
ТУРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ©КМ©ТУ МЕНЕН 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 0КМ 0ТУНУП 

ОРТ О СУ НДАГЫ 
КЫРГЫЗ-ТУРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИНИН 

АНДАН АРКЫ ИШИ Ж 0НУНД0 КЕЛИШИМИ

Туркия Республикасынын ©кмету менен Кыргыз Республикасынын 
©кмету (мындан  ̂ары -  Тараптар) Кыргыз-Турк “Манас” университетинин 
(мындан ары -  Университет) иштее негиздерин аныкгоо максатында, 1995- 
жылдьш 30-сентябрьшда Измир шаарында кол коюлган “Туркия

^ е с д ^ ликасьшын ©кмету_менен Кыргыз Республикасьтнштн ©кметунун
ортосундагы Кыргызстандьш борбору Бишкек шаарыпла “Манас” агындагы 

фгыз-Турк университетинин ачылышына байланыштуу Келишимге” 
езгертуулерду киргизуу максатында бул Келишимге кол коюшту:

1-БЕРЕНЕ

Бул келипшм 1997-жыпдын 24-октябрында Анкара шаарында кол 
коюлган, Туркия Республикасынын ©кмету менен Кыргыз Республикасынъш 
0кмэтунун ортосундагы Кыргызстандьш борбору Бишкек шаарында “Манас” 
атындагы Кыргыз-Турк университетинин ачылышьша байланыштуу 
Келишимдин'’ тиркеме Протоколун жокко чыгарбайт.

Аталган протоколдун меенету Келишимдин меенету менен кошо аягьша
чыгат.

2-БЕРЕНЕ

 ̂ниверситетте окутуу турк жана кыргыз тилдеринде жургузулет. 
Бирок, орток же кош диплом беруучу программалар чет тилдеринде' 
окутулушу мумкун. Кээ бир белумдун езгечелугуне жараша заманбап 
тилдер терендетилип окутулат. Бул максагта тиешелуу факультет жана 
белумдун муктаждыгына жараша 1 жылдык даярдоо курсу ачылышы 
мумкун.



3-БЕРЕНЕ

Университетте жацы факультет, институт, жогорку мектеп жана 
башка тузумдук белумдерду ачуу боюнча чечимдер ректорлуктун 
сунушунун негизинде Камкорчулар кецеши тарабынан кабыл алынат.

4-БЕРЕНЕ

Университет илимий ез алдынчалыкка ээ болуп, анын 
бутуруучулеруне берилген дипломдор эки елке тарабынан таанылат.

5-БЕРЕНЕ

Университетти башкаруу 8 адамдан турган Камкорчулар Кецеши 
тарабынан жургузулет. Камкорчулар Кенешине ар бир Тараптан терттен 
муче дайындалат. Камкорчулар Кецешинин Терагасы жана 3 мучесу турк 
Тарабынан 3 тараптуу (Президенттин, Премьер-мини стрдин жана 
Министрдин) чечим менен дайындалат. Аталган чечим Туркия 
Республикасынын ЗКОГОТЖУ Киттргм Крилл/ ТГ пллтятртгтн'т/гтт рлгнл/тттупнл/тг 
негизинде 1уркия Республикасынын Улуттук эл агартуу министрлиги 
тарабьшан даярдалат.

6-БЕРЕНЕ

Университеттин ректору Камкорчулар Кецешинин сунуштоосу 
менен Туркия Республикасынын Жогорку билим беруу комитетинин 
Башкы Кенеши тарабынан, ал эми биринчи проректору (Ректордун 
биринчи орун басары) Камкорчулар Кецешинин сунуштоосу менен кыргыз 
Тарабынан иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык 4 жылга дайындалат.

7-БЕРЕНЕ

Камкорчулар Кецешинин иши менен кошо университеттин башкаруу, 
каржы жана илимий-изилдее иштерине жалпы байкоо жана текшеруу жургузуу 
максатында Текшеруу комиссиясы тузулет, анын курамына ар бир Тараптан 
терттен муче дайындалат. Бул Комиссияньш мучелерун дайьпщоо 
Камкорчулар Кецешинин мучелерун дайындоо тартибине ьшайьж жургузулет. 
Текшеруу комиссиясынын терагасы 2 жылда бир жолу кезектешуу менен
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Тараптар тарабьюан аныкталат. Текшеруу комиссиясы жылына кеминде 1 жолу 
Тараптарга жалпы отчет берет.

