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MADDE t: TARAFLAR

İşbu protokolün tarafları Ege Üniversitesi Rektörlüğü. Dokuz lıllül ['lniversitesi Rcktörlüğü \,e
Özel Dönence Denizcilik ve Genıiadamları Kursu-Tolga OĞUZ'dur.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına bu protokolün yürütülmesinden Egc Üniversitesi Urla

Denizcilik

Meslek Yüksekokulu Müdürlügü.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü adına Dokuz Eylül [Jniversitesi Denizcilik Fakültesi
Dekanlığı.
özel Dönence Denizcilik ve Genıiadamları kursu adına ise kurum müdürü sorunrludur.

Bu proıokolde Dokuz E1 lül ['nirersiıesi Denizcilik ljakülıcsi "l)1.1 l)I," ı.ılarık. l.ge I nirersiıesi
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu "EGEIJDMYO" olarak ve ()zel Dönence Denizcilik vc
Gemiadamları Kursu ise "Kurum" olarak adlandırı lıırışlır.

MADDE

2:

AMAÇ VE KAPSAM

Bu protokolün amacı DEUDF ve I]GEUDMYO arasında mülkil,et pa1,laşımı 1,oluy,la ediniln,ıiş olan
Can Kurtarma Araçlarını Kullann-ıa^ Denizde Kişisel Can Kurtarma ']-cknikleri ilc Yangın Önlcmc
ve Mücadele Teknikleri Eğitim Merkezlerinin "Kurum'^ tarallndan gcrçcklcştirilccek cğitimlcrdc
kullanımına dair esas ve usulleri belirlemektir. Protokol Can Kurtarnıa Araçları Kullaırıııa. Denizde
Kişisel Can Kurtarma Teknikleri ve []ızlı Can Kurtarma Bcıtu Kullann-ıa Eğitinı Plattbnıları ilc
Yangın Eğitim Merkezinin imkanlar dahilinde ortak kullanımı ile sınırlıdır.

MADDE3: DAYANAK

Protokol. Ulaştırma ve Alt,vapı Bakanlığı'nın l2102/20l8 tarihli vc l2l59 sayılı Bakanlık Makamı
Oluru ile yürürlüğe giren Gemiadamları ve Kılavuz Kapıanlar F.ğitim vc Sınar, Yönergesi. Eğitim
Tesisleri ve l,aboratuvarlar başlıklı 48 inci madde hükümleri gereğincc hazırlannııştır.

MADDE,l: TANIMLAR
Bakanlık
idare

:
:

Öğretim Elemanı

:

Eğitim Koordinatörü

:

Eğitim araç gereçleri

:

GAEBS

:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ (ljAB)
Ulaştırma ve Ahyapı Bakanlığı [)cniz i c İçsular Diizenlcme
Genel Müdürlüğünü (Di t)GM)
Tanımı Yüksck Öğretim Kanıınunda yapılan ve 1,ükseköğretinı
kurun,ılarında görevli öğretim üyeleri. öğretinı görevlileri ı,e
öğretim yardımcılarını.
Üniversitelerin belirleyeceği ve ı-ıygı-ıIamalı eğitimin hangi gün
ve saatte yapılacağını koordine edecek öğretiın elen,ıanını.
Müfredatta belirtilen düjrs ve
uygulamaların
gerçekleştirilmesindc kullanılan araç ve gereçlerini.

Eğitim kurumlarının yetkilendirildiği. kurs ilanı verdiği bu
kurslara öğrenci kaydcttiği ve 1iim eğitimlerin bilgilerinin
tutulduğu Gemiadamları }Jğitinı Bilgi Sistcmini.
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MADDE 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
DEUDF:
Eğitim kurumu ile birlikte ilgili eğitim programı için "Kurum" ile işbirliği

-

yapar.

