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T.C. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İÇ HİZMET YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı; Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 

Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, 

kıyafetlerini, sosyal haklarını, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve 

esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2-(1)Bu yönerge İtfaiye Dairesi Başkanlığını, Daire Başkanlığına bağlı Şube 

Müdürlüklerini ve bağlı Amirlikleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3–(1)Bu yönerge, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı 

Belediye Kanunu ile 18.12.2021 gün ve 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye 

İtfaiye Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve Bütçe 

Kanunu esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönergenin uygulanmasında; 

a) Başkanlık : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

b) Belediye : Ankara Büyükşehir Belediyesini, 

c) Üst Yönetici : Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını, 

ç)  Daire Başkanı  : İtfaiye Dairesi Başkanını, 

d) Şube Müdürü : İtfaiye Şube Müdürlerini, 

e) Üst Amir : İtfaiye teşkilatı içerisinde bir üst rütbeyi, 

f) Dalgıç : Su üstü ve sualtı arama kurtarma personelini, 

g) Köpek Eğitmeni : Köpekli arama ve kurtarma personelini, 

ğ) Seviye (1) : İl sınırları içindeki olayları, 

h) Seviye (2) : Ülke sınırları içindeki olayları, 

ı) Seviye (3) : Uluslararası olayları, 

i) TAMP : Türkiye Afet Müdahale Planı, 

j) ABİTEM : Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi, 

k) KBRN : Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer, 

l) AYDES : Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi Projesi, 

m) AFAD : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 

n) İRAP : İl Risk Azaltma Planı, 

o) İtfai Olay : İtfaiyenin müdahale ettiği tüm olayları, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni 

 

Kuruluş 

MADDE 5-(1) Belediye İtfaiye Teşkilatı; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı 

ile kurulur. İtfaiye hizmetlerinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye 

hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel 

istihdamının sağlanması gözetilir. 

(2) Birimlerin kurulmasında; Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı 

içindeki nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, yangın ve diğer afetlere hassasiyet, gelişme potansiyeli 

dikkate alınır. 

 

Görevler 

MADDE 6 –(1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince itfaiye 

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, 

ç) Afet ve acil durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 

d)27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulunun Kararı ile19/12/2007 

tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Binaların Yangından 

Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, 

e)30/9/2020 tarihli ve 3033 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği 

kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara yangın durumunda ilk 

müdahalede bulunmak, keşif, tespit, arama ve kurtarma faaliyetlerinde 3/1/2014 tarihli ve 

28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 

ilgili çalışma grubuna destek vermek, dekontaminasyon görevlerini valilik ile iş birliği 

içerisinde yerine getirmek, 

f)Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili 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 ve gereç 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)Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre belediye 

meclisince tespit edilecek ücret karşılığında baca temizliği yapmak ya da belediye tarafından 

yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlara yaptırmak 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 tespiti 

için ilgili birimlere görüş bildirmek, 

j)İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden 

denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek, 

k)Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. 
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(2) Afet ve acil durumlar ile ilgili görevlerini 26/8/2013 tarihli ve 2013/5703 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri 

Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütmek. 

 

Çalışma düzeni 

MADDE 7-(1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat 

esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/07/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, 

hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 24 saat iş 48 saat istirahat 

şeklindedir. Ancak zorunlu hallerde çalışma şekli belediye tarafından belirlenir. 

(2) Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan 

hükümler uygulanır.  

(3) İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan diğer unvanlardaki personeller de yıllık bütçe 

kanunu hükümleri doğrultusunda maktu mesai ve melbusat yardımından yararlandırılır. 

(4) İhtiyaç duyulması halinde itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümlerine göre önceden rızaları alınmak kaydıyla çalıştırılan işçilere fazla çalışma 

ücreti ödenir. 

(5) İhtiyaç duyulması halinde Daire Başkanlığında görevli tüm personeller iletişim 

kanalları ile çağrı yapıldığında (sms, telefon vb.) mesai kavramı gözetmeksizin göreve gelmek 

ile yükümlüdür. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kadro ve Unvanlar 

 

Kadro ve unvanlar 

MADDE 8-(1)Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı personel kadro ve 

unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına İlişkin Esaslara göre itfaiye personeli;  

a)İtfaiye Dairesi Başkanı 

b)İtfaiye Müdahale Şube Müdürü 

c)İtfaiye Önlem Şube Müdürü 

ç) İtfaiye İdari İşler Şube Müdürü 

d)İtfaiye Eğitim Şube Müdürü  

e) İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü 

f)İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürü 

g)İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü 

ğ)İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürü  

h)İtfaiye Amiri 

ı) İtfaiye Çavuşu 

i)İtfaiye Eri ile diğer kadrolardan oluşur. 

 

(2) İtfaiye hizmetlerinin yürütülmesinde, rızaları alınmak ve temel itfaiye eğitimi 

verilmek şartıyla 8 inci maddenin 1 inci fıkrasında sayılanlar dışında diğer personel itfaiye 

teşkilatında görevlendirilebilir. 

(3) Ayrıca hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere itfaiye personeli 

dışında personel çalıştırılabilir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
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İtfaiye Dairesi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 9-(1) İtfaiye Daire Başkanının görevleri şunlardır: 

a) İtfaiye 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 eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki 

bilgilerinin geliştirilmesini sağlamak. 

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) İtfaiye olaylarına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak. 

f) EK-7’de yer alan örneğe göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını 

sağlamak, değerlendirmek ve takip eden yıl ocak ayı içerisinde yıllık olarak Bakanlığa ve 

talep edilmesi halinde ilgili kurumlara göndermek. 

g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri 

belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak veya 

sağlatmak. 

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak veya 

sağlatmak. 

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. 

i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine 

getirmek. 

j) EK-12’de yer alan örneğe göre itfaiye olayı ihbar formunun doldurulmasını sağlamak. 

k) EK-16’da yer alan örneğe göre itfaiye olayı raporunun düzenlenmesini sağlamak. 

l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

İtfaiye Şube Müdürlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10 –(1) İtfaiye Şube Müdürleri, Daire Başkanı tarafından verilen görevleri 

yerine getirmekle yükümlüdür.  

(2) İtfaiye Şube Müdürlerinin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek. 

b)Kendi birimiyle alakalı evrakları incelemek, ilgili birimlere havale etmek ve birimiyle 

ilgili yazışmaları yapmak. 

c)Kendi birimine ait araç, gereç ve personel planlamasını yapmak. 

ç)Kendi birimine bağlı personellerin disiplin ve düzenini, performansını, işe devamlılık, 

verimlilik, sorumluluk taşıma gibi işlerin takibini yapmak, devam çizelgelerini kontrol etmek 

ve onaylamak, yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek. 

d)Kendi birimine bağlı personellerin birimi içindeki görevlendirmelerini, yazışmalarını, 

tebliğlerini yapmak, iş bölümü yaparak, birimi ile ilgili iş ve işlemleri, sevk ve idare etmek. 

e)Kendi birimine bağlı personellerin periyodik olarak çeşitli kademe ve derecelerde 

hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, mesleki bilgilerini geliştirmek ve verilecek eğitimlerin 

tebliğleri yapmak. 

f) Kendi birimine bağlı personeller arasında birlik beraberliği sağlamak, moral ve 

motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlemek. 
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g) Yetki alanı içindeki bütün araç, gereç, makine ve tesislerin temizliğini, korunmasını, 

göreve hazır durumda tutulmasını, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak 

çalışmasını sağlamak, bunun için gereken önlemleri almak veya aldırmak. 

