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İSTANBUL İTFAİYESİ 

“Hararet nârda’dır, sac’da değildir, 

Kerâmet sendedir, tâc’da değildir. 

Her ne arar isen, kendinde ara, 

Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.” 

Hacı Bektaşi Veli 

İstanbul İtfaiyesi, en eski itfaiyelerden biri olup, yüzlerce ülkenin 

tarihinden daha köklü bir geçmişe sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 

kuruluşundan yıllarca önce var olan, şerefli bir tarihe sahip İstanbul İtfaiyesi 

bugün de, kendilerine verilen görevin en iyisini yaparak, her türlü şartlarda özveri 

ile halkımızın malını ve canını kurtarmaya devam etmektedir. 

Osmanlılar döneminde, 1720 senesine kadar İstanbul’da çıkan yangınları 

yeniçeriler, kanca, balta, su kovası vesaire gibi itfaiye aletleriyle söndürürlerdi. 

Gerektiğinde yeniçerilere, bostancılar ve acemi ocağı da yardım ederdi. Yangın 

söndürenlere ödül olarak ikramiye verilir, içlerinde iyi hizmet görenler terfi 

ettirilirdi. Yangın söndürme malzemeleri bedestende durur ve yangın olduğunda 

gelişi güzel, kim isterse bunları alıp, yangın söndürmeye giderdi. Zaman zaman 

kargaşalık ve çapulculuğa sebep olan bu hizmet, Yavuz Sultan Selim zamanında 

kaldırılarak tamamen yeniçeri ocağına verildi. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1560 yılındaki fermanı, Sultan II. Selim’in 

1572 yılındaki fermanından sonra, 1579 yılında Sultan III. Murat, İstanbul 

kadısına bir ferman göndererek, İstanbul ahalisinin evinde, damına yetişecek bir 

merdiven, bir büyük fıçı su bulundurması ve bunları bulundurmayanların subaşıya 

teslim edilerek cezaya çarptırılacakları belirtilmiştir. 

Düzenli söndürme teşkilatı, ilk kez Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 

tarafından, 1720 yılında kurdurulmuş ve itfaiye teşkilatının değişimi dört aşamada 

olmuştur. Birincisi 1720’te başlayan ve 1826 yılında sona eren Yeniçeri İtfaiye 

Ocağı, ikincisi 1826 -1874 yılları arasındaki Semt Tulumbacıları dönemi, 

üçüncüsü 1874 -1923 yılları arasındaki Askeri İtfaiye Teşkilatı ve sonuncusu da 

bugünkü itfaiye teşkilatının esasını teşkil eden Cumhuriyet Dönemi İtfaiye 

Teşkilatı’dır.  
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1. Yeniçeri İtfaiye Ocağı 

İstanbul’da ilk itfaiye teşkilatı 1720 yılında kurulmuştur. İstanbul’da ilk 

tulumba, sonradan Müslüman olan ve “Gerçek Davud” adını alan “Davit” isimli 

bir Fransız tarafından yapılmıştır. Davit, 12 kişilik ailesiyle 1715 yılında 

İstanbul’a gelmiş ve Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra, Davit 

isminin tamamen yeni bir isimle değiştirilmesi yerine, benzer bir isim olan 

“Davud” ismini almış ve daha sonra da başına “Gerçek” sıfatı eklenmiştir. 

Tulumbacıbaşı olduktan sonra da “Ağa” unvanını alarak “Gerçek Davud Ağa” 

olarak bilinmiştir. 

Davud Ağa’nın emri altında acemi ocağına yamak olmak üzere, Dergah-

ı Ali Tulumbacı Ocağı kurulmuştur. Davud Ağa’nın emrine bir yönetici memur, 

bir kâtip, bir çavuş yamağı, bir odabaşı, elli tulumbacı ve saka verilmiştir. 

Tulumbacı neferlerin, üzerlerinde numaraları bulunan, miğfer denilen bakırdan 

başlıkları mevcuttur. Zamanla ocaktaki görevlilerin sayıları artarak 1804 

senesinde 531 kişiye ulaşmıştır. 

İlk tulumba, suyu sakalar tarafından doldurulan, emme özelliği olmayan 

ve sadece su basılabilen bir tulumbadır. Ağırlığı 130 kg olduğu, taşınması ve yer 

değiştirmesi kolay olmadığı için sonraları terk edilerek, daha basit ve hafif olan ve 

aynı zamanda emme özelliği de bulunan tulumbalar yapılmaya başlanmıştır. 

