
NO KONTROL LİSTESİ EVET HAYIR
MEVCUT 

DEĞİL
YAPILACAK DÜZELTİCİ FAALİYET GEREKLİ MALZEMELER SORUMLU KİŞİ TERMİN NOT

1

Ailenizin tüm bireyleri bir deprem 

esnasında ne yapacaklarını biliyorlar mı?

2

Elektrik panosunun, gaz ve su vanalarının 

yerleri ve acil bir durumda nasıl 

kapatılacağı tüm aile bireyleri tarafından 

biliniyor mu?

3
Eviniz deprem, yangın, sel gibi afet ve acil 

durumlara karşı sigortalı mı?

4
Ağır ve yüksek mobilyalar duvara 

sabitlenmiş mi?

5
Dolapların üzerindeki tüm riskli yükler 

kaldırılmış mı?

6

Sürekli oturulan mobilyalar 

pencerelerden uzak alanlara 

yerleştirilmiş mi?

7

Kayabilecek, devrilebilecek ağır eşyalar, 

kapılardan ve çıkış yollarından uzağa 

yerleştirilmiş mi?

8

Yataklar, pencerelerden ve düşebilecek 

cisimlerden uzağa yerleştirilmiş; 

pencereler kalın perdelerle örtülmüş mü?

9

Dolap, raf, masa ve sehpalardaki 

eşyaların altına kaydırmaz örtüler 

yerleştirilmiş mi?

10

Bir deprem esnasında sallanıp 

düşebilecek ya da camların kırılmasına 

sebep olabilecek saksıların yerleri uygun 

mu?  

11
Ağır saksılar ve ağır eşyalar zemine veya 

yere yakın raflara yerleştirilmiş mi?

12

Zehirli ve yanıcı maddeler, düşüp 

kırılmayacak, etrafa saçılmayacak, 

çocukların ulaşamayacağı yerlerde 

muhafaza ediliyor mu?

13

Bilgisayar ve televizyon gibi elektronik 

cihazlar, bulunduğu masa/sehpaya 

sabitlenmiş mi?

DEPREM

EVDE TEHLİKE AVI



14

Kırılabilir camlı/raflı dolaplar zemine 

sabitlenmiş mi ve kapakları mandallarla 

kilitlenmiş mi?

15

Gaz veya doğalgazın cihazlarla buluştuğu 

noktalarda esnek bağlantılar kullanılmış 

mı?

16

Duvara monte,asılı saatler, aynalar, resim 

çerçeveleri düşmeye karşı korumalı mı?

17

Odun/kömür sobası, elektrikli ısınma 

araçları bulunduğu yere sabitlenmiş mi?

18

Dekoratif süslemeler ve abajur gibi küçük 

eşyalar, çift taraflı bantla sabitlenmiş mi?

19

Tavana asılı elektrik techizatları (avize, 

projeksiyon cihazı vs) sarsıntıda düşmeye 

karşı korunmuş mu?

20

Mutfak dolapları güçlü kapak 

mandallarıyla veya mıknatıslı 

düzeneklerle kilitlenmiş mi?

21

Termosifon, şofben, kombi gibi su 

ısıtıcıları emniyetli bir şekilde duvara 

monte edilmiş mi?

22

Bina dışındaki antenler, saksılar, klima 

üniteleri gibi tüm monte edilmiş, 

yerleştirilmiş cihaz ve eşyaların 

devrilmesine karşı tedbirler alınmış; bina 

çatısında bulunan su deposu, güneş 

paneli gibi cihaz ve nesneler sabitlenmış 

mi?

23

Çatıda bulunan kiremit, yağmur oluğu ve 

baca gibi elemanların kontrolü düzenli 

olarak yapılıyor mu?

24
Merdiven aralarında şarjlı aydınlatmalar 

kurulmuş, kontrolü düzenli olarak 

yapılıyor mu?

25

Önemli evrak ve değerli                           

eşyalarınızı yangına karşı dayanıklı     bir 

kasa veya dolapta saklıyor       musunuz?

YANGIN



26

Çakmak ve kibrit gibi ateşleyici 

malzemeleri güvenli ve çocukların 

ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediyor 

musunuz?

27
Duman ve gaz algılama dedektörleri 

çalışır durumda mı?

28
Evde gerekli yerlerde yangın tüpü var mı?

29
Yangın söndürücüler kolayca ulaşılabilir 

yerlere yerleştirilmiş mi?

30

Son kullanma tarihi yaklaşan yangın 

söndürme tüpleri, yangın söndürme 

tatbikatı yapılarak boşaltılıyor, yeniden 

doluma gönderiliyor mu?

31
Aile bireyleri yangın tüpünün nasıl 

kullanılacağını biliyor mu?

32

Aile bireyleri bir yangın çıktığında nasıl 

davranılması gerektiğini biliyor mu?

33 Yangın battaniyesi mevcut mu?

34
Baca temizliği, yılda bir kez profesyonel 

ekiplere yaptırılıyor mu?

35

Davlumbaz, havalandırma ve filtreler 

düzenli olarak yağdan arındırılıyor ve 

temizleniyor mu?

36
Islak zemin alanlarında kullanılan 

prizlerde kaçak akım rölesi var mı?

37

Uzatma kabloları kullanılıyorsa, taşıdıkları 

elektrik yüküne göre seçilmişler mi?

38
Her bir prizde sadece bir elektrkli ısıtma 

cihazı mı kullanılıyor?

39

Halıların altından kablo geçmesi 

tehlikelidir.Halıların altından geçen kablo 

var mı?

40
Hasarlı ve bozuk olan kablo, fiş ve priz var 

mı?

