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1. GİRİŞ 

İtfaiyecilik mesleğini seçmeyi düşünen genç kardeşlerimiz, mesleğin ne anlama geldiğini yüreğiyle anlayıp, 

bedeniyle ve ruhuyla nelere hazır olması gerektiğini iyi kavramalıdır. İtfaiyecilik mesleği uluslararası bir meslektir. 

Bu yüzden aslında bütün itfaiyeciler kardeştir. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, bir itfaiyeci yangınlara, 

trafik kazalarına, depremlere, sellere, göçüklere; özetle tüm afetlere ve acil durumlara müdahale eder. Bu olaylara 

müdahale ederken hayatın çoğu zaman dramatik ve zor zamanlarını hiç tanımadığı insanlarla yaşarlar. Tabii ki 

hayatın bu dramatik anlarında inanılmaz mucizelere de tanıklık ederler. İtfaiyeciler dünyanın her yerinde, zor 

duruma düşmüş insanların hayatları, tam da gözlerinin önünden geçerken, onları hayata döndürmek için kendi 

hayatlarını hiçe sayan pelerin giymeyen gerçek kahramanlardır. 
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Depremde Kurtarılacak Bir Yaralı İken, Arama Kurtarmacı Olmaya Uzanan 

Bir Başarı Hikâyesi: Cihad Karagöz  

While a Victim to be Recovered in the Earthquake, Reliable to be a Search and 

Rescue a Success Story: Cihad Karagöz  

Emre Safa Tengilimoğlu 1      Ayşe Hicret Aydoğan 2  

1 Öğr. Gör., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 

Bölümü, Kütahya, Türkiye 
2 Öykü Yazarı ve İnsan Kaynakları Uzmanı., Türk Telekom, Türkiye 

ÖZET 

Hayat mucizelerle dolu girift bir olgudur. Bazen hayatın akışı içinde yaşadığınız küçük veya büyük olaylar sizi  bazı 

tercihler yapmaya iter. İnsan, doğası gereği edindiği tecrübelerle daha sonra karşılaşacağı irili ufaklı mücadeleler için 

bilinçaltına yerleşen sistematik bir bilgi akışıyla birlikte edinimler ve hayatla baş edebilme kabiliyeti elde eder. 

Hayatımızda sürekli tercihler yaparak ilerleriz ve yaşamımıza devam ederiz. 

Hayatımızda yaptığımız en önemli tercihlerden biri de şüphesiz meslek seçimidir. Aslında henüz küçük bir çocukken, 

büyüdüğümüz zaman hangi mesleği yapmak istediğimiz sorusu herkesin karşılaştığı kaçınılmaz sorudur. Günümüzde 

hâlâ revaçta olan bir sorudur bu. Ama soruya verilen cevaplar, içinde bulunduğumuz çağın getirmiş olduğu popüler 

kültüre göre değişiklik gösterebilmektedir. Şu an hâlâ birçok çocuk eskiden olduğu gibi, doktor, öğretmen, mühendis 

veya polis olmak isterken, birçoğu da youtuber, e-sporcu veya influencer olmak istiyor. Ben de küçük bir çocukken her 

zaman profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum. Aslında tam da hayallerimi gerçekleştirmişken hiç aklıma gelmeyen 

bir sakatlık nedeniyle hayallerime son verip yeni bir hayalin peşinden gittim. Benim meslek seçimimde izlediğim bir 

film çok etkili olmuştu. Hatta o filmin hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim. 

Eminim hayatımızda birçoğumuzun meslek seçiminde farklı hikâyeler yatıyordur. Bizim bu çalışmadaki kahramanımız 

Cihad Karagöz’ün meslek seçiminde harika bir hikâye yatıyor. Cihad Karagöz üzerinden hem itfaiyecilik mesleği 

hakkında bilgi edineceğiz hem de onun hikâyesiyle güzel bir macera yaşayacağız.Bu çalışma ilerde itfaiyeci olmak 

isteyen bütün genç cesur yüreklere bir ilham ırmağı olabilecektir. 

Bu çalışmaya sunduğu katkı ve gelecek nesil itfaiyecilere verdiği ilhamdan dolayı sevgili arkadaşım Cihad Karagöz’e 

en içten duygularımla teşekkür ederim. 