ğ)İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak itfaiye 

hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak. 

h) Kendine bağlı birimlerinin aylık istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve ilgililere 

sunmak. 

ı) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak. 

i)Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak. 

j) Kendi biriminin görev alanı ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımını planlamak, 

harcama yetkilisince alımına karar verilen işlerde, teknik şartnameye eklenecek malzemelerin 

özelliklerinin tespiti için birim bazında komisyon oluşturmak ve Satınalma ve Mali İşler Şube 

Müdürlüğünden işin miktar ve metrajı ile yazılı talepte bulunmak, tamamlanan işlerin 

kabulünde yer almak. 

k)Üst amirinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

l)Nöbet tutmak. 

 

İtfaiye Müdahale Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE11– (1) Daire Başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Müdahale Şube 

Müdürlüğü; İtfaiye Bölge Amirlikleri, İtfaiye Grup Amirlikleri, İtfaiye Ekip Amirlikleri, 

Garaj Amirlikleri ve Yangın Araştırma ve İstatistik Amirliğinden oluşmaktadır. 

(2) İtfaiye Müdahale Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Seviye (1)’ de meydana gelebilecek deprem, yangın, su baskını, yoğun kar, buzlanma 

ve fırtına gibi her türlü afete müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve 

çöküntülerde, can ve mal kurtarma çalışmalarına gerektiğinde bizzat yerinde katılarak sevk ve 

organizasyonu sağlamak. 

b)Müdürlüğünde bulunan motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım 

ve onarımlarını yaptırarak hizmete hazır durumda tutulmasını sağlamak, teknolojik 

gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için Daire Başkanına öneride bulunmak. 

c)Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubuna ait planları güncel tutmak. 

ç)Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planını yapmak. 

d) Bir yangın anında itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yerlerini 

belirlemek. 

e)Seviye (1)ve Seviye (2) olay yerlerinde inceleme çalışmalarına katılmak, yangın, 

kurtarma ve doğal afet çalışmaları sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin kayıt altına 

alınmasını sağlamak. 

f) Talep edilmesi durumunda Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 

Seviye (1), Seviye (2) ve Seviye (3) düzeyinde yaşanan yangın, kurtarma veya doğal afet 

çalışmalarına destek vermek. 

g) Arama Kurtarma Şube Müdürü ile beraber afet öncesi ve sonrası görev alacak 

personelleri belirlemek ve arama kurtarma eğitimlerini almalarını sağlamak. 

ğ)Yangın, kurtarma ve doğal afetler ile ilgili yapılan tüm itfai olayların belediye itfaiye 

yönetmeliğindeki formlara göre; günlük, aylık ve yıllık olarak istatistiklerinin tutulmasını 

sağlamak. 

h) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri 

belirlemek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak. 

ı) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak ve büyük 

ölçekli yangın ile doğal afetlerde gerekirse yardıma çağırmak. 

i)Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile diğer faktörleri de dikkate alarak, 
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İtfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli sayıda personel, bina, araç 

ve malzemelerin temin edilmesi için diğer müdürlükler ile gerekli çalışmayı yapmak. 

j) İtfai olaylarla ilgili tutulan raporları ilgili kişi veya kurumlara verilmesini sağlamak 

k)İtfai olaylar hakkında mahkemelerden gelen yazılara cevap verilmesini sağlamak. 

l)Müdürlüğüne bağlı bölge ambarlarının talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek Ayniyat 

Amirliği ambarından temin edilmesini sağlamak. 

m) Ayniyat Amirliği ambarından devir alınan malzemelerin giriş, çıkış ve muhasebe 

işlerini takip ve kontrol etmek. 

n)Taşınır malzemelerin kullanıcılarına zimmet işlemlerini yapılmasını sağlamak. 

o) Kendisine bağlı bölge ambarlarının taşınır kontrol yetkilisi görevini yürütmek. 

 

 

İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları 

MADDE 12 – (1) İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İtfaiye Bölge 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Müdahale Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır.  

b) Kendine bağlı Müdahale Amirliklerince tüm itfai olaylara, etkin bir şekilde müdahale 

edilmesini sağlamak, gerektiğinde itfaiye olayların müdahale çalışmalarına katılmak, sevk- 

idare ve muhaberatı sağlamak. 

c) Araç, gereç ve personel planlamasını yapmak, müdahale planlarını hazırlatmak ve 

denetlemek. 

ç) Personel arasında birlik beraberliği sağlamak, moral ve motivasyonu yüksek tutmak 

için etkinlikler düzenlemek. 

d) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını 

sağlamak. 

e) Kendine bağlı grup amirlikleri ile istasyonların kontrol ve denetimlerini yapmak. 

f) Personelin görev dağılımının planlamasını yaparak üst amirinin onayına sunmak. 

g) Görev alanına giren evrakları incelemek ve ilgili birimlere havale etmek.  

ğ) Bölgesinde meydana gelen ve 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfai olay vakası 

olarak tanımlanan tüm olaylara ait itfaiye olay raporlarının düzenlenmesini sağlamak ve 

imzalamak. 

h) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(2) İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İtfaiye Grup Amirinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Bölge Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Kendine bağlı istasyon ve ekip amirliklerinin, tüm itfai olaylara etkin bir şekilde 

müdahale etmelerini sağlamak, gerektiğinde itfaiye olayların müdahale çalışmalarına 

katılmak, sevk, idare ve muhaberatı sağlamak. 

c) Araç, gereç ve personel planlamasını yapmak. 

ç) İstasyondaki personel, araç, gereç, bina ve donanımı her an müdahaleye hazır 

bulunmasını sağlamak. 

d) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını 

sağlamak. 

e) Sorumlusu olduğu ekibin İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uyarak itfaiye olaylarına 

uygun araç, gereç, malzeme, ekipman ve teçhizatları kullanarak müdahalesini sağlamak. 

f) Amirliğinin sorumlu olduğu istasyonların görev sahası içerisinde meydana gelen ve 

112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfai olay vakası olarak tanımlanan tüm olaylara ait itfaiye 

olay raporlarını düzenlemek ve imzalamak. 
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g) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(3) İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İtfaiye Ekip Amirinin görev, 

yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Grup Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Postalar arası devir teslim işlemini gerçekleştirmek, günlük olay defterini tutmak, 

postanın sevk ve idaresi ile olay yerinde muhaberatı sağlamak. 

c) Sorumlusu olduğu ekibin İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uyarak itfaiye olaylarına 

uygun araç, gereç, malzeme, ekipman ve teçhizatları kullanarak müdahalesini sağlamak. 

ç) İstasyondaki personel, araç, gereç, bina ve donanımı her an müdahaleye hazır 

bulundurmak. 

d) 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfai olay vakası olarak tanımlanan ve istasyona 

yönlendirilen tüm olaylara ait itfaiye olay raporlarını düzenlemek ve imzalamak. 

e) 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfai olay vakası olarak tanımlanan ve birden fazla 

istasyona yönlendirilen olaylarda; olay yerine ilk ulaştığında, olay yerinin sevk ve idaresini 

yürütmek, olayla ilgili muhaberatı sağlamak ve itfaiye olay raporunu düzenlemek.  

f) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(4) İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İtfaiye Garaj Amirinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Bölge Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Bölgesindeki araçların envanterini ve arıza istatistik bilgilerini tutmak. 

c) Bölgesinde görevli şoför personel görevlendirmesi hazırlamak ve Bölge Amirine 

sunmak. 

