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İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın
Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

Malatya Büyiikşehir Belediye Meclisi, Büyfüşehir Belediye Başkan Ahmet Çakır'ın

Başkanlığında toplandı.

Gtindemin lO'uncu maddesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Görev ve Çalrşma
Yönetmeliği tasarısı ile ilgili itfaiye Dairesi Başkanlığı'nın l1.08.2014 tarlh, 20|4/58
sayılı yazısı ile Hukuk İhtisas Komisyonu'nun l2,o9.2o|4 tarih,005 sayılı raporu ve eki

yönetmelik okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Hukuk İhtisas Komisyonunca görüşülerek son şekli verilen, 29 maddeden oluşan,
ıtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ekli Görev ve Çalışma yönetmeliği tasarrsrnrn kabulüne,
katılanların oy birliğiyle karar verildi.
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MALATYA BÜYÜKşEHiR BELEDiYEsl
iTFAiYE DAİREsi ılş«,lıı,ıĞl
GöREV VE ÇAL!ŞMA YöND,TMELİĞI

BiRiNcl BöLüM

Amaç, Kapsam, Day8naIq Tanlmlar v€ Teşkilat

Amaç

Mıdde l- Bu yönetneliğin

esaslarrnı dOzenlemektir.

Kapsam

Mıdd€ 2- Bu

amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdiirlüklerinin çalışma usul ve

yönetmelik Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı

Müdiıİlukleİinin görev, yetki ve çalışma konularını kapsar.

ile bağlı

Şube

Dayın8k
Mgdde 3- Bu yönetmelik, aşağıdaki yasal dtlzenlemeler çeIçevesinde haz ıIlanmıştır.
- l0.07.2004 tarih ve 52l6 saytlı "Büyifuehir Belediyesi Kanunu",
- 03.07.2005 tarih ve 5393 sayllı "Belediye Kanunu",
- 21,10.2006 tarih ve 26326 sayılı "Belediye İtfaiye Yönetmeliği",
- 09.09.2009 tarih ve27344 sayılı"Binalann Yangından Korunması Hatkında Yöneinelik",
- 279344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
- 22l02/2007larıh ve 26M2 sayılıBelediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Müalli ldare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
standartlanna Dair yönetmelik,
- 28ll2/|99E tarih ve 13543 Sayılı Bakanlar Kurulu Kafarı ile ytırttrlüğe konulan Sabotaj|ara
Yönetmeliği7269 sayılı Umumi Hayata Müessil Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun,
HükttrnIerine dayanılarak hazırlanmıştır.

kaşı Korunma

Tınımlar
Mıdde ,l- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a)

Bakan|ık: İçişleri Bakanlığını,

b) Belediye: Malatya Büyükşehir Belediyesini,
c) Üst YOnetici: Malatya Büyilkşehir Belediye Başkanını,
d) Üst yOnetim: Malatya BtlyUkşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekıeter Yardımcılannı,
e) Daire Başkanı: Malatya BüyUkşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanını,

D Şube MUdüılüğü: İtfaiye Dairesi Başkanhğına doğudan bağh alt birimleri,
g) Grup Amirliği: Müdahale Şube lvludiillüğtine bağlı ilçe ölçeğinde itfaiye hizmetlerini yunıten biıimleri,
h) Müfreze: Grup Amirliğine bağlı en kiiçiik müdahale birimlerini,ifade eder

TGşkilıt
Maddc $. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanlığına bağlı;
a)Müdahale Şube Müdiirluğü

b)Rüsat Eğitim Şube MüdiElüğü
c)Malatya Afet Koordinasyon

(MAKoM)

Şube Müdttrlüğü

iKİNCİ BÖLÜM

itfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bığlı Şube Müdürıükt€rinin

Görcvleri

İtfaiye Dairesi Başkınhğının görevleri

Mıdde 6- (l)

İtfaiye Dairesi Başkanlığının Görevleri;
Yangınlara müdahale etmek ye söndiıürmek.
b) Her ttırlü kaza, çökme, patlam4 müsur kalma ve benzeri durumlaıda teknik kurtarma gerektiren olaylara
müdahale etmek ve ilk
hizmetlerini yiirutmek; arazide, su iistii ve su altında her tiiIlü arama ve kurtarma
çalışmalarını yapmak.
a)

l/7

c) Arazide,su iıstü ve su altı hel tiirlu arama ve kurtarma çalışmalan yapmak
d) Su baskınlarına mtıdahale etmek.
e) Doğal afetler ve olağanüstii durumlalda kurtarma çalışmalaruıa katılmak.

f) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde annna işlemine yardımcı

olmak.

g) Üst Yönetimden alınacak onayla Büyükşehir Belediyesi snrrları dışındaki olaylara mtldahalede iıraç ve
personel desteği sağlamak.
ğ) Talep edilrnesi halinde orman yangınlarının söndOrtllmesi çalışmalanna katılmak.
h) Tesisler ve motorlu taşıtlal düil tiim malzeme ve teçhiz^tm ikmal bakım ve onanmlnı yapmak/yaptırmalç
hiznete haz ır duıumda tutmak.
ı) Yangın hi&atlannın kolulacağı yerleri Ruhsat Eğitim ve Müdüale Şube Müdürlüğii ile birlike tesPit
ederek ilgili birimleri ile işbirliği yaparak yerleştirmek.

i) İtfaiye Dairesi Başkanlığı santraline yapılan ihbar ve başvurulan değerlendirerek ekipleri yönlendirmek ve
müdaha|e edilen olaylar hakkında raporlan düzenlemek
j) itfaiye personelinin günlilk, aylık, yıllık eğitim planlarını hazulamak ve bu planlara göre hiznet içi eğitimler
yapmak.
k) Kamu ve özle kurumlarla iş birliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağtrıp sevk ve idare
etmek

l) Başvuru yapılması duumunda kilitli kapıların açılmasına Büyiikşehir BeIediyc Meclisi tarafından şartlannın
karar doğultusunda mUdüale etmek.
m) Gerçek ve tilzel kişilere, Btıylfuehir Belediyesi Meclisi tarafindan belirtilen ücret taİifesine istinaden itfaiye
aracı ve ekipmanı kiralamak.
n) İtfaiyeni su alabileceği açık haırızlar ve su depoları yapmak
o) Üniversitelerin İtfaiyecilik boltlmlerinde öğenim gğren öğencilerin staj yapmaIanna imkan sağlamak.
ö) 07llll200'7 larih|i Ye 2007 /12937 sayıh Bakanlar Kurulu kararı ile yüdrlüğe giren 09/09/2009 taİü v€
27344 sayılı "Binaların yangında korunması hakkında yönetmelik" ile verilen görevleri yapmak.
p) Iş yeri, Eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuıuluşlarınl yanglna karşı önlemler yön{ınden denetlemek ve
mevzuatn ön gördüğü izinleri vermek
r) imar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde imar planlarına göre parlayıcı, patlaylcı ve yanlcı
madde depolama yerlerini tespit etmek yangınların önlenmesini ve olası yangınlardaki can ve mal kaybmın en aza
indirilrnesi için Btıyükşehir ölçeğinde ortak çalışma|ar yapmak
s) Halkı Kurum ve kuruluşlan itfaiye hizmetleri ile ilgili olank bilgilendirmek a|ınacak önlemeleI konusunda
eğitmek ve bu konu da toplantı, seminer ve tatbikatlar yapmak. Halkıı yangın güven|iği bilincine kavwurulabilmesi
için yazllı ilan ve broşitrler hazıılamak ve görsel programlal düzenlemek,
ş) il Milli Eğitim Müdtıİluğü ile işbirliği yaparak okullarda eğitimler verilmesini sağlamak
t) Kamu Ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardrmcı olmak,
bunların bina, araç ve gereç donanımlarünın itfaiye slandartlarına uygunluğunu denetlemek.
u) 09/10/2005 taıih ve 2596l sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ytırtırlüğe giren "İl özel idareleri ve Belediye
Hiznıetlerine Gönullü katıllm Yönetmeliği" gereği oluş rulan göntllltl itfaiye personelinin eğitim Ve yetiştirilnelerini
sağlamak
tı) Şehrimizdeki soba bacalarını belediye meclisi taraf|nda tespit edilen ücret karşllığlnda temizlettirmek, Halkı
baca yangrnlaıı ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca temizleyen kuruluşlan denetlemek.
v) Giiııliik, Aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasünt sağlamak ve ilgili kuruluşlara göndermek
y) inşaat Ruhsatına tabi binalann yangln güVenlik sistemlerini gösteren mimari, tesisat ve eleknik pğelerinin
uygunluğunu onaylamak ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde kontrolUnü yaparalq yapı kullanım izin
belgelerine esas uygunluğunu onaylamak
z) Meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespiti çalışmalarına yardımcı olmak.
aa) Malatya Bü}4tkşehil Belediyesi içerisinde yapılan afet yönetiminin temel ilkeleri doğultusunda; l-Zarar
azAJltm z-Hazr|ıklı Olma 3-Müdahale 4-İyileştirme, safhalarıııı içeren çahşmaları koordine etsnek.
bb) Malatya BÜ,ilkşehir Belediyesine bağh birimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasındaki
işbirliği çalışmalarını koordine etm€k.
cc) Halkın geıekli afet bilincine kaıırşmasü için bilgilendirme ve bilinçlendirme ve çalışmalan (Seminer,
eğitim, tatbikat, broşiir, yayın vb.) yapmak.
çç) Afet koordinasyon merkezine araç-gereç ekipman ve malzemeler temin etmek bakmınr yaptırmak ve
muhafaza edilmesini sağlamak.
dd) Afet KooIdinasyon merkezini oluşturan birimleri gelişen, değişen durumlaıa uyumlu olmasını sağlamak
ve tlcretlerinin b€lblendiği

