cAYCUMA HUKUMET KONA6I YANGIN
ONLEME VE SONDURME YONERGESI
BiRiNCi BOLUM
Genel Huktimier
Amac :
Bu y6nergenin amaci caycuma Hukumet Kona g
. 'i hizmet binasinda yangin
cikmasini Onlemek ()last bir yanginda can ve mat kaybini en aza indirmek ve yanginin
sondurulmesini sa g
. lamak alinacak tedbirler ile organizasyon, egitim ve denetimin nasal
yaptlaca6int belirlemektir.
Kapsam :
Bu yonerge, caycuma Hukumet Kon4 Hizmet binasini kapsar.
Yasal Dayanak :
Bu yonerge; 19/12/2007 tarih ve 26735 sayilt resmi gazetede yayinlanan 2007/
12937 sayili "Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmel4n" 126,127,128,132,
136 (I) ve 137. maddesi gereince hazirlanmtsttr.
Sorumluluk :
Bu yonergenin hazirlatilmasindan, onaytanmasindan, takibi ve uygulatilmasindan
lice Yazi Isleri MLiduru gozetiminde Kaymakamlik
veya Vekili (Htikiimet Konagi
Amiri) sorumludur.
Ayrica, HOkilmet Kon4nda caltsan her personel ve kisi yanginla ilgili tedbirleri
aimak ye yangin haberlerini itfaiyenin 110 nolu telefonuna bildirmekle sorumludur.
iKiNCi BOLUM
Bina Hakkinda Genel Bilgiler Yangina Hassas Yerler Ve Alinacak Tedbirler
Bina Hakkinda Genel Bilgiler :
caycuma Hukumet Kona6t betonarme olarak insa edilmis olup 4 kattan ibarettir.
Bodrum Katta, Do6a1Gaz Kombileri,S4nak,
Zemin katta lice Nufus MOdur10§6, Sosyal Yardtmlasma ye Dayanisma Vakfi
MudurION ,Ilce Emniyet Metdur1666 cars' Merkez Karakol
1.nci katta lice MalmOdurliiN, Milli Emlak ef14,11ce Milli E0-itim Mudurlugu
Burosu, Kadastro Birimi, Hazine AvukatI4, Muhasebe, Kadastro Birimi Arsivi
buiunmaktadir.
2.nci katta ise Kaymakamlik Makami ve lice Kaymakamlik Yazi Isleri MCIdur1066
(Sivil Toplumla
dahil), ilce Milli E6itim Mudurlugu, caycuma Koylere Hizmet
GotOrme BirI4 Baskan1161, (dare ve Denetim
, Bilgi Islem ef14 ye Hukuk Isleri
Sef14 ye Tuketici Hakem Burosu yer almaktadtr.
3. uncu katta kurumlann arsivleri bulunmaktadir.
Binanin Cizeri cate ile kapatilmistir. Binada bir yangin ihbar sistemi bulunmaktad:r.
Binaya ait bina yerlesim plant Ek — A dada..
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cAYCUMA HUKUMET KONA6I YANGIN
ONLEME VE SONDURME YONERGESI
BiRiNCi BOLUM
Genel HiikLimier
Amag :
Bu y6nergenin amaci caycuma Hiikumet Konagi hizmet binasinda yangin
91kmasini Onlemek olasi bir yanginda can ve mal kaybini en aza indirmek ye yanginin
sOnduffilmesini saglamak alinacak tedbirler ile organizasyon, egitim ye denetimin nasil
yapilacagint belirlemektir.
Kapsam :
Bu yonerge, caycuma Hukumet Konagi Hizmet binasini kapsar.
Yasal Dayanak :
Bu yonerge; 19/12/2007 tarih ye 26735 sayili resmi gazetede yayinlanan 2007/
12937 sayili "Binalann Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmeligin" 126,127,128,132,
136 (I) ve 137. maddesi geregince hazirlanmistir.
Sorumluluk :
Bu yOnergenin hazirlatilmasindan, onaylanmasindan, takibi ye uygulatilmasindan
119e Yazi Isleri MOdur0 gozetiminde Kaymakamlik Sefi veya Vekili (Htikiimet Konagi
Amiri) sorumiudur.
