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TELSiz vE RADyo AMAToRLERi cEMiyETi gnnc; BASKANLTcwn
(P.K. 699-80005 Karakoy/istanbul)

itgi:ZO.OZ.Z009 tarihinde imz al anan Protokol Metni.

Bakanh[rmtz ve Genel Baqkanh$nrz arasrnda 26.02.2009 tarihinde imzalanan genel
hayatr etkileyecek olgekteki deprem, beyelan, kaya dtigmesi, yangrn,kaza, meteorolojik afet,
niikleer ve kimyasal madde kazalan ve niifus hareketleri ile ilgili acil durumlarda,
Bakanhlrmrz ve ll Saghk Miidiirltiklerimiz Salhk Afet Koordinasyon Merkezi ve acil halin
meydana geldigi yerler ile di[er kurum ve kuruluglar arasrndaki acil ve etkin haberlegmenin
sallanmasr, ayrtca Bakanhlrn gerek gormesi halinde yukarrda belirtilen haller ile efiitim ve
tatbikatlarda haberlesme Eevrimi hizmetlerinin ulusal ve uluslararasr seviyede yiirtitiilmesine
iligkin usul ve esaslan kapsayan Ola[anlOlafan Drgr Durumlarda Haberlegme igbirligi
Protokolii kapsamrnda; Protokoltin 9. maddesi "d" bendi uyannca gorevlendirece$iniz
Merkez, $ubeler, Temsilcileriniz ve iiyelerinizin kimlik bilgilerini, agrk adreslerini, telefon ve
faks numaralartnt, e-mail adresleri ile 9. maddesi "e" bendi gere[i Merkez ve Taqta
Tegkilatrna ait sahip oldu[unuz haberleEme altyapr kapasiteniz ve ola[anlolafan drgr
durumlarda Protokol gereli gorevlendirece$iniz araglann plakalarrnrn ve ruhsat bilgilerinin
B akanlr[rm va iv edi olarak bildirilmesi hususunda ;

Bilgilerinizi ve gerefini rica ederim.

Sayr :B.10.0.TSH.016.00.02I Wb 5
Konu : OlafanlOla[an Drqr Durumlarda
Haberleqme igbirligi Protokolti

Ek: Beq (5) sayfa Protokol Metni Fotokopisi.

Bakan a.

Genel Miidiir V.
Y

Tel : (0 312) 5851429 (Kriz Merkezi)
FAKS : (O 312) 4351313 (Kriz Merkezi)
ADRES : Mithatpaga Cd. No:3 SIHHIYE/ ANKARA

Ilgili Kiqi: Dr.Ilhan OZTURK
ASODB @saglik.gov.tr



T.c. SAGLTK BAKANLTGI irn rnr,sizvnRADyo avr,tr6nr,nRi cnvriynri
GENEL MERI(EZ| Gn,q.q ARASINDA DI$I DURUMLARDA

HABERLE$Un ign U 
-

siRiNci nolUnn
AMAq

Madde 1- Bu protokoliin amacr; T.C. Sa$rk Bakanhgr ile Telsiz ve Radyo Amatcjrleri
Cemiyeti (TRAC) arasrnda; ola[an ve olalan drgr durumiarda telsiz haberlegmesi igbirlifi ve
koordinasyonun sallanmasrna iligkin usul ve :saslarr tespit etmektir.

TARAF'LAR
Madde 2- Bu Protokol T.C. Salhk Bakanhfr ile Telsiz ve Radyo Amatcjrleri Cemiyeti Genel
Merkezi arasrnda yaprlmrgtrr.

KAPSAM
Madde3- Bu Protokol olalan hallerde ve genel hayat etkileyecek dlgekteki deprem, heyelan,
kaya diigmesi, yangrn,kza, meteorolojik afe
hareketleri ile ilgili acil durumlarda, T.C. S
yerler ile kurum ve kuruluglar arasmda ac
Bakanhlrn gerek gdrmesi halinde yukand
haberlegme gevrimi hizmetlerinin ulusal ve uluslararasr seviyede ytiriitiilmesi ve biitiin bu
gahgmalafln iqbirligi ve koordinasyon iginde uygulanmasrna iligkin usul ve esaslarr kapsar.

