HOCA AHMET YESEVİ
ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

YARDIM VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversite personeline,
öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere yardım ve
ödüllerin, hangi hâllerde, ne şekilde yapılacağı ve bu ödemelerin
uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye’de Mütevelli Heyet
Başkanlığında görevli personel dışında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesi tarafından personel, öğrenci ve diğer kurum ile
kişilere verilecek yardım ve ödüllerle ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesi Tüzüğünün 5 (e) maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) A&HCI: Art&Humanities Citation Index’i,
b) ABD Doları: Amerika Birleşik Devletleri Dolarını,
c) Gösterge: Kazakistan Cumhuriyeti tarafından her yıl için aylıklarla
ilgili olarak belirlenen göstergeyi,
d) Komisyon: Rektörün Başkanlığında,
Başsaymandan oluşan komisyonu,

Rektör

Yardımcıları

ve

e) Personel: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
enstitü, fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerinde kadrolu olarak
çalışan öğretim elemanları, idari, teknik ve yardımcı personeli,
f) Rektör: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Rektörünü,
g) Rektör Vekili: Hoca Ahmet Yesevi
Üniversitesi Rektör Birinci Yardımcısını,
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Uluslararası

Türk-Kazak

h) SCI: Science Citation Index’i,
i) SSCI: Social Science Citation Index’i,
j) Tenge: Kazakistan Tengesini,
k) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunu,
l) Üniversite: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Rektörlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
YARDIM VE ÖDÜLLERDEN YARARLANACAK OLAN PERSONEL İLE
YARDIM VE ÖDÜL TUTARLARI
Ölüm yardımı
MADDE 5- (1) Personelin anne, baba, eş ve çocuklarından herhangi
birinin ölümü hâlinde, ölüm belgesi bir ay içinde ibraz edilmek kaydıyla,
personele, göstergenin 20 katı tutarında ölüm yardımı yapılır.
(2) Personelin ölümü hâlinde ise, personelin birinci dereceden
akrabalarına göstergenin 40 katı tutarında ölüm yardımı yapılır. Personelin
ölümü hâlinde yapılacak yardım; personelin anne, baba, eş ve çocuklarından
alınacak dilekçede belirtilecek kişiye ödenir.
Ağır hastalık hâlinde yardım
MADDE 6- (1) Personelin hastalık sebebiyle doktor raporuna istinaden
en az bir ay veya daha fazla görev yapamadığı durumlarda, bir defaya
mahsus olmak üzere, göstergenin 20 katı tutarında hastalık yardımı yapılır.
50, 60 ve 70 inci yaş yardımı
MADDE 7- (1) Komisyon kararı ile belirlenmek üzere, son üç yıllık hizmeti Üniversitede geçen ve başarılı hizmeti bulunan personele, 50, 60 ve 70
inci doğum yıldönümlerinde, göstergenin en fazla 60 katı tutarına kadar
nakit yardım veya hediye verilebilir.
Üstün Hizmet Ödülü
MADDE 8- (1) Üstün hizmeti olan personele, üniversite birim amirlerinin
gerekçeleriyle birlikte yaptığı yazılı teklifi ve komisyon kararı ile ilave ücretler
(sosyal yardımlar) hariç, bir aylık ücret tutarında ‘Üstün Hizmet Ödülü’ verilebilir.
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Üstün Başarı Ödülü
MADDE 9- (1) Üniversitenin tanıtımına katkı sağlayacak, bilim, kültür
ve spor alanında, ulusal ve uluslararası yarışma, karşılaşma ve faaliyetlerde
üstün başarı sağlayan personel, öğrenci ve sporculara, yetkili amirlerinin,
gerekçeleriyle birlikte yaptığı yazılı teklifi ve komisyon kararı ile
göstergenin en çok 100 katına kadar ‘Üstün Başarı Ödülü’ verilebilir.
Yayın teşvik ödülü
MADDE 10- (1) Üniversitede görevli tüm akademik personele,
