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işbu protokol Adıyaman Merkez adresli il sagıık Müdürlüğü ve Adıyaman Merkez
adresli Adıyaman Üniversitesi 1aDÜ; arasında ...l...l201g tarihinde (..Yürürlük Tarihi'')
imzalanmıştır. Adlyaman sağlık Müdiırlüğü ve Adıyaman Üniversitesi, işbu protokol metninde
tek olarak "Taraf', birlikte de "Taraflar" şeklinde arulacaktır.

MADDE 1: AMAÇ

Afederde kitik ve hayati görevler üstlenen hianet gnrplanndan biri de sağhk
personelleridir. yaşanan deneyimler bize afet durumlannda ildeki hastane ve diğer sağlık
birimlerinde çalışan personelin de afetzede olabildiğini ve kendisinin de bannma ihtiyacı içinde
olabileceğini göstermiştir.

Bu protokol anlaşması afet durumlarında çalışacak sağlık personelleri ile il dışından
görev|endirilen sağlık personellerinin barınma ihtiyacının giderilmesi amacı ile Adıyaman
üniversitesinin zarar görmemiş kullanılabilecek binalannın ve konteynlr, çadırlann
kurulabileceği açık alanların belirlenmesi ve bu amaçla kullanılması için hazırlanmıştır.

MADDE 2: İ L SAĞUK AFET VE ACiL DURUM PLAN| HUKUKi DAYANAK

]l Sağlık Afet Planı(iL-SAP); 29.05.2009 tarihli ve 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun4 15.05.1959 iaihli ve 7269
sayılı umumi Hayata Müessir Afetlerde Alınacak Tedbirler konulu kanuna ve bu kanun dayanak
alınarak hazırlanan l8.12.20l3 Tarih ve 28855 Sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizrrıetleri
Yönetmeliği ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafindan
hazırlanan ve l8.08.20l l gün ve 28029 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi
ve Eylem planına dayanılarak hazırlanmıştır. plan Adıyaman ili için hazırlanan afet planıdır.

MADDE 3: BU ANA ANLAşMAN|N YETK| ALANI

işbu Anlaşma metni, ana sözleşme hükmündedir ve iki tarafarasında gelecekteki proje ve
i|işkilerin alanını belirtir. Taraflar arasında istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da
faaliyetin şart ve koşul|arı ile ilgili özel bilgileri içermektedir.

lı ürü
x

1

rdoğan öZ



MADDE 4: sÜREVE ERKEN FEsiH

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

işbu Anlaşma yiirirıüğe Girme Tarihinden itibaren geçerli olacaktır ve 3 yıllık siire
boyunca yürirrlükte kalacaktır. Bu sürenin sonund4 her iki Tarafinda yazılı imi ve yenileme
zaınanında her iki Toafın da kabul ettiğ şan ve koşullar üzerine ek dönemlerle yeniIenebilir.

Tarafların her biri, diğer bir tarafa en az doksan (90) gtın önce yazı|ı tebliğ vermek
koşuluyla herhangi bir zamanda bu Anlaşmayı feshedebilir. işbu Anlaşmanın belirlenen süreden
daha erken feshedilmesi durumunda herhangi bir cezai ödeme söz konusu olmayacaktır.

ilk başta belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zıman aştmtna usaması
durumunda, Taraflar işbu AnlEmayı yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde
feshedilmesine karar verirlerse, o dönemde devam eden program ve faaIiyetler, her iki Tarafın da
kabul ettiği şart|ar çerçevesinde ve uygun olan en kısa sürede sona erme|idir.

Adıyaman Üniversitesi binalannın ve kampus alanının şehıin girişinde olması il dışından
gelecek penonelin toplanma ve koordinasyonuna imk6n sağlayacaktır.

Adıyaman Ünivenitesi binalarının ve kampus alanının güvenlik sağ|ama bakımından
bannma için uygun olduğu tespit edilmiştir.

Sağhk Penonelinin bannma alanınır1 afetsedelerden farklı bir yerde olrnası oluşabilecek
dezavanajlan ortadan kaldıracaktır.

Taraflann oluŞturacağr o(ak komisyon tarafından, kullanım stıresince oluşabilecek zarar
ve giderı€r tespit edilecek ve bunlar öncelikle İı sağı,k Müdurıüğü bütçesinderı, bütçenin yeterli
olmadığ durumlarda da Tiirkiye Afet Müdahale Plan(TAMP) içerisindeki tojistik İizınet
Grubu tarafindan karş ı lanması sağlanacaktır.

i§bu Anlaşmanıq her iki tarafaçısından da heüangi bir üçüncü taraf ile aynı ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcıItğr yoktur.

İşbu Anlaşma her iki tarafın da yazılı onayı olmak şaıtıyla değişıirilebilir.

ışbu Anlaşma, yüriirlükteki kanunun herhangi bir maddesine aykın olabilecek hilkümler
haıiç olmak kaydıy|4 tam ve eksiksiz olarak yltriirlükte kalacaktır.

Her iki taraf da bu Anlaşmay tam yetkili temsilcileri aracılığyla imzalamış sayılırlaı.
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