ç) Bölgesindeki araç ve gereçlerin günlük, haftalık bakımı ile temizliğini yaptırmak. 

d) İtfaiye Grup Amirine sevk ve idarede yardımcı olmak. 

e) Bölgesindeki araçların kaza tutanaklarını Araç Bakım Onarım Amirliğine bildirmek 

ve takibini yapmak. 

f) Bölgesindeki araç, gereç ve ekipmanlarla ilgili şoför personellere gerekli eğitimi 

vermek veya verdirmek. 

g) Bölgesindeki araç, gereç ve ekipmanları göreve hazır halde bulunmasını sağlamak, 

varsa arızalarını ve eksik parçalarını tespit ederek ilgili birimlere bildirmek. 

ğ) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(5) İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Yangın Araştırma ve 

İstatistik Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Müdahale Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır.  

b) Yangınların çıkış sebeplerinin araştırılması amacıyla, gerektiğinde yangın söndürme 

çalışmalarına katılmak. 

c) Yangın söndürüldükten sonra itfaiye ekip amiriyle birlikte yangın yeri inceleme, 

görüntüleme ve raporlama çalışmalarını yapmak. 

ç) Bu olaylarla ilgili istatistiki verileri tutmak ve saklamak.  

d) İtfaiye Akademi Amirliği ile birlikte bu verileri kullanarak hizmet içi eğitim 

çalışmalarına katılmak. 

e) Müdahale Şube Müdürlüğünün yazışmalarını yapmak. 

f) Daire Başkanlığının bütün istatistik bilgilerini tutmak. 

 

İtfaiye Önlem Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 13- (1) Daire başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Önlem Şube 

Müdürlüğü; İtfaiye Önlem Amirliği ve Baca Hizmetleri Amirliğinden oluşmaktadır. 
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(2) İtfaiye Önlem Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak itfaiye hizmetlerinin 

daha etkin verilmesini sağlamak. 

b)Mevcut ve yeni binalarda kurulacak işletmelerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına 

esas uygunluk görüşü vermek üzere yerinde denetimini yaptırarak raporlamak. 

c) Gelen talepler üzerine, alınması gereken yangın güvenlik önlemeleri denetimini 

yaptırmak. 

ç)Yetkilendirilmiş özel firmaların temizlediği bacalarla ilgili denetim yaptırmak. 

d) Ücrete tabi itfaiye hizmetlerinin yıllık ücret değerlemesinde görüş vermek. 

 

İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları 

MADDE 14 – (1) İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İtfaiye Önlem 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Önlem Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır.  

b) Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan her türlü işyerini, işletme 

ruhsatı aşamasında ruhsat vermeye yetkili kurumun, işyeri sahibinin veya vekilinin talebi 

üzerine yangın güvenlik önlemleri açısından yerinde denetleyerek sonuç raporunu hazırlamak. 

c) Yapılan protokoller dahilinde yangın tahliye projelerini onaylamak. 

(2) İtfaiye Önlem Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Baca Hizmetleri Amirinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Önlem Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. 

b) Yetki belgesi verilen özel firmaların yönetmeliğe uygun olarak iş ve işlemlerini 

yürütmesini sağlamak. 

c) Bir plan çerçevesinde temizleme işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 

 

İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 15 - (1) Daire Başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Satınalma ve Mali İşler 

Şube Müdürlüğü; Satınalma Amirliği, Ayniyat Amirliği, Hesap İşleri Amirliğinden 

oluşmaktadır. 

(2)İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır; 

a) Daire başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda her türlü satın alma işlerinin tüm 

aşamalarının takibini yapmak, alıma çıkılan ihalelerde ihale Komisyon Başkanlığı yapmak. 

b) Alımı yapılan ya da diğer daire başkanlıklarına ait ambarlardan gelen mal ve 

malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek. 

c) Muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. 

ç) Takip eden mali yılın bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak. 

d)Hizmet alanıyla ilgili mevzuatlardaki değişiklikleri takip etmek ve uygulamak. 

 

İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin 

görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 16 – (1) İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan 

Satınalma Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Diğer müdürlükler tarafından teknik özellikleriyle birlikte talep edilen araç, gereç, 

teçhizat, kıyafet, hizmet ve benzeri ihtiyaçların satın alma işlemlerini gerçekleştirmek. 

(2) İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Ayniyat 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 
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a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 

verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf 

malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini 

önlemek. 

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 

cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide 

görevlisine göndermek. 

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 

korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. 

e) İtfaiye teşkilatında bulunması gereken araç, gereç, malzeme, teçhizat ve kıyafet gibi 

ihtiyaçları belirlemek. 

f) Taşınır malzeme alımlarında kullanılan harcama kalemlerinin taşınır işlem fişlerini 

hazırlayarak bir üst makama sunmak. 

g) Deposundaki malzemelerin dağıtımını yapmak, ihtiyaç halinde malzemenin olay 

yerine intikalini sağlamak. 

ğ) Satın alınan malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini koordine etmek. 

h) Taşınır malzemelerin kullanıcılarına zimmet işlemlerini yapmak. 

ı) Satın alınan veya devir alınan taşınır malzemelerin stok giriş ve stoktan çıkış işlemleri 

ile ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaş malzemelerin hurdaya ayırma işlemlerini yapmak. 

i) Muayene Kabul işlemi tamamlanan ve kullanıma hazır bulunan her türlü taşınır 

malzemelerin talep edilen diğer ambarlara devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

(3) İtfaiye Satınalma ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Hesap İşleri 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Daire Başkanlığı ve tüm bağlı birimlere ait elektrik, su, doğalgaz, internet, kira vb. 

bilumum fatura ödemelerinin tahakkuk ve ödemelerini yapmak. 

b) Alım işi biten tüm işlerin hak ediş ve ödeme evraklarını düzenlemek. 

c) Kredi ve avans kullanımlarıyla alakalı gerekli yazışmaları yapmak, çekilen kredi veya 

avansı ilgili müdürlüğün mutemedine devretmek. 

ç) Takip eden mali yılın bütçe teklifini hazırlamak. 

d) Stajyerlere ait maaş ödeme işlemlerini yapmak. 

e) Personellerin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerinde, Yazı İşleri Amirliği tarafından 

alınan görev Olurlarına istinaden kredi ve avans kullanımlarıyla alakalı gerekli işlemleri 

yürütmek. 

 

İtfaiye İdari İşler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 17 -(1) Daire Başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye İdari İşler Şube 

Müdürlüğü; Personel İşleri Amirliği ve Yazı İşleri Amirliğinden oluşmaktadır. 

(2)İtfaiye İdari İşler Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

1)Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin ilgili yazışmaları takip etmek. 

2)Tüm personelin izin, rapor ve iş kazası yazışmalarının yapılmasını sağlamak. 

3)Daire Başkanlığına ait tüm evraklarının arşivlenmesini sağlamak. 

4)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları takip etmek, sekretaryasının yapılmasını 

sağlamak. 

5)Hizmet alanıyla ilgili mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek, ilgili birimlere tebliğ 

etmek ve uygulatmak. 
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6)Daire Başkanlığının gelen, giden evraklarla ilgili gerekli yazışma, koordinasyon, 

organizasyon, iş ve işlemlerini yürütmek. 

7)Tüm personelin harcırah ödeme işlerini yürütmek. 

