SIRA NO

TOKAT VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

İşyeri Ruhsatına Dair Rapor

1 (2009/15316 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği işyerlerinin mevzuatlarına göre alınan 1- Dilekçe
yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin yeterli olup olmadığı açısından verilen raporlardır. )

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

2 gün (Yerinde inceleme yapmak ve imza işleri için birer gün olmak
üzere)

Eğitim ve Tatbikat
(2009/15316 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik:
1-Belediyeler,kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişileri,yangın önleme ve söndürme
1- Dilekçe
2 tedbirlerinin alınması konusunda bilgilendirmek, onlara tatbikat yaptırmak ve gerektiğinde denetimler yapmaktır.
2- Resmi Yazı
2-Anılan Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile
gerçek ve tüzel kişilerin, bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve yönetmelik hükümlerini dikkate
alarak Yangın Önleme ve Söndürme konusunda iç düzenleme bulundurmalarını sağlamak (madde 136) )

Eğitim talebine dair resmi yazı ya da dilekçenin İl Müdürlüğüne
intikalini müeakip, daha önce yapılan eğitim plan ve programı
çerçevesinde öncelik ve aciliyet durumuna göre talep edilen gün
kadar eğitim ve tatbikat yapılır.

Afet Etüdü
(Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve 1- Dilekçe
3
kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak 2- Resmi yazı
tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında rapor düzenlenmesi işidir.)

Afet etüdüne dair dilekçenin kuruma verilmesini müteakiben iş plan
programı çerçevesinde öncelik ve aciliyet durumuna göre 15 gün
içerisinde teknik inceleme tamamlanır.

Acil Yardım Talepleri

4 ( Deprem , yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetler nedeniyle meydana gelen
hasarların giderilmesi için yapılan acil yardım taleplerinin Başkanlığa iletilmesidir.)

1-Resmi yazı
2-Dilekçe

15 gün (Acil yardım talebinin AFAD Başkanlığına ulaştırılma süresi)
Afetin meydana geldiğıi andan itibaren afet ile ilgili olarak resmi
makamlarca düzenlenen rapor ve belgeler ivedilikle, en geç afetin
oluşunun 15. günü yarıdm talebi AFAD Başkanlığında (ANKARA' da)
olacak şekilde, İl AFAD Müdürlüğümüze iletilecektir.

"Başvuru esnasında yukarıda belirtlen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının
tespiti durumunda ilk müracat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
İlk Müracaat Yeri: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İsim
Süleyman YİĞİT
Unvan
İl Afet ve Acil Durum Müdürü V.
Adres
Perakende Mahallesi Behzat Bulvarı No:350/B TOKAT
Tel.
0 356 214 30 42
Faks
0 356 212 03 36
e-Posta
Suleyman.Yigit@afad.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri: Tokat Valiliği
İsim
Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN
Unvan
Vali Yardımcısı
Adres
GOP Bulvarı Cumhuriyet Meydanı TOKAT
Tel.
0 356 214 10 01
Faks
0 356 214 54 54
e-Posta