}
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Müdahale Şube Müdürlüğainün Görevleri
Msdde 7- Mudahale Şube Müdülüğtınün görevleri;
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndttrmek

b) Her tilİlu kaza, çökme, patlama, mahsuİ kalma Ve benzeri durumlarda teknik kuİtarma gerektiren olaylara

müdüa|e etmek ve ilk yardım hizmetlerini yitütmek; arazide, su üso ve su a|tında her tttlltl arama ve kunarma

çalışmalarını yapmak.
c) Arazide, su üstü ve su altı hel tilrlü arama ve kurtarma çalışmaları yapmak
d) Su baskınlarırıa müdahale etmek.
e) Doğal afet|er ve olağanüstii dururnlarda kurtarma çahşmalaruıa kaolmak.
f) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde an§na işlemine yaıdımcı
olmak.
g) Üst Yönetimden alrnacak izinle Büyühehir Belediyesi srnırlan dlşındaki olaylara müdüalede:ıraç ve
personel desteği sağlamak,
ğ) Talep edilrnesi halinde orman yangınlarının söndtlrii]mesi çalışmalarına katılmai.
h) Tesisler ve motorlu taşıtlar dahi| tiim malzeme ve teçhizatün ikmal bakım ve onarrmını yapmaldyaphrmalq
hiznete hazır durumda tutmak.
ı) Yaİıgın hidntlarlnuı koyulacağı yerleri Ruhsat Eğitim Ve Müdahale Şube Müdıırlüğü ile biİlikte tespit ederek
ilgili birimleri ile işbirliği yaparak yerleştirmek.

i) İtfaiye Dairesi Başkanhğı santraline yapılaı ihbar ve başvuruları değerlendirerek ekipleri yönlendirmek ve

müdahale edilen olaylar hakkında raporları dtizenlemek

j) İtfaiye personelinin günlük, aylık, yıllık eğitim planlannı hazırlamak ve bu planlara göre hi-anet içi eğitimter

yapmak.

k) Kamu ve özle kuumlarla iş birliği sağlamaİ ve gerektiğinde bu kuruluşlan yardıma çağırıp sevk ve idare
etmek.
l) Yangına ve su kaynaklarına Ulalım genel planı yapmak.
m) Başyuru yapılması durumunda kilitli kapılann açılmasına yardımcı olmak.

n) Gerçek ve tiizel kişilere Büyükşehil Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücreİ tarifesine istinaden itfaiye

aracı ve ekipmanları kiralamak

o)

İtfaiyeni su alabileceği açık havuzlar ve su depolan yapmak
o) Üniversitelerin hfaiyecilik bölümlerinde öğrenim gören öğencilerin staj yapmalarura imkan sağlamak.
p) Daire Başkanının verec€ği diğer göIevleri yapmak.

