BİNALARIN YANGINDAN KORUNMA
YÖNETMELİĞİ YANGIN VE PATLAMALARA
KARŞI YETERLİLİK BELGESİ KONTROL LİSTESİ

ÇERKEZKÖY
ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ

KAYIT NO :
TARİH
:
SAYFA
:1/2

FİRMA ADI

:

ADA

FİRMA ADRESİ

:

PARSEL :

SIRA
NO

:

BİLGİLER

KONULAR

1

İrtibat telefonu, Mail adresi?

İLK KONTROL TARİHİ :

2

Acil durumlarda bilgi alınacak kişiler ve telefonu?

İKİNCİ KONT. TARİHİ :

3

Tesis faaliyet konusu?

ONAY TARİHİ

4

Tesis parsel ve kapalı alanı?

5

Bina Tehlike sınıfı?

SIRA
NO

Parsel Alanı

KONULAR
Hali Hazır proje imar yönünden uygun mu?

2

Tahliye planı varmı? Toplanma yerleri belirlenmiş mi?

3

Bina yangın güvenliği uygun mu?

4

İtfaiye ring hattı üzerinde geçişi engelleyecek ve yanabilecek malzemeler
kaldırılmış mı? Zemin sert mi?

5

Kaçış yolları, Koridorları zeminde kaçış koridoru çizgileri varmı?

6

Kaçış merdivenleri var mı uygun mu?

7

Tüm kaçış ve dışarı çıkış kapıları dışarı açılır yönde mi?

8

Acil çıkış kapıları yeterli mi? Panik bar sistemli mi?

9

Kazan daireleri uygun yapılmış mı?

11
12
13
14

Isıtma sisteminin ne ile yapıldığı; (Katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, LPG' li yada
Doğalgazlı mı)? Uygun önlemler alınmış mı?
Mutfak uygun yapılmış mı? Yemek pişecekse bacalar ve otomatik
söndürme sistemi dizayn edilmiş mi?
Sığınaklar, otoparklar uygun yapılmış mı?
Yıldırımdan korunma ( paratoner ) ve topraklama var mı?
Uygun mu?
Transformatör ve jenaratör odaları uygun yapılmışmı?
Söndürme sistemi ile teçhiz edilmiş mi?

15

Elektrik tesisatı emniyetli yapılmışmı? Acil aydınlatma sistemi varmı?

16

Kaçış yolları yönlendirme levhaları uygun ve yeterli mi?

17

Uygun otomatik yangın algılama ve alarm ikaz sistemi var mı?

18

Dahili anons sistemi var mı?

19

Kontrol panelleri ve alarm istasyonları uygunmu?
Sesli ve ışıklı uyarı cihazları var mı?

20

Duman kontrolü ve duman tahliye sistemi mevcut mu?

21
22
23

İLK KONTROL
EVET

1

10

Toplam alanı 2000 m² aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark ve bodrum
katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sist.mevcut mu?
Yangın suyu deposu (yangından korunma yönetmeliği Ek 8/A-B-C'ye)
uygun, yeri ve tonajı belirtilmiş ve yeterli mi?
Yangın pompası uygunmu? Yeterlimi?
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:

HAYIR

Kapalı Alanı

İKİNCİ KONTROL
EVET

HAYIR

ONAY
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SIRA
NO

24
25

KONULAR
Yangın pompasının ek kaynaktan beslenmesi için jenaratör veya ilave
dizel motopomp bulunmakta mı?
Binalardaki yangın dolapları TS EN 671-1 uygun mu?
Yeterli sayıda var mı?

26

Yağmurlama (sprinkler) sistemi mevcutmu?

27

İtfaiye ağzı mevcut mu?

28

Köpüklü, gazlı ve otomatik söndürme sistemi var mı?

29

Taşınabilir söndürme cihazları yeterli mi?
Özelliklerine göre kullanılıyor mu?

30

Basınçlı kaplar Emniyetli kullanılıyor mu? Depolanması uygun mu?

31

Kolay Alevlenici, Parlayıcı maddeler var mı?
Emniyetli kullanılıyor mu? Depolanması uygun mu?

32

Doğalgaz kullanılıyormu uygun mu? Gerekli önlemler alınmış mı?

33

Tehlikeli kimyasallar var mı? Depolanması uygun mu?

34

Acil durum ekipleri kurulmuşmu? Listeler görünen biryerde asılı mı?
( Güvenlik kulübesi, Yemekhane vb.)

35

Personel Temel yangın eğitimi almış mı?

36

Elektrik panolarının önüne kauçuk yalıtkan paspas var mı?

37

Yangın dolapları ve söndürme cihazlarının önü açık mı?

38

Etrafta yangın riski teşkil eden hurda, gereksiz yanıcı malzemeler
kaldırılmış mı?

39

Malzeme rafları arkası açık mı? İstifleme emniyetli mi?

40

Kaçış koridorları açık tutulmuş mu?

41

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı malzemelerin bulunduğu yerlerde ikaz yazıları
var mı?

42

Fabrika arazisi emniyeti alınmış mı? ( Otlar kesilmişmi )

43
44
45

İLK KONTROL
EVET

ÇOSB İtfaiyesi telefon numaras ve acil tel numaralarının içeren liste
muhtelif yerlere asılması mı? (Yemekhane,Güvenlik Kulübesinde vb.)
Fabrika yerleşim planında, yangın riski taşıyan parlayıcı, patlayıcı ve
kimyasallar maddelerin yerleri renkli olarak gösterilmiş mi?
Fabrika yerleşim planında; Yangın Dolapları, Kaçış Koridorları, Acil
Çıkışlar, İtfaiye Bağlantı Ağzı ve Yangın Pompalarının yerleri renkli
olarak işaretlenmiş mi?

46

Ekiplerin kişisel koruyucu kıyafetler ve cihazlar mevcut ve yeterlimi?

47

İşletme içerisi bez, elyaf ve diğer yanıcı tozlardan arındırılmış mı?
Temizlenmiş mi?

48

İşletmede bulunan ısıl makine,fırın vs.temizlik ve bakımları yapılmışmı?

Diğer/Düşünceler:
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