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-Kirgýiisr;:aö-C~mhuriyeti ile Türkiye Cumhu.riyeti Hükümetleri
i .-;

\'et~i1ileri" Arasýnda "Kýrgýzistan-Türkiye Manas Universitesi
., -:. .". -Tü"zü"ðü" Metni Konusunda Mutabakat Zaptl

,---" ." Türkiye ç~~~rixeti_Hükümeti ile Kýrgýzistan Cumhuriyeti Hüküm~ti arasýnda Kýr-

gýzýstan 'ýn Ba.þkemi Biþkek þehrinde Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasýný!
Dair Anlaþma (3019/1995)'nýh 14 üncü maddesi uyannca yürütülen çalýþmalar 12-1.5 Aralýk

1995 tarihleri arasýnda müþýerek--müzakereler ile son þeklini almýþtýr.

Taraflar Türkiye Türkçesi ve Kýrgýzca yazýlan iliþik Tüzw: metni üzerinde mutabýk
kaimýþlar ve Heyet Baþkanlan, 25 sürekli, 3 geçici maddeden meyd:ýna gelen metnin bütün

sa:lfalarýný parare etmiþlerdir.
Taraflar, mutabý\~ kalýnan Tüziil: rG~tninin en kýsa zamanda Hüküm~týere sunulmasý

Vc. yctkiii organlarca onaylanmasý hususunda gerekli iþl~rnIeri sonuçlandýnnayý kararla.þtýr-

m:þýaýdli.
iþbu Mutabakat Zaptl Biþkek'te 17 ý\ralý~: 1995 tarihinde imzý;lýýnmýþýýr.

;'i:ri'ý~,: Cur.1huri~f'~i ta:-aiý

:icýn;:; H:=:-'~: B:!;)~:..ný

Pr(\:. Dr. M. Ali KISAKÜREK

~';jl~~~ki:iðreýjrr. Kuruiý:

Baþkan Vel~iii

Kýrgu ;~,:ý" Cu:;,:,.: :.'!::: ,;;;;-,';

idýnZ1 Þe~'þ~r; Cl.'SENb.t..,\'E\'

Kýrgýzistan Öðretim ve Bilim

to. ".". !I"Da'.".. "
Yükseköðretim Baþkaný

Kýrgýzistan- Türkiye
Manas Üniversitesi Tüzüðü

Kýrgýz Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasýnda imzalanan anlaþ-
ma~'a göre Kýrgýzistan'ýn Biþkek þehrinde "Kýrgýzistan-Türkiye !'v1anas Üniversitesi" kurul-

muþtur.

BÝRÝNCi BÖLÜM

Amaç. Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde i -Bu Tüzüðün amacý;
"Türkiye Cumhuriyeti, Kýrgýz Cumhuriyeti ve diðer Türk Cumhuriyetleri ile Türk

Topluluklarýndaki üniversite çaðýnda buluna~_gençlerin bir çau altýnda toplanarak uluslarara-
sý çaðdaþ bilimin eðitim gereklerine göre eðitilmelerini ve Türklük bilincine kavuþturulmala-

nný saðlamak,
Özellikle çaðdaþ, demokratik ve laik devlet esaslarýna inanan, gelecek yüzyýllann ih-

tiyaçlarýna cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmýþ, manevi deðerlerine.bað-
Iý, hür ve bilimsel düþünce gücüne, geniþ bir dünya görüþüne ve topluma karþý sorumluluk
duygusuna sahip, insan haklarýna saygýlý, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakýmýndan dcn:-
geli ve saðlýklý þekilde geliþmiþ, yapýcý ve yaratýcý insanlar yetiþtirmek",

üzere, Klrgl7.istan'ýn Biþkek þehrinde kurulan tüzel kiþiliðe ve bilimsel özerkliðe sa-
hip Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin teþkilatý. yönetimi ve eðitim-öðretimi ile il-

gili usul ve esaslan belirlemektir.

"Urilým.. Ye Lda~ BOIUmU Sýyrý : 2
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K:ýp:;am

.~ladde 2 -Bu Tüzük. üniversitenin bütün birimlerini ve ,faaliyetlerini kapsar.:". 

