
T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI  

 
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ  

 
Amaç  
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, 
yangın ve afetlere müdahale için eğitilmiş gönüllü insanlar oluşturulması ve halkımızın desteğinin 
sağlanmasıdır. Gönüllü İtfaiyeciler olağan üstü 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 
itfaiyecilik sistemi bu amaçla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik; gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen 
kişilerle, İtfaiyenin yerine getirmesi gereken usul ve temel esasları açıklar.  

 
Kapsam  
Madde 2- Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı olarak görev 
yapacak olan “Gönüllü İtfaiyecilerin kabulüne, görevlerine. kıyafetlerine. eğitimlerine, 
sorumluluklarına ve gönüllülüğün sona ermesine dair esas ve usulleri kapsar. 

  
Hukuki Dayanak (Tamamı halk eğitimiyle ilgilidir)  

 
Madde 3- İçişleri Bakanlığının 23 Ağustos 1985 tarih ve 18851 sayılı “İtfaiye Teşkillerinin  
Kuruluş Görev Eğitim Ve Denetim Esaslarına Dair yönetmeliğin madde 4 a bendi 7. Ve 9.  
maddeler ile madde 9 h bendi. 

  
Gönüllü İtfaiyeciliğin Tanımı 

  
Madde 4- İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa emir ve komuta zinciri ile 
bağlanmış, görevini din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun 
gönüllü üyelerine “gönüllü İtfaiyeci” denir.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Gönüllü İtfaiyeci Olabilmek İçin Aranan Şartlar 

  
Madde 5- a) T.C. Vatandaşı olmak,  

 
b) 18 yaşını bitirmiş olmak,  

 
c) 45 yaşından gün almamış olmak,  

 
d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

 
e) Yapılacak mülakatta başarılı olmak  

 
t) İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak 
Sağlık Kurulu Raporu ile beyan etmek,  

 
g) Boylarının en az 1.60 m. olması,  

 
h) Boy kilo oranına uygun olması,  

 
i) Cumhuriyet savcılığından iyi hal kağıdının ibrazı,  

 
j-) Muhtarlıktan alınacak nüfus suret ve ikametgah senedinin ibrazı,  

 
k) İtfaiyeciliği sevmek, sevdirmek ve insanlara yardım etmeyi görev kabul etmek gibi yüksek insani 
değerlere sahip olmakla beraber gönüllülük ilkesini benimsemiş olmak. 

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri  

 
Madde 6 — 

a) Yangınlara müdahale etmede ve söndürmede, can kurtarmak ve ilk yardım hizmetlerini 
yürütmede profesyonel itfaiyecilere yardım etmek 

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

c) Afetler sonucunda 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 
Başkanlığı’nın koordinasyonunda zaman zaman bölgesine eğitim vermek. 

  
t) İtfaiye Daire Başkanlığının yapacağı eğitim ve tatbikatlara katılmak  
g) İtfaiye Daire Başkanlığından alacağı emirle yurt içi ve yurt dışındaki yangın ve afetlere 
müdahale etmek  

 
h) Gönüllü İtfaiyeci, görev yaptığı bölgede yetkili İtfaiye Amirinin, halkın ve gönüllü 
itfaiyecinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararları derhal yerine 
getirir.  

 
i) Gönüllü İtfaiyeci Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanahilme dala) ışı ile görev 
yapar.  
j) Gönüllü İtfaiyeciler acil durum ilan edildiği andan itibaren İtfaiye Daire Başkanlığı 
bünyesinde, önceden belirlenen noktalarda toplanarak verilecek olan görevleri yerine 
getirirler.  

 
Gönüllü İtfaiyeciliğe Kabul, Eğitim Ve Çalışma Düzeni  

 
Madde 7-  

 
a) Gönüllü İtfaiyeci adayları bir ay süreli kendileri için gerekli olan eğitimlere tabi tutulurlar,  

 
b) Eğitim sonucunda yapılacak olan sınavda başarı gösterenler gönüllü itfaiyeciliğe kabul 
edilirler, başarısız olanlar ise kabul edilmezler.  

 
e) Eğitimi başarı ile tamamlayanların istekleri doğrultusunda tespit edilecek bu’ çalışma 
programı hazırlanır ve bu çalışma programı uygulanır. 

  
Gönüllü İtfaiyeciliğin Sona Ermesi  

 
Madde 8-  

 
a) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmak  



 
b) Emir komuta zinciri içerisinde verilen görevleri yapmamak,  

 
c) Resmi bir gerekçe olmadan 7. Maddenin “e” bendinde belirtilen ve buna göre hazırlanmış 
çalışma düzenine uymamak,  

 
d) 45 yaşından gün almış olmak,  

 
e) Her yıl Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kağıdı, tam teşekküllü bir hastaneden Sağlık 
Kurulu Rapor, İkametgah senedi ibraz edememek,  

 
t) Gönüllü itfaiyeciliği kabul edilenler aynı yönde faaliyet gösteren başka bir kurum ve 
kuruluşta taahhüt altına girerek gönüllü faaliyetlerde bulunamazlar.  

