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XONUve,lMAÇ
Mıddel-Buprotokoltlnamacı,ilbazındaişgücüarzvetalebinintiimbileşenlerinibuluşturarak

eşleşmeyi kolaylaştırmak ;;;; g",çekl"İtl,i1","k "Tekirdağ Ku,iy_"j ne. 
§PO^rn 

Fuarı"nın

düzeıılerımesinde Tekirdağ i;;;;r",i;a;, İı ııuaıırıuğü, Namık Kemal üniversitesi, Trakya

Kalkrnma Ajansı, ildeki rJ*L v" sanayi odalan, Tekirdağ Büyiil<şehir BelediYe BŞkanlığı,

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdtı.ıtıgtı u.urlnouii işbirliğinin usııl ve esaslannı belirlemektiı,

KAPSAM
Madde2-BuprotokolTekfu<lağKariyerveistihdamFuan,nındüeıılenmesiveyiirütülmesinde,Fuar
temasrna ve ıımacına ,ya*, to]rrı*au eğitim, seminer, konferarıs ve siiyleşi gibi etkinliklerin uYuın

içerisinde yürütitlmesinde TJ;;;l;ö ve İş Kurumu İı Müdürıüğü, Namık Kemal üniversitesi,

Trakya Kalkınrıa Ajansı, Ildeki ri.rt v" Sarıayi odalan, Tekirdağ Büytıkşehir Belediye Başkanlığ,

i*ira"g n Miııi Eğitim Müdiıılüğtı arasındaki işbirliğine ait usul ve esaslan kapsar.

DAYANAK
Mıdde } Bu protokol;

a) 4904 sayılı Tilrkiye İş Kurumu Kanunu hiikibrılerine,

b) 2|.o2.2o17 tarihinde ,"rı".1i].,ıiu". ve Mesleki Eğiüm Kurulu,nun l. olağanİlstii toplantr

kararları,
dayaııılarak hazırlaıı ııştr,

TANIMLAR
Madde 4- Bu protokolde geçen;

a) iŞ*un, Tekirdağ Çalışma ve lş Kurumu il Müdiıılüğünü,

b) TiMEM: Tekirdag İl Milli Eğitim MüdiıIlüğünü,

c) TBB: Tekirdağ Büyükşhir Belediyesi Başkarılığını,

ıl) TTSO: Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odalannr,

e) NKÜ: Namık Kemal Üniversitesini,

fl TKAı Trakya Kalkınma Ajarısını,

g) TESOB: Tekirdağ Esnaf ve SanatkArlar Odası Birliğini,

h) i'uır: Tekiıdağ Kariyeı ve İstihdaın Fuannr,

ifade eder.

GöREV vE yüı«ııııüıüı«,ın
Madde } protokol hıtktıırjeİJo vururtıı-..inde taraflann görev ve yii,hrmlülitkleri Şunlardır,

A) Tekirdığ Çalışma ve İş Kurumunun Giirev ve Yükümlülükleri

a) İŞKUR üyesi işletmelerin fuara katılmalannı sağlamak için gerekli duyurulan yapmak ve

görüşmeleri gerçekleştirmek,

b) Fuara katılacak iştetmelerin işlemlerini yiidtmek için koordinasyon merkezi kurmak,

c) Fuarı İŞKUn Uyesi işsiz vatandaşlara duyunnak, 
_ _' 

Fuann duyurulması ve tanıtrmı için yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak,

e)FuarbiümininardlndanfuaıailişkinaynntılıbirmporhazırlamakveYlhazırlatrnak,söZkgnusu

;aporu işbirliği yapılan kurumlara sunmak, [ 
- 
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$ Fuar etkinliği ile ilgili anket yapmak,

g) Fuar davetiyelerini bastırmj, iıgiıi işyerlerine, paydaş kurumlara, STK,lara vb. gibi göndermek,

h) Alınlık yaalaruu haarlatmak,

ij coa", .uayo, ş reklamlannı Kal!«nma Ajansı ve Üniversite ile birli}ıte yaptırmak,

j) Kalçm, bloknot, cepli dosya, not kartr hazırlatııak,
'D ,J;;;ğ r_iy", * ı.tiı,'J_ Fuan (TEKiF) paydaş Kurumlann Görev Dağılımı tablosunda yer

