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İşhıı proıokolün ııı,ııllırı Lte Ünirersitcsi RckıörItirii. Doktız Lı]iil ['nııersiıcsi RektörJü§ii
Özcl Dönence Denizcilik ve Geıı-ıiadanıları Klırstı-'l'tılü]a OĞUZ'dur.

ıe

Ege Üniversitesi Rektijrliiğii adına bu prottıkrıliiır yiirütülnıcs in,.leıı lgc ['lniıcrsitesi Urlir
Denizcilik Meslek Ytiksekokıılıı Miidi.irli.iğii.
Dokuz Eylül Üniversiıesi Rektöı Iüğii adına Dtıkı,ız E1,1ül Üniı,ersitesi Deııizcilik Fakülte si

Dekanlığı.
()zel Dönence Deııizcilik ve Gemiadaır-ıları Kıırsrı adııra ise kuırım ıı-ıüdi,irii sorı.ııırludur.

lltı proıokoldc Dokıız l,ı liil l" ııirersiıesi Denizcilik I-ııkiilıesi "Dtt Dl " ,,lııı,ıık. Lgc |" ııir crıiıe.i
LJrla Denizcilik Mesle k Yiiksekokulu "EGEUDN,IYO" t:ılarık ve Özcl Dijııcııce Denizcilik r e
(]emiadamları Kursı.ı ise "Kıırııııı'' olarak adlandırılııııştır.

MADDE 2: AMA(] VE KAPSAM
Bu protokoltin anracı DEL.IDF ve EGEUDlvtYO arasılıda n-ıiilkil,et pavlaşınrı 1,olu1,la ediniln-ıiş
olaıi Caıı Kurlarıııa Araçlarını Kı.ıl]annıa. Deııizdc Kişisel Can Küıı,tarıl-üa Teknikleri ile Yalıgın
Önl.ıııe r.e N{ücadele 'I'ckniklcri Eğitin,ı \lerke zlcı,iı-ıiıı "Kuruııı" tarallndaıı gerç ek leştirilecek
cğitin-ılerde kı.ıllanıırrına dair esas ve usulleıi bc l irlcırrektir. Protokol (]ııı Krırtarıııa Araçları
Kııllaıınıa, Denizde Kişisel Caır Kurtarn,ıa 'I'ekniklcri vc Hızlı Can Kurtirrıı,ıa Botu Kullaı-ııı,ıa
[lğitinı Platfornrları ile Yaııgın Eğitim N{erkcziniır irırkanlar dahilindc tırtak kullanımı ilc
sı ııırlıdır.

MADDE3: DAYANAK
vc Altvapı Bakanlığı'ıııır

re 12l59 salılı

Bakanlık
\,f akaıırı Olurrı ile viiriiıltiğe giren Genriadaıııları r e Kılaı,ı-ız Kaptaıılaı Eğitİm ve Sıııar
Yiinergesi. Eğitiır-ı 'l'c.sisleri r,e Laboratuı,arlar başlıklı .18 inci nıaddc hükiin-ı]eri gereğince
I)rotokol. Ulaştırnra

12.102|2018 tariI,ıli

lrazı rlaı-ınrıştır.

MADDE;l: TANIMl.Ali
IlıkanIık

İılırc

Öğretim Elemanı
Eğitim Koordinatörü

Eğitim araç gereçleri

\/

c Altl,apı Bakanlığı (l-]AB)
: Ulaştırı-ı-ıa ve Altl apı Bakaıılığı Deııiz ı c İçsııIır l)tizenleme
: Ulaştırı-ı-ıa i

