
   

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI İLE İLGİLİ DERS PLANI  

 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Kişisel Koruyucu Ekipmanın tanımını yapar. 

 Baş koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler arasından 

seçebilir. 

 Kulak koruyucu çeşitlerini kendisine verilenler arasından 

seçebilir. 

 Kulak koruyucu bakımını yapabilir. 

 Kulak koruyucu temizlik ve saklamasını doğru yapabilir. 

 Göz ve yüz koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler arasından 

seçebilir. 

 Solunum sistemi koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler 

arasından seçebilir. 

 Gövde ve karın bölgesi koruyucuları çeşitlerini kendisine 

verilenler arasından seçebilir. 

 El ve kol koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler arasından 

seçebilir. 

 Ayak ve bacak koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler 

arasından seçebilir. 

 Cilt koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler arasından 

seçebilir. 

 Vücut koruyucuları çeşitlerini kendisine verilenler arasından 

seçebilir.  

 Baş koruyucuları doğru kullanımı açıklar. 

 Kulak tıkaçlarının doğru kullanımı açıklar. 

 Manşonlu tip kulak koruyucularının doğru kullanımı açıklar. 

 Barete monte kulaklıkların doğru kullanımı açıklar. 

 Gözlüklerin doğru kullanımı açıklar. 

 Toz maskelerinin doğru kullanımını açıklar. 

 Gaz maskelerinin doğru kullanımını açıklar.  

 El ve kol koruyucuları doğru kullanımı açıklar. 

 Ayak ve bacak koruyucuları doğru kullanımı açıklar. 

 Cilt koruyucuları doğru kullanımı açıklar. 

 Vücut koruyucuları doğru kullanımı açıklar. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 KKE yanlış kullanımının zararlarını gösteren filmler 

 KKE doğru kullanım gösteren filmler 

 Fabrika 360 0 çekimleri 

 Çıplak erkek manken 

 Magnetik tahta 

 Magnetik KKE ‘ler 

 Fabrikada kullanılan KKE’ler 

 Değişik frekansta sesler 

 Karanlık oda 

 Dokunmatik ekran 

 KKE standart tablosu afişi 

 Yönerge oyunu 

 Gözleri kapalı iken dokunma için çeşitli objeler 

 Tenis topu oyunu 

 Hayvan sesleri oyunu 

    

 

 

 



   

 

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ  [ 10 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME 

 Katılımcılar, Karanlık odaya gözleri kapatılarak giriş yapılır 1 

dakika sonra göz kazası geçiren kişilerin sesleri gelir. 

 KKE kullanımı sonucu kurtulmuş veya kullanmadığı için zarar 

görmüş kişilerin fotoları  

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, kendisine verilen Kişisel Koruyucu Ekipmanları kullanarak, KKE kullanım talimatına göre 

herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan, ilgili KKE’yi doğru şekilde kullanabilecek ve bakımını 

yapabilecektir. 

Koşul Standart Davranış 

 Fabrikada kullanılan Baret çeşitleri 

 Fabrikada kullanılan Toz – gaz maskesi çeşitleri 

 Fabrikada kullanılan eldiven çeşitleri  

 Fabrikada kullanılan Kulaklık çeşitleri 

 Fabrikada kullanılan Tıkaç çeşitleri 

 Fabrikada kullanılan Ayakkabı, çeşitleri 

 Fabrikada kullanılan Emniyet kemeri çeşitleri 

 Yardımsız 

KKE kullanım 

talimatı 

Doğru şekilde 

kullanmak ve 

bakımını yapabilir. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 
Kişisel Koruyucu Donanım kullanımının önemi anlatılacak. Yaşanmış 

kaza örnekleri verilecek. 

 

 

2. GELİŞME BÖLÜMÜ 

 

2.1 AÇIKLAMA 

 

 Baş koruyucuları 

 Kulak koruyucular 

 Göz ve yüz koruyucuları 

 Solunum sistemi koruyucuları 

 Gövde ve karın bölgesi koruyucuları 

 El ve kol koruyucuları 

 Ayak ve bacak koruyucuları 

 Cilt koruyucuları 

 Vücut koruyucuları  

 

Çeşitleri tek tek gösterilecek.  

Genel kullanım kuralları anlatılacak.  

İSG kuralları hatırlatılacak. 

 



   

2.2. GÖSTERME 

 Baş koruyucuları kullanımı ve bakımı gösterilecek.   