8-БЕРЕНЕ

Туркия, Кыргызстан жана башка турк тилдуу мамлекеттердин жана 
коомдорунун жарандарына-студенттерине университетке кабыл алууда 
мумкунчулуктерге жараша артыкчьшык берилет.

Орто жана жогорку билим беруу мекемелеринин бутуруучулеру
университетке жогорку окуу жайларынын кабьш алуу тартибине ылайык 
кабыл алынат.

-----1------ ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------—— ----------------- --------- :------------- 3|--------------------------;---------------------------------- -

9-БЕРЕНЕ

Кыргыз Тарабы университетти, анын кызматкерлерин 
(профессордук-окутуучулар курамын, административдик кызматкерлерин, 
жетекчилерин ж.б.) жана студенттерин Кыргыз Республикасынын 
жарандары баш ийген мыйзамдардын алкагында укук жана
M Y M K y H 4 V j T V K T 0 n  'Ы ЯЛуГГ'Т .ТЪ  ITTLTТ Т О Ф  У т т т х л л ^ л т т т л т т л  Ттг _____НГ*х 1 1  г  — — xvwxuvow  ̂ m u i c n  l y u i  a ti  1  У р К И Я

Республикасынын жарандары болгон окутуучулардын саны кандайдыр бир 
чектееге алынбайт. Университетте иштей турган чет елкелук жарандардан 
турган кызматкерлердин жалпы саны университет тарабынан Кыргыз 
Республикасынын тиешелуу мекемелерине билдирилет. Тараптар, 
университетте иштей тургандар менен кошо, бир биринин окутуучуларын 
©3 ара макулдашуунун негизинде иштееге уруксат алуудан бошотот,

10-БЕРЕНЕ

Университет заманбап университеттин улгусу боюнча курулат жана 
анын бюджетинин 50-пайызы Туркия Республикасы, 50 пайызы Кыргыз' 
Республикасы тарабынан каржыланат. Университет уюмдардан, 
мекемелерден жана жеке адамдардан жардам ала алат.

11-БЕРЕНЕ

У ниверситетте эмгектене турган административдик кызматкерлер
жана профессор-окутуучулар курамы эмгек келишиминин негизинде 
иштешет.



Туркиянын мамлекеттик университеттеринен жиберилген 
окутуучулар менен административдик кызматкерлер Туркия 
Республикасынын тиешелуу мыйзамдарьша ылайык 3 жылга чейин айлык 
маяналарын сактоо менен иштей алат. Туркиянын мамлекеттик эмес 
жогорку окуу жайларынан жана башка уюмдардан келе турган окутуучулар 
жана административдик кызматкерлер Камкорчулар Кецешинин талабьша 
жана иштеген мекемелеринин уруксатына,. ошондой эле Туркия 
Республикасынын Жогорку билим беруу комитетинин дайындоосуна 
ылайык эмгек маяналары сакталбастан иштей алат.

Бул багытта ишке алынган окутуучу жана административдик 
кызматкерлердин эмгек акыларьшын елчему ушул Келишимдин негизинде 

—иштедип-ч-ыга-турган-уставдын-жоболеруна-ылайык—Камкорчулар~Кецеттта7

тарабынан аныкталат жана алардын Кыргызстанда эмгектенген кызмат
меенету Туркия Республикасынын Эмгек жана социалдык коргоо
министрлигинин Социалдык коргоо комитетинин кеземелунде болот; чет
елкелерд© иштегендиги учун теленуучу компенсациядан тышкары,
негизги айльш акысынан теленуучу бардык социалдык коргоо телемдеру
университеттин бюджетинен теленет. Кыргызстандагы кызматтык меенету
1  уркиядагы эмгек стажына кирет жана кызматтык жогорулоодо эске 
алынат.