Anahtar Kelime: İtfaiyecilik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Arama-Kurtarma 

ABSTRACT 

Life is truly an intricate phenomenon full of miracles. Sometimes the small or big nuances you experience in the 

normal flow of life push you to make some choices. It is gained through the experiences of human nature, the big and 

small struggles that it will encounter later, a systematic flow of information placed in the subconscious and the ability 

to cope with gains. We move forward by constantly making choices in our lives and continue our lives. 

Perhaps one of the most important choices we make in our lives is undoubtedly the choice of profession. Actually, 

when we were just a kid, The question of what profession we want to do in the future when we grow up is an inevitable 

question that everyone faces. This question is still very popular today. But the answers given to the question may vary 

according to the popular culture brought by the time and the age. . While many children still want to be doctors, 

teachers, engineers or police as they used to be, many of them want to be youtubers, e-athletes or influencers. When I 

was a little kid, I always wanted to be a professional football player. In fact, just when I had realized my dreams, due to 

an injury that I had never thought of, I gave up my dreams and followed a new dream. A movie I watched was very 

influential in my career choice. In fact, that movie changed my life. 

I'm sure many of us have different stories in our career choices. There is a great story in the choice of profession of our 

hero, Cihad Karagöz, in this work. Through Cihat Karagöz, we will both learn about the firefighting profession and 

have a good adventure with her story. This work will be a river of inspiration for all young brave hearts who want to be 

firefighters in the future. 

I would like to express my sincere gratitude to my dear friend Cihat Karagöz for her contribution to this work and for 

the inspiration she has given to the next generation of firefighters. 
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Bilmediğimiz çok şey var. İtfaiye teşkilatı daha iyisini hak ediyor! Bu alanlarda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. 

(Lampert,2018) 

İtfaiyecilik uluslararası bir meslek olmasına karşın yapısal anlamda, dünyanın farklı ülkelerinde bazı farklılıklar 

göstermektedir. Mesela Almanya’da itfaiye teşkilatları belediyelere bağlı iken Çin’de merkezi yönetime bağlı 

askeriye içinde yer almaktadır. Birleşik Devletler’de belediyelere bağlı iken çatı kuruluş olarak Fema göze 

çarpmaktadır. Güney Amerika ülkelerinin çoğunda tamamen gönüllülük esaslı yürütülmektedir.(Kılıç,2010) 

Türk itfaiye teşkilatları dünyanın en eski itfaiye teşkilatları arasındadır. 18. Yüzyıl başlarında Askeri bir teşkilat 

olarak merkezi yönetime bağlı olan itfaiyeciler 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile birlikte belediyelere 

bağlanmıştır. İtfaiye teşkilatları yerelde belediye, havaalanlarında DHMİ (Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi),orman yangınlarında Orman Bakanlığı, deniz yangınlarında denizcilik müsteşarlığı ve sahil güvenlik 

olarak dağınık bir yapı gösterse de, 2009 yılında Afad’ın (Afet ve Acil Durum Başkanlığı) kurulması ve Türkiye 

Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) kabul edilmesiyle belirli bir plan dâhilinde hareket ettiği görülmektedir. 

Ülkemizde itfaiyecilik mesleğine baktığımız zaman gelişmiş dünya ülkelerine nazaran değer anlamında hak ettiği 

değere henüz ulaşamamıştır. Ülkemizde itfaiyecilere hem toplum hem de yönetimsel olarak maalesef yeterli önem 

gösterilmemiştir. Aslında kuruluşundan itibaren Türk itfaiyecisi cesur bir asker olarak görülmüş ve bunun 

neticesinde askerî bir birlik içerisinde yer almıştır. Bizim gözümüze çarpan popüler bir örnek şu olabilir; Sadık 

Şendil tarafından ilk kez 1963 yılında bir film senaryosu olarak kaleme alınan Yedi Kocalı Hürmüz eseri. 

Hürmüz’ün kocalarından biri tulumbacı Bıçkın Ali’dir. Yani Bıçkın Ali aslında bir itfaiyecidir. O günlerin 

İstanbul’unda hemen hemen her gece yangın çıkmakta ve Ali arkadaşlarıyla birlikte naralar atarak yangınlara 

müdahale etmektedir. Bu eserden de anlaşılacağı üzere aslında itfaiyecilik mesleğini icra etmek için kişide olması 

gereken önemli özelliklerden biri cesarettir. Bıçkın Ali eserde güçlü, kuvvetli ve aynı zamanda cesur bir karakteri 

oynamaktadır. 