alaıı diğer göıevleri yerine getirmek,

B) Tra§a Kalkınmı Ajınsı'nrn Giirev ve Yükümlülükleri

a)Fuarıbaştansonakadarorgarrizeedecekolanfirmayıbelirlemek,firrıayaödenecekolanücretin
tamamınr finanse etmek, Iiiıayı görevlendirmek, firmanın gerekli işlemleri yapmasını sağlamak,

b) Aşağıda belirtilen işlemleri organizasyon firma§ıyla birlikte gerçekle$irmek,

1) Stantlan (en az 70 adet) oluşturmak,

2) Dış Cçhe Reklam (Bilbort) hazrlamak,

3) Vinil Afş (7 M Genişlik, 2 M Ytlkseklik) hazırlamak,

+i vinil rıoigadiniz Pankartı (2,50 m yükseklilq 20 m genişlik) hazulamak,

sj viniı erş (24 m genişlik, 2,40 m yiiksektik) hazrrlatmak,

O! Vinll arış-Ciriş Pankartlan (3,20 m genişlik, 5,20 m yfüseklik) hazırlamak,

Z) Vinil lnş (l m ytlkseklik, 5 m genişlik) hazıılatmak,

8) Vinil Afiş (1,5 m yilkseklih 3 m genişlik Süeymanpaşa, ÇerkezkOy Çorlu Meıkezine asılacak)

hazırlamak,
9) Vinil Afiş (l0 m genişlilq 3 m yilkseklik) hazırlamak,

10) 200 adet afiş (30i50) hazırlamak,

11) 50 adet afış (50t70) hazırlamak,

12) Süne Aıkası Süslemelerini §amık Kemal Üniversitesi'ndeki konferans salonu) YaPtrrtınalı

l3j 70 adet Kulangıç Balrak (l OO*75 cm) hazırlamak,

laj 1O adet Xırlangıç Bayrak 8 (l m genişlik, 1,5 m yiikseklik) hazırlamak,

15) 4 Adet Roll-Up hazırlamak,

16) parıel masalarırrrn, sandalyel.rinin giydirilmesinde Namık kemal Üniversitesi ile işbirliğ yapmalç

17)Açılışkokteyü(tatlı,t*ıu,t,.-pa*ta'çerezminipizz4çikolatalıeklerveiçecekleritemin
etrnek) hazrlarnak,

18) Açılış basm yomeğini dtizenlemek, giderleıini ödemek,

lSİnereı, afiş, broşii,r hazırlanmasında destek olmak, giderlere kahlmak,

iojlı",i,i r".rı üniversitesi ile birlikte etkinlik tarutım videosu hazlrlamak,

2l) Fuarta ilgili video çekimi, fotoğaf çekimini Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte yapma]q

22) Şehir dışı ziyaıetçilerir,- 1,on"şrnu"lu"n (1O kişi) ulşrm ve konaklamalannı organize etnek,

giderled finanse etnek,

23) Şehir içi ulaşımda belediye ile işbirliği yapmak,

24) Nakliye giderlerinde paydaş olmak,

25) Fuarla ilgili teknik alt yapı personellerini belirlemek,

26) Fuar bitiminin u.oroo'*'fu'aİu ilişkin aynntılı bir rapor hazırlanıak veya hazırlatmak, söz konusu

ıaporu işbirliği yapılan kıırumlara sunmak,

27) Fuar alaruna ulaşımın sağlanması maksadıyla, iıniversite ve ortaöğretim kurumlanndarı gelen talep

üzerinevere,senbelirlenennoktalardanservishizmetiniSağlamak,
28) Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuan (TEKİF) Paydaş Kurumların Görev Dağlımı tablosunda yer

alan diğer görevleri yerine getlrmek,

t\ l :,1/,:
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C) Xı-rl. X"n"l Üniverıitesi'nin Giirev ve Yükümlülükleri

a) Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuan (TEKİF) kapsamrnda Fuar alanı belirlemek,

b)lnsankaynakları,istihdam,girişimcilik,"ku,iy".konulanndakiseminerleriFııarrnerkezindeki
konferans salonlarmda gerçekleştirmek,

c)Fuaraüniversiteöğrencilaininkatıhmmmsağlarımasıamacıylailgilitiimduyuruveyaaşmalan
gerçekleştirmek,
İİ rorro-. 