Ayrica, Hukumet Konaginda cali§an her personel ye kisi yanginla iigili tedbirleri
aimak ye yangin haberierini itfaiyenin 110 noiu teiefonuna bildirmekie sorumludur.
IKINCI BOLUM
Bina Hakkinda Genel Bilgiler Yangina Hassas Yerler Ve Alinacak Tedbirler
Bina Hakkinda Genel Bilgiler :
caycuma Hukumet Konagi betonarme olarak insa edilmi§ olup 4 kattan ibarettir.
Bodrum Katta, Dogal Gaz Kombileri,Siginak,
Zemin katta 119e Nufus Mudurlugu, Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi
MucleirlOg0 ,i19e Emniyet MuclurlOgii cars' Merkez Karakol Amirligi,
1.nci katta 119e MalmucliirlOgO, Milli Emlak Sefligi,119e Milli Egitim MOdurlOgCi
BOrosu, Kadastro Birimi, Hazine Avukatligi, Muhasebe, Kadastro Birimi Arsivi
bulunmaktadir.
2.nci katta
ise Kaymakamlik lice Milli Egitim MucliirlOgO, caycuma Koylere Hizmet
Goturme Birligi Baskanligt, (dare ye Denetim Sefligi , Bilgi Islem Sefligi ye Hukuk Isleri
Sefligi ye TOketici Hakem Burosu yer almaktadir.
3. uncti katta kurumlann arsivleri bulunmaktadir.
Binanin Ozeri cate ile kapatilmistir. Binada bir yangin ihbar sistemi bulunmaktadir.
Binaya ait bina yerlesim plane Ek — A clack.
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cAYCUMA HUKUMET KONALI YANGIN
ONLEME VE SONDURME YONERGESI
BiRiNCi BOLUM
Genel Hi.iktimler
Amac :
Bu yonergenin amaci caycuma Hukumet Konagi hizmet binasinda yangin
cikmasini Onlemek olasi bir yanginda can ve mal kaybini en aza indirmek ve yanginin
sondurulmesini saglamak alinacak tedbirler ile organizasyon, egitim ve denetimin nasal
yapilacagint belirlemektir.
Kapsam :
Bu yOnerge, caycuma Hukumet Konagi Hizmet binasini kapsar.
Yasal Dayanak :
Bu y6nerge; 19/12/2007 tarih ve 26735 sap!i resmi gazetede yayinlanan 2007/
12937 sayili "Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmeligin" 126,127,128,132,
136 (I) ve 137. maddesi geregince hazirlanmi§tir.
Sorumluluk :
Bu yonergenin hazirlatilmasindan, onaylanmasindan, takibi ye uygulatilmasindan
lice Yazi 1§leri Mudurii gozetiminde Kaymakamlik Sefi veya Vekili (Hukumet Konagi
Amiri) sorumludur.
Ayrica, Hukumet Konaginda calipn her personel ve kisi yanginia ilgili tedbirleri
almak ve yangin haberlerini itfaiyenin 110 nolu telefonuna bildirmekle sorumludur.
IKINCI BOLUM
Bina Hakkinda Genel Bilgiler Yangina Hassas Yerler Ve Alinacak Tedbirler
Bina Hakkinda Genel Bilgiler :
caycuma Hukumet Konagi betonarme olarak in§a

olup 4 kattan ibarettir.

Bodrum Katta, Dogal Gaz Kombileri,Srginak,
Zemin katta 119e Nufus Mudiirliigu, Sosyal Yardimla§ma ve Dayani§ma Vakfi
Mudurlugu ,i19e Emniyet Mudurliigu car§i Merkez Karakol Amirligi,
1.nci katta 119e MalmOdurlugu, Milli Emlak Sefligi,119e Milli Egitim Mudurlugu
Biirosu, Kadastro Birimi, Hazine Avukatligt, Muhasebe, Kadastro Birimi Ar§ivi
bulunmaktadir.
