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Amaç
MADDE 1- İşbu Protokolün amacı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nm ihracatçı sayısının 
artırılabilmesini ve mevcut ihracatçıların bilgilendirilmesini teminen sürekli ve düzenli iletişime 
dayalı bir bilgilendirme hizmetinin sunulduğu İhracat Destek Ofisini kurma ve hizmetlerinin 
yürütülmesi konularında TOBB tarafından yetkilendirilmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - İşbu Protokol, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve TOBB’nun yetkilendirmesine 
dayalı olarak, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı üyelere, başta devlet yardımları olmak 
üzere ihracata ilişkin uygulamalar ve pazar araştırma bilgi kaynakları hakkında düzenli bilgi 
verilecek İhracat Destek Ofislerinin kurulmasına ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve 
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - İşbu protokol, Ticaret Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi (1 No’lu Kararname)'nin 441’nci ve 452’nci maddeleri ile 5174 sayılı Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 56 mcı ve 12 inci maddeleri yanında Ticaret 
Bakanlığı ile TOBB arasında 13.11.2018 tarihinde imzalanmış olan İhracat Destek Ofisleri 
Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar
MADDE 4 - İşbu Protokolde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığı’nı

b) Oda: Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’m

c) Ofis: İhracat Destek Ofisini

d) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni

ifade eder.

Tarafların Yükümlülükleri
MADDE 5 -  (1) İşbu Protokol kapsamında TOBB;

• Ofis personeline Bakanlıkta ve/veya yerelde eğitim verilmesi için Bakanlık'tan talepte 
bulunmak,

• Odada Ticaret Bakanlığı’nın olanakları çerçevesinde yerel ihtiyaçlara göre üyelere eğitim 
programları düzenlenmesi için Bakanlık ile iletişim kurmak,

• Yereldeki firmalar tarafından Ofise iletilecek sorular için gerektiğinde destek sağlanması 
için Bakanlıkla gereken yazışmaları yapmak,

• Odada Ofisin düzenli bir şekilde çalışmasının periyodik olarak kontrol etmekle,

ile yükümlüdür.

(2) îşbu Protokol kapsamında Oda;
• Oda bünyesinde, “İhracat Destek Ofisi” adı altında yeterli fiziksel bir mekânın temin 

edilmesi,
• Kurulacak Ofisin düzenli bir şekilde çalışmasının sağlanması,
• İhtiyaç doğrultusunda Ofis personeline yerel/bölgesel düzeyde eğitim verilmesi için TOBB ’ a 

talepte bulunulması,
• Üyelere eğitim Programları düzenlenmesi için TOBB'a talepte bulunulması,
• İhracatçı firmalar üzerinde farkmdalık yaratabilecek Ticaret Bakanlığı duyurularına destek 

sağlanması,
• Protokol kapsamındaki hizmetin, Odada görev yapmakta olan, bilgilendirme hizmeti



vermeye vâkıf, tercihen Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş İletişim Noktaları Eğitim 
Programına katılmış olan personel tarafından verilmesini temin,

• Her yılın Ocak ayı sonuna kadar Ofisin biten yıla ait faaliyet raporunun TOBB’a 
iletilmesinin sağlanması,

ile yükümlüdür.

Yürütme, Protokol Süresi, Değişiklik ve Fesih
MADDE 6 -  (1) İşbu Protokolü Oda ile TOBB işbirliği halinde yürütür. Bu Protokolün uygulanması 
süre ile sınırlandınlmamıştır.

(2) Protokolün kapsamının genişletilmesi, daraltılması veya herhangi bir nedenden dolayı meydana 
gelebilecek değişikliklerin Protokole yansıtılabilmesi amacı ile tarafların karşılıklı olarak 
anlaşmaları suretiyle Protokolde değişiklik yapılabileceği gibi ek Protokoller yapılarak da bu 
değişiklikler belirlenebilir.

(3) Kuruluşlardan birinin en az 1 (bir) ay öncesinden diğer tarafa gerekçelerini de içerecek şekilde 
yazılı olarak bildirmesi suretiyle veya kuruluşlarca sağlanacak yazılı bir mutabakat sağlanması 
durumunda Protokol sona erer.

(4) Bu Protokol, mevzuat değişiklikleri veya idari düzenlemeler nedeniyle uygulanamayacak olursa 
kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

(5) Oda’nm bu Protokoldeki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, protokol TOBB 
tarafından feshedilerek yetkilendirme sona erdirilir.

Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
(2) Bu Protokol, toplam (2) sayfa ve toplam 7 (yedi) maddeden ibaret olup, 05/11/2019 tarihinde iki 
(2) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girer. İmzalı nüshalardan bir tanesi Oda’da, İkincisi 
TOBB’da muhafaza edilir.


