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1.1 Tarihçe

       [1189-İngiltere Londra şehir Meclisinin kararı ile binaların 

önünde içi su dolu fıçı bulundurulması zorunlu kılındı.

  [1572-Osmanlı döneminde yayınlanan fermanlarda her-

kesin evlerinde dama ulaşacak kadar birer merdiven ve 

su dolu fıçı bulundurulması zorunlu hale getirildi.

    [1685-Avusturya'da ilk itfaiye kuruldu.

Ankara İtfaiyesi

1714 yılında Tulumbacılar adıyla yeniçeri ocağına 

bağlı olarak kurulan Türk İtfaiyeciliği çeşitli aşamalardan geçe-

rek 209 yıl süren Askeri kimliğinden sonra 25 Eylül 1923'de 

Belediyelere devredilmiştir. İtfaiye teşkilatımızın kuruluş tarihi 

kesin olarak bilinmemektedir. Elimizdeki ilk belge, 19 Haziran 

1338 (1922) tarihli ve Ankara Belediyesi Dairesince Osman Zeki 

(Aban) Bey'e verilen bir takdirnamedir. Bu takdirnamede açık-

landığına göre, Ankara'da İlk İtfaiye Teşkilatı, 1388 (1922) yılı 

başlarında, Kurtuluş Savaşı içinde “Müstakil İtfaiye Bölüğü” 

adı ile askeri bir örgüt şeklinde ve  Osman Zeki Bey kumanda-

sında, bugünkü adın verilmesine yol açan “İTFAİYE MEYDANI“ 

nda kurulmuştur. Ankara İtfaiye teşkilatı Cumhuriyetten 

sonra, 16 Şubat 1924'de çıkarılan şehremaneti ile Belediyeye 

araç, gereçleri ve bir kısım personeli ile geçirilerek 

sivilleştirilmiştir. 1997 yılına kadar İtfaiye Müdürlüğü olarak 

görev yapmakta olan birimimiz 1997 yılından itibaren Daire 

Başkanlığı'na dönüştürülerek 11 Şube Müdürlüğü 4 grup ve 

müfreze şeklinde yeniden yapılanmıştır. Norm kadro ilke ve 

esasları gereğince Daire Başkanlığımız bünyesindeki 

Müdürlük sayısı 2006 yılında 3 olarak belirlenmiştir.

İTFAİYE ORGANİZASYONU VE MEVZUAT BİLGİSİ

1.İTFAİYE ORGANİZASYONU
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1.2 Tanımlar

     ?İtfaiye: Kelime olarak söndürme anlamına gelmektedir. 

Tanım olarak da; itfaiye hükmündeki olaylara karşı her 

koşulda cevap veren itfaiyeci hükmündeki ilgilinin, 

günün 24 saatinde tüm gereksinimlerini karşılayan 

garaj, yemekhane, yatakhane, idari bürolar,  lokal, spor 

salonu, okul, depo,  bakım onarım, önlem, denetim, 

kütüphane, sosyal ve kültürel gibi tüm bölümlerle 

itfaiyeci hükmündeki görevlerini yerine getirmek için 

gerekli tüm araç, gereç, malzeme teçhizatı bünyesinde 

bulunduran teşkilatlara denir.

    ?İtfaiyeci: İtfaiye olaylarında kendisine verilen görevleri 

zaman ve zemin şartlarına aldırmaksızın yerine getiren, 

halkın can ve mal güvenliğini her şey den üstün tutan,  

teşkilatının organizasyonunu yapan ve tanıyan, 

amirlerine ve eşit hizmet arkadaşlarına saygı ve görev 

bilincinde olan,  bilimsel açıdan sürekli kendini yenileyen 

emir komuta zincirine göre çalışan üniformalı teşkilatın 

bir üyesidir.

  ?İtfaiye Olayları: İnsanların can ve mal güvenliğini tehlike-

ye atan, deprem, su baskını, fırtına, yangın, patlama, 

toprak kayması, her türlü araç kazaları, bina çökmeleri 

ve canlılar için kurtarma gerektiren her türlü olayların 

tümüne denir.
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1.3 Genel Bilgiler

1.3.1 – Misyon ve Vizyon

?Misyonumuz

Meydana gelen her türlü İtfai olaya zamanında ve 

doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını en 

asgari düzeyde tutarak, afet ve yangınlar konusunda 

toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

?Vizyonumuz

Bilim ve teknolojiye uygun araç, gereç ve eğitimli 

personeli ile örnek bir başkent itfaiye teşkilatı olmak.

?Değerlerimiz

  v Etik Değerle Bağlılık

  v Hızlılık ve Güvenirlilik

  v İnsana Değer Vermek

  v Güvenli Hayat ve Gelecek

  v Sorumluluk Duygusu

  v Ekip Çalışması

?İlkelerimiz

  v Etik değerler bağlılık esastır

  v Yönetimde hızlılık ve güvenirlilik

  v İnsana değer vermek.

  v Güvenli hayat ve gelecek için çalışılacaktır.

  v Sorumluluk duygusu içinde hareket edilecektir.

  v Ekip çalışması esas alınacaktır.
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1.3.2  Yetki, Görev ve Sorumluluklar

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 

nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 21 Ekim 2006 tarih ve 

26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre yetki, görev 

ve sorumlulukları belirlenmiştir.

