
1.1 Yangın Güvenliği: Yönetim Döngüsü 

1 Süre 10 gün 

2 Amaç Bu kursun amacı, CFPA Europe diploma in Yangın Güvenliği: Teknik 
Döngüsünün kapsadığı alanların daha kapsamlı bir şekilde incelenmesidir, 
fakat organizasyonel ve yönetim hususlarına odaklıdır. 

3 Hedef Kitle • Büyük şirketlerin güvenlik yöneticileri veya danışmanları 
• Yangın önleme uzmanları ve danışmanları 
• Faaliyet kapsamlarında yangın önleme bulunan herkes 

4 Ön Koşullar • CFPA Europe Yangın Güvenliği: Teknik Döngüsü diplomasına sahibi olmak 
• Veya aynı bilgi düzeyini kanıtlayan bir sınavı geçmiş olmak 

5 Hedefler Kurs sonunda öğrenciler aşağıdakileri yapabilecektir: 
• Kuruluşun üst yönetimine bir yangın güvenliği politikası önermek; 
• Üst yönetime yangından korunma, yangın önleme ve söndürme 

sistemleri ve ekipmanlarına dair önlemler, şartlar, satın alma ve 
bakım hususlarında tavsiyede bulunmak; 

• Şirketlerindeki yangın risklerini yönetmek ve kontrol altına almak; 
• Yangın güvenliği ve yangından korunma alanındaki otoriteler ve 
• Teftiş kuruluşları için irtibat kişisi olmak; 
• Çalışanlara ve başka kişilere yangın güvenliğine dair bilgi vermek; 

uygun eğitimi organize etmek ve üstlenmek 
• Yangın bekçileri ve yangın müdahale ekipleri dahil olmak üzere 

yangın güvenliğinden sorumlu tüm çalışanları ve diğer kişileri 
yönetmek. 

6 Program • Avrupa ve ulusal yönetmelikler (%5). 
• Standartlar ve spesifikasyonlar (%5). 
• Kundaklama ve istisnai durumlar dahil, yangın riski değerlendirmesi (ilk 

değerlendirme, çözümler ve takip) (%15) 
• Güvenlikle ilgili organizasyonel konular (%15). 
• Yangın riski yönetimi (organizasyon, bakım, personel, eğitim, 

teftişler, güvenlik, alt yüklenicilik) (%15) 
• Şirket için uygun tam koruma konsepti (%10). 
• Finansal hususlar (yatırımlar, sigorta) (%10). 
• Afetten kurtarma planı (%15). 
• Kriz yönetimi + iletişim (%10). 

7 İlgili CFPA-E 
Kılavuzları 

• 1:2002 F; 11:2005 F 

8 Sınav Yazılı sınav artı yazılı veya sözlü olarak sunulan bir vaka çalışması yönetim 
raporu 

9 Sertifika - Diploma -
Onay Belgesi 

Diploma 
Opsiyonel alt unvan «Yangın Güvenliği Yöneticisi CFPA-E» 

10 Kursu Veren Ülkeler • Fransa (formation@cnpp.com, www.cnpp.com) 
• Almanya (ischlosser@vds.de, www.vds.de) 
• İspanya (mrodriguez@cepreven.com, www.cepreven.com) 
• İsveç (utbildning@svbf.se, www.brandskyddsforeningen.se) 
• İngiltere (training@thefpa.co.uk, www.thefpa.co.uk) 
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