
zEYriNzuRNU
BE LE D lY ESI

BAşKANLıK TEşK|ı_AT yöııerıııeı-irı-eni Yayın Tarihi ._l02l2OO7

siviı- sAvuNilıA uzıuANLıĞı
GöREv vE çAlışttiı yöHerueı_iĞi

Revizyon :0

Rırz. Tarihi

giRiNci nöıürvı
Amıç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve Kapsam

MADDE-I _ Bu Yönetmeliğin ıımacu Zeytinburnu Belediye Başkanlığ Savunma

Uzmarılığı'nrn kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklan ile çalışma usul ve esaslannr

diizenlemeltir

Dayanak

MADDE-2 - Bu Yönetmelilq 03/0712005 taıihli 5393 sayılı Belediye KanunulO/O7lzffi4

tarihli 5216 sqyılı Büyü§ehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer'i mevzııata üyanılarak

hazrlanmışnr.

MADDE-3 - Bu Yönetnıeliğin uygulanmasında;

Başkın : Zeytinbtmu Belediye Başkant'nr,

Beledrye : Zeytinbıınıu Belediye Başkanlrğ'nr,

Birin _ , :SiyilSavunmaUzmanlığını,

Personel : Müdiirlüğe baglı çalışanların trmünü,

ifde eder. 
.

TemıiJ İlkeler '

MADDE4 Zeytinburnu Belediye Başkanlığ Sivil Savunma Uzrnanlığ tüm

çalışmalannfu ,_

' 
" 

eylemlerde ş"truft k,- 4 Kry atma uygulamave eylemlerde şeffaft

'c) He§ap veribillrlit,

ç) Irupıa 
1slıOret.ı+deve 

ilçeyi ilgilendiren karaılerda kanlımcılı]L

d) Uygutamalarda aCalet ve hizınette eşitlik,

e) Belediye kaynaklannın kullanımında etkinlik ve verimlilik,
ı

0 Hizrıetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdiirülebilirlilq

temel ilkelerini esas alır.
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2ErrlNBuRNU
BELEDlYEsl

iriNci nöıüıvı
Kuruluş, Perconel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE-S - ZeYtinburnu Belediye Başkanlığ Sivil Savunma Uzrrıanlığ, 0glo6/lg58tarihli
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 07105/1962 tarihli lll00 sayılı Resmi Gazetede
YaYımlanan Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekkiiller Sivil
Savunma Personelinin Görev ve İşkiliimü Hakknda yönetırıelik gereğince Zeytinburnu
Belediye Başkanlığının .. l 1212006 tari}ıli . . . . . . .sayılı kararıyla kurulınuştur.

Personel

MADDE{ - ZeYtinburnu Belediye Başkanlığ Sivil Savunma Umantığı,nda bir Uzman ile
mer'i nonn kadro mevzuatına uygun nit9lik ve sayü personel görev yapar.

ı

G6rev, Yetki ve Sorumlul*lar

MADDE-7- Z.eytlnbıımu Belediye Başkanlrğ'nın am4laıq prensip ve potitikaları i[e bağlı
bulunulan mevzırıt ve Belediye Başkanr'nın belirleyeceğ esaslar-ç".ç"r".lrra", nat-ı"*
Makamırun emir ve direktifleri doğulhısunfu zeytinburnu Belediye;sr, .;;;;;;
sivil savuırma ihtiYaÇ \ie gerektitiHerinin temin, tedarih organizasyon \ıe ifasından
sorunıludur

BelediYe BaŞkanılun velveya görevlendirdiğ Başkan yardımcı5ının g6zetimi ve
denetimi altında YukaIda özetle betirtilen gu..rl".ı., ifa ve icrası bğlamnda: 

' -

a) Sivil sarqınroplanlannı haaılamak;

b) İlgililerle de iŞbiıliğ halinde planlanan işlerin gerçekle$irilınesini, değşiklik ve
Yenitiklerinin iŞlenmesini, gerektiğnde uygulanmasınr takip r" rueıarnuk,

c) Gerekli sivil savunma tesis, malzeçlç ve teçhizahnın tedarik ve teminini,
mevcutlann bakım ve korunmalqnru Fkip etrrıelq

ç) sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak;