Day:ý n;ý k

M:ýdde 3 -Bu Tüzük. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kýrgýzistan Cunýnuriye-

,ti Hükümeti ;\r:ýsýnd:ý imzalanan 30/9/1995 tarihli anlaþmaya dayalý olarak düzenlenmiþtir.

ÝKÝNCi BÖLÜM

Üst Kuruluþi;\!

" ,vlürev::lli Heyeýi
,1, Nl:ýdde -ý -Müýevelli Heyeýi üniversitenin en üst karar organýdýr.

Üniv,;rsiýenin genel yönetimini s:ýðl:ýmilk :ým:ýcýyla ortak iþletme-ortak idare prensi-

: !"inden harek;:ýle, ta.-:ýflardan aranacak sekiz kiþiden oluþur. Hey~t Baþkaný ve üç üye Türki- \

ye Cumhuriyeti Hükümeti tarafýndan mü~ýerek k:ýrarn:ýme ile alanýr. Müþterek K:ýrarnameler,'
-Tü:-kiv\: C.ýmlýýri':;:ti '(ük3cki>gretim Yürütme Kurulu'nun ön~risi üzerine Türkive Cumhuri-. "'

!~."" ~!~':" yetý ;v!.lli Eðiýin, B2k:ýnitgl',.:a hazýrl:ýnýr.

f.."'"
.., He~et!~ diðer dö~.~~esi ise Kýrgl~isý:ýn.Ö'?r~!i~ '.e Bili~~.~k:ýnlýðý'nm teklifi üzeri-

Ý§ý:. :;:: ".;";::': -~::'..;::;~';~~:ý ~ýi.l~:u~~:,~~: :.::;.,:::n 'J.;,,;~.:r::ýc:: ~.Jr.: 'ayýn caýýýr... ..

~~:: -!e:c,": ;;/ý:!ý!;:r:'r: ,;J:-~sl j.:~ :..ýýdýr. 3"~Jý.-:ý;: 11:ý,ln-ý.: :ý:m! u...ul ý!~ 'ý::e ~;mý :..':~.';ýr.
f5;-~

~: Asli ~öre"!o;:!Ý !ýhd~!erinde "al;ýrak "'ilý~':e:!i Eý::;~ýe ,.:çJ:~:ý 1J~k:ý11 "e ijy~!::ril1 :..c:::~:: f
\i:-i:": .e:'."'.;. _. ý ..',. "' r.' ...".;,,~ 1" r' l'm ' IJrý '-'.t 'n"~ \ I ;; ý~v" ýlý.u~"" ýý"a'"" ý"..'.r"'..ieri~' ..A",._."", .A ",."-,," ~,...U~..."" ~~, ~'"~ ""'-"~""V", .-' .-

t.,.;
:~ de k::ndi)iðýnden sona ::rý:r.I':~~ ~..1üýe':,;i!i Hý:ycý ~-ýiý;a ~n ;ýz iki defa toplan:r. Toplanýý ycr ve Z3man! :'vlüý::...el!i He~:eý

.f~ Baslaill n':J ':sci; ~dijir. (OOlarný !lisabý .1 i bý:S) olur,..."örü~ler "k:ý.oul" v;:v:ý "r~d'~ 'JI:ýr:ýk t-il. i
,$'::' o .o .., .

\ ii!, dirilir. Oylarýr. ý::;iýliði na::nde R~k:lJ1'ln oyu iký ý'y "ayýl:r. .

-..
t! ~~:1i\.::siýe R~!;:i.\roj ve R.:k:ör Birinci Y:ýrdým\:ý.sý :-.lütevelli Heyeýi ýopl:ýmýlarýnak:ýtý-

;: lýrl:ýr. :i\rüþ ,;-iidirebiii:-Ier. Jnc:ýk oy kuil:ýn:ým:ýzi:ýr,
.:, ~1ütevý:!li Hevetin Görevleri
,!:' .

