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KAYSERİ VALİLİĞİ
İı çÜvENrix vB aciı DuRUMLAR KooRniyasyoN MERKEzİ yöNBnçBsi

giniNci nöı,ürvı
Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam
MADDE l- (l) Bu Yönergenin amacı; Kayseri ili genelinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin
temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin .İ."y.
Yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere, İl Gtıvenlik ve Acil
Durumlar Koordinasyon Merkezi (İl GAMER) kurulmasını ve bu merkezin görev, çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge; güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin bir şekilde
gerÇekleŞtirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, bütünleşik bir yönetim anlayışıyla olayların
meYdana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale, olay
sonrasında gerÇekleştİrİlecek İyİleştİrme çalışmalarını yürüten Valilik birimleri, bağlı kuruluşlaİ,
kaYmakamlıklar ile diğer bütün kamu ve özel kurum kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğİnin
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanmasl hususlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (|) Bu Yönerge;
a) 14l02l1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
b) 20l4l|8 sayılı Başbakanlık Genelgesi,
c) 2016127 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi,
d) I2l04l20l7 tarihli ve 1530 sayılı İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon
Merkezi Yönergesi,
htikümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (l) Bu Yönergede geçen;
a) Acil durum: Kayseri ili genelinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte
olayların yol açtığı durumu,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Merkez: İÇiŞleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini,
d) Vali: Kayseri Valisini,
e) Valilik: Kayseri Valiliğini,
0 İl GAMER: Kayseri Valiliği İl Gtıvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, nin
kısaltmasını,
g) İü GAMER Başkanı: Kayseri Valiliği İl Gtivenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, nin
sevk ve idaresi için vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısını,
ı) İü GAMER Bürosu: İı caHıPR' in iş ve işlemlerini yürüten büroyu,
i)İl GAMER Büro Sorumlusu: İl CaHzlPR' in iş ve işlemleri için Vali tarafindan görevlendirilen
Müdürü,
j) Çekirdek Kadro: Hizmetlerin sürekliliği için belirlenen ve görevlendirilen yeterli sayıda personeli,
k) Hazırlık: Güvenlik alanında risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere ilişkin önleyİci ,e caydr.,cİ
tedbirlerin alınması ile acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleyi sağlayan planlama çalışmaİarının
tümünü,
l) İYileŞtirme: OlaYlardan etkilenmiş olanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatın bir an önce
normale döndürülmesi, daha güvenli bir ortam oluşturulması için, ilgili kurum kuruluşlar ve
kaymakamlıklarca yapı lan faal i yetlerin tümünü,
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m) Müdahale: Acil durumlarda icra edilen operasyonel faaliyetleri,
n) Tam Kadro: Müdahale aşamasında çağrılmak izere, çekirdek kadroya ilave olarak Vali veya il
GAMER BaŞkanı tarafından belirlenen, kamu kurum ve kuruluşları tarafindan görevlendirilen
personeli,
o) Yönerge: Kayseri Valiliği İl Gtivenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesini,
ifade eder.

ixiNci görürvl
Kayseri Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş
MADDE 4- (ı) iı caHıER;
a) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu,
b) İl GAMERBaşkanı,
c) Çalışma Grupları,
d) İl GAMER Bürosundan, oluşur.
(2) İl GAMER' in Teşkilat İşleyiş Şeması Ek-l' de gösterilmiştir.
(3) İl GAMER, Kayseri 1 l2 Acil Çağrı Merkezi Vuaurltigtı hizmet binasında tesis edilir.
(4) Il GAMER' in teknik donanım, bilgi sistemleri, mimari ve yerleşim yerine ilişkin standartları,
Bakanlık tarafindan Kayseri' nin özel durumu dikkate alınarak genel şartname ile belirlenir. Bu
alandaki iş ve işlemler bu şartname esaslarına göre Valilikçe yerine getirilir.

sorumluluk
MADDE 5- (1) İl CaVlPR' e bu Yönerge ile verilen görevlerin yerine getirilmesinden Vali, kendi
görev alanları ile ilgili olarak Valilik birimleri ve diğer birimlerin en üst amirleri sorumludur.

İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu
MADDE 6- Bu Yönergede yer alan acil durumlar öncesinde hazırlık ye zarar azaltma,olay sırasında
müdahale, olaY sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını değerlendirmet, bunlara
iliŞkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını ve il düzİyinde koordinasyonu
sağlamak amacıyla vali veya yetkilendireceği vali yardımcısının başkanİığında, il jandarma
komutanı veya üst düzey temsilcisi, il emniyet müdürü veya üst düzey temsİlcisi. il 96ç idaresi
müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü ile valinin uygun görmesi halinde garnizon korrııtanı veya
üst düzeY temsilcisi, il .idare şube başkanları, belediye temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum
temsİlcilerİnden oluşan İl GaVlPR İzleme, DeğerlendirTne ve Koordinasyon Kurulu (Ek_2) teşkil
edilir.

İı caıvınR Başkanı
MADDE 7- (l) İl CaVnR' in iş ve işlemlerini yürütmek üzere Vali tarafından bir Vali yardımcısı
İl CaVlPR Başkanı olarak görevlendirilir.

Çalışma Grupları
MADDE S- (1) il CaH,lPn' de; güvenlik, planlama ve koordinasyon, bilgi sistemleri, haberleşme,
araŞtırma ve geliŞtirme, kalite koordinasyon, eğitim ve tatbikatlar, idari ve mali işler, iyileştirrrıe ve
takiP ÇalıŞma alanları ile ihtiyaç duyulabilecek diğer alanlarda çalışma grupları oluşturulabilir.
(2) İl GAMER bünyesindeki çalışma gruplarının oluşturulmur,, İİ ca-ıırıen Başkanının teklifi ve
valinin onayı ile yapılır. onayda çalışma gruplarının görevleri de yer alır.
(3) Çalışma grupları Ek-3 çizelgeye göre teşkil olur.

2



iı carvınR Bürosu
MADDE 9- (l) İl CallPR' in sekretarya hizmetleri, 1l2 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet
binası bünyesinde oluşturulan İl CallPR bürosu tarafindan yerine getirilir.

Çekirdek Kadro
MADDE 10- (1) Olağan durumlarda görev yapacak şekilde Ek-4 çizelgeye göre çekirdek kadro
oluşturulur.
(2) Çekirdek kadro 7 gün 24 saat esasına göre görev yapar.
(3) Görevli kurumlar 7 gün 24 saat esasına göre yeterince personel görevlendirerek personel
listelerini İı caırıpR' e bildirir.
(4) İl GAMER bürosunda görevlendirilen personel, İl GAMER büro sorumlusunun sevk ve
idaresinde görev yapar.

