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GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM


1. AMAÇ ve KAPSAM
Madde 1 :
(1)

Bu Yönetmenliğin amacı;

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı yönetim ve

koordinesinde işleyen gönüllü itfaiyecilik sisteminin hukuki statüsünü düzenlemek ve Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanlığının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu ile belirlenmiş olan sorumluluk alanı içinde
bulunan profesyonel itfaiyeci istihdam edilmesinin uygun olmadığı, nüfusu az ve buna bağlı olarak itfai
olay çıkma sıklığı düşük olan merkezlerden uzak mahalle ve benzeri yerleşim yerlerinde kurulan gönüllü
itfaiye istasyonlarının çalışma, denetim usul ve esasları ile gönüllü itfaiyecilerin nitelik, görev, sorumluluk,
eğitim, araç-gereç, kıyafet ve mali hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, İtfaiye hizmetlerinin
bu yerleşim yerlerinde de planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.
(2)

İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş

gönüllüler yaratarak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında “Gönüllü İtfaiyecilik’’ yapmak isteyen kişi veya kişilerin
yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir.
(3)

İtfaiyeye yönelik hizmetlerin yapılmasında şehirde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde

etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar
uygulamak.
(4)

Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev

yapacak olan gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, eğitimlerine, görevlerine,
haklarına, sorumluluklarına, kıyafetlerine, araç-gereçlerine, istasyonlarına, çalışma ve denetimine dair
usul ve esasları kapsar.

2. HUKUKİ DAYANAK
Madde 2 :
(1)

5393 sayılı belediye kanununun 15. 52. 53. 75. 77 nci maddeleri;

(2)

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 7 nci maddesi,

(3)

6360 sayılı on dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun

hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun ilgili maddeleri.
(4)

26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6/g ve 45.maddeleri,

(5)

25961 sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

3. TANIMLAR
Madde 3 :
(1) Bu yönetmelikte ifade edilen;
a)

Gönüllü itfaiye amiri: gönüllü itfaiye istasyonunun amiri olan görevliyi,

b)

Gönüllü itfaiye istasyonu: nüfusu az ve buna bağlı olarak itfai olay çıkma sıklığı düşük olan

yerleşim yerlerine kurulan en küçük tip itfaiye istasyonunu,
c)

Gönüllü itfaiyeci: mesleği itfaiyecilik olmayan ve bu görevden dolayı maaş almayan, itfai olay

çıkma sıklığı profesyonel itfaiye istasyonu kurulmasını gerektirmeyecek kadar az olan yerleşim yerlerinde
gönüllü olarak görev üstlenen ayrıca Büyükşehir sınırları içerisinde ikamet eden büyük yangın ve diğer
itfai olayı meydana geldiğinde ve Büyükşehir itfaiyesi komuta merkezi tarafından çağırıldığında olay
yerine gelip gönüllü olarak görev üstlenen, eğitim beceri ve donanım olarak profesyonel itfaiyeci
imkân ve kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuun da kendi meşguliyetini bırakıp, emir ve komut
zinciri içinde olaylara müdahale eden ve olay sonrası kendi meşguliyetine dönerek süreksiz çalışan
gönüllü itfaiyeciyi,
d)

İtfaiye Dairesi Başkanlığı: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı olan İtfaiye Dairesi

Başkanlığını,
e)

Karma İtfaiye İstasyonu: İtfaiye olay çıkma sıklığı, sırf gönüllülerden oluşan istasyonlara

müdahale edebileceğinden fazla, bununla birlikte sırf profesyonellerden oluşan istasyonları da
gerektirmeyecek kadar az olan yerleşim yerlerinde kurulan itfaiye istasyonunu,
f)

Profesyonel itfaiyeci: mesleği itfaiyecilik olan ve bu tam zamanlı görevinde dolayı maaş alan

itfaiyeciyi,

İKİNCİ BÖLÜM



4. GENEL HÜKÜMLER
Madde 4 : Gönüllü İtfaiyeci olabilmek için aranan şartlar;
Gönüllü itfaiyeci olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a)

T.C. Vatandaşı olmak,

b)

