
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ(1)(2)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; beled�ye �tfa�ye teşk�lâtının kuruluş, görev, yetk� ve sorumluluklarını,

(Değ�ş�k �bare:RG-18/12/2021-31693) �tfa�ye personel�n�n n�tel�kler�n�, görevde yükselme ve meslek� eğ�t�mler�n�,
kıyafetler�n�, kullanacakları araç, teçh�zat ve malzeme �le denet�m usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, beled�ye �tfa�ye teşk�latını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu Yönetmel�k, 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 52 nc� maddes� �le 10/7/2004 tar�hl� ve

5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun 7 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
b) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme sınavına katılacakların tab� tutulacağı yazılı ve sözlü sınavı,
c) İtfa�ye aracı: 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu �le 18/7/1997 tar�hl� ve 23053

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Traf�k Yönetmel�ğ� kapsamında özel amaçlı taşıt (SC) olarak
tanımlanmış, TS, EN veya muad�l� uluslararası standartlar kapsamında, özel gövde ve üstyapı düzenekler� ve/veya
ek�pmanlarıyla d�zayn ed�lerek üret�lm�ş olan ve �ş mak�neler� tanımı kapsamına g�rmeyen, �tfa�ye h�zmetler�nde
kullanılan her türlü aracı,

ç) İtfa�ye b�r�m am�r�: İtfa�ye teşk�latındak� en üst yönet�c�y�,
d) İtfa�ye h�zmetler�: 6 ncı maddede sayılan görevler�,
e) İtfa�ye olayı: İtfa�ye teşk�latının müdahalede bulunduğu her türlü olayı,
f) İtfa�ye olayı �hbar formu: İtfa�ye olaylarına �l�şk�n alınan �hbar b�lg�ler�n�n kayıt altına alındığı EK-12’de yer

alan formu,
g) İtfa�ye olayı raporu: İtfa�ye olayları sonrasında yapılan tesp�tler doğrultusunda tanz�m ed�len EK-16’da yer alan

formu,
ğ) İtfa�ye raporu: Kamu kurum ve kuruluşları �le özel kuruluşlar ve gerçek k�ş�lerce kullanılan her türlü yapı, b�na,

tes�s ve �şletmelere, 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan B�naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre düzenlenen yangın güvenl�ğ�ne �l�şk�n belgey�,

h) İtfa�ye teşk�latı: İtfa�ye h�zmetler�n�n yürütüldüğü yerel yönet�mlere bağlı kamu kurumunu,
ı) KPSS: B grubu kadrolar �ç�n yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
�) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığını,
j) Sınav: Beled�yen�n boş �tfa�ye er� kadrolarına atanacakları bel�rlemek üzere, öğren�m düzeyler� �t�barıyla

geçerl�l�ğ� devam eden KPSS sonuçlarına göre yapılacak sıralama sonucu bel�rlenen adayların katılımı �le yapacağı yazılı
veya sözlü sınav �le uygulamalı sınavı,

k) Sınav kurulu: Görevde yükselme sınavı �le �tfa�ye er� alımına �l�şk�n �şlemler� yürütmek üzere beş k�ş�den teşk�l
ett�r�len kurulu,

�fade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzen�

Kuruluş
MADDE 5 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Beled�ye �tfa�ye teşk�latı; 22/2/2007 tar�hl� ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beled�ye ve Bağlı

Kuruluşları �le Mahall� İdare B�rl�kler� Norm Kadro İlke ve Standartlarına Da�r Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde
beled�ye mecl�s� kararı �le kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etk�l� ve ver�ml� kullanılması, �tfa�ye h�zmetler�n�n
kal�tes�n�n artırılması, �ht�yaç duyulan n�tel�k, unvan ve sayıda personel �st�hdamı sağlanır.

(2) Beled�ye �tfa�ye teşk�latında �ht�yaca göre b�r�mler oluşturulab�l�r. B�r�mler�n kurulmasında; belden�n nüfusu,
f�z�k� ve coğraf� yapısı, yangın ve d�ğer afetlere hassas�yet� �le gel�şme potans�yel� d�kkate alınır.



(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len hususlar göz önünde bulundurularak;
a) Nüfusu 50.000’den fazla olan yerleş�m yerler�nde kentsel arama ve kurtarma b�r�m� oluşturulur.
b) B�r�mler, büyükşeh�r olan �llerde şube müdürlüğü, d�ğer �l ve �lçelerde �se am�rl�kler şekl�nde teşk�latlanır.
c) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerleş�m yerler�nde haf�f, 100.000-300.000 olan yerleş�m yerler�nde orta, 300.000

üzer� yerleş�m yerler�nde �se ağır arama ve kurtarma ek�b� oluşturulur.
ç) Nüfusu 3.000.000’u aşan yerleş�m yerler�nde her 3.000.000 �ç�n b�r ağır arama kurtarma ek�b� oluşturulur.
d) Kentsel arama ve kurtarma b�r�m� oluşturulurken Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığının görüşü alınır.
e) Afet ve ac�l durumlara yönel�k d�ğer h�zmetler �ç�n, su üstü ve su altı �le köpekl� arama ve kurtarma ek�pler�

oluşturulab�l�r. Oluşturulacak b�r�mler ve standartlar �ç�n Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkanlığının görüşü alınır.
Görevler�
MADDE 6 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye teşk�latının görevler� şunlardır:
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzer� durumlarda tekn�k kurtarma gerekt�ren olaylara

müdahale etmek ve �lk yardım h�zmetler�n� yürütmek; araz�de, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma
çalışmalarını yapmak.

c) Su baskınlarına müdahale etmek.
ç) Afet ve ac�l durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak.
d) 27/11/2007 tar�hl� ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan B�naların Yangından

Korunması Hakkında Yönetmel�k �le ver�len görevler� yapmak.
e) 30/9/2020 tar�hl� ve 3033 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan K�myasal, B�yoloj�k, Radyoloj�k,

Nükleer Tehd�t ve Tehl�kelere Da�r Görev Yönetmel�ğ� kapsamında k�myasal, b�yoloj�k, radyoloj�k ve nükleer olaylara
yangın durumunda �lk müdahalede bulunmak, keş�f-tesp�t, arama/kurtarma faal�yetler�nde 3/1/2014 tar�hl� ve 28871
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk�ye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında �lg�l� çalışma grubuna destek
vermek, dekontam�nasyon görevler�n� val�l�k �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde yer�ne get�rmek.

f) Halkı, kurum ve kuruluşları �tfa�ye h�zmetler� �le �lg�l� olarak b�lg�lend�rmek, alınacak önlemler konusunda
eğ�tmek ve bu konuda tatb�katlar yapmak.

g) Kamu ve özel kuruluşlara a�t �tfa�ye b�r�mler� �le gönüllü �tfa�ye personel�n�n eğ�t�m ve yet�şt�r�lmes�ne yardım
etmek; bunların b�na, araç-gereç ve donanımlarının �tfa�ye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu b�r�mlere
yangın yeterl�l�k belges� vermek ve gerekt�ğ�nde bu b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� yapmak.

ğ) Beled�ye sınırları dışındak� olaylara müdahale etmek.
h) B�naların Yangından Korunması Hakkındak� Yönetmel�k hükümler�ne göre beled�ye mecl�s�nce tesp�t ed�lecek

ücret karşılığında baca tem�zl�ğ� yapmak ya da beled�ye tarafından yetk�lend�r�lm�ş k�ş� ve kuruluşlara yaptırmak ve
bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

ı) Talep ed�lmes� hal�nde orman yangınlarının söndürülmes� çalışmalarına katılmak.
�) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerler�n�n tesp�t� �ç�n �lg�l� b�r�mlere görüş

b�ld�rmek.
j) İşyer�, eğlence yer�, fabr�ka ve sanay� kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda

mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş b�ld�rmek.
k) Beled�ye başkanının verd�ğ� d�ğer görevler� yapmak.
(2) İtfa�ye teşk�latları, afet ve ac�l durumlar �le �lg�l� görevler�n� 26/8/2013 tar�hl� ve 2013/5703 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Afet ve Ac�l Durum Müdahale H�zmetler� Yönetmel�ğ� �le Türk�ye Afet Müdahale
Planı (TAMP) kapsamında yürütür.

