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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
Akademik Faaliyetleri Destekleme Yönetmeliği 

 
Amaç ve Kapsam 
Madde — 1 Bu yönetmeliğin amacı; gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında ulusal ve 
uluslararası düzeyde bilimsel araştırma vb. faaliyetleri sürdürmek için öğretim elemanlarıyla, 
belirli şartlarda lisansüstü öğrencilerine maddi destek vermektir. Bu yönetmelik, Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerinin araştırmalarıyla ilgili 
faaliyetlerine verilecek desteği kapsar. 
 
Tanım ve Kısaltmalar 
Madde — 2 Bu yönetmelikte yer alan; 
Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, 
Rektörlük: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör ve Rektör Vekilini, 
Yönetim Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
Kurul: Akademik Faaliyetleri Destekleme Kurulunu (AFDK), 
ifade eder. 
 
Akademik Faaliyetleri Destekleme Kurulu 
Madde — 3 AFDK, konusunun uzmanı olan, lisans eğitimi veren, Fakülte/Yüksek Okullarda 
görev yapan öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen beş kişiden 
oluşur. Kurul kendi içinden bir başkan ve raportör seçer. Kurul toplantılarına mazeretsiz ve 
aralıksız üç kez katılmayan üyenin kurul üyeliği sona erer ve yerine kalan süreyi doldurmak 
üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni üye görevlendirilir. Kurul sekreteryasını AFDK 
sekreteryası yürütür. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. AFDK Kurulu her ayın ilk haftası 
olağan, gerekli durumlarda Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Kurulun kararları oy 
çokluğuyla alınır. Alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 
 
Akademik Faaliyetleri Destekleme Kurulunun Görevleri 
Madde — 4 AFDK aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Akademik Faaliyetleri Destekleme Yönetmeliğinden yararlanmak için başvuru  formları 
düzenlemek ve adayların tüm işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,  
b) Akademik Faaliyetleri Destekleme konusunda teşvik kriterlerini belirlemek ve 
geliştirmek, 
c) Değerlendirmeler yaparak desteğe değer görülen araştırmaları seçmek ve Yönetim 
Kurulunun onayına sunmak. 

 
Destek Çeşitleri, Parasal Kaynak ve Tutarları 
Madde — 5 Üniversite tarafından akademik faaliyetlere verilecek destek türleri ve destek 
tutarları aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen ilkeler kapsamında sağlanacak desteğin parasal kaynağı 
Üniversite bütçesinden her yıl ayrılacak tutar ile kişi ve kuruluşlarca yapılan bağışlardan oluşur. 
Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları (Y) veya Bilimsel toplantıları (T) için bütçeye 
konulacak destek tutarı her yıl Mayıs ayı sonuna kadar AFDK tarafından teklif edilir ve Yönetim 
Kurulunun onayıyla kesinleşir.  

a) Makale Desteği:  
Üniversite öğretim elemanları tarafından yayımlanan makalelere (yayımlanmış olması 
kaydıyla) verilecek destek miktarı Tablo 1 ve 2’de gösterilmektedir.  
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b) Kitap Desteği:  
AFDK tarafından belirlenen kitaplara 1(Y) katsayısı tutarında verilecek destek miktarı yazar 
sayısına göre eşit olarak paylaştırılır.  
c) Kitap Editörlüğü: 
AFDK tarafından destekleme kararı alınan kitapların editörlerine 1(Y) katsayısı tutarının 
%10’u oranında destek verilir. Editörün aynı zamanda kitabın içinde bölüm yazarı olması 
durumunda Kitap Desteği ayrıca ödenir. Dergi editörleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.  
d) Konferans, Sempozyum Katılım Desteği: 
Bir kişiye bir takvim yılında biri yurt dışı olmak üzere en çok iki toplantı için destek 
verilebilir. Yurt dışı için 1(T), yurtiçi için 0.25(T) destek verilir. 

