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Yönetici Özeti
Yerel Yönetim Reformu III projesi (LAR III) “Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi”
Yangın Koruma ve Önleme İle Birlikte Acil Müdahale, Eğitim Programları ve Farkındalığın
Arttırılmasına İlişkin Belediye İtfaiye Hizmetlerinin Hizmet Sunum Standartlarının
Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi kapsamında, “Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Mevcut
Durum Analizi Çalışması” başlıklı bir rapor hazırlanması öngörülmüştür.
Bu kapsamda proje çalışma grubu ile yedi Büyükşehir ve bir İl Belediyesi olmak üzere toplam
sekiz belediye itfaiye teşkilatı belirlenmiş ve sekiz itfaiye teşkilatının yöneticileri ile
uygulamada yaşanan mevcut sorunlara ilişkin çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde
elde edilen bilgiler, ilgili belediyelerden ayrıca yazılı olarak istenen rakamsal verilerle birlikte
yapılan mevzuat ve literatür çalışması içinde analiz edilmiştir. Değerlendirmede, itfaiye
hizmetlerinin mevzuat ve kurumsallaşma sürecinde yaşanan ihmallerin hizmet kalitesi
üzerinde doğrudan olumsuz etki yaptığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Çalışmada elde edilen bulguların analizinde özellikle belirli konular öne çıkmaktadır. Bu
konuların tamamının bu proje kapsamında gerçekçi bir şekilde ele alınarak
değerlendirilmesinin ve sorunların tamamının çözümlenemeyeceği düşünülse de öncelikli
konuların belirlenmesi açısından çalışmanın yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Türkiye’de itfaiye hizmetleri kamu yönetimi içerisinde ayrı bir önemle ele alınması
gerekmektedir. İtfaiye hizmetlerinin özel nitelikleri göz önünde bulundurularak sadece yerel
yönetimler düzeyinde değil merkezi idare tarafından politika ve uygulamalarla desteklenmesi
gerekmektedir. Bu hizmetlerin vatandaşlara eşit bir şekilde ulaştırılması, merkezi yönetimin
bakış açısına uygun olarak karar ve uygulamaları ile mümkün olabilecektir.
İtfaiye hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunulabilmesi için hizmet alanına ilişkin
eksiklikleri giderecek mevzuat, eğitim, denetim, koordinasyon ve standardizasyon konuları
başta olmak üzere bu konuları nitelik ve nicelik bakımından arttıracak kısa ve orta vadeli yeni
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
İtfaiye teşkilatlarının merkezi yönetim ile yerel yönetim ilişkileri açısından görev tanımları,
eğitim, denetim, koordinasyon, standardizasyon vb. konuların kısa vadede yerel düzeyde, orta
vadede ise merkezi düzeyde yapılacak mevzuat çalışmaları ile çözüm yoluna gidilmesi
gerekmektedir.
Çalışmada ilk olarak kamu hizmeti niteliğinde olan itfaiye hizmetlerinin dünyadaki önemi ve
örgütlenme biçimleri göz önüne alınarak Türkiye’de yerel düzeyde örgütlenen itfaiye
hizmetlerinin kurumsal gelişimi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda Türkiye’de yerel düzeyde örgütlenen itfaiye teşkilatlarının görev tanımı, eğitim,
denetim, koordinasyon ve standardizasyon konularında yaşanan eksikliklerin önemi
belirtilmeye çalışılmıştır. Ayrıca dünyada yaygın olarak kullanılan gönüllü itfaiyeci uygulamaları
ile Türkiye’deki uygulamalar ele alınarak, itfaiye hizmetlerinde ulusal standartların ve stratejik
planlamanın önemine değinilmiştir. İtfaiye teşkilatının görev ve sorumluluklarına ilişkin
mevzuat incelemelerinde itfaiyenin görev tanımının diğer acil durum kuruluşlarıyla çakışan
görev tanımlamaları mevcuttur. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Görev ve Sorumluluklar”
başlıklı 6. maddesindeki görev tanımlarının net olarak belirlenmesi ve Belediye İtfaiye
Yönetmeliği’nin tamamının bir bütün olarak ele alınarak tekrar güncellenmesi ve Binaların
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Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında çıkan sorunların ve eksikliklerin
tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir.
Sahadan elde edilen veriler itfaiye teşkilatlarının personel eksiklikleri, mevcut personelin statü
farklılıkları, mevcut araç ve ekipmanların nitelik ve nicelik açısından yetersizliği, itfaiye istasyon
binalarının fiziki durumlarının yetersizliği, mevzuat, eğitim, denetim, koordinasyon ve
standardizasyon konularının eksikliğini ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca elde edilen bu veriler
Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde itfaiye teşkilatları arasındaki hizmet binası, personel, araç,
ekipman ve eğitim farklılıklarının ne derece büyük boyutta olduğunu ortaya koymaktadır.
Yerleşim birimlerine uygun araç ve personel kapasiteleri göz önünde bulundurularak günün
şartlarına göre itfaiye teşkilatlarının ihtiyacı olan spor ve eğitim tesisleri de dikkate alınarak
farklı büyüklüklerdeki itfaiye hizmet binaları için tip projeler hazırlanması ve bu tip projelerin
Türkiye genelinde uygulanması önerilmektedir.
İtfaiye teşkilatlarında kullanılan müdahale araçları kullanım amaçlarına göre sınıf ve
kategorilere ayrılarak araç kod numaraları verilmeli ve kod numarası verilen bu araçların
üzerinde bulundurulması gereken asgari ekipman ve malzemelerin belirlenerek standart hale
getirilmesi önerilmektedir.
Türkiye’de itfaiye teşkilatlarında istihdam edilen toplam memur personel sayısının norm kadro
standartları cetvelinde belirtilen toplam memur personel sayısından yaklaşık %40 oranında
eksik olduğu anlaşılmaktadır. Belediyelerin eksik olan bu sayıyı statü farklılıkları olan işçi,
sözleşmeli personel ve şirket personeli ile gidermeye çalıştıkları görülmektedir. İtfaiye
teşkilatlarında yaşanan bu statü farklılıkları da birçok sorunu beraberinde getirmekte olup bu
sorunların giderilmesi önerilmektedir.
İtfaiye teşkilatlarında biri itfaiyeciler için hizmet içi diğeri ise önleme faaliyetleri kapsamında
halkın bilinçlendirilmesine yönelik olmak üzereiki tür eğitimden bahsedilmesi gerekmektedir.
İtfaiye teşkilatları arasında her iki eğitimin de standart hale getirilmesi için orta vadede
merkezi düzeyde tüm itfaiyeci kategorilerini kapsayarak standart ve periyodik olarak
tekrarlayan ulusal bir hizmet içi eğitim müfredatı hazırlanarak bölgesel düzeyde hizmet
verecek eğitim merkezleri belirlenmeli, hazırlanacak olan müfredat programının bu
merkezlerde uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir. Kısa vadede itfaiye teşkilatının görev
tanımları ile tam olarak örtüşen yerel düzeyde güncel bir hizmet içi eğitim müfredat programı
hazırlanıp eğitim merkezlerinden biri olacak durumdaki bir ilimizde pilot olarak uygulamaya
geçirilmesi, orta vadede merkezi düzeyde hazırlanacak ulusal müfredat programına yol
gösterici olabilir.
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde hizmet içi eğitimlerin hangi konularda yapılacağı belirtilmiş
olmasına rağmen, eğitim konularının yetersizliği, uygulama eğitim alanları ve spor tesislerinin
yetersiz olmasından dolayı itfaiye teşkilatlarında bu eğitimlerin belli bir standarda uygun
olarak gerçekleştirildiği söylenemez. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen hizmet içi
eğitim konuları günümüz itfaiye teşkilatları için hizmet alanlarının genişlemesinden dolayı
yetersiz kalmaktadır ve bu eğitim konularının tamamı bir bütün olarak yeniden ele alınarak
güncellenmesi önerilmektedir.
Yangından korunma ve önleme hizmetlerine yönelik yapılan halkın bilinçlendirilmesi
çalışmalarında her belediye ayrı ayrı eğitim programları uygulamaktadır. Bu konuda da
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standart bir uygulamadan söz edilmesi mümkün değildir. Ülke genelinde itfaiye teşkilatlarında
uygulanan her iki tür eğitimde de standardizasyon kaçınılmaz bir gerçektir.Bu konuda halkın
bilinçlendirilmesi çalışmaları için standart eğitim modülleri geliştirilerek çocuk, genç, yetişkin
ve engelli bireyler için ayrı ayrı standart eğitim programları düzenlenmesi önerilmektedir.
Türkiye’de Valilikler bünyesinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezleri bina, ortak iletişim
sistemleri (telsiz), ortak yazılım programları, araç takip sistemleri, ihbar yerinin tespiti
sistemleri vb. sunulan hizmetin kalitesini etkileyebilecek tüm teknolojik ekipmanlar açısından
standart hale getirilmesi gerekmektedir. Bu merkezlerde görev yapacak personelin halkla
ilişkiler, iletişim, stres yönetimi konularında eğitimli ve sorumluluk alanlarındaki görevli acil
durum kuruluşlarının görev tanımları ile bu kuruluşların konuşlanma yerleri, müdahale
kabiliyetleri ve kapasiteleri konularında bilgili olmalarının sağlanması önerilmektedir.
Ülkemizde itfaiye teşkilatları tarafından uygulanan gönüllü itfaiyecilik sisteminde ortaya çıkan
bazı çekinceleri ortadan kaldıracak ve yaşanabilecek hukuki durumlar ile günün şartları ve
gönüllü itfaiyecilerin hakları da göz önünde bulundurularak bu konudaki mevcut mevzuatlar
güncellenmelidir.Bu konuda orta vadeli çözüm önerisi olarak günümüz şartlarına uygun ve
Avrupa’da gönüllü itfaiyecilik sistemini ileri seviyede uygulayan ülkeler incelenerek evrensel
bir bakış açısı ile merkezi düzeyde yeni bir çerçeve mevzuat çalışması yapılması
önerilmektedir. Kısa vadeli çözüm önerisi olarak ise yeni ve standart bir gönüllü itfaiyecilik
yönetmeliği hazırlanmalı,hazırlanan bu standart yönetmelik belediye meclislerinden aynı
şekilde geçirilerek uygulamada birliktelik sağlanabilir. Aynı zamanda bu yönetmelik orta vadeli
öneri olarak belirtilen çerçeve mevzuat çalışmasına temel oluşturabilir.
Belediyeler tarafından hazırlanan stratejik planlarda itfaiye hizmetlerine ilişkin temel amaç ve
bu amaca ulaşmak için ilgili hedeflere yönelik hizmet alanlarında yaşanan somut olaylar
dikkate alınarakölçülebilir performans göstergelerinin belirlenmesi ve belirlenen amaç, hedef
ve göstergelerin itici güç olarak uygulanması önemli olacaktır.Bazı belediyelerimizin stratejik
planlarında belediye başkanlarının öncelikli tercihlerinden dolayı stratejik hedef ve
performans göstergelerinde itfaiye hizmetlerine çok az yer verildiği,yeterli önemin verildiği
belediyelerimizde ise stratejik hedef ve performans göstergelerine alt kademe personelinin
gerekli önem ve özeni göstermemesinden dolayı itfaiye hizmetlerinin stratejik plan, hedef ve
performans göstergelerine yeterli düzeyde yansıtılamadığı düşünülmektedir.Bu konuda
yangına ulaşım süresi, gerçekleştirilen hizmet içi eğitim saati, halkın yangın ve acil
durumlardan korunması için yıllık eğitim verilen kişi sayısı, yangın güvenliği konusunda yıllık
yapılan toplam denetim sayısı ve diğer acil durum kuruluşlarının da katıldığı yıllık yapılan ortak
eğitim, tahliye ve tatbikat sayısı vb. bazı standart performans göstergelerinin hazırlanabileceği
düşünülmektedir.
Türkiye’de ulusal meslek standartları çalışması tamamlanmasına rağmen bürokratik süreç
nedeniyle tam olarak uygulamaya geçirilemediği görülmektedir. Bu sürecin ivedilikle
tamamlanarak ulusal meslek standartlarının uygulamaya sokulması gerekmektedir.
İtfaiye teşkilatlarında kullanılan tüm kurumsal dokümanların standart hale getirilmesi
gereklidir.
Yerleşim birimlerinde, özellikle kırsal alanlarda yangın söndürme olaylarında söndürme
suyu ihtiyacının karşılandığı yangın hidrantlarının sayılarının arttırılması için itfaiye
6

teşkilatlarının stratejik hedef ve performans göstergelerinde bu durumun dikkate alınarak
itici güç olarak sayısal hedefler konulması önerilmektedir. (Bu konuda her köye en az bir
yangın hidrantı kampanyaları başlatılabilir.)
Belediye itfaiye teşkilatlarında mevzuat dışında farklı uygulamalar olduğu izlenmektedir. Bu
farklı uygulamalardan kaynaklanan sorunların tespit edilerek etkili ve yaptırım gücü olan bir
denetim mekanizması ile giderilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde afet ve acil durum yönetiminin temel esaslarından olan önleme, hazırlıklı olma,
müdahale ve iyileştirme safhalarından müdahale daha ön planda yer almaktadır.Oysa afet ve
acil durum yönetiminin her şeyden önce proaktif bir anlayış üzerine inşa edilmesinin önemi
anlaşılmış; önleme, hazırlıklı olma ve iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi bir zorunluluk
haline gelmiştir. Ülkemizdeki itfaiye teşkilatlarının çalışmalarında müdahale ön planda yer
almakta, bu konudaki kamuoyu algısı da bununla sınırlı kalmaktadır.Diğer bir ifadeyle önleme
faaliyetleri görünmeyen faaliyetler olarak ikinci planda kalmaktadır. İtfaiyenin temel
görevlerinden biri olan binalarda alınacak yangın önlemlerini belirlemek, halkı yangın ve acil
durumlar konusunda eğitmek müdahaleyle eş değer olarak önemsenmeli ve itfaiye
teşkilatlarımızın bu konudaki bakış açısını değiştirmek için gerekli adımlar atılmalıdır.Yangının
nasıl önleneceği konuları en az yangının nasıl söndürüleceği kadar önemlidir. Günümüzde
itfaiye teşkilatlarının görevi; yangını önleme, bunun eğitimini verme, söndürme ve yangından
kurtarma olarak benimsenmelidir.
Dünyanın birçok ülkesinde yangınları önleme faaliyeti olarak yangınla ilgili proje ve iskân
kontrolleri denetimleri itfaiye teşkilatları tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde de bu uygulama
2012 yılına kadar benzer şekilde devam etmekte iken çeşitli nedenlerden dolayı 2012 yılında
ilgili yönetmeliklerin bu konuyu içeren maddeleri değiştirilerek itfaiyenin bu konudaki yetkisi
elinden alınmış ve yetki yapı ruhsatı vermeye yetkili kurumlara (ilçe belediyeleri) verilmiştir.
Bu konuda her ilçe belediyesi farklı uygulamalar yapmaktadır. Proje ve iskân kontrollerinin ilçe
belediyeler tarafından, işletme ruhsatı kontrollerinin ise ruhsat vermeye yetkili kurumların
yanına itfaiyenin de dâhil edilerek yapılması yetki karmaşası yaratmanın yanı sıra proje ve
iskan safhalarında görülemeyen hataların işletme ruhsatı safhasında itfaiye tarafından
görülmesi durumunda geri dönüşü mümkün olmayan bazı durumlar yaratmakta olup bu
durumlarda vatandaş ile itfaiye teşkilatı karşı karşıya kalmakta olduğu şeklindeki bilgiler
sahada görev yapan itfaiye denetim personelinden alınmaktadır. Bu konuda 2012 yılında
yapılan mevzuat değişikliğinin yeniden ele alınması gerektiği konusu değerlendirilmelidir.
Halkımızın genel olarak yangın önleme tedbirlerine ölü yatırım şeklinde bakması anlayışı
değiştirilerek, insanlar için hayatta en önemli konunun can güvenliği olduğu hakkında
bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
İtfaiye teşkilatlarımızda önleme faaliyetleri kapsamında denetim hizmetlerinde görevli
personelin mimarlık ve mühendislik (İnşaat, Makine, Elektrik, Kimya vb.) eğitimi almış,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’teki yoruma açık maddelerin bilimsel
açıklamasını yapabilecek kapasiteye sahip kişilerden seçilmesi ve yönetmeliklerin
uygulanmasında dikkat edilecek konuları içeren eğitimleri almalarının sağlanmasının önleme
ve denetim hizmetlerinin kalitesini arttıracağı şüphesizdir. Ayrıca Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen konu başlıkları dikkate alınarak uygulanabilir yapı
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sınıfları tespit edilip, tespit edilen bu yapı sınıflarına özel standart denetim formlarının
geliştirilmesi önerilmektedir.
Yukarıda belirtilen tüm bu olumsuz şartların olumlu şekle dönüşebilmesi için itfaiye
teşkilatlarımızın önleme konusundaki stratejik hedef ve ölçülebilir performans
göstergelerinin önemini ve eksikliğini görmeleri gerekmektedir.

