
Uygun Olmayan Durumların Detay Lokasyonları:

1 Kat elektrik panoları kilitli ve üzerinde güvenlik uyarıları var mı?

2 Elektrik panolarının altında yalıtkan zemin var mı?

3 Kablolar tehlike oluşturacak şekilde açıkta mı?

4 Hasarlı kablo, fiş ve priz var mı?

5 UPS var mı?

6
Önemli, hayati tesisatlar (monitörler, hasta başı panelleri, …) 

jeneratöre bağlı mı?

7 Aydınlatma yeterli mi?

8 İç tesisat dahil, topraklama hattı var mı?

9 WC ve banyolar kullanıma uygun mu?

10 Medikal gaz kullanımında herhangi bir sorun var mı?

11
Mobil medikal gaz tüplerinin kontrolü ile ilgili belirli bir personel 

görevlendirilmiş mi? Eğitim almış mı?

12 Birimde sıkıştırılmış gaz tankı ve tüpü var mı?

13

Sıkıştırılmış gaz tankı varsa yeterli önlem alınmış mı? (Kişisel 

koruyucu ekipman -gözlük ve eldiven-, tanka erişimin kısıtlanması, 

kullanıma ilişkin önlemler)

14 Kalorifer tesisatında herhangi bir sorun var mı?

15 İklimlendirme birimin koşullarına ve gerekliliklerine uygun mu?

16 Su tesisatı ile ilgili herhangi bir sorun var mı?

17
Birimde devam eden tadilat var mı? Varsa ve hasta bakım alanlarına 

yakınsa gerekli önlemler alınmış mı?

18 Genel olarak bakım, onarım gerektiren alan var mı?

19 Birimdeki tüm asansörler aktif çalışıyor mu?

20 Birimdeki tüm asansörlerde kabin kapısı var mı?

21 Birimdeki tüm asansörlerde acil yardım çağrı butonu var mı?

22 Birimdeki tüm asansörlerin rutin bakımları yapılıyor mu? 

23
Birimde merdivenlerde korkuluk var mı? Merdivenlerde düşmeye 

yol açabilecek herhangi bir durum var mı?

24 Birimde alçak tavan uyarıları var mı? 

25 Zeminde seviye farkı varsa bunlara ilişkin uyarı var mı?

26 Zeminde ıslaklık varsa bunlara ilişkin uyarı var mı?

27
Engelliler ve yürüme zorluğu olanlar için yeterli düzenleme var mı? 

(engelli tuvaleti, rampalar, tutunma barları, vb)

28 Varsa hasta çağrı zilleri çalışır durumda mı?

29 Varsa beyaz kod butonları çalışır durumda mı?

30
Birimde sabitlenmesi gereken büyük hacimli üniteler (dolaplar) 

duvara monte edilmiş mi?
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31 Acil çıkış kapısı var mı? Kullanıma uygun mu?

32 Acil çıkış için yönlendirme var mı? Uygun nitelikte mi?

33
Acil çıkış merdivenlerinde aydınlatma var mı? Merdivenler 

kullanıma uygun mu?

34 Acil tahliyede kullanılabilecek sedye mevcut mu?

35 Acil çıkış alanları uygun mu?

36
Yangın önlemleri birimin özelliklerine uygun türde ve yeterli mi? 

(250 m2 üzeri alanlarda en az 6kg lık 1 adet tüp)

37 Yangın donanımına erişim kolay mı? Donanım çalışır durumda mı?

38
Kat planı var mı? Kat planında yangın donanımının yerleri ve acil 

çıkışlar belirlenmiş mi?

39
Tıbbi cihazlar içinde bakım ve kalibrasyon periyodu geçmiş cihaz var 

mı?

40 Etiketsiz tıbbi cihaz var mı?

41 Elektrikli cihazlarda topraklama var mı?, EGT yapılmış mı?

42
Kullanılan tüm tehlikeli maddeler birim tehlikeli madde 

envanterinde var mı? Envanter güncel mi?

43 Kullanılan tüm tehlikeli maddelerin güvenlik bilgi formları var mı?

44
Güvenlik bilgi formlarında/Tehlikeli Madde Yönetimi Talimatı'nda 

belirtilen depolama koşulları sağlanıyor mu?

45
Depolama alanlarında depolanan tehlikeli maddeye uygun uyarı 

işareti var mı?

46 Tehlikeli madde depolanan depoya giriş kısıtlanmış mı?

47
Tehlikeli madde deposunda yerleşim planı var mı? Yerleşim plana 

uygun mu? 

48

Tehlikeli madde deposunda üst raflara ulaşmak için seyyar 

basamak, ana stoktan şişe doldurmak için sifon ekipmanı ve şişe 

taşıyıcısı ile boş etiket  var mı?

49
Tüm büyük şişeler, tüm güçlü asit ve alkali şişeleri zemine yakın 

seviyede ve etrafı tutamaklı raflara yerleştirilmiş durumda mı?

50 Geçimsiz kimyasallarla ilgili yeterli önlemler alınıyor mu?

51 Uyarı etiketi olmayan tehlikeli madde var mı?

52 Tehlikeli madde deposunda uygun yangın donanımı var mı?

53
Güvenlik bilgi formlarında belirtilen kişisel koruyucu ekipman 

sağlanıyor mu?

54
Varsa güvenlik bilgi formlarında belirtilen dökülme kiti, kuru kum, 

toz soda ve sodyum bikarbonat var mı?

55
Olası dökülme saçılma kontaminasyon durumunda yapılması 

gerekenler kullanıcılar tarafından biliniyor mu?

56 Miadı geçmiş tehlikeli kimyasal var mı?

57 Tehlikeli atıklar, ilgili mevzuata uygun şekilde ayrıştırılıyor mu?

58 Tıbbi atıklar, ilgili mevzuata uygun şekilde ayrıştırılıyor mu?

Kontrol Edenler: Eşlik Eden:

Tarih:

OE-TG-PR-001-TL-005/ FR-001

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rev. No: 00

Kontrol Edenler:                                                                                            Eşlik Eden:

Tarih:                                                                                                                                                           OE-TG-PR-001/ TL-005 / FR-001

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


