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siRixci soL0N{

Amag, Kapsam, Dayanak, Tanlmlar ve Krsaltmalar
Amag ve kapsam
MADDE 1- (l) Bu Ydnergenin amacr; Qankrn il Givenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon

Merkezi'nin tegkilat, g<irev, yetki, gahgma usul ve esaslanru diizenlemektir.
(2) Bu Y<inerge; giivenlik ve giivenlik kayrakh acil durumlarda biitiinlegik bir y<inetim anlayrgr ile

olay <incesi, srasl ve sonrasmda yiiriitiilecek faaliyetlerin yer aldrlr acil durum planlamasnr yapinak,
yaptrmak ve buna iligkin uygulama tedbirlerini almak, bu siiregte gdrev ve sorumluluk iistlenecek
Bakanhk merkez birimleri, balh kuruluglar, valilikler, diler bakanhk, kurum ve kuruluqlar, 6zel sektrir ve
sivil toplum kuruluglan arasrnda koordinasyon ve igbirlilinin saglanmasr hususlanru kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu Y<inerge, 1010712018 tarihli ve 30474 sayfi Resmi Gazete,de yayrmlanan I

sayrlr Cumhurbaqkanhlr Tegkilatr Hakknda Cumhurbagkanhlr Karamamesinin 2631A maddesi,
24/1012019 tarihli ve 30928 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan igiqleri Bakanhlr Giivenlik ve Acil
Durumlar Koordinasyon Merkezi Tegkilat, Gtirev, Yetki, Qahgma Usul ve Esaslan Hakkrnda Ydnetmelik,
08/06i201I tarihli ve 27958 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Valilik ve Kaymakamhk Birimleri
Teqkilat, G<irev ve Qahqma Ycinetmelili ile 0110612019 tarihli ve 30791 sayrh Resmi Gazete'de
yayrmlanan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Y6netmelilinin ilgili hiikiimlerine dayarularak
hazrlanmtgtr.

Tanrmlar ve krsaltmalar
MADDE 3 - (1) Bu Y<inergede gegen;
a) Acil durum: Toplumun tamamrnrn veya bir briliimiiniin normal hayat ve faaliyetlerini durduran

veya kesintiye uSatan ve acil miidahaleyi gerektiren olaylar ve bu olaylann olugturdulu kriz hetini,
b) GAMI,R Baqkanhfr: Bakanhk Giivenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini,
c) Bttiinleqik giiriintii: Giivenlik kaynakh acil durumlarda etkin koordinasyon ve igbirlilini

sallamak igin bilgi ve iletigim teknolojilerinden yararlamlarak olugturulan bilgi ve gririintii sistemlerinin
merkezden ve ekran sistemiyle izlenmesini,

d) Bntiinteqik yiinetim anlayrgr: Giiventik kaynakh acil durumlarda ortaya grkabilecek tehlike ve
risklerin 6nceden tespitini, zararlan rinleyecek veya en aza indirecek tedbirlerin ahnmasmr, olaya
miidahale eden kolluk birimleri arasrnda koordinasyon ve iqbirlilinin sallanmasr ile olay sonrasrnda
iyilegtirme gahgmalarrmn biitiinliik igerisinde yiiriitiilmesini,

e) Qekirdek kadro: Hiznetlerin yiiriitiilmesi igin Qankrn it CRtrlen'ae gdrevlendirilen asgari
seviyedeki sitekli personeli,

f) Tam kadro: Qekirdek kadroya ilave olarak; eankrn it GRVmn'de, ildeki kamu kurum ve
kuruluglanndan Valinin uygun gcireceli, karar verme yetkisine sahip g<lrevlendirilen personelin
tamamrm,

g) Giivenlik kaynakh acil durum: Yurt iginde kamu diizeni ve giivenlipini ciddi qekilde bozucu
nitelikte olaylann yol agtrlr durumu,

g) Il GAMER Bagkam: Qankrn Valisini,
h) Il GAMER: Ilimizde kurulan giivenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezini,
D TAMP: Tiirkiye Afet Miidahale Plaruru, ifade eder.
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irixci ndltipr

Qankrn it Giivenlik ve Acil Durumlar Koordinasvon Merkezinin
Tegkilat, Glirev, yetki, eahgma Usul, ilke ve Esaslan

Tepkilat
MADDE a- (l) Qankrn il caUrR;
a) Il GAMER Bagkam,
b) izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu,
c) Qankrn il Sosyal Etiit ve proje Miidiiriinden, oluqur.
(2) Qankrn it CaVen Merkezinin igleyig gemasr'. Ek_l,dedir.

. (3) Qankrn il Giivenlik ve Acil Durumiar (oordinasyon Merkezinin (il GAMER) gdrevleri Qankrnil Sosyal Etiit ve Proje Miidiirliigi.ince yerine getirilir.
(4) il GAMER'ler alt-yapisr uygun ise itz Acil Qagn Merkezlerinde; uygun olmamasr durumunda

ise valilerce uygun gdri.ilen binalarda tesis edilir.
(5) il GAMER'lerin teknik donantmr, bilgi sistemleri, mimari ve yerlegim yerine iligkin esaslar Ek-- da yer alrr.

Sorumluluk
MADDE 5'(1) Qankrn il GAMgR'e bu Ydnerge ile verilen gdrevlerin yerine getirilmesinden vali

sorumludur.

izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu
MADDE 6- (1) Giivenlik ve gtivenlik kaynakh acil durumlarda bi.itiinlegik bir ydnetim anlayrqr ile

olay 6ncesi, srasr ve sonrasmda ytrtitiilecek faaliyetlere iligkin planlama esaslanm beiirlemek, oygui*u
tedbirlerini almak ve il diizeyinde koordinasyonu sagiamai amacryla izleme, Delerlendirire .1re

Koordinasyon Kurulu kurulur. Kurul kararlan gdrev ver en birimlerce yerine getirilir.
(2) Kurul valinin veya. g<irevlendirecefi Vali yardrmcrsmn baqkanhgrrid4 il Sosyal Etiit ve proje

Mudiidi, il Emniyet Mudiirii, il Jandarma Komutam, il G69 idaresi Mtiiiiru, iiaret .,r" Acil Durum Miidiirii,
;[1 Nufus ve vatandaghk Miidiirii ve Belediye temsilcilerinin kahhmryla olugur.

- , 
(3) Valinin uygun gdrmesi halinde Gamizon Komutanllr temsilcisi, diger il Miidiirleri, Ozel

Sektor, Umversite ve sivil toplum kurulug temsilcileri kuruta gafnlabilir.
(a) Kurul yrlda en az bir kez toplamr. Gerekli gdriilin hallerde kurul Valinin galnsr iizerine

olaganiistii toplanabilir.
(5) Kurul iiyelerinin mazeretleri halinde vekilleri toplantrlara katrhm sallar.
(6) Kurulun giindemi, Vali tarafindan belirlenir.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri il Sosyal Ettit ve Proje Miidiirltifii tarafindan yiiriitiiltir.