': Madde S -~1üý~\'clli Heveýin Gürevleri suniardýr:f ..
~; i i) ;\Itineveýli Heyetinin Çalýþma Usul ve Esasl:ýrýný yönetmelikle belirlemek,
L:

~ i:) Rek1;:):'iö.ik veya ~lüýevelli Heycýi üyel~rinden birisinin t~klitl üzerine F:ýküite,

;: Ensýitü. Yüksekokul. Uygul:ýma ve Ar:ýþtý~a Merkezi, Bölüm ve Anabilim Dallarý .ýçmak,

, kapaým:ýk vey:ý birlý:þrirmek.

, ~) :J.k;ýdemik ve idari k:ýdrol:ýr l:ýhsis elmek ve hem k:ýdro hem için ödenec~k ücrcý- ...J. os.
~. I ' .. k r ' k ~ tr,!,,', --
,. enn ý:ýo:ýn ve t:ýv:ýn mý tar anný l~spýý etme.,

(4) Ak.ýdcmik ve idari personelin "özleþme esas ve þarýlanný ~Iirlemek.

(~) Oniver5itenin yýllýk çalýþma heý.Jc:l~nni belirlemek. Taraf ülkelerce biýl1irilc~k

ooý::ýeklerc: uy~un 1)larJk Rektör tarafýndan hazýrlanacak üniversite bütçesini incelemek.

ý)n:ýyl::mak ./e ~~ýgi~d~~_etmek; müteakip yýl ,çin talep edilecek ödenekleri.. tespit
~d;::'eý:. vlavýs ;ývý -,onuna kad:ýr ýaraf'hükümetlere bildirmek. '

~: 0 , _..,_.. '--,-

YUnllme ve Idare BölUmIÝ Sayf3 : 3
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!6) Rek-ýörlük tarafýndan gündeme getirilen digc:- konularda ka.--ar vermek.

(7 j Aþaðýda belirtilen hususlarda ta.~laðý Rektörlükçe hazýrlanan ~
zenleyerek, bu yönetmeliklcrin üniversitenin faaliyete geçm~sinden itibaren altý ay

dt: yürürlüðe girmesini saðlamak:

-i 7.1, Üniversitenin gelir-gider hesaplarý ile Muhasebe Yön~tmeliði,
~

7.2. Karar ve Yönetim Organlarýnýn Görevleri, Çalýþma Usul ve Esaslan,

te Ýdari Yönetmeliði)

7.3, Öðretim Elemanlarýnýn Seçim, Atama, Ücret ve Yüksellilmelerine Ýliþkili ESaS~':.

lar, (Ünivers~~e .Aka~e~ik Personel Yönetmc.~iði) .V' :.:""~~~.::~;~.

7.4. UnIversIte Ihale ve Satýnalma Yon~elýgý, ~'j~~'i~,.'f.!'..;,;~'~
,.' ~ .5. !d~ P~rsonclin Sö~~eþmc, ~v~revlcndirilme, Ücrct v~ Çalýþmalan ile Ýlgili Es~~;t~

lar, (Unýv-:.rsýte ldan Personel Yonetmeýýgý) .,;.~'§1i_:3iM

7 .6. D~rs Kitaplan ve teksirlerin ve diðer akademi}; yayýnlann bastmlmalanna iliþ-:~~.!?:,; j

kin e$asla:- v~ ödenerek telif hakJan ile ilgili hususlar, (Üniversite Yayýn Yönetmeliði), " :.~;;~~~~

7.7. Öðretim elemanlan, idari personel ve diðer personelin siciJ ve disiplin iþlemle~: ..;.i~,::':

ii:: ilgili ::saslar. (Üniversite Akademik ve Ýdari Personel Sicil ve Disiplin Yönetmeliði) c' '~..T~~;:

(8) Bu tüzüký:: $~naý(\y:' ver1ierý görevler dýþýnda Tüzü,~n uygulanmasý ilc ilgili ih~-,:~ ;,~i:~

