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24 Ek�m 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30928

YÖNETMELİK

İç�şler� Bakanlığından:

GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ TEŞKİLAT,
GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; kamu düzen� ve güvenl�ğ�n�, b�reyler�n temel hak ve hürr�yetler�n�,

toplumun huzur ve güven�n� tem�n etmeye yönel�k faal�yetler �le doğa, �nsan ve teknoloj� kaynaklı ac�l durumlarda
ortaya çıkab�lecek her türlü güvenl�k r�sk�nde, güvenl�k odaklı olarak Bakanlık merkez b�r�mler�, bağlı kuruluşlar,
val�l�kler, mahall� �dareler, d�ğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşları arasında
koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak üzere, Bakanlık h�zmet b�r�m� olarak kurulan Güvenl�k ve Ac�l Durumlar
Koord�nasyon Merkez�n�n teşk�lat, görev, yetk�, çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k; güvenl�k ve güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda bütünleş�k b�r yönet�m anlayışı �le olay
önces�, sırası ve sonrasında yürütülecek faal�yetler�n yer aldığı ac�l durum planlamasını yapmak, yaptırmak ve buna
�l�şk�n uygulama tedb�rler�n� almak, Bakanlık merkez b�r�mler�, bağlı kuruluşlar, val�l�kler, d�ğer bakanlık, kurum ve
kuruluşlar, özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşları arasında koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n�n sağlanması hususlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/7/2018 tar�hl� ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 263/A ve 271 �nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ac�l durum: Toplumun tamamının veya bell� kes�mler�n�n normal hayat ve faal�yetler�n� durduran veya

kes�nt�ye uğratan ve ac�l müdahaley� gerekt�ren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kr�z hâl�n�,
b) Bakan: İç�şler� Bakanını,
c) Bakanlık: İç�şler� Bakanlığını,
ç) Bakanlık GAMER: Bakanlık Güvenl�k ve Ac�l Durumlar Koord�nasyon Merkez�n�,
d) Başkan: Güvenl�k ve Ac�l Durumlar Koord�nasyon Merkez� Başkanını,
e) Bütünleş�k görüntü: Güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda etk�n koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n b�lg�

ve �let�ş�m teknoloj�ler�nden yararlanılarak oluşturulan b�lg� ve görüntü s�stemler�n�n merkezden ve ekran s�stem�yle
�zlenmes�n�,

f) Bütünleş�k yönet�m anlayışı: Güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda ortaya çıkab�lecek tehl�ke ve r�skler�n
önceden tesp�t�n�, zararları önleyecek veya en aza �nd�recek tedb�rler�n alınmasını, olaya müdahale eden kolluk
b�r�mler� arasında koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n�n sağlanması �le olay sonrasında �y�leşt�rme çalışmalarının bütünlük
�çer�s�nde yürütülmes�n�,

g) Çalışma grubu: Bakanlık bünyes�ndek� alt b�r�mler�,
ğ) Çalışma grup başkanı: Çalışma gruplarının sorumlularını,
h) Çek�rdek kadro: H�zmetler�n sürekl�l�ğ� �ç�n bel�rlenen ve görevlend�r�len yeterl� sayıda personel�,
ı) GAMER: Bakanlık ve �llerde kurulan güvenl�k ve ac�l durumlar koord�nasyon merkezler�n�,
�) Güvenl�k kaynaklı ac�l durum: Yurt �ç�nde kamu düzen� ve güvenl�ğ�n� c�dd� şek�lde bozucu n�tel�kte

olayların yol açtığı durumu,
j) İl GAMER Başkanı: İl val�s�n�,
k) Tam kadro: Güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda çağrılmak üzere çek�rdek kadroya �lave olarak Bakanlık

GAMER’de, Bakanlık merkez b�r�mler� �le bağlı kuruluşlardan, İl GAMER’de,  �ldek� kamu kurum ve kuruluşlarından
görevlend�r�len personel�n tamamını,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık GAMER’�n Teşk�lat ve Görevler�

Teşk�lat
MADDE 4 – (1) Bakanlık GAMER, başkan ve çalışma gruplarından oluşur. Çalışma grupları, Başkanın tekl�f�

ve Bakanın onayı �le oluşturulur. Onayda çalışma gruplarının görevler�ne yer ver�l�r.
(2) Çalışma grupları; GAMER personel� ve Bakanlık merkez b�r�mler� �le bağlı kuruluşlardan

görevlend�r�lecek personelden oluşur. Güvenl�k kaynaklı ac�l durumun sev�yes�ne bağlı olarak �ht�yaç hal�nde d�ğer
bakanlık, kurum ve kuruluşlardan personel desteğ� alınab�l�r.

