
 

BATMAN BELEDİYESİ İTFAİYE TEŞKİLATI 

İÇ HİZMET YÖNERGESİ 

 

 

   BİRİNCİ BÖLÜM 

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 

 

   Amaç 

         Madde 1- Bu yönergenin amacı; Batman İlinin sınırları dâhilinde oluşan yangınları  

         Genişlenmesini önlemek, Daire ve Kuruluşlarla iş yerlerine gerekli yangın önlemlerini aldırmak. 

   Batman Belediye İtfaiye teşkilatının kuruluş, görev, eğitim, çalışma ve denetim şekilleri göstermektedir. 

        

         Kapsam 

      Madde 2- Bu yönerge Batman Belediye bünyesinde kurulan itfaiye teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve 

sorumluluklarını ve bu konuda ilgili kuruluşlarla yapılacak iş birliği esasları ile eğitim ve denetimlerine 

      dair esas usulleri kapsar. 

         

         Dayanak 

   Madde 3- 5393 sayılı Kanunun 52 İnci Maddesi ile 21.10.2006 gün ve 26326 sayılı Resmi Gazete  

   İçişleri bakanlığınca yayınlanan Belediye İtfaiye yönetmenliği, 12936 sayılı Binaların Yangından Korunma 

   Yönetmeliği 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

   Yardımlara Dair Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

        

          

İKİNCİ BÖLÜM 

                                                                         Görev ve Çalışma Düzeni 

       

            

  Madde 4-İtfaiye Teşkilatının 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 ve zararsız hale getirmek, 

  ç)-Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak. 

  d)-12.6.2002 tarihli ve 2002 /43901 sayılı Bakanlar kurulu kararıyla 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 ilgili  

      Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan  

      İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükler, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma 

      İşlemlerine 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 içindeki 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 ön gördüğü izin ve ruhsatları vermek 

  k)-Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. 
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  Madde 5- Çalışma Düzeni 

        5393 sayılı Kanunun 52 Maddesi uyarınca günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetler nedeniyle  

        İtfaiye Hizmetleri Resmi tatil günleri dâhil olmak üzere 3 vardiya şeklinde görevleri yürütürler. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İtfaiye personelinin görevleri 

 

 

        Madde 6-1- İtfaiye Müdürü  
        Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır teşkilatın en yetkili Amiri olup görevleri şunlardır. 

        

        a)- İtfaiye hizmetleri ile destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, 

        Yönlendirmek koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

        b)-Personelin hizmet içi eğitimi yaptırmak. Hizmet ve verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek.  

        c)-Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak, 

        ç)-Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır 

            Durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak, 

        d)-Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek. 

        e)-Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000 lik şehir haritası üzerine işlemek. 

     f)-Örnek-1 e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek. 

  g)-İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili 

      Kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak, 

        ğ)-İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak.  

        h)-Kamu ve Özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini Sağlamak, talep üzerine  

             Eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak 

        ı)- Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek. 

        İ)-Binaların yangından korunması hakkında yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek. 

        J)-Yangın ihbar formunun doldurmasını sağlamak 

        k)-Yangın raporunun düzenlenmesini sağlamak. 

        L)-Belediye başkanının vereceği diğer görevlerini yerine getirmek.  

         

 

  

   6–2 Diğer Amirlerin görevleri şunlardır; 

 

        İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri 

        Yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından 

        Birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin 

        Temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar  

  

 

   6–3 İtfaiye Çavuşun görevleri şunlardır; 

   Birim Amiri konumunda olmayan itfaiye Çavuşları itfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar kendisine 

   bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerinin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.  

         

 

   6–4 İtfaiye Erinin görevleri şunlardır. 

         İtfaiye Eri: yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir. İtfaiye hizmet 

         binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme 

         ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar,   
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    6–5 Santral memurunun görevleri şunlardır. 

    Alacağı yangın haberlerini, haber veren kişinin kimliğini, telefon abone numarasını, olayın niteliğini  

    olay yerinin adresini, giriş yol yönünü nasıl olduğunu, haberin tarih ve saatini yangın ihbar raporuna  

    işlemek, öncelikle alınan ihbar yangını grubun bölgesinde ise hemen o gruba haber vererek alarm zili 

    ile çıkış yaptırmak, bilahare merkeze, elektrik arızaya ve kolluk kuvvetlerine haber vermek 

 

    6–6 Başşoförün görevleri şunlardır. 

    Şoförlerin disiplin, eğitim ve yönetiminden, araçların arızasız şoförlere devir ve tesliminden 

          Sorumludur. Baş şoför her türlü aracın hizmete hazır durumunda bulundurulmasından da sorumludur. 

        

          6-7 Şoförün görevleri şunlardır. 

          Şoförler araçların göreve hazır olmaları için sürekli bakımlı, su ve akaryakıt ikmali yapılmış 

          Durumda tutulmasından, görev dönüşü bakımlarının yapılmasından sorumludurlar. Şoförler aracın 

          En iyi şekilde nerede ve nasıl kullanılacağını bilmekle yükümlüdürler. 

