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 BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1  

            Yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi yangın 

ve afetlere müdahale için gönüllü insanlar oluşturulması, halkımızın desteğinin sağlanmasıdır. Gönüllü 

itfaiyeciler olağanüstü yangın ve afet hallerinde görevli itfaiye personelinin yetersiz kaldığı 

durumlarda İtfaiye Teşkilatına destek amacıyla yetiştirilmektedir. Dünyada tüm gelişmiş Ülkelerde 

Gönüllü İtfaiyeciler profesyonel İtfaiyecilere destek vermektedir. Gönüllü İtfaiyecilik sistemi bu 

amaçla hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik; Gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen kişilerle, İtfaiyenin yerine 

getirilmesi gereken usul ve temel esasları düzenlemektedir. 

 

Kapsam 

Madde 2 

            Bu Yönetmelik Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı olarak görev 

yapacak olan ‘’Gönüllü İtfaiyecilerin denetimi, çalışma düzeni, hakları, kazançları, kabulü, görevleri, 

kıyafetleri, eğitimleri, sorumlulukları, gönüllülüğün sona ermesine ‘’ dair esas ve usulleri 

kapsamaktadır. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 

               Bu yönetmelik aşağıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmıştır. 

               10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu. 

               03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu. 

               21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği. 

               09/10/2005 tarih ve 25961 Sayılı Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım 

Yönetmeliği. 

 

Gönüllü İtfaiyeciliğin Tanımı 

Madde 4 

             Olası her türlü yangınlarda, doğal afetlerde İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve 

sorumluluğa disiplin ile bağlanmış, görevini din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz 

yerine getiren topluluğun gönüllü üyelerine ‘Gönüllü İtfaiyeci ‘denir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gönüllülerde Aranacak Şartlar ve Kimlik Kartları 

 

Gönüllülerde Aranacak Şartlar 

Madde 5 

a) T.C vatandaşı olmak, Yabancılar için Türkiye de oturma veya çalışma iznine sahip olmak. 

b) 18 yaşını bitirmiş olmak. 

c) En az okur yazar olmak. 

d) Gönüllü İtfaiyeciler için düzenlenecek olan teorik ve uygulamalı temel İtfaiyecilik eğitimini 

tamamlamak ve kurs katılım belgesini almış olmak. 

e) İtfaiye teşkilatında çalışma şartlarına engel teşkil etmediğini hekim raporu ile ibraz etmek. 

f) Gönüllü İtfaiyecilik görevini ifa edeceği bölgede ikamet etmek. 

g) İtfaiyeciliği sevmek ve insanlara yardım etmeyi görev kabul etmek gibi yüksek insani 

değerlere sahip olmakla gönüllülük ilkesini benimsemek olmak. 

 



 

Madde 6 

Kimlik Kartları 

                Gönüllü İtfaiyeci adaylarının eğitim sonrası başarılı olan kursiyerlere Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca onaylanmış resimli gönüllü kimlik kartları verilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gönüllülerin Görevleri, Gönüllülüğe kabulü, Eğitimi ve Hakları Kazançları 

 

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri 

Madde 7  

             İtfaiye Daire Başkanlığı koordinesinde: 

a) Yangınlara Müdahale etmede ve söndürmede, can kurtarmak ve ilk yardım hizmetlerini 

yürütmede profesyonel İtfaiyecilere yardım etmek. 

b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirilmesine yardım etmek. 

c) Afetler sonucun da oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına 

katılmak. 

d) Halkı yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak. 

e) Halkın yangın ve doğal afetlere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla İtfaiye Daire 

Başkanlığının koordinasyonun da zaman zaman bölgesine eğitim vermek. 

f) İtfaiye Daire Başkanlığının yapacağı eğitimlere katılmak. 

g) İtfaiyeciler karşılaştıkları olaylarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı can güvenliklerini 

sağlamak için alınması gereken tedbirleri eksiksiz alacak, can güvenliğini tehlikeye 

sokabilecek her türlü müdahalelerden kaçınılacaktır. 

h) İtfaiye Daire Başkanlığından alacağı emirle yurtiçi ve yurt dışındaki yangın ve afetlere 

müdahale etmek. 

i) Gönüllü İtfaiyeci, görev yaptığı bölgede yetkili Amirin halkın ve gönüllü İtfaiyecinin can ve 

mal güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararları derhal yerine getirir. 

j) Gönüllü İtfaiyeci Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapar. 

k) Gönüllü İtfaiyeci acil durum ilan edildiği andan itibaren İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden 

önceden belirlenen noktalarda toplanarak verilecek olan görevleri yerine getirirler.  