18 yaşını bitirmiş olmak,

c)

İlköğretim mezunu olmak,

d)

Sağlık durumunun itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil etmediğini doktor raporu ile

ibraz etmek,
e)

Cumhuriyet Savcılığından alınan iyi hal kâğıdını ibraz etmek,

f)

Gönüllü itfaiyecilik görevini ifa edeceği yerleşim yerinde ikamet etmek ve / veya çalışmak,

g)

Gönüllü itfaiyeciler için teorik uygulamalı “Temel itfaiyecilik eğitimini” başarıyla tamamlamış ve

sertifikasını almış olmak,

h)

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca verilen gönüllü itfaiyeci kimliğini almış olmak,

5. ÇALIŞMA ALANLARI, USUL VE ESASLARI
Madde 5 : Çalışma usul ve esasları
1) İtfaiye, arama - kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri yapmak üzere gönüllü itfaiyeci
çalıştırabilir.
2) Çalışma alanlarına ilişkin detayları ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca tespit
edilmek şartı ile;
3) Gönüllü itfaiyeciler çalışacakları alanları ve yerleri belirtmek sureti ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanlığına müracaat ederler, müracaatları uygun bulunanlar İtfaiye Daire Başkanının
gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
çalışırlar.
4) Gönüllü itfaiyecilerin çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve gelişleri B.Ş.B. İtfaiye Dairesi
Başkanlığınca sağlanabilir.
5) Belirlenen usul ve esasları aykırı davranışlarda bulunması halinde gönüllü itfaiyecilik ilişkisi sona erer,
verilen kimlik kartları geri alınır.

6. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN BELİRLENMESİ, KABULÜ ve YETKİLENDİRİLMESİ
Madde 6 :
1)

İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği kişi veya komisyon tarafından, gönüllü itfaiye istasyonu

kurulacak, bölgede ikamet eden ve / veya çalışanların gönüllü itfaiyecilik yapabilme şartlarına haiz
olanların arasından gönüllü itfaiyeci olmak isteyen adaylar belirlenir.
2)

İtfaiye Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği kişi veya komisyon tarafından, Büyükşehir sınırları

içerisinde ikamet ve / veya çalışanların gönüllü itfaiyecilik yapabilme şartlarını haiz olanları arasından
gönüllü itfaiyeci olmak isteyen adaylar belirlenir.
3)

Gönüllü itfaiyeci olayları Ek- 1’deki başvuru formunu doldurarak gönüllü itfaiyeci olmak için İtfaiye

Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunurlar.
4)

Gönüllü itfaiyeci adayları, teorik ve uygulamalı “Temel itfaiyecilik eğitimi’’ne tabi tutulurlar.

5)

Daha önce profesyonel itfaiyeci olarak görev yaptığını belgeleyenler ve emekli olmuş itfaiyeciler

temel itfaiyecilik eğitiminden muaf tutulur ve sadece oryantasyon eğitimine katılırlar.
6)

Eğitim sonucunda yapılacak sınavda başarı gösterenler gönüllü itfaiyeci olmaya hak ve yeterlilik

kazanırlar, kendilerine sertifikaları verilerek gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilirler.
7)

Gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilenlere sicil numarası verilerek Belediye Başkanı veya yetki devri

yaptığı ilgili yönetici tarafından “Gönüllü itfaiyeci ’’ kimlik kartları verilmek suretiyle İtfaiye Dairesi
Başkanlığının gönüllü görevlisi olarak yetkilendirilirler, kimlik kartı örneği EK-2 dedir.
8)

Eğitimi başarı ile tamamlayıp sertifika alan gönüllü itfaiyeci kimliğini almış gönüllü itfaiyeciler kendi

istekleri doğrultusunda tespit edilerek bir çalışma programı hazırlanır ve çalışma programı uygulanır.
9)

Gönüllü itfaiyeci ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında gönüllü itfaiye istasyonunda ya da

Büyükşehir sınırları içerisinde serbest olarak gönüllü itfaiyecilik hizmetlerinin yürütülmesi için Büyükşehir
itfaiye hizmetlerine gönüllü katılım protokolü hazırlanır bu protokole göre gönüllü itfaiyeciler gönüllü
itfaiyecilik hizmetlerini yürütürler.