Görevler
MADDE 5 – (1) GAMER; kamu düzen� ve güvenl�ğ�n�, b�reyler�n temel hak ve özgürlükler�n�, can ve mal

emn�yet�n�, toplumun güven ve huzurunu tem�n etmeye yönel�k faal�yetler �le ac�l durumlarda ortaya çıkan her türlü
güvenl�k r�sk�ne karşı aşağıdak� görevler� yapar:
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a) Olay önces�, sırası ve sonrası süreçler� bütünleş�k b�r yönet�m anlayışı �le etk�n b�r şek�lde planlamak, tak�p
ve koord�ne etmek.

b) Gerekl� anal�z ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, eğ�t�mler düzenlemek.
c) Görev ve sorumluluk alanıyla �lg�l� bütünleş�k görüntü, b�lg� ve ver� s�stemler� oluşturmak.
ç) Bakanlık merkez b�r�mler�, bağlı kuruluşlar, val�l�kler, mahall� �dareler, d�ğer bakanlıklar, kurum ve

kuruluşlar, özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşları arasında koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
d) Afet ve ac�l durumlar �le �lg�l� olarak Bakanlığa ver�len görevlere �l�şk�n �ş ve �şlemler� yürütmek.
e) S�v�l savunma ve seferberl�k h�zmetler�ne �l�şk�n �lg�l� mevzuatla Bakanlığa ver�len görevler� yer�ne

get�rmek.
f) Kr�t�k altyapı, tes�s ve yatırımların güvenl�ğ�n� sağlayan kurum ve kuruluşlar arasındak� koord�nasyonu

sağlamak.
g) Güvenl�k kaynaklı ac�l durumların yaşandığı �l�n yerel �mkânlarının yeterl� olmaması hal�nde merkez� �dare,

kurum ve kuruluşlar �le �ller arası �ht�yaçların karşılanmasına yönel�k çalışmaları koord�ne etmek.
ğ) Cumhurbaşkanlığı Devlet B�lg� Koord�nasyon Merkez� �le Bakanlık arasındak� b�lg� akışı ve koord�nasyonu

sağlamak.
h) Bakan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

Başkanın görev ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Başkanın görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görev ve h�zmetler�n GAMER’�n amacına uygun ve etk�n b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak.
b) Bakanlık merkez b�r�mler�, bağlı kuruluşlar, val�l�kler �le d�ğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında

koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
c) Çalışma gruplarının teşk�l�, görev dağılımının yapılması ve gerekt�ğ�nde değ�şt�r�lmes� amacıyla Bakana

tekl�fte bulunmak.
ç) Çalışma gruplarının koord�ne �çer�s�nde çalışmasını sağlamak.
d) Bakanlık GAMER’de görevl� tüm personel�n performans değerlend�rmes� �le �z�n ve d�ğer �şlemler�n�

yürütmek.
e) Bakan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Çalışma grup başkanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Çalışma grup başkanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
 a) Çalışma grubuna ver�len görevler�n etk�n b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak amacıyla, personel arasında

�ş bölümü ve görev dağılımını yapmak.
b) Çalışma grubundak� personel�n çalışma s�stem�n� planlamak ve koord�nasyonunu sağlamak.
c) D�ğer çalışma grupları �le koord�ne �ç�nde çalışılmasını sağlamak.
ç) Başkan tarafından ver�lecek d�ğer görevler� yapmak.
Bakanlık merkez b�r�mler� �le bağlı kuruluşların görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1)  Bakanlık merkez b�r�mler� �le bağlı kuruluşlar, bu Yönetmel�k kapsamında kend�ler�ne

ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes�nden görevl� ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları

Çalışma esasları
MADDE 9 – (1) Bakanlık GAMER, 7 gün 24 saat esasına göre çalışır.
(2) Olağan durumlarda çek�rdek kadro �le faal�yet göster�r. Güvenl�k ve güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda �se

Başkanın tekl�f� ve Bakan onayı �le tam kadro durumuna geç�l�r.
(3) Bakanlık merkez b�r�mler�n�n �lg�l� kısımlarının yanında Emn�yet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel

Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, Göç İdares� Genel Müdürlüğü �le Afet ve Ac�l Durum Yönet�m�
Başkanlığının �lg�l� b�r�mler� Bakanlık GAMER �le koord�nel� b�r şek�lde çalışır.

