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EVDEKİ POTANSİYEL TEHLİKELERİ TANIMAK İÇİN KONTROL 

LİSTESİ 

KONTROL EDİLECEK RİSK RİSKSİZ (X) /RİSKLİ 
(√) 

1. Büyük pencerelerin yanında, asılı ışıkların 

hemen altında, ağır aynaların hemen altında, 
çerçeveli resimlerin hemen altında veya 

düşebilecek çok şey bulunan rafların hemen 
altında yatak var mı? 

 

2. Yatak yanındaki sehpaların üzerinde ağır 
lambalar var mı? 

 

3. Ağır saksılarda asılı bitkiler var mı?  

4. Kapalı kancalara asılı olmayan bitkiler, 

lambalar vb. var mı? 

 

5. Saplamalara takılmayan kancalar (asma 
bitkiler, lambalar vb.) var mı? 

 

6. Yüksek raflarda ağır nesneler/kırılabilir şeyler 
var mı? 

 

7. Mutfak dolapları / diğer dolaplar var mı?  

8. Ecza dolapları var mı?  

9. Banyo küvetinin etrafında cam kaplamalar 
var mı? 

 

10.Kolayca alev alabilecek malzemeler var mı?  

11.Su ısıtıcıları var mı?  

12.Evinizin çıkış yollarında ağır nesneler var mı?  

13.Tekerlekli nesneler var mı?  

14.Kitap rafları gibi uzun ve ağır mobilyalar var 

mı? 

 

15.Gaz hatlarının ocak, soba, şofben, kurutucu 
gibi cihazlarla birleştiği yerde konektörler var 
mı? 

 

16.Buzdolabı gibi ağır aletler var mı?  

17.Bacalar var mı?  

18.Duvarlarda ağır aynalar / resimler var mı?  

19.Klima var mı?  

20.Çatı kiremitleri var mı?  

21.Ev temele civatalanmış değil mi (eviniz 

prefabrik/müstakil ise)? 
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22.Evin üzerine düşebilecek kurumuş veya 
hastalıklı ağaç dalları var mı? 
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OKULDAKİ POTANSİYEL TEHLİKELERİ TANIMAK İÇİN KONTROL 

LİSTESİ 

 

KONTROL EDİLECEK RİSK RİSKSİZ (X) /RİSKLİ 
(√) 

1. Duvarlara sabitlenmemiş dolaplar, kitaplıklar 
ve duvar rafları var mı? 

 

2. Oturan öğrencilerin başüstü raflarında ağır 
nesneler var mı? 

 

3. Oturma alanlarının yakınında akvaryum veya 
benzeri potansiyel tehlikesi olan ekran var 

mı? 

 

4. TV monitörü / projeksiyon var mı?  

5. Piyano var mı?  

6. Duvar montajları var mı?  

7. Asılı bitkiler var mı?  
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 SIRT ÇANTASI İÇİN KONTROL LİSTESİ – DEPREM GÖREVİ 

 Sana verilen eşyalar listesindekileri içeren bir deprem yardım çantası hazırla.   

Deprem çantasındaki eşyaların listesi Sırt çantanda bulunan 

eşyaları işaretle (√) 

1. Maket Bıçağı  

2. Nakit para   

3. Düdük  

4. Hijyen Paketi (Sabun, dezenfektan jel, diş 

fırçası ve diş macunu, ıslak mendil, tuvalet 
kağıdı, vb) 

 

5. Kalem  

6. Pilli Radyo  

7. Fener  

8. Piller  

9.  Koli Bandı   

10. İlk yardım seti   

11. Önemli belgelerin fotokopileri (kimlik ve 

pasaport) 

 

12. Yedek anahtar (ailenin arabası varsa)  

13. Battaniye/ uyku tulumu  

14. Makas  

15. Plastik / naylon örtü  

16. Su ve yiyecek   

17. Bebekler, yaşlılar veya engelliler için özel 
ürünler (örn. biberon) 

 

18. (Koruyucu) giysiler, sağlam ayakkabılar ve 
yağmurluk 

 

 