Gerçek Davud’un tulumbasına “Didon” ve onun değiştirilmiş şekli olan 

tulumbalara da “Didon Bozması” denilmiştir. 

2. Mahalle Tulumbacılığı 

Yeniçeri teşkilatı içinde ilk itfaiyenin başlangıcı olan 1720 yılında 

kurulan Tulumbacı Ocağı, 106 yıl devam etmiş ve 1826 yılında yeniçeriler 

dağıtıldığı zaman, Yeniçeri Ocağı’na bağlı olan Tulumbacı Ocağı da dağılmıştır. 

Tulumbacı Ocaklarının orta-dan kaldırılmasından sonra, yerine “Semt 

Tulumbacıları” kurulmuştur. Ancak Semt Tulumbacıları, Hocapaşa yangınında 

etkili olamamışlardır. Düzenli ve teknik bir yangınla mücadele ekibinin kurulması 

gündeme gelmiş, Yeniçeri Ocağı 

yerine kurulan Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye Ordusu içinde, Seras-

ker Kapısı’nda Yangıncı Taburları ku-

rulmuştur. Bu yarı askeri nitelikli bir-

liklerin başına Tulumbacı Ocağı’ndan 

kalma, disiplinleri bozulmamış olan 
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bazı subaylar getirilmiştir. 

1860 Tanzimat Fermanı’ndan sonra, bugünkü ilçe belediyelerinin 

1869’da kurulmasını müteakip, ilçe belediyelerine bağlı “Daireliler” adıyla 

yangınla mücadele birlikleri kurulmuştur. Böylece itfaiye teşkilatının tarihinde ilk 

defa, mahalli idarelere de sorumluluk verilmiştir. Her belediye merkezinde bir 

tulumba ve yeterli itfaiyeci bulundurulmaya başlanmış, mahalle gençlerinden 

oluşturulan ve “Tulumbacılar” olarak adlandırılan gönüllü itfaiyeciler faaliyet 

göstermeye başlamışlardır. Tulumbaların alameti farikaları, o mahalleyi temsil 

etmektedir. Kahvehaneleri bir spor kulübü gibidir. Dostluklar başlar, 

kahramanlıklar ve dedikodular anlatılır. Hamamları başka bir alemdir. Karşılıklı 

naraları dilden dile dolaşır. O dönemde kadın tulumbacılar da bulunmaktadır. 

Tulumbacı Bahriye, Tulumbacı Cevriye, adlarına koşma söylenen 

tulumbacılardandır. Mahalle tulumbacıları, mahalle sakinlerinden seçilen ve hepsi 

iş sahibi olan kişilerdir. Profesyonel itfaiyeci değil, gönüllü olarak mahalle 

takımına giren, yangın olduğunda sandığı omuzlayıp kilometrelerce koşan, 

yangını söndürmeye çalışan mahalle sakinidir. Günümüzdeki mahallelerin spor 

takımlarına benzer özellikte ve mahalleyi temsil eden bir kuruluştur. 

Ayaklarında yemenileri, dizlikleri, mintanları ve başlarında keçe 

külahlarıyla, karakış demeden sokakları yıldırım hızıyla koşan sırım gibi 

delikanlıların tek isteği, yangını başlangıçta söndürerek binlerce evin yanmasını 

önlemekti. Tatar Ahmet, Laz Ali, Kürt Bekir, Arap Hamdi, Çingene Cevdet, 

Balıkçı Daniyal, İnce Dimitri, Sandalcı Hiristo, Yahudi İsmail, Gürcü Reşid, 

Tatavlalı Zimeros, Çerkes Rahmi, Deli Kirkor gibi renkli bir mozaik oluşturan 

tulumbacıların amacı, kurtarmak ve söndürmek olmuştur. Birçok paşa ve tanınmış 

devlet adamı, gençliğinde tulumbacılığa gönül vermiştir. 

Kendilerine özgü haberleşme sistemleri, reis seçimleri, hikayeleri, 

şarkıları, naraları, giyimleri, kahvehaneleri, hamamları ve yaşam biçimleriyle 

kültürümüzde önemli bir yeri olan tulumbacılar, özelikle Balkan Savaşları 

sırasında, askeri itfaiyenin elemanlarının çoğunluğunun cepheye gitmesi 

nedeniyle yangın söndürmede etkin rol oynamıştır. 

