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İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun talimatıyla Afet Eğitim Yılı kapsamında; kamu, özel
sektör, STK'lar ve üniversiteler ile işbirliği çalışmalan ve protokol imzalama siireçleri devam etmektedir.
Bu çerçevede Valiliğimiz (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğ.i,i) ile Adıyaman Üniversitesi arasında
imzalanmış olan protokol ömeği ekte gönderilmiştir.
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iş ninriĞi pRoToKoLü

Madde l - Taraflar

1.1. İşbu Protokol, Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (bundan sonra
"Adıyaman AFAD" olarak anıIacaktır) ile Adıyaman Üniversitesi (bundan sonra
*ÜNİVERSİTE" olarak anılacaktır) aıasında aşğıdaki şartlar çerçevesinde mutabık
kalınarak düzenlenmiştir.

1.2. Protokolde Adıyaman AFAD ve [rNİVenSİle ayn olarak "Taraf', birlikte "Taraflar"
olarak anılabilecektir.

Madde 2 - Amaç ve Kıpsam

2.1. lşbu Protokoliin amacı, ÜNİVERSITE iıe Adıyaman AFAD arasında "202l Türkiye
Afet Eğitim Yıh" kapsamında ytlrütülecek afet faıkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum
ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği çerçevesini belirleıneltir.

2.2. İşbu Protokol; ülke düzeyinde afeı ve acil durum farkındalığının artlınlarak afet
risklerinin azaltılmasına yönelik taraflaı arasında yapılacak işbirliğinin çerçevesinin
belir|enmesine, Üniversitenin ve bağtı birimlerindeki hiznıet sunduklan öğrencilerin
ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışma|an ve"Zl2l Türkiye Afet
Eğitim Yılı" kapsamında yürüttilecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine
ilişkin işbirliği ve koordinasyonun usul ve esaslannı kapsar.

Madde 3 - Dayanak

3.1. İşbu Protokol,4 sayılı Bakanhklan Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşlann TeşkilaU Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kanmamesi'nin 42 ve
5 l inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Mıdde 4 - Tarailınn Yiikimlüliikleri

4.ı. ADIYAMAN AFAD,IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetler koordine etmek.ır
^
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b) Afet farkındalığı, sivil sawnma ve sefeıberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri
diizenlernek,

c) Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak her ttirlü yazılı, görsel, işitsel
materyalin tasanm ve içeriğni hazırlamak ve dijiıal ortamda ÜNİVERSİTE ile
paylaşnak,

d) Afet risk azaltma konusunda faıkındalık oluşturma amaçh toplantılar düeıılernek,

4.2. üNİVERSİTE,NİN YüKüMLüıÜxı,enİ

a) Bağlı birimler aracılığıyla Adıyaman AFAD'ın afet fa*ıııdahgı kapsamıda
kamuoyuna ydnelik yüiffüğü faaliyetlerin yaygınlaştınlması konusunda destek
sağlamak,

b) Adıyaman AFAD tarafından hazırlanan basılı/dijital, görsel, işitsel materyallerin
hizmet binalannda göriitıiir bir şekilde bulunmasını sağlamak,

c) Adıyaman AFAD ıarafından verilecek afet faıkındalık eğitimi sonrasında afet
risklerini azallabilmek için tehlikelerin tespitinde ve risklerin azaltılmasında rol
üsılenerek; akademisyenlerin tehlikeler konusunda öğencileri bilgilendirmek
amacıyla çalışmalara katılmasınr sağlamak.

d) AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik öğrencilerin ve akademisyenleıin
bilgilendirilmesini sağlamak.

4.3. Ortak Yükümlülükler

İşbu Protokol kapsamında Taraflar;
ı) Planladıklan kurumsal ve toplum ıabanlı eğitim ve diğer faaliyetleri bütçe ve idari

imkanlar doğrultusunda gerçekleştirecek,
b) Görsel, işitsel ve dijital ortamda yapılan yayınlaı ile eğitim ve diğer faaliyetlerin

kamuoyuna ulaştınlması ve AFAD Gönüllilsü kazanımına yöne|ik toplumun
bilgilendirilmesi çalışmalannda birbirlerini destekleyecek.

c) Planlanan eğitim programlannın geliştirilmesi ve yaygınlaştınlmasına ilişkin
müzakerelerde bulunacak,

d) Görev alanlanna giren ve işbu Protokol kapsamında yer almayan konularda
mutabakaıa vanlması halinde iş birliği yapacaklardır.

