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T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GEMİLERİ KULLANIMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’ne tahsisli
gemi ve benzeri motorlu taşıtların kullanımını ve işletilmesini
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönergenin kapsamı, lisans ve ön lisans öğretimine dayalı öğrenci
uygulamaları ile projeye dayalı araştırma ve inceleme faaliyetlerinden
oluşan tüm deniz çalışmalarını kapsar.
Tanımlar
Madde 3. Bu yönergede geçen
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Üniversite
Fakülte
Rektörlük
Dekanlık
Bölümler

Sinop Üniversitesini,
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini,
Sinop Üniversitesi Rektörlüğünü,
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığını,
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
Bölümünü, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümünü ve Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümünü,
Koordinatör : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Koordinatör öğretim
üyesini,
Koordinatör Yardımcısı : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi koordinatör
yardımcısı öğretim üyesini,
Kaptan
: Yeterliği onaylanmış belgeye sahip geminin sevk ve idaresinden
sorumlu kişiyi,
Ehliyetli Tekne Sorumlusu: Yeterliği onaylanmış belgeye sahip teknenin sevk
ve idaresinden sorumlu kişiyi,
Proje Yürütücüsü: Bilimsel bir projenin/araştırmanın yürütülmesinden ve proje
ile ilgili her türlü teknik, teknolojik ve idarî konudan sorumlu
akademik personeli,
:
:
:
:
:
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k) Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı: Sinop Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü,
Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarında ders veren kadrolu
akademik personeli,
l) Gemi / motorlu Tekne : Sinop Üniversitesi envanterine kayıtlı “ R/V Seydi Ali
Reis” gemisini ve “Araştırma 1” teknesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Gemide Görev Alma / Deniz Seferlerine Katılım
Madde 4. Gemi ile deniz seferine katılacak kaptan ve gemi personeli geçerli bir Tıbbi
Denizci Belgesine (ENG 11 veya kabul edilebilir bir alternatif) sahip
olmaları ve gemide orijinal belgeyi taşıma zorunluluğu vardır. Tıbbi Denizci
Belgesi'nin deniz seferi süresi içinde geçerliliği olmalıdır. Denize çıkacaklar
reçeteli ilaçlar kullanıyorsa, gemi personeli ve tüm bilim adamlarının
Kaptana bilgi vermesi gerekir. Deniz seferine katılan bir araştırmacı hamile
ise, deniz seferine katılmak için doktor izni almalıdır. Bu durumdaki bir kişi
sadece kıyıdan uygun mesafelerdeki çalışmalara katılabilir.
Madde 5. Gemi ile deniz seferine çıkacak kaptan ve gemi personeli STCW 95 altında
tanınan geçerli bir “Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Belgesi” ne sahip
olmalıdır.
Madde 6. Uluslararası sularda yapılacak araştırma ve çalışmalarda tüm bilim
adamları gemide pasaportları ile bulunmalıdır ve pasaportların geçerlilik
süresi dolmamış olmalıdır.
