
KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KARABÜK TSO) - KARABÜK SERBEST MUHASEBECİ MALİ 
MÜŞAVİRLER ODASI (KARABÜK SMMMO) İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

1- TARAFLAR

işbu protokol Bayır Mahalle Gazi Paşa Cad. Ersim iş Hanı No: 1, 78100 Karabük 
Merkez/Karabük adresinde mukim Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
(Karabük SMMMO) ile Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi 58/1 Karabük adresinde mukim 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (Karabük TSO) arasında imzalanmış ve aynı tarihte 
yürürlüğe girmiştir.

2- KONU

Her iki Odanın da ortak müşteri portföyüne hizmet veriyor olması karşılıklı işbirliğini 
gerekli kılmaktadır.

işbu protokol ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve Karabük Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası’nın çalışma ve projeleri kapsamında gerçekleştirilecek işbirliğinin genel 
şartları düzenlenmiştir.

Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin taleplerinin karşılanması için birlikte çalışma kültürünün oluşturulması temel 
hedeftir.

iki Oda arasındaki işbirliği; karşılıklı bilgi alışverişi,mevzuatlar hakkında bilgilendirme ve 
ortak projelerde çalışma hususlarını kapsamaktadır.

3- AÇIKLAMA

Bu protokol kapsamında Karabük TSO ile Karabük SMMMO ‘nun işbirliği yapabileceği 
alanlar aşağıda belirtilmiştir.

3.1. Toplantılar

Her iki oda da mevzuatlara ilişkin bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinde ve bu 
toplantıların duyurularının yapılmasında, toplantı salonlarının karşılıklı tahsis edilmesinde 
birbirlerinin çalışmalarına destek vereceklerdir.

3.2. Eğitmen ve Danışmanlık Desteği

Odalar ortak çalışma konuları kapsamında üyelerine yönelik düzenleyecekleri 
toplantılarda eğitmen veya ihtisas sahibi uzmanlar sağlanması konusunda birbirterrfıe 
dest^Kolabilirler.



3.3. Ortak Projelerde Çalışma

Odalar ortak çalışma konuları kapsamında,üyelerinin yararına yönelik konularda projeler
geliştirebilir ve bu projelerin işbirliği içinde yürütülmesini sağlarlar
3.4. Odaların Üyelerini Birbirlerinin faaliyetleri konusunda Bilgilendirmesi

Karabük TSO ve Karabük SMMMO ; belirledikleri uzmanlar nezdinde, üyelerinin diğer 
odadan alabilecekleri hizmetler ve faydalar hususunda karşılıklı bilgilendirme ve tanıtım 
yapacaktır.

4- YÜRÜLÜK VE İMZA

iki nüsha halinde imzalanmış işbu protokol imza tarihinde yürürlüğe girer.

Protokol süresi 1 yıl olup, imzaların tamamlandığı günden itibaren 1 yıl geçerlidir.
Bu süre sonunda taraflar herhangi bir talepte bulunmaması halinde protokolün süresi 
kendiliğinden 1 yıl süre ile uzatılmış kabul edilir.Protokolde değişiklik ile fesih tarafların 
mutabakatı ile yapılır.
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