                                                       

    6-8 Müdürlük Yazı işleri görevleri şunlardır. 

    İtfaiye Müdürlüğünün birim içi ve birim dışı her türlü yazışmalarını yapmak, Standart dosya planına  

    uygun bir şekilde kayıt tutmak, dosyalamak, saklamak, taşınır mal ve kontrol görevini yapmak, arşiv ile 

    ilgili görevleri yapmak, personelin her türlü özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

     

                  

     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim ve denetim 

         Madde7- Yönetici personelin eğitimi 

         Belediye itfaiye teşkilatlarının Yönetici personelinin temel eğitimleri İç işleri Bakanlığı Sivil  

         Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır 

        

        Madde 8- Hizmet içi eğitimi 

  İtfaiye personeline yangın önleyici tedbirler itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri söndürücü              

  Söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma inceleme, yangının keşfi sabotaj 

        ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük  

        Nazari ve uygulamalı eğitim programları hazırlanır ve uygulanır. 

     

        Madde 9- Denetim 

        a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya bakanlık denetim elemanları, 

        b) Valiler, Kaymakamlar ve Belediye Başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel 

        Tarafından yapılır. 

      

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Spor ve Tesisler 

 

 Madde 10- İtfaiye hizmetlerinin gerektirdiği çeviklik, çabukluk ve dayanıklılık sporla sağlanır. 

       Bunun için personele kültürfizik çalışmaları atlama, aletli sporlar, mukavemet hareketleri, voleybol,  

       Basketbol ve benzeri çalışmalar haftanın üç günü yaptırılır. Gerekli olan malzeme araç gereç ve özel 

       spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir.  

 

                                                                         ALTINCI BÖLÜM 

Kıyafet ve koruyucu teçhizat 

       Madde 11- Personel kıyafeti 

       İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri yazlık, kışlık, 

       Harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat dâhil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı  

       Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. İtfaiye personelinin kıyafeti ve 

       Rütbe işaretleri. Belediye itfaiye yönetmeliğinde belirtildiği şekildedir. 

 

       Madde 12- Kişisel koruyucu tesisat itfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında 

       Çizme, yağmurluk duman maskesi, koruyucu başlık, eldiven, kemer ve benzeri teçhizat verilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Personelin sosyal hakları 

       Madde 13-Yemek 

       24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3;12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş; 

       12 saat istirahat şeklinde çalışan personele 2, 12 saatten az çalışan personele 1 öğün yemek verilir. Yiyecek 

       Giderleri 657 sayılı kanunun 212 ci Maddesi esas alınarak belediyece karşılanır. 

      

       Madde 14- Sağlık taraması 

       İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli yılda 1 kez sağlık taramasından geçirilir.  

 

                                                                               SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 Mali Hükümler 

    

       Madde 15- İtfaiye Müdürlüğü personel, Bina, Tesis, Demirbaş, araç-gereç, teçhizat, malzeme, kırtasiye,                                                        

akaryakıt, giyim, yiyecek ve diğer giderler Her yıl belediye bütçesine konacak ödenekle karşılanır. Bu  

       Ödenekten başka harcama kalemlerine aktarma yapılamaz. 

 

                                                                                DOKUZUNCU BÖLÜM 

                                                                                   Yürürlük ve Yürütme 

 

       Yönergede hüküm bulunmayan haller 

       Madde 16- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 

 a)18/03/ 2012 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu 

görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında Genel Yönetmelik, 

       b)21/02/ 1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Aday memurların 

       yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik, 

       c)08/09/ 1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Devlet memurları 

       sicil yönetmeliği, 

       ç)17/09/ 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin kurulları ve  

       Disiplin Amirleri hakkında yönetmelik, 

       d) 28/11/1982tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konula, Devlet memurlarının 

       şikayet ve müracaatları hakkında Yönetmelik, 

       e) 27/0+6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve kişilere 

       memurlarca verilen zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, Amirlerinin sorumlulukları, yapılacak 

       işlemler hakkında yönetmelik, 

       f) 15/03/ 1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu kurum ve 

       Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 

       g) 14/09/ 1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, memurlara yapılacak       

Giyecek yardımı Yönetmeliği, 

       h)21/10/ 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye itfaiye Yönetmeliği, 

       hükümleri uygulanır. 

 

       Yönerge 

       Madde 17-(1) Bu Yönerge Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 48. Maddesine istinaden hazırlanmıştır. 

         

       Madde 18-15/10/1999 tarihinde yürürlüğe giren İç Hizmet Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

       Madde 19- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer. 

 

       Madde 20-a) Bu Yönetmelik hükümleri Batman Belediye Başkanı yürütür. 

                         b) Bu Yönetmelik Batman Belediye Meclisinin… /…/…... tarih ve………. sayılı kararı ile 

       Kesinleşmiştir. 
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