
 

 

HİBE PROTOKOLÜ 

 
Bir tarafta “Meclis-i Mebusan Cad. No: 22 34427 Fındıklı Beyoğlu İstanbul” adresinde 

mukim İMEAK DENİZ TİCARET ODASI (“ODA”), diğer tarafta “Müştakbey Mahallesi 

Belediye Sokak No:6 48000 Muğla” adresinde mukim MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI (“BELEDİYE”) aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

 

MADDE 1 – AMAÇ 

 

1.1 Bu protokolün amacı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulunun 24.10.2019 tarihli 

kararına istinaden, “ODA”ya ait TC4579 Çağrı İşaretli ve İstanbul-19285 Teknik Kütük 

Liman No’lu “DTO MARMARİS” isimli atık toplama gemisinin, gemi isminin korunması 

kaydı ile mülkiyet hakkı dahil tüm hakları ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin yetki ve 

sorumluluğuna hibe edilmesi işidir. 

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ 

 

2.1 Bu hibe protokolü, her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup 

hibeye konu “DTO Marmaris” isimli atık toplama gemisi, mülkiyet hakkı dâhil tüm hakları ile 

“BELEDİYE”ye devredileceğinden dolayı süresizdir. 

 

MADDE 3 – ÜCRET, BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

3.1 “ODA”ya ait TC4579 Çağrı İşaretli ve İstanbul-19285 Teknik Kütük Liman No’lu “DTO 

MARMARİS” isimli atık toplama gemisinin mülkiyet hakkı dâhil tüm hak, yetki ve 

sorumluluğu Muğla Büyükşehir Belediyesine herhangi bir ücret talep edilmeksizin ücretsiz 

olarak devredilecektir. İşbu protokol yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir isim altında ücret 

talep edilemez. 

 

3.2 Sözleşmeye konu ‘’DTO MARMARİS’’ isimli atık toplama gemisine ait, mülkiyetinin 

“BELEDİYE”ye devredildiği tarihe kadar doğmuş her türlü borç ve yükümlülük “ODA”ya ait 

olup; bunlar “ODA” tarafından ödenecektir. “ODA”, atık toplama gemisinin mülkiyetinin 

“BELEDİYE”ye devrinden sonra ortaya çıkacak hiçbir mali yükümlülükten sorumlu 

olmayacaktır.  

 

3.3 İşbu protokol gereği, hibe edilecek atık toplama gemisinin “DTO MARMARİS” ismi, 

geminin devri esnasında ve sonrasında değiştirilmeyecek, mevcut haliyle korunacaktır.  

 

MADDE 4 – DİĞER HÜKÜMLER 

 

4.1 İş bu protokolden doğan uyuşmazlıklarda Muğla Mahkemeleri yetkilidir. 

 

İki nüsha (1 asıl 1 suret) olarak düzenlenen ve taraflarca her maddesi müzakere edilen iş bu 

hibe protokolü  ../01/2020 tarihinde imza altına alınmıştır.  
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