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Tüekiye Esnafve Sanatkarları Ko nfederasyon u'n u n ilgigenelgesinde; afetlere hazırlıklı bir
Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü oluşturmayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı; bu
dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabılmeleri için 2O21 yılını
"Afet Eğitim Yılı" olarak iian etmiştir,

Bu kapsamda, Konfederasyon u m uz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
arasında 11/03/2021 tarihinde "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalanmıştır,

Anılan Protokol ile; ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet
risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak işbidiğinin çerçevesi belirlenmiş olup,
2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" kapsamında yü rütü lecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütü lmesine
ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir,

Ayrıca, anılan protokol ileAFAD işbirliğinde Konfederasyon u m uza bağlı Federasyon, Birlik
ve Odalarımızın çalışanları ile üyelerine ve üyelerinin yanlarında çalışanlarına "afet farkındalık
eğitimi" verilmesi a maçlan maktad ır,

Bilgilerinizi, yapılan protokolün bağlı odalarınıza duyurulması ve protokol kapsamında il

düzeyinde yürütülecek olan "Afet Farkındalık Eğitimlerine" gereken desteğin verilmesi
hususunda gereği rica olunur. Denilmektedir,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz,
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Bilindiği üzere, afetlere hazırlıkh bir Tiirkiye için toplumda önlem alma kültürünü
oluşfuımayı hedefleyen içişleri Bakanlığı; bu dönüşümü geiçekleştirmek ve vatandaşların
aietlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etmiştir.

Bu kapsamda, Konfederasyonumuz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) arasmda 1110312021 tarihinde "Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü''
imzalanmıştır.

Anılan Protokol ile; ülke düzeyinde afet ve acil duıum farkındalığının arttırılarak
afet risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasmda yaptlacak işbirliğinin çerçevesi
belirlenmiş olup, 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" kapsamında yürütülecek faaliyetlerin
eşgüdümlü olarak yürütiilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Ayrıca, anılan protokol ile A-FAD işbirliğinde Konfederasyonumuza bağh
Federasyon, Birlik ve Odalarımızın çalışanları ile üyelerine ve üyelerinin yanlarında
çalışanlanna "afet farkındalık eğitimi" verilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgilerinizi, yapılan protokolün bağlı odalarınlza dulurulması ve protokol
kapsamında il düzeyinde yürütiilecek olan "Afet Farkındahk Eğitimlerine" gereken
desteğin verilmesi hususunda gereği rica olunur.
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T.C. İçişLERi BAKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNBTiMi BAŞKANL|Ğ|

iLE
TüRKiYE E§NAF Y§ §ANATKARI,ARı KONrTDERASYoNU BAŞKANLıĞı

ARAsıNDA AFET FARKINDALıK eĞiriııi
iş ninı-iĞi pRoToKoLü

Madde 1 - Tıraflar

llllŞlY Protokol, T.C. İçişleri Bakanlığı Albt ve Acil Duruın Yönelinıi Başkanlığı (bundaıı sonra
"AFAD" olaıak anılacaktır) ile Türkiye Şsnaf ve §anatkarları Koıfederasyonu Balkanlıgı (bundaı-ı
sonı,a "TEsI(" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki ş4ltlar çerçevesinde mşlabık kalınaıak
düzenlenmiştir.
1.2. işbu Protokolde AFAD ve TESK ayfı ayrı "Taraf-' birlikte ''Taraf]ar'. olarak anılacaktır.
1.3. Protokol kapsanıında AFAD tarai'ından ),iirütülecek iş ve işleııler Eğitim Dairesi Başkanlığının
koordİıesinde, TESK taratindan yürütülecek iş ve işlemler ise ilgilİ birinılerin koordinesinde
yürütülecektir.