8)Personellerin her yıl periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak. 

9)İşyeri Hekimi ve Kurum revirinin iş ve işleyişini takip etmek. 
 

İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları  

MADDE 18– (1)İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Personel İşleri 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.  

b) Tüm personelin her türlü özlük işlerini ve yazışmalarını yapmak ve takip etmek. 

c) İş kazası durumlarında ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak. 

ç) Kurum dışı ve kurum içi personel görevlendirmelerini yapmak. 

d) Personellerin her yıl periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak. 

e) Görevlendirme Olurları, Yazı İşleri Amirliğince alınan yurtiçi ve yurtdışı 

görevlendirmelerinden doğan personel harcırahları ile harcırahlı bölgelerde görev yapan tüm 

personelin harcırah ödeme işlerini yürütmek. 

f) İşçilik alacakları ile işçi arabuluculuk davalarında iş ve işlemleri takip etmek,  

(2) İtfaiye İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Yazı İşleri Amirinin görev, 

yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.  

b) Daire Başkanlığı seviyesinde yazılacak, diğer birimleri doğrudan ilgilendirmeyen 

yazışmaları Daire Başkanlığı adına yazmak. 

c) Diğer Müdürlüklerin doğrudan iş kapsamına girmeyen, Başkanlık Makamından 

alınması gereken Olurları yazmak. 

ç) Daire Başkanlığının yayımlayacağı tüm iç genelgeleri yayımlamak, belediyeden ve 

dış kurumlardan gelen tüm genelgeleri duyurmak ve arşivleyerek saklamak. 

d) Tüm personellerin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme Olurlarını almak, ilgili iç ve dış 

birimlerle gerekli yazışmaları yapmak. 

e) Daire Başkanlığına gelen, giden tüm evrakların kaydını tutmak, arşiv biriminin iş ve 

işlemlerini yürütmek. 

f) Postalanması gereken evrakların takibini yapmak. 

 

İtfaiye Eğitim Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 19-(1) Daire Başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü; 

İtfaiye Akademi Amirliği, Hizmet İçi Eğitim Amirliği, Örgün Eğitim Amirliği, Dış Kurumlar 

Eğitim Amirliği, Spor ve İlk Yardım Eğitim Amirliğinden oluşmaktadır. 

(2)İtfaiye Eğitim Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Tüm itfaiye personelinin hizmet içi eğitimlerinin Belediye İtfaiye yönetmeliğinde 

belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmasını, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek. 

b) İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak itfaiye 

hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağlamak. İtfaiye hizmetleri hakkında bilgilendirme 

yaparak alınacak önlemler ile bilinç ve farkındalık kazandırmak, 

c) İtfaiye haftası, fuar, festival, seminer gibi her türlü tanıtım ve organizasyonların 

Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve diğer müdürlükler ile koordineli olarak 

yürütülmesini sağlamak. 

ç)Gönüllü ve Kırsal Gönüllü itfaiyecilerin, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen 

kursiyerlerin ve talep gelmesi halinde il dışı itfaiye birimlerinin, eğitim planını hazırlamak, 
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gerekli onayları almak ve plan dâhilinde itfaiyecilikle ilgili eğitimlerinin verilmesini 

sağlamak. 

d) İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu ve İtfaiye Anadolu Meslek Liseleri ile ilgili eğitim 

ve işbirliği protokollerin takibini yapmak. 

e) Halkın afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları 

yapmak. 

f) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında 

bilgilendirme amaçlı tatbikatlar yaptırmak. 

g) Kamu ile özel kurum ve kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda yangın 

tatbikatlarının gerçekleştirmesini sağlamak, personellerini eğitmek, bu kurum ve kuruluşlarla 

yapılan eğitim ve işbirliği protokolü gereği yapılacak iş ve işlemleri düzenlemek. 

ğ)İtfaiye Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik tanıtım ve iletişim 

çalışmalarını yapmak, yaptırmak. Bu kapsamda kitap, bülten, takvim, broşür, afiş, ilan 

panosu, davetiye, CD vb. tanıtım araçlarının grafik tasarım, basım ve yayımını Planlama ve 

Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile birlikte yapmak veya yaptırmak. 

h)İtfaiye Dairesi Başkanlığının kurumsal kapasitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi 

amaçlı konferans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası projeleri Planlama 

ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile birlikte hazırlamak. 

ı) Stajyer öğrencilerin puantajlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek. 

 

İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları 
MADDE 20 – (1) İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İtfaiye Akademi 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Eğitim Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır.  

b) Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nin (ABİTEM) tüm 

faaliyetlerini planlamak, İtfaiye personelinin hizmet içi eğitimi ile gönüllü ve kırsal gönüllü 

itfaiyecilerin, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen kursiyerlerin ve il dışı itfaiye birimlerinden 

gelen eğitim taleplerine karşılık eğitim planlarını hazırlamak, hazırlanan plan çerçevesinde 

talebe bağlı olarak il dışında ya da il içinde eğitim verilmesi sağlamak. 

c) Verilen tüm eğitimler, konferanslar ve yapılan tatbikatlar hakkında istatistikî 

bilgilerin tutulmasını sağlamak. 

(2) İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Hizmet İçi Eğitim Amirinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen hizmet içi eğitim, gönüllü ve kırsal 

gönüllü itfaiyecilik eğitim programını hazırlamak. 

c) Gönüllü ve kırsal gönüllü itfaiyecilikle ilgili mali ve hukuki hükümler için gerekli 

işlemleri Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile yürütmek. İstasyonlarda uygulanan 

günlük eğitim programını belirlemek, uzaktan eğitim sistemi iş ve işlemlerini sürdürmek, 

eğitime hazır vaziyette bulunmasını sağlamak. 

ç) Araç simülatörü, yangın eğitim alanı ve simülatörü, labirent merkezi, derslikler, 

konferans salonu ve birim ambarlarının tertip, düzen, bakım, onarım işlerinin takibini yapmak 

eğitime hazır vaziyette bulunmasını sağlamak. 

d) Verilen tüm hizmet içi eğitimlerle ilgili yazışmaları yaparak, gerekli kayıtları tutmak, 

istatistiki verileri hazırlamak, eğitimlere katılan personellerin devam ve devamsızlığını 

kontrol etmek, sertifika, katılım belgesi vb. belgeleri hazırlayarak gerekli arşiv çalışmasını 

yapmak.  

e) Belirlenen eğitim konularıyla ilgili gelişen teknolojileri ve yeni uygulamaları 

araştırmak ve eğitim dokümanlarını sürekli güncel tutmak, dokümanları oluşturmak ve 
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sunularını hazırlamak, personellere anketler düzenlemek ve eksik görülen konular üzerinde 

değerlendirmeler yapmak. 

f) İtfaiye Dairesi Başkanlığının başka kurum, kuruluş veya yurt dışından alacağı her 

türlü eğitim, konferans vb. işleri organize etmek ve gerekli yazışmaları yaparak kayıtlarını 

tutmak. 

(3) İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Örgün Eğitim Amirinin görev, 

yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)  İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan eğitim ve 

işbirliği protokolünü uygulamak. 

c) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü koordinatör öğretmenleriyle işbirliği içinde 

hazırlanan ders programlarına göre eğitimleri düzenlemek. 