iİgiİi eğitim programı kapsamlnda uygulama eğitimini planlar.
Planlanacak eğitimler yalnızca hafta içi 09:00 ile l7:00 saatleri arasında ve hem D[ıl]Dlr
hem de EGEtJDMYO eğitimlerini aksatmayacak tarih vc saatte gerçekleştirilecek şekilde bclirlcnir.
Kurum ile işbirliği yapılarak belirlenen planlama çerçevesinde GAEBS'de uygulanıa
eğitimini ilan eder.
[Iygulama eğitimi için belirlenmiş olan saat ve mahalde öğretim elemanının
görevlendirmesini yapar.
Görevlendirilmiş öğretim elemanı yoluyla denizde can emniyeti kapsamında gcrckli
prosedürlerin uygulanmasını sağlar.
DtltJDI-' Eğitim merkezi jumaline eğitim ve katılımcılar ile ilgili bilgileri kaydedcr vc
kayıtların teyidi için jurnal kaydının bir ömeğini kuruma teslim eder.
[.iman Başkanlığı'na sunulmak üzere kursiyer|erin senifikasyonunda kullanülacak
"lJygulamalı Iiğitim Başarı Belgesi'' düzenler.

EGEUDMYO:

-

İlgili eğitim programı kapsamında "DEUDF" ve "Kurum" ile işbirliği yapar.
Planlamaya uygun olarak belirlenen tarih ve mahalde görevlendirdiği öğretinı elemanını

hazır bulundurur.

-

Görevlendirilmiş öğretim elemanı yoluyla denizde can emniyeti kapsamında gerckli

prosedürlerin uygulanmasını sağlar.
Protokol kapsamında yangın eğitimi için kullanılan yangın tüpleri ile can salı patlatnra
giderlerinin yarısını üçer ayhk dönemler halinde öder.

DEUDF ve EGEUDMYO;
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim vc Sınav Yönergesi'nin 22 nci maddesi
gereğincc "Dcniz Güvenlik Eğitimleri" kapsamında asgari gereklerin sağlanması ve ilgili
eğitimlerin açılması için gerekli izinlerin alınması DI]UDF i,e EGEUDMYO taratlndaıı

-

gerçekl eştiri lecektir.

-

Gcmiadamları

ve Kılavuz Kaptanlaı tığitim ve Sınaı,

Yönergesi

hükün,ı lcrindı--

gerçekleşecek değişiklikler, yeni düzenlemeler ı,e/veya denetlemeler sonucunda orta},a çıkacak
eksiklikler sebebi},le DEUDF ve EGEUDMYO işbu protokol kapsamında sorumlu tutulanlaz.

KURUM;

-

iıgiüi uygulamalı eğitim talebi için en az l0 gün önce DEUDF eğitim koordinatörliiğiinc
talep edilen eğitim ve kursiyer sayısı hakkında bilgi verir.
LJygulamalı eğitimler için iş bu protokolün Ek , 1'inde belirlenmiş mali şartlarl },erinc
getirir.

-

DEIJDF ve EGEUDMYO eğitim koordinatörleri tarafından belirlenmiş olan gün saat vc
mahalde kursiyerleri hazır bulundurur.
Kursiyerler ile birlikte kurumda görevli bir öğretim elemanını ilgili mahalde belirlenmiş gün
ve saatte ilctişim ve koordinasyonun sağlanması amacıyla hazır bulundurur ancak bu kişi
eğitimlerde görev alamaz.
Uygulamalı eğitim çalışmaları hakkında DİDGM'niin ilgili birimlerine bilgi ı,erir.
Sertifika eğitimine ait kurs başarı belgesini düzenler.
Denizde can emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin uygulanmasını sağlar.
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MADDE 6: MALi yÜrÜı.ıı-Üı-Üxı-nn
1) Kurum. ilgili tesisin kullanımı ile ilgili olarak bu protokolün Ek 1'inde yer alan husus]ar
çerçevesinde gerekli şartları sağlayacakıır. Ayrıca Ek l'de 1,cr alan hususlar bu protokolün
UAB ilgili birinıince onaylandıktan sonra 2 yıl geçerli olup, eğitimin gcrçeklcşcbilmesi için cn
az 20 kişinin katılımı gereklidir. Eğitimlerde en lazla kursiyer sar ısı ise 50 olacaktır.

2)

Vadesinde ödenmeyen kurs ve tesiskullanım taksitlerine 21l7l1953 tarihli ve6183 sa_vılı Amn-ıe
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre bclirlenen oranda
gecikme zammı ul gulan ır.
3) İşbu protokol imzalandıktan sonra yapılacak yasal düzenlemelerle doğacak her türlü \,ergi.
resim. harç ve diğer mali yükümlülükler Kurum sahibine 1Özel Dönence Denizcilik ve
Cemiadamları Kursu- l olga OĞl 'l) ailıir.