1. Giriş
8

Günümüzde yaşanan kentleşme, eğitim, bilgi teknolojilerindeki gelişme, yaşam kalitesinin
artması, üretim, sektörel bazda mal ve hizmetin niteliğini yükseltmeye yönelik uygulamalar
ülke toplumlarında nitelikli bir kamu hizmeti isteğini ve beklentisini arttırmaktadır. Kamu
kurumları; ülke toplumlarındaki bu beklentilere cevap verebilmek adına sunduğu hizmetlerin
kalitesini arttırma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hizmetlerden biri de evrensel bir kamu
hizmeti niteliği taşıyan itfaiye hizmetleridir. İtfaiye hizmetleri insanların ve tüm canlıların can
ve mal kaybını ortadan kaldırmaya yönelik bir hizmet olması nedeni ile yaşamsal bir hizmet
alanıdır. Bundan dolayı hataya yer vermeyecek şekilde yüksek bir kalitede sunulması
gerekmektedir.
Türkiye’de itfaiye hizmetleri temelde yerel bir hizmet modeli olarak örgütlenmiş olmakla
birlikte aynı hizmet sahası içerisinde merkezi yönetim modeli niteliğide taşımaktadır.1980’li
yıllardan sonra tıpkı gelişmiş dünya itfaiye teşkilatlarında olduğu gibi Türkiye’de de afet ve afet
yönetimi anlayışında yaşanan değişim, kurulduğu tarihten itibaren tek görevi yangınla
mücadele etmek olan itfaiye teşkilatlarının görev ve sorumluluk alanlarını genişletmiştir.Görev
alanlarının genişlemesi ile birlikte yerel bir hizmet olan itfaiye, çok yönlü hizmetlerin
sunulduğu bir hizmet alanı haline dönüşürken,sadece yerel yönetim mevzuatı içinde
tanımlanmamış, merkezi kurumlara da itfaiye hizmet alanlarına ilişkin çeşitli sorumluluklar
yüklenmiş ve bu sorumluluklar bu kurumların ilgili mevzuatlarına yansıtılmıştır.
Yerel düzeyde itfaiye hizmetleri Büyükşehir Belediyeleri’nde İtfaiye Daire Başkanlıkları,
Büyükşehir olmayan İl ve İlçe Belediyelerinde ise İtfaiye Müdürlükleri ve Amirlikleri tarafından
yürütülürken; aynı zamanda yerel düzeyde organize sanayi bölgeleri, özel sektör kuruluşları ve
askeri birliklere ait itfaiye teşkilatları da bulunmaktadır. Merkezi düzeyde ise yangına
müdahale ,arama-kurtarma, acil müdahale planları çerçevesinde müdahale ve koruyucu
önlemleri uygulamak gibi bir takım hizmetler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı
(AFAD), Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi merkezi kurumlar ve ona bağlı taşra teşkilatları tarafından
yürütülmektedir. Diğer bir ifadeyle aynı hizmet sahası içerisinde itfaiye hizmetlerinden hem
merkezi hem de yerel düzeyde pek çok kurum söz sahibidir. Yasal düzenlemelere bağlı olarak,
itfaiye teşkilatlarının hizmet ve sorumluluk alanları ile bazı merkezi idare birimlerinin görev ve
sorumluluk alanlarının çakışması aynı ilde aynı hizmet türünü yerine getiren iki ayrı kurum
şeklinde kendini göstermektedir. İtfaiye hizmetlerinin farklı kurumlar tarafından yerine
getirilmesi kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyon sorununa yol açmaktadır. Yaşanan bu
koordinasyon sorunu, hizmetlerin etkin ve verimli sunulamamasına, personel, araç, gereç ve
kaynakların verimsiz kullanımına sebep olurken; bu durum aynı zamanda hayati öneme haiz
çeşitli sorunlara neden olabilmektedir.
İtfaiye hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulabilmesi, nitelikli insan gücüne olduğu kadar modern
teknolojinin gerektirdiği eğitim, araç, gereç ve malzemenin varlığına ve bu alanda geliştirilmiş
ulusal standartlara bağlıdır. Gelişmiş ülkelerin etkin itfaiye sistemlerine sahip olmalarının en
önemli nedeni de teşkilat içerisindeki personel, istasyon, araç, gereç ve malzemelere ilişkin
ulusal itfaiye standartlarını belirlemiş olmalarıdır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri 1896
yılında yerel yönetimlerle ve Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) ile birlikte itfaiye
hizmetlerine ilişkin ulusal standartları düzenlemiş olup bu standartları günün koşullarına
uygun olarak devamlı bir şekilde yenilemektedir. Bu standartlar, itfaiye istasyonu yer
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seçiminden, personelin özlük haklarına, itfaiye araç, gereç ve malzemelere yönelik her türlü
yangın, acil durum ve afet yönetiminin önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin
tümünü kapsamaktadır.Karşılaştırmalı ülke analizi raporunda da belirtildiği üzere Avrupa
ülkelerinde 19.yy.’dan itibaren başlayan ve özellikle de 1950’lerden itibaren hızlanan ve
kapsamı genişleyen itfaiye hizmetlerine ilişkin standart çalışmaları, günümüzde Avrupa Birliği
bünyesinde de ortak uluslararası standartlar oluşturma yönünde ilerlemektedir. İtfaiye
teşkilatları sivil toplum örgütlerinin sorumluluğunda kamu ve özel sektör temsilcileri ve
üniversite işbirlikleriyle bu çalışmalar yürütülmektedir.
Türkiye’de ise 1985 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 2006 yılında İçişleri
Bakanlığı tarafından Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği’nin görüşleri alınarak güncellenen Belediye
İtfaiye Yönetmeliği’nde itfaiye personelinin giyeceği kıyafetler ve belediyenin nüfusuna bağlı
olarak bulundurmak zorunda olduğu asgari araçlara yönelik bir seri düzenlemeler
yapılmıştır.Ancak, belirlenen bu düzenlemeler sadece yönetmelik ile sınırlı kalmış ve bu
uygulamaların yanında, itfaiye personelinin özlük ve statü farklılıklarına ilişkinde ortak bir
uygulamaya geçilememiştir. Tüm bunların yanında itfaiye hizmet standartlarının belirlenmesi,
standartlara ilişkin denetimin sağlanması, temel ve teknik eğitimlerin gerçekleştirilmesine
yönelik merkezi idare tarafından yapılması gerekli olan net ve sürdürülebilir bir çalışma
yapılamamıştır.
İtfaiye hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulabilmesi ulusal standartların yanında etkili bir
stratejik planlama anlayışına da bağlıdır. Belediyeler tarafından hazırlanan stratejik planlarda
itfaiye hizmetlerine ilişkin en temel amaç, yangınlara ve afetlere karşı etkili bir şekilde
müdahale edilerek, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi yönünde olmalıdır. Bu amaca
ulaşmak içinde ilgili hedefler belirlenmeli ve somutlaştırılmalıdır. Amaca yönelik hedeflerin ve
faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesine, ülke genelinde ulusal standartların
belirlenmesine ilişkin temel değerlendirme aracı olan izleme ve performans göstergeleri de,
kuşkusuz çok önemlidir. Bu kapsamda yangınla mücadelede belediye itfaiye birimlerinin
belirleyeceği iyi bir stratejik planlama , kurumun teknik kapasitesinin arttırılması, afet ve
yangın risklerinin belirlenmesi, belirlenen bu risklere göre afet ve yangınlarda mal ve can
kayıplarının nasıl azaltılacağına ilişkin faaliyetlerin geliştirilmesi, bu faaliyetlerin izlenmesi
itfaiyenin her kademesindeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren
istatistiksel sayılarla sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil edecektir.
Dünyada birçok ülkede yaygın olarak uygulanmakta olan gönüllü itfaiyecilik sistemi, Türkiye’de
ise yeteri kadar bilinmediği ve önemi kavranamadığı için şimdiye kadar sağlıklı bir uygulama
zemini bulamamış ve yaygınlaşamamıştır. Gönüllü itfaiyecilik ülkemiz genelinde daha çok,
çeşitli belediyelerin stratejik planlarında yerine getirmeyi hedeflediği eğitim faaliyetlerinin bir
parçası olarak yer almakta, ancak uygulama safhasında tam olarak uygulamaya geçirilemediği
görülmektedir. Gönüllü itfaiyeciliğin yanında hizmet sunumunda diğer önemli bir faktörde sivil
toplum örgütlerinin itfaiye hizmetlerine aktif olarak katılmalarıdır. Birçok ülkede sivil toplum
örgütleri itfaiye hizmet sunumunda aktif rol üstlenmektedir. Türkiye’de sivil toplum
kuruluşlarının bazıları, itfaiye hizmet alanında yer almak istemektedirler. Bu kuruluşlardan
bazıları 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerindeki yaşanan iki depremden sonra aktif hale
gelmiş ve çalışma kapasitelerini yabancı ülke sivil toplum kuruluşları ile geliştirdikleri işbirliği
sonucunda uluslararası standartlara uyumlu hale getirmişlerdir.Ancak bu sivil toplum örgütleri
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Türkiye’de hizmet sunumunda ve hizmet alanının geliştirilmesinde, gelişmiş dünya itfaiyeleri
örneklerinde olduğu gibi aktif rolü üstlenememişlerdir.
Bu çalışma ile Türkiye’de belediye itfaiye hizmetlerinin hizmet sunum standartlarının
belirlenmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bahsettiğimiz konu başlıkları
ağırlıklı olmak üzere mevcut durumun sorunlarıyla birlikte değerlendirilmesi, geliştirilebilecek
hizmet kalite standardı öncelikli konularının tespiti ve bu standartların nasıl etkin bir şeklide
uygulamaya konulabileceğine ilişkin önerilerin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu çerçevede ilk
etapta mevzuatta belirtildiği şekliyle itfaiye hizmet görev ve sorumluluk tanımları ve bunlara
ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar ele alınırken ikinci etapta itfaiye teşkilatlarının bu
görevleri yerine getirmedeki cevap kapasitesi değerlendirilecektir.

2. Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Mevzuat Kronolojisi ve
Kurumsal Gelişimi
Acil durum yönetiminin en temel aktörlerinden biri olan itfaiye teşkilatlarında yangınla
mücadelenin yanı sıra, her türlü arama kurtarma faaliyetleri, acil durum koordinasyonları, acil
yardım hizmetleri, tehlike önleyici faaliyetler, halkın acil durumlara karşı eğitimi gibi görevler
yerine getirilmektedir.
Türkiye’de itfaiye hizmetleri, Belediyelerin sunduğu kamu hizmetleri içerisinde afet ve acil
durum yönetimi grubuna girmektedir. Türkiye’deki itfaiye teşkilatları da diğer birçok ülke
örneklerinde olduğu gibi yangından korunma ve yangın söndürme başta olmak üzere acil
durum koordinasyonu, her türlü teknik arama kurtarma, acil durumlara müdahale, tehlike
önleyici faaliyetler, halkın acil durumlara karşı eğitimi ve yangın güvenliği denetimi gibi geniş
bir görev tanımlamasına sahiptir.
Her ülkenin kamu yönetimi sistemi kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve tarihi faktörlerin etkisi
ile şekillenmektedir. İtfaiye teşkilatı yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde örgütlenebilir.
Ülkenin idari yapısı, bu yapı içinde itfaiyenin konumlandırılması, bu örgütlenmenin nasıl
olacağı ve işleyişi konusunda belirleyicidir.
İtfaiye teşkilatının kendisinden beklenen hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için
kaynak tahsisi ve bu kaynakların itfaiye personeli, eğitim, temel araç-gereç ve ekipmanlar,
iletişim sistemleri ve itfaiye hizmet binaları için kullanılması önemlidir.
Türkiye’de İtfaiye hizmetlerinin örgütlenmesi konusundaki yasal mevzuatların başında
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu gelmektedir. Ülkemizde merkezi olmayan
model ile itfaiye hizmetlerinin sunumu gerçekleştirilmektedir. Bu modele göre itfaiye
teşkilatlarının kurulmasında ve hizmetin yürütülmesinde bütün sorumluluk yerel yönetimlere
aittir. Bu durum ilk olarak 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile hüküm altına
alınmıştır. 1580 sayılı kanunun 16. maddesinin 1. fıkrası gereği bütün belediyeler itfaiye
teşkilatı kurmakla görevlendirilmiştir.
Mevzuatın zaman içinde gelişimine baktığımızda askeri alandan sivil alana geçen itfaiye
hizmetleri 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile yerel yönetimlere devredilmiş,
1958 yılında çıkarılan “Sivil Savunma Kanunu” ile yangınların dışında afetlerde de halkın can
ve mal kaybının en düşük seviyede tutulması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıştır.
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Böylece arama-kurtarma faaliyetleri yangınla mücadele ile birlikte itfaiye teşkilatının temel
görevleri arasına girmiştir.
Türkiye’deki İtfaiye Teşkilatları İle İlgili Mevzuat Kronolojisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu
1958 yılında çıkarılan 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
05.06.1964 tarih ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sivil
Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü
1965 yılında çıkarılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
1985 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan (23.08.1985 tarih 18851 sayılı Resmi
Gazete) Belediye İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına
Dair Yönetmelik
2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan (26.07.2002 tarih 24827 sayılı Resmi
Gazete) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik (Bu yönetmelik 2007
yılında güncellenmiştir.)
2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu
2005 yılında İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan
(09.10.2005 tarih 25961 sayılı Resmi Gazete) İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine
Gönüllü Katılım Yönetmeliği
2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı AFAD Kuruluş Kanunu (TAMP Planları)
2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
2014 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan (16.05.2014 tarih 29002 sayılı Resmi
Gazete) 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Belediyelerin kendilerine ait İç Hizmet Yönetmelik ve Yönergeleri

1930 ile 1958 yılları arasında itfaiye teşkilatları ile ilgili herhangi bir mevzuat düzenlemesi
yapılmadığı görülmektedir. 1958yılında sivil savunma kanunu çıkartılırken itfaiye
teşkilatlarının dikkate alınmaması, 1984 yılına kadar geçen uzun bir dönem boyunca da itfaiye
teşkilatlarının artan ve çeşitlenen hizmet yüklerine rağmen ihmal edilmesi sonucunu
doğurmuştur.
İtfaiye Teşkilatları uzun yıllar boyunca görev tanımları, eğitimleri, araç-gereç-ekipman
teminleri, finansman kaynakları, koordine edilmeleri ve standartlarının belirlenmemesi vb.
sorunlar varlığı ve kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye çalışmışlardır.
İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak 1930 yılından sonra ilk önemli düzenlemeler 1984 yılında
yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 1985 yılında İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılan (23.08.1985 tarih 18851 sayılı Resmi Gazete) “Belediye İtfaiye Teşkillerinin
Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik”tir.Daha sonra bu yönetmelik
2006 yılında önemli ölçüde değiştirilerek güncellenmiştir.
Belediyeler tarafından sunulan İtfaiye Hizmetleri 3030 sayılı kanunla birlikte Büyükşehir
Belediyelerinin görev alanına girmiş ve Büyükşehir ile İl Merkezlerinde Müdürlük olarak hizmet
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veren itfaiye teşkilatları 10.10.1997 tarihinde Büyükşehir Belediyelerinde İtfaiye Daire
Başkanlıklarına dönüştürülmüştür.
15.10.2005 tarihinde İstanbul ve Kocaeli illerinin belediye sınırları il sınırları olarak
belirlendikten sonra il genelindeki tüm itfaiye teşkilatları Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Daire
Başkanlıklarına devredilmiştir. Ancak bu konudaki asıl önemli gelişme 6360 sayılı kanun ile
yapılmıştır. Öncelikle 2005 yılında İstanbul ve Kocaeli de uygulanmaya başlanan ve Büyükşehir
Belediyelerinin sınırlarını il sınırı olarak kabul eden düzenleme yeni yasa ile birlikte bütün şehir
belediyelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Böylece Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluk
alanı sadece Büyükşehir sınırları değil ilin mücavir sınırları olmuştur. Bu düzenleme
Büyükşehirlerin özellikle kırsalı ve ilçelerinde yaşayan insanlar için daha iyi bir hizmet alma
imkânı sağlamakta, Büyükşehir Belediyeleri için ise daha fazla sorumluluk anlamına
gelmektedir. Bu düzenleme ile birlikte Büyükşehir Belediyeleri kent merkezinde sunduğu
hizmeti kırsalda da sunmakla görevlendirilmiş olup görev ve sorumluluk alanları genişlemiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 52. maddesinde itfaiye hizmetlerinin kesintisiz olarak
yürütüleceği belirtilmekte olup İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı maddede itfaiye
hizmetinin sunumu ve teşkilatının oluşturulması ile ilgili hükümlerin İçişleri Bakanlığı’nın
görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir yönetmelik ile düzenleneceği
şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda 2006 yılında çıkarılan Belediye İtfaiye Yönetmeliği,
Belediye itfaiye teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye personelinin
niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç,
teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektedir. Ayrıca “Belediyeler bu
yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilirler” denilmektedir. Ancak bu
konularda itfaiye teşkilatları arasındaki farklı uygulamalardan dolayı bir bütünlük
sağlanamadığı görülmektedir. Bu konudaki eksikliğin kaynağının mevzuatın tam olarak
uygulanmasında yaptırım ve denetim yetersizliği olabileceği düşünülmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesinde Belediye Teşkilatının norm kadro ilke ve
standartlarına uygun olarak, bölgenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve
kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak itfaiye teşkilatı kurulmasının,
kaldırılmasının veya birleştirilmesinin Belediye Meclisi kararı ile olacağı belirtilmektedir.
Büyükşehir Belediyelerinde ise Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasındaki görev ve
yetki paylaşımında itfaiye hizmetleri Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanı
içerisindedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (u) bendine göre il
düzeyinde yapılan planlara uygun olarak doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları
Büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme
desteği vermek, İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı malzeme
depolama tesislerini tespit etmek; konut, iş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile
kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek,
bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek Büyükşehir Belediyesinin görevidir.
Bir başka hukuki düzenleme olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin (R.G.
2002/24827 - 2007/26735) amacı;kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek
kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve
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kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde
çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere,
yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul
ve esaslarını belirlemek olarak ifade edilmektedir.

