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MADDE l: TARAFLAR
Eyliil Ünivcrsitcsi Rektörltiğü
Özel Dönence Denizcilik ve Gemiadamları Kursu-Tolga OĞUZ'dur.
İşbu protokolün tarat'ları Egc Üniversitesi Rcktörlüğii. Dokuz

ve

Ego Üniversitesi Rektörlüğü adına bu protokolün yürütiilmesinden Ege Üniversitesi Urla

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü,
Dokuz Eylül Ünirersitesi Rektör|üğü adına Dokuz E1 lül Üniıersitesi Denizcjlik Fakülıesi
Dekanlığı,
öz.,l Diincncc I)cnizcilik ve cemiadaınları kı.ırsu adına isc kurum müdürü sorumludur,

Bıı protokolde Dokuz Eylül Universitesi Denizcilik Fakültesi "DEUDF" olarak, Ege [Jniversitesi
1]ı,la Denizcilik Mcslçk Yüksekokulu "EGEUDMYO" olarak re Öze] Döncncı" Dçnızcılık rc
Gçnıiadanıları Kursu-Tolga OĞUZ ise "Krırum" olarak adlandırılmışır.
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ANtı\Ç VE KAPSAM

IJıı 1ırotokoliin aınacı DEUDF ve EGEUDMYO arasında ıı-ıülkiyet paylaşımı yoluyla edinilıııış
o]an Can Kurtanna Araçlannı Kullanma, Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri ile Yangın
Önleırre ve Mücadele Teknikleri Eğitim Merkezlerinin "Krırum" tarafından gcrçekleştirilccek
eğitimleıde kullanıınına dair esas ve usulleri belirlemektir. Protokol Can Kuılarma Aı,açları
Kullanma, Denizde Kişisel Can Kuılarma 'feknikleri ve Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanııa
Eğitim Platfbrmları ile Yangın Eğitim Merkczinin imkanlar dahilinde ortak kullanımı ile
sınırlıtlır.
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DAYA\AK

Proıoktıl. Ulaştırnıa Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nııı 31 Temınuz 2002 Tarih ve 24832
sıyılı (-iemiadaıır ları YönetmeIiği esas alınarak hazırlanan Gemiadamları Eğitim Sınav
Yiinergcsı gcreğince hazırlanmıştır.
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Oğrctiın Eleınanı

[ğitim Koordinatörü
llğitiın araç gercçleri

lJlaştırma Dcnizcilik ve Habcrleşme Bakanlığı
: [Jlaştırııa Denizcilik ve Haberleşnie Bakanlığı Deııız r t İçtı,ılar
Diizen]eme Cenel M iidiirliiğünil,
: Tanımı Yiiksek Öğretim Kanı.ınunda yapılan ve yükseköğre tııı
kurumlannda görevli öğetim üyeleri, öğretim görevlileri.
okutmanlar ve öğretim yardımcılarını
: Üniversitelerin bclirleyeccği ve uygrılamalı eğitimin hangi giin
ve saatte yapılacağını koordine edecek öğretim elemanını.
: Müfredatta belirtilen ders ve uygulamaların
:

1
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/lür

GAEBS

gerçekleştiriImesinde kullanılan araç ve gereçlerini,

: Eğitim kurıımlarının yetkilendirildiği, kurs ilanı verdiği bıı
krırslara öğrenci kaydettiği ve tüm eğitimlerin bilgilerinin
tutulduğu Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemini,

tanıınlar

\IADDE 5: l{AK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
DEUDF:

-

Eğitim kuruııu ile birlikte ilgili eğitim programı için "Kunım" ile işbirliği yapar.
iıglıi eğitim programı kapsaınında uygulama eğitimini planlar.
Planlanacak eğitimler yalnızca hafta içi 09:00 ile l7:00 saatleri arasında ve hem DEUDI;
hem de ECEUDMYO eğitimlerini aksatmayacak tarih ve saatte gerçekleştirilecek şekilde
belirlenir.
Kurum ile işbirliği yapılarak belirlenen planlama çerçevesinde GAEBS'de uygulama
eğitimini iian eder.
Uygulama eğitimi için belirlenmiş olan saat ve mahalde Öğretinı Elemanının
görevIeııdirmesini yapar.
Görevlendirilmiş öğretim elemanı yoluyla Denizde Can Emniyeli kapsamında gerekli
prosediirlerin uygulanmasını sağlar.
DEUDF Eğitim merkezi jurnaline eğitim vc katılımcılar ile ilgili bilgileri kaydcclcr vc
kayıtların teyidi için jurnal kaydının bir örneğini kuruma tes|im eder.
I-iman Başkanhğı'na sunulmak üzcrc kursiyerlerin se rtifikasyonunda kı.ıllanılacak
"Uygulamalı Eğiti]ır Başan Belgesi" düzenler.