(4) Bakanlık GAMER’�n �let�ş�m, b�lg� ve ver� akışı, GAMER bünyes�ndek� kes�nt�s�z ve güvenl� s�stem
üzer�nden yapılır.

(5) Bakanlık GAMER’�n temel haber kaynakları, İl GAMER’ler �le genel kolluk kuvvetler� ve Afet ve Ac�l
Durum Yönet�m� Başkanlığıdır. Güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda Göç İdares� Genel Müdürlüğü, Nüfus ve
Vatandaşlık İşler� Genel Müdürlüğünün yanı sıra �lg�l� d�ğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından da gerekl� b�lg�
ve ver� akışı sağlanır.

(6) Yukarıda sayılan b�r�m ve kuruluşlar, kend�ler�ne �nt�kal eden olaylara �l�şk�n her türlü yazılı, sesl� ve
görsel b�lg� ve ver�ler� kaynak göstererek �ved� olarak Bakanlık GAMER’e b�ld�r�r.

(7) Bakanlık GAMER, çeş�tl� kaynaklardan derled�ğ� ve değerlend�rd�ğ� b�lg�ler� �ved� olarak Bakanlık
makamına ve �lg�l� merc�lere �let�r. Güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda b�ld�r�m� yapılan olaylarla �lg�l� gerekl�
tedb�rler�n alınmasını koord�ne eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İl Güvenl�k ve Ac�l Durumlar Koord�nasyon Merkezler�n�n Teşk�lat,

Görev, Yetk�, Çalışma Usul ve Esasları



07.11.2019 24 Ek�m 2019 PERŞEMBE

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/10/20191024-17.htm 3/4

Teşk�lat
MADDE 10 – (1) İl GAMER;
a) İl GAMER Başkanı,
b) İzleme, Değerlend�rme ve Koord�nasyon Kurulu,
c) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdüründen,
oluşur.
(2) İl Güvenl�k ve Ac�l Durumlar Koord�nasyon Merkez� (İl GAMER)’n�n görevler� İl Sosyal Etüt ve Proje

Müdürlüğünce yürütülür.
(3) İl GAMER’ler alt yapısı uygun �se 112 Ac�l Çağrı Merkezler�nde; uygun olmaması durumunda �se

val�lerce uygun görülen b�nalarda tes�s ed�l�r.
(4) İl GAMER’ler�n tekn�k donanımı, b�lg� s�stemler�, m�mar� ve yerleş�m yer�ne �l�şk�n standartları, �ller�n

durumları d�kkate alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönerge �le bel�rlen�r.
Sorumluluk
MADDE 11 – (1) İl GAMER’e bu Yönetmel�k �le ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes�nden val� sorumludur.
İzleme, değerlend�rme ve koord�nasyon kurulu
MADDE 12 – (1) Güvenl�k ve güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda bütünleş�k b�r yönet�m anlayışı �le olay

önces�, sırası ve sonrasında yürütülecek faal�yetlere �l�şk�n planlama esaslarını bel�rlemek, uygulama tedb�rler�n�
almak ve �l düzey�nde koord�nasyonu sağlamak amacıyla İzleme, Değerlend�rme ve Koord�nasyon Kurulu kurulur.
Kurul kararları �lg�l� b�r�mlerce yer�ne get�r�l�r.

(2) Kurul val�n�n veya görevlend�receğ� val� yardımcısının başkanlığında, �l sosyal etüt ve proje müdürü, �l
jandarma komutanı, �l emn�yet müdürü, sah�l güvenl�k bölge/grup komutanı, �l göç �dares� müdürü, �l afet ve ac�l
durum müdürü, �l nüfus ve vatandaşlık müdürü ve beled�ye tems�lc�ler�n�n katılımıyla oluşur.

(3) Val�, katılımlarına gerek duyması hal�nde garn�zon komutanlığı tems�lc�s�, d�ğer �l müdürler�, özel sektör,
ün�vers�te ve s�v�l toplum kuruluş tems�lc�ler�n� kurula dâh�l edeb�l�r ya da görüş alab�l�r.

(4) Kurul yılda en az b�r kez toplanır. Gerekl� görülen hallerde kurul val�n�n çağrısı üzer�ne olağanüstü
toplanab�l�r.

