Konya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı
yönetim ve koordinesinde, gönüllü itfaiyecilikle ilgili çalışma usul ve esaslarını, gönüllü
itfaiyecilerin nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafet ve mali hakları ile
itfaiyecilik hizmetlerinin planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini düzenler.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi
Başkanlığına bağlı ve resmi olarak görev yapacak olan gönüllü itfaiyecilerin
belirlenmesine, yetkilendirilmesine, eğitimlerine, görevlerine, haklarına, sorumluluklarına,
kıyafetlerine, araç-gereçlerine, istasyonlarına, çalışma ve denetimine dair usul ve esasları
kapsar.
Yasal dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 442 sayılı Köy Kanunu’nun 36. maddesinin 12. bendi,
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 15, 52, 53, 75 ve 77. maddeleri, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine
Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 45. maddesi, 6831 sayılı
Orman Kanunu’nun 69 ve 71. maddeleri, Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları
Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik’in ilgili
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilmesinin makul olmadığı, nüfusun
az ve itfai olay çıkma sıklığının düşük olduğu yerleşim yerlerinde, kamu adına
görevlendirilen, eğitim, beceri ve donanım olarak standart itfaiyeci imkan ve
kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuunda kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta
zinciri içinde olaylara müdahale edebilen, doğal afet ve olağanüstü durumlarla ilgili gerekli
eğitimleri alarak afette hareket tarzını bilen gönüllü kişilerden İtfaiye Daire Başkanlığı’na
bağlı gönüllü itfaiyecilik teşkilatı kurulabilir.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye
Belediye Başkanı
Başkanlık
Meclis

: Konya Büyükşehir Belediyesini,
: Konya Büyükşehir Belediye Başkanını,
: Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,
: Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
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Encümen
: Konya Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
Genel Sekreter
: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yardımcısı: İtfaiye Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel
Sekreter Yardımcısını,
Daire Başkanlığı
: Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını,
Daire Başkanı
: Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını,
A Tipi Gönüllü İtfaiyeci
: Profesyonel itfaiyecilerin istihdam edilmesinin makul
olmadığı nüfusun az, itfai olay çıkma sıklığının düşük olduğu yerleşim yerlerinde kamu
adına görevlendirilen, eğitim, beceri ve donanım olarak standart itfaiyeci imkan ve
kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuunda kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta
zinciri içinde olaylara müdahale eden ve olay sonrası kendi meşguliyetine dönen
itfaiyeciyi,
B Tipi Gönüllü İtfaiyeci
: Doğal afet ve olağanüstü durumlarla ilgili gerekli eğitimleri
alarak afette hareket tarzını öğrenmiş kişileri,
Profesyonel İtfaiyeci
: Mesleği itfaiyecilik olan ve bu tam zamanlı görevinden
dolayı maaş alan itfaiyeciyi,
Gönüllü İtfaiye istasyonu : Nüfusu az ve buna bağlı olarak itfai olay çıkma sıklığı
düşük olan yerleşim yerlerine kurulan, gönüllü itfaiyecilerin yatakhane dışındaki
imkanlarını barındıran en küçük tip itfaiye istasyonunu,
Gönüllü İtfaiye Amiri
: Gönüllü itfaiye istasyonun bulunduğu yerin muhtarını, diğer
yerleşim yerlerinde gönüllü itfaiye istasyonunun amiri olan eşdeğer görevliyi,
Yangın Mükellefi
: Orman yangınlarında civar köy ve kasabaların yangın
söndürmekle mükellef olan 18 yaşını bitirip 50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusunu,
Karma İtfaiye İstasyonu : İtfai olay çıkma sıklığı, sırf gönüllülerden oluşan
istasyonların müdahale edebileceğinden fazla, bununla birlikte sırf profesyonellerden
oluşan istasyonları da gerektirmeyecek kadar az olan yerleşim yerlerinde kurulan itfaiye
istasyonunu,
ifade eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevlendirme, Yetki ve Sorumluluk, Çalışma Düzeni, Eğitim
Gönüllü itfaiyeci olabilmek için aranan şartlar
MADDE 6 – (1) A tipi gönüllü itfaiyeci olabilmek için aranan şartlar;
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını bitirmiş olmak,
c) Okuryazar olmak,
ç) Başlangıçta yapılacak ve süresi, şekli, yeri İtfaiye Daire Başkanlığınca belirlenecek
eğitim neticesinde yapılacak olan sınav ve mülakatta başarılı olmak,
d) İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını, doktor raporu ile belgelemek ve
her yıl bu raporu tekrar yenilemek,
e) Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kâğıdının ibrazı,
f) Muhtarlıktan alınacak Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh senedinin ibrazı,
g)Kamu personeli olanların kurum amirlerinden muvafakat yazısı ibrazı,
ğ) İtfaiyeciliği sevmek, sevdirmek ve gönüllülük ilkesini benimsemiş olmak,
(2) B tipi gönüllü itfaiyeci olabilmek için aranan şartlar;
a) T.C. Vatandaşı olmak,
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b) Muhtarlıktan alınacak Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh senedinin ibrazı,
c) İtfaiyeciliği sevmek, sevdirmek ve gönüllülük ilkesini benimsemiş olmak.
Gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesi, kabulü ve yetkilendirilmesi
MADDE 7 – (1) A tipi gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesi, kabulü ve yetkilendirilmesi;
a) Daire Başkanlığı’nın görevlendirdiği kişi veya komisyon tarafından, gönüllü itfaiye
istasyonu kurulacak bölgede ikamet eden ve/veya çalışanların A tipi gönüllü itfaiyecilik
yapabilme şartlarını haiz olan vatandaşlar arasından, gönüllü itfaiyeci olmak isteyen
adaylar belirlenir.
b) A tipi gönüllü itfaiyeci adayları Ek-1’deki başvuru formunu doldurarak A tipi gönüllü
itfaiyeci olmak için Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunurlar.
c) A tipi gönüllü itfaiyeci adayları, teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 64 saat
“Temel İtfaiyecilik Eğitimi” ne tabi tutulurlar.
ç) Daha önce profesyonel itfaiyeci olarak görev yaptığını belgeleyenler ve emekli olmuş
itfaiyeciler temel itfaiyecilik eğitiminden muaf tutulur ve sadece oryantasyon eğitimine
katılırlar.
d) Eğitim sonucunda yapılacak sınavlarda başarı gösterenler gönüllü itfaiyeci olmaya hak
ve yeterlilik kazanırlar. Kendilerine sertifikaları verilerek A tipi gönüllü itfaiyeciliğe kabul
edilirler.
e) A tipi gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilenlere sicil numarası verilerek Genel Sekreter
Yardımcılığı tarafından Belediye Başkanı adına onaylanmış “Gönüllü İtfaiyeci” kimlik
kartları verilmek suretiyle gönüllü itfaiye görevlisi olarak yetkilendirilirler. İl Özel İdaresi
ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’ne göre düzenlenen kimlik kartı
örneği Ek-3’dedir.
f) Başvuruları kabul edilen kişilerin A tipi gönüllü itfaiyecilik bilgi kartı doldurulur. örneği
Ek-5’dedir.
(2) B tipi gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesi, kabulü ve yetkilendirilmesi;
a) B tipi gönüllü itfaiyeci adayları, teorik ve uygulamalı olmak üzere toplam 20 saat
“Temel İtfaiyecilik Eğitimi” ne tabi tutulurlar.
b) Eğitime katılanlar B tipi gönüllü itfaiyeci olmaya hak ve yeterlilik kazanırlar.
Kendilerine sertifikaları verilerek B tipi gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilirler.
c) B tipi gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilenlere sicil numarası verilerek ve Daire
Başkanlığınca onaylanmış “B tipi gönüllü itfaiyeci” kimlik kartları verilmek suretiyle
Daire Başkanlığı’nın B tipi gönüllü görevlisi olarak yetkilendirilirler. Hizmetlerine
Gönüllü Katılım Yönetmeliği’ne göre düzenlenen kimlik kartı örneği Ek-4’dedir.
Gönüllü itfaiyecilerin denetim ve çalışma düzeni
MADDE 8 – (1) A tipi gönüllü itfaiyecilerin denetim ve çalışma düzeni;
a) Gönüllü itfaiye istasyonları, kurulacak istasyonun mahiyetine göre Daire Başkanlığı
tarafından belirlenecek olan araç-gereç, bina, malzeme ve kişisel koruyucu donanımın
yerleşim yerinin muhtarına veya belediyece uygun görülecek kişilere zimmet edilerek
verilmesi ile gönüllü itfaiyeci kimlik kartlarının da gönüllü itfaiyecilere verilmesinin
akabinde çalışmaya başlar.
b) Gönüllü itfaiyecilerin ekip içindeki görevleri, gönüllü itfaiye amiri tarafından görev
dağılımı yapılarak belirlenir.
c) Gönüllü itfaiyeciler bölgelerinde vuku bulacak bir itfai olaya ekip halinde ve emir
komuta zinciri içinde müdahale ederler.
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ç) Gönüllü itfaiyeciler itfai olaya müdahale sonrasında raporlarını yazarak görevlerini
tamamlarlar. Rapor düzenlenmeyecek kadar küçük olaylar ile ramak kaldı olayları da
ayrıca kayda alınır.
d) Gönüllü itfaiye istasyonunun çalışmaları ve raporları bağlı bulundukları İtfaiye Grup
Amirliği tarafından denetlenir ve takip edilir.
e) Temel itfaiyecilik eğitimine ilaveten Daire Başkanlığının programlayacağı ve yapacağı
diğer eğitim ve tatbikatlara katılırlar.
f) Gönüllü itfaiye teşkilatlarının diğer eğitim ve çalışma şartları ile rapor yazma usul ve
şekilleri bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.
Gönüllü itfaiyeci eğitimi
MADDE 9 – (1) A tipi gönüllü itfaiyecilere, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün
hazırlayacağı ve uygulayacağı programa istinaden 2 hafta süre ile teorik ve pratik olmak
üzere 2 kur eğitim verilir. Birinci kurda 32 saat ve ikinci kurda 32 saat olmak üzere toplam
64 saat eğitim verilir. A Tipi Gönüllü İtfaiyeci adaylarının, eğitim süresince devamlılığı
zorunludur. Eğitim gören kursiyerlere, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Sınav
sonucunda 60 puan ve üzeri not alanlar A Tipi Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanır.
Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere “A Tipi Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı” verilir.
Eğitimi başarı ile tamamlayanlar için bir çalışma programı hazırlanır ve bu çalışma
programı uygulanır. Eğitim programında teorik ve uygulama olarak verilen eğitim
başlıkları şunlardır.
A Tipi İtfaiye Gönüllüsü 1. Kur Eğitimi (32 Saat)
DERS SAATİ

SIRA DERS ADI
NO
1

İtfaiye Mevzuat Bilgisi

2

2

Yanma ve Yangın Bilgisi

3

3

Yangın Yerindeki Tehlikeler

3

4

Kimyasallar

3

5

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve THSC

3

6

Araç Üstü Ekipmanlar ve Söndürme Maddeleri

6

7

Yangınlara Müdahale ve Ekip Çalışması

12
32

TOPLAM
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A Tipi İtfaiye Gönüllüsü 2. Kur Eğitimi (32 Saat)

SIRA NO DERS ADI

DERS
SAATİ

1

Kentsel Arama ve Kurtarma

5

2

Trafik Kazalarına Müdahale

5

3

İpler ve Bağlama Çeşitleri

3

4

Sedye Bağlama ve Yaralı Taşıma Teknikleri

6

5

Kuyular ve Kurtarma Çalışmaları

5

6

İlk Yardım ve Müdahale

8
32

TOPLAM

(2) B tipi gönüllü itfaiyeciler, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün hazırlayacağı ve
uygulayacağı programa istinaden teorik ve pratik olmak üzere eğitim alırlar. Eğitimi
tamamlayan gönüllülere “ B Tipi Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı” verilir. Eğitim
programında teorik olarak verilen eğitim başlıkları şunlardır:
B Tipi İtfaiye Gönüllüsü Eğitimi
SIRA NO DERS ADI
NO
1

Moral ve Motivasyon Eğitimi

2

İtfaiyecilik Mevzuatı

3

Yanma ve Yangın Bilgisi

4

Yangın Yerindeki Tehlikeler

5

Araç ve Malzeme Bilgisi

6

Söndürme Maddeleri ve Teknikleri

7

Arama ve Kurtarma Bilgisi

8

Yangın Önleme Bilgisi

9

Ekip Çalışması ve Müdahala Tatbikatları
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Gönüllü itfaiyecilerin görevleri
MADDE 10 – (1) A tipi gönüllü itfaiyecilerin görevleri şunlardır:
a) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
b) Görev yaptığı bölgede yetkili amirin, halkın ve gönüllü itfaiyecilerin can ve mal
güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararları yerine getirmek,
c) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak,
ç) Bölgelerindeki itfai olay ihbarı üzerine, kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanları
ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek,
d) Bağlı oldukları merkezden ekip gelinceye kadar yangınlara müdahale etmek ve yangını
kontrol altına almak için gerekli çalışmaları yapmak,
e) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek ve arazide, su
üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek, istenildiğinde
profesyonel itfaiyecilere yardım etmek,
f) Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilmesi halinde yurt içi ve dışındaki yangın ve
afetlere müdahale etmek,
g) Su baskınlarına müdahale etmek,
ğ) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
h) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
(2) B tipi gönüllü itfaiyecilerin görevleri şunlardır:
a) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
b) Görev yaptığı bölgede yetkili itfaiye amirinin, halkın ve gönüllü itfaiyecilerin can ve
mal güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararları yerine getirmek,
c) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak,
ç) Acil durum ilan edildiği andan itibaren en kısa sürede Daire Başkanlığının tespit ettiği
toplanma noktalarında toplanarak verilecek olan görevleri yerine getirmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek.
Gönüllü itfaiyeciliğin sona ermesi
MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılan hallerde A tipi gönüllü itfaiyecilik sona erer.
a) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmak. Yüz kızartıcı suçlardan herhangi
birini işlemek,
b) Emir Komuta zinciri içerisinde verilen görevleri yapmamak,
c) En az 15 gün önceden yazılı olarak başvurmak üzere kendi isteğiyle ayrılmak,
ç)Tekrar istenmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kâğıdı, Sağlık Raporu,
İkametgâh Senedi ve Nüfus Cüzdan suretini ibraz edememek,
d) Gönüllülük çerçevesinde ve süresince eğitim sınav ve görevleri esnasında herhangi bir
menfi olay, ekip arkadaşlarıyla sürekli geçimsiz olma veya herhangi bir şikâyet neticesinde
oluşturulacak disiplin kurulunca iki defa “ihtar” verilmesi,
e) Görev devam ederken Daire Başkanı veya görevlendireceği yetkililerce gönüllü
itfaiyecinin kilo – boy oranı, beden kabiliyetleri ve sağlığında menfi değişiklik olduğu
tespit edilmesi,
f) A tipi gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilenler aynı yönde faaliyet gösteren başka bir kurum
veya kuruluşta, taahhüt altına girerek gönüllü faaliyetlerde bulunması hallerinde gönüllü
itfaiyecilik sona erer.
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(2) Aşağıda sayılan hallerde B tipi gönüllü itfaiyecilik sona erer.
a) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmak. Yüz kızartıcı suçlardan herhangi
birini işlemek,
b) Emir Komuta zinciri içerisinde verilen görevleri yapmamak.
c) En az 15 gün önceden yazılı olarak başvurmak üzere kendi isteğiyle ayrılmak,
ç) Tekrar istenmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kâğıdı, Sağlık Raporu,
İkametgâh Senedi ve Nüfus Cüzdan suretini ibraz edememek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Mali hükümler
MADDE 12 – (1) A tipi gönüllü itfaiyeciler için mali hükümler;
a) Gönüllü itfaiyecilerin ferdi kaza sigorta poliçelerini Belediye Başkanlığı satın alır. Ferdi
kaza sigortası; gönüllü itfaiyecilerin itfai görev kapsamında yapılan bakım ve eğitim dahil
her tür iş ve işlem sırasında, istasyonda bulunduğu sırada veya her türlü itfai olaya
(söndürme, kurtarma ve ilk yardım gerektiren acil durum olaylarına ve afetlere) müdahale
için istasyondan çıkıp istasyona varıncaya kadar vuku bulacak her türlü ölüm, sakatlanma,
yaralanma vb. durumlarda geçerli olacak şekilde, ölüm ve sakatlanma halleri için şehitlik
ve gazilik kriterleri ile en az 11/12/2004 tarihli ve 25667 sayılı “Orman Yangınlarını
Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin
Yönetmelik” teki meblağlar esas alınarak yapılır.
b) Karargâhtaki görevleri esnasında Yemek ve Yatak ihtiyaçları Daire Başkanlığınca temin
edilir.
c) Çalışma süreleri içinde karargâhtan çalışma eğitim ve görev yerlerine gidiş-gelişleri
Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.
ç) Gönüllü İtfaiyeciler Daire Başkanlığı ile beraber yurt içi veya dışındaki afetlere
katılmaları halinde ulaşım, yemek ve barınma masrafları Daire Başkanlığı tarafından
karşılanır.
d) Gönüllü itfaiyecilere, onaylanmış resimli gönüllü kimlik kartları ücretsiz verilir.
e) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.
f)Gönüllü İtfaiyeciler, Belediyeye ait Sosyal Tesis ve Spor Komplekslerinden gönüllü
itfaiyeci kimlik kartını göstermek suretiyle, 4736 sayılı kanuna uygun olarak yararlanırlar.
g) Gönüllü itfaiyecilerin iş kıyafetleri, kişisel koruyucu teçhizatları, yangın söndürme alet
ve malzemeleri Daire Başkanlığı tarafından temin edilir.
ğ) Gönüllü itfaiyeciler, çalışmalarının karşılığında Daire Başkanlığından yukarıda
belirtilen maddelerle sağlanan imkânların haricinde maddi hak talebinde bulunamazlar.
h) İtfai görevler haricinde ve ferdi kaza sigorta kapsamına girmeyen herhangi bir kazada
tüm maddi ve manevi sorumluluk kişinin kendisine aittir. Belediye bu konuda hiçbir
şekilde yükümlülük altına sokulamaz.
ı) Gönüllü itfaiyeci, başvuru, sınav, eğitim ve görev aşamaları süresince, bilerek ve
isteyerek herhangi bir şekilde İtfaiye Daire Başkanlığını veya kullandığı zimmetine verilen
malzemeyi veya afette müdahil olduğu özel mülkü veya görev nedeniyle karşılaştığı
üçüncü şahıslara, zarar verir veya zarara uğramasına neden olursa hukuki olarak
sorumludur.

7

(2) B tipi gönüllü itfaiyeciler için mali hükümler;
a) Karargâhtaki görevleri esnasında yemek ve yatak ihtiyaçları Daire Başkanlığı tarafından
temin edilir.
b) Çalışma süreleri içinde karargâhtan çalışma eğitim ve görev yerlerine gidiş-gelişleri
Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.
c) Daire Başkanlığı ile beraber yurt içi veya dışındaki afetlere katılmaları halinde ulaşım,
yemek ve barınma masrafları Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.
ç) Gönüllülere, onaylanmış resimli gönüllü kimlik kartları ücretsiz verilir.
d) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.
e) Gönüllü İtfaiyeciler, çalışmalarının karşılığında Daire Başkanlığı’ndan yukarıda
belirtilen maddelerle sağlanan imkânların haricinde maddi hak talebinde bulunamazlar.
f) Herhangi bir iş kazasında, ferdi kaza sigortası kapsamı dışında kalan, tüm maddi veya
manevi sorumluluk kişi veya kişilerin kendilerine aittir. Belediye bu konuda yükümlülük
altına sokulamaz.
g) Gönüllü itfaiyeci, başvuru, sınav, eğitim ve görev aşamaları süresince, bilerek ve
isteyerek herhangi bir şekilde Daire Başkanlığı’nı veya kullandığı zimmetine verilen
malzemeyi veya afette müdahil olduğu özel mülkü veya görev nedeniyle karşılaştığı
üçüncü şahısları, zarar verir veya zarara uğramasına neden olursa hukuki olarak
sorumludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat
hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik Meclis tarafından onaylanmasına müteakip mahalli bir
gazete de ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

EKLER
EK-1: A Tipi Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu
EK-2: B Tipi Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu
EK-3: A Tipi Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı
EK-4: B Tipi Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı
EK-5: Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kartı
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EK-1
/

/ 20…

T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Daire Başkanlığı
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının görev alanına giren
çalışmalarda A Tipi Gönüllü İtfaiyeci olarak görev almak istiyorum. “Gönüllü İtfaiyecilik”
Yönetmeliğinizi okudum ve anladım. Tüm şartlarınızı kabul ediyorum.
Gereğini arz ederim.
İMZA
ADI, SOYADI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ – TARİHİ
GÖREV BÖLGESİ / KÖYÜ
İRTİBAT ADRESİ
ELBİSE BEDEN NO
ÇİZME NO
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
KAN GRUBU
TEL NO (EV, İŞ, GSM)
E-MAİL ADRESİ

ULAŞILABİLECEK BİR YAKINININ
ADI SOYADI
TEL NO
ADRESİ
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EK-2
/

/ 20…

T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Daire Başkanlığı
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının görev alanına giren
çalışmalarda B Tipi Gönüllü İtfaiyeci olarak görev almak istiyorum. “Gönüllü İtfaiyecilik”
Yönetmeliğinizi okudum ve anladım. Tüm şartlarınızı kabul ediyorum.
Gereğini arz ederim.
İMZA
ADI, SOYADI
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ – TARİHİ
GÖREV BÖLGESİ / KÖYÜ
İRTİBAT ADRESİ
ELBİSE BEDEN NO
ÇİZME NO
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
KAN GRUBU
TEL NO (EV, İŞ, GSM)
E-MAİL ADRESİ

ULAŞILABİLECEK BİR YAKINININ
ADI SOYADI
TEL NO
ADRESİ
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EK-3
ÖRNEKTİR
Genişlik: 8,5 cm.
Yükseklik: 5,5 cm.
KONYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
A TİPİ
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ
KİMLİK KARTI
SİCİL NO

:

ADI SOYADI

:

T.C KİMLİK NO

:

ÇALIŞMA ALANI

:………………………………Köyü

AMİR BİRİM

: ……………………………….Grup Amirliği

GÖREVİ

:

KAN GRUBU

:

FOTOĞRAF

ÖNYÜZ

KARTI VEREN MAKAM

ONAY

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.
BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ.
SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR.
BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN ………….……NO’LU TELEFONA
BİLGİ VERİNİZ.
ARKA YÜZ
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EK-4
ÖRNEKTİR
Genişlik: 8,5 cm.
Yükseklik: 5,5 cm.
KONYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
B TİPİ
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ
KİMLİK KARTI
SİCİL NO

:

ADI SOYADI

:

T.C KİMLİK NO

:

ÇALIŞMA ALANI

:………………………………Köyü

AMİR BİRİM

: ……………………………….Grup Amirliği

GÖREVİ

: B TİPİ GÖNÜLLÜ

KAN GRUBU

:

FOTOĞRAF

ÖNYÜZ

KARTI VEREN MAKAM

ONAY

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.
BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ.
SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR.
BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN ………….……NO’LU TELEFONA
BİLGİ VERİNİZ.
ARKA YÜZ
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EK-5
T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞİ

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK BİLGİ KARTI
ADI VE SOYADI
BABA ADI
MEDENİ HALİ /CİNSİYETİ
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
EV ADRESİ
GEÇİRDİĞİ HASTALIKLAR
İŞ ADRESİ
KAN GRUBU
MESLEĞİ
ÖĞRENİM DURUMU
TELEFONU EV-İŞ-GSM
E-MAİL ADRESİ
YABANCI DİL BİLGİSİ
ACİL DURUMDA
ULAŞILABİLECEK TEL

İMZA
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Resim