BAşKANL|K TEşKILAT YÖNETınELixı-eni Yayın Tarihi . l02l2OO7

siviı- sAvuNıuA uzMANLıĞı
GöREv vE çALışMA yöNETMELiĞl
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siviı sAvuNilıA uzıuıANLıĞı
GöREv vE çALışirı vöıırrueı_iĞi
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d)

e)

0

g)

ğ)(

Sivil savunma hizmetleri için liizumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını;

konularıların sarf yerlerini teklit tespit ve takip etmek;

Çalışma raporlarınr hazırlamak;

Sivil savunma mevzuat, yaym ve emirlerini devamlı surette izlemeh incelemek ve

bunların gereklerinin bulunduklan daire ve müesseselerde uygulanmasıru teklif,

tavsiye ve takip etmek;

Sivi[ savunma tatbikat ve denemeleri, yayrn, propaganda ve diğer halk eğtimiyle

ilgili çalşmaları dtizenlemek ve yllrürrıe(

BeledlYe biinyesinde oluşturulan Afet Kıiz Merkezinin etkili olaı:ık_çalşgıasmı

sğlanmk

h) Betediye'nin seferberlik hazırlıklarının ilgıli kuruluşlarla işbirliği yaparak

planlanmasuu v€ uygulanmasını sağlamak,

f

=

:

sivil]ohğforcto_hal savaş hazulrkları planlama konusundaki talimatlar_la ve diğer

' mevzıat§erçevesinde ptanlamakve uygulanqasını sağlamak, . . 
'

i) Belediyelıin Koruyucu Güvenlik Özel Talimatnı haılaJnak ve llgıli5irimlerte

de işbirligi yrpu*t uygulagmasınr sağlamalç

j) Belediye]nın birimleri için gerekli her türlü güvenlİk.tedbİrleıİ4İn planlanması,

:

k), Sivil Savunma Kanunu ve bu konudaki dğer mevztıat ltİ§rnl_e{ni BaŞkanlık

içinde'ı15,$ıtanmasını sağtamak ııe uygulaınab,

l) .yangın_ ftivenliği ve NCB silahlan kgıusunda meVaıatın öngordüğil görevlerİ

yerine getitmek,

-m) nışınan taaiuzlarınd4 doğal afet[erde ve büyiik. yangınlardıl haİlqn caır ve mal

ku,"bro- eı azA indirilmesini sağlamalq
.i

n) Hayati oneme sahip her tiirlü resmi ve özel tesis ve teşekkiilterİn korunmasını

sğfamak, ,_ı,:].
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o) Savunma gayretlerinin sivil
yardımcı olmak,

6) 7|26 SaYılı Sivil Savunma Kanunu doğrulfusunda Zeytinbunıu Belediye,sine aittfim planlan ve detay plantarı hazırlamah

p) Plan hazırlaması gereken diğer biriırılerle koordineli olarak ptanlannıhazırtamalanru sağlamak, kontrol ve onay işlerıierini tamarıiamak,
r) Hazırladlğı veya birimlere hazırlattğ plantarü görev verileq personele geıeklieğtim-leri verrnek,

belirtilen temel-- görev, yetki ve
,"y: gO."vlendirdiği Buştao
Uaglamaa istihdam edilenler

halk tarafindan azami suretle desteklenmesine

s)

0)

a)

b)

BAşKANL|K TEşKİı-AT YÖNErMELixı_eni Yayın Tarihi :_10212017

siviı sAvuNilıA uzinANLıĞı
GöREv vE çAuşMa vOGİııİLlbi 

'
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BAşKANLıK TEşK|ı_AT yöNETı{ELirı_Eni Yayın Tarihi,._lO2l2O07

siviı_ sAvuNMA uziiANLıĞı
GöREv vE çAuşMA yöNETMELiĞl

Revizyon :0

Rvz. Tarihi

(

c) Görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli

önlemleri alarak, personelini sevk ve idare eder,

Ç) Birinci sicil amiri olarak bÇlı personelin çalışmalarını değerlendirir,

d) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, fufumlu ve yerinde
harcanmasıru sağlar,

e} FaaliYet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunlan uygulamaya
geçirebilmek için üstlerin onayma sunar,

