
MALATYA GUNLERi ETKiNLiKLERi

iSBiRLidii PRoroKoLU

Malatya, 18 Temmuz 2008

Malatya ll inin tanrtrmr, kentin ya$am seviyesinin iyilegtiri lmesi, ekonomik ve sosyal

geliSimine katkrda bulunulmasl amacrnr paylaSmrg olan ODTULU Malatyalrlar Derneoi,

Malatya Egitim Vakfr ve Malatyalt igadamlan Dernegi (MiAD), lvlalatya Valil iginin ve

Malatya Belediye Bagkanhdrnrn himayesinde, Malatya Fsnaf ve Sanatkarlar Odalarl

Birligi ve l\i lalatya Ticaret ve Sanayi Odasr'nrn destekleri i le Ekim 2008'de Ankara'da ve

Mayrs 2009'da isianbul'da diizenlenecek olan lvlalatya Giinleri adlt Fuar etkinliklerinde

igbirlidi yapmaya kafaf vermitlefdir.

l\4alatya Gunleri adlr Fuar organizasyonlaflnrn ODTULU Malaiyalrlar Dernedi tarafrndan

yaprlaca!tnr ve elde edilen gelirin, masraflar grktrktan sonra, %60(ytizde altmri)'rnrn

ODTULU Malatyalrlar Derneoi'ne, %4](yuzde krrk)'rnrn ise N/lalatya Eoitim Vakfr'na

brrakrlacaornr kabul etmiglerdir.

Bu kapsamda:

1. ODTULU Malatyalrlar Dernegi, Malatya Giinleri'nin ilk adrmr olarak, Ankara'da

diizenlenecek olan etkinlikleri drizenleyeceki etkinliklerin planlanmast, diizenlenmesi,

katrlrmcrlafrn belirlenmesi, reklam ve ilan yolu ile duyurulmasr konulannda yetkili ve

sorumlu olacaktrr.
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2. Yine aynr minvalde Malatya Eoitim Vakfr ve Malatyalr isadamlan Derneoi (M|AD)

istanbul'daki etkinliklerin planlanmast, dUzenlenmesi, katrfumcrlarrn belirlenmesi, reklam
ve ilan yolu ile duyurulmasr konulannda yetkili ve sorumlu olacaktrr.

T.C. Nlalatya Valil igi ve Malaiya Belediye Bagkanlrgr etkinliklerin diizenlenmesi

konusunda, kamu adrna hakem ve imkanlan gergevesinde destek9i olarak yer alacaktrr.

Malatya Ticaret ve Sanayi odasr ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi, etkinlik

katrllmcrlaflnrn belirlenmesinde, elkinliklere il iqkin duyurulafln reklam ve ilan yolu ile

duyurulmasrnda imkanlarr dlgilsilnde ODTULU [/]alatyaltlar Dernegi, Malatya Egitim

Vakfr ve lvlalatyalr igadamlan Dernegi'ne (MiAD'a) destek olacaklardrr.

Malatya Egitim Vakfr, etkinlik ortaor ve ODTULU Malatyallar Derneoi ile mutabrk

kalrnacak konularda planlama ve duzenleme sorumlusu olarak yer alacakttr.

TUm taraflar, etkinlidin duyurulmasr, sponsor bulunmast, resmi goriigmelere katkl

saglanmasr konulannda gdrev yapmak uzere bir araya gelmislerdir.

Etkinlikten elde edilen gelirler, Malatyalr d0rencilerimizin e$itimlerine katkr saglamak

amacryla burs, eoitim arag ve gereci temini amaQlarryla ODTULU Malatyalrlar Derneoi

ve Malatya Ediiim Vakfr ti iziikleri gergevesinde kullanrlacaktrr.

T.C. lvlalatya Valil igi ve Malatya Belediye Ba$kanhdr finansal bir sorumluluk

iistlenmemekle birlikte, uygun gdrecekleri imkanlarrnr, takdirleri dlgiisiinde

kullanabilecektir.

Bu igbirligi protokolti, etkinliklerin tamamlanmasl ile sona erecektir.

Anlasmazlrk hatinde, taraflar iyi niyetle uzlagarak bir duzenleme yapmak igin ttim

gabalannr gdstereceklerdir. Bunun miimkiln olamamasl durumunda, taraflar T.C

l,4alatya Valil iginin ve Malatya Belediye Bagkanlrgrnrn hakemliklerini kabul ederler.
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odasl

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi

oDTULU N4alatyahlar Dernedi
A|l qeLirL

+t'1
Malatyah lgadamlafl Derneoi (MIAD)
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N4alatya Belediye Bagkan

Malatya Egitim VaKl
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