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)Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma 

çalışmalarına katılmak,

d)12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

e)5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi 

Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer 

Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükellefle-

rini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile 

kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f)Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile 

ilgili olarak 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-gereç ve donanımlarının itfaiye 

standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere 

yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle 

işbirliği yapmak,
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ğ)Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale 

etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye mecli-

since tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temiz-

lettirmek 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 tespit etmek, 

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını 

yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda 

mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri 

yapmak.
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1.3.3 -  Teşkilat Yapısı

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı olarak,

  v Merkez İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Kurtuluş İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Altınpark İtfaiye Grubu

  v Siteler İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Hisar Müfrezesi

  v Sincan İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Keçiören İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Kayaş İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Gölbaşı İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Esat İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Batıkent İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Çayyolu İtfaiye Müdahale Amirliği

  v Akyurt İtfaiye Müfrezesi

  v Temelli İtfaiye Müfrezesi

  v Köşk İtfaiye Müfrezesi

  v Elmadağ İtfaiye Müfrezesi

  v Kalecik İtfaiye Müfrezesi

  v Kazan İtfaiye Müfrezesi

  v Aşti İtfaiye Müfrezesi

  v Bala İtfaiye Müfrezesi

  v Etimesgut İtfaiye Müfrezesi 

  v Pursaklar İtfaiye Müfrezesi

  v Çubuk İtfaiye Müfrezesi

  v Ahiboz İtfaiye Müfrezesi

  v Ayaş İtfaiye Müfrezesi

  v Kuzey Ankara İtfaiye Müfrezesi

  v Hasanoğlan İtfaiye Müfrezesi

Olmak üzere toplam 27 adet hizmet binası bulunmaktadır.
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1.3.4 – Kadro ve Ünvanlar

(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; 

a) İtfaiye Dairesi Başkanı 

b)İtfaiye Şube Müdürü (İtfaiye Müdahale Şube Müdürü )

c) İtfaiye Şube Müdürü (İtfaiye Önlem Şube Müdürü)

ç)İtfaiye Şube Müdürü (İtfaiye İç Hizmetler Şube 

Müdürü)

d) İtfaiye Amiri

e) İtfaiye Çavuşu

f) İtfaiye Eri

ile diğer kadrolardan oluşur.

(2)Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre itfaiye 

dairesi başkanlığı bünyesinde itfaiye hizmetlerinde 

çalıştırılmak üzere memur ve sözleşmeli personel istihdam 

edilebilir. 

   

Belediye itfaiye yangın personeli

Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye 

çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü ve itfaiye dairesi 

başkanı yangın personelidir. Bu personel,  bizzat olay yerinde 

bulunmak ve itfaiye olaylarına müdahale etmekle sorumlu ve 

görevlidir. İhtiyaç halinde itfaiye teşkilatı bünyesinde çalışan 

diğer personelde yangın ve diğer afetlerde itfaiye 

hizmetlerinde görevlendirilebilir.
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1.3.5.1 İtfaiye dairesi başkanının görevleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatında en 

üst amir İtfaiye Dairesi Başkanıdır ve Belediye İtfaiye Yönetme-

liğinde sayılan görevlere ilaveten başlıca görevleri şunlardır:

a)Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, 

istihdam edilen personelin görev

dağılımını, personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlayacak 

çalışmalar yapmak,

b)Afet Koordinasyon Merkezi çalışmalarına katılmak,

c)Yürürlükteki mevzuata göre verilen görevlerin 

yerine getirilmesinden bağlı

bulunduğu üst makama karşı sorumludur.

ç) Daire başkanlığına bağlı itfaiye şube müdürlük-

lerinin görev dağılımını yapar.

d) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir 

bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, 

yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

e) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet 

verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

f) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

g) İtfaiye personeli alımında sınav komisyon üyeliği 

yapmak,

ğ)Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın 

ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda 

tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini 

sağlamak,

h)Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri 

konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

ı)Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı 

yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,
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i) Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki Örnek-1'e göre 

günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, 

değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,  

j) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın 

hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara 

bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak, 

k) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları 

yapılmasını sağlamak,

l) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını 

denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini 

vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,            

m) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve 

yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,            

n) Binaların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,            

o) Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki Örnek-2'ye göre 

yangın ihbar formunun doldurulmasını sağlamak,            

ö) Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki Örnek-3'e göre 

yangın raporunun düzenlenmesini sağlamak,

p) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine 

getirmek.