Genel \4iidiirliiğülrii ( DiDG j\,{ )
: Tarıın-ıı Yüksek Öğretin,ı Kaı-ıunundıı 1,apılan r c 1,tikseköğrctiıı-ı
ktırumlarıncla görer li tiğretiıı-ı ül eleri. iiğrctin,ı göreı lileri.
okı.ümanlar ve öğretin-ı 1,ardımcı larıııı
: Üniversitelerin beIirlcyeceği ve uygulaıı-ıalı eğitin-ıiıı hangi giiıı
ve saatte yapılacağıı-ıı koordine edecck tiğretinı elemanını,
:Miifredatta belirtilen clers ı,c uygı-ılaıı-ıaIarııı ge rçe k leşı iriln-ıesiııcie

l&Iv^(
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Ci

A

kullanılan araç r,e gereçleriı,ıi.
: Eğitim kurunılarıııın yeıkilendirild

EBS

iği, kı-ırs ilanı ı"erdigi bıı

kurslara öğrenci kal,dettiği ve 1iinı
tutuldü-ığu

eğitiırrlerin bilgilt-rinin

Gemiadamları F.ğitim l]ilgi Sisteırrini.

tanınrlar
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DEUDF:

-

Eğitinı kurunıu ile birlikte ilgili eğitim programı içiıı ''Kurı.uır" ile işbirliği _v''apar.
İlgili eğitinr progranıı kapsanrındıı tıygulamıı cğitiıııini planlar.
Planlaııacak eğitinıler valnızca hafta içi 09:00 ile l7:00 saatlcri arasıırcia ve henı DEUDli
heı-ı-ı de EGElJDMYO eğitinılerini aksatmayacak tariI-ı \,e saatte gcrçeklcştirilecek şekildc
belirlenir.

-

Kıırum ile işbirliği yapılarak belirlenen planlan-ıa çerçevesinde GAEBS'de uygulanıa

-

Uygulanıa eğitinıi

eğitimini ilan eder.
görevlenclirmesini

-

1

için belirlennıiş olaı-ı saat r e mahaldc Ögrcıinı

Elenıanıı,ıııı

apar.

Görevlendirilıniş ıiğreıinı elemaııı yoltıvla Denizde ('an lımniycti kapsaı,ııında gerekli

prosedürlerin uvgulaı-ımasını sağlar.
DEUDF Eğitim n-ıerkezi jıırnaline eğitim ı,e katıIımcılar ile ilgili bilgileri kaydeder ve
kayıtların teyidi için jurnal kaydının bir örneğini kurun-ıa teslinı eder.
Linıalı Başkanlığı'na suııulnıak üzere kursiycı,leriır sertifikas1"olıunda kullaııılacak
"Uygrılan-ıalı Eğitinı Başarı Belgesi" düzenler.

EGEUDMYO;

-

İlgili egitim pıogranıı kapsaıırında "DEUDF" r.e "Krırı-ııı-ı" ile işbirliği vapar.
Plarılaıı-ıaya uyguır olarak belirlencn tarih ve mahalde giirevlendirdiği ajğretim eleırranıı-ıı

liazır bulundı.ırur.

Görevlendirilnıiş iiğretirıı elenranı yoluyla Denizde Can Eııniycti kapsan-ııııda gerekli
prosedürlerin ı.ıı,gtılaı,ımasını saĞlar.
Protokol kapsamında yangın eğitinıi için kııllanılan yangın tiipleri ilc can salı patlatnra
gidcrlerinin },arısünı iiçer a1,lık dönen-ıler halinde öder.
DEtIDF ve EGEUDN{YO;

-

Gemiadamları ve Kılavuz KaptaııIar Eğitim ve Sıııııv Yii-ıergcsi Md.22 gercğiırcc "Delıiz
Güi,enlik Eğitinıleri" kapsamında asgari gerekleriıı sağlann,ıası ı,e ilgili eğitinılerin açılnıiısı için
gerekli izinlerin alınıı-ıası DEUDF ve EGI]UDMYO taraflı-ıda gerçekleştirilecektir.

