
ELEKTRİK, TEHLİKELERİ, RİSKLERİ VE ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Elektrikle ilgili Temel kavramları sıralar. 

 DC akımı özelliklerini açıklar 

 AC akımı özelliklerini açıklar 

 Yüksek gerilimi tanımlar 

 Alçak gerilimi tanımlar 

 Tehlikeli gerilimi tanımlar 

 Elektrik akımının tehlikelerini sıralar. 

 Elektrik akımının insana olan etkileri ile ilgili örnekler verir.  

 Elektrik akımı ile zaman arasındaki ilişkiyi açıklar. 

 İnsan vücudundan geçen akım miktarının etkilerini açıklar. 

 Elektrikle çalışmada alınacak güvenlik ilkelerini sıralar. 

 Yalıtım ve Topraklamayı açıklar. 

 Kaçak akım rölesini görevini açıklar. 

 Sigortanın görevini açıklar. 

 EKAT belgesini açıklar. 

 Elektrikte Kişisel Koruyucu Güvenlik Malzemelerinin özelliklerini 

açıklar. 

 Düzenli kontrollerde neler yapılacağını sıralar. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Magnetik şeklinde tutturulan Sigorta 

 Magnetik şeklinde tutturulan Kaçak akım rölesi 

 Magnetik şeklinde tutturulan şalter 

 Magnetik havai hatlar yaklaşım mesafeleri 

 Uygun olmayan uzatma kablosu 

 Temassızlık sonucu elektrik ısı etkisini gösteren video 

 24 volt aydınlatma 

 AVO metre 

 Ayarlı trafo 

 Elektrik işlerinde kullanılan malzemeler ve koruyucu Güvenlik 

malzemeleri  

 Pil kablo lamba düzeneği 

 Elektrik akımı vücuda etkileri tablosu 

 Havai hatlar yaklaşım mesafeleri tablosu 

 Elektrik arkının insana etkisi videosu 

 Tesla hayat hikâyesi videosu 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME  Tesla’nın hayat hikâyesi anlatılacak. 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, Elektrik akımının insana etkisini ve güvenli çalışma kurallarını bilecek. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 

 Elektrik akımın üstünlükleri anlatılacak güvenli çalışmanın 

yararından bahsedilecek. 

 Günlük yaşamdan elektrik kazalarıyla ilgili örnekler ve 

fotoğrafların gösterilmesi 



   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI 

ANA NOKTA  Elektrikle ilgili temel kavramlar 

ANA NOKTA  Elektriğin tehlikeleri  

ANA NOKTA  Elektriğin fizyolojik etkileri  

ANA NOKTA  Elektrikte akımı ile güvenli çalışma kuralları (5 Emniyet Kuralı) 

 

 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ                     [ 90 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

Elektrikle ilgili temel 

kavramlar 

 Akım, voltaj, direnç tanımı yapılacak 

 DC Akımın özellikleri anlatılacak 

 AC Akımın özellikleri anlatılacak 

 Elektrik ve direnç arasındaki ilişki anlatılır. 

 Elektrik akımı tehlikesi parametrelerle 

ilişkilendirilerek konunun somutlaşması sağlanır 

 Elektrik ve direnç arasındaki ilişki anlatılır. 

 Elektrik akımı tehlikesi parametrelerle 

ilişkilendirilerek konunun somutlaşması sağlanır. 

30 

Elektriğin fizyolojik etkileri   Elektriğin insan vücuduna fizyolojik etkileri anlatılır.  20 

Elektriğin tehlikeleri  Elektriğin tehlikeleri anlatılır.  20 

Elektrikte akımı ile güvenli 

çalışma kuralları 

 Elektrikte akımı ile güvenli çalışma kuralları anlatılır. 

(5 Emniyet Kuralı) 
20 

 

 

3.SONUÇ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA 

 

3.1 ÖZET 
 

Tüm ana noktalar özetlenecek 

3.2 TEKRAR İSTEKLİ KILMA 
 

Elektriğin güvenli kullanımın faydaları hatırlatılacak. 

3.3 KAPANIŞ Elektrik kazalarına örnekler verilir. 

 