Bu çalışmada ki kahramanımız Cihad Karagöz’ de tıpkı bıçkın Ali gibi cesur ve aynı zamanda güçlü, kuvvetli ve 

sporcu bir meslektaşımızdır. 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Ülkemizde hali hazırda 39 üniversitemizde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı bulunmaktadır. Aynı zamanda 

bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Bunun nedeni ülkemizde yetişmiş, eğitimli ve nitelikli itfaiyeci açığı 

bulunmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin iş bulma olasılığı diğer programlara göre daha fazla şansı 

olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde sadece 30 büyükşehir belediyesi için norm kadro cetvelinde belirtilen yani olması gereken itfaiyeci 

sayısı 24.216’dır. Bu sayı tüm Türkiye’de şuanda aktif bulunan itfaiyeci sayısından fazladır. 

Norm Kadro Cetvelinde A1 belediyeler için olması gereken itfaiyeci sayısı 426’dır. Bu belediyeler tablo 1 de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. A1 Büyükşehir Belediyeleri ve Olması Gereken itfaiyeci Sayıları 

A1 Belediyeler Erzurum Eskişehir Malatya Mardin Ordu Trabzon 

Toplam Nüfus 756.893 898.369 808.692 862.757 760.872 816.684 

Olması Gereken 

İtfaiyeci Sayısı 

426 426 426 426 426 426 

Kaynak: Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

Tablo 1 incelendiğinde A1 büyükşehir belediyeleri için olması gereken toplam itfaiyeci sayısının 2556 olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 2. A2 Büyükşehir Belediyeleri ve Olması Gereken itfaiyeci Sayıları 

A2 Belediyeler Aydın Balıkesir Denizli Diyarbakır Hatay K.maraş Kayseri 

Toplam Nüfus 1.134.031 1.250.610 1.051.056 1.791.373 1.670.712 1.171.298 1.434.357 

Olması Gereken 

İtfaiyeci Sayısı 

511 511 511 511 511 511 511 

 

A2 Belediyeler Manisa Mersin Muğla Sakarya Samsun Tekirdağ Van 

Toplam Nüfus 1.456.626 1.891.145 1.021.141 1.060.876 1.371.274 1.113.400 1.141.015 

Olması Gereken 

İtfaiyeci Sayısı 

511 511 511 511 511 511 511 

Kaynak: Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik 
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Tablo 1 incelendiğinde A2 büyükşehir belediyeleri için olması gereken toplam itfaiyeci sayısının 7154 olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

Sadece Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük üç ili olan İstanbul,Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin 

toplam olması gereken itfaiyeci sayısı 9390’dır. Şuan çalışan toplam itfaiyeci sayısı bu üç il için 6745’tir. 

Bu istatistiksel bilgiler bize üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunlarının iş bulabilme 

imkanlarının yüksek olduğunun kanıtıdır. 

Aynı zamanda havaalanlarında itfaiyeci olarak çalışan Arff memurlarının atanabilme şartları içerisinde yine sivil 

savunma ve itfaiyecilik programı mezunu olma şartı aranmaktadır. 

Yine birçok fabrikanın ve organize sanayi bölgelerinin kendilerine ait itfaiye birimleri bulunmaktadır.Orman 

yangın söndürme ve denizde meydana gelebilecek yangınlara müdahale ekipleri farklı teşkilatlardır. 

Üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik programlarından mezun olan öğrenciler kendi istek ve hayallerine göre 

bir kariyer planı çizebilirler. Bu programlardan mezun olanlar isterlerse yurt dışında da itfaiyecilik yapabilirler. 

Çünkü itfaiyecilik dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılan uluslararası bir meslektir. 

Tablo 3. Türkiye’de İtfaiye Eğitimi Veren Alanların İtfaiyecilik Meslek Dersi İçerikleri 

 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

(DERS ADI) 

 

Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik Transkript (DERS ADI) 

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Transkript 

(DERS ADI) 

Temel İtfaiyecilik İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi İtfaiye Araç Malzeme Bilgisi 

İtfaiyecilikte İş Organizasyonu İtfaiyecilik ve Yangın 

Güvenliği 

İtfaiyecilik ve Yangın 

Güvenliğine Giriş 

Doğal Afetlere Hazırlık Afet Psikolojisi Psikoloji 

Arama-Kurtarma Arama ve Kurtarma 

Teknikleri 

Arama ve Kurtarma Becerileri 

Yangın Önleme Tedbirleri Tehlikeli ve Yanıcı Maddeler Afetlerden Korunma, Önleme Teknikleri ve 