Madde 4- 583 ve 600 sayrlt Kanun ttffi""Jtt#ffi br,28r3sayr1 Telsiz Kanunu ve
bu Kanunun bazr hiikiimlerini de[igtiren4502 sayrh Kanun Htikmiind; Kararname ,7126
sayrlr Sivil Miidafaa Kanunu ve bu Kanunun bazrmaddelerini de[igtiren2T Arahk 1999
tarihli Resmi Gazetede yayrmlanan 586 sayrh Kanun Hiikmiinde ku.u-u111. ve 7726 saylr
Sivil Mtidafaa Kanununa dayah olarak yaymlanan 613150 sayrl Tiiziik, Bakanlar Kurulunun
0210911997 tarih ve 9719916 sayrh Ttirk Arama Kurtarma Ycinetmeli[i,'28/I01I991 tarih ve
21035 sayth Resmi Gazetede yayrmlanan Amat<ir Telsiz Yrinetmeligi, 1 1 Mayrs 2000 tarih ,
24046 sayrlt Resmi Gazetede yayrmlanan Acil Saflrk Ydnetmelifiie 8Sll27i7 sayftAfetlere
itigtin Acil Yardrm Tegkilatr ve planlama Esaslanna Dair ycjnetmelik.

TANIMLAR
Madde 5- Bu Protokolde zikredilen;

a) Bakanhk : T.c. Saghk Bakanhlr Merkez ve Tagra Tegkilatrm,

b) Bakan : T.C. Salhk Bakarum,

c)TRAC: Telsiz ve Radyo Amatcjrleri Cemiyetini

d) Genel Merkez : Telsiz ve Radyo Amatclrleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezi .ni,

e) $ube: TRAC'rn il ve ilgelerde bulunan gubelerini,

f)Temsilcilik: TRAC' m Genel Merkeze bagh temsilciliklerini;

h) Bagkan : Telsiz ve Radyo Amatorleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezi Ba;karuru,
t) $ube Baqkaru : Telsiz ve Radyo Amatcirleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezinin il ve
ilgelerde bulunan $ube Bagkanlarrm,

i) Temsilci: TRAC'rn kurdufu temsilciliklere atadrlr ycineticiyi;



k) Acil Haller :22lIlll999 tarih ve 2388 Resmi Gazetede yayrmlanan 5g3
sayrh Kanun Htikmtinde Kararnamenin 1. yer alan halleri ifade eder.

ile Bakanhsrn ola[an durumlardaki trafik kazasr,
gibi 112 acil yardrm gdrevlerinin yarunda UMKE
a kz ul etmiglerdir.

irixci sor,Uvr
GENEL ESASLAR

Madde 6- Bu Protokolde yer alan konularla ilgili olarak Bakanlk Merkez tegkilah Genel
Merkez ile Bakanhk tagra tegkilatr ise $ubeler ve temsilciliklerle iqbirli[i ve koordinasyon
sallayacaktrr.

ayrurun ilk haftasrnda olmak tizere toplantr
inde bulunabilecektir. Genel degerlendirme

rirligi konusundaki toplantrlar ise taraflann ilgili
taqra birimleri arasrnda yaprlacaktrr. Dogal i.iyelik prosedtirii de bu hi.ikiimler gergevesinde
yi.iriitrilecektir.

UqtiNcU nolUrvl
igniru,iGi vn rooRDiNASyoN

BAKANLIGIN UYACAGI USUL VE ESASLAR
Madde 8- Bakanhk aga[rda yer alan usul ve esaslara gore TRAC ile igbirlifi ve koordinasyon
saflayacaktrr:

a)Bakanhk, TRAC tiyelerini g<irevleri srasrnda,
tehlikelere kargr salhk personeline salladrlr giivenlik

gdrevlerinden kaynaklanan risk ve
cinlemlerini TRAC personeli igin de

saflayacaktrr.

b)Bakanhk, bu protokoliin Tagra Tegkilatrna
saflayacaktrr.

dalrtrmmr ve ytiktimhiliifiiniin gerelini

c)Bakanhk, gizlilik prensibi dahilinde gerekli cinlemleri de alarak TRAC iiyelerinin Kriz
Merkezlerinde gahgabilmesi ve TRAC tiyelerinin gcirevlerini yerine getirmesi, ay'ca merkezi
ve yerel dtizeyde TRAC'rn acil haller meydana gelmeden cince gerekli altyapr ve teknik
hazrrhklann yaprlabilmesi amacryla uygun gahgma alanlanm fnaC flyelerine tahsis
edecektir.

d)Bakanhk, acil haller meydana gelmeden cince TRAC ile merkezi ve yerel dtizeydeki ilgili
Bakanhk birimleri ile igbirligi ve koordinasyo r sa[lar.

e)Bakanlk, gcirevlendirilen TRAC flyeleri ve gcirevlendirilen araglarr igin iizerinde ..Acil
Durum Haberlegme Gdrevlisi" yaztstbulunan Gcirev Tarutrm Kartr saglayu.ukttr.

