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Yangın 

Söndürme 

Cihazlarının 

Dolum, Bakım ve 

Kontrolleri 

İl Emniyet Müdürlüğü Merkez Teşkilatında bulunan Yangın Söndürme Cihazlarının 

Dolum, Bakım ve Kontrolleri için yetkili firma ile düzenlenen şartname ve istenilen 

belgeler; 

1-Bütün arabalı yangın söndürücüler TS 11749-EN 1866 kalite belgeli olacak ve diğer 

taşınabilir yangın söndürme tüpleri TS 862-EN 3 kalite belgeli olacaktır. 

2-Dolum yapılan yeni alınan kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli ve halokarbon yangın 

söndürme cihazları 4 (Dört) Yıl yetkili firma tarafından garanti altına alınacaktır. 

3-Dolum yapılacak olan cihazlar Sivil Savunma Uzmanlığında görevli personelin 

nezaretinde yetkili firma tarafından yerlerinden alınıp, kendi teknik personeli 

tarafından dolum ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar yerine yerleştirilecektir. 

4-Dolum esnasında arızalı çıkan parçalar Sivil Savunma Uzmanlığının bilgisi 

dahilinde ücretli olarak değiştirilecektir. 

5-Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı firma elemanlarınca TS ISO 
11602-2 standartlarına göre 6 Ayda bir yapılacak. 

6-Dolum yapılan cihazların garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse 

montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça 

bedeli veya herhangi bir ad altında ücret talep edilmeyecek, Tamir veya yenileme 

işlemi ücretsiz olarak yapılacaktır. 

7-Cihazların garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre 

garanti süresine eklenecektir. (Tamir süresi 15 iş günüdür, bu süre servis istasyonuna 

bildirim tarihinden itibaren başlar) 

8-Dolum yapılan cihazlarla ilgili personeli eğitmek ve cihazları denemek amacı ile 

yangın tatbikatı yapılacak, boşalan cihazlar yetkili firma tarafından ücretsiz olarak 

doldurulacaktır. 

9-Dolumu yapılan cihazların üzerine jelatinli kullanma ve kontrol kartı takılacaktır. 

10-İl Emniyet Müdürlüğümüz ana hizmet binası, ana hizmet binası dışında 

faaliyetlerini sürdüren birimler ile Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam İlçe Emniyet 

Müdürlükleri ve bağlı Polis Merkezi Amirlikleri hizmet binalarında meydana 

gelebilecek olası yangın esnasında dolumu yapılan yangın söndürme cihazlarının 

çalışmaması durumunda bütün sorumluluk doldurucu firmaya aittir. 

11-Dolumu yapılan cihazlarla ilgili şikâyetler hususunda Sivil Savunma Uzmanlığınca 

firma ile görüşüldüğünde firma tarafından vakit kaybetmeden bir yetkili göndererek 

gereken yapılacaktır. 

12-Cihazların alımı ve dolumundu kullanılacak kuru kimyevi yangın söndürme tozu 

TS-EN 615 standartlarında ABC 90 işaretli  (%90 MAP) oranından az olmayacak ve 

ithal toz (Furex) kullanılacaktır. 

13-Karbondioksitli tüplerde söndürücü maddesi TS 11339 EN 25923 norm ve 

standartlarına uygun olacaktır. 

14-Holokarbonlu yangın söndürme cihazlarında doğaya, elektronik malzemelere zarar 

vermeyen, kullanıldıktan sonra geriye leke, koku ve atık madde bırakmayan 

homojenleştirilmiş hidrokarbon HCFC gazı kullanılacaktır. 

15-Köpüklü yangın söndürme cihazlarına konulan söndürücü madde katı, sıvı ve gaz 

yangınlarında etkili olan FOM köpük AFF’li protein esaslı söndürücü olacaktır. 

 (% 3-% 6) 

16-Bu sözleşme şartlar dahilinde 4 (Dört) Yıl geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 GÜN 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen 

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk 

müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ 

ADI SOYADI Sinem KUREN ADI SOYADI Özlem ORAKOĞLU 

ÜNVAN Komiser Yardımcısı. ÜNVAN İl Emniyet Müdür Yardımcısı 

 ADRES Döşeme mahallesi Erdal  caddesi No:17 K Blok 

1. katında   
 ADRES Döşeme mahallesi Erdal  caddesi No:17K 

Blok 1. katında   

İŞ TEL. 0322 435 31 95 İŞ TEL. 0322 435 31 95 

İŞ TEL. 505 3180100/09-5855 İŞ TEL. 505 3180100/09-5855 

FAKS 0322 436 04 87 FAKS 0322 436 04 87 