10)

Yapılacak protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek

kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve iş birliği
yapılabilir.
11) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllü İtfaiyeci ile Bursa Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında karşılıklı iş birliği protokolü yapılır.

7. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN EĞİTİM, DENETİM ve ÇALIŞMA DÜZENİ
Madde 7 :
1)

Gönüllü itfaiye istasyonları, kurulacak istasyonun maliyetine göre İtfaiye Dairesi Başkanlığı

tarafından belirlenecek olan araç – gereç, bina, malzeme ve kişisel koruyucu donanımın yerleşim
yerinin bağlı bulunan itfaiye grup amirliğine zimmet edilerek verilmesinin, gönüllü itfaiyeci kimlik
kartlarının da Gönüllü itfaiyecilere verilmesini akabinde çalışmaya başlar.
2)

Gönüllü itfaiyecilerin istasyon içindeki görevleri, gönüllü itfaiye amiri tarafından görev dağılımı

yapılarak belirlenir.
3)

Gönüllü itfaiyeciler bölgelerinde vuku bulacak bir itfai olaya ekip halinde ve emir komuta zinciri

içinde müdahale ederler.
4)

Gönüllü itfaiyeciler itfai olaya müdahale sonrasında olay bilgilerini vukuat defterine işlerler, rapor

için gerekli bilgileri bağlı bulundukları grup amirliğine vererek raporlarını yazdırırlar ve imzalayarak
görevlerini tamamlarlar.
5)

Gönüllü itfaiye istasyonun çalışmaları bağlı bulundukları itfaiye grup amirliği tarafından denetlenir

ve takip edilir.
6)

Temel itfaiyecilik eğitimine ilaveten İtfaiye Dairesi Başkanlığının programlayıcı veya yapacağı

diğer eğitim ve tatbikatlara katılırlar.
7)

Gönüllü itfaiyeciler göreve çağrıldığında emir komuta zinciri içinde müdahale ederler.

8)

Gönüllü İtfaiyeci yangın, su baskını ve diğer itfai olayı ile karşılaştığında itfaiye 110 ‘a ihbarı verir

ve itfaiye amirinin talimatına uygun hareket eder.

8. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN GÖREVLERİ
1)

Görevden dolayı maaş almaz, itfai olay çıkma sıklığı profesyonel itfaiye istasyonu kurulmasını

gerektirmeyecek kadar az olan yerleşim yerlerinde gönüllü ve/veya karma istasyonlarda gönüllü olarak
görev üstlenir ayrıca Büyükşehir sınırları içerisinde ikamet eden büyük yangın ve diğer itfai olayı
meydana geldiğinde ve Büyükşehir itfaiyesi komuta merkezi tarafından çağırıldığında olay yerine gelip
gönüllü olarak görev üstlenir, eğitim beceri ve donanım olarak profesyonel itfaiyeci imkân ve
kabiliyetlerine sahip olan, itfai olay vukuun da kendi meşguliyetini bırakıp, emir ve komuta zinciri içinde
olaylara müdahale ederek süreksiz olarak çalışıp olay sonrası kendi meşguliyetine döner.
2) İtfai olay ihbarı üzerine olay yerine intikal edip olay mahallinde İtfaiye Dairesi Başkanlığınca verilecek
kişisel koruyucu kıyafetini giymek,
3) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
4) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma v.b. 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,

