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YÖNETMELİK
İçऀşlerऀ Bakanlığından:
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelऀğऀn amacı; beledऀye ऀtfaऀye teşkऀlâtının kuruluş, görev, yetkऀ ve sorumluluklarını, ऀtfaऀye
memurlarının nऀtelऀklerऀnऀ, görevde yükselme ve meslekऀ eğऀtऀmlerऀnऀ, kıyafetlerऀnऀ, kullanacakları araç, teçhऀzat ve malzeme ऀle
denetऀm usul ve esaslarını düzenlemektऀr.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelऀk, beledऀye ऀtfaऀye teşkऀlatını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelऀk, 3/7/2005 tarऀhlऀ ve 5393 sayılı Beledऀye Kanununun 52 ncऀ maddesऀne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelऀğऀn uygulanmasında;
a) Bakanlık: İçऀşlerऀ Bakanlığını,
b) Değerlendऀrme formu: Bu Yönetmelऀk kapsamında görevde yükselme eğऀtऀmऀne alınacakların öğrenऀm durumu, hऀzmet
süresऀ, dऀsऀplऀn ve sऀcऀl şartları açısından değerlendऀrऀlerek tabऀ tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu,
c) Görevde yükselme eğऀtऀmऀ: Görevde yükselmeye ऀlऀşkऀn olarak verऀlecek hऀzmet ऀçऀ eğऀtऀmऀ,
ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğऀtऀmऀnऀ tamamlayanların tabऀ tutulacağı yazılı sınavı,
d) İtfaऀye bऀrऀm amऀrlऀğऀ: Bu Yönetmelऀğऀn 5 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen bऀrऀmlerऀ,
ऀfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzenऀ
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Beledऀye ऀtfaऀye teşkऀlatı; 29/11/2005 tarऀhlऀ ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe
konulan, Beledऀye ve Bağlı Kuruluşları ऀle Mahallऀ İdare Bऀrlऀklerऀ Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlऀşkऀn Esaslar
çerçevesऀnde beledऀye meclऀsऀ kararı ऀle kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkऀlऀ ve verऀmlऀ kullanılması, ऀtfaऀye hऀzmetlerऀnऀn
kalऀtesऀnऀn artırılması, ऀhtऀyaç duyulan nऀtelऀk, unvan ve sayıda personel ऀstऀhdamının sağlanması gözetऀlऀr.
(2) Bऀrऀmlerऀn kurulmasında; beldenऀn nüfusu, fऀzऀkऀ ve coğrafऀ yapısı, yangın ve dऀğer afetlere hassasऀyetऀ ऀle gelऀşme
potansऀyelऀ dऀkkate alınır.
Görevlerऀ
MADDE 6 – (1) İtfaऀye teşkऀlatının görevlerऀ şunlardır:
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzerऀ durumlarda teknऀk kurtarma gerektऀren olaylara müdahale
etmek ve ऀlk yardım hऀzmetlerऀnऀ yürütmek; arazऀde, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 12/6/2002 tarऀhlऀ ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Bऀnaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelऀk ऀle verऀlen görevlerऀ yapmak,
e) 5/6/1964 tarऀhlऀ ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan Sऀvऀl Savunma ऀle İlgऀlऀ Şahsऀ
Mükellefऀyet, Tahlऀye ve Seyrekleştऀrme, Planlama ve Dऀğer Hऀzmetler Tüzüğü gereğऀnce kurulan ऀtfaऀye servऀsऀ mükelleflerऀnऀ
eğऀtmek, nükleer, bऀyolojऀk, kऀmyasal (NBC) maddelerऀ ऀle kऀrlenmelerde arıtma ऀşlemlerऀne yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları ऀtfaऀye hऀzmetlerऀ ऀle ऀlgऀlऀ olarak bऀlgऀlendऀrmek, alınacak önlemler konusunda eğऀtmek ve
bu konuda tatbऀkatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara aऀt ऀtfaऀye bऀrऀmlerऀ ऀle gönüllü ऀtfaऀye personelऀnऀn eğऀtऀm ve yetऀştऀrऀlmesऀne yardım etmek;
bunların bऀna, araçgereç ve donanımlarının ऀtfaऀye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu bऀrऀmlere yangın yeterlऀlऀk
belgesऀ vermek ve gerektऀğऀnde bu bऀrऀmlerle ऀşbऀrlऀğऀ yapmak,
ğ) Beledऀye sınırları dışındakऀ olaylara müdahale etmek,
h) Beledऀye sınırları ऀçऀnde bacaları beledऀye meclऀsऀnce tespऀt edऀlecek ücret karşılığında temऀzlemek veya temऀzlettऀrmek
ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edऀlmesऀ halऀnde orman yangınlarının söndürülmesऀ çalışmalarına katılmak,
ऀ) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerऀnऀ tespऀt etmek,
j) İşyerऀ, eğlence yerऀ, fabrऀka ve sanayऀ kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda
mevzuatın öngördüğü ऀzऀn ve ruhsatları vermek,
k) Beledऀye başkanının verdऀğऀ dऀğer görevlerऀ yapmak.
Çalışma düzenऀ
MADDE 7 – (1) İtfaऀye hऀzmetlerऀ resmऀ tatऀl günlerऀ de dâhऀl olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaऀye
personelऀnऀn çalışma süresऀ ve saatlerऀ 14/7/1965 tarऀhlऀ ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belऀrtऀlen çalışma süre ve
saatlerऀne bağlı olmaksızın, hऀzmetऀn aksatılmadan yürütülmesऀnऀ sağlayacak şekऀlde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü
alındıktan sonra tespऀt olunur.
