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Yclktıı I;edcrısrıııırı'dur

Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına bu protokolün yürütülmesindcn Ilge Üniversitesi Urla
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. Türkiye Yelken Federasyonu Eğitim Kurulu
sorumludur.

proıokoldc. Egc [.iniı,ersitcsi [_'ıla Denizcilik Nlcslck Yiiksekııkulu "lı(itıt't)\"1YO" olırak.
1'ürkil e Yclkcn Fetlerasr onıı "Fedcrasl on" olarak adlandırılnııştır.
[}ı.ı

MADDE

2:

AMAÇ VE KAPSA}I

Bı.ı 1ıı,otokoIiiıı aınacı: liiı,kil,c Yelken licdcı,as1 oı,ıu'ııa bağlı ıe Ikencilcrc dcıriz,.lc

e

ırn ı-ııınir,.-ti

\c ulgulaır,ıalı cğitinılcı,ile sınırlıdıı. Bıı cğitinılcr ıol-ılaııı 2 (iki) _!iiır
-[\'F'nin
stirecekıir. l. gün rcrilecek teorik cğitinrlcı
eğiın]cni taıallndan I:(i t-[ ıDN,tY()'nıın
giil-ı
ıerilecek olan larıııı giinltik 1J saat) t!,orik cğitinr
e(jslcrılliş olduğu dcıslikıe 1apılacaktıı,. ],
I]cdcıasvon'rı,ı helirlediği cğiülıeü,ı taralindan l-(;l]t t)]\,lYO'ı-lııı,] göstcnııiş olduğu dcısli[ıc
1apılacaktır, ]. ü]ün urqulamalı eğitiırrler E(ilıL,DNlY()'ntın aiğrclim clcıırııııl:rrı tarılindan
r crilecektir re portatil'rıngın söndiirücüierin ulgtılaırınası r,e dcııizdc cınlı kalabilnıe kapsaıırıncla
caır salırıın pallatılıııası r,e uvı:ulaııaları. iıı»ıtı,,siıııı §i/iı \,e citüı ıclcği tloııtıııııası ı,c 1ırrıılakııik
ıııalzeıırcniıı kullanılınası konulıı,ıı,ıı içernıcktediı. I r grılaıııalı cğitimlcr F'cderaslon r e
l]CiI]L:D\,{YO veıkililcriılce [.rla'da saptanirıı dcniz alaıiıı-ıda ),apılır.
kt,ılıusunda vcrilccek teolik

MADDE3: DAYANAK

Protokol. Türkiye Yelken F'ederasyonu'na bağlı denizcilerin ihtiyaç duyduğu denizde can emnileti
tıl,gulamalan konusunda y,apılan eğiıim isteği doğrultusunda hazlrlann,ıışlır.

Ni-{l)DE {; TANIlvtLAR
()ğretim Elemını
:

]'anımı Yüksek Öğretim Kanununda yapılan ve 1,ükseköğretim
kuruınlannda göıevli öğreıim üyeleri. öğretim görevlileri.
okutmanlar ve öğretim yardımcılarlnı
Üniversitelerin belirleyeccği ve uı,gulamalı cğitimin hangi gün
ve saatte yapılacağtnı koordine edecek öğretim eleınanını.
Müfredatta tıelirtilen ders ve uygulamalann
gerçekleştiriImesinde kullanıIan araç ı,e gereçlcrini.

Eğitim Koordinatörü
t]ğitim araç gereçlcri
taü]ı]1]

]ar.

MADDE 5: HAK VE
EGEUDMYO:

-

vÜrÜııı-ÜıÜxı-ın

Eğitim programı için "Federasyon" ile işbirliği yapar.
İlgili eğiıim programı kapsamında uvgulama eğitimini planlar.

Planlanacak eğitimler belirlenen günlerin 08:30 ile l8:30 saatleri arasında ıc
ECI,IUDMYO eğitimlerini aksatmayacak taıih ve saatte gerçekIeştirilecek şckiIde belirlenir.
Uygulan,ıa eğitimi için belirlenmiş olan saat r.e mahalde Ögretiın Elemanınıır
görevlendirmesini yapaı.

eleıııııııı ıt,ı]rırlı I)cnizdc Can l-_ııınircli kapsan-ııııdı gcrekli

Görevlendirilmiş ö
prosedürlerin uygul

,a

lar-

ll4
ü9

FEDERASYON;

-

Eğitimler stiresince EGEUDMYO'nun belirlediği derslikte teorik eğitimleri yürütmek

iizere eğiunen(ler) görer4endirir.

-

Uygulamalt eğitimler için iş bu protokolün Ek

-

EGEUDMYO eğitim koordinatörleri taraf'ından belirlenmiş olan gün saat ve

getirir.

-

l'inde belirlenmiş mali şarıları ycrine
mahalde

kuniyerleri hazır bulundurur.

