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MADDE1: AMAÇ

işbu Protokol Adıyaman Merkez adresli İı Sagıık Mıldtirıuğü ve Adıyaman Merkez

adresli Adıyaman Üniversitesi (ADÜ) arasında ...l...t202| tarihinde ("Yürürliik Tarihi")

imzalanmlştır. Adıyaman sağIlk Müdürlüğü ve Adıyaman Üniversitesi, işbu protokol metninde

tek olarak "Taraf', birlikte de ''Taraflar" şeklinde anılacaktr,

Afetlerde kritik ve hayati görevler üstlenen hizmet gruplanndan biri de sağlık

personelleridir. Yaşanan deneyimler bize afet durumlannda ildeki hastane ve diğer sağlık

birimlerindeçalışanpersonelindeafetzedeolabildiğinivekendisinindebannmaihtiyacıiçinde
olabileceğni göstermiştir.

Bu protokol anlaşması afet durumlarında çalışacak sağlık personelleri ile il dışından

gOrevlendirilen sağlık personellerinin barınma ihtiyacının giderilmesi amacı ile Adıyaman

Üniversitesinin zarar görmeııiş kullanılabilecek binalannın ve konteynır, çadırların

kurulabileceği açık alanların belirlenmesi ve bu amaçla kullanılması için hazırlanmıştır,

iıSaglıkefetPIanı(iL-SAP);29.05.2009tarihlive5902SayılıAfetveAcilDurum
Yönetimi Başkanlıgının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun4 15.05.1959 tarihli ve 7269

sayılıUmumiHayataMuessirAfetlerdeAlınacakTedbirlerkonulukanunavebukanundayanak
alınarak hazırlanan l 8.12.20l3 Tarih ve 28855 Sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri

Yönetmeliği ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ (AFAD) tarafından

hazırlanan ve I8.08.20l l gün ve 28029 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ulusal Deprem Strarejisi

veEylemPlanınadayanılarakhazırlanmıştır.PlanAdıyamaniIiiçinhazıılananafetplanıdır.

işbuAnlaşmamerni.anaSöZleşmehükmündedirveikitarafaraslndagelecektekiprojeve
ilişkilerin alanınl belirtir. Taraflar araslnda istenilen ya da öngörülen herhangi bir program ya da

faaliyetin şart ve koşulları ile ilgili özel bilgileri içermektedir,

MAD DE 2 iL SAĞL I K AFET E Ac i L DURUM PLAN HU KUKi DA ANAK

MADDE 3: BU ANA ANLAşMAN|N YETKi ALANI
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MADDE 4: SÜRE VE ERKEN FEsiH

lşbu Anlaşma Yürür|üğe Girme Tarihinden itibaren geçerli olacaktır ve 3 yıllık süre
boyunca yürürlükte kalacaktır. Bu sürenin sonund4 her iki Tarafınd a yaziı izni ve yenileme
zamanında her iki Tarafın da kabu| ettiği şart ve koşullaı üzerine ek dönemlerle yenilenebilir.

Tarafların her biri, diğer bir tarafa en az dokan (90) giin önce yazıh tebliğ vermek
koşuluyla herhangi bir zamanda bu Anlaşmayı feshedebilir. İşbu Anlaşmanın belirlenen süreden
daha erken feshedilmesi durunıunda herhangi bir cezai ödeme söz konusu olmayacakhr.

llk başta be|irlenen ya da müteakip bir yenileme döneııinin zaman aşımına uğTaması

durumunda, Taraflar işbu Anlaşmayı yenilemeyi kabul etmez ya da erken bir dönemde
feshedilmesine karar verir|erse, o dönemde devam eden program ve faaliyetler, her iki Tarafın da
kabul ettiği şan|ar çerçevesinde ve uygun olan en kısa sürede sona ermelidir.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

Adıyaman Üniversitesi binalarının ve kampus alanının şehıin girişinde olması iI dışından
gelecek personelin toplanma ve koordinasyonuna imkan sağlayacaktır.

Adıyaman Üniversitesi binalarının ve kampus alanının güvenlik sağlama bakımından
bannma için uygun olduğu tespiı edilmiştir.

Sağlık personeliniıı barınına alanının, afetzedelerden farkh bir yerde olması oluşabilecek
dezavantajları ortadan ka|dtracaktır.

Tarafların oluşturacağı ortak komisyon tarafından, kul|anım siiresince oluşabilecek zarar
ve giderler tespit edilecek ve bunlar öncetikle iI Sag|lk Mtıdtlrltgü biılçesinden, bütçenin yeterli
olmadığı durumlarda da Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP) içerisindeki Lojistik Hizmet
Grubu tarafından kaşılanması sağ|anacaktır.

Işbu Anlaşmanın, her iki tarafaçısından da herhangi bir ilçüncü ıaraf ile aynı ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığ yoktur.

İşbu Anlaşma her iki tarafın da yazılı onayı olmak şaItıyla değiştirilebilir.

işbu Antaşma, yürürlükıeki kanunun herhangi bir maddesirıe aykın olabi|ecek hükümler
hariç olmak kaydıyla, ıam ve eksiksiz olarak yürürlükte kalacaktır.

Her iki taraf da bu Anlaşmayı lam yetkilitemsilcileri aracılığyla imzalamış sayıhrlar.
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Merke/

Telefon: : (+90-416) 225 l0 2|

Faks: (+90-416) 225 l l 96
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