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Devlet, meşru fiziksel güç kullanma tekelini elinde bulunduran bir 

organizasyon olarak tanımlanır. Bu Weberci bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu 

yaklaşımda devletten beklenen iç güvenlik ve dış güvenliğin sağlanmasıdır. 

Kısacası, ülkesinin ve ülkesinde yaşayan insanların güvenliğinin sağlanması, 

devletten beklenen en temel görev ve sorumluluktur. 

Türkiye’de 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanuna göre  “iç güvenlik ve asayişin sağlanması” ve “kamu düzeninin 

korunması”  İçişleri Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Ülkemizdeki kriz yönetimine ilişkin usul ve esaslar 19.02.2011 tarihine 

kadar 30.09.1996 tarih ve 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 

giren “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği” çerçevesinde 

yürütülmüş, ancak 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren 

“Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği”, bu yönetmeliği 

yürürlükten kaldırmıştır. 

“Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlükten 

kaldırılmasıyla; terör olayları, yaygın şiddet hareketleri, ağır ekonomik 

bunalımlar, siber saldırılar, enerji arz güvenliği, milli güvenliğimiz ile hak ve 

menfaatlerimizi tehdit eden yurt dışı kaynaklı gelişmeler, deniz/çevre kirliliği, 

deniz güvenliği gibi konularda teşkilat, yönetim ve koordinasyon açısından 

boşluk ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıkan bu boşluk, Başbakanlıkça çıkarılan (2014/18) genelge ile  

“İç Güvenlik ile ilgili Koordinasyon görevi” İçişleri Bakanlığına tevdi 

edilmiştir.  

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı; Güvenlik ve asayiş alanında faaliyet 

gösteren birim ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak 

üzere, Bakanlık merkezde ve illerde Güvenlik ve Acil Durumlar 

Koordinasyon Merkezlerini (GAMER) kurarak yeni bir yapılanmaya gitmiştir. 

GAMER; yurt içinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin 

etmeye yönelik hizmetleri ülke düzeyinde ve il ölçeğinde yürüten Bakanlık 

merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler ile diğer bakanlık, kurum, 

kuruluşlar ve mahalli idare birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin 

sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması amacıyla 

kurulmuştur. 

GAMER Yapılanması;  



a) Kamu düzeni ve güvenliğini, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini, 

can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik 

faaliyetlere ilişkin olarak; 

-Bakanlık birim ve bağlı kuruluşları,  

-Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları,  

-Bakanlık ile valilikler,  

-Bakanlığımız ile sivil toplum kuruluşları, 

Arasında Koordinasyon ve İşbirliğini sağlamak ve bu alanda Analiz ve 

Planlama çalışmaları yapmak, eğitim ve tatbikatlar düzenlemek, 

 b) Doğal, insan ve teknolojik kaynaklı acil durumların doğurduğu her 

türlü güvenlik riskine karşı;  

-Olay öncesi, anı ve sonrası süreçleri doğru, hızlı ve etkin bir şekilde 

yönetmek, 

-Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, 

kararlar almak, hızlı ve etkin müdahalede bulunmak,  

-Yukarıda belirtilen süreçlerde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

tedbirler geliştirmek. 

c) Terör saldırıları, toplumsal olaylar ve acil durumlarda mağdur olan 

vatandaşlara ve ailelere psiko-sosyal destek ve acil sağlık hizmetler dâhil her 

türlü maddi ve manevi desteği sunmak üzere; yeterli sayıda psikolog, sağlık 

personeli, sosyal çalışmacı, sosyal yardım uzmanı ve din görevlisi 

görevlendirilecek, tam teşekküllü ambulans tahsis edilecek, bu hizmetin mağdur 

olan her bir birey ve aile için ayrı ayrı yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

Bu doğrultuda, Bakanlık merkezde “İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil 

Durumlar Koordinasyon Merkezi”, illerde “İl Güvenlik ve Acil Durumlar 

Koordinasyon Merkezi” kurulması 22.12.2016 tarih ve 594 sayılı Bakan onayı 

ile uygun görülmüştür. 2011/1377 karar sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezleri Yönetmeliği hükmü gereğince 16.12.2011 tarihli Bakan onayı ile 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurularak faaliyete geçirilmiştir.  

İçişleri Bakanlığı; Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, (GAMER) çatısı 

altında, Ülkemizin iç güvenliği ile ilgili konularında daha etkin ve süratli bir 

biçimde koordinasyon ve diğer hizmetlerin gerçekleştirilmesini temin edecektir. 

Bu uygulama vatandaşın ihtiyaç ve taleplerinin yerine getirilmesi ve 

memnuniyetinin sağlamasına vesile olacaktır. 
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BAKANLIĞIMIZDA: 

«İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon  Merkezi» 

VALİLİKLERDE: 

«İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi» kurulması 

        22.12.2016 tarih ve 594 sayılı Bakan onayı ile uygun görülmüştür  

  

 
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi:  

 2011/1377 karar sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim 

Merkezleri Yönetmeliği hükmü gereğince 16.12.2011 tarihli 

Bakan onayı ile kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

 GAMER yapılanmasıyla birlikte Bakanlık Afet ve Acil  

Durum Yönetim Merkezi GAMER çatısı altında faaliyetlerini 

sürdürecektir. 
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