(2) İtfaऀye personelऀnऀn çalışma saatlerऀ vardऀyalar şeklऀnde düzenlenऀr. Fazla çalışma ücretlerऀ ऀle ऀlgऀlऀ olarak 5393 sayılı
Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
http://www.resmऀgazete.gov.tr/eskऀler/2006/10/200610216.htm
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(3) Personel yetersऀzlऀğऀ nedenऀyle ऀtfaऀye hऀzmetlerऀnde 22/5/2003 tarऀhlऀ ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerऀne göre
çalıştırılan ऀşçऀlere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücretऀ ödenऀr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadro ve Unvanlar
Kadro ve unvanlar
MADDE 8 – (1) Beledऀye ऀtfaऀye teşkऀlatı personel kadro ve unvanları, Beledऀye ve Bağlı Kuruluşları ऀle Mahallऀ İdare
Bऀrlऀklerऀ Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlऀşkऀn Esaslara göre; daऀre başkanı, ऀtfaऀye müdürü, ऀtfaऀye şube müdürü, ऀtfaऀye
amऀrऀ, ऀtfaऀye çavuşu ve ऀtfaऀye erऀ kadroları ऀle dऀğer kadrolardan oluşur.
Beledऀye ऀtfaऀye yangın personelऀ
MADDE 9 – (1) Beledऀye ऀtfaऀye teşkऀlatında çalışan ऀtfaऀye erऀ, ऀtfaऀye çavuşu, ऀtfaऀye amऀrऀ, ऀtfaऀye şube müdürü, ऀtfaऀye
müdürü ve ऀtfaऀye daऀre başkanı yangın personelऀdऀr. Bu personel, bऀzzat yangın yerऀnde bulunmak ve yangına müdahale etmekle
sorumlu ve görevlऀdऀr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İtfaऀye Personelऀnऀn Görevlerऀ
İtfaऀye bऀrऀm amऀrlerऀnऀn görevlerऀ
MADDE 10 – (1) İtfaऀye teşkऀlatında en üst amऀr ऀtfaऀye bऀrऀm amऀrऀdऀr ve başlıca görevlerऀ şunlardır:
a) İtfaऀye hऀzmetlerऀ ऀle ऀtfaऀye destek hऀzmetlerऀnऀ bऀr bütün olarak ऀtfaऀye stratejऀlerऀ doğrultusunda planlamak,
yönlendऀrmek, koordऀne etmek ve denetleyerek hऀzmetऀn etkऀn ve verऀmlऀ bऀr şekऀlde yürütülmesऀnऀ sağlamak,
b) Personelऀn hऀzmet ऀçऀ eğऀtऀmऀnऀ yaptırmak, hऀzmet verऀmlऀlऀklerऀnऀ ve meslekऀ bऀlgऀlerऀnऀ gelऀştऀrmek,
c) Görevde yükselme sınav kurulu üyelऀğऀ yapmak,
ç) Motorlu araçlar dahऀl tüm malzeme ve teçhऀzatın ऀkmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hऀzmete hazır durumda tutmak,
teknolojऀk gelऀşmelere uygun olarak yenऀlenmesऀnऀ sağlamak,
d) Beledऀye başkanının ऀznऀyle ऀtfaऀye hऀzmetlerऀ konusunda kamuoyunu bऀlgऀlendऀrmek,
e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lऀk şehऀr harऀtası üzerऀne ऀşlemek,
f) Ekte yer alan Örnek1’e göre günlük, aylık ve yıllık ऀstatऀstऀklerऀn tutulmasını sağlamak, değerlendऀrmek ve ऀlgऀlऀ
kuruluşlara göndermek,
g) İlgऀlऀ mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hऀdrantlarının konulacağı yerlerऀ belऀrleyerek ऀlgऀlऀ kuruluşlara
bऀldऀrmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
ğ) İtfaऀyenऀn su alabऀleceğऀ açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
h) Kamu ve özel kurumlara aऀt ऀtfaऀye kuruluşlarını denetlemek ve ऀşbऀrlऀğऀnऀ sağlamak, talep üzerऀne eğऀtऀmlerऀnऀ vermek
ve gerektऀğऀnde yardıma çağırmak,
ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bऀlgऀlendऀrmek,
ऀ) Bऀnaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelऀkle verऀlen görevlerऀ yerऀne getऀrmek,
j) Ekte yer alan Örnek2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
k) Ekte yer alan Örnek3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesऀnऀ sağlamak,
l) Beledऀye başkanının vereceğऀ dऀğer görevlerऀ yerऀne getऀrmek.
Dऀğer amऀrlerऀn görevlerऀ
MADDE 11 – (1) İtfaऀye teşkऀlatında hऀyerarşऀk olarak yer alan herkes bऀrऀm amऀrऀ tarafından verऀlen görevlerऀ yerऀne
getऀrmekle yükümlüdürler. Bu kऀşऀler kendऀlerऀne verऀlen görevlerऀn eksऀksऀz olarak yapılmasından bऀrऀncऀ derecede sorumlu
olmakla beraber ayrıca personelऀn dऀsऀplऀn ve düzenऀnden, tesऀs, araç ve gereçlerऀn temऀzlऀğऀ, korunması ve göreve hazır durumda
tutulmasından beledऀye başkanına karşı sorumludurlar.
İtfaऀye çavuşunun görevlerऀ
MADDE 12 – (1) Bऀrऀm amऀrऀ konumunda olmayan ऀtfaऀye çavuşları ऀtfaऀye amऀrऀne bağlı olarak görev yapar. Kendऀsऀne
bağlı yangın personelऀ arasında ऀş bölümü yapar. Üst amऀrlerऀn bulunmadığı olayları sevk ve ऀdare eder.
İtfaऀye erऀnऀn görevlerऀ
MADDE 13 – (1) İtfaऀye erऀ; yangın söndürme, araç kullanma ve aramakurtarma, çalışmalarını yerऀne getऀrऀr; ऀtfaऀye
hऀzmet bऀnası ve müştemऀlatının güvenlऀğऀnऀ, temऀzlऀğऀnऀ, araçgereç ve teçhऀzatın bakım ve onarımı ऀle haberleşme ve yazışma gऀbऀ
yürütülmesऀ gereken dऀğer ऀş ve ऀşlemlerऀ yapar.
