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T.C
YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MEMURLUĞU
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam
Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1
Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiyecilik mesleğini kamuoyuna tanıtmak, yangın ve
kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede
halkımızın katkılarını sağlamak ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye Memurluğunda “Gönüllü
İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2
Bu yönetmelik Yusufeli Belediyesi İtfaiye Memurluğuna bağlı olarak görev yapacak olan
gönüllü itfaiyecilerin kabulüne, görevlerine, kıyafetlerine, eğitimlerine, sorumluluklarına ve
gönüllülüğün sona ermesine dair esas ve usulleri kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
MADDE 3
•
5393 sayılı Belediye Kanunu 52. Maddesi,
•
Yusufeli Belediyesi İtfaiye yönetmeliği 45. Maddesi,
•
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (9 Ekim 2005
tarihli ve 25981 sayılı Resmi Gazete) 13.Madde.
Gönüllü İtfaiyeciliğin Tanımı
MADDE 4
İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa disiplin ile bağlanmış, görevini din,
dil, ırk ayırımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun gönüllü
üyelerine “gönüllü İtfaiyeci” denir.
İKİNCİ BÖLÜM
Gönüllü Veya Genç Gönüllü İtfaiyeci Olabilmek İçin Aranan Şartlar
MADDE 5
 T.C. Vatandaşı olmak
 Gönüllü İtfaiyecilik için 18 yaş ve Genç Gönüllü İtfaiyecilik için 12 yaşını bitirmiş olması
şartı ve velisinin yazılı izniyle.
 Gönüllü İtfaiyecilik için en az ilköğretim okulu mezunu olmak.
 İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını; doktor raporu ile belgelemek.
 Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kâğıdı almak.
 Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olmalı.
 STK'lar için ilgili konuda faaliyette bulunuyor olması ve yetkili karar organlarından yazılı
izin belgesi gerekir.
Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri
MADDE 6
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İtfaiye memurluğunun koordinesinde;
6.1.Yusufeli ilçe merkezi,mahalleleri ve köylerinden gelen itfaiye olay ihbarı üzerine en kısa
sürede İtfaiye Memurluğu binasında toplanarak kişisel koruyucu donanım, araç ve
ekipmanları ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek.
6.2.Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren
olaylara müdahale etmede ve ilk yardım hizmetlerini yürütmede itfaiye ekiplerine yardımcı
olmak.
6.3.Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında kalan can
ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak.
6.4.Halkı yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.
6.5.İtfaiye memurluğunun yapacağı eğitimlere, tatbikatlara, arama ve kurtarma çalışmalarına
katılmak.
6.6.Yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmeye yardımcı olmak.
Gönüllü İtfaiyeciliğe Kabul, Eğitim Ve Çalışma Düzeni
MADDE 7
7.1.Gönüllü İtfaiyeci olmak isteyenler Yusufeli Belediyesi İtfaiye Memurluğu’na şahsen
başvururlar.
7.2. Gönüllü itfaiyeciler, Yusufeli Belediyesi İtfaiye Memurluğunun hazırlayacağı ve
uygulayacağı programa istinaden 1 ay süre içerisinde teorik ve pratik olmak üzere toplam 40
saat eğitim alırlar. Eğitim programında teorik olarak verilen eğitim başlıkları şunlardır:
Moral eğitimi ve motivasyon
 İtfaiyecilik mevzuatı
 Yanma ve yangın, yangının yapısı, gelişimi
 Yangın yerindeki tehlikeler
 İtfaiye araç ve malzeme bilgisi,
 Söndürme maddeleri ve teknikleri,
 Arama ve kurtarma bilgisi,
 Yangın önleme bilgisi,
 Ekip çalışması ve müdahale tatbikatları
7.3.Gönüllü İtfaiyeci adaylarının, eğitim süresince devamlılığı zorunludur. Eğitim gören
kursiyerlere, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Sınav sonucunda 60 puan ve üzeri not alanlar
Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanır. Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere “Gönüllü
İtfaiyeci Kimlik Kartı” verilir.
En az 2 yıl profesyonel itfaiyeci olarak çalıştığını belgeleyenler ve uzmanlık alanı
doğrultusunda destek vermek isteyenler, ayrıca eğitim ve sınava tabi tutulmaksızın Gönüllü
İtfaiyeciliğe kabul edilir.
Yapılacak protokol çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek
kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimlerinin İtfaiye
Birimi üyeleri de gerekli eğitimi almış olma şartı ile gönüllü itfaiyeci olarak kabul edilirler.
Gönüllü İtfaiyeciliğin Sona Ermesi
MADDE 8
Gönüllü itfaiyecilik görevi aşağıdaki hallerde sona erdirilir:
8.1. Kendi istekleriyle yazılı olarak müracaat etmeleri halinde,
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8.2.Göreve çağrıldığında resmi bir gerekçe olmadan mazeretsiz olarak dörtten fazla göreve
gelmemeleri ve görevleri aksatmaları halinde,
8.3.Yusufeli Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları
halinde,
8.4. Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde,
8.5. Adli sicil bakımından devlet memurunda aranan şartları kaybetmeleri halinde,