3. Türkiye’de İtfaiye Teşkilatlarının Görev ve Sorumlulukları
Belediyeler mevzuatın zaman içindeki gelişiminden açıkça görüleceği üzere, can, mal ve çevre
güvenliği ile ilgili birçok görevi itfaiye teşkilatları ile yerine getirmektedir. İtfaiye teşkilatının bu
görevleri Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin (R.G. 21.10.2006/26326) 6. maddesinde şu şekilde
sıralanmıştır:
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri 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,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e)5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma
ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü
gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler
konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve
yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye
standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve
gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında
temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden
denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 6. maddesinde belirtilen itfaiye teşkilatlarının görev ve
sorumluluklarını düzenleyen maddesinin Tablo-1’de belirtildiği şekilde düzenlenmesi halinde
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diğer acil durum kuruluşları ile örtüşen görev tanımlarının daha net olarak belirleneceği
değerlendirilmektedir.
Tablo 1-Belediye İtfaiye Yönetmeliği 6. Maddesindeki Görev ve Sorumlulukları Belirleyen
Mevzuat Değişikliği Önerisi Tablosu
MADDE
BENDİ

MEVCUT METİN

etmek

ÖNERİLEN METİN

ve

Metnin aynı şekilde kalmasında uygulama
açısından
herhangi
bir
sakınca
görülmemektedir.

a

Yangınlara müdahale
söndürmek

b

Her türlü kaza, çökme, patlama,
mahsur kalma ve benzeri 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

Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur
kalma ve benzeri durumlarda teknik
kurtarma gerektiren olaylara müdahale
etmek. Talep edilmesi halinde; ilk yardım
hizmetleri çalışmaları ile arazide, su üstü
ve su altında her türlü arama ve kurtarma
çalışmalarına katılmak

c

Su baskınlarına müdahale etmek

Su baskınlarına müdahale çalışmalarında
can ve mal kurtarma ile suların tahliye
edilmesi çalışmalarına katılmak

ç

Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda
Doğal
afetler
ve
olağanüstü
Türkiye Afet Müdahale Planlarına (TAMP)
durumlarda kurtarma çalışmalarına
uygun olarak arama ve kurtarma
katılmak…………
çalışmalarına katılmak

d

27/11/2007 tarihli ve 2007/12937
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Metnin aynı şekilde kalmasında uygulama
yürürlüğe konulan Binaların Yangından açısından
herhangi
bir
sakınca
Korunması Hakkında Yönetmelik ile görülmemektedir.
verilen görevleri yapmak

e

5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi
Mükellefiyet,
Tahliye
ve
Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan
itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,
nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma
işlemlerine yardımcı olmak…………

f

Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye
hizmetleri
ile
ilgili
olarak hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,
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5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil
Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet,
Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve
Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan
itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,
nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma
(dekontaminasyon) çalışmalarına yardımcı
olmak

bilgilendirmek, alınacak önlemler alınacak önlemler konusunda eğitmek ve
konusunda eğitmek ve bu konuda bu konuda görevli olan diğer acil durum
tatbikatlar yapmak…………
kuruluşlarının da katılımı ile yılda en az bir
kez olmak üzere tatbikatlar yapmak

g

Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye
birimleri
ile
gönüllü
itfaiye
personelinin eğitim ve yetiştirilmesine
yardım etmek; bunların bina, araçgereç ve donanımlarının itfaiye
standartlarına
uygunluğunu
denetlemek ve bu birimlere yangın
yeterlilik
belgesi
vermek
ve
gerektiğinde bu birimlerle işbirliği
yapmak…………

ğ

…………Belediye sınırları
olaylara müdahale etmek

h

Belediye sınırları içinde bacaları
belediye meclisince tespit edilecek
ücret karşılığında temizlemek veya
temizlettirmek ve bacaları yangına
karşı
önlemler
yönünden
denetlemek…………

ı

Talep edilmesi halinde orman Metnin aynı şekilde kalmasında uygulama
yangınlarının
söndürülmesi açısından
herhangi
bir
sakınca
çalışmalarına katılmak
görülmemektedir.

i

İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve
ve yanıcı madde depolama yerlerini yanıcı madde depolama yerlerini tespit
tespit etmek
edilmesi çalışmalarına katılmak

j

İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi
kuruluşlarını yangına karşı önlemler
yönünden denetlemek, bu konularda
mevzuatın
öngördüğü
izin
ve
ruhsatları vermek

k

Belediye
başkanının
bu
mevzuat
Belediye başkanının verdiği diğer
kapsamda itfaiyenin görev alanına giren
görevleri yapmak…………
verdiği diğer görevleri yapmak

Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye
birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin
eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek;
bunların
bina,
araç-gereç
ve
donanımlarının itfaiye standartlarına
uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere
yangın yeterlilik belgesi vermek ve
gerektiğinde bu birimlerle koordineli
olarak işbirliği ve tatbikatlar yapmak

dışındaki Talep edilmesi halinde belediye sınırları
dışındaki olaylara müdahale etmek
Belediye sınırları içinde bacaları belediye
meclisince
tespit
edilecek
ücret
karşılığında
temizlemek
veya
temizlettirmek ve bacaları yangına karşı
önlemler yönünden denetlemek veya
denetlenmesini sağlamak

İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi
kuruluşlarını yangına karşı önlemler
yönünden denetlemek, bu konularda
mevzuatın öngördüğü yangın güvenliği
yeterlilik belgesini (yazısını) vermek

4. Belediye İtfaiye Teşkilatlarının Mevcut Durum Analizi
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4.1. Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyelerine Ait İtfaiye Teşkilatlarının
Personel, Araç ve İstasyon Durumları
Türkiye’de itfaiye teşkilatları; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa tabii olan Büyükşehir
Belediyeleri, bünyesindeki merkez ve çevre ilçeleri de kapsayacak şekilde itfaiye hizmetlerini
planlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Büyükşehirlerde İtfaiye, Belediye Teşkilatı içerisinde
İtfaiye Daire Başkanlığı seviyesinde konumlandırılmaktadır. İtfaiye daire başkanlığı; daire
başkanı, şube müdürü,itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadrolarından oluşmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi olan İl, İlçe ve Belde Belediyeleri ise kendi sınırları için
itfaiye teşkilatı kurmakla görevlidir. Bu kapsamda kurulmuş olan İl Belediyelerinde İtfaiye
Müdürlüğü seviyesinde, İlçe ve Belde Belediyelerinde ise İtfaiye Amirliği ve İtfaiye Çavuşluğu
seviyesinde konumlandırılmıştır. İl Belediyelerinde İtfaiye Müdürlüğü; İtfaiye Müdürü, İtfaiye
Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri kadrolarından oluşmaktadır. İlçe Belediyelerinde İtfaiye
Amirliği; İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri kadrolarından, Belde Belediyelerinde ise;
İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri kadrolarından meydana gelmektedir.
Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre itfaiye teşkilatlarına ait personel, araç ve istasyon sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2-Türkiye Genelinde İtfaiye Teşkilatlarında Bulunan Personel, Araç ve İstasyon Sayıları
Tablosu
TÜRKİYE GENELİNDE İTFAİYE TEŞKİLATLARINDA BULUNANPERSONEL, ARAÇ VE
İSTASYON SAYILARI(2015 VERİLERİNE GÖRE)

Belediyeler

Toplam Personel
Sayısı

Toplam Araç
Sayısı

Toplam İstasyon
Sayısı

Büyükşehir
Belediyeleri

15196

2819

888

İl/İlçe Belediyeleri

4249

1300

279

Türkiye Geneli

19445

4119

1167

Kaynak: İtfaiye Envanter Çalışması, 2016, TODAİE
Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarına bakıldığında ve yukarıdaki tablonun verileri detaylı bir şekilde
incelendiğinde itfaiye teşkilatlarının personel, araç ve istasyon sayılarının ne kadar yetersiz
olduğu net olarak görülmektedir. Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri hariç il ve ilçe
belediyelerinin toplamı yaklaşık 450 olarak görülmektedir. Oysa tablo da görüldüğü üzere il ve
ilçe belediyelerine ait istasyon sayısı 279 olarak belirtilmiştir. Bu durumda birçok ilçemizde
itfaiye teşkilatının hiç olmadığı veya yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. İlçe itfaiye teşkilatlarının
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mevcut durumlarının kapasiteleri göz önüne alındığında durumun ciddiyeti ortaya
çıkmaktadır.
Türkiye’de itfaiye teşkilatlarının 2018 yılı Norm Kadro Standartlarına göre istihdam edilmesi
gereken personel tablosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 3-Türkiye’de İtfaiye Teşkilatı Personeli Norm Kadroları Tablosu
TÜRKİYE’DE İTFAİYE TEŞKİLATI PERSONELİ NORM KADROLARI
(2018 VERİLERİNE GÖRE)

Toplam
İtfaiyeci
Sayısı

İtfaiye
Dairesi
Başkanı

İtfaiye Şube
Müdürü /
İtfaiye
Müdürü

İtfaiye
Amiri

İtfaiye
Çavuşu

İtfaiye
Eri

Toplam

33578

30

284

1014

3679

28571

Büyükşehir

22677

30

193

743

2229

19482

-

-

-

-

-

-

İl

4561

-

51

148

442

3920

İlçe

4456

-

40

122

610

3684

Belde

1884

-

-

1

398

1485

Belediyeler

Büyükşehir İlçe

Kaynak: Ulusal İtfaiye Sempozyumu, 2018
Tablo 2 ve Tablo 3 birlikte değerlendirildiğinde itfaiye teşkilatlarının personel, araç,
ekipman ve istasyon sayıları olarak günümüz şartlarında itfaiye hizmet alanlarının
genişleyerek artması sonucunda yetersiz kaldığı görülmektedir.
Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarında sadece tablo-2’de belirtilen norm kadro standartlarına
uygun sayıda nitelikli personelin istihdam edilmesi ile itfaiye hizmetlerinin kalitesinde
büyük oranda artış sağlanabilir.

4.2. Belediye İtfaiye Teşkilatlarında Yönetmelik Gereği Bulundurulması
Gereken Araçların Nitelikleri ve Sayıları
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin (21.10.2006 tarih 26326 sayılı Resmi Gazete) 42. maddesi
gereği itfaiye teşkilatlarında bulunması gereken asgari araç sayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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Tablo 4-İtfaiye Teşkilatlarında Bulunması Gereken Asgari İtfaiye Aracı Sayıları Tablosu
İTFAİYE TEŞKİLATLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ İTFAİYE ARAÇ SAYILARI
İtfaiye
Söndürme
Aracı

Acil
Kurtarma
Aracı

Çok
Maksatlı
Kurtarma
Aracı

Merdivenli
Araç

Ambulans

Çift
Kabinli
Pikap

Hizmet
Aracı

0-10000

1

-

-

-

-

-

-

10000-25000

2

1

-

1

-

-

-

25000-50000

3

1

-

1

-

1

1

50000-100000

4

1

-

1

1

1

1

100000-200000

6

1

1

2

1

1

1

200000-300000

8

1

1

2

2

3

1

300000-400000

10

1

2

3

2

3

2

400000-600000

14

2

2

4

3

4

2

Nüfus

600000’den
fazla

400000-600000 nüfusa sahip yerlerdeki araçlara ilaveten her 150 bin
nüfus için 1 adet İtfaiye Söndürme aracı; her 400 bin nüfus için ise 1 adet
Merdivenli Araç, 1 adet Ambulans, 1 adet Çok Maksatlı Kurtarma Aracı;
her 500 bin nüfus için ise 1 adet Acil Kurtarma Aracı 1 adet Çift Kabinli
Pikap, 1 adet Hizmet aracı ilave edilir.

Yukarıdaki tabloda Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 42. maddesi gereği nüfusu 0-10.000 arası
olan yerlerde sadece 1 adet itfaiye söndürme aracı uygun görülmüştür. Oysa 10.000 nüfuslu
bir yerleşim biriminde en azından 1 adet kurtarma ekipmanları ile donatılmış söndürme aracı
ve 1 adette merdivenli araç olması gereklidir. Zira10.000 nüfuslu bir yerleşim biriminde
sıkışmalı bir trafik kazasının meydana gelme riski olabileceği gibi herhangi bir yangında
merdivenli araca ihtiyaç duyulması muhtemeldir.Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre nüfusu
50.000üzerinde olan yerleşim birimlerinde itfaiye teşkilatına ait ambulans bulundurma
zorunluluğu olduğu görülmektedir. Oysa Türkiye’de günümüzde acil sağlık hizmetleri
(Ambulans) Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çelişkilerden dolayı yönetmeliğin
bu maddesinin güncellenmesi gerekmektedir.
Ayrıca yaklaşık 150.000 nüfusa sahip olan Yalova Belediyesi (il Belediyesi) İtfaiye
Müdürlüğü’nde yukarıdaki tabloya göre ambulans hariç 12 adet itfaiye müdahale aracı
bulunması gerekmekte olup Yalova Belediyesi itfaiye teşkilatının verilerinde bu rakam 13
olarak görülmektedir. Bu durum mevcut araç durumunun sayısal olarak yeterli olduğu şeklinde
gözükse de, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü araçların yaş, nitelik ve teknolojik açıdan
yetersiz olduğunu belirtmektedir.
Yaklaşık 180.000 nüfusa sahip Edirne Belediyesi (İl Belediyesi) İtfaiye Müdürlüğü’nde ise
yukarıdaki tabloya göre ambulans hariç 12 adet itfaiye müdahale aracı bulunması gerekirken
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10 adet itfaiye müdahale aracı bulunmaktadır. Edirne Belediyesi itfaiye teşkilatındaki araçların
yaş ve nitelikleri incelendiğinde nispeten yeterli olduğu gözükse de sayısal olarak eksik olduğu
görülmektedir.
İtfaiye teşkilatlarında kullanılan müdahale araçları kullanım amaçlarına göre gelişmiş ülke
örneklerinde olduğu gibi kategorilere ayrılarak araç kod numaraları belirlenmeli ve kod
numarası verilen bu araçların üzerinde bulundurulması gereken asgari malzeme ve
ekipmanların hizmetin kalitesi açısından standart hale getirilmesi gerekmektedir.
Tablo 5-Türkiye’deki Bazı Büyükşehir ve İl Belediyeleri İtfaiye Teşkilatlarının Sorumluluk
Alanı (Yüzölçümü-Nüfus), Personel ve Araç Durumları İle 100.000 Kişi Başına Düşen İtfaiyeci
ve İtfaiye Aracı Sayısını Gösteren Tablo

100.000KİŞİ
İTFAİYE
BAŞINADÜŞEN
ARACI
İTFAİYECİ
SAYISI
SAYISI

100.000
KİŞİ
BAŞINA
DÜŞEN
İTFAİYE
ARACI
SAYISI

ŞEHİR

SORUMLULUK
ALANI

NÜFUS

PERSONEL
SAYISI

SAMSUN

9.579 km²

1.348.542

214

47

15,87

3,30

KAYSERİ

16.917 km²

1.421.455

257

53

18,08

3,73

K.MARAŞ

14.327 km²

1.168.163

417

66

35,69

5,65

BALIKESİR

14.292 km²

1.240.285

688

133

55,47

10,72

DENİZLİ

12.134 km²

1.040.915

500

84

48,03

8,07

TEKİRDAĞ

6.218 km²

1.081.065

270

63

24,97

5,83

MUĞLA

12.974 km²

1.000.773

494

130

49,36

12,99

YALOVA

139 km²

149.330

62

13

41,52

8,71

ELAZIĞ

2.230 km²

440.513

107

18

24,29

4,09

EDİRNE

955 km²

180.901

63

10

34,82

5,53

Tablo 5 incelendiğinde Büyükşehir Belediyelerinin kendi aralarında personel ve araç
bakımından farklılıklar olduğu, Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyeleri arasında ise personel
ve araç bakımından dahabüyük farklılıklar olduğu görülmektedir.
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4.3. Bazı Ülkelerdeki İtfaiye Teşkilatlarının Personel, Araç ve İstasyon
Sayıları Bakımından Karşılaştırılması
Tablo 6- Bazı Ülkelerdeki Profesyonel İtfaiyeci, Gönüllü İtfaiyeci, İtfaiye Aracı ve İtfaiye
İstasyon Sayılarını Gösteren Tablo
BAZI ÜLKELERDEKİ PROFESYONEL İTFAİYECİ, GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ, İTFAİYE ARACI VE
İTFAİYE İSTASYONSAYILARI (2015 VERİLERİNE GÖRE)