5) Su baskınlarına müdahale etmek,
6) Doğal afetler ve olağan üstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal
kurtarma çalışmalarına katılmak,
7) İtfaiye dairesi başkanlığının yapacağı eğitim ve tatbikatlara katılmak,
8) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak,
9) Gönüllü itfaiyeciler acil durum ilan edildiği andan itibaren en kısa sürede İtfaiye Dairesi Başkanlığı
bünyesinde toplanarak verilecek olan görevleri yerine getirirler.
10) Müdahale sonrası tutanak tutmak vukuat defterine işlemek rapor için gerekli bilgileri bağlı
bulunduğu grup amirliğine vermek ve hazırlanan raporu imzalamak, olay sonrası kullanılan araç –
gereçlerini kontrol edip, hasara uğrayanlar varsa olay yerinden ayrılmadan önce bir tutanakla kayda
almak, vukuat defterine işlemek ve bağlı bulunduğu itfaiye amirliğine bilgi vermek.
11) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak, araç- gereç, malzeme
ve donanımları amacı dışında kullanmamak.
12) Gönüllü veya karma itfaiye İstasyonlarda görev yapmayan çağrıldığında itfaiye olay yerindeki
çalışmalara katılıp süreksiz olarak çalıştığı zamanlarda kişisel koruyucu kıyafetlerini diğer gereçleri
temizleyerek, çalışmalar sona erdikten sonra ambardan sorumlu itfaiye yetkilisine teslim etmek.
13) Gönüllü veya karma itfaiye istasyonlarında süreksiz olarak çalıştığı zamanlarda araç, gereç ve
kişisel koruyucu kıyafetlerin bakım ve temizliklerini yapmak,
14) Gönüllü itfaiyecilik görev çerçevesinde ve kendi sorumluluk alanlarında, İtfaiye Dairesi
Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
15) Süreksiz olarak çalıştığı zamanlarda yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma,
çalışmalarını yerine getirir, görev yaptığı itfaiye binası ve müştemilatının temizliğini, araç-gereç ve
teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapar.

9. İSTASYON ve ARAÇLAR
Madde 9 :
1)

Gönüllü itfaiye veya karma itfaiye istasyonunun kurulacağı arsanın öncelikle, bağlı bulunduğu

İlçe Belediyesi tarafından temin edilmesi için çalışılır. Belirtilen şekilde temin edilemezse, Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanır.
2)

Gönüllü ve karma itfaiye istasyonunun kurulacağı yerleşim yerlerinde, kamu kuruluşlarına ait

olup da atıl durumda bulunan uygun bina varsa yapılacak tadilatla itfaiye istasyonuna dönüştürülebilir.
3)

İtfaiye aracı ve gereçleri Bursa Büyükşehir Belediyesi imkânları ile temin edilir. Ayrıca bağış

kabulü ile de itfaiye aracı tedarik edilebilir.
4)

İstasyonun su, elektrik, doğalgaz vb. giderleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır.

5)

Gönüllü ve/veya karma itfaiye istasyonunun kurulacağı yerleşim yerlerinde kamu kuruluşlarına

ait olup, atıl durumda bulunan uygun bina varsa karşılıklı tahsis protokolü yapılır.
6)

Gönüllü ve karma istasyonun kurulacağı yerleşim yerinde, kamu binası bulunamaması halinde

özel kurum, kuruluş ve kişilerden kiralamak suretiyle tedarik edilir. Bu binanın kira gider, Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanır.
7)

Gönüllü itfaiye istasyonu; itfaiyecilere verilecek donanım, araç – gereçlerin muhafazasının

sağlanacağı yatakhane dışındaki imkanları barındıran en küçük tip itfaiye istasyonu şeklinde yapılır.
8)

Gönüllü itfaiye istasyonun garajı en az iki adet itfaiye aracı alacak büyüklükte yapılır.

9)

İstasyonlar, idari yönden en yakın itfaiye amirliğine bağlı gönüllü itfaiye istasyonu hükmündedir.

Her türlü resmi yazışma ve iletişim bu amirlik vasıtasıyla yürütülür.
10)

Gönüllü İtfaiye ve karma itfaiye istasyonları ve içerisindeki araç – gereç, malzeme ve kişisel

koruyucu donanım, bağlı olduğu itfaiye amirliğine zimmetlenir.
11)

İtfaiye araçları itfai görev harici kullanılamaz, araç hareket ettiğinde bağlı bulunan itfaiye

amirliğine bilgi verilir.
12)

İtfai olay çıkma sıklığı, sırf gönüllülerden oluşan istasyonların müdahale edebileceğinden fazla,

bununla birlikte, sırf profesyonellerden oluşan istasyonların da gerektirmeyecek kadar az olan yerleşim
yerlerinde ise karma itfaiye istasyonu kurulabilir. Bu durumda karma itfaiye istasyonlarına, ihtiyaç kadar
profesyonel itfaiyeci istihdam edilir.
13)

Karma itfaiye istasyonlarının kuruluş ve işletmesi profesyonel itfaiye istasyonları gibi yapılır.