Çalışma düzen�
MADDE 7 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye h�zmetler� resm� tat�l günler� de dâh�l olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfa�ye personel�n�n

çalışma süres� ve saatler� 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bel�rt�len çalışma süre ve
saatler�ne bağlı olmaksızın, h�zmet�n aksatılmadan yürütülmes�n� sağlayacak şek�lde 24 saat �ş 48 saat �st�rahat
şekl�nded�r. Ancak zorunlu hallerde çalışma şekl� beled�ye tarafından bel�rleneb�l�r.

(2) Fazla çalışma ücretler� �le �lg�l� olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
(3) İht�yaç duyulması hal�nde �tfa�ye h�zmetler�nde 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümler�ne göre

önceden rızaları alınmak kaydıyla çalıştırılan �şç�lere fazla çalışma ücret� öden�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kadro ve Unvanlar



Kadro ve unvanlar
MADDE 8 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Beled�ye �tfa�ye teşk�latı personel kadro ve unvanları, Beled�ye ve Bağlı Kuruluşları �le Mahall� İdare B�rl�kler�

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Da�r Yönetmel�ğe göre �tfa�ye personel�; �tfa�ye da�re başkanı, �tfa�ye müdürü, �tfa�ye
şube müdürü, �tfa�ye am�r�, �tfa�ye çavuşu ve �tfa�ye er� kadroları �le d�ğer kadrolardan oluşur.

Beled�ye �tfa�ye yangın personel�
MADDE 9 – (Mülga:RG-18/12/2021-31693)

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfa�ye Personel�n�n Görevler�
İtfa�ye b�r�m am�r�n�n görevler�
MADDE 10 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye b�r�m am�r�n�n görevler� şunlardır:
a) İtfa�ye h�zmetler�n� b�r bütün olarak �tfa�ye stratej�ler� doğrultusunda planlamak, yönlend�rmek, koord�ne etmek

ve denetleyerek h�zmet�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n� sağlamak.
b) Personel�n h�zmet �ç� eğ�t�m�n� yaptırmak, h�zmet ver�ml�l�kler�n� ve meslek� b�lg�ler�n�n gel�şt�r�lmes�n�

sağlamak.
c) Görevde yükselme sınav kurulu üyel�ğ� yapmak.
ç) Motorlu araçlar dâh�l tüm malzeme ve teçh�zatın �kmal, bakım ve onarımını yaptırmak; h�zmete hazır durumda

tutmak, teknoloj�k gel�şmelere uygun olarak yen�lenmes�n� sağlamak.
d) Beled�ye başkanının �zn�yle �tfa�ye h�zmetler� konusunda kamuoyunu b�lg�lend�rmek.
e) İtfa�ye olaylarına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak.
f) EK-7’de yer alan örneğe göre günlük, aylık ve yıllık �stat�st�kler�n tutulmasını sağlamak, değerlend�rmek ve

tak�p eden yıl ocak ayı �çer�s�nde yıllık olarak Bakanlığa ve talep ed�lmes� hal�nde �lg�l� kurumlara göndermek.
g) İlg�l� mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın h�drantlarının konulacağı yerler� bel�rleyerek �lg�l�

kuruluşlara b�ld�rmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak veya sağlatmak.
ğ) İtfa�yen�n su alab�leceğ� açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak veya sağlatmak.
h) Kamu ve özel kurumlara a�t �tfa�ye kuruluşlarını denetlemek ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak, talep üzer�ne eğ�t�mler�n�

vermek ve gerekt�ğ�nde yardıma çağırmak.
ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında b�lg�lend�rmek.
�) B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�kle ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
j) EK-12’de yer alan örneğe göre �tfa�ye olayı �hbar formunun doldurulmasını sağlamak.
k) EK-16’da yer alan örneğe göre �tfa�ye olayı raporunun düzenlenmes�n� sağlamak.
l) Beled�ye başkanının vereceğ� d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
İtfa�ye şube müdürünün görevler�
MADDE 10/A – (Ek:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye şube müdürünün  görevler� şunlardır:
a) B�r�m am�r� tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
b) Şubes�ndek� personel� sevk ve �dare etmek, personel�n eğ�t�m, d�s�pl�n ve düzen�n� sağlamak.
c) Tes�s, araç ve gereçler�n göreve hazır durumda tutulmasını sağlamak.
ç) Şubes�n�n görev, yetk� ve sorumluluk alanındak� �tfa�ye h�zmetler�n�n yürütülmes� �ç�n bel�rlenen �ş ve �şlemler�n

yer�ne get�r�lmes� sağlamak.
Personel ve �tfa�ye am�r�n�n görevler�
MADDE 11 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye teşk�latında görev yapan personel, b�r�m am�r� tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmekle

yükümlüdürler. İtfa�ye personel�, ver�len görevler�n eks�ks�z olarak yapılmasından d�s�pl�n ve düzenden, tes�s, araç ve
gereçler�n tem�zl�ğ�, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından üst am�r�ne karşı sorumludur.

(2) B�r�m am�r� konumunda olmayan �tfa�ye am�rler� sorumluluk alanındak�, �tfa�ye h�zmetler�n�n yürütülmes� �ç�n
bel�rlenen �ş ve �şlemler�n yer�ne get�r�lmes�, b�r�m/�stasyon düzen� �le müdahale ek�b�n�n sevk ve �dares�, personel�n
eğ�t�m, f�z�k� dayanıklılık faal�yetler� ve tert�b�n�n sağlanması, araç gereçler�n korunması ve göreve hazır tutulmasından
üst am�r�ne karşı sorumludur.

İtfa�ye çavuşunun görevler�
MADDE 12 – (1) B�r�m am�r� konumunda olmayan �tfa�ye çavuşları �tfa�ye am�r�ne bağlı olarak görev yapar.

Kend�s�ne bağlı (Değ�ş�k �bare:RG-18/12/2021-31693) �tfa�ye personel� arasında �ş bölümü yapar. Üst am�rler�n
bulunmadığı olayları sevk ve �dare eder.



İtfa�ye er�n�n görevler�
MADDE 13 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye er�n�n görevler� şunlardır:
a) Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma çalışmalarını yer�ne get�rmek, �tfa�ye h�zmet b�nası ve

müştem�latının güvenl�ğ�n�, tem�zl�ğ�n�, araç-gereç ve teçh�zatın bakım ve onarımı �le haberleşme ve yazışma g�b�
yürütülmes� gereken d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak.

b) İz�n ve ruhsat vermeye yetk�l� merc�ler �le k�ş�ler ve apartman yönet�c�ler�n�n taleb� doğrultusunda yapı, b�na,
tes�s �le açık ve kapalı alan, �şletme g�b� yerlere �l�şk�n önleme ve denetleme h�zmetler� �le �tfa�ye raporunu B�naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre düzenlemek.

c) Halka, kamu ve özel kuruluşlara eğ�t�m vermek, tatb�kat yapmak.
D�ğer personel
MADDE 14 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye h�zmetler�n�n yürütülmes�nde, rızaları alınmak ve temel �tfa�ye eğ�t�m� ver�lmek şartıyla 8 �nc� maddede

sayılanlar dışında d�ğer personel �tfa�ye teşk�latında görevlend�r�leb�l�r.
(2) Ayrıca, h�zmetler�n yürütülmes�ne yardımcı ve destek olmak üzere �tfa�ye personel� dışında personel

çalıştırılab�l�r.
 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Atamaya İl�şk�n Esaslar(3)
Atama �zn� ve sınav duyurusu
MADDE 15 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-14/11/2017- 30240)
(1) (Değ�ş�k:RG-2/4/2020-31087) Beled�ye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları �ç�n (Değ�ş�k

�bare:RG-18/12/2021-31693) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından �z�n alınır. Beled�yeler, Yönetmel�k
ek� Ek-5 Atama İz�n Formunu ve Ek-6 Personel G�der Oranı Cetvel�n� doldurarak �z�n taleb�nde bulunur. İz�n ver�lmeyen
kadrolar �ç�n duyuru ve sınav yapılamaz.