Nüfus (milyon)

Profesyonel
İtfaiyeci
Sayısı

Gönüllü
İtfaiyeci
Sayısı

İtfaiye
Aracı
Sayısı

İtfaiye İstasyonu
Sayısı

Polonya

38,533

30.189

687.223

19.499

16.875

Almanya

82,218

44.574

1.023.318

41.216

33.460

Fransa

66,030

52.700

195.600

8.533

7.296

Yunanistan

10,788

14.153

1.507

1.637

275

Birleşik
Krallık

61,370

59.100

1.400

2.330

2.053

İtalya

61,000

28.870

20.060

2.900

902

Türkiye

78,047

19.445

--

4.119

1.167

Ülke

Kaynak: İtfaiye Envanter Çalışması, 2016, TODAİE
Tablo 6 ülkelerin nüfusları ele alınarak incelendiğinde Türkiye’nin personel, araç ve istasyon
sayısı bakımından diğer ülkelere göre eksik kaldığı görülmektedir.
Tablo 3’de norm kadro standartlarına göre belirtilen Türkiye’deki toplam itfaiye personeli sayısı
33.578 olması gerekirken Tablo 6 incelendiğinde Türkiye’de aktif olarak görev yapan itfaiye
personeli sayısının 19.445 olduğu görülmektedir. Yani Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarının 14.133
(%42,09) personel eksik çalıştığı görülmektedir. Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarında eksik olan
bu personelin eğitim seviyesi uygun ve liyakatli personellerle tamamlanması halinde itfaiye
hizmetlerinin kalitesinde büyük oranda artış sağlayacağı düşünülmektedir.
Avrupa’da özellikle kırsal alanlarda kurulan itfaiye teşkilatlarının gönüllü itfaiyecilik sistemi ile
yürütülmekte olduğu bilinmektedir. Türkiye’de de örnek olarak son yıllarda Muğla, Konya,
Samsun vb. Büyükşehir Belediyelerimizce kırsal alanlarda çıkması muhtemel yangınlara
müdahale edebilmek için dağıtılan su tankerleri ve bu tankerleri kullanacak kişilere verilen
gönüllü itfaiyecilik eğitimleri benzer uygulamalar olarak gösterilebilir. Ancak Türkiye’deki
toplam gönüllü itfaiyeci sayısı son yıllarda artış göstermesine rağmen profesyonel itfaiyeci
sayısının (kesin olmamakla birlikte) %10’unu geçemediği bilinmektedir.

Tablo 7-Bazı Ülkelerde 1 Milyon Kişi Başına Düşen Personel, Araç ve İstasyon Sayılarını
Gösteren Tablo
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BAZI ÜLKELERDE 1 MİLYON KİŞİ BAŞINA DÜŞEN PERSONEL, ARAÇ VE İSTASYONSAYILARI
(2015 VERİLERİNE GÖRE)

Ülke

Nüfus
(Milyon)

1 Milyon Kişi
Başına Düşen
Personel Sayısı
(Gönüllüler
Hariç)

1 Milyon Kişi
1 Milyon Kişi
1 Milyon Kişi
Başına Düşen
Başına Düşen
Başına
Personel Sayısı
İtfaiye
Düşen İtfaiye
(Gönüllüler
İstasyonu
Aracı Sayısı
Dahil)
Sayısı

Polonya

38,533

783,46

18.618,12

506,03

437,94

Almanya

82,218

542,14

12.988,54

501,30

406,97

Fransa

66,030

798,12

3.760,41

129,23

110,50

Yunanistan

10,788

1.311,92

1.451,61

151,74

25,49

Birleşik
Krallık

61,370

963,01

985,82

37,97

33,45

İtalya

61,000

473,28

802,13

47,54

14,79

Türkiye

78,047

262,65

Yaklaşık:270,00

55,05

15,69

Kaynak: İtfaiye Envanter Çalışması, 2016, TODAİE
Tablo 7 bir milyon kişi başına düşen profesyonel itfaiyeci sayısı açısından değerlendirildiğinde
sayı Almanya’da 542, Fransa’da 798, Yunanistan’da 1312, Birleşik Krallık’ta 963, Polonya’da
783 ve İtalya’da 473 kişi olurken Türkiye’de ise262 kişidir.Bu duruma gönüllü itfaiyecilerde
dâhil edildiğinde birçok ülkede 1 milyon kişi başına düşen itfaiyeci sayısının (gönüllüler dâhil)
büyük ölçüde arttığı, ancak ülkemizde gönüllü itfaiyeci sayısının çok az olmasından dolayı bu
sayının çok fazla değişmediği görülmektedir.

4.4. Günümüzde İtfaiye Teşkilatlarında Personel İstihdamı
Türkiye’de itfaiye teşkilatlarında istihdam edilen personelin devlet memuru statüsünde olması
esastır. Ancak Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarında memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve
belediyelerin kurmuş olduğu personel şirketleri üzerinden alınarak istihdam edilen personel
olmak üzere dört ayrı şekilde personel istihdam edilmektedir. Bu durum günümüzde itfaiye
teşkilatları içerisinde eğitim, statü, sosyal hak ve ücret farklılarından dolayı iş barışını zedeleyici
en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Örneğin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndaki personel durumunu
incelediğimizde 140 memur, 32 işçi, 6 sözleşmeli ve 94 şirket personeli olmak üzere toplam
272 personelin 4 ayrı statüde olduğu görülmektedir. Bu durum birçok Büyükşehir Belediyesi,
İl Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi’nde hemen hemen benzer durumdadır.
Türkiye’de itfaiye teşkilatlarının norm kadro standartları cetvelinde belirlenmesine rağmen
hiçbir itfaiye teşkilatında norm kadro standartları cetvelinde gösterilen memur personel sayısı
kadar personel istihdam edilmediği bilinmektedir. Belediyelerin itfaiye teşkilatları buradan
doğan personel eksikliğini sözleşmeli personel, daimi işçi ve belediye şirketleri üzerinden
istihdam ettikleri personel ile gidermeye çalışmaktadırlar. Şu anda Türkiye’de itfaiye
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teşkilatlarının en büyük problemi nitelikli müdahale personeli ile eğitim ve denetim
hizmetlerinde görevlendirilecek teknik personelin eksikliği olarak görülmektedir.
Belediye itfaiye teşkilatlarında memur statüsünde istihdam edilecek personel kriterleri, sınav
şekilleri, başvuru, sınava kabul ön şartları, sınav kurulu vb. şartlar Belediye İtfaiye
Yönetmeliği’nin (21.10.2006 tarih 26326 sayılı R.G.) 15. maddesinde açık olarak
belirtilmektedir. Ancak Belediyelerin personel istihdamı konusundaki bu sınavı açmaktan
kaçındıkları gözlemlenmektedir. Oysa Belediye itfaiye teşkilatlarının “Norm Kadro Standartları
Cetvelinde” belirtilen kadrolar konusunda yeterli sayıda açık kadroları olduğu bilinmektedir.
İtfaiye hizmetleri, yangın söndürmeden arama kurtarmaya, denetimden eğitime oldukça geniş
bir hizmet alanında yürütülmektedir. Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için her şeyden önce
nitelikli personele ihtiyaç vardır. İtfaiyeci; görevini bireysel veya bulunduğu ekip içerisinde
sorumluluk alarak, her türlü yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım çalışmalarını en
kısa zamanda ve en iyi şekilde yürütme bilgi ve becerisine sahip olmalıdır. İtfaiye personelinin
yapmakta olduğu müdahaleler insanların can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendirdiği için
itfaiyecilik mesleği bilgili ve becerili olmak, fiziksel yeterlilik, çabuk karar verebilmek, dikkatli
ve titiz olmak gibi bir takım özellikler gerektirmektedir. Kanun yapıcı itfaiye mesleğinin bu
özelliklerini göz önünde bulundurarak itfaiye personeli alımını diğer personelin temininden
farklı bir düzenlemeye tabi tutmuştur. Bu düzenlemenin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 52. maddesinde yer almaktadır.
İtfaiye teşkilatında yer alan kadrolar yönetici pozisyonunda çalışan Daire Başkanı, İtfaiye
Müdürü ve İtfaiye Şube Müdürü ile operasyonel görevleri icra eden İtfaiye Amiri, İtfaiye
Çavuşu ve İtfaiye Erlerinden oluşmaktadır. Türkiye’de itfaiyecilik öğretmenlik veya polislik
gibi bir meslek grubu haline gelebilmiş değildir. İtfaiyeci olarak atanabilmek için lise
düzeyinde eğitime sahip olmak, sağlık ve fiziki gereklilikleri sağlamak yeterli olmaktadır. Bu
durum itfaiyeciliğin önemli teknolojilerin kullanıldığı ve teknik uzmanlık gerektiren bir meslek
haline geldiği günümüz şartlarında oldukça yetersiz kalmaktadır. Gelişmeler itfaiyecilik
mesleğini icra edebilmek için gerekli olan eğitim düzeyini arttırmıştır. Özellikle gelişmiş
ülkelerin itfaiyelerinde yükseköğrenim derecesine sahip teknik personel istihdam
edilmektedir.
Türkiye’de itfaiyecilik ile ilgili eğitim veren kurumların sayısı son yıllarda artarak devam
etmektedir. İlki Kocaeli Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında açılan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Meslek Yüksek Okullarının sayısı günümüzde yaklaşık 30’a ulaşmıştır. Bu bağlamda meslek
liselerinde eğitim veren “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” bölümleri, Meslek Yüksek
Okullarında ön lisans seviyesinde eğitim veren “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ve
Yüksek Okullarda lisans seviyesinde eğitim veren “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümleri
İtfaiye Teşkilatının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ve yöneticileri yetiştirmektedir. Bu
okullardan mezun olan kişilerin itfaiye teşkilatlarında istihdam edilmesine imkân verecek
çözümlerin oluşturularak itfaiye teşkilatlarındaki personel açığının bu okullardan mezun olan
kişilerle giderilmesi halinde hizmetin kalitesinde büyük ölçüde artış sağlayacağı
düşünülmektedir.
İtfaiyecilik mesleği ile ilgili eğitim veren bu kurumlarda teorik eğitimlerden ziyade uygulama
eğitimlerinin yetersiz kaldığı ve staj programlarının iyi koordine edilemediği şeklindeki bilgiler
itfaiye teşkilatlarında staj yapan veya mezun olup itfaiye teşkilatlarında çalışmaya başlayan
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kişilerden öğrenilmektedir. Bu eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin ilçe ve belde
itfaiyelerinden ziyade olay sayısı yüksek olan en az il veya büyükşehir itfaiye teşkilatlarında staj
yapma imkânlarının sağlanması ve bu eğitim kurumlarının kendi aralarında müfredat
konusunda standardizasyon ve koordinasyonlarının sağlanmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir. Türkiye’de itfaiye personeli alımı sırasında eğitim durumu idari tercih
ve kararlarda belirleyici olsa da bu konuda gerekli yasal düzenlemeler henüz
gerçekleştirilmemiştir.

4.5. Günümüzde İtfaiye Hizmet Binalarının Fiziki Durumları
Türkiye’deki itfaiye hizmet binaları incelendiğinde birkaç büyükşehir ve il belediyelerinin
dışında kalan birçok itfaiye bina ve tesislerinin fiziki olarak (yemekhane, yatakhane, spor ve
eğitim tesisi, duş, tuvalet, garaj, bakım atölyesi vb.) yetersiz olduğu görülmektedir. Bu konu
öncelikle ele alınarak yerleşim birimlerine uygun, araç ve personel kapasiteleri ile spor ve
eğitim tesisleri de göz önünde bulundurularak günün şartlarına uygunfarklı büyüklüklerde tip
projeler hazırlanmalı ve bu tip projelerin Türkiye genelinde uygulanması sağlanmalıdır.

4.6. Türkiye’de Gönüllü İtfaiyecilik Uygulamalarının Gelişimi ve Mevcut
Durumu
Dünyanın çeşitli ülkelerinde uzun yıllardır uygulanmakta olan gönüllü itfaiyecilik uygulamaları
Türkiye’de ilk olarak Kocaeli’de 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrasında bölgede
ve Türkiye’de gönüllülük konusunda halktan gelen yoğun istekler üzerine 2000 yılından
itibaren Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygulanmaya başlanmıştır. Tüm zorlamalara
rağmen ancak 2005 yılında çıkarılan ve bu konuda günümüzdeki tek yasal mevzuat olan İl Özel
İdareleri ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği’nin mevzuata girmesi ile
Kocaeli, İstanbul, Antalya, Konya, Mersin, Adana, Bursa, İzmir, Tekirdağ vb. birçok ilimizde
gönüllü itfaiyecilik çalışması başlatılmıştır. Ancak henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Bu
konuda birçok ilimizde gönüllü itfaiyecilerin sigortalandırılmaları ve iş güvenliği hususlarında
tartışmalar devam etmektedir. Gönüllü itfaiyecilik sistemini uygulayan illerimiz bu konuda
gönüllü itfaiyecilik yönetmelik veya yönergelerine koydukları bir madde ile ferdi kaza sigortası
poliçesi satın alma yoluna giderek ve bu personele iş güvenliği, hizmet içi eğitimleri vererek bu
sorunları aşma yoluna gittikleri görülmektedir.Türkiye’de yürütülen gönüllü itfaiyecilik
çalışmaları ve Karşılaştırmalı Analiz Raporunda detaylı olarak ele alınan ülke uygulamaları
örnekleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve ulusal düzeyde bir çerçeve mevzuat
oluşturulması faydalı olacaktır.
Uygulamanın yaygın olduğu ülkelerde gönüllü itfaiyecilerin daha çok kırsal alanda ihtiyaç
duyulan yerlerdeki itfaiye bünyelerinde istihdam edildikleri bilinmektedir. Benzer
uygulamaların Türkiye’de de azda olsa bazı belediyelerde uygulanmaya başlandığı
görülmektedir.
Bazı belediye itfaiye teşkilatlarındaki gönüllü itfaiyecilik uygulamalarının mevcut durumu
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 8-Türkiye’deki Bazı Büyükşehir ve İl Belediyeleri İtfaiye Teşkilatlarına Ait Gönüllü
İtfaiyeci Sayılarını Gösteren Tablo
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ŞEHİR

SAMSUN

KAYSERİ

K.MARAŞ

BALIKESİR

DENİZLİ

TEKİRDAĞ

MUĞLA

YALOVA

ELAZIĞ

EDİRNE

İSTANBUL

KOCAELİ

GÖNÜLLÜ
İTFAİYECİ
SAYISI

---

---

---

75

---

173

---

---

---

135

36
1

1750

Tablo 8’deki veriler yukarıda sayılarla ifade ettiğimiz diğer ülkelerdeki gönüllü itfaiyecilik
uygulamaları ile karşılaştırıldığında gönüllü itfaiyeciliğin Türkiye’deki itfaiye teşkilatları için ne
kadar önemli bir eksikliği ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda başlatılacak
çalışmalaraKocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği yol gösterici olabilir.
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ
1. AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtmak, yangın ve kurtarma
konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın
katkılarını sağlamak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında “Gönüllü
İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir.
2. KAPSAM
Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev
yapacak olan ‘Gönüllü İtfaiyecilerin kabulüne, görevlerine, kıyafetlerine, eğitimlerine,
sorumluluklarına ve gönüllülüğün sona ermesine dair esas ve usulleri kapsamaktadır.
3. HUKUKİ DAYANAK
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
• 5393 sayılı Belediye Kanunu
• Belediye İtfaiye yönetmeliği (21 Ekim 2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete)
• İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (9 Ekim 2005 tarihli
ve 25961 sayılı Resmi Gazete)
4. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN TANIMI
İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa disiplin ile bağlanmış, görevini din,
dil, ırk ayırımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren topluluğun gönüllü
üyelerine “Gönüllü İtfaiyeci” denir.
5. GÖNÜLLÜ VEYA GENÇ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ OLABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
• T.C. Vatandaşı olmak
• Gönüllü İtfaiyecilik için18, Genç Gönüllü İtfaiyecilik için 11 yaşını bitirmiş olmak
• Gönüllü İtfaiyecilik için en az ilköğretim okulu mezunu olmak
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• İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sahip olduklarını; doktor raporu ile belgelemek
• Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kâğıdı almak
6. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLERİN GÖREVLERİ
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde;
6.1. Yangınlara müdahale etmeye ve söndürmeye yardımcı olmak,
6.2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmede ve ilk yardım hizmetlerini yürütmede itfaiye ekiplerine
yardımcı olmak,
6.3. Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve
mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
6.4. Halkı yangın ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.
f)İtfaiye Daire Başkanlığının yapacağı eğitimlere, tatbikatlara, arama ve kurtarma
çalışmalarına katılmak.
6.5. Yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmeye yardımcı olmak
7. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞE KABUL, EĞİTİM VE ÇALIŞMA DÜZENİ
7.1. Gönüllü İtfaiyeci olmak isteyenler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
AFKOM Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvururlar.
7.2. Gönüllü itfaiyeciler, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün hazırlayacağı ve
uygulayacağı programa istinaden 2 hafta süre ile teorik ve pratik olmak üzere toplam 40 saat
eğitim alırlar. Eğitim programında teorik olarak verilen eğitim başlıkları şunlardır:
•