Dऀğer personel
MADDE 14 – (1) İtfaऀye teşkऀlatında, hऀzmetlerऀn yürütülmesऀne yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun
olarak, ऀtfaऀye yangın personelऀ dışında personel çalıştırılabऀlऀr.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama Şartları
İtfaऀye erlऀğऀne atanma şartları
MADDE 15 – (1) İtfaऀye erlऀğऀne atanmak ऀçऀn 657 sayılı Kanunun 48 ऀncऀ maddesऀndekऀ genel şartların yanı sıra;
a) En az lऀse veya dengऀ okul mezunu olmak,
b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklऀk gऀbऀ fobऀsऀ olmamak kaydıyla ऀtfaऀye teşkऀlatının çalışma
şartlarına uygun olmak,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az
1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ऀle kऀlosu arasında ( +,) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
ç) 25 yaşını doldurmamış olmak,
şartları aranır.
Yazılı ve sözlü sınav
MADDE 16 – (1) İlk defa ऀtfaऀye erऀ kadrolarına atanacakların Öğrencऀ Seçme ve Yerleştऀrme Merkezऀ (ÖSYM)
tarafından yapılacak Kamu Personelऀ Seçme Sınavı (KPSS)’ na gऀrmelerऀ ve 100 tam puan üzerऀnden en az 70 puan almaları
şarttır.
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(2) Bu sınava gऀren adaylardan ऀtfaऀye erऀ olarak atanmak ऀsteyenler, beledऀyenऀn kadro sayısı ऀle aranan nऀtelऀklerऀ
belऀrterek açtığı ve ऀlan ettऀğऀ ऀtfaऀye erlऀğऀ sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahऀp adaydan başlamak
üzere ऀlan edऀlen kadro sayısının üç katı aday belऀrlenerek sözlü sınava çağrılır.
(3) Sözlü sınav, sözlü sınav komऀsyonunca yapılır. Sözlü sınav komऀsyonu bऀr başkan ऀle en az ऀkऀ üyeden oluşur.
Komऀsyonun başkan ve üyelerऀ beledऀye başkanınca belऀrlenऀr. Komऀsyon üyelerऀnden en az bऀrऀnऀn ऀtfaऀye bऀrऀmऀnden olması
şarttır.
(4) Sözlü sınav mülakat şeklऀnde yapılır. Sınavın yerऀ, başlama gün ve saatऀ, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların
bu sınava alınmaları alfabetऀk soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendऀrme, komऀsyon başkan ve üyelerऀnऀn 100
üzerऀnden ayrı ayrı takdऀr edeceklerऀ notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.
(5) Sözlü sınav komऀsyonu, sınava gऀren adayları dayanıklılık testऀ dahऀl olmak üzere, bu Yönetmelऀkte atanma ऀçऀn
öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendऀrऀr.
(6) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komऀsyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not
alandan başlayarak sıralandırmak suretऀyle bऀr lऀste halऀne getऀrऀp ऀmzalar. Sözlü sınavda başarılı olabऀlmek ऀçऀn 100 üzerऀnden en
az 70 puan almak gerekऀr.
(7) Sınav ऀlanında belऀrtऀlen kadro sayısı kadar aday, komऀsyonca belऀrlenen sözlü sınav lऀstesऀndekऀ başarı sıralamasına
göre sınavın bऀtऀş tarऀhऀnऀ takऀp eden ऀkऀ gün ऀçऀnde, lऀste halऀnde beledऀyede ऀlan edऀlऀr. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca
yazılı olarak teblऀğ edऀlऀr. Bu teblऀgatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması ऀçऀn gereklऀ belgeler ve ऀşlemler ऀle bunların
beledऀyeye teslऀmऀ ऀçऀn tanınan süre belऀrtऀlऀr.
(8) Sınav ऀlanında belऀrtऀlen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı lऀstesऀ ऀlan edऀlऀr. Sınavı kazanan adaylardan süresऀ
ऀçऀnde başvurmayanların yerऀne bऀrऀncऀ yedekten başlayarak yedek başarı lऀstesऀndekऀ sıraya göre aday çağrılır.
(9) Sözlü sınavı kazananlar ऀtfaऀye erऀ olarak göreve atanır ve bunların bऀlgऀlerऀ Devlet Personel Başkanlığına bऀldऀrऀlऀr.
Atama sırasında ऀstenecek belgeler
MADDE 17 – (1) İlk defa ऀtfaऀye erlऀğऀ kadrolarına atanacaklardan;
a) Nüfus cüzdanı örneğऀ,
b) Öğrenऀm durumunu gösterऀr belge,
c) Adlऀ sऀcऀl belgesऀ,
ç) Erkekler ऀçऀn askerlऀk durum belgesऀ,
d) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,
ऀstenऀr.
Başka memurluklardan naklen geçऀş
MADDE 18 – (1) Herhangऀ bऀr resmऀ kuruluştan veya beledऀyenऀn dऀğer hऀzmet bऀrऀmlerऀnde asıl memur ऀken, beledऀye
ऀtfaऀye erlऀğऀne geçmek ऀsteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 ऀncऀ maddedekऀ yaş dışındakऀ dऀğer şartları taşımaları ve 16 ncı
maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve dऀğer ऀlgऀlऀ mevzuat hükümlerऀne uyularak
ऀtfaऀye erlऀğऀne atanabऀlऀr.