 
 

Mali Hükümler  

 
Madde 9-  

 
a) Gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen kişi veya kişilerin ferdi kaza sigorta poliçelerini İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı satın alır.  

 
b) Gönüllü itfaiyecilerin iş kıyafetlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı temin eder.  

 
c) Gönüllü itfaiyecilerin kişisel koruyucu teçhizatları İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir.  

 
d) Gönüllü İtfaiyecilerin karargahtaki görevleri esnasında yemek ve yatak ihtiyaçları İtfaiye Daire 
Başkanlığınca temin edilir. 

  
e) Gönüllü İtfaiyeciler İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile beraber yurt içi veya 
dışındaki afetlere katılmalar halinde ulaşım, yemek ve barınma masrafları İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından karşılanır.  

 
1) Gönüllü itfaiyeciler çalışmalarının karşılığında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından yukarıda 
belirtilen maddelerle sağlanan imkanların haricinde maddi veya manevi başka herhangi bir talepte 
bulunamazlar.  



 
g) Herhangi bir iş kazasında tüm maddi ve manevi sorumluluk kişi veya kişilerin kendilerine aittir 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu konuda yükümlülük altına sokulamaz.  

 
Yürürlülük Ve Yürütme  

 
Madde 10-  

 
a) Bu yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 
girer.  
b) Bu yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adına İtfaiye Daire Başkanı 
yürütür.  

 
EKLER  
EK- 1 Formu 

  
EK- 2 Formu  

 
EK- 3 Formu  

 

GENEL GEREKCE:  

 
              Doğal afetleri, yangınları ve kazaları tamamen önlemek hiçbir şekilde hiçbir zaman mümkün 
olmayacaktır. Ancak; risklerini azaltmak ve sonuçlarını bir parçada olsa lehimize çevirmek her zaman 
mümkündür. Bunun temel şartı da eğitim almak ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmektir. 

  
                İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, teknolojik gelişmeleri takip 
etmenin yanı sıra halk eğitimleri vererek yangın ve doğal afetlere yönelik toplumsal bilinci oluşturma 
gayreti içerisindeyiz. Çünkü halk olaylara her zaman profesyonel ekiplerden daha yakındır. Halkın 
olaylara sahip çıktığı zaman başarının daha yüksek olacağı bir gerçektir.  

 
1 7 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden sonra gönüllü çalışmaların ne kadar önemli olduğu 
konusunda hiç kimsenin kuşkusu kalmamıştır.Bu nedenle yurt dışındaki örnekleri de incelenerek 
bünyemize en uygun hale getirilen Gönüllü İtfaiyecilik bir proje olarak ortaya konmuştur. Bu proje 
yeni bir deprem beklentisi içinde olan dünyanın en riskli metropolleri arasındaki İzmir için deprem 
öncesi hazırlıklar ve deprem sonrası müdahaleler noktasında en rasyonel ve optimal bir çalışma olarak 
görülmektedir. Özellikle gönüllü itfaiyecileri yetiştirmeyi ve deprem sonrası en seri müdahaleyi 
hedeflemekte olan İzmir İtfaiyesine bağlı bir “Gönüllü İtfaiyeciler Birliği” kurulması, İtfaiye 
Daire Başkanlığımızca uygun ve yararlı görülmektedir.  

 



 
MADDE GEREKCELERİ:  

 
MADDE (1) Bu madde, bu yönetmenliğin kimlerin hangi kıstaslarda görevlendirdiğini belirlemek 
maksadıyla yazılmıştır.  

 
MADDE (2):   Bu madde gönüllülerin özlük haklarını belirlemek maksadıyla yazılmıştır.  

 
MADDE (3): Bu madde, yönetmeliğin dayandığı yasal hususları belirlemek maksadıyla yazılmıştır.  

 
MADDE (4): Bu madde gönüllü itfaiyeciliği tanımlamaktadır.  

 
MADDE (5): Bu madde kimlerin gönüllü itfaiyeci olabileceklerini tanımlamak maksadıyla 
yazılmıştır.  

MADDE (6): Bu madde gönüllü itfaiyecilerin görev ve sorumluluklarını belirlemek maksadıyla 
yazılmıştır.  
MADDE (7): Bu madde gönüllü itfaiyecinin eğitimini, yetiştirilme şeklini belirlemek maksadıyla  
yazılmıştır.  
MADDE (8): Bu madde gönüllü itfaiyecilik statüsünün hangi hallerde sona ereceğinin belirlenmesi 
maksadıyla yazılmıştır.  

 
MADDE (9): Bu madde gönüllü itfaiyecilerle. İzmir Büyükşehir Belediyesi arısındaki mali konulara 
yönelik hususları belirlemek maksadıyla yazılmıştır.  

 
MADDE (10): Bu madde yönetmenliğin kabulü ve yürütmesinden sorumlu olan kurumları 
belirlemek maksadıyla yazılmıştır.  

 