Qankrrr il GAMER'in gtirevleri

MADDE 7 - (l) Qankrn il CeVmn kamu diizeni ve giivenli[ini, bireylerin temel hak ve
dzgiirliiLklerini, can ve mal emniyetini, toplumun huzur ve giivenini temin etmeye y<inelik faaliyetler ile
acil durumlann dolurdulu her tiirlii giivenlik riskine kargr il diizeyinde agalrdaki g6revleri yapar:

a) Olay <incesi, suasr ve sonrasr siireqleri bntiinleSik bir y6netim anlayrgr ile etkin bir gekilde
planlamak, takip etrnek ve koordine etmek.

b) Gerekli analiz ve planlama gahgmalanru yapmak, g<iziirnler iiretrnel kararlar almak ve egitimler
diizenlemek.

c) Meydana gelen olaylar kapsamrnda her tiirlii sesli, g<lrsel ve yazir bilgi ve verileri 6ncelikle
GAMER Bagkanhlr'na bildirmek.

q) Ilin imkan ve kapasitesini agan olaylarda, ilgili kurum ve kuruluqlardan veya GAMER
Bagkanhfr'ndan destek talebinde bulunulmasr halinde sekretarya hizrnetlerini yii.Lriitrnek.

d) Kritik altyapr, tesis ve yatnmlam giivenlipini saglayan birimler arasrndaki koordinasyonu
sallamak.

e) Kamu kurum ve kuruluqlan, 6zel sektdr, sivil toplum kuruluglan ile koordinasyonu ve igbirlilini
sallamak.

f1 Toplumsal olaylar ve ter<ir saldrnlan sonucu gehit olanlann yaku anna, gazilere ve etkilenen
vatandaglara y6nelik psikososyal, manevi ve sosyal destek, iaqe, ibate, acil salhk hizmetleri ve diler
hizmetlerin verilmesinde koordinasyonu ile takibini sallamak ve GAMER Bagkanlt$'na ayhk rapor
olarak bildirmek.

g) Toplumsal olaylar ve tenir saldrnlan sonucu hayatmr kaybedenlerin intikali, yahnlanyla irtibat
kurulmasr, dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve definlerine ililkin iS ve iglemleri takip ve koordine
etmek.

h) Toplumsal olaylar ve terrir saldrnlan sonucu hayatmr kaybeden, yaralanan veya maldur olan
yabancr iilke vatandaglan ile ilgili i9 ve iglemleri GAMER Bagkanhlr ile koordine igerisinde yiiriitmek.

r) Etkin ve hrzh gahgmalar yapabilmek igin bilgi ve iletigim teknolojilerinden yararlanarak acil
durumlar igin ihtiyag duyulan veri ve g<irtintiilerin kesintisiz, giincel ve giivenilir bir gekilde GAMER
Baqkanhpr'na aktanlmasrm sallamak.

i) Gdrev ve sorumluluk kapsamryla ilgili, standartlan GAMER Bagkanh[r tarafindan belirlenen
biitiinlegik g<iriintii, bilgi ve veri sistemleri olugtumak, var olan sistemleri bu yaprya entegle etrnek.

j) izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafindan ahnan kararlan uygulamak veya

uygulanmastru saflamak.
k) Vali tarafindan verilen benzer gcirevleri yapmak.

Qahgma ilkeleri
MADDE 8- (l)Qankrn Il GAMER'in qahgma ilkeleri qunlardtr:

a) insan haklanna saygl,
b) Kigisel bilgi ve verilerin korunmast,
c) Siirdiiriilebilirlik,
9) Esneklik,
d) Qeweye, biyo geqitlilile, kiiltiirel miras

duyarhhk,
e) Katrhmcrhk,
f) Hesap verebilillik,
g) Etkinlik,
g) Etkililik,
h) Proaktifyaklagm
r) Giivenilirlik,

ve varhklara, toplumun delerlerine azami



Qahgma esaslan

- 
MADDE 9 - (1) Qankrn il GAMER, GAMER Baqkanhgr ile kesintisiz iletigim halinde bulunarak 7giin 24 saat esasrna gd,re gahgrr.
(2) olagan durumlarda faaliyetler gekirdek kadro ile yiiriitiiliir. Giivenlik ve giivenlik kaynakh acil

fffilTjft;"inin 
talimatr iizerine tam kadro durumuna gegilir ve Ek-7'de belititen seviyelere g6re

(3) KaymakamhH*' 
Il.-E--nit-.J-Miiqlirliigii, il Jandarma Komutanhg, il Gtig idaresi Mudiirliigu, ItAfet ve Acil Durum Mtidiirliilii ve 112 Acil Qaln Merkezi Miidiirliigu g;i; ir-[eitaen 1. entegre birqekilde g6revlerini yiiriitiir. Bu birimler dncelikli ve ivedilikle Qankrri ir'cevent rr"r tiirlii bilgi ve veriakr$rru sallar' Gtivenlik kaynakh acil durumlarda il Afet ve Acil D*"- Miidiir-liigii, It Giig idaresiMiidiirliigii, il Ntifus ve vatanda$hk Miidiirtiig-uniin yam rtt" ila" i"r** ["-" tJfr- ," r.uruluglanndanda gerekli bilgi ve veri akrgr saflamr.

(4) Ilde bulunan kamu ve 6zel sektdr kuruluglannca giivenlik ve giivenlik kaynakl acil durumlardaihriyag duyulabilecek bilgi, gdriintii ve haberlegme sistemlei, valinin ..-".i aogrultul*da GAMER bilgi vegdriinti.i sistemlerine entegre edilir.
(5) Kaymakamhktar, il 

.Emniyet Miidiidiigii, il Jandarma Komutanhlr ile diler kurum ve^:uruluglarrn sorumluluk alanrnda ryigT" g"t"n o|"uyt* hukk rdaki bilgiler, ;e;iL;e mahar vermedenanllk olarak Qankn il GAMER'e bildirilir.

- (6) Ahnan bilgi veya me]rd11 gelen olaylar delerlendirmeyi miiteakiben ivedilikle vali ve valiyardrmcrsma, kaymakamlara, GAMER .Baqkanirgr'na iilgi notu geklinde, on..iltri olarak GAMERyaz'Jtmr iizerinden gdnderilmesi 
.esp11 Onemtl olayhr Ek--2'de y..'urun oiuy ai.tg gzetgesine lceria"ykavdedilir- Avnca olav oletlgri brifing haline getirilerek GAMER B"ik;;;';; edilir. GAMERyazrhmrnda aksama olmast halinde e-posta ve belgegeger gibi iletigim araglarr t"ff*rf"lifi..

(7) ust makamlar velveya GAMiR eahnrigriarannd- .,r".il.n ,,nir t" t lil;i;, s6zli.i veya yazrh
olarak; GAMER yazrhmt, mesaj formu (Ek-3), rami yazr ile ive<li olarak ildeki kurum ve kuruluglarailetilir.

(8) Basrn agrklamasr veya halktn bilgilendirilmesine ydnelik bildiri metinlerinin hazrr olarakbulundurulmasr; olay veya kriz anrnda giincellinmesi / iglenmesi saflanrr.
(9) GAMER'lerde gdrevlendirilen kolluk personeli ve diler piersonelin, gahpma usul ve esaslan ilegdrev dafihmr ve izinlerine.iligkin.tim iglemler, Qankrrr il si.yur Etui u. ri"j"'Nrtiati.rrg, tarafindanyiiriitiiliir' dzltik dosyasrna iqlenmesi gereken hususiar Qankrl il cartaen t-"r,"t- lJi-t..in. bildirilir.

Acil durum planlamasr
MADDE l0- (1) Guvenlik ve gtivenlik kaynakh acil durumlarda etkili bir gekilde koordinasyonun

sallanmasr amactyla olay 6ncesi, slrasl ve sonrasrnt kapsayan bttiinlegik yonetim anLyrgr gergevesinde
acil durum planramasr yaprrrr. Acil durum pranlamasr daha dnce g".r"k6;;l-";il dikkate alnarakyaprlan analiz ve delerlendirmelere dayandrnlrr. Acil durum pdnr"-*tnu ligiiin .surr* Ek-7, deagrklanmrgtrr.