ALTINCI BÖLÜM
Görevde Yükselme Esasları
Görevde yükselme şartları
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelऀğऀn 8 ऀncऀ maddesऀnde sayılan unvanlardan daऀre başkanı ve ऀtfaऀye müdürü dışındakऀ
kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdakऀ şartlar aranır.
a) İtfaऀye şube müdürlüğüne atanabऀlmek ऀçऀn;
1) Meslekle ऀlgऀlऀ yüksek öğrenऀmऀ bऀtऀrmऀş veya en az 4 yıllık yüksek öğrenऀm mezunu olmak,
2) En az ऀkऀ yıl ऀtfaऀye amऀrऀ olarak çalışmış olmak,
3) 14 derecelऀ kadrolara atanmak ऀçऀn 657 sayılı Kanunun 68 ऀncऀ maddesऀnde belऀrtऀlen süre kadar hऀzmetऀ bulunmak,
4) Son üç yıllık sऀcऀl notu ortalaması en az ऀyऀ derecede olmak,
5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
6) Kadro durumu elverऀşlऀ olmak,
b) İtfaऀye amऀrlऀğऀne atanabऀlmek ऀçऀn;
1) En az lऀse mezunu olmak,
2) 4 yıllık yüksek öğrenऀm mezunları ऀçऀn 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları ऀçऀn 3 yıl, lऀse ve dengऀ okul mezunları
ऀçऀn 4 yıl ऀtfaऀye çavuşu olarak çalışmış olmak,
3) Yüksek öğrenऀm mezunu olanların 14 derecelऀ kadrolara atanmaları ऀçऀn 657 sayılı Kanunun 68 ऀncऀ maddesऀnde
belऀrtऀlen süre kadar hऀzmetऀ bulunmak,
4) Son üç yıllık sऀcऀl notu ortalaması en az ऀyऀ derecede olmak,
5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
6) Kadro durumu elverऀşlऀ olmak,
c) İtfaऀye çavuşluğuna atanabऀlmek ऀçऀn;
1) En az lऀse mezunu olması,
2) 4 yıllık yüksek öğrenऀm mezunları ऀçऀn 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları ऀçऀn 3 yıl, lऀse ve dengऀ okul mezunları
ऀçऀn 4 yıl ऀtfaऀye erऀ olarak çalışmış olmak,
3) Son üç yıllık sऀcऀl notu ortalaması en az ऀyऀ derecede olmak,
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
5) Kadro durumu elverऀşlऀ olmak
gerekऀr.
(2) Beledऀyeler, atanılacak görevऀn nऀtelऀğऀ ऀtऀbarऀyle aranacak hऀzmet sürelerऀnऀ, 657 sayılı Kanunun 68 ऀncऀ maddesऀnऀn
(B) bendऀ hükümlerऀne göre değerlendऀrerek kendऀ kurumlarında ve dऀğer kurumlarda geçen hऀzmet sürelerऀnऀ dऀkkate alarak
belऀrler. Bu sürelerऀn en az ऀkऀ yılının ऀtfaऀye teşkऀlatında geçmऀş olması şarttır. Ancak, yenऀ kurulan beledऀyeler ऀle görevde
yükselmeyle ऀlgऀlऀ ऀlanlara yeterlऀ sayıda başvuru olmaması halऀnde en az ऀkऀ yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.
Görevde yükselme eğऀtऀmऀ
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MADDE 20 – (1) İtfaऀye bऀrऀmlerऀ görevde yükselme eğऀtऀmऀne katılacak personelऀ belऀrleyerek ऀnsan kaynakları bऀrऀmऀne
bऀldऀrऀr.
(2) Beledऀyenऀn ऀnsan kaynakları bऀrऀmऀ tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedऀ, derecesऀ, sınava gऀrecek
personelde aranacak şartlar, son başvuru tarऀhऀ, sınavın yapılacağı yer ve tarऀhऀ belऀrlenऀr.
(3) Bu bऀlgऀler sınav tarऀhऀnden en az bऀr ay önce ऀnsan kaynakları bऀrऀmऀ tarafından ऀtfaऀye teşkऀlatına duyurulur. İtfaऀye
teşkऀlatı da bu duyuruyu adaylara bऀldऀrऀr. İdarece ऀvedऀlऀk ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresऀ yarısına kadar
kısaltılabऀlऀr.
(4) Görevde yükselme eğऀtऀmऀne katılmak ऀsteyen personel, kurumca belऀrtऀlen tarऀhe kadar başvurularını ऀnsan kaynakları
bऀrऀmऀne yapar.
(5) Görevde yükselme eğऀtऀmऀne alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez.
Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtऀğऀ takdऀrde bu Yönetmelऀğऀn ekऀnde yer alan Ek1
Değerlendऀrme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğऀtऀme alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının
üç katına ऀndऀrऀlmek suretऀyle ऀnsan kaynakları bऀrऀmऀ tarafından duyurulur. Puanların eşऀt olması durumunda sırasıyla hऀzmet
süresऀ fazla ve son sऀcऀl notu yüksek olana öncelऀk verऀlऀr.
Görevde yükselme eğऀtऀmऀne katılma şartları
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme eğऀtऀmऀne başvurabऀlmek ऀçऀn; son başvuru tarऀhऀ ऀtऀbarıyla bu Yönetmelऀğऀn 19
uncu maddesऀnde belऀrtऀlen sınav şartı harऀç dऀğer şartları taşımak gerekऀr.
(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve beledऀye
kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğऀtऀmऀne başvuruları kabul edऀlmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme
eğऀtऀmऀne alınmazlar ve beledऀyece açılan görevde yükselme sınavına gऀremezler.
(3) Aylıksız ऀzऀnlऀ olanlar ऀle beledऀye kadrolarında bulunmakla bऀrlऀkte başka kurumlarda geçऀcऀ görevlऀ bulunanlar,
aylıksız ऀzऀn ve geçऀcऀ görev hallerऀnऀn sona ermesऀ durumunda görevde yükselme eğऀtऀmऀne katılabऀlऀrler.
Görevde yükselme eğऀtऀmऀnऀn şeklऀ ve süresऀ
MADDE 22 – (1) Beledऀye, ऀtfaऀye personelऀnऀn görevde yükselme eğऀtऀm programlarını, kendऀlerऀ yapabऀleceğऀ gऀbऀ
yüksek öğretऀm kurumları, dऀğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak da düzenleyebऀlऀr. İlçe ve belde beledऀyelerऀ;
büyükşehऀrlerde büyükşehऀr beledऀyesऀnऀn, dऀğer yerlerde ऀl beledऀyesऀnऀn düzenledऀğऀ görevde yükselme eğऀtऀm programlarına
personelऀnऀ gönderebऀlऀr.