1.3.5.2 İtfaiye şube müdürlerinin ortak görev ve 

sorumlulukları

Şube Müdürleri (İtfaiye Müdahale Şube Müdürü, 

İtfaiye Önlem Şube Müdürü, İtfaiye İç Hizmetler Şube Müdü-

rü), İtfaiye Dairesi Başkanı tarafından verilen görevleri yerine 

getirmekle yükümlüdür. Ortak görev ve sorumlulukları 

şunlardır; 

a)Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine 

getirmek,

b)Birimine bağlı personelin disiplin ve düzeninden, 

tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır 

durumda tutulmasını sağlamak,
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c)Birimine bağlı personelin iş bölümünü yaparak, 

olayları sevk ve idare etmek,

ç)Periyodik olarak çeşitli kademe ve derecelerde 

personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak ve mesleki bilgilerini 

geliştirmek,

d)Emrindeki personelin disiplin amirliğini yapmak, 

personelin yıllık izinlerini hizmet aksamayacak şekilde 

düzenlemek,

e)Birimlerinin aylık istatistiklerini tutmak, değerlen-

dirmek ve ilgililere sunmak,

f)Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından gelen talep 

doğrultusunda yangın tatbikatlarını gerçekleştirmek ve 

elemanlarını eğitmek, bu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan yan-

gın protokolü gereği yapılacak iş ve işlemleri düzenlemek,

g)Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara 

uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

ğ)Daire başkanının verdiği diğer görevleri yapmak

1.3.5.3 İtfaiye müdahale şube müdürlüğü

(1)Daire başkanlığına bağlı görev yapan itfaiye 

müdahale şube müdürlüğü; 1 şube müdürü ve bağlı 5 amirlik 

ile birlikte yeteri kadar itfaiye personelinden oluşmakta olup, 

şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır;

a)Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 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 sağlar.
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b)Müdürlüğünde bulunan motorlu araçlar dahil tüm 

malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımlarını yaptırarak 

hizmete hazır durumda tutulmasını sağlar, teknolojik 

gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için de daire başkanına 

öneride bulunur.

c)Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapar 

ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlenmesi için gerekli 

çalışmayı yapar.

ç)Olay yeri inceleme çalışmalarına katılır, yangın, 

kurtarma ve doğal afet çalışmaları sonuçlanıncaya kadar 

yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar.

d)Talep edilmesi durumlarında belediye sınırları dışın-

daki yangın, kurtarma veya doğal afet çalışmalarına katılır.

e)Yangın, kurtarma ve doğal afetler ile ilgili yapılan 

tüm çıkışların azami belediye itfaiye yönetmeliğindeki 

formlara göre; günlük, aylık ve yıllık olarak istatistiklerinin 

tutulmasını sağlar.

f)İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın 

hidratlarının konulacağı yerleri belirler ve çalışır durumda 

olmalarını sağlar.

g)Bir yangın anında itfaiyenin su alabileceği açık havuz 

ve su depolarının yerlerini belirler.

ğ)Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını 

denetleyerek işbirliğini sağlar, talep üzerine eğitimlerini verir 

ve büyük ölçekli yangın ve doğal afetlerde gerekirse yardıma 

çağırır.

h)Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile 

diğer faktörleri de dikkate alarak, etkili bir itfaiye hizmeti için 

yeterli sayıda personel, bina, araç ve malzemelerin temin 

edilmesi için gerekli çalışmayı yapar.

ı)Müdürlüğünün bünyesinde görev yapan personelin 

performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma v.b. 

gibi işlerin takibini yapar, devam çizelgelerini kontrol eder, 

onaylar ve gerektiğinde işlem yapar.
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i)Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri 

yapar. 

(2) İtfaiye müdahale şube müdürlüğüne bağlı görev 

yapan amirliklerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)İtfaiye Müdahale Amiri: İtfaiye Müdahale Şube 

Müdürüne bağlı olarak çalışır. Amiri bulunulan istasyonların 

(grupların ve müfrezelerin) sevk ve idaresini gerçekleştirir. 

İstasyondaki personel, araç, gereç, bina ve donanımı her an 

müdahaleye hazır  bulundurur.  Belediye İ tfaiye 

Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden 

üst amirlerine karşı sorumludur. Verilen diğer görevleri yapar.

b)Yangın Araştırma ve İstatistik Amiri: İtfaiye Müdahale 

Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Yangınların araştırılması 

amacıyla, gerektiğinde yangın söndürme çalışmalarına katılır. 

Yangın söndürüldükten sonra müdahale amiriyle bir-likte 

yangın yeri inceleme, görüntüleme ve raporlama çalışmalarını 

yapar. Bu olaylarla ilgili istatistikî verileri tutar ve saklar. 

Eğitim amirliği ile birlikte bu verileri kullanarak iç hizmet 

eğitimi çalışmalarına katılır. Teşkilat bünyesinde bulunan 

bilgisayar sistemleri ve donanımları ile ilgili teknik arıza 

bakım, onarım ve gelişimi yönündeki her türlü çalışmayı yapar 

ve yaptırır. Verilen diğer görevleri yapar.

c)Köpekli Arama-Kurtarma Amiri:  İtfaiye Müdahale 

Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. K9 köpeklerinin yetiştiril-

mesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapar. Deprem, sel, toprak 

kayması gibi doğal afetlerde ve yangınlarda arama-kurtarma 

ve iz takip çalışmalarını yaptırır. Verilen diğer görevleri yapar.

13

İtfaiye organizasyonu ve Mevzuat Bilgisi



d)Sualtı ve Su Üstü Arama-Kurtarma Amiri:  İtfaiye 

Müdahale Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. Dalgıç 

yetiştirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaları yapar. Su altı ve su 

üstünde her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapar ve 

yaptırır. Verilen diğer görevleri yapar.

e)İtfaiye Komuta Amiri: İtfaiye Müdahale Şube 

Müdürüne bağlı olarak çalışır. 110 haber alma merkezine 

gelen her türlü itfai olayı değerlendirip müdahale birimleri ile 

koordineli olarak gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Ayrıca 

telsiz ve telefon hizmetlerinin aksamaması için gerekli 

çalışmaları yürütür. Verilen diğer görevleri yapar.