Madde 7. Güverte alanında veya hareketli ekipmanların yakınında gemi mürettebatı
ve bilim adamları tarafından kişisel koruyucu ekipmanlar her zaman
kullanmalıdır. Gemi personeli ve bilim adamlarının kaskları, tulumları ve
can yelekleri seyir esnasında kullanılmak üzere gemide bulunmak
zorundadır. Ayrıca deniz seferi esnasında gemide can kurtarma botu
mutlaka bulunmalıdır.
Madde 8. Aksi önceden belirtilmediği sürece geminin yatak kabinleri deniz seferinin
ilk günü saat 12:00 de kullanıma hazır olacaktır. Uzun deniz seferinde (Bir
günden fazla süren seferler) kabini kullanan kişi kabin formunu doldurarak
kabine giriş yapacaktır. Sefer sonunda formu zarf içerisinde kaptana teslim
ederek çıkış yapacaktır.
Madde 9. Tüm bilim adamları ve gemi personeli deniz sefer belgelerini imzalamaya
ve bu belgenin hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
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Madde 10. Sinop Üniversitesi araştırma gemilerinde yasadışı uyuşturucu veya zararlı
madde kullanımı konularında sıfır tolerans politikası izlemektedir. Bu
maddelerin kullanımı kesinlikle yasaktır. Ayrıca Sinop Üniversitesi
araştırma gemilerinde alkol kullanımı ve gemiye alkollü gelinmesi yasaktır.
Madde 11. Gemide oluşabilecek üst seviyedeki kaza ve yangın gibi durumlarda
gemide bulunan personel, bilim adamları ve uygulamaya katılan kişilere
gerektiğinde alkol ve yasadışı maddeler için test yapılabilecektir. Bu
durumda yetki kaptan ve proje yürütücüsü/ders sorumlusu öğretim
elemanındadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gemide Güvenlik ve Deniz Operasyonları
Madde 12. Kaptan gemide bulunan tüm personelin, araştırmaya katılan bilim
adamlarının ve uygulamaya katılan öğrencilerin güvenliğinden
sorumludur. Kaptan tarafından yapılan bildirimler, uyarılar ve rota tarifi
gemideki herkes tarafından takip edilecek ve tehlikeli koşulların oluşması
durumunda, özel önlemler alınacaktır. Kaptan tarafından alınacak
güvenlik tedbirleri ve uyarılara herkes uymak zorundadır.
Madde 13. Gemide bulunan bilimsel ekipman ve cihazların kullanımı proje
yürütücüsü kontrolünde bilim adamlarının sorumluluğundadır. Gerekli
görülmesi durumlarda gemi personeli bu cihaz ve ekipmanların
kullanımına yardımcı olurlar.
Madde 14. Bilim adamları gemide bulunan vinç sistemlerini, seyir cihazlarını
kullanma ve gemiye seyir yaptırma yetkisine sahip değildir. Gemide
bulunan trol, vinç, kreyn sistemleri kaptan tarafından görevlendirilen gemi
mürettebatı tarafından kullanılır. Geminin tüm seyir işlemleri kaptan yada
kaptan tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılır.
Madde 15. Gemide meydana gelen kaza, yaralanma ve hastalık gibi durumlar rapor
ile kayıt altına alınmalıdır. Proje yürütücüsü yada dersin sorumlu öğretim
elemanı sefere katılan bilim adamları yada öğrencilerde oluşabilecek
yaralanma ve hastalık durumunu kaptana bildirmek durumundadır.
Gemide oluşabilecek riskler ve ciddi olaylarda alınan / yada alınması
gereken tedbirler bir tutanakla dekanlığa bildirilmelidir.