2.nci katta ise Kaymakamlik Makami ve 119e Kaymakamlik Yazi i§leri MOdurlOgii
(Sivil Toplumla ili§kiler Sefligi dahil), 119e Milli Egitim MOdurlugu, caycuma KOylere Hizmet
Goturme Birligi Ba§kanligi, (dare ve Denetim Sefiigi , Bilgi i§lem Sefligi ye Hukuk i§leri
Sefligi ve Tuketici Hakem Burosu yer almaktadir.
3. iincii katta kurumlarin ar§ivIeri bulunmaktadir.
Binanin uzeri cat' ile kapatilmi§tir. Binada bir yangin ihbar sistemi bulunmaktadir.
Binaya ait bina yerle§im plane Ek — A dadir.
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cAYCUMA HUKUMET KONAGI YANGIN
ONLEME VE SONDORME YONERGESI
Kaymakamlik Hizmet Binasinda Yanginla Ilgili Alinacak Genel Tedbirler Ve
Uyulacak Kurallar:
Hilkiimet Konagi hizmet binasinda cali§anlarin yanginlarin Onlenmesi ve
stindOrCilmesi icin alacaklari tedbirler ve uyacaklari genel kurallar a§a0"iya 9ikarilmi§tir.
a) Binanin ana caddeye ( cay Mahallesi Omer Kalayci caddesi) bakan cephesine
sadece resmi araclar park yapabilecek olup bu cephe ayni zamanda itfaiye araclarinin
yana§abilece0i en uygun yer olduNndan kesinlikle Ozel araclar bina Onune park
edilmeyeceklerdir.
b) Bina 9evresinde her ne sebeple olursa olsun agikta ate§ yakilmayacak. Binadaki
turn personel yanginlarla ilgili gerekli tedbirleri alacakiar, yOksek miktarda elektrik tOketen
ve tesisatlarda isinmaya neden olabilecek elektrikli isiticilar kesinlikle kullanilmayacaktir.
c) Binanin cat' aralarina kesinlikle higbir malzeme konulmayacaktir. Izin almadan bu
mahallere kesinlikle girilmeyecektir.
d) Hizmet binasindaki yangin sOndurme cihazIari kesinlikle kurcalanmayacak, yeri
de0i§tirilmeyecek ve amaci di§inda kullanilmayacaktir.
e) Yangin sOndurme cihaziarinin cinsine gore, aylik, alts aylik, bir yillik, be yillik, on
yillik bakim ve kontrolleri yapilarak uzerlerindeki karta bu bilgiler i§lenecektir.
f) HOkumet Kona61 hizmet binasinda cali§an her personal kendi burosunda
yanginla ilgili gerekli turn tedbirleri alacak, gbplere sigara izmariti atilmamasina azami
dikkat gosterecek cali§ma odalari terk edilmeden Once kul tabialari ye copier bir kez daha
gOzden gecirildikten sonra oda terk edilecektir. Yardimci hizmetler personeli masa
altlarinda bulunan cop kovalarini mesai bitiminde umumi cop kovasina bo§altacak
kesinlikle odalardaki cop kutularinda cop birakmayacaktir.
g) Hizmet binasinda kesinlikle elektrikii isiticilar kullanilmayacak mesai saati
bitiminde prizlere takili bulunan turn filler mutlaka cekilecektir.
Yangina Hassas Yerler Ve Alinacak Tedbirler :
a) Dogal Gaz Dairesi :
Dogal Gaz Kazan dairesi hizmet binasinin zemin katinda yer almakta olup
yakla§ik 210 M2 lik bir alana sahiptir. Dogal gaz dairesinde 3 adet kombi bu► unmaktadir.
Bu nedenle kombileri yakmakla gbrevli personal 9ok tedbirli ve dikkatli davranacaktir.
Dogal Gaz dairesinin onOnde surek► i olarak 4 adet yangin tOpu olup,bunlardan 1 adedi 50
KG.lik 3 adedi de 12 KG Ilk yangin sOndurme tOpu bulunduracak ve buniari kolaylikla
ula§abilece6i bir yerde muhafaza edecektir.
