
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İDARİ BİRİMLERİNE AİT  

TEŞKİLAT YÖNETMELİKLERİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

 

Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli ve 251 sayılı kararı 

ile yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Teşkilat 

Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Teşkilat Yapısı başlıklı 5 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"(1) Daire başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 

Bölgeler Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü, Yangın Önleme Şube Müdürlüğü, Merkez 

Yangın Müdahale ve AKOM Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ve bu müdürlüklere 

bağlı şeflik / birim / amirliklerden oluşturulur. Şeflik / birim / amirliklerin sayılarının 

belirlenmesi ve isimlendirilmesinde başkanlık onayı alınır. Ayrıca daire başkanına bağlı Sivil 

Savunma Uzmanlığı ile İdari İşler Şefliği oluşturulur. Şube müdürlüklerinin ve Sivil Savunma 

Uzmanlığı ile İdari İşler Şefliğinin teşkilat yapısı, görev ve çalışma ile ilgili ayrıntılı olarak 

yönerge düzenlenir, Başkanlık onayı ile yürürlüğe konulur." 

Madde 2- (1)  Anılan Yönetmeliğin "Daire Başkanlığının Görevleri" başlıklı 6 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"f) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde 

arıtma görevine yardımcı olmak, 

h) Belediye sınırları içindeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek," 

Madde 3- (1) Anılan Yönetmeliğin "Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü” başlıklı 8 

inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

"Bölgeler Yangın Müdahale Şube Müdürlüğü 

MADDE 8- (1) Şube müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Yangınlara müdahale etmek, olayın can ve mal kaybı açısından en az zararla 

atlatılmasını sağlamak,  

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik 

kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek,  

c) Araçların ve yangın söndürmede kullanılan bütün malzeme ve teçhizatın günlük 

bakımını yapmak ve kullanıma hazır halde bulundurmak,  

ç) Belediye sınırları içindeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek,  

d) Gerçek ve tüzel kişilere, Meclis tarafından belirtilen ücret tarifesine istinaden itfaiye 

aracı ve ekipmanları kiralamak,  



e) Kamu ve Özel kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan protokoller 

çerçevesinde müdahale edilen olayın büyüklüğüne istinaden ilgili kuruluşlardan yardım talep 

etmek; olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve idaresini sağlamak, 

f) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, 

g) Üst Yönetimden alınacak izinle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahalede 

araç ve personel desteği sağlamak,  

h) Bağlı İtfaiye Grup Amirlikleri ve Gönüllü İtfaiye Müfrezeleri arasındaki 

koordinasyonu sağlamak, 

ı) Deprem, yangın, çığ, sel baskını, yıldırım, kasırga, trafik kazası, boğulma gibi 

olaylara müdahale etmek,  

 i) Afetlerde ve diğer acil durumlarda talep halinde temiz su vermek, 

 j) Faaliyetlerle ilgili mevzuat ve sistem dâhilinde gerekli kayıtları tutmak ve 

istenildiğinde bu kayıtları sunmak," 

 

Madde 4- (1) Anılan yönetmeliğin Yangın Önleme Şube Müdürlüğü başlıklı 9 uncu 

maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, (g) bendinden sonra gelmek üzere 

(h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n) bentleri eklenmiştir. 

g) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan her türlü araç gereç ve ekipmanın yerinde 

kontrol işlemlerini yapmak, oluşan arızalarda malzeme ve hizmet alımı yoluyla arızanın 

giderilmesini sağlamak, 

h) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan araçların sigorta, muayene, ruhsat vs. resmi 

işlemlerini Karayolları Kanunu ve Trafik Kanununa göre takip etmek, 

ı) Hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak, 

i) Daire Başkanlığı bünyesindeki araçların kontrol ve muayenelerini yaparak trafiğe 

çıkışlarında gerekli tüm idari ve teknik düzenlemelerin denetim ve gereğini yapmak, 

j) Temiz hava solunum setlerinin dolum ve bakımlarını yapmak, 

k) Daire Başkanlığı bünyesindeki tüm araç ve ekipmanların acil yedek parça 

ihtiyaçlarını karşılamak, 

l) Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemelerin kullanıcı eğitimlerinin birimlere 

vermek veya verilmesini sağlamak 

m) Daire Başkanlığında kullanılan tüm araç ve ekipmanların performanslarını 

incelemek, gelişen teknolojiden de faydalanarak kalibrasyon ve modernizasyonlarını yapmak 

veya yaptırmak, 



n) Faaliyetlerle ilgili mevzuat ve sistem dâhilinde gerekli kayıtları tutmak ve 

istenildiğinde bu kayıtları sunmak." 