3. Askeri İtfaiye Teşkilatı 

1870 yılında, İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen büyük bir yangında, 

mahalle tulumbacıları başarılı olamamış, şimdiki Kurtuluş’tan Fındıklı’ya kadar 

olan geniş bir alan yanmıştır. Bunun üzerine, yangın güvenlik önlemlerini koor-

dine etmek ve itfaiye teşkilatını reorganize etmek üzere, yurtdışından bir uzmanın 
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davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Dönemin padişahı Sultan Abdülaziz’in emriyle,  
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Avrupa ülkeleri itfaiye teşkilatları 

incelenmiş ve dönemin en modern itfaiye 

teşkilatının Macaristan İtfaiye Teşkilatı 

olduğu görülmüş, Macaristan’dan Kont 

Odön Seçini (Szeçsenyi) İstanbul’a davet 

edilmiştir. 

Kont Seçini, Sultan 

Abdülaziz’in daveti üzerine 1874 yılında 

İstanbul’a gelerek, Askeri İtfaiye 

Teşkilatı’nı kurmaya ve eğitmeye başlamıştır. Bu işi tamamlamak için bir yıl 

yeteceğini düşünerek, yurduna döndükten sonra Budapeşte’de Genel İtfaiye 

Teşkilatı’nın yönetimini devralmayı tasarlamış, fakat Osmanlı İmparatorluğu’nda 

gördüğü destek, onun geri dönüşünü geciktirmiş ve 1877 yılında Sultan II. 

Abdülhamid tarafından kendisine Paşalık rütbesi verilince, Macaristan’daki 

görevinden istifa ederek, 23 Mart 1922 tarihindeki ölümüne dek İstanbul İtfaiye 

Teşkilatı’nın yöneticisi olarak kalmıştır. Bu uzun görev yılları arasında, tahtta dört 

sultan değişmiş ve günlük politikadan kendini uzak tuttuğu için dördünün de 

güvenini kazanmıştır. Birçok büyük yangının söndürülmesini şahsen yönetmiş ve 

bir çok defa yaralanmıştır. İtfaiye araçlarının ve donanımlarının 

modernleştirilmesi ve artırılması uğrunda sürekli çaba harcamış ve bu alanda 

birçok yenilik getirmiştir. 

Kont Seçini, İstanbul’a gelir gelmez iki taburlu bir itfaiye alayı kurmuştur. 

İtfaiyenin askeri disiplinle çalışma esaslarını hazırlamış ve kurduğu bu teşkilat, 

yangınlarda kısa sürede büyük başarı kazanmıştır. Bunun üzerine, kendisine 

büyük yetki verilmiş ve iki tabur daha kurması için imkan sağlanmıştır. Kısa 

sürede büyük ilerleme kaydedilmiş, yeni kıyafet getirilmiş, kullanılan teçhizat 

modernleştirilmiş ve yeni yönetmelikler hazırlanmıştır. Kont Seçini, artık Seçini 

Paşa olmuştur. Kıyı şeridindeki ahşap evlerin çokluğunu göz önüne alarak, 

denizden müdahale edebilmek için 1887 yılında ilk Türk Deniz İtfaiyesi’ni 

kurmuştur. O zamanki uzmanlara göre, tüm kıtada itfaiye görevi, İstanbul’da en 

yorucu ve en tehlikelisidir. Seçini Paşa faaliyetleriyle birçok önemli nişan 

kazanmış ve en büyük Türk nişanı olan elmaslı Osmaniye Nişanı’yla da 

ödüllendirilmiştir. Yangın söndürme organizasyonu ve itfaiye teşkilatının 

kurulması çok daha eski olmasına rağmen, Türk itfaiyelerinin gelişmeye 

başlamasının 1874 yılında Seçini Paşa ile başladığını söylemek mümkündür. 
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4. Cumhuriyet İtfaiyesinin Oluşturulması 

Seçini Paşa tarafından kurulan askeri itfaiye teşkilatı, 25 Eylül 1923 

tarihinde belediyeye devredilmiş ve mahalli idarelere bağlı bugünkü itfaiye 

teşkilatına dönüştürülmüştür. İstanbul’un ilk valisi ve belediye başkanı olan 

Haydar Yuluğ tarafından günümüz itfaiyesinin ilk çekirdeğini oluşturan, 

İstanbul’un değişik semtlerinde beş itfaiye grubu oluşturmuştur. Yurt dışından 

satın alınan itfaiye araçları gruplara yerleştirilmiş ve askeri itfaiyenin disiplininde 

itfaiye teşkilatı yeniden oluşturulmuştur. Daha sonra, 1928-1938 yılları arasında, 

