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İŞİN KISA TANIMI:
Kamu kurum ve kuruluĢlarının sivil savunma, seferberlik ve savaĢ hali hizmetleri ile afet ve
acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
1- Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
2- Kamu kurum ve kuruluĢlarının tahliyeye iliĢkin planlamasını koordine etmek,
3- Sivil savunma servislerinin kuruluĢunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
4- Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin
tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve
korunmalarının takibini yapmak,
5- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili
birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
6- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri
bilgilendirmek,
7- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini
yerine getirmek,
8- Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil
Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları arasında iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
10- 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda
uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
11- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin
iĢletilmesine iliĢkin iĢlemleri yürütmek,
12- Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
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13- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve
tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun
denetimine tabi özel kuruluĢ personeline eğitim vermek,
14- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu
adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini
ve yürütülmesini sağlamak,
15- Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluĢlarında yürütülen afet, sivil savunma,
acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
16- Seferberlik ve savaĢ hali hazırlıkları ile ilgili iĢ ve iĢlemlerini yapmak ve yaptırılmasını
sağlamak,
17- Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, Ġl Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
18- Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve
kuruluĢlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,
19- Ġlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.
YETKİLERİ:
1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak,
yaptırmak, denetlemek, takip ve koordine etmek
2- Faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak
EN YAKIN YÖNETİCİSİ:
Ġl Müdür Yardımcısı
ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:
BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
2- Fakülte veya 4 yıllık yüksekolul mezunu olmak
3- Sivil Savunma Uzmanlığı Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavına katılarak baĢarılı
olmak

UġAK ĠL GIDA, TARIM ve
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ġġ UNVANI
BÖLÜMÜ

Sivil Savunma
Uzmanı
Ortak Görev
Tanımı

GTHB.64.ĠLM.KYS.
Döküman No:
GT.01.04
Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:
Sayfa No:

03.08.2013
29.01.2018
1
3/3

ÇALIŞMA KOŞULLARI :
Mesai: Mesai saatleri ve gerektiğinde mesai saatleri dıĢında da görev yapmak.
Çalışma Ortamı: Büro,arazi ve denetim yerlerinde çalıĢmak.
Seyahat Durumu: Görevi gereği seyahat edebilmek.
Risk Durumu: Denetim yerlerinde olumsuz durumla karĢılaĢmak,trafik kazası,