5.1. İşbu Protokol sınırsız siireli hazırlanmış olup, Taraflann imzaladığı tarihten itibaren

1üriirlüğe girer.
5.2. İşbu Protokol'ün yorumlanması ile ilgili her türtü ihtilaf; yürütüIen projelerin herhangi

bir nedenle durdurulması, mevzuatlannda zaman içerisinde Protokolün sürekliliğini
engelleyen değişikliklerin onaya çıkması gibi mücbir sebeplerle, yapılacak yazıIı
bildirimle, Taraflar işbu Protokolü tek ıaraflı olarak sona erdirme hakl.ına süiptir.

Mıdde 6 - Ul,uşmazlıklann Çözümii

6.1. İşbu Protokoliin uygulanmasından doğabilecek olan ber tiirlü uyuşmazlığın Taraflaı
arasında gerçekleştirilecek istişare ve miizakeıeler yoluyla sulhen ve iş birliği ruhu
içerisinde çöziimlenmesi esastır.
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6.2. Uyuşmazlıklann miizakere yolu ile çözülebilmesi amacıyla uyuşmazlığa neden olan
konu Taraflann üst yöneticilerinin katılımı ile göri§ülmesi ve alınan yazılı müşterek
karara göre hareket edilmesi mülahaza edilmektedir.

6J. Taraflaı arasındaki uyuşmazlığın sulhen çöziilemediği hallerde konuya ilişkin genel
hükümlere göre hareket edilmesi esastır.

Madde 7 -Tebligat ve Yazışmı Adresleri

ADryAMAN [ıırİvrnsirrsİ:
Altınşehir Mah. Atatürk Bulvan No:l 02040, Merkez / ADIYAMAN
Telefon: +90 (4l6) 223 3E00-01-02-03_04-05-06
Faks: +90 (4t6) 223 3843

ADIYAMAN İı.ırur vr AcİL DURUM MÜDtıRLüĞÜ
Atatllrk Bulvan No: l75ll Merkez/Adıyaman
Telefon: 0 (4l6) 216 l2 34
Faks:0(416)216 ll l3

Madde 8- Ek Protokol

8.1. İşbu Protokolün yünlrlüğe girmesinden sonra Taraflar arasında mutabakata vanlan
değişiktik ve ekler için Ek Protokoller tanzim edilebilir.

8.2. Yukandaki fıkralar kapsamında yapılacak ek protokollerin süresi ve geçerliliği işbu
Protokoliin siire ve geçerliliğine tabidir.

9.1. İşbu Protokole ait hak ve yükümlülükler üçüncü kişi ve kurumlara dewedilonez.

Madde l0 - YüriirIük

l0.1. İşbu Protokol, Taraflaıdan en son imza edenin imza tarihinden iıibaren yürürlüğe

sı.e.. O" (l0) madde ve beş (5) sayfadan ibaret olan işbu Protokol, Taraflann
miştoek mutabakatlan sonucundÖZO3/202l tarihinde iki (2) nüsha olarak tanzim,
kabul ve imza edilmiştir.
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7.1.Bu Protokol çeçevesinde yapılacak her türlü tebligat ve sair yazışmalar, adres
değişikliklerine ilişkin bildirimler usulüne uygun olarak (en geç on iş gününde) karşı
Tarafa tebliğ edilmediği stirece mevcut adrese tebliğ edilmiş sayılır.

l.2.Taruflu, sonradan ve süresi içinde usulüne uygun yazılı olarak Taraflann tebligaı
adrcsine yapılması şartıyla; elden ıeslim, posta, posta kuryesi. faks veya elekıronik posta
gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir. Bu bildirimlerin hukuki sonuçlan.
sonradan ve süresi içinde usulüne göre yapılacak olan yazılı tebligaıın karşı tarafa
ulaşması ile başlar.

Madde 9 - Protokolün Devri
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