MADDE 7: PROTOKOLDE DEGIŞIKLtK

Protokolde yer alan temel amaçlar aynı kalmak sureti!,le taraflarca mutabık kalınmak kaıdı i]e
gerekli değişiklikler ve ilaveler yapılabilir.

MADDE 8: SÜRE

İşbu protokolün süresi UAB ilgili birimlerince onaylandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Süre
sonunda hiçbir ihtar ı,e ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

MADDE

9:

ZARAR SoRtlMLULUĞU

Tesis. donanım ve malzeme kullanımı sırasında 1,anlış kullanım veı'veya kasten oluşacak zarar vc
ziyan Özel Dönence Denizcilik ve Gemiadamlarl Kursu tarafından karşılanacaktır.

MADDE l0: UYUŞMAZLl KLARIN ÇÖzÜı.ıİ,
Bu protokolün uygulanması aşamasında. ilgili cğitim merkezi ile DEUDF ve EGEI iDMY()

arasında doğan uyuşmazlıklarda öncelikle i1,,i niyct doğrultusunda karşılıklı anlaşma i]e sorunun
halIedilmesi roIuna gidilir. Anlaşmanın mümkün olmaması halin,.le ise İzmir Mahkenı., re İerı
Daircleri yetkili olacaktır.

MADDE

ll: YASAL ixı,ırErcArrrnR

Taraflar aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgAlı olarak kabul etmişlerdir. Bu adrese 1"apılacak
tebligatlar geçerli olacaktır.

l. Ege Üniversitesi Rektörlüğü: Gençlik Cad. No:12 35040 Bomoıa-iZMlR
Yürütücü Birim:

Ege Üniversitesi UrIa Denizcilik Meslek Yüksekokulu. 35440

İskele-Urla İZMİR

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Reklörlüğü: Cumhuril,et Bulvarı No:l44 35] l0 a]sancak-İZMİR

Yürütücü Birim:
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi. 35390, Tınaztepe Yerleşkesi. Buca -İZM İR
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Birimi 35440, İskele-tJrla - İZN1İn
3. Ozel Dönence Denizcilik vc Gemiadamları Kursu

-9 Eylül Meldanı Mcldan İş Ilanı

fç

No:lj D:o0l Basnıane İZMiR
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MADDE l2: YÜRI'RLÜK TARiHi

İşbu protokol taraflar arasında lft.P,.?l:O tarihinde. l] madde ve 4 sal,fa olarak 5 asıl nüsha
halinde tanzim edilmiş olup UAB ilgili birimlerince onaylandıktan son_ra yürürlüğe girer. İnızalı
protokollerden iki nüshası Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanlığı. bir niishası lıge
lJnivcrsitesi Rektörlüğü'nde. bir nüshası Ege İ'lniversiıesi Urla Denizcitik Meslek Yüksckokulu
Müdürlüğü, bir nüshası ise Özel Dönence Denizcilik ve Gemiadamları Kursu tarafından ııuhal'aza
edilcccktir.

özel Dönence Denizcilik
ve Gemiadamları kursu

Ege Üniversitesi

Dokuz Evlül u niversitesi
Denizcilik Fakültesi

Urla Denizcilik Meslek
yüksekokulu

Adına

fı[,ü,
Tolga OĞUZ

Doç. Dr. F. Ozan

Müdür

\,lüdür

tLAR

oLUR

Prof.

Ali DEVECl

Dekan

oLUR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

Adına

PıofDr.

1

I'rof. Dr.
Rektör yardımcısı

l)okuz fylül

AR

Rektörlüğü

MALAYOğU
lrorllıcrsl
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DE[.1DF ve l]GE,tjDMYO arasında mülkiyet paylaşımı yoluyla edinilmiş olaı,ı Can Kuütarüna Araçlarını
KuItanma. I)enizde Kişisel Can Kunarma Teknikleri ile Yangın Önlemc re Mücadcle Teknikleri Eğitim

Merkezlerinin "Özel l)önence Denizcilik ve Geıııiadaınları Kursu" taratlndaıı gerçekleştirilecck
eğitimlerde kullanımına dair mali yükümliilüklcr aşağıdaki gibidir.

