
Gagauz yeri Bakanlık komitesi ve Ardahan Üniversitesi
arasrndaki bilimsel, teknik ve eğitimsel ilişkilere dair

SoZLEŞh@

Moldova Cumhuriyeti GagauzYeri Bakanlık Komitesi ve Tüı,kiye Cumhuriyeti
Ardahan Üniversitesi, bundan soffa taraflar olarak anılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ve
Moldova Cuınhuriyeti arasındaki dostluk; Türk-Moldova ticari, ekonomik, teknik,
bilimsel ve külttirel işbirliği anlaşmaları rehberliğinde; teknik, bilimsel ve eğitimsel
ilişkiler üzerine yapılacak karşılıklı anlaşmalarla kur,rıetlendirilmek istenmektedir.
Doğrudan ilişki kurulması ve kuwetlendirilmesinin gerekliliğini göz önünde

,, bulundurarak, bilimsel araştııma ve geliştirmenin uluslararau hul. getirilmesi amacı ile
Sözleşme aşağıdaki gibi kbbul edilmektedir:

MADDE l

Taraflar uzun-dönem prensibinde Gagaın Yeri ı,e Ardahan Üniversitesi'nin oıtak
Çıkarları için işbirliği yapacak, Gagauz Yeri'nden yılda 5 kişi Ardahan Üniversitesi'nin
10 bölürnünde eğitime alınacaktr.

MADDE 2

Öğenciler Ardahan Üniversitesinde, yerel kanunlar dahilinde eğitim görecektir.
MADDE 3

Taraflarca kabul edildiği üzere, eğitim görecek öğencilet Gagauz Yeri Eğitiın
Bakanlığının düzenleyeceği srnavlar ile seçilecektir. Başvuru belgeleri Gagauz Yeri
Yönetim Kornitesinin atayacağı Seçim Komitesince her yıl 01-11 Temmuz tarihleri
arasuıda kabul edilecektir. Giriş srnavları 16-2l Temmuz tarihleri arasrnda yapılacaktır.

MADDE 4

Taraflarca kabul edildiği izere, Ardahan Üniversitesine giriş için yapılacak
sınavlara katılırn şartları :

1. Gagauziya'da Liseden 8 ile 10 not ortalamasl ile mezun olmak.
2. B öl gesel v e / v ey a Mill i o l impiyat|arı kazar.ırrıı ş o lmak.
3. Çeşitli müsabaka|ardabaşarılı olmak.
4. Giriş sınavında başarılı olmak.

MADDE 5

Taraflarca kabul edildiği ijzete, katilımcıların Ardahan
dokiimanların listesi ;

l. Başvuru Formu;
2. Onaylı lise diplomaslnln fotokopisi;
3. Lise transkriptinin aslı;
4. Kimlik fotokopisi;

universitesine verecekleri



5. pasaport fotokopisi veya ebeveynlerden pasaport teminat belgesi;
6 . 3 x 4 boyutlarında}adet fotoğaf;
7. Bölgesel ve Milli olimpiyat diplomalarının fotokopileri.

MADDE 6

Gagauziya eakanlık Komitesi öğrenciler ile Ardahan Üniversitesinde eğitimleri
sonunda Gagauziya'ya geri dönüşleri hususunda sözleşme imzalamayı kabul eder.

MADDE 7

Külttirel ilişkileri geliştirmek için, taraflar Ardahan Üniversitesinde, Gagauz Yeri
kültür gtinleri, tuf, sanatsal sergi, sempozyum düzenleyecektir, kültürel ve eğitim

, faaliyetlerinde işbirliğe destek o] acaktır.

MADDE 8

İŞbu sözleşmeye dair uygulamada velveya yorumda ortayaçıkacak ihtilaflar,
karşilıklı görüşmeierle çözülecektir.

Taraflarin karşılıkiı kabulü ile sözleşrnede değişiklikler ve eklemeier yapılabilir.

MADDE 9

İşbu sözleşme tarafl arın ımzası ile yürürlüğe girer.
Sözleşrnenin uygulama süresi 5 yıldır.
İşbu s.özleşme Komrat Gagauz Yeri Moldova Cumhuriyeti'nde 11 Ekim z0I3

tarihinde İKİ nüsha Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri
Bakanlık komitesi adına:

Türkiye Cumhuriyeti
Ardahan Üniversitesi adına:
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