Do6algazi yakmadan sorumlu personel kendisinden ba§ka hig kimsenin do6a1 gaz
dairesine girmesine izin vermeyecek ye do01 gaz dairesinde kesinlikle parlayici ve
patlayici vs. madde bulundurmayacak, Kazan dairesinin iki adet anahtari olacak
bunlardan biri do6algaz gorevlisinde diOeri Hukumet Kona61 Daire Amirinde bulunacaktir.
Ayrica higbir personel izinsiz do6algaz dairesine girmeyecektir.Baca geki§i sik, sik
kontrol edilmelidir. Bu cihaziar da fan bulunmadiOindan dolayi baca gekisi dO§Ok
olduOunda dahi kombi arizaya gegmeyebi►ir ye i9 ortama atik gaz dolabilir.
Bu yOzden periyodik olarak hem kombi hemde baca bakimlarini aksatilmamalidir.
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cAYCUMA HUKUMET KONAGI YANGIN
ONLEME VE SONDURME YONERGESI
b) cay Oca§1 :
HijkOmet Kona.Oinda bulunan gay oca0i hizmet binasinin 1. katinda yer almakta
olup yakla§ik 20 m2 alana sahiptir. cay oca§inda 1 adet 12 kg Ilk LPG tupu kullanilacak
ikinci bir tup kesinlikie bulundurulmayacaktir. Gorevlisinden ba§kasi gay kaynatma
araglarini kullanmayacak gbrevlisi de bbyle bir §eye kesinlikie izin vermeyecektir. Mesai
saati bitiminde ocak gorevlisi tarafindan sondurulecek ve tup uzerindeki dedantbr
kapatilacaktir.
(HOkOmet Kon4 Hizmet binasindaki yangin sOndOrucCiler cay oca6i onu ile her
katta gOzle gorCilup kolayca eri§ilebilecek yerde konu§landirilmi§tir.
c) Elektrik Tesisati :
Binaya alt ana elektrik panosu hizmet binasinin alt zemin katinda bulunmaktadir.
Ayrica, her katta o kata alt sigortalar bulunmaktadir. Elektrik tesisati cevre ve Sehircilik it
Mudurlugu teknik elemanlarina kontrol ettirilecektir.

C

UcUNCU BOLUM
Ekipler. Egitim, Denetim, I birligi, Malzeme ye Odenek, YOrtirliik
Ekiplerin Kurulu§u Goreyled Ve call§ma Esaslan :
HOkOmet Kona61 hizmet binasinda a§a0idaki ekipler kurulmu§tur.
a) SOndurme ekibi (27 Ki§i)
b) Kurtarma Ekibi (27 Ki§i )
( 7 Ki§i)
c) Koruma ekibi
(21 ki§i)
ilkyardim
Ekibi
d)
Bu ekipleri kurulu§u ve ekiplerde gbrevli personel isim listesi Ek-B dedir.
Ekiplerin Goreyieri :
a) Sonthirme Ekibi: itfaiye gelinceye kadar binada gikacak yangina derhal
mudahale edip sondurmek ve daha geni§ alanlara yayilmasina mani olmak.
b) Kurtarma Ekibi : Yangin gikmasi durumunda can ve mal kurtarma i§lerini
yOrutmek.Yangin aninda, Yanginda ilk Once kurtarilacak i§aretli mallari kurtarir.
c) Koruma Ekibi : Kurtarma ekibince kurtarilan e§yalari ye kiymetli evraklari
korumak yangin nedeniyle ortaya gikmasi muhtemel panik ve karga§ayi onlemek.
d) Ilkyardun Ekibi : Yangin nedeniyle yaralanan veya hastalanan ki§ilere gerekli
ilkyardimi yapmak.
Ekiplerin caliwa Esaslan :
yapmalari ye kar§ilikli yardimla§malari
Ekiplerin yangin aninda birbirleri ile
esastir.Ekipler Ekip ba§larinin bina amirinden alacaklari talimata gore hareket
edeceklerdir. Ekipler kendilerine tahsis edilen sondurme ve kurtarma malzemelerini
gerekti6i §ekilde muhafaza etmek ve olaylara bu maizemelerle mCidahale etmek
durumundadirlar.