Kurum. ilgili tesisin kullanımı ile y,ıllık amortisman ve bakım tutum masralları ile ilgili tesisin
kursiyerlere yönelik kullanıını esnasında oluşacak eğitim ve sarf ına]zcıııe harcamalarını ilgili ıaraflara
ödemekle ı,ükümlüdür.

Kurum tesisin amoıtisman ve bakım tutum giderleri açısından DEl,rDF ve ECEUD\4YO tarafındaı,ı
oıtaklaşa tcsis edilen uygulaına eğitim merkezinin kullanması nedeniyle 2020 1ılı için KDV hariç:
36.750.00 TL. 202l yılı için ise 2l3 sayılı VUK mükerrer 298/ (t]) fıkrasına göre. yeniden değerlenıe
oranı. yeniden değerleıne yapılacak yılın Ekim a_",,ında 1Ekim al,ı d6hil) bir önceki 1,ılın aynı diinemine
göre: TUİK Yurt İçi Üretici FiyatEndeksinde(('iFEl ıne) dana gcle n ortalama f'iyat artış oranı lizerindeıı
hesaplanacak tutardır. Bu tutarln hesaplanmasında piyasa koşulları ve mc\zuat değişikliklcri saklı
kalmak şartıyla DEUDl: ile EGEUDMYO'nun vönetim kurulları taraflndan belirleııebilir.

a)

2020 yıIı için belirlcnmiş olan KDV hariç. 36.750,00'I'L tutarındaki toplam bedel. 3 eşit taksitte
Ocak 2020. Mayıs 2020 ve E1,1ül 2020 a1,Iarı içinde:202l 1,ılı için belirlenecek tutar: Ocak 20]l.
Mayıs 202l vc Eylül 202l ayları içinde ilgili Üniversitelerin DEUDF ve EGELJDMYO'nun aşağıda
belinilen banka hesaplanna nakden vatırmakIa yükümlüdür.
b) Kurum. uygulama]ü eğitim merkezinin kullanılacağı saat dikkate alınmaksızın. her kurs döneılıindc
2020 1,ılı için KDV dahil: 220.00 TL.202l y,ılı için: 265^00 1'L planlanan kişi başına DEl.DF'nin
banka hesabına. EGEUDMYO'nun banka hesabına 2020 yılı için KDV dahi|: l70.00 TL,202l
1,ılı için: 205.00 1'l- peşin öder. Bu ücret protokolü: başlangıç tarihinden itibaren 21,ı! geçerli
olacaktır. Eğitimin gerçekleşebilmesi için en az 20 öğrencinin olması gerekir veya ücret en az
20 kişi olarak ödenir.

.. Ba.nka Hesap Bilgileri:
Ucreti lçin (Dokuz Eylül Universitesi)
DEU Döner Sermaye Işletmeleri Müdürlüğü
Denizcilik Fakültesi Birimi'nin Ziraat Bankası
Ku_rs

İzmir Dokuz Eylül Şubesindeki

(Şube

Kodu: l 506, Müşteri No: 6799887)

IBAN No: TR27000l00l506067998875059
Kurs Ücreti İçin (Ege Üniversitesi)
Egc Ünirersiıesi Döner Serınale İşleımc
Müdiirlüğli Sualtı Araştırma ve U.v-gulama
Mcrkezi. Zjraat Bankası Ege Tıp Şubesi.
Bornova/İzmir
IBAN No: TR69000l001446072l68935045
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Eğitim Merkezi Kullanım Bedeli İçin
(Dokuz Eylül Ünivcrsitesi)

Dokuz Er,]ül Üniversitesi Rektörltiğü Strateji
Geliştirme [)aire Başkanlığı
Hesap ),Jumarası: 261 61377 l l729-5257.
V. Dairesi: Kordon Vergi Daircsi l}aşkanlığı
V. Kiınlik No: 3090049l 65
IBAN No: TR3l000l0026l63771l7 2952 57
Eğilim Merkezi Ku||anım Bedeli İçin
(Ege Üniversitesi)
..
Fse I ni\ersite>i Ilektör]üğü Slraı(,ii
Celiştirme l)airc Başkan lığı.
V. Nı.ımarası: 32500576l 8 [lasan Tahsin
Vergi Daircsi. Halk Barıkası Borniıra ŞubesiIBAN No: TR27 000l20097l400044000004
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