görevlilere ve Üniversitede veya Üniversite adına öğrenim görmekte olan
öğrencilere (yüksek lisans ve doktora), Uluslararası Bilimsel Atıf Endeksi
(Thomson Reuters: Web of Science/Web of Knowledge; Elsevier; Scopus;
Jstore) kapsamındaki dergilerde yayımlamış oldukları her bir makale (vaka
takdimi, kısa bildiri, editöre mektup vb. hariç) ve aldıkları her bir patent için
net 500 ABD Doları tutarında teşvik ödülü ödenir.1
(2) Yukarıda belirtilen uluslararası endeksler dışında kalan dergilerde
yayımlanan makaleler için yayın teşvik ödülü ödenmez.
(3) Makalelerde, adres olarak “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesi” adının geçmesi, ayrıca yazının yayımlandığı dönemde
yazarın Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde görev
yapmakta olması veya Üniversitede ya da Üniversite adına öğrenim
görmekte olması gereklidir. Çok yazarlı makalelerde yayın teşvik ödülü,
payı ölçüsünde, sadece Üniversite akademik personeline, görevlilerine,
Üniversitede veya Üniversite adına öğrenim görmekte olan öğrencilere
(yüksek lisans ve doktora) verilir. Teşvik ödülü için, makalenin yayını ve
patent alım tarihinden itibaren bir yıl (on iki ay) içinde başvurmak
zorunludur.2
Milli ve dinî bayram yardımları
MADDE 11- (1) Kazakistan Cumhuriyeti’nde kutlanan bayramlarda,
komisyon kararı ile belirlenmek üzere, bayramın özelliğine göre, personelin
tamamına veya bir bölümüne, göstergenin 3 katından fazla olmamak üzere
yardım yapılabilir.
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12 Kasım 2016 tarihli 53. Mütevelli Heyet kararlarının 18.3. maddesi ile değiştirilmiştir.
12 Kasım 2016 tarihli 53. Mütevelli Heyet kararlarının 18.3. maddesi ile değiştirilmiştir.
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Üniversite içindeki yarışmalarda ödül
MADDE 12- (1) Üniversitede bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında yapılacak
yarışmalarda başarı sağlayanlara, yarışmanın özelliğine göre, yetkililerin yaptığı
teklif üzerine ve komisyon kararı ile göstergenin 10 katına kadar ödül verilebilir.
Yardım ve ödülleri artırma
MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen miktarlar,
yardım ve ödül verilecek kişinin faaliyet ve çalışmalarıyla, Üniversitenin
Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba
Toplulukların tanıtımına, kültürüne ve ilmî yönden gelişmesine olağanüstü
katkıda bulunması hâlinde Komisyonun teklifi Rektör ve Rektör vekilinin
kararıyla iki katına kadar artırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARA, ÖZEL VE TÜZEL
KİŞİLERE YAPILACAK YARDIMLAR VE TUTARLARI
Yapılacak yardımlar
MADDE 14- (1) Üniversitenin resmî ilişkileri bulunan kamu kurum ve
kuruluşlarından gelen talep üzerine, işbirliği yapılmasında yarar görülecek,
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere, gerekçeleri açıkça
belirtilerek ve komisyonun teklifi ile aşağıda belirlenen limit ve usullere
göre ticari bütçeden yardım verilebilir.
a) 2.000.000.- Tenge'ye kadar olan yardımlar, Üniversite Rektörü ve
Rektör Vekilinin onayı ile,
b) 2.000.000.- Tenge’den fazla yardımlar, Mütevelli Heyet kararı ile verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip
18/05/2009 tarihli 24. Mütevelli Heyet Toplantısında (Karar No: 6.1) kabul
edilen “Yardım ve Ödül Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör ve Rektör Vekili yürütür.
Yönetmeliğin kabul edildiği Mütevelli Heyet Toplantısının
Tarihi: 02/ 06 / 2012

Toplantı Numarası: 42
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Karar Numarası: 17.2.25
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