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NOT: İlk defa itfaiye eri alımında sınava katılanlardan ücret alınması hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5543841                                    18/01/2023 

Konu: İlk Defa İtfaiye Eri Alımında Sınava 

Katılanlardan Ücret Alınması 

 

……………. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 12.01.2023 tarihli ve 53324943-900-483513 sayılı yazı. 

 

İtfaiye eri kadrolarına yapılacak alıma ilişkin olarak adaylardan ücret talep edilip 

edilemeyeceği ile sınav ilanına yeterli başvuru olmaması halinde yapılacak işleme ilişkin ilgi yazı 

incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye 

İtfaiye Yönetmeliğinin; 

15 inci maddesinde, "(1) Belediye tarafından, atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınır. Belediyeler, Yönetmelik eki Ek-5 

Atama İzin Formunu ve Ek-6 Personel Gider Oranı Cetvelini doldurarak izin talebinde bulunur. İzin 

verilmeyen kadrolar için duyuru ve sınav yapılamaz. 

(2) Belediye, atama yapılacak boş itfaiye eri kadro sayıları ile bu kadroların sınıf ve 

derecelerini; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru 

yöntemini; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeleri; yapılacak sınavın yeri, 

zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususları son başvuru 

tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete ile belediyenin ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun 

internet adreslerinde duyurur. 

(3) Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

kurumsal internet adresinde de son başvuru tarihinden en az 30 gün önce duyuru yapılır. 

(4) Sınav ilan duyuruları, üçüncü fıkrada belirtilen kurum tarafından kontrol işlemi yapıldıktan 

sonra yayımlanır." hükmü, 

15/B maddesinde, "(1) Başvurular şahsen yapılır. 

(2) Başvuru sırasında; adaylardan EK-3’te yer alan başvuru formunun yanı sıra nüfus cüzdanı 

veya kimlik kartı, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, sürücü belgesi ve benzeri belgelerin aslı 

veya onaylı sureti istenir. 

(3) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla 

suretleri kurumca tasdik edilir. 

(4) Atama yapılacak kadrolar için adayların başvurularını kısıtlayacak veya belirli bir kişiyi 

tarif eder nitelikte özel şart belirlenemez." hükmü, 

15/Ç maddesinde, "(1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin 

başkanlığında, üyelerden biri insan kaynaklarından sorumlu birim temsilcisi, biri itfaiyeden sorumlu 

birim temsilcisi olmak üzere atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. 

Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde belediye dışından da kamu görevlileri 

sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir. 

(2) Giriş sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu 

derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav 

kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir. 
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(3) Sınav kurulu; sınavın yapılması, değerlendirilmesi, başarı listesinin düzenlenmesi, sınav 

sonuçlarının ilanı, sınava ilişkin itirazların incelenip sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işleri 

yürütür. 

(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır." hükmü, 

16 ncı maddesinde, "(1) Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu 

kontrol etmek suretiyle 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 sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır. Sınava girmeye 

hak kazanan adaylar ve KPSS puanları belediyenin internet adresinde ilan edilir. 

(2) Sınava çağrılan adaylara belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri 

ve tarihinin bulunduğu EK-4’te yer alan bir sınav giriş belgesi gönderilir. Ancak, duyuruda belirtilmesi 

kaydıyla, sınav giriş belgesi belediyenin internet sitesinden erişim sağlanarak verilebilir. Bu belge 

sınava girişte ibraz edilir." hükmü, 

47 nci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 

a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 

Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 

..." hükmü yer almaktadır. 

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde ilk defa itfaiye kadrolarına alım prosedürü ayrıntılı olarak 

düzenlenmiş olup söz konusu sınavın ilgili idare tarafından oluşturulan sınav kurulu tarafından 

yapılacağı düzenlenmiştir. 

Bu itibarla,  

- İtfaiye kadrolarına ilk defa alıma ilişkin sınavın başka bir kamu kurumuna yaptırılamayacağı,  

- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde sınava girecek adaylardan ücret alınabileceğine ilişkin bir 

düzenleme bulunmadığı, 

- Bakanlığımızca atama yapılacak kadro unvan ve sayıları için verilen izin neticesinde yeterli 

başvuru olmaması, yeteri kadar adayın sınavda başarılı olamaması veya adayların göreve başlamaması 

gibi nedenlerle ihtiyacın karşılanamaması halinde izin verilen kadrolar için tekrar Bakanlığımızdan 

izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kadrolar için Başkanlığınızca tekrar ilana çıkılmasının 

mümkün olduğu, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                   ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