"" 
paneller için sunucVspiker görevlendirmek,_

e) Konferans alaruna ve ihtiy;;r;; yerlre 400 adet kolçaksız sandalye (giyclirmeli, 400 adet) temin

etrnek,

f) Masa (giyclirmeli, 75 adet) tanin e§nek,

; ;;;liİ;*mı, elektrik, su, temizlik giderlerini karşılamak,

ı) Fuaı alanını güvenli$ni sağlaınak,

i) Fuaıla ilgili video ç"ki.i, f;;;; çekimini Kalliınma Ajansı ve İŞKUR ile birlikte yapmak,

jİ ru-u rut lu.ut Kurum personeline öğle yemeğ vermek, 
_

Ö aŞr-, U. 
'lgili 

yön-etkinlik levhalanıu belirlenen yerlere koymalç

İjrJ" ilglli 
'"t 

ik alt yapı personellerini belirlemek,

m) Fuar bitiıninin ardından 
,n 

*u ııgin aynntılı bir rapoı bazırlamak veya hazrlatrıak, söz konusu

;T}"$;İ,ilxT]T"Hffi}Tiffi;..) 
paydaş Kurumıann Görev Dağııımr tabıosundayer aıarı

diğer görtvleri yerine getirmek,

B) Tekirilağ Büyükşehir Beleiiiyesi'nin (Xirev ve Yükümliiliikleri

a) Fuar organizasyonrınrın duyurulması ve taırıtımr ign yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak,

b) Basılı ftıar tanrtım .""oi,nJ", il genelindeki top.u, ı.ouşuı., billboaıd vb, gibi nokalarda yer

", 
iffil;:lffih,. sağlanması maksadıylao i,ıniversite ve ortaöğetim kurumıanndan gelentalep

iizerine ve re'sen U"li,İ,İ"n 
"ol,tulardan 

servis hizmetini sağlamak,

d) Tekirdağ «*v".,"'i.riır;. rr., 1rerlD puyü r*,i"ı*n Görev Dağılımı tablosunda yer

diğer görevleri y"ri",g"'i""t Çin gerekmesi durumrında destek olmak,

c) Tekir.ıağ iı Milli Eğitim Mütlürlüğii'nün Görev ve Yüküuılülükleri

a) Fuar orgaıizasyonunun duyurulmasr ve ta trml için yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak,

b) il genelindekt ;;;;; ;ğrencilerinin t _u iu,ı,_ı_,ru ve fuaı ziyareti esnasındaki

", 
[:ilffi."ö;1t5$*am Fuarı (TEıdF).paydaş Kurumıann Görw Dağııımı tablosunda yer

diğet görevleri y"*" g"İ*"t l"n gerekmesi durumunda destek olmak,

D) Tekirılağ Ticaret ve Sanayi Odasr'nın Görev ve Yükümlülükleri

a) TTSO üyesi işletmelerin fiıara katılımlarınr_İ.t'Tl*:,".n""ak 
faaliyellere katkı sağlamak,

:]lş"1-"il#:,:işH,t]:§lş:,;ri:ilii,,#:";,il::,"*,"i*Jiun,ikapsamında
sergilenecek görsel materyallerin basımı için katkı sağlamak,

d) Ticaret ve Sunuyi Oaus Uy",i işletmelerin fuam katılımlan sağlamak,

e) Tekirdağ Kariyer ve ,;;Jd; i;r, (TEKIF) Paydaş K,ırumlann Görev Dağılıml tablosunda yer

diğer görevleri ,""." ,"",^"U için gerekmesi du6munda destel< olma\ ,"' 4lg

(/" *$1 :A--ı(- t





E) Tekirdığ Esnaf ve Sınatk§r|ar Odısı Birliği,nin Giirev ve Yükümlülük]eri

a)

b)
c)

d)

TESOB üyesi işletmelerin fuara katılımlannı sağlamak,

Fuaı organizasyonunrm duyurulmasl ve tantıınr için yapılacak faaliyetlere katla sağlamak,

Afiş,pankaoelilanı,bıoşi.irvb.fuarıanıtımmateryallerivefuaretkinliklerikapsamında
sergilenecek görsel materyallerin basımı için kaüı sğamak,