12-БЕРЕНЕ

Университет учун Туркия жана чет елкелерден алынып келинген ар 
турдуу окуу куралдарынан, материалдык-техникалык жабдуулардан жана 
курулуш материалдарынан бажы салыктары жана башка телемдер 
алынбайт. Университеттин айлантуучу капиталын иштетууден тушкен 
кирешелер ар кандай салыктан бошотулат.

13-БЕРЕНЕ

Кыргыз Тарабы университетти керектуу имараттар менен бирге, 
кампус жана окуу-ендуруштук чарба курууга ьшайык болгон жер 
тилкелери менен камсыз кылат. Университетке белунуп берилген имарат 
жана жерлер Камкорчулар Кецеши тарабынан бааланат. Университеттин 
менчигине берилген имарат жана жердин наркына тете болгон ондоо, 
материалдык техникалык камсыздоо жана башка максаттагы керектеелер 
учун Турк тарабы университеттин бюджетине акча каражатын белуп берет.
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14-БЕРЕНЕ

Камкорчулар Кецепш кеминде 1 жолу ар бир календардьж жьшдьш 
аягында Тараптарга Университеттин ипш женунде отчет берет.

15-БЕРЕНЕ

Университеттин ишмердигине жалпы кеземелду тур к Тарабынан 
Туркия Республикасынын Жогорку билим беруу комитетинин 
жетекчилиги, ал эми кыргыз Тарабынан Кыргыз Республикасынын Билим 
беруу жана илим министрлиги тарабынан жургузет.

—  —— 16-БЕРЕНЕ

Бул келишимге тушундурме беруу жана аны иш жузуне ашырууда 
келип чыккан пикир-келишпестиктерди жоюу Тараптардын ортосундагы 
дипломатиялык каналдар аркылуу чечилет.

17_ктгртгт?
-И—/ ж и м . /

Бул Келишим 25 жылга тузулуп, Тараптардын кол коюусу учун 
зарьш болгон бардык иш-чаралар аяктагандыгын кабарлоо дипломатиялык 
каналдар аркылуу Тараптарга жазуу жузунде билдирилген кунден тартып 
кучуне кирет. Келишимдин меенетунун бутееруне 6 ай калганда 
Тараптардан бири Келишимден баш тартуу боюнча пикирин билдирбесе, 
Келишим 25 жылга езунен езу узартылган болуп эсептелет.

Университеттин бюджетинен сатып алынган кыймылсыз мулктер, 
курулган имараттар жана материалдык техникалык жабдуулар 
университеттин мулку болуп эсептелет, Университетти жоюу чечими 
кабыл алынса, Тараптардан орток комиссия тузулет, университеттин' 
мулкунун эсеби чыгарьшып,Тараптар ездоруне тиешелуу улуштерун белуп 
алышат.

Меенету аяктаганына карабастан башталып, уланып келе жаткан 
долбоорлор жана иш-чаралар учун бул Келишимдин жоболору ез кучун 
жоготпойт.



18-БЕРЕНЕ

Бул Келишимдин жоболорун кандайдыр бир учурда дипломатиялык 
каналдардын жардамы менен Тараптардын кат жузунде кайрылуусу жана 
макулдугу аркылуу езгертулушу мумкун.

Мындай езгертуулер аталган Келишимдин 17-беренесинин 1- 
пунктунда керсетулген тартипте кучун© кирет.

Бул Келишим кол коюлган кунден тартып 3 ай ичинде, ушул
.Келишимдин_6-беренесине ылайык ректор жана биринчи_проректор
дайындалат. Бул дайындоо иш жузун© ашканга чейин кызмат милдетин 
аткарып жатышкан ректор жана биринчи проректор кызматтык 
милдеттерин аткарууну улантат.

Бул Келишим 2011-жылдын 26-апрелинде Туркиянын Анкара 
шаарында турк жана кыргыз тилдеринде ар бири эки нускада даярдалды 
жана эки тилдеги тексттер бирдей кучке ээ болгон нускаларына кол

УТУРУМДУК БЕРЕНЕ

Туркия Республикасын 
вкметунун атынан

Кыргыз Республикасынын 
вкметунун атынан

Нимет Чубукчу 
Улуттук^эл агартуу 

ри

Канат Жалилович Садыков 
Билим беруу жана 

илим миннстри