Qanlun il Afet ve Acil Durum yiinetim Merkezi ile itigkiler
MADDE ll - (l) Giivenlik ve gi.ivenlik kaynakh acii durumlarda ortaya grkabilecek her tiirliigiivenlik riskinde, iletigim ve koordinasyon Qankr' ii GAMER tarafinaan sagrair. ' -
Q) 2618/2013 tarihli ve 2013/5703 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile ffirrtige konulan Afet ve AcilDurum Miidahale Hizmerleri ydnetmeligi gerefince TAMp uygulamay" lta]!i"d" iletiqim vekoordinasyon il Afet ve Acil Durum yonetim i'i"rkJzi tarafindan .agiirr.
(3) Afet ve acil durumlarda Qankrn il GAMER gdrev alaru il; ilgili iletisim iglevlerini siirdiirmeyedevam eder.



MADDE 12 - (l) valilerce uygun gdriilen ilgelerde, kaymakamrn baqkanlfrnda ilge GAMER
kurulabilir. Bunlann gdrev, yetki, sorumluluk ve tegkilatlanmalan, bu yrinergedi belirtilen esaslar
gergevesinde vali tarafindan belirlenir.

UCUNCUBOLUM
Olay Bildirimi ve Raporlarrn Giinderilmesi

Olay bildirimi ve raporlann giinderilmesi

_ . MADDE 13- (l) Meydana gelen olaylar, <incelikli olarak GAMER yazrhmr iizerinden, yazr|mda
bir aksama olmasr halinde her tiirlii iletigim araglan kullarularak ivedi bir 9ikita" CeUen Bagkanh[r,na
bildirilir.

(2) Olayla ilgili bilgiler, "Giivenlik ve Acil Durum Raporu" (Ek-4) ile olayr miiteakiben derhal
GAMER Baqkanhlr'na gdnderilir.

_ (3) Olay sebebiyle gergeklegen can kayrplanna iligkin bilgiler, "Vefat Bildirim Formu" (Ek-5),
yarah durumu "Yarah Bildirirn Formu" (Ek-6) kullamlarak aynntrh bir gekilde GAMER Bagkanfufr'na
g<inderilir.

udnnUxcU ndruna
Diler Hususlar

Basrn aglklamasr
MADDE l4-(1) Basrn agrklamalan;
Il GAMER'de; vali veya yetkilendireceli personel tarafrndan yaprlr.

Denetim
MADDE 15- (1) il GAMER ile valilerce kurulmasr uygun gdriilen ilge GAMER'ler valilik ve

kaymakamlk genel i9 yiir0tiirnii kapsamrnda miilkiye miifettiglerinin teftigine tabidir.
(2) Il. ve ilge GAMER'ler GAMER Bagkanhlr tarafindan denetlenir.
(3) Il ve ilge GAMER'ler vali ve kaymakamlar tarafindan yiirtitttikleri i9 ve iqleyige iligkin

denetlenir.

Disiplin hiikiimleri
MADDE lG Bu Yrinerge kapsamrnda g<irev ve sorumlululunu yerine getirmeyen; sivil

personele 657 Sayrh "Devlet Memurlan Kanunu", kolluk kulryetleri personeline ise 7068 Sayrfi "Genel
Kolluk Disiplin Hiihimleri Hakkrnda Kanunun" disiplin hiikiimleri uygulanu.

Logo Kullanrmr ve GAMf,R Ktsaltmasr
MADDE 17- (1) il GAMER'ler, Bakanftkga belirlenen logoyu kullamrlar. GAMER logosu dmeli

ve renk kodlan Ek- l0'da y-er almaktadrr.
Renk Kodu Gri: GUMUS Gri, Krrmrzr: Kl 16

Giderler
MADDE lS- (l) il GAMER' in harcamalan, GAMER Bagkanhlr ve valilik biitgesinden

karqrlanrr.

Tereddiitlerin Giderilmesi
MADDE 19- (1) Bu Y6nergenin uygulanmasrnda ortaya grkabilecek tereddiitleri gidermeye

Qankrn Valisi yetkilidir.

Karqrhkl Yardrmlagma ve Iqbirlili
MADDE 20- (l) Haberlegme, bilgi ve belge paylaqrml,

psikososyal destek gibi hususlarda diler kurum ve kurulu$larla



Qeqitli igler

MADDE 2f- (l) Kigi haklanmn korunmast ile kiqisel bilgi ve verilerin paylagrmrnda; Tiirkiye
Cumhuriyeti Anayasast ve 6698 sayrh Kigisel Verilerin Korunmasr Kanunu hiikiimlerine uygun hareket
edilir.

(2) Kolluk birimlerinden g6revlendirilen personel, "Kamu Kurum ve Kuruluglannda ealgan
Personelin Krhk ve Kryafetine Dair Ydnetmelik" in S'inci maddesinde belirtilen genel hiikiimlere
uyulmasl kaydryla sivil olarak 9ah9r. GAMER'lerin izleme ve haberlegme iglevinde gahqan personel igin
tek tip hyafet uygulamasrna gegilebilir.

(3) Kolluk personeli g6rev yaptrgr ilde GAMER'de grirevlendirildifi tarihten itibaren o ilde
tamarnlamasl gereken kalan gcirev siiresince il GAMER'de g<irev yapar.

(4) GAMER'de g6revlendirilen personele g<irev alam drqrnda ikiz grirev verilemez.
(5) Tayin olan kolluk personeli, atandrfr yerdeki kadro durumu miisaitse rincelikti olarak il

GAMER' lerde delerlendirilir.
(6) GAMER'lerde gdrevlendirilen personele iligkin krstaslar Ek-9'da belirtilmiqrir.
(7) GAMER'lerdeki teknik donantm ve bilgi sistemlerinin, siirekli aktif olmasrru sa[lamak iizere,

yeterli sayrda teknik personel GAMER'lerde g<irevlendirilir.
(8) Bakanlft ve il GAMER'lerde arqiv hizmetleri 07 .07 .1993 tarih ve 21630 sayrh Resmi

Gazetede yayrmlanan Argiv Hizmetleri Hakkmda Ytinetrnelik. igigleri Bakanhg Merkez ve Tagra
Teqkilatr Argiv Hizmetleri Y6netrnelili ve igiqleri Bakanhlr Merkez ve Tagra Tegkilatr Argiv Hizretleri
ve Saklama Siirelerine iligkin Y6nerge hiikiirnlerine g6re yflnritiiliit.

Yiinerge Hazrrlanmasl
MADDE 22- (\) il GAMER'ler ile vali tarafindan GAMER kurulmasr uygun gciriilen ilgeler, bu

Y<inergede yer alan hriktimler gergevesinde ydnergelerini hazrrlar.
(2) Il GAMER ydnergeleri, GAMER Bagkanhlr Ydnergesinin yayrmmr mtiteakiben 3 ay

igerisinde hazrrlamr. il ve ilge GAMER y6nergeleri Vali onayr ite yiitirtiige girer.
Yiiriirliikten Kaldrnlan Mevzuat
MADDE 23-(l) 07.06.2017 tarihli ve 5801 sayrh Qankrn il Giivenlik ve Acil Durumlar

Koordinasyon Merkezi Ydnergesi yiirtirliikten kaldnlmrgtr.
Yiiriirliik
MADDE 24- (l) Bu Ytinerge hiikiimleri Qankrn Valisinin onayr mtiteakip yiiriirliile girer.
Yiiriitme
MADDE 25-(l) Bu Y<inerge hiikiimleri Qankrn Valisi -tarafrndan yiiriiti.iliir.