(2) (Değ�ş�k:RG-2/4/2020-31087) Beled�ye, atama yapılacak boş �tfa�ye er� kadro sayıları �le bu kadroların sınıf ve
dereceler�n�; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü �le asgar� puanı; başvuru tar�hler� �le başvuru yöntem�n�; başvuru
yapacak adayda aranılacak n�tel�kler �le �sten�len belgeler�; yapılacak sınavın yer�, zamanı, türü, sınav konuları ve
değerlend�rme yöntem� �le gerekl� görülen d�ğer hususları son başvuru tar�h�nden en az 30 gün önce Resmî Gazete �le
beled�yen�n ve Cumhurbaşkanınca bel�rlenen kurumun �nternet adresler�nde duyurur.

(3) (Değ�ş�k:RG-2/4/2020-31087) Ayrıca, (Değ�ş�k �bare:RG-18/12/2021-31693) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m
Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı Yerel Yönet�mler Genel Müdürlüğü kurumsal �nternet adres�nde de son başvuru tar�h�nden en az
30 gün önce duyuru yapılır.

(4) (Ek:RG-2/4/2020-31087) Sınav �lan duyuruları, üçüncü fıkrada bel�rt�len kurum tarafından kontrol �şlem�
yapıldıktan sonra yayımlanır.

Sınava kabul �ç�n ön şartlar
MADDE 15/A – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Sınava katılmak �steyenler�n, sınava son başvuru tar�h� �t�bar�yle;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�nde bel�rt�len genel şartları taşımaları,
b) En az l�se veya deng� okul mezunu olmaları,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,

kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı �le k�losu arasında (+,-) 10
k�logramdan fazla fark olmaması,

ç) Sınavın yapıldığı tar�hte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
d) Geçerl�l�k süres� dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda bel�rt�lm�ş olan asgar� puanı almış

olmaları,
e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yüksekl�k g�b� fob�s� olmamak kaydıyla �tfa�ye teşk�latının çalışma

şartlarına uygun olmaları,
f) İtfa�ye teşk�latının �ht�yacına göre bel�rlenen, 13/10/1983 tar�hl� ve 2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu

hükümler�nce ver�len sürücü belges�ne sah�p olmaları,
gerek�r.
Başvuru
MADDE 15/B – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)



(1) Başvurular şahsen yapılır.
(2) (Değ�ş�k:RG-2/4/2020-31087) Başvuru sırasında; adaylardan EK-3’te yer alan başvuru formunun yanı sıra

nüfus cüzdanı veya k�ml�k kartı, mezun�yet belges�, KPSS sonuç belges�, sürücü belges� ve benzer� belgeler�n aslı veya
onaylı suret� �sten�r.

(3) (Ek:RG-2/4/2020-31087) G�r�ş sınavına katılmak �steyenlerden �sten�len belgeler�n aslı �braz ed�lmek kaydıyla
suretler� kurumca tasd�k ed�l�r.

(4) (Ek:RG-2/4/2020-31087) Atama yapılacak kadrolar �ç�n adayların başvurularını kısıtlayacak veya bel�rl� b�r
k�ş�y� tar�f eder n�tel�kte özel şart bel�rlenemez.

Başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 15/C – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Beled�ye, T.C. k�ml�k numarası �le ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suret�yle adayları KPSS

puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı
oranında adayı sınava çağırır. Sınava çağrılacak son sıradak� adayla aynı puana sah�p olan d�ğer adaylar da sınava
çağrılır. Sınava g�rmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları beled�yen�n �nternet adres�nde �lan ed�l�r.

(2) (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693) Sınava çağrılan adaylara beled�yece düzenlenen ve adayların k�ml�k b�lg�ler�
�le sınav yer� ve tar�h�n�n bulunduğu EK-4’te yer alan b�r sınav g�r�ş belges� gönder�l�r. Ancak, duyuruda bel�rt�lmes�
kaydıyla, sınav g�r�ş belges� beled�yen�n �nternet s�tes�nden er�ş�m sağlanarak ver�leb�l�r. Bu belge sınava g�r�şte �braz
ed�l�r.

Sınav kurulu ve görevler�
MADDE 15/Ç – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Sınav kurulu, atamaya yetk�l� am�r veya görevlend�receğ� k�ş�n�n başkanlığında, üyelerden b�r� �nsan

kaynaklarından sorumlu b�r�m tems�lc�s�, b�r� �tfa�yeden sorumlu b�r�m tems�lc�s� olmak üzere atamaya yetk�l� am�rce
bel�rlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle b�rer yedek üye bel�rlen�r. İht�yaç duyulması hal�nde beled�ye
dışından da kamu görevl�ler� sınav kurulunda üye olarak görevlend�r�leb�l�r.

(2) G�r�ş sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyeler�n�n eşler�n�n, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâh�l) kan ve
sıhrî hısımlarının katıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyel�ğ�nden çıkarılır ve bunların
yer�ne yedek üye veya üyeler görevlend�r�l�r.

(3) Sınav kurulu; sınavın yapılması, değerlend�r�lmes�, başarı l�stes�n�n düzenlenmes�, sınav sonuçlarının �lanı,
sınava �l�şk�n �t�razların �ncelen�p sonuçlandırılması ve sınavla �lg�l� d�ğer �şler� yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı �le toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Sınav konuları
MADDE 15/D – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Yazılı veya sözlü sınav;
a) Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası,
b) Atatürk İlkeler� ve İnkılâp Tar�h�,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahall� �darelerle �lg�l� temel mevzuat,
konularını kapsar.
(2) Uygulamalı sınav; kadro unvanına �l�şk�n meslek� b�lg� ve yeteneğ�n ölçülmes� �le araç kullanımı ve (Değ�ş�k

�bare:RG-18/12/2021-31693) f�z�ksel dayanıklılık g�b� özell�kler�n ölçülmes�n� kapsayacak şek�lde yapılır.
Sınavın yapılması
MADDE 15/E – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Sınav, adayların b�lg� ve yetenekler�n� ölçecek şek�lde yazılı veya sözlü �le uygulamalı olmak üzere �k� bölüm

hal�nde yapılır.
Sınav sonuçlarının değerlend�r�lmes� ve �lanı
MADDE 15/F – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Yazılı veya sözlü sınav, bu Yönetmel�ğ�n 15/D maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler�nde yer

alan konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzer�nden yapılır ve sınav kurulu üyeler�nce ver�len
puanlar ayrı ayrı tutanağa geç�r�l�r.

(2) Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzer�nden yapılır ve sınav kurulu üyeler�nce ver�len puanlar ayrı ayrı tutanağa
geç�r�l�r.

(3) Sınavda değerlend�rme; sınavın b�r�nc� bölümünün %40’ı, uygulamalı olan �k�nc� bölümünün %60’ı alınarak
sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyeler�nce ver�len puanlar ayrı ayrı tutanağa geç�r�l�r. Sınavda başarılı sayılmak
�ç�n en az 60 puan alınması şarttır.



(4) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len sınav puanı �le KPSS puanının
ar�tmet�k ortalaması alınmak suret�yle bel�rlen�r ve beled�yen�n �nternet adres�nde �lan ed�l�r.

(5) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması hal�nde KPSS puanı yüksek olana öncel�k tanınır.
(6) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak bel�rlen�r.

Beled�ye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da bel�rleyeb�l�r. Asıl ve yedek aday l�steler� de beled�yen�n �nternet
adres�nde �lan ed�l�r ve l�stede yer alanlara ayrıca yazılı tebl�gat yapılır.

Sınav sonuçlarına �t�raz
MADDE 15/G – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Sınav sonuçlarına, başarı l�stes�n�n beled�yen�n �nternet adres�nde �lanından �t�baren yed� gün �ç�nde yazılı

olarak �t�raz ed�leb�l�r. İt�razlar, sınav kurulu tarafından yed� gün �çer�s�nde sonuçlandırılır ve �lg�l�ye yazılı olarak b�lg�
ver�l�r.