Moral eğitimi ve motivasyon

•

İtfaiyecilik mevzuatı

•

Yanma ve yangın, yangının yapısı, gelişimi

•

Yangın yerindeki tehlikeler

•

Araç ve malzeme bilgisi

•

Söndürme maddeleri ve teknikleri,

•

Arama ve kurtarma bilgisi,

•

Yangın önleme bilgisi,

•

İtfaiye araç ve malzeme bilgisi,

•

Ekip çalışması ve müdahale tatbikatları

7.3. Gönüllü İtfaiyeci adaylarının, eğitim süresince devamlılığı zorunludur. Eğitim gören
kursiyerlere, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Sınav sonucunda 60 puan ve üzeri not alanlar
Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanır. Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere, 40 saat staj
dönemi sonunda “Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı” verilir.
En az 2 yıl profesyonel itfaiyeci olarak çalıştığını belgeleyenler ve uzmanlık alanı
doğrultusunda destek vermek isteyenler, ayrıca eğitim ve sınava tabi tutulmaksızın Gönüllü
İtfaiyeciliğe kabul edilir.
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Yapılacak protokol çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek
kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimlerinin üyeleri de
Gönüllü İtfaiyeci olarak değerlendirilir.
8. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİĞİN SONA ERMESİ
8.1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda
bulunmak
8.2. Verilen görevleri yapmamak.
8.3. Her türlü yüz kızartıcı davranış ve hareketten hüküm giymek.
8.4. 1 (bir) yıl boyunca aylık nöbet programına izinsiz ve mazeretsiz katılmamak.
8.5. Bahsi geçen nedenlerden dolayı kişinin Gönüllü İtfaiyeciliği AFKOM Şube Müdürünün
teklifi, İtfaiye Daire Başkanı’nın uygun görüşü ve Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Genel
Sekreter Yardımcısı’nın onayıyla sona erer.
9. MALİ HÜKÜMLER
9.1. Gönüllü İtfaiyecilerin ferdi kaza sigorta poliçeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.
9.2. Gönüllü İtfaiyecilerin çalışma süreleri içinde araç, gereç ve kıyafet ve kişisel koruyucu
teçhizatları İtfaiye Dairesi Başkanlığınca temin edilir.
9.3. Gönüllü İtfaiyecilerin İtfaiye Grup Amirliklerindeki görevleri esnasında yemek ve
barınma ihtiyaçları İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir.
9.4. Çalışma süreleri içinde çalışma yerlerine geliş gidişleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.
9.5. Gönüllü İtfaiyecilerin; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile beraber
yurt içi ve dışındaki afetlere katılmaları halinde; ulaşım, yemek ve barınma masrafları İtfaiye
Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanır.
9.6. Gönüllü İtfaiyeciler; çalışmalarının karşılığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı’ndan yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan imkânların haricinde hiçbir
hak talebinde bulunmazlar.
10. YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME
10.1. Bu Yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmesiyle yürürlüğe
girer.
10.2. Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
10.3. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 2005 yılına ait Gönüllü İtfaiyecilik
yönetmeliği hükümleri geçerliliği sona erer.” şeklinde düzenlenmiştir.

5. Günümüzde İtfaiye Teşkilatlarının Etkinlik Durumları ve
Örnek İncelemeler
Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde nihai bir amaç olarak kabul edilen etkinlik kaliteli
hizmet sunumunun önemli şartlarındandır. İnsanlar için acil durum hizmetlerinin etkinliği, acil
durumlara zamanında, uygun personel ve araçlarla müdahale edilip edilmediği ile ilgilidir.
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İtfaiye hizmetlerinin etkinliği hizmetten yararlananların sağlık ve güvenliğini etkilemektedir.
İyi bir şekilde sunulan itfaiye hizmeti acil durumlarda yaşanan can kayıpları ve hasarların
azalmasını sağlarken itfaiye personeli tarafından yangın veya kurtarma esnasında yapılan bir
hata, kazazedenin yaşamının tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan özellikle
itfaiyenin temel görev alanı olan yangınlar kentlerin planlamasını, gelişmesini ve çeşitli
belediye hizmetlerinin sunumunu etkileyen önemli bir faktördür. Bir yılda meydana gelen
yangınların ülke bütçesine etkisi, trafik kazalarının oluşturduğu etkiden daha fazladır. Ancak
gerek geçmişte gerekse günümüzde itfaiye teşkilatı kamu yönetimi uzmanları tarafından ihmal
edilmiş bir konudur. İtfaiye hizmetlerinin sunumu hizmetten faydalananların yaşam hakkı ile
doğrudan ilgili olduğu için bu hizmetlerin etkinliği, vatandaş ve devlet arasındaki ilişkiyi de
etkilemektedir. Hızlı ve etkin bir şekilde sağlanan itfaiye hizmetleri vatandaşların devlete olan
güven ve bağlılığını arttırırken, bu hizmetlerin sunumunda yaşanan aksaklıklar devlete olan
güvenin ve devlet otoritesinin sorgulanmasına neden olabilmektedir.
Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarının gelişiminin ve hizmet kalitesinin arttırılması konusunda 1999
Marmara Depremi milat olarak kabul edilebilir. Yaşanan bu büyük afet, eksiklikleri daha
görünür kılmış, tüm kurumların kendi içlerinde özeleştiri yapmasını ve başta afet yönetimi ve
acil durum kuruluşları olmak üzere birçok alanda yeniden yapılandırma ve güçlendirme
çalışmalarını başlatmıştır. İtfaiye Teşkilatları da bunlardan biridir.Günümüz Türkiye’sinde bazı
büyükşehir ve il itfaiye teşkilatları bu yenileme ve güçlendirme çalışmaları sonucunda büyük
bir mesafe kat etmiş ve Avrupa standartlarına yakın hizmet üretmektedirler. Ancak bazı il ve
birçok ilçe ve belde itfaiye teşkilatlarımız ise bu gelişmeyi yakalayamamış olup çok kısıtlı
imkânlarla hizmet üretmeye çalışmaktadırlar.

5.1. Acil Durumlara Müdahale ve 112 Acil Çağrı Merkezi Uygulamaları
Dünyanın her yerinde acil durumlara müdahale ihbarın gelmesi ile başlar. Olay yerine
zamanında ulaşmak; uygun personel, araç ve ekipman sevk edilmesi; diğer acil durum
kuruluşları ile iletişim ve koordinasyon can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir.
Türkiye’de ise acil durumlarda 110 İtfaiye, 177 Orman Yangını, 155 Polis, 156 Jandarma, 158
Sahil Güvenlik, 122 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı vb. birçok acil durum ihbar hatları
kullanılırken 2014 yılında ülkemizde ilk ve pilot il olarak Antalya ve Burdur illerimizde Valilikler
bünyesinde hizmete giren “Acil Durumlarda Tek Numara 112 Acil Çağrı Merkezleri” hizmete
sokularak bu konuda önemli bir adım atılmıştır.
Bu durum 2014 yılından bu yana diğer illerimizde de süratle yaygınlaştırılarak günümüzde
yaklaşık elli ilimizde faaliyete geçirilmiştir. “Acil Durumlarda Tek Numara 112 Acil Çağrı
Merkezleri” müdahale kurumlarının birbirleri ile iletişimi ve koordinasyonu açısından çok
faydalı görülmekte ve diğer illerinde en kısa sürede bu sisteme geçmeleri hizmet kalitesi
açısından gerekli görülmektedir. Bu çağrı merkezlerinde günümüz iletişim sistemleri, ihbar yeri
tespit sistemleri, araç takip sistemleri, kamera sistemleri, dijital haritalar vb. teknolojileri
kullanmak itfaiye teşkilatlarının kaliteli hizmet sunumunda çok büyük bir önem teşkil
etmektedir.
İtfaiye Teşkilatlarının Valilik bünyesinde kurulan Acil Durumlarda Tek Numara 112 Acil Çağrı
Merkezleri’ne dâhil edilmesi yerel düzeyde hizmet veren itfaiye teşkilatlarının merkezi
yönetim ile ilişkilendirilmesi açısından da çok önemli görülmektedir.
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Türkiye’de Valilikler bünyesinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezleri bina, ortak iletişim
sistemleri (telsiz), personel eğitimi ve bu merkezlerde kullanılan teknolojik ekipmanlar
açısından standart hale getirilmelidir.

5.2. Yangından Korunma ve Halkın Bilinçlendirilmesi Hizmetleri
Uygulamaları
Türkiye’deki itfaiye teşkilatları için Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde hizmet içi eğitimlerin
hangi konularda yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen uygulamada eğitim konuları ile tesis
yetersizliğinden dolayı itfaiye teşkilatlarında bu eğitimlerin belli bir standarda uygun olarak
gerçekleştirildiği söylenemez. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen hizmet içi eğitim
konuları günümüz itfaiye teşkilatları için yetersiz kalmaktadır ve bu eğitim konularının tamamı
bir bütün olarak yeniden ele alınmalıdır.
Diğer taraftan halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarında her belediye ayrı ayrı eğitim programları
uygulamaktadır. Bu konuda da standart bir uygulamadan söz edilmesi mümkün değildir.
İtfaiye teşkilatlarında iki tür eğitimden bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi itfaiye
teşkilatları için hizmet içi eğitimleri, ikincisi ise halkın afet ve acil durumlarla ilgili (yangın
önleme ve güvenliği dâhil) bilinçlendirilmesi için verilen eğitimlerdir.
Ülke genelinde itfaiye teşkilatları tarafından uygulanan her iki tür eğitimde de standardizasyon
kaçınılmaz bir gerçektir.Tüm itfaiyeci kategorilerini kapsayan standart ve periyodik olarak
tekrarlayanulusal bir hizmet içi eğitim müfredatı ile halkın eğitimi için standart eğitim
modülleri geliştirilerek çocuk, genç, yetişkin ve engelli bireyler için ayrı ayrı standart eğitim
programları düzenlenmelidir.
Tablo 9-Türkiye’deki Bazı Büyükşehir ve İl Belediyelerinin İtfaiye Teşkilatlarının Yangın
Önleme Eğitimi Verilen Kişi Sayısını Gösteren Tablo
ŞEHİR
SAMSUN
KAYSERİ
K.MARAŞ
BALIKESİR
DENİZLİ
TEKİRDAĞ
MUĞLA
YALOVA
ELAZIĞ
EDİRNE

2020 YILINDA YANGIN
ÖNLEME EĞİTİMİ VERİLEN
KİŞİ SAYISI
16.385
19.663
8.147
44.748
27.772
4.125
36.537
4.391
1.494
1.510

5.3. Yangın Güvenliği ve Denetim Hizmetleri Uygulamaları
Belediye itfaiye teşkilatlarımızda yangın güvenliği ve denetim hizmetleri çeşitli disiplinlerde
lise, ön lisans, lisans seviyelerinde eğitim almış personel tarafından yerine getirilmektedir.
Oysa Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevlerin kaliteli
sunulabilmesi için bu birimde görev yapan personelin teknik düzeyde en az lisans seviyesinde,
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mimarlık ve mühendislik alanlarında eğitim almış teknik personelden seçilmiş olması
gerekmektedir.
İtfaiye Teşkilatlarında Yönetmeliklerin uygulanmasında çıkan sorunlar kaliteli hizmet
sunulmasını engellemektedir. İtfaiye Teşkilatları 2012 yılından önce yapı ruhsatı ve yapı
kullanım izin belgesi (iskân) düzenlenme aşamalarında onay vermekte iken 2012 yılından
sonra Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle bu onaylar tamamen ruhsat vermeye yetkili
kurumlara(Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgeleri
vb.) bırakılmıştır. Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi düzenleme safhalarına dâhil
olmayan İtfaiye Teşkilatları İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının düzenlenmesi safhalarında
doğrudan dâhil edilerek ilk safhalarda göz ardı edilen eksikliklerle ve vatandaş ile karşı karşıya
gelmektedirler. Bununla beraber binaların kullanım amacı değişiklikleri de itfaiye teşkilatları
için problem oluşturmaktadır. Ayrıca Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin
bazı maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin bazı maddeleri ve ilgili TSE Standartlarının
bazı maddeleri çelişmektedir. Bu ve benzer durumlar İtfaiye Teşkilatının hizmet kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen konu başlıkları dikkate
alınıpyapı sınıfları gruplandırılarak gruplandırılan bu yapı sınıflarına uygun standart denetim
formları geliştirilebilir.
Yangın önleme ve söndürme hizmetlerinin sunumundaki önemli faktörlerden birisi de
söndürme suyunun temini olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için şehir şebeke hattı üzerinde
yangın risk bölgelerine göre Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen
mesafelerde yangın hidrantları konulması yerleşim yerlerinin yangın güvenliği açısından büyük
bir önem arz etmektedir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin geniş katılımlı bir komisyon çalışması
ile güncellenmesi gerekmektedir.

5.4. Afet ve Acil Durum Hizmetleri Uygulamaları
Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere Belediyeler afet ve acil durumlarda kendi iç
birimlerini koordine edebilmek amacı ile afet koordinasyon merkezleri kurmaya
başlamışlardır. Büyükşehir Belediyeleri, afet ve acil durum hizmetleri ile İl Afet Koordinasyon
Merkezleri kapsamındaki (Türkiye Afet Müdahale Planı-TAMP) afet öncesi, sırası ve sonrasında
Belediyeler tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerini bu merkezler eliyle
yürütmektedirler.Bu merkezlerin Türkiye genelinde diğer illerimizde de yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Bu koordinasyon merkezleri aynı zamanda il valilikleri bünyesinde kurulan Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin (AADYM) Belediye bünyesindeki alt birimini
oluşturmaktadır. Burada çok kanallı iletişim sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, kamera
sistemleri, dijital haritalar vb. bilgi teknolojilerinin kullanılması kaliteli hizmet sunumunu
güçlendirecektir.
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5.5. Türkiye’deki Bazı İtfaiye Teşkilatlarının 2020 Yılı Etkinlik Verileri
5.5.1. Türkiye’deki Bazı İtfaiye Teşkilatlarının Müdahale Etkinlik Verileri
Tablo 10-Türkiye’deki Bazı Büyükşehir ve İl Belediyeleri İtfaiye Teşkilatlarının Müdahale
Etkinlik Verilerini Gösteren Tablo
ŞEHİR

SORUMLULUK
ALANI

NÜFUS

PERSONEL
SAYISI

İTFAİYE
ARACI
SAYISI

YILLIK MÜDAHALE
EDİLEN OLAY
SAYISI (2020)

SAMSUN

9.579 km²

1.348.542

214

47

6.999

KAYSERİ

16.917 km²

1.421.455

257

53

7.512

K.MARAŞ

14.327 km²

1.168.163

417

66

7.876

BALIKESİR

14.292 km²

1.240.285

688

133

8.757

DENİZLİ

12.134 km²

1.040.915

500

84

7.018

TEKİRDAĞ

6.218 km²

1.081.065

270

63

12.351

MUĞLA

12.974 km²

1.000.773

494

130

6106

YALOVA

139 km²

149.330

62

13

1.019

ELAZIĞ

2.230 km²

440.513

107

18

10.387

EDİRNE

955 km²

180.901

63

10

1388

Türkiye’de bazı Büyükşehir Belediyeleri hariç birçok itfaiye teşkilatının yukarıda binlerle ifade
edilmekte olan olaylara nitelik ve nicelik bakımından yetersiz sayıda personel, tesis, araç ve
gereçle hizmet sunmaya çalıştıkları görülmektedir.

