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Sevgili Ögretmenlerimiz‚
Bir toplumun bilgisini, kültürünü dolayısı ile yaşama bakışını şekillendiren, geleceğimize yön 
veren bir mesleğin mensupları olmak, sizleri hem büyük bir güç hem de sorumluluk sahibi 
kılıyor.

Türk toplumunun tüm fertlerinin yüksek karakter özelliklerine sahip, hür düşünceli, yapıcı ve 
üretken bireyler olarak yetişmesini amaçlayan Millî Eğitim Temel Kanunumuz, gençlerimizin 
toplumsal sorumluluk sahibi olmalarını da esas alan bir bakışa sahip. Bu hükümler, siz 
değerli eğitimcilerimizin yalnız kanuni değil vicdani görevlerine de işaret ediyor.

Bakanlık olarak insanın merkezde olduğu, öğretmenin kendisine kattığı her değerin 
topluma yansıyacağına inanan bir anlayıştayız. Bu noktada Öğretmen Eğitimlerimizin 
önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Millî Eğitim Bakanlığımız, öğretmenlerimize 
modern çağın gerektirdiği eğitim becerilerini geliştirebilecekleri, meslektaşlarıyla etkileşim 
ve paylaşım halinde, alanında yetkin uzmanlar tarafından sunulan eğitim imkânları 
sağlamaktadır. Bakanlık olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 
uluslararası kurumlarla yaptığımız, bu gelişime katkıda bulunacak iş birliklerini de çok
önemsemekteyiz.

Bu bağlamda “Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem” parolasıyla yola çıktığımız, Bakanlığımız 
ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu ile güçlü iş birliğimiz kapsamında yürütülen “Önceliğimiz 
Güven, Sorumluluğumuz Güvence” projesi, önemli bir adımdır.
Proje kapsamında siz değerli öğretmenlerimize verilen meslekî eğitimler ve materyal 
desteği ile yaşanması muhtemel doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması 
hedeflenmiştir.

Doğal afetlerin bireylerde ve toplumda bıraktığı tahribatı en aza indirmek için yapılacak 
olan bu çalışmanın ülkemizdeki farkındalık düzeyinin artmasında etkin olmasını temenni 
ederim. Bu projenin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitime gönül veren tüm 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Petek Aşkar
Millî Eğitim Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
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Degerli Ögretmenimiz‚
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteği ve iş 
birliğiyle Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem projesini gerçekleştirmekten gurur ve heyecan 
duyuyoruz. Bu projenin yaygınlaştırılması, ülkemizde deprem kaynaklı can kayıplarının ve 
maddi hasarların azaltılması, depremden sonra evlerdeki hasarların kısa sürede 
karşılanması ve hayatın normal akışına dönmesi adına büyük önem taşıyor.  Bu son derece 
büyük ve değerli sorumluluğu başarıyla yerine getirmede en büyük destekçimiz siz ve sizin 
gibi değerli öğretmenlerimiz olacak. Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem projesi kapsamında, 
DASK ve MEB iş birliğiyle öncelikle farklı illerden ve okullardan öğretmenlere proje 
kapsamında geliştirilen öğretim modülünü anlatacak; eğitici eğitimlerini vereceğiz. İkinci 
adımda eğitici eğitimini alan öğretmenlerimizden kendi okullarındaki meslektaşlarına bu 
eğitimi vermelerini bekleyeceğiz. Üçüncü aşamada ise tüm öğretmenlerimiz, ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerine yönelik geliştirilen bu modülü sınıflarında uygulayabilecekler.  

Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem öğretim modülümüzün üç temel hedefi var: 

1. Öğrencilere erken yaşta deprem bilgisi ve bilinci kazandırmak 

2. Öğrencilere ve bu yolla ailelerine deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranış 
biçimlerini edindirmek; önlem alma ve finansal bir önlem olarak Zorunlu Deprem Sigortası 
yaptırma konusunda bilinçlendirmek 

3. Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olmanın, poliçe yaptırmanın ve her yıl yenilemenin 
önemini anlamalarını, ailelerine aktarmalarını sağlamak

Topraklarının neredeyse tamamı aktif fay hatlarının üzerinde olan, her zaman deprem 
riskiyle yaşayan ülkemizde bu üç hedefe ulaşmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna 
inanıyoruz. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için uzman akademisyenlerle 
birlikte Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem Öğretmen Kılavuz Kitabı’nı hazırladık. Bu kitap, 
konuyu hem meslektaşlarınıza hem öğrencilerinize aktarmada size rehberlik edecek
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Kitapta deprem, deprem öncesi, sırası, sonrasında yapılması gerekenler ve Zorunlu Deprem 
Sigortası ile ilgili bölümler ve her bölüm altında öğrenen merkezli sınıf içi etkinlikler ile ödev 
ve materyaller yer alıyor. Her bir bölümde öğrencilerinize anlatacağınız içerikleri, etkinlikleri 
ve bunlarla ilgili ön hazırlık notlarını bulup uygulayabilirsiniz.