ç) İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulundan ve İtfaiye Anadolu Meslek Lisesinden 

“İşletmede Beceri Dersi” için gelen öğrencilerin eğitim ve stajlarının yapılmasını sağlamak. 

d) İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde ve dışında yapılacak her türlü tören, yarışma, fuar, 

gezi vb. faaliyetleri Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile organize etmek. 

e) Verilen eğitimlerle ilgili yazışmaları yaparak, gerekli kayıtları tutmak, istatistiki 

verileri hazırlamak, eğitimlere katılan öğrenci ile stajyerlerin devam ve devamsızlığını kontrol 

etmek, sertifika, katılım belgesi vb. belgeleri hazırlayarak gerekli arşiv çalışmasını yapmak. 

(4) İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Dış Kurumlar Eğitim Amirinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Askeri birlikler, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları ve 

organize sanayi bölgelerinden gelen eğitim taleplerini karşılamak, eğitim programlarını 

düzenlemek. 

c) Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğretmenleri ve öğrencilerinin yangın eğitim 

seminerlerini ve tatbikatlarını yapmak. 

ç)Verilen eğitimlerle ilgili yazışmaları yaparak, gerekli kayıtları tutmak, istatistiki 

verileri hazırlamak, eğitimlere katılan kursiyerlerin devam-devamsızlığını kontrol etmek, 

sertifika, katılım belgesi vb. belgeleri hazırlayarak gerekli arşiv çalışmasını yapmak. 

(5) İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Spor ve İlk Yardım Eğitim 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Akademi Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) İlk Yardım Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek. 

c) Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre itfaiye personelinin fiziki niteliklerini 

geliştirmek amacı ile spor faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. 

ç) Personelin günlük ve yıllık spor programlarını planlamak ve uygulamak. Planlama ve 

Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile birlikte itfaiye personelleri ve Belediye içerisinde spor 

turnuvaları düzenlemek. 

d) Personelin periyodik ilk yardım eğitimlerini vermek veya verilmesini sağlamak. 

e) Verilen eğitimlerle ilgili yazışmaları yaparak, gerekli kayıtları tutmak, istatistiki 

verileri hazırlamak, eğitimlere katılan kursiyerlerin devam ve devamsızlığını kontrol etmek, 

sertifika, katılım belgesi vb. belgeleri hazırlayarak gerekli arşiv çalışmasını yapmak. 
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Arama Kurtarma Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 21– (1) Daire Başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Arama Kurtarma Şube 

Müdürlüğü; Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Tim Amirliği, K9 Köpekli Arama Kurtarma 

Tim Amirliği, Arama Kurtarma Amirliği ve KBRN Tim Amirliğinden oluşmaktadır. 

(2)İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi 

Projesi (AYDES) programına afet anında veri girişlerinin yapılmasını, dosyalanmasını, güncel 

tutulmasını sağlamak ve takibini yapmak. 

b) TAMP’da İtfaiye Daire Başkanlığı olarak ana çözüm ortağı olduğumuz Yangın 

Hizmet Grubuna ve destek çözüm ortağı olarak sorumlu olduğumuz Arama Kurtarma Hizmet 

Grubu ile KBRN Hizmet Grubuna ait planları hazırlamak, diğer kurum ve kuruluşlar ile olan 

yazışmaları yapmak, arşivlemek ve takibini yapmak. 

c) TAMP kapsamında belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Afet ve Acil 

Yönetim Başkanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılacak 

toplantı ve tatbikatlara katılmak. 

ç) İtfaiye teşkilatları, afet ve acil durumlar ile ilgili görevlerini 26/8/2013 tarihli ve 

2013/5703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Afet ve Acil Durum 

Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 

ilgili çalışma grubuna destek vermek, dekontaminasyon görevlerini valilik ile iş birliği 

içerisinde yerine getirmek. 

d) İtfaiye Daire Başkanlığımıza ait İl Risk Azaltma Planındaki (İRAP) tüm iş ve 

işleyişinin yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

e) Seviye (2) ve Seviye (3) düzeyinde yaşanan yangın, kurtarma veya doğal afet 

çalışmalarında ekibinin koordinasyonunu Müdahale Şube Müdürlüğü ile sağlamak. 

f) Afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve 

intikal tatbikatları yapmak. 

g) Yıllık çalışma planını hazırlamak. 

ğ) Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapmak, afet esnasında 

planların uygulanmasını sağlamak, lojistik destek vermek ve gerektiğinde afet çalışmalarına 

bizzat katılmak. İtfaiye Daire Başkanlığının tüm afet ve acil durum planlarını hazırlamak, afet 

öncesi, afet anı ve afet sonrasına ait çalışmaları yapmak, raporlamak. 

h) Müdürlüğü bünyesinde kullanılan arama kurtarma malzemelerinin takibi, kontrolü 

yaparak bakımlarının yapılmasını sağlamak ve her an göreve hazır bulundurmak. 

Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları 

MADDE 22-(1)Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Su Altı ve Su 

Üstü Arama Kurtarma Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Dalgıç yetiştirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak. 

c) Su altı ve su üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak veya 

yaptırmak. 

ç) Seviye (1), Seviye (2) ve Seviye (3) düzeyinde yaşanan sel felaketleri, su baskınları 

ve doğal afetler ile boğulma vakaları olaylarında su altı ve su üstü arama ve kurtarma 

faaliyetlerinde bulunmak. 

d) Hizmet içi eğitim programlarında görev almak. 
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e) Amirliğini ilgilendiren konularda gerekli yazışmaları yapmak. 

f) Dalış kayıtlarını tutmak. 

(2) İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Arama Kurtarma 

Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. 

b) Afet ve acil durumlara yönelik Daire Başkanlığının tüm planlama, izleme ve 

değerlendirmelerini takip etmek. 

c) Afet önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını yapmak, afet planlarını 

hazırlamak ve bu planları güncel tutmak. 

ç) Afet, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına 

sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve 

yürütülmesini sağlamak. 

d) Amirliğini ilgilendiren konularda yazışmaları yapmak. 

e) Kentsel arama kurtarma, doğada meydana gelen arama kurtarma, sel ve su baskınları 

olaylarına müdahalede görev almak. 

f) Arama kurtarma timlerince kullanılan malzemelerin zimmet ve takibini yapmak. 

g) Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekiplerinin sevk ve 

idaresini yapmak. 

(3) İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan K9 Köpekli Arama 

Kurtarma Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır. 

b) K9 köpeklerinin yetiştirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak. 

c) Deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetlerde ve yangınlarda arama, kurtarma ve 

iz takip çalışmalarını yaptırmak. 

ç) Hizmet içi eğitim programlarında görev almak. 

(4) İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan KBRN Tim Amirinin 

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) İtfaiye Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır. 

b) Tüm yangın personelinin KBRN eğitimini almasını sağlamak. 

c) KBRN ekipmanlarının alımı, takibi ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak. 

ç) Seviye (1), Seviye (2) ve Seviye (3) düzeyinde yaşanan KBRN olaylarına katılmak. 

d) KBRN müdahale planını hazırlamak. 

e) İlgili mevzuat gereği görev alanları itibariyle kimyasal, biyolojik, radyasyon ve 

nükleer olaylar için personel, araç gereç ve malzemelerin sağlanması ile ilgili hizmetlerin 

öncelikli olarak yerine getirilmesini sağlamak. 

f)Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı dekontaminasyon 

görevi yapmak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekiplerine yardımcı olmak ve 

birlikte tatbikatlar yapmak. 

 

İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 23– (1)Daire Başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Bakım Onarım Şube 

Müdürlüğü; Araç Bakım ve Onarım Amirliği, İnşaat ve Emlak Bakım Onarım Amirliğinden 

oluşmaktadır. 

