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İTFAİYE SERVİSİ 
 
1. SERVİSİN KURULUŞU  

1 Servis Amiri 
1 Servis Amiri Yardımcısı  
2 Takım Amiri    
4 Ekip Başı 
36 Ekip Personeli 
Toplam 44 kişidir. 

 
2. GÖREV VE TOPLANMA YERİ 

Görev ve toplanma yeri Dekanlık Binası ile Derslikler Binası arasındaki otopark 
alanıdır. EK Kroki de belirtilen yerler. 

 
Görevi: 
 Düşman taarruzlarının tesirleri ile çıkabilecek geniş ölçüdeki yangınların 

önlenebilmesi için, barışta mevcut itfaiye teşkilatı, olağanüstü hal ve sefer ihtiyaçlarına 
göre mükellef personel ve ilave edilecek araç ve gereçlerle kuvvetlendirilir ve genişletilir. 

İtfaiye Servisi: Esas görevinin elverdiği nispette yanma ve boğulma tehlikesinde 
bulunanlarla yıkıntı altında kalanların kurtarılmasına, su basan binaların boşaltılmasına, 
geçici destekleme işlerine yardım ve KBRN ile bulaşmış sahaların su ile temizlenmesini de 
yapar. 
 
3. PERSONELİ  

Personel listesi EK1 de belirtilmiştir. 
 
4. SERVİS AMİRİNİN GÖREVİ 

a) Servis personelinin eğitilmesi ve görevlerinin tebliğ ve tespiti. 
b) Değişikliklerin tespiti. 
c) İş Bölümü.  
d) Eğitim ve donatım gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler. 
e) Diğer servis amirleri ile barışta ve olağanüstü hallerde sürekli karşılıklı işbirliği 

ve yardımlaşmada bulunmak.  
 
5. SERVİSİN GÖREVLERİ 

Servisin başlıca görevleri şunlardır. 
a. Müessese içinde çıkacak yangınları kontrol altına almak ve söndürmek, 
b. Müessese bölgelerindeki radyoaktif Dekontaminasyon (yıkamak suretiyle) 

yapmak,  
c. Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek, 
d. Barışta ve seferde yangını önleyici tedbir ve tertipleri kontrol ve sağlamak. 

 



 

2 

 
SERVİSİN ÇALIŞMA ŞEKLİ 

 

6. OLAĞANÜSTÜ HAL VEYA SEFERDE      
Seferde ve olağanüstü halde yangın önleyici tedbir ve tertiplerinin kontrolu ve 

sağlanmasını 36 ekip personeli,4 Ekip Başı, 2 Takım Amiri,1 Servis Amiri Yardımcısı  
ve 1 Servis Amiri görev yapacaktır. Olağanüstü bir durumda veya seferde itfaiye 
servisinin bir yangın anında acil müdahale edebilmesi sağlanacaktır. Bunun için 
servis personeline barış zamanında görevleri tebliğ edilecektir. Olağanüstü durumda 
servis amiri tarafından personel toplanacak, kendilerine görevleri doğrultusunda 
gerekli direktifler verilecek, en kısa zamanda duruma müdahale etmeleri temin 
edilecektir. Sefer anında servis personeli gerekli eğitimden geçirilecek ve her an 
çıkacak bir yangına karşı hazır bulundurulacak. Malzeme ve teçhizat her an çıkacak 
bir yangına en kısa zamanda müdahale edilecek şekilde hazır ve çalışır durumda 
bulundurulacaktır. 

 
7. İKAZ VE ALARM SIRASINDA (RADYOAKTİF SERPİNTİ DAHİL) 

Personel bir araya toplanacak, eksikler gözden geçirilecek, malzeme ve 
techizat kullanmaya hazır vaziyette bekletilecektir. Müessese bölgelerinde radyoaktif 
Dekontamisyon (yıkamak suretiyle) yapılacaktır. 

 
8. ANİ (İHBARSIZ) TAARRUZDA 

Sivil savunma üst birimleriyle koordineli olarak çalışır. 
 

9. TEHLİKE GEÇTİKTEN SONRA  

 Müessese içerisinde çıkan yangınları söndürmek. 

 KBRN maddeleri ile bulaşmış bölgelerin temizlik işlemlerini yapmak. 

 Çıkan yangınların tam olarak söndürüldüğünden emin olduktan sonra can 
kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılmasına yardım etmek. 
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