10 yılı aşan bir süre İstanbul valisi ve belediye başkanı olan Muhittin Üstündağ, 

sekiz yeni itfaiye istasyonu kurmuş, yeni arazözler ile otomatik merdiven satın 

almıştır. Bu dönemde İtfaiye Müzesi açılmış, İtfaiye Haftaları düzenlenmeye 

başlanmıştır. İstanbul İtfaiyesi, 1923 yılından 1960 yılına kadar kendini 

yenilenmiş ve 60’lı yıllardan itibaren duraklama dönemine girmiştir. 

1962 yılından Deniz İtfaiyesi kapatılmıştır. Uzun süre, sadece yeni araç 

alındığında itfaiyenin modernleşeceği düşünülmüştür. İtfaiye haftalarının 

kutlaması yapılmamış, harici elbiseler verilmemiştir. Seçilen belediye başkanları, 

itfaiyelere siyaseti sokmaya başlamış, darbe ile gelen askeri yönetimler itfaiyelere 

önem vermemişlerdir. 1980 darbesinden sonra, itfaiyelerin üniformaları 

askeriyeye benzediği için değiştirilmiştir. İtfaiyeler bir meslek olarak 

tanımlanmamış, yardımcı hizmetler sınıfına dahil edilmiştir. 

5. İstanbul İtfaiyesinde Reform 

İstanbul İtfaiyesi’nde reform çalışmaları, 1987 yılında Belediye Başkanı 

Bedrettin Dalan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yaptırılan “İstanbul 

İtfaiyesi Reorganizasyon Projesi” ile başlamıştır. Üniversite ile yapılan çalışma 

kapsamında, İtfaiye Okulu açılmış, ilk Yangından Korunma Yönetmeliği taslağı 

hazırlanmış, eğitim programları oluşturulmuş, Almanya’dan ve Japonya’dan 

uzman eğiticiler getirilerek çağdaş eğitim sistemine geçilmiştir. 
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Teknik Üniversite proje 

kapsamında, İngiltere, Fransa ve 

Almanya itfaiyeleri ile temasa geçerek, 

eğitim sistemlerini örnek almış ve Berlin 

İtfaiyesi’nden Dr.Lutz Strauss ile 

görüşerek belediye tarafından İstanbul’a 

davet edilmesi sağlanmıştır. Projenin 

koordinatörlüğünü yaptığım bu 

dönemde, İtfaiye Eğitim Merkezi “İBİTEM” açılmıştır. Okulun adını, genel 

sekreter rahmetli Atanur Oğuz’a ben söylemiştim. İtfaiye okulundaki eğitimler, 

Almanya’dan getirdiğimiz Dr.Strauss yönetiminde başlayarak, ilk itfaiye 

öğretmenleri yetiştirilmiştir. Yetiştirilen bu öğretmenler sayesinde, personelin 

hizmet içi eğitim kalitesi artırılmış ve kesintisiz eğitimlerle bugünkü düzeyine 

ulaştırılmıştır. İtfaiye Okulu’nda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının yangın ile 

mücadelede görevlendirilen personeline “Özel Yangın Güvenlik Eğitimi” 

verilmesi de bu dönemde başlamıştır. 

İtfaiyenin önem kazanması, 1992 yılında yayınlatmayı başardığımız 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” ile 

başlamıştır. Projelerin itfaiyede kontrol edilmeye başlanması ve iskan aşamasında 

itfaiye personelinin binaları yangın güvenliği açısından incelemesi, kamuoyunda 

itfaiyenin adının duyulmasını ve itfaiyenin itibarının artmasını sağlamıştır. 

İtfaiyeye yeni bir kimlik kazandırılarak, bilimsel ve çağdaş bir yapıya 

getirilmesine, itfaiyenin su sıkan bir kuruluşun ötesinde, gelişmiş ülkelerde olduğu 

gibi önleme ve kurtarma görevleri de üstlenen gerçek kimliğinin oluşturulmasına 

başlanmıştır. Bu dönemde, itfaiye ile ilgili uluslararası işbirliğine gidilmiş, 

Japonya ve Almanya’dan uzmanlar getirilmiştir. Ayrıca, 1993 yılında 

Japonya’dan davet edilen iki kurtarma eğitmeni tarafından 20 itfaiyeci kurtarma 

konusunda özel bir eğitime tabi tutulmuş ve bu personel tarafından da 

itfaiyecilerin tamamına özel kurtarma eğitimi verilmiştir. 

