
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel 

tehlikeleri sıralar. 

 Sesi tanımlar. 

 Gürültüyü tanımlar. 

 Gürültünün insan sağlığına etkisini açıklar. 

 Titreşimi tanımlar. 

 Titreşim sınır değerini açıklar. 

 Titreşimin insan sağlığına zararlarını açıklar. 

 Titreşim korunma yollarını sıralar. 

 Basıncı tanımlar. 

 Termal konfor şartlarını açıklar. 

 Isıyı tanımlayabilir 

 Sıcaklığı tanımlayabilir. 

 Sıcak yüzey işaretini verilenler arasından seçebilir. 

 Aydınlık şiddetini tanımlar. 

 Çalışma ortamına göre aydınlatma seviyesini tanımlar. 

 Radyasyonu tanımlar. 

 Radrasyonun insan üzerine etkisini açıklar. 

 Radyoaktif madde işaretini verilenler arasından seçer. 

 Radyoaktif maddelerde alınacak güvenlik tedbirlerini sıralar. 

 Fabrika yerleşim planında yer alan bölümlere göre fiziksel 

etmenleri yerleştirir. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Lüksmetre 

 Magnetik aydınlatma tablosu 

 Magnetik gürültü tablosu 

 Gürültü haritası 

 Sunum ve ders notu 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ ( 5 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME Güney Afrika altın madeni rozet uygulaması. 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, Fiziksel risk etmenleri ve zararlarını bilecek. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA Titreşim, gürültü korunmanın faydaları anlatılacak. 



  

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI 

ANA NOKTA  İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri 

ANA NOKTA  Gürültü kaynakları, zararları ve korunma yolları 

ANA NOKTA  Titreşim kaynakları zararları ve korunma yolları 

ANA NOKTA 
 Termal Konfor (nem, sıcak veya soğukta çalışma, ısıtma ve 

havalandırma) 

ANA NOKTA  Aydınlatma  

ANA NOKTA  İyonize ve non-iyonize ışınlar 

ANA NOKTA  Alçak ve yüksek basınç 

 

 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ                     [ 90 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

İşyerinde sağlığı olumsuz 

etkileyebilecek fiziksel risk 

etmenleri 

İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel tehlikelerin 

tanımı yapılır. 
10 

Gürültü 
Ses, duyma, gürültü tanımı yapılır. Zararları anlatılır. Doğru 

KKE kullanımı ve bakımı anlatılır. 
20 

Titreşim Titreşim zararları anlatılır. 20 

Termal Konfor (nem, sıcak veya 

soğukta çalışma, ısıtma ve 

havalandırma) 

Nem, ısı ve insana etkileri anlatılır. 10 

Aydınlatma  Işık işle ilgili tanımlar ve aydınlatma tablosu açıklanır. 10 

İyonize ve non-iyonize ışınlar İyonize ve non-iyonize ışınlar anlatılır. 10 

Alçak ve yüksek basınç Alçak ve yüksek basınç anlatılır. 10 

 



  

 

3.SONUÇ BÖLÜMÜ  [ 5 ] DAKİKA 

 

ÖZET Tüm ana noktalar özetlenir. 

TEKRAR İSTEKLİ KILMA Anlatılan konulara ile Çimento fabrikası ilgili örnekler verilir. 

KAPANIŞ Fiziksel risk etmenleri ile ilgili kaza örnekleri verilir. 

 


