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PROTOKOL 

 

1. AMAÇ: Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, insan sağlığı ve süt hijyeni için 

Büyükşehir Belediyesi olarak küçük ve orta ölçekli işletme ortaklarından oluşan tarımsal 

kalkınma kooperatiflerinin iyileştirilmesi esas alınarak uygun ölçekli süt soğutma tankı 

desteği yapılması amaçlanmıştır. 

  

2. KAPSAM: Bu protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Savran Köyü Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi ile ortaklaşa olarak yürütülecek iş, işlem ve projeler ile tarafların 

yükümlülüklerini kapsar. 

 

3. TARAFLAR: İş bu protokolde taraflar, Muğla Büyükşehir Belediyesi (Belediye olarak 

anılacaktır) ve Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Kooperatif olarak 

anılacaktır)’dir.  

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi adresi ve iletişim numaraları; 

Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48100 Menteşe/ MUĞLA 

Tel: 0 252 214 10 96 

Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi; 

Milas ilçesi Savran Mahallesi 

Tel: 0 530 690 48 88 

 

4. HUKUKİ DAYANAK: 

Bu Protokol aşağıdaki hukuki dayanaklara göre hazırlanmıştır; 

4.1. Anayasanın 171. maddesi: Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, 

öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin 

gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır. 

4.2. 5216 sayılı kanunun 7. maddesi (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.): Büyükşehir ve 

ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve 

hizmette bulunabilirler. 

4.3. 1163 sayılı 24.04.1969 tarihli Kooperatifler Kanunu’nun 9. maddesi: Kamu ve özel 

hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına 

yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler. 

4.4. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, 

Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (h) bendine ve Muğla 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2019 tarih ve 88 sayılı kararı. 

 

5. SÜRESİ: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 

arasında imzalanan bu protokolün süresi protokolün imza tarihinden itibaren 4 (Dört) yıldır. 

Tarafların anlaşması durumunda protokolün süresi yenilenir. Taraflardan birinin protokolü 

tel:0


Sayfa 2 / 3 
 

sona erdirmek istemesi halinde, bu isteğin yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmesinden 

itibaren 30 takvim günü sonra protokol feshedilmiş sayılır. 

 

6. YÜKÜMLÜLÜKLER: 

 

6.1. Muğla Büyükşehir Belediyesinin Yükümlülükleri: 

6.1.1. Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 5 Tonluk Süt soğutma tankı temin 

etmek, 

6.1.2. Kullanıma sunulan tankın amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol 

etmek, 

6.1.3. Süt hijyeni ve sütte kalite eğitimleri vermek, 

6.1.4. Hayvan sağlığı ve Besleme eğitimleri vermek, 

6.1.5. Soğuk zincire giren sütün günlük giriş, çıkış ve satış bedeli verilerinin takibi yapmak, 

6.1.6. Tanıtım, reklam, yazılı ve görsel basın gibi konuları yürütmek, 

6.1.7. Süt tankı üzerine Büyükşehir Belediyesine ait logo ve bilgilendirme notları koymak. 

 

6.2. Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yükümlülükleri: 

6.2.1. Süt soğutma tankının kurulacağı taşınmazın kendilerine ait olduğuna, kiralandığına 

ve tahsis edildiğine dair belgeyi belediyeye sunmak, 

6.2.2. Süt soğutma tankının ve sarf malzemelerinin tamamı için tüm sorumluluğu 

üstlenmek, 

6.2.3. Süt soğutma tankının kurulacağı yer ve tankın tescili için ilgili kurumdan izinleri 

almak ve Büyükşehir Belediyesine bildirmek.  

6.2.4. Protokol bitiminde kooperatife tahsisi yapılan süt soğutma tankını eksiksiz ve çalışır 

vaziyette Büyükşehir Belediyesine teslim edecektir. 

 

7. ÖZEL ŞARTLAR: 

7.1. Desteklemesi yapılan Süt Soğutma Tankının mülkiyeti Muğla Büyükşehir 

Belediyesine ait olup kullanımı Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tasarrufunda 

olacaktır, 

7.2. Tahsisi yapılan süt tankı satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve bir başka tarafların 

kullanıma sunulamaz,  

7.3. Kooperatifin bu protokol kapsamında bulunan eylemleri veya diğer eylemlerinden 

doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kooperatife aittir. Kooperatife tahsis edilen 

malların kayıp, çalıntı, zarar görme, kullanılamaz hale gelme gibi olumsuz durumlarda tüm 

sorumluluk kooperatife ait olup; bu hususla ilgili olarak Belediyenin hiçbir hukuki, cezai 

veya tazmin sorumluluğu bulunmamaktadır. Zarar gören ve Belediye tarafından 

kooperatife tahsis edilen taşınmazların tedariki ve tazmin yükümlülüğü kooperatife aittir. 

 

8. PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK 

8.1. İş bu protokolde değişiklik yapılması ancak tarafların ortak irade beyanı ile 

gerçekleşebilir. Yapılacak ek protokol imzalanması ile birlikte yürürlüğe girecektir. 

 

9. PROTOKOLÜN FESHİ 

9.1. Belediyenin Protokolü Feshi 

9.1.1. Protokolde kooperatifin yükümlülükleri başlığı altında yer alan yükümlülüklere 

kooperatif tarafından uyulmadığı hususunun tespit edilmesi halinde belediye sözleşmeyi 

kısmen veya tamamen feshedebilir.  

9.1.2. Belediye gerekli gördüğü takdirde karşı tarafı 30 gün önceden yapacağı yazılı 

bildirim ile iş bu protokolü kısmen veyahut tamamen sone erdirebilir. 
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9.2. Kooperatifin Protokolü Feshi 

9.2.1. Protokolde belediyenin yükümlülükleri başlığı altında yer alan yükümlülüklere 

belediye tarafından uyulmadığı hususunun tespit edilmesi ve bu durumun belediyeye yazılı 

olarak bildirilerek yükümlülüğe uyması üzerine 30 gün süre verilmesi ve verilen süreye 

rağmen belediyenin yükümlülüğüne uymaması halinde kooperatif sözleşmeyi kısmen veya 

tamamen feshedebilir. 

9.3. İş bu protokolün her ne suretle olursa olsun feshedilmesi halinde belediye tarafından 

kooperatife tahsis edilen taşınmazlar çalışır vaziyette 15 gün içerisinde teslim edilir.  

 

10. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

10.1. Bu protokolün uygulanmasından doğan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Muğla 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

İş bu protokol 3 (üç) sayfa ve 10 (on) maddeden ibaret olup, taraflarca …./…./2019 

tarihinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 

 

            Savran Köyü Tarımsal Kalkınma                                          Muğla Büyükşehir Belediyesi 

                    Kooperatifi Başkanı                                                  Başkanı 

 

                 Hasan Hüseyin DEMİRCİ                Dr. Osman GÜRÜN 

            

             Kooperatif Başkan Yardımcısı  

                        

                  İbrahim YAĞCIOĞLU            

 

 

 

 

  