~'aç d~ ) 'ulacak öi,',pr n-,ai. iria~ Vt: ...ari-~ j. ý-..";.,,.:, v"'.'~.";'le. ~'karnýc\ :;". ,::;.~
J ~-. ..., ~."" ",'_.~,.,.. ""'-~'-'.'. .~"' _., .' :."~!::~

I:Oi H~:- yýl Üniversiý~:-.ir: YJI~lk f3ali:-'etin.i içeren raporý; ýakvin; yýlý so:1unda Türki~c;;:~;*(~~
CI!:T,huri'.'(:ý! Mill; E~itim Bak2.l1iýi::ý 'n~. K ýrcýz Cumhuriyeti 01!retin-, ve 5iiýn-: Bai;..",.nlý~I'n2.:' ~;~;~

,..,.,~
ve Türkiye Cumhuriyeti )'üksekögreti~ ~~u!"iJIl. ý\aþkillli!';. ':i" ~\I;!maý, ..::'.~;~;~

" :;;

Denetleme Kurulu ':'" ;..,~~:;;::
" ""--',c:-r'..~Madde 6 -Universitenin idari, mali. ve akad~mil d:netiO:1i" tiiJa: hiJI:ümctl::rre gÖ"" "". ..:.

revlendirilec~j;" 4' er üyeden OlUÞatl Denetiem~ Kurulu tarafýndan y;iöý; er, az bir aefa yayýlýr.' .:;~
Denetle.ý-ne Ku~ýlu üyeleri, beþ :-'11 için Taraf hükümetlerce Milteveýli Heyet tayini~deki us~l" ; .;:::;1

., ." ., ."

ile belirlenir, Denetleme Kurulu Baþkaný münavebe ile taraflarca tayin olunur.' ;j

'Denetleme Kurulu, 'M üýevelli Heyetin ha;c~alan~ý ve diðe; faaliyetlerini ~e den,et-- ;~~
I ' .'C"~~

er. .--~~~

Birer D~netl::m:: Kurulu üyesi. taraf ülkelerin Maliye Bakanlýklannýn bütçeyle ilgili ~;:i

personelinden seçilir. .:i'~;Y~
Mütevelli H,e~eti kendi belirle~ec~ði sürel.crde; ilmi, idari ve ~~li yönden ayrýca de- .:;:(t~~

nctlemeler yaptýrabýlýr; bu maksatla, býr "ýç denetým" organý oluþturabýlýr, ,d

Her yýlolaðan olarak yapýlacak olan denetimler sonucu düzenleneCek raporun birer' ~~~

örneði Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý'na, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek. Öðre- :~:.J:,;~
tim Kurul!. Baþkanlýðý'na, Kýrgýz Cumhuriyeti Öðretim ve Bilim Bakanllðý ile Mütevelli He- :!;.:,

yet Baþkanlýðý'na verilir. ~, ~,:~ Kýrgýz Cumhuriyeti Öðretim ve Bilim Bakaný ile Türkiye Cumhuriyeti Milli E~tim ,::'.,

Bakaný adýna Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öðretim Kurulu gerek gördüðünde hcr zaman;

Denetleme Kurulu'ndan ilave denetim isteyebilir, :~"",

YüýiJtme ve Idare Bölümü Sayfa : ~
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM"

Üniversitenin Organlarý

Rektör

M:ýdde 7 -:: Rektör, Anl:\þma'da belirtilcn usullc vc bcþ yýl için atanýr. Rcktör Birin-

ci Y:ýrdýmCI$1 (Rektör Vekili) Mütcvelli Hcyetinin tckIili ilc Türkiyc Cumhuriycti Yükseköð-
retim Yürütmc Kurulu t;}Iafýndan beþ yýl için atanýr. ""

.' Üniversitenin idari, mali ve akademik iþlemleri Rektör ve Rektör Birinci Yardýmcýsý-

..nýn müþterek kararl:ýrý ile yapýlýr.

~ Rektörün görevi baþýnda bulunmadýðý zamanlarda Rektör Birinci Yardýmcýsý. her iki-

'. si bulunmadýðý takdirde diðer Yardýmcýlardan birisi Rektöre vckalet eder. Vekil, vekalet sü-

~. .rcsinde Rektörün yetki v~ sorumluluklanna sahiptir.

