
А С СО ЦИ АЦ ИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО КОМ ПЛЕКСА

Tarımsal Sanayi Kompleksi Geliştirme Derneği
ile

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Arasında 
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Bişkek 31 Mart 2022

Bir taraftan, “Tarımsal Sanayi Kompleksi Geliştirme Demeği” (Birleşik Tüzel Kişiler) adına 
tüzüğe istinaden hareket eden Müdür Rustam BALTABAEV ile diğer taraftan Kırgızistan- 
Türkiye Manas Üniversitesi adına tüzüğe istinaden hareket eden Rektör Prof. Dr. Alpaslan 
CEYLAN ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV aşağıdaki hususlarda mutabık 
kalmışlardır:

1. MUTABAKAT ZAPTININ KONUSU

1.1. İşbu Mutabakat Zaptı ile ortaklıkların kurulması ve Taraflar arasında uzun vadeli, etkin ve 
karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yapılır.

1.2. Taraflar işbu Mutabakat Zaptı eşitlik, iyi niyet, saygı ve güven temelinde genel kabul 
görülmüş uygulamalara dayalı gerçekleştirir.

1.3. İşbu Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasında Taraflar faaliyetlerini Kırgız Cumhuriyeti'nin 
meri mevzuatına uygun olarak yürütür.

2. İSBİRLİĞİN ALANLARI
2.1. İşbu Mutabakat Zaptı çerçevesinde Taraflar aşağıdaki hususlarda ortak eylemlerde bulunma 
konusunda anlaşmışlardır:

• Bilgi alışverişi ve paylaşımında bulunmak,
• Sergi, forum, kurs ve özel dersler düzenlemek ve ortak katılımı sağlamak,
• Kamu kuruluşları ve uzman topluluk ile işbirliğinde bulunmak,
• Staja ve/veya Uygulamaya göndermek ve kabul etmek,
• Ortak projelerin yürütülmesini desteklemek,
• Tez aşamasında veri toplamak üzere Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Tarım 

Sanayi işletmelerine girebilmesini sağlamak,
• Tez ön çalışmalarında bulunmak ve staj yapmak amacı ile öğrencilere iş yeri ve üretim 

alanlarını tahsis etmek,
• İki tarafın bilim kaynağından ve güçlü donanım altyapısından istifade ederek ortak 

. bilimsel ve yenilikçi projelere katılım fırsatlarını genişletmek,
• Üniversite bilim adamlarının bilimsel keşiflerini ve yenilikçi teknolojilerini ilgili Tarım 

Sanayi işletmelerinde tanıtmalarını teşvik etmek,



7. SURE VE FESİH
7.1. İşbu Mutabakat Zaptı imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve üç (3) yıl geçerli 

sayılır ve taraflardan herhangi birinin işbu Mutabakat Zaptının geçerlilik süresinin sona 
ermesinden üç (3) ay önce feshine ilişkin yazılı bildiride bulunmadığı takdirde aynı dönem veya 
dönemler için otomatik olarak uzatılmış sayılır.

7.2. İşbu Mutabakat Zaptı Tarafların işbirliğine ilişkin önceki tüm ağlaşma ve mutabakatların 
yerine geçer.

*

8. GEÇERLİ HAKLAR
8.1. İşbu Mutabakat Kırgız Cumhuriyeti kanununa ve tarafların ana kurucu belgelerine 

istinaden çözüm bulur.

9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. Taraflar, işbu Mutabakatı açıklama veya yerine getirmede doğabilecek tüm 
anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözer.