ıl çalvlnR' e personel Görevlendirilmesi
MADDE ll-(l) Ek,2 çize|geye göre İzleme Değerlendirne ve Koordinasyon Kurulu üyelerine ait
isim ve iletişim bilgileri İl CallER' e gönderilerek değişiklikler zamanındabildirilir.
(2) Ek-3 çizelgeye göre Çalışma Gruplarında görev alacak personel (yedekleri ile birlikte) isimleri,
iletişim bilgileri İl CaVlgR' e gönderilerek değişiklikler zamanındabildirilir.
(3) Ek-4 Çizelgeye göre çekirdek kadroda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak personel
planlanır, nöbet çizelgeleri aylık olarak düzenlenerek İl GAMER' e bildirilir. Bu personel İl
GAMER' de 7 gün 24 saat esasına göre görev yapar.
(4) Kurum ve Kuruluşlarca bu belirlemeler çerçevesinde, İl GAMER' e görevlendirilen yetkili
personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak personel tefrik edilir, ihtiyaç ve
talep halinde görevlendirilir. Bu personele ilişkin liste İl GAMER' e gönderilir.
(5) İhtiyaç halinde ilave personel görevlendirilmesi, İl CaVlPR Bİşkanının talebi üzerine ilgili
kuruluşlar tarafından i vedi likl e karşı lanır.
(6) Görevlendirilecek personelin alanında deneyimli ve konusunda ehil olması dikkate alınır.
(7) İl GAMER' de görevlendirilen personelin tüm izinleri İl CaVlPR Başkanının görüşü alınarak
kullandırılır.
(8) Bütün sevk ve idare İl GAMER büro sorumlusu tarafından yürütülür.
(9) İl GAMER' de görevlendirilen personelin özlük hakları kendi kurumları tarafindan karşılanır.

İı çaıvıBR' in Görevleri
MADDE |2- (|) Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal
emniYetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğal, insan ve
teknolojik kaynaklı acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı;
a) Olay öncesi, anı ve sonrası süreçleri doğru, hızlı ve etkin bir şekilde yönetmek,
b) İlde meYdana gelen olaylar kapsamında_her türlü sesli, görsel ve yurrİrbilgi ve belgeleri Merkeze
bildirmek,
c) İlin müdahale imkAn ve kapasitesini aşan olaylarda Merkez' den destek talep etmek,
d) Gerekli analiz ve planlama çalışmalannı yapmak, çözümler üretmek, karaİlar almak, eğitim ve
tatbikatlar düzenlemek.
e) İl idare Şube başkanlıkları ve yerel yönetimler ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve
yönlendirmek,

Q sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
g) Acil durumlarda hayatını kaybedenlerin intikali, yakınlarıyla irtibat kurulması, dini vecibelerinin
Yerine getirilmesi ve definlerine ilişkin iş ve işlemleri takip ve koordine etmek, Merkeze bilgi
vermek,
h) ToPlumsal olaYlar, terör saldırıları ve acil durumlar sonucu şehit olanların yakınlarına, gazilere
ve etkilenen diğer vatandaŞlara ve ailelerine yönelik psiko-sosyal, manevi ve sosyal destJk, iaşe,

3



ibate, acil sağlık hizmetleri ve diğer hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hizmetleri koordine
etmek,
ı) Acil durum esnasında; bütün hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini koordine etmek,
gerekli tedbirleri almak, aldırmak, sonrasında ise; iyileştirme, maddi ve manevi yaraları sarTna,
mağduriyetleri giderme, rehabilitasyon, fiziki ve toplumsal restorasyon, güveni yeniden tesis etme
ve yaşamı normale döndürmeye yönelik hizmetleri koordine etmek,
i) Acil durumlarda hayatını kaybeden, yaralanan veya mağdur olan yabancı ülke vatandaşları ile
ilgili iş ve işlemleri Dışişleri Bakanlığı ile koordine içerisinde yürütmek,
j) Etkin ve hızlı çalışmalar yapabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak acil
durumlar için ihtiyaç duyulan veri ve görüntülerin kesintisiz, güncel ve güvenilir bir şekilde Merkeze
aktarılmasını sağlamak,
k) Görev ve sorumluluk kapsamıyla ilgili bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak,
var olan sistemleri bu yapıya entegre etmek ve bilgi ve görüntü sistemleri için gerekli her türlü araç,
gereç, cihaz, donanım ve teknolojinin ilgili kurumlarca alınmasını sağlamak,
l; İlin imkan ve kapasitesini aşan olaylarda, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan destek talebinde
bulunmak, bu alanda Merkezi bilgilendirmek,
m) Acil Durum Planları ve Güvenlik ve Acil Durumlar Bilgi sistemleri oluşturmak,
n) Yıllık çalışma planı hazırlamak,
o) Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden olaylar, trafik hizmetlerinin sağlıklı işlemesini aksatan
hususlar ve toplumsal olaylar dahil bütün riskleri gözlemleme, izleme, risk analizleri yapma, risk
haritaları ve senaryoları oluşturma, risk planlaması ve yıllık eylem planları yapmak,
ö) Bütünleşik bir yönetim anlayışıyla, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlan, sivil toplum iş dünyası
ve ilgili bütün aktörleri karar alma ve uygulama süreçlerine dahil ederek sistemin katılımcı ve
kapsayıcı bir şekilde etkin ve hızlı işlemesini sağlamak,
p) Toplumda farkındalığı ve sahiplenmeyi artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
r) Yılsonu değerlendirme raporu hazırlamak,
s) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak veya
uygulanmasını sağlamak,
ş) yukarıda belirlenen süreçlerin her aşamasında tedbirler geliştirmek,
t) Vali ve İü GAMER Başkanı tarafından verilen benzer görevleri yapmaktır.

İl Calvln,n Başkanının Görevleri
MADDE 13- (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a; İl CaVnR'i sevk, idare ve koordine etmek,
b)Çalışma grup başkanlarını belirlemek,
c) İhtiyaç halinde çalışma gruplarının birlikte çalışmasını sağlamak,
d)Çalışma gruplarında görev dağılımı yapmak,
e) İhtiyaç halinde yeni çalışma gruplarının oluşturulması için teklifte bulunmak,
0 Il GAMER'de görevlendirilen personelin noksansız katılmasını ve yönerge esaslarına göre

ÇalıŞmasını sağlamak, aksaklıkları ilgili birim yöneticisine ileterek gerekli önlemleri aldırmak,
g)İl GAMER'in ihtiyaç duyacağı araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, faal durumda

bulundurulmasınl sağlamak,
h)Hazırlanan veya hazırlatı|an raporları ilgili makamlara arz etmek,
ı) Vali tarafindan verilen benzer görevleri yapmak.

