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Madde l - Taraflar
1.1. İşbu Protokol, T.C. Uşak Valiliği İl afet ve Acil Durum Müdtirlüğü (bundan sonra'o İL
AFAD" olarak anılacaktır) ile Uşak Üniversitesi (bundan sonra "ÜINİVERSİTE"
olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde mutabık kalınarak
düzenlenmiştir.
1.2. Protokolde İL AFAD ve ÜNİVERSİTE ayrı olarak "Taraf', birlikte "Taraflar" olarak
anılabilecektir.

Madde 2 - Amaç ve Kapsam
2.1. İşbu Protokolün amacı,

IıNİVPRSİIP ile İr arao

*2021Türkiye

Afet Eğitim
kapsamında yiirütülecek afet farkındahk faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil
savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği çerçevesini belirlemektir.
2.2. İşbu Protokol; ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet
risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak işbirliğinin çerçevesinin
belirlenmesine, Üniversitenin ve bağlı birimlerindeki hizmet sundukları öğrencilerin
ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ve "202I Türkiye Afet
Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesine
ilişkin işbirliği ve koordinasyonun usul ve esaslarını kapsar.

Yılı"

arasında

Madde 3 - Dayanak
3.1. İşbu Protokol, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlglll, İliştili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 42ve
51

Madde

4

inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

- Tarafların Yükümlülükleri

4.ı. IL AFAD, IN

a)
b)
c)
d)

yÜ«üvıı,ürüxrnni

Kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici faaliyetler koordine etmek,
Afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri
düzenlemek,
Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak her türlü yazılı, görsel, işitsel
materyalin tasarım ve içeriğini hazırlamak ve dijital ortamda ÜıNİVPnSİIP ile
paylaşmak,
Afet risk azaltma konusunda farkındalık oluşturma amaçh toplantılar düzenlemek,
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vüxüvırürürıpni

4.2.

üNivERsiTE,NiN

a)

Bağlı birimler aracılığıyla AFAD'ın afet farkındalığ kapsamında kamuoyuna yönelik
yiirüttiigü faaliyetlerin yay gınlaştırı l ması ko nusunda destek sağl amak,

b) İl- aPaO
c)
d)
4.3.

tarafindan hazır|anan basıh/dijital, görsel, işitsel materyallerin hizmet
binalarında görünür bir şekilde bulunmasını sağlamak,
İr aFal tarafindan verilecek afet farkındalık eğitimi sonrasında afet risklerini
azaltabilmek için tehlikelerin tespitinde ve risklerin azaltılmasında rol üstlenerek;
akademisyenlerin tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla
çalışmalara katılmasını sağlamak,
AFAD Gönüllüsü kazanrmına yönelik öğrencilerin ve akademisyenlerin
bilgilendirilmesini sağlamak.

Ortak Yükümlülükler
İşbu Protokol kapsamında Taraflar;

a)

Planladıkları kurumsal ve toplum tabanlı eğitim ve diğer faaliyetleri bütçe ve idari

b)

ile eğitim ve diğer faaliyetlerin
kamuoyuna ulaştırılması ve AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik toplumun
bilgilendirilmesi çalışmalarında birbirlerini destekleyecek,
Planlanan eğitim programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin

c)
d)

imkAnlar doğrultusunda gerçekleştirecek,
Görsel, işitsel ve dijital ortamda yapılan yayınlar

müzakerelerde bulunacak,

Görev alanlarına giren ve işbu Protokol kapsamında yer almayan konularda

mutabakata varılması halinde iş birliği yapacaklardır.

Madde 5 - Protokolün Süresi ve Feshi
5.1. İşbu Protokol sınırsız süreli hazı/ıaııırıış olup, Tarafların imzaladığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
5.2. İşbu Protokol'ün yorumlanması ile ilgili her türlü ihtilaf; yürütülen projelerin herhangi
bir nedenle durdurulması, mevzuatlarında zaman içerisinde Protokolün sürekliliğini
engelleyen değişikliklerin ortaya çıkması gibi mücbir sebeplerle, yapılacak yazılı
bildirimle, Taraflar işbu Protokolü tek taraflı olarak sona erdirme hakkına sahiptir.

Madde 6 - Uyuşmazlıkların Çözümü
6.1. İşbu Protokolün uygulanmasından doğabilecek olan her türlü uyuşmazlığın Taraflar
arasında gerçekleştirilecek istişare ve müzakereler yoluyla, sulhen ve iş birliği ruhu
içerisinde çözümlenmesi esastır.
6.2. Uyuşmazlıkların müzakere yolu ile çözülebilmesi amacıyla uyuşmazlığa neden olan
konu Tarafların üst yöneticilerinin katılımı ile görüşülmesi ve alınan yazılı müşterek
karara göre hareket edilmesi mülahaza edilmektedir.
6.3. Taraflar arasındaki uyuşmaz|ığın sulhen çözülemediği hallerde konuya ilişkin genel
hükümlere göre hareket edilmesi esastrr.
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Madde

7

-Tebligat ve Yazrşma Adresleri

uşAK ÜNİvnnsİrpsİ:
İzmir Yolu, Atatiirk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak TEL. 027622l212|

T.C. UŞAK VALiLİĞİ (İr

ırı.u)

Ünalan Mahallesi, Karakıran Sokak No:42
Tel: 0276 223 09 53 - Elektronik Posta: usakmdrrOafad.gov.tr

Bu Protokol

çerçevesinde yapılacak her türlü tebligat ve sair yazışma|ar, adres
değişikliklerine ilişkin bildirimler usulüne uygun olarak (en geç on iş gününde) karşı
Tarafatebliğ edilmediği sürece mevcut adrese tebliğ edilmiş sayılır.
7.2.Taraflar, sonradan ve süresi içinde usulüne uygun yazı|ı olarak Tarafların tebligat
adresine yapılması şartıyla; elden teslim, posta, posta kuryesi, faks veya elektronik posta
gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir. Bu bildirimlerin hukuki sonuçları,
sonradan ve süresi içinde usulüne göre yapılacak olan yazılı tebligatın karşı tarafa
ulaşması ile başlar.
7.1.

Madde 8- Ek Protokol
8.1. İşbu Protokolün yürürlüğe girmesinden soffa Taraflar arasında mutabakata varılan
değişiklik ve ekler için Ek Protokoller tanzim edilebilir.
8.2. Yukarıdaki fikralar kapsamında yapılacak ek protokollerin süresi ve geçerliliği işbu
Protokolün süre ve geçerliliğine tabidir.

Madde 9 - Protokolün Devri
9.1. İşbu Protokole ait hak ve yükümlültikler üçüncü kişi ve kurumlara devredilemez.

Madde

10

- Yürürlük

10.1. İşbu Protokol, Taraflardan en son imza edenin imza tarihinden itibaren yürürlüğe
girer. On (10) madde ve dört (4) sayfadan ibaret olan işbu Protokol, Tarafların
müşterek mutabakatlan sonucunda .. 10312021 tarihinde iki (2) nüsha olarak tanzim,
kabul ye imza edilmiştir.

T.C. UŞAK VALİLİĞi
İl aret ve Acil Durum Müdürlüğü
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