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İTFAİYE HAFTASI

“Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, 
dillerinde de biz konuşuruz.”

Hacı Bektaşi Veli

 Yangına karşı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için, çeşitli ta-
nıtıcı ve eğitici programların hazırlanması ve halka ulaşılması şarttır. Bunu sağ-
lamak için basının desteği gerekir. Nitekim, Avrupa ülkelerinde ve Japonya’da 
“Yangın Korunum Haftası”na basın tarafından çok büyük önem verilmekte, tele-
vizyonda sürekli yangın güvenliği ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. İnsana verilen 
değer arttıkça, itfaiyenin önemi anlaşıldıkça ve yangın önlemleri önem kazandık-
ça ülkemizde de benzer çalışmalar yapılacaktır.
 İtfaiye Haftası’nda amaç; itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkımıza 
anlatmak, yangın güvenlik önlemlerinin önemi konusunda halkımızı aydınlatmak 
ve yangından korunma şekillerini açıklamaktır. Bir şehrin itfaiyesi ne kadar iyi 
olursa olsun, itfaiyenin başarısı, halkımızın aldığı yangın güvenlik önlemlerine 
ve yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlıdır. 
 Türk İtfaiyesi, yüzlerce ülkenin olduğundan daha köklü ve şerefli bir 
geçmişe sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşundan yıllarca önce var 
olan İtfaiye Teşkilatı’nın şerefli mazisiyle kıvanç duymaktayız. Fakat halkımız 
itfaiyeyi yeterince tanımamakta, itfaiyenin sadece yangın söndürdüğünü düşün-
mektedir. Oysa itfaiye, asansörde kalan 
kişileri kurtarmaktan denize düşen araçları 
çıkarmaya, çatıda kalan kediyi indirmek-
ten kuyuya düşen insanı kurtarmaya kadar 
değişik konularda ücretsiz olarak özveri ile 
çalışmaktadır.
 İtfaiye hizmetlerinin ne olduğunu 
halkımıza anlatmak, yangın güvenlik ön-
lemlerinin önemi konusunda halkımızı ay-
dınlatmak ve yangından korunma şekilleri-
ni açıklamak amacıyla, İtfaiye Haftası’nın 
yeniden düzenlemesini ilk kez 1990 yılın-
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da başlattım. Cumhuriyetin ilk yıllarında İtfaiye Haftası düzenlenmesine rağmen, 
daha sonra bu etkinlik terkedilmiştir. 70’li yılların başında, Ankara İtfaiye Müdü-
rü Baki Akansel, Ankara’da yeniden İtfaiye Haftası kutlamalarını başlatmasına 
rağmen, İstanbul’da bu başlatılmamıştır. İtfaiye duayenlerinden Baki Akansel, 
hatıralarında; “Bakanlar Kuruluna bağlı Kaza ve Yangınlardan Koruma Kurumu 
ile, Türkiye’de ilk defa ‘Yangından Korunma Haftası’nı 1970 yılında kutladık. Bu 
haftayı, İstanbul İtfaiyesi’nin kuruluş tarihine denk getirmek ve haftanın adının 
değiştirilerek ‘İtfaiye Haftası’ denmesini istediler. Bu tarih benim de aklıma yattı 
ve biz de Ankara’da bu haftayı ‘İtfaiye Haftası’ olarak kutlamaya başladık. Bu 
hafta kutlamaları 13 sene devam etti. Biz Ankara’da kutlamalara devam ediyor-
duk ama ne işse, İstanbul bu işe biraz yan çizdi, başlamadı” demektedir.
 Türk İtfaiyesi’nin kuruluşu, 1714 olarak kabul edilmektedir. Bugünkü 
belediyelere bağlı Cumhuriyet İtfaiyeleri ise, 25 Eylül 1923 tarihinde teşkil edil-
miştir. İlk kuruluşun hangi gün olduğu belli olmadığından, kutlama haftası olarak 
Cumhuriyet İtfaiyesi’nin kuruluş tarihi esas alınmıştır.
