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Amaç

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, eğitim 
ve araştırma alanındaki karşılıklı çıkarlarının bilincinde olarak ve artan uluslararası işbirliğine 
katkı olarak, bilimsel etkileşim, kültürel değişim, ortak çalışmadan karşılıklı yarar 
sağlanabileceği amacıyla araştırma ve diğer akademik işbirliği biçimleri konusunda 
anlaşmışlardır.

Taraflar, aşağıdaki alanlar kapsamında işbirliği yapmaktadır.

İşbirlikçi araştırma ve olası akademik makale değişimi,

Öğrenci, akademik ve idari personel değişimi,

Akademik yayın materyallerinin veya diğer bilgilerin değişimi,

Belirli gelişim alanlarına yönelik akademik projelerde işbirliği,

Diğer işbirliği biçimleri için fırsatlar,

Öğrenci değişim programlarının, çift ana dal programlarının geliştirilmesi,

Ortak akademik konferansların organizasyonu; seminer, sempozyum ve kongreler, 

Yayın faaliyetlerinde veya kültürel faaliyetlerde işbirliği.

Her İşbirliği Veya Proje Alanı İçin Ayrı Anlaşma

Taraflar, bu Mutabakat Zaptı'nın herhangi bir yasal ilişki, hak, görev veya sonuç doğuran 
resmi bir yasaf anlaşma olmadığını, sadece tarafların bağlı olduğu, amacının kesin bir yazı ile 
ifadesi ve kaydı olduğunu kabul ederler.

Değişim alanları ve her üniversitenin ortak araştırma çalışmaları için sağlayacağı kolaylıklar, 
ayrı bir plan tarafından ayrı olarak imzalanan ek protokolde kararlaştırılacak ve belirtilecektir.



Sözleşme Mevzuatı

Spesifik işbirliği alanlarının şartları ayrıca ele alınarak, taraflar arasında ayrı ayrı müzakere 
edilmelidir ve her bir özel durumda, herhangi bir belirli faaliyetin başlatılmasından önce ayrı 
yazılı anlaşmalarla belirlenmelidir.

Herhangi bir özel program karşılıklı rızaya, fonların mevcudiyetine ve her iki tarafın onayına 
tabi olacaktır.

Yukarıda açıklanan akademik değişimler, her ülkedeki mevzuata ve kurumlarm kendi bütçe 
kaynaklarına tabi olacaktır.

Bu anlaşma taraflardan herhangi birini herhangi bir mali taahhütte bağlamaz.

Bu anlaşmanın onaylanması hiçbir üniversiteyi, iki üniversite arasındaki işbirliğine ilişkin 
herhangi bir özel anlaşmaya girmek zorunda bırakmaz.

Bu protokolün yürütülmesi her iki tarafın kendi yasalarına tabi olacaktır. Taraflar tabi 
oldukları mevzuat uyarınca gerekli kurum içi veya diğer onayları almakla yükümlüdürler.

Ortak projeler sırasında fikri mülkiyet hakları konularına ilişkin araştırma sonuçlarının ortaya 
çıkmasının beklenmesi durumunda, taraflar iyi niyetle tartışacak ve bu şekilde ortaya çıkan 
fikri mülkiyet haklarının ele alınmasına ilişkin koşulları ayrı bir belgede söz konusu işbirlikçi 
projenin başlangıcına kadar kabul edeceklerdir.

Geçerlilik Ve Süre

Bu Mutabakat Zaptı, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve taraflar arasındaki 
karşılıklı yazılı anlaşma ile daha erken feshedilmedikçe, iptal edilmedikçe veya 
değiştirilmedikçe bu tarihten itibaren beş yıllık bir süre için geçerli olacaktır ve karşılıklı 
yazılı anlaşma ile uzatılabilir.

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafa altı ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, 
süre boyunca herhangi bir zamanda Mutabakat Zaptı'nı feshedebilir.

Bu Mutabakat Zaptı, Türkçe dilinde iki (2) orijinal nüsha olarak düzenlenir; her bir taraf, bu 
belgenin usulüne uygun olarak imzalanmış bir kopyasım alır.

Bu Protokol, 17/08/2022 tarihinde iki asıl nüsha olarak akdedilmiş olup, 17/08/2027 tarihine
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