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Bölgesel Kaı,il,er Frıarlaıı
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TüRKiYE OD.\L.\R \.E BoRs_\L_\R BiRLiĞİ B.{ŞK{\-]-IĞNA

ctuulıtıIbaşkaüllgı Hiuıa_veleıiude geıçekıeşlıı ıleı "yereırek Heı yeıde" ıeuıalı Bölgesel

x.rru., tİoİ.İorİ :o:o 1,ılıİı<la lj0 
- 

ttuir,eı:siıeırın ışbırliği ile l0 thrklı iliınızde

s;ı c ekleşıiı,ilecehııı . Fiırualaruı kaı,il,eı, fiıaı,laı uıa kaıılurıı ile
=''"^T"tİİ;;;r;;l;;. b"İİ;siııcleki ıiııiı,ersireli geıçleı, ıçur ıstilıdaııı koırıısuıırla fırsat

eıitlığı sağlaıuııası.- '' "=- 
Üİ\İİ.İali öğı,eıcı r,e ıııeauılaruı tiııııalaı ı kazauduılııası,

c) Boıgeseı iİti]ıt]arı olaırıklarr 1,arataır tiıırıalar da dalıil olıuak tizeıe. niırı ışr'eı'eııleriıl

niıeliklı ışgiicti aı.asuıclıki biliıııı liğuıııı. işı,ereıı ıııarka cleğerıırııı aıtırılı»ası r'e ııiteIikli

ı isiiciute 1ı[asnıas ıuırı öııii açılırıası.''=""'liö;l;i;ğ;;rJ;iğ.r.ise şuketleı,e },eıeıek }.iııeıııııi ıapıııa tiısatı sağlaıu»ası.

.j şl*.ıı.i.. ıstiiıdaıı soıluıı !-a)ata,1 geıçleruırızıı bııhıııtlrığı.ı lıölgeleıe ıılaşaı,ak,

sosval soruııılıılrıklaı uıı 1,eıiıre getiı,ıürelelılre aracılık edilıııesı,- 
hedefleıuuelıedu,,
Bıı kapsaıııda. lıuliğııııze bağlı ttiuı odalaru ı,e odalarınıza bağlı tiı,ıııalaıııl

böleeteı,uıdeki eıkiııliklere katılıırı öııeıııle ıavsıl,e edil»ıekıedır,
""'''*s;;'i;i;;;;';i;;;üi iopio,r*,an geıçeLleştirilecek thalil,eıler ı,e dtizeııleııebilecek

erkııIlıliler Ek- l 'de deıa1,laııdu ılıııştu''^""}'iigii., ii:],;ı; i;;ii[ii n*irn. katıluıı >ığlaı»ak. bağlı fuıııaiaruıı bıı .vöude ıeŞr'ik

eııııek r.e eeıekeı deıteğı r,eııııek iizere odalaıırızı 1-öııleudiıııeıuz ve t-ıııııalaııır tiıaılara

İoİİİoİ,,,,, Ğşı,ik en»eııız-bti}iik öııeııı taşuııakıadu*""-":ii;;J^-i.iiil.rrri.ı,-'İrİİİ,a"r,İro katkırlı bııhuuııak aıııacı1,1a. Cııııılnıı'ba;kanlığı

Hiıııaı,ileruıcte diiieııleıeı Bölgeıel Karıı,eı, .Fı.ıaı laııııa kaııları fiıııralarııı KoSGEB liıaı,

ililili;'ffi;i,';i;ı.,,;il;i;,; ıçıır-eeıeklı ışieııilerııı lıaşlatıIıııası hıısuıııııtı bılşıileı'ııııze ı'ıca

edeıu», 
._t
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Ek l:"Yeİeİıek Her Yerde" (Bölgesel Karil,er Flıarları} Kepsaİnüııda GerçekleŞtirilecek Faalil'eıler ve

Ditzeılleııecek Etklıılikleİ*

1. stınl lle Kıtılııu

Kı.ınunlarııı. katriuıı gösİerdikleri iıaılardı 5ıaııı ılatıIi]rıı!ııı brıltıürrnas! zoruılrıdııı. Brı alarılarda

kıınınılarca görevlendirilecek perso»eliıı. zı},aıeIçı ögreııcl ı,e ılreaınlara lıınınrlarıııııı isıilıdaııı

ptılitiiıları. sİııı<luğlı kariJ.er olaııakları r,e lıınırnııı sonıınlulı*ları lıakl,ııda bilgileudinuede lırıhıruııası

tıekleruııekedir.