4

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Motorlu Tekne / Gemi Sorumluluğu
Madde 16. Gemi ve motorlu teknelerin hizmete hazır olmaları, bunların bakım,
onarım ve yakıt ikmalleri, sorumlu kaptan ve ehliyetli tekne
sorumlularınca yerine getirilir.
Madde 17. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca gemiler için öngörülen
Denize Elverişlilik Belgesi için geminin yerinde yapılan yıllık muayenesi
ile iki yılda bir yapılması gereken kızaklama işlemleri gemi kaptanı /
ehliyetli tekne sorumlusu tarafından yaptırılır.
Madde 18. Gemi ve motorlu tekneler için öngörülen bakım ve onarım teklifi, üç kişilik
teknik komisyon kararı ile kaptan veya ehliyetli tekne sorumlusu
tarafından koordinatöre bildirilir. Koordinatör kararı sonucunda da konu
Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirilir.
Madde 19. Teknik komisyonda kaptan veya ehliyetli tekne sorumlusu yanı sıra iki
teknik elemana da yer verilir.
Madde 20. Kaptan ve ehliyetli tekne sorumlusu, araçlarının kapasitesine göre
oluşabilecek her türlü acil durumlar için yangın, sağlık ve can yeleği gibi
araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmekle yükümlüdür.
Madde 21. Sinop Üniversitesi envanterine kayıtlı gemi ve motorlu teknelerin bir seyir
defteri bulunmak zorundadır. Bu deftere yapılan her türlü faaliyet ve
hizmetin tarih ve saati kaptan veya ehliyetli tekne sorumlusu tarafından
kaydedilerek imzalanır.
Madde 22. Beş yıl süre ile kaptan tarafından kaydı tutulan gemi seyir defteri, beşinci
yıl sonunda koordinatör kanalı ile Fakülte Dekanlığına teslim edilir.
Madde 23. Ehliyetli tekne sorumlusu tarafından kaydı tutulan tekne seyir defteri her
yılın sonunda koordinatör kanalı ile Fakülte Dekanlığına teslim edilir.
Madde 24. Fakülte Dekanlığı teslim edilen seyir defterlerini koordinatör ile birlikte
inceleyerek, yıl sonu faaliyet raporu hazırlayarak Rektörlüğe sunar.
Madde 25. Gemi ve motorlu teknelerde demirbaşa kayıtlı alet, ekipman, seyir ve
elektronik cihazların laboratuar malzemelerinin sertifikaları, kullanım
kılavuzları kaptan tarafından muhafaza edilir.
Madde 26. Gemi ve motorlu teknelerde demirbaşa kayıtlı alet, ekipman, laboratuar
cihazları ve malzemelerinin cins ve miktarını gösteren liste hazırlanarak,
aracın ilgili bölümüne kaptan veya ehliyetli tekne sorumlusu tarafından
asılarak muhafaza edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Deniz Seferlerinin Düzenlenmesine İlişkin Hükümler
Koordinatör
Madde 27. Fakültelerde bölümler arasında uyum ve çalışma koordinasyonunu
sağlayabilecek aylıklı öğretim üyelerinden bir kişi Rektör tarafından iki
yıllığına koordinatör olarak atanır.
Madde 28. Fakülte Koordinatörü, gerek gördüğünde Fakültede görev yapan öğretim
elemanlarından birini Rektör oluru ile kendisine yardımcı seçebilir.
Madde 29. Koordinatör Fakültedeki ve Meslek Yüksek Okulundaki bölümlerin ders
uygulaması, bilimsel çalışma istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gemi ve
teknelerin deniz seferine çıkmasını düzenler.
Madde 30. Koordinatör yapmış olduğu bu görevinde Dekana karşı sorumludur.
Madde 31. Deniz seferine katılacak araştırmacılar / öğrenciler deniz seferi süresince
yönerge hükümlerine göre hareket edeceklerine, yetkili kişilerin her türlü
uyarılarına uyacaklarına ve denizde yaşayacakları her türlü maddi ve
manevi olumsuzluk, rahatsızlık ve ciddi sorunlardan kendilerinin sorumlu
olduğuna ilişkin dilekçe yazacaklardır. Dilekçeler koordinatör kanalı ile
Fakülte Dekanlığına iletilecektir.
Madde 32. Koordinatör, ders uygulaması ve proje çalışması için deniz seferi formunu
düzenleyerek Dekanlığa sunar. Dekanlık yapılacak seferle ilgili
Rektörlüğe bilgi verir.
Proje Yürütücüsü ve Ders Sorumlusu
Madde 33. Araştırma yada ders uygulaması süresince tüm bilim adamları yada ders
uygulamasına katılan öğrenciler doğrudan proje yürütücüsü/dersin öğretim
elamanına karşı sorumludur. Kaptanın gemide deniz seferine katılan bu
kişileri uyarması, bilgilendirmesi, yönlendirmesi proje yürütücüsü / dersin
sorumlu öğretim elamanı kanalı ile yapması gerekir.
Madde 34. Sert hava veya diğer faktörler nedeniyle deniz seferinin iptali, sefer
sırasında araştırma / ders uygulamasının sonlandırılması kararı proje
koordinatörü ve kaptan arasında müzakere edilmelidir. Gemi ve personel
güvenliği endişe verici bir duruma geldiğinde, son kararı kaptan verecektir.
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Madde 35. Proje yürütücüsü taslak bir deniz seferi planı hazırlayıp kaptana
sunacaktır. Deniz seferinde araştırmadan maksimum düzeyde verim elde
edilmesinden proje yürütücüsü sorumludur. Proje yürütücüsü deniz ve
hava koşulları uygun olduğu durumlarda araştırma programında küçük
değişiklikler yapabilir. Bu değişikliği kaptana bildirmek zorunluluğu vardır.
Madde

36. Proje yürütücüsü, bilimsel çalışmaların güvenli bir şekilde
gerçekleştirilmesi,
bilimsel
ekipman
ve
cihazların
yönetimi/kullanılmasından sorumludur. Proje yürütücüsü araştırma/deniz
seferi
planlarken
yapılacak
araştırma
programının
hedeflerini
gerçekleştirmek için gemideki bilimsel imkanların yeterli olduğundan emin
olmalıdır. Eksik bir durum bulunduğunda kaptana ve koordinatöre bilgi
verilmesi gerekmektedir.