2.2. Türkiye isnaf ve §anatkarlarr Konfedcrasyonu'nun1
ı)Adı: Tüıkiye Esııaf ve Saıatkarlaıı İ(onfederasyoııu Başkanlığı
b)Adıesi: Kavaklıdere Mah. Tunus Cad. No: 4 06680 Çankaya/Ankara
c)Teietbn numarası: (0312\ 4l8 32 69
d)Faks nunıarası: (03l2) 425 75 26
e)Elektronik posıa adıesi; iıfo @tesk.org,ıı

2.3. Her iki Taıai iŞbu Protokolün 2,1, ve 2.2. ııaddelerinde beliııileıı a<lreslerini ıebligat adresleri
olarak kabul etmiştir. Adres değişiklikleri usu]iine uygun şekilde karşı taıafh tebliğ eıliİmedikçe en
son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Taral'a yapı|n,ıış sayılır. Burada belirtilen adres veya iletişiıı
numaralarlndaki değişiklikler en geç on ( l0) iş gününde değişikliğin yapıldığı Taıatça diğer Tarata
bildiri]ecektiı.

Madde ? - Taraflara ilişkin bilgiter
2.1. AFAD'ın;
a)Adı: T.C.. İçişleri Bakanhğı Afet ve Acil Durrını Yöııetimi Başkaıılığı
b)Adresi: Universiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvan. No:l59 Çaııkiya/Aııkaıa
c)Teletbn numarast: a 3n 258 2'7 92
ç)Faks ııı-ımarası: a 3Q 220 26 12
d)Elektroıik Posta Adresi: egitinıdb @af ad.gov.tr

2.4.Taraf]ar. soı'ıradaıı ve süresi içinde usulüne uygtın olarak yazılı tebligat kaydıyla; elden ieslim.
Posta. posıa kuryesi. faks veya elektronik posta gibi diğeı yotlarla da bildi,iııde buluıabilir. Bu
bildirimlerin hukuki sonuçları. sonradan ve siiresi içinde ı.ısulüıre göre yapıIacak ıılaıı yazılı ıebligatın
karşı tarafa ulaşması ile başlaı.

Madde 3 - Dayanak

3.1. Bu Protokol.4 sayılı Bakanlıklaıa Bağlı. İlgili, llişkiüi Kurunı ve Kuruluşlar ile Diğer Kurıııı ve
Kurrıluş|aıın Teşkilan Hakkı,ıda Cuııhurbaşkaıılığı Karamaırıesi'nin 42'inci ve 5l 'iıci maddeleriıre
dayanı larak hazırlanmıştır.
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Madde 4 - Amaç ve Kapsom

4.1.Bu Protokol: Ülke dtizeyinde af'el ve acil durum farkındalığının arttırılarak al-et risklerinin
azallılmasına yönelik taratİar arasında 1,apılacak iş birliğinin çerçİvesinin belirlenınesine. TESK'e
bağlı ve ilgili kuruluşları ile hizmeı sundukları tarallara yöııelik aĞt ve acil durunılara hazıılık
ÇalıŞmaları ve 202l yılı Al-et Eğilin,ı Yılı kapsaı-ııında yürülülecek fbaliyet|erin eşgüdümlü o|arak
yiirülülnıesine ilişkin iş birliği ve koordinasyonrın usul ı,e esaslarını kapsar.

Madde 5 - Yükümlülükler

§.l. AFAD'ın yükümlülükleri;

a) TE§K Çalışanlanna yönelik afet tbıkındalık eğiiici eğitinıleri ve TESK'in hiznıet suııduğu
topluluklara yöneIik afeı ihrkındalık eğitiınleıiniıı gerçekleştiıilnıesini sağlamak.

b) AFAD Cönüllütük Sisteıni. sivil savuı]nıa ve sefeıberlik hiznıetleıi. işyeri acil durunı planlan.
acil durulıı yöııetimi, KBRN koıuları başıa olnıak iizeıe kaşılıklı müzakere yoluyla beliılenecek
diğer alanlaıda da uzaktan/viiz yüze eğitimleri TESK ile birlikıe gerçekleştinıek.

c) Eğitinrlerin kapsaını. tüıü ve zaııaniamasını TESK ile birlikte beliılemek ve eğitim programlarını
TESK ile birlikıe oluşturmak.