Atama �şlemler�
MADDE 16 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-14/11/2017- 30240)
 (1) Beled�yen�n �nternet adres�nde, başarı l�stes�ne göre sınavı asıl olarak kazandığı bel�rlenenlerden �sten�lecek

belgeler �le belgeler�n son tesl�m tar�h�ne �l�şk�n b�r duyuru yayımlanır ve atanmaya hak kazananlar, duyuruda bel�rt�len
süre �çer�s�nde, �sten�len belgeler �le b�rl�kte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunur.

(2) Beled�yece yapılacak belge �ncelemes�nden sonra atanmayı ha�z olduğu tesp�t ed�lenler�n atamaları yapılır.
Ancak atama �ç�n öngörülen koşullara uymayan, gerekl� belgeler� süres� �ç�nde get�rmeyen veya güvenl�k soruşturması
olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmaz.

(3) Atanmış olsalar dah� atanma şartlarını taşımadığı tesp�t ed�lenler�n atamalarının �ptal ed�lmes�, atanılan göreve
geçerl� b�r mazeret olmaksızın süres� �ç�nde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeç�lmes� sebeb�yle boş kalan
kadrolara başarı puan sıralamasının �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren altı aylık sürey� aşmamak üzere, yapılacak müteak�p
sınava �l�şk�n duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılab�l�r.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 16/A – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Sınav başvuru formunda ya da atama �şlemler� sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verd�ğ�

tesp�t ed�lenler�n sınav sonuçları geçers�z sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış �se �ptal ed�l�r. Bu k�ş�ler
h�çb�r hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verd�ğ� tesp�t ed�lenler hakkında �lg�l� makamlara suç
duyurusunda bulunulur.

Sınav belgeler�n�n saklanması
MADDE 16/B – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Ataması yapılanların sınavla �lg�l� belgeler�, �lg�l�ler�n özlük dosyalarında saklanır. Sınava başvurmakla b�rl�kte

ataması yapılmayanların belgeler�, başarı l�stes�n�n �lanını �zleyen �k� ay �çer�s�nde talep etmeler� hal�nde kend�ler�ne �ade
ed�l�r.

Sekretarya h�zmetler�
MADDE 16/C – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)
(1) Bu Yönetmel�kte yer alan sınava ve sınav kuruluna �l�şk�n sekretarya h�zmetler� �nsan kaynaklarından sorumlu

b�r�m tarafından yürütülür.
KPSS puanlarının kontrolü ve b�ld�r�m yükümlülüğü
MADDE 17 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-2/4/2020-31087)
(1) Beled�yeler, kend�ler�ne başvuran adayların T.C. k�ml�k numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının

doğruluğunu ÖSYM’ye a�t �nternet s�tes�nden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belges�nde tahr�fat
yaptığı bel�rlenen adaylar �lg�l� kurumlarca ÖSYM’ye b�ld�r�l�r.

(2) Atama yapılan kadrolara �l�şk�n unvan ve sayı b�lg�ler�, göreve başlama tar�h�nden �t�baren 15 gün �çer�s�nde
(Değ�ş�k �bare:RG-18/12/2021-31693) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığına b�ld�r�l�r.

(3) Ataması yapılarak göreve başlatılanlar �le ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması �ptal
ed�len adaylara �l�şk�n b�lg�ler, söz konusu �şlemler�n sonuçlandığı tar�hten �t�baren 15 gün �ç�nde kadro ve poz�syonların
merkez� olarak tutulduğu kurumun “Kamu e-Uygulama” s�stem�ne g�r�l�r.

Başka memurluklardan naklen geç�ş
MADDE 18 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)  
(1) Beled�ye h�zmet b�r�mler�nde memur kadrosunda çalışanlardan, �tfa�ye erl�ğ�ne geçmek �steyenler; 35 yaşını

aşmamaları, 15/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b), (c), (e) ve (f) bentler�ndek� şartları taşımaları ve 15/E maddes�nde
öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve d�ğer mevzuat hükümler�ne uyularak �tfa�ye er�
kadrosuna atanab�l�r.



ALTINCI BÖLÜM
Görevde Yükselme Esasları

Görevde yükselme şartları
MADDE 19 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�nde sayılan unvanlardan �tfa�ye da�re başkanı ve �tfa�ye müdürü dışındak�

kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdak� şartlar aranır:
a) İtfa�ye şube müdürlüğüne atanab�lmek �ç�n;
1) Meslekle �lg�l� yükseköğren�m� b�t�rm�ş veya en az 4 yıllık yükseköğren�m mezunu olmak,
2) En az �k� yıl �tfa�ye am�r� veya altı yıl �tfa�ye çavuşu olarak çalışmış olmak,
3) 1-4 derecel� kadrolara atanmak �ç�n 657 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n (B) bend�nde bel�rt�len süre kadar

h�zmet� bulunmak,
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
b) İtfa�ye am�rl�ğ�ne atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se mezunu olmak,
2) Meslekle �lg�l� yükseköğren�m veya en az 4 yıllık yükseköğren�m mezunları �ç�n �k� yıl �tfa�ye çavuşu veya dört

yıl �tfa�ye er�, 2 yıllık yüksekokul mezunları �ç�n üç yıl �tfa�ye çavuşu veya beş yıl �tfa�ye er�, l�se ve deng� okul
mezunları �ç�n dört yıl �tfa�ye çavuşu veya altı yıl �tfa�ye er� olarak çalışmış olmak,

3) Yükseköğren�m mezunu olanların 1-4 derecel� kadrolara atanmaları �ç�n 657 sayılı Kanunun 68 �nc� maddes�n�n
(B) bend�nde bel�rt�len süre kadar h�zmet� bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İtfa�ye çavuşluğuna atanab�lmek �ç�n;
1) En az l�se mezunu olmak,
2) Meslekle �lg�l� yükseköğren�m veya en az 4 yıllık yükseköğren�m mezunları �ç�n �k� yıl; 2 yıllık yüksekokul

mezunları �ç�n üç yıl, l�se ve deng� okul mezunları �ç�n dört yıl �tfa�ye er� olarak çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerek�r.
(2) Beled�yeler, atanılacak görev�n n�tel�ğ� �t�barıyla aranacak h�zmet süreler�n�, 657 sayılı Kanunun 68 �nc�

maddes�n�n (B) bend� hükümler�ne göre değerlend�rerek kend� kurumlarında ve d�ğer kurumlarda geçen h�zmet
süreler�n� d�kkate alarak bel�rler.

(3) İtfa�ye da�re başkanı ve �tfa�ye müdürü dışındak� d�ğer kadrolar �ç�n �k�nc� fıkrada bel�rt�len h�zmet süreler�n�n
en az �k� yılının �tfa�ye teşk�latında geçm�ş olması şarttır. Ancak, yen� kurulan beled�yeler �le görevde yükselmeyle �lg�l�
�lanlara başvuru olmaması hal�nde en az �k� yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Sınav şartı
MADDE 20 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Görevde yükselme suret�yle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerek�r.
Duyuru ve başvuru
MADDE 21 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İdaren�n �nsan kaynakları b�r�m� tarafından; görevde yükselme suret�yle atama yapılacak boş kadroların unvanı,

aded�, dereces� ve aranacak şartlar, her yılın 15 Ocak tar�h�ne kadar duyurulur. İlg�l�ler�n müracaatları 1 Şubat tar�h�ne
kadar alınır. Duyuruda yazılı sınava �l�şk�n olarak Bakanlıkça EK-17’de bel�rlenen konu başlıklarına yer ver�l�r.

(2) İlan ed�len boş kadrolar �ç�n bel�rlenen başvuru tar�h�n�n son günü �t�barıyla aranan n�tel�kler� taşıyan personel,
başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece b�r� �ç�n duyuruda bel�rt�len şek�lde başvuruda bulunab�l�r.
Başvurular, �landa bel�rt�lmes� şartıyla elektron�k ortamda da yapılab�l�r.

(3) Aylıksız �z�nde bulunanlar dâh�l olmak üzere, �lg�l� mevzuatı uyarınca ver�len �z�nler� kullanmakta olanlar da
başvuruda bulunarak sınava katılab�l�r.