14)

Nüfusun azalması ve sair etkenlerle, İtfai olay çıkma sıklığı yeteri kadar düşen profesyonel itfaiye

istasyonları, İtfaiye Dairesi Başkanlığının alacağı kararla, kademeli olarak, karma ve gönüllü itfaiye
istasyonuna dönüştürülebilir.

10. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK GÖREVİNİN SONA ERDİRİLMESİ ve HUKUKİ SORUMLULUK
Madde 10 :
1)

Gönüllü itfaiyecilik görevi aşağıdaki hallerde sona erdirilir;

a)

Kendi istekleriyle yazılı olarak müracaat etmeleri.

b)

Haklı bir gerekçe olmadan 7. maddede belirtilen çalışma düzenine uymamaları veya 8. madde

de belirtilen görevleri aksatmaları halinde,
c)

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları

halinde,
d)

Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde,

e)

Adli sicil bakımından devlet memurunda aranan şartları kaybetmeleri halinde,

f)

Sağlık durumunun İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil ettiği, doktor raporu ile tespit

edilmesi halinde,
g)

Emir komuta zinciri içerisinde, verilen emir ve görevleri yerine getirmemek,

h)

Tekrar istenmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kağıdı, sağlık raporu, ikametgah

senedi ve nüfus cüzdan suretini ibraz etmemek yada edememek,
2)

Yönetmelikle belirtilen usul ve esaslara aykırı durum ve davranış halinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı

kararı ile, gönüllü itfaiyecilik görevi sona erer ve verilmiş olan kimlik kartları geri alınır.
3)

Gönüllü İtfaiye İstasyonu ve zimmet listesinde bulunan her türlü araç – gereç malzeme ve

donanımların amacı dışında kullanılması veya devlet malının zarara uğratılması durumunda failler
hakkında yasal işlem yapılır.

11. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN HAKLARI ve KAZANÇLARI
Madde 11 :
1) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı

Gönüllü

İtfaiyecilerin

göreve

çağrıldığında, söndürme, kurtarma ve diğer itfai olaylara müdahale esnasında yaralanmaları halinde
ve sürekli sakatlık durumunda tüm tedavi masrafları ve diğer tazminatları yaptırılan ferdi kaza sigorta
poliçesinden karşılanır.
2) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllü İtfaiyecilerin göreve
çağrıldığında söndürme kurtarma ve diğer itfaiye olaylarına müdahale esnasında ölmeleri halinde

kanuni varislerine, poliçede limitleri baştan belli olmak kaydıyla tazminat bedelleri yaptırılan ferdi kaza
sigorta poliçesinden karşılanır.

3) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı gönüllü itfaiyeci görevler haricindeki her
hangi bir kazada, tüm maddi ve manevi sorumluluk, kişinin kendisine aittir. Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanlığı bu konuda hiçbir şekilde yükümlülük taşımaz.
4) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına

bağlı Gönüllü itfaiyecilerin ferdi kaza

sigortaları Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yaptırılır ve

poliçelerinin prim

bedelleri ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bütçesinden ödenir.
5) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı
çağrılmaları halinde görev yerinde

Gönüllü

itfaiyecilerin

göreve

araç-gereç, kişisel koruyucu iş güvenliği kıyafeti ve teçhizatları,

yangın söndürme alet ve malzemeleri İtfaiye Dairesi Başkanlığınca temin edilir.
6) İstasyonlarda gönüllü olarak görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına
bağlı gönüllü itfaiyecilerin istasyondaki itfai görevleri esnasından ulaşım giderleri esnasında yemek
ihtiyaçları da İtfaiye Dairesi Başkanlığınca temin edilir, ayrıca