Ruhsıt Eğitim Şub€ Miıdürlüğünün Görevleri
Mıdde 8_ Rüsat Eğitim Şube MüdiıIlüğunün Görevleri;
a\ 07lllD00'7 t,fih|i ve 200'7112937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ytlrlirlüğe gircn 09/09/2009 tarih ve
2'73M sayiı "Binalann yangında korunması hakkında yönetmelik" ile verilen görevleri yapmak.
b) İş yeri, Eğlence yeri, fabrika, ve sanayi kuruluşlannl yanglna karşı önlemler yöntınden denetlemek ve

mevzuatm ön görduğü izinleri vermek
c) lmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde imar planlanna göre parlayıcı, Patlaylcü ve yanıcl
madde depolama yerlerini tespit etmek yangınların önlenmesini ve olası yangınlardaki can ve mal kayburın en aza
indirilrrıesi için Buyükşehir ölçeğinde ortak çalışmalar yapmak
ç) Halkı Kurum ve kuruluşlan itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek alınacak önlemeler konusunda
eğitrrıek ve bu konu da toPlantı, seminer Ve tatbikatlar yapmak. Halkln yaıgın güvenliği bilincine kavuşturulabilmesi
için yazlı ilan ve broştlrler hazırlamak ve görsel programlar diizenlemek,
d) İl Milli Eğitim Müdtiürlüğü ile işbirliği yaparak okullarda eğitimler verilmesini sağlamak
e) Karnu ve özel kuruluşlara ait itfaiye teşkilatları personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak,
bunlann bina, araç-gereç donanımlarının itfaiye standanlanna uygunluğunu denetlemek.
D 09/10/2005 tarih ve 2596t sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yttriirlüğe giren "İl ozel İdareleri ve Belediye
Hizİnetlerine Gönollü KattlIm Yönetmeliği" gereği oluşturulan gönüllu itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmelerini
sağlamak
g) Şehrimizdeki soba bacalarını belediye meclisi tarafinda tesPit edilen ttcret kalşülığında temizlettirmek, Halkr
baca yangınlan ve önlemleri konusunda bilgilendirmek, Baca temiz|eyen kuruluşları denetlemek.
ğ) Günliik, Aylık ve yüllük istatistiklerin futulmasını sağlamak ve ilgili kuuluşlara göndermek
h) İnşaat Rüsahna tabi binatann yangın güvenlik sistemlerini gösteren mimari, tesisat ve elektrik projelerinin

uygunluğunu onaylamak ve uygulaması tamamlanan projelerin yerinde kontroltlnü yaparak" yapı kullanım izin
belgelerine esas uygunluğunu onaylamak
ı) Meydana gelen yangın, sel ve benzeri olaylarda hasar tespiti çalışmalarına yardımcı olmak.

i) Yangın önleme ve eğitim çahşmalalünın bilgi ve verimliliğinin arttırılması amacıyla ulusal ve uluslararası

uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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j) Üniversitelerin itfaiyecilik bölümlerinde öğenim gören öğrencileIin staj yapmalarma imkan sağtamak.
k) Tüm personelin özliılç izin Ve yazışma işlerini yüfltmek.
l) Daire Başkanlığı adına gelen hel tttrlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere iletmek.
m) Daire Başkanlığı bünyesinde alımı yapılacak malzeme ve hianetin temini için gerekli tüm yaz§malarl
yapmak.
n) Daire Başkanlığının yaptüğı halcamaların ödeme emirlerini hazır]amak ve ilgili başkanlıklara göndermek.
o) Yangın raporlan işlemlerini, istatistiklerini tutmak ve arşivlemek.