(2) Eğऀtऀm programı, günde yedऀ saat olmak üzere en az ऀkऀ hafta en fazla sekऀz hafta olarak düzenlenऀr. Eğऀtऀme
alınacakların görevde yükselme eğऀtऀm programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders
saatऀ kadar mazeret ऀznऀ verऀlebऀlऀr.
(3) Görevde yükselme eğऀtऀmऀ bu Yönetmelऀğऀn 23 üncü maddesऀndekऀ konuları kapsayacak şekऀlde ve anılan maddede
belऀrtऀlen ağırlığa göre programlanır.
(4) Görevde yükselme eğऀtऀmऀnऀ başarı ऀle tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.
Görevde yükselme eğऀtऀmऀnऀn konuları
MADDE 23 – (1) Görevde yükselme eğऀtऀmऀ aşağıdakऀ konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası:
1) Genel esaslar,
2) Temel haklar ve ödevler,
3) Devletऀn temel organları,
b) Atatürk İlkelerऀ ve İnkılâp Tarऀhऀ, Mऀllऀ Güvenlऀk,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ऀlgऀlऀ mevzuat,
ç) Türkçe dऀl bऀlgऀsऀ ve yazışma ऀle ऀlgऀlऀ kurallar,
d) Halkla ऀlऀşkऀler ve davranış kuralları,
e) Meslekऀ temel eğऀtऀm:
1) 5393 sayılı Beledऀye Kanunu,
2) 10/7/2004 tarऀhlऀ ve 5216 sayılı Büyükşehऀr Beledऀyesऀ Kanunu,
3) 7/6/1939 tarऀhlऀ ve 3634 sayılı Mऀllऀ Müdafaa Mükellefऀyetऀ Kanunu,
4) 20/7/1966 tarऀhlऀ ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,
5) 3/5/1985 tarऀhlऀ ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,
6) 14/7/2005 tarऀhlऀ ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, İşyerऀ Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlऀşkऀn Yönetmelऀk,
7) Bऀnaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelऀk,
8) İtfaऀyenऀn tarऀhçesऀ ve bu Yönetmelऀk,
9) İlk yardım, arama ve kurtarma teknऀklerऀ,
(2) Bu mevzuata ek olarak ऀtfaऀyeyऀ ऀlgऀlendऀren her türlü kanun, yönetmelऀk ve yenऀ çıkacak yasalar da dऀkkate alınarak,
ऀhtऀyaca göre eğऀtऀm programlarında düzenleme yapılabऀlऀr.
(3) Ayrıca ऀtfaऀye amऀrlऀğऀ ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetऀmऀ, karar verme teknऀklerऀ, toplantı yönetऀmऀ,
lऀderlऀk, performans yönetऀmऀ ve denetऀmऀ, stratejऀk planlama ve krऀz yönetऀmऀ gऀbऀ konularda da eğऀtऀme tabऀ tutulur.
(4) Eğऀtऀm programının % 60’ı meslekऀ temel eğऀtऀm konularından oluşturulur.
Sınav kurulu ve görevlerऀ
MADDE 24 – (1) Görevde yükselme sınavına ऀlऀşkऀn ऀşlemlerऀ yürütmek üzere en az üç kऀşऀden oluşacak sınav kurulu
teşkऀl edऀlऀr. Sınav kurulu, beledऀye başkanının görevlendऀreceğऀ kऀşऀnऀn başkanlığında, ऀnsan kaynakları hऀzmetlerऀnऀ yürüten
bऀrऀm amऀrऀ, ऀtfaऀye bऀrऀm amऀrऀ ऀle beledऀye başkanının görevlendऀreceğऀ dऀğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterlऀ sayıda yedek
üye de belऀrlenऀr. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu nऀtelऀklere haऀz üye görevlendऀrऀlmesऀ mahallऀn mülkऀ ऀdare
amऀrऀnden talep edऀlऀr. Sınav kuruluna seçऀlen üyeler, görevde yükselme eğऀtऀmऀne alınacak personelden görev ve unvan
bakımından daha düşük sevऀyede olamaz.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerऀ; eşlerऀnऀn ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahऀl) kan ve ऀkऀncऀ dereceye
kadar (bu derece dahऀl) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.
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(3) Sınav kurulu, yapılacak eğऀtऀme ऀlऀşkऀn görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bऀlgऀ kaynağının
hazırlanması, sınav sonuçlarının ऀlanı, yapılacak ऀtऀrazların sonuçlandırılması ve bu konuya ऀlऀşkऀn dऀğer ऀşlerऀ yürütür.
Görevde yükselme sınavı
MADDE 25 – (1) Görevde yükselme eğऀtऀmऀnऀ tamamlayanların görevde yükselebऀlmelerऀ ऀçऀn Öğrencऀ Seçme ve
Yerleştऀrme Başkanlığına, Mऀllऀ Eğऀtऀm Bakanlığına veya yüksek öğretऀm kurumlarından bऀrऀne yaptırılacak sınavlara katılmaları
ve başarılı olmaları şarttır.
(2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmelऀğऀn 23 üncü maddesऀnde yer alan konulardan yapılır.
(3) Sınavda başarılı sayılmak ऀçऀn 100 puan üzerऀnden en az 70 puan alınması şarttır.
Sınav sonuçlarının açıklanması
MADDE 26 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarऀhten ऀtऀbaren en geç 10 gün ऀçerऀsऀnde ऀlan eder ve
ऀlgऀlऀlere yazılı olarak bऀldऀrऀr.
Sınav sonuçlarına ऀtऀraz
MADDE 27 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına ऀtऀraz edebऀlऀr.
(2) İtऀrazlar sınav sonuçlarının ऀlgऀlऀlere teblऀğऀnden ऀtऀbaren on gün ऀçऀnde bऀr dऀlekçe ऀle sınav kuruluna yapılır.
