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Madde 1 - TARAFLAR
1.1. Bu Protokol'ün Tarafları:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Adres: Cengiz AYTMATOV sokağı No: 56, 720054, Bişkek, KIRGIZİSTAN 

Telefon-Faks: +996 (312) 49 27 60 - +996 (312) 49 27 61 

E-Posta: manas@manas.edu.kg 

Enerji Sanayicileri ve İs Adamları Derneği .

Adres: Anadolu Caddesi, No:40 Tepekule İş Merkezi, D.609, Bayraklı, İzmir, TÜRKİYE 

Telefon-Faks: +90(232) 462 67 62 -  +90(232) 462 68 62 

E-Posta: info@ensia.org.tr

1.2. Bu Protokol'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, bundan sonra "KTMÜ" 
olarak, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, bundan sonra "ENSİA" olarak, her iki 
taraf birlikte "TARAFLAR" olarak adlandırılacaktır.

Madde 2 -  AMAÇ ve KAPSAM
2.1. Amaç: Bu Protokol'ün amacı, KTMÜ ve ENSİA arasındaki bilimsel çalışmaları, 
araştırmaları, organizasyon ve proje ortaklıklarını ve karşılıklı ilgileri çerçevesinde KTMÜ 
öğretim elemanları, araştırmacıları, öğrencileri ile ENSİA yönetim kurulu, kurumsal üyeleri, 
bireysel üyeleri, akademik üyeleri, çalışma grupları arasındaki bilgi paylaşımı ve deneyim 
aktarımını teşvik etmek, mevcut olanları geliştirmek ve çalışmaların sonuçlarının ortak 
kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamaktır.

2.2. Kapsam: Bu Protokol'ün kapsamı; yukarıda tanımlanan amaca yönelik bu Protokol'ü 
oluşturan aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır. TARAFLAR bu Protokol'ün bütününü ve 
uygulanmasına yönelik koşullarını karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ederler.

Madde 3 - İŞBİRLİĞİ
TARAFLAR yukarıda belirlenen anlayış çerçevesinde işbirliği yapacakları alanları aşağıda açık 
bir şekilde belirtilmiş olan ölçütler çerçevesinde gerçekleştirecekler ve bu alanlarda 
bilimsel/teknolojik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacaklardır.

Madde 4 -  ORGANİZASYONLAR
TARAFLAR işbirliği çerçevesinde enerji alanına ve sektörüne yönelik konferans, zirve, fuar, 
çalıştay, dekatlon organizasyonlarının düzenlenmesi ve uygulanmasını amaçlamaktadırlar. 
KTMÜ ve ENSİA düzenlenen organizasyonların uygulanmasında ortak, sponsor veya 
destekleyici olabilir. Bu bağlamda, TARAFLAR organizasyon tekliflerini aşağıda belirtilen 
koşullara sahip olarak ilgili taraflara sunmak zorundadırlar:
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i) Önerilen organizasyonun açık olarak yapılmış tarifi/tanımı,

ii) Organizasyona katılacak/katılması planlanan kişilerin adları, bağlı b u =* 
kurumun adı, kurumlarındaki pozisyonları ve özgeçmişleri,

iii) Araştırmanın yapılacağı merkezin adı ve adresi,

iv) Organizasyonun yapılacağı tarih aralığı,

v) Organizasyonun yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin adları, özgeçmişle' . e 
görev tanımları,

** <*

vi) Organizasyon için gereken bütçe.

Tarafların karşılıklı olarak organizasyonu uygun ve uygulanabilir bulması koşulunda 
Tarafların onayından sonra organizasyonun belirlenmiş olan çalışma takvimine uygunluğt 
denetlenir ve bu denetleme için gerekli çalışma raporları ortak çalışmay 
yürüten/yürütenlerden talep edilir. KTMÜ ve ENSİA yönetimi sonuçlar hakkında bilgilendirilir

TARAFLAR bu protokol kapsamında, birlikte yapacakları organizasyonların işbirliği şekli ve 
mali yönünün paylaşımını içeren ek bir sözleşmeyi hazırlayarak karşılıklı onaylamaları söz 
konusu olacaktır.