-

Gcıı-ıiadamları r,ç, Kılavr-ız Kaptanlar Eğitim ve Sıı-ıar Yöııergcsi htiküı-ı-ılerinde
gerçckleşecek değişiklikler. yeıri diizenle ıı-ıelcr r,e/veya tlenetlcnıeleı, soııtıcuı-ıcla ota!,a çıkacak
eksiklikler sebebi1,1e DEL]DF ve EGEUDlV{YO işbıı protokol kapsanıında sorı.ııırlu t].ıtulal,naz.
KL]RUN{;

-

İlgili rıygulan,ıalı eğitinı taletıi içiı-ı en az l0 giin iiırce DEUDF eğitim koorclinatörltiğünc.
talep edilcn eğitim ve kursil,er sar,ısı lrakkırıda bilgi r erir.
Uygulaıııalı eğitin-ıler için iş bu protokolün l]k l'int]e belirleırniiş n-ıali şartları rerine
getiIir.

-

DEUDI-' r.e EGEUDNIYO eğitim koordina(örleri laraf'ındaır belirlcrınıiş olan gtin saaı,
mahalde krırsiyerleri hazır bı.ıl ı-ı ı ıdurı-ır.
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-

Kursiyerler i]e birlikte kurun-ıda görevli bir öğretiııı elcnıaııını ilgili n,ıahalde belirJenn,ıiş
gün ve saatte iletişim ve koordinasyonı-ııı sağlaı-ııı-ıası amacıyla lıazır bulı-ındurrır ancak bıı kişi
eğitiıılerde görev alamaz.
Uygı-ılanıalı eğitim çalışnıalırı hıkkıntlu t)İD(iM'niin ilgili biriııılcrine bilgi r,eriı,
Seılifika eğitiır-ıine ait kurs başarı belgesini diizenleı-.
Denizde Caır Emıril,eti kapsaııııı-ıda gefekli pfose(liirleriır ı.ıl gtılııı-ıırrası rıı sağlar.
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Kurum. ilgili tesisin kulIanınıı ile ilgili olarak btı prııtokııliiı-ı EK .. l'inde 1,cr iılaıı lrı,ısuslar
çerçevesinde gerekli şartları sağlal,ıcaktır. Al,rıca [ık - l'de 1,er alirı-ı Iırısuslar brı pı,otokoliiı-ı
UAB ilgili birinıiııcc oı-ıtı1,1ıınd ıktan sonra l ı,ıl geçı,rli olup. eğitinıin gerçekleşebilnıesi için
eı-ı az 20 kişiniıı katılııırı gereklidir. Eğiıiıılerde cn lirzla kursiıer sal,ısı ise 50 olacaktır.

2) \/adesinde ödenmelen kurs ve tesis kullanııı-ı taksitlerine

2117/1953 tarihli ı,e 6183 sal,ılı
Amıı-ıe Alacaklarının Talisil Usulü Hakkında Kaııuııtın 5l inci nraclricsine g(ire belirleııen
oraırda gecikme zanrıııı ı.ır,gulaııır.
İşbu protokol imzalandıktaıı soırra 1,apılacak 1,asal diizenleıırelerle dtığacak lıcr tiirlti r ergi.
resim. harç r,e diğer mali ) üktinrIti]iikleı, Kııruııı sııhıhin," (ı')ze,l l)öncncc I)cnizcilik ı c
'/) ıiııiı,
Gemıadımları Ktırsıı- f,.ılı:ıı OĞI

N{ADDE 7:

PRoToKoLDE DEĞiŞiKt.iK

Protokolde 1,er alaır teıırel amaçlar al"nı kalıııak sureti},le taraflarca ıırltabık kalııııırirk kavdı ile
gerekli değişiklikler ve ilaveler 1,apılabilir.

\IADDE 8: S['RI]
İşbu protokoltin süresi LlAB ilgili birinılerince oıra1,1ıı-ıdığı tarihten itibaren l y,ıldır. Siire
sonunda hiçbir ihtar ve ilıbara gerek kalı-ıraksızın kcndiliğindcn stına crecektir.