 Kulak koruyucular kullanımı ve bakımı gösterilecek.   

 Göz ve yüz koruyucuları kullanımı ve bakımı gösterilecek.   

 Solunum sistemi koruyucuları kullanımı ve bakımı 

gösterilecek.   

 Gövde ve karın bölgesi koruyucuları kullanımı ve bakımı 

gösterilecek.   

 El ve kol koruyucuları kullanımı ve bakımı gösterilecek.   

 Ayak ve bacak koruyucuları kullanımı ve bakımı 

gösterilecek.   

 Cilt koruyucuları kullanımı ve bakımı gösterilecek.   

 Vücut koruyucuları kullanımı ve bakımı gösterilecek.   

 

2.3. UYGULAMA- KONTROL 

Katılımcılara; 

 Baş koruyucuları kullanımı ve bakımı uygulatılacak   

 Kulak koruyucular kullanımı ve bakımı uygulatılacak   

 Göz ve yüz koruyucuları kullanımı ve bakımı uygulatılacak   

 Solunum sistemi koruyucuları kullanımı ve bakımı 

uygulatılacak   

 Gövde ve karın bölgesi koruyucuları kullanımı ve bakımı 

uygulatılacak   

 El ve kol koruyucuları kullanımı ve bakımı uygulatılacak   

 Ayak ve bacak koruyucuları kullanımı ve bakımı 

uygulatılacak   

 Cilt koruyucuları kullanımı ve bakımı uygulatılacak   

 Vücut koruyucuları kullanımı ve bakımı uygulatılacak   

 

2.4.DEĞERLENDİRME 
Uygulama sonuçları değerlendirilip geri bildirimde bulunulacak. 

 

 

GEÇİŞ 
Şimdi gelin kullanılacak malzemeleri, araç gereci tanıyalım ve 

dikkat edilecek emniyet kurallarının neler olduğunu görelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.EĞİTMEN ETKİNLİKLERİ  [90 ] DAKİKA 
 

SUNUŞ ÖĞRETMEN ETKİNLİKLERİ 

AÇIKLAMA: 

Fonksiyonlar, malzemeler ve araç gereç: 

 

 Baş koruyucuları 

 Kulak koruyucular 

 Göz ve yüz koruyucuları 

 Solunum sistemi koruyucuları 

 Gövde ve karın bölgesi koruyucuları 

 El ve kol koruyucuları 

 Ayak ve bacak koruyucuları 

 Cilt koruyucuları 

 Vücut koruyucuları  

Güvenlik önlemleri ve sağlık kuralları: 

Genel olarak yanlış kullanım örnekleri verilecek. 

Bu malzemeler kullanılmadığında ortaya 

çıkabilecek olumsuzlukları açıklanacak. 

GÖSTERME: 

 

 İşlem basamakları: 

 

1. KKD Talimatında yazılıdır. 

 

İşlem basamaklarını dağıt (göster), mümkün 

olduğunca şekilsel açıklamalardan yararlan.  

Gösteriyi en az iki kez yap.  

Birinci gösteride öğrencilerin soru sormasına izin 

verme ve gösteriyi hızlı yap. 

 İkinci gösteriyi daha yavaş yap ve soruları yanıtla, 

ayrıca gösteriyle ilgili öğrencilere gerektiğinde 

“niçin ?” e yönelik sorular sor. 

 

Dikkat edilecek güvenlik önlemleri: 

 

UYGULAMA – KONTROL: 

 

 İşlem basamakları (aynı) 

İşlem basamaklarını ver. 

Standardı hatırlat. 

“Başla” demeden başlamayın. 

Zorluk çekenlere yardım et. 

Güvenlik önlemlerini hatırlat. 

Öğrencilerin sorularını yanıtla. 

 

DEĞERLENDİRME 

İşlem basamaklarını kapat. 

Standardı hatırlat. 

“Başla” demeden başlamayın. 

Güvensiz davranışa izin verme 

Sonunda eleştir. 

 
4.SONUÇ BÖLÜMÜ  [ 5 ] DAKİKA 

 

ÖZET 
 

Zorluk çekilen noktaları vurgulanarak beceri özetlenecek. 

TEKRAR İSTEKLİ KILMA 
Kişisel Koruyucu Ekipman kullanmanın bireysel sorumluğumuz olduğu 

ve yasal süreç anlatılacak. 

KAPANIŞ KKD kullandığı için fayda sağlamış kaza örnekleri filmi gösterilecek. 

 