Teİirdag Kariyer ve istihdam Fuan (TEK1T) paydaş Kuruırüann Görev Dağılımı tablosunda yer

diğer görevleri yerine getirmek için gereknesi durumunda destek olmak,

ffiHDAMFuAR|(TEKIF)
PAYDAŞ KURU MLAR|N GÖREV DAĞlLlMİ TABLOSU

slRA
l{o

6lDER düsl BldM/ADET 5oRuM[u xuRUM/xURUMıAR Agl(IAluA

1 sta6d

70 Adet
TRAl«A

XALKlNMA
AJANsl

1ooo mı 9ıand alanl, 15@,nısi standarı ltand
olaca& düşünülmii§tür. (ıırulum,söküm, her bir
stand lfjn §lkland|rma spotu, elel(ğlı lçln gruppfiı
dahil. En aı 70
sısnd olarak hedeflenm€ktedir.

2 viniI Hoşgeldlniz
Pantarb (2,5o m
yükseklilç 20 m

a€nlslik)

1Adel
TRA(YA

KAll(lNMA
AlAı,lsl

Ü niveGite Fuar alanl 8i,işine ta kılacak

3 vinil Afiş (24 m

8enişlilç 2.40 m

Yükseklik) ıAdel
TRAwA

KAtKll.] MA
AlANsl

Etkinlik alanldlş 8lıışine kolonlal aras|na aa a..ı.
Tasanm, nootaj ve §ökom (alİınmaAJansma ait_

Kuş gö.ü dikişli

4 VlnııAflş.Glrlş
Pankanlan (3,20 m

Benişlllç 5,20 m

vüke*ıik)

2 Ad€l
TMKYA

KAlKıNMA
AJAN5l

Fuaİ alanln 5ağ vğYa ao|una arllacak. Tasanm,

montajve söıüm Kalklnma Ajans|na aİl. Kuş 8öİğ
dikişli.

5 VinilAfiş (1 m

Yokseklik,5 m

senl§]ik]
10 Adet

TRAKYA
KALxlNMA

AJANsl

11 ilçPglrişl€rin€ asllacaı. Yan dlİişli^ Tasartm,

montajve söküm Xalklhma Ajanslna ait. Kuş tözü
dlkişll.

6 Mn|I Aflş (1,5 m
yük5eklik, 3 m

8enişlik)
sillerymanpaşa,

Çerke.kii,y Çonu
Mek€zlne as acak.

3 Adet
TRAKYA

KAL(lNMA
AJANsl

Şehir merkezj alanna agllacak. Kuş gölu dikjşll.

Tasanm, montaj vesöküm xalknma Ajangna ait,

Kuş 8ö2ü diklş|i.

7 VinilAfi, (ı0 m
genişlik,3 m
yül§eHik}

1Add
TRAXYA

KA[(lNtrA
lJANsl

Kuş gözü dlkişll, monıai ve söküm, tasanm ve

b.sb; (alkhma Ajanilnl alt.

8 sAHNE ARKAsl
süsl,EME (İüamlk
Kemal

ünav€riiıesin'deh
konferant sa lonu )

KAtKlNMA
AlANsl

univ€fsite t(onfrans salonuna asllacek. Ta9nm,
montaj ve söküm K.lkJnmaAjanyna ait, fuş 8ö,ü
dikişli.

9 (ıİlanglç Bayrak
(100'75 cm) 70Adet

TRAKvA
xALKlNMA

AJANsl

Fuara ıatllan firmalann masalannm üstüne

seritecek. Etkinlik logolu, teİli,saten ktrlang|ç

baYrak,

10 Vlnll Afiş (5 m
genlşlik, 1,5 m
yğk5eklİkl

ı Adet
TMKYA

AJANsl

Fuaralanlndaki danlşma banko5unun a*a fonuna

1t xlrlanglç Baylak l1
m 8enişllk, 5 m
yOİseklik)

ı0 Adet
TRAKYA

KALXıNMA
AJANsl

fuaralanl lçlndeuıayçaı|yaasllacak. Monaaj ve

söküm (a lklnmJ Ajanglna ait, Padak saten, teı yüz.

4 bayrak işXUR logolrı.4 baYİak Türk Bayrağ|,4

bayrak da etkinlik konseptine uygun oıacQİ.

*^\ -Aı k--
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8askı vetasanm dahil.

Tasanml v€ yap§tma$ dahil.