41 Evdeki prizler topraklı mı?

42
Daire elektrik sigortaları otomatik mi?

43
Sigorta ve şalterler doğru amper 

değerine göre seçilmiş mi?



44
Sigorta ve şalterler devre dışı bırakılmış 

veya bypass edilmiş mi?

45

Lamba ve armatürleri için doğru watt 

değerine sahip ampuller kullanılıyor mu?

46
Yanıp sönen (göz kırpan) ampüller 

değiştiriliyor mu?.

47

Dışardaki bir etkenden dolayı yangın 

çıkma ihtimaline karşı balkon ya da evin 

yakınındaki gereksiz eşyalar kaldırılmış 

mı?

48

Bodrum ve tavan arasındaki kolay 

tutuşabilen, yanıcı maddeler çıkarılmış, 

kapılar kilitlenmiş mi?

49
Televizyonun üzeri ve etrafı daima açık 

mı?

50

Banyo ve mutfakta LPG tüpü 

kullanılıyorsa, hortum  gergin vaziyetten 

kurtarılarak esnekleştirilmiş ve 

sabitlenmiş mi?

51

Banyo ve mutfakta LPG tüpü 

kullanılıyorsa, hortum ve bağlantıları belli 

periyotlarda değiştiriliyor mu?

52

Toprak seviyesi altında kalan bölümler ve  

rampa aşağıya olan giriş kısımlarında 

kum torbası vb. malzemelerle setler 

oluşturulmuş mu?

53
Su tahliye kanallarını (altyapı/ yağmur 

giderleri vb.) düzenli olarak temizletiliyor 

mu?

54
Ana tesisatlar, bodrum kattan zemin üstü 

kata alınmış ve üst noktalara 

yerleştirilmiş mi?

55
Bodrum kattaki jeneratör, yükseltilmiş bir 

döşeme üstüne alınmış ve sabitlenmiş 

mi?

56

Bodrum ve zemin katlarda su tahliyesi 

için kanal veya giderler yapılmış, girişleri 

düzenli olarak temizleniyor mu?

57
Zemin ve bodrum katlardaki elektrik 

prizleri sel tehlkesine karşı yüksek bir 

noktaya alınmış mı?

SEL/TAŞKIN

EV KAZALARI



58

Banyoda, mutfakta, atölyenizde ve diğer 

bölümlerde bulunan keskin ve sivri 

nesneleri (bıçak, makas, falçata, iğne, 

enjektör v.b.) çocukların ulaşamayacağı 

yerlerde muhafaza ediliyor musunuz?

59

Evinizde bulunan tiner, boya gibi tehlikeli 

maddeleri çocukların ulaşamayacağı 

şekilde ve etiketliyerek muhafaza ediyor 

musunuz?

60
İlaçları çocuklarınızın ulaşamayacağı 

yerlerde muhafaza ediyor musunuz?

61

Boğaza kaçabilecek küçük evsel 

malzemeleri çocukların ulaşamayacağı 

yerde muhafaza ediyor musunuz?

62

Boğaza yabancı cisim kaçması gibi 

tehlikelere karşı çocuklarınızın 

oyuncaklarını yaşına uygun seçtiniz mi?

63
Evinizin balkon korkulukları çocukların 

ulaşamayacağı yükseklikte mi?

64

Evinizde perde kordonları ve panjurlara 

çocukların ulaşmasını engelleyen 

tedbirleri aldınız mı?

65

Merdiven başlarında ilave ışıklandırma  

(hareket sensörlü lambalar, ışıldak v.b.) 

yaptınız mı?

66
Merdivenlerin alt ve üst kısımlarında 

emniyet kapıları var  mı?

67 Evinizdeki prizler emniyet kapaklı mı?

68

Evinizde bulunan kablo karmaşasını 

engellemek ve küçük çocuklarınızın 

elektrik ile karşılaşmasını engellemek için 

kendinden yapışkanlı kablo kanalı 

kullanıyor musunz?

69

Şömineler, sobalar, radyatörler veya  

sıcak boruların etrafında korumalar var 

mı?

70
Ranza ve çocuk yataklarında koruyucu 

barıyer var mı?

71
Pencerelere ve mutfak tezgahına bitişik 

mobilya mevcut mu?



72

Pencerelerde,dış kapı ve banyo 

kapılarında , çekmece ve mobilya 

kapaklarında  çocuk kilidi bulunuyor mu?

73

Yüksek katlı dairelerde cam temizliği 

yaparken elinizin ulaşamadığı yere cam 

silme aparatları kullanıyor musunuz? 

(mıknatıslı cam silme aparatı v.b.)?

74
Evinizde halınızın kaymasını engellemek 

için halı kaydırmaz kullanıyor musunuz

75

Banyo gibi ıslak zeminlerde kaymaları 

engellemek için kaymaz paspas veya 

kaymaz terlik kullanıyor musunuz?

76
Duş ve banyolara tutamaklar 

yerleştirdiniz mi?

77

Evdeki kapılarınıza küçük çocuklar için 

kapı tutucular ve parmak koruyucular 

taktırdınız mı?

78

Kapı eşiklerinde çarpmalara karşı  sert 

malzemeyi yumuşatıcı değişiklikler 

yaptınız mı?

79
Kapı arkaları ve koridorlar her zaman boş 

ve yeteri kadar aydınlatılmış mı?

80

Çocuklarınızın oyun alanlarıni cam ve 

pencerelerden uzak alanlarda 

oluşturdunuz mu?

81

Sıradan camlar çarpma esnasında ciddi 

kesi ve yaralanmalara sebep olacağından 

güvenli cam(lamine ve setleştirilmiş cam) 

kullanıyor musunuz?