Madde 37. Deniz seferi sırasında proje yürütücüsü, kaptan, diğer personel ve bilim
adamları arasındaki sürekli iletişimi sağlamak için günlük küçük toplantılar
yapılmalıdır. Bu toplantılar, bilimsel programı güncellemek ve ortaya çıkan
sorunları tartışmak ve çözmek için önemlidir. Ele alınacak konular genel
olarak bilimsel, teknik ve lojistik nitelikte olacaktır, aynı zamanda herhangi
bir personelin ihtiyaçları, rahatsızlıkları yada güvenlik sorunları da
değerlendirilecektir.
Madde 38. Deniz seferi esnasında oluşabilecek beklenmedik durumlarda (örneğin
cihaz ve ekipman arızası, hastalık, taciz sorunu, aile vefatı vb durumlarda)
gemi limana dönme kararı proje yürütücüsü / dersin sorumlu öğretim
elamanı ve kaptan tarafından verilecektir.
Madde 39. Bilimsel bir çalışma için desteklenen araştırma/projeler için projenin
yürütücüsü; çalışma takvimini, projenin amacı ve kapsamı ile çalışmada
görev alacak akademik personel ve lisansüstü öğrencilerin listesini en
geç 15 gün öncesinden koordinatöre yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Madde 40. Lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilerine denizde uygulama
yaptırmak isteyen dersin sorumlu öğretim elamanı; denize çıkacağı tarihi,
seyir güzergâhını, uygulamanın amacını ve kapsamı ile uygulamaya
katılacak öğrencilerden alınan gönüllü katılım dilekçelerini en geç 15 gün
öncesinden koordinatöre yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Madde 41. Proje yürütücüsü araştırmalarda görev alacak araştırmacı ve personelin
kumanyasını düzenlemekle yükümlüdür. Dersin sorumlu öğretim elamanı
da ders uygulamasına katılacak öğrencilerin kumanyasını düzenlemekle
yükümlüdür.
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ALTINCI BÖLÜM
Bilim Adamları ve Araştırmacıların Sorumlulukları
a) Deniz Seferi Programının İşleyişi:
Madde 42. Deniz seferinde yapılacak tüm operasyonlarda bilim adamları ve gemi
personeli arasında sürekli iletişim olacaktır. Eğer proje yürütücüsü
araştırmacılardan birini köprü ile irtibat kurmak üzere atamışsa
uygulanması gerekenler:

Güvertedeki çalışmaları izlemek,

Yapılacak işlemi köprü üstüne önceden bildirmek

Güverteye herhangi yeni bir ekipman konulduğunda yada kullanılması
düşünüldüğünde köprü üstüne haber vermek
b) Bilim Adamlarının Laboratuarlardaki Sorumlulukları
Madde 43. Gemideki kuru ve ıslak laboratuvarlar ile buradaki bilimsel ekipmanlar
temiz ve düzenli bir şekilde bulunmalıdır. Laboratuarlar ve bilimsel
cihazların kullanılması proje yürütücüsü / dersin sorumlu öğretim
elamanının sorumluluğundadır.
Madde 44. Laboratuarlar ve kullanılan tüm bilimsel ekipman bir sonraki deniz seferi
(araştırma, ders uygulaması) için temiz ve düzenli bir şekilde
bırakılmalıdır. Cihazların arızası, malzemelerin kırılması kullanıcı
tarafından hemen proje yürütücüsüne / dersin sorumlu öğretim
elemanına bildirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
Madde 45. Laboratuarın temizliği ve düzeni proje yürütücüsü ve diğer bilim
adamlarının sorumluluğundadır. Laboratuarlarda gün sonunda genel bir
temizlik yapılması zorunludur. Proje yürütücüsü ve bilim adamları
araştırma sonunda aksi kararlaştırılmadıkça buzdolabı ve derin
dondurucuda numune bırakmamalıdır.
Madde 46. Araştırmadan elde edilen örnekler güverteden laboratuarlara proje
yürütücüsünün bilgisi dahilinde getirilecektir. Örneklerin hiç biri
laboratuardan proje yürütücüsünün izni yada bilgisi olmadan
alınmamalı, dışarı çıkarılmamalı ve atılmamalıdır.
Madde 47. Araştırma süresince denizden örnekleme yoluyla elde edilen herhangi bir
atık malzeme (plastik, naylon, pil, metal vb) denize geri atılmamalıdır.
Bunlar uygun bir yerde biriktirilmeli ve limana dönüşte boşaltılmalıdır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Gemide Konaklama Alanlarının Kullanımı
Madde 48. Uzun deniz seferi süresince bilim adamlarına uyumak ve dinlenmek üzere
kabin içerisinde bir alan tahsis edilecektir. Görevli personel ve bilim
adamları bir form doldurarak kabine yerleşecektir.
Madde 49. Gemiden ayrılırken kaptan ve proje yürütücüsü / dersin sorumlu öğretim
elemanı tarafından kabin kontrolü yapılacaktır. Olumsuz bir durumda (kirli
kabin, eksik malzeme, arızalı cihaz) tutanak doldurulacaktır.
Madde 50. Gemide kabinlere çay, kahve, çorba, sulu yemek ile girilmesi odalarda
bunların tüketilmesi yasaktır. Personel ve bilim adamları kabinlerde
sadece su ve bisküvi, kraker ve çikolata tarzı yiyecek ve içecek
tüketilebilir.
Madde 51. Kabinlerde bulunan eşya ve cihazların düzgün ve amaca uygun
kullanılması gerekmektedir.
Madde 52. Kabinlerin temizliğinden ve çöp kutularının boşaltılması kabinde kalan
personel / bilim adamlarının sorumluluğundadır..