Madde 5 -PROJELER
TARAFLAR işbirliği çerçevesinde enerji alanına ve sektörüne yönelik projelerin geliştirilmesi, 
bütçelendirilmesi, yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı desteklere başvurulması ve uygulanmasını 
amaçlamaktadır. KTMÜ ve ENSİA geliştirilen projelerin uygulanmasında ortak, sponsor veya 
destekleyici olabilir. Tarafların belirlediği yetkili kişiler KTMÜ ve ENSİA arasındaki ortak 
çalışmaların vücut bulması için gerekli karşılıklı ziyaretlerde bulunurlar. Kendi taraflarındaki 
çalışmalarla ilgili bilgileri toplar, inceler, değerlendirir, ön araştırmasını yapar ve projenin 
uygulanabilirliği konusunda bir rapor hazırlar, kendi tarafına proje önerisinde bulunur. Bu 
bağlamda, TARAFLAR proje tekliflerini aşağıda belirtilen koşullara sahip olarak ilgili taraflara 
sunmak zorundadırlar:

i) Önerilen projenin açık olarak yapılmış tarifi/tanımı,

ii) Projeye katılacak/katılması planlanan kişilerin adları, bağlı bulundukları kurumun 
adı, kurumlarındaki pozisyonları ve özgeçmişleri,

#

iii) Projeye katılanların proje içindeki işlevselliklerinin ayrıntılı tarifi,

iv) Projenin süresi ve safhalara ayrılmış planı,

v) Proje için gereken bütçe.

Tarafların karşılıklı olarak projeyi uygun ve uygulanabilir bulması koşulunda; tarafların 
onayından sonra projenin çalışma takvimi ve görevlendirmeleri belirlenir. Çalışma takvimi ve 
görevlendirmelerin uygunluğu denetlenir ve bu denetleme için gerekli çalışma raporları ortak 
çalışmayı yürüten/yürütenlerden talep edilir. KTMÜ ve ENSİA yönetimi sonuçlar hakkında 
bilgilendirilir.
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TARAFLAR bu protokol kapsamında, birlikte yapacakları projelerin işbirliği şekli ve mali 
yönünün paylaşımını içeren ek bir sözleşmeyi hazırlayarak karşılıklı onaylamaları söz konusu 
olacaktır.

Bu Protokol ile TARAFLAR arasındaki ortak projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve 
Protokol'ün ortaya çıkmasına neden olan karşılıklı iyi niyete uygun sonuçlar üretmesi 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen koşullar sağlanmalıdır:

i) Projelerin Protokol'ün koşullarına ve ruhuna uygun bir şekilde sürdüğünün tespiti 
için araştırma projelerinden sorumlu olacak yetkili kişilerin belirlenmesi ve bu 
kişilerin Protokol hükümlerinin devam ettiği her yıl içinde -en az- iki kez çalışmaların 
son durumu hakkında bir rapor eşliğinde taraflara karşılıklı bilgi vermesi,

ii) Gerekli görülen durumlarda yetkili kişilere yardımcı olması amacıyla bir yardımcı 
kişi veya komiteyi görevlendirme yoluna gidilmesi,

iii) Uygun görülecek aralıklarla (altı aydan daha uzun olamaz) KTMÜ ve ENSİA 
arasında projelerden sorumlu yetkili kişileri ve varsa yardımcı kişi ve/veya komiteleri 
bir araya gelir. Toplantı yeri TARAFLAR arasında dönüşümlü olarak sağlanır.

