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Birim: İdari mali işler müdürlüğü

Görev: Sivil Savunma Personeli

Amiri: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Görev Devri: Diğer görevlendirilen memur

Görev Amacı: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini 
ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Nitelik Profili:
 1) Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığı sağlık 
kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,
3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az iki yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol 
işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak, 

                           
                                                           GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
AFET DURUMUNDA:

1) Boşaltma; gelecek hasta ve yaralı miktarına ve mevcut afete göre mümkün olduğu kadar çabuk ve emin
bir şekilde hasta ve personelin kurumdan veya kurumun bir kısmından çıkarılmasını sağlamak.

2) Genişleme; boş yerlere karyola, şezlong, masa ve benzer eşyanın konularak yatak adedinin arttırılması ve
böylece kurum kapasitesinin genişletilmesini sağlamak.

3) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek. 
4) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak. 
5) Gerekli  olan  araç,  gereç  ve  malzemenin  teminini  ilgili  birimlerle  koordine  ederek  planlamak,

gerekli ödeneği belirleyerek bütçeye konulmasını sağlamak. 
6) İl  Afet  ve  Acil  Durum Müdürlüğü  ve  diğer  kamu  kurum ve  kuruluşları  arasında  işbirliği  ve

koordinasyonu sağlamak. 
7) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek 
8) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
9) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek. 
10)  Kurum içindeki ikaz alarm ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
11)  Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırılmasını sağlamak. 
12) Görev esnasında  içerden ve  dışarıdan kaynaklanabilecek  her  türlü,  yangın  ve sabotajlara  karşı

vb…. eylemlere karşı duyarlı olmak ve bu sebeple personeli bilinçlendirmek. 
13) Yukarıda belirtilen konularda ilgili  mercilere  bilgi  aktarmak,  detaylı  bilgileri  içeren tutanak ve

raporları düzenlemek.     

NORMAL DURUMLARDA:
Yangından korunma ve önleme tedbirlerini,  itfaiyenin standartlarını  tespit etmek, personeli  eğitmek, denetlemek ve
koordinasyonu sağlamak
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