0 Biiiminin ÇalıŞma progrıımuun hazırlanmas1 v9 çalışma progr€ımlanna uygun
çalışmay sÇlar,

g) Görev 
|anına guen konularda uygulamada orlayl çıkarı merra.ıat yetersizliğ ve

tedbirler konusunda Başkanlık Makamma teklifte bulunur,
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BAşKANLıK TEşK|uAT yöNETMELixı-rni Yayın Tarihi .JO2|2OO7

siviı- sAvuNıuıA uzMANLıĞı
GöREv vE çALışMa yöııerııeı_iĞi

Revizyon :0

Rrrz. Tarihi

(2) Diğer Personel

Müdürlüğün görev alanrna giren görevler; Müdilrlüğe tatısis edilen kadrolar
tarafindan İcra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasrnda dağılımı Sivil Savunma
Uzrrıanı tarafindan yapılır. Sivil Savunma Uzıranı, görevleri mevcut kadrolann sahip
oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, perforTnans başan seviyeleri vb. hiterize
edilebilir Yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine
getfuilh.

a) Müdilrlilğiiniln görev alanı ile ilgili olaralq Başkanlığn gayeleri, politikalan,

bütÇeleri ile uyumfu hedefler, planlar ve programlann getişirilınesinde tiim
oPerasyonal, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteğ eksilsiz v€rir,

b) BaŞkanlığın aırıaçlannr ve genel politikalrını, Çahştığ müdiblüğiın ,ğrş
alanlannı ilgilendiren bonıtuyla öğenir ve5tua-uygun tutum daınaruş sergıler,

-..

- 
: c) Görev alroİ lgloa" bultınan'faaliyetler iİlır rry", orta ve kısa vadellpı*ıuqo

hazür|anmgsında aılıiıinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yaptr
.. :Ç) MüdilrltlsOn tlnalsine tevdi edilen i§lerini en !şa zamanda ve eİ'ekonomik

d) , Müdiirlüğqn, h4berleşmrc _ve evrak alo§ını aınirinin direktifleri doğrultusunda

sağtar,

:, _ .:

ğ) Organizasyon yapısında velveya iş taıiflerinde zarrıarıLa doğacak değişiklikler
)

için kendini geliştiriı,

h) IŞtxlltlmtl esaslan, dihilinde, eş diizey ve diğer pozisyon}arla koordinasyon

içerisinde çalışır,

e)

-Sayfa 6 / 1G
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; nazırlaffiÜSında aıııirinin istdiği tı]m iş veişleJ'erl yup*,ytlgtt _ -' 
,: rüazürEn_mismda.aınıriııın istediği tiim İşveİşleqleri yaptr, yütqtiır,

- f) Bece! ve pesleki bilgi açısından kendini gelişirir, bu aırıaçlretkinliklere i§tekli
: olaıak katılır_ -
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ı) Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah e/ıer, iş

tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğu anlaşılmalannı sağlar,

lşleri en az maliyetle icra eder,

Kendisinin verimli ve etkin çalrşmasına yardım edecek bütiin konularda bilgisini

devamlı arttlnr,

Müdialüğiin ttim faaliyetlerinde ilgili kanun, tiiziik, yönetrıelik, genelge, tebliğ,

iş metotları vç diğer ilgili mer'i mevzuata riayet eder,

Müdiirtüğün verimliliğini arttınlması ve işlerin daha kaliteli, diizenli ve siiratli

sekilde_lirüttitbes1 içl" çalrşma metotlannr geliştirir, -"":1 atıtaka ve 
_adaba

uygrın hareket eder,

Yönetiınce alınan kararlann uygulayıcılzıra doğru bir şkilde ve, süratle

ulaşhnlmasrnr ıre uygulamasını sağlar,
ı,'

Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördilğii büffin raporları ekşksiz

D

j)

k)

D

m)

n)

llmzııLar,

Eş diizeydeki pozİsyonlaİla aniri4fo bilgisi ddhiline koordiıasJonu kunr,o)

ö)

p)

r)

s)

ş)

Çalşmalannda öınek futıım daııranış sergiler, .
I

a

Verilİn direktfg uyguTı iş ve işlemleri gerçekleştirir, -;

Veritren işi öngörillen bütçe sınırlan içerisinde katarak ifa eder,

r-

Faalİyellerin deygııı}lığınısağlaımak içiri yapılan işlemlerlgilgili her,tüdükaydı

tı4ar; çrgk-E belggleri dürrcnlqr ve_takip edeç_önemliotareygkl ıısulunş_,gygtllı.

