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İş b i r l i ğ i  a n l a s m a s i

1- AMAÇ

%

Madde 1- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan) ve Etimesgut Belediyesi 
(Türkiye) bu protokol kapsamında aşağıdaki belirlenen alanlarda işbirliği yapma kararı almışlardir.

2- DAYANAK

Madde 2 - 06/10/2022 tarih ve 492 Karar Nolu Etimesgut Belediye Meclis Kararı

3- TARAFLAR

Madde 3- Protokolün taraflarını Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Etimesgut 
Belediyesi oluşturmaktadır.

4- KAPSAM

Madde 4- Taraflar akademik, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler (sempozyum, kongre, 
forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda karşılıklı işbirliği yaparlar.

Madde 5- Etimesgut Belediye Başkanlığı Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesinin ihtiyaç 
duyduğu alanlarda maddi ve manevi destek sağlar.

Madde 6- Etimesgut Belediyesi ile Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Türk 
Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan geleneksel spor oyunları 
konusunda ortak projeler geliştirirler ve yürütürler.

Madde 7- Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi ile Etimesgut Belediyesi ortak yapacakları 
bilimsel ve uygulamalı her türlü etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler.

Madde 8- Etimesgut Belediyesi, uluslararası ilişk ile r ve işbirliği imkânlarından Kırgızistan - 
Türkiye Manas Üniversitesini haberdar eder ve yararlanmasına yardımcı olur.

Madde 9- Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi ve Etimesgut Belediyesi karşılıklı olarak 
tecrübe paylaşımı konusunda işbirliği yaparlar.

5- YÜRÜLÜK

Madde 10- Bu Protokol Türkçe olarak, 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup Kırgızistan- 
Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve Etimesgut Belediyesi Başkanı tarafından imzalandıktan ve 
yetkili makamlarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
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Madde 11- Her bir taraf mevcut protokolü 6 (altı) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek 
suretiyle sona erdirebilir.

Madde 12- İmzalanan protokol 5 (beş) yıl sure izin geçerli olacaktır. Protokol, taraflardan biri 
protokolün sona erdirilmesi talebini, geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 6 (altı) ay önce yazılı 
olarak karşı tarafa bildirmediği sürece, 5 (beş) yıllı dönem için kendiliğinden uzamış sayılır.

Madde 13- Protokolün sona erdirilmesi durumunda, başlamış ve devam etmekte olan 
programlar ve faaliyetlerin mevcut protokol koşulları kapsamında devam edip tamamlanması sağlanır.

*> 6 - YÜRÜTME

Madde 14- Bu protokol Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü Makamı ile 
Etimesgut Belediyesi tarafından yürütülür.

Tarih : 72022

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
adına, Etimesgut Belediyesi

adına,

+ 90 312 244 46 46
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T.C.
ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MECLÎS KARARI

Karar No : 492 
Karar Tarihi : 06/10/2022

K A R A R

Belediyemiz ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında akademik, bilimsel, kültürel ve 
sportif faaliyetler (sempozyum, kongre, forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda 
karşılıklı işbirliği kapsamında Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür ürünü olan 
geleneksel spor oyunları konusunda ihtiyaç duyulan alanlarda maddi ve manevi destek sağlamak 
amacıyla protokol imzalanması ve konu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Başkanlık 
Makamına ve ilgili birim Müdürlüklerine yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun 
06/10/2022 tarih ve 33 sayılı raporu Belediye Meclisinin 06/10/2022 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde,

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “p” fıkrası ve 74. Maddesi kapsamında 
Belediyemiz ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan) arasında akademik, bilimsel, 
kültürel ve sportif faaliyetler (sempozyum, kongre, forum, panel v.b.) olmak üzere, ihtiyaç duyulan 
alanlarda karşılıklı işbirliği kapsamında Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları odaklı milli kültür 
ürünü olan geleneksel spor oyunları konusunda ihtiyaç duyulan alanlarda maddi ve manevi destek 
sağlamak amacıyla protokol imzalanması düşünülmektedir.

Bu itibarla, Belediyemiz ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında Başkanlık Oluru 
ekindeki protokolün imzalanması ve konu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için ilgili 
Müdürlüklere ve Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu 
geldiği ve yazıldığı şekliyle oylamaya sunuldu.

Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
06/10/2022

Meclis Başkanı 
Enver DEMİREL

Kâtip Kâtip
Erol ÖZCAN Vahide KOÇAK
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