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TÜRKİYE 

İLE
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS 

ÜNİVERSİTESİ, KIRGIZİSTAN 
ARASINDA 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iki kurum arasında köprü
V* **

kurarak eğitim, araştırma ve diğer aktivite alanlarında akademik ve kültürel alışverişin sağlanması için yakın 
ilişkiler geliştirmenin her iki kuruma da ortak fayda sağlayacağı inancındadır.

Bu protokol ilgili ülkelerin geçerli yasa ve yönetmeliklerine ve aynı zamanda Türkiye Hükümetinin ve 
Kırgızistan Hükümetinin akademik ve eğitimle ilgili prosedür ve politikalarına uygundur. Taraflar şu 
alanlarda işbirliği yapmayı kabul etmişlerdir:

1. Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin değişimi;
2. Öğrenci değişimi;
3. Karşılıklı işbirliği içinde ortak araştırma projelerinin koordinasyonu;
4. Akademik konferanslar, ortak dersler, özel kısa dönem eğitim kursları, seminerler ve sempozyumlar 

gibi ortak akademik aktivitelerin düzenlenmesi;
5. Akademik yayınların ve eğitim materyallerinin değişimi.

İşbu anlaşma protokolüne bağlı olarak geliştirilen herhangi bir özel girişim, program aktiviteleri 
başlatılmadan önce her iki ülke tarafından yazışma yoluyla tartışılmalı ve karara bağlanmalıdır. Herhangi 
bir özel girişim ve girişim ile alakalı fınansal anlaşmaların detayları ayrı evraklarda (Niyet Mektubu ve 
Faaliyet Anlaşması) ana hatlarıyla açık bir şekilde belirtilmeli ve uygun resmi kurumlar tarafından 
imzalanmalıdır.

Bu işbirliği protokolü taraflarca onaylandıktan sonra başlangıç olarak 5(beş) yıl süreyle geçerlidir. 
Şayet protokolün daha erken bir sürede karşılıklı olarak sonlandırma kararı alınmamış ise, işbu protokol 
taraflardan biri tarafından 6 (altı) ay öncesinde bildirme şartıyla sona erdirilebilir. Değişiklikler ve 
düzeltmeler her iki kurum tarafından imzalanan yazılı anlaşma tarihinden itibaren herhangi bir zamanda 
yapılabilir.
Aşağıdaki imzalar, her iki kurumun da, fakülte ve öğrencilerinin entelektüel sermayesini geliştirmenin ve 
ileride daha fazla uluslararası anlaşma, işbirliği ve iyi niyetin teşvik edilmesinin şahsi beyanlarının bir 
parçası olarak yukarıdaki paragraflara taahhüdünü beyan eder.

niversitesi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
adına,



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
BETWEEN 

SULEYMAN DEMiREL UNIVERSITY, 
TURKEY 

AND
KYRGYZ-TURKISH MANAS UNIVERSITY, 

KYRGYZSTAN

Süleyman Demirel University and Kyrgyz-Turkish Manas University hereby believe that mutual 
benefits can be derived by bridging their two institutions, achieving a closer relationship to develop 
academic and cultural interchange in the areas o f  education, research, and other activities.

v* •*

Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures 
and policy o f  the Government of Turkey and the Government o f  Kyrgyzstan concerning academic and 
educational cooperation. The parties have agreed to cooperate in the field of:

1. Exchange of professors and researchers;
2. Exchange of students;
3. Coordination of joint research projects in mutual cooperation;
4. Organization of joint academic activities such as academic conferences, cooperative lectures, special 

short training courses, seminars and symposia;
5. Exchange of academic publications and instructional materials.

Any specific initiative developed under this Memorandum of Understanding shall be discussed and 
agreed upon in writing by both parties prior to the initiation of any particular program of activities. Details 
o f  any specific initiative and financial arrangements associated with the initiative shall be clearly outlined in 
a separate document (Letter o f  Intent or Activity Agreement), and will be signed by appropriate institutional 
officials.

This agreement shall be effective upon approval by both parties and shall remain in effect for an initial 
period o f  five years with the understanding that it can be terminated by either party with six months’ notice, 
unless an earlier termination is mutually agreed upon. Revisions or modifications may be proposed at any 
time, effective from the date of the written agreement signed by both parties.

The signatures affixed below attest to the commitment of both institutions to the above paragraphs, as 
part of their respective commitment to the development of intellectual capital to its faculty and students, and 
to further foster international understanding, cooperation and goodwill.

For Süleyman Demirel University

Date: (P / < 9 ^ /2021

For Kyrgyz-Turkish Manas University

CEYLAN

Rector