Vali



Ek-l qankn il GAMER Merkez;"in i$leyr$ gem6r

Ek-2 Olay Akrg Qizelgesi (Ceride Formu)

Ek-3 Mesaj Formu, Mesaj Formunun Doldurulnasr ve Gdnderilmesine iligkin

Agrklama

Ek-4 Giivenlik ve Acil Durum Raporu ve Doldurulrnasrna iligkin Agrklama

Ek-5 Vefat Bildirim Formu

Ek-6 Yarah Bildirim Formu

Ek-7 Acil Durum Planlamasl u" B.^tutt

Ek-8 Teknik Donanrm, Bilgi Sistemleri, Mimari ve yerlegim yerlerine iligkin Esaslar

Ek-9 GAMER'lerde Grirevlendirilecek personel Krstaslanna iligkin Esaslar

Ek-10 GAMER Iogosu ve 6ze ikleri

,".m-
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CANKTRT it cuveNrix vr lcil nuRuMLAR xooRoiNlsyoN
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rngrilar i$lrvi$ $f, MASr

%GAT{R
GgvENLlt( vE AciL DURU^,ILAR xooRDlNAsyoN MERXEZI

l

@s"ffi
IL GAMERLER

Kesintisiz, giivenilir bilgi ve veri akrgr

It GAMER'lerin temel haber kaynaklarl

Guvenlik odaklr acil durumlarda ll GAMERlerin haber kaynaklarr
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T.C.
CANKIRI VALiLidi

ir ctrveirlix w .lcir- ornul,u,.l,n KooRDiNAsyoN unnxrzi
or,lv lxrg giznr,cnsi

imzz

Adr SOYADI

Unvan

lrwr.

Adr SOYADI

Unvan

Imz:

A& SOYADI

Unvan

lmza

Adr SOYADI

Vardiya amiri

I'Jzz

Adr SOYADI

GAMER yiinaicisi

SIR
A

TARi
H

SAA
T

GOREVLi
PERSONEL

OLAYLA& MESAJLA&
EMIRLER

YAPILA
Ni$

".@
''irti 
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MESAJFORMU

Bu hane llaber Mcrkezl tzrafrr.dz

NIjMARA
Number

n doldurulaca ktrr.

Oncelik Derecesi-Precedence
GereEi iCin-Action

Bilgi Igin-
Info

Tarih Saat Gurubu-Date Time
Gr

Haber Talimatr-Message Constraction

KIMDEN:
FROM

ON EK:
PREFIX cR-

KiME:
TO clzl-il-iK pEREcEsi

Seority Cl.nlftrdor

BiLGI:
INFO

MESAJ NO.
Messase Numbei

KONU:

.................../safanrr/............

......sayfasr
P^oP nf

Referans yaprlan mesaj
Red.Of.Message

Koordinasyon-Coordhation
Daircsi ve ghrs

ADI-SOYADI (imza)

Ikleme alann lsmi, Sub€si,
Tel.

Diaft ers name.Offi ce.Tel.No
Pages

tr
Yes - Evet L-l Hayf No
Gizli Agrk

)petaa
,r icin

crRr9 qEKILIS Miir!.dc &hn. Isin Vc I@,
Rahsiry Officcr's N!!rE 

'!dSiglron€

.f-cTARIH ISAAT IOPEMft)RDate I Tim€ |
rARrH lsAAr I 

sisrEM 
lotERA.

l0
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MESAJ FORMUNUN DOLDURULMASI VE GONDERiLMESiNE iI,iSTiN Aq, T,.^UE

(l) Mesajlar, en az iki niisha olarak elle veya bilgisayar kullanrlarak ve biiyiik harf ile yazrlrr.(2) Gizlilik Dereceleri: Mesajrn ihtiva enigi girgik bilgiler; nlke gtiuJntigi * grkarlarr agrsrndandelerlendirilerek, gizlilik derecesi tespit edilir. vesaja-uygun gizlitit derecesi-nin ueilmesi, mesa.;r h;.i"t;;
makama aittir.

(3) Mesajlara verilecek gizlilik dereceleri:

.. ... . ..a) 
TesNiF DI$I: igerdi[i konular- itibanyla, gizlilik dereceli bilgi ta$rmayan, ancak devlet hizmeti ileilgili bifgileri igeren evrak, belge ve mesajlara veiilen'en dtigiik bir gizlilii a"..".rlaii. 

-'
b) HiZMETE ozEL: igerdigi konular itibariyle, jiger gizlilik dereceli konular drgrnda olan, ancakgtivenlik iglemine ihtiyag gdsteren ve devlet hizmetin" or"i uitlil"ii it tiu" 

"d";;u.uk;;G ve mesajtara verilenbir gizlilik derecesidir.
c1 .6znr: igerdili konular itibariyle, miisaadesiz olarak agrklandr!r takdirde, milli menfaatleri olumsuzy6nde etkileyecek evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.
I Gizri: Miisaadesiz olarak aiktandrgr tataira"e, mitti guvenli!i, milli prestij ve menfaatleri ciddi ve6nemli bir gekilde zedeleyecek olan evrak, belgi ve mesalla.a veiilen biigizlilik dere&sidir.d) QoK GiZLi: Miisaadesiz olarak 

-agrklandrg,, 
takdirde; deGtimize u. rtitt"nn".i, ize hayatibaktmdan son derece biiyiik zararlar verecek ve devlet liivenlilini- bi.iyiik dlgiide t.hiik";" diiqiirecek 6nemi--haiz olan.evrak, belge ve mesajlara verilen en yi.ikek gizilik Oerecesidir.

(4) Ivedilik Dereceleri:. Mesajrn ilgili makama- ulagtrnlmasr ve igleme ahnmasrnrn zaman bakrmrndan6neminin belirlendi$i bir bdliimdiir. ivedilik derecesinin tespiti rn"rujt n-,iiuy- 
-111uLu111u 

aiuir. ivedilikdereceleri; mesaj formunun sol i.ist kiigesindeki ivedilik derecesi hanesinJ yazrlr.. iGiiii a"r"".leri gunlardrr:a) NORMAL (RoUTINE) (RR): ivedi olarak delerlendirilmesi jerekmly"n uitgil".i kapsayanmesajlara verilecek ivedilik derecesidir.
b) ivEDi (PRIORITY) (PP): Azami birkag giin iginde cevap veya talimat verilmesi gerektiren ve en gegbir sonraki mesai giinii akqamtna kadar makamca 6ilinmesinde yu.u, uutunaulu dfi;ii;; bilgileri kapsayanevrak ve mesajlar igin kullanrlrr.

. . O QoK ivEDi (IMMEDIATE) (oo): En ge9 aynr giin iginde cevap verilmesi veya mesai saatleri

lffili,i: 
makamca bilinmesinde 9ok biiyiik yurun oiaugu aus-tini.ilen bilgileriiapruy* 

"u.ut 
u" mesajlar igin

q) HAREKAT YILDIRIM (FLASH) (zz): Geciktirildilinde iilkemizin askeri, siyasi ve ekonomik

::ii:::_1h:hX"jl"*::ji::r'.'rmesi 
gereken u" 

^^unu 
uagii birgireri ie";;";i;;l;rak ve mesajrara

(5) Tarih-Saat Grubu: Mesaj formunun en iist satrrrna; Tarih-saat-Grubu (Date-Time Group) hanesine,mesajt haztrlayan ki5i tarafindan altr rakamdan oluqan tarih ve saat ile iginde bulunulan ev, vrr- krsaltrlmrg
'-4larak yazrhr' Saat, mahalli (B) veya (c) saati olaralq NATo mesajlarrnda ise fzl ziri siit olarak yazrlabilir.;rnek: 091530B (c) HAZ l4(MILLD - Ogr33oLJUN l4(NATO)oru.utyu.,r,..-- 

---'
(6) Mesajlara yaprlacak iqlemler:

a) Gelen Mesaja yaprlacak iqlemler:
Qeqitli kaynaklardan BakanlIk, it ve ilge Giivenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinegdnderilen mesajlar gerekli kayrtrar yaprldrktun .onru ilgili fersonele teslim edilir.
b) Giden Mesajlara yaprlacak iqlemler:
l) olalan durumlarda mesaj; hazrrlayan personel, vardiya amiri ve GAMER Bagkanr veya adrnagdrevlendireceli yetkili bir personer tarafindan imzalanarak muhatabrna gonderitir.2) olalaniistii durumlarda mesaj; hazrrlayan personel u" uu.diyu amiri tarafrndan imzalanarakmuhatabrna gdnderilir.
3) Mesai harici zamanlarda mesaj; hazrrlayan personel ve GAI\4ER Bagkanrn bilgisi dahilinde vardiyaamiri tarafindan imzalanarak muhatabrna gdnderilir.

