MERSİN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ITFAIYE DAIRESI BAŞKANLIĞI
GONULLU ITFAİYECILIK YONETMELIGI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Mersin Büyük ş ehir Belediyesi, itfaiye Dairesi Ba ş kanl ığı
yönetim ve koordinesinde, gönüllü itfaiyecilikle ilgili çal ışma usul ve esaslann ı , gönüllü
itfaiyecilerin nitelik, görev, sorumluluk, e ğ itim, araç-gereç, k ı yafet ve mali haklar ı ile
itfaiyeci İ ik hizmet İ erinin planl ı , etkin ve uyum içinde yürütülmesini düzenler.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetme İ ik; Mersin Büyük şehir Belediyesi itfaiye Dairesi
Baş kanl ığı na bağlı ve resmi olarak görev yapacak olan gönüllü itfaiyecilerin
belirlenmesine, yetkilendirilmesine, e ğitimlerine, görevlerine, haklar ı na, sorumluluklar ına,
kı yafetlerine, araç-gereçlerine, istasyonlar ı na, çal ış ma ve denetimine dair usul ve esaslar ı
kapsar.
Yasal dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 7/4/1924 tarihli ve 442 say ılı Köy Kanununun 36 inci
maddesinin onikinci fı kras ı , 23 /7/2004 tarihli ve 5216 say ılı Büyük ş ehir Belediye
Kanunu'nun 7 nci maddesi, 13/7/2005 tarihli ve 5393 say ılı Belediye Kanunun 14, 15, 52,
53, 75 ve 77. maddeleri, 6831 say ılı Orman Kanununun 69 ve 71 inci maddeleri,
12/11/2012 tarihli ve 6360 say ılı Onüç İ lde Büyük şehir Belediyesi ve Yirmialt ı İ lçe
kurulmas ı ile baz ı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde de ğiş iklik yap ı lmas ı na dair
kanunun Geçici 1 inci maddesinin sekizinci f ı kras ı , 21/10/2006 tarihli ve 26326 say ılı
Resmi Gazetede yay ı mlanan Belediye itfaiye Yönetmeli ğ inin 45 inci maddesi, 9/10/2005
tarihli ve 25961 say ılı Resmi Gazetede yay ı mlanan İ l Özel idaresi ve Belediye
Hizmetlerine Gönüllü Kat ılı m Yönetmeli ğ i ile 12/11/2012 tarihli ve 8/9/1956 tarihli ve
11/12/2004 tarihli ve 25667 say ılı Resmi Gazetede yay ı mlanan Orman Yang ı nlar ını
Söndürme Çal ış malar ı Esnas ı nda Ölenlere Ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata ili şkin
Yönetmeli ğe dayan ı larak haz ı rlanm ıştır.
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İ KİNCİ BÖLÜM
Kurulu ş ve Tan ımlar
Tan ımlar
MADDE 4— (1) Bu yönetmeli ğin uygulanması nda;
Belediye
: Mersin Büyükşehir Belediyesini,
Belediye Ba ş kan ı
: Mersin Büyükşehir Belediye Ba şkanını ,
Baş kanlık
: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ba şkanlığını ,
Meclis
: Mersin Büyükşehir Belediyesi Meciisini,
Encümen
: Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
Genel Sekreter
: Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yard ımc ıs ı : itfaiye Dairesi Ba şkanlığını n bağl ı olduğu ilgili Genel
Sekreter Yard ımc ısını,
Daire Ba ş kanlığı
: Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Ba şkanl ığını,
Daire Baş kan ı
: Mersin Büyük şehir Belediyesi itfaiye Dairesi Ba şkanını ,
Gönüllü İtfaiyeci
: Profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilmesinin makul olmad ığı
nüfusun az, itfai olay ç ıkma s ıkl ığının düşük olduğu yerle şim yerlerinde kamu ad ına
görevlendirilen, e ğitim, beceri ve donan ı m olarak standart itfaiyeci imkan ve
kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuunda kendi me şguliyetini b ırak ıp, emir komuta
zinciri içinde olaylara müdahale eden ve olay sonras ı kendi me şguliyetine dönen