Hareket Tarzı 

Yangına Müdahale Yangına Müdahale Esasları Yangına Müdahale Teknikleri 

Uçak Kaza-Kırım ve Yangınları Yanma ve Yangın Bilgisi Yangın Güvenliği ve Kimyası 

Meslek Hesapları (İtfaiyecilik 

ve Yangın Güvenliği) 

İtfaiye Mevzuatı ve 

Standartları 

Afet ve Acil Durum Mevzuatı 

Mesleki Gelişim Temel İlk Yardım Acil Hasta Bakımı 

 Yangın Güvenlik Sistemleri Kurtarma Araçları Eğitimi 

 Acil Durum Yönetimi Afet ve Acil Durum Yönetimi 

  Temel Afet Bilgisi 

  Acil Servis Araçları Eğitimi 

İtfaiye Stajı İtfaiye Stajı İtfaiye Stajı 

Tablo 3 incelendiği zaman sivil savunma ve itfaiyecilik programı okuyan öğrenciler her türlü acil durum ve afetler 

için gerekli eğitimleri aldıkları görülmektedir. 

Kahramanımız Cihad Karagöz Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği mezunudur. Şimdi onun 

itfaiyeci olma serüvenine ve sonrasında oluşturduğu kariyer planlamasına bir göz atalım. 

2.1. Cihad Karagöz 

Hayatımızda yaptığımız en önemli tercihlerden biri de şüphesiz meslek seçimidir. Aslında henüz küçük bir 

çocukken, büyüdüğümüz zaman hangi mesleği yapmak istediğimiz sorusu herkesin karşılaştığı kaçınılmaz sorudur. 

Günümüzde hâlâ revaçta olan bir sorudur bu.Şimdi gelin kahramanımızın meslek seçimini nasıl yaptığına dair 

hikayesine bir bakalım. 

Cihad KARAGÖZ’ün kendi kaleminden kendi hikayesi: 

En Uzun Geceden Yeni bir Hayata 

Sıcak bir ağustos günüydü. Günlük işlerimizle ilgilenirken, gecenin uzun ve sıkıntılı bir sürece gebe olduğu aklımın 

ucundan bile geçmiyordu. Üniversite sınavına girmiş, geleceğimle ilgili tercihleri düşünerek hayalini kurduğum 

okulu kazanmayı bekliyordum. İlgi duyduğum, ihtisas yapmak istediğim tarih bölümünü hedefliyordum. İyi bir 

tarihçi olmak istiyordum. 

Oturduğum binada yirmi beş yıllık komşularımız vardı. Ailelerimizin komşuluğu biz doğmadan önce başlamıştı. O 

gün kardeş gibi gördüğüm üç arkadaşımla son saatlerimizi geçirdiğimizden habersiz sohbet ediyorduk. Akşam 

olmuştu. Annelerimizin memlekette olması sebebiyle her akşam, yemeği başka bir evde yiyorduk. Gece saat on bir 

sularında ayrıldık. Kardeşim ve annem memleketteydi. Babamla bir başımıza kalmıştık. Babam itfaiyeciydi o 
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zamanlar. Havanın bunaltmasından mı yoksa gerginlikten mi, bir türlü uyku tutmadı. Televizyon izliyordum 

odamda. Saat 01.00 gibi babamın bağırma sesini duydum. Yanına gittiğimde bir şey olmadığını, kâbus gördüğünü 

söyledi. Saat 02.45 oldu ve yine bağırarak babamın uyandığını fark ettim. Mutfakta su içerken gördüm onu son kez. 

Hâlâ uyku tutmamıştı, televizyon izliyordum. 

Saatlerin 03.02’yi gösterdiği, o tarihî anda kuvvetli bir uğultu sesi oldu. Akabinde sarsıntıyı hissedip pencereye 

döndüğümde bir kızıllık gördüm. Yattığım yerden kalkmış bilinçsiz bir vaziyette odamda savruluyordum. Binanın 

çöktüğünü anladım ve yatağımın yanına kapandım. Her şeyi canlı canlı yaşamıştım. Bina çöküp durulduğunda 

etrafımın karardığını, sol bacak ve kolumun beton yığınında olduğunu hissettim. Fazla bir acı hissetmiyordum. 

Kafamı yukarı kaldırdığımda üç-dört metre yukarıda, küçük bir aralıktan gökyüzünün olduğunu gördüm. 

