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2016172 - Giindemin 3. maddesi, Qegitli Iqler ve Teftig Murakabe Komisyonu'ndan gelen
raporun giiriigUliip karara ballanmasrnr kapsamaktadrr.

Itf'aiye Miidiirliifii'niin 01.02.2016 tarih ve 1 l2 sayrh yazrlarr ile Meclise, Meclisge de Qeqitli
Iqler ve Teftiq Murakabe Komisyonuna mii$tereken havale edilen Belediyemiz Meclisince 2004
yrlrnda kabul edilerek yiir[rltife giren Gtiniillii itlaiyecilik Yonetmelilinin iptal edilerek yeniden
diizenleme yaprlan Ydnetmeligin g<iri.igtilerek kabul edilmesi konusu Komisyonlarca gciriigiilerek;

02.07.2004 tarihinde Bolu Belediye Meclisinin 2004 Yrh Toplantr Ddnemi Haziran Ayr
Olalan Toplantrsr II. Oturumunda ahnan Bolu Belediyesi itfaiye Miidilrltilii Gdni.illii itfaiyecilik
Ydnetmeligin iptal edilerek,5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (b) bendine (Kanunlann
Belediyeye verdili yetki gergevesinde ydnetmelik grkartmak) gdre yeniden dtizenleme yaprlarak
haztrlanan Bolu Belediyesi Itfaiye MUdiirliilii Grtniillii itfaiyecilik Ydnermelifiyle ilgili
Komisyonlanmrzca yaplan gcirtigme ve delerlendirmeler neticesinde rapor ekindeki gekliyle aynen
kabuliine karar verilerek Meclis gciriigtine sunulmuqtur.

Meclisge yaprlan miizakerede; Qegitli igler ve Tefiig Murakabe Komisyonu raporu aynen
kabul edilerek; Belediyemiz Meclisinin 2004 Yrh Toplantr Drinemi Haziran Ayr Olafan Toplantrsr II.
Oturumunda karar verilen Bolu Belediyesi itfaiye Miidiirltigti G6ni.illii irfaiyecilik Ytinetmeligi iptal
edilerek, 5393 Sayth Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (b) bendi (Kanunlarrn Belediye'ye verdifi
yetki qergevesinde ydnetmelik grkartmak) gereli yeniden diizenleme yaprlarak hazrrlanan Bolu
Belediyesi Itfaiye Mildtrliifii Gi]nUllii itfaiyecilik Y<inetmelifiinin 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun
18. Maddesinin (m) bendine istinaden ekteki $ekliyle aynen kabul ve tasdikine oybirlifiyle karar
verildi.
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T.C. BOLU BELEDiYESi

itfaiye Miidiirliigii

Giiniillii itfaiyecilik Yiinetmeli[i

BiRiNci BOLUM

Amag, Kapsam, Dayanak ve Tantmlar

Amag

Madde l- Bu Ydnetmelipin amacr, itfaiyecilik meslefinin kamuoyuna tanttmak, itfaiyeyi

ilgilendiren tiim konularrnda elitilmiq gcint.illtiler olugturmak, yangrn ve afetlerle mi.icadelede

halkrmrzrn katkrlarrnr sa!lamak ve Bolu Belediyesi itfaiye Miidiirlii[iinde "Giinfillii
itfab,ecitik" yapmak isteyen kigi veya kipilerin yerine getirmesi gereken yiikilmli.iliikleri

diizenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Ydnetmelik, Bolu Belediyesi itl'aiye Miidiirliiliine balh olarak g6rev yapacak olan

gdntillii itfaiyecilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, gdrevlerine, kryafetlerine,

sorumluluklanna, efitilmesine ve gdrevlerinin sona ermesine iligkin usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Ycinetmelik:

a) 13.07.2005 tarihli ve 25874 sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan 5393 sayrh "Belediye

Kanturu"nun 52. maddesine;

b) 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayfi Resmi Gazetede yayrmlanan "Belediye itfaiye
Ydnetmeli[i"nin 45. maddesine;

c)09.10.2005 tarihli ve 25961 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan "il Ozel idaresi ve Beledive

Hizmetlerine GdniillU Katrhm Ydnetmeli[i"ne; dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar

Madde 4- Bu Y<inetmelikte gegen;

