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Devclo p ırrent(ltDCONI.) Organ izasyon u
Destcl<lcyenİyi Niyet Protol«olii

Marlde ]: ]>rolokııl Tııro.flurı
a)Destel< alaırıı-ı;

Adı : L.J lııslarırrzısı 'l'asarıı-ıı, Araştırıııa ve Geliştirıııe l(oırl'eraıısı
([}ııııclaıı böylc protol<iılcle Koııf'cı,aı-ıs olıırırl< aııılacal<tır.)
b) Destcl<lcycıı;
Adı :Ar-Cc Meı,l<ezlcri İletişiııı ve İşbirliği Platlbrınıı (ARGI]MİP)
( B ıı ııd zıı-ı [ıöy[ c proto l<o l cle Dcstc l< l eyeıı o l ara|< aıı ı l acal<tı r.)

l'Iırlde 2: l'rolokol Ikııııısıı
İşbıı protol<ol ilc [)cstel<lcycıı, 1ırotol<olcle belirtilen sLirc vr: l<oşııIlar Lıyarınca
l(rıırf-craıı-ısıııdcstcl<Icycııi tılıı,ıl<. bıı çcı,çcvccle Konl'craııs ile ilgili protol<oIde beliı'tilen
lı al<l ardaıı yariırlaıı ıııa o l an ağı ııa saIı i p o lacal<tı r.

j|,Iorlrle 3: I>rololtol Siiresi
Protol<ol iıııza taril,ıiııden itibarcn yLiriirliiğe girecel< olııp, Protol<ol süresi tel< taraflı f'esihe

kacl ar si.i ı,ccel<ti r.

X,Irıılrle 4: l'rııloliol Tiirii
Dcstcl<Iel,gı-ı taraljııclaıı I(cıııf'eraıısa sağlaııacal< desteği içcreıı iyi niyet protol<ol|ıdür.

Protol<o I l<arş ı l ı l<[ ı h i çb i r ıııaclcl i a l ışverişi içcrı-ııeıırel<ted i r.

fuItıtlde 5: Dastek I(on ıısıı
Protcıl<ol siircsiı-ıcc Dcstcl<lcycı-ı taralrııdaı-ı, |(oııl'eraıısııı taı-ııtı[ıı,ıası, duyurıı[ı'ııasıııda
clcstcl< alıııııcal<tır. Ayrıca l<oı,ıIbı,aııs l<apsaıırıırdaI<i orgaı-ıizasyoıı için l<arşılıl<lı bilgi
a l ı şvcıişi ıı i içcrıı-ıcl<tcd i r.

i},Iuılrle 6: l'rolrıliııl I,-cshi
I)ı,otol<ol I<oşııllarıı-ıdaıı lıcrl-ıaırgi [ıiıinin lıerlıaııgi bir scbeple hiç ve/veya gereği gibi

1,criııc gctirilcıııeıı-ıesi lıaliııde vçyir l,ıcrhaııgi bir scbep [ıelirtı-ı,ıedeıı taraf'lardziıı biriı-ıiı-ı

yazılı ilıL-ıaıı iizcriııc protol<ol li:sIıcdilir.

ll'Iudrle 7: Aııltışıııoz,lıltlcırın Çijz,iinıii
'l'arallıiı, arasıııdal<i aıı laşı-ııazlı|<lıır, esas olııral< sulh yoItıyla çöziilcceI<tir.

ı|'ltıtlrla IJ: I'rotrılirılijıı i|4rırlrleleri ve Yiiriirliik
İşbıı 1ırotoI<cılti (scl<iz) ıı-ıaddcclcıı olıışıııal<ta oliıp
cl iizcıı lcıı ı-ı-ı i ş r,e tara l1 a ı,ca i ıı-ızııl aı,ı ııı ı şt ı r.
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