6: MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Iredcrasyon. ilgili tesisin kullanımı ile ilgili olarak bu protokolüıı Ek

MADDE
l

)

2)
3)

- l'inde yer alan hususlar
gerekli
yer
sağlal,acalitır.
Ayrıca
Ek
l'de
alan
hususlar bu protokolün
çcrçevesinde
şartlan
ıaratlarınca ona_vlandıktan sonra 2 1rl geçerli olup. eğitimin gerçekleşebilmcsi için en az 20
kişinin katılımı gereklidir.
Vadesinde ödenmel,en kurs ve tesis kullanım taksitlerine J|l7l|953 ıaıihli ve 6183 sal,ılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 5l inci maddesine göre belirlcnen
oranda gecikme zammı uvgulanır.
İşbu protokol imzalandıktan sonra 1,apılacak yasal düzenlemelerle doğacak her ıürlü ıcrgi.
resim. harç ve diğer mali 3,ükümlülükler Federasyona aittir.

MADDE

7:

PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK

MADDE

E:

SÜRE

Proıokolde yer alan temel amaçlar aynı kalmak suretiyle taraflarca mutabık kalınmak kal,dı ile
gerekli değişiklikler ve ilaveler yapılabilirİşbu protokolün süresi taraflarca onaylandığı tarihten itibaren 2 yıldır.

MAt)Dt] 9: Z.4RAR SORLIMLI, L[:(=; tı
dr,ınaırıı,ı,ı rc ınalzeme kullanıını sııasıııda 1ınlış ktılIanını rc/rcı,a kasten trluşacak zarar rc

'I'csis.

ziı an Fcderasıon tarallndan karşı lanacakt

ı

r.

}I..\DI)E l0: tIYt'Ş\lAZLlKLARI\ ÇO7-L }'t'
l}tı prtıttıkoltiıı uvgulantnası aşaıı,ıasında_ taraIlar ıı-asıırda doıaıı ı.ır ı.ışıı-ıazlıklarda iincelikle i1 i
ırirct dıığrııltıısuııcla karşılıklı aıılıışıııa ilc stırı.ıntııı halledilıııcsi rrıluııa gidilir. .\nlışnıaırın
ıntin]kain t,ı]ıııtıııııısı halinde ise l7nriI \lıhkL.üıe rr, lcı,ıı l)ıireleri retkili i,ılaçııktıı.

MADDE lt: YA§AL

İxaıvırrcAıııın

Taraflar aşağıda yazıh adresleri kanuni ikametg6h olarak kabul etmişlerdir. Bu adrese yapılacak
tebligatlar geçerli olacaktır.

l.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü: Gençlik Cad. No:l2 35040

Bomoıa-İZMİR

Yürütücü Birim:
Ege (-iniversitesi lJrla Denizcilik Meslek Yüksekokulu. 35440 Isk eıe-Urla

-

IR

Türkiye Yelken Federasyonu
Alsancak. lşçiler Caddesi Key Plaza No.147 K.4. 35230 K

r
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MADDf, ı2: YÜRÜRLÜK TARiHİ

İşbu prolokol taraflar arasında 08.05.2020 tarihinde. l l madde ve 4 sa1l'a olarak 4 ası| nüsha
halinde tanzim edilmiş olup taraflarca onaylandıktan sonra vürürlüğe girer. İmzalı protokollcrdcn
bir nüshası Ege Üniı,ersitesi Reklörlüğü'nde, bir nüshası Ege İ;nirersiıesi t_rla Dcnizcilik \4eslek
Yüksekokulu Müdürlüğü l nüshası 'l'ürkil,e Yelken Federasyonu taralindan muhat'aza edilccekıir.
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Pı,of. Dr. Oğuz
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L;RL.\ DE\iz-ciLlK

},t

EGEUDMYo ve Federasyon arasında düzenlenen eğitim protokolüne dair mali yükümlülükler
aşağıdaki gibidir.

uygulamalı eğitim merkezinin kullanılacağı saat dikkate alınmaksızın. hcr kurs
döneınindc 2020 yılı için KDV dahil: l50.00 Tl.. 202l yıIı için: 'l80.00'll. planlanan kişi haşına
F]GEt-lDMYO'nun banka hesabına peşin öder. Bu ücreı protokolü. başlangıç taıihinden iıibaıcn 2
;"ıl geçcrli olacaktır. Eğitimin gerçekleşebilmesi için en az 20 öğrencinin rılması gerekir ı,el,a
ücret en az 20 kişi olarak ödenir.
Federas1.,on.

Kurs

İ.

creti İçin (Egc t niıersitesi)
İ)lelıııc

Lge ['ııir-,rsiıeti l)iiııcı, Scı,ıııı.c

!lüdürlüğıi SııaItı,\raştırına le l]rl:ulan,]ı
Merkczi. Ziraat Bankası l;ırc lıp Şııbesi.
Borntır a izı,ıı ir

IBAN )io: TR69000l00l
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