12 Roll-up
4 Adet KALİlNMA

AJANs]

panel Ma§ala,ının
G\dl.tlme§
{Logolu}

3+3 tuARA xAllLACAK çiRMAIARA AlT

EtUnllkte sıand acacak flfmalara verilecek, He,

firma için4 sandalY€ do9ünülmüş,2 i( uımanlan,2

de konuklar için-

|4 konferans v€
pene|İer için
5unuGu/spike.

1 xişl
t{AM|x lGMAL
üNlVEısnEsl

15 aoEak5ız sandalye
(6lydirmeli)

4oo Adet
NAMl( KtMAL
üNlvERslTEsi

NAMlx K€MAL
{J N iVE LslTEsl

Etkin|iğe kitllacak fi rmala.a v€rlle(el,16 Masa {6iYdkneli)
75 Adet

17 Açllışxokteyll
(Tat!ı,tuzlu,kuril
pastaJeİeı,mani
pizıa, çikolatalI
etl€r)

250 xlşi KALK|ı,aMA AJANsl

1E A9llş sarn Yeİn€ğl

50 Kşi
TRAXYA

(Au(l NMA AıANSl

NAMll( lGMAL
ğİrfuERsİr€sl

19
Elklnlik Alanl6€nel
Gdederi
(Ebktnk, EmldiÇ

vs.)

)«x

z0 Ahnllkyazılan

70 Adet

iŞXUR
TExiRDAĞ

iL
MÜDÜRLÜĞÜ

NAMIK KEMAl
üNiVEnsiİEsi

21 Güı/enllk
xxx

22 Gazete Reklamlan

Ulu5al/Yerel
Gaıete|er

iş(UR
TEKiRDAĞ

it
MÜDÜRLÜĞÜ

TRAKYA

KALKlNMAAJANsl

21 Redyo Reklamlan
Radyo lşKUR KALXlNMA AlANsl

l

E*inliğe o.tak/paydaş olan kufumlarln (Ticaİetoda5l, Esnaf odasl, Teki,dağ BğyükPhk Bel€diyesi, Üni\rcrsfte,

']ş"İ".İ". İl"İJlİ,,i g,bi) h.ftaily'ay',k deırülerlnde veya ledlerinde üoet9lı olar,k ıeklan yaplacaktı,,

24 sektöfel Derai

Reklamlar|
xxx

HD İ.litede2s vldeo Çekiml
2 6ün (AU(lNMA

AJANsl

NAMIK KEMAL
üNlvERslTEsl

26 Fotoğraf Çeklml
3 6ün

InA§A
l(AtxlNMA

AJANsl

NAMIK rcMAL
üNiVERsiTEsi

17 Fuar. Katlacak

öğle yemeıi

20 Kşi
NAMlK KEMAL
üNivEnsiT€si

Ettinlik sonunda haırlanacak.
28 Der8i

5o0 Adet
işKUR TEı(iRDAĞ
ll" MüoijRtOĞü

29 Afiş 3or50

2o0 Adet

TRAWA
xALKlNMA

AlANsl

ı7ogr,ku!e,4 renk, ıasarlm+renk ayırımı, düı
k.ri;. g€lediyeotobüsıennde, kamU binalönnda

ve d iğer yerlerde kı]lla lacaktır, a

ü *$, \ --.--%
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30 Afjs g,o'70

50 Adet

TRAKYA
(AL(lNMA

AJANsl

17o gr.kuşe, 4 renk. tasanm+renk aYlrıml, düz

kelim, KöV]eaCle, kamu blnalallnda ve diğer

Yerl€rde kullanllacaktlr.

31 oavetiye (zarf|

0ahil)
1.500 Adet

lŞKURTExlRDAĞ
it MODüRtUĞü

Elilanl
ıo,00oAdet

TRAKYA
KALxlNMA

AJANsl

135gl tı]re, A5,4 renk baskıll (Tasanmı dahil)

33 Yön-EtkinIik
tevhalarü xXx

NAMI( I(EMAL
üNlVERsİrE5ı

u (aıem

1000 Adet
lşKuRTElüiRDAĞ
itMüDüR[üĞü

25 rapralç kapaksla alttan ka onlu, üstten

yaoi|rmah.
8o g.. 1. hamuo 4 renk baskıll.

35 Bloknot

1m0 Adet
lşkuRTEl(inDAĞ
iLMÜDÜRLÜĞÜ

4.enk ba§klll, aepli,

3go 8İ. Amerikan baskl, brlstol, üş! mat selefon,

36 cepll Do§y.