Bagkan : Bolu Belediye Baqkanrnr,

Belediye : Bolu Belediye Bagkanhfrnr,

Miidiir : Itfaiye Mtidiiriinii,

M iidiirliik : itfaiye M0dtirliiliinii,

Giiniillii itfaiyeci : Mesleli itfaiyecilik olmayan, ancak itfaiyecilik mesle[inin gerektirdili
<jzveri ve sorumlulu[u tagryan, gdrevini din, dil, rrk aynmr gdzetmeksizin emir komuta zinciri
iginde gdntillii olarak zamanrnda eksiksiz yerine getiren ve bu gdrevden dolayr kendine iicret
talep etmeyen itfaiyeciyi,
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Profesyonel itfaiyeci : Mesleli itfaiyecilik olan ve tam zamanlt gdrevinden dolayr maaq alan

itfaiyeciyi,

Giin0llii itfaiye istasyonu: Cdniillii itfaiyecilerin yatakhane drqrndaki imkdnlannr banndran
kUgUk tip itfaiye istasyonunu,

ifade eder.

iriNci BOLtTM

Aranan $artlar ve istenen Belgeler

Aranan $artlar

Madde 5- GdniillU itfaiyeci olabilmek igin;

a) T.C. vatandagr olmak,

b) En az l8 yagrnr bitirmig, 60 yaqrnr agmamrg olmak,

c) En az ilkdgretim okulu mezunu olmak,

d) Bolu ili hudutlan iginde ikamet etmek veya gahgmak,

e) Salhk durumunun, itfaiye tegkilatrmn 9ah9ma gartlanna engel tegkil etmedilini hekim raporu
ile belgelendirmek,

1) Adli sicil bakrmrndan devlet memurunda aranan gartlarr tagrmak,

g) ltfaiyecilili sevmek, sevdirmek ve insanlara yardrm etmeyi gdrev kabul etmek gibi insani
delerlere sahip olmak ve giintilliiltik ilkesini benimsemig olmak,

h) Gdniillt itfaiyeciler igin teorik ve uygulamah "Temel itfaiyecilik Elitimi"ni baqanyla
tamamlamrg olmak.

Bagvuruda istenen belgeler

Madde 6- Gdniillti itfaiyeci olmak isteyenlerden agalrdaki belgeler istenir:

a) Bagvuru formu (EK-l )

b) Niifus ciizdanr sureti veya fotokopisi,

c) En son bitirdigi okula ait diploma fotokopisi

d) ikametgdh belgesi,

e) SaEhk durumunun, itfaiye tegkilatrnrn gahgma gartlanna engel tegkil etmediline dair hekim
raporu,

f) Adli sicil kaydr belgesi,

g) "Temel Itfaiyecilik E!itimi"ni bagarryla tamamlamrg olanlara verilen Gdniilli.i itfaiyecilik
sertifikasr.
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Elitim, Giirevler ve Giirevin Sona Ermesi Giirevler

E!itim

Madde 7- Gctniillti itfaiyecilerin egitimleriyle ilgili esaslar gunlardrr:

a) Gdniillii itfaiyeci adaylanna, Miidiirltik tarailndan itlaiyecilik mevzuan, etkili iletiqim, moral
ve motivasyon. yanma, yangrn, yanglnrn yaplsl ve geliqimi, yangrn yerindeki tehlikeler, yanglntn
onlenmesi ve sdndi.iriilmesi, yangrn sOndtirme maddeleri ve teknikleri, arama ve kurtarma bilgisi,
itfaiye arag ve malzeme bilgisi gibi baqhklar altrnda teorik elitim verilerek yazrh srnav yaprlrr.

b) Teorik egitim sonunda yazrh srnavda bagarrh sayrlanlar, uygulamah elitime altnrrlar.
Uygulamah e[itimde yangrna mildahale ve yangrn s6ndtirme, arama ve kurtarma tatbikatlal
yaptrrrlrr. Bu tatbikatlarda en az 3 (iig) kigilik bir komisyon tarafindan olumlu delerlendirilen
adaylar, gdniillii itfaiyecilile kabul edilirler.

c) Egitim siireglerine katrlmak zorunludur. Teorik egitimlere mazeretsiz olarak e!itimlere
katrlmayan adaylara sertifi ka verilmez.

d) En az iki yrl prof-esyonel itfaiyecilik yaptrglnr belgeleyenler, e[itim ve srnava tabi
tutulmakstztn EK-1 belgesiyle baqvurduklannda profesyonel olarak qahgtrklan uzmanhk alanr
dolrultusunda itfaiyecili[e kabul edilirler.

e) Teorik ve uygulamalt egitim sonunda baganh olup g6niillii itfaiyecilife kabul edilen adaylara
"Gdniillii itfaiyeci Kimlik Kartr" verilir. (EK-2)

0 Gdniillti itfaiyecilere, istekleri doprultusunda bir gahgma programr hazrrlanrr ve bu program
uygulanrr.

g) Gdniillii itf'aiyecilik kapsamrnda; kamu kurum ve kuruluglan, kamu kurumu niteli!indeki
meslek kuruluqlart, dernekler. vakrflar, meslek odalarr ve di[er yerel ycinetim birimleriyle ortak
gahgmalar yaprlabilir. Bu gahqmalarla ilgili protokol yapmaya Bolu Belediyesi itfaiye Miidiirii
yetkilidir.

