
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI  

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Uzmanlığın Yapısı ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 53. maddesi istikametinde teşkil edilen Sivil Savunma Uzmanlığı’nın 

teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, 

hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 

     

Dayanak 

MADDE 2 – (1) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2941 sayılı Seferberlik ve 

Savaş Hali Kanunu,  2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 3634 sayılı Milli Müdafaa 

Mükellefiyeti Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 3150 no.lu Sivil Savunma ile ilgili Şahsi 

Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü, 6/3150 no.lu 

Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü, 13765 no.lu Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Nizamnamesi, 500 no.lu Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, 4397 no.lu Türkiye Kızılay 

Derneği Tüzüğü, Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları Yönergesi, Sivil 

Savunma Servisleri ile Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul 

ve Esasları Hakkında Yönerge, 12937 no.lu Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelik, 13543 no.lu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

  

Uzmanlığın yapısı   

MADDE 3 – (1) Sivil Savunma Uzmanlığı İdari Teşkilatı; Uzman, idari ve teknik personel, 

kurtarma personeli ve gönüllülerden oluşur.   

 

Tanımlar   

MADDE 4 - Bu yönetmelikte ifade edilen;  

a) Başkan: Toroslar Belediye Başkanını,  

b) Belediye: Toroslar Belediye Başkanlığı’nı,    

c) Belediye Meclisi: Toroslar Belediye Meclisini, 

d) Çalışan Personel: Sivil Savunma görev ve hizmetlerindeki idari ve teknik tüm memur, işçi, 

sözleşmeli personeli   

e) Uzman: Sivil Savunma Uzmanını ifade eder.    

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 5- (1) Uzmanlık, Afet ve Acil Durum Risk Yönetimi Sürecini etkin şekilde 

yönetmek amacı ile; 

a) Her bütçe yılına ait Uzmanlık bütçe tekliflerini hazırlar, 



b)  İhalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlar,  

c) Kurumun fiziksel ve personel sivil savunma güvenliğini sağlar,   

d) Afet öncesi ve sonrası acil durum hazırlıkları yapar,  

e) Kurumun afet ve acil durum güvenliğini sağlar, 

f) Kurumsal eğitim ve katılım çalışmalarını yapar, 

g) İlgili kurum, kuruluş ve uzman kişilerle çalışmalar yapar,  

h) Bilimsel araştırmalar yapar,  

i) Müdahale ekipleri kurara, eğitir, donatır ve hazır bulundurur,  

j) Yeterli idari, teknik ve meslek personelini görevlendirir,  

k) Sevk ve idare, ulaşım, iletişim donanımı hazırlar,  

l) Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlar,  

m) Proje geliştirir ve uygular, 

n) Yangın Yönergesi hazırlar ve günceller,  

o) Yıllık Tatbikat Planı hazırlar ve uygular,  

p) Diğer müdürlüklerle faaliyet koordinasyonu sağlar, 

r) Kurumun misyon ve vizyonuna etkin şekilde katılır,  

s) Kamu hizmetinde verimlilik, etkinlik, sürekli gelişmeye açık çağdaş kamu yönetimi plan 

program ve uygulamaları yapar.   

 

Sivil savunma uzmanın yetkileri  

MADDE 6- (1) Uzmanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun 

görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alır ve uygular,  

(2) Uzmanlığın işlevlerinin yürütülmesinde lüzumu halinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin 

ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına Onay sunar,  

(3) Uzmanlık ile ilgili yazışmaları yapar,  

(4) Uzmanlığa bağlı çalışanları denetler ve karşılaştığı aksaklıkları giderir,  

(5) Uzmanlık emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde başarı 

performans raporu düzenler, 

(6) Harcama ve İhale yetkilisi görevini üstlenir, 

(7) Birimdeki tüm personelin görev tanımını ve görev dağılımını yapar, 

(8) Uzmanlığın faaliyet alanına giren konularda Başkanlığın bilgisi dahilinde ilgili kişi, birim 

ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyonu sağlar, 

(9) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir. 

 

Sivil savunma uzmanın sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile 

kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve 

gereğince kullanılmasından Başkan’a karşı sorumludur.   

 

Sivil savunma uzmanlık personeli  

MADDE 8 – (1) Uzmanlık bünyesindeki idari ve teknik personel, yapılan görev dağılımı 

neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine 

getirilmesini sağlar, uzmanlık makamına karşı sorumludur, 

(2)  Kurtarma personeli, uzmanlık bünyesindeki ve diğer birimlerdeki görevli personeldir.   

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

    

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 9 – (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır.     

 

Gelen-giden evraka yapılacak işlemler  

MADDE 10 - (1) Uzmanlığa gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. 

Personel, evrakla ilgili yapılması gerekli iş ve işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla 

yükümlüdür. 

(2) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Uzmanlık 

dışına yazılan evrak zimmetle ilgili birime teslim edilir. 

  

Yapılacak olan yazışmalar 
MADDE 11 - (1)  Belediye birimleri arasındaki yazışmalar Sivil Savunma Uzmanının imzası 

ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının 

imzası ile yürütülür.  

 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik Toroslar Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan 

sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13 - (1) Bu yönetmelik hükümleri Mersin Toroslar Belediye Başkanı tarafından 

yürütülür.  

 