5.5.2. Türkiye’deki Bazı İtfaiye Teşkilatlarının Eğitim ve Denetim Etkinlik Verileri
Tablo 11-Türkiye’deki Bazı Büyükşehir ve İl Belediyelerinin İtfaiye Teşkilatlarının Eğitim ve
Denetim Etkinlik Verilerini Gösteren Tablo
ŞEHİR

YANGIN ÖNLEME EĞİTİMİ
VERİLEN KİŞİ SAYISI (2020)

DENETİMİ YAPILAN İŞ
YERİ SAYISI (2020)

SAMSUN

16.385

1.478

KAYSERİ
K.MARAŞ
BALIKESİR

19.663
8.147
44.748

496
571
1.585

DENİZLİ
TEKİRDAĞ

27.772
4.125

883
970

MUĞLA

36.537

827

YALOVA

4.391

429

ELAZIĞ
EDİRNE

1.494
1.510

700
265

Türkiye’de bazı Büyükşehir ve İl Belediyelerinin kendi personel ve imkânları ile hazırladıkları
eğitim programlarını düzenleyip uyguladıkları görülmektedir.
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5.5.3. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Etkinlikleri
Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Dairesi Başkanlıklarının faaliyetlerini Samsun Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı özelinde incelediğimizde;
Sorumluluk Alanı:
Yüz ölçüm: 1.055 km²
Nüfus: 1.348.542 kişi
Yıllık Müdahale Edilen Olay Sayısı (2020 verileri): 6999
Coğrafi Konumu İtibari ile Yangın, Kaza ve Afet Riskleri:
Samsun; mevcut şehir ve orman yangınları ile trafik kazası risklerinin yanında Kuzey Anadolu
Fay hattında meydana gelen depremlerin tesir bölgesi içindedir. Samsun il sınırlarındaki
merkez ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı’na olan uzaklıklarına göre 1. 2. ve 3. derece deprem
bölgesi içerisinde yer almaktadır.
Samsun’un iklim özelliklerine bakıldığında sahil şeridi boyunca her yıl farklı ilçeleri etki altına
alan yağmurlar, akabinde ise su baskınları veya sel/taşkın olayları meydana gelmektedir.
Samsun il sınırları içerisinde Tekkeköy, Kavak ve Bafra ilçelerinde olmak üzere toplam 3 adet
Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.
Personel Durumu:
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hizmetlerini;
1) Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü, 18 personel
2) Müdahale Şube Müdürlüğü, 184 personel
3) Önlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 12 personel olmak üzere üç şube müdürlüğünde toplam
214 personel ile sürdürmekte olduğu görülmektedir.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden alınan verilere göre Samsun İlimiz Belediye norm kadro
standartlarında (A2) grubuna girmektedir.(A2) Grubu Belediyelerde İtfaiye Daire Başkanlığı
bünyesinde;
•
•
•
•
•

İtfaiye Daire Başkanı: 1
İtfaiye Şube Müdürü: 6
İtfaiye Amiri: 18
İtfaiye Çavuşu: 54
İtfaiye Eri: 432 kişi olmak üzere,

olması gereken toplam personel sayısı 511’dir. Aşağıdaki tabloda görülen toplam personel
sayısı ise 214 olarak görülmektedir. Samsun ilimizdeki itfaiye teşkilatımız personel sayısı
açısından norm kadro standardına göre %41,87 personel kapasitesi ile görevini yerine
getirmeye çalışmaktadır.Müdahale personeli 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde 3 vardiya
halinde çalışmaktadır. Personel yaş ortalaması 44,1 olarak görülmektedir.
Tablo 12-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Birim ve Statülerine
Göre Personel Dağılım Tablosu
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Lisans

Y. Lisans

Önlisans
2

Toplam
Kişi
Sayısı

2

2

9

1

15 28 11

Önlisans

8

1
Önlisans
(İtfaiyecilik
MYO
Mezunu)

Y. Lisans

1

Lisans

3

Ortaokul

2

İlkokul

Şirket Personel

29

3

1

5

2
Önlisans
(İtfaiyecilik
MYO
Mezunu)

Lisans

Y. Lisans

10 11 23

Önlisans

Şirket Personel

Memur
Personel
Sözleşmeli
Personel

9

Lise

8

Ortaokul

20

İlkokul

İşçi Personel

Önlem ve
Eğitim Şube
Müd.

Önlisans
(İtfaiyecilik
MYO
Mezunu)

1

5

2

1

1

48

1

53

8

44

Birim Toplam
Kişi Sayısı

18

Birim Yaş
Ortalaması

46,5

94

45

1

47

37

47

52

40

Birim Toplam
Kişi Sayısı

184

Birim Yaş
Ortalaması

44

9

41

0
0

İşçi Personel
Şirket Personel

Yaş
Ortalaması

0
1

Memur
Personel
Sözleşmeli
Personel

Lise

2

İşçi Personel

Müdahale
Şube
Müdürlüğü

Eğitim Durumu (Kişi Sayısı)

1

Lise

Memur
Personel
Sözleşmeli
Personel

Ortaokul

Afet
Koordinasyon
Şube
Müdürlüğü

İlkokul

Kurum Adı: Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı

1

1

1

3

48

Toplam Kişi Sayısı

214

Birim Toplam
Kişi Sayısı

12

Genel Yaş Ortalaması

44,1

Birim Yaş
Ortalaması

46,6

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda Gönüllü itfaiyecilik sistemi sadece
eğitim düzeyinde yürütülmektedir.

İtfaiye Aracı Durumu:
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İlk Müdahale Yangın Söndürme
İtfaiye Aracı
Çok Maksatlı Yangın Söndürme
İtfaiye Aracı
Su Tanklı Yangın Söndürme
İtfaiye Aracı

Vezirköprü

Toplam

1

2

1

1

3

1

2

1

2

4

Merdiven Aracı (32,37,44,56)

2

1

1

Merdivenli Yangın Söndürme
(Kombi) İtfaiye Aracı

2

2

3

Kurtarma Aracı

1

Su İkmal Aracı (10 ve 12 ton)

1

Dar Alan İtfaiye Aracı

0

Toplam

Havza

1

Çarşamba

İmdat Kılavuz Aracı

Bafra

İtfaiye Araçları

İlkadım

Tablo 13-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na Ait Müdahale Araç
Sayılarını Gösteren Tablo

1

1

6
6

4

2

13
4

3

2

12
1

1

13

8

2

11

1

1

2

9

6

47

Samsun ilimizin 17 ilçesi bulunmaktadır. Orta ölçekte bir nüfusa sahip her ilçede (25.00050.000 nüfuslu) itfaiye istasyonu bulunduğunu varsaydığımızda, Belediye İtfaiye
Yönetmeliği’nin 42. maddesinde belirtilen araç durumuna göre her ilçe de 7 araç ve buna göre
17 ilçede toplam 119 araç bulunması gerekmektedir. Oysa yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere
Samsun ilimizde 47 adet itfaiye aracı bulunmaktadır. Samsun ilimizdeki itfaiye teşkilatımız araç
sayısı bakımında yönetmeliğe göre %39,49 kapasite ile çalışmaktadır.
112 Acil Çağrı Merkezi:
Samsun itfaiye teşkilatımız “Acil Durumlarda Tek Numara 112 Acil Çağrı Merkezi” kapsamında
çalışmaktadır.
İki yıl önce 112 uygulamasına geçildi. Asılsız ihbar kayıtlarında oldukça düşüş görülmüştür.
24 saat çalışma, 48 saat dinlenme şeklindeki vardiya sistemi ile çalışılmaktadır.
Telsiz iletişimi %85 oranında sağlanmaktadır.
İtfaiyecilik Ulusal Meslek Standartları Uygulaması:
Samsun itfaiye teşkilatında ulusal meslek standartları 3-4 seviyelerinde uygulanmaktadır.
Günlük Çalışma ve Hizmet İçi Eğitim Programı:
Günlük çalışma ve hizmet içi eğitim programı uygulanmaktadır.
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Tablo 14-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na Ait Aylık Hizmet İçi
Eğitim Konuları ve Eğitim Sürelerini Gösteren Tablo
Sıra
No

Ders Adı

Süre
(Saat)

1

Yanma Yangın Bilgisi

10

2

Yangın Güvenlik Önlemleri

4

3

Söndürme Maddeleri, Cihazları ve Kullanım Teknikleri

10

4

Yangın Yerindeki Tehlikeler

2

5

Malzeme Bilgisi

20

6

İtfaiye Araçları

13

7

Yangın Müdahale Teknikleri

20

8

Çağrı Merkezi Yönetimi ve Haberleşme İlkeleri

3

9

Kurtarma Bilgisi ve Teknikleri

27

10

İlkyardım Bilgisi

33
Toplam

142

Eğitim merkezi bulunmakta, eğitim tesisi, çocuk kulübü ve eğitim kitapları mevcuttur.
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler:
Samsun itfaiye teşkilatında koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında aşağıdaki hizmetler
sunulmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proje Onayı
Yapı Kullanma İzin Onayı
İşyeri Açma Raporu
Halkı Bilinçlendirme Eğitimleri
İşyerlerine yönelik 2 saatlik ücretli eğitimler
Öğrencilere yönelik eğitim tatbikatlar
Gönüllü İtfaiyeci Eğitimler
Cankurtaran hizmetleri
Baca temizliği (Firmalar Eliyle)

Yapı Ruhsatı İtfaiye Onayı, Yapı Kullanma İzni İtfaiye Onayı ve İşletme Ruhsatı Hizmetleri:
Ruhsat vermeye yetkili kurumlar tarafından yapılan müracaatlar sonunda yönetmelik
kapsamında proje onayı, denetimler sonunda iskân kontrol ve işyeri raporu hazırlanma
hizmetleri verilmektedir.
Yönetmeliğin bazı bölümlerinde; örneğin sulu söndürme sistemlerinde, mevcut olmayan ve el
değiştirip yeniden raporlandırılan topluma açık yapılarda, ikinci bir çıkış imkânı olmayan ancak
yönetmeliğin zorunlu kıldığı binalarda, kaçış mesafelerinin uygulanmasında, kamuda iskân
alınmamış binaların teslim alınması sonrası ortaya çıkan ve tespit edilen eksikliklerin
giderilememesi konularında sorunlar yaşanmaktadır.
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Halkı Bilinçlendirme Eğitimleri:
İtfaiye Eğitim merkezleri tarafından alınan tüm müracaatlar değerlendirildikten sonra, eğitim
merkezinde veya yerinde programlar yapılarak afet, acil durum ve yangın güvenliği
konularında bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Stratejik Hedef ve Performans Göstergeleri:
Tablo 15-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na Ait Stratejik Amaç,
Stratejik Hedef ve Performans Göstergelerini Belirten Tablo
STRATEJİK AMAÇ

A.6. TÜM PAYDAŞLARLA BİRLİKTE ŞEHRİN YÖNETİMİNİ
SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF

H.6.3. Afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler almak

2021 yılında Afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlemler
almak
Açıklamalar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından tüm paydaşlarla birlikte şehrin yönetimini
sağlamak üzere, afet risklerine karşı halkımızla birlikte önlem almak için eğitimler ve
tatbikatlar yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ

NO

PERFORMANS GÖSTERGESİ

SKALA

2019

2020

2021

1

PG.6.3.1 İl genelinde Yangın Güvenlik
Denetimlerinin Yapılması

Adet

4000

3600

3600

2

PG.6..3.2 Halka yönelik düzenlenen
Yangın Güvenlik Eğitimleri ve tatbikatların
sayısı

Adet

150

250

300

3

PG.6.3.3 Halka yönelik düzenlenen Yangın
Güvenlik Eğitimleri ve tatbikatlara
katılanların sayısı

Kişi

5000

25000

75000

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEF
PERFORMANS HEDEFİ

A.10 İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN,
AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI
SAĞLAMAK
H.10.1 İtfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili müdahale
kapasitesini geliştirmek için önlemler
2021 yılında İtfaiye olayları açısından en hızlı ve etkili
müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler

Açıklamalar: İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın Sorumluluk Sınırları İçerisinde Yangın, Afet ve
Acil Durum Kapasitesinin artırılmasını sağlamak üzere itfaiye olayları açısından en hızlı ve
etkili müdahale kapasitesini geliştirmek için önlemler alınacaktır.
NO
1

PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG.10.1.1. İtfaiye İstasyonu Kurulması
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SKALA

2019

2020

2021

Adet

4000

3600

3600

Açıklamalar:İlkadım ilimiz dâhilinde Kıran ve Yakakent ilçesinde itfaiye istasyonunun
Kurulması
2

PG.6..3.2 Halka yönelik düzenlenen
Yangın
Güvenlik
Eğitimleri
ve
tatbikatların sayısı

Adet

150

250

300

Açıklamalar:Yapımına başlanan Vezirköprü İtfaiye Binasının tamamlanması ve Atakum
hizmet binasının yapılması
PG.6.3.3 Halka yönelik düzenlenen
3
Yangın
Güvenlik
Eğitimleri
ve
Kişi
5000
25000
75000
tatbikatlara katılanların sayısı
Açıklamalar:Ayvacık ve Atakum İstasyonları için Kombi (Su tanklı merdiven) itfaiye aracının
teslimi
A.10 İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN,
STRATEJİK AMAÇ
AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI
SAĞLAMAK
H.10.2 İlçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak alanlarında can
STRATEJİK HEDEF
güvenliği önlemleri almak
2021 yılında ilçelerdeki mevcut plaj ve mavi bayrak
PERFORMANS HEDEFİ
alanlarında can güvenliği önlemleri almak
NO

PERFORMANS GÖSTERGESİ

SKALA

2019

2020

2021

1

PG.10.2.1 İlçelerdeki mevcut plajlarda
can kurtaran hizmeti vermek

Km

25

29

29

PG.10.2.2 İlçelerdeki mevcut mavi
2
bayrak alanlarında cankurtaran hizmeti
Adet
6
7
12
veremek
A.10 İLİMİZİN SORUMLULUK SINIRLARI İÇERİSİNDE YANGIN,
STRATEJİK AMAÇ
AFET VE ACİL DURUM KAPASİTESİBİB ARTIRILMASINI
SAĞLAMAK
H.10.3 Afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal kaybını
STRATEJİK HEDEF
en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak
2021 yılında afet ve itfaiye olaylarında insanların can ve mal
PERFORMANS HEDEFİ
kaybını en asgari seviyeye indirmek için önlemler almak
NO
1
2

3
4

PERFORMANS GÖSTERGESİ
PG.10.3.1 Afet müdahale de görevli
personelin hizmet içi eğitim süresi
PG.10.3.2 Afete müdahalede görevli
personel ihtiyacı
PG.10.3.3 Afete müdahale de görevli
personelin kişisel koruyucu teçhizatının
yenilenmesi
PG.10.3.4 Gönüllü İtfaiyeci Sayısı
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SKALA

2019

2020

2021

Saat

240

240

240

Kişi

239

150

125

Adet

150

186

125

Kişi

20

50

50

Afet ve Acil Durum Hizmetleri:
Samsun Afet Planı kapsamında Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır.AFAD ile ortak eğitimler ve
tatbikatlar yürütülmektedir. AFAD farkındalık eğitim programlarına destek verilmektedir.
Bölge ve komşu illerden gelen her türlü talebe cevap verilmektedir. Samsun halkına acil
durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda broşürler dağıtılmaktadır.
Gönüllü İtfaiyecilik Çalışmaları:
Gönüllü İtfaiyeciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile ortak
bir Avrupa Birliği Projesi yürütülmektedir.
Arama-Kurtarma faaliyetleri ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına ve kırsal alanda bulunan
bazı mahallelerde mahalle muhtarı öncülüğünde kurulmuş ekiplere eğitimler verilmektedir.
COVİD-19 Çalışmaları:
Valilik ve Belediyeden gelen emirler doğrultusunda hareket edilmiştir.
Hizmetler aksatılmadan çalışanlar başta olmak üzere İtfaiye İstasyonlarına giren ve çıkan
vatandaşlar konusunda sıkı tedbirler alınmıştır.
Uyarı niteliğinde vatandaşlara itfaiye araçları ile sesli anonslar yapılmıştır.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Mevcut Durumu:
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın mevcut durumunu
incelediğimizde; personel statü farklılıklarının bulunduğu, norm kadro standardına göre
%41,87 personel kapasitesi ve dört farklı statüde personel istihdam edildiği görülmektedir.
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre %39,49 araç kapasitesi ile çalışılmakta olduğu
görülmektedir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında ve işletme ruhsatı
safhasında yapılan denetimlerde vatandaş ile sorunlar yaşandığı belirtilmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezi uygulamasında önemli bir eksikliğin yaşanmadığı belirtilmektedir.
Stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin bulunduğu görülmektedir.
Halkın eğitimi hizmetleri konusunda çocuk kulübü ve eğitim kitaplarının bulunduğu
belirtilmektedir.
Kurumun kendi personeli tarafından hazırlanan günlük çalışma programı ve hizmet içi eğitim
programlarının uygulandığı ve eğitim merkezi ile eğitim tesislerinin bulunduğu
belirtilmektedir.
Gönüllü İtfaiyecilik uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik Proje Geliştirme Dairesi
Başkanlığı ile ortak bir Avrupa Birliği Projesi yürütülmekte olduğu ve arama-kurtarma
faaliyetleri ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına ve kırsal alanda bulunan bazı mahallelerde
mahalle muhtarı öncülüğünde kurulmuş ekiplere eğitimler verildiği belirtilmektedir.
Afet ve acil durum hizmetleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortak çalışmalar
yürütüldüğü belirtilmektedir.