İstiİıtlonı süfeçlerı \.e f,ari_ver olanakjarı hıkltııı-la g.rekeıı tttizıi]i çe ıçeri-[.ıe bilgi akıarılabılnıesi

içuı staııı alıuurcla ııısııı kal,ııı-ıkları persoııeliııuı göıevleodııilnıesı öııerılıılekIedif. Kuırıın ıııırka

uıluurligi çalışııalaruıııı geleü1ıği biç-ınıde vilılldllebilİıesi ıçiu lıalkla ilişkiler 1'a da kınıııısal iletişıın

,ıapanrrrni uoronıarrıııı .J,ı. "desıek persoııel" olaıak ıısııı kavrrekları persoııeliııe eslik eıtııe.r ti_vdılt

oıaca]ııır. yoğrıılııkla. rekıık konlı \.e siıfeçler İizerırde çalışaıı kunıııılar ıçıı. söz koı'ıusrı siıreç r'e

koıırılarda ı,ızrı.}ırn \-e bıı kouular<lı bilgilenrlinırede bulrınabilecek ııitelikıe bir Persoııelİı de destek

persoııel arasııa dilıit edilınesi u!,gundrır,

steıt alar arurda proı-es1,oııel stııııı h.ınılıııılıı vapılabileceği gibı örthcek sıa gibl ponatif s[aıırlaı

ıle ça <la hınıııralaruıı teııısil erleıı roll_up. bavİak. xtiŞ \t]. ıııateı.\,ıllef kJllanülıuasü da ıı1[ın iiıtldtlr,

Eıı rıtgun sla!}t ılaııxurı tesbiıı. alan plaırı. ölçülerı. sİxİ]t h:ılnılrıın $ıİlefı gibi koıırılırdc eç s:rhibi

lıııiı,etsııİlle görtlştileıek ıılııabakaı sağlaıunası gerekııekıedır,

2. Spousorluk

Er. sahıbı iltıi\.ersııeler. katılıtııcı li:ı.ınınılefiıı talep erıııesı lıalı!ıde "spoısorlıık ' ıııır'aırı ile diğer

kaı[ııııcı ınınııııalara kr},asla al,rtcalıklı karılıııı ılıernaıiflerı sıuıabilnıektediı, _\larka bilinulığııe

1:",or, "upn, 
fir,r-lara 1,önelık getisıiriletı bıı kaıılıııı alıernatıfiııuı ko5rıl ve dera_"-ları ıçın ilgili ev salribı

iiı}içersiıe ile ıletişııııe geçilıııelidir,

3. Destelİlel,ici I\aıit-er Eıklıııilileri

kunuıı lıızııreılerıruıı. suıdlığlı kafiçer altenıarit,lerıruıı l,e i>e sirış süreçlerıııiır, ilgıleueıı ögıeırcı \,e

ırıeaııılara cleta_v-lıca ıktanl<lıgı srııııııı tıilgileıcllrıııe onınrıulefıırıı diizeırle ]ıesı ttıııı kaltluncü

krırunılara siddetle ıaı-sır-e edilrııekredif ,

Sözkonusııbılgileudirnıeonınıııılarıırıır.öfueııcr\.eıneaıuliıİdengelensonılaraııetceı.aplar
\.eIebilecek },eİertilige sahip ı.lzınan persoııel. ıerciheıı [ıir },öııeİıcı ıaratludaıı 1,apılınısı Lınıııı ıııarkı

ııııı.; ı bakıııırıdaıı tlüa rıvgrııı olacılıu

isıeıııııesı iıalınde katllılııcı }nıruı lar. örııek ola1, çalışnıası. aİöl],e (,alıŞınası gibı ek kırıver

erkiıılililerı dlızeııle},,ebilecekleü d l!

Bılısi geçeüı riiıı] kaİıJ,el, ediinlrkleü_ı ıçııı ılııil,aç drılıllııı aıılfı k(,ınleraııs saloıırı r,tı, alaıılar, eı, salrı[ıi

iıılr.eısite iaiatln<tan ıeı]itı e<lileceİıır. Eıklııliğıl ğütrü \-e saati gıbi deta\lar. li.ıtrlııııcı lQınutı r'e eı'

,alriür, 
'rrri.,"rrua 

oı,asıııd3 kiırşllıklı ıııı,ııabııkat esasııı:ı göre belıile!ıece}iıır

' Kaıılıııı lioşr,ıll0ıı ile ı

tırrttersıteler ıle ilerii
ıleıaı,lı bılgı l,e katılııIu kesxlleş

gecllnıelı \,e Söz koır].ısu iı
tirııek ıcııı Eli-:'de beltfiıleı] eı,>ılıibı
ııır,eı,sııe ıarafiııden tsteüreıı belqeler

lgilı
iıııe

taıIıi,ııtıliıııüııiı lıd ıI
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