İl CarırBR Büro Sorumlusunun Görevleri
MADDE 14- (l) il GAMER Büro sorumlusunun görevleri şunlardır:
1)İl_CaVeR ile ilgili iş ve işlemler, yazışmalar, sevk, idare ve koordinasyonu yürütmek,
b) Görevli büttln personelle ilgili bütün iş ve işlemleri yürütüp koordine etmeı<,
c) Çekirdek kadro ve ÇalıŞma gruplarına ait çalışma planlaması yapmak ve buna dair iş programlarını
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belirlemek,
d)Personelin işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev bölümü yapmak,
e)ÇalıŞma grubuna iletilen konuların incelenip, gereken işlemlerin yapılmasını ve sonuca
bağlanmasını sağlamak,
f)Diğer çalışma grupları ile koordine içinde çalışılmasını sağlamak,
g)Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya
yönelik İl CalırlPn Başkanına teklifte bulunmak,
h)çalışma grubundaki personelin performans değerlendirmesini yapmak,
ı)Personelin izin işlemlerini planlam ak ve zamanında kullanılmasını sağlamak,
i)GruP personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim faaliyetlerine katılmasını temin ve
koordine etmek,
j)I]§.4ME_R' in görev alanına giren konularla ilgili toplantılara katılmak,
k)Vali ve Il GAMER Başkanı tarafından verilen diger görevleri yapmaktİr.

MADDE 15- Belediyeler, Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşları ile Sivii Toplum
Kuruluşlarının (STK) Görevleri

(1) İI Jandarma Komutanlığının Görev ve Sorumluluğu;
Görev bölgesinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can

ve mal emniYetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetleİile doğal, insan
ve teknolojik kaynaklı acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı;

a) Olayların meydana gelmesinden önce önleyici tedbirleri almak ve zarar aza|tma, olay
sırasında YaPılacak müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek kamu güvenliği adına gerekli iş vl
işlemleri yerine getirmek,

b) İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi öncelikle ve ivedilikle il caıııpR'e bilgi ve
veri akıŞı sağlar, İl Calı'lPR ile entegre bir şekilde kendi mevzuatları doğrultusunda görevĞrini
yürütür,

c) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni
sistemleri İl CaHlPR' e entegre etmek,

d) İl GAMER kapsamında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan
kararları uygulamak,

e) Vali ve İl GAMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(2) İt Emniyet Müdürlüğünün Görev ve Sorumluluğu;
Görev bölgesinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can

ve mal emniYetini, toPlumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetleİile doğal, insan
ve teknolojik kaynaklı acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı;

a) OlaYların meYdana gelmesinden önce önleyici tedbirleri almak ve zarar aza|tma, o|ay
sırasında YaPılacak müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek kamu güvenliği adına gereklİ iş.rl
işlemleri yerine getirmek,

b) İl Emniyet. Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi öncelikle ve ivedilikıe iı caHıpR,e bilgive veri akıŞı sağlar, İl caHıpn ile entegre bir şekilde kendi mevzuatları doğrultusunda görevleriii
yürütür,

c) BiliŞim sistemleri, haberleŞme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni
sistemleri İl CaVlPR'e entegre etmek,

d) İl GAMER kaPsamında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan
kararları uygulamak,

e) Vali ve İü GAMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

13).iı Gtıç İdaresi Müdürlüğünün Görev ve Sorumluluğu;
a) İl genelinde acil durumlaİda ve doğal afetler neticesinde hayatını kaybeden, yaralanan
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VeYa mağdur olan yabancı ülke vatandaşları ile ilgili iş ve işlemleri Dışişleri Bakanlığı ile koordine
içerisinde yürütmek,

b) İl genelinde meydana gelen (a) fikrasında belinilen olaylarda öncelikle ve ivedilikle İl
GAMER'e bilgi ve veri akışı sağlamak.

c) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni
sistemleri İl CaVPR'e entegre etmek.

d) İl GAMER kapsamında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafindan alınan
kararları uygulamak,

e) Vali ve İl GAMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(4)_İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Görev ve Sorumluluğu;
a) İl genelinde hava, demir ve karayollarında ya da maden ocaklarında meydana gelen

kaza|arda, yer sarsıntısı, çöküntüsü ve kayması, sel baskını gibi doğa olaylarında veya binaların
Çökmesi, yıkılması gibi nedenlerle toplu ölümlerin olması halinde ölenlerin kimlik tespitlerini
yapmak,

b) İl genelinde meydana gelen (a) fıkrasında belirtilen olaylarda öncelikle ve ivedilikle İl
GAMER'e bilgi ve veri akışı sağlamak,

c) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni
sistemleri İl CaVlPn'e entegre etmek,

d) İl GAMER kapsamında İzleme DeğerlendirTne ve Koordinasyon Kurulu tarafindan alınan
kararları uygulamak,

e) Vali ve İl GaMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(5) l12 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün Görev ve Sorumluluğu;
a) 1l2 Acil Çağrı Merkezine gelen GAMER kapsamındaki çağrıları İvedi olarak il GAMER

Bürosuna bildirmek,
b) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni

sistemleri İl CaHaPR'e entegre etmek,

. c) İl CaN,1PR ile entegre bir şekilde kendi mevzuatları doğrultusunda görevlerini yürütmek
ve İl GAMER'e bilgi ve veri akışı sağlamak,

d) il GAMER kapsamında İzleme DeğerlendirTne ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan
kararları uygulamak,

e) Vali ve İl GaMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(6) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Görev ve Sorumluluğu;
İl genelinde hava, demir ve karayollarında, baraj ve göletlerde, n1uİ.n ocaklarında meydana

gelen kazalarda, doğal afet meydana gelmesi halinde afet ve acil durumlardaki mevzuatlar
çerçevesinde;

a) Müdahale çalışmalarında bulunmak,
b) Arama kurtarma çalışmalarında bulunmak,
c) Planlama ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak,
d) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni

sistemleri İl GAMER'e entegre etmek,
e1 İl CaVER ile entegre bir şekilde kendi mevzuatları doğrultusunda görevlerini yürütmek,

öncelikle ve ivedilikle iı cavıpR'e bilgi ve veriakışı sağlamak,
f) il GAMER kaPsamında izlerne Değerlendiİ..*r. Koordinasyon Kurulu tarafından alınan

kararları uygulamak,
g) Vali ve İı GAMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.
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(} İl Saglık Müdürlüğünün Görev ve Sorumluluğu;
a) ToPlumsal olaylar, terör saldırıları ve acil durumlar sonucu şehit olanların yakınlarına,

gazilere ve etkilenen diğer vatandaşlara ve ailelerine yönelik acil sağlık hizmetlerinin verilmesini
sağlamak,

b) İl genelinde meydana gelen doğal afetler, trafik kazaları, salgın hastalıklar vb. toplumun
sağlığını tehdit eden olaylar ile olağandışı durumlarda gerekli acil sağlık hizmetlerinin sağlanması,

c) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen teknoloji doğrultusunda oluşan yeni
sistemleri İl GAMER' e entegre etmek,

d) İl GAMER kapsamındaki görevlerde öncelikle ve ivedilikle il GAMER'e bilgi ve veri
akışı sağlamak,

e) İl GAMER kapsamında İzleme DeğerlendirTne ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan
kararları uygulamak,

