
iiı

AFAD" T.c.
ADlYAMAN VALİLtĞl

İı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sayı :93270l70_030.03[030.03]_E.l59392

konu : protokol

Dağtım:

Gaeği:

ADrYAMAN iINivERsfTESİ
REKrÖRLÜĞÜNE
ADrYAMAN ÇEVRE VE ŞEHh.cİLk' tİ.
MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilgi:

SAMSAT KAYMAKAMLIĞTNA
(Müatli İdareler MüdürlüğuNe)
KAHTA KAYMAKAMLIĞINA
ADrYAMAN VALİLiĞiNE
(Müalli İdareler Mildiiıtüğii)

28.10.20l9

ADIYAI{AN arNi\T,RSİTESİ REKTÖRLÜĞLJNE

İlimiz Samsat İlçesinde 02.03.20|'7 ve 24.04.2018 tarihlerinde meydana gelen
depremlerde konutlan orta hasar olarak hasaı tespit listesinde yer alan ve haksahibi olan
afeeedelerin konutlannın güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine dair yapılacak teşitlerle ilgili
Valiliğimiz ile Adıyaman Üniversitesi arasında imzalanan protokol yazı,tı. ekinde
sunulınuştur.
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ADıyAMAN iı,i seıısır iıçrsixor oıoıaan w ufi4auıa rıniHırnixoB
MEYDANA GELEN DEPREMLERDE HAK §AHiBi OLAN ORTA HA§ARLİ

siNeıenııü cüçırııniniıMEsiNiN uyGuıüLUĞU HUsusuNDA

HAZIRLANAcAK RApoRA yöxpıir rnoToKol

ı. sözLEşMETARAFLARI:

İş bu sözleşmede

l.a. Adıyaman Üniversitesi Milhendislik Fakülıesi lnşaat Miüendisliği Bölümi.i

Altınşehir Mah. 3005. Sok. No: l3 02040, Merkez / ADJYAMAN

Söz|eşmenin bundan sonıaki bölümlerinde kısaca "Adyüinş" olaıak anılacaktır.

l.b. Aılıyaman Valiliğ. Afct ve Acil Durum Müdllrlttğü;

Alatü* Bul.No: l75ll merkez/Adıyaman Email:adiyamanmdr@afad.gov.lı.

Södeşrnenin bundan sonıaki bölümlerinde kısaca "Adyafad" olaıak anılacaktır.

l.c Adıyaman Vatitiğ Çevrc ve Şehircltik İl Müdiırlüğü

§ödçmenin bundan sonraki bö]llınlerinde kısaca "Adyşm" olarak anılacaküı.

Bu proıokolün konusu. Adıyaman ili Samsaı ilçesinde 02/03/2017 ve 24l04D0|8 tarihlerinde

nıeydana gelen dcpremlcrde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ıaıafından "Ona hasar|i'o]arak

hasar lespiti yapılan ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Bünyesinde yer alan Hali sahipliği

koınisyonunca hak sahibi kabul edilen afetzıdelere ait Orta hasarlı konutların

güçlendirilmesinin uygun olup olmayacağı hakkında rapor hazrr|anmasıdır.

3, işİN TANIr\tLANI!İASt :

Çtvıç vc Şehircilik ll MüdOılüğü tarafından "Ona basaılı" olarak hasar tcşiti yapılan hak

salıiplerine aiı binalar Adyafad tarafından Adlıinş'e bildirilecektiı. Adyuinş s{iz konusu bu

binalan inccleyecek ve güçlendirmenin uygun olup olmadığı hususunda rapor haarlayacakıır.

2. SöZLEŞİüıENİN xoxusu:
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3.1. Adyıfad Tarafından Güçlendirİlnıesinin Uygun otup otmıdğının Tespitine İhtiyaç

Duyulan Biıalarıı Adyüinş Tarıfuıdın İncetenmctcri

incelemede dışandan yapılan gözlenıler soırucunda fen ve sanat kuıallaına aykın olan

binaların giiçlcnd irilmesinin ul,gun olıııdığı hıısusunda bu aşııada kanr verilccektir.

Adafad taraflndan güçlcndirmcnin uygun olup olmadığı tespitine ihtiyaç duyulan binalann

Adyuinş tarafından incclemeye tabi tutulmasl aşamasında eğcr betomarme ıaşıyıcı

elemanlann çoğu ağIr hasar görmüş, ylğma yapı duvarlannda büyiik çatlaklar oluşmuş, bina

kısmen yıkılmış yada yatay/düşey ötelenmiş olduğu gözlemlenmekıeysc yada binanın fen ve

sllnxt kurallanna uygun yapılmadığı anlaşıIıy,orsı bu tür binalann giiçlend irmcsinin uygun

olnıal,acağı hususunda karara larılabileccktir. Btı gözlcmsel çalışmalar ile binalarııı

güçIendinıesiıin uygın olırp olrnadığı hrısusunda bir karır verilememesi durumunda bina

hakkında detaylı bilgi toplanacak ve güçlendiımenin uygun olup olrnadığı kaıan; Adyuinş

binalann plan geometrisi, kat adedi, komşu binalan göre konumu, taşıyıcı sistem tipi vb.

