T.C
YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Amaç
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki
ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,
kıyafetlerini, yedirilmelerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönetmelik Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b, 18/m, 52.
maddesi ve 21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye: Yüksekova Belediyesi
Üst yönetici: Yüksekova Belediye Başkanı
Üst yönetim: Yüksekova Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları
Müdür : Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Şeklinde tanımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı kadroları; Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar
çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. İtfaiye hizmetlerinin sunulmasında kaynakların etkili ve
verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda
personel istihdamının sağlanması gözetilir.
(2) Birimlerin kurulmasında; Yüksekova Belediyesinin sorumluluk alanı içindeki nüfus, fiziki ve coğrafi
yapı, yangın ve diğer afetlere hassasiyet, gelişme potansiyeli ve kendi yöresine ait diğer özellikler
dikkate alınır.
Görevler
MADDE 6 – İtfaiye Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren
olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, 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 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili
Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan
itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde
arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler
konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine
yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu
denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği
yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek
veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,ı) Talep edilmesi halinde
orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu
konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
Çalışma düzeni
MADDE 7 –(1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür.
İtfaiye personelinin çalışma saatleri 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde üç vardiyadır. Fazla çalışma
ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır ve İtfaiye Teşkilatında görev
yapan tüm memur personeli kapsar. . Yaptığı görev itibari ile 24 saat çalışılması gerekmeyen birimler
normal mesai şartlarında ilgili şube müdürünün teklifi, Daire Başkanın onayı ile çalıştırılır. Ancak
hizmetin özelliği nedeni ile hafta sonu tatillerinde nöbetçi personel bulundurulabilir.
(2) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine göre çalıştırılan işçi personele, Toplu İş Sözleşmesi gereğince fazla çalışma ücreti ödenir.
(3) Afet ve acil durumlar ile itfaiyenin görevleri arasında sayılan diğer tüm hizmetlerin yerine getirilmesi
için; ihtiyaç duyulması halinde, görev dışında bulunan diğer personel İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından
göreve çağrılır. Çağrıldığı halde mazeretsiz olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal
yaptırımlar uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadro ve Unvanlar
MADDE 8– Yüksekova Belediyesi İtfaiye Teşkilatı; personel kadro ve unvanları, norm kadro cetvelinde
belirlenmiş olup, bunlardan bazıları şunlardar; 1 İtfaiye Müdürü , 1 İtfaiye Amiri, 2 İtfaiye Çavuşu, İtfaiye
Erleri, İtfaiye Şoförleri ve diğer yardımcı destek personel kadro ve unvanlarından oluşur.
Belediye itfaiye personeli
MADDE 9 - Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye müdürü,
itfaiye daire başkanı ve diğer destek personeli de İtfaiye Hizmetleri personelidir. Bu personel, bizzat olay
yerinde bulunmak ve İtfaiye olaylarına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İtfaiye Personelinin Görevleri
İtfaiye Müdürünün görevleri

MADDE 10 - İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye Müdürüdür. Başlıca görevleri şunlardır:
a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda
planlamak/planlattırmak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Personelin hizmet içi eğitiminin yaptırılmasını, hizmet verimliliklerinin ve mesleki bilgilerinin
geliştirilmesini sağlamak,
c) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırılmasını, hizmete
hazır durumda tutulmasını ve teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapılmasını ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine
işlenmesini sağlamak,
f) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara
gönderilmesini sağlamak,
g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerlerin belirlenmesini,
ilgili kuruluşlara bildirilmesini ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarının denetlenmesini ve işbirliğini, talep üzerine
eğitimlerinin verilmesini sağlamak ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında
bilgilendirmek/bilgilendirilmesini sağlamak,
i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevlerin yerine getirilmesini
sağlamak,
j) Afet Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yapmak,
k) İtfaiye İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
l) Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,
m)Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
n)Yürürlükteki mevzuata göre verilen görevlerin yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu Belediye Başkan
Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