Depremin etkilerini en aza indirmek için dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuzu ülke olarak 
çok acı deneyimlerle öğrendik. Bildiğiniz gibi DASK da bu en acı deneyimlerden 17 Ağustos 
Marmara Depremi’nin ardından kuruldu. Ülkemizdeki tüm evleri Zorunlu Deprem Sigortası 
ile güvence altına alma misyonunu üstlendi. Bu misyon doğrultusunda Van’da, Kütahya’da, 
Çanakkale’de, Muğla’da ve daha pek çok şehirde yaşanan depremlerin ardından evi hasar 
görmüş ya da oturulamaz hâle gelmiş on binlerce sigortalının tazminatlarını alıp hayatlarını 
yeniden kurmalarına destek sağladı. 

Yarın depremi hangi şehrimizin yaşayacağını bilemeyiz. Ama yarın kayıplarımıza 
üzülmemek için bugünden harekete geçebilir, depreme karşı tüm önlemlerimizi alıp Zorunlu 
Deprem Sigortamızı yaptırabiliriz. Unutmayalım ki kazandığımız her öğrenci aynı zamanda 
kazandığımız bir aile demektir, her aile bir sokak, bir mahalleye ulaşmak demektir. Her 
konuda olduğu gibi değerli öğretmenlerimizin bu konuda da topluma öncülük edeceğine 
inancımız tam.

Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinci taşıyan ve bu bilinci çevresiyle paylaşan size ve 
tüm öğretmenlerimize kurumumuz ve ülkemiz adına teşekkür ediyor; güvenli bir geleceği 
sizlerle birlikte inşa edeceğimiz için mutluluk duyuyoruz.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu
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Giriş 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK, Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin yürütülmesinden 
sorumlu kurum olarak depremden etkilenenlere güvence ve dayanışma sağlamada önemli 
bir yapı; toplumu afetler karşısında ayağa kaldırmada öncü rol üstlenen bir kurumdur. 
DASK topluma karşı hissettiği sosyal sorumluluk duygusu ile, deprem ve Zorunlu Deprem 
Sigortası bilinci sağlayacak eğitim faaliyetleri içinde bulunmayı da önemli görmektedir. 
Yürütülen bu faaliyetlerden birisi de Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem projesidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 
arasında imzalanan iş birliği anlaşması gereğince geliştirilen bu proje ile ilkokulların 4. 
sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlerine yönelik deprem öncesi, 
sırası ve sonrasında can ve mal güvenliğinin korunması konusunda, toplumsal 
bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Bu girişim oldukça önemlidir; çünkü çocuklar zor koşullarda -doğru kararlar vermelerini 
sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olmazlarsa- afetler sırasında toplumun en 
savunmasız grubunu temsil ederler. İşte bu noktada okullar afet risklerini azaltabilecek bilgi 
ve becerileri kazandırmak ve bireysel ve toplumsal bilinçlenmeyi sağlamak için en etkili 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır (UNICEF/National Curriculum Centre, 2012). Dersimiz 
Deprem, Yaşasın Önlem projesi kapsamında afetler karşısında çocuklarımızın davranış ve 
tutumlarında doğru değişikliklerin oluşmasına destek olarak toplumsal bilinçlenmeyi en 
doğru noktadan başlatmış oluyoruz.

Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem Projesi Öğretmen Kılavuz Kitabı ile öğrencilerimize 
deprem bilincinin kazandırılmasında etkili sınıf içi uygulamaları için bir yol haritası sunulması 
amaçlanmıştır. 

Öğretmen Kılavuz Kitabı Bölümleri

Öğretmen Kılavuz Kitabı 6 temel bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm belli bir alandaki 
bilgi, beceri ve tutum değişikliğini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 

1.Bölüm: Doğa Hareket Ediyor: Doğa Olayı Nedir? Her Doğa Olayı Afet midir? 