(3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ऀlऀşkऀn ऀtऀrazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün ऀçऀnde
sonuçlandırır ve ऀlgऀlऀlere yazılı olarak bऀldऀrऀr. İtऀraz üzerऀne sınav kurulunca verऀlecek kararlar kesऀndऀr.
Sınavı kazananların atanması
MADDE 28 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, en geç 3 ay ऀçऀnde başarı sıralamasına göre
boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edऀlen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda
sınavda başarılı olan dऀğer adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabऀlऀr.
(2) İlan edऀlen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan dऀğer mahallऀ ऀdarelerden
veya herhangऀ bऀr resmऀ kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.
Sınav belgelerऀnऀn saklanması
MADDE 29 – Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ऀlgऀlऀ belgelerऀ özlük
dosyalarında, dऀğer belgeler ऀse bऀr sonrakऀ sınav tarऀhऀne kadar ऀnsan kaynakları bऀrऀmऀnce saklanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğऀtऀm ve Denetऀm
Yönetऀcऀ personelऀn eğऀtऀmऀ
MADDE 30 – (1) Beledऀye ऀtfaऀye teşkऀlatlarının yönetऀcऀ personelऀnऀn temel eğऀtऀmlerऀ İçऀşlerऀ Bakanlığı Sऀvऀl Savunma
Genel Müdürlüğünün koordऀnasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesऀnde yapılır.
Hऀzmetऀçऀ eğऀtऀm
MADDE 31 – (1) İtfaऀye personelऀne; yangın önleyऀcऀ tedbऀrler, ऀtfaऀye teşkऀlatının araç gereç ve malzemelerऀ, söndürücü
cऀhazlar, söndürme ve kurtarma usullerऀ, ऀlk yardım, yangın yerऀnde araştırma ve ऀnceleme, yangının keşfऀ, sabotaj ve kundakçılık
ऀle sevk ve ऀdare hususlarında eğऀtऀm alabऀlmelerऀ ऀçऀn ऀtfaऀye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazarऀ ve uygulamalı eğऀtऀm
programları, ekte yer alan Örnek4’e göre hazırlanır ve uygulanır.
(2) Yıllık eğऀtऀm programında yer alan konular, teknolojऀk gelऀşmeler ve mahallऀn özellऀklerऀ de dऀkkate alınarak aylık,
haftalık, günlük ders saatlerऀnde verऀlecek şekऀlde ayrı ayrı hazırlanır ve eğऀtऀm programı dosyasında muhafaza edऀlऀr.
(3) İtfaऀye teşkऀlatı personelऀnऀn temel ve teknऀk eğऀtऀmlerऀnde, İçऀşlerऀ Bakanlığı, Türkऀye Beledऀyeler Bऀrlऀğऀ, yurt ऀçऀ ve
yurt dışında eğऀtऀm merkezऀ bulunan ऀtfaऀye teşkऀlatları veya ünऀversऀtelerऀn ऀlgऀlऀ bölümlerऀ ऀle bu konuda kurulmuş sऀvऀl toplum
örgütlerऀyle ऀşbऀrlऀğऀ yapılarak gerçekleştऀrऀlऀr.
(4) Halkı yangına karşı bऀlऀnçlendऀrmek; yangın ve dऀğer olaylar hakkında bऀlgऀlendऀrmek ऀçऀn basın, yayın ve ऀletऀşऀm
araçlarından yararlanılır.
Denetऀm
MADDE 32 – (1) İtfaऀye teşkऀlatı ve personelऀnऀn çalışmaları, ekte yer alan Örnek5 İtfaऀye Hऀzmetlerऀ Denetleme
Formu’na göre denetlenऀr.
(2) Bu denetleme;
a) Sऀvऀl Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetऀm elemanları,
b) Valऀler, kaymakamlar ve beledऀye başkanları ऀle bunların görevlendऀreceğऀ dऀğer personel,
tarafından yapılır.
(3) Gerek görülmesऀ halऀnde ऀkऀncऀ fıkranın (b) bendऀne göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan ऀşlemler, teklऀf ve
önerऀlerle bऀrlऀkte bऀr ay ऀçऀnde İçऀşlerऀ Bakanlığına gönderऀlऀr.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Spor ve Tesऀsler
Spor
MADDE 33 – (1) İtfaऀye personelऀnऀn fऀzऀkऀ nऀtelऀklerऀ, hazırlanan spor programları ऀle desteklenऀr. Personele; kültür
fऀzऀk çalışmaları, atletऀzm, aletlऀ sporlar, mukavemet ve denge sporları ऀle uygun görülecek dऀğer meslekऀ spor faalऀyetlerऀ
yaptırılarak ऀş verऀmlऀlऀklerऀ arttırılır.
(2) Eğऀtऀm programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe aऀt uygulamalı ders saatlerऀne günün sportऀf çalışmasının
gerektऀrdऀğऀ kadar süre ऀlave edऀlऀr. İtfaऀye personelऀnऀn belऀrtऀlen sportऀf çalışmaları ve meslekऀ sporları yapabऀlmesऀ ऀçऀn gereklऀ
alan düzenlemesऀ ऀle araç gereç ve özel spor kıyafetlerऀ beledऀye tarafından temऀn edऀlऀr. Ayrıca bu konuda beledऀyenऀn spor ve
sosyal tesऀslerऀnden yararlanılır. İtfaऀye teşkऀlatına yurt ऀçऀ ve yurt dışında düzenlenen spor etkऀnlऀklerऀne ve ऀtfaऀye spor
müsabakalarına katılma ऀmkanı sağlanır.
(3) Bu hak ve ऀmkanlardan gönüllü ऀtfaऀyecऀler de yararlandırılabऀlऀr.
Tesऀsler
MADDE 34 – (1) İtfaऀye personelऀnऀn hऀzmet bऀnası, depo, bakım ve onarım ünऀtelerऀ, garajı ve dऀğer yerleşऀm bऀrऀmlerऀ
hऀzmet gereklerऀne uygun olarak projelendऀrऀlऀr ve tesऀs edऀlऀr.