Giirevler

Madde 8- Gdniilli.i itfaiyecilerin, bagh bulunduklarr Miidiirliigi.in emir ve talimatlarr
dolrultusunda agalrdaki gdrevleri yaparlar:

a) 86lgelerindeki itfaiye olay ihbarr i.izerine en krsa siirede itfaiye MtidiiLrliilitnde toplanrr veya
itfaiye miidiirliigii tarallndan y6nlendirilece[i b6lgeye giderek kigisel koruyucu donanrm, arag ve
ekipmanlar ile olay yerine intikal ederler.

b) Yangrnlara miidahale eder ve scindiiri.irler.

c) Her tiirlti kaza, q<ikme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren
olaylara miidahale ederler, arazide, su iistil ve su altrnda her tiirlii arama ve kurtarma
gahgmalarrnr ve ilk yardrm hizmetlerini yiiriitiirler.
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d) Su baskrnlanna miidahale ederler.

e) Dolal afetler ve olalantistii durumlar sonucu olu$an enkaz ve gdkiinttler altrnda kalan can ve
mal kurtarma gahqmalanna katrlrrlar,

f) Sorumluluk alanlarrndaki halkr, yangrn ve afetlere kargr ahnacak cinlemler konusunda
bilgilendirme gahqmalarrna katrlrrlar.

g) MiidtirliiEiin diizenleyece!i elitim programlanna ve tatbikatlara kalrlrrlar.

h) Gdniillii itfaiye istasyonlanndaki alet, edevat ve araglann bakrm ve temizliklerini sallarlar.

i) Gdrev yaptr!r btllgedeki yetkili profesyonel itfaiye amirinin, halkrn can ve mal g1ivenlilini
sallamaya ycinelik olarak verece!i kararlara uyarlar.

Giirevin Sona Ermesi

Madde 9- Gitniillii itfaiyecilik gdrevi aga!rdaki hallerde sona erdirilir:

a) Kendi istekleriyle yazrh olarak bagwrmalarr halinde,

b) Mazeretsiz olarak arka arkaya d6rtten fazla gcireve gelmemeleri ve gdrevleri aksatmalarr
halinde,

c) Bolu Belediyesinin kurumsal kimlifiiyle baldaqmayan davranrglarda bulunmalarr halinde,

d) Kamu diizenini rahatstz edici davramglarda bulunmalan halinde,

e) Adli sicil bakrmrndan devlet memurunda aranan gartlan kaybetmeleri halinde,

f) Salhk durumunun, itfaiye te$kilatlnrn gahqma $artlarlna engel tegkil etti!i hekim raporu ile
tespit edilmesi halinde,

g) Verilen gdrevleri y6netmeli!e uygun olarak yerine getirmemeleri halinde,

h) Ydnergede belirtilen usul ve esaslara aykrn durum ve davranrglannln tespit edilmesi halinde
Mildiiriin teklifi ve Bagkan'rn onayr ile gdni.illti itfaiyecilik gdrevi sona erer ve verilmis olan
kimlik kartlarr ile zimmetinde bulunan Miidiirltige ait varhklar geri ahnrr.

DORDUNCU BOLUM

Mali Hiiktmler

Madde l0- (l) Giin[llii itfaiyecilerin yiikiimliiliikleri ve haklan ile saplanan imkAnlar punlardrr:

a) KiEisel koruyucu teghizatlan Miidiirliikqe temin edilir.

b) Karargdhtaki gcirevleri esnasrnda yemek ve yatak ihtiyaglarr Miidiirliikge karsrlanrr.

c) Qahqma yerlerine gidiq ve geliqleri kendileri tarafrndan sa!larur.

d) Miidiirliikte birlikte yurt igi ve yurt drgr gdrevlere katrlmalarr halinde ulagrm, yemek ve
bannma ihtiyaglarr Mtidiirliik tarafrndan karsrlanrr.
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(2) G6nUllU itf'aiyecilerin ferdi kaza sigofialan Bolu Belediye BaqkanhSr satrn ahr. Ferdi kaza

sigortasr; gciniill{i itfaiyecilerin itfai gdrev kapsamrnda yaprlan bakrm ve elitim dahil her tiir iq ve

iglem srrasrnda, miidiirliikteiistasyonda bulundulu srrada veya her tijrlU itfai olaya ( siindi.irme,

kurtarma ve ilk yardrm gerektiren acil durum olaylanna ve af'etlere ) miidahale igin
miidtjrliikten/istasyondan grkrp miidiirliik/istasyona vanncaya kadar wku bulacak her trirli.i 6liim,
sakatlanma, yaralanma vb. durumlarda gegerli olacak gekilde, dliim ve sakatlanma halleri iqin
11.12.2004 tarihve 25667 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Orman Yangrnlarrnr Sdndtrme