ö) Daire Başkanhğı biinyesinde bulunan her ttlrlü araç-gereç ve ekipmanlann yerinde bakun onarını işlerini
yapmalq yetersiz kalınması durumunda malzeme veya hiznet alım| yoluy]a anzanın giderilmesini sağlamak.
p) Daire Başkanhğı btlnyesinde bulunan demirbaş niteliğinde olan araç-gereç ve malzemelerin demirbaş
kaydını futmak ye takibini yapmak.
r) Daİe Başkanhğı tarafündan alınan malzemeleri kaylt altına ahp depolamak, ilgi|i alt birimlere aktanlmasl ile
ilgili tiim işlemleri yapmak.
s) Daire Başkanhğı personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, taİlm ruhu oluşturmak için; sosyal,
kültttTel, sanatsal ve sportif faaliyetler diizenlemeh bu faaliyetler için gerekli olan eğitim, malzerne ve diğer
ihtiyaçlarını karşılamak.
ş) Ülkemizdeki diğer itfaiye teşkilatlan ve işbirliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin
geliştirilmesi ve iyi uygulama ömeklerinin paylaşılması amaclyla ortak aktiviteler diizen|emek.
t) Daire Başkarıının vereceği diğer görevleri yapmak.

Mılatya Afet Koordina§yon (MAKoM) Şube MOdürıüğllnün Görevleri
Mıdde 9- MAKoM Şube Müdilrluğiınün Görevleri;
a) Malatya Büyükşehir Be|ediyesi içerisinde yapılan Afet Yönetiminin temel ilkeleri dotsultusunda l- ZaraI
Azaltma 2- Haz[lıklı olma 3- Müdüale 4-İyileştirme saf}ıalarrnı içeren çalışmaları kooİdine etm€k.
b) Etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Bü}tkşehir Belediyesi ile bağlı kurum ve kuruluşlan
arasurda koordinasyon sağlamak.
c) U|usal ve Uluslararası düzeyde uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde af€t önleme çahşmalarına katkı
sağlamak.

d) İl d{lzeyinde yapılan pldnlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planhmaları ve diğer hazuhkları yasal
mevzuatı takip ederek Büyükşehir ötçeğinde yaparak, afet önleme çalışmalarına katkı sağlamak.
e) imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içeninde deprem, Jeolojik, sismik, aktivite bilgilerini lakip
etmek gerekli kuruluşlan bilgilendirmek.
fl lmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığ ile işbirliği içeninde Afetlerin önlemesi ve zararlarınrn azaltılması için
gerekli önlemlerin alınmasrnr, küsa ve uzun vadeli planlann hazırlanması bilgi bankalaruıııı kurulmasını izlemek ve
değerlendirmek.
g) Afet Kooİdinasyon merkezine araç-gereç ekipman ve malzemeler temin etmek bakımınl yapmak yaptırmak
ve muhafaza edilmesini sağlamak
sğlamak
ğ) Afet Koordinasyon merkezini oluşturulan birimleri gelişen değişen durumlara uyumlu olmasını
(Seminer,
yapmak.
broşilr,
ve
bilinçlendirrne
toplanttlan
için
bilgilendirme
h) Halkın afet bilincine kavuşmasl
yazılı
yayınlar)
görsel
ve
ilan,
ı) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak
i) BaŞta itfaiye ve sağlık birimleri olmak uzele ilgili tüm birimlerin olaya miıdahale etmelerini sağlamak.
j) Afet müallinde gerekli incelemeleri yaParak Belediyece yapılabilecek himıetleri acilen tespit etmek.
k) lmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde alternatif ulaşım yollarını araştırıP mudahale
birirnlerine bildirmek.
t) Sağlık ve Sosyal Hizırıetler Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içershde gezici ilk yaİdım sağllk merkezleri
oluşhuulmasını sağlarnak.

m) Gerekli hallerde afeı bolgesinde seyyar komuta melk€zi oluştuarak tiiın çalışmalann

buradan

yönlendirilmesini sağlamak.

n) Afetten etkilenen vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarmı hijyenik şartlarda karşılanmasını sağlamak.
o) Afenen etkilenen vatandaşlann geçici bannma ihtiyaçlannın karşülanmasünı sağlamak.
ö) Çeweye ve insanlara zarar verebilecek ıehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak.

p) Kurtarma çalışmalarının bittiği u-arıanlarca belirlenen yeılerde enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılmasını
sağlayarak kooldine etmek.
r) tl suıırları dışında meydana gelen afetleıe gönderilecek, araç, gereç ve malzeme desteğini koordine etmek.