.. (4) Gergek mesajlar ile.tatbikat mesajlannrn ayrrt edilmesinin 6nemi dikkate a'narak tatbikatmesajlarrnrn yazrmr, ayrrt edilmesi ve tanrnmasr agalrdaki iekilde olur:
(5) Tatbikat Mesajlarr:
Tatbikat mesajlannln tanrnmasl agalrdaki gekilde olur:
a).Mesaj formunun baqhk krsmrnda;..KGti iKonu Gdsterge Kodu) ibaresinden

"'o,0",:ll:li11$11i!.lillrip, omek: GuVpNrirzoriiei"riirei'i,u;fi#;,;:l
I 
)},Tf 

*S:'1.r"111d1. 
meslj rn metin krsmrnrn biti-il;';; ;;;';;ffi ' ;;

ll

TATBiKAT-TATBiKAI ibaresi yazrlrr.



GOVENLiK vE ACiL DURUMLAR RAPORU

r.ir,i:

2.iLCEsi:

3.OLAY YERi:

4.TARiII VE SAATi:

5. OLAYINKONUSU:

6.OLAYIN 6ZETi:

7.OLU vE YARALI SAYISI:

,^S.GOZALTINA ALINAN/YAKALANAI{LARIN SAYISI:

9. iHTiyAqLAR vE TALEP EDir,nN onsrnxlEn:
( Personel, arag, malzeme vb.)

10. ALINAN/ PLAT{LANAN TEDBiRLER:

11. DEGERLENDiNUN VN TEKLiFLER:

12. DiGER HUSUSLAR: ( Varsa)

IIAZIRLAYAN

Adr ve Soyadr :

Unvanr :

iletigim Bilgileri :

ONAYLAYA]\I

Adr ve Soyadr :

Unvanr :

iletigim Bilgileri :

t2



cOvENLiK vE AciL DURUM RAIoRLJNUN DoLDTJRuLMAsINA ir,igrfur nqrrc,eiu,l
r.ir-i:

z.ir,qrsi:

:.or,.l,v veni:

Olay yeri mevkii olarak belirtilecektir.

4.TARiHVE SAATi:

Olayrr meydana geldili ilk tarih ve saat bilgisine yer verilecektir.

5. OLAYINKONUSU:

Olaym konusu ve tiAii agrklanacaktr.

6. OLAYN OZETi:

Olayla ilgili bilgiler, olayrn olug gekli belirtilerek 6zet qeklinde agrklanacaktu.

7. OLO VE YARALI SAYISI:

Olaydaki 6lii ve yarah sayrsr belirtilecektir.

E. GoZALTMIA ALINAN/ YAXALANAIILARIN SAYISI:

Olayla ilgili gdzaltrna alman velveya yakalananlan sayrsr belirtilecektir.

9. GiTr,iLiKDERECESi:

GVL|, InZMETE Ozei., reswir olgr (TD) belirtilecektir.

IO. iETiYAqLAR VE TALEP EDiLECEKDESTEKLER:

Talep edilecek ilave arag, gereg, malzeme, personel, haberleqme vb. ihtiyaglara yer verilecektir.

I T. ALINAN/ PLANLANAI\ TEDBiITLER:

Meydana gelen olayla ilgili alrran tedbirler, varsa ilave tedbirler ile alnrnast planlanan diler tedbirler ayn
ayn yazrlacaktrr.

12. DEGERLEND|RTvfi, ve TEKLiTIIn:

Meydana gelen olayla ilgili olarak, vali veya vali yardrmcrsrmn bilgisi dahilinde, delerlendirmelere yer
verilecektir. Aynca meydana gelen olayrn sebepleri, muhtemel sonuglan ile ahnacak tedbirlerin hsa bir
delerlendirmesi yaprlacaktrr.

13. DidEREUSUSLAR:

Yukanda belirtilen konular drqrnda kalan hususlar varsa bu kiliimde yer verilecektir.

,:-ffi.;l3



VEFAT BiLDiRiM FoRMU*
...J.../........TARiH vE sAAT ......... irir.miyrB

..... var,ilici cUvnmix r,'n lcir, lunulrlln xoonnil.tsyox urnxrzi (cAMER)

OLAYIN MEYDANA GELDiGi :

oL.c,\'rN NirrLidi

ADI SOYN)I VARSA
nUuvc0nrvrurvnr

ciNsiYETi/
YA9I ir,iniYnuGu

ir,nrigiu
KURULACAK
YAKIM
ADI-SOYADI-
TELEFON-ADRES

(NEREDE NE ZAMAN
DEFNEDiLEcEdi
VEYA
DEFNEDiLDiGi vE
VEFAT YFRi ir-F.
vARsA Di6ER
BiLGiLER 1TR

HAZIRLAYAN

ADISOYADI :

GOREViTNVANI :

ilerigilr nilcimni :

ONAYLAYAI\I

ADISOYADI :

cdRnvinnrveNr :

ilrrigiu nircir-nni:

*Bu form yatay olarak da kullamlabilir.
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YARALTBiLDiRiM roRMU*

..../..../........ TARiH vE sAAT ......... irisA.Riyr,E
!.E ACIL DURUMLAR KOORDiNASYON

oLAYTN MEyDANI cnr,niGi:

ADI SOYADI
R0TaE/
cOREv^lNvAN

TEDAvI
cnno0d0
HASTANE

tLETiSiM
KT'RIJLACAK
YAJflNI
ADIASOYADI'
TELEFON-ADRES

ACIKLAMA
(YARALININ
DURUMU VE
vARsA DidER
Bir.ciLER YER
ALACAKTIR)

IIAZIRLAYAN

ADISOYADI :

conevinrNveNl :

irErigtur eircir-rRi :

ONAT'I-AYAN

ADISOYADI :

GOREVi/UNVANI :

irsri$ir\a sircir-rRi:

*Bu form yatay olarak da kullarulabilir.
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AciL DI RUM PLANLAMASIvE ESASLARI

Yurt iginde kamu diizeni ve giivenlilini ciddi gekilde bozucu nitelikte olaylann yol agtrgr giivenlik
kaynakh acil durumlarda ortaya grkabilecek tehlike ve risklerin 6nceden tespitini, zararlan dnleyecek veya en
aza indirecek tedbirlerin ahnmasrru, olaya miidahale eden kolluk birimleri arasrnda koordinasyon ve
igbirlilinin sallanmasr ile olay sonrasmda iyilegtirme gahqmalanmn bi.itiinliik igerisinde yi.iriitiilmesini
sallamak iizere olay 6ncesi, aru ve sonrasrru kapsayacak gekilde acil durum planlamasr yaprlr.

AC|L DURUM PLA}ILAMASI ESASLARI

l-Risk Analizleri:

GAMER koordinesinde Emniyet, Jandarma, Sahil Gtivenlik birimleri ile diler birimlerin g6rev
alanlannda daha dnce meydana gelen ve/veya muhtemel olaylara iligkin risk analizleri yaprlarak, riskli
bdlgeler ilgili kurumlarca belirlenir ve bu birimlerce riskli b<ilgelerdeki kritik tesis, alt yapr ve yattnmlann
giivenliklerine iligkin planlamalar yaprlrr. GAMER'ler tarafrndan takip ve koordine sallamr.