N{ADDE 9: ZARAR SORI-JN!LULUGtj

Tesis. donalııııı

ıııalzeıııe ktıllanııırı sırasındıı 1,anlış kullanını r,cı'r cva kıısteıı rılı.ışacak zaıar
ve zil"an Özel Döırence Denizcilik ı,e Geııriadanrları kurstı tiırirlindaır karşılanacaktır.
r,e

MADDE l0: UYUŞMAZLIKLARlN ÇÖzÜıuÜ
Bu protokoltiı-ı ı.ıl,gulanıı-ıası aşanıasında, ilgili eğitinı ırıcrkezi ile DI][.]Dl- vc ICillL.lDMY()
arasında doğan uyuşnıazlıklarda öıcelikle il,i niy,et doğrultrısuı,ıda karşılıklı anlaşn,ıa ile sortını,ııı
halledilıııesi yolune gidilir. Aıılaşııııııın nıtinıktin,,lmrıııııısı lıııIiıı..lc i:c İzınir MııIıkcıııc ıc İcra
Daireleri yeıkili olacaktır.

NIAI)l)t] l l : \'ASAl. l K.\Nt

Ia'I'( ;.\ I l l.,,\ It

Taraflar aşağıda yazılı adresleri kaıruııi ikametgAh cıIarak kıbul ctnıişlcrdir. lltı adrese yapılacak
tebligatlar geçerli olacaktır.
1. Ege Üniversitesi Rektiirliiğti:

Gcnçlik Cad. No:l2 35040 Bıırııor

,
Jş
\/
Ml{

ı-il-Mlll

3i5

Yürütücü Birim:
Ege Linir.,ersitesi Urla Denizcilik N4eslek Yiiksekııkulu.35.{.lU İskele-Urlı İZ]U]R
2. Duktız

Lllül Üniieısiıesi Rekıörliigii: Cumhııriler Btılı,ırı Nıı:]-lıl j5]

|(ı n lsancak-İ,/MİR

Yürütücü Birim:

Dokuz E1,1iil Üniı,ersitesi Denizcilik Fakiiltesi.35l60, Tınazı.,pc Yerleşkesi. tJııca -İZNlİR
Dokuz Evlül Üniversitesi Denizcilik Faktiltesi [Jrla Birinıi 35-1-10, lskele-[Jrta - İZMİR

3. Özel Dönence Denizcilik ve Genıiadaııları Krırsu
-9 I-ülLil Meüdaııı Merdın İş Hını N,,:lj D:60] Bısıııane

}tAı)l)[

!2:

İlNlİR

YtiıttlRı,ÜK TARilIi

lşbıı pıotokol tarallar arasında 21.1l2-1ZOlS tarihinde. 1 1 ıııadcie r,e ,1 sa1 liı tılarak 5 iısıI ntisl,ıa
halinclç taıızinı edilnıiş olup UAB ilgili biriıııleriııce ona1,1aırclıktan sonra } üriirlüğe sirer. İnızalı
protokollcrden ikisi Dokuz E1 liil [Tniı,ersitcsi Denizcilik Fakültesi Dekanlığı. biri Ege
Ünivcrsitesi Rektörliiğü'nde. hiıi I:ge Üniı,ersitesi Urla Denizcitik Meslek Yiiksekokulu
Müdiirliiğti. biri ise Özel Dönence Denizcilik ,",e Genriai]aıı-ılırı Krırsıı laririlndan ıı,ııılralhza
edilecektiı,.

Ege Üniversitesi

[Jrlı Denizcilik Meslek
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özel Dönence Denizcilik
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Adına

Dokuz Eylül L]niı,ersitesi
Denizcilik Fakültesi

Cınan

Rektör yardımcısı
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Prof. Dr.

AynurAİ(AY
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iriıı MERKEzLERixiN xtı ı,ı-aNIMI
uyc uLAMALAR-INDA
arasıı-ıda n-ıiilkiyet pa1,,laşıırıı 1"oluyla ediı-ıilnıiş..olan Can Kultarüıla
Araçlarıııı Kı.ıllanına. t)enizde Kişisel C'aır Ktırtarnıa Tekniklcıi ile Yaı-ıgııı Oıılenıe ıe \{ticadclc
Teknikleri Eğitinl Merkezleriı-ıiı-ı "Özcl Döneırce Denizcilik r e Genıiırı.]an-ıları Kursrı" tarrıllndıın
gerçekleştirilecek eğitinılerdc kullaırınıına dair ı-ırali yiikünlüliikler aşağıdaki gibidir.