1.3.5.4 İtfaiye önlem şube müdürlüğü

(1)Daire başkanlığına bağlı görev yapan itfaiye 

önlem şube müdürlüğü; 1 şube müdürü ve bağlı 3 amirlik ile 

birlikte yeteri kadar itfaiye personelinden oluşmakta olup, 

şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır;

a)Görev alanı ile ilgili araç - gereç ve personel planla-

masını yapmak

b)Görev alanına giren evrakları incelemek ve ilgili 

birimlere havale etmek

c)Birimleri ile ilgili yazışmaları yapmak

ç)Personelin performans değerlendirmelerini yapmak

d)Personelin hizmet içi eğitimlerinin uygulanmasını 

sağlamak ve takip etmek

e)İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği yaparak itfaiye hizmetlerinin daha etkin verilmesini 

sağlamak 

f)Personel arasında birlik beraberliği sağlamak, moral 

ve motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlemek.  

g)İstatistik verileri tutmak 

ğ) Personelin görev dağılımını yapmak
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h)Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korun-

masını, bakımlarını sağlamak

ı)Hizmet alanıyla ilgili mevzuatlarda ki değişiklikleri 

takip etmek, ilgili birimlere tebliğ etmek ve uygulamak

i)Bağlı olan birimlerin kontrol ve denetimlerini yapmak

j)İnşa edilecek bina ve tesislerin projelerini Binaların 

Yangından Korunması Yönetmeliğine göre inceleyip onay 

vermek 

k)İnşası tamamlanan bina ve tesisleri; onaylı projeleri 

ile birlikte Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre yerinde denetleterek uygunluk görüşü 

vermek.

l)Mevcut ve yeni binalarda kurulacak işletmelerin işyeri 

açma ve çalıştırma ruhsatına esas uygunluk görüşü vermek 

üzere yerinde denetimini yaptırarak raporlamak

m)Gelen talepler üzerine yangın güvenlik önlemeleri 

denetimi yapmak.

n)Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve 

yangınla mücadele konularında yangın personeli ile birlikte 

tatbikatlar yaparak bilgilendirir. 

o)Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri 

yapar.

(2)İtfaiye önlem şube müdürlüğüne bağlı görev 

yapan amirliklerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)Eğitim Amiri: İtfaiye Önlem Şube Müdürüne bağlı 

olarak çalışır. İtfaiye personelinin hizmet içi eğitimi ile gönüllü 

itfaiyecilerin ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen 

kursiyerlerin eğitimlerini planlar ve uygular. Verilen diğer 

görevleri yapar.
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b)Teknik Büro Amiri:  İtfaiye Önlem Şube Müdürüne 

bağlı olarak çalışır. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içerisinde inşa edilecek her türlü bina ve tesisin projelerini 

inşaat ruhsatı aşamasında yangın önlemleri açısından 

incelemek, inşası tamamlanan bina ve tesisleri iskan 

aşamasında Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 

Yönetmeliğe göre uygunluğunu yerinde kontrol ederek sonuç 

raporunu ilgili kurumlara bildirmek üzere hazırlar.  Verilen 

diğer görevleri yapar. 

c)İtfaiye Önlem Amiri: İtfaiye Önlem Şube Müdürü-ne 

bağlı olarak çalışır. 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 hazırlar. 

Verilen diğer görevleri yapar.

1.3.5.5 İtfaiye iç hizmetler şube müdürlüğü

(1)Daire başkanlığına bağlı görev yapan itfaiye iç 

hizmetler şube müdürlüğü; 1 şube müdürü ve bağlı 3 amirlik 

ile birlikte yeteri kadar itfaiye personelinden oluşmakta olup, 

şube müdürlüğünün çalışma konuları şunlardır;

a)Görev alanı ile ilgili araç-gereç ve personel planla-

masını yapmak.

b)Müdürlüğe gelen tüm evrakları incelemek ve 

havale edilen evrakların dağıtımını takip ederek sonuçlandır-

mak.

c)Birimleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ç)Personelin performans değerlendirme formlarını 

hazırlamak, takip etmek ve kendine bağlı personelin 

performans değerlendirmelerini yapmak.
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d)Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin ilgili 

yazılarını yazmak.

e)Personelin hizmet içi eğitimlerinin uygulanmasını 

sağlamak ve takip etmek.

f)İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile 

işbirliği yaparak itfaiye hizmetlerinin daha etkin verilmesini 

sağlamak. 

g)Personel arasında birlik beraberliği sağlamak, 

moral ve motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler 

düzenlemek.

ı)Daire başkanlığının tüm istatistik verilerini 

toplamak.

h)Personelin görev dağılımını yapmak.

i)Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunma-

sını, bakımlarını sağlamak.

j)Daire başkanlığı evraklarının arşivlenmesini 

sağlamak.

k)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yapmak ve 

gerekli tedbirleri almak.

l)Hizmet alanıyla ilgili mevzuatlarda ki değişiklikleri 

takip etmek, ilgili birimlere tebliğ etmek ve uygulamak.

m)Muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. 

o)Bağlı olan birimlerin kontrol ve denetimlerini 

yapmak.

