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YANGINA ILK 5 DAKIKADA MÜDAHALE, HAYAT KURTARIR

Yangında en büyük sıcaklık artışı ilk 5 dakikada

Yangına ilk müdahalede bulunan uzman bir

yaşanır ve hayati öneme sahiptir. Yangın

Acil Müdahale Timi’ni (AMT) işletmeler ile

algılandıktan sonra en kısa zamanda tespit ve

buluşturan Securitas İtfaiye Hizmetleri, şehir

müdahale gerçekleştirilirse yangın önlenebilir.

itfaiyesi olay yerine gelene kadar geçen sürede

İlk müdahale ancak olay yerinde bulunan

ortaya çıkabilecek kayıpları, geri dönüşü olmayan

itfaiye ekibi ile mümkündür.

boyutlara ulaşmadan önce önleyebilir.

SICAKLIK ARTIŞI

5 DAKIKA

555 DERECE

Yangın yerinde
sıcaklık çok hızlı
bir3şekilde yükselir.

10 DAKIKA

660 DERECE

30 DAKIKA

820 DERECE

60 DAKIKA

927 DERECE

Başlangıcında bir bardak su ile söndürülebilecek bir yangın, ikinci
dakikada bir kova, üçüncü dakikada ise bir fıçı su ile ancak söndürülebilir.
4

Yerinde ve hızlı müdahale
sayesinde, yangının hızına
yetişen profesyonel
Securitas “Acil
Müdahale Timi”
(AMT) ile iç
içe olun!

TÜRKIYE’NIN ILK ÖZEL ITFAIYE GIRIŞIMI
Segmente özel çözümler sunan Securitas,
Türkiye’nin ilk özel itfaiye hizmetini sunuyor.
Özel güvenlik hizmetleri ve entegre güvenlik
çözümlerinin yanı sıra yangın önleme ve ilk
müdahale ile işletmenizin değerlerini koruyan
Securitas; maliyetlerinizi düşürür, yatırımlarınızı
korur ve risklerinizi minimize eder.

Securitas İtfaiye Hizmetleri kapsamında;

•
•
•
•
•
•
•
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Temel İtfaiye Eğitimi Almış Uzman AMT
Watchman (gözcü) temini
Yangın Risk Analizi ve Danışmanlığı
Segmente ve İşletmeye Özel Kurgu
Teknik Altyapı Kurulumu, Yangına Müdahale
Araç ve Ekipmanları
İhtiyacınıza uygun, özel tasarlanmış arama
kurtarma aracı temini
Multi Rol Güvenlik Görevlileri

SECURITAS “MULTI ROL” GÜVENLIK GÖREVLISI (MRGG)
Bilgi lideri Securitas, İtfaiye Hizmetleri ile riskli

“Multi Rol” güvenlik görevlisi (MRGG) projelerin

çalışma ve üretim alanlarında ortaya çıkabilecek

fiziksel koşullarına hızlı bir şekilde ayak

yangına ilk müdahale ihtiyacına etkin bir çözüm

uydurabilecek nitelikte seçilir. MRGG; devriye

üretiyor ve itfaiye eğitimi almış “Multi Rol”

görevi, ilk müdahale, itfaiye, kurtarma, önleme,

güvenlik görevlileri ile hizmet veriyor.

algılama ve söndürme eğitimlerini başarıyla
tamamlayarak gerektiğinde tüm beceri ve
ekipmana sahip “Multi Rol” itfaiye görevlisine
dönüşürler.

SECURITAS WATCHMAN (GÖZCÜ)
Temel itfaiye eğitimi almış ve işletme
tarafından belirlenmiş İSG kurallarını ve işletme
gerekliliklerini sağlayan Securitas Watchman,
kuralların uygulanışını ve doğruluklarını

MRGG’niz, sizi ve sahip olduğunuz
değerleri yangından korumak için
gerekli tüm beceri ve ekipmana
sahip MRGG’ye dönüşür.

kontrol eder. Müşteri tarafından eğitimlerinin
verildiği “Securitas Watchman” sayesinde hızlı
ve sürdürülebilir bir hale gelir. Ziyaretçiler,
tedarikçiler ya da çalışanlar için geliştirilmiş
”Watchman” uygulaması kapsamında yapılan
denetimler, gerçek zamanlı raporlama
yapabilme olanağı sunar.

