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TARAFLAR

Mtidi.irli.ifii il Ambulans
Servisi (protokolde "1,L2" olarak alrnacaktrr) ve Genel Merkezi istanbul' da bulunan, yurt gaprnda 5ubeleri
olan ve kamu yararrna galrgan dernek stattlsiinde bulunan, Sivil Savunma Genel Mi.ldi.lrlii$i.i ve bazr gontilli)
kuruluglarla igbirligi protokoli.r imzalanmr5 bulunan, aynca igigleri Bakanlr[r Afet Yonetim Merkezi Bagkanlr$r
biinyesinde gontillUltik esasrnda hizmet yapan Telsiz ve Radyo Amat6rleri Cemiyeti (protokolde "TRAC"

T.C. Sailrk Bakanlr[r Manisa

ola ra k anrlaca ktr
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sagtrt< Miidiirli.]gi.l 112 Acil Sa!lrk Hizmetleri $ube

r)'dir.

PRENSIPLER

Taraflar, kendi ti.iziikleri ve afet yonetimi, dernekler, telsiz kullanrmr ve bu ballamda ozellikle amator
telsizcilik ile ilgili yasa ve yonetmelikler ile bu igbirli$ine konu olan hususlarla ilgili tLim yasa ve yonetmelikler
do$rultusunda kar5rlrklrlrk ve goni.illi.ili.ik ilkesi gergevesinde igbirlifi yaparlar. Bu igbirlifiinde herhangi bir isim
veya gekilde iicretlendirme veya bunu andrran bir maddi menfaat soz konusu defildir. Taraflar afet yonetimi
ile ilgili trlm di.izenlemelere uymayr kabul ederler. Protokolirn kapsamt, l-12 nin birincil gorev bolgesi olan
Manisa olmakla birlikte TRAC' rn orgUtlendi$i ve protokol konusuyla ilgili olarak gorev yaptr$r her yerde de
gegerlidir. Saglrk Bakanlr$r ile TRAC arasrnda yaprlabilecek protokol hi.iktimleri, 112 nin idarive organizasyon
yaprsrnda olabilecek ve TRAC' rn statrl ve unvantnda meydana gelebilecek degigiklikler saklrdrr.
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i$einriGiNiN KoNUSU
i5birliginin temel konusu ola[anUsti.] hal ve afetlerde haberle5me konusunda yardrmlagma, resmi afet
miidahale sisteminde haberlegme uyumunun sa$lanmast, ayrtca bu konuda ve amatcir telsizcilikle ilgili efiitim
galrgmalarrdrr. Taraflar ayrrca slik0net doneminde acil durum haberlegmesi konusunda, ozellikle kaza ve vaka
ihbarr, do$ru adrese yonlendirme vs. gibi konularda igbirlifii igeren uygulamalar planlayabilirler ve tatbikatlar
d irzen leyebilirler.
MADDELER

a- TRAC, acil durumlarda

nin ga$nsr veya resmi alarm mekanizmasr dofirultusunda, afet bolgesinin
6zellikleri, durumu ve yaprlacak galrgmanrn t[.irtine gore iletigim saflanmasr galt5malarrnt yapar. !12,
TRAC'rn ihtiyag belirtmesi halinde ve olanaklar olgiisrinde yaprlan galrgmalara, galrganlarrnrn destek
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1-12

vermek rizere uyumunu saflar.
TRAC, 1-1-2 personelinden istek duyanlarrnr, amatcir telsizcilik ve afet haberlegmesi konularrnda efiitimleri,
olanaklar ve mrigtereken olugturulan program gergevesinde sa$lar.

c- TRAC, tt2'ye telsiz iletigin organizasyonu konusunda onerilerve miigtereken projeler haztrlar.
d- TRAC, Itz ' i yapacagr egitimler ve tatbikatlar konusunda bilgilendirir ve 1-12 personelinin

olanaklar

d6hilinde bu e[itim ve tatbikatlara kattlmast igin gerekliortaml sailar.
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TRACyetkililerigeregi halindevel,I2 denyardrmtalepedilmesi durumundatl2'e aitaraglarr kurumsal
onarrmlara katkr igin kullanabilir.
'TRAC taiep edildipi durumlarda UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)'ne de af
konusunda deCtek ve egitim vermek iizere faaliyetlerde bulunur.
l-l-2, TRAC' rn hizmetlerive olanaklarr resmi merciler nezdinde tantttmtna miimk r ola.otliiPinre varfil
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l"l-2, TRAC' a ilk yardrm ve acil saflrk yardrmr konusunda oneriler hazrrlar ve yapaca$r e$itim tatbikatlara
TRAC' rn katrlmasrna olanak saglar.
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112, TRAC ' afet galrgmalarr srrasrnda lojistik ve organizasyon desteli saglar.

ORGANIZASYON

a-

Genel Organizasyon: iligkiler taraflarrn ortak hazrrlayacaIr algoritmada belirtilmig silsile

iginde

yUrUtLilecektir. Her iki tarafrn daha 6nceden belirtti$i ki5iler genel anlamda ili5kilerin ytirtit[ilmesinden
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sorumlu olacaktrr. TRAC, konuyla ilgili olarak Manisa $ubesi ve / veya L!2'nin gorev yetki alanrnda yer
alan difer gubelerini organizasyona dahil edebilir.
Acil Durum Organizasyonu: Resmi mercilerin olugturmug oldugu afet planlarr do$rultusunda taraflarrn
olu5turacagr "Afet ve Olafian Ustr] Durum Planr" nda 1"12 Sorumlusu ve / veya 112 Komuta Kontrol
Merkezi, TRAC' rn muhatabr olacaklardrr. Aynr durumda ismi daha cinceden belirtilmig TRAC tiye veya
riyeleri de 1.I2' in muhatabr olacaklardrr. Manisa Valilili Afet Yonetim Merkezi ve / veya gorev ifa edilen
bolgedeki egde$er mercilerin d iizenlemeleri saklrd rr.
Ta rafla r, olugtu ru laca k organizasyonu tatbikatlarla sr nayacakla rd rr.
Taraflar, Bagbakanlrk Acil Durum Yonetimi Bagkanlrfr ve / veya egde$eri yetkili kurum, Arama Kurtarma
Mi.iste5arlrir, Sivil Savunma genel Mi.idiirliiiii, Manisa Valilifii Afet Yonetim Merkezi Ba5kanlr$r ve yetkili

diier mercilerin yapacaklarr di.izenlemelerin hi.ikUmlerine uyacaklardrr.
Taraflar, kendi yaptrklarr protokoller ile elde ettikleri olanaklardan, eldeki olanaklar olgUsiinde difier
tarafrn da yararlanmasrnr sa$layacaktrr.
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SON HUKUMLER

Bu protokol

, imza tarihinden itibaren gegerli olacak, taraflardan herhangi birinin 3 ( Ug ) ay onceden
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