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cAYCUMA HUKUMET KONAGI YANGIN
ONLEME VE SONDURME YONERGESI
Yangin haberini alan veya Oren yangina kar§i kuruimu mucadele ekipleri
kendilerine ait arac-gerecleri alarak derhal olay yerine hareket ederler.
Olay yerinde ;
a) Sondiirme Ekibi : Yangin yerinde etrafindaki odalarda gerekli tedbirleri alir ve
yangini sOndOrmeye, geni§lemesini onlemeye cali§ir ve itfaiye te§kilati gelince onun
emrine girer.
b) Kurtarma Ekibi : Oncelikli olarak canlilari kurtarma faaiiyetlerini icra
edecekierdir. Canlilarin kurtarma i§lemleri tamamlandiktan sonra yanginda ilk once
kurtarilmasi gereken evraklarin kurtarilmasi i§lemi gercekle§tirilecek, bu tOr evraklar
mOmkOnse cuvallara doldurularak burolardan cikarilacaktir. Daha sonra diger kiymetli
ise itfaiye te§kilati ve
e§yalarin bo§altilmasi gercekle§tirilir. Binanin genet
mOlki amirin talimati ile gercekle§ecektir.
c) Koruma ekibi : Boaltilan e§ya veya evraki gOvenlik gOcleri veya daire amirinin
gOsterecegi bir yerde muhafaza altina alir ve yangin sonduruldOkten sonra ilgili amirlerine
teslim ederler.
d) ilkyardim Ekibi : Yanginda yaralanan ve hastalananlara ilkyardim hizmeti verir
ve onlarin saglik kurulu§larina sevk edilmelerini saglarlar.
TOm bu ekipler itfaiye te§kilati gelmesiyle birlikte onun emrine girer ve onlarin
talimatiyla hareket ederler.

Egitim :
Yangin bnleme ve sbndOrme ekiplerinde gorevli personellerin egitimleri II Afet Acil
Durum MOd0r1000 tarafindan verilecektir.
Ayrica bu egitici personel talep olmasi halinde diger kurumlarin personellerine de
egitim verecektir. Gerekirse ekiplerde gorevli personellerin egitimleri itfaiye te§kilati ve ilgili
diger te§kilatlarca da saglanacaktir.
Turn personele yangin aninda nasil davranacaklari konusunda tatbiki egitim
verilecektir.
Denetim :
Bu ybnerge esaslarina uyulup uyulmadigi Bakanlik mufetti§leri, Valilik Makami ve
Kaymakamlik Makaminca veya gbrevlendirecegi bir heyet tarafindan denetlenebilir.
:
Kaymakamligimiz ve kom§u kamu kurum ve kurulu§lari ve itfaiye te§kilati ile
meydana gelebilecek yanginlarla ilgili olarak dOzenlenen karVikli yardim ve i§birligi
protokolleri Ek-C dedir.
Yangin Sondiirme Malzemeleri Ve Odenek Durumu :
HOkOmet Konagi hizmet binasinda bulunmasi gereken yangin sandOrme
maizemelerinin mevcut ve ihtiyac durumunu gbsterir liste Ek-D dedir.
Bu maizemeler ve ihtiyac duyulacak maizemeler icin gerekli bdenek Kaymakamlik
Makaminca Igi§leri Bakanligindan talep edilecek ve tahsis durumuna gbre sbz konusu
maizemeler satin al inacaktir
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cAYCUMA HUKUMET KONA6I YANGIN
ONLEME VE SONDORME YONERGESI
Bu yOnergenin yayinlanmasiyla birlikte daha once yayinlanan yanginlarla ilgili
olarak hazirlanan yonerge yikurlijkten kaldirmt§tir.
IS bu YOnerge onay tarihinde yOrarli4e girer.
Yurutme
Bu YOnerge hOkOmlerini caycuma Kaymakami yuratOr.
21/03/2017

Li
Kaymakam

•
EKLER
EK-A : BINA YERLE$1M PLANI
EK-B : EKIPLERDE GOREVLI PERSONEL 'SIM LISTESI
EK-C : PROTOKOLLER
EK-D : MALZEME DURUM LISTESI
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