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MADDE1
Uluslararasi Turk Kiiltiiru Tejkilati (bundan boyle kisaca T U R K S O Y olarak anilacaktir) ve KirgizistanTiirkiye Manas Universitesi (bundan boyle kisaca Universite olarak anilacaktir) bu protokol kapsaminda
egitim, bilim ve kiiltiir alanlarinda kar§ilikli i§birligi yapma karari almi§lardir.
TARAFLAR
MADDE 2
Bu protokolun taraflanni Uluslararasi Tiirk Kiiltiirii Te§kilati (TURKSOY) ile Kirgizistan-Turkiye Manas
Universitesi olu§turmaktadir.
KAPSAM
MADDE 3
TURKSOY ve Universite, Tiirk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar odakli Tiirk Dunyasinin kiiltiirel
degerlerinin ara§tirilmasi, incelenmesi, korunmasi, geli§tirilmesi ve tanitilmasina yonelik ortak projeler,
ortak yayinlar geli§tirir ve yuriitiirler.
MADDE 4
TURKSOY ile Universite, i§birligi 9en;evesinde kar§ilikli bilgi ve beige payla$iminda bulunurlar.
MADDE 5
TURKSOY ve Universite uluslararasi, bolgesel, bilimsel, kiiltiirel ve sanatsal etkinliklerden birbirlerini
haberdar ederler ve bu etkinliklere taraflarin ortak yada kurumsal olarak katilimini saglarlar
MADDE 6
Tiirk Dili konu§an halklarin kiiltiir ve medeniyetine emegi ge?en §ahsiyetlerin onemli yildoniimlerini,
onlan anmak, isimlerini ve fikirlerini ya§atmak amaciyla ortakla§a diizenlenen etkinliklerle kutlarlar.
MADDE 7
TURKSOY ile Universite, Orta Asya ve fevresinin kiiltiir ve sanatini konu alan ozel arajtirma projeleri ve
akademik etkinliklerde i§birligi vaparlar ve tecriibe payla§iminda bulunurlar.

MADDE8
T 0 R K S O Y , Universitenin lisans ve lisansiistu ogrencilerine yaz staji egitimi i?in onceden belirlenen
alanlara gore kontenjan tahsis eder.
MADDE 9
TURKSOY ile Universite, Kirgizistan da ve diger T U R K S O Y uyesi ulkelerde bilim ve kultiir-sanat
alanlarinda meydana gelen geli§meler ile diizenlenen etkinliklerin kamuoyuna duyurulmasi hususunda
ijbirligi yaparlar.
YURURLUK
M A D D E 10
Bu protokol, Turk<;e olarak, 4 (dort) niislia halinde diizenlenmi§ olup her iki kurumun yonetimince
imzalandiktan ve yetkili makamlarca onaylandiktan sonra yiiriirliige girecektir.
SURE
M A D D E 11
Bu protokol, taraflardan biri protokoliin sona erdirilmesi talebini, ge9erlilik stiresinin biti§ tarihinden en az
6 (alti) ay once yazili olarak kar§i tarafa bildirmedigi takdirde, 5 (be§) yilllk donem i?in kendiliginden
uzami§ sayilir.
M A D D E 12
Bu protokoliin sona erdirilmesi durumunda, ba§lann§ ve devam etmekte olan programlar ve faaliyetlerin
mevcut protokol ko§ullan kapsaminda devam edip tamamlanmasi saglanir.
YURUTME
M A D D E 13
Bu protokolu Uluslararasi Turk Kiilturu Te§kilati (TURKSOY)

Genel Sekreteri ve Kirgizistan-Turkiye

Manas Universitesi Rektorii yurutiirler.
Tarih:
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