SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
MİSYON
Giresun Belediyesi’nde mevcut olan ekiplerimiz ve araçlarımızla, kurumumuza,
şehrimize, Ülkemize din,dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin,doğal afetlerde, seferberlik ve
savaşların en az zararla ile atlatılmasına yardımcı olmak.
VİZYON
Dünyada ekolojik dengenin bozulması ile birlikte sivil savunma hizmetlerine ihtiyaç
duyulduğu günümüzde; tabii afetlere, büyük yangınlara ve düşman taarruzlarına karşı
Müdürlüğümüz ve bağlı kurum ve kuruluşların can ve mal kaybının asgari hadde
indirilmesi, bireylerin morallerinin yükseltilmesi için her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı
tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amacı ile birimimizin bilgi ve
birikimlerini kullanarak, ihtiyaç anında görevlendirilmiş personellerle birlikte hizmet
sunmaktır.
DEĞERLERİ:
- Tedbirli Olmak
- Ekip Çalışması
- Yetkinlik
- Saygı ve Hoşgörü
- Sürat
- Profesyonellik
İLKELERİ:
Birimimiz gerekli bütün tedbirleri alır.
- Çalışmalarımız ekip ruhu ile yapılır.
- Personelin yetkinliği önemlidir.
- Çalışanlarımız saygı ve hoşgörü gösterirler.
- Çalışmalarımızda hızlı olmak esastır.
- Birimimiz çalışmalarını profesyonelce yürütür
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyemiz Sivil Savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile Afet ve acil
durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacı ile Belediye Başkanı adına bu
görevleri Valilik ( İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ) ile birlikte yürütülmesini sağlamak
Amaç: Ülke savunmasının top yekün savunma amacına uygun olarak Silahlı
Kuvvetlerle birlikte gerçekleştirilecek olan diğer güç unsurları tarafından Sivil
Savunma,Koruyucu Güvenlik ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları konusunda
yürütülecek faaliyetlerin barıştan itibaren planlanması, tatbikatlarla denenmesi,ihtiyaç
duyulduğunda kısa sürede uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu suretle
hükümet otoritesinde devamlılığın sağlanması,Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kamu Kurum
ve Kuruluşlarının ve görev verilen Özel Sektör kuruluşlarının desteklenmesi ve halkın
hayatının idame ettirilmesi ,doğal afetlerde ihtiyaç duyulan, arama kurtarma,iş

makineleri,araç- gereç,insan gücü v.b.konularda gerekli faaliyetlerin hızlı,etkin ve
kaliteli yönetim sistemine paralel olarak standartlar geliştirilmesidir.

Hedef : Eksik olan Sivil Savunma planları tamamlanacak ve yapılmış olan planların
tekrar gözden geçirilerek güncelleştirilmesi yapılacaktır.Kurulan sivil savunma
servislerinde görevli personelin her yıl öncelikli olarak eğitimleri yaptırılacak.Kurum
çalışanlarına da aynı şekilde eğitim verilecektir. Eğitimi sivil savunma konularında
kurs almış konusunda uzman personel tarafından,günün şartlarına uygun olarak elde
etmiş olduğu bilgi donanımını ,teknolojik araç-gereçler
kullanarak,verimlilik,kalite,standartlaşma ve zaman planlamasını etkin şekilde
kullanarak gerçekleştirilmesi ve Hizmet binalarına ,personel ve bina güvenliği için
güvenlik sistemlerinin kurulması öncelikli hedefimizdir.
Yapılan Sivil Savunma Planları ve Sivil Savunma eğitimleri en doğru ve en ince
noktalarına göre araştırılarak yapılır ve günün şartlarına uygun bir şekilde doğru
karar vermek

GENEL BİLGİLER / SİVİL SAVUNMA KAVRAMI:
İnsanlar ve toplumlar arasındaki çatışmaların, ilk insanların ortaya çıkışı ile
başladığı ve en ilkel koşullardan günümüzün en modern imkanlarına kadar her türlü
vasıtayı kullanarak geliştiği ve asla son bulmadığı bilinmektedir. Toplumların bünyeleri
değiştikçe istek ve ihtiyaçları artmış, dolayısıyla kişiler ve toplumlararasında
anlaşmazlıklar meydana gelmiş, bunların çözümü için çoğu kez savaşlara
başvurulmuştur. Savaşlar insanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük
felaketlerden biridir.
Daima çok büyük acılara, sıkıntılara, zararlara sebep olmasına rağmen tüm insanlar
bilmesine rağmen maalesef savaşlar devam etmektedir. Bunların başlıca nedenlerini
şöyle sıralayabiliriz;
1-Daha zengin olma, daha büyük toprak edinme isteği,
2-Ağır coğrafi koşulların etkisi altında göç etme zorunluluğunun doğuşu
3-Kendi inanç ve yaşama tarzını başkalarına zorla kabul ettirme isteği,
4-Bağımsızlığın elde edilmesi amacı.
Bu amaçlara ulaşmak için devletler silahlanma yarışına girmişlerdir. Bu silahlanma yarışı
dünyamızı bir barut fıçısı haline getirmiş, nihayet Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile
insanlar yüz yüze gelmişlerdir. Bu savaşlar sivil halkın askerden daha çok tehlikeyle
karşılaştığını bariz olarak ortaya koymuştur. Örneğin 4 yıl süren Birinci Dünya
Savaşında DOKUZ BUÇUK MİLYON KİŞİ ÖLMÜŞ olup bunların % 5'i sivil, % 95'i
askerdir. 5 Yıl 8 ay süren İkinci Dünya Savaşında 52.000.000 kişi ölmüş olup bunların %

52'si asker % 48'i sivil halk olmuştur. Yaklaşık iki buçuk yıl süren Kore Savaşında ise
9.000.000 kişi ölmüş olup bunların % 16'sı asker olup, % 84'ü sivil halk olmuştur. Bu
gerçekler ışığında ülkeler sivil halkın korunması için teşkilat kurma zorunluluğu duymuş
ve Sivil Savunmanın kurumlaşmasını sağlamışlardır.

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI PERSONEL DURUMU
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1 Memur
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