Bu bölümde doğa olayları ve doğal afetler konusuna bir giriş yapılmıştır. Öğrencilerin doğa 
olayı ve doğal afet arasındaki ilişkiyi anlamaları, bir doğa olayıyla ilgili olarak 
tehlike-risk-afet sınıflandırmasını kavramaları ve ülkemizde görülen doğal afetlere ilişkin 
farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir. 

2. Bölüm: Deprem Nedir? Ülkemizde Neden Çok Deprem Oluyor? 

Bu bölümde ülkemizde en çok görülen doğal afetlerden biri olan deprem konusunda 
derinleşmeye gidilmiştir. Depremin ne olduğu, depremle ilişkili kavramlar, depremin



doğurduğu ikincil afetler hakkında derinlemesine bilgi kazanılması ve Türkiye’nin bir 
deprem ülkesi olduğu konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. 

3. Bölüm: Depreme Hazırlıklı Olmalıyız: Ailemizle Afete Hazırlık Planı Yapmalıyız

Bu bölümde depreme hazırlıklı olmak için yapılması gerekenlere yer verilmiştir. Öğrencilerin 
farklı mekanlarda deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması 
gerekenler konusunda bilgi sahibi olması ve bu gereklilikleri içselleştirmesi 
hedeflenmektedir.

4. Bölüm: Depremin Verebileceği Zararları Azaltabiliriz

Bu bölümde afet risk ve zarar azaltma önlemlerine odaklanılmıştır. Bu kapsamda yapısal ve 
yapısal olmayan güvenlik önlemlerine yer verilmiştir. Öğrencilerin yapısal ve yapısal 
olmayan güvenlik önlemlerinin öneminin farkında olmaları ve bu önlemleri almaya istekli 
olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

5. Bölüm: Kurallara Uyalım: Evimiz Güvenli, Ailemiz Güvende Olsun

Bu bölümde depremle ilgili öğrenilenlerden yola çıkılarak öğrenilenlerin yaşanılan 
mekanlarda uygulanması odak noktasına alınmıştır. Öğrencilerin öğrendiklerinden yola 
çıkarak evlerinin ve sınıflarının depreme karşı güvenli olup olmadığını belirlemeleri ve 
güvenli hale getirmek için harekete geçmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

6 .Bölüm: Sigorta Nedir? Zorunlu Deprem Sigortasını Öğrenelim

Bu bölümde deprem nedeniyle oluşabilecek zararları önlemeden en önemli yollardan biri 
olan Zorunlu Deprem Sigortası’na (ZDS) odaklanılmıştır. Sigorta ve ZDS kavramları ve 
önemleri, ZDS’nin kapsamı ve işlevine odaklanılmıştır. Öğrencilerin depreme yönelik 
alınması gereken finansal önlemlerden biri olarak ZDS'nin önemine ilişkin anlayış 
geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

Öğretmen Kılavuz Kitabın Yapısı

Kılavuz kitapta altı bölüm bulunmaktadır. Her bölüm ayrı başlıklar halinde tasarlanmıştır. 
Bölümler içinde yer alan etkinlikler numaralandırılmış ve isimlendirilmiştir. Tasarımda 
disiplinlerarası bir yaklaşımla hareket edildiği için Sosyal Bilgiler dersi merkez ders alınarak, 
uygulamalar Türkçe, Görsel Sanatlar ve Matematik derslerine de yayılmıştır. Tablo 1. Kılavuz 
Kitabı Etkinlik Dağılımı Tablosu’nda, her bir bölümde yer alan etkinlikler, uygulandığı dersler 
ve süreleri verilmiştir.
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Türkçe

Türkçe

Matematik

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler 40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

40 dakika

80 dakika

80 dakika

80 dakika

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Görsel Sanatlar

1. Bölüm
Doğa Hareket Ediyor:
Doğa Olayı Nedir? Her
Doğa Olayı Afet midir?

Öğretmen Kılavuz Kitabındaki her bir etkinlik;
•   Etkinliğin uygulanacağı ders, öğrenme alanı, kazanım, materyaller, ödevler ve
eklerin neler olduğunu gösteren bilgilendirici bir tablo,
•   Ders öncesinde yapılması gerekenleri gösteren Ön Hazırlık bölümü,
•   Etkinliğin uygulama adımlarını gösteren Yönerge,
•   Etkinlikte kullanılacak içerik ve materyallerin verildiği Ekler bölümünden oluşmaktadır.