özellikleri hak]<ında bilgi toplayacak ve binadan karot alınmak üzere Adçsm,ye bilgi

veıecktir. Adyşm teknik pesonelleri binaıın genel olarak beton kankteristiğini orıaya

koymalt üzere binanın fırklı noktalarurdan en az 3 adet karoı numunesi alarak Adyuinş,e

teslim edecektk. Adyuinş ise kendi laboratuvaruıda beton dayanım deneylerini yapacaktır.

3.2. orıa Hasarlı Bİnıların Güçlendirilnıesİnİn Uygun olup olmıdığının Beürlenmesi

inceleme aşamasında binalardan alınan karot numuneler üzerinden bina taşıyıcı elemanlanı

oftalama beton dayanımı değerlendidlecektir. otalama beton dayanunınuı l5 MPa'dan daha

düşük çıkması durumunda bina için ekonomiklik ve diğer hususıar dikkate aıınarak

güçlendiımenin ekonomik ve ıeknik olınad!ğıııa kanaat getirilecektir. Adyuiç, ortaıama bgton

dal.anımı 15 MPa,dan daha yüksek çıkan binalar için Afet ve Acil Durum Yönetimi

Başkanlığı,nuı 05.08.201 l tarih ve 550l sayılı yazısl ve Tiirkiye Bina Deprem Yönetmeliği

ve Eklerinde yer alan tasanm hususları dikkate alınacaLlır,

Adyuinş tarafından yapılan incelemeler sonucunda orta hasarlı olarak değcrlendirilen

binaiarın güçlendirmelerine yönelik olarak günün şanlan ve güçlendirmenin ekonomik olup

olnııyacağı dikkaıe alınarak teknik olarak "giiçlend irilmesi uygrındurhıygun değildir"

şekljnde görüş bild irilecektir.
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4. yApıLAcAK HAsAR TuspiTixix yünürücüsü:

Bu protokoıde yapılacak işler tnşaat Mıüendisliği Bölüm Başkanlığ sorumluluğıında

yürütülecektir. Protokol gereği hazırlanacak rapor işlerinde İnşaat Mühendisliği Bi;lüm

Öğretim elemanlannın tümü görev alabilecektir. Protokol gereği yapılacak beton basınç

tayinleri için lnşaaı Mühendisiiği Bölüm Laboraluvarlaıı hizmet verecekdr.

5. ÇALIşMA YÖNTEMi:

Güçlendirme tayini için yapılacak tüm çalışmalaı Adyuinş ve Adyafad'ın sürekli işbirliği ile

yürüıülecıktir. Adyçşm çalışmanın yürütülmesi sırasında binalaıdan en az 3 adeı karoı

numune ünması işini gefçekl§ıiıcrck numuneleri Adyuinş'e rcslim etmekle sonımtudur.

6. PRoToKoL YÜRüRLÜK TARİHi vE süREsl:

Bu protokol taraflaıca imzalanüktan sonra yüriirlüğe girer ve işin tamamlanmasına kadar

yürürlükıe kalır. Her bina için ayn ayn olnıak üzere birer rapor hazırlanır. Rapor hazırlanan

binalaıın temel bilgilerinin yer aldığı bir liste (excel belgesi olarak) hazırlanarak raporlar ile

birlikte Adafad'a teslim edilir. Bu kapsamda hazıılanacak excel belgesinde yerleşiın birinıinin

adı, afctzedenin adı ve soyadı, TC no'su binanın cinsi ve açıklamalar kısnıında

"Güçlendirilebilir/güçlendiıilenıez" durumu beliniIecektiı.

7. YAPILACAK HASAR TDSPiTLERİNiN DEDELLElli:

Adyuinş taıafından bu proıokol kapsamında yapılacak işler ve hizmetler Adıyaman

Üniversitesi Döner Sermaye İşletrne Müdürlüğü aracılığıyla yapılacalı ve faturalandınlacakıır.

Bu proıokol kapsımında yapılacak Güçlendirme uygunluk analizi ıaporlama himıeılerinin

bedeli her bina için 500 TL=KDV'dir.

6, ÖDE]\1ELERiN ı,APILı,lAsı:

Ödemeleı, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye lşleınıesi

Müdürlüğünün banka hesabına yatınlacaklır. Banka hesabı bilgileri aşğıdadır.

Banka Adı: Halk Bankası

Şube Adı : Adıy8man Şubesi

Hesap Sahibi: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye lşleımesi

IBAN : TR6t 0001 2009 l8l00005 0001 03
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Taıaflaıın adresleri:

9. ANLAşMAZLIKLARJN ÇÖzÜııÜı

AntEmazlıklar durumunda anlaşmazlıklann çöztiınü T.C. Adıyaman Valiliği ve Adıyaman

Üniversitesi yetkilidir.

l0. KANUNİTEBLIĞATLAR

l -Adıl,aman Valiliği. Afet ve Acil Durum Müdülüğü
Tel :0416 2161234 faks:04l6 216 l l 13 Atattlrk BulNo:l75ll mcckezJAdıyrnan
Email : adiyaman@afad. gov.tr.

2- Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakttltesi lnşaat Mühendsiliği Böltlmü
Altınşhir Mah. 3005. §ok. No:l3 02040, Meıkez / ADIYAMAN

3- Adıyaman Valiliği, Çevre ve Şehircilik İı vuaurıugu
Eskisaray Mıh- Atatüık Bul. No:t64 Merke/Adıyaman

TARAFLAR VD ıüIIZALAR:

Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Valiliği

Dr TURGUT PEKMEZ
Rektör Vali
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