ö)Daire başkanlığının gelen giden evraklarla ilgili 

gerekli yazışma, koordinasyon, organizasyon iş ve işlemlerini 

yürütmek.

p)Daire başkanlığına bağlı müdürlüklerle ilgili 

gerekli koordinasyon, takip ve bilgilendirme işlemlerini 

yapmak.

r)İtfaiye haftası ile ilgili organizasyon, koordinasyon 

ve takibini yapmak.

s)Daire başkanlığının yapmış olduğu ihale işlemleri-

nin takibini yapmak.
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ş)Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak.

(2) İtfaiye iç hizmetler şube müdürlüğüne bağlı görev 

yapan amirliklerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)Personel İşleri Amiri: İç Hizmetler Şube Müdürüne 

bağlı olarak çalışır. Daire başkanlığı bünyesinde görev yapan 

tüm personelin her türlü özlük işlerini ve yazışmalarını yapar 

ve takip eder. Evrakların kaydını tutar, arşivlenmesini sağlar. İş 

ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, verimli ve güvenilir 

yürütülmesini sağlar. Verilen diğer görevleri yapar.

b)AR-GE ve Halkla İlişkiler Amiri:  İç Hizmetler Şube 

Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiyenin tüm birimlerinin 

faaliyetlerini izleyerek aksaklıkları tespit eder, görülen 

aksaklıkları rapor ederek daire başkanına bildirir. Araştırma, 

geliştirme, planlama, proje ve standardizasyon çalışmaları 

yapar. Daire başkanlığına ait plan, program ve bütçe önerisini 

hazırlar. 

İtfaiye ile ilgili her türlü istatistiki veriyi, haberi toplar 

ve kullanıma hazır hale getirerek ilgili birimlere ulaştırır. Daire 

başkanlığının tüm tanıtım ve organizasyonlarını düzenler ve 

yönetir. Verilen diğer görevleri yapar.

c)Stok ve Demirbaş Amiri: İç Hizmetler Şube Müdürü-

ne bağlı olarak çalışır.  İtfaiye teşkilatında bulunması gereken 

araç, gereç, malzeme, teçhizat ve kıyafet gibi  ihtiyaçları 

belirler. Araç ve malzeme alımlarında kullanılan harcama 

kalemlerinin bütçe fişlerini hazırlayarak bir üst makama sunar. 

Deposundaki malzemelerin dağıtımını yapar, ihtiyaç halinde 

malzemenin olay yerine intikalini sağlar. Verilen diğer 

görevleri yapar.
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d) Satın Alma Amiri: İç Hizmetler Şube Müdürüne 

bağlı olarak çalışır. Daire başkanlığının ihtiyaç duyulan günün 

şartlarına uygun araç, gereç, teçhizat ve kıyafet gibi malzeme-

lerin  teknik şartnamelerini hazırlar ve satın alma işlemlerini 

gerçekleştirir. Verilen diğer görevleri yapar.

e) Bakım ve Onarım Amiri: İç Hizmetler Şube Müdürü-

ne bağlı olarak çalışır.  Daire başkanlığına ait araç–gereç ve 

teçhizatların bakım onarımlarının yapılmasını sağlar. 

Gruplardaki araçların haftalık bakımlarının yapılmasını takip 

eder ve arızalı araçların arızalarının giderilip servise hazır 

halde olmalarını sağlar. Verilen diğer görevleri yapar.

f) İnşaat ve Emlak Amiri: İç Hizmetler Şube Müdürü-

ne bağlı olarak çalışır.  Yeni itfaiye yerlerinin planlamasını 

yapar. Planlanan itfaiye alanlarıyla ilgili projelendirme 

çalışmalarının yapılması ve bina yapımı için ihale süreçlerini 

takip eder. İtfaiyeye ait binaların bakım ve onarımlarının 

yapılmasını sağlar. Bütün binalarla ilgili abonelik ve sözleşme 

işlemlerini takip edip sonuçlandırır. Verilen diğer görevleri 

yapar.  

g) Baca Hizmetleri Amiri: İç Hizmetler Şube Müdürü-

ne bağlı olarak çalışır. Baca temizlemeyle ilgili gelen bütün 

müra-caatların kaydını tutar. Bir plan çerçevesinde temizleme 

işlem-lerini yaptırır. Verilen diğer görevleri yapar.

1.3.5.6 İtfaiye çavuşunun görevleri

İtfaiye müdahale amirine bağlı olarak çalışır. Araç ve 

gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda 

bulundurulmasını sağlar. Personelin eğitim, disiplin ve 

yönetiminden, devam ve takibinden, yangın yerindeki düzen ve 

çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede 

sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda olay yeri amiri 

olarak görev yapar, söndürme ve kurtarma çalışmalarını yönetir. 