8.6. Sağlık durumunun, itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil ettiği hekim raporu
ile tespit edilmesi halinde,
8.7. Verilen görevleri yönergeye uygun olarak yerine getirmemeleri halinde,
8.8.Yönergede belirtilen usul ve esaslara aykırı durum ve davranış halinde İtfaiye
Memurluğunun teklifi Yusufeli Belediye Başkanlığının uygun görüşü ile gönüllü itfaiyecilik
görevi sona erer ve verilmiş olan kimlik kartları ile kendisine kullanmak üzere teslim edilen
varlıklar geri alınır.
Mali Hükümler
MADDE 9
9.1.Gönüllü İtfaiyecilerin çalışma süreleri içinde araç, gereç ve kıyafet ve kişisel koruyucu
teçhizatları İtfaiye Memurluğunca temin edilir.
9.2.Gönüllü İtfaiyecilerin İtfaiye Memurluğundaki görevleri esnasında yemek ve barınma
ihtiyaçları Yusufeli Belediye Başkanlığınca temin edilir.
9.3.Çalışma süreleri içinde çalışma yerlerine geliş gidişleri Yusufeli belediyesi tarafından
sağlanır.
9.4.Gönüllü İtfaiyecilerin; Yusufeli belediyesi ile beraber yurt içi ve dışındaki afetlere
katılmaları halinde; ulaşım, yemek ve barınma masrafları Yusufeli belediye Başkanlığı
tarafından karşılanır.
9.5. İtfaiye çavuşunun raporu doğrultusunda müdahale başına, Belediye Encümeninin 100400 TL aralığında olmak kaydıyla belirleyeceği para miktarı gönüllü itfaiyecilere tek seferde
ödenir.
9.6.Gönüllü İtfaiyeciler; çalışmalarının karşılığında Yusufeli Belediyesi İtfaiye
Memurluğundan yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan imkânların haricinde hiçbir hak
talebinde bulunamazlar.
İstasyon ve Araçlar
MADDE 10
İstasyon kurulma ihtiyacı halinde;
10.1.İstasyonun kurulacağı arsanın öncelikle köy veya bağlı bulunduğu
İlçe Belediyesi veya İl Özel İdaresi tarafından temin edilmesi için çalışılır. Belirtilen şekilde
Temin edilemezse Yusufeli Belediyesi tarafından karşılanır.
10.2.İstasyon İnşaatının yapımında Köy İdaresi, İlçe Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü
ve İlçe Özel İdaresinin katılımının sağlanmasına çalışılır. Belirtilen şekilde yapılamazsa
Yusufeli Belediyesi tarafından yapılır. Bu yerleşim yerlerinde kamu kuruluşlarına ait olup da
atıl durumda bulunan uygun bina varsa yapılacak tadilatla itfaiye istasyonuna
dönüştürülebilir.
10.3.İtfaiye aracı Yusufeli Belediyesi veya İl Özel İdaresi imkânları ile temin edilmelidir.
Ayrıca Köy İdaresi imkânları ile veya bağış kabulü ile de itfaiye aracı tedarik edilebilir.
Orman İşletme Müdürlüğünün itfaiye araçları yangın sezonu dışında orman köylerindeki
gönüllü itfaiye istasyonlarına, yangınlarda kullanılmak üzere zimmetle verilebilir.
10.4. İstasyonun su ve elektrik gibi giderleri Merkez ve merkez mahallelerinde Yusufeli
Belediyesi, köylerde ise Muhtarlıklar ve Yusufeli Belediyesi tarafından karşılanır.
10.5. Yukarıda atıfta bulunulan, gönüllü itfaiye istasyonunun kurulduğu yerleşim yerinin
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Mahalli İdare Amirliği, İlçe Belediyesi, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer
kamu kuruluşları gibi paydaşlarla birlikte yapılması kararlaştırılacak hususlar, bahsi geçen
paydaşlarla İtfaiye Memurluğu arasında bu yönerge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde imzalanacak birer protokolle belirlenir.
10.6. Gönüllü itfaiye istasyonu; itfaiyecilere verilecek donanım, araç ve gereçlerin
muhafazasının sağlanacağı yatakhane dışındaki imkanları barındıran en küçük tip itfaiye
istasyonu şeklinde yapılır.
10.7. Gönüllü itfaiye istasyonunun garajı, en az iki adet itfaiye aracı alacak büyüklükte
yapılır.
10.8.İstasyonlar, idari yönden Yusufeli Belediyesi İtfaiye Memurluğu Gönüllü İtfaiye
istasyonu hükmündedir. Her türlü resmi yazışma ve iletişim Yusufeli Belediyesi İtfaiye
Memurluğu vasıtasıyla yürütülür.
10.9. Gönüllü itfaiye istasyonları ve içerisindeki araç-gereç, malzeme ve kişisel koruyucu
donanım, yerleşim yerinin muhtar ve ihtiyar heyetine zimmetlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük ve Yürütme
MADDE 11
11.1.Bu Yönerge Yusufeli Belediye Başkanının onayıyla yürürlüğe girer.
11.2.12 Maddeden oluşan bu yönerge hükümlerini Yusufeli Belediye Başkanı yürütür.
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 12
Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine bakılır. Tereddüde
düşüldüğünde, Başkan tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda işlem yapılır.
EKLER:
(1) Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu
(2) Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı
(3) Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kartı
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T.C.
YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Memurluğuna
YUSUFELİ
Yusufeli Belediyesi İtfaiye Memurluğunun görev alanına giren çalışmalarda gönüllü
itfaiyeci olarak görev almak istiyorum. "Gönüllü İtfaiyecilik" Yönergenizi okudum ve
anladım. Tüm şartlarınızı kabul eder, aşağıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu
beyan ederim.
Gereğini arz ederim. …../…../…..201
İMZA

ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO
CİNSİYET
DOĞUM YERİ- TARİHİ
MAHALLE VEYA KÖYÜ
İRTİBAT ADRESİ
ELBİSE BEDEN NO
ÇİZME NO
ÖĞRENİM DURUMU
MESLEĞİ
KAN GRUBU
CEP/EV/İŞ TEL
E-MAİL ADRESİ
SÜRÜCÜ BELGESİ
ULAŞILABİLECEK BİR YAKINININ
ADI SOYADI
TELEFONU
ADRESİ
DİĞER BİLGİLER
Daha önce yangın güvenlik ve/veya ilk
yardım eğitimi aldıysanız yeri ve zamanı
Varsa katılmış olduğunuz afet, afet
yönetimi, yangın güvenlik, ilk yardım
konulu seminer, konferans ve panellerin,
yeri ve zamanı
Daha önce geçirmiş olduğunuz önemli
ameliyatlar var mı?
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(Genişlik: 8,5 cm. Yükseklik: 5,5 cm.)

YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İTFAİYE MEMURLUĞU
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ KİMLİK KARTI
SİCİL NO
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO

Fotoğraf

ÇALIŞMA ALANI
GÖREVİ

Gönüllü itfaiyeci

KAN GRUBU
ÖN YÜZ

ONAY

KARTI VEREN MAKAM

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.
BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILMAZ.
SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR.
BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN 0466 811 20 09
VEYA 0466 811 22 21 NOLU TELEFONA BİLGİ VERİNİZ.
ARKA YÜZ
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YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İTFAİYE MEMURLUĞU
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ BİLGİ KARTI

Fotoğraf

ADI SOYADI
BABA ADI
MEDENİ HALİ / CİNSİYETİ
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
EV ADRESİ
GEÇİRDİĞİ HASTALIKLAR
İŞ ADRESİ
KAN GRUBU
MESLEĞİ
ÖĞRENİM DURUMU
EV /İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-MAİL ADRESİ
YABANCI DİL BİLGİSİ
ACİL DURUMDA
ULAŞILABİLECEK TELEFON
İMZA

ONAY
..../.... /2015
Eyüp AYTEKİN
Belediye Başkanı