(4) Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda bulunamaz.
(5) B�r beled�yen�n kadroları �ç�n d�ğer beled�yeler�n veya başka kurumların personel� başvuruda bulunamaz.
(6) İdareler�n personel �şler�nden sorumlu b�r�mler�ne yapılan başvurular �ncelenerek, aranan şartları taşıyanlar

kurumlarınca 15 Şubat tar�h�ne kadar resm� �nternet s�teler�nde �lan ed�l�r. Görevde yükselme sınavına katılma şartlarını
taşımayanlara durumu gerekçes� �le b�ld�r�l�r. Söz konusu l�steye �l�şk�n olarak �lan tar�h�nden �t�baren beş �ş günü �ç�nde
�lg�l� yerel yönet�m�n personel �şler�nden sorumlu b�r�m�ne �t�raz ed�leb�l�r. İt�razlar beş �ş günü �ç�nde �lg�l� b�r�mlerce
sonuçlandırılır.

(7) Bu Yönetmel�k kapsamında bulunan personel�n görevde yükselme suret�yle atamalarının yapılması amacıyla,
�lg�l� beled�yeler her yılın Şubat ayı sonuna kadar yazılı sınava tab� tutmak �sted�kler� personel�n n�tel�kler�n� ve sayısını



�lg�l� val�l�klere b�ld�r�r.  Val�l�klere gelen l�steler b�rleşt�r�lerek tek l�ste hal�nde en geç 15 Mart tar�h�ne kadar Bakanlığa
gönder�l�r.

(8) Yazılı sınavlara katılacakların l�stes� Bakanlık tarafından sınavı yapacak kuruma b�ld�r�l�r.
Yazılı sınav
MADDE 22 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Bakanlık tarafından, ÖSYM’ye M�llî Eğ�t�m Bakanlığına veya yükseköğret�m

kurumlarından b�r�ne, yapılacak protokol hükümler� çerçeves�nde �lg�l� kurumun tab� olduğu mevzuat hükümler�ne göre
yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzer�nden değerlend�r�l�r. Yazılı sınavda başarılı sayılmak �ç�n en az altmış puan
alınması zorunlu olup duyuruda bel�rt�l�r.

(3) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Bakanlığa b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç beş �ş günü
�ç�nde Bakanlık Yerel Yönet�mler Genel Müdürlüğünün resm� �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(4) Yazılı sınavın gerçekleşt�r�lmes� ve �t�razlar, Bakanlık �le sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol
çerçeves�nde yürütülür, �t�raza �l�şk�n hususlar sınav duyurusunda bel�rt�l�r. Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak �t�raz,
yetk�l� kılınan kurum tarafından özel mevzuatı çerçeves�nde karara bağlanır ve �lg�l�lere b�ld�r�l�r.

Sözlü sınav
MADDE 23 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere �lan ed�len kadro sayısının beş

katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, �lg�l� beled�ye tarafından yapılır.
(2) Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteak�p en geç dört ay �ç�nde sözlü sınav yapılır, sonuçlandırılır ve

başarı l�stes� �lan ed�l�r.
(3) Son adayla aynı puana sah�p olan personel�n tamamı sözlü sınava alınır.
(4) İlg�l� personel, sınav kurulunun her b�r üyes� tarafından;
a) Sınav konularına �l�şk�n b�lg� düzey�,
b) B�r konuyu kavrayıp özetleme, �fade yeteneğ� ve muhakeme gücü,
c) L�yakat�, tems�l kab�l�yet�, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüven�, �kna kab�l�yet� ve �nandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneğ�,
e) B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzer�nden değerlend�r�l�r. Bu ölçütlerden (a) bend�nde yer alan ölçütün puan ağırlığı

ell�; d�ğer ölçütler�n her b�r�n�n puan ağırlığı ondur. Her üye, �lg�l� personel �ç�n verm�ş olduğu puanları, bu ölçütler� ve
puan ağırlığını esas alarak gerekçelend�r�r ve sözlü sınav tutanağına kaydeder.

(5) Her üyen�n verm�ş olduğu puanların ar�tmet�k ortalaması alınarak personel�n sözlü sınav puanı tesp�t ed�l�r.
Sözlü sınav tutanağında gerekçes� bel�rt�lmeyen veya ölçütler �ç�n bel�rlenen puan ağırlığı �le bağdaşmayan puanlar
ortalamaya dâh�l ed�lmez.

(6) Sözlü sınavda yüz üzer�nden en az yetm�ş puan alanlar başarılı sayılırlar.
(7) Görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına �t�razlar; sonuçların �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç beş �ş günü

�ç�nde �lg�l� beled�yen�n sınav kuruluna yapılır ve en geç beş �ş günü �ç�nde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak
�lg�l�lere yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(8) İt�raz üzer�ne yapılan değerlend�rme sonucunda ver�len kararlar kes�n olup �k�nc� kez �t�razda bulunulamaz.
Sınav kurulu ve görevler�
MADDE 24 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Beled�yelerce yazılı ve sözlü sınavlara �l�şk�n görevde yükselme �şlemler�n� yürütmek üzere beş k�ş�den oluşan

sınav kurulu teşk�l ed�l�r. Sınav kurulu, atamaya yetk�l� am�r veya görevlend�receğ� k�ş�n�n başkanlığında, üyelerden b�r�
personel �şler�nden sorumlu b�r�m tems�lc�s�, b�r� �tfa�ye b�r�m am�r� olmak üzere, atamaya yetk�l� am�rce bel�rlenecek
üyelerden teşekkül eder. Aynı usulle b�rer yedek üye bel�rlen�r. İht�yaç duyulması hal�nde kurum dışından da kamu
görevl�ler� sınav kurulunda üye olarak görevlend�r�leb�l�r.

(2) Sınav kurulunu teşk�l eden üyeler, görevde yükselme sınavı �le alınacak personelden; görev, l�sansüstü har�ç
öğren�m ve �hraz ett�kler� unvanlar �t�barıyla daha düşük sev�yede olamazlar.

(3) Görevde yükselme sınavına sınav kurulunun başkan ve üyeler�n�n eşler�n�n, �k�nc� dereceye kadar (bu derece
dâh�l) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyel�ğ�nden
çıkartılır ve bunların yer�ne yedek üye veya üyeler görevlend�r�l�r.

(4) Sınav Kurulu; sözlü sınavların yapılması, değerlend�r�lmes�, sınav sonuçlarının �lanı, başarı l�stes�n�n
düzenlenmes�, sözlü sınavlara �l�şk�n �t�razların �ncelen�p sonuçlandırılması ve �lg�l� d�ğer �şler� yürütür.

(5) Sınav Kurulu, üye tamsayısı �le toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.



Başarı sıralaması
MADDE 25 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Görevde yükselme sınavı �ç�n �lan ed�len boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.
(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ar�tmet�k ortalaması alınmak suret�yle bel�rlen�r ve �lg�l�

beled�yeler�n resm� �nternet s�tes�nde �lan ed�l�r. Yapılan puanlama sonunda eş�tl�k olması durumunda sırasıyla;
a) H�zmet süres� fazla olanlara,
b) Daha üst öğren�m� b�t�rm�ş olanlara,
c) Üst öğren�m mezun�yet notu yüksek olanlara,
öncel�k ver�l�r. Bunların da eş�tl�ğ� hal�nde kura �le tesp�t yapılır.
(3) İlg�l� beled�yelerce �ht�yaç duyulması hal�nde görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, �lan

ed�len kadro sayısı neden�yle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı
sıralamasına göre yedek olarak bel�rleneb�l�r.

Görevde yükselme suret�yle atanma
MADDE 26 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması l�stes�n�n kes�nleşmes�n� müteak�p en geç b�r ay �ç�nde

atanır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları �ç�n sınavların geçers�z sayılması veya bu sebeple atamaların �ptal ed�lmes�,

atanılan göreve geçerl� b�r mazeret olmaksızın süres� �ç�nde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeç�lmes�,
b) Emekl�l�k, vefat, memurluktan çek�lme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka b�r kuruma naklen

atanma sebepler�yle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren altı aylık sürey�
aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar �ç�n yapılacak müteak�p sınava �l�şk�n duyuruya kadar, yedekler arasından başarı
sıralamasına göre atama yapılab�l�r.

