

 

     İmza : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