Durumumun çok kötü olmadığını anlamıştım. Sol yanımı kurtarmaya çalışıyordum ama kımıldayamıyordum. 

Hemen akabinde gaz kokusu gelmeye başlamıştı. Babama bağırmaya başlamıştım fakat cevap alamıyordum. 

Dışarıdan yardım istemek için bağırmaya başladım. “Kimse yok mu, bana yardım edin.” O günleri yaşayan birçok 

insanın duyduğu seslenişti bu. Dışarıdaki felaketin seviyesinden haberim yoktu. Çok geçmedi, dışarıda konuşan 

insanların 

sesini duymaya başladım. Muhtemelen binamızın yanındaki siteden sağlam çıkan komşularımızdı. Yardım 

çağrılarımı duyduklarından emindim ama cevap alamıyordum. Bağırmaktan sesim kısılmıştı. Sadece belli belirsiz 

“Geleceğiz, buradayız.” dediklerini duydum. Ama bana mı söylediler başkasına bilemiyordum. Enkazda üçüncü 

saatim olduğunu tahmin ediyordum. Gün ışığı belli belirsizdi. Bana doğru birileri sesleniyordu: ”İyi misin? Şu an 

birisini çıkartıyoruz ondan sonra sana geleceğiz.” dediler. İyi olduğumu çok ağrım olmadığını söyledim. Üstümdeki 

seslerin artmaya başladığını hissettim. Babamın sesini bile duydum. “Ben Cihad, babam orada mı?” diye kısık 

sesimle bağırdım. Babam dışarıda olduğunu, beni çıkartacağını söylüyordu. Korku, yerini bir nebzede olsa umuda 

bırakmıştı. Çünkü babam sağdı ve bana yardım edebilecek konumdadır diye düşünüyordum. Demek ki önemli bir 

sorunu yoktu. İtfaiyeci olduğundan güvenim artmıştı. Beni ne yapıp edip kurtaracağını düşünüyordum. Üzerimdeki 

beton blok kalkıp güneşi tam olarak gördüğümde önümde beliren ilk yüz babamındı. Sarıldık ve ağladık.  

Etrafıma baktığımda birçok binanın yerle bir olduğunu fark etmiştim. Asla unutulmayacak bir an yaşıyordum. 

Mahşer yeri gibiydi; ağlayanlar, enkazın üstünde çabalayanlar, çıkartılan yaralılar, cesetler, toz, gürültü… 

Genel sağlık durumum iyiydi. Vücudumun sol tarafında kol, karın ve bacaklarımda derin kesikler vardı. 

Muhtemelen odamın kapısındaki camın yarattığı kesiklerdi. Babam ise çizik bile almadan kurtulmuştu. Allah, onu 

ne şekilde muhafaza etti, akıl sır erdiremiyordum. Enkazdan çıktıktan on beş dakika kadar geçmişti. Babamla, 

evimizin yakınındaki hastaneye yürümeye başladık. Üstümde sadece yırtık bir şort vardı, ayaklarım çıplaktı. 

Babam da ise bir eşofman. Yoldan geçen birisi bizi hastaneye kadar götürdü.  

Hastanede şartlar o kadar zor ve vahim bir haldeydi ki benimle kimsenin ilgilenecek durumu ve zamanı yoktu. 

Hastanenin yarısı içerde, yarısı dışarıda çimenlerin üstünde. Her yer yaralı, ölü, uzuvları kopmuş insanlar… 

Yapılan triyaj sonucunda, güvenli bir yere veya imkânın olduğu bir yerde yaralarıma dikiş atılmasını söylediler. Bir 

müddet bekledikten sonra görevlinin yaramı dikmesi ile hastaneden ayrıldık. Babamın görev yaptığı itfaiye 

istasyonu yakındı. Orda üzerimize bir şeyler giydik. Anneme telefon ile ulaşarak sağlık durumumuzun iyi olduğunu 

bildirdim.  

Yıkılan binamıza geri döndük. Arkadaşlarım, komşularım enkazdaydı. Ben ise çok çaresizdim. Hiçbir şey 

yapamıyordum. Elimde sadece bir balyoz vardı. Bilinçsizce her betonu kırmaya çalışıyorum. Otuzuncu saatin 

sonunda arkadaşlarımın birine ulaştık. Ölmüştü. İnanamıyordum. Binamızdan on iki kişi hayatını kaybetmişti.  