(3) İlan ed�len veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan d�ğer mahall�
�darelerden veya d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan atama yapılamaz.

Atamaların �zlenmes�
MADDE 27 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Görevde yükselme sınavının sonucuna göre yapılan atamalar, atamanın yapıldığı tar�hten �t�baren b�r ay

�çer�s�nde, b�r l�ste hal�nde Bakanlığa gönder�l�r.
Sınavı kazananların atanması
MADDE 28 – (Mülga:RG-18/12/2021-31693)
Sınav belgeler�n�n saklanması
MADDE 29 – Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla �lg�l� belgeler� özlük

dosyalarında, d�ğer belgeler �se b�r sonrak� sınav tar�h�ne kadar �nsan kaynakları b�r�m�nce saklanır.
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m ve Denet�m

Eğ�t�m
MADDE 30 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Beled�ye �tfa�ye teşk�latlarının temel �tfa�yec�l�k eğ�t�m�, h�zmet �ç� eğ�t�m ve yönet�c� personel�n eğ�t�mler�

hazırlanacak yıllık programlar çerçeves�nde beled�yeler�nce yapılır veya Bakanlıkça yaptırılab�l�r.
H�zmet �ç� eğ�t�m, kurum ve kuruluşlar �le k�ş�lere ver�len eğ�t�mler
MADDE 31 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye personel�ne; temel �tfa�yec�l�k eğ�t�m� ve h�zmet �ç� eğ�t�m programı EK-8’e göre yıllık teor�k ve

uygulamalı olarak hazırlanır ve uygulanır.
(2) Eğ�t�m programında yer alan ders konuları, yürürlükte olan mevzuat ve standartlar çerçeves�nde �tfa�ye teşk�latı

personel�n�n �ht�yacı, teknoloj�k gel�şmeler ve mahall�n özell�kler� d�kkate alınarak hazırlanır.
(3) İtfa�ye teşk�latı personel�n�n EK-8’e göre bel�rlenen eğ�t�mler�, Bakanlık, İç�şler� Bakanlığı, Türk�ye

Beled�yeler B�rl�ğ�, yurt �ç� ve yurt dışında eğ�t�m merkez� bulunan �tfa�ye teşk�latları veya ün�vers�teler�n �lg�l�
bölümler�, araştırma enst�tüler�, bu konuda eğ�t�m veren kurum ve kuruluşlar �le s�v�l toplum örgütler�yle ve sanay�
kuruluşlarıyla �ş b�rl�ğ� yapılarak gerçekleşt�r�l�r.

(4) Su üstü ve su altı arama kurtarmada veya köpekl� arama kurtarmada görev yapan �tfa�ye personel�ne meslek�
eğ�t�mler� �le �lg�l� per�yod�k olarak teor�k ve uygulamalı eğ�t�m programları EK-9’a göre hazırlanır.

(5) İtfa�ye teşk�latları, eğ�t�m ve öğret�m kurumlarından, asker� b�rl�klerden, sanay� kuruluşlarından ve organ�ze
sanay� bölgeler�nden, d�ğer k�ş�, kurum ve kuruluşlardan gelen eğ�t�m talepler�n� karşılar; �ş b�rl�ğ� �ç�nde hazırlanan



programlara göre yangın önleme, söndürme tekn�kler�, ac�l tahl�ye, müdahale eğ�t�mler� düzenler.
(6) İtfa�ye teşk�latları; halkı, kurum ve kuruluşları, �tfa�ye olaylarıyla mücadele ve �tfa�ye h�zmetler� hakkında

b�l�nçlend�rmek ve b�lg�lend�rmek �ç�n basın, yayın, �let�ş�m �le �lg�l� basılı, yazılı ve görsel benzer� çalışmaları yapar ve
yürütür.

(7) Kentsel arama ve kurtarma temel eğ�t�mler� bu konuda yeterl� donanım ve eğ�t�m kapas�tes�ne sah�p d�ğer
�tfa�ye teşk�latları veya �l afet ve ac�l durum müdürlükler� �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�r�l�r.

Denet�m
MADDE 32 – (1) (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693) İtfa�ye teşk�latının çalışmaları, Ek-10’da yer alan İtfa�ye

H�zmetler� Denetleme Formuna göre denetlen�r.
(2) Bu denetleme;
a) (Değ�ş�k:RG-2/4/2020-31087) İç�şler� Bakanlığı denet�m elemanları,
b) Val�ler, kaymakamlar ve beled�ye başkanları �le bunların görevlend�receğ� d�ğer personel,
tarafından yapılır.
(3) (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693) Gerek görülmes� hal�nde �k�nc� fıkranın (b) bend�ne göre düzenlenen

denetleme raporları, yapılan �şlemler, tekl�f ve öner�lerle b�rl�kte b�r ay �ç�nde İç�şler� Bakanlığına gönder�l�r.
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
F�z�ksel Dayanıklılık ve Tes�sler(4)

F�z�ksel dayanıklılık
MADDE 33 –(Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye personel�n�n f�z�k� n�tel�kler�, hazırlanan f�z�ksel dayanıklılık programları �le desteklen�r. Personele;

kültür-f�z�k çalışmaları, atlet�zm, aletl� sporlar, mukavemet ve denge sporları �le uygun görülecek d�ğer meslek� f�z�ksel
dayanıklılık faal�yetler� yaptırılarak �ş ver�ml�l�kler� arttırılır.

(2) İtfa�ye personel�n�n f�z�k� dayanıklılığını ve meslek� �dmanlarını yapab�lmes� �ç�n gerekl� tes�s düzenlemes� �le
araç gereç ve �k� yılda b�r ver�lecek spor kıyafetler� beled�ye tarafından tem�n ed�l�r. İtfa�ye personel�ne yurt �ç� ve yurt
dışında düzenlenen �tfa�ye spor etk�nl�kler�ne ve müsabakalarına katılma �mkânı sağlanab�l�r.

Tes�sler
MADDE 34 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye personel�n�n h�zmet b�nası, depo, bakım ve onarım ün�teler�, garajı, eğ�t�m tes�s� ve d�ğer yerleş�m

b�r�mler� h�zmet gerekler�ne ve gel�şen şartlara uygun olarak projelend�r�l�r ve tes�s ed�l�r.
(2) Projelend�rme sırasında �tfa�ye personel�n�n eğ�t�m ve sport�f çalışmaları �ç�n gerekl� düzenlemeler öncel�kl�

olarak d�kkate alınır.
DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyafet ve Koruyucu Teçh�zat
Personel kıyafet�ne �l�şk�n genel esaslar
MADDE 35 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye h�zmetler�nde çalışan personele yapılacak g�yecek yardımı 657 sayılı Kanunun 211 �nc� maddes� �le

14/9/1991 tar�hl� ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak G�yecek Yardımı
Yönetmel�ğ� hükümler� esas alınarak beled�ye tarafından karşılanır.

(2) İtfa�ye personel�n�n resm� kıyafet�, koruyucu kıyafetler� ve üzer�ndek� rütbe �şaretler� �le başını örten bayan
personel �ç�n başörtüsü EK-11 ve EK-14’te bel�rlenm�şt�r. Bunların dışında kıyafet, rütbe �şaretler� ve unvan
kullanılamaz.

(3) Yangın, arama-kurtarma, sel, çığ, nükleer, b�yoloj�k, k�myasal, radyoloj�k ve benzer� tehd�t ve tehl�kelere karşı
özel teçh�zat ve kıyafet Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları (EN)  veya uluslararası standartlara uygun olarak
tem�n ed�l�r.

Personel kıyafet� kullanım süres�
MADDE 36 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) B�r g�y�m eşyası �ç�n bel�rlenen kullanma süres� dolmadan yen� g�y�m eşyası ver�lemez. Ancak g�y�m eşyası

görev neden�yle kullanılamaz hale gel�r ve bu durum b�r tutanakla tesp�t ed�l�rse, yetk�l� �dar� am�r�n onayı alınmak
suret�yle genel ver�l�ş zamanı beklenmeks�z�n yen�s� ver�leb�l�r.