38

5.5.4. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün (İl Belediyesi) Etkinlikleri
İl Belediyeleri İtfaiye Müdürlüklerinin etkinliklerini incelemek üzere Yalova Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü’nün etkinliklerini örnek olarak ele aldığımızda;
Sorumluluk Alanı:
Yüz ölçüm: 139 km²
Nüfus: 149.330
Yıllık Müdahale Edilen Olay Sayısı (2020 verileri): 1019
Coğrafi Konumu İtibari ile Yangın, Kaza ve Afet Riskleri:
17 Ağustos depremini yaşamış ve 1. Derece deprem kuşağında olan bir bölgede konumlu
Yalova ili, deprem riskinin yanında il boyunca doğu-batı istikametindeki ormanlarıyla da orman
yangını riski barındırmaktadır. Lokal ve mevsimsel sel taşkınları da zaman zaman yaşandığı
bölgemizde büyük çaplı bir sel ve heyelan yakın geçmişte yaşanmamıştır. Ayrıca, bu bölgede
çeşitli kimyasalların üretildiği ve yurdun birçok yerine sevk edilen kimyasalların bulunduğu
fabrikalar bölgesi mevcuttur. Karayolu kimyasal madde taşımacılığı yoğun bir trafik
oluşturmaktadır. İzmit – Yalova – Bursa ve Ege bölgesi ulaşımının kilit noktası olan Yalova
tehlikeli madde taşımacılığı noktasında ciddi bir kapasiteye sahiptir.
Personel Durumu:
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün hizmetlerini 62 personel ile yürüttüğü görülmektedir.
Yalova ilimiz Belediye norm kadro standartları cetvelinde (B3) grubuna girmektedir.(B3) Grubu
Belediyelerde İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde;
•
•
•
•

İtfaiye Müdürü: 1
İtfaiye Amiri: 2
İtfaiye Çavuşu: 6
İtfaiye Eri: 54 kişi olmak üzere,

olması gereken toplam personel sayısı 63’dür. Aşağıdaki tabloda toplam personel sayısı ise 62
olarak görülmektedir. Yalova ilimizdeki itfaiye teşkilatımız personel sayısı açısından norm
kadro standardına göre kısmen yeterli sayıda görülmekte ise de personel statü farklılıkları göze
çarpmaktadır.Müdahale personeli 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde 3 vardiya halinde
çalışmaktadır. Personel yaş ortalaması 47 olarak görülmektedir.
Tablo 16-Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne Ait Eğitim ve Statü Durumlarına Göre
Personel Dağılım Tablosu
Statü

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön lisans

Lisans

Y.Lisans

Toplam

Memur

-

1

4

6

8

1

20

İşçi

8

8

22

-

1

1

39

Hizmt. Alımı
Toplam

1
8

10

1
26

6

39

10

2
2

62

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde gönüllü itfaiyecilik uygulamasının yapılmadığı
belirtilmektedir.
İtfaiye Aracı Durumu:
Başlangıç aracı 2 adet, çok maksatlı araç 2 adet, merdiven aracı 1 adet, orman aracı (4x4) 1
adet, kurtarma aracı 1 adet, su ikmal aracı 4 adet ve pikap araç 2 adet olmak üzere toplam 13
adet araç bulunmaktadır.Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen araç sayısına uygun
olduğu görülmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezi:
112 Acil Çağrı Merkezi 03 Kasım 2015 tarihinde kurulmuş ve Yalova İli genelini kapsayan itfaiye
Masası oluşturulmuştur.
Yalova İtfaiye Amirinin 112 Acil Çağrı Merkezinin işleyişi hakkındaki görüşü “112 Çağrı
Merkezindeki en büyük sıkıntı hiyerarşik olarak il belediyesi ve ilçe belediyelerinin birbirinden
ayrı bağımsız yapıya sahip olmalarıdır. İlçe belediyelerden personel temin edilmesi, ilçelerin
birbirinden uzaklığı nedeniyle problem olmaktadır. Büyükşehir belediyelerinde itfaiye hizmet
sınırı ve sorumluluğu il sınırlarına kadar olurken il belediyelerinde bu sınır sadece sorumluluk
alanındaki merkez ve ilçe belediyelerinde olduğu için sağlıklı bir iletişim ve haberleşme ağı
kurulamamıştır. Her istasyonda haber merkezleri devam etmektedir. İhbarın alınması ve bu
ihbarın merkeze ulaştırılması süresi uzamıştır. 112 İtfaiye personeline hiçbir iletişim becerisi
ve ihbar alma organize etme ve yönlendirme eğitimi verilmemiştir. Araç takip sistemleri ve
harita güncellemeleri sağlıklı çalışmamaktadır.“ şeklindedir.
İtfaiyecilik Ulusal Meslek Standartları Uygulaması:
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde İtfaiyecilik Ulusal Meslek Standartları uygulamasına
henüz geçilmemiştir.
Günlük Çalışma ve Hizmet İçi Eğitim Programı:
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde yazıya dökülmüş günlük çalışma programı yoktur.
Vardiyalar alışılagelmiş usuller ile yapılan sabah saat 09:00’ da araç, malzeme, devir-teslim
kontrolü ile başlamaktadır. Hizmet içi eğitim programı yoktur, zaman zaman lüzum üzerine
günlük eğitimler tertip edilmektedir. Spor ve eğitim tesisi bulunmamaktadır.
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler:
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin yüklediği denetim ve raporlama
görevleri yerine getirilmektedir.
Yapı Ruhsatı İtfaiye Onayı, Yapı Kullanma İzni İtfaiye Onayı ve İşletme Ruhsatı Hizmetleri:
İşyeri açma ruhsatı aşamasında ruhsat vermeye yetkili kurumun veya birimin İtfaiyeye havale
ettiği evrak kapsamında, açılacak işletmenin yangın güvenlik tedbirlerinin alınıp, alınmadığı
konusunda tespitler yapılmakta ve rapor olarak sunulmaktadır.
Halkı Bilinçlendirme Eğitimleri:
Talep halinde işletmelerde yangın güvenlik eğitimleri ve okullarda çocuklara yönelik
bilgilendirme seminerleri verilmekte, ilimizdeki STK’lardan gelen talepler doğrultusunda
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uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Çocuklara yönelik basit fiziksel parkurlar ile eğlenceli
olabilecek çeşitli aktiviteler yapılmakta, ahşaptan yapılma küçük bir itfaiye aracı ve yangın evi
ile oyunlar oynanmaktadır. İtfaiye haftasında ve 23 Nisan günlerinde bu parkurdan geçen
çocuklara katılım belgeleri ve “Gönüllü Küçük İtfaiyeci” başlıklı belgeler verilmektedir.
Stratejik Hedef ve Performans Göstergeleri:
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 2020-2024 Stratejik planında hedef “Yangın ve
afetlere karşı gerekli önlemleri almak ve olaylara müdahale performansını artırmak.” olarak
belirlenmiş olup, performans göstergeleri: “İtfaiyenin olay yerine en geç 6 dakikada ulaşması,
kişi başı hizmet içi eğitim süresi, tatbikat sayısı ve eğitim verilen kişi sayısı” olarak
belirlenmiştir.
Afet ve Acil Durum Hizmetleri:
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından verilen görevler çerçevesinde çalışmalar
yürütülmektedir.
Gönüllü İtfaiyecilik Çalışmaları:
Yalova Belediyesi
yapılmamaktadır

İtfaiye

Müdürlüğü

bünyesinde

gönüllü

itfaiyecilik

uygulaması

COVİD-19 Çalışmaları:
Valilik ve Belediyeden gelen emirler doğrultusunda hareket edilmektedir.
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Mevcut Durumu:
Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün personel durumunu incelediğimizde nicelik olarak
her ne kadar norm kadro standartlarına yakın sayıda personel istihdam edildiği görülmekte ise
de personelin statü farklılıklarının bulunduğu göze çarpmaktadır.
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen sayıda itfaiye aracının bulunduğu, ancak itfaiye
araçlarının istenilen niteliklere uygun olmadıkları belirtilmektedir.
Gönüllü İtfaiyecilik uygulamasının yapılmadığı belirtilmektedir.
Günlük çalışma ve hizmet içi eğitim programlarının bulunmadığı belirtilmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli personelin eğitim eksikliğinden ve teknolojik ekipmanların
yetersizliğinden dolayı problemler yaşandığı belirtilmektedir.
Stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin bulunduğu belirtilmektedir.
Halkın bilinçlendirilmesi eğitimleri olarak iş yerleri ve sivil toplum örgütlerinden gelen istek
doğrultusunda kurumun kendi personeli tarafından hazırlanan eğitim programlarının
uygulanmakta olduğu, çocuklara yönelik itfaiyeyi tanıtıcı ve yangın güvenliğine yönelik
eğlenceli parkurlarda basit fiziksel aktivitelerin yapıldığı belirtilmektedir.
Afet ve acil durum hizmetleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortak çalışmalar
yürütüldüğü belirtilmektedir.
İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı aşamasında ruhsat vermeye yetkili kurumun itfaiye
teşkilatına müracaat ettiği evrak kapsamında, açılacak işletmenin yangın güvenlik tedbirlerinin
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alınıp alınmadığı konusunda tespitler yapılmakta ve rapor olarak sunulmakta olduğu
belirtilmektedir.

5.5.5. Yalova İline Bağlı İlçe ve Belde İtfaiye Teşkilatlarının Mevcut Durumu
Tablo 17-Yalova İline Bağlı İlçe ve Belde İtfaiye Teşkilatlarının Araç ve Personel Durumlarını
Gösteren Tablo
YALOVA İLİ
İLÇELERİ
VE BELDESİ

İDARİ
YAPI

NÜFUS
(2020 YILI)

YÜZÖLÇÜMÜ
(km²)

İTFAİYE
ARAÇ SAYISI

İTFAİYE
PERSONEL
SAYISI

ALTINOVA

İlçe

30780

113

3

10

ARMUTLU

İlçe

9901

166

3

7

ÇINARCIK

İlçe

31699

147

9

30

ÇİFTLİKKÖY

İlçe

44808

136

5

21

TERMAL

İlçe

6532

67

3

6

ESENKÖY

Belde

3000

31

4

6

Tablo 17’yi incelediğimizde;
Termal İlçesi’nde norm kadro cetveline göre toplam 6 personel bulunması gerekirken
uygulamada da 6 personel olduğu, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 1 itfaiye aracı
bulunması gerekirken 3 itfaiye aracı bulunduğu görülmektedir. Bu durum Yalova ili Termal
İlçesi’nin yaz-kış turizm potansiyeli göz önüne alındığında normal olarak görülmektedir.
Armutlu İlçesi’ni ele aldığımızda ise norm kadro cetveline göre olması gereken personel sayısı
7 olup, uygulamada da 7 personel bulunmaktadır. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 1
itfaiye aracı bulunması gerekirken 3 itfaiye aracı bulunduğu görülmektedir. Armutlu İlçesi’nin
yaz-kış turizm potansiyeli göz önüne alındığında normal olarak görülmektedir.
Altınova İlçesi’nde norm kadro cetveline göre olması gereken personel sayısı 19 olup,
uygulamada 10 personel bulunmaktadır. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 7 itfaiye aracı
bulunması gerekirken 3 itfaiye aracı bulunmaktadır. Altınova İlçesi’ndeki yerleşik sanayi
tesislerini göz önünde bulundurduğumuzda Altınova İlçesi itfaiye teşkilatının hem personel
hem de araç sayısı bakımından son derece yetersiz olduğu göze çarpmaktadır.
Çınarcık İlçesi’nde norm kadro cetveline göre olması gereken personel sayısı 19 olup,
uygulamada 30 personel bulunmaktadır. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 7 itfaiye aracı
bulunması gerekirken 9 itfaiye aracı bulunmaktadır. Çınarcık İlçesi’nin yaz turizm potansiyeli
göz önüne alındığında bu durum normal olarak görülmektedir.
Çiftlikköy İlçesi’nde norm kadro cetveline göre olması gereken personel sayısı 22 olup,
uygulamada 21 personel bulunmaktadır. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 7 itfaiye aracı
bulunması gerekirken 5 itfaiye aracı bulunmaktadır. Çiftlikköy İlçesi’nin yaz turizm potansiyeli
göz önüne alındığında araç sayısının yetersiz kaldığı görülmektedir.
Esenköy Beldesi’nde norm kadro cetveline göre olması gereken personel sayısı 5 olup,
uygulamada 6 personel bulunmaktadır. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne göre 1 itfaiye aracı
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bulunması gerekirken 4 itfaiye aracı bulunduğu görülmektedir. Esenköy Beldesi’nin yaz turizm
potansiyeli göz önüne alındığında bu durumun normal olduğu görülmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Değişen ihtiyaçlarla birlikte nitelikli kamu hizmetine olan talep dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de İtfaiye’nin hizmeti sunma biçiminde değişimi ve gelişmeyi gerekli kılmaktadır. Ancak
dünyadaki uygulamalardan farklı olarak, Türkiye’de bu hizmet alanına yönelik yapılan
müdahaleler, itfaiye hizmetlerinde planlama, koordinasyon, standardizasyon ve gönüllülük
gibi alanlarda çeşitli sorunların doğmasına da yol açmaktadır. Bu durum itfaiye hizmetlerine
olan ihtiyacın giderilmesinin ötesinde, nitelikli bir hizmet sunabilmek için gerekli olan denetim,
yönetişim, hizmette yerellik, kamu hizmet standartlarının belirlenmesi gibi ilkelerin hayata
geçirilmesinde ciddi boşluklar yaratmaktadır.
İtfaiye hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunulabilmesi için hizmet alanına ilişkin
eksiklikleri giderecek hareket, koordinasyon, standardizasyon, eğitim ve denetim kabiliyetini
nitelik ve nicelik bakımından arttıracak yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’deki tüm (Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde) itfaiye teşkilatlarının gelişmiş ülkelerdeki itfaiye
teşkilatlarında olduğu gibi; binaları, araçları, ekipmanları ve personelinin bilgisi, becerisi,
kıyafeti, olaylar karşısındaki tutum ve davranışları ile hizmet sunduğu halka güven veren
teşkilatlar haline getirilmesi gerekmektedir.
İtfaiye hizmetleri kamu yönetimi içerisinde ayrı bir önemle ele alınmalı, itfaiye hizmetlerinin
özel nitelikleri göz önünde bulundurularak sadece yerel yönetimler düzeyinde değil, merkezi
idare tarafından da birtakım politika ve uygulamalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu
hizmetlerin vatandaşlara eşit bir şekilde ulaştırılması, merkezi yönetimin bakış açısına uygun
olarak karar ve uygulamaları ile mümkün olabilir.
Bu çalışmada; mevzuat ve literatür araştırmasının yanı sıra, yedisi Büyükşehir Belediyesi biri İl
Belediyesi olmak üzere toplam sekiz belediyenin itfaiye teşkilatı yöneticileri ile çevrimiçi
yapılan birebir görüşme ve yazılı görüş bildirme yolu ile elde edilen bilgilerin analizi belirli
konuları ön plana çıkarmaktadır.

6.1. Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetim İlişkileri Açısından Mevzuat
Önerileri
Merkezi yönetim ile yerel yönetim ilişkileri açısından kısa vadeli çözüm önerisi olarak Belediye
itfaiye hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan;görev tanımları, eğitim, denetim, koordinasyon,
standardizasyon vb. konuların yerel düzeyde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurullarında
ele alınarak bu konularda alınacak kurul kararları ile çözüme gidilebilir. Ayrıca İl Özel İdareleri
ve 6360 sayılı Büyükşehir yasasıyla kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
sorumluluk alanları arasında bulunan “acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin
koordinasyonu ve yürütülmesi” kapsamında, itfaiye teşkilatlarının bu ve benzeri sorunlarının
giderilmesinde önemli bir rol üstlenerek, merkezi yönetim ile ilişkilendirilmesi hususu başta
olmak üzere diğer konularda da çözüme ulaşılmasında katkı sağlayabilir,Orta vadeli çözüm
önerisi olarak ise merkezi düzeyde belediye itfaiye teşkilatlarının görev tanımları ile eğitim,
denetim, koordinasyon ve standardizasyon konularını kapsayan ulusal düzeyde mevzuat
çalışmaları yapılması önerilmektedir.
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6.2. Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik İle İlgili Mevzuat Önerileri
6.2.1. Belediye İtfaiye Yönetmeliği
Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin “Görev ve Sorumluluklar” başlıklı 6. maddesindeki görev
tanımlarının net olarak belirlenmesi gerekmektedir.
Yönetmeliğin 6. maddesinin Tablo-1’de belirtildiği şekilde değiştirilmesi halinde görev
tanımlarının daha net olarak belirleneceği değerlendirilmektedir..
Ayrıca Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 32. Maddesi’nde belirtilen Denetim konuları dahilbir
bütün olarak ele alınıp tekrar güncellenmesi önerilmektedir.

6.2.2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliklerinde
2012 yılında yapılan değişikliklerle binalarda yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi
düzenlenme safhalarında itfaiye teşkilatları tarafından yapılan proje inceleme ve onay süreci
kaldırılmış olup, aynı binalar için İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı düzenlenmesi safhasına
doğrudan dahil edilen itfaiye teşkilatları yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi düzenlenmesi
safhalarında göz ardı edilen veya gözden kaçan eksikliklerden dolayı vatandaş ile karşı karşıya
kalmakta ve önemli sorunlar yaşamaktadır. Bu gibi durumlar İtfaiye Teşkilatlarının hizmet
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
İtfaiye teşkilatlarının denetim hizmetleri uygulamasında en büyük sorunlardan biri de işyeri
faaliyetlerinin yapı tasarımına uygun binalarda yapılmamasıdır. Konut tasarımlı ve yapı ruhsatlı
bir binada okul faaliyetinin yürütülmek istenmesi bu konuda örnek olarak verilebilir. Ayrıca
faaliyet konularına göre birçok kamu kurumunun ruhsat vermeye yetkili olması ve her
kurumun kendine has mevzuatla yürütülmesi, yangın güvenliği açısından uygulamada
farklılıklar oluşturmaktadır. Bu ve buna benzer durumlarda itfaiye teşkilatları çözümsüz
kalmakta olup, yaşanan bu sorunlarında dikkate alınarak geniş katılımlı bir teknik komisyon
tarafından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin tekrar değerlendirilmesi
önerilmektedir.