f) Vali ve İl GAMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(8) İl Müftülüğünün Görev ve Sorumluluğu;
a) İl geneli GAMER kapsamında meydana g"l"n acildurumlarda hayatını kaybedenlerin dini

vecibeleri ve definlerine ilişkin iş ve işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
b) Toplumsal olaylar, terör saldırılan ve acil durumlar sonucu şehit olanlara yönelik dini

vecibelerin ve defin işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
c) İl CaVER kapsamındaki görevlerde öncelikle ve ivedilikle İl caHıER' e bilgi ve veri

akışı sağlamak,
d) İl GAMER kapsamında İzleme DeğerlendirTne ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan

kararları uygulamak,
e) Vali ve İü GaMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(9) Aile ve Sosyal Politikalar İl rvlllOtlrltlğünün Görev ve Sorumluluğu;
a) ToPlumsal olaylar, terör saldırıları ve acil durumlar sonucu şehit olİnların yakınlarına,

gazi|ere ve olaYlardan etkilenen diğer vatandaşlara ve ailelerine ycınelİk psiko-sosyal, manevi ve
sosyal destek hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

b) İl GAMER kapsamındaki görevlerde öncelikle ve ivedilikle il caırıER,e bilgi ve veri
akışı sağlamak,

c; il CalızleR kapsamında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan
kararlan uygulamak,

d) Vali ve İl GAMER Başkanının vereceği benzer diğer görevleri yapmak.

(10) BüYükŞ.elir ve İtÇe Belediye Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları;
a) BüYükŞehir BelediYesi itfaiye Daire Başkanlığınca sorumluluk alanlarında meydana gelen

müdahaleYi gerektiren trafik kazalarında, yangınlarda, İel-su baskınlarında çalışmalarda buluimak
ve talep halinde takviye olarak diğer bölgelere intikal etmek,

b) 5216 saYıll BüYükŞehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili
mevzuatları doğrultusunda; su kanalizasyon, ulaşım, kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı
atık, itfaiYe, acil Yardım, kuıtarma ve defin işlemleri ile birlikte oİuyr., jr.r.rru göre envanterinde
bulunan araÇ-gereÇ, malzeme ve personel yönünden çalışma yapmak ve takviye sağlamak,

c) BiliŞim sistemleri, haberleşme altyapıları ve gelişen İeknoloji dogrultusunda oluşan yeni
sistemleri İl CalılPR'e entegre etmek,

d) İl GAMER kapsamındaki görevlerde öncelikle ve ivedilikıe il caııER,e bilgi ve veriakışı sağlamak,
e) il GAMER kaPsamında izleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınankararları uygulamak.
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(l1) Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Özel Sektörün Görev ve Sorumlulukları;
a) İ1 genelinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve

mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğal, insan ve
teknolojik kaynaklı acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı;

b) Olayların meydana gelmesinden önce, olay sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek
kamu düzeni ve güvenliği adına gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve
kuruluşlarına destek vermek,

c) İl CaVER kapsamında İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan
kararları uygulamak,

İlçe GAMER
MADDE 16-(l) Vali tarafından uygun görülmesi halinde, ihtiyaç duyulan ilçelere "İlçe GAMER"
kurulabilir^

(2) Görev, yetki, sorumluluk ve teşkilatlanması bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde
vali tarafından bel irlenir.

(3) İlÇe GAMER kurulması halinde 7 gün ve 24 saat esasına göre çalışıp çahşmayacağına,
yerleşim ve donanım kapsamına Vali karar verir.

üçüNcü görüNI
İlkeler ve Çalışma Esasları

ilkeler
MADDE l7- (l) İl Calı,lPR'lerin faaliyet ilkeleri şunlardır:
a)Yönerge kapsamındaki acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde büttinleşik bir
yönetim anlayışı ile hareket etmek,
b)Risk değerlendirmelerine dayalı olarak bütün durum ve ihtimallere yönelik senaryolar geliştirmek,
c)Planlı, proaktif ve önleyici bir yaklaşımla oluşabile cek zararlan en aza indirmek,
d)insan yaşamını korumak, güvence altına almak ve kolaylaştırmak,
e)BireYi ve toPlumu her türlü tehditten korumak ve toplumun sağlıklı işlemesini zorlaştıran engelleri
bertaraf etmek,
f) Stırdtlrtılebi 1irl i k,
g)Esneklik ve duyarlılık,
h)Şefkatli ve merhametli bir yaklaşım ortaya koymak,
ı)ÇevreYe, ekosisteme, biyo-çeşitliliğe, kültürel miras ve varlıklara, toplumun değerleri ne azami
duyarlılık göstermek,
i)Katılımcılık, sahiplenme ve paylaşımcılık,
j)Şeffaflık,
k)Anında cevap verebilirlik,
l)Hesap verebilirlik,
m)ınsanı merkeze almak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.

Çalışma Esasları
MADDE 1S- (l) İl CaVlPR, Merkez ile kesintisiz iletişim halinde bulunarak 7 gün 24 saatesasına
göre çalışır,
(2) Olağan durumlarda faaliyetler çekirdek kadro ile yürütülür. Acil durumlarda, Valinin veya İlGAMER BaŞkanının talimatı üzerine tam kadro durumuna geçilir. iü vaüisi veya il caİırıen
BaŞkanının tam kadro çalışma gruplarını sevk ve idare etmesi duİıımunda İl idare şube başkanlıkları
hazırlıklı olarak katılım sağlar,
(3) İl EmniYet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezleri ilGAMER ile entegre bir Şekilde görevlerini yürütür. Bu birimlerin harekat merkezleri öncelikle ve
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ivedilikle İl Callgn' e bilgi ve veri akışı sağlar, müteakiben kendi genel müdürlük veya komutanhk
harekat merkezlerine bilgi ve veri akışı sağlar,
(4) 3 üncü fikrada sayılan birimler ile kaymakamlıklar, belediyeler, kamu ve özel sektör
kuruluşlarının ellerinde mevcut bilgi ve görüntü sistemlerinin, valiliğin talep ettiği bölümleri İl
GAMER bilgi ve görüntü sistemlerine entegre edilir ve kamu düzeni ve güvenliği açısından valiliğin
uygun göreceği yeni bilgi ve görüntü sistemleri geliştirilir ve bunlar İl CalllPR' e entegre edilir,
(5) İl GAMER tarafından verilen görevler 3 üncü fikrada sayılan birimler ile, kaymakamlıklar,
belediyeler, kamu ve özel sektör kuruluşlarınca aksatılmadan derhal yerine getirilir,
(6) Kaymakamlıklar, kurum ve kuruluşlar görev alanları itibarıyla meydana gelen her türlü olayı İl
GAMER' e bildirir ve ilgili bilgi ve belge akışını ivedilikle sağlar,
(7) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, kamu düzeni ve güvenliği ile acil durumlara ilişkin
hizmetlerin btltünleşik bir yönetim anlayışıyla tek elden yürütülebilmesi için İl CalırlPR ile entegre
edilerek aynı çatl altında, üst koordinasyon, sevk ve idaresinde yürütülür,
(8) İl GAMER' in haberleşme, bilgi ve belge akışı, İl GAMER bünyesinde kurulacak kesintisiz ve
güvenli haberleşme sistemi üzerinden yapılır,
(9) İl GAMER, ll2 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binası içerisinde ve İl GAMER Büro
Sorumlusu sorumluluğunda görev yapar,
(l0) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, envanterinde bulunan araç-gereç, malzeme ve
personel yönünden İl CaVPR'e takviyede bulunur.