2- Kritik Tesis ve Alt Yap ann Belirlenmesi

Yrkrlmalan, hasara ulratrlmalan halinde iilke gilvenlili ve ekonomisi ile toplum hayatrru olumsuz olarak
etkileyecek ve ilgili kurumlarca belirlenen kritik alt yapr ve tesislere ait veriler GAMER'de bulundurulur. Bu
verilerin takibi diizenli olarak yaprlarak her yrl qubat ayr sonuna kadar ilgili birimlerce giincellemesi saflamr.

3- Temel Planlama Konularl

3.1. iletigim Planlamasr:
a) GAMER ile iletigimi sallamak iizere, olay tiiriine ve olaya mtidahale edecek birimlerin sorumluluk

sahalanna g6re kurum ve penonelin irtibat noktalan ilgili birimlerce belirlenerek GAMER'e bildirilir. Bir
olay meydana geldilinde GAMER haberlegme merkezindeki hangi iletiqim araglan vasltaslyla personelin
hangi kurumlan ve kimleri arayacaluun planlamasr yaprlrr.

b) Planlamada ulagrm, trafik, enerji, haberleqme, arama ve kurtarma, ia9e, ibate, kargaga ve yafmacrhk,
salltk (salgrn hastahklar, karantina, dezenfektasyon gibi.), psikososyal destek, STK'lar, yangrn, tahliye, defrn
vb. hususlara altematifgdzitr er de dikkate ahnarak yer verilir.

3.2. Personel Planlamasr:Meydana gelebilecek olay tiirlerine g6re gekirdek kadroya ilaveten
GAMER'de g<irev alacak ilgili birimlerce tam kadro personeli belirlenir ve GAMER'e bildirilir. G6revli
personel periyodik olarak egitime ahmr. Personel deligiklikleri gecikmeksizin GAMER'e bildirilir.

3.3. Destek iller Planlamasr: 5442 sayir il idaresi Kanunu gerepince igigleri Bakanhlrndan yardrm
talep edildilinde hangi illerin birbirlerine destek olacalrna iligkin planlama, GAMER Bagkanhlr'run
koordinesinde ilgili birimler tarafindan yaprlrr ve GAMER Bagkanftlr tarafindan illere g<inderilir.

3.4. Bakanhktan Yardrm Talebi ve Planlamasl: 5442 sayfi il iaaresi Kanunu geregince illerden
yardrm talebi gelmesi halinde; bakanhk merkez birimleri, balh kuruluglar ve destek illerden g6nderilecek
yardmlara iligkin ilgili birimlerin mevcut planlan kapsamrnda planlama GAMER Bagkanhlr tarafindan
yaprlrr. Yardrm igin gelen destek ekiplerinin etkin gah$masrna yd,nelik gerekli konuflanma ve lojistik
planlamasr iller tarafindan hazrrlarur.

3.5. Askeri Birliklerden Yardrm Planlamrsl: 5442 sayrh il idaresi Kanunu gerelince Valinin talebi
dolrultusunda askeri birliklerden yardrm planlamasr yaprlabilir.

4- Kargr|rkft Yerdrmlaqma ve ipbirlili
CAMER Bagkanltlr ile diler bakanhk, kurum ve kuruluglar, ihtiyag halinde akredite olmug sivil

toplum kuruluqlan ve 6zel sektdr kuruluqlan arasrnda kargrhkh yardrmlagma ve igbklili yaprlrr.
Il GAMER ile valilik birimleri, komgu iller, ihtiyag halinde akredite olmuq sivi kuruluqlan ve

6zel sektdr kuruluglan arasrnda ka4rhkh yadlrnlagma ve igbirlili yaprlr. Ilin
durumlarda GAMER Bagkanhlr ile irtibata gegilir.

l6
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AC|I, DURUM PLAI{LAMASI A$AMALARI

Acil durum planlamasrnda giivenlik kaynakh acil durum seviyelerine g6re hareket edilir.

Giiveniik kaynakh acil durum seviyeleri:
l.Seviye: Rutin olarak iq ve iqlemlerin ytiriitiildiigii, meydana gelen olaylann takibi ve raporlamasrrun

yaprldrlr seviyedir. Bu seviyede gekirdek kadro ile g6rev yaprlrr.
2.Seviye: Yerel diizeyde meydana gelen kamu diizeni ve giivenlilini etkileyen ig giivenlik ve ter<ir

olaylanrun meydana geldili seviyedir. Bu seviyede ilgili kurum ve kuruluglardan icapgr personel g<ireve
gaFlhr ve tam kadro faaliyete gegilir.

3.Seviye: Ulusal diizeyde birden fazla illi kapsayan nlke giivenlilini etkileyen ig giivenlik ve ter6r
olaylannm meydana geldili seviyedir. Bu seviyede ilgili kurum ve kuruluglardan karar verici diizeyde
penonel gafnlu.

4,Seviye: Uluslararasr diizeyde ilke gtivenlilini tehdit eden ve etkileyen giivenlik ve ter6'r olaylanmn
meydana geldili seviyedir.

Olay iincesi:

Risk Analizleri:

Bu planlamamn 1. Maddesinde belidilen hususlara gdre hareket edilir

Egitim ve tatbikatlar:

Bu yaprlan gahgmalar neticesinde olugan plan belgeleri rgrlrnda en az ylda 2 defa elitim ve tatbikatlar
yaprlr.

Olay srrasr:

itetigim:

Giivenilir ve kesintisiz haberleqme alt yaprsr olugturulur.
GAMER yazrhmr ve diler iletigim araglan aktif halde tutulur.
GAMER aldrEr bilgi ve verileri delerlendirerek i9 akrg Semasma uygun olamk d2Ertlmlr| yapar.
Meydana gelebilecek olay tiiriine ve/veya olaya miidahale edecek birimlerin g6rev ve sorumluluk

alanlanna gdre GAMER ile iletigimi sallamak i.izere personel ve irtibat noktalan belirlenir. Deligiklik halinde
amnda yenilenir.

Bir olay meydana geldilinde GAMER haberlegme merkezindeki hangi iletigim araglan vasrtasryla
personelin hangi kurumlan ve kimleri arayacalr belirlenir.

Kamuolunun zamamnda ve dolru bir gekilde bilgilendirilmesi igin basrn ve halkla iligkiler birimine
diizenli olarak bilgi verilir.

Ulaglmm sallanmasr ve trafik kontroliiniin sallanmasl

Olay tiiriine g6re genel kolluk birimlerince sorumluluk alanlanna gdre altematif yollar belirlenerek trafik
akrqrna y<inelik planlanma yaprlrr. Bu hizmetlerin ytiriitiilmesinde belediyeler ve Ulaqrm Koordinasyon
Merkezleri (UKOME) ile iq bilili iginde gahgrlrr. Yaprlan planlamamn bir 6me!i GAMER'de bulundurulur
ve giincellili takip edilt.

t7



Olay yeri ve gevre giivenlili kontroliiniin saflanmasl

Olasr bir olayda, ulagrmla eg zamanlt olarak gdrev alamna g6re kolluk birimlerince olay yeri kontroli.i ve
giivenlili sallanarak gewe emniyeti alrruq giriq ve grkrqlar kontrollii olarak saflarur. ilin mevcut imkanlanrun
yetersiz kaldrlr durumlarda takviye ve destek talepleri yaprlrr. Takviye ve destek iglemleri izleme,
Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu karanna istinaden ilgili birimlerce yerine getirilir. Kurulun aldrlr
kararlann takip ve sekrctarya i$lemleri il GAMER'ler tarafindan yerine getirilir.

ikincil risklerin delerlendirilmesi

Olay sonrasr olugabilecek ikincil patlama, kt$krrtma, korku ve panik, yangrn, yalmalama, kargaga gibi
durumlar igin kolluk birimlerince tedbirler planlamr ve izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu
bilgilendirilir. Kurulun karan dolrultusunda hareket edilir.

