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KADRO VEYA POZİSYONUN 

BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı/ Sivil Savunma Uzmanı 

STATÜSÜ İdari Personel 

UNVANI Şube Müdürü 

GÖREVİ Sivil Savunma Uzmanı 

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ 
Daire Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısı/ Rektör 

Yardımcısı/Rektör 

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI 

657, 7126 sayılı Kanun ve Afet ve Acil Durum Yönetmeliği çerçevesinde Üniversitemizde meydana gelebilecek 

afet ve düşman saldırılarına karşı personelin can ve mal kaybının en az seviyeye  indirilmesi,  hayati önem taşıyan 

her türlü  tesis ve kuruluşların korunması faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, 

savunma  gayretlerinin  personel tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve personelin moralini yüksek 

tutmak için alınacak her  türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ifade eder. 

 2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek. 

 Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak. 

 Gerekli olan araç, gereç ve malzemenin teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, gerekli ödeneği 

belirleyerek bütçeye konulmasını sağlamak. 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak. 

 Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek. 

 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

 Kurum içindeki ikaz alarm ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. 

 Görev esnasında içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü, yangın ve sabotajlara karşı vb…. eylemlere 

karşı duyarlı olmak ve bu sebeple personeli bilinçlendirmek. 

 Sivil Savunma Uzmanı, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanı/Genel Sekreter/Genel Sekreter 

Yardımcısı/ Rektör Yardımcısı/Rektör’e karşı sorumludur. 

 B. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A ve 68/B maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olmak,  

 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak 

 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,  

 Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,  

 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.  

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adı vet Soyadı: 

      Tarih                                            İmza 
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..…./……/…... 

ONAYLAYAN 

(Daire Başkanı) 

 

Adı ve Soyadı: 

      Tarih                                            İmza 

..…/..…/….. 
 