it faiyec iyi,
Gönüllü itfaiye istasyonu Nüfusu az ve buna bağlı olarak itfai olay ç ı kma sıkl ığı düşük
olan yerle şim yerlerine kurulan, gönüllü itfaiyecilerin yatakhane d ışındaki imkanlarını
barındıran en küçük tip itfaiye istasyonunu,
Gönüllü itfaiye Amiri : Gönüllü itfaiye istasyonun bulundu ğu yerin muhtarını , diğer
yerleşim yerlerinde gönüllü itfaiye istasyonunun amiri olan e şdeğer göreviiyi,
Karma itfaiye İstasyonu : İtfai olay ç ıkma sıklığı , sırf gönü İlülerden oluşan istasyonlar ı n
müdahale edebilece ğinden fazla, bununla birlikte s ırf profesyonellerden olu şan istasyonlar ı
da gerektirmeyecek kadar az olan yerle şim yerlerinde kurulan itfaiye istasyonunu,
Profesyonel İtfaiyeci : Mesleği itfaiyecilik olan ve bu tam zamanl ı görevinden dolay ı
maaş alan itfaiyeciyi,
Yangın Mükellefi
: Orman yangınları nda ve civar mahallelerde yang ın söndürmekle
mükellef olan 18 ya şı nı bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusunu,
ifade eder.
Kurulu ş
MADDE 5 - (1) Profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilmesinin makul olmad ığı , nüfusun
az ve itfai olay ç ıkma s ıklığı nı n düşük olduğu yerle şim yerlerinde, kamu ad ına
görevlendirilen, e ğitim, beceri ve donan ım olarak standart itfaiyeci imkan ve
kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuunda kendi me şguliyetini b ırakıp, emir komuta
zinciri içinde olaylara müdahale edebilen, do ğal afet ve olağanüstü durumlarla ilgili gerekli
eğitimleri alarak afette hareket tarz ını bilen gönüllü kişilerden itfaiye Dairesi Ba şkanlığı 'na
bağl ı gönüllü itfaiyecilik te şkilatı kurulabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevlendirme, Yetki ve Sorumluluk, Çal ışma Düzeni, E ğitim
Gönüllü itfaiyeci olabilmek için aranan şartlar
MADDE 6
a) T.C. Vatanda şı olmak,
b) 18 yaşını bitirmi ş olmak,
c) Okuryazar olmak,
ç) Ba ş lang ı çta yap ı lacak ve süresi, şekli, yeri Daire Ba ş kanl ığı nca belirlenecek e ğ itim
neticesinde yap ı lacak olan s ı nav ve mülakatta ba şarılı olmak,
d) itfaiye te şkilat ını n çal ış ma şartlar ı na sahip olduklar ını , doktor raporu ile belgelemek
ve her y ı l bu raporu tekrar yenilemek,
e) Cumhuriyet Savc ılığı ndan iyi hal k ğıdını n ibraz ı ,
f) Muhtarl ı ktan al ı nacak Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgh senedinin ibraz ı ,
g) Kamu personeli olanlar ı n kurum amirlerinden muvafakat yaz ısı ibraz ı ,
ğ) İtfaiyecili ğ i sevmek, sevdirmek ve gönüllülük ilkesini benimsemi ş olmak,

Gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesi, kabulü ve yetkilendirilmesi
MADDE 7— (1) Gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesi, kabulü ve yetkilendirilm Ğ si;
a) Dairesi Ba ş kanl ığı'nı n görevlendirdi ğ i ki ş i veya komisyon tarafı ndan, gönüllü
itfaiye istasyonu kurulacak bölgede ikamet eden ve/veya çal ış anları n gönüllü
itfaiyecilik yapabilme ş artlar ını haiz olan vatanda ş lar aras ı ndan, gönüllü itfaiyeci
olmak isteyen adaylar belirlenir.
b) Gönüllü itfaiyeci adaylar ı ek-l'deki ba ş vuru formunu doldurarak gönüllü itfaiyeci
olmak için Dairesi Ba ş kanl ığı 'na ş ahsen ba ş vuruda bulunurlar.
c) Gönüllü itfaiyeci adaylar ı , teorik ve uygulamal ı olmak üzere toplam 64 saat "Temel
İtfaiyecilik E ğ itimi" ne tabi tutulurlar.
ç) Daha önce profesyonel itfaiyeci olarak görev yapt ığını belge İ eyenler ve emekli
olmuş itfaiyeciler temel itfaiyecilik e ğ itiminden muaf tutulur ve sadece oryantasyon
e ğitimine kat ılı rlar.
d) Eğ itim sonucunda yap ı lacak s ı navlarda ba şarı gösterenler gönüllü itfaiyeci olmaya
hak ve yeterlilik kazan ı rlar. Kendilerine sertifikalar ı verilerek gönüllü itfaiyecili ğe
kabul edilirler.
e) Gönüllü itfaiyecili ğe kabul edilenlere sicil numaras ı verilerek Genel Sekreter
Yard ımcısı tarafindan Belediye Ba ş kan ı ad ı na onaylanm ış "Gönüllü İtfaiyeci"
kimlik kartlar ı verilmek suretiyle gönüllü itfaiye görevlisi olarak yetkilendirilirler.
İ l Özel idaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Kat ılı m Yönetmeli ğ i'ne göre
düzenlenen kimlik kart ı örne ğ i ek-2'dedir.
t) Ba ş vurulan kabul edilen ki ş ilerin Gönüllü itfaiyecilik bilgi kart ı doldurulur. Örne ğ i
ek-3'dedir.
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Gönüllü itfaiyecilerin denetim ve çal ışma düzeni
MADDE 8— (1) Gönüllü itfaiyecilerin denetim ve çal ış ma düzeni;
a) Gönüllü itfaiye istasyonlar ı , kurulacak istasyonun mahiyetine göre Daire Ba ş kanl ığı
tarafindan belirlenecek olan araç-gereç, bina, malzeme ve ki ş isel koruyucu
donan ımı n yerle ş im yerinin muhtar ı na veya belediyece uygun görülecek ki ş ilere
zimmet edilerek verilmesi ile gönüllü itfaiyeci kimlik kartlar ını n da gönüllü
itfaiyecilere verilmesinin akabinde çal ış maya baş lar.
b) Gönüllü itfaiyecilerin ekip içindeki görevleri, gönüllü itfaiye amiri taraf ı ndan görev
dağılımı yapı larak belirlenir.
e) Gönüllü itfaiyeciler bölgelerinde vuku bulacak bir itfai olaya ekip halinde ve emir
komuta zinciri içinde müdahale ederler.
ç) Gönüllü itfaiyeciler itfai olaya müdahale sonras ı nda raporlar ını yazarak görevlerini
tamamlarlar. Rapor düzenlenmeyecek kadar küçük olaylar ile ramak kald ı olaylar ı
da ayr ı ca kayda al ını r.
d) Gönüllü itfaiye istasyonunun çal ış malar ı ve raporlan ba ğlı bulunduklar ı itfaiye
Grup Amirli ğ i tarafı ndan denetlenir ve takip edilir.
e) Temel itfaiyecilik e ğitimine ilaveten Daire Ba ş kanl ığını n programlayaca ğı ve
yapaca ğı diğer e ğ itim ve tatbikatlara kat ılı rlar.
t) Gönüllü itfaiye te ş kilatlarını n di ğer e ğ itim ve çal ış ma ş artlar ı ile rapor yazma usul
ve şekilleri bu yönetmeli ğe dayan ı larak haz ı rlanacak bir yönerge ile düzenlenir.
Gönüllü itfaiyeci e ğitimi
MADDE 9 - (1) Gönüllü itfaiyecilere, Önleme ve E ğ itim Ş ube Müdürlü ğ ü'nün
haz ı rlayaca ğı ve uygulayaca ğı programa istinaden 2 hafta süre ile teorik ve pratik olmak
üzere 2 kur e ğ itim verilir. Birinci kurda 32 saat ve ikinci kurda 32 saat olmak üzere toplam
64 saat e ğ itim verilir. Gönüllü İtfaiyeci adaylar ını n, e ğ itim süresince devaml ılığı
zorunludur. E ğitim gören kursiyerlere, çoktan seçmeli yaz ılı sı nav yap ılı r. S ı nav sonucunda
60 puan ve üzeri not alanlar Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazan ı r. E ğ itim sonucu ba şarılı
olan kursiyerlere "Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı" verilir. E ğ itimi ba şarı ile
tamamlayanlar için bir çal ış ma program ı haz ı rlan ı r ve bu çal ışma program ı uygulan ı r.
E ğ itim program ı nda teorik ve uygulama olarak verilen e ğ itim başlı klar ı ek-4 te
belirtilmi ştir.
Gönüllü itfaiyecilerin görevleri
MADDE 10— (1) Gönüllü itfaiyecilerin görevleri ş unlard ı r:
a) Daire Ba ş kanl ığı tarafı ndan verilen görevleri yerine getirmek,
b) Görev yapt ığı bölgede yetkili amirin, halk ı n ve gönüllü itfaiyecilerin can ve mal
güvenli ğ ini korumaya yönelik olarak verece ği kararlar ı yerine getirmek,
c) Devlet mal ını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlay ışı ile görev yapmak,
ç) Bölgelerindeki itfai olay ihbar ı üzerine, ki ş isel koruyucu donan ı m, araç ve
ekipmanlar ı ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek,
d) Bağlı olduklar ı merkezden ekip gelinceye kadar yang ı nlara müdahale etmek ve
yang ını kontrol alt ı na almak için gerekli çal ış malar ı yapmak,
4

e) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yard ı m hizmetlerini yürütmek ve arazide,
su üstü ve su alt ı nda her türlü arama ve kurtarma çal ışmalar ını yürütmek,
istenildi ğ inde profesyonel itfaiyecilere yard ı m etmek,
t') Daire Ba ş kanl ığı tarafı ndan görevlendirilmesi halinde yurt içi ve d ışı ndaki yang ı n
ve afetlere müdahale etmek,
g) Su bask ı nlar ı na müdahale etmek,
ğ ) Do ğ al afetler ve ola ğanüstü durumlarda kurtarma çal ış malar ı na kat ı lmak,
h) Halk ı , kurum ve kurulu ş lar ı itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,
al ı nacak önlemler konusunda e ğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
Gönüllü itfaiyecili ğ in sona ermesi
MADDE 11 —(1) A şağı da say ı lan hallerde gönüllü itfaiyecilik sona erer.
a) Kamu düzenini rahats ı z edici davran ış larda bulunmak.
b) Yüz k ı zart ıcı suçlardan herhangi birini i ş lemek,
c) Emir Komuta zinciri içerisinde verilen görevleri yapmamak,
ç) En az 15 gün önceden yaz ılı olarak ba ş vurmak üzere kendi iste ğ iyle ayr ı lmak,
d) Tekrar istenmesi halinde, Cumhuriyet Savc ılığı ndan iyi hal ka ğıdı , Sağlı k Raporu,
e) İ kametg.h Senedi ve Nüfus Cüzdan suretini ibraz edememek,
t) Gönüllülük çerçevesinde ve süresince e ğ itim s ı nav ve görevleri esnas ı nda herhangi
bir menfi olay, ekip arkada ş ları yla sürekli geçimsiz olma veya herhangi bir ş ikayet
neticesinde Daire Ba ş kanl ığı nca iki defa "ihtar" verilmesi,
g) Görev devam ederken Daire Ba ş kanı veya görevlendirece ğ i yetkililerce gönüllü
itfaiyecinin kilo - boy oran ı , beden kabiliyetleri ve sa ğlığı nda menfi de ğiş iklik
olduğu tespit edilmesi,
ğ ) Gönüllü itfaiyecili ğe kabul edilenler ayn ı yönde faaliyet gösteren ba ş ka bir kurum
veya kurulu şta, taahhüt alt ına girerek gönüllü faaliyetlerde bulunmas ı hallerinde
gönüllü itfaiyecilik sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Mali hükümler
MADDE 12 - (1) Gönüllü itfaiyeciler için mali hükümler;
a) Gönüllü itfaiyecilerin itfai görev kapsam ı nda yap ı lan bak ı m ve e ğ itim dahil her tür
i ş ve i ş lem s ı ras ı nda, istasyonda bulundu ğu s ı rada veya her türlü itfai olaya
(söndürme, kurtarma ve ilk yard ı m gerektiren acil durum olaylar ı na ve afetlere)
müdahale için istasyondan ç ıkı p istasyona var ı ncaya kadar vuku bulacak her türlü
ölüm, sakatlanma, yaralanma vb. durumlarda geçerli olacak şekilde, ölüm ve
sakatlanma halleri için ş ehitlik ve gazilik kriterleri ile en az 11 / 12/2004 tarihli ve
25667 say ılı "Orman Yang ı nlar ını Söndürme Çal ış malar ı Esnas ı nda Ölenlere ve
Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İ li şkin Yönetmelik" teki mebla ğ lar esas
al ı narak yap ılı r.
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b) Kararghtaki görevleri esnas ı nda Yemek ve Yatak ihtiyaçlar ı itfaiye Dairesi
Baş kanl ığı nca temin edilir.
c) Çal ış ma süreleri içinde kararghtan çal ış ma e ğ itim ve görev yerlerine gidi ş -geli ş leri
Daire Ba ş kanl ığı tarafindan sa ğ lan ı r.
ç) Gönüllü itfaiyeciler Daire Ba ş kanl ığı ile beraber yurt içi veya d ışı ndaki afet İ ere
kat ı lmalar ı halinde ula şı m, yemek ve bar ı nma masraflar ı Daire Ba ş kanl ığı
tarafindan kar şı lanı r.
d) Gönüllü itfaiyecilere, onaylanm ış resimli gönüllü kimlik kartlar ı ücretsiz verilir.
e) Faaliyetlerin bitiminde gönülltilere te şekkür belgesi verilebilir.
t) Gönüllü itfaiyeciler, Belediyeye ait Sosyal Tesis, ve Spor Komplekslerinden
gönüllü itfaiyeci kimlik kart ını göstermek suretiyle, 4736 say ılı kanuna uygun
olarak yararlan ı rlar.
g) Gönüllü itfaiyecilerin i ş kı yafetleri, ki ş isel koruyucu teçhizatlar ı , yang ı n söndürme
alet ve malzemeleri Daire Ba ş kanl ığı tarafı ndan temin edilir.
ğ ) Gönüllü itfaiyeciler, çal ış malar ını n kar şılığı nda Daire Ba şkanl ığı ndan yukar ı da
belirtilen maddelerle sa ğ lanan imknlann haricinde maddi hak talebinde
bulunamazlar.
h) İ tfai görevler haricinde herhangi bir kazada tüm maddi ve manevi sorumluluk
ki ş inin kendisine aittir. Belediye bu konuda hiçbir ş ekilde yükümlülük alt ı na
sokulamaz.
ı ) Gönüllü itfaiyeci, ba ş vuru, s ı nav, e ğitim ve görev a ş amalar ı süresince, bilerek ve
isteyerek herhangi bir ş ekilde Daire Ba ş kanl ığını veya kulland ığı zimmetine verilen
malzemeyi veya afette müdahil oldu ğu özel mülkü veya görev nedeniyle kar şılaştığı
üçüncü ş ahı slara, zarar verir veya zarara u ğramas ı na neden olursa hukuki olarak
sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13-(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Belediye itfaiye
Yönetmeli ğ i ile İ l Özel idaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Kat ılı m Yönetmeli ğ i
uygulan ı r.
Yürürlük
MADDE 14-(1) Say ıştay görü ş ü al ı nan bu Yönetmelik, ilan edildi ğ i tarihte yürürlü ğe girer.
Yürütme
MADDE 15-(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Büyük şehir Belediye Ba ş kan ı
yürütür.
EKLER
EK-!: Gönüllü İtfaiyeci Ba şvuru Formu
EK-2: Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kart ı
EK-3: Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kart ı
EK-4: itfaiye Gönüllüsü 1 .ve 2. Kur E ğ itimi