(2)İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)  İtfaiyeye ait binaların, binalara ait makine ve teçhizatlarının, itfaiye araçları ve 

itfaiye ekipmanlarının, tamirat ile arızalarının takip, bakım ve onarımlarının yapılmasını 

sağlamak. 

b) Yetki alanı dışında kalan bakım onarım işlerinin ilgili Daire Başkanlıkları tarafınca 

giderilmesini sağlamak. 
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c) Daire Başkanlığındaki araçların sigorta, vize gibi trafik işlemlerini takip etmek ve 

araç arızalarının giderilerek hizmete hazır olmalarını sağlamak. 

ç) Hizmet alımı veya görevlendirme yoluyla alınan resmi veya resmi olmayan araçların 

takibini ve puantajlarını yapmak. 

d) Yeni kurulacak itfaiye istasyonlarının yerlerine ait planlamaları Müdahale Şube 

Müdürlüğü ile yapmak, planlanan itfaiye alanlarıyla ilgili projelendirme çalışmalarının 

yapılması ve bina yapımı için ihale süreçlerinin takibini yapmak. 

e) Tüm itfaiye istasyonlarının ilgisine göre kiralama, abonelik ve sözleşme işlemlerini 

takip etmek. 

f) Kırsal mahallerdeki ilk müdahale tankerlerinin ve tüm üst ekipmanlarının teslimat 

zimmet işlemini, bakımı ve takibini yaparak kayıtlarını tutmak. Mekanik ve teknik 

ekipmanların eğitiminin verilmesini sağlamak. 

 

İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin görev, 

yetki ve sorumlulukları 

MADDE 24-(1)İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Araç 

Bakım ve Onarım Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.   

b) Daire Başkanlığına ait araç, gereç ve teçhizatların bakım onarımlarının yapılmasını 

sağlamak. 

c) İtfaiye araçlarının kazaya karışmaları durumunda hasar tespitlerini yapmak ve hasar 

tespit dosyalarının takibini sağlamak. 

ç) Araçların sigorta ve vize gibi trafik işlemlerini takip etmek, araç arızalarının 

giderilerek hizmete hazır olmalarını sağlatır. 

d) Daire Başkanlığınca hizmet alımı veya görevlendirme yoluyla alınan resmi veya 

resmi olmayan araçları teslim almak ve puantajlarını hazırlamak. 

e) Satın alınan itfaiye araçlarının muayene ve kabul işlemlerini yapmak. 

f) Daire Başkanlığında bulunan tüm araçların istasyonlara, kullanıcılara zimmet ve 

takibini yapmak. 

g) İtfaiye araçlarının envantere giriş, çıkış ve hurdaya ayırma işlemlerini yaptırmak. 

(2) İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan İnşaat ve Emlak Bakım 

Onarım Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.   

b) Yeni kurulacak itfaiye istasyonlarının yerlerine ait planlamaları yapmak. 

c) Planlanan itfaiye alanlarıyla ilgili projelendirme çalışmalarını ve bina yapımı için 

ihale süreçlerini takip etmek. 

ç) İtfaiyeye ait binaların, binalara ait makine ile teçhizatların bakım ve onarımlarının 

yapılmasını sağlamak. 

d) Tüm itfaiye istasyonlarının ilgisine göre kiralama, abonelik ve sözleşme işlemlerini 

takip etmek ve sonuçlandırmak. 

 

İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürünün görev, yetki ve 

sorumlulukları 

MADDE 25- (1)Daire başkanlığına bağlı görev yapan İtfaiye Planlama ve 

Koordinasyon Şube Müdürlüğü; İtfaiye Komuta Amirliği, AR-GE ve Halkla İlişkiler 

Amirliği’nden oluşmaktadır. 

(2) İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır; 

a)Belediyenin tüm birimleri ile koordinasyonu sağlamak. 



 16 

b) Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler arasında genel işleyişe dair koordinasyonu 

planlamak, takip etmek ve bilgilendirme işlemlerini sağlamak. 

c)Daire Başkanlığının kurumsallaşma ile ilgili alt yapı çalışmalarını ve kurumsal 

yapının korunmasını sağlayan araştırma, geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon 

çalışmaları yürütmek. 

ç) Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bununla alakalı yatırım planları hazırlamak. 

d)Daire Başkanlığına ait stratejik plan, performans programı, faaliyet raporları ve kurum 

brifinglerinin diğer şube müdürlüklerinden alınan veriler ile hazırlanmasını ve güncel 

tutulmasını sağlamak. 

e)Tüm birimlerden günlük, haftalık, aylık olarak almış olduğu istatistiki veriyi, haberi 

toplamak ve kullanıma hazır hale getirerek Belediyenin ilgili birimlere ulaştırmak. 

f)İtfaiye haftası, fuar, festival, seminer, çalıştay gibi her türlü tanıtım ve 

organizasyonların yürütülmesine sağlamak. 

 

İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan amirlerin 

görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 26– (1) İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bağlı görev 

yapan İtfaiye Komuta Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;  

a)İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır.  

b) 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile İtfaiye Daire Başkanlığı arasında 

koordinasyonu sağlamak ve 112 Acil Çağrı Merkezi birim sorumlusu olarak görev yapmak. 

c)İtfaiye Komuta Merkezine gelen her türlü itfai olay ihbarını değerlendirip müdahale 

birimleri ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.  

ç) Müdahale ekiplerinin olay yerine çıkış, varış, ayrılış ve istasyona dönüş bilgilerini 

kayıt altına almak. 

d) Telsiz ve telefon hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yürütmek. 

e) Teşkilat bünyesinde bulunan bilgisayar sistem ve donanımları, elektronik 

sistemlerinin teknik arıza, bakım, onarım ve gelişimi yönündeki her türlü çalışmayı yapmak.  

f) Daire Başkanlığınca kullanılan Data ve GSM hatlarının kontrol, takip ve teslim 

işlemlerini yürütmek. 

g) EBYS sistemi ile elektronik imzaların takip ve taleplerini yürütmek. 

ğ) Ücretli ve ücretsiz talep edilen araç ile personellerin görevlendirmelerini yapmak, 

koordine etmek ve yazışmalarını yürütmek. 

h) İtfaiye Bilgi Yönetim Sisteminin yazılım, bakım onarım ve geliştirme iş ve 

işlemlerini yürütmek. 

ı) Daire Başkanlığımızca kullanılmakta olan binaların kamera sistemlerinin montaj, 

bakım onarım kayıt ve izleme iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 

(2) İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Ar-Ge ve 

Halkla İlişkiler Amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.  

b) İtfaiyenin tüm birimlerinin faaliyetlerini izleyerek aksaklıkları tespit etmek ve 

görülen aksaklıkları rapor etmek, ilgili birimlere bildirmek. 

c) Araştırma, geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon çalışmaları yapmak.  

ç) Tüm müdürlükleri ilgilendiren bilgi talep yazılarına cevap vermek. 

d) Başkent 153 ve CİMER gibi başvuru kanallarından gelen ihbar, talep ve şikâyetleri 

araştırıp gerekçeli cevap oluşturarak sonuçlandırmak. 

e) Teftiş ve Denetimler için ön hazırlıkları yapmak, Teftiş aşamasında istenilen verileri 

hazırlamak ve Teftiş dosyalarını arşivlemek. 

f) İtfaiye hizmetleri için ayrılan AB vb. hibe projelerini takip etmek ve proje üretmek. 
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g) Daire Başkanlığına ait stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, kurum 

brifingleri ve ücrete tabi itfaiye hizmetlerinin ücret tarifesi teklifini hazırlamak. 

