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Afetlerde kritik ve hayatigörwler üstlenen hizmet gıuplanndan biri de sağükpersonelleridir, Yasanan deneyimler bize afet durum'*.i"-riiilr"o-e ve diğer sağlık

HTlru*'J§ffi;:nelin 
de afetzede oıuuıoigini," k";;,io a" u-n.i iı,ç, ıçıoc"

Bu protokol anJaşması afet durumlannda ça|ısacak sağlık personelleri ile il dışındangörevlendirilen sağlık personellerinin bannma ihtiya",-n gioil;.ı amacı ile AdıyamanUniversitesinin zarar görmemis kutlanılabilecek binal;;;;; İ;;;"-r, çadırlannkuru,abileceği açık alanJarn belirlenmesi * 
'" ",,*ru orru,,l'r.'i, ıçın h-r.ıaomr.t..

Il Sağık Afet Planılil--sal;; zı.os.z009 tarihti ve 5902 Saylı Afet ve Acil Durum
'ui":T 

Başkanlığnın Teşkilaı ve Görevleri H"tı.r.a" r-r.n l'.5.05.1959 tajjhli ve 7269saylı Umumi Hayata Müessir Afeılerde Alınacak Tedbi.r", ı,or-rı, *n*u ve bu kanun dayanakalınarak hazırIanan 18.12.2013 Tarih ve 28855 ,"r, *"i"" 
"",i}urum 

Mıdahale HiznetleriYönetmeliği ve Başbakanlık Afel ve Acil Durum Yöneıimi Bas,karılıg (A.AD) tarafindanhazırlanan ve l8,08,20l l giin ve 28029 say,ı',."* *"*]i"iianan U,usal Deprem Stratejisive Eylem Planrna dayanılarak hazrlanou.i,r. ıu, ai,ya-- i'' ]ol 
'-"'-an 

afet planrdır.

,,rr,*l'Hy;"ffiT:tniana 
sözleşme hükmündedir ve ih taİaf aİasında gelecekeki pro.je ve

faaıiyetin şan ve koşuııan iıe iıgiıia;::]TİJŞfflX*öıgörülen 
herhangi bir progra; y;;"
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MADDE 4: sÜRE VE ERKEN FEsiH

Isbu Anlaşma Yüriirlüğe Girme Tarihinden itibaren geçerli olacaktır ve 3 ylhk siire
boyunca yiiriiıliikte kalacaiıır. Bu siirenin sonunda, her iki Tarafind a yazı|ı izrıi ve yenileme
zamanında her iki Tarafin da kabul ettiğ şaıt ve kosullaı iizerine ek dönemlerIe yenilenebilir.

Taraflann her biri, diğer bir taıafa en az doksan (90) giin önce yazılı tebliğ vermek
koşuluyla herhangi bir zamanda bu Anlaşmayı feshedebilir. İşbu Aılas,manın belirlenen süreden
daha erken feshedilmesi durumunda herhangi bir cezai ödeme söz konusu olmayacakır.

İlk başta belirlenen ya da müteakip bir yenileme döneminin zaman aşımına ugı:ıması
durumund4 Taraflar işbu Anlaşmay yenilemeyi kabul eırnez ya da erkerı bir dönemde
feshedilmesine karar verirlerse, o dönemde devam eden çnogram ve faaliyetler, her ih Tarafın da
kabul ettiğ sartlar çerçevesinde ve uygun olan en lasa sürede sona ermelidir.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

Adıyaman universitesi binalannın ve kampus alanının şehrin girişinde olması il dışından
gelecek personelin toplanma ve koordinasyonuna im}an sağlayacaktır.

Adıyaman Üniversitesi binalannın ve kampus alanının güvenlik sağlama bakımından
bannma için uygun olduğu teşit edilmiştir.

Sağlık Personelinin bannma alanının, afetzedelerden farklı bir yerde olması oluşabilecek
dezavantajları ortadan kaldıracaktır.

Taraflann oluŞturacağ ortak komisyon tarafindan, kullanım siiresince oluşabilecek zaraı
ve giderler tespit edilecek ve bunlar öncelik]e İ sağık Müdiirlügü bütçesinden, bütçenin yeterli
olmadığ durumlarda da Tükiye Afeı MüdahaIe Planı(TAMP) içerisindeki l,ojisıik Hizmet
Grubu tarafindan karşılanması sağlanacaktır.

Işbu Aılaşmanın, her iki taraf açısından da herhangi bir üçiincü taraf ile aynı ya da benzer
bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığ yoktur.

İşbu Aniaşma her iki tarafin da yazı|ı onay olmak şartıyla değştirilebilir.

İşbu Aılaşma, yürürlükteki kaıunun herhangı bir maddesine aylon olabilecek hiikiimler
hariç olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yiiriirliikte kalacaktır.

Her iki taıaf da bu Anlaşmay tam yetkili temsilcileri aracılığyla imzalamış saylırlar.
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MADDE 6: YURURLUK

İş bu protokol her iki ıarafin yasai temsilcileri tarafindan imzalandığnda yiirürlüğe girer
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