*
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İtfoiy€ Dair€si

Başkanlığı kadroları,Ünvanlar! Görev -Yetki ve Sorumluluklırr

İtfaiye Dıiresi Başkanlığı Kadrolırı, Ünvınlırı
Madde l0_ Belediye İtfaiye Dairesi personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm ilke ve standartlara ilişkin Esaslara göre;
a) Daire Ba§kanı

b) Şube Mİldtıru
c) itfaiye Aıniri
ç) İtfaiye Çavuşu
d) İtfaiye Eri Ka&oları ile diğer kadro ve ünvanlardan oluşur.

ltfaiye Dairesi Başkanının Görev, Yetki y€ Sorumluluk]arı
Madde !l- İtfaiye Dairesi Başkanın görev - yetki ye sorumlulukları
a) İtfaiye Hizİrıetleri ile Destek hiznetlerini bt bufirn olarak itfaiye stratejileri doğulfusunda planlamak,
yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hi2İIıetin etkin ve verimli bir şekilde yiidtülmesini sağlamak,
b) İş sağlığı ve güvenliği kuralanıa uygun olarak çalışmasnı sağlamak.

c) Daiıe başkanhğı ve Bağlı Müdiklüklerin ilgili mevzuatı, yenilikleri ve teknik gelişmelerin takip edilmesini
ve uygulanmasını sağlamak.
ç) İç ve dış denetçilere bilgi ve belge akışını sağlamak.

d) Birim Faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak.

e) Harcama yetkilisi olarak, her yü, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, konEol

dllzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol gtlvence beyanını düzenler ve
birim faaliyet raporlarına eklemek.
e) Üst Yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılrr ve/veya talep edilen teknik
personelin görevlendirilmesini sağlamak,
f) Birimiyle itgili toplanhlara katılr, birim içinde diizenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak.
g) Görevlerini yerine gettirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılnasını sağlarnak.
h) Yeterli sayü Ve nitelikte personel istihdamınü, istihdam edilen personelin göIev dağılımını, personelin
eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak.
ı) Ülkemizdeki diğel itfaiye teşkilatlarü ve iş birliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin
geliştirilmesi ve iyi uygulama ömeklerinin paylaşılması amacıyla ortak akiüteler dtlzenlemek.
i) lş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasrnı sağlar.
j) İtfaiye Dairesi Başkanı yukarıda sıralanan göIev ve y€tkilerin zamanında yerine getirilnesinden üst yönetime
kaşı sorumludur.
k) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
Şube Müdürlerinin Gör€v,

Yetki ve Sorumlulukları
Madde l2- Şube Müdttlleıinin görev, yetki ve sorumluluklan;

a) Stratejik plan doğrulfusunda verilen görevleri yerine getirmek.
b) Bağlı personelin disiPlin ve diizenini sağlamak.

c) Tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak.
d) Bağlı personelin iç hizrıet eğitimlerini belli bir plan dahilinde yapmak.
e) Bağlü personelin iş böliımunü yaparak, üst amir]erin bulunmadığı olaylan sevk ve idare etmek.
f) Konusuna ilişkin yasal mevzuatü takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak.
g) Müdurltık içinde di|zenli, planlü ve futanaklı toPlantllarm yapılmasrnı sağlamak.
h) işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı o|arak çalışllmasını sağlamak.
i) Şube müdiıriı, müdiİlük görevlerinin yerinde ve zamanrnda yerine getirilmesinden Daire Başkanına kaışı

sorumluduı.

j)

Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin €tkili, stlratli, verimli ve doğu

ü4İrutulmesinden sorumluduI.
k) Performans programındaki müdttrlük hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumluduı.

D Müdülüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; Belediyenin genel ilkelerine, kurallarına Ve mevzuata göre
çalışılmasından sorumludur.
m) Personelin disiplin ve dilzeninden, tesis, aıaç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göIeve hazır duıumda
tufu lmasından karşı sorumludurlar.
n) Üstü tarafindan verilecek benzer nitelikteki diğel görevleri yeline getirmek.