10. TARAFLARIN HUKUKİ ADRES VE İMZALARI

Tarımsal Sanayi Kompleksi 
Geliştirme Derneği

adına

Rustam BALT ABAEV
Müdür

Adres: Toktogul sok., 110 
Bişkek, Kırgızistan,
Tel.: +996 312 ^8 71 60E- 
mail: office@agroprom.kg

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
adına

KULMIRZAYEV
Rektör Vekili

! Alpaslan CEYLAN
Rektör

Cengiz Aytmatov Caddesi 56, 
Bişkek, Kırgızistan 

+996 (312)49 27 60 
+996 (312) 54 19 35 

mail: iro@manas.edu.kg

mailto:office@agroprom.kg
mailto:iro@manas.edu.kg


АС СО ЦИАЦ ИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО КОМ ПЛЕКСА

“Агроенвржай комплексин енуктуруу ассоциациясы”
менен

Кыргыз-Турк “Манас” университетинин ортосунда 
кызматташуу жана ез ара аракеттенуу женунде 

МЕМОРАНДУМ

Бишкек ш. «31 » март 2022

Уставдын негизинде иш алып барган “Агроенвржай комплексин енуктуруу ассоциациясы” 
ЮЖБнын атынан аткаруучу директор Р.К. Балтабаев жана уставдын негизинде иш алып барган 
Кыргыз-Турк “Манас” университетинин атынан Ректор проф.докт. Алпаслан Жейлан жана 
биринчи проректор проф.докт. Асылбек Кулмырзаев, мындан ары “Тараптар” деп аталгандар 
томонкулер женунде ушул Меморандумду тузушту:

1.1. Бул Меморандумдун предмета Тараптардын енектештук мамилелерин тузуу жана узак 
меенеттуу, натыйжалуу жана ез ара пайдалуу кызматташтыкты енуктуруу болуп саналат.

1.2. Тараптар жалпы кабыл алынган практикадан алганда, тец укуктуулук, жакшы санаалаштык, 
урматтоо жана ишенимдин негизинде кызматташтыкты ишке ашырууга ниеттенишет.

1.3. Бул Меморандумду ишке ашыруу процессинде Тараптар ишмердигин Кыргыз 
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жузеге ашырышат.

2.1. Тараптар ушул Меморандумдун алкагында теменку милдеттерди чечуу боюнча биргелешкен 
иш-аракеттерди керууну макулдашты:

• маалыматтарды беруу жана алмашуу;
• кергезмелерду, форумдарды, курстарды жана конок лецияларын уюштуруу жана 

биргеликте катышуу;
• коомдук уюмдар жана эксперттик коомчулук менен ез ара аракеттенуу;
• практикага жана/же стажировкага жолдомо жана кабыл алуу;
• биргелешкен долбоорлорду алдыга жылдырууга жана ишке ашырууга кемектешуу;
• кызматташтыктын жана башка турлеру;
• дипломдук иш боюнча материалдарды топтоосу учун магистранттар менен

• докторанттардын агроенержай ишканаларына кируусун камсыз кылуу;
• студенттердин ендуруштук жана диплом алдындагы практикадан етуусу учун 

жумушчу орундары жана ендуруш аянтчалары менен камсыз кылуу;
• биргелешкен илимий-практикалык, инновациялык долбоорлорго катышуу 

мумкунчулугун кецейтуу, аларды ишке ашыруу учун эки тараптын илимий-

1-берене. Меморандумдун предмета

2-берене. Тараптардын кызматташтыгынын багыттары



техникалык базасын колдонуу;
• университеттин окумуштууларынын илимий иштеп чыгууларын жана инновациялык 

технологияларын тийиштуу агроенержай ишканаларына киргизууге кемектешуу;
• агроенержай ишканаларынын жетекчилери менен студенттердин жолугушуусу учун 

жыл сайын карьера кунун биргелешип уюштуруу, кадрдык камсыз кылууну 
жакшыртуу маселелерин биргелешип талкуулоо.

3-берене. 0 з  ара аракеттенуунун формалары

3.1. Кызматташуу чейресуне таандык маалыматтар менен (Тараптардын бири-бирине 
билдируулерду женетуу, Тараптардын екулдерунун жолугушуусун уюштуруу ж.б.у.с. аркылуу) 
алмашуу.

3.2. Тараптардын ишмердигине кирген жана ез ара кызыкчылыкты жараткан маселелер боюнча 
консультациялар.