Depremin üzerinden üç gün geçmişti. Babamın sürekli görevde olması sebebiyle memlekete gitmemin doğru 

olacağı düşüncesi ile hayatımda yaşadığım en büyük travmanın merkezinden ayrıldım. Acı, tatlı geçmiş bütün 

anılarım aklımda,memleketime dönmüştüm. O gün benim için bir milat olmuştu. Oturduğum semtte hâlâ birçok 

arkadaşım ve tanıdığım enkaz altındaydı. Ben ise çaresizce memleketime dönüyordum. Babamın da görev yaptığı 

itfaiyecilik mesleğinin bu kadar kıymetli, kutsal ve değerli olduğu gerçeğini yeni fark ediyordum. Çaresizliği, 

tükenmişliği sonuna kadar yaşayan birisi olarak, insanlara uzanan yardım elinin ne kadar mukaddes olduğunu 

anlamıştım. Felaketimin ve yaşadığım dramın beni bu mesleğe yönlendirmesi ile Kocaeli üniversitesinin 

itfaiyecilik ve yangın güvenliği bölümüne kayıt yaptırmam neticesinde serüvenim başladı. Ve tabii ki babamın 

gözümdeki kahramanlığı beni bu seçime yönlendiren en büyük etken oldu. 

Yıllar sonra 23 Ekim 2011 yılında Van Erciş depreminde bir itfaiyeci olarak görev yapmaya gittiğimde anılarım 

gözümün önüne geldi. Artık mesleğin verdiği donanım ve manevi güç ile daha rahattım. İcra ettiğim mesleğin 

niteliğinin yanında manevi havasının kıymetini idrak ediyordum. 
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Sebepsiz yardım için uzanan eldir itfaiyecilik. Yeri geldiğinde kurtarılacak kişinin canını kendinden fazla 

önemsemektir itfaiyecilik. Her göreve başladığımızda yapılan itfaiyecilik duasının gereği için çırpınan yürektir 

itfaiyecilik. Beni bu kutsal mesleğe iten serüven, yaşadığım bir felaket ve dram ile başladı. Benim için en büyük 

mutluluk her canlının imdadına koşabilmekti. Kimse yok mu diyenlerin beklediği kimse olabilmekti. Millet olarak 

bu özelliğimizin en kuvvetli yanımız olduğunu düşünüyorum. Nerede bir muhtaç, mazlum varsa hemen yanında 

oluveririz. 

Bu mesleğe gönül veren, hizmet ederken yaralı ve şehit düşen meslektaşlarımı, isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve 

saygıyla anıyorum. İsimsiz kahramanlarımıza ithaf olunur…   

1999 yılında 17 Ağustos sabaha karşı 03.02 meydana gelen merkez üssü kahramanımızın yaşadığı Kocaeli olan ve 

şiddeti 7.6 olan depremde 18.373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,48.901 kişi yaralanmıştır. 

Bu deprem ülkemiz tarihinin yaşadığı en büyük deprem olarak tarihe geçmiş ve depremde 285.211 ev,42.902 iş 

yeri hasar görmüştür. Deprem geride hiçbir zaman unutulmayacak izler ve dramlar bırakmıştır. Deprem aynı 

zamanda hem itfaiye teşkilatları için hem de deprem sonrası yapılacak binalar için milat olmuştur. 

İtfaiye teşkilatları depremden sonra özellikle malzeme,araç ve gereçler konusunda modernize edilmiştir. Ülkemizde 

yetişmiş itfaiyeci açığı fark edilerek,üniversitelerde ki sivil savunma ve itfaiyecilik programlarının sayısı arttırılmış 

ve mezun öğrenciler itfaiye teşkilatlarında görev almaya başlamıştır. 

İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen bir disiplindir. Binaların projelerini incelemeyip yeterli bilgi 

edinemeyen, yerleşim aşamasında gerekli kontrolleri yapmayan itfaiye teşkilatının ve itfaiyecilerin yangınlarda 

başarılı olması beklenmemelidir. Yangın esnasında binalarda alınacak tedbirleri belirlemek ve halkı yangınlara 

karşı alınacak önlemler konusunda eğitmek itfaiyenin temel görevlerindendir (Uygun ve İnal, 2019). 

Kahramanımız Cihad Karagöz’ün öz geçmişine baktığımız zaman bir itfaiyecilik programı mezununun nerelerde 

çalışabileceğine de bir göz atalım. 