I)Bakanlrk, TRAC tiyelerinin bu Protokolde yer alan hizmetleri ile ilgili olarak, acil halin
meydana geldiEi yerlere iincelikle ulagtrnlmasr ve salhk personeline sagl-anan iage ve bannma
konusunda gerekli deste[i sa[layacaktrr.

g)Bakanhk, bu Protokol kapsamrna giren olalan ve olalandrgr hallerle ilgili olarak
diizenleyecegi elitsel etkinlik ve uygulamalara TRAC tiyeleiini davet edecek, tRAC,d*
haberlegme konusunda teknik damqmanhk isteyecektir.

h)Bakanhk, Cemiyet tarafindan verilecek haberlegme hizmetlerinde etkinlik sallamak
amactyla, cihazlardan yayrlan radyo frekans emisyonunun kigi ve cihazlar iizerinde yaratacagr



olumsuzluklart bertaraf edecek tedbirlerin almmasr koguluyla, Cemiyet r6le ve data akta'cr
2ih.az'l2nn Bakanhla veya bagka kurumlaru ait uygun ylrlere yerlegtirilmesi konulannda
Bakanhk olanaklanndan Cemiyet ricretsiz ya_rarlanacaktrr.

t) Yiiksek afet riski ve tehlikesi taqryan bdlgelerde ivedilikle kuruimasr Bakanlkga zorunlu
g<iriilen, acil haller haberleqme altyaprlanrun TRAC tarafindan kurulabilmesi igin igbirli[i
s-afilanr. Bu kapsamda; Bakanhk ulusal h >erlegme altyaprsr durum deferlendirmesi ve
fizibilite gahgmalan ile haberlegme altyaprsrrun modemiiasyonu konusinda TRAC ile
igbirli[i yapacaktrr. Bu konuda Bakanftk TRAC'dan teknik damgmanhk hizmeti iicretsiz
olarak alacaktrr.

i) Bakanhk, mensuplanrun TRAC'a tiye olmasrm tavsiye edecektir.

j) Bakanhk, TRAC'r elitim gahgmalarr
yararlandrracaktrr.

igin sosyal ve konaklama imkanlarrndan

k) Bakanhk, TRAC'm gahgmalanrun tarutrmrna katkrda bulunacaktrr.

l) Bakanftk, uygun gtinilmesi halinde, her ttirlii acil durumda koordinasyonun sallanmasr
amactyla yerel tilgekte TRAC iiyelerine Bakanhk telsiz kanallannda haberlegme yetkisi
verecek ve bu kigilere kod tefrik edebilecektir. Ayrrca; Bakanhlrn kullandr[r cihazlaraamat<jr
rcile frekanslan ve simpleks frekanslardan yeteri kadan ytiklenecektir.

m) Bakanltk, kullarum drgr ve HEK'e ayrrdrlr arag ve haberlegme ekipmanlalm Cemiyetin
merkez ve tapra tegkilatlarrna hibe edecektir.

TRAC'IN TIYACAGI USUL VE ESASLAR
Madde 9- TRAC gdrevlerini agalrda yer alan usul ve esaslara grire ytiriitecektir:

a)TRAC, bu gdrevleri Bakanhgrn gereksinmeleri do!rultusunda igbu protokol gergevesinde
yiiriitecektir.

b)TRAC, AMAQ bciliimiinde belirtilen olalan ve olalandrgr durumlarda, Bakanhla gelen ve
giden mesajlarr ilgililere en stiratli ve do!'ru gekilde ulaqtrrmaktan sorumlu olacaktrr.

c)TRAC bu Protokolde yer alan gdrevlerle ilgili hizmetleri olanaklan olgtisilnde ve
gontilliildk gergevesinde sa$layacaktrr.

d)TRAC, bu protokol gergevesinde gtirevlendirdipi Merkez ve Taqra Tegkilatr iiyelerinin
kimlik bilgilerini, agrk adreslerini, telefon, faks numaralanru ve e-posta adreslerini Bakanhga
bildirecek ve bu bilgileri en az 6 (altr) ayda bir giincelleyecektir.

e)TRAC merkez ve tagra tegkilatlarrnda sahip oldu[u haberleqme kapasitesi ile alt yapr
bilgileri konusunda Bakanh$r bilgilendirecek ve bu bilgileri- en az 6 (altD ayda- bir
giincelleyecektir.