6.3. Afet ve Acil Durum Yönetimi İle İlgili Öneriler
Ülkemizde afet ve acil durum yönetiminin temel esaslarından olan önleme, hazırlıklı olma,
müdahale ve iyileştirme safhalarından genel olarak sadece müdahale kısmı önemsenmekte ve
diğer esaslar ikinci planda görülmektedir. Bu anlayış günümüz afet ve acil durum yönetimi
anlayışıyla maalesef bağdaşmamaktadır. Oysa afet ve acil durum yönetiminin yukarıda
belirttiğimiz dört safhası da aynı öneme haiz olmalıdır. Ülkemizdeki itfaiye teşkilatlarının
anlayışı da yukarıdaki anlayışla maalesef aynı paralelde seyretmektedir. Yani acil durum
yönetiminin müdahale faaliyetleri ön planda tutulmakta, önleme faaliyetleri ise ikinci plana
atılmaktadır. İtfaiyenin temel görevlerinden biri olan binalarda alınacak yangın önlemlerini
belirlemek, halkı yangın ve acil durumlar konusunda eğitmek müdahaleyle eş değer olarak
önemsenmeli ve itfaiye teşkilatlarımızın bu konudaki bakış açısını değiştirecek hizmet kalite
standartları belirlenerek bu standartlara performans göstergelerinde yer verilmesi
önerilmektedir. İtfaiye teşkilatlarımızda yangının söndürülmesi ile yangının nasıl önleneceği
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konularının eşit düzeyde öneme haiz olduğu anlayışının benimsenmesinde bu performans
göstergelerinin yardımcı olacağı düşünülmektedir.

6.4. Yangından Korunma (Önleme) Hizmetleri İle İlgili Öneriler
6.4.1. Halkın Bilinçlendirilmesi Çalışmaları İle İlgili Öneriler
Halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarında her belediyenin itfaiye teşkilatı müfredat ve içerik
olarak ayrı ayrı eğitim programları uygulamaktadır. Bu konuda da standart bir uygulamadan
söz edilmesi mümkün değildir. Halkımızın genel olarak yangın önleme tedbirlerine ölü yatırım
şeklinde bakması anlayışını değiştirecek, insanlar için yapılarda en önemli konunun yapının
sağlamlığı, yangın güvenliği ve can güvenliği olduğunu;binanın görselliği, manzarası, konforu
vb. konularının ise ikinci planda kalması gerektiğini anlatacak farkındalık çalışmalarına ağırlık
verilmeli ve bu konuyu örneklerle anlatacak standart eğitim modülleri geliştirilerek
uygulanmalıdır.
Ayrıca itfaiye teşkilatlarında yangından korunma (önleme) faaliyetlerine yönelik
bilinçlendirme çalışmaları için ise çocuk, genç, yetişkin ve engelli bireyler için ayrı ayrı standart
eğitim modülleri geliştirilerek; itfaiye teşkilatlarının eğitimleri bu modüller üzerinden standart
olarak yürütmesi ve itfaiye hizmetlerinin tanıtımı için sosyal medya ile televizyon kanallarında
güncel, ilgi çekici ve standart kamu spotları yayınlanarak halkın bilinçlendirilmesi
çalışmalarının sürdürülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

6.4.2. Denetim Hizmetleri İle İlgili Öneriler
İtfaiye teşkilatlarımızda önleme faaliyetleri kapsamında denetim hizmetlerinde görevli
personelin mimarlık ve mühendislik (Makine, İnşaat, Elektrik, Kimya vb.) eğitimi almış,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’teki yoruma açık maddelerin bilimsel
açıklamasını yapabilecek kapasiteye sahip kişilerden seçilmesi ve yönetmeliklerin
uygulanmasında dikkat edilecek konuları içeren eğitimleri almalarının sağlanmasının önleme
ve denetim hizmetlerinin kalitesini arttıracaktır. Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelikte belirtilen konu başlıkları dikkate alınarak uygulanabilir yapı sınıfları tespit edilip,
tespit edilen bu yapı sınıflarına özel, standart denetim formlarının geliştirilmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.

6.5. İtfaiye Teşkilatlarında Uygulanan Hizmet içi Eğitimler İle İlgili
Öneriler
Ülke genelinde itfaiye teşkilatları arasında hizmet içi eğitimde standardizasyon kaçınılmaz bir
gerçektir.
Türkiye’deki itfaiye teşkilatları için Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde hizmet içi eğitimlerin
hangi konularda yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen hizmet alanın genişlemesinden dolayı
eğitim konularının eksik kalması ve uygulama eğitimleri konusunda tesislerin yetersizliğinden
dolayı itfaiye teşkilatlarında bu eğitimlerin belli bir standarda uygun olarak gerçekleştirildiği
söylenemez. Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde belirtilen hizmet içi eğitim konuları hizmet
alanlarının genişlemesinden dolayı günümüz itfaiye teşkilatları için yetersiz kalmaktadır ve bu
eğitim konularının tamamı bir bütün olarak yeniden ele alınmalıdır. Bu konuda tüm itfaiyeci
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kategorilerini kapsayan standart ve periyodik olarak tekrarlayan ulusal bir hizmet içi eğitim
müfredatına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
Hizmet içi eğitim programlarında kısa vadede itfaiye teşkilatlarının güncel görev tanımları ile
tam olarak örtüşen yerel düzeyde bir hizmet içi eğitim müfredatı hazırlanarak pilot il veya
bölgelerde bu müfredat programının uygulamaya sokularak izlenmesi , orta vadede ise pilot
uygulamalardaki durumunda dikkate alınarak merkezi düzeyde tüm itfaiyeci kategorilerini
kapsayacak standart ve periyodik olarak tekrarlayan ulusal bir hizmet içi eğitim müfredatı
hazırlanarak uygulamaya sokulması önerilmektedir.

6.6. İtfaiye Hizmet Binaları İle İlgili Öneriler
Yerleşim birimlerine uygun araç ve personel kapasiteleri göz önünde bulundurularak günün
şartlarına göre itfaiye teşkilatlarının ihtiyacı olan spor ve eğitim tesisleri de dikkate alınarak
farklı büyüklüklerde tip projeler hazırlanması ve bu tip projelerin Türkiye genelinde
uygulanması önerilmektedir.

6.7. İtfaiye Araç ve Ekipmanları İle İlgili Öneriler
İtfaiye teşkilatlarında kullanılan müdahale araçları kullanım amaçlarına göre sınıf ve
kategorilere ayrılarak araç kod numaraları verilmeli ve kod numarası verilen bu araçların
üzerinde bulundurulması gereken asgari ekipman ve malzemelerin belirlenerek standart hale
getirilmesi önerilmektedir.

6.8. Personel Özlük Hakları ve Statüleri İle İlgili Öneriler
Türkiye’de itfaiye teşkilatlarında istihdam edilen personelin devlet memuru statüsünde olması
esastır. Türkiye’deki tüm itfaiye teşkilatlarında memur personel olarak istihdam edilen
personel sayısı 2015 verilerine göre 19445, norm kadro standartları cetvelinin 2018 verilerine
göre ise bu sayı 33578 olarak görülmektedir. Belediyeler aradaki bu farkı statü farklılıkları olan
işçi, sözleşmeli personel ve şirket personelleri ile kapatmaya çalışmaktadırlar.
Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarında memur, sözleşmeli personel, daimi işçi ve belediyelerin
kurmuş olduğu personel şirketleri üzerinden alınarak istihdam edilen personel olmak üzere
dört ayrı şekilde personel istihdam edildiği görülmektedir. Bu durum günümüzde itfaiye
teşkilatları içerisinde eğitim, statü, sosyal hak ve ücret farklılarından dolayı iş barışını zedeleyici
en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı itfaiye
teşkilatlarındaki statü farklılıklarının giderilmesi gerekmektedir.
İtfaiye teşkilatlarında norm kadro cetvelinde belirtilen kadroların dışında yangın, kurtarma,
dalgıç, dağcı vb. personel arasında ayrımcılığa neden olabilecek yeni kadro ihdası veya
görevlendirmeler asla yapılmamalıdır. Türkiye’de bazı itfaiye teşkilatlarında bu tip yanlış
uygulamaların yapılmakta olduğu görülmektedir.İtfaiye teşkilatlarında bir personele dağcı
veya dalgıç kadrosu verildiğinde o personele kadrosu dışında başka bir görev verilmesi halinde
bir takım kişisel ve hukuki sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu durum ücret farklılıklarına
ve personel arasında ayrımcılığa neden olabilmektedir. Çünkü dağcılık ve dalgıçlık gibi görevler
bölgenin coğrafi durumuna göre istisnai görev olarak ortaya çıkabilmektedir.Oysa
yurtdışındaki uygulamalara bakıldığında bu görevlerin tamamının itfaiyeci kadrosu üzerinde
toplandığı görülmekte olup itfaiyeciler görev tanımında belirtilen her işi yapabilen kişiler
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olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı yurtdışındaki itfaiyeciler mesleki düzeyde görevlerini
gerekli yetkinlikte yaptıkları için halkın gözünde saygı duyulan ve sevilen insanlar olarak
görülmekte olup dalgıçlık, dağcılık, kurtarıcı vb. eğitimleri almış sertifika sahibi itfaiyeciler bu
sertifikalar sayesinde artı puan alarak bu becerilerini terfi konularında değerlendirmekte
olduğu bilinmektedir. Bu sebeplerden dolayı Türkiye’de de yurtdışındaki itfaiye teşkilatlarında
uygulanan bu veya benzeri bir sistem uygulanabilir.
Ayrıca itfaiye teşkilatlarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki çalışmalarda itfaiye
çalışanlarının hangi aralıklarla hangi tür sağlık kontrolü ve testlerden geçirilmesi gerektiğinin
belirlenmesi ve standart hale getirilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte kişisel koruyucu
ekipmanlar ile belirli periyotlarda testten geçirilmesi gereken ekipmanların testlerinin
denetimi standart hale getirilmelidir.

6.9. 112 Acil Çağrı Merkezlerinin Mevcut Durumları İle İlgili
Öneriler
Ülkemizde 2014 yılında Valilikler bünyesinde “Acil Durumlarda Tek Numara 112 Acil Çağrı
Merkezleri” hizmete sokularak önemli bir adım atılmıştır. İtfaiye teşkilatlarının Valilikler
bünyesinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne dâhil edilmesi, yerel düzeyde hizmet veren
itfaiye teşkilatlarının merkezi düzey ile ilişkilendirilmesi ve hizmet kalitesi açısından önemli bir
gelişme olarak görülmektedir.
Türkiye’de Valilikler bünyesinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezleri bina, ortak iletişim
sistemleri (telsiz), ortak yazılım programları, araç takip sistemleri, ihbar yerinin tespiti
sistemleri vb. sunulan hizmetin kalitesini etkileyebilecek tüm teknolojik ekipmanlar açısından
standart hale getirilmesi önerilmektedir. Bu merkezlerde görev yapacak personelin halkla
ilişkiler, iletişim,stres yönetimi konularında eğitimli ve sorumluluk alanlarındaki görevli acil
durum kuruluşlarının görev tanımları ile bu kuruluşların konuşlanma yerleri, müdahale
kabiliyetleri ve kapasiteleri konularında bilgili olmalarının sağlanması gerekmektedir.

6.10. Gönüllü İtfaiyecilik Uygulamaları İle İlgili Öneriler
Türkiye’de yürütülen gönüllü itfaiyecilik çalışmalarının bu proje kapsamında ve bu konuda
Avrupa ülkelerindeki itfaiye teşkilatları ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapan
uluslararası bireysel danışmanımızın raporunun sonuçlarından da faydalanılarak yeni bir
çerçeve mevzuat çalışması yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının yaygın olduğu ülkelerde gönüllü itfaiyecilerin daha çok kırsal
alanda ihtiyaç duyulan yerlerdeki itfaiye teşkilatları bünyesinde istihdam edildikleri
bilinmektedir. Aynı veya benzer uygulamalar azda olsa Türkiye’de de uygulanmaya
başlanmıştır. Bu konuda orta vadeli çözüm önerisi olarak günümüz şartlarına uygun ve
evrensel bir bakış açısı ile merkezi düzeyde yeni bir çerçeve mevzuat çalışması yapılması
önerilmektedir.Kısa vadeli çözüm önerisi olarak ise günümüz şartlarına uygun ve evrensel bir
bakış açısı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından uygulamada yaşanan hukuki sorunlarda göz
önünde bulundurularak yeni ve standart bir gönüllü itfaiyecilik yönetmeliği hazırlanıp yine
Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda tüm belediye meclislerinden bu yönetmeliğin
aynı şekilde geçirilmesi sağlanarak Türkiye genelinde standart bir uygulamaya gidilebilir.Aynı
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zamanda bu yönetmelik orta vadeli öneri olarak belirtilen çerçeve mevzuat çalışmasına temel
oluşturabilir.

6.11. Stratejik Hedef ve Performans Göstergeleri İle İlgili Öneriler
Belediyeler tarafından hazırlanan stratejik planlarda itfaiye hizmetlerine ilişkin temel amaç ve
bu amaca ulaşmak için ilgili hedefler ile performans göstergeleri belirlenerek somutlaştırılması
ve bu göstergelerin ölçülebilir olması gerekmektedir.
Hizmetin kalitesinin arttırılması açısından itici güç olarak;
•
•
•
•
•
•
•

Kentsel ve kırsal alanlarda yangın ve olaylara ulaşım süresi konusunda sayısal hedefler
belirlenmesi,
Kentsel ve kırsal alanlardaki yangın hidrantları nın sayısının arttırılması konusunda sayısal
hedefler belirlenmesi,
Afet ve acil durumlar konusunda halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarına yönelik sayısal
hedefler belirlenmesi,
Gönüllü itfaiyeci ve istasyonu konusunda sayısal hedefler belirlenmesi,
Denetimi yapılan iş yeri konusunda sayısal hedefler belirlenmesi,
Diğer acil durum kuruluşları ile ortak olarak yapılan tahliye ve eğitim tatbikatları
konusunda sayısal hedefler belirlenmesi,
Hizmet sunulan halka yönelik memnuniyet anketi çalışması konusunda sayısal hedeflerin
belirlenmesi,
vb. önerilmektedir.

6.12. Ulusal Meslek Standardı Uygulamaları İle İlgili Öneriler
Türkiye’de itfaiyecilik ulusal meslek standartları çalışması tamamlanmış ancak bürokratik
süreç henüz tamamlanamadığı için tam olarak uygulamaya geçirilemediği görülmektedir. Bu
sürecin bir an önce tamamlanarak ulusal meslek standartlarının uygulamaya sokulması
önerilmektedir.

6.13. İtfaiye Teşkilatlarında Kullanılan Dokümantasyon İle İlgili
Öneriler
İtfaiye teşkilatlarında denetim tutanak ve raporları, ihbar alma, ekip yönlendirme, günlük
çalışma programları,nöbet değişim tutanakları, araç ve ekipmanların test tutanakları,
raporlama vb. diğer dokümanların standart hale getirilmesi önerilmektedir.

6.14. Yangın Söndürme Olaylarında Söndürme Suyu İhtiyacının
Karşılandığı Hidrantlar İle İlgili Öneriler
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 95. maddesinin 8. bendinde
“Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra
yapamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda
meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu
yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş
yeterli
kapasitede
yangın
havuzları
ve
sarnıçları
yaptırmak
mecburiyetindedir.”denilmektedir.Ancak Türkiye’de özellikle kırsal alanlarda olmak üzere
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birçok yerleşim bölgelerinde yönetmeliğin bu maddesi dikkate alınmayıp ihmal edildiği
görülmektedir.
Şehirlerde su şebekesi hattı üzerinde yangın risk bölgelerine göre yangın hidrantları konulması
yerleşim yerlerinin yangın güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bundan dolayı
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 95. maddesinin özellikle kırsal alanlar
olmak üzere tüm yerleşim birimlerinde de uygulamasının sağlanması önerilmektedir.
Bu konunun hizmet kalite standartlarının hazırlanması sırasında dikkate alınmasının bilhassa
kırsal alanlar için çok faydalı olacağı düşünülmektedir.

6.15. Belediyelerin Farklı Uygulamaları İle İlgili Öneriler
Belediye itfaiye teşkilatlarındaki yaptırım gücü olan denetim eksikliğinden dolayı mevzuat
dışında farklı uygulamalar olduğu izlenmektedir. Bu farklı uygulamalardan kaynaklanan
sorunların tespit edilmesi, etkili ve yaptırım gücü olan bir denetim sistemi oluşturulmasının,
itfaiye teşkilatlarının denetlenmesine yönelik güncel ve standart bir denetim formu
hazırlanması ve hizmet kalitesi denetimlerinin bu standart form üzerinden yapılmasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
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