:; Rektörün Görevleri

Madde 8 -Rektör. (Müteveýli Heyetinin yetkileri hariç) üniversiteyi idari ve aka-

demik konularda id:ýre ve tcmsil cdc:". Aynca. Mütcvelli Hcye[in vereceði diðer görcvleri ya-

par: vöneým.:!ik .;ýslaklanný h:ýzýrlatýr. Görevalanýna göre ~ýü[~velli Heyetinin veya Senalo-

nun )ll;J:. :na :;unar. R::kýör. Rektör Býrinci Yardýmcýsý Jýþýnd:ýki rektör yardým.::I:ýrilýl tayin

cder.
F~;
li,'
(:$-~..'-".~,
~:~ "':..' r ?"'; r ,.; ,-',-10"".0.0 "'..".".'~.; l ' ;. ; L.;,;' ;. .o,..,..'~~;. .'., ;~..,.o.'..',v ,-., ., ".0""."'-" ...I.vo).CII.lloJ ým..ý )ýup. JI\I.~.~I"",..,I;ýK.,,,ý:.ool..

'...' o'.." Ro°.:.::;r '~ ~",ý'r ;;t. t .~ ..'~o.n ýý °tJu~ '',, ýn '. n ,.."... '. . il '! ",... 1 .,ý..,~. 'U ; .' 1°. ,.
.":"'-~'i _o..",~.. .o..~ )" ,. :v...';',-"."', .-:.:."'"~.~..., ,.,."'.'

býrakýlabilir.

Ci

~
:t~: ~1adde 9 -Senato. üniversitenin akademik org:ýnýriýr: );ýþk:ým ?~kt.'\!"J~:r.
ýr,;..,"
:{~:~~ ';;:1:110. rt;:~;tör :,.:ýrdýmc:i;ýn. fakülte dek:ýnlarý. enstiýü ve yüksekokul müdürleri ile her

~..f"J;;; rakiilt:.':1I:ý ;ið,;,:ýim :!~;ýI;ýniarýnýn seçeceði iki~er ögretim üyesinden oiu~ur.
.,.1.
V;i S G .

t.~ ~natonun ör~v len

}.Þ'
r~; ~laJd:: LU -S~natonun Görevlcri þunl;ýrdýr:
,.;;"',
rJ! -.: I. Üniversitenin eðitim-öðretim. bilimsel :ýr:ýþtýrma ve yayýn f:ýaliyetlerinin c:saslarý

rý) "h:ýk.l~ýnd:ý kar:ýr almak.I~: 2. Üniversitenin yýllýk eðitim-öðretim takvimini inceleyerek k:ýr:ýra baðlam:ýk.

~:. 3. Diplom;ý veren birimlerin akademik p!ogramlarýný ve deðiþikliklerini onaylamak.

4. Lisans üstü öðretime iliþkin esaslan belirlemek.

.5. Önlisans ve lisans düzeyinde devam. ara sýn:ýv sayýsý ve bunlarýn baþan notuna "t-

:.. bsý. uygulama. sýnav ve bütünleme gibi þanlann esaslanm belirleyecek yönetmelikleri on:ýy-

i~ .lam:ýk. -~;
~~i;;
"t,

6. Öðrenci ,jisiplin yönetmeliðin i onaylamak.

7. Üniversite birimleri arasýndaki iliþkileri düzenlemek.

3. Yýlda bir def:ý. Rektörün hazýrladýðý üniversite faaliyet raporunu incelemek. gerek-

li tavsiyelerde bulunmak.

Y:lýutmc '/c [~~ i!ôlUml1 Sayfa: S
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9. Fakülte Yönetim Kurullannýn özel burs ve fahri al:ademik ünvanýarýn veriimesine
dair t::~:iin::rin; ona:-'lamal:. (Üniversite Bur~ Yönetmcliði. Üniversit~ :=::rýri Ak:ýd::mik Ün-

vanlar Yönetmeliði]

i Ü. Fakült~ Kurullarý ve rektörlüge baðlý enstitü ve yüks::koku! kurullan:ýýn kararIa-
nna yapýlacak itirazlarý inceleyere!: kararcý baðlamak.