EcEUD\{Yo

_

Ilgili eğitim programı kapsamında *DEIJDF" ve "Kurum" ile işbirliği yapar.
Planlamaya uygun olarak belirlenen tarih ve mahalde görevlendirdiği öğretim elcmanını

hazır bulı.ındı-ırı-ır.

-

Görevlendirilmiş öğretim elemanı yoluyla Denizde Can Emniyeti kapsamında gerekli

prosediirlerin uygulanmasın1 sağlar.

KURUM

-

İıgili uygulamalı eğitim talebi için en az l0 gün önce DEUDF eğitim koordinatörlüğiinc

-

l.iygrılaınalı eğitinrler için iş bu protokolün Ek

talep edilen eğitim ve kursiyer sayısı hakkında bilgi verir.
getiü,ir.

-

-

l'inde belirlenmiş mali şartları yerine

DEUDF ve EGEIJDMYo eğitim koordinatörleri taraflndan belirlenmiş olan giin sıaı lc

mahalde kursiyerleri hazır bulundurur.

-

Kursiyerler ile birlikte kurumda görevli bir öğretim elemanını ilgili mahalde belirlennıiş
gün ve saatte iletişim ve koordinasyonı.ın sağlanmast amacıyla hazır bulıındurur ancak bu kışi
eğitinrlerde görev alamaz.
tJygulanıalı eğitim çalışmaları |ıakkında DİDGM'nün ılgili birimlerine bilgi verir.
Scrtitlka eğitimine ait kı,ırs başarı bclgesini düzenler.
Denizde Can Emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin uygulanmasını sağlar.

-
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\ı.\l.i YÜKÜMLÜLÜKLER

Kurum, ilgili tesisin kı.ıllanımı ile ilgili olarak bu protokolün EK - l'inde yer alan hıısuslar
çcrçcvesindc gerekli şartlan sağlayacaktır. Ayrıca Ek - l'de yer alan hususlar bu protokolün
UDHB ilgili biriıninçe onaylandıktan sonra l yıl geçerli o[up, eğitimin gerçekleşebilmesi için en
az 20 kişinin katılımı gereklidir. Eğitimlerde en fazla kursiyer sayısı ise 30 olacaktır.

NtAt)DE 7: PIt()ToKoLDE

DEĞiŞiKLiK

Protokolde yer alan temel amaçlar aynı kalmak sı,ıretiyle taraflarça mutabık kalınmak kaydı ile
gcrckli değişiklikler ve ilaveler yapılabilir.
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Işbu protokolün süresi

UDHB ilgili birimlerince onaylandığı tarihten itibaren

sonunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

l

yıldır. Süre

NIADDE 9: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu protokolün uygulanması aşamasında, ilgili eğitim merkezinin, tesis ve donanımlarına bir
zarar ziyarı söz konusu olursa, öncelikli olarak iyi niyet doğrultusunda karşılıklı anlaşmı ilc
sorunıın halledilmesi yoluna gidilir. Anlaşmanın miimkiin olmaması halinde ise İzmir Mahkcııre
ı,e lcra Daireleri yetkili olacaktır.
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YASAL iı<ııınrcAHı-aır

'l'ıı-at'lar aşağıda

yazılı adresleri kanuni ikametgih olarak kabul etmışlerdir, Bu adıese yapılaoak
tebligatlır gcçcıli olacakhr.
l. Ege Üniversitesi Rektörlüğti: Gençlik Cad. No: l2 35040 Bornova-İZMİR
Yürütücü Birim:
-Ege Ünıversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekoktılu, 35440 İskele-Urla - İZMİR
No:l44 ]5210 Alsancak-İZMlR
Yürütücü Birim:
- Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakiiltesi, 35l60, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca -İZllaln
- I)okuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Urla Birimi 35440, İskele-Urla - İZlr,lİn

