
TAHLİYE VE KURTARMA İLE İLGİLİ DERS PLANI  

 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Acil durum tanımını yapar. 

 Acil durum telefonlarının neler olduğunu söyler. 

 Acil durum ekiplerinin adlarını sıralar. 

 Acil durum toplanma bölgesini gösterebilir. 

 Kimyasal dökülmede yapılacakları sıralar 

 Selde yapılması gerekenleri sıralar 

 Çalıştığı bölüm için deprem öncesinde alınacak tedbirleri 

sılalar. 

 Evi için deprem öncesinde alınacak tedbirleri sılalar. 

 Çalıştığı bölüm deprem esnasında yapılacak doğru 

davranışları söyleyebilir. 

 Evi için deprem esnasında yapılacak doğru davranışları 

söyleyebilir. 

 Çalıştığı bölüm deprem sonrasında yapılacakları açıklar. 

 Evi için deprem sonrasında yapılacakları açıklar. 

 

YARDIMCI MALZEMELER 

 Deprem oluşumu filmi 

 Eşyaların yıkılması filmi 

 Yangın ve tedbirleri filmi 

 Eğitim merkezi acil durum planı 

 Magnetik Yangın söndürücü eşleştirme oyunu 

 Duman maskesi 

 Megafon 

 Düdük 

 Afet bilgi kartı 

 Acil durumlara hazır mıyız? Anketi 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ [ 10 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME KABAK ( Koş – Bak –Kaç / Koru – Bildir – Kurtar ) 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, acil durumlarla karşılaştığında yapması gerekleri kavrayacaktır. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 

30 kişinin görgü tanığı olduğu ama yardım istememesi olayı 

anlatılacak. 

Acil durumlara hazırlanmanın vereceği zararlara örnekler verilecek 

 

 

 

 



   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI 

ANA NOKTA  Acil durum nedir? 

ANA NOKTA  Kimyasal dökülmesi 

ANA NOKTA  Sel 

ANA NOKTA 

 Deprem 

o Öncesi 

o Esnası 

o Sonrası 
 

 

GEÇİŞ  Acil durum nedir? 

 
 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ [ 90 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

Acil durum nedir? 
 Acil durumun ayırt edici özellikleri vurgulanacak. 

Örnekler verilecek. 

20 

Dakika 

Acil eylem planı nedir?  Fabrika acil durum planı hakkında bilgi verilecek. 
20 

Dakika 

Kimyasal dökülmesi  Kimyasal dökülmesinde yapılacaklar anlatılacak. 
20 

Dakika 

Sel   Sele karşı yapılacaklar anlatılacak 
20 

Dakika 

Deprem 

 Öncesi  

 Esnasında alınacak  

 Sonrası  

Yapılacaklar anlatılacak 

30 

Dakika 

 

 

3.SONUÇ BÖLÜMÜ [ 5 ] DAKİKA 

 

3.1 ÖZET Tüm ana başlıklar özetlenecek. 

3.2 TEKRAR İSTEKLİ KILMA Acil duruma hazırlanmanın bireysel yararı anlatılacak. 

3.3 KAPANIŞ Afet bilgi kartı doldurma ile kapanış yapılacak. 

 