(5) Kurul üyeler�n�n mazeretler� hal�nde vek�ller� toplantılara katılım sağlar.
(6) Kurulun gündem�, val� tarafından bel�rlen�r.
(7) Kurulun sekretarya h�zmetler� �l sosyal etüt ve proje müdürlüğü tarafından yürütülür.
İl GAMER’�n görevler�
MADDE 13 – (1) İl GAMER kamu düzen� ve güvenl�ğ�n�, b�reyler�n temel hak ve özgürlükler�n�, can ve mal

emn�yet�n�, toplumun güven ve huzurunu tem�n etmeye yönel�k faal�yetler �le ac�l durumların doğurduğu her türlü
güvenl�k r�sk�ne karşı �l düzey�nde aşağıdak� görevler� yapar:

a) Olay önces�, sırası ve sonrası süreçler� bütünleş�k b�r yönet�m anlayışı �le etk�n b�r şek�lde planlamak, tak�p
etmek, koord�ne etmek ve yönetmek.

b) Gerekl� anal�z ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak ve eğ�t�mler
düzenlemek.

c) Meydana gelen olaylar kapsamında her türlü sesl�, görsel ve yazılı b�lg� ve ver�ler� öncel�kle Bakanlık
GAMER’e b�ld�rmek.

ç) İl�n �mkân ve kapas�tes�n� aşan olaylarda, �lg�l� bakanlık, kurum ve kuruluşlardan destek taleb�nde
bulunmak, bu alanda Bakanlık GAMER’� b�lg�lend�rmek ya da Bakanlık GAMER’den destek talep etmek.

d) Kr�t�k altyapı, tes�s ve yatırımların güvenl�ğ�n� sağlayan b�r�mler arasındak� koord�nasyonu sağlamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, s�v�l toplum kuruluşları �le koord�nasyonu ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
f) Toplumsal olaylar ve terör saldırıları g�b� olaylar sonucu şeh�t olanların yakınlarına, gaz�lere ve etk�lenen

d�ğer vatandaşlar �le a�leler�ne yönel�k ps�ko-sosyal, manev� ve sosyal destek, �aşe, �bate, ac�l sağlık h�zmetler� ve
d�ğer h�zmetler�n ver�lmes�nde koord�nasyonu sağlamak.

g) Toplumsal olaylar ve terör saldırıları g�b� olaylar sonucu hayatını kaybedenler�n �nt�kal�, yakınlarıyla �rt�bat
kurulması, d�n� vec�beler�n�n yer�ne get�r�lmes� ve def�nler�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler� tak�p ve koord�ne etmek.

ğ) Toplumsal olaylar ve terör saldırıları g�b� olaylar sonucu hayatını kaybeden, yaralanan veya mağdur olan
yabancı ülke vatandaşları �le �lg�l� �ş ve �şlemler� Bakanlık GAMER �le koord�ne �çer�s�nde yürütmek.

h) Etk�n ve hızlı çalışmalar yapab�lmek �ç�n b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�nden yararlanarak ac�l durumlar �ç�n
�ht�yaç duyulan ver� ve görüntüler�n kes�nt�s�z, güncel ve güven�l�r b�r şek�lde Bakanlık GAMER’e aktarılmasını
sağlamak.

ı) Görev ve sorumluluk kapsamıyla �lg�l�, standartları Bakanlık GAMER tarafından bel�rlenen bütünleş�k
görüntü, b�lg� ve ver� s�stemler� oluşturmak, var olan s�stemler� bu yapıya entegre etmek.

�) İzleme, Değerlend�rme ve Koord�nasyon Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak veya uygulanmasını
sağlamak.

j) Val� tarafından ver�len benzer görevler� yapmak.
Çalışma esasları
MADDE 14 – (1) İl GAMER, Bakanlık GAMER �le kes�nt�s�z �let�ş�m hal�nde bulunarak 7 gün 24 saat

esasına göre çalışır.
(2) Olağan durumlarda faal�yetler çek�rdek kadro �le yürütülür. Ac�l durumlarda, val�n�n tal�matı üzer�ne tam

kadro durumuna geç�l�r.
(3) İl emn�yet müdürlüğü, �l jandarma komutanlığı, sah�l güvenl�k bölge/grup komutanlığının �lg�l� b�r�mler� ve

112 Ac�l Çağrı Merkezler�,  İl GAMER �le entegre b�r şek�lde görevler�n� yürütür. Bu b�r�mler öncel�kle ve �ved�l�kle
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İl GAMER’e her türlü b�lg� ve ver� akışını sağlar. Güvenl�k kaynaklı ac�l durumlarda �l afet ve ac�l durum müdürlüğü,
�l göç �dares� müdürlüğü, �l nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yanı sıra �lde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından
da gerekl� b�lg� ve ver� akışı sağlanır.

(4) İlde bulunan kamu ve özel sektör kuruluşlarınca mevcut b�lg� ve görüntü s�stemler�, val�l�ğ�n �ht�yacı ve
taleb� doğrultusunda GAMER b�lg� ve görüntü s�stemler�ne entegre ed�l�r.

