
 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri  
21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında sunulan 
hizmetlerimiz; 
2010 yılı içerisinde itfaiye olayları ile ilgili gelen ihbarlar üzerine;   -14- itfaiye grup ve 
istasyonumuzdan toplam 5.244 adet görev çıkışı yapılarak olaylara müdahale edilmiştir.  

          Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.   

     858’i Özel kurum ve kuruluşlara ait bina yangınları,  44’ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina 
yangınları, 181’i Atölye, İmalathane, Fabrika Yangınları, 321’i Motorlu Araç Yangınları, 43’ü Odun, 
Kömür Deposu Yangınları, 66’sı Orman, Fidanlık Yangınları, 1.467’si Ot, Saman, Çöp, Ekin vb. 
Yangınları,1.119’u Su Tahliyesi, 1.145’i  ise Diğer Yangınlar için yapılmıştır.  

 

Yangın Söndürme Çalışmalarımız 

 

 

  Yangın, afet ve acil yardım hizmetleri için yapılan çıkışlarımızda 2.523 mağdura zabıt 
varakaları  verilmiştir.  

 05-06-07/05/2010 tarihlerinde yapılan sözlü sınavı kazanarak İtfaiye Eri kadrolarına aday 
olarak açıktan atanan -50- personel 15.06.2010 tarihinde  Müdahale Şube 
Müdürlüğümüzde görevlerine  başlamışlardır.  

 İtfaiye Eri kadrosuna aday olarak açıktan atanan -50- personelimize meslekleri ile ilgili 
eğitimleri verilmiş, yine aday memurlarımıza Belediye İtfaiye Yönetmeliği gereği, 50 Takım 
yangına yaklaşma elbisesi (nomexs) ile 50 çift eldiveni alınarak kendilerine zimmet karşılığı 
teslim edilmiştir.  
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İtfaiye Eri kadrolarına aday olarak açıktan atanan personellerimiz  

 Bursa’mızın nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesi sonucu, Küçük Sanayi ve 
Mudanya İtfaiye  Gruplarımızın temelleri atılmış, inşaat safhaları tamamlanmış ve yakın 
bir zamanda hizmete açılması  planlanmaktadır.  
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İnşaat safhası tamamlanan ve yakın bir zamanda faaliyete geçmesi planlanan Mudanya 
Grubu İtfaiye Hizmet Binamız  

 İtfaiye hizmetlerimiz için yapılan çıkışlarda zaman kaybını önlemek için  ilk etapta 3 Adet 
yangına müdahale aracımıza navigasyon (adres bulma) cihazı takılmıştır.   

 Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (DOSAB) tarafından kullanım hakları 
kendilerinde olmak şartıyla, 1 Adet Kurtarma ve  1 Adet Yangına Müdahale Aracı olmak 
üzere 2 Adet İtfaiye Aracı Müdürlüğümüze hibe edilmiştir.  

 Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek amacıyla; 249 
Adet Resmi - özel kurum ve kuruluşlarda görevli 4.156 kişi  ile 35 okulda görevli 25.326 
öğretmen ve öğrenciye yangından korunma hakkında eğitimler verilmiş, uygulamalı 
olarak da senaryolu tatbikatlar yapılmıştır.  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 Mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahaların 
belirlenmesi için Belediyemiz bünyesinde bir komisyon kurulmuş, oluşturulan komisyonca 
yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar belirlenmiş, komisyon raporu Büyükşehir 
Belediye Meclis’ince onaylanmıştır.  
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 İtfaiye hizmetlerimiz ile ilgili paydaş kurumlarımız olan kamu kurum ve kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütleriyle toplantılar yapılmış,  işbirliği ve koordinasyon sağlanarak Bursa’mızın 
yangın güvenliğini artırıcı tedbirler alınmıştır.  

  İtfaiye araçlarımızın girmekte zorlandığı ve buralarda olası çıkacak yangınlara anında 
müdahale edilebilmesi için Osmangazi İlçesi Kirazlı Mahallesi ile Keles İlçesi Küçük Deliller 
Köyünde tespit edilen -2- noktaya içinde her türlü yangına müdahale malzemesi bulunan 
yangın dolabı tesis edilmiştir. 

                 

      Kirazlı Mahallesi Yangın Dolabı                         Küçük Deliller Köyü Yangın Dolabı  

 Tüm Buski Abonelerine su faturalarıyla birlikte yangınları önlemek için neler yapmalıyız 
konulu yangın eğitim broşürlerinin dağıtımı yapılmıştır.  

            

 2011 – 2013 dönemini kapsayan dış kaynaklı yatırım tekliflerimiz  (itfaiye aracı alımı ile ilgili) 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  tarafından kabul edilerek, 13.01.2011 tarih ve 27814 
sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.    

 Birimimizde gönüllü itfaiyecilik kurma çalışmalarına başlanılmıştır. 

  Şehrimizin muhtelif bölgelerinde genel hidrant kontrolleri yapılarak tespit edilen 
noksanlıkların yerine getirilmesi için Buski Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilmiştir.  

  Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, resmi, özel kurum ve kuruluşlara ait binalarda 
denetimlere başlanılmıştır.  
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   Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinin bina, araç – gereç ve donanımlarının 
itfaiye standartlarına uygunluğu denetlenmiştir.  

   Tüm itfaiye grup ve istasyonlarımızda görevli vardiya sorumlularının da katılımı ile kurum 
içi iletişimin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak her ay değerlendirme toplantıları 
yapılmıştır.   

  Yangın ve arama kurtarma personellerimize mesleği ile ilgili konularda;   

-   Patlayıcı, zehirleyici, boğucu ve suya reaksiyonlu kimyasal maddelerin tanıtımı eğitimi, LPG 
Araç Yangınları Eğitimi, Afet Yönetimi Eğitimi,  Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi, Dağcı 
Arama ve Kurtarma Eğitimi, Gemi Yangınları Eğitimi, KBRN - Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, 
Nükleer Yangınlara Müdahale Eğitimi ile  Araç Kullanma ve Bakımı konularında eğitim 
aldırılmıştır.  

-  

Personellerimize verilen mesleki eğitimlerden bir kesit 

 Kentimizde baca zehirlenmelerinin en aza indirilmesi için şehrin muhtelif bölgelerinde  
bulunan billboardlara, panolara, üst geçitlere hemşerilerimizi bilgilendirme ve uyarmak için 
afişler asılmıştır.  

                      

    Yine muhtelif konularda Belediyemiz birimlerinden, diğer resmi - özel kurum ve 
kuruluşlarından Müdürlüğümüze 1.305 adet evrak gelmiş, yine Belediyemiz birimleri ile 
özel, resmi kurum ve kuruluşlara Müdürlüğümüzce muhtelif konularda   1.750 adet evrak 
üzerinde  işlem yapılarak çıkışı yapılmıştır.     
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Performans Sonuçları Tablosu:  
 

Stratejik Amaç : 

8.1 :  Kentimizde meydana gelebilecek yangın ve diğer afetlere 
karşı gerekli önlemlerin aldırılarak, hazırlıkların yapılıp risklerin 
en aza indirilerek, olası afet sırasında en kısa sürede 
müdahalenin yapılması, mağdur olanların kurtarılması, 
yaralıların tedavisi, rehabilitasyonu, barınmaları,  
beslenmeleri, sosyal ve diğer ihtiyaçların karşılanması, afet 
sonrası afet raporlarının hazırlanarak ilerideki çalışmalara 
kaynak oluşturularak yeniden hazırlıkların yapılması ve 
uygulanması 

Stratejik Hedef : 

 8.1.2 : Kentimizde olası meydana gelebilecek KBRN, Yangın ve 
Patlama gibi tehlikelere karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığının 
yeniden yapılandırılarak, yangınlara müdahale süresini 
uluslararası standartlara çekmek, yanmadan dolayı zarar 
oranlarını ise  % 20 düzeyine indirmek, 
 8.1.3 : Kentin dezavantajlı mahallelerindeki yangın ve soba 
zehirlenmeleri oranını 2010 – 2014 yılları arasında her yıl % 10 
düşürmek sureti ile % 50 azaltmak, 

Performans Hedefi  : 2010 yılında itfaiye hizmetlerini standartlara uygun olarak 
sunmak 

Performans Göstergesi 
2010 Yılı  

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 

1 
8.1.2 Belediye hizmetlerimiz 
için alınacak  itfaiye araç 
sayısı  

11 Araç  --- 0 

2 
8.1.2  Birimimizde kurulan 
gönüllü itfaiyecilik teşkilatına 
katılan kişi sayısı  

10 Kişi  --- 0 

3 

8.1.2 Şehrin muhtelif 
bölgele-rinde birimimizce 
yapılan genel hidrant 
kontrolü sonucunda,  şehir 
içine yeni yapılan yangın 
hidrant sayısı ,  

100 Adet 100 Adet  100 

4 8.1.2 Birim içi eğitim alan 
personel ve saat sayısı  120 Saat / Kişi Başı  120 Saat / Kişi 

Başı 100  

5 8.1.2 Spor malzemesi temin 
itfaiye hizmet binası sayısı  1 Hizmet Binası  1 Hizmet Binası 100  

6 

8.1.2 Baca yangınları ve kar-
bonmonoksit 
zehirlenmelerine karşı 
denetim yapılan resmi ve 
özel kurum sayısı  

250 Adet  250 Adet  100  
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2010 Yılı Performans Programında Yer Almayan Faaliyetler 
Faaliyet/Proje Adı Açıklama 

1 
İtfaiye araçlarının trafik, plaka, 
ruhsat ve fenni muayene işlemleri   

55 Adet aracımızın trafik, plaka, ruhsat ve fenni 
muayene işlemleri tamamlanmıştır.  

2 İtfaiye araçlarımızın yıllık periyodik 
bakım planlarının hazırlanması,  

55 Adet Aracımızın yıllık bakım planları ayrı ayrı 
hazırlanmıştır.  

3 Sualtı ve dağcı arama kurtarma timi 
faaliyetlerini sürdürmek,  

6 ayrı adreste sualtı ve dağcı arama kurtarma ekibimiz 
aktif olarak görev yapmıştır.  