Madde 6 -  AKADEMİK DESTEK
ÜNİVERSİTE, bu Protokol kapsamında yapılan tüm iş birliklerinde iş birliği yapılan konu 
dâhilinde organizasyon veya projeye KTMÜ öğretim elemanları, araştırmacıları aracılığıyla bir 
rapor ile akademik destek sağlamayı ve bu Protokol kapsamında bulunmayan konular için 
ENSİA 'dan akademik görüş verilmesi talebinde bulunulması halinde değerlendirmeye 
alacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 7 -  TEKNOLOJİK DESTEK
ENSİA, bu Protokol kapsamında yapılan tüm iş birliklerinde iş birliği yapılan konu dâhilinde 
organizasyon veya projeye ENSİA yönetim kurulu, kurumsal üyeleri, bireysel üyeleri, 
akademik üyeleri, çalışma grupları aracılığıyla teknolojik destek sağlamayı ve bu Protokol 
kapsamında bulunmayan konular için KTMÜ 'den teknolojik destek talebinde bulunulması 
halinde değerlendirmeye alacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 8 -  T€KNİK GEZİLER
ENSİA, bu Protokol kapsamında KTMÜ tarafından ENSİA kurumsal üyesi şirketlere, KTMÜ 
öğrencileri ile teknik gezi düzenlenmesi için en az 30 (otuz) gün önce talepte bulunulması 
halinde; talep edilen şirketin üretim planı, ağırlayabileceği kişi sayısı, şirket içi kararları ve 
geziye katılacak KTMÜ öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli 
dersleri almış olması, gerekli koşulları sağlaması dâhilinde teknik geziyi planlamak için gerekli 
bağlantıları ve iletişimi kuracağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 9 -  STAJ
ENSİA, bu Protokol kapsamında KTMÜ öğretim elemanları, araştırmacıları tarafından 
referansla iletilen veya ENSİA çalışma grupları aracılığıyla iletilen KTMÜ öğrencilerinin
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zorunlu staj başvuruları için en az 10 (on) öğrencilik kontenjan açmayı ve ulaşan başvuru an 
ENSİA kurumsal üyesi şirketlere iletmeyi kabul ve taahhüt eder.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ENSİA kurumsal üyesi şirketlerin 
konum, uygunluk ve yeterlilik gibi şirket içi kural ve prensipleri dâhilinde yönetilecek bir 
süreçtir.

Madde 10 -  SÜRE ve BÖLÜNEBİLİRLİK
10.1. İşbu Protokol, 3 (üç) yıl boyunca yürürlükte kalacak olup; Protokol süresinin bitimine 3

durumu gözden geçirilir. Komisyonun vereceği karara göre protokol feshedilir veya süresi 2 
(iki) yıl daha uzatılır.

10.2. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile her zaman için feshedilebilir. Protokolün esası işbirliği 
ile hizmet birlikteliği olduğundan, protokolün feshi ya da yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi taraflara yasal bir yükümlülük getirmez.

10.3. İşbu Protokol'ün süresi başlangıcı yapılmış ortak yürütülen bir proje veya 
organizasyonun devamı sürecinde sona ererse bu halde proje veya organizasyonun bitimine 
kadar kendiliğinden uzar.

10.4. Bu Protokol'ün bir maddesinin geçersiz veya uygulanamaz duruma gelmesi halinde, bu 
hüküm tarafların muhtemel isteklerine en yakın olan başka bir madde ile değiştirilebilir. 
Protokol'ün diğer hükümleri bundan etkilenmez.

10.5. TARAFLAR karşılıklı olarak anlaşmak kaydı ile protokole yeni maddeler ekleyebilir veya 
mevcut veya eklenmiş maddeleri kaldırabilirler.

Madde 11-TEBLİGAT
Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği takdirde sözleşmede 
yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.

Madde 12 -  YÜRÜRLÜLÜK
İşbu Protokol, taraflarca onaylandıktan sonra her iki tarafın yetkilileri tarafından imzalandığı 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. Protokol 5 (beş) sayfa ve 12 (on iki) maddeden oluşmuş 
olup; 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

(üç) ay kala tarafların belirledikleri kişilerden oluşan bir komisyon toplanır ve protokolün

os.oi.̂ ojd
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Enerji Sanayicileri ve İş 

Adamları Derneği

Prof.Dr. Asılb<
RektOl V C I M I I  n c M U l

Alper KALAYCI
Yönetim Kurulu Başkanı
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