ğ) İtfaiye ile ilgili her türlü istatistikî veriyi, haberi toplamak ve kullanıma hazır hale 

getirerek ilgili birimlere ulaştırmak.  

h) Daire Başkanlığının tüm tanıtım ve organizasyonlarını düzenlemek ve yönetmek. 

ı) Resmi kurum ile kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sermaye ile oluşturulan 

resmi veya yarı resmi kuruluşlarla yapılacak olan protokollerinin hazırlanması, takibi ve 

arşivlenmesini yapmak. 

 

İtfaiye Amirlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 27 – (1) İtfaiye Amirlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Mahiyetinde görev yapan personellerin göreve geliş ve gidişlerinin takibini yapmak. 

b) Birim veya istasyonu ile alakalı iş ve işleyişlerin takibini yapmak. 

c) Personellerin eğitim faaliyetleri ile tertip ve düzenini sağlamak. 

ç) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını 

sağlamak. 

d) Personellerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak. 

e) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

 

 

 

Teftiş Amirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 28 – (1) İtfaiye Dairesi Başkanına bağlı görev yapan Teftiş Amirinin görev, 

yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Daire Başkanına bağlı olarak çalışır. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile yetki veren 

Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuat çerçevesinde görev yapar. 

c) Soruşturmaya konu olayı tüm detayları ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 

29. maddesi ile ilgili fıkralarında belirtilen hükümler doğrultusunda araştırma, inceleme ve 

soruşturma işlemlerini yürütmek. 

ç) İnceleme ve Soruşturma raporunu hazırlayarak Daire Başkanına sunmak. 

d) Daire Başkanının talimatı ile resen soruşturma başlatmak. 

e) Her yıl yapılan soruşturmaları raporlamak ve Daire Başkanına sunmak. 

f) Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

İtfaiye Çavuşunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 29– (1)İtfaiye Çavuşunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Üst amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda bulunmasını 

sağlamak. 

c) Personelin eğitim, disiplin ve yönetiminden, devam ve takibinden, yangın yerindeki 

düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumlu olup, gerekli 

hiyerarşiyi sağlamak. 

ç) Üst amirin bulunmadığı durumlarda olay yeri amiri olarak görev yapmak, söndürme 

ve kurtarma çalışmalarına katılmak ve yönetmek.  

d) Amirin olmadığı ve vaka olarak tanımlanan tüm iftai olaylarının raporunu tutmak ve 

imzalamak. 

e) Bir sonraki itfai olay için tüm araç ve ekipmanların hazır halde tutulmasını sağlamak. 
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f) Sorumlusu olduğu ekibin İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uyarak itfaiye olaylarına 

uygun araç, gereç, malzeme, ekipman ve teçhizatları kullanarak müdahalesini sağlamak. 

g)Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(2) İtfaiye Arama Kurtarma Tim Çavuşunun görev, yetki ve sorumlulukları şunladır; 

a) Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır. 

b) Seviye (1)-(2)-(3)’ de yaşanması muhtemel itfai ve afet olayları için personel, araç ve 

ekipmanları her an hazır tutmak. 

c) Afet durumlarında kendisine bağlı arama kurtarma timinin toplanmasını sağlamak. 

ç) Olay yerinde tim içi görevlendirmeleri yapmak, timin sevk ve idaresini sağlamak. 

d) Tim personellerinin izin, istirahat ve görevlendirmeleri takip etmek. 

e) Sorumlusu olduğu ekibin İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uyarak itfaiye olaylarına 

uygun araç, gereç, malzeme, ekipman ve teçhizatları kullanarak müdahalesini sağlamak. 

f)Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(3) İtfaiye Başşoförünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Üst Amirine bağlı olarak çalışır.  

c) Vardiyasındaki şoför personel görevlendirmesi hazırlamak ve Üst Amirine sunmak. 

ç) Vardiyasındaki araçların günlük, haftalık araç ve gereç bakımı ile temizliğini 

yaptırmak. 

d) Vardiyasındaki araçların kaza tutanaklarını tutmak, Üst Amirine bildirmek ve 

takibini yapmak. 

e) Vardiyasındaki şoför personellere araç, gereç ve ekipmanlarla ilgili gerekli eğitimi 

vermek veya verdirmek.  

f) Olay yerinde vardiyasındaki araçların sevk, idare ve tabyalanmasına yardımcı olmak. 

g) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 
 

İtfaiye Erlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 30 –(1) İtfaiye Erlerinin ortak görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Yangına ve su baskınlarına müdahale etmek, araç kullanma, ilk yardım hizmeti 

vermek arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve teknik kurtarma görevlerini yerine 

getirmek. 

b) İtfaiye binası ve müştemilatının güvenliği, temizliği, araç-gereç ve teçhizatın bakım 

ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak. 

c) Görev verilmesi halinde şoförlük, mıntıkacılık, merdiven operatörlüğü, santral 

operatörlüğü ve yazıcı olarak görev yapmak. 

ç) İtfaiye malzemelerinin periyodik bakımını ve kontrollerini yaparak hizmete hazır 

halde tutmak. 

d) İtfaiye istasyonu içindeki genel hizmet faaliyetlerini yerine getirmek. 

e) Amirin ve çavuşun bulunmadığı olay ve istasyonlarda bölge amirinin talimatıyla üst 

amirlik görevlerini yerine getirmek. 

f) Müdahale ettiği olayların itfaiye olay raporlarını düzenlenmek ve imzalamak. 

g) İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uyarak itfaiye olaylarına uygun araç, gereç, 

malzeme, ekipman ve teçhizatları kullanarak müdahale etmek. 

ğ) Nöbet tutmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde üst amirinin vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

(2) İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Üst amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Olay yerinde ekip çalışmasına katılmak. 
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c) Olay dönüşü aracı bir sonraki olaya hazır hale getirmek. 

ç) Sorumlu olduğu araçtaki malzemenin kontrol, bakım ve temizliğini yapmak. 

d) İstasyon temizliğinde görev almak. 

(3)Şoför İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Üst amirine bağlı olarak çalışır. 

b) Görev yapacağı aracı teslim alarak varsa eksiklerini üst amirine bildirmek, olay 

dönüşü aracı bir sonraki olaya hazır hale getirmek. 

c) Posta devir tesliminde kullandığı aracın teslimini yapmak. 

ç) Görevli olduğu aracın bakımını yapmak, varsa arızalarını üst amirine bildirmek. 

d) Araca akaryakıt ikmali yapmak. 

e) Görevli olduğu aracı, müdahale sırasında talimatlara uygun şekilde kullanmak. 

f) Araçların temizliğinde görev almak. 

(4)Merdiven Operatörü İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Üst amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Posta devir tesliminde kullandığı aracın devir-teslimini yapmak. 

c) Araç bakımını yapmak, itfai olay öncesi ve sonrasında araç arızalarını üst amirine 

bildirmek. 

ç) Araç, gereç ve ekipmanlar için yedek parça ve malzeme ihtiyacını üst amirine 

bildirmek. 

d) Merdiven aracı operatörlüğünü, talimatlara uygun olarak yapmak. 

(5)Posta Yazıcısı İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Üst amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Yangın raporlarını yazmak ve arşivlemek. 

c) İmza ve nöbet çizelgelerini hazırlamak.  