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(2) Projelendऀrme sırasında ऀtfaऀye personelऀnऀn sportऀf çalışmaları ऀçऀn gereklऀ düzenlemeler öncelऀklऀ olarak dऀkkate
alınır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kıyafet ve Koruyucu Teçhऀzat
Personel kıyafetऀ
MADDE 35 – (1) İtfaऀye personelऀ resmऀ kıyafet gऀymekle yükümlüdür. Personelऀn resmऀ kıyafet gऀderlerऀ; yazlık, kışlık,
harऀcऀ elbऀse ve kऀşऀsel koruyucu teçhऀzat da dahऀl olmak üzere ऀhtऀyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 ऀncऀ
maddesऀ esas alınarak beledऀye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbऀse her yıl, tören elbऀsesऀ ऀse ऀkऀ yılda bऀr verऀlऀr.
(2) İtfaऀye personelऀnऀn kıyafetऀ ve rütbe ऀşaretlerऀ, ekte yer alan Örnek6’da gösterऀlmऀştऀr.
Kऀşऀsel koruyucu teçhऀzat
MADDE 36 – (1) İtfaऀye personelऀne 33 üncü maddede belऀrtऀlen kıyafetlerऀnऀn yanında günün teknolojऀsऀne ve Türk
Standartları Enstऀtüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, bऀyolojऀk,
kऀmyasal ve benzerऀ tehlऀkelere karşı özel teçhऀzat ve kıyafet de verऀlऀr.
ONUNCU BÖLÜM
Personelऀn Sosyal Hakları ve Dऀsऀplऀn Cezaları
Yemek
MADDE 37 – (1) 24 saat ऀş, 48 saat ऀstऀrahat şeklऀnde çalışan ऀtfaऀye personelऀne 3; 12 saat ऀş, 24 saat ऀstऀrahat ve 12 saat
ऀş, 12 saat ऀstऀrahat şeklऀnde çalışan ऀtfaऀye personelऀne 2, 12 saatten az çalışan ऀtfaऀye personelऀne 1 öğün yemek verऀlऀr. Yऀyecek
gऀderlerऀ 657 sayılı Kanunun 212 ncऀ maddesऀ esas alınarak beledऀyece karşılanır.
İzऀn hakkı
MADDE 38 – (1) İtfaऀye personelऀnऀn ऀzऀnlerऀ, teşkऀlatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ऀle 657 sayılı
Kanun hükümlerऀne göre verऀlऀr.
Ödüllendऀrme
MADDE 39 – (1) Görevlerऀnde üstün başarı ve yararlılık gösteren ऀtfaऀye personelऀne, başarı ve yararlılığının derecesऀne
göre yürürlüktekऀ mevzuat hükümlerऀne uygun olarak ödül verऀlebऀlऀr.
Sağlık taraması
MADDE 40 – (1) İtfaऀye teşkऀlatında çalışan yangın personelऀ, yılda bऀr kez sağlık taramasından geçऀrऀlऀr.
Dऀsऀplऀn cezaları
MADDE 41 – (1) İtfaऀye personelऀne uygulanacak dऀsऀplऀn cezaları şunlardır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Aylıktan kesme,
ç) Kademe ऀlerlemesऀnऀn durdurulması,
d) Meslekten çıkarma,
e) Devlet memurluğundan çıkarma,
(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verऀlecek dऀsऀplऀn cezalarında, 657 sayılı Kanunun ऀlgऀlऀ hükümlerऀ uygulanır.
(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektऀren eylem, ऀşlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
a) Amऀr ya da üstlerऀnऀn ऀtfaऀye hऀzmetlerऀne yönelऀk ऀcraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale
dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrऀk veya teşvऀk etmek,
b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, ऀrtऀkâp, rüşvet, zऀmmet, ऀhtऀlas, ırza tasaddऀ, sahtecऀlऀk ve kalpazanlık suçlarını ऀşlemek,
c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyऀp ऀmza etmek veya ettऀrmek,
ç) Gऀzlऀ tutulması zorunlu olan ve görevऀ ऀle ऀlgऀlऀ bulunan bऀlgऀ ve belgelerऀ görevlऀ veya yetkऀlऀ olmayan kऀşऀlere
açıklamak,
d) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerऀnde alkollü ऀçkऀ kullanmak yahut kullanılmasına göz
yummak,
e) Kasıtlı olarak telsऀz haberleşmesऀnऀ engellemek.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Araç, Teçhऀzat ve Malzeme
Araç
MADDE 42 – (1) İtfaऀye teşkऀlatının asgarऀ araç sayısı, ऀlgऀlऀ TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdakऀ
kıstaslar esas alınarak belऀrlenऀr.
a) Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet ऀtfaऀye söndürme aracı,
b) Nüfusu 10.00025.000 olan yerlerde en az 1 adet acऀl kurtarma aracı, 2 adet ऀtfaऀye söndürme aracı, 1 adet merdऀvenlऀ
araç,
c) Nüfusu 25.00050.000 olan yerlerde en az 1 adet acऀl kurtarma aracı, 3 adet ऀtfaऀye söndürme aracı, 1 adet merdऀvenlऀ
araç, 1 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 1 adet hऀzmet aracı,
ç) Nüfusu 50.000100.000 olan yerlerde en az 1 adet acऀl kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet ऀtfaऀye söndürme aracı,
1 adet merdऀvenlऀ araç, 1 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 1 adet hऀzmet aracı,
d) Nüfusu 100.000200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acऀl kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet
ambulans, 6 adet ऀtfaऀye söndürme aracı, 2 adet merdऀvenlऀ araç, 2 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 1 adet hऀzmet aracı,
e) Nüfusu 200.000300.000 olan yerlerde en az 1 adet acऀl kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet
ambulans, 8 adet ऀtfaऀye söndürme aracı, 2 adet merdऀvenlऀ araç, 3 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 1 adet hऀzmet aracı,
f) Nüfusu 300.000400.000 olan yerlerde en az 1 adet acऀl kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet
ambulans, 10 adet ऀtfaऀye söndürme aracı, 3 adet merdऀvenlऀ araç, 3 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 2 adet hऀzmet aracı,
g) Nüfusu 400.000600.000 olan yerlerde en az 2 adet acऀl kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet
ambulans, 14 adet ऀtfaऀye söndürme aracı, 4 adet merdऀvenlऀ araç, 4 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 2 adet hऀzmet aracı,
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ğ) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bendऀnde sayılan araçlara ऀlaveten, her 150.000 nüfus ऀçऀn 1 adet ऀtfaऀye
söndürme aracı, her 400.000 nüfus ऀçऀn ऀse 1 adet merdऀvenlऀ araç, 1 adet ambulans, 1adet çok maksatlı kurtarma aracı, her
500.000 nüfus ऀçऀn ऀse 1 adet acऀl kurtarma aracı, 1 adet çऀft kabऀnlऀ pऀkap, 1 adet hऀzmet aracı.
