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ALANIN AMACI: 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanı altında yer alan meslekte, sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda, mevzuata uygun olarak yangınlara karşı önlem alabilen, yangına müdahale 
edebilen, ilkyardım arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütebilen, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin ışığı altında gerekli meslekî yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanları 
yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 

BU ALANDAKİ MESLEKLER: 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri 

 

1-İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ 
 
Tanımı 
 
Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın 
söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal 
afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım müdahaleleri yapan 
kişidir. 

 

 



Görevleri 

 Yangınlara karşı önlem alınmasını sağlar, 
 Yangına yol açabilecek nedenlerin araştırılması faaliyetlerinde bulunur, 
 Yangın sırasında canlıların veya eşyaların yangın yerinden dışarıya çıkarılmasını sağlar, 
 Yangın yerinden kurtarılan kişilere gerekirse ilkyardım müdahalesinde bulunur, 
 Ağır yaralı kişilerin, kişiye zarar verilmeyecek şekilde taşınmasını sağlar, 
 Sel, deprem, fırtına gibi doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama ve kurtarma 

çalışmalarında bulunur, 
 Yaklaşılması veya girilmesi için özel teçhizat gereken yerlerde mahsur kalan canlıların 

kurtarılmasını sağlar, 
 İtfaiye erleri arasındaki koordinasyonu sağlar. 

 
 

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER 

Bu alandaki mesleklerde çalışanlar için dikkatli ve titiz çalışmak, düzenli ve güvenilir olmak 
özel bir önem arz eder.  
 
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri olmak isteyenlerin ayrıca; 

 İnsanlara yardım etmeyi seven, 
 Yükseklik korkusu bulunmayan, 
 Normalin üstünde cesarete, 
 Çevik ve atletik bir beden yapısına, 
 Hareketliliği ve stresi kaldırabilecek bir yapıya sahip, 
Sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir. 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İtfaiyeciler, yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın yerinin dışarısında veya içerisinde, 
kurtarma çalışmaları sırasında ise yangın alanı içerisinde çalışırlar. Genellikle açık havada ve 
tehlikeli koşullarda (yanma tehlikesi, patlama tehlikesi, enkaz altında kalma tehlikesi, 
boğulma tehlikesi vb.) görev yaparlar. Çalışma saatleri değişkendir. İtfaiyeciler, çalışma 
esnasında amirleriyle ve meslektaşlarıyla iletişim ve yüksek düzeyde işbirliği içerisindedirler. 
Ayrıca olay yerine gelen polis, jandarma ile diğer görevli ve kişilerle iletişimde bulunabilirler. 

 

 



ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI 

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikerleri, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, yangın 
söndürme ve güvenlik araçlarını üreten sanayi dallarında, fabrika, otel, okul vb. kuruluşların 
güvenlik birimlerinde iş bulabilirler. Bu alanın yükseköğrenim düzeyinde eğitimi yeni 
başladığından mezunların iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir. 

 

 