İstanbul İtfaiyesi için önemli ikinci dönüm noktası, 13 Şubat 1997 

tarihinde, Tuzla Tersanesi’nde meydana gelen tanker yangınıdır. Tankerde 

meydana gelen patlamada, iki itfaiyeci şehit olmuş ve 20 itfaiyeci yaralanmıştır. 

İtfaiyecilerin üzerinde bulunan naylon yağmurluklar kamuoyunda tartışılmış, 

yangınla ilgili Meclis soruşturması açılmıştır. Olay sonrasında itfaiyenin önemi ve 

itfaiyecilerin karşılaştığı riskler anlaşılmaya başlanmış, itfaiyecilere yanmaz 

elbiseler alınarak itfaiye aracı sayısı artırılmıştır. 
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6. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı 

İstanbul İtfaiyesi, 1997 yılında İtfaiye Daire Başkanlığı’na 

dönüştürülmüştür. İtfaiye Daire Başkanlığı, beş müdürlükten oluşmuştur. Bunlar; 

Merkez İtfaiyesi, İstanbul Bölgesi İtfaiyesi, Anadolu Bölgesi İtfaiyesi, Boğaziçi 

Bölgesi İtfaiyesi ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dir. İtfaiye Daire 

Başkanlığı, itfaiye hizmetlerini yaklaşık 70 itfaiye istasyonu aracılığı ile yerine 

getirmektedir. İdarecilerin tamamına yakını üniversite mezunu personelden 

oluşmuştur. Yeni alınan personelde, en az lise ve meslek lisesi mezunları tercih 

edilmiş, ayrıca rütbeli personel de yüksek okul mezunları arasından seçilmiştir. 

Merkez İtfaiye Müdürlüğünce satın alma, bakım onarım, yangın önleme, 

eğitim, halkla ilişkiler, istatistik, haberleşme (itfaiye komuta merkezi), bilgi işlem 

hizmetleri yürütülmektedir. Teşkilat bütünlüğünün sağlanarak, hizmetlerin daha 

etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli araştırma, proje üretme gibi 

çalışmalar da Merkez İtfaiye Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

İtfaiye Eğitim Merkezi, itfaiye eğitimini daha da geliştirmek ve gelişen 

teknoloji ve risklere uygun olarak program ve ders müfredatı revizyonunu yapmak 

üzere akademik ve bilimsel kuruluşlar ve meslek örgütleri ile işbirliği 

yapmaktadır. İtfaiye eğitim merkezi teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak 

çalışmalarını sürdürmektedir. Teşkilatın eğitim ihtiyaçlarını karşılayan İtfaiye 

Eğitim Merkezi, 1988 yılında inşa edilen Kocasinan’daki yeni hizmet binasında 

eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 

İşyeri çalışma ruhsatı alacak olan iş yerlerini, itfaiye açısından 

değerlendirerek uygunluk raporu vermek üzere mühendis ve mimarlar bulunduran 

İtfaiye Zabıta ve Teknik Büro Amirliği bulunmaktadır. Bölge müdürlükleri 

emrinde de denetim amirlikleri oluşturulmuştur. 

Teknik Büro Amirliği’nde, yeni yapılan binalar itfaiye açısından iki 

aşamada denetlemekte ve uygunluk raporu verilmektedir. Bölge müdürlüklerinde 

çalışmalarını sürdüren denetim amirlikleri, önemli binaları herhangi bir zamanda 

denetleyerek, eksiklikleri tespit edip giderilmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Halkın bilinçlendirilmesi amacı ile broşür dağıtmak, İtfaiye Haftası 

etkinlikleri düzenlemek, itfaiye olaylarını takip etmek ve basın yayın organları ile 

ilişki kurmak için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. 
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Bakım Onarım Amirliği’nin görevi, itfaiye araç ve gerecinin onarımı ve 

periyodik bakımını yapmak ve bu araç-gereçleri her an hizmete hazır 

bulundurmaktır. Ayrıca teknolojik gelişmeleri takip ederek, teşkilatın yeni 

teknoloji ürünü araç ve gereçler ile donatılmasını sağlamaktadır. 

İstanbul İtfaiyesi, onurlu geçmişinden aldığı güçle her gün gelişmekte, 

çağdaş araç-gereçler ve eğitilmiş personel ile donatılmaktadır. 