5/,l

İtfıiye Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Mıdde 13- İtfaiye ıcşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim arniri tarafından Verilen görevleri yerine
getirmekle yükumlüdüler. Bu kişiler kendilerine verilen göIevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede

sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, aIaç ve gereçlerin temizliği, korunması ve
göreve haz ır durumda fufulmasından şube müdürtlne karşı sorumludurlar.

itfaiye Çavuşunun Görev, Y€tki

Mıdde l+ itfaiye Amirine

v€

sorumluluklırı

bağh olarak aşağıdaki görevleri yapar;
a) Kendisine bağlı yangın personeli arasünda iş bölümtı yaPar.
b) Üst amiılerin bulunmadığı olaylar sevk ve idare eder.

İtfaiye Erinin Görev, Yetki ve sorumıuluklarr

Mıdde

15_ İtfaiye eri,

İtfaiye çavuşu ve/veya itfaiye amirine bağlı olarak aşağdaki gorevleri yapar;

a) Yangın söndiıİme, araç kullanma ve ııİama kurtarma çalüşmalarınl yerine getiriİ.

b) ltfaiye hizmet binası ve müştemilatınün gttvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhiztln bakım ve onarımı
yapar

c) Habeıleşme ve yazışma gibi }üiltiilmesi gereken diğer iş ve iş|emler yapar.

Personel ve

Yızı işled Amirliğinin Yetki

Madde l6- Personel

ve

sorumlulukları

ve yazı İşleri Arnirliğinin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Personelin özlilık, izin ve yazışma işlerini yilrütmek
b) Daire başkanhğı adrna gelen her ttlrlü yazıyı cevaplamak ve gereğini ilgili birimlere ilennek.
c) Daire Başkanlığ|nın yaptığı harcamalalın ödeme emblerini hazırlamak ve ilgili başkanlıklara göndermek

Tışınır ksy|t Kontrol Yetkilisinin Gör€y, Y€tki vc Sorumluluklırı
Madde

ilgili

l7-

Taşrnır Kayıt Kontrol yetkilisinin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Dairc Başkanlüğl tarafindan alınan malzemeteri kayıt altına ahp depolamak,
tiiüm

ilgili

alt biıimlere aktanlması ile

işlemleri yapmak.

b) Daire başkanlığl bünyesinde bulunan demirbaş niteliğinde olan araç-gereç Ve malzemelerin demirbaş

kaydını tutmak ve kaydını yapmak
c) Daire başkanlığı btınyesinde ahmü yapılacak malzeme ve hiznetin temini için gerekli yazışmaları yapmak.

çılışınlırrn sorumlulukları
Mıdde lE- Ttlİn ça|ışanların sorumluluklaIü;

TOm

a) Biıimde yurlittllen iş ve işlemeleri izinsiz olarak kurum dışrna veremezler.
b) Din, Dil, lrk aynmı yapmadan her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlal.

c) Görevleri ile ilgili doğudan doğruya veya dolaylı olarak hiç kimsenin hiznet, ilaam ve hediyelerini kabul
edenez ve bunlara bunlarla alış verişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerde borç para alamayacaklan gibi borç parada
veremezler
d) Meclis, Encümen ve Başkanlık yazıları ve eki dosyalardaki bilgileri açığa vuramaz ve yetkileri dışında
kimseye bilgi verernezler.
e) Her türlti malzeme ve ewakrn muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinde
alrılması halinde, bunları birimdeki gOrevliye yazılı bir futanak ile devir ederlel.
e) Kurum ıarafindan çalışantara verilen şifreler kurumsal amaç dışında kullanılamaz, görev değiŞikliklerinde
verilen şifieter iptal edilmesi aınacı ile ilgili birime haber verilir.Bu kurallara aykırı dawanan personel hakknda
kanuni işlem yapılu.

nön»trxcü BöLtM

İtfaiye Dairesi Başkanhğ Yöneticilerinin Atanma

Şırtlan

itfıiye Dıiresi Bışkınhğlna Atanma Şartıarı

Mıo-oe ı9_ itfaiye Daireai Başkan|ığı'na atanmak için 657 sayılı kanunun genel şartlan ve diğer ilgili mevzuat
htıkilmlerine göre atanır.
Şube Miidürlerinin Atınma Şartları
Madde zo_ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevde 1tkselme ve unvan değişikliğine daiı genel yön€tmelik
ve Belediye İtfaiye yönetmeliginin ilgili hUkilmlerine gğre atanr.