 

Madde 5- (1) Anılan Yönetmeliğin "AKOM, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü” 

başlıklı 10 uncu maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

 “ Merkez Yangın Müdahale ve AKOM Şube Müdürlüğü 

MADDE 10- (1) Şube müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Afet sonucu doğabilecek olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılmasına 

yönelik; afet öncesinde, sırasında veya sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması 

ve uygulanması için toplumun tüm kaynaklarını\kurumlarını sürece katarak kriz anının 

yönetilmesini sağlamak, 

 b) Belediye sınırları içindeki tüm kuruluşlar ile halka, afet ve acil durum yönetimi ile 

ilgili eğitim vermek, danışmanlık yapmak,  

c) Afet ve acil durum yönetimleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, stratejiler ve 

projeler geliştirmek,  

ç) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde 

arıtma görevine yardımcı olmak, 

d) Deprem, yangın, çığ, sel baskını, yıldırım, kasırga, trafik kazası, boğulma gibi 

olaylara müdahale etmek,  

e) Sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afetler ile göl, nehir, baraj gölü, gölet ve 

akarsularda meydana gelen olaylarda su altı ve su üstü arama ve kurtarma faaliyetlerinde 

bulunmak,  

f) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (u) bendinde 

belirtilen "İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve 

diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, 

gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek" hükmüne 

göre gerekli tüm görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,  

g) Çağrı Merkezi için planlanan toplantı ve diğer tüm faaliyetlere katılmak, çağrı 

merkezinde çalışan personel sevk ve idaresini sağlamak ve kullanılan iletişim araçlarını faal 

halde tutmak,  

ğ) Başkan tarafından ve İl Kriz Merkezinden gelecek emirler doğrultusunda, 

Belediyenin üzerine düşen görevleri koordine etmek. 

h) Yangınlara müdahale etmek, olayın can ve mal kaybı açısından en az zararla 

atlatılmasını sağlamak, 



ı) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik 

kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, 

i) Araçların ve yangın söndürmede kullanılan bütün malzeme ve teçhizatın günlük 

bakımını yapmak ve kullanıma hazır halde bulundurmak, 

j) Belediye sınırları içindeki bacaları temizlemek veya temizlettirmek, 

k) Gerçek ve tüzel kişilere, Meclis tarafından belirtilen ücret tarifesine istinaden itfaiye 

aracı ve ekipmanları kiralamak, 

l) Kamu ve Özel kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan protokoller 

çerçevesinde müdahale edilen olayın büyüklüğüne istinaden ilgili kuruluşlardan yardım talep 

etmek; olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve idaresini sağlamak, 

m) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, 

n) Üst Yönetimden alınacak izinle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahalede 

araç ve personel desteği sağlamak,  

 o) Bağlı İtfaiye Grup Amirlikleri ve Gönüllü İtfaiye Müfrezeleri arasındaki 

koordinasyonu sağlamak, 

 ö) Komuta merkezi olarak oluşan her türlü itfaiyevi olaya gerekli ihtiyaç sayı ve 

çeşidine uygun itfaiye ekiplerinin daire başkanlığı adına sevk ve idaresini sağlamak, 

 p) Afetlerde ve diğer acil durumlarda talep halinde temiz su vermek, 

 r) Faaliyetlerle ilgili mevzuat ve sistem dâhilinde gerekli kayıtları tutmak ve 

istenildiğinde bu kayıtları sunmak," 

Madde 6- (1) Anılan yönetmeliğin Eğitim Şube Müdürlüğü başlıklı 11. Maddesinin 

(h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"h) Faaliyetlerle ilgili mevzuat ve sistem dâhilinde gerekli kayıtları tutmak ve 

istenildiğinde bu kayıtları sunmak," 

Madde 7- Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2014 tarihli ve 623 sayılı kararı ile 

yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi 

Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Daire Başkanlığının 

Görevleri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

b) Sosyal etkinlik merkezlerinin idaresi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, 

Madde 8- (1) Anılan yönetmeliğin Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü başlıklı 10 

uncu maddesinin (b) ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

b) Sosyal etkinlik merkezleri faaliyetlerini yürütmek,  



c) Sosyal etkinlik merkezlerinde verilecek kurslar ile ilgili ders programının hazırlanıp 

planlanmasını sağlamak.  

Yürürlük 

Madde 9- (1) Bu yönetmelik hükümleri, Meclisin kabulü ve belediyenin 

(www.denizli.bel.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 10- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denizli.bel.tr/