Olaya miidahalenin takibinin yaprlmasr

Sorumluluk alanlanna g<ire genel kolluk birimleri mtdahale planlan kapsamrnda gd'reve sevk edilir. Sevk
edilen ekiplerin takibi izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulunca yaprlu. iaprlan gahgmalarla
ilgili olarak ekiplerce kurul diizenli olarak bilgilendirilir.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinin yerine getirilmesini trkip etmek

Arama kurtarma faaliyetlerinin yerine getirilmesinde olay b<ilgesine intikal edecek ekiplerin sevk ve
koordinasyonu lzleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafrndan planJarur ve olay mahalline
g6nderilir. Ekiplerle koordinasyon il Afet ve Acil Durum Miidiirlii$ii vasrtasryla yerine getirilir.

Acil safhk hizmetlerinin planlamasrnn ilgili kurumlarca yap masur salhmak

Olay bcilgesindeki yarahlara salhk ekiplerince acil trbbi miidahale yaprhr ve belirlenen referans
hastanelere sevki sallamr. Hastalann durumlanna iligkin takip ve koordinasyon salhk birimlerince yerine
getirilir. Izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu diizenli olarak bilgilendirilir.

Kontrollii tahliyel

Olay bdlgesinde meydana gelebilecek ikincil risklere kargr ihtiyag halinde izleme. Delerlendirme ve
Koordinasyon Kurulunun karanna istinaden kontrollii tahliye yaprlabilir. ilgili birimler koordineli olarak
uygulamaya konulacak gekilde bu planlamayr yapar ve GAMER tarafrndan bu igin takibi yaprlrr.

Olay sonmsl:

Beslenme (iage) :

Olaydan etkilenen maldurlar ile gdrevli personelin beslenme ihtiyaglanrun kargrlanmasr igin izleme,
Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun karanna istinaden yaprlan planlamaya gdre hareket edilir.
Koordinasyon ve takip GAMER tarafindan yaprhr.
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Bannma (ibate):

Olaydan etkilenen maldurlar ile g<irevli personelin bannma ihtiyaglanmn kargrlanmasr igin izleme,
Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun karanna istinaden yaprlan planlamaya g6re hareket edilk.
Koordinasyon ve takip GAMER tarafindan yaprlrr.

Acil ihtiyag duyulan temel altyapr hizmetlerinin aktifleqtirilmesi:

iletigim, dolalgaz, su, elektrik vb. temel alt yaprlannda meydana gelecek hasarlann acil olarak
giderilmesi ve yeniden hizmete agtlmasr igin sorumlu kurum ve ekipler belirlenir. Ekiplerin sevki izleme,
Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulu karanna g<ire yaprlrr. Takip ve koordinasyon ekiplerin balh olduklan
birimlerce saflamr.

Defin:

Olayda hayatrn kaybedenlerin kimlik tespiti yaprlmcaya kadar muhafaza edileceli morglar belirlenir,
kimlik tespiti sonrasrnda farkh qehirlere gidecek cenazelerin yol giivenlik emniyeti alrrr. GiizergAh ve
defrredileceli yer valilikleri bilgilendirilir. izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon Kurulunca geligmeler
takip edilerek ilgili birimler talimatlandnlr.

iyilegtirme:

a) Psikososyal destel!

Saha taramasr neticesinde, kadrn, gocuk ve yaqhlar (incinebilir gmplar) baqta olmak i.izere yardrma
ihtiyag duyabilecek vatandaglar ile sahada g6revli personele ydnelik psikososyal destek hizmetleri, ilgili
birimlerin koordine ve desteginde yaprlan planlamaya g<ire verilir. izleme, Delerlendirme ve Koordinasyon
Kurulu saha gahgmalan konusunda diizenli olarak bilgilendirilir.

b)Htyrhn normale ddnmesi,

Olay b6lgesindeki gahgmalar tamamlandrktan sonra olayn izlerinin giderilmesi ve hayatrn normale
ddndiiriilmesi gahqmalan kapsamrnda; kamu, 6zel sekt6r ve sivil toplum kuruIuglan iqbirlili igerisinde farkh
alanlar& yaprlacak sosyal aklivitelerle moral ve motivasyonun artrnlmasr, toplum birliktelilinin sallanmasrna
y6nelik gaba ve qah$malara hrz verilir.
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TEKNiT( DoNANTM, BiLGi sisrEMLERi, Mill,lRi vE yERr,r$ilvr yrnr,nniNn ir.isxil
ESASLAR

Yerlegim Planlamasl

(1) GAMER'de;
a) Haberlegme Odasr,
b) Izleme Delerlendirme ve Koordinasyon Salonu,
c) Karar Destek Toplantr Odasr,
g) Y<inetici odasr ve birolar tesis edilir.
(2) Izleme Delerlendirme ve Koordinasyon Salonu ile Haberlegme odasr birbirine bitigik veya yakm

olarak planlarur.
(3) Sosyal ihtiyaglann karg anabilmesi igin WC, Qay Ocalr ile Basm Bilgilendirme Odasr (farkft bir

katta olabilir) tesis edilir.

Teknik Donanrm

GAMER yaztlm programr, KGYS (Kent Giivenlik Ydnetim Sistemi) ile diler kurum ve kuruluqlardan
aktanlacak sistem ve yazrhmlann kullaruldrlr teknik donarumlardr. Bu sistem ve donarumlar Haberlegme
Odasr ile Izleme Delerlendirme ve Koordinasyon Salonunda bulunur.

Haberlegme odasnda;
Emniyet, jandarma ve sahil giivenlik birimleri ile irtibat sallamak iizere telsiz cihazlan, uydu telefonu,

masatistii bilgisayarlan, GSM ve gehirlerarasr telefon hattl, faks, fotokopi, tarama, kagrt krpma makinasr
bulundurulur.

izleme Delerlendirme ve Koordinasyon Salonunda;
GAMER Bagkanltlt ile Il GAMER'ler arasrnda gekilen giivenli hat,
Giivenli hattan Haberleqme Odasrna ve gdrtinttilii gdriigme (Video Wall) sistemine gririintii ve veri

aktarma iqlemini sallamak iizere bir adet goklu dalrtrcr (Switch),
Giivenli haberleqme alt yaprsr iizerinden gahqacak GAMER Yazrhmrndaki bilgi, belge, veri, ses ve

g<iriintiileri salondaki karar vericilere aktarmak iizere Video Wall sistemi,
Gdriintiili g<iriigme (Video Wall) sistemi ekranlanmn tekli veya goklu kullarum y6netimini sallamak

iizere Sunucu Bilgisayar,
Ust diizey karar vericilerin dAhili ve harici gdriigmelerini sallamak iizere telefon hattr ve cihazr,
Gi.ivenli hat iizerinden GAMER Yazrhmr ile salondaki ekranlara aktanlacak olan bilgi, belge, veri, ses

ve g<iriintiilerin segimini yapmak ve ydnetrnek iizere operatdr bilgisayarlan,
Salonun ve cihazlann uygun srcakhkta bulunmasmr sallayacak iklimlendirme cihazlan,
Elektrik kesintilerine karqr kritik yiik olarak adlandrnlan server, bilgisayar, iletiqim vb. cihazlann

kesintiden etkilenmemesi ve bu sayede veri kayrplannm dniine gegilmesi igin kesintisiz giig kayna$ (UPS)
ballantrsr kudur.