2. Bölüm
Deprem Nedir?
Ülkemizde Neden Çok
Deprem Oluyor?

3. Bölüm
Depreme Hazırlıklı
Olmalıyız: Ailemizle Afete
Hazırlık Planı Yapmalıyız

4. Bölüm
Depremin Verebileceği
Zararları Azaltabiliriz

5. Bölüm
Kurallara Uyalım: Evimiz
Güvenli, Ailemiz Güvende
Olsun

6. Bölüm
Sigorta Nedir? Zorunlu
Deprem Sigortası'nı
Öğrenelim
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Uygulamaya başlamadan önce öğretmenlerin;
• Kılavuz Kitabının tümünü okuması,
• Etkinlik planlarını nasıl uygulayacağı hakkında planlama yapması,
• İçeriği dikkatlice gözden geçirmesi
• Ekte sunulan yazılı ve görsel materyalleri incelemesi oldukça önemlidir.

Etkinlik planları incelendiğinde etkinliklerin giriş, süreç ve kapanış etkinlikleri olmak üzere 
üç temel aşamayı kapsadığı görülecektir. Öğretmenlerin bu temel ders yapısını
uygularken dikkat etmesi gerekenler aşağıda maddelenmiştir:

• Giriş etkinliklerinde konuya ilişkin önbilgilerin kontrol edilmesi, dikkat çekme ve dersin 
hedefinin ortaya konmasına yönelik çalışmalar yer almaktadır. Bu süreçte öğretmenin 
uygun bir sınıf ortamı hazırlaması, öğrencilerinin ilgilerine uygun dikkat çekici örnekler 
sunması, motivasyonu sağlamak için konunun önemini ve öğrendiklerinin ne işe 
yarayacağını vurgulaması oldukça önemlidir.
• Öğrenme süreci içinde öğrencilerin katılımının sağlanması, içeriğin öğrenciler tarafından 
anlaşılıp anlaşılmadığının sıklıkla kontrol edilerek dönüt düzeltme verilmesi önemlidir.
• Süreç etkinliklerinde grup çalışmalarından sıklıkla yararlanılmaktadır. Grup çalışması 
sürecinde kimi zaman ayrışık kimi zaman benzeşik gruplar tercih edilebilir. Grup çalışması 
sürecinde tüm grup üyelerinin etkin katılımının sağlanması, öğretmenin grup çalışmaları 
sırasında gözlemci ve rehber olarak hareket etmesi, grup çalışmasına ilişkin öğrenci 
fikirlerinin alınması ve öğretmen tarafından geri bildirim verilmesine dikkat edilmelidir.
• Uygulamalarda sıklıkla yer verilen bir diğer yöntem ise tartışma yöntemidir. Tartışma 
yöntemini uygularken fiziksel ortam düzenlemesine, tartışma konusunun tüm öğrenciler 
tarafından anlaşılmasına, tüm öğrencilerin fikirlerini ifade etmesine izin verilmesine ve 
sınıfta demokratik bir tartışma ortamı kurulmasına dikkat edilmelidir.
• Etkinliklerde kullanılan bazı yöntem ve materyallerin kullanımına ilişkin açıklamalar, 
kitapçık içinde ilgili noktalarda sunulmuştur. İlgili yöntemi uygularken bu açıklamalardan 
yararlanılması önerilmektedir.
• Kapanış etkinliklerinde ise kazanımla ilişkili kurularak özetleme yapmak, önemli noktaları 
vurgulamak ve öğrencilerin öğrendiklerini yansıtmalarına izin vermek etkili bir kapanış 
yapılmasını sağlayacaktır.

Uygulama sürecinin genelinde;
•  Basitten karmaşığa, yakından uzağa ve bulunduğu yerden çevreye doğru açılan bir 
yaklaşım kullanılması,
• Kazanımların gerçekleştirilmesinde “yerellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı 
sorgulama, geçmiş-bugün-gelecek bağlantısı, zaman-süreklilik-değişim ve esneklik” 
gibi Sosyal Bilgiler öğretiminin temel ilkelerinin dikkate alınması,
•  Öğrenme alanı işlenirken Sosyal Bilgiler öğretim programının vurguladığı doğal çevreye 
duyarlılık değeriyle mekânı algılama, harita kullanma, konum analizi, tablo, grafik, 
diyagram çizme ve yorumlama gibi becerilerin de edinilmesine önem verilmesi,
•  Etkinliklerde sınıfın ihtiyaçlarına göre gerekli uyarlamaların yapılması,
• Öğrencilerin fikirlerini rahatça ifade etmelerine fırsat veren olumlu bir sınıf iklimi 
yaratılması,
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Doç. Dr. Esma Genç
Program Geliştirme Uzmanı

• Öğrenciden beklenenlerin açıklanması ve yönergelerde netlik sağlanması,
• Öğrencilerin gerçek yaşamla bağlantı kurmalarına, deneyimlerini paylaşmalarına izin
verilmesi,
• İçeriğin örnekler ve materyaller ile somutlaştırılması,
• Öğrenci sorularına değer verilmesi,
• Geri bildirimlerin yoğun bir şekilde kullanılması,
• Aile katılımının sağlanması; önemli ilkeler olarak görülmektedir.

