
Almanya‘da 
itfaiyeci 
olun!

Görevler

Almanya‘da itfaiye bir devlet yardım kuruluşudur. Köyler ve 
şehirler tarafından organize edilir ve sadece insani görevleri 
vardır. 

Bu görevler arasında şunlar vardır:

 Î Yangın söndürme
 Î Kazalarda teknik yardım
 Î Tehlikeli madde kazalarında yardım sağlamak
 Î İnsanların ve hayvanların kurtarılması
 Î Çevrenin ve değerli malların korunması
 Î Afetlerde yardım
 Î İlk yardım

İtfaiye, kökeni, dini, cinsiyeti ve görünüşü nasıl olursa olsun tüm 
insanlara yardım eder. Acil durumlarda ilk önce yardıma en acil 
ihtiyacı olana yardım edilir. Bunun için Almanya‘da itfaiye çok 
yüksek itibar görür ve çok güvenilir.
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Profesyonel İtfaiyeciliğe 
Kabul Koşulları

Gönüllü İtfaiyeciliğe 
Kabul Koşulları

İtfaiyenin Yapısı

Thüringen‘de itfaiye 112 acil çağrı alarmından sonra 10 dakika 
içerisinde yerinde yardım sağlayabilecek şekilde organize 
edilmiştir. Bu amaçla geniş bir alanı kapsayan itfaiye karakolu 
ağı kurulmuştur. Bu görevi tüm köylerde ve şehirlerde yapabilmek 
için şunlar mevcuttur:

Gönüllü itfaiye	şunlardan	oluşur:
 Î Gençlik İtfaiyesi
 Î Operasyon Departmanı
 Î Yaşlı ve Fahri İtfaiye Departmanı

Gönüllü itfaiyeciler hizmetlerini fahri olarak yaparlar. 
Boş zamanlarında düzenli olarak acil durumlar için tatbikat 
yaparlar ve sadece operasyon durumunda alarma geçirilirler. 
Görevleri için en azından bir temel eğitimi ve ihtiyaç durumunda 
başka eğitimleri tamamlamaları gerekir..

Fahri itfaiyeciler üyelikleriyle kendilerine emanet edilen 
görevlerin gereken şekilde yerine getirilmesi yükümlülüğünü 
gönüllü olarak üstlenirler.

Gönüllü itfaiyeci olmak için aşağıdaki koşullar mevcut olmalıdır:
Gençlik itfaiyesi için:

 Î En az 6 yaşında olunmalıdır

Operasyon departmanı için:
 Î En az 16 yaşında olunmalıdır
 Î İyi Almanca bilgisi
 Î Ruhsal ve bedensel yetkinlik
 Î Görevlere	düzenli	katılım
 Î Temel eğitime başarılı katılım
 Î Yılda	40 saat ileri eğitim
 Î Geliştirme eğitimlerine katılım

Profesyonel itfaiyeci adaylarının genellikle iki yıl süren eğitim 
için bir seçim prosedüründen geçmeleri gerekir.

Thüringen İtfaiyeci Mesleki Gelişim, Eğitim ve Sınav Yönetmeliğine 
(ThürFwLAPO) göre orta düzey teknik itfaiye hizmetleri operasyon 
personeli için aşağıdaki koşullar mevcut olmalıdır:

 Î Memur olarak tayin edilmek için yasal koşulların yerine 
getirilmesi

 Î Göreve	başlama	tarihinde	32	yaşından	büyük	olmamak
 Î Orta öğretim sertifikası veya eş değer eğitim sertifikası
 Î İtfaiye	için	uygun	mesleki	eğitim
 Î Resmi doktor raporu alabilmek için uygunluk
 Î B sınıfı sürücü belgesi
 Î Sportif - uygulamalı, yazılı ve sözlü becerilerin teste tabi 

tutulduğu bir uygunluk testinde başarılı olunması

ThürFwLAPO Yönetmeliğine göre daha yüksek düzeyde teknik 
itfaiye hizmetleri yönetim personeli için farklı kurallar geçerlidir..
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