110 'Ünivcrsit~ Rektörünün vereceði diðer görevleri yapmai:.

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde i i -Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün baþkanlýðýnda dekanýardan
,

ül)iversiteye b~ðlý deðiþik öðretim birim ve ala.,larýnl temsil ed::c~k þekilde Senatoca 5 yýl
için seçilecek 3 proiesörden oluþur.

Rektör Birinci Yardýmcýsý Yönetim Kurulunun tabii üyesidir ve oy hakký vardtr. Di-
ðer Rektör Yardýmcýlan oy hakký olmaksýzýn Yönetim Kurulu toplantýlanna katýlabilirler. '

Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 12 -Yönetim kurulunun görevleri þunlardýr: '

] -Mütevelli Heyet il~ senato kararlanmn uygulanmasýnda belirlenen plan ve

programlar doðrultusunda rektöre yardým etmek.

2 -Üniversiteye baðlý birimlerin ön::rilerini dikkate alarak yatýnm programlanný,

bütçc tasarýsý ta.o;laðýnl incelemek ve k::ndi önerileri il:: birlikte rel'örlüðe sunmak,

3 --Universýt:: yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceði konularda karar almak,

~ -Fal:ülte. ~nstitü. yükseko~:ui ycinetÝm kurullanný kararlarýna yapýiacak itirazla-

r! ir:::::l~~ ,::r~k ke~irý ka:-ara barlama;:.

~o...:i.aý; 'ý~!';;:'.'.i!.u: :\~~;:;.;~o: :. ,j.: l:,~,,(Jýr. E.",~i;;ý.-::,,:-,

"'" ;"1,, '-",,'o :ý" r-'-ý (,-',,- 1,,'1" 1;0-, ;""- 1"' .' !\' ýý ".""j;; ý.ý- \ ..., '-.,., \ '1' 1'-' 1'. ~"~ \r""0"""0 ."""""'~""""~'II'~'_",','o_."o.-' , ".,

E!1~titü v,: Yül~~ekokul \1iidiirl~ri Rcktbr Birin,:: Yard!mcýsýnýn teklifi üz::;"in~ F~~i..1ör

:ý!:"2:lr.:id; ~1::~ :-'ô' ý.:ii ;:::;nýr.

Bölüm Baþkanlarý. Bölümde görevleri öðretim elemanlarýnýn seçeceði adaylar arasýn-

dan Dci.anýn tekýiri iJz::rine Rektörce be~ ~i' için atanýr.

Bölüm Baþkaný görev baþýnda bulunamayacaðý süreler için öðr::tim üyelerinden biri-
ni vel~il oiarak býrakýr,

Dckan. Yüksekokul Müdürl~ri ve Bölüm Baþkanlarý tayinlerindeki usullere uygun
olarak gerektiðinde görevlerinden alýnabilir.

Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarý ':i
.

Madde 14 -Fakülýe ve Yük."ekol:ul Yönetim Kurullarý. Dekanýn veya Müdürlerin:
Baþkanlýðýnda. Bölüm Baþkanlarý ilc yardýmcý dC1çem ve profesörlerin ayn ayn seçecekleri :

birer tem!.ilciden oluþur. Yönetim kurullarý üyclerinin görev süreleri beþ yýldtr. ~:;;"

Enstitüler J..~

Madde 15 -Rektörlüðe baðlý olarak Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri kurulur.

