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DENETLENEN BİRİM/BÖLÜM :
DENETLEME TARİHİ :…./…./20..

Denetleme Formu Uygulama Kuralları
1- Formdaki tüm denetleme maddelerinin cevapları “Evet” veya “Hayır” olacak şekilde “X” işareti ile işaretleyiniz.

Uygulamanın olmadığı durumlarda UY kısmını işaretleyiniz.
2- Cevapları “Hayır” olan denetleme maddelerinin neden uygulanmadığını açıklama kısmına yazınız.
3- Açıklama kısmının yetersiz kaldığı durumlarda sonuçları ayrı bir sayfaya raporlayarak, imzalayınız.

DENETLENECEK KONULAR EV
E

T

H
A

Y
IR

U
Y

G
U

K
A

M
A

Y
O

K

AÇIKLAMA

İtfaiye aracının binaya ulaşım yolu ve hidrant sistemi uygun mu?
Yangın söndürme alet ve cihazları TSE’li ve yeterli mi? 6. aylık süreli
Periyodik kontrolleri yapılmış ve etiketlenmiş durumda mı?
Tüm birimlerde yangın söndürme cihazları duvara asılımı? Yerden
yüksekliği 90 cm mi? ve personelin görebileceği ve çabuk ulaşılabileceği
yerde mi?
Tüm birimlerde yangın riskine göre bulunması gereken yangın söndürme
tüpü miktarı yeterli mi?

Yangın dolapları bakımları yapılmış ve hortumları kullanılır durum da mı?
Kullanma talimatı yanında asılı mı? Dolap kapağında “YANGIN-112’’
yazısı mevcut mu?
Tüm binanın elektrik tesisatı yılda bir defa kontrol ettiriliyor mu?
Elektrik ana tablosuna yakın yerde elektrik iç tesisatına İlişkin akım şeması
mevcut mu? Elektrik tesisatının periyodik kontrolleri yaptırılarak kontrol
raporu muhafaza ediliyor mu?
Elektrik panelinde sigortaların nereye ait olduğu etiketli mi?
Elektrik panolarında kaçak akım rölesi mevcut mu?
Isınma amaçlı kullanılan sobalar da yangın riskine karşı tedbir alınmış mı?
Yemek pişirme, çay yapma vs. yerlerde alınması gereken önlemlere
uyuluyor mu?
Binada yıldırımdan korunma ( Paratoner) tesisatı mevcut mu?
Yedek enerji kaynağı olarak jeneratör mevcut mu?
Çatı kullanılıyorsa bina çatısında elektrik tesisatı var mı?
Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazların
yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrik cihazları için yangına dayanıklı
kablo kullanılması ve kanal içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave
tedbirler alınarak yangın yönetmenliğine uygun elektrik tesisatının çekilmesi
yangın güvenlik önlemi var mı?
Çatılar düzenli temizleniyor mu? Yangına neden olacak objeler mevcut mu?
Acil kaçış merdivenlerinde düşmeye neden olabilecek gereksiz malzemelerin
bulunması engelleniyor mu?
LPG ve doğalgaz kullanılan alanlarda yeterli sayıda gaz dedektörleri
bulunuyor mu?
Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine
uygun işaretlenmiş mi?
Yangın ve duman algılama sistemi, yağmurlama sistemi bulunmakta,
periyodik kontrolleri yapılmakta ve çalışır durumda mı?

Kaçış Yolu olarak odalardan çıkışlar, katlardaki koridor, kat çıkışları, zemin
kata ulaşan merdivenler ihtiyaca cevap verebilecek durumda mıdır?
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Yangın anında can ve mal kaybını en aza indirmek amacı ile ikaz alarm
sistemi (Sesli, Işıklı yada dataİletişimle alarm) mevcut mu? Algılama
sistemleri var mı?
Tüm acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın alarm sistemleri, bina sahibi
ya da yönetici tarafından periyodik bakım ve testlere tabi tutulmuş mu?
Yangın sistemlerinin periyodik bakım ve testlere tabi tutulmuş kontrol
tutanağı var mı?
Çalışma odaları kilitlenmeden önce, yangına neden olabilecek unsurlar
gideriliyor mu?
Yangın Yönetmeliğe uygun olarak yangın ekipleri kurulmuş mudur?
Yangın ekiplerinde görev alan personel görevlerini bilmekte midir?
Yangın ekiplerinin eğitimleri yaptırılmış mıdır? (Tatbikat)
Yangın ekiplerini gösteren levhalar katlara asılmış mıdır?
Kullanılmakta olan LPG tüp ve hortumları standartlara uygun mudur?
Doğalgaz ve LPG kullanılan mekânlarda gaz kaçağı alarm cihazı var mı?
Yedek tüpler ilgili yönetmeliğe uygun olarak depolanmakta mı?
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor
mu?
Elektrikli ekipmanların ıslak ortam, su ve kimyasal içerikli ürünler ile temas
ettirilmemesi sağlanıyor mu?
Kesik ve birbirine sonradan eklenmiş elektrik kabloları kullanılmamakta mı?
Elektrik panoları ve tesisat boşlukları kilitli tutuluyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar mevcut mu?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
“Dikkat Kaygan Zemin” levhası konuluyor mu?
Elektrikli cihazların yanında yanıcı ve patlayıcı malzemeler
bulundurulmaması sağlanıyor mu?
Yapısal olmayan risklere karşı(YOTA) tedbir alınmış mı?
Parlayıcı ve patlayıcı maddeler kullanılmakta mıdır? Kullanılmakta ise
gerekli güvenlik ve depolama tedbirleri alınmış mıdır?
Sığınaklara gidiş ve harekât tarzı personeller tarafından biliniyor mu?
Kapalı alanlarda LPG’li araçlar park ediliyor mu?
Birimlerde kullanılması gereken KKD’lar belirlenmiş mi? KKD’lar mevcut
mu?
Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu donanımlar kullanılıyor mu?

Yukarıdaki denetleme formu maddeleri tarafımızca kontrol edilerek uygun olan cevaplar
işaretlenmiştir.
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