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niniNci nöıüıvı
Amaç, Kapsam, Dayanakve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Belediye itfaiye teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarını, itfaiye memurlarrnrn niteliklerini, görevde yiikselme ve mesleki
eğitinrlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usı"ıl ve
esaslarrnı düzenleınektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak
hazrlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;

Belediye : Daday Belediyesini

Başkaniık : Daday Belediye Başkanlığını

Başkan : Daday Belediye Başkanını

Başkan yardrmcrsı : Daday Belediye Başkan Yardımcısını

İtfaiye Çavuşu : İtfaiye Çavuşunu

ixixci göLüNl
Görev ve Çalışma Düzeni

Bağtılık

Madde 6 - İtfaiye Çavuşluğu, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya
görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Görevleri

Madde 7 - İtfaiye Aınirliği teşkilatının görevleri şunlardır;

. yaııgmlara nrüdahale etmek ve söndürmek,

. Her türlü kaza, çökme. patlama. mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdüale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve
su altında her ttirlü arama ve kurtarma çalışmalan yapmak,

. su baskınlarına müdahale etmek,

. Doğal afbtler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
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. 1210612002 taıihli ve 200214390 sayılı Bakanlar Kurulı"ı Kararı ile yürürltiğe konı"ılan,
Binaların Yangıırdan Korurunası Hakkında Yönetnıelik ile verilin görevleri .vapmak.

. 5l6l|964 tarilıli ve 61315Osayılı Bakanlaı,Kurulu Kaı,arı ile yürürlüğe koııulan Sivil Savunma
ile ilgili Şalısi MükelleFıyet, Tahliye ve Seyrekleştiıme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü
gereğince kuıulan itfaiye servisi miikelleflerini eğitmek, ntikleer, biyolojik. kimyasal (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olınak,

. Llalkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizınetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek. alınacak
öıılemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

. kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllii itfaiye personelinin eğitim ve
yetiştirilmesine yardım etmek; bunlann bina, araç-gereç ve doııanımlanııın ittaiye
standartlarına uygı"ıııluğunu denetlemek ve bu birimlere yangm yeterlilik belgesi vermek ve
gerektiğincle bu birimlerle işbirliği yapmak.

. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

. Belediye sınırları içinde bacalara belediyi meclisince tespit edilecek ticret karşılığında
temizlenıek veya temizlettiımek ve bacaları yanglna karşı önlemler yönüııden denetlemek,

. Talep edilmesi halinde orman yaırgınlarınııı sijndi.irülmesi çalışmalarına katılmak.

. İmar planlarına göre parlayıcı. patlayıcl vo yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.

. İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruşlarını yangına karşı önlemler yöniinden
denetlemek, bu konularda mevzuahn öngördüğü izin ve ruhsatları vermek"

Belediye başkaıııııın verdiği diğer görevleri yapmak,

Çalışma düzeni

Madde 8 - İtfaiye hizmetleri resmi tatil güırleri de dahil olmak izere 24 saat esasrna göre

yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 1410711965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanı"ıııunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hiznıetiır
aksatılmadan yürütülmesiıri sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığıntn Lıygun görüşii
alındıktaıı sonra tespit edilir.

(2) itfaiye personelinin çalışına saatleri vardiyalar şeklinde düzenleııir. Fazla çalışnra ticretleı'i
ile ilgili olarak 5393 sayılı kanunda yer alan hiikümler uygulanır.

(3) İtliıiye personelinin çalışma süresi her an göreve hazır olarak,24 saat çalışıp 48 saat

i stirahat olarak uygrılanacaktır.

üçüxcü göLüü\l
İtfaiye personelinin görevleri

İtfa lye b irim amirlerinin (Çavuşun un) gö revle ri

Maıtde 9 - İtf'aiye teşkilatında en üst aınir itf'aiye birim aıniridir ve başlıca görevleri

şuırlardır;

. İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizınetlerini bir biittiıı olarak itfaiye stratejileri
doğrultusuırda planlanıak, yönlendirınek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin ekin ve
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

. Personelin lriznret içi eğitimini yaptırmak hizmet verimliliklerini ve ınesleki bilgilerini
geliştirınek.

. İtfaiyenin sıı alabileceği açık havuz ve su depolan yapılmasını sağlamak.
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Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep
üzerine eğitimlerini vernıek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

I"Ialkı. kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında
bilgilendirmek,

Biı'ıaların yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

Belediye başkanıırın vereceği diğer görevleri yerine getiımek.

Diğer amirlerin görevleri

Madde l0 * İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından
verilen görevleri yerine getirnıekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendileriııe verilen görevleriır
eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin
disiplin ve düzeninden. tesis, araç ve gereçlerin temizliği. korunması ve göreve hazır durumda
tutulnrasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.

İtfaiye çavuşunun görevleri

Madde ll- tsirim amiri koırumunda olmayan itf'aiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak
görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölilmü yapar. Üst amirlerin
bulıııımadığı olayları sevk ve idare eder.

İtfaiye erinin görevleri

Madde 12 - İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arııma- kurtarma, çalışmalarını
yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve
teçhizatın bakım ve onarlmı ile haberleşme ve yazışma gibi yiiriitülmesi gereken diğer iş ve
işlemleri yapaı.

»önuüNcü nöı,ürvı
Eğitim ve denetim

Yönetici personelin eğitimi

Hizmetçi eğitimi

Madde 13 - ( 1) İtfbiye personeline; yangm önleyici te<ibirler, itfaiye teşkilatırun araç gereç ve
malzemeleri, söndürücii cihazlar ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangm yerinde araştırma ve
incelenre, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim
alabilıneleri içiıı itfaiye yıllık, aylık. haftal*, günlfü nazai ve uygulamalı eğitim programları
hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yıllık eğitiın programm da yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri
de dikkate alınarak aylık, haftahk, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı
lrazırlanır ve eğitinr progfaml dosyasıırda muhaf'aza edilir.

(3) İtf'aiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde İçişleri Bzıkanlığı, Türkiye
Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya
iiniversitelerin ilgili bclltlmleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği
yapılarak gerçekleştirilir.

(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangm ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için
basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.
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BEşiNci göıüIvr
Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

Personel Kıyafeti

MADDE 14- İtfaiye personeli resmi kıyafet giyııekle yükünrlüdtir. Personelin resmi kıyafet
gi<ierleri; yazlık. kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da ciAhil crlmak üzere

ihtiyaca ve güntiıı şartlarına göre 657 sayılı kanun 2l1 inci maddesi esas alınarak belediye

tara[ından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

Kişisel Koruyucu Teçhizat

MADDE 15 - İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtileır kıyafetlerin yanında güntin

teknolojisine ve Tiirk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standaıllarına
uygun olarak yangm, sel, çığ, nükleer. biyolo.iik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel

teçhizat ve kıyaf'et de verilir.

Yürürlük

MADDE t6 - İş yönetmelik ilgili mevzuat hükiimlerine ululur.

MADDE 17 - Bu
Başkanı yürülür.

yönetmelik hükümlerini Daday Belediye Meclis onaylar, Daday Belediye
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