Enstitüler, lisans-üstü eðitim kurumlandýr. Yönetim Kurullarý Müdür dahil beþ kiþi- :~"I:.""!
den oluþur. 'ý'önetim Kurulu Üyeleri Enstitü Müdürünün teklifi, Rektör B Ýrinci yardýn1cýsýnýn .::"I:~" olumlu görüþü üzerine Rektör tarafýndan atanýr. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi beþ .',~'

yýldýr. :Ýi, .",.,-
)'ülÜlme ÝI( Id_re Bölümü Sayfa: 6
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Madde 16 -Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi Senatonun uygun görmesi ile

.tiyaç halinde üniversitede alt birimler kurulabilir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Diðer Hükümler

Akademik ve Ýdari Personel

.:' Madde 17 -Öðretim elemanlan, üniversitede görevli profesör, dqçent, yardýmcý

:-::'dqçent, Öðretim görcvlisi, okutman, uzman ve araþtýrma görevlisi ünvanýna sahip kiþilerden

,'. oluþur.

Üniversitenin istihd:.ým edeccði idari personel vc iþçiler, Mütevelli Heyeýinin,kurdca-

::~ :;1 teþkilat þemasý, ihl.1i1S ~dý:ceði kadrolar ve belirleyec~ði esaslar dahilinde çalýþtýrýlýrlar.

Öðretim elemanlan ve idari personel sözleþmeli olarak ç:ýlýþtýnlýr.

Türkiye'dcn gönderilecek öðretim elemanlan ve idari personel Rektörlüðün teklifi ve

Mütevelli Heye:inin talebi üzerine TUrkiye Cumhuriyeti Yüksekö~:etim Yürütme KJrulu ta-

r'.ýfýndan ücretsiz izinli olarak gör~vlendirilir. Ücretl~ri \.1ütevelli He,!eýç~ tesbit edilecek :;()-

netmeliðe göre ödenir. i.:.ýrgýzl~tan.da geçecek hizmet süreleri Türkiye.de kýdem ve emekli-

liklerinde deðerlendiril.ir.

.~.~.ll!'..:;1ik ..'~ ~J.'.ri pc:r~vne: ýý:ým:ýl:ýrý i!gil:nin ;':;r~ve b~ý:ýyýþ tarihinýic:! it:Ý>are!1 bir

3ay içinde K:!:,,';z C:.ýmhuriyeti Öðretý~ ve 31iim B:.ic;ýniýðý ile Türkiye Cumhuriyeti ::iksck:-:.ð-

retim Kt:rý.:!'J B;ýþk;ýnlýðý'na bildiri!::.
.

Oðrenci Seçimi ;-

Madde;';; -Üniversiteye öðrenci sýnavla alýnýr. Giriþ $ýnavl:ýnný kazan:ýnKýrgýz

Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diðer ülkelerin lise mezunlan üniversitede öðrenim

görmc hakkýný ~ýde ederler. Ayný þekilde smavla lisans üstü öðrenim için de öðrenci kabul

edilir. Öðrenci kontenjanlarý her yýl Rektörlüðün teklifi üzerine Mütevelli Heyetçe kararlaþ-

týrýlýr.
,

Türkiye'den gidecek öðrenciler Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi tarafýndan
yapýlan s:uavla belirlenir. Objektif bir giriþ sýnav sistemi geliþtirilmesi esastýr.

Öðretim Dili --

Madde 19 -Üniversite eðitim-öðretim dili Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesi
olacaktýr. Aynca bölümün özelliðine göre modem yabancý diller de ileri derecede öðretilebi-
lecektir.

Bu maksatla açýlacak "Hazýrlýk Sýnýfý"nda Türkiye Türkçesi ve Kýrgýz Türkçesi ile
bölümün gerekli gördüðü.modem yabancý diller öðretilecektiro

Üniversiteye giren öðrencilerden Türkiye Türkçesini bilenler, Kýrgýz Türkç:sini. Kýr-
gýz Türkçesini bilenler Türkiye Türkçesini de bildiðini. yapýlacak yeterlik sýnavýnda ispat
ederlerse hazýrlýk sýnýfýndan muaf olurlar. Üniversiteden mezun olabilmek için Kýrgýz Türk-
çesi ve Türkiye Türkçesini iyi derecede bilmek gerekir.

Yunýýrne ~ ý~ SôlUmýl Sayfa: 7
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Madde 20 -Oniversit~nin finansmaný Türkive Cumhuriveti Hükümct; ile Kýr"ýz,. ~

Cumhuriyeti Hükümetinin yapacaðý yardýmlarýn yanýsýra, öðrencileöden alýna::ak ka::ýlým

paylan. bagiþlii!" ve üniversitenin faaliyet ve teþebbüs gelirlerinden karþýlanýr.

