AKADEMİK FAALİYET VE ARAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
VE
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
FEN & EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MUTABAKAT MUHTIRASI
(ileride ‘Taraflar’ olarak anılacaktır)

Bu Mutabakat Muhtırası, iki kurum arasında karşılıklı dostluk bağlarının ve
anlayışın güçlendirilmesine ve akademik faaliyet ve araştırma alanındaki ilişkilerin daha
da gelişmesine hizmet eden bir düzenlemedir.
Taraflar bu kapsamda aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

I - İşbirliğinin Kapsamı
•

Ortak araştırma, proje ve faaliyetin yürütülmesi;

•

Akademik üyelerin, araştırmacı ve uzmanların araştırma yapmak, öğretim ve
görüş değişimi amacı ile karşılıklı ziyaretleri;

•

İki tarafın konferans, sempozyum, eğitim ve öğretim programlan ve uluslararası
toplantılarına akademik üyelerin, araştırmacıların ve uzmanların katılmalarına
fırsat tanınması;

•

Bilgi, kitap, yayın, bilimsel ve eğitimsel araştıma değişimi;

•

Ortaklaşa sempozyum, seminer, konferans, çalıştay toplantı ve özel etkinlikler
düzenlenmesi;

•

Taraflar arasında mutabık kalınacak diğer işbirliği şekilleri.

II -Tarafların Sorumlulukları.
•
•

•

Bu Mutabakt Muhtırası kapsamındaki işbirliği faaliyeti gerekli bütçe imkanlarına
bağlı olacaktır.
Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca İşbirliği yürütülmesi için Taraflar işbirliği
faaliyetlerini saptamak ve yapılacak işbirliğinin uygulamaya ilişkin gerekli
ayrıntılarını görüşmek üzere temsilciler atayacaklardır.
Anılan bu temsilciler işbirliği olanaklarım görüşmek, planlamak ve gözden
geçirmek üzere diyalog halinde olacaklardır.

III - Değişiklik.
•

Bu Mutabakat Muhtırası Tarafların yazılı
değiştirilebilir.

olarak uzlaşmaları

sonucunda

IV - Yürürlülük, Yenileme ve Sona erme.
•

Bu Mutabakat Muhtırası imza tarihinde yürürlüğe girecektir;

•

Bu Mutabakat Muhtırası, herhangi bir Taraf, yazılı olarak süre bitiminden 6 ay
önce iptal isteğini yazılı olarak bildirmedikçe, 3 yıl yürürlükte kalacak ve 3 yılın
bitiminde yeniden 3 yıl süre ile yürürlükte olacaktır;

•

Bu Mutabakat Muhtırası, her hangi bir tarafın herhangi bir zamanda yürürlükten
kaldırılmasına ilişkin bildirimde bulunmasından 6 ay sonra yürürlükten
kalkabilecektir;

•

Bu Mutabakat Muhtırası süresinin bitimi veya sona ermesi ile Taraflar arasında
mevcut bulunan uygulamaya ilişkin hiç bir düzenleme olumsuz yönde
etkilenmeyecektir. Uygulamaya ilişkin düzenlemelerdeki sona erme veya
değişiklik her bir düzenlemede öngörülen hükümler uyarınca olacaktır.

Bu Mutabakat Muhtırası, Bişkek’te 7 Nisan 2008 tarihinde İngilizce ve her iki
nüsha da eşit derecede geçerli iki nüsha olmak üzere düzenlenmiştir.
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