 
Başvuru Şartları 
Madde — 6 Öğretim elemanları başvurularını kadrolarının bulunduğu birime bilimsel toplantılar 
için katılım tarihinden itibaren iki ay, bilimsel yayınlar için yayımı izleyen bir yıl içerisinde 
yaparlar. Başvurular, bilimsel yayınlar için EK 1, toplantılar için EK 2’de yer alan başvuru 
formlarıyla yapılır. Lisansüstü öğrencileri ise başvurularını eğitim gördükleri Enstitüye yaparlar. 
Başvurular Rektörlük aracılığıyla AFDK’ya sunulur, AFDK Başkanı da Kurula sunar. 
Başvurunun yapılabilmesi için öğretim elemanı tam zamanlı statüde olmalıdır.  

a) Kitap desteği alabilmek için kitabın daha önce yayımlanmamış ve kurum adı olarak 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ibaresinin belirtilmiş olması gerekmektedir.  
b) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanındaki makalelerden teşvik desteği alınabilmesi için 
Science Index (SCI – exp) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış olması gerekmektedir. 
c) Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat alanlarındaki makalelerin teşvik desteğini alması 
için Social Science Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından 
taranan dergilerde veya AFDK tarafından kabul edilen diğer yayınevlerinin çıkardığı 
dergilerde yayımlanmış olması gerekmektedir.  
d) Beşeri Bilimler ve Sanat alanlarındaki çalışmaların, herhangi bir uluslararası endekste 
tarandığı belgelenen yayın kuruluşlarının dergilerinde çıkan makaleler, uluslararası 
toplantılarda sunulan bildirilerden derlenerek oluşturulmuş ve uluslararası bir yayınevi 
tarafından basılmış çalışmalar olması gerekir. 
e) Bir öğretim elemanının bilimsel toplantı desteği almak amacıyla başvurabilmesi için 
ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara oturum başkanı, panelist veya konuşmacı olarak 
katılması gerekir. Her bildiri için sadece sunucusuna destek verilir.  

 
Diğer Hükümler 
Madde — 7 

a) Başka kaynaklardan aynı amaçla parasal yardım sağlamış olanlara bu yönetmelik 
kapsamında destek verilmez. Daha sonradan AFDK desteğinden faydalananların başka bir 
kaynaktan maddi destek sağladığı anlaşılırsa kendilerine sağlanan üniversite desteği % 20 
fazlasıyla geri alınır. 
b) Başvurularla ilgili Yönetim Kurulu onayı kesin olup, herhangi bir şekilde itirazda 
bulunulamaz.  
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Yürürlük 
Madde — 8 

a) Bu yönetmelik Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
b) Bu yönetmelik hükümleri gerektiğinde Rektörlük tarafından değiştirilebilir. 
c) Bu yönetmelik hükümleri Rektörlükçe yürütür. 

Tablo-1 

  

  

No 

  

  

Yayının Basıldığı  

Derginin Türü 

Yapılacak Destek Miktarı 
Tam metni 

yayımlanmış 

araştırma 
makalesi 

Derleme Vaka takdimi, 
teknik not, 
kısaltılmış 
makale vb. 

1 TÜBİTAK ve TÜBA tarafından 
desteklenen A grubu dergiler 

1Y 0,8Y 0,5Y 

2 TÜBİTAK ve TÜBA tarafından 
desteklenen B grubu dergiler 

7/8Y 7/10Y 7/16Y 

3 TÜBİTAK ve TÜBA tarafından 
desteklenen C grubu dergiler 

3/4Y 3/5Y 3/8Y 

4 1-3 de belirtilen dergiler dışında kalan 
SCI-Exp, SSCI ve AHCI 
Kapsamındaki dergiler 

5/8Y     1/2Y 5/16Y 

5 Diğer Dergiler  1/2Y 2/5Y 1/4Y 

Tablo-2 

Eserdeki 
Yazar 
Sayısı 

TAM PUAN ORANI 
1. İsim 2. İsim 3. İsim 4. İsim 5. İsim 6. İsim 

1 İsim 100           
2 İsim 60 60   
3 İsim 40 40 40       
4 İsim 30 30 30 30     
5 İsim 24 24 24 24 24   
6 İsim 20 20 20 20 20 20 
 
*Tablo 1’de bulunan destek tutarı, tablo 2’de verilen oranlara göre yazarlar arasında pay edilir.  

  
Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatonun 25/12/2007 tarih 

ve 27 nolu toplantısında alınan 2007-27.111 sayılı kararla onaylanmıştır. 