DEUDF ve EGEUDMYO

Kııruın. ilgili tesisin ktıllanınrı ile yıllık aınortisıııan ve bakını tlıtunr ıırasraf'ları ile ilgili tesisiıı
kursiyerlere 1,önelik kullanın-ıı eslıasında oluşacak eğitinı r,e sarl malzcııe lıaı,camalaıını ilgili
ıara llrıra ödenıck le 1ükiiııılüdiir.

a)

Kurtım tesisiıı amortisn-ıaı-ı r,e bakını tutuıı-ı giderlcri açısından DIILJDF ı,e EGEiJDMYO
taratındaıı omaklaşa tesis edilen ul,gulaıı,ıa eğitinı ıırerkeziı-ıin kı"ıllaı-ııı-ıası ncdeni1,le 20l8 20l 9 yılı için belirlenmiş olan KDV hariç. 30.000.00 TL tutanndaki toplanı bedeli 3 eşit
taksitte Ocak 2019. N,Iavıs-]0l9 ı,e [1lü1-2019 a1,1arı içinde ilgili Ü ııiı ersitr,len n DEI lDF ı,e
EGEUDMYO'nun şağıda belirileı-ı baııka hesaplarna ııakdeıı ıatımralıla 1iikiinılüdiir.

b)

Ktıı,ıını. [Jl,gulaıııalı Eğitinı Merkezinin kullanılacağı saat dikkatc a]ınnıaksızın. lıcı,kurs
dönemi için plaı-ılaıraıı kişi başına DEUDF'nin balıka hesabına KI)\/ d^hil 185^00 Tt-.
E(iI]UDMYO'nlın banka hcsabına KDV dahil 140,00 TL peşin öder. Bu ticıet prtıtokoltiı-ı
başlangıç tarihindeıı itibareı-ı 1 1,ıl geçerli o]acaktır. Eğitimin gerçeklcşebilmesi içiıı en az 20
öğrencilıiır olması gerekir veva ticret en az 20 kişi olarak iidenir.

Bank:ı. Hesap Bilgileri:

Kurs Ücreti İçin (Dokuz Eylül Üniversitesi)
DELı Döner Serınaı,e İşletnıeIeri \4iidiirlüğii Denizcilik Fakiiltesi Birin-ıi'ı-ıiıı Ziraa1 Biıııkası

lül Şııbcsindcki (Şube Kiıdı.ı:l506. \,{iiştcri No: 6799887)
İBAN No: Ttt27000l00l5060(ı7998tl75059
İzn-ıir Dcıkuz l:1

Eğitinı N,Ierkczi Kullırnım Bedeli Için (Dokuz Eylül [ıniversitesi)
Dokuz Evlü] [Jıriversitcsi Rekt(irlüğü Straıeji Geliştirnrc Dairc Başkaıılığı
l-{esal-ı \ ıın-ıarirsı 2616i3771lı7)9-5?-57 . \Iergi [)airesi: Koıdoı-ı \Iergi Dairesi Başkanlığı
\-cııi K iııılik \o: j0()llOJ9l05
|BAN No: TR31 000l 0026 1637 7117 2952 57

Kurs Ücreti İçin (Ege Üniı,ersitcsi)
Egc ['ııirersitcsi Döner Sernıale İşleııııc MiiJiiıliiğii Stııılıı Arışıırma
liı,ııı Rııniısı Eee Tıp Subesi. Bonıor ı İzrnir
IBAN No: TR69 000l 0011 4607 2168 9350 15
Eğitim Nlerkczi Kullınım Bedcli Için (Ege Lıniversitcsi)
Ege Liniversitcsi Reklijrliiğii Strateji Geliştirn]c Daire Başkanlığı.
\iergi Nuı-ı-ıarısı: ]25()05761 8 I lasarı'l'ıılrsiıı \/ergi Daiı,csi.
HaIk l]aı,ıkası []r,ırı-ıoı iı Şubesi- lBAN No: TR27 000l 2009 7t{0
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