profesyonel itfaiye erlerine elbise ve

ayakkabı verildiğinde sadece İstasyonlarda görev yapan gönüllü itfaiyecilere de elbise ve ayakkabı
verilir bu giderler Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanır.
7) İstasyonlarda görev yapmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllü
itfaiyeciler göreve çağrıldığında itfai görevleri esnasında yemek ihtiyaçları ile ulaşım giderleri İtfaiye
Dairesi Başkanlığınca temin edilir.
8) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına

bağlı Gönüllü itfaiyecilerin kendi yerleşim

yerlerinden uzakta katıldıkları; eğitim, tatbikat, kurtarma, yangın ve diğer itfai olaylarına müdahale
çalışmaları süresince yemek, içmek, barınma ve ulaşım giderleri İtfaiye Dairesi Başkanlığınca karşılanır.
9) Bursa Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesis ve spor komplekslerinden belediyenin kadrolu itfaiye
erlerine tanınan haklardan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına

bağlı gönüllü

itfaiyecilerde yararlanırlar.
10) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı

Gönüllü

itfaiyeci

eğitimini

tamamlayıp sertifika alan gönüllü itfaiyecilere onaylanmış resimli gönüllü itfaiyeci kimlik kartları verilir.
11) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı

Gönüllü

itfaiyeciler

çalışma

sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Ve olay yerinde itfaiye amirlerine ve emniyet
görevlilerine göstererek çalışmalara katılırlar. Gönüllü itfaiyeciliği sona erenlerin kimlik kartları veren
makamca geri alınır.
12) Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına

bağlı Gönüllü İtfaiyeciler çalışmalarının

karşılığında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan
imkanların haricinde maddi hak talebinde bulunamazlar.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

12. ÇEŞİTLİ ve SON HÜKÜMLER
Madde 12 : Yönetmelikte yer almayan son hususlar
İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

13. YÜRÜRLÜK
Madde 13: Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve Belediye ilan
tahtasında ve/veya Belediyemiz web sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin
yürürlüğe girmesi ile daha önceki Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi yürürlükten kalkar.

14. YÜRÜTME
Madde 14:
Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

EK-1

T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığına
BURSA

Fotoğraf

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının görev alanına giren çalışmalarda
Gönüllü İtfaiyeci olarak görev almak istiyorum. “Gönüllü İtfaiyecilik” Yönetmenliğinizi okudum ve
anladım. Tüm şartlarınızı kabul ediyorum.
Gereğini arz ederim.
……/…../20…..

İMZA

ADI, SOYADI
TC. KİMLİK NO
DOĞUM YERİ - TARİHİ
İKAMET ADRESİ
İŞYERİ ADRESİ
ALDIĞI SERTİFİKALI EĞİTİMLER
ÖĞRENİM DURUMU
SÜRÜCÜ BELGESİ / SINIFI
MESLEĞİ
KAN GRUBU
TEL NO (GSM,EV,İŞ)
E-MAİL ADRESİ
ELBİSE BEDEN NO
ÇİZME NO
NEREDE GÖREV ALMAK İSTİYOR
ULAŞABİLECEK BİR YAKINININ
ADI, SOYADI
TEL NO
ADRESİ

EK-2
Genişlik
Yükseklik

: 8,5 cm.
: 5,5 cm.

T.C.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ
KİMLİK KARTI
SİCİL NO

:

ADI SOYADI

:

T.C. KİMLİK NO

:

ÇALIŞMA ALANI

:……………………………………….Mah./ilçe

BAĞLI AMİRLİK

:………………………………….…Grup Amirliği

GÖREVİ

: Gönüllü İtfaiyeci /Şoför / Amir

KAN GRUBU

:

FOTOĞRAF

ÖNYÜZ

KARTI VEREN MAKAM

ONAY

Bu kart üzerinde kimliği yazılı kişi için geçerli olup başkaları tarafından kullanılmaz.
Bu kartın başkası tarafından kullanıldığının tespiti halinde ilgililer hakkında idari işlem
yapılır. Bu kart başka amaç için kullanılamaz.
Soğuk damgası olmayan kartlar geçersizdir.
Bu kartı bulduğunuzda lütfen 224 443 34 52 numaralı telefona bilgi veriniz.

ARKA YÜZ