Verilen diğer görevleri yapar.
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1.3.5.7 İtfaiye erinin görevleri

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde belirtilen; yangına 

müdahale, araç kullanma, ilk yardım, su baskını, arazide, su 

üstü ve su altında her türlü arama ve teknik kurtarma 

görevlerini yerine getirir. İtfaiye hizmet binası ve müştemilatı-

nın güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve 

onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken 

diğer iş ve işlemler ile üst amirinin verdiği diğer görevlerin 

yerine getirilmesinden bağlı bulunduğu üst amirlerine karşı 

sorumludur. Verilen diğer görevleri yapar.

1.3.5.8 Dalgıç personelinin görevleri

Sualtı arama-kurtarma amirine bağlı olarak çalışır. Dalgıç 

eğitimi ve gelişimi ile ilgili gerekli çalışmalara katılır. Su üstü ve 

su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapar. 

Verilen diğer görevleri yapar.

1.3.5.9 Köpekli arama kurtarma personelinin görevleri

Köpekli Arama Kurtarma Amirine bağlı olarak çalışır. 

Köpekli arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesiyle ilgili 

gerekli çalışmaları yapar. Deprem, sel, toprak kayması vb. gibi 

afet ve yangınlarda arama-kurtarma ve iz takip çalışmalarını 

yapar. Verilen diğer görevleri yapar.
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2.1 Devlet Memurları Kanunu

?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, 

kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, 

yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir 

emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu 

emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesin-

den doğacak sorumluluk emri verene aittir. 

?Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine 

getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

?Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbir-

sizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur 

tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların 

ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. 

Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci 

kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını 

geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya 

yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

?Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, 

haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi 

veya demeç veremezler.

?Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç 

ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi 

işlerinde kullanamazlar.

?Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi 

işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından 

kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı 

şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve 

şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile 

yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

?Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan 

hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu 

olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

2 - MEVZUAT BİLGİSİ
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?Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev 

tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları 

yasaktır.

?Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli 

bilgi-leri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın 

yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

?Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj 

devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi 

içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak 

durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri 

kesilir.

?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık 

süresi biryıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday 

memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

?Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabil-

meleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve 

atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

?İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme 

suretiyle; 

a)Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirleri-

nin kendilerine tebliğ gününü, 

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama 

emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş 

günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü 

hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. 

?Kademe; derece içinde, görevin önemi veya 

sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. 

Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki 

şartların bulunması lazımdır. Memurun kademe ilerlemesinin 

yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış 

olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin 

bulunması şartları aranır.
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?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası 

almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde 

dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Yıllık İzin : Devlet memurlarının yıllık izin süresi, 

hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, 

hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde 

bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. 

-Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, 

toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini 

izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl 

hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

-Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli 

sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, 

ayrıca yıllık izin verilmez. 

-Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan 

personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni 

verilir. 

Mazeret İzni : Kadın memura; doğumdan önce sekiz, 

doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta 

süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum 

öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. 

Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar 

sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla 

belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç 

haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum 

öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum 

sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken 

gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin 

kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine 

ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni 

kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur 

olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
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-Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği 

üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun 

evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, 

baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün 

izin verilir. 

-Yukarda belirtilen belirtilen hâller dışında, 

merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve 

yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin 

muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, 

mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. 

Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on 

gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez 

verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. 

-Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum 

sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı 

ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt 

izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez 

kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

-Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile 

sosyal yardımlara dokunulmaz.

Hastalık İzni ve Refakat İzni : Memura, aylık ve özlük 

hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum 

üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir 

tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, 

diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

-Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi 

kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine 

ait sürenin hesabında dikkate alınır.

-Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen 

memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine 

dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre 

verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin 

sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu 
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ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler 

kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur 

hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

-Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden 

kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve 

emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete 

dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara 

öncelikle atanırlar.

-Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya 

veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan 

memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

-Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler 

veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu 

konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri 

Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak 

Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle 

belirlenir.

-Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya 

memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek 

ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir 

kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının 

bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç 

aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar 

uzatılır.

?Aylıksız İzin : Memura, refakat izni verilebileceğini 

belirten madde uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, 

sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri 

üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

-Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık 

izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, 

doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya 

kadar aylıksız izin verilir. 
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-Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya 

münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan 

eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan 

eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği 

tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden 

itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin 

verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu 

süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek 

şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere 

kullandırılabilir.

-Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için 

kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu 

olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına 

gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına 

atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak 

görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına 

tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan 

öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin 

verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi 

içinde aylıksız izin verilebilir.

-Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 

beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde 

memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, 

toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, 

sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet 

hâli ilan edilen bölgelere belli bir süre görev yapmak üzere 

zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölge-

lerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

-Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti 

gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde 

göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde 

veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde 

görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
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-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik 

süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

2.1.1 Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulana-

cak Fiil ve Haller : Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları 

ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında 

daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında 

yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve 

esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç 

ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık 

göstermek veya düzensiz davranmak, 

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, 

erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, 

c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet 

etmemek, 

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, 

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve 

davranışta bulunmak, 

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık 

göstermek veya ilgisiz kalmak, 

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı 

davranmak, 

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı 

davranışlarda bulunmak. 

Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında 

kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 

İtfaiye organizasyonu ve Mevzuat Bilgisi



28

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında 

yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve 

esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç 

ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu 

davranmak, 

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan 

çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen 

sürede kurumuna bildirmemek, 

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız 

davranmak, 

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven 

duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 

e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel 

işlerinde kullanmak, 

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı 

kaybetmek, 

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş 

sahiplerine kötü muamelede bulunmak, 

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle 

sataşmak, 

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı 

davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve 

benzeri şekiller çizmek ve yapmak, 

j) Verilen emirlere itiraz etmek, 

k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara 

başvurulmasına neden olmak,

l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini 

bozmak. 

m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya 

radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
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Aylıktan Kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 

arasında kesinti yapılmasıdır. 

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve 

zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca 

belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,görevle ilgili 

resmi belge,araç ve gereçleri korumamak,bakımını 

yapmamak,hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek, 

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini 

özel menfaat sağlamak için kullanmak, 

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere 

yalan ve yanlış beyanda bulunmak, 

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, 

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin 

toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak 

kullanılmasına yardımcı olmak, 

g) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven 

duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık 

derecesine göre memurun, bulunduğu kademede 

ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını 

gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki 

içmek, 

b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek, 

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun 

çıkar sağlamak, 

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük 

düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, 

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri 

toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya 

kullandırmak, 
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f)Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 

g)Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına 

yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 

h)Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, 

siyasi düşünce,felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, 

kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda 

bulunmak, 

ı)Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde 

bulunmamak, 

i)Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 

j)Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş 

sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, 

k)Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle 

yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme 

kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki 

tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya 

zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda 

dönmek, 

l)Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, 

m)Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına 

fiilen faaliyette bulunmak. 

Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bir daha Devlet 

memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve 

haller şunlardır: 

a)İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, 

sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, 

işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu 

amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve 

teşvik etmek veya yardımda bulunmak, 

30

A N K A R A      İ T F A İ Y E S İ



b)Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya 

ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini 

basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların 

herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 

c) Siyasi partiye girmek, 

d) (Değişik : 29/11/1984 KHK - 243/26 md.) Özürsüz 

olarak (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin 

konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, 

f) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve 

derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 

g) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 

h) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev 

mahallinde gizlemek, 

ı) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya 

görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda 

bulunmak, 

j) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
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2.2 BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

2.2.1 Amaç :

Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının 

kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının 

niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, 

kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile 

denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

2.2.2 Kuruluş :

1)Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 

2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde 

belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında 

kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin 

kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda 

personel istihdamının sağlanması gözetilir. 

2)Birimlerin kurulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve 

coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme 

potansiyeli dikkate alınır. 

2.2.3 Çalışma Düzeni :

a)İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak 

üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin 

çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine 

bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini 

sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun 

görüşü alındıktan sonra tespit olunur. 

b)İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar 

şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 

5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
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c)Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerin-

de 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 

çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla 

çalışma ücreti ödenir.

2.2.4 Atama Şartları :

İtfaiye erliğine atanma şartları

(1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 

48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve 

yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının 

çalışma şartlarına uygun olmak,

c)Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak 

ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en 

az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile 

kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

ç)25 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır. (İçişleri 

Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 09.07.2008 tarih ve 

18577 sayılı Genelgesinde yaş sınırı olarak 30 yaş sınırının 

uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.)

2.2.5 Görevde yükselme esasları

Görevde yükselme şartları

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan unvanlar-

dan daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki kadrolara 

yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

     a)İtfaiye şube müdürlüğüne atanabilmek için;

1)Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş veya en az 

4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2)En az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak,
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3)1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı 

Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti 

bulunmak,

4)Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede 

olmak,

5)Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6)Kadro durumu elverişli olmak,

     b)İtfaiye amirliğine atanabilmek için;

1)En az lise mezunu olmak,

2)4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık 

yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları 

için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,

3)Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli 

kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci madde-

sinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4)Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede 

olmak,

5)Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6)Kadro durumu elverişli olmak

     c)İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;

1)En az lise mezunu olması,

2)4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık 

yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları 

için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3)Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede 

olmak,

4)Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5)Kadro durumu elverişli olmak gerekir.

34

A N K A R A      İ T F A İ Y E S İ



2.2.6 Eğitim ve Denetim

2.2.6.1 Yönetici personelin eğitimi

(1)Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin 

temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık 

programlar çerçevesinde yapılır. 

2.2.6.2 Hizmet içi eğitim

1)İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye 

teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, 

söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde 

araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık 

ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye 

yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim 

programları hazırlanır ve uygulanır.

2)Yıllık eğitim programında yer alan konular, 

teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate 

alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek 

şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında 

muhafaza edilir.

3)İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitim-

lerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve 

yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya 

üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil 

toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

4)Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer 

olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim 

araçlarından yararlanılır. 
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2.2.6.3 Denetim 

1)İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer 

alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu'na göre 

denetlenir.

2)Bu denetleme;

a)Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık 

denetim elemanları, 

b)Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile 

bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından yapılır.

Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre 

düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve 

önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

2.2.7 Spor 

İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor 

programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, 

atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun 

görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimli-

likleri arttırılır.

 

2.2.8 Kıyafet ve Koruyucu Techizat

2.2.8.1 Personel Kıyafeti

1)İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yüküm-

lüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici 

elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere 

ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci 

maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve 

kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir. İtfaiye 

personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri aşağıdaki şekilde 

gösterilmiştir. 

2)İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, bir 

sonraki sayfada gösterilmiştir.
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ARMALAR VE ŞAPKA-KEP KOKARTI

İtfaiye Göğüs Arması İtfaiye Şapka/Kep Kokartı

Santral Operatörü Göğüs Arması İtfaiye (Er-Şöför) Göğüs Arması

İtfaiye Önlem Amiri Göğüs Arması



2.2.8.2 Kişisel Koruyucu Teçhizat

(1)İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen 

kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Stan-

dartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartla-

rına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal 

ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.
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DAİRE BAŞKANI

İTFAİYE MÜDÜRÜ

İTFAİYE MÜDÜR YARDIMCISI

İTFAİYE AMİRİ

İTFAİYE AMİR YARDIMCISI

RÜTBE İŞARETLERİ



2.2.9. Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

2.2.9.1 Yemek

24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye 

personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat 

istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az 

çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek 

giderleri 657 sayılı Kanunun 212. maddesi esas alınarak 

belediyece karşılanır.

2.2.9.2 Sağlık Taraması

İtfaiye teşkilatın da çalışan yangın personeli, yılda bir kez 

sağlık taramasından geçirilir.

2.2.10 Disiplin Cezaları

1)İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a)Uyarma,

b)Kınama,

c)Aylıktan kesme,

ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

d)Meslekten çıkarma,

e)Devlet memurluğundan çıkarma,

2)Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin 

cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

3)Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum 

ve davranışlar şunlardır:

a)Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik 

icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu 

hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya 

teşvik etmek,
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b)Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, 

ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek, 

c)Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak 

düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

ç) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili 

bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere 

açıklamak,

d)Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş 

gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılma-

sına göz yummak,

e)Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

2.2.11 Araç, Teçhizat ve Malzemeler

(1)İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN 

standartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak 

belirlenir.

a)Nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye 

söndürme aracı,

b)Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 1 adet acil 

kurtarma aracı, 2 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli 

araç,

c)Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 1 adet acil 

kurtarma aracı, 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli 

araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

d)Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet acil 

kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 

adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

e)Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil 

kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet 

ambulans, 6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 

adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

f)Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet acil 

kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet 

ambulans, 8 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 

adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
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g)Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet acil 

kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet 

ambulans, 10 adet itfaiye söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 

3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

h)Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet acil 

kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet 

ambulans, 14 adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 

4 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

ğ) Nüfusu 600.000'den fazla olan yerlerde (g) bendinde 

sayılan araçlara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1 adet itfaiye 

söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli araç, 

1 adet ambulans, 1adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000 

nüfus için ise 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çift kabinli pikap, 1 

adet hizmet aracı.

2.3 YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, 

özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, 

tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı 

safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve 

herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en 

aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde 

ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve 

denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.  Projeler, kanuni 

düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu 

Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı 

verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı 

değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre 

imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye 

kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı 

verilmez.
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       1-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

       2-Belediye İtfaiye Yönetmeliği

       3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

       4-İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmetleri Yönergesi

       5-3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu

KAYNAKLAR
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İtfaiye organizasyonu ve Mevzuat Bilgisi

Ceyhun Tonguç KARAKUŞ

Ali AÇIKGÖZ

Yakup SARI

Mustafa IRMAK

Nevzat KALELİ

Duran YALÇIN

Nurettin AYAZ

Nihat ARSLAN

Uğur OLGUN

Ömer ERESEN

Yunus Emre ÖZKALP

Zafer YÜCE

Ersin YAŞASINOĞLU

Serkan ŞİMŞEK

Yasin Tahir KARACA

Mürsel YILDIRIM

Ozan YULCU

Osman KILINÇ

Faruk ASLAN

Musa KALINSAZLIOĞLU

İsa DÜĞER

Hüseyin DURAN

Hasan ÖZKAN

Faruk ÜNLÜ

Melih YİĞİT

Faruk ÇALIŞKAN

M. Fikret ÖZTÜRK

Halil KORKUT

Rasim KABACA

İtfaiye Dairesi Başkanı

İtfaiye Şube Müdürü

İtfaiye Şube Müdürü

1. Bölge Müdahale Amiri

2. Bölge Müdahale Amiri

3. Bölge Müdahale Amiri

Eğitim Amiri

Eğitim Amiri

Satın Alma Amiri

Satın Alma Personeli

Ar-Ge ve Halkla İlişkiler Amiri

İtfaiye Müdahale Amiri

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Eğitmen

Ar-Ge ve Halkla İlişkiler Personeli

Ar-Ge ve Halkla İlişkiler Personeli

Ar-Ge ve Halkla İlişkiler Personeli

Ar-Ge ve Halkla İlişkiler Personeli

Kitabın Hazırlanmasında

Emeği Geçenler



Notlar : 