(2) Ayrıca; günün teknoloj�s�ne ve Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları (EN) veya uluslararası standartlara
uygun olarak;

a) Isıya dayanıklı kıyafetler:
1) Isıya dayanıklı �tfa�yec� elb�ses� 1 takım,



2) Isıya dayanıklı eld�ven 1 ç�ft,
3) Isıya dayanıklı ç�zme 1 ç�ft,
4) Isıya dayanıklı baret 1 adet,
5) Isıya dayanıklı koruyucu başlık 1 adet,
6) Isıya dayanıklı sun� solunum maskes� 1 adet,
b) Arama kurtarma kıyafetler�:
1) Kurtarma elb�ses� 1 takım,
2) Kurtarma t�şörtü 2 adet,
3) Kurtarma botu 1 ç�ft,
4) Kurtarma eld�ven�nden 1 ç�ft,
5) Kurtarma baret� 1 adet,
c) K�myasallara müdahale kıyafetler�:
1) K�myasal maddeye göre A t�p� elb�se �ht�yaç kadar,
2) K�myasal maddeye göre B t�p� elb�se �ht�yaç kadar,
3) K�myasal maddeye göre C t�p� elb�se �ht�yaç kadar,
4) Koruyucu elb�se D t�p� (tek kullanımlık ) �ht�yaç kadar,
ç) Dalgıç ve köpekl� arama kurtarma kıyafetler� �ht�yaç kadar,
ver�l�r.
(3) İk�nc� fıkranın (b) bend�nde sayılan arama kurtarma kıyafetler�, �darece arama kurtarma ek�b�nde

görevlend�r�len personele ver�l�r.
 

ONUNCU BÖLÜM
Personel�n Sosyal Hakları ve D�s�pl�n Cezaları

Yemek
MADDE 37 – (1) 24 saat �ş, 48 saat �st�rahat şekl�nde çalışan �tfa�ye personel�ne 3; 12 saat �ş, 24 saat �st�rahat ve

12 saat �ş, 12 saat �st�rahat şekl�nde çalışan �tfa�ye personel�ne 2, 12 saatten az çalışan �tfa�ye personel�ne 1 öğün yemek
ver�l�r. Y�yecek g�derler� 657 sayılı Kanunun 212 nc� maddes� esas alınarak beled�yece karşılanır.

(2) (Ek:RG-18/12/2021-31693) Görev ve çalışma şartlarının gerekt�rd�ğ� koşullara bağlı olarak �tfa�ye olaylarına
müdahale neden�yle mutat yemek saatler�nde kurumlarınca sağlanan yemek h�zmet�nden �st�fade edemeyen personele ve
bunlarla b�rl�kte çalışmaya �şt�rak eden d�ğer personele b�r�nc� fıkrada bel�rt�len öğün sayısınca kumanya yardımı
beled�yece ver�leb�l�r.

İz�n hakkı
MADDE 38 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye personel�n�n �z�nler�, teşk�latın �tfa�ye h�zmetler�n� aksatmamak kaydı �le 657 sayılı Kanun �le 4857

sayılı Kanun ve bu kanunlara dayanılarak hazırlanan toplu �ş sözleşmes� ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre kullandırılır.
Ödüllend�rme
MADDE 39 – (1) Görevler�nde üstün başarı ve yararlılık gösteren �tfa�ye personel�ne, başarı ve yararlılığının

dereces�ne göre yürürlüktek� mevzuat hükümler�ne uygun olarak ödül ver�leb�l�r.
Sağlık taraması
MADDE 40 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye personel�, yılda b�r kez sağlık taramasından geç�r�l�r.
D�s�pl�n cezaları
MADDE 41 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) İtfa�ye personel�ne uygulanacak d�s�pl�n cezaları şunlardır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Aylıktan kesme,
ç) Kademe �lerlemes�n�n durdurulması,
d) Devlet memurluğundan çıkarma.
(2) B�r�nc� fıkraya göre ver�lecek d�s�pl�n cezalarında, 657 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� uygulanır.

 
ONBİRİNCİ BÖLÜM

Araç, Teçh�zat ve Malzeme
Araç
MADDE 42 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)



(1) İtfa�ye teşk�latının asgar� araç sayısı, Türk Standartları (TS), Avrupa Standartları (EN)  veya uluslararası
standartlara uygun olarak aşağıdak� kıstaslar esas alınarak bel�rlen�r. Büyükşeh�rlerde araç sayıları, nüfusun genel� ve �l�n
coğraf� yapısına göre �l bütünlüğü d�kkate alınarak bel�rlen�r.

a) Nüfusu 5.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet �tfa�ye söndürme aracı veya 1 adet merd�venl� söndürme aracı,
b) Nüfusu 5.000-10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet �tfa�ye söndürme aracı, 1 adet merd�venl� araç,
c) Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 2 adet �tfa�ye söndürme aracı, 1 adet merd�venl� araç,
ç) Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 3 adet �tfa�ye söndürme aracı, 1 adet merd�venl� araç, 1 adet ç�ft

kab�nl� p�kap, 1 adet h�zmet aracı,
d) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı,  4 adet �tfa�ye söndürme aracı, 1 adet

merd�venl� araç, 1 adet ç�ft kab�nl� p�kap, 1 adet h�zmet aracı,
e) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı,  6 adet

�tfa�ye söndürme aracı, 2 adet merd�venl� araç, 2 adet ç�ft kab�nl� p�kap, 1 adet h�zmet aracı,
f) Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı,  8 adet

�tfa�ye söndürme aracı, 2 adet merd�venl� araç, 3 adet ç�ft kab�nl� p�kap, 1 adet h�zmet aracı,
g) Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 10 adet

�tfa�ye söndürme aracı, 3 adet merd�venl� araç, 3 adet ç�ft kab�nl� p�kap, 2 adet h�zmet aracı,
ğ) Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı,  14 adet

�tfa�ye söndürme aracı, 4 adet merd�venl� araç, 4 adet ç�ft kab�nl� p�kap, 2 adet h�zmet aracı,
h) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bend�nde sayılan araçlara �laveten, her 150.000 nüfus �ç�n 1 adet

�tfa�ye söndürme aracı, her 400.000 nüfus �ç�n �se 1 adet merd�venl� araç, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000
nüfus �ç�n �se 1 adet kurtarma aracı, 1 adet ç�ft kab�nl� p�kap, 1 adet h�zmet aracı.

(2) İtfa�ye araçları c�ns ve n�tel�k yönünden, teknoloj�k gel�şmelere uygun olarak gel�şt�r�l�r ve yen�len�r.
(3) İtfa�ye teşk�latları �ht�yaca göre yeterl� sayıda; su tanker�, arazöz, köpük kules� aracı ve benzer� d�ğer özell�kl�

�tfa�ye araçları �le ambulans ve h�zmet aracı bulundurab�l�r.
Teçh�zat ve malzemeler
MADDE 43 – (1) İtfa�ye teşk�latında kullanılacak teçh�zat ve malzemeler�n c�ns, m�ktar ve n�tel�kler� h�zmet

gerekler�ne göre teknoloj�k gel�şmelere uygun olarak tesp�t ed�l�r.
(2) (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693) Teçh�zat ve malzemeler�n tem�n�nde Türk Standartlarına (TS), Avrupa

Standartlarına (EN)  veya uluslararası standartlara uyulur.
 

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

K�ml�k belges�
MADDE 44 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Her �tfa�ye personel� �le emekl� �tfa�ye personel�ne k�ml�k belges� ver�l�r. (EK-2)
(2) K�ml�k belges�nde personel�n Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşlık numarası, adı, soyadı, görev yaptığı beled�yen�n

�sm�, s�c�l numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus b�lg�ler� yer alır.
(3) K�ml�k belges�n� beled�ye başkanı veya yetk�lend�rd�ğ� k�ş� �mzalar.
(4) B�lg�lerde değ�ş�kl�k oldukça keyf�yet, k�ml�k belges�ne �şlen�r.
(5) Her ne suretle olursa olsun görev�nden ayrılan �tfa�ye personel� k�ml�ğ�n� beled�ye başkanlığına tesl�m eder.
Gönüllü �tfa�yec�l�k
MADDE 45 – (1) İtfa�ye h�zmetler�n�n desteklenmes�ne �ht�yaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tar�hl� ve 25981 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdares� ve Beled�ye H�zmetler�ne Gönüllü Katılım Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre
gönüllü �tfa�ye teşk�ller� kurulab�l�r.