Özetle; Öğretmen Kılavuz Kitabı sınıf içi etkili uygulamalar için bir kılavuz görevi 
taşımaktadır. Uygulama sürecine ilişkin açıklamalar, öğrenme sürecinin daha nitelikli 
olmasını sağlamaya yöneliktir. Öğretmenler, bütün öğrencilerde deprem bilincinin oluşması 
için; -öğrencilerinin özelliklerine göre etkinliklerde ya da sürelerde- öngördükleri 
değişiklikleri yaparak projenin verimliliğini arttırabilirler. Projenin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi ve öğrencilerimizin deprem konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması; siz 
öğretmenlerimizin katkıları ve desteği ile mümkündür. 

Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem projesine sağladığınız destek için teşekkür ederiz.
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1. BÖLÜM
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli
     hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  İş birliği, karar verme
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Bilgisayar
     Projeksiyon
     Ses Sistemi
     DASK Video 1: Marmara Denizi Doğanın    
     Hareketlerini Anlatıyor
Ödev      Doğal Afet Afiş Çalışması Ödevi
Ekler      Ek 1: İçerik 1
     Ek 2: Frayer Diyagramı
     Ek 3: Tehlike-Risk-Afet Tablosu
     Ek 4: Doğal Afet Afiş Çalışması Ödevi
DASK İçerik    Doğa Hareket Ediyor: Doğa Olayı Nedir?
     Her Doğa Olayı Afet midir? 

Etkinliğin İşlenişi

1. Öğretmen öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etmek amacıyla “Doğal afet nedir?” sorusunu
sorar ve sınıfta tartışma süreci başlatılır. Öğretmen tartışmayı yönlendirmek için tahtaya
Frayer Diyagramı (Ek 2) çizer ve diyagramın nasıl kullanılacağını açıklar.

Üzerinde Yaşadığımız Dünya

Üzerinde yaşadığımız dünya tam 4,5 milyar yıldır canlı ve cansız varlıklara ev sahipliği
yapıyor.

Dünya değişmeye devam ediyor ve bu değişim dünyanın hareketi sayesinde 
mümkün oluyor.
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Frayer Diyagramı ile yapılan etkinlik yerine Akıl Haritası etkinliği de yapılabilir.
Öğretmen tahtaya Doğal Afet kavramını yazar ve öğrencilere bu kavramla ilgili akıl
haritası uygulaması yapacaklarını belirtir. Sırayla her öğrenci tahtaya gelir ve bu kavramın
kendisine çağrıştırdığı kavram, örnek ya da görseli ana kavramdan bir ok çıkararak yazar.
Ardından öğretmen ve öğrenciler birlikte yazılanları sorgular ve yazılanlardan yola çıkarak
bir doğal afet tanımı yapılır.

Fısıltılardan doğan gürültü seviyesi nedeniyle vızıltı grubu olarak adlandırılan bu 
teknik, bir küçük grup tartışma tekniğidir. İki ya da üç öğrenciden oluşan bir 
öğrenci grubu verilen bir soru ya da konuyu kısa bir süre içinde birlikte tartışır. 
Tartışılacak soru belirlendikten sonra, öğrencilere arkadaşlarıyla tartışma 
sürecini başlatmadan önce kendi fikirleri üzerinde düşünmeleri için kısa bir süre 
verilebilir (Exley & Dennick, 2004).

2. Öğretmen öğrencilerden Vızıltı 33 tekniğini kullanarak üçerli gruplar içinde üç dakika 
tartışarak diyagramı doldurmalarını ister (Ek 2’de doldurulmuş bir Frayer Diyagram örneği 
yer almaktadır). Ardından diyagramlar hamur yapıştırıcı kullanılarak sınıf duvarına asılır.
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4. Öğrencilere, DASK Video 1: Marmara Denizi Doğanın Hareketlerini Anlatıyor izletilir. Ek 
1’de sunulