T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ
İtfaiye Müdürlüğü
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, itfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma
konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını
sağlamak ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde "Gönüllü İtfaiyecilik" yapmak isteyen kişi
veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapacak olan
gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, görevlerine, kıyafetlerine, sorumluluklarına,
eğitilmesine ve görevlerinin sona ermesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik;
a) 13.07.2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun
52. maddesine;
b) 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Belediye İtfaiye Yönetmeliği"nin
45. maddesine;
c) 09.10.2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İl Özel İdaresi ve Belediye
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği"ne;
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Başkan
: Kütahya Belediye Başkanını,
Belediye

: Kütahya Belediye Başkanlığını,

Müdür

: İtfaiye Müdürünü,

Müdürlük : İtfaiye Müdürlüğünü,
Gönüllü itfaiyeci : Mesleği itfaiyecilik olmayan, ancak itfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve
sorumluluğu taşıyan, görevini din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin emir komuta zinciri içinde gönüllü
olarak zamanında ve eksiksiz yerine getiren itfaiyeciyi,
Profesyonel itfaiyeci : Mesleği itfaiyecilik olan ve tam zamanlı görevinden dolayı maaş alan
itfaiyeciyi,
Gönüllü itfaiye istasyonu: Gönüllü itfaiyecilerin yatakhane dışındaki imkanlarını barındıran küçük
tip itfaiye istasyonunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Aranan Şartlar ve İstenen Belgeler
Aranan Şartlar
Madde 5- Gönüllü itfaiyeci olabilmek için;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az 18 yaşını bitirmiş, 60 yaşını aşmamış olmak,
c) En az ortaokul (ilköğretim okulu) mezunu olmak,
d) Kütahya ili hudutları içinde ikamet etmek veya çalışmak,
e) Sağlık durumunun, itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil etmediğini hekim raporu ile
belgelendirmek,
f) Adlî sicil bakımından devlet memurunda aranan şartları taşımak,
g) İtfaiyeciliği sevmek, sevdirmek ve insanlara yardım etmeyi görev kabul etmek gibi insanî değerlere
sahip olmak ve gönüllülük ilkesini benimsemiş olmak,
h) Gönüllü itfaiyeciler için teorik ve uygulamalı "Temel İtfaiyecilik Eğitimi"ni başarıyla tamamlamış
ve sertifikasını almış olmak.
Başvuruda istenen belgeler
Madde 6- Gönüllü itfaiyeci olmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru formu (EK-1)
b) Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,
c) En son bitirdiği okula ait diploma,
d) İkametgâh belgesi,
e) Sağlık durumunun, itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil etmediğine dair hekim raporu,
f) Adlî sicil kaydı belgesi,
g) Gönüllü itfaiyecilik sertifikası.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevler, Eğitim ve Görevin Sona Ermesi
Görevler
Madde 7- Gönüllü itfaiyecilerin, bağlı bulundukları Müdürlüğün emir ve talimatları doğrultusunda
aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Bölgelerindeki itfaiye olay ihbarı üzerine en kısa sürede Müdürlükte toplanarak kişisel koruyucu
donanım, araç ve ekipmanlarla grup halinde olay yerine intikal ederler.
b) Yangınlara müdahale eder ve söndürürler.
c) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara
müdahale ederler, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve ilk
yardım hizmetlerini yürütürler.
d) Su baskınlarına müdahale ederler.
e) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında kalan can ve mal
kurtarma çalışmalarına katılırlar.
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f) Sorumluluk alanlarındaki halkı, yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme
çalışmalarına katılırlar.
g) Müdürlüğün düzenleyeceği eğitim programlarına ve tatbikatlara katılırlar.
h) Gönüllü itfaiye istasyonlarındaki alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini sağlarlar.
i) Görev yaptığı bölgedeki yetkili profesyonel itfaiye amirinin, halkın can ve mal güvenliğini
sağlamaya yönelik olarak vereceği kararlara uyarlar.
Eğitim
Madde 8- Gönüllü itfaiyecilerin eğitimleriyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Gönüllü itfaiyeci adaylarına, Müdürlük tarafından itfaiyecilik mevzuatı, etkili iletişim, moral ve
motivasyon, yanma, yangın, yangının yapısı ve gelişimi, yangın yerindeki tehlikeler, yangının
önlenmesi ve söndürülmesi, yangın söndürme maddeleri ve teknikleri, arama ve kurtarma bilgisi,
itfaiye araç ve malzeme bilgisi gibi başlıklar altında teorik eğitim verilir.
b) Teorik eğitim sonunda başarılı sayılanlar, uygulamalı eğitime alınırlar. Uygulamalı eğitimde
yangına müdahale ve yangın söndürme, arama ve kurtarma tatbikatları yaptırılır. Bu tatbikatlarda
en az üç kişilik bir komisyon tarafından olumlu değerlendirilen adaylar, gönüllü itfaiyeciliğe kabul
edilirler.
c) Eğitim süreçlerine katılmak zorunludur. Teorik eğitimlere mazeretsiz olarak eğitimlere katılmayan
adaylara sertifika verilmez.
d) En az iki yıl profesyonel itfaiyecilik yaptığını belgeleyenler, eğitim ve sınava tabi tutulmaksızın
EK-1 belgesiyle başvurduklarında profesyonel olarak çalıştıkları uzmanlık alanı doğrultusunda
itfaiyeciliğe kabul edilirler.
e) Teorik ve uygulamalı eğitim sonunda başarılı olup gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilen adaylara
"Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı" verilir. (EK-2)
f) Gönüllü itfaiyecilere, istekleri doğrultusunda bir çalıma programı hazırlanır ve bu program
uygulanır.
g) Gönüllü itfaiyecilik kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleriyle ortak çalışmalar
yapılabilir. Bu çalışmalarla ilgili protokol yapmaya Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürü yetkilidir.
Görevin Sona Ermesi
Madde 9- Gönüllü itfaiyecilik görevi aşağıdaki hallerde sona erdirilir:
a) Kendi istekleriyle yazılı olarak başvurmaları halinde,
b) Mazeretsiz olarak dörtten fazla göreve gelmemeleri ve görevleri aksatmaları halinde,
c) Kütahya Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları halinde,
d) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde,
e) Adli sicil bakımından devlet memurunda aranan şartları kaybetmeleri halinde,
f) Sağlık durumunun, itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil ettiği hekim raporu ile tespit
edilmesi halinde,
g) Verilen görevleri yönergeye uygun olarak yerine getirmemeleri halinde,
h) Yönergede belirtilen usul ve esaslara aykırı durum ve davranışlarının tespit edilmesi halinde
Müdürün teklifi ve Başkan'ın onayı ile gönüllü itfaiyecilik görevi sona erer ve verilmiş olan kimlik
kartları ile zimmetinde bulunan Müdürlüğe ait varlıklar geri alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Mali hükümler
Madde 10- (1) Gönüllü itfaiyecilerin yükümlülükleri ve hakları ile sağlanan imkanlar şunlardır:
a) Ferdi kaza sigorta poliçelerinin prim ücretlerini kendileri öderler.
b) Kişisel koruyucu teçhizatları Müdürlükçe temin edilir.
c) Karargahtaki görevleri esnasında yemek ve yatak ihtiyaçları Müdürlükçe karşılanır.
d) Çalışma yerlerine gidiş ve gelişleri kendileri tarafından sağlanır.
e) Müdürlükle birlikte yurt içi ve yurt dışı görevlere katılmaları halinde ulaşım, yemek ve barınma
ihtiyaçları Müdürlük tarafından karşılanır.
(2) Gönüllü itfaiyeciler, çalışmalarının karşılığında, Belediye ve Müdürlükten yukarıda belirtilen hak
ve imkanların dışında maddi hak talebinde bulunamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 11- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlük
Madde 12- Bu yönetmelik, Kütahya Belediye Meclisinin kararı ile kabulü Valilik makamına
gönderilmesiyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür.

EKLER
:
1. Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu (EK-1)
2. Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı (EK-2)
3. Gönüllü İtfaiyeci Bilgi Kartı (EK-3)

Bu yönetmelik Belediye Meclisimizin 02/12/2014 tarih ve 409 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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