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Amaç
Madde 1- Bu protokolün amacı, Kırıkkale Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi arasmda, akademik ve kültürel alanlarda yapılacak işbirliğinin usul ve esasları ile 
tarafların yükümlülüklerini belirlemektir.

Taraflar
Madde 2- Bu protokolün taraflarını Kırıkkale Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi oluşturmaktadır.

Kapsam
Madde 3- Taraflar, başta uygulamalı alanlar olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşı 
tarafın akademik personeline bilgi-görgü ve deneyim arttırıcı eğitim programları uygularlar.

Madde 4- Taraflar, mutabık kalınacak alanlarda ve iki taraf yönetimlerince uygun görülen 
usuller doğrultusunda öğretim üyesi yetiştirme ve geliştirme program lam a destek verirler.

Madde 5- Taraflar, imkânları ölçüsünde ihtiyaç duyulan alanlarda birbirlerine karşılıklı 
öğretim üyesi desteği verirler ve değişimi yaparlar.

Madde 6- Taraflar, önceden belirlenen alanlarda lisans / yüksek lisans / doktora öğrencisi ve 
öğretim üyesi değişimi yaparlar.

Madde 7- Akademik personel ve öğrenci değişimine, yıllık kotalar, kalma süreleri ve benzeri 
detaylar, ayrıca hazırlanacak bir çalışma programında düzenlenir. Benzer bir çalışma 
programı, araştırma projeleri için de düzenlenebilir.

Madde 8- Taraflar, birbirlerinin idari personeline bilgi, görgü ve deneyim artırıcı eğitim 
programlan uygularlar.

Madde 9- Taraflar, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar odaklı ortak projeler 
geliştirirler ve yürütürler.

Madde 10- Taraflar, akademik alanda ilişkileri geliştirmek amacıyla ortak bilimsel araştırma 
konuları belirleyerek bu konulara yönelik proje geliştirir ve yürütürler; bilimsel monografi, 
süreli ve süresiz yayınlar ile elektronik kaynaklarını paylaşırlar.

Madde 11- Taraflar, yapacakları bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerden 
birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği iki yılda bir 
dönüşümlü olarak Kırıkkale’de ve Bişkek’te gerçekleştirirler.

Madde 12- Taraflar, sahip oldukları sosyal tesislerinden birbirlerini yararlandırırlar.

Madde 13- Taraflar, uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar 
ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar.



İletişim Adresleri

Madde 14- Taraflar, gerekli bildirimleri aşağıdaki adreslere yaparlar:

Kırıkkale Üniversitesi:. Ankara Yolu 7. Km 71450 Yahşihan/Kırıkkale-TÜRKİYE 
Tel: +90 (318) 357 35 46, Fax: +90 (318) 357 30 16, E-mail: ozelkalem@kku.edu.tr

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi: Tmçtık Caddesi No: 56, 720044 Bişkek-KIRGIZÎSTAN 
Tel: +996 (312) 54 19 42, Fax: +996 (312)64 19 46, E-mail: iro@manas.edu.kg

Yürütme
Madde 15- Bu protokol, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ile Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 16- Bu protokolün süresi, imzalandığı tarihten itibaren 5 yıldır. Taraflardan biri 
protokolün sona erdirilmesi talebini, geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 6 (altı) ay önce 
yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde, 5 (beş) yıllık dönem için kendiliğinden uzamış 
sayılır.

Madde 17- Bu protokolün sona erdirilmesi durumunda, başlamış ve devam etmekte olan 
program ve faaliyetlerin, bu protokol şartları kapsamında devam edip tamamlanması sağlanır.

Madde 18- Türkçe olarak, 2 (iki) nüsha halinde hazırlanan bu protokol, 2 (iki) sayfa ve 18 
(on sekiz) maddeden ibaret olup, her iki üniversitenin yönetimince & . Q . / .0.7./2019 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Rektör
Prof. Dr. Asılbel
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