d) Eğitiınler ve tanıtım f'aaliyetleri kapsamında kullanılacak her ıürlü yazılı. görsel. işitsel ııateryalin
tasanm ve içeriğini hazıılamak ve diiital ortamda TESK ile paytaşmak.

e) TESK'in ilgili birinıi tarallndan icra edilen eğitiın pı,ogramlarında taıaf'larca belirlenccek içerik
doğrulıusunda af'eılere ilişkin eğitimlerin dalıil edilınesini ve verilmesini sağlamak.

f-) §ğitimleri gerÇekleştirecek eğilicileri belirlenıek ve kaşılıklı nıutabakatla düzenleıren prc.ıgranrcla
belirıilen güıı ve saatlerde hazır bulunmalarıııı sağlanıak,

g) Yüz Yüz-e yapılacak eğitimleııJe gerekli görüleı durumlarda AFAD Hizıneı Binası ı.eya Eğitim
Dairesi Başkanlığı Afel ve Aci] Durum Eğitim Merkezi ı,e diğer birimlerin toplanııAonf'erans
salonlarırı talısis etmekliı.

5.2. TDSK'in yükümlülükleri;

a) Bağlı birimleri aıacılığıyla A!'AD'ın af'et f'arkındalığı kapsanıında kamuoyuna vönelik yiirüttüğii
t'aaliyctlerin yaygınlaştııılması kcınulanııda destek sağlanıak.

b) AFAD tarafindan vatandaşlara yöıelik lıazırlanan basılıldijital görsel. işitsel materyallerin bağlı
iş yeılerinde görünür bir şekilde bulunııasını sağlaınak

c) Afet koıırılıı eğilimlerin kapsanrı. türü \,e zamanlaııasını AFAD ile birlikte belirlemek ve eğiliın
pı ogı,anılarıııı AFAD ile bir|ikle oluşıurınak,

d) Bahse konu eğitimlere kallım sağlayacak persoı-ıeli belirlenıek" konu ile ilgili duyuru ve
görevlendirmelerin yapılnıasını ve uzaktan/yüz yüze gerçekleşecek eğitinıIerin yürüıülnıesini
sağlamak.

e) gğilinılerİn uzaklan eğiliıır yiinterniyle yapılnıası durun,ıunda vaısa geıekli teknik altyapı ve
ckipnıanIarı sağlaıııak,

ğ Yüz yüze yapılaı,ı eğitiıılerin kooıdiııas1,oıı ve organizasyoı,ıunu sağlamak (konaklama. eğitiıı1
salonu. teknik ekipmaıı, kırtasiye vb. hiznıetlerin ıenıini),

g) TESK çalışanlarılıın ve bağlı/ilgili kuruluşların çalışanlanııııı AFAD Gönül]ülük Sisıenıiııe
kalılımını teşvik ehıek amacıyla gerekli duyuru ve tıilgilendirmeleri yapmak.

lr) Düzenlenen eğitimlerc ilişkiı ıapor ve istaıisliki verileriı AFAD ile paylaşılmasını sağlaııakıır.
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a) Taraf'laı Protokol kaPsamında yüıütecekleri eğiıim faaiiyetleri ile diğer l'aaliyetleıi bütçe ve idari
imkanlar doğruItusı.ında geıçekleştirir.

b) Taraflar. görsel. iŞitsel ve dijital oıtaında yapılan yayınlar ile eğitim ve diğer l,aaliyetleriıı
kamııoyuna ülaŞİırı|nıas! ve AFAD Göniillüsti kazaııımına ycınelik toplumun bilinçlendirilmesi
çalışııalannda birbirlerini deslekler.

c) Protokol kaPsaınında YaPılacak eğitim programlarının gelişıirilnıesi ve yaygınlaştırı lııası yönünde
adIn,ılar aıar.

d) Taıaf]aıın görev alanlarına giren ve bu Protokol kapsamında yer alıııayan konulaıda nııtabakata
varılması halinde iş birliği yapıIabilir.