nönnüNcü göLü]vI
Olay Bildirimi ve Raporların Gönderilmesi

Olay bildirimi ve raporların gönderilmesi
MADDE 19- (l) Meydana gelen olaylar, Kaymakamlıklar, belediyeler ile kurum ve kuruluşlarca
her türlü iletişim araç|an kullanılarak ivedi bir şekilde İl Callpn'e bildirilir,
(2) Olayla ilgili bilgiler, "Güvenlik ve Acil Durum Raporu" (Ek-7) ile olayı müteakiben derhal il
GAMER'e gönderilir,
(3) Olay sebebiyle gerçekleşen can kayıplarına ilişkin bilgiler, "Vefat Bildirim Formu" (Ek-8),
yaralı durumu "Yaralı Bildirim Formu" (Ek-g) kullanılarak ayrıntılı bir şekilde İl CaHrlpR' e
bildirilir,
(4) Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Kayseri' de veya başka bir ilde defin edilecek asker şehitlerinin
bilgileri Garnizon Komutanlığınca/İl Jandarma Komutanlığınca, polis ve sivil şehitlerin bilgileri İl
Emniyet Müdürlüğünce (Ek-10) forma göre doldurularak İl CallpR'e bildirilir,
(5) Terör, sabotaj veya saldırı durumlarında komşu ve diğer illerde yaralanan güvenlik güçleri
Personellerinin tedavi amaçlı ilimize getirilmesi halinde Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce durum ivedilikle İl CavpR'e bildİrilir. iüimizdeki
hastanelerde gereklİ tedbİrlerİ almak açısından; getirilen yaralı sayıları, durumları, getiriliş şekli
(hava yolu, karayolu) ihtiyaçlar teferruatlı bildirilir,
(6) ToPlumsal olaylar, terör saldırıları ve GAMER kapsamında meydana gelen görevler esnasında
Şehit olanlara iliŞkin (kimlik, aile, ikametgah, defin yeri, defin tarihi vb.) bilgiler, bağlı olduğu kamu
kurumu tarafından ivedi bir şekilde İl CaVlPn'e bildirilir.

BEşİNcİ gÖrÜNI
Diğer Hususlar

Denetim
MADDE 20- (l) İl ve İlÇe GAMER' ler valilik ve kaymakamlık genel iş yürütümü teftişi
kapsamında mülkiye müfettişlerince denetlenir.
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Logo kullantmr ve GAMER kısaltması
MADDE 2|- (l) İl GAMER, Bakanlıkça belirlenen logoyu il adı ve 'valiliği' ibaresi ilave ederek
kullanır,
(2) İlÇe GAMER' ler. Bakanlıkça belirlenen logoyu ilçe adı ve 'kaymakamlığı' ibaresi ilave ederek
kullanır,
(3) İl'de GAMER kısaltması, il adı ve 'valiliği' ibaresi eklenerek, ilçelerde ilçe adı ve
'kaymakamlığı' ibaresi eklenerek kullanılır.

Giderler
MADDE 22- (1) İl GAMER' in harcamaları Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve ||2
Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bütçelerinden karşılanır. İlçe GAMER' lerin harcamaları Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bütçesinden karşılanır.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 23- ( 1) Bu Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddtltleri gidermeye Kayseri
Valisi yetkilidir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği
MADDE 24- (1) Haberleşme, bilgi ve belge paylaşımı, ulaşım, sağlık, beslenme, barınma, altyapı,
Psiko-sosyal destek vb. hususlarda diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine
gidilir.

Basın açıklaması
MADDE 25- (1) Basın açıklamaları, Kayseri Valisi veya İl GAMER Başkanı tarafindan Bakanlık
ile koordine edilerek yapılır.

İlçe yönergelerin hazırlanması
MADDE 26- (|) ilÇeler bu Yönergede yer alan hükümler çerçevesinde yönergelerini hazır|arlar.
(2) İlçe yönergeleri kayseri valisi tarafından onaylanarak-yürürlüğe giıer.

Yönerge ekleri değişikliği
MADDE 27- (l) Bu Yönergeye yeni ek konulmasına, mevcutların çıkarılması ve/veya üzerinde
değişiklik yapılmasına Kayseri Valisi yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 28- (l) Bu Yönerge Valinin onayını müteakip yürürlüğe girer

Yürütme
MADDE 29- (|) Bu Yönerge hükümlerini Kayseri Valisi yürütür.

ÇIS
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EKLER

Ek-l İl GAMER Teşkilat İşleyiş Şeması
Ek-2 İz|eme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu
Ek-3 Tam Kadro Çalışma Grupları
Ek-4 İl GAMER Çekirdek Kadro Çizelgesi
Ek-5 Olay Akış Çizelgesi (Ceride Formu)
Ek-6 Mesaj Formu, Mesaj Formunun Doldurulması ve Gönderilmesine İlişkin Açıklama
Ek-7 Güvenlik ve Acil Durum Raporu ve Doldurulmasına İliştin Açıklama
Ek-8 Vefat Bildirim Formu
Ek-9 Yaralı Bildirim Formu
Ek-l0 Şehit Bilgi Formu
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KAYSERİ VALiLİĞi
ir, cüvrırrr,ix vrc aciı, DURUMLAR KooRDixasyoıv ıvırnrnzi

izınlın ur Ğrc nr,p Nu invrrc vE Ko o RD iıvı. sy oış KURuLU

cönnv UNVAN

Başkan vali yardımcısı

Uye Garnizon Komutanı veya Ust Düzey Temsilcisi

Uye Büyü§ehir Belediye Başkanı veya Ust Düzey Temsilcisi

Uye Il Jandarma Komutanı veya Ust Düzey Temsilcisi

Uye [l Emniyet Müdürü veya Ust Düzey Temsilcisi

Uye Il Müftüsü veya Ust Düzey Temsilcisi

Uye Il Afet ve Acil Durum Müdürü

Uye Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürü

Uye Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Uye Il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

Uye Il Göç ldaresi Müdürü

Uye iı sagııı< Müdürü

[Iye Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı

Uye 1l2 Acil Çağrı Merkezi Müdürü

Valilikçe Uygun Görülecek Kamu ve Özel Kurum Kuruluş Temsilcileri
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Ek-3

TAM KADRO ÇALIŞMA GRUPLARI
1- xaıvıu nüzpxi vn çüvBNriĞi caı,ısvra cnupı,anı :

A. rnnön. sııornr. slnora.ı. çöC. irıicı. SBlıiı isınvrrnRi vn
TOPLUMSAL OLAYLAR CALIŞMA GRUBU:

- Garnizon Komutanlığı
- Büüukşehir Belediye Başkanlığı
- Cumhuriyet Başsavcılığı
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Emniyet Müdürlüğü
- Il Goç İdaresi Müdürlüğü
- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
- il Müftülüğü
- il Sağlık Müdürlüğü
- Aile ve Sosyal Politikalar İ lrnııdıırliıgu
- Mit Bölge Müdürlüğü
- Yatırım Izleme ve Koordinasyon Başkanlığı
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Müdürlüğü
- Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanlığı

İl Valisince uygun gönilecek kurum ve sivil toplum temsilcileri.