2.2. Cihad Karagöz Öz Geçmiş 

ADRES: Gündoğdu Mah.Uygun Sok. No17/3C 

İzmit/KOCAELİ 

TELEFON: 0 533 614 99 38 

E-POSTA: Cihatkaragoz4161@gmail.com 

KİŞİSEL BİLGİLER: 

Adı Soyadı: CihadKARAGÖZ  Doğum Yeri/ Tarihi:İzmit 04/05/1981 Medeni Durumu: Evli   

EĞİTİM BİLGİLERİ: 

2000-2002  Kocaeli Üniversitesi İzmit M.Y.O İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü 

2013-2016  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 

İŞ TECRÜBESİ                                                                                                                                      : 

2002-2003 Vestel Elektronik A.Ş. - Yangın Güvenlik Uzmanı ve İş Güvenliği Personeli 

2003-2005 Ford Otosan Otomotiv Sanayi A.Ş – Yangın Güvenlik Uzmanı ve İtfaiye Personeli 

2005-2006 Antalya B.Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı- İtfaiye Eri 

2006-2010 Kocaeli B.Şehir Bld. İtfaiye Daire Başkanlığı -İtfaiye Eri 

2010-2016 Kocaeli B.Şehir Bld. İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Çavuşu ,İtf. Teknikeri (Vrd. Amiri) 

2016 ...      Kocaeli B.Şehir Bld. İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Bölge Gruplar Amiri 

SEMİNER -KURS-MESLEKİ EĞİTİMLER                                 : 

Antalya B.ŞehirBld.İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Akademisi İtfaiyecilik Eğitimi 2006 Antalya 

Deniz Yıldızları Dalış Kulubü Su Altı Dalış Eğitimi 2010 Kocaeli 

Academi Network  Olay Yeri İnceleme Kursu 2013 Kocaeli 

Brandweer Opleiding (BOCAS)  Eğitmen İtfaiyeci Eğitimi 2014 Amsterdam / Hollanda 
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Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler 2017 Kocaeli B.Şehir Belediyesi 

Stratejik Liderlik 2018 Kocaeli B.Şehir Belediyesi  

TBB Belediye Akademisi Yangın Sonrası Olay  Yeri İnceleme Eğitimi 2018 Antalya 

TBB-Üsküdar Üniversitesi İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenleri Semineri 2018 İstanbul 

SERTİFİKA VE ÖDÜLLER                                                                                                                  : 

İpragaz A.Ş. Teknik Emniyet  Sertifikası 

Türkiye Su Sporları Federasyonu 2 yıldız Dalıcı Sertifikası 

Kocaeli Üniversitesi Atex Toz Patlamaları Eğitim Sertifikası 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2009 ve 2011 tarihlerinde Teşekkür Belgesi, Takdirname 

AFAD adına İç İşleri Bakanı  2021 Teşekkür Belgesi 

DERNEK ÜYELİĞİ VE YETKİNLİKLER                                                                                         : 

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Kahramanımız Cihad Karagöz Kocaeli Üniversitesi itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünü bitirdikten hemen 

sonra Vestel gibi ülkemizin en önemli beyaz eşya fabrikasında yangın güvenlik uzmanı ve endüstriyel itfaiyeci 

olarak göreve başlıyor. Belirli bir iş tecrübesi edindikten sonra ülkemizin ve dünyanın önde gelen otomotiv 

fabrikası olan Ford Otosan’da yine yangın güvenlik uzmanı aynı zamanda endüstriyel itfaiyeci olarak görev 

yapıyor.Aynı zamanda 2004 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek 2005 yılında merkezi 

yerleştirme sonucu kendi tercihi olan Antalya itfaiyesinde memur itfaiyeci olarak göreve başlıyor. 

2006 yılında Belediye İtfaiye Yönetmeliği değişikliğe uğradı. Yani artık üniversitelerin sivil savunma ve 

itfaiyecilik bölümü mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri zaman merkezi yerleştirme ile 

belediyelerin itfaiye teşkilatlarına başlamıyorlar. Bunun yerine açılan kadro sayısının 5 katına kadar kpss puanı 

yüksek olandan düşük olana doğru bir sıralama yapılıyor. Sonrasında liste açıklanıyor ve listedeki itfaiyeci adayları 

spor sınavı ile brilikte sözlü veya yazılı sınava alınıyor. Puan ortalamalarına göre adaylar başarılı veya başarısız 

ilan ediliyor. 