Madde 6 * Gizlilik

6,1, Taraflar. iŞbu Proıokol süresince ve sonıüsıııda. birtıirleri ile ilgili kanıuya açık olııayan bilgi ve
belgeleri Yazılı izıini almaksızın üçüncii kişilere veremez; Proİokol kapsaııında yapacağı lüm
ÇalıŞmalar ile bu Ça|ıŞmalar esnasında elde edeceği bilgiierin gizliliğine tünıüyle riayct eİeıı bu ı;ıgi
ve belgelerin üçüncü şahıslara aktarılnıanıası için gerekln her lürlü tedbiri alır.
6,2, Taraflaı, _bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere aktaııiınası §onucu <iiğer l'arafin uğrayabileceği
zarar.ları tazınin etmeyi kabul ve taahhüt eder,
6,3. tŞbu Protokolün konusunu. oluşturan gizliliğe riayel yükümlülüğü Protokolün imzalandığı tarih
itibariYle baŞ!ayacak olup, edinilen bilgilerin glzİ;ligln;n ,uglunr.,rynd, ,ürekliIik esasıır.

Madde 7 - Protokolüı Süresi ve Feshi

7,1. Bu Pıotokol belli bir süre ile sınıılandırı|mamış oiup. 'faratiaroa imzalandığı ıarihıen ititıaren
yiirürlüğe girer.
7,2. Protokol kaPsanıünda Yürütülen çalışııalarııı herhaııgi bir ınüctıir sebeple duıdurılnıası. Taraf]arııı
ntevzuatlannda zanıan iÇerİsinde Protokoli,in sürekliliğini engelleven değişikliklerin olması gibi
zorunlu nedeıılerle" en az biı ( l ) ay iincesinden Tarat)arca yapılacak yazılı bi'İOİrimıe tek tara1l ı olarak
sona erdiriletıiIir.

Madde 8 - Uyuşmazlıkların Çözümü

5.3. Ortık yükümlüIükter;

8.1, IŞbu Protokolün uygulanınasından doğabilecek uyuşııazlıklarıı çözümii, bir Taraliı yazılı
davelinin kaışı Tarafa ulaşması iie başlayacak olan biı (|) ay süre ile yapacaklan müzakereier iie
giderilnıcsi esastır.
8.2. UYuŞııııızlıkların nıüzakere yolu ilc halli için uyuşmazlığa nçdeıı olan konu, Taraflaıın tist
yöneıicilerinin kaülımı ile görüşülür ve alınaıı yazılı müşterek karara göre harçket edilir.
8.3. KarŞılıklı çözüm bulunaıııayan halleıde konuya ilişkin genel hükümlere göre hareket editeccktir.

Madde9.§kProtokol

9.1. Taratlar karşılıklı nıutabakat|a yazılı olmak kaydıyla ek bir proıokol çerçevesiırde işbu Protokcılü
değişıirebilir ya da ekleıııeler yapabilir.
9.2. Yukarıdaki fıkralar kapsanıında yapılacak ek protokollerin süı,esi ve geçerliliği işbu Protokolün
süre ve geçerliliğine ıabidir.
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Madde l0 - ProiokoIün Devri

10.t. İşbu Protokole ait hak ve yüküm|ülükler devredilemez.

Madde ll - Yürürlük

l1.1. İŞbu Protokol. Taıaflaıdan en son imza edenin iııza tarihinden itibareır yürürlüğe girer. onbir
(l l) nıadde ve dört (4) sayfadan ibaıet olan Prokıkol. Taraf'lann müşterek mutabakaÜrİ sonucunda
.../ .../202l tarihinde iki (2) nüsha olarak ıanziıı, katıul ı,e iııza edilmişıir.

r.C. iÇİŞLERı BAKANLıĞI TÜRKiYE ESNAF VE §AİIATKARLARI
KONFEDERASYONU BAŞKANLİĞİ

N'v1,/,
Süleyman SOYLU

Bakan
Bendevi ALANDÖKEN

Başkan
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