Kazanılmış hakların saklılığı
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında bulunan görevlere �lg�l� mevzuata göre atanmış olan �tfa�ye

personel�n�n kazanılmış hakları saklıdır.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde;
a) 18/3/2002 tar�hl� ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Görevler�ne İlk Defa

Atanacaklar İç�n Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmel�k,
b) 21/2/1983 tar�hl� ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Aday Memurların

Yet�şt�r�lmeler�ne İl�şk�n Genel Yönetmel�k,



c) 29/4/2021 tar�hl� ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Devlet Memurları D�s�pl�n
Yönetmel�ğ�,

ç) 28/11/1982 tar�hl� ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Ş�kayet
ve Müracaatları Hakkında Yönetmel�k,

d) 27/6/1983 tar�hl� ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Devlete ve K�ş�lere
Memurlarca Ver�len Zararların Nev� ve M�ktarlarının Tesp�t�, Tak�b�, Am�rler�n�n Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler
Hakkında Yönetmel�k,

e) 15/3/1999 tar�hl� ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Genel Yönetmel�k,

f) Memurlara Yapılacak G�yecek Yardımı Yönetmel�ğ�,
g) 2/7/2020 tar�hl� ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beled�ye ve Bağlı Kuruluşları �le Mahall� İdare

B�rl�kler� Personel�n�n Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Esaslarına Da�r Yönetmel�k,
hükümler� uygulanır.
Yönerge
MADDE 48 – (1) Beled�yeler, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde İtfa�ye İç H�zmet

Yönergeler�n� hazırlarlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 49 – (1) 23/8/1985 tar�hl� ve 18851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtfa�ye Teşk�ller�n�n Kuruluş,

Görev, Eğ�t�m ve Denet�m Esaslarına Da�r Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Beled�ye �tfa�ye raporlarının ver�lmes�ne �l�şk�n uyulacak usul ve esaslar �le önlemler
EK MADDE 1 – (Başlığı �le B�rl�kte Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Beled�ye �tfa�ye teşk�latına, B�naların Yangından Korunması Hakkındak� Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�ne göre

yangına karşı alınan önlemler� gösteren �tfa�ye raporunun düzenlenmes� �ç�n EK-15 başvuru formu �le başvuru
sah�b�nden, �şyer� açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetk�l� �dareden veya �lg�l� bakanlıklardan müracaat gelmes� hal�nde,
beled�ye �tfa�ye teşk�latının �lg�l� görevl�s� tarafından başvuruya konu �şyer� yer�nde �ncelen�r ve �tfa�ye raporu yapılan
tesp�tler esas alınarak hazırlanır.

(2) İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�ne göre �tfa�ye raporu gerekt�rmeyen
�şyer� kapsamında yer alan �şyerler� �ç�n beled�ye �tfa�ye teşk�latınca �tfa�ye raporu düzenlenmez. İtfa�ye raporu
gerekt�rmeyen �şyerler� �ç�n �tfa�ye raporu alınmak üzere başvurulması hal�nde başvuru sah�b�ne �tfa�ye raporu
düzenlenmeyeceğ� hususu yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(3) B�naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler�ne göre yangına karşı alınan önlemler�
gösteren �tfa�ye raporunun düzenlenmes� �ç�n yapılan �şlemler sırasında �tfa�ye raporuna konu b�naya a�t yapı ruhsatı
belges�ne gerek duyulması hal�nde yapı ruhsatına �l�şk�n b�lg�ler K�ml�k Paylaşım S�stem� üzer�nden alınab�l�r.

(4) İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k �le B�naların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmel�ğ�n �lg�l� hükümler� gereğ� yangına karşı alınan önlemler� gösteren �tfa�ye raporlarına �l�şk�n b�lg�ler elektron�k
ortamda kayıt altında tutulur ve �tfa�ye raporunun düzenlend�ğ� gün �tfa�ye raporuna �l�şk�n kayıtlar yetk�l� �dareyle varsa
elektron�k ortamda paylaşılab�l�r.

Güvenl�k ve tem�zl�k h�zmetler�
EK MADDE 2 – (Ek:RG-18/12/2021-31693)
(1) İht�yaç duyulması hal�nde �tfa�ye b�na ve tes�sler�n�n tem�zl�k ve güvenl�k h�zmetler�, 9/4/2018 tar�hl� ve

2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan İl Özel İdareler�, Beled�yeler ve Bağlı Kuruluşları �le
Bunların Üyes� Olduğu Mahall� İdare B�rl�kler�n�n Personel Çalıştırılmasına Dayalı H�zmetler�n�n Gördürülmes�ne
İl�şk�n Usul ve Esaslarda yer alan hükümler çerçeves�nde doğrudan h�zmet alımı yoluyla gördürüleb�l�r.

Beled�ye �tfa�ye personel�ne başka görev ver�lmes�
EK MADDE 3 – (Ek:RG-18/12/2021-31693)
(1) Beled�ye �tfa�ye personel�ne rızası dışında �tfa�ye h�zmetler� har�c�nde b�r görev ver�lemez. Ancak, olağanüstü

hallerde mülk� am�r veya beled�ye başkanının emr� �le geç�c� olarak h�zmet�n gerekt�rd�ğ� başka görevler de ver�leb�l�r.
Geç�ş süres�
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değ�ş�k:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde bütün �tfa�ye teşk�latları düzenlemeler�n� bu

maddey� �hdas eden Yönetmel�k �le yapılan değ�ş�kl�klere göre yaparlar.
Baca tem�zl�k h�zmetler�
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len göreve �l�şk�n bu fıkranın yürürlüğe

g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde baca tem�zl�k h�zmetler� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� tar�f etmek üzere �tfa�ye teşk�latları



tarafından Baca Tem�zl�k H�zmet� Yönerges� hazırlanır. (EK-13 Baca Tem�zl�ğ� Başvuru Formu)
Tüzel k�ş�l�ğ� sona eren beled�yelerdek� çalışma süres�
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-18/12/2021-31693)
(1) Tüzel k�ş�l�kler� sona eren beled�yelerden devrolunan personel �ç�n, 19 uncu maddede bel�rt�len süreler�n

hesabında, tüzel k�ş�l�ğ� sona eren beled�yedek� çalışma süres� de d�kkate alınır.
Geç�c� hükümler
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-18/12/2021-31693)
(1) Bu madden�n yayımı tar�h�nden önce başlamış olan görevde yükselme sınavına �l�şk�n �şlemler, �şlemler�n

başlatıldığı tar�hte yürürlükte bulunan mevzuat hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� (Değ�ş�k �bare:RG-18/12/2021-31693) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m

Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
__________________
(1) Danıştay On�k�nc� Da�res�n�n 2011/5607 Esas numaralı dosyası üzer�nden verd�ğ� 21/9/2011 tar�hl� kararı �le

bu Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkralarının yürütülmes� durdurulmuştur.
(2) Danıştay İdar� Dava Da�reler� Kurulunun YD. İt�raz No:2008/238 numaralı dosyası üzer�nden verd�ğ�

27/3/2008 tar�hl� kararı �le bu Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�n�n yürütülmes�
durdurulmuştur.

(3) 14/11/2017 tar�hl� ve 30240 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan değ�ş�kl�k �le bu yönetmel�ğ�n ‘Atama Şartları’
olan beş�nc� bölüm başlığı “Sınav ve Atamaya İl�şk�n Esaslar” olarak değ�şt�r�lm�şt�r. 

(4) 18/12/2021 tar�hl� ve 31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değ�ş�kl�k �le bu bölüm başlığı “Spor ve
Tes�sler” �ken metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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