Diplomalann Denkliði
Madde 21 -Manas Ünive;sitesinin diplomalan, Kýrgýzistan Cumhuriyeti ve Tür-

kiye Cumhuriveti.nde ayný alan ve seviyede öðretim yapan yükseKöðretim kurumlarýnýn dip-
lomalanDa ve bunlann milletlerarasý geçcrliliðin~ eþ deðerde olup sahiplerine aym haklan

saðlar.

RES MÝ GAZETE

~,

Büýçe
Madde 22 -Bütçe, Rektör Birinci Yardýmcýsý tarafýndan hazýrlanarak Rektör tara-

fýndan Mütevelli Heyetinin onayýna sunulur. Müýevelli Hcyetin onayý olmadan bütçede her-

hangi bir deðiþiklik yapýlamaz.. Bütçenin taraf ülkelerce karþýlanacak kýsmý iki defada üni-

versiýe~'t: aklýlrýiýr,

Öa~meler
Mad..ic :?3 -Mütevelli Heyet Baþkaný ve, üyelerine ücret ödenm~ý. Den:.tleme Ku-

r:!iL V~ cyeierinc Mütevelli Heyetce belirlenen huzur haý~ý;ý öd~ni:. Müý~v::lli H~yel baþý,an

ve- ü:'=I;::-~ ii:: D~n:.tlem': Kurulu baþkan ve üyelerine ödenecek ycýýu~: ve yövmjyel~r Müte-

'..-:::: ~:':;:: tarafýnd:;!: te~bi: ~dilereý: Üniversite bütç~sinden ödenir.

:,i.ýI,:;'::i.:I-i~:'~iJýi:;b2fi.i;deneün-.or:;;,!.ý:;þ;:ii;I~::[.:.;;;;;:.;;; ";";' '::"::..." '"

r~t!f:"r ~~"el p~rson::1 politika~ýna uygun olarak belirlenir.

::;'.:g::.-ý

p.
.

;,.i.iOOf: 2"- -Grý!\'c!"$iý~ Ti:~ugL ii~ ilgi;: ..i::fý~i;;Ý;Ý--. J\.1ili~,;::j: ;i..~:'i.i: ý~;~ý:;-. .:' ~~.

rufýa:-ýn t:!~'in edecekl~ri ort3.k heyet tarafýndan kararlaþtýrýlýr: usulüne uygun uJa:al hiii,;(ý;:J~i

I':rc~ ona~ianýr.

1 (;iÜrlük
!\ ~adde 25 -iþbu Tüzük Kýrgýz Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetle-

rinin yetkili org~larýnca imzaladýklarý andan itibaren yürürlüðe girer.

Geçici Madd~ 1 -Üniversitenin, anlaþma ve bu Tüzüðe göre Müýevelli"heyet il~

diðcr organl;ýrý teþelj:.ül edinceye kadar yapýlacak iþlemler. bu Tüzüðün tarafýarca imzaladý-

ðý tarihten itibaren Kýrgýz Cumhuriyeti Öðretim ve Bilim Bakanlýðý ve Türkiye Cumhuriyeti

Milli Eðitim Bakanlýðý adýna Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan yürütülecek'tir.

Geçici Madde 2 -Mütevelli Heyeti, bu Tüzük hükümlerine göre gerekli clan Yö-

netmelikleri, heyetin teþekkülüridenitibaren altý ay içinde kabul ed.:.rek yürürlüge koyar.

Geçici Madde 3 ~ Üniversitenin, Anl~ma ve bu Tüzük çerçevesinde. bütün organ-

larýyla kuruluþu Tüzüðün onaylanmasýndan itibaren bir yýl içinde. tamamlanýr ve. Üniversite

ý 996-97 öðretim yýlýndan itibaren öðretime baþlar.

Yüýi!une Ye ýda", BOIOmO Sayfa: 8