İtfoiye Amirliğine Atanma Şatları
Madde 2ı- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevde yüksetrne ve unvan değişikliğine dair genel yönetmelik

ve Belediye İtfaiye yönetmeliğinin ilgili hUkümlerine göIe atanır

+
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itfıiye Çsvuşluğunı Atanma Şarlar!

Madde 22- Kamu Kurum ve Kuıuluşlarında görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair genel yönennelik ve
Belediye itfaiye yönetmeliğinin ilgili hüüm|eline göIe atanır.

itfaiye Erliğine Atonma Şatlarl

Madde 23- İtfaiye Erliğine atanmak için 657 sayılı kanıınun 48 inci maddesindeki genel şatlarının yanı sıra;
a)

En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.

b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyta İtfaiye teşki]attnın
çalışma şartlanna uygun olmak.

c) Tarttlma ve ölçttlme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydlyla erkeklerde en az 1.67 m.
l m den fazla olan kısmı ile kilosu arasnda (+ ) l0 kg.dan faz|a fark

kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak
olmamak.
ç) 30 yaşını doldurmamış olmak.

Çal§ma Düz€ni
Madde 2,1- ( l )ıtfaiye hizmetten resmi tatil giinleri dahil olmak tlzere 24 saat esasına göre

yttrütüliiür. İtfaiye
personelinin çallşma stlresi Ve saatleri |4/'ll|965 tafihli ve 657 sayılı Devlet Memurlarr kanununda belirtilen çalışma
sitre ve saatlerine bağlı kalrnaksızın hiznetin aksatılmadan yiırütit|mesini sağlayacak şekilde Devlet P€rsonel
Başkanhğından uygun görüş ahndüktan sonra tespit olunuı.
(2)İtfaiye personelinin çalışma saatleri;
a) 24 saat iş 48 saat

istirüat,

b) 12 saat iş 24 saat istirüat,
c) 12 saat iş 36 saat istirüat

şeklinde dtlzenlenmiş vardiya|ardan bir veya ikisi tercü edilerek uygulanır.Fazla çalışma ücretleri ile ilgili
olarak 5393 sayılı kanunda yer alan hiikümler uygu|anır.
(3)Personel yetersizliği nedeni ile İtfaiye hizmetleri nde 22152003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunun hükümlerine
göre çahştlrılan işçilere r|zalan alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
(4)itfaiye teşkilatınd4 hizrıetlerin yitriıtü|mesine yardrmcı ve dest€k olnak iizere norm kadroya uygun olarak,
itfaiye yangın personeli dışında personel çalışnrılabilir.
Betediye İtfaly€ Yangın Personeli
Madde 25_ Belediye itfaiye teşkilahnda çahşan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiİi, itfaiye şube müdilrtt,
itfaiye Şube müdtirti ve itfaiye daire başkaııı yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve
yangma müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir,

BEŞiNcİ BöLüM
Diğer Hııkümler
Çılışmalarda İş Birliği ve Uyum
Madde 26_ İtfaiye Dairesinin faaliyet ve çalışmalannr değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla
itfaiye Dairesi Başkanının Başkanltgında Şube Müdiilleri ve İtfaiye Amiılerinin katılımı ile periyodik olarak

toplantılar yapılır.Bu toplantılarda İtfaiye dairesi başkanhğının faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görtlş
ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyrım sağlanır.
Madde 27_ Bu Yönetmelikte bulunmayan madde ve hiiü<ümler için 2l Ekirn 2006 tarih ve 26326 sfyılı
Belediye itfaiye Yönetmeliğinin hiikiimleri geçerlidir.

yürürlük ve yürııtme

yüriırlık

Madd€ 28- Bu yönetmelik, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve belediye ilan panosunda ilanı
ile ytiriıürlüğe giİer.

Bu yönetmelik; ytır{ıİluğe gildiği tarihten itibaren önceki yönetmelikler hukümsiizdİtİ.

Yüriıtm€

Madde 29- Bu

Ç

ik hükiimlerini Malatya Büyiikşehir B€l€diye

Büyfü şehir Belediye Başkanı

Hilal ACI
Kdtip

Başkanı yiırütilİ.

Meltem
p
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