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KC BİLİMLER AKADEMİSİ’NE BAĞLI 

“E. GAREYEV” BOTANİK BAHÇESİ 
ARASINDAKİ 

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bu sözleşme Kırgızistan Türkiye M anas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ile (Dekan Vekili Prof. 

Dr. M ustafa PA K SO Y  tarafından temsil edilen) KC Bilimler A kadem is i’ne bağlı “E. 

G A R E Y E V ” Botanik Bahçesi (M üdür Vekili Doç. Dr. G ülayım  D O N B A Y E V A  tarafından 

temsil edilen) arasında aşağıda belirtilmiş şartlar dahilinde düzenlenmiştir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HEDEFLERİ

1.1. Kırgız Cum huriyeti 'n in  tarım sektörü için personel eğitimi;

1.2. Öğrencilerin seçtikleri uzm anlık alanında uygulam a ve mesleki becerilerinin oluşturulması;

1.3. Teorik ve uygulam a derslerinin yürütülmesi, Mesleki uygulam a ve zorunlu staj 
dönemlerinin, B itirme tezi uygulamalarının ve yarıyıl ödevlerinin organize edilmesi ve 
yürütülmesi için eğitim sürecinin organizasyonuna ortak katılımın sağlanması;

1.4. M evcut bitkisel gen kaynaklarının ortak kullanıma sunulması;

1.5. Farklı tarım projeleri üzerinde ortak araştırma projelerin yürütülmesi, araştırma ve 
geliştirme sonuçlarını ve yeni teknolojilerin üretimde gerçekleştirilmesi konu ve hedeflerini 
kapsamaktadır.

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
#

2.1. Kırgızistan - Türkiye M anas Üniversitesi, Ziraat Fakültesi aşağıdaki maddeleri taahhüt 

eder:

- KC Bilimler Akadem isi 'ne  bağlı “ E .G A R E Y E V A ” Botanik Bahçesi ile sürekli iletişimde 
bulunması; Bilimsel ve araştırma çalışmalarının öncelikli alanları hakkında bilgi alışverişinin 

yapılması;

- KC Bilimler A k ad em is i’ne bağlı “E. G A R E Y E V ” Botanik Bahçesinde öğrencilerin staj 
yapabilmeleri için çalışm a planların hazırlanması ve koşulların sağlanması;



- Staj dönem i için bir sorumlu yöneticinin belirlenmesi ve öğrencilere staj konusunda 
bilgilendirme ve talimatın verilmesi;

- Gerekli görüldüğünde Botanik Bahçesi içerisinde düzenlenecek sosyal ve kültürel 
etkinliklerin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması;

2.2. KC Bilimler A kadem isi 'ne  bağlı “E .G A R E Y E V A ” Botanik Bahçesi aşağıdaki maddeleri 
taahhüt eder:

w  «•

-KC Bilimler Akadem isi 'ne  bağlı “E .G A R E Y E V A ” Botanik Bahçesinin çalışma alanları 
hakkında bilgi alışverişi konusunda Kırgızistan Türkiye M anas Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi’nin sürekli iletişimin sürdürülmesi;

- Kırgızistan T ürkiye M anas Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin öğrencileri tarafından bilimsel ve 
uygulam a staj yapabilmeleri için gerekli koşulların sağlanması;

- Öğrencilerin Yarıyıl ödevleri ve Bitirme tezleri için, gerekli bitkisel materyal temini ve 
toplam a konusunda yardım da bulunması;

- Kırgızistan Türkiye M anas Üniversitesi mezunlarının, m evcut boş bulunan pozisyonlardaki 
kadrolara uygunluğuna bağlı olarak, öncelikli olarak seçilmesi ve işe alınması;

- Kırgızistan Türkiye M anas Üniversitesi m odern tarım teknolojileri konusunda bir çalıştay ve 
panel düzenlenm esinde yardım da bulunması;

2.3. Tarafların genel yükümlülükleri:

-Ortak araştırma projelerin geliştirilmesi, yeni m eyve tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesi, seçimi ve 
ıslahı üzerine araştırmaların  yürütülmesi;

-Ulusal ve Uluslararası projeler yapm a ve yürütme alanında işbirliğinin yürütülmesi;

-Yapılan araştırma ve projelerinden elde edilen sonuçlarının değerlendirilmesi ve bilgi 
alışverişinin yapılması;

- Ortak bilimsel ve b ilimsel-araştırma konferansların, seminerlerin, araştırma sonuçlarının 
organizasyonuna ve yürütülm esine katılması.

Taraflardan birinin bu anlaşm anın uygulanm asıyla  ilgili eylemleri ve kararları, diğer tarafla 
önceden anlaşm aya tabidir.

3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

3.1. Tarafların karşılıklı yüküm lülüklere  ilişkin sorumlulukları bu sözleşm enin  ilgili maddeleri 
ile belirlenir.

3.2. Taraflardan her biri, sözleşm enin hüküm  ve koşullarına uygunluk konusunda diğer tarafa 
gerekli bilgileri sağ lam ak için sorumlu bir kişi atar.



3.3. Taraflar, sözleşm enin  tüm m addelerine uymaktan tam am en sorumludur.

4. SÖZLEŞMENİN MALİ KOŞULLARI

4.1. Bu sözleşm ede sözleşmeyi güvence altına alm ak için herhangi bir özel mali kaynaklar 
sağlanmaz. Taraflar kendi masraflarını kendi karşılar.

4.2 Maddi giderleri veya önemli varlıkların transferini gerektiren herhangi bir ortak faaliyet 
biçimi, her iki tarafın o lanaklarına göre ve ayrı bir an laşm a şeklinde yalnızca karşılıklı 
anlaşmalar tem elinde uygulanabilir.

5. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

5.1. İşbu Sözleşm enin süresi 5 (üç) yıl olup, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

5.2. Taraflardan herhangi biri Sözleşmenin feshinden en az 30 (otuz) gün önce yazılı bildirimde 
bulunm ak şartıyla işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
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