_, 0 GörEv danınğafi'{aaliyetlerindurumunu ve_neticeleriyle ilgiüi istatistiki+ilğleri

P1- eder, Ge§ktiğınde bu bilgıLeri aırıirlerine ve ilgilileıe sunar.

Herhangi bir amaçla yurtiçi veya ıyurtdışı görev seyahatine gönderildiğnde,

amacın gerçekleşmesi bakrmından gittiği yerde yaptığı temaslan, çalışmalan ve

aldığ sonuçları belirten iize{, fakat kolayca anlaşılabİlir bir ilslup ve dtizende

rapor hazırlar, amirine verir,

u)
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!
_:

ü) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızınamı§r hususunda azalü itinay ve dİkkati

gösterir,

v) Başkan ve aınirinin uygun göreceği her türlü görevi İlgili mer'i mevzuat ve

amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

y) Sivil Savunma Uzrrıanlığr'nrn mevzuatına giren teknik konulann uygulaırıasını

YaP8tr,

z) Saırunma Uzrnantığı'nrn raporlamE istatistik işleri, kitaplık ve haberleŞme

§lerini yilrilttlr,

aa) Savun4a Uzmanlığnr4 ilıtiyacı olan demirbaş eşya ve işlelne malzemesinin

. t9qein edilmesi, muhafaza vb. işleri yürütilr,

bb) Be[ediydıin personel seferberlik hazırlıklarınrn ilgiti kuniluşlarla iŞbirligi

. yaparak planlanmasınr ve ınr şğlar,
{

pgkitiye;nin sorumlulğunda bulgıan milli seferberl$_hizrıct ve faaliyetlerini

sivi1otqğanüstii halsavaş hazrlıkları planlama konuşundaki ta imatlarla ve diğer

çerçevesinde planlar ve uygulanmasını sağlaı

cc)

çç] Betediye',rin Korugu Güventik Özel Tatimatınr-ha.irlar ve ilgili biriııılerle de
-a-işbirriği yapaıak uygutanıiıasmı sağJar, . ._ :

_Dişman 
taarruzlannda doğal afetlerde ve büyfü yaıgınlarda halkın can ve mal

kaybının en aza indirilmesini saglarj

Ftayati öneme sahip her tiir]ü resmi ve özel tesİs ve teşekktillerİn korunmasrnr

sağlaı, :
(,olbğ/
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giriş- çıkış kontrollerinin yapılrnası, miiracaat ve nö-betçi memurların diizenti

§alışınasıru sağlar, 
.
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hh) Savunma gayretlerinin sivil halk tarafindan azami suretle desteklenmesine

yardımcı olur,

ıı) Cephe gerisi maneviyatın muhafazası amacıyla alınacak her tiirlü silahsrz,

koruy.ıcu ve kıırtarıcı tedbir ve faaliyetleri yerine getirir,

ii) 7|26 Sayılı Sivil Müdafaa Kanunu doğrulfusunda.Zeytinburnu Belediye'sine ait

tiim plarılan ve detayplq.lan hazırlar,

Plan hazırlaması gereken diğer birimlerle koordineli olarak planlannın

hazı rlarn:ısrnr, kontrol ve onay işlemlerinin tamamlanmasını sağlar,

Hazulaöğı veya birimlere-hazırlattığı plarılarda3örev verilen personele gerekli

jj)

*]
eğitimlerin verilmesini sağİa.r,

_...

-.A

belediye binalarının yangın önlemlerini alır, gerekli m:

personeli görevlendirir ve eğitir, :
:.

oo) _Meri mevzuatın öngördüğÜ alg". görevler ile amiri tarannaan verilen göıevleri
'

icra edeı
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üçüııcü nör.,üpı
Çeşitli Hükiimler

yiirürlük

MADDE-g - Bu Yönetrnelik htiktımleri; Zeytinburnu Belediyesi Meclisinin karan ve
lstaııbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nrn onayından ışonra yürürltğe gi.er.

(

ı-
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BAşKANLıK rsşriuer vöxerııeıixı_eni Yayın Tanhi :_/02/2007

siviı- sAvuNıuA uziiANLıĞı
GöREv vE çALışMA yöNETtt ELiĞi

Yürütme