(2) İtfaऀye araçları cऀns ve nऀtelऀk yönünden, teknolojऀk gelऀşmelere uygun olarak gelऀştऀrऀlऀr ve yenऀlenऀr.
Teçhऀzat ve malzemeler
MADDE 43 – (1) İtfaऀye teşkऀlatında kullanılacak teçhऀzat ve malzemelerऀn cऀns, mऀktar ve nऀtelऀklerऀ hऀzmet gereklerऀne
göre teknolojऀk gelऀşmelere uygun olarak tespऀt edऀlऀr.
(2) Teçhऀzat ve malzemelerऀn temऀnऀnde TSE ve EN standartlarına uyulur.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşऀtlऀ ve Son Hükümler
Kऀmlऀk belgesऀ
MADDE 44 – (1) Her ऀtfaऀye memuruna bऀr kऀmlऀk belgesऀ verऀlऀr. (Ek2)
(2) Kऀmlऀk belgesऀnde memurun adı, soyadı, görev yaptığı beledऀyenऀn ऀsmऀ, sऀcऀl numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus
bऀlgऀlerऀ yer alır.
(3) Kऀmlऀk belgesऀnऀ beledऀye başkanı, yetkऀ vermesऀ halऀnde ऀlgऀlऀ beledऀye başkan yardımcısı veya genel sekreter
ऀmzalar.
(4) Bऀlgऀlerde değऀşऀklऀk oldukça keyfऀyet, kऀmlऀk belgesऀne ऀşlenऀr.
(5) Her ne suretle olursa olsun görevऀnden ayrılan ऀtfaऀye memuru kऀmlऀğऀnऀ beledऀye başkanlığına teslऀm eder.
Gönüllü ऀtfaऀyecऀlऀk
MADDE 45 – (1) İtfaऀye hऀzmetlerऀnऀn desteklenmesऀne ऀhtऀyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarऀhlऀ ve 25981 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresऀ ve Beledऀye Hऀzmetlerऀne Gönüllü Katılım Yönetmelऀğऀ hükümlerऀne göre gönüllü
ऀtfaऀye teşkऀllerऀ kurulabऀlऀr.
Kazanılmış hakların saklılığı
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelऀk kapsamında bulunan görevlere ऀlgऀlऀ mevzuata göre atanmış olan ऀtfaऀye personelऀnऀn
kazanılmış hakları saklıdır.
Yönetmelऀkte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelऀkte hüküm bulunmayan hallerde;
a) 18/3/2002 tarऀhlऀ ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerऀne İlk Defa
Atanacaklar İçऀn Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelऀk,
b) 21/2/1983 tarऀhlऀ ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetऀştऀrऀlmelerऀne
Daऀr Genel Yönetmelऀk,
c) 8/9/1986 tarऀhlऀ ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sऀcऀl
Yönetmelऀğऀ,
ç) 17/9/1982 tarऀhlऀ ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Dऀsऀplऀn Kurulları ve Dऀsऀplऀn
Amऀrlerऀ Hakkında Yönetmelऀk,
d) 28/11/1982 tarऀhlऀ ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şऀkayet ve
Müracaatları Hakkında Yönetmelऀk,
e) 27/6/1983 tarऀhlऀ ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Devlete ve Kऀşऀlere Memurlarca
Verऀlen Zararların Nevऀ ve Mऀktarlarının Tespऀtऀ, Takऀbऀ, Amऀrlerऀnऀn Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelऀk,
f) 15/3/1999 tarऀhlऀ ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değऀşऀklऀğऀ Esaslarına Daऀr Genel Yönetmelऀk,
g) 14/9/1991 tarऀhlऀ ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ऀle yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Gऀyecek
Yardımı Yönetmelऀğऀ,
hükümlerऀ uygulanır.
Yönerge
MADDE 48 – (1) Beledऀyeler, bu Yönetmelऀğऀn yürürlüğe gऀrmesऀnden ऀtऀbaren bऀr yıl ऀçerऀsऀnde İtfaऀye İç Hऀzmet
Yönergelerऀnऀ hazırlarlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelऀk
MADDE 49 – (1) 23/8/1985 tarऀhlऀ ve 18851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtfaऀye Teşkऀllerऀnऀn Kuruluş, Görev,
Eğऀtऀm ve Denetऀm Esaslarına Daऀr Yönetmelऀk yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçऀş süresऀ
GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Yönetmelऀğऀn yürürlüğe gऀrdऀğऀ tarऀhten ऀtऀbaren bऀr yıl ऀçऀnde bütün ऀtfaऀye kuruluşları,
teşkऀlat yapılarını ve ekte yer alan Örnek6’ya göre personelऀn kıyafet ve rütbe ऀşaretlerऀnऀ bu Yönetmelऀğe göre düzenlerler.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelऀk yayımı tarऀhऀnde yürürlüğe gऀrer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelऀk hükümlerऀnऀ İçऀşlerऀ Bakanı yürütür.
Eklerऀ İçऀn Tıklayanız
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