Qahqmalarr Esnasrnda 0lenlere ve Sakatlananlara Odenecek Tazminata ili$kin Ydnetmelikteki
mebla[lar esas ahnarak yaprlrr.

(3) itfai gcirevler haricinde ve ferdi kaza sigorta kapsamrna girmeyen her hangi bir kazada tijm
maddi ve manevi sorumluluk kiqinin kendisine aittir. Bolu Belediye Bagkanh!r bu konuda hiqbir
gekilde yiikiimliiliik altrna sokulamaz.

BEsiNci BOLUM

Qegitli ve Son Hiiktimler

Madde I l- Bu ycinetmelikte hiikiim bulunmayan hallerde, y0riirliikteki ilgili mevzuat hiiktimleri
uygulanlr.

Yiiriirliik

Madde l2- Bu ydnetmelik, Bolu Belediye Meclisinin karan ile kabuli.i Valilik Makamrna
g6nderilmesiyle yiiriirlii!e girer.

Yiiriitme

Madde l3- Bu ydnetmelik hiikiimlerini Bolu Belediye Bagkanr yi.iriiri.ir.

Bu yOnetmelik Belediye Meclisimizin ...1 .../201.. tarih ve ...... sayrh karan ile kabul edilmigtir.

EKLER:

L G6niillti itf'aiyeci Bagvuru Formu (EK-l)

2. Gdniillti Itfaiyeci Kimlik Kartr (EK-2)

3. Gctniillii itfaiyeci Bilgi Kartr (EK-3)

i$ bu ydnetmelik Belediye Meclisi'nin 08.02.2016 tarih ve 2016172 sayrh karan ile
onaylanmrqtrr.

,un#oo"
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EK-I

BELEDiYE BA$KANLICI

irrliyn utioUnltidU

BOLU

Bolu Belediye Bagkanhlrnrn gtirev alanrna giren gahgmalarda Gdniillii itlaiyeci olarak
gdrev almak istiyorum. "Gdniillii Itfaiyecilik" ydnetmelilinizi okudum ve anladrm.Tilm
qartlarrnrzr kabul ediyorum. ....1 ....1 20....

ADI SOYADI

T.C. NO

DOCUMYERI-TANHI

GOREV BOLGESi

IRTIBAT ADRESi

ELBISE BEDEN NO

CIZMENO

OGRENIM DURUMU

MESLEGi

EV TELEFONU

I$ TELEFONU

GSM TELEFONU

E-MAIL ADRESI

ULA$ILABiLECEK BiR
YAKINININADI SOYADI

TELEFON NO

ADRESi

AtK
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6n yUz

EK.2

Belediye Logo
BOLU BELEDIYESI

irpaiyn uUnUnl.,UGU
cONUr.,lU irrdyBci

KiMLiKKARTI

itfaiye Arma

SICIL NO

RESiM

ADI SOYADI

T.C. KiMLiK NO :

CALI$MA ALANI :

GOREVI : GONULLU ITFAIYECVSOF6R

KANGRUBU :

KARTI VEREN MAKAM ONAY

BUKART BA$KALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.

BU KART BA9KA ,l'rr,,r,l,q iqiN KULLANTLAMAZ.

lrvz tstz KARTLAR cBqBnslzlin.

BU KARTI BULDUGUNUaD A 4442658 - O 37 4 2Is37 Ig - I 10 No'LU TELEFONA
silci vnRixiz.

ARKA YUZ

  I 4'''{/
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EK-3

T.C.

BOLU BELEDIYESi

irrliyn uUoUnl,UdU

cONUL,IU irrliyecilix rilci KARTr

iMZA

ADI SOYADI

BABA ADI

DOGUM YERI-TARIHI

EV ADRESi

ciNsiyEri-MenEni snli
KAN GRUBU

GECIRDIGi HASTALIKLAR

IS ADRESi

OCRENIMDURUMU

MESLEGi

EV TELEFONU

I$ TELEFONU

GSM TELEFONU

E.MAIL ADRESi

YABANCI DiL BiLGisi

ACIL DURUMDA
ULASILABILECEK TELEFON No
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