 Cumhuriyet itfaiyesinin kurulduğu tarihten itibaren Eylül ayının son 
haftası “İtfaiye Haftası” olarak kabul edilmiş ve kutlanmıştır. Fakat, 1960’lı yıl-
lardan sonra kutlamalar terk edilmiştir. Yeniden İtfaiye Haftası oluşturmayı ve 
kutlamaları 1990 yılında ben başlattım. 
 İtfaiye Haftası içerisinde çeşitli tanıtıcı ve eğitici programlar hazırlandı. 
İlk etkinliğimiz, itfaiyenin şerefli geçmişinden bölümlerin sunulduğu “Dünden 
Bugüne Fotoğraflarla İtfaiye” konulu fotoğraf sergisi oldu. İtfaiyecilerimizin bir 
araya gelmelerini sağlayacak olan ve değerli sanatçılarımızın katıldığı İtfaiye şö-
leninde, görev başında yaralanan ve emekli olan itfaiyecilerimize şilt ve takdir 
belgeleri verildi. Bu arada, ülkemizdeki yangın güvenlik önlemlerini tartışmak 
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amacıyla, değerli öğretim üyelerinin ve yangın 
güvenliği uzmanlarının katıldığı “Türkiye’de 
Yangın Güvenlik Önlemleri” konulu bir panel 
düzenlendi. Hafta içinde ilk ve orta dereceli 
okullar ziyaret edilerek yangın güvenliği konu-
sunda bilgi verildi ve öğrencilerimize faydalı 
broşürler dağıtıldı. Yangın güvenlik önlemle-
rinin önemi ve ciddiyetini öğrencilere düşün-
dürmek ve İtfaiyemizi daha yakından tanıtma 
olanağını bulmak amacıyla, ilk ve orta dereceli 
okullarda yapılan, “Sizin Kaleminizden Sizin 
Fırçanızdan İtfaiye ve Yangın Güvenlik Önlemleri” konulu yarışma sonuçları, Be-
yoğlu Sanat Galerisi’nde sergilendi. İtfaiye tarihini halkımıza tanıtma amacına yö-
nelik olarak Sultanahmet meydanında “Özel Gösteri” yapıldı.
 Uzun yıllardan sonra ilk kez düzenlenen İtfaiye Haftası dolayısıyla 24 
Eylül 1990 tarihinde yaptığım konuşmayı aynen aktarıyorum:
 “İtfaiye Teşkilatımız şerefli bir geçmişe sahip olmasına rağmen, gerek 
itfaiye hizmetleri ve gerekse yangın güvenlik önlemleri halkımız tarafından ye-
terince tanınıp, bilinmemektedir. İtfaiyenin halk tarafından tanınması, yangına 
karşı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çeşitli tanıtıcı ve eğitici 
programların hazırlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. İtfaiyenin görevinin 
yalnızca yangın söndürme olmadığı, yangın güvenlik önlemlerinin öneminin ve 
ciddiyetinin halka anlatılmasının ve halkın bu konuda bilgilendirilmesinin gerek-
tiği inancındayım. 
 İtfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkımıza anlatmak, yangın güvenlik 
önlemlerinin önemi konusunda halkımızı aydınlatmak ve yangından korunma 
şekillerini açıklamak amacıyla, böylesine geniş çapta bir İtfaiye Haftası ilk kez 
düzenlenmiştir. 
 Canımızı, malımızı, doğal ve tarihi zenginliklerimizi, yangına karşı ko-
rumada hepimize görev düşmektedir. Bir şehrin itfaiyesi ne kadar iyi olursa olsun, 
itfaiyenin başarısı, halkımızın aldığı yangın güvenlik önlemlerine ve halkımızın 
yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlıdır. Vatandaşlarımız, itfaiye 
hizmetlerinin ücretli olduğunu sanmaktadır. Her türlü kurtarma işlerinde, yangın-
larda ve zor durumlarda itfaiyenin hizmete hazır olduğunu unutmamalıdır.