2. Dokuz Eylül Üniversıtesi Rektörlüğü: Cumhuriyet BuIvarı

3. Özcl Dönence Denizcilik ve Gemiadanıları Kursu
-,) Lr lül Meydanı Meydan İş Hanı No: l3 D:6Ol Basmane,

MADDE

ıı: YÜRÜRLÜK TARiHi

l2llL.lZOle

tarihinde, l1 madde vc 4 sayfa olarak 5 asıl nı-'ıslra
halinde tanzim edilmiş olup UDHB ilgili birinrlerince onaylandıktan soffa yürürliiğe girer.
İııızıılı pı,urukollcr.len ikisi Dokıı,ı Ei lül Üniı rı,.iıcsi Denizcilik Fukiillesi Dekenlıüı. hıı'ı I ge
L,nivcrsıtçsi Rektörlüğti'nde, biri Ege Ünivcrsitcsı Urla Dcnizcilik Meslek Yi'ıksckokıılıı
Mtiıliirliiğii. biri ise Özel Dönence denizc,ilik ve Gemiadamları Kursu tarafından n-ıuhafııza
edileccklır
İşbu protokol taraflar arasında
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EK_l

DEUDF ve EGEUDMYO arasında mülkiyet paylaşımı yoluyla edinilmiş olan Can Kurtarma
Araçlarını Kullanma, Denizde Kişisel Can Krırtarma Teknikleri ilc Yangın Önleme vc Miicıdelc
Tekıikleri Eğitim Merkezlerinin "Özel Dönence Denizcilik ve Geııiadaınları Kı.ırsu" tarafıııdan
gerçekIeştirilecek eğitimlerde kullanımına dair mali yükümlülükler aşağıdaki gibidir.
Kurum, ilgili tesisin kı-ıllanımı ile yıllık amortisman ve bakım tutum masraflan ile ilgili tesisin
kıırsiver]ere yönelik kulJanımı esnasında oluşacak eğitim ve sarf malzeıne harcamalarını ilgili
taı,aflara ödemekle ytikiimlüdi.ir,
a

b.

Kurum tesisin amoılisman ve bakım tutiım giderleri açısından DEUDF ve I]GEUDMYO

taratından oıtaklaşa tesıs edilen uygulama eğitim n-ıerkezinin kullanması nedeniyle 20l6 20l7 yılı için bclirlenmiş olan KDV dahil 24.000 l'L tutarındaki toplam bcdcli eşit oranda
her iki tarafın aşağıda belirtilen banka hesaplarına 3 (üç) taksitte yatüracaktır. Bu ödemeler
OcaklZ0l7, MayıslZll7 ve Eyl,illZl|l ayları içinde ilgili kurumların banka hesaplarına peşin
olarak yapılırcaktır.

Kurum, Uygulaırıalı Eğitim Merkezinin kiıllanılacağı saat dikkate alınmaksızın, her kurs
dönenıı için planlanan kişi başına KDV dahil 200 TL bedeli, GAEBS sisteminde yetkili
kuruın olan DEUDF banka hesabına pcşin öder. Brı iicret protokolün sona crcceği l yılhk
ıarihe kadar geçerlidir. Eğitimin gerçekleşebilınesi için en az 20 öğrencinin olııası gerekir
veya iicret en az 20 kişi olarak ödenir.

Banka IIesap Bilgileri:
Dokuz Ir,lü l LIniyersitesi
Dcnizciiık l;akiiltesi, Döner Scrmaye Hesabı,'I', Vakıtlar Bankası. Balçtıva Şubcsi
II]AN No: L'tt08 0001 500l 5800 7299 6492 44
Ege Üniversitesi
Ege ()niversitesi Döner Sernıaye İşletme Miiclürlüğü Sualtı Araştırnıa ve Uygulamiı Merkezi.
Ziı,aıt Baı-ıkısı Ege'|'ıp Şrıbesi. Bornııvıı.'Izm ir
Il]A\ No: l'It 69 000l 0014 4607 2l68 9350.15
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