4 Afet durumlarında su çekimi 
yapmak,  

1.119 ayrı adreste su çekimi işlemi yapılmıştır.  

5 

Kurtarma (araba, ev, işyeri, ağaç, 
dağ, asansör, su altı ve su üstünde 
mahsur kalanların) faaliyetleri 
yapmak,  

396  olaya ekiplerimiz  müdahale etmiş, mahsur kalanlar 
kurtarılarak tahliye edilmişlerdir.  

6 
Büyük ölçekli yangın ve afetlerde , 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
yapmak, 

Büyük ölçekli yangın ve afetlerde; Bursa Büyükşehir 
Belediyemizden, özel, kamu kurum ve kuruluşlarından 
paydaş kurumlarımız katkı sağlamışlardır.  

7 
Personel almak,  İtfaiye Eri kadrosuna aday olarak açıktan atanan -50- 

personel 15 Haziran 2010 tarihinde Müdürlüğümüzde 
göreve başladı.  

8 
 
İtfaiye hizmet binası yapmak,  

Küçük Sanayi ve Mudanya İtfaiye Gruplarının temelleri 
atıldı, inşaat safhaları tamamlandı, yakın bir zamanda 
hizmete açılması planlanmaktadır.  

9 

 
İtfaiye aracı almak,  

28 Adet yeni İtfaiye Aracının satın alma yoluyla 
edinilmesine Büyükşehir Belediye Meclisi’mizin 
14/10/2010  tarih ve 807 sayılı kararı ile uygun görüldü. 
İtfaiye araçlarının satın alınması hakkında ihale 
aşamasına gelindi.   

 
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi        
 

Performans Sonuçlarının  (Olaya Müdahale Başarımıza göre) Değerlendirilmesi 

01/01/2010 – 31/12/2010          
Tarihleri Arası                               

Yangın, Afet ve Acil Yardım 
Hizmetleri Çeşitleri   

Toplam        
Olay          

Adedi 

Yangın, Afet ve Acil 
Yardım Hizmetlerin 

de Kısmen Zarar 
Gören  (Adet) 

Yangın, Afet ve Acil 
Yardım Hizmetlerin 

de Komple Zarar 
Gören  (Adet) 

Gerçekleşen 
Başarı Oranı    

(  %  ) 

Bina Yangınları (Kamu)  44 41 3 % 93 

Bina Yangınları  (Özel)           858 757 101 % 88 

Atölye, İmalathane, Fabrika 
vb. Yangınları  

181 135 46 % 75 
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Motorlu Araç Yangınları  321 266 55 % 83  

Ot, Saman, Çöp, Ekin vb. 
Yangınlar 

1.467 1.467 --- % 100 

Orman, Fidanlık Yangınları  66 66 -- % 100  

Odun, Kömür Deposu 
Yangınları 

43 40 3 % 93  

Su Tahliyesi  1.119 1.102 17 % 98 

Diğer Yangınlar  1.145 973 172 % 85 

TOPLAM  5.244 4.847 397 % 92  

 

 

Performans Sonuçlarının  (Olaya Müdahale Zamanına göre) Değerlendirilmesi 

01/01/2010 - 
31/12/2010 

Tarihleri Arasında  

Toplam  

Yangın, Afet ve Acil 
Yardım Hizmetleri 

Çıkışı 

Yangın,  Afet ve Acil 
Yardım Hizmetleri 
Mahalline  Standart 
Süre (5 Dak.) içinde 
ulaşılan  olay sayısı     
(Adet ) 

 

Yangın,  Afet ve Acil 
Yardım Hizmet Mahalline 
Standart  Süre  (5 Dak.) 
içinde ulaşılamayan Olay 
Sayısı     (Adet)  

 

GERÇEKLEŞEN 
BAŞARI 
ORANI 

(% ) 

 

5.244 

 

4.702 

 

542 

 

% 90 

 

       Performans Sonuçlarının  (vatandaş memnuniyet anketine  göre) Değerlendirilmesi 

 

2010 YILI  

 

HEDEFLENEN  

GERÇEKLEŞEN 

BAŞARI ORANI 

(% ) 

  

% 85  

 

% 93 

 

Performans programımızda yer alan performans hedeflerine ulaşılmıştır.  
 

 
Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
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Performans programında yer alan performans hedeflerine ulaşmada bilgi akışlarının hızlı ve 
güvenilir olması için çeşitli yazılım programına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle e – belediye 
uygulamasında oluşturulacak “Performans Programı” modülü ile stratejik plan – performans 
programı – faaliyet raporu – bütçeleme çalışmaları uygulamaları daha verimli ve hızlı 
gerçekleşecektir, değerlendirme ve izlenebilirlik artacaktır.  

 
İtfaiye hizmetlerimiz için yeni itfaiye araç – gereç ve ekipmanlarını standartlara uygun olarak 

alınması hakkında hedefimiz kaynak yetersizliğinden dolayı ertelenmiştir.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


