
Sorumlu Kişi Tehlike Avı 1 Malzeme Listesi

Dolaplardaki, raflardaki, masalardaki, sehpalardaki eşyaların altına kaydırmaz örtüler yerleştirilecek.

Dolapların üzerindeki tüm yükleri kaldırılacak.

Ağır ve yüksek mobilyalar duvara sabitlenecek.

Zehirli ve yanıcı maddeler, düşüp kırılmayacak/saçılmayacak yerlerde muhafaza edilecek.

Fazla eşyalar ev dışına taşınacak veya ihtiyacı olanlara verilecek.

Hafif saksılar, kapalı kanca vidalar ile pencerelerden uzakta bulunan duvara veya tavana tutturulacak.

Yangın söndürücüler (ABC tipi) kolayca ulaşılabilir yerlere yerleştirildi.

Gaz/doğalgazın cihazlarla buluştuğu noktalarda esnek bağlantılar kullanılacak.

Bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlar, bulunduğu masa/sehpaya ve masa/sehpa da duvara sabitlenecek.

Kırılabilir camlı/raflı dolaplar zemine sabitlenecek ve kapakları mandallarla kilitlenecek.

Ağır saksılar ve ağır eşyalar zemine veya yere yakın raflara yerleştirilecek.

Ayna ve resim çerçeveleri, duvara kapalı kanca vidalarla sabitlenecek.

Odun/kömür sobası, elektrikli ısınma araçları bulunduğu yere sabitlenecek; sobanın etrafı şömine tarzında 
güvenceye alınacak.

Kayabilecek/devrilebilecek ağır eşyalar, kapılardan ve çıkış yollarından uzağa yerleştirilecek.

Dekoratif süslemeler ve abajur gibi küçük eşyalar, çift taraflı bantla veya yapıştırma macunuyla sabitlenecek.

Tavana asılı avizelerin bağlantıları, kilitli askılarla sağlamlaştırılacak.

 Yatakların yanına birer el feneri ve önü kapalı kalın tabanlı terlikler yerleştirilecek.

Yatakların etrafına sadece hafif ve yumuşak objeler asıldı/yerleştirilecek.

Mutfak dolapları güçlü kapak mandallarıyla veya mıknatıslı düzeneklerle kilitlenecek; kapanmayan kapaklar 
kapanacak şekilde sağlamlaştırılacak.

DEPREM



Sorumlu Kişi Tehlike Avı 2 Malzeme Listesi

Beyaz eşyaların tekerlekli ayaklarını çıkartılacak veya kilitlenecek ve duvara sabitlenecek.

Termosifon, şofben, kombi gibi su ısıtıcıları emniyetli bir şekilde duvara/yere monte edilecek.

Banyo/mutfaktaki LPG tüpünün hortumu, gergin vaziyetten kurtarılarak esnekleştirilecek ve sabitlenecek.

Oturma grupları camlardan uzak korunaklı yerlere yerleştirilecek.

Yataklar, pencerelerden ve düşebilecek cisimlerden uzağa yerleştirilecek; pencereler kalın perdelerle örtülecek 
veya filmle kaplanacak.

Merdiven aralarında şarjlı aydınlatmalar kurulacak, kontrolü düzenli olarak takip edilecek.

Her kata birer yangın söndürücü yerleştirilecek, düzenli takibi yapılacak.

Bina dışındaki çanak antenler, saksılar, havalandırma üniteleri vb. tüm monte edilmiş yerleştirilmiş cihaz ve 
eşyaların devrilmesine karşı tedbirler alınacak, bina çatısında bulunan su deposu, güneş paneli gibi cihaz ve 
nesnelerin sabitlenecek.

Çatıda bulunan kiremit, yağmur oluğu ve baca gibi elemanların kontrolü düzenli olarak yapılacak.

Ana elektrik panosunun yerini öğrenilecek ve acil bir durumda nasıl kapatılacağı tüm aile fertlerine öğretilecek.

Evin yanında bulunan ve tehlike oluşturabilecek ağaç dallarını budanacak.
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Sorumlu Kişi Tehlike Avı 3 Malzeme Listesi

Toprak seviyesi altında kalan bölümlerin rampa aşağıya olan giriş kısımlarında kum torbası vb. malzemeyle 
setler oluşturulacak.

Su tahliye kanallarını (altyapı/ yağmur giderleri vb.) düzenli olarak temizletilenecek.

Ana tesisatlar, bodrum kattan zemin üstü kata alınacak ve üst noktalara yerleştirilecek.

Bodrum kattaki jeneratör, yükseltilmiş bir döşeme üstüne alınacak ve sabitlenecek.

Bodrum ve zemin katlarda su tahliyesi için kanal veya delikler yapılacak, girişleri düzenli olarak temizlenecek.

Baca temizliği, yılda bir kez profesyonel ekiplere yaptırılacak.

Davlumbazlar, havalandırmalar ve filtreler düzenli olarak yağdan arındırılacak ve temizlenecek.

Son kullanma tarihi yaklaşan yangın söndürme tüpleri, yangın söndürme tatbikatı yaparak boşaltılacak, yenden 
doluma boş olarak gönderilecek.

Yangın battaniyesi alınacak.

Balkon ya da evin yakınındaki eşyalar kaldırılacak.

Bodrum veya tavan arasındaki yanıcı maddeler çıkarılacak, kapılar kilitlenecek.

Elektrikli aletlerin fişleri, kullanılmadığı zamanlar prizden çıkarılacak.

Televizyonun üzeri ve etrafı daima açık olacak.

Yanıp sönen (göz kırpan) ampüller değiştirilecek.

Bozuk olan elektrik kabloları ve elektrik bağlantı düzenekleri değiştirildi, sıkışmış ve ezilmiş kablolar yenilenecek.

Duman algılama dedektörleri, yangın uyarıcılar çalışır durumda olduğu kontrol edilecek.

Kibrit ve çakmaklar, çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilecek.
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