1ooo Adet
işKURTExlRoAĞ
lLMoDüRrüĞü

22o gr. Yerli bİi.tol8x14
37 Not l.irt|

1oo0 Adet
işKUR TEKiRDAĞ
ir MüoüRLüĞü

38 EtkinlikTanftIm

2 Adet KAL(lNMA
AJANsl

NAMlX I(€MAL
ü N ivERsiTEsi

2-3 dakikalık. Pal modunda (720x576} ve

lnterne e YaYlnlanacak şeİalde
haırlanacaktlr,(Tü.kçe §eslendlrmell}

39 Bayfak Takım! (2'li)

75 Adet
işı(uRTEKiRoAĞ
it MüDüRLüĞü

Etkinliğ€ katll.n firmabnn masa süsl€mesiıçln

kullanülacak. Türkbay.ağ| v€ etkinlik için

oluİurul.n lo8oYu ıapseyan bayrak şeklinde

olaaik_

40 Ts"ht, d,ş,.\-"tçy l l l TRAj«A

l Üıaım, xonakıama l ıoriş; l l KAIKıNMA
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Madde G Tekirdağ Kariyer ve lstihdam Fuan (TEKiIJ) 23_24 M€f:l2017 taihlerinde 2 güıı süre ile

Naınık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Mahallesi Karnpüs Caddesi No:l SülelmanPaŞ /Tekiıdağ

adıesinde gerçekleştirilecektir.

Fuar organizasyonu ile ilgili olarak tüm kurumlann katılımı ile Fuar orgınizısyon kurulu

oluşturulacaktır. Fuar orgınizasyon Kurulu İŞKUR n Müdüİiı Başkanlığında kurulacak olup,

kurumlardan teırısilcilerin katılımı ile oluşturulacaktır. Fuar organizasyon Kurulu organizasyonun

marka değeıini artırmak için profesyonel bir şirketle anlaşma yapabilir ve fuara ilişkin gerekli ttim

konularda hizmet alımı yapabilir veya yaptırabilir.

Katılımcı işletınelerden katllım bedeli alınmayacaktıı.

Fuar 1anıtım materyallerinde Tekirdağ valiliği, protokol tarafları ve yapılacak etkinliklerde destek

sağlayacak kamu kurum ve kırruluşlannın logolan yer alacaktır,

Fuarm tatımı için yapılacak olan billboard, parıkart, afiş gibi görsel dul,rru materyalleri ve

yazılı_görsel medyada yer alacak reklam faaliyetteri için ilgili kurumlar işbirliği yapabilir.

Fuaı başlangıç tarihinden en geç bir hafla önce Tekirdağ valisi ve taraflann temsilcilerinin

kalılımtarıyla Fuar tanıhm faaliy€tleri için basın toplantısı diizenlenecelıiı.

Bu pıotokol çerçevesinde gerekli görülerı hususlarda ek protokol diizenlenebilir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Mıdde 7_ Aılaşmazlıklar taraflar aıasında iyi niyet yaklaşımı çerçevesinde çöziilür. Bu ş€kilde

çözüleınemesi halinde anlaşmazlıklann çöziimiinde Tekirdağ Mahkemeleri yetkilidir.

DEĞişiKLİK VE soNA ERDİRME
Mıdde & Bu protokol kapsamında taıaflardan biri protokolde değişiklik yapmayı önerdiği takdirde, bu

önerisini yazılı olaıak bildirir ve taıaflann mutabakatıyla değişiklik yapılabilir.

iş bu protokol imza tarihinden itibaren fuar bitimine kadar geçerlidir. Taraflar 1 (bir) ay önceden feshi

ihbarda bulunmak kaydryla tek taraflı olarak her zaman protokolü fesih hakkına sahiptirler.

8/g

YüRüTME
Madde 9- Bu pıotokot hükümleri taraflarca yürütülür. l
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Madde l,G Bu protokol imzalandığı tarihte yiirtirlüğe girer,

iıvızı ranini
Mıdde ır_ iş bu protokol kapak dehiı 9 (Dokuz) sayfa ve l l (on bir) maddederı ibarÇt oluP 8 niİsha

halinde diizenlenmiş ve taraİlarcaimzaaltına alınmıştır. ... lOU 2OL7
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