İl afet ve ac�l durum yönet�m merkez� �le �l�şk�ler
MADDE 15 – (1) Ac�l durumlarda ortaya çıkab�lecek her türlü güvenl�k r�sk�nde, �let�ş�m ve koord�nasyon İl

GAMER tarafından sağlanır.
(2) 26/8/2013 tar�hl� ve 2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Afet ve Ac�l Durum

Müdahale H�zmetler� Yönetmel�ğ� gereğ�nce Türk�ye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulamaya g�rd�ğ�nde �let�ş�m ve
koord�nasyon İl Afet ve Ac�l Durum Yönet�m Merkez� tarafından sağlanır.

(3) Afet ve ac�l durumlarda İl GAMER görev alanı �le �lg�l� �let�ş�m �şlevler�n� yer�ne get�rmeye devam eder.
İlçe güvenl�k ve ac�l durumlar koord�nasyon merkezler�
MADDE 16 – (1) Val�lerce uygun görülen �lçelerde, kaymakamın başkanlığında �lçe GAMER kurulab�l�r.

Bunların görev, yetk�, sorumluluk ve teşk�latlanmaları, bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslar çerçeves�nde val� tarafından
bel�rlen�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Basın açıklaması
MADDE 17 – (1) Basın açıklamaları;
a) Bakanlık GAMER’de; Bakan tarafından yetk�lend�r�len b�r�m veya personel tarafından yapılır.
b) İllerde; val� veya yetk�lend�receğ� personel tarafından yapılır.
Denet�m
MADDE 18 – (1) İl ve �lçe GAMER’ler val�l�k ve kaymakamlık genel �ş yürütümü kapsamında mülk�ye

müfett�şler�n�n teft�ş�ne tab�d�r.
(2) İl ve �lçe GAMER’ler val� ve kaymakamlar tarafından yürüttükler� �ş ve �şley�şe �l�şk�n denetlen�r.
Logo kullanımı
MADDE 19 – (1) İl GAMER’ler, Bakanlıkça bel�rlenen logoyu kullanırlar.
G�derler
MADDE 20 – (1) İl GAMER’ler�n harcamaları, val�l�k bütçes�nden karşılanır.
Tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında ortaya çıkab�lecek tereddütler� g�dermeye Bakan

yetk�l�d�r.
Karşılıklı yardımlaşma ve �şb�rl�ğ�
MADDE 22 – (1) Cumhurbaşkanlığı Devlet B�lg� Koord�nasyon Merkez�nce �ht�yaç duyulan konularda,

Bakanlık adına b�lg� akışı ve koord�nasyon sağlanır.
(2) Haberleşme, b�lg� ve belge paylaşımı, ulaşım, sağlık, beslenme, barınma, altyapı, ps�ko-sosyal destek g�b�

hususlarda d�ğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve �şb�rl�ğ�ne g�d�l�r.
Çeş�tl� �şler
MADDE 23 – (1) K�ş� haklarının korunması �le k�ş�sel b�lg� ve ver�ler�n paylaşımında; Türk�ye Cumhur�yet�

Anayasası ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu hükümler�ne uygun hareket ed�l�r.
(2) Kolluk b�r�mler�nden görevlend�r�len personel, 16/7/1982 tar�hl� ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

�le yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel�n Kılık ve Kıyafet�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 5
�nc� maddes�nde bel�rt�len genel hükümlere uyulması kaydıyla s�v�l olarak çalışır. GAMER’ler�n �zleme ve haberleşme
�şlev�nde çalışan personel �ç�n tek t�p kıyafet uygulamasına geç�leb�l�r.

(3) Kolluk personel� görev yaptığı �lde GAMER’de görevlend�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren o �lde tamamlaması
gereken kalan görev süres�nce İl GAMER’de görev yapar.

(4) Tay�n olan kolluk personel�, atandığı yerdek� çek�rdek kadro durumu müsa�tse öncel�kl� olarak İl
GAMER’lerde değerlend�r�l�r.

Yönerge hazırlanması
MADDE 24 – (1) Yönetmel�ğ�n yayımını müteak�ben Bakanlık GAMER Yönerges� 3 ay �çer�s�nde hazırlanır

ve Bakan onayı �le yürürlüğe g�rer.
(2) İl GAMER yönergeler�, Bakanlık GAMER Yönerges�n�n yayımını müteak�ben 3 ay �çer�s�nde hazırlanır ve

val� onayı �le yürürlüğe g�rer.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İç�şler� Bakanı yürütür.

 
 


