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Bilindiği üzere, son yıllarda da özellikle Afrika’nın kuzeyinden, Ortadoğu 

ülkelerine kadar uzanan ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada, iç savaş, 

terör gibi olaylarda, artış, devamlılık ve belirsizlik gözlemlenmektedir. Bu 

olaylar ülkemizi de olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bu olayların ülkemize yansıması yönetimsel açıdan ele alındığında, daha 

girift, karmaşık, çok katmanlı, bütün toplum kesimlerini ve kurumsal yapıları 

etkileyen bir özellik göstermektedir.  

Bu olaylara yönelik Ülkemizdeki son yapılanma ise 30.09.1996 tarih ve 

96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Başbakanlık Kriz 

Yönetim Merkezi Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. 

 Ancak, 31.01.2011 tarih ve 2011/1377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe giren “Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği”, 

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezleri Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır. 

  

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin 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 alanlarında; 

 koordinasyonun nasıl ve hangi kurum tarafından sağlanacağı konusunda, 

yöntem ve yönetim boşlukları ortaya çıkmıştır.  



 

Bu gelişmeler sonucunda; oluşan mevzuat boşluğunu gideren, toplum 

düzeni ve güvenliğini etkileyen her türlü tehdit ve soruna anında karşılık veren, 

çok katmanlı ve bütünleşik yönetim anlayışıyla bilgi üreten, veri oluşturan, 

analiz yapan, kurum, kuruluş ve eğitim kurumlarıyla işbirliğini artıran, vatandaş 

odaklı, oluşan veya olması muhtemel mağduriyet ve zararların giderilmesi için 

yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. 

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 31 

inci maddesi gereğince “görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıklarla 

koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla İçişleri Bakanlığı görevli ve 

yetkili kılınmakla” birlikte, Başbakanlıkça çıkarılan (2014/18) sayılı genelge 

ile Yurt içinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte 

olayların yol açtığı acil durumlarda koordinasyon sağlama görevi İçişleri 

Bakanlığına verilmiştir.  

Esas olarak mevzuat boşluğunu gidermek ve İçişleri Bakanlığının 

görevleri arasında bulunan, toplum düzeni ve güvenliğine yeni bir yaklaşım 

sağlamak üzere, 22.12.2016 Bakanlık Oluru ile Bakanlığımızda ve illerde 7/24 

saat esasına göre çalışan “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon 

Merkezleri” (GAMER) kurulması uygun görülmüştür. 

22.12.2016 tarihli 2016/27 Sayılı Bakanlık Genelgesi ile bu merkezlerin 

metodolojisi, görevleri, ilkeleri, yönetimi, oluşumu, alt yapısı ve mevzuata ait 

hususlar belirlenmiştir. 

Genelge doğrultusunda 11.04.2017 tarihli Bakanlık Oluru ile “İçişleri 

Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi” 

yürürlüğe girmiştir. 

Bu Yönerge ile “Bakanlık Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon 

Merkezi” ve “İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezlerinin” 

Genel Esasları, Kuruluş ve Görevleri, İlkeler ve Çalışma Esasları, detaylarıyla 

ayrı ayrı belirlenmiştir. 
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