İtfaiye amirinin görevleri
MADDE 11 –(1) İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır. Amiri olduğu Grupların ve Müfrezelerin sevk ve
idaresini gerçekleştirir. Haberleşme merkezleri ve cihazlarının her türlü bakım ve onarımını sağlar, takip
eder. İtfaiye haberleşme ve komuta kontrol merkezini yönetir. Verilen diğer görevleri yapar. Belediye
itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine
karşı sorumludur
(2) İtfaiye Personel ve Yazı İşleri sorumlusu
İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır. İlgili mevzuat çerçevesinde tüm yazışmaları gerçekleştirir, Daire
Başkanlığı evrak kaydını tutar, arşivlenmesini sağlar, muhasebe işlemlerini yapar, personel ile ilgili özlük
haklarını takip eder ve verilen diğer görevleri yapar. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10.
maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur
(3)İtfaiye Ayniyat ve Lojistik sorumlusu
İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye Teşkilatında bulunması gereken her çeşit araç, gereç ve
malzeme, teçhizat ve kıyafet gibi ihtiyaçları belirler. Deposundaki malzemelerin dağıtımını yapar, ihtiyaç
halinde malzemenin olay yerine intikalini sağlar. Ayniyat işlemlerini mevzuata uygun yapar ve verilen
diğer görevleri yapar. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine
getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludur
(4)İtfaiye Bakım Onarım sorumlusu:

İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiyeye ait araç - gereç, her türlü malzemenin ve hizmet
binalarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar ve verilen diğer görevleri yapar. Belediye itfaiye
Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı
sorumludur
(5)İtfaiye Denetim Sorumlusu
İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır. Belediyesi sınırları içerisindeki her tür bina ve işletmeyi Yangın
güvenlik önlemleri açısından yerinde denetleyerek sonuç raporlarını ilgili kurumlara iletir. Baca
temizleme yetki belgesi alan firmaları periyodik olarak denetler, firmalar ile ilgili şikayetleri inceleyerek
sonucu İlgili müdürüne bildirir. Şehirdeki bacaların temizlik kontrolü için itfaiye personeli ile koordineli
olarak çalışır. İtfaiye Müdürlüğüne yapılacak yangın güvenlik önlemleri açısından şikayet ve denetim
taleplerini de yerinde denetleyerek sonuçlandırır. Sonuç raporlarını ilgili kurum ve kişilere iletir.
Araştırma, geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon çalışmaları ve Verilen diğer görevleri yapar..
Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden üst
amirlerine karşı sorumludur
İtfaiye çavuşlarının görevleri
MADDE 12 –İtfaiye Müdürüne bağlı olarak çalışır. Araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya
hazır durumda bulundurulmasını sağlar. Grubun eğitim, disiplin ve yönetiminden, personelin devam ve
takibinden, yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede
sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda “ olay yeri amiri” yetkisini kullanır ve sorumluluğunu
taşır. Verilen diğer görevleri yapar ve Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen
görevlerin yerine getirilmesinden üst amirlerine karşı sorumludurlar.
İtfaiye eri ve diğer personelin görevleri
MADDE 13 – (1) İtfaiye erinin görevleri; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen;
yangına müdahale, araç kullanma, ilk yardım, su baskını, arazide, su üstü ve sualtında her türlü arama
ve teknik kurtarma görevlerini yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini,
temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi
gereken diğer iş ve işlemler ile üst amirinin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesinden bağlı
bulunduğu İtfaiye çavuşuna ve üst amirlerine karşı sorumludurlar.
(2) Diğer personelin görevleri; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. ve 10. maddesinde belirtilen; yangına
müdahale, ilk yardım, su baskını, arazide, su üstü ve sualtında her türlü arama ve teknik kurtarma
görevlerini yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve
teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemler ile
üst amirinin verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu İtfaiye Amirine ve Diğer üst
amirlerine karşı sorumludurlar.
teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği
yapılarak gerçekleştirilir.
Hizmet içi eğitim
MADDE 14 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve
malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma
ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için
itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları uygulanır.
(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate
alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı
dosyasında muhafaza edilir.

(3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler
Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri
ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
Denetim
MADDE 15 – 21/10/2006 tarih ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki ilgili maddeler
geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 16 – - Bu Yönetmelik hükümleri; Yüksekova Belediyesinin 05.03.2012 tarih ve 2012/16
sayılı kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksekova Belediye Başkanı yürütür.