B. sİnEn sa.r,lrnrr,an Cı,ııSVı.A çnunu :

- Garnizon Komutanlığı
- Cumhuriyet Başsavcılığı
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Emniyet Müdürlüğü
- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bölge Müdürlüğü
- Türk Telekom Müdürlüğü
- Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

İü Valisince uygun görülecek kurum ve sivil toplum temsilcileri

2- ACİL DURUMLAR CALIŞMA GRUPLARI :

A. TEHLİKELİ SALGIN HASTALIKLAR CALIŞMA GRUBU:
(Toplumun büvük kesimini etkileven insan ve hawan kaynaklı hastalıklar)
- Büyukşehir Belediye Başkanlığı
- il Sağlık Müdürlüğü
- iı Halk Sağlığı Müdürlüğü
- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Emniyet Müdürlüğü
- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
- il Milli Eğitim Müdürlüğü
_ il Müftülüğü
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İü Valisince uygun gönilecek kurum ve sivil toplum temsilcileri.
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Ek_3 DEVAMI
B. DOĞAL AFETLER VE KBRN CALISMA GRUBU:

- Büyukşehir Belediye Başkanlığı
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
- Çevre ve Şehircilik Il Müdürlüğü
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Emniyet Müdürlüğü
- il Sağlık Müdürlüğü
- iı Milli Eğitim Müdürlüğü
- Karayolları 6 Bölge Müdürlüğü
- Türk Telekom Müdürlüğü
- TEDAŞ İl Müdürlüğü
- iı Müftülüğü
- İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mtidıirltlğtl
- Aile ve Sosyal Politikalar İl lrzltıdıırlııgtı
- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
- Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanlığı

İü Valisince uygun gönilecek kurum ve sivil toplum temsilcileri

C. nÜyÜx yaxcrNr,ın Ca,r-rsvra, cnunu:
(Bina. orman. ot. arazi. ulasım aracları)
- Büyukşehir Belediye Başkanlığı
- Orman Bölge Müdürlüğü
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Emniyet Müdürlüğü
- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
- Kayseri Hava Limanı Müdürlüğü
- Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanlığı

İl Valisince uygun gönilecek kurum ve sivil toplum temsilcileri

D. »oĞar,. İNsıN xlyNlrr,r rnxNor,o.ıİx or,ayr,aR. irr,İıvrsnr, or,ayr,an

DURUMLAR CALIŞMA GRUBU:
- Garnizon Komutanlığı
- Büyukşehir Belediye Başkanlığı
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Pmniyet Müdürlüğü
- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
- Kayseri Hava Limanı Müdürlüğü
- Kayseri DDY Gar Müdürlüğü
- Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü
- Il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
- DSİ 12. Bölge Müdurlüğü
_ iı sagıık Müdürlüğü
- Türk Kızı|ayı Kayseri Şube Başkanlığı

İl Valisince uygun görülecek kurum ve siviltoplum temsilcileri

TREN I KAZALARI
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ir, cıurpn çnrin»EK KADRO

SIRA
No

7l24SAA,r ESASINA GöRE
pERSONEı. c önn vı. nN»inn cBx

KURUMLAR
AÇIKLAMA

7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri İı GAMER'e bildirilecek, çağnldığında
personel İl GAMER' e gönderilecek.

1

Büyukşehir Belediye Başkanlığı

2
Garnizon Komutanlığı

7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri İl GAMER'e bildirileçek, çağrıldığında
personel İl GAMER' e gönderilecek.
7l24 esasına göre Sürekli Personel Görevlendirecek.J İl Jandarma Komutanlığı

4
İl Emniyet Müdürlüğü

7 l 24 esasına göre Sürekli Personel Görevlendirecek.

5

İü Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri İl GAMER'e bildirilecek, çağrıldığında
personel İl GAMER' e gönderilecek.
7l24 esasınagöre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri iı GAMER'e bildirilecek, çağrıldığında
personel İl GAl1,1gR' e gönderilecek.

6
iı Sagııt Müdürlüğü

7
Aile ve Sosyal Politikalar İl lr,ltidtirltigti

7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri İl GAMER'e bildirilecek, çağnlüğında
personel İl GAMER' e gönderilecek.
7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri İl GAMER'e bildirilecek, çağrıldığında
personel İl GAMER' e gönderilecek.

8

Halk Sağlığı Müdürlüğü

7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri iı GAMER'e bildirilecek, çağrıldığında
personel İl CalıaPR' e gönderilecek.

9
KCETAŞ iı nltdtirıtigli

Talep edildiğinde personel görevlendirilecek,10 Türk Telekom İı nıtdrırıtıgti

İl Coç İdaresi Müdürlüğü
7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nöbet
listeleri iı GAMER'e bildirilecek, çağnldığında
personel Il GAMER' e gönderilecek.

ll

lz
İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

7l24 esasına göre görevlendirme yapacak. Aylık nobet
listeleri İl GAMER'e bildirilecek, çağnldığında
personel İl GAlr,lPR' e gönderilecek.
Talep edildiğinde personel görevlendirilecekl3 Vİl nolge Müdürlüğü

Valilikçe Uygun Görülecek Kamu ve Ozel Kurum Kuruluş Temsilcileri

1. Kurumlar 7 gün 24 saü esasına göre görev yapacak şekilde yeterince personel görevlendirecektir,
2. Görevlendirilen personel listeleri İl GAMER'e bildirilecek, personelin izin, rapor vb.

durumlarında ivedilikle yerine personel görevlendirilecektir.
3. İl CalılPn'e görevlendirilecek personel güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu

personelden yapılacaktır.
4. Görevlendirilen personel kendi kurumlarının bütün birimleri arasında koordinasyon kurup her

türlü araç, malzeme, personeli sevk ve idare yapabilecek yetkilendirmede olacaktır.
5. Görevlendirilecek personelin alanında deneyimli ve konusunda ehil olması dikkate alınacaktır.
6. Personel, İl CaVm,n Büro Sorumlusunun koordine, sevk, idare ve sorumluluğunda görev

yapacaktır.
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Adı Soyadı
Unvan