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Gemide Diğer Alanların Kullanılması
Madde 53. Uzun deniz seferlerinde (24 saat ve üzeri) gemi personeli ve bilim
adamlarının üç öğün yemekleri karşılanır. Kahvaltı, öğle yemeği ve
akşam yemekleri self servis alınır. Gemi mutfağı ana öğünler dışında
diğer ihtiyaçlar (çay, kahve, alkolsüz içecekler ve aparatif yiyecekler) için
24 saat kullanıma açıktır. Bilim adamları mutfakta gemi personeline
yardımcı olmalıdır.
Gemide uygulanacak genel yemek saatleri aşağıdaki gibidir.
Kahvaltı
Öğle yemeği
Akşam yemeği

: 07:30 - 08:30
: 12:30 - 13:30
: 18:30 - 19:30

(Araştırma ve yapılan faaliyetlerin durumuna göre bu süreler ileri yada geri çekilebilir)
Madde 54. Çalışma kıyafetleri ile mutfağa ve yemek salonuna girilmesi yasaktır. Bu
alanlara tulumlar ve çizmeler dışarıda çıkarılarak girilmelidir.
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Madde 55. Çamaşır makinesi sefere katılan bilim ekibi tarafından kullanılabilmektedir.
Kullanım talimatlarına mutlaka riayet edilmelidir.
Madde 56. Gemide yatak çarşafı, nevresim, yastık, havlu ve sıvı sabun personele
sağlanmaktadır. Gerektiğinde çarşaflar ve nevresimler makinede
yıkanabilir. Personel ve bilim adamları isterlerse deniz seferine çıkarken
bu ihtiyaçlarını kendileri de dışarıdan getirebilirler.
Madde 57. Salonda bulunan televizyon, DVD ve kütüphane imkanları bilim adamları
ve gemi personeli tarafından bilimsel amaçlar yada eğlence için uyulması
gereken sınırlar içinde kullanılabilir.
Madde 58. Gemide gece saatlerinde (personelin dinlendiği ve uyuduğu saatlerde)
koridorlarda ve kabinlerdeki ses seviyesine dikkat edilmeli yüksek sesle
konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
Madde 59. Gemide bulunan tuvaletlere ve duşlara çöp atılması kesinlikle yasaktır.
Tuvaletlerin ve duşların tıkanması, su kesilmesi gibi herhangi bir olumsuz
durumla karşılaşıldığında derhal kaptana bilgi verilmesi gerekir.
Madde 60. Gemide açık güverte alanları hariç sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Gemide Oluşabilecek Tartışma, Taciz ve Şikâyet Durumları
Madde 61. Gemide herhangi bir durumda yaşanacak sözlü tartışma kaptana ve proje
yürütücüsüne / dersin sorumlu öğretim elemanına bildirilmelidir.
Çözülemeyen ciddi tartışmalar için kaptan tarafından bir tutanak
düzenlenmelidir.
İstihdamda Eşitlik Yasası (1998) Bölüm 32 de bahsedilen herhangi bir eylem veya
davranış taciz olarak tanımlar:
• Hakaret derecesinde ve yüksek seviyede sözlerin kullanılması (tehdit, bağırma,
argo söz)
• Saldırgan, aşağılayıcı, küçük düşürücü ya da korkutucu ifadelerin dijital ortamda
veya kağıda yazılarak kullanılması
• İnsanları rahatsız edici şekilde resimler veya diğer istenmeyen malzemelerle
dolaşılması,
• Cinsel jestler ve ifadelerin kullanılması
• Müstehcen objeler, resimler, takvim görüntülerin bulundurulması
• İstenmeyen cinsel yorumlar ve esprilerin yapılması
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• Çimdikleme, ısırma, gereksiz dokunmalar, istenmeyen fiziksel temas ve darbelerde
bulunulması