Fakat Havaalanlarında arff(itfaiyeci) olarak göreve başlamak isteyen adaylar yine merkezi yerleştirme ile ösym 

tarafından atanabiliyorlar. 

Kahramanımız Cihad Karagöz sevdiği ve başarılı olduğu itfaiyecilik mesleğinde çavuş,amir ve son olarak bölge 

amiri olarak görev yapıyor. Kendini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle 2011 Van depremin de ve 2021 yılında ki 

tarihimizdeki yaşadığımız en büyük orman yangınlarından olan Antalya ve Muğla yangınlarında çok başarılı 

çalışmalara tabiî ki ekip arkadaşları ile birlikte imza atıyor. Çünkü itfaiyecilik kesinlikle bir ekip işidir.Başarı varsa 

bu ekibin başarısıdır. 

3. SONUÇ 

Birey, bir meslek seçerken, kendini en iyi şekilde ifade etmesine olanak sağlayacak, yeteneklerine, kişilik 

özelliklerine uygun, kendi benlik yapılarını ortaya koyabilecekleri ve kendilerini gerçekleştirme fırsatını sağlayacak 

bir seçim yapmaları gerekmektedir. 

Meslek seçimi, bireyin yaşamı boyunca verdiği en önemli kararlardan biridir. İnsan hayatının üçte biri mesleki 

etkinlikleri içermektedir. Meslek, sadece bir para kazanma, geçim sağlama yolu değil, bunların daha da ilerisinde 

bir anlam taşıyan kendini gerçekleştirme sürecinin ve iddiasının da en önemli aracıdır.(Eryetiş,2016) 

Konfiçyüs’ün yıllar önce söylediği gibi:eğer sevdiğiniz işi yaparsanız,bir gün bile çalışmış sayılmazsınız. Bu 

yüzden meslek seçimi yaparken önce kendimizi tanımalı ve yeteneklerimizi keşfetmeliyiz. 

İtfaiyecilik mesleği, cesaret ve büyük fedakârlıklar gerektiren, stresli ve riskli meslek gruplarından bir tanesidir. En 

kutsal görevlerden biri olan, halkın yangınlara karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecinin, 

her şartta hiçbir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey yangını söndürmek ve can kurtarmaktır. Doğada bulunan 

her canlının hayatı bir itfaiyeci için oldukça önemlidir (Kılıç, 2010) 

Üniversitelerin Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından mezunlarımız,belediye itfaiye teşkilatları,havaalanı 

arff teşkilatları.orman yangın ekipleri veya özel sektör itfaiye ekipleri içerisinde yer alarak ülkemize en iyi şekle 

hizmet etmeye çalışmaktadırlar. 
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Ülkemizde yetişmiş eğitimli itfaiyeci açığı üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunlarının 

teşkilatlarda daha fazla yer almasıyla birlikte kaliteli bir kamu hizmetinin verilmesinin verimliliği de artmış 

olacaktır. 

İtfaiyecilik mesleğinin temelinde yatan insan,hayvan ve doğa sevgisi mesleğin olmazsa olmazı durumundadır. 

İtfaiyeciler dünyanın her yerinde yangın,deprem,trafik kazası,sel gibi acil durum ve afetler karşısında bütün 

insanlığın yanında her zaman yardıma koşmaya hazır vaziyette beklemektedirler. 300 yıllık Türk itfaiye teşkilatları 

da her zaman her zor durumda vatandaşlarımızın yanında olmak için özveriyle ve kararlılıkla  çalışmaya devam 

etmektedirler. 

İtfaiyecilik alanına duyulan gereksinimlere bağlı olarak da itfaiye teşkilatının önemi daha da artmış ve tercih edilen 

meslekler arasında yerini almıştır. Dolayısıyla itfaiye teşkilatlarında çalışacak personellerin yaşanan kayıpların 

azalması için bu zorlu mesleği yapabilecek yeterliliğe sahip olacak şekilde mesleki eğitimini almış olması 

gerekmektedir (Yentürk vd., 2002). 

İtfaiye teşkilatlarına verilen önem insan,hayvan ve doğaya verilen önem ile parelellik göstermektedir.Gelişmiş 

ülkelerin itfaiye teşkilatları incelenerek Türk İtfaiye Teşkilatlarının da gelişim düzeyi ileri seviyelere çıkarılmaya 

devam edilmelidir. 
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