 

Gönüllülüğe Kabulü ve Eğitimi 

Madde 8 

a) Gönüllü İtfaiyeci Olmak isteyenler İtfaiye Daire Başkanlığına şahsen başvururlar 

b) Başvuru formunun İtfaiye Daire Başkanlığına verilmesi ile üyelik başlar. 

c) Gönüllü İtfaiyeci adayları İtfaiye Daire Başkanlığının ilgili birimlerince hazırlanan ve bir ay 

süreli kendileri için gerekli eğitimlere tabii tutulurlar. 

d) Eğitim sonucunda yapılacak olan sınavla başarı gösterenler gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilirler. 

Başarısız olanlar ise kabul edilmezler. 

e) Eğitimi başarı ile tamamlayanların istekleri doğrultusunda tespit edilecek bir çalışma programı 

hazırlanır ve bu çalışma programı uygulanır. 

 

Gönüllülerin Hakları ve Kazançları 

Madde 9 

a) Gönüllü İtfaiyecilerin her türlü eğitim, spor, tatbikatlarda ve olası yangın, doğal afetlerde ve 

sivil savunma faaliyetlerinde yaptığı destek hizmetleri sırasında olası kazalarda meydana 

gelebilecek her türlü sorumluluk kendilerine aittir. 

b) Gönüllü İtfaiyecilerin çalışma süreleri içinde araç, gereç ve kıyafet ve kişisel koruyucu 

teçhizatları İtfaiye Dairesi Başkanlığınca temin edilir. 

c) Gönüllü İtfaiyecilerin İtfaiye Gurup Amirliklerindeki görevleri esnasında, uzakta katıldıkları 

eğitim, tatbikat, arama-kurtarma ve yangınlara müdahale çalışma süresi içerisinde   yeme içme 

ve barınma ihtiyaçları İtfaiye Dairesi Başkanlığınca temin edilir. 

d) Çalışma süreleri içerinde çalışma yerlerine geliş ve gidişleri İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 

karşılanır. 



e) Gönüllü İtfaiyeciler İtfaiye dairesi Başkanlığı ile beraber yurtiçi ve dışındaki afetlere 

katılmaları halinde ulaşım yeme, içme ve barınma masrafları İtfaiye Dairesi Başkanlığınca 

karşılanır. 

f) Gönüllü İtfaiyeciler İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan spor kompleksinden 

faydalanırlar. 

g) Üstün başarı ve yararlılık gösteren Gönüllü İtfaiyecilere İtfaiye Dairesi Başkanlığınca teşekkür 

belgesi verilir. 

h) Gönüllü İtfaiyeciler çalışmalarının karşılığında İtfaiye Dairesi Başkanlığından yukarıda 

belirtilen maddelerle sağlanan imkanların haricinde hiçbir hak talebinde bulunmazlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gönüllü İtfaiyeciliğin sona ermesi, Yürürlük ve Yürütme 

 

Gönüllü İtfaiyeciliğin Sona Ermesi 

Madde 10 

a) Kendi istekleri ile yazılı olarak müracaatları halinde. 

b) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde Erzurum Büyükşehir 

Belediyesinin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları halinde. 

c) Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara aykırı durum ve davranış halinde İtfaiye Daire 

Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreterin kararı ile 

Gönüllü İtfaiyecilik görevi sona erer. 

d) Kendilerine verilmiş olan kimlik kartları ile kullanılmak üzere teslim edilen araç-gereç, kıyafet 

ve kişisel koruyucu malzemeler geri alınır. 

e) Emir komuta zincirinde verilen görevleri yapmamak. 

f) Sağlık durumunun İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygunluğunu yitirmesi halinde. 

 

Yürürlük 

Madde 11 

            15 Mart 2017/123 nolu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile alınan ‘Gönüllü 

İtfaiyecilik Yönetmeliği’ ekleri ile birlikte geçerliliği sona erer. Bu Yönetmelik Hükümleri Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kabulü ve Büyükşehir belediyesi internet sitesinde yayınlanması ile 

yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

Madde 12 

            Bu Yönetmelik Hükümlerini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 
 

Serhat AKYÜZ Mehmet AKARSU 
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