ç) Müdahale anında itfai olay yeri ile ilgili tüm bilgileri Üst Amiri ile birlikte toplamak. 

d) Postasında yemek yiyecek personel sayısını tespit edip ilgili birime bildirmek. 

e) İtfai olaylarda raporları yazmak. 

f) Yangın raporlarını kontrol etmek ve müdahale çalışmalarına katılmak.  

g) Günlük olay defterini yazmak. 

(6) Bölge Yazıcısı İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)İtfaiye Bölge Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Bölge Amirliğinin tüm yazışma işlerini yapmak ve arşivlemek. 

c) Bölge Amirliği içindeki demirbaş ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutmak.  

ç) Bölge Amirliği personelinin sıhhi ve diğer izin bilgilerinin takibini yapmak. 

d) Personel eğitim kayıtlarını tutmak.  

e) Hasar tespit tutanaklarını yazmak. 

(7) Santral Operatörü İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Üst amirine bağlı olarak çalışır.  

b) İtfaiye Komuta Merkezinden gelen her türlü ihbarı almak ve uygun ekibi olay yerine 

sevk etmek. 

c) İtfaiye Komuta Merkezine bilgi vermek.  

ç) Günlük olay defteri tutmak.  

d) Olaya gidecek destek ekiplerine yardımcı olmak. 

e) İhtiyaç halinde her türlü itfaiye olaylarına müdahale etmek. 

f) Daire Başkanlığının dahili muhabere görüşmelerini sağlamak. 

(8)112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye Çağrı Yönlendiricisi görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır; 

a) İtfaiye Komuta Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) 112 Acil Çağrı Merkezi itfaiye masasına gelen her türlü ihbarı almak ve uygun ekibi 

olay yerine sevk etmek. 
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c) Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile muhabere yapmak. 

ç) Ekibin ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere iç ve dış birimler ile diğer ilgili 

kurumlarla irtibatı sağlamak, desteklerini istemek ve takibini yapmak.  

d) Destek ekiplerinin olay yerine sevki konusunda yardımcı olmak. 

e) İtfai olaylara müdahale eden ekipler arasında koordinasyon sağlamak. 

f) Olay anında ulaşım durumunu takip ederek müdahale ekiplerini bilgilendirmek. 

g) 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında 

belirtilen görevleri yürütmek. 

(9) Dalgıç İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a)Sualtı ve Su üstü Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Dalgıç eğitimi ve gelişimi ile ilgili gerekli çalışmalara katılmak. 

c) Su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak. 

(10) K9 Eğitmeni İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) K9 Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak. 

c) Deprem, sel, toprak kayması ve benzeri afet ve yangınlarda arama kurtarma ve iz 

takip çalışmalarını yapmak. 

(11) Bölge Ambar Görevlisi İtfaiye Erinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Üst amirine bağlı olarak çalışır.  

b) Bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin Ayniyat Amirliği ambarından talebini 

yaparak temin edilmesini sağlamak. 

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve 

cetvelleri taşınır mal yönetim hesabına göre düzenlemek ve konsolide görevlisine göndermek.  

d) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. 

e) Taşınır malzemelerin kullanıcılarına zimmet işlemlerini yapmak. 

f) Deposundaki malzemelerin dağıtımını yapmak, ihtiyaç halinde malzemenin olay 

yerine intikalini sağlamak. 

g) Ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaş malzemelerin hurdaya ayırma işlemlerini 

yapmak. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Görev Kartları, Talimatlar ve Nöbet Hizmetleri 

 

Görev kartları, talimatlar ve nöbet hizmetleri 

MADDE 31 – (1)Görev kartları, talimatlar ve nöbet hizmetleri ile ilgili uygulama 

esasları Daire Başkanının çıkaracağı genelge ve talimatlarla belirlenir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Rütbe İşaretleri 

 

Rütbe işaretleri 

MADDE 32 –(1)Rütbe işaretleri; apoletli omuz ve kol rütbelerinden oluşmaktadır. 

a) İtfaiye Dairesi Başkanı omuz rütbe işareti; 
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b) İtfaiye Şube Müdürü omuz rütbe işareti; 

 

 

 

 

c)İtfaiye Bölge Amiri, İtfaiye Akademi Amiri, Teftiş Amiri, Birim Amiri ve Arama 

Kurtarma Amirinin omuz rütbe işareti; 

 

 

 

 

 

 

ç) İtfaiye Grup Amiri, İtfaiye Ekip Amiri,İtfaiye Garaj Amiri ve Tim Amirlerinin omuz 

rütbe işareti; 

 

 

   

  

 

 

d) İtfaiye Çavuşu ve Başşoförlerin kol rütbe işareti; sağ ve sol kol üzerinde toplam 2 

adet olmak üzere, omuz ve dirsek kısmının ortasına gelecek şekilde takılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Eğitim ve Sosyal Haklar 

 

Aday itfaiye personelinin eğitimi 

MADDE 33– (1)Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri 

haricinde, aday itfaiye personelinin meslek eğitimi Daire Başkanlığının hazırlayacağı program 

dâhilinde yapılır. Gerekli hallerde aday itfaiye personeli belediye dışında veya belediyenin 

diğer birimlerinde adaylık süresi içerisinde eğitim amacıyla görevlendirilir. 

 

İzin hakkı 

MADDE 34- (1)İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın hizmet gücünü aksatmamak 

kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre verilir. Ancak olağanüstü hal 

ve durumlarda izinli veya istirahatli personel göreve çağrılabilir. 
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Yemek 

MADDE 35- (1) Mesai saatleri içerisinde çalışan Daire Başkanlığı personeline, iç 

hizmet eğitimine katılan itfaiye personeli, olağanüstü hal durumlarında göreve çağrılan tüm 

personele, diğer illerden ve yurt dışından gelen itfaiyecilere, tüm tatbikat ve eğitimlerde 

gönüllü itfaiyecilere, protokolle eğitim verdiğimiz İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu ve İtfaiye 

Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerine çalışma sürelerine göre yemek veya kumanya verilir. 

 

Kazanılmış hakların saklılığı 

MADDE 36- (1) Bu Yönerge ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında bulunan 

görevlere, ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır. 
 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 37- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 

a)18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 

b)21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik, 

c)17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik, 

ç) 11/03/2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 

Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmelik, 

d) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 

e)27/6/1983 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 İşlemler Hakkında Yönetmelik,  

f)02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 

g)14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 

ğ) 16/05/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, 

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge 

MADDE 38–(1) 20.11.2020 tarih ve 51188702-907-99/121461 sayılı İç Hizmet 

Yönergesi, bu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılmıştır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1–(1) Norm kadroda olmayıp halen şahsa bağlı kadrolarda Grup 

Amiri, Zabıta Amiri, Başçavuş, Onbaşı, Santral Memuru ve Telsiz Operatörü olarak çalışan 

personel bu kadroları işgal ettikleri sürece, yürürlükten kaldırılan 23 Ağustos 1985 tarih ve 

18851sayılı resmi gazetede yayımlayan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve 

Denetim Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre belirtilen hiyerarşik yapı içerisinde görevlerini 

yapmaya devam ederler. 
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Yürürlük 

MADDE 39–(1)Bu yönerge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının onay tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 40- (1)Bu Yönerge hükümlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

yürütür.     

 

 

ONAY 

…/…/2022 

 

Mansur YAVAŞ 

Büyükşehir Belediye Başkanı 