• Gemide bulunan herkesin dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, medeni durum, aile durumu gibi
belirli özelliklerine bakılarak taciz yapılması yasaktır.
Madde 62. Gemide herhangi bir şekilde yaşanan tartışma, kavga ve taciz durumunda
resmi bir yazı hazırlanarak kaptan/proje yürütücüsü/dersin sorumlu
öğretim elemanı kanalı ile Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığına şikayet
başvurusunda bulunulur.
ONUNCU BÖLÜM
Seyir Hükümleri
Madde 63. Seyirde birinci derecede kaptan sorumlu olmakla birlikte, denizde
yürütülen öğrenci uygulama çalışmaları, dersin sorumlu öğretim elemanı
denetimi ve gözetiminde yaptırılır.
Madde 64 Seyir halinde kaptanın can güvenliği ile ilgili talimatları doğrultusunda,
personelin, bilim adamları ve öğrencilerin can yeleklerini kullanması
zorunludur.
Madde 65. Denizde can güvenliğini, tehdit edici bir durum oluştuğunda can kurtarma
botu kaptanın emri ile kullanılacaktır.
Madde 66. Gemi personelinin çalışma saatleri 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ilgili hükümlerine göre düzenlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Amaçlı Araştırmalarda Dış Hizmetlerin Verilmesi
Madde 67. Gemi ve teknelerin kamu kurumları ve özel kuruluşların bilimsel
çalışmaları için hizmet alımı talepleri değerlendirilerek kullanımı sağlanır.
Madde 68. Başvuru değerlendirmesi Fakülte Dekanlığı ve Koordinatör tarafından
yapılarak Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük tarafından başvurusu uygun görülen
çalışmalar koordinatör ile kaptanın yetki ve gözetiminde yapılır.
Madde 69. Araştırmalarla ilgili alınacak tüm yasal izinler başvuru yapan kurum ve
kuruluşlar tarafından temin edilecektir. Çalışma öncesi izinlerin bir kopyası
Dekanlığa verilecektir.
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ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yıllık İzin
Madde 70. Kaptanın ve gemide görevli personelin yıllık izin talepleri, koordinatörün
gerekçeli görüşü de dikkate alınarak Dekanlık tarafından değerlendirilir.
Disiplin
Madde 71. Gemi personelinin resmi kıyafeti T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının ilgili yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Gemide resmi
kıyafetin göğüs ve şapka kokardında Sinop Üniversitesi amblemi
bulunabilir.
Madde 72. Gemi ile yapılacak araştırma projeleri ve ders uygulaması gibi saha
çalışmalarında öğretim elemanları ve öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulu
ve Sinop Üniversitesi Disiplin Yönetmelikleri hükümlerine uymakla
yükümlüdürler.
Madde 73. Gemide görev yapan kaptan ve gemi personeli 657 sayılı devlet
memurları kanunları ve disiplin yönetmeliğine uymak zorundadırlar.
Madde 74. Bu yönerge kapsamındaki diğer sorunların çözümünde Sinop Üniversitesi
Rektörlüğü yetkilidir.
Yürürlük
Madde 75. Bu yönerge yayın tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 76. Bu yönerge hükümleri Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.
Sinop Üniversitesi Senatosu yönerge hükümlerinde değişiklik önerme ve
yapma hakkına sahiptir.
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