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yangın güvenlik önlemlerinin alın-
ması ve itfaiyenin güçlendirilmesi için başlattığımız, günün teknolojisine uygun 
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itfaiye eğitimi ve dünya standartlarına uygun yönetmeliklerin hazırlanması çalış-
maları sürekli devam etmektedir. 
 Günümüz teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak yangın söndürme tek-
nik ve yöntemlerinde hızlı gelişmeler olmuştur. Bu bakımdan çağdaş bir itfaiye teşki-
latı için gerekli ilk husus eğitimdir. Ülke genelinde, itfaiye ile ilgili tek eğitim merkezi 
olan İtfaiye Okulumuzda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sanayi ve ticaret kuruluşları-
nın personellerine özel kurslar açılmakta ve itfaiyemizin personeli eğitilmektedir.
 Yangına ilk müdahale eden personelin söndürme konusunda eğitilmesi 
amacıyla, sanayi kuruluşlarının ve topluma açık yapıların personelinin katıldığı 
özel kurslarda değişik kuruluşlardan bir yıl içinde 1200 personel itfaiye okulunda 
eğitilmiştir. Bunlar arasında, Doğal Gaz Yangın Emniyeti Kursu, Otellerde Yan-
gın Güvenliği Kursu, Teneffüs Cihazı Kullanımı Kursu ve Sanayi Kuruluşlarında 
Yangın Güvenliği kursu gibi özel kurslar da yapılmıştır. Çağdaş eğitim program-
larına göre eğitim yapılan okulda, son bir yıl içerisinde birinci dönem İtfaiye 
Temel Er Eğitimi tamamlanmıştır. İtfaiye Teşkilatına yeni alınan elemanlarımızın 
temel er eğiğimi kursları da devam etmektedir. 
 Yangından doğabilecek can ve mal kaybı gibi zararları önlemenin veya 
azaltmanın en başta gelen yolu, yangına sebep olabilecek faktörleri ortadan kal-
dırmak ve yangına hemen müdahale edilebilecek tedbirleri almaktır. Önlem al-
mak söndürmekten daha ucuzdur. Yangın güvenlik önlemleri ne kadar yeterli ise 
yangın sayısı ve yangından doğan zararlar o nispette azdır. Bunu sağlayabilmek 
için, günümüz tekniğini kapsayan uygulanabilir çağdaş nitelikte mevzuat olmalı-
dır. Bu konuda, yine Türkiye’de ilk defa geniş çapta Yangın Korunum Yönetmeliği 
taslağı hazırladık. İstanbul İmar Yönetmeliği ile uyum sağlanmaya çalışılan yö-
netmelik yakında son şeklini alacaktır.
 Türkiye’de, sadece İstanbul’da, bazı yeni yapıların projeleri İtfaiye mü-
dürlüğündeki uzmanlar tarafından yangın güvenliği açısından incelenmektedir. 
Yine, Türkiye’deki itfaiyeler içinde sadece İstanbul itfaiyesinde mühendis ve mi-
mar çalıştırılmaktadır. Yüksek binalar, sanayi siteleri, iş merkezleri, oteller ve 
benzeri topluma açık yerlerin inşaatına izin verilmeden önce proje İtfaiye Mü-
dürlüğünce de incelenmektedir. 
 İstanbul’da günlük ortalama yangın sayısı 25 civarındadır. Yani her saat-
te en az bir yangın meydana gelmektedir. Türkiye’de meydana gelen yangınların 
yarısına yakını İstanbul’da oluşmaktadır. Yangın sayısının 50’yi geçtiği günler 
de olmaktadır. Çoğunun büyük bir yangına dönüşmemesinin sebebi, itfaiyenin 
zamanında ve yerinde müdahalesi olmaktadır.
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 Yangına çabuk müdahale önemlidir. En büyük yangın bile zamanında 
müdahale edilirse bir bardak su ile söndürülebilir. Bunu sağlayabilmek için hal-
kımızın eğitilmesi ve çok sık aralıklarla küçük itfaiye istasyonlarının yapılması 
gerekir. Esenler’deki itfaiye müfrezesini tamamladık. Ümraniye’deki itfaiye gru-
bu binasının yapımına da devam etmekteyiz. 