Bilgi Sistemleri

Bakanhk merkez birimleri, baflr kuruluglar ile diler bakanlk, kurum ve kuruluqlarca kullarulan bilgi
sistemleri ve giivenlikle ilgili yazrhmlann GAMER Koordinasyon Merkeziyle entegrasyonu sallamr. Aynca
GAMER' in iq ve iqlemlerinin yiiriitiilmesi igin ihtiyag duyulan yazrhmlar geligtirilir.
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cAMER'LERDE GORE\tr,ENDinir,ncrx prnsoNlr, KrsrAsr,annv,l ir,igxilr ESAsLAR

Bir kurumda g<irev alacak penonelin segimi, o kurumun amaglanna ulagmasrru do!rudan etkileyecek
etmenlerin baqrnda gelmektedir. Bu sebeple, toplumsal giivenlikle dolrudan ilgili GAMER'de
g<irevlendirilecek personelin, GAMER'in amacrna ve misyonuna uygun olmasr d,nern arz etmektedir.

GAMER igin yaprlacak personel g6revlendirilmesinde genel kriterlerin yaru srra, mevzuat bilgisi ve bu
konuda deneyimli olmasrna <izen gcisterilmelidir. Bu yapr olugturulurken farkh kurumlardan farkh statiideki
personel gtirevlendirilmesi yaprlacalr 96z <iniinde bulundurularak, hiyerargik yaprnm buna g6re tegkili
sa!lanmahdrr.

Kamu diizeni ve giivenlilini, bireylerin temel hak ve 6zgiirliiklerini, can ve mal emniyetini, toplumun
giiven ve huzurunu temin etmeye ydnelik faaliyetler ile dolal, insan ve teknolojik kaynakh acil durumlarda
ofiaya gIkan her tiirl[ gtivenlik riskine kargr, olay <incesi, aru ve sonrasr siiregleri dolru, hrzh ve etkin bir
qekilde y<inetmek tizere, bilgi ve iletigim sistemlerine dayah olarak g<irev yapacak olan GAMER personelinin
segiminin belli kriterlere dayanmasr gerekmektedir.

Personel segirni ve g<irevlendirilmesinde; genel kriterler, kigisel yeterlilikler, hizmetin niteliline gdre
yeterlilikier ile idari yeterlilikler g<iz <jniinde bulundurulmahdr.

Genel Esaslar
GAMER'lerde:

Olalan durumda gekirdek kadro ile olalandrqr durumlarda ise, tam kadro ile 7 giin, 24 saat esasrna
g6re hizmet yi.iriitiiliir.

Siirekli olarak yiiriitiilen hizmetler, gekirdek ka&o personelinden oluqturulan gahqma gnrplan eliyle
yi.iriitiilib. Giivenlile iligkin acil durumlara miidahale aqamasmda, gekirdek kadroya ilave olarak, olaym tiiriine
gdre, miidahalede karar verme ve teknik hususlarda karar vericilere destek sallamak tizere, tam kadroda g6rev
alacak karar verici ve uzman penonel, g6reve ga$nlrr.

GAMER Bagkanltlt personeli, GAMER'in kadrolu personeli ile Bakanlk merkez birimleri ve bagh
kuruluglardan giirevlendirilecek personelden olugur. Giivenlik kaynakh acil durumun seviyesine balh olarak
ihtiyag halinde diler bakanhk, kurum ve kuruluglardan personel deste$ alrrabilir.

il GAMER personeli, il sosyal etiit ve proje miidiirliilii personeli ile il emniyet mtidiirliilii, il jandarma
komutanhlr, sahil giivenlik bdlge/gnrp komutanhlr ve ihtiyag halinde diler birimlerden gdrevlendirilen
personelden teqkil edilir.

GAMER'ler gizlilik dereceli birimler oldulu igin, gdrevlendirilecek tiim personelin giivenlik
soru$turmasr velveya argiv araqtlrmasr 4045 sayrh "Gtivenlik Sorugturmasr, Bazr Nedenlerle G<irevlerine Son
Verilen Kamu Personeli ile Kamu Gcirevine Ahnmayanlann Haklanrm Geri Verilmesine ve 1402 Numaralr
Srkyrinetim Kanununda Deliqiklik Yaprlmasrna iligkin Kanun" uyannca yaptnlrr. Gerekli g6riilen hallerde
bu personelin giivenlik sorugturmasr velveya argiv aragtrrmasr yenilenir.

ilave personel ihtiyacr GAMER bagkanlanmn talebi iizerine ilgili birirnler tarafindan derhal karqrlamr.

Qekirdek kadroda g<irev yapan personel yakuzca GAMER hizmetlerinde gdrevlendirilir.

GAMER Bagkanhfr'nda gegici g<irevlendirilen personel atamaya tabii tutulmadan cince Bakanhlrn
uygun gdriigii ahmr. il GAMER'de gegici gdrevli personel atamaya tabi tutulmadan <ince Vali'nin uygun
gdriigii alrrur.

Personelin gahgma diizeni, giirev dafrhmr, izinlere iligkin ig. ve iglemler, GAMER Bagkanhlr'nda
gahqma gnrp bagkanlanmn teklifi ve GAMER Bagkamnm onayr ile, Il GAMER'ler de ise Il Sosyal Etiit ve
Proje Miidiiriiniin teklifi, ilgili vali yardrmcrsrrun onayr ile yiiriitiiliir.
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Personelin Nitelikleri
Penonelin nitelikleri; genel, kigisel, idari ve hizmetin nitelili olrnak iizere d<jrt agamah olarak

delerlendirilir.
Genel Kriterler:
Gizlilile riayet etme,
Srr saklama,
Bilmesi gereken prensibine uyma,
Hrzh karar verebilme,
Proaktif yaklagrmla inisiyatif kullanabilme,
Baskr ve stres altmda gahgabilme,
6fke kontroliine sahip olabilme,
Kipisel Yeterlilikler:
Resmi yazrgma kurallanru bilme ve uygulayabilme,
Bilgisayar ofis programlanru seri bir gekilde kullanabilme,
E-igigleri sistemini kullanabilme,
Sosyal medya ve haber programlann takip edebilme,
Sesli iletiqim araglan ve yiiz yize yaprlan g6riigmelerde net ve anlagrlabilir bir dille hitap edebilme,
Bilgi ve g<iriintii sistemleri ile biligim sistemlerini kullanabilme kapasitesine sahip olanlar arasrnda

g<irevlendirme yaprlr.

Fi"metin Niteligine Giire Yeterlilikler:
Il Emniyet Miidiirltigii, Il Jandarma Komutanllr ve Sahil Giivenlik Grup veya B<ilge

Komutanltfmdan, kendi kurumsal elektronik sistemierinde bulunan her tiirlii veri ve bilgiyi kullanabilme,
sorgulayabilme yeteneklerine sahip olan personel ile 6nleyici ve adli kolluk hizrnetlerinde tecriibeli olanlar
arasrndal gtirevlendirrneler yaprlr.

Idari Yeterlilikler:
Devlet memuru olmak,
Krnama ve tistii idari bir ceza almamrg olmak (Bu hiikmiin uygulanmasrnda kolluk personeli ile ilgili

olarak 7068 Sayrh "Genel Kolluk Disiplin Hiikiimteri Hakkrnda Kanunun" disiplin hiikiimleri dikkate
ahnacak olup, bu tarihten <inceki disiplin suglannda "Taksirli suglar harig olmak iizere toplam 21 gth ve daha
fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasl ile mahhm veya cezalandnlmtg olmamasf'
kriteri esas ahnacaktr),

En az meslek yiiksekokul mezunu olmak (Jandarma/Sahil Giivenlik komutanlklannca yaprlacak olan
uzman erbag gd'revlendirmelerinde en az lise ve dengi okul mezunu olmak).
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