Securitas İtfaiye
Hizmetleri, eğitimli
kadrosu ve güçlü
ekipmanı ile yangının
büyümesini önler, sizi
ve değerlerinizi yangın
tehlikesine karşı korur.
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YANGIN RISK ANALIZLERI VE DANIŞMANLIĞI
İş ortaklarımız, Securitas’ın uzman yangın

İhtiyacınıza uygun araç temini

risk analiz ekibi ile yakından çalışır. Konulacak
hedefleri, kritik noktaları ve tahliye planlarını

Securitas İtfaiye Hizmetleri tarafından,

detaylı olarak çalışan ekibimiz, önleyici sistemler

işletmenizin ihtiyaçlarına uygun itfaiye araçları,

üzerine önleyici sistemleri yürürlükteki

yangına ilk müdahale aracı ve özel tasarlanmış

yönetmeliklere ve uluslararası standartlara

arama kurtarma aracı temin edilir.

bağlı kalarak yerine getirir. Periyodik testlerin
ve bakım işlemlerinin de planlandığı yangın
risk analizi sayesinde Securitas’ın ilk müdahale
çözümlerinden faydalanabilir ve işletmenizin
değerlerini koruyabilirsiniz.
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SEGMENTE ÖZEL ÇÖZÜMLER
Endüstriyel tesislerde, yüksek hacimli iş yükünün

Securitas İtfaiye Hizmetleri’nin faaliyet

olduğu yerlerde ve organize sanayi bölgelerinde

gösterdiği segmentler:

aynı zamanda yasal bir prosedür olarak sunulan
itfaiye hizmeti için başta seçme ve yerleştirme
süreci titizlikle yürütülür. Farklı sektörlerin
ihtiyaçlarını iyi analiz etmek üzere yetiştirilen
itfaiye personeli, Securitas’ın segmente özel ve
tesis içi eğitimleri ile güçlendirilir. Bu sayede
daha donanımlı ve analitik düşünebilen itfaiye
personeli, riskleri öngörebilen ve herhangi bir olay
meydana gelmeden önlemek üzerine çözümler
üreten uzmanlara dönüşür.
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•
•
•
•
•

Hava ve Deniz Limanları
Endüstriyel Tesisler
Plaza ve Rezidanslar
Petro-Kimya Endüstrileri
Organize Sanayi Bölgeleri

Farklı sektörlerin
ihtiyaçlarını iyi analiz
etmek üzere yetiştirilen
itfaiye personeli,
Securitas’ın segmente
özel ve tesis içi eğitimleri
ile güçlendirilir.
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Tamamı sertifikalı olan eğitimlerin
yanı sıra yıl içine yayılmış
tatbikat programları
düzenlenerek, ekibin
uzmanlığı sürekli olarak
güncel bilgilerle
desteklenir.

SÜREKLI EĞITIMLE GELEN GÜNCEL UZMANLIK
Securitas, AMT / itfaiye ekibi ve güvenlik

tesis içi eğitimler de verilir. Bu eğitimler belirlenen

görevlilerine verdiği çoğul beceri kazandırma

yangın risk değeri içinde yılda bir, iki yılda bir,

eğitimleri ile multi-rol ekibini oluşturur. Bu kaynak

üç yılda bir tekrarlanacağı gibi altı ayda bir

planlama ve eğitim sistemi sayesinde maksimum

oryantasyon eğitimleri şeklinde de yapılabilir.

fayda sağlanır.

Tamamı sertifikalı olan eğitimlerin yanı sıra yıl
içine yayılmış tatbikat programları düzenlenerek,

Endüstriyel tesislerin yangın risk durumlarına

ekibin uzmanlığı sürekli olarak güncel bilgilerle

göre, ilk müdahale ekiplerine yasaların ön

desteklenir.

gördüğü temel itfaiyecilik eğitiminin yanı sıra
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SECURITAS İTFAIYE HIZMETLERI ILE

•

Securitas itfaiye metodolojisi ile gerekli tüm
analiz ve tespitler, işin uzmanları tarafından

•

•

•

Önleyici sistemler ve yangınla mücadele

sağlıklı bir şekilde yapılır.

planları üzerine devlet birimleriyle iş birliği

Yangınla ilgili teknik risklerin belirlenmesi ve

sağlanır.

değerlendirilmesiyle ilgili ‘Yangın Risk Analiz’

•

•

sistemlerinizin tanımlaması yapılır.

•

Teknik hizmet olarak adlandırdığımız yangın

süreciniz başlatılır.

önleme, algılama ve söndürme sistemlerinin

Öncelikli olarak korunacak değerleriniz,

periyodik testleri, yangın tüplerinin

hedefleriniz belirlenir.

doldurulması ve bakımları yapılır.

Tespiti yapılan itfaiye/müdahale modellemesi

•

Yangın riskleriniz en aza indirilmekle birlikte

ile yangın önleme ve tahliye planlarınız gözden

kurumunuzun ihtiyaçları ve riskleri göz önüne

geçirilir ve yapılan planların uygunluğu kontrol

alınarak maliyet etkin çözümler sunulur.

edilir.

•

Sizin kontrolünüze gerek kalmadan hayati

Otomatik yangın algılama ve söndürme

önem taşıyan yangın riskine karşı 7/24

sistemleri, duman ve ısı algılama sistemleri,

Securitas Smart M cihazı ile kontrol edilir ve

egzoz sistemleri vb. gibi yangın koruma

planlanır.
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