 İtfaiyeyi daha güçlü kılmak için eleman sayısını ve araç-gereç sayısını 
artırıyoruz. Yeni alınan 83 itfaiyeci halen eğitilmektedir. Bu arada ilk defa, 15 
yüksek okul mezunu eleman itfaiyeye alınmıştır ve bunlar dört aylık itfaiyecilik 
eğitiminden geçirilerek gruplarda görevlendirilmişlerdir.
 Sonuç olarak, vatandaşın canını ve malını kurtarmak için çalışan itfaiye-
mizin daha iyi düzeye gelmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. İstanbul İt-
faiyesi, Türk itfaiyeleri arasında fevkalade üstün bir noktada bulunmaktadır. Her 
geçen gün eğitim seviyesi yükselmekte ve teknik olanakları artmaktadır. Amacı-
mız daha da iyiye gitmektir.
 Uzun senelerden sonra ilk defa kutlanmaya başlanan, itfaiyeyi ve yangın 
güvenlik önlemlerini halkımıza tanıtma amacına yönelik 24 Eylül-1 Ekim 1990 
tarihleri arasında düzenlenen ‘İtfaiye Haftası’ içerisinde, çeşitli tanıtıcı ve eğitici 
programlar hazırlanmıştır. İlk etkinliğimiz, itfaiyenin şerefli geçmişinden bölüm-
lerin sunulduğu ‘Dünden Bugüne Fotoğraflarla İtfaiye’ konulu fotoğraf sergisi-
dir. Biraz sonra açılacak olan sergimiz hafta boyunca açık kalacaktır. 
 İtfaiyecilerimizin bir araya gelmelerini sağlayacak olan ve değerli sa-
natçılarımızın katıldığı İtfaiye Şöleni’nde, görev başında yaralanan ve emekli 
olan itfaiyecilerimize şilt ve takdir belgesi verilecektir. İtfaiye tarihini halkımıza 
tanıtma amacına yönelik olarak Sultanahmet meydanında ‘Tulumbacılar Özel 
Gösterisi’ ve günümüz itfaiyesini tanıtmak amacıyla da Taksim meydanında ‘İtfa-
iyeciler Arası Yarışmalar ve Gösteriler’ yapılacaktır.
 Program içerisinde, Marmara bölgesinde meydana gelen yangınlarda 
koordinasyonun sağlanması, itfaiyeler arasında teknik bilgi ve eğitim mübade-
lesinin değerlendirilmesi gibi konularda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak 
üzere ‘Marmara Bölgesi İtfaiye Müdürleri’ toplantısı tertiplenmiştir. Bu arada, 
ülkemizdeki yangın güvenlik önlemlerini tartışmak amacıyla, değerli öğretim 
üyelerinin ve yangın güvenliği uzmanlarının katıldığı ‘Türkiye’de Yangın Güven-
lik Önlemleri’ konulu bir de panel düzenlenmiştir. 
 Hafta içinde ilk ve orta dereceli okullar ziyaret edilerek yangın güven-
liği konusunda bilgi verilecek ve öğrencilerimize faydalı broşürler dağıtılacak-
tır. İtfaiyeyi ve yangın güvenlik önlemlerini halkımıza tanıtma amacına yönelik           
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İtfaiye Haftası”nın başarılı olmasını ve bundan böyle bir gelenek haline getirile-
rek her yıl kutlanmasını diliyorum.”
 Öğrenciler arası yarışmalar, kurtarma gösterileri, tulumbacılar gösterisi 
ile İtfaiye Haftası renkli bir hal aldı. Ardından, önce Ankara İtfaiyesi ve daha 
sonra da diğer itfaiyeler bunu örnek alarak her yerde “İtfaiye Haftası” kutlama-
ları yeniden yapılmaya başlandı. Bu etkinliğin günümüzde de devam ettirilmesi 
itfaiyelerimiz açısından sevindiricidir.