Adı Soyadı
Unvan

Adı Soyadı
Unvan

Adı Soyadı
Vardiya Amiri

EK-5

Adı Soyadı
il ceır,ren Başkanı

KAYSERİ vnıİı,İĞİ
ir, cüvnxr.iK vE ACiL DuRuMLAR KooRDiuasyoN MERKEzİ

OLAY AKIŞ ÇIZELGEsİ 1cnnİ»E FORMU)

Imza |mza |mza Imza

SIRA TARIH SAAT GOREwI
PERSONEL

OLAYLA& MESAJLA&
EMİRLER

YAPILAN IŞ

I



Ek-6

MESAJ FORMU

KONU:

Pages

Page

Bu hane Haber Merkezi tarafından doldurulacaktır

O]odftDremi -Rerefure
GcgiijrFAdim

Bilg4[Fhfo
Tarih Saat Grubu - Date Time Gr Haber Taliınatı - Message Constraction

xİnımnx:
FORM

ONEK:
FRtrİX

GR

ciziriromecrsi
SoıryO^ifidin

KIME:
TO

MESAJND
I\k§Nrrber

BİIJGİ
iNFo

Referans yapılan mesaj
Red.Of.Message

Koordinasyon-Coordination
Dairesi ve Şüıs

ADI-SOYADI (imza)

Kaleme Alanın Isıni. Şub.Tel.
Drafters name .Oflice. Tel.No.

AçıkCizli
Yes-Evet Hayır No

ÇEKiLiŞGIRIŞ

SAAT SiSTEM oPERATÖRTARİH SAAT oPERATÖR TARiH

Müsaade Eden Isim Ve Imza
Realasing Officer's Name and

Signature

O
L:o
!!
O

o
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Ek-6 DEVAMI
MESAJ FORMUNUN DoLDURULMASI vE cöNnpniı,ıvıpsiNn irişriN AçIKLAMA
(l) Mesajlar, en az iki nüsha olarak elle veya bilgisayar kullanılarak ve büyük harf ile yazı|ır,
(2) Gizlilik Dereceleri: Mesajın ihtiva ettiği gerçek bilgiler, ülke güvenliği ve çıkarları açısından
değerlendirilerek, gizlilik derecesi tespit edilir. Mesaja uygun gizlilik derecesinin verilmesi, mesaj
hazır|ay an makama ai tt i r.
(3) Mesajlara verilecek gizlilik dereceleri:
a) TASNİF DIŞI: İçerdiği konular itibarıyla, gizlilik dereceli bilgi taşımayan, ancak devlet
hizmeti ile ilgili bilgileri içeren evrak, belge ve mesajlara verilen en düşük bir gizlilik derecesidir.
b) HİZMETE ÖZPr: İçerdiği konular itibarıyla, diğer gizlilik dereceli konular dışında olan,
ancak güvenli iŞlemine ihtiyaç gösteren ve devlet hizmetine özel bilgileri ihtiva eden evrak, belge ve
mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.
c) ÖZgr: İçerdiği konular itibarıyla, müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde, milli menfaatleri
olumsuz yönde etkileyecek evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.
d) GIZLİ: Müsaadesiz olarak açıklandığı takdirde, milli güvenliği, milli menfaatleri ciddi ve
önemli bir şekilde zedeleyecek olan evrak, belge ve mesajlara verilen bir gizlilik derecesidir.
e) ÇOr GİZl-İ: Müsaadesiz o|arak açıklandığı takdirde; devletimize ve müttefiklerimize
hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek ve devlet güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye
düŞürecek önemi haiz olan evrak, belge ve mesajlara verilen en yüksek gizlilik derecesidir.

(4)İvedilik Dereceleri: Mesajın ilgili makama ulaştırılması ve işleme alınmasının zamanbakımından
öneminin belirlendiği bir bölümdür. İvedilik derecesinin tespiti mesajı hazır|ayan makama aittir.
İvedilik dereceleri; mesaj formunun sol üst köşesindeki ivedilik derecesi hanesİne yazıIır. ivedilik
dereceleri şunlardır:

a) NORMAL (ROUTINE) (RR): İvedi olarak değerlendirilmesi gerekmeyen bilgileri kapsayan
mesajlara verilecek ivedilik derecesidir.

b) İVEDİ (PRIORITY) (PP): Azami birkaç gün içinde cevap veya talimat verilmesi gerektiren ve en
geÇ bir sonraki mesai günü akşamına kadar makamca bilinmesind e yarar bulunduğu düşünülen
bilgileri kapsayan evrak ve mesajlar için kullanılır.

c) ÇOK İVPnİ GMMEDIATE) (OO) : En geç aynı gün içinde cevap verilmesi veya mesai saatleri
iÇerisinde makamca bilinmesinde çok büyük yarafl olduğu düşünülen bilgileri kapsayan evrak ve
mesaj lar için kullanı lır.

ç) HAREKAT YIı-OIRIM (FLASH) (ZZ): Geciktirildiğinde ülkemizin askeri, siyasi ve ekonomik
Çıkarları ile Çok acil değerlendirilmesi gereken ye zamana bağlı bilgileri içeren telgraf, evrak ve
mesajlara verilecek ivedilik derecesidir.

(5) Tarih-Saat Grubu: Mesaj formunun en üst satırına; Tarih-Saat-Grubu (Date- Time-Group)
hanesine, mesajı hazırlayankişİ tarafından altı rakamdan oluşan tarih ve saat ile içinde bulunulan Ay,
YIL kısaltılmış olarak yazı|ır. Saat, mahalli (B) veya (C) saati olarak, NAT9 mesajlarındaise (Z)
ZULU saatolarakyazılabilir.Örnek:09l530BHAZl4(MİLLİ) -09l330ZJLINl4(NAT9)olarak
yazıIır.

(6) Mesajlara Yapılacak İşlemler:

a) Gelen Mesaja Yapılacak İşlemler:
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Ek_6 DEVAMI

l) Çeşitli kaynaklardan Bakanlık, İl ve İlçe Guvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine
gönderilen mesajlar gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra ilgili personele teslim edilir.

b) Giden Mesajlara Yapılacak İşlemler:

1) Olağan durumlarda mesaj; hazırlayan personel, vardiya amiri ve I1 GAMER Başkanı veya adına
görevlendireceği yetkili bir personel tarafındanimza|anarak muhatabına gönderilir.

2) Olağanüstü durumlarda mesaj; hazır|ayan personel, vardiya amiri tarafindan imza|anarak
muhatabına gönderilir.

3) Mesai harici zamanlarda mesaj; hazır|ayan personel ve İl GAlztER Başkanın bilgisi dahilinde
vardiya amiri tar afın dan imz al anarak muhatab ı na g ö nd eri li r.