3.3. Ушул Меморандумдун максаттарына жетишууге багытталган биргелешкен иш-чараларды 
(программаларды иштеп чыгуу) пландаштыруу.

3.4. Тараптардын кызматташтыгынын максаттарына жетишууге багытталган келишимдерди 
(макулдашууларды) тузуу.

4-берене. Каржылоо

4.1. Ушул Меморандум кандайдыр бир каржылык салымдарды карабайт. Ар бир иш-чараны 
каржылоонун тузуму ал ишке ашырылганга чейин эки тарап тарабынан талкууланышы жана 
макулдашылышы керек.

5-берене. Интеллектуалдык менчик укуктары

5.1. Интеллектуалдык менчик укуктары ушул Меморандумда камтылган, атап айтканда 
кызматташтык боюнча ишмердикти ишке ашыруу учун тараптардын ар бири берген 
материалдарга автордук укук аларды берген тарапка таандык болот. Биргелешкен ишмердикте 
ушул ишмердиктен келип чыккан интеллектуалдык менчик укуктары ар бир учур боюнча атайын 
Кошумча протокол менен аныкталат.

6-берене. Юридикалык милдеттенмелердин жоктугу

6.1. Бул Меморандум тараптардын бири-бири менен кызматташууга каалоосун гана билдирет 
жана ушул документтерде каралган бутумдер боюнча милдеттенмелерди карабайт.

6.2. Ушул Меморандум алдын-ала келишим болуп саналбайт жана анын жоболорун 
аткарбаг-андыгы учун Тараптардын жоопкерчилик тартуусуна негиз болбойт (Тараптардын бири 
дагы экинчи Тарапка аткаруу (аткарбоо), меенеттун етушу жана ушул Меморандумду бузуу 
менен байланыштуу Тараптар тарткан зыянды, жоготууну кошо алганда (чектеесуз) келтирилген 
зыяндын ордун толтурууга милдеттуу эмес.



6.3. Ушул Меморандумдун жоболору тараптардын жазуу жузунде макулдашуусу боюнча 
езгертулушу мумкун, тузетуулер бул Меморандумга тиркелген атайын толуктоолорго 
киргизилет жана анын ажырагыс белугу болуп каралат.

7-берене. Жарактуулук меенету жана бузуу тартиби

7.1. Ушул Меморандум ага кол коюлган кундон тарта кучуне кирет жана уч (3) жыл бою 
жарактуу болот, эгерде тараптардын бири анын жарактуулук меенету аяктаган датага чейин уч 
(3) ай мурун бул протоколду токтотуу даярдыгын билдирген жазуу жузунде билдируу албаса, 
ушундай эле меенетке автоматтык турде узартылат.

7.2. Ушул Меморандум Тараптардын ортосундагы кызматташтык жана ез ара аракеттенуу 
женунде мурдагы бардык келишимдерди жана макулдашууларды алмаштырат.

8.1. Ушул макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана тараптардын негизги 
уюштуруу документтери менен женге салынат.

9.1. Ушул макулдашууну чечмелееге же аткарууга байланыштуу келип чыккан кандай гана 
талаш-тартыштар болбосун тараптардын ортосунда туз суйлешуулер аркылуу чечилиши керек.

8-берене-Колдонулуучу укук

9-берене. Талаш-тартыштарды чечуу

10-берене. Тараптардын кол тамгалары жана даректери:

Агроенержай комплексин 
енуктуруу ассоциациясы”

Кыргыз-Турк «Манас» уннверситетинин
атынан

ЮЖБ

’ектор

Бишкек ш.,Токтогул кеч. 110 Бишкек ш., Кыргызстан 
Чыцгыз Айтматов проспекта 56 

Тел.: (+996)312 492760 
Факс: (+996) 312 492761 
e-mail: iro@manas.edu.kg

тел :+996312887160
эл. почта: office@agroprom.kg
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