DTRAC bu Protokolde yer alan elitim hizmetleri kargrh[rnda herhangi bir iicret talep
etmeyecek ve gcintilhi olarak yapacaktrr.

g)TRAC, olalan ve olalandrgr haberlegmeye iligkin ve safhk haberlegme alt yaprsrnrn
olugturulmasr ve di[er teknik konularda Bakanhsa damgmanftk hizmeti verecek, fizibilite
raporu hazrlayacak ve gerekli <jnerilerde bulunacaktrr.

h)TRAC; Bakanhk ile ortak yaptrlr operasyonlarda, bu protokol kapsamrna giren gdrevlerin
detaylan ile ilgili olarak kitle iletigim araglan gdrevlileri ve diler kigilere agrklama
yapmayacaklardu.



r)T[tAC, olaEan ve ola[andrgr haberlegme konusunda elitici doktimanlarr sallayacak ve bu
konuda ortak olarak belirlenecek bir program dahilinde elitim hizmeti verecektir.

i) TRAC, Bakanhk tarafindan miidahale plarrlannda yer alan veya bagta UMKE olmak izerc
Bakanlk tarafindan kabul gtiren gtintillti kuruluglann yeterli sayrda haberlegme personelinin
egitilmesi ve bu kuruluqlarrn haberlegme diizeninin gerek Bakanhlrn gerekse Ttirkiye Acil
Durum Ycinetimi ile olalan drgr durumlarda mtidahil olan kurum kuruluglarrn haberlegme
gevrimlerine entegrasyonunu sa$layacaktrr.

i) TRAC, acil durumlarda yabancr tilkelerden gelen ve Bakanhsrn gcirev ve yetki alamnda
gahgan yardtm birimlerinin, miidahale yaprlan bdlgedeki Acil Durum Ycinetim Merkezi ve
gerekli hallerde Bakanhk ile haberlegmenin saflanmasrna ycinelik gahgmalar yapacaktrr.

k) TRAC, Birlegmig Milletler insani Yardrm Koordinasyon Tegkilatr OCHA ve INSARAG,
Uluslararasr Krzrlhag ve Kzrlay Tegkilatr (IFRC) ve Tiirk Krzirayt ile yaptrgr igbirlilinden
Bakanh[rn da yararlanmasr igin gerekli adrmlarr yerine getirecek ve bu konuda Bakanftgr
periyodik olarak bilgilendirecektir.

l) TRAC, Bakanhk tarafindan talep edilmesi halinde, Bakanhprn haberlegme altyaprsrna
olanaklarr dlgtisrinde gciniilhi operatdr sevk edecektir.

m) TRAC temsilcilikleri; dernek temsil hiyerargisi iginde en alt diizeydeki bir konumda ve
dofrudan Genel Merkeze ba[h olarak gahgan birimlerdir. Grirevleri, bu protokol kapsamrna
giren konularda Bakanh[a olanaklarr dlgiistinde bulunduklarr yerde rehberlik yapmak ve
yardrmct olmaktrr. Bolgelerinde meydana gelebilecek olaylarda bu gcirevlerini b<ilgeye sevk
edilen ilk TRAC $ubesi varana dek siirdiiriirler. ilk TRAC $ubesinin vannasr sonrasmda
Bakanhk ile fiili igbirligi gube yetkililerince ytirtittiltir.

TARAFLARTN MI]$TEREK yurijVil,tjl,Uxr,nni
Madde 10- Taraflar, iqbirlilinin verimli ytiriittilmesi igin agagrdaki esaslar gergevesinde
hareket edeceklerdir:

a) Taraflar, TRAC tarafindan acil durum gcirevine sevk edilen gontilliilerin normal
haberlegme altyaprlarrmn hizmete girmesi durumunda, gcirevlerinin sona erdigi prensibini
kabul ederler.

b) Taraflar, TRAC tarafindan acil durum gdrer,'ine sevk edilen goniilltilerin kargrhkh
mutabakat sallanmasr durumunda grirevde tutulmamalarr prensibini kabul ederler.

c) Taraflar,Merkez ve Tagra diizeyinde asgari birer irtibat gcirevlisi tayin ederek iligki ve
i gbirliginin devamhhlrm saflarlar.

d) Taraflar, acil durum gdrevinin yerine getirilmesi esnasmda grirev tanziminin Bakanhk ilgili
birimlerince ve Bakanhfrn kurallan gergevesinde TRAC'rn mevcut olanaklarr dlgiistinde
yaprlacafrm, haberlegme gdrevinin yerine getirilmesi igleminin teknik olanaklar gergevesinde
Bakanhk yetkililerinin bilgi ve talimatlarr do!rultusunda gergeklegtirilmesini kabul ederler.
9.Maddenin (b) bendi gergevesinde ytinitillen hizmet esnasrnda, grirevli TRAC iiyesinin
kullamlacak haberlegme ycintemi konusunda insiyatif kulianma hakkrna sahip oldugunu kabul
ederler.

e) Taraflar, ola[an ve olalan drqr durumlarda haberlegme gcirevinin yerine getirilmesi
esnastnda, g<irev alan TRAC tiyesinin igbirlifi esaslan gergevesinde gorev aldr[rm kabul eder.

f) Taraflar, acil durumlarda mligtereken oluqturduklarr haberlegme altyaprsrndan bagta T.C.
Bagbakanhk Tiirkiye Acil Durum Ycinetimi Genel Mtidiirlii[ii bagta olmak izere tiim afete
miidahil kurum ve kuruluglann da yararlanmalan konusunda mutabrktrrlar.



g) Taraflar, olalan ve olalan drgr durum haberlegme hizmetleri alarunda, kapasitelerini
birlegtirme konusunda mutabrktrrlar.

h) Taraflar, protokol hiikiimlerinin icrasr-konusunda meydana gelebilecek sorunla'n ve
ihtilaflann, cjncelikle taraflann belirleyeceli temsilci yetkiliieri arairnda iyi niyet ve igbirli[i
esaslan kapsamrnda gciztimlenece[ini iabul e lerler. Tagra dtizeyinde yaganabilecek sorunla'n
<jncelikle tagra diizeyinde gdziimlenmesi, ancak bu dtizeyde g6ziimienememesi durumunda
merkezi dtizeyde gciziimlenecegi kabul edilmigtir. Gcirevli TRAC iiyelerinin ve Bakanhk
personelinin, Bakanhla ve TRAC'a ait mekanlarda, Bakanhkga ve TRAC tarafindan konulan
kurallara veya igbu protokol htiktimlerine uymamalan halinde, Bakanhk ve TRAC
yetkililerinin yazh isteli iizerine ilgili Bakanhk ve $ube tarafindan gcirevden ahnmalarr
prensibi uygulanacaktrr.

uonnUNcii n6r,Uvr
uncigiruix, inrir,AFLARrN qozUnnU

Madde 11- Taraflar, bu Protokole iligkin olarak her zarnandepigiklik <jnerebilir. Srjz konusu
de[igiklik cinerileri taraflann kargrhkh anlagmalan sonucu diizenlenecek protokoliin
imzalanrnsr ile ytiriirliige girer.

Madde 72- Tarcflat arasrnda bu Protokollin uygulanmasmda meydana gelebilecek ihtilaflar
"Safhk Bakanhgr Mtstegan" ile "TRAC Genel Bagkam" arasrnda ll.Maddenin (h) bendi
gergevesinde gciztimlenir.

BE$iNCi norUvr
yUnUnT,UT, sUnn VE SoNA ERDiRME

Madde 13- Protokol sriresiz olup, taraflar 3 (tig) ay onceden yazlt olarak bildirmek kaydryla
bu protokolti karprhkh feshedebilirler.

Madde 14- TRAC bu protokoliin imzalanmasmdan sonraki ilk Genel Kurulunda Bakanl[r
Genel Merkez dolal tiyesi ilan edecek ve Bakanhlr, Temel Salhk Hizmetleri Genel
Miidtirliigti Acil ve Afetlerde Salhk Hizmetleri Daire Bagkanhfr'mnlemsil edecelini kabul
ederek Bakanh$rn Genel Kurul ve Dantgma Kurulunda asil tiye olarak temsil edilmesini
saflayacaktrr. Tagra dtizeyinde ise temsil ya il Saghk Mtidtirii veya Afetlerde Saghk
Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafindan sa$anacaktrr. Bu protokol yiiriirltige girdikten ,oiru,
daha <ince Bakanhk tagra birimleriyle TR{C Genel Merkezi, $ubeleri-ve temsilcilikleri
arasmda yerel d,lgekte imzalanmrg olan protokollerin yerini alrr.

Madde 15- igbu Protokol, 5 sayfa ve 15 maddeden ibaret olup, imzalandr[r tarihten itibaren
yrirtirlti$e girer.

Tarih: 2610212009

Dr. Seraceddin QOM

Temel Salhk Hizmetleri Genel Mtidiir V.