4) Gerçek mesajlar ile tatbikat mesajlarının ayırt edilmesinin önemi dikkate alınarak tatbikat
mesajlarınınyaz:ım|, ayırt edilmesi ve tanınması aşağıdaki şekilde olur:

5) Tatbikat Mesajlar:

Tatbikat mesajlarının tanınması aşağıdaki şekilde olur;

a) Mesaj formunun başlık kısmında, KGK (Konu Gösterge Kodu) Ibaresinden sonra, KONU
başlığı altında tatbikatın kısa adı belirtilip, örnek: GÜVENLİK2017 TATBİKATI şeklinde yazı|ır.
b) Tatbikat mesajlarında, mesajın metin kısmının bitiminde, en son satır olarak üç defa

TATB İKAT - TATB İKAT-TATB IKAT ib are si y azı|ır .
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cüvpxıir vB aciı, DURUMLAR RApoRU

ı.iı-i:

z nçEsi:

3.0LAY YgRl:

+.raRıH w saari:

s.oLAyIN özprı

o.öı-ü VE yARALI SAyISI:

ı .cöz N-ıINA ALINAN/yAKALANANLARIN SAyISI :

s.cizril-il( ppnpcp,si

ı.irırivaçLAR VE TALEI noirpN DESTEKLER:

(Personel, araç, malzeme vb.)

Io.ALINAN / pLANLANAN TEDBİRıSR:

ı ı .pBĞp,Rı.pxoinıı,re w rprı-iFLER:

ı z. niĞr,n HUSUSLAR: (Varsa)

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

Unvanı Unvanı

İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri
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Ek-7 DEVAMI

cüvnNı,iK vE aciı DuRuM RApoRuNuN DoLDuRuLMASINa iıişriN AçIKLAMA

r.iı,i:

z.iı,çrcsi:

3.oLAy yBRi:

Olay yeri mevki olarak belirtilecektir.

4.TARİH VE SAATİ:

Olayın meydana geldiği ilk tarih ve saat bilgisine yer verilecektir.

5.OLAYIN Özgri:
Olayla ilgili bilgiler, olay türü, olayın oluş şekli belirtilerek özet şeklinde açıklanacaktır.

o.Öı,Ü VE yARALI SAyISI:

Olaydaki ölü ve yaralı sayısı belirtilecektir.

7 .GÖZALTINA ALINAN/YAKALANANLARIN SAYISI :

Olayla ilgili gözaltına alınan velveya yakalananlann sayrsr belirtilecektir.

ı.cizriı,iK DERECESİ:

G|zLi, HiZMETE Özpr. TA SNiF DI Ş I(TD ) bel irtilecektir.

ı.İrırİveçLAR ve TALEP EDİLECEK DESTEKLER:

Talep edilecek ilave araç, gereç, malzeme, personel, haberleşme vb. ihtiyaçlara yer verilecektir.

IO.ALINAN/PLANLANAN TEDBİRLER:

Meydana gelen olayla ilgili alınan tedbirler, varsa ilave tedbirler ile alınması planlanan diğer tedbirler
ayfl aynyazı|acaktır.

1 I.DEĞERLENDİRME ve TEKLirınn:
Meydana gelen olayla ilgili olarak, vali veya vali yardımcısının bilgisi dahilinde, değerlendirmelere yer

verilecektir. Ayrıca meydana gelen olayın sebepleri, muhtemel sonuçlan ile alınacak tedbirlerin kısa bir
değerlendirmesi yapılacaktır.

12.DİĞER HUSUSLAR:

Yukarıda belirtilen konular dışında kalan hususlar varsa bu bölümde yer verilecektir.
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VEFAT FoRMU

...l...l...TA VE SAAT YLA

KAYSE VAL YON MERKEZG VENL VEA DURUMLAR KOORD
GAME

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ:

IL

iı,çn

YER VE SAAT

oLAYIN NİrBı,İĞİ

iı,iruynuĞu iı,rcrişiuı
KURULACAK
YAKINININ

ADI-SoYADI-
TELEFoN-

ADRES

AÇrKLAMA
(NEREDE NE

ZA]\,1AN
DEFNEDİLECEĞİ

VEYA
DEFNEDİLDİĞİ \rE
VEFAT YERi iLE
vaRse»iĞnn
BiLGiLER YER
ALACAI(TIR)

SIRA
No

ADI SOYADI VARSA
nürnrclcöREv/üNvAN

ciNsiypriı
YAŞI

HAZIRLAYAN

ADl soYADl

eönrvi/uıııvANl :

ONAYLAYAN

ADl soYADl

e önrvi/uııvRıııı

iırrişiıv aiıe ilrni
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TARIH VE SAAT ITIBARrYLA

XİVSnnİ VALİLİGİ İİ CÜVENLIK VE ACrL DURUMLAR KOORDINASYON MERI(EZI
(GAMER)

IL

ILÇE

YER VE SAATI

OLAYIN NITELIGI

HAZİRİAYAN

ADl SOYAD| :

cönrvi/uıvvnıııı :

i ı_rrişi ıvı gi le i ı_rni :

ONAYLAYAN

ADl SOYAD| :

GöREVi/UNVAN| :

i ı-rrişi ıvı gi Le i ı_rni :
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Ek-l0
T.c.

KAYSERi VALiLiĞi
il Güvenlik ve Acil Durumlar Koordİnasyon Merkezi

(GAMERl

şEHİT BİLGİ NoTu

Tarıh

Kayseri Valiliği GAMER e-posta:
Tel:0 (352) 503 04 43 Fax:0 (352} 503 04 53

ADl-soYADl-RÜTBEsi

DoĞUM TARiHi VE MEMLEKETi

MEDENi DURuMu _ çocuK sAYlsl - EşiNiN
KiMLiĞi

AiLENiN YAşADıĞl YER

ANNE - BABAN|N YAşADlĞl YER

ANNE - BABANlN inriaır aiLeiLeni

EŞiNiN ıRTiBAT BiLGiLERi

EŞiNiN çAL|ŞMA DURuMu - MEsLEĞi

çocuKtARlN EĞiTiM DURuMu

KARDEşLERiNiN EĞiTiM DuRUMU

KAç YlLLlX MEMuR oLDuĞU

GöREv yApTıĞı BiRiMDEKi süREsi

DEFiN YERi VE TAR|Hi

cENAzE TÖRENiNE KAT|LACAK/KAT|LAN
BAKANLAR KURutu üYELERi VE
MitLETVEKitLERi, cENAzE TöRENiNE
KAT|LACAK DiĞER ÜsT DÜzEY KişiLER

cENAzE NAKiL ARAcl GÜzERGAHl (KARAYotU -
HAvAYotu) VE REFAKATç| BiLGiLERi

oLAY AçlKLAMASl

GEREKL| GÖRDÜĞÜNÜz iı.evr aiLciLın
(KENDisi VE EBEVEYNiN|N EKoNoMiK
DuRuMU, DAHA ÖNcE AitEDE GAzi VEYA şEHiT
oLUP oLMADlĞl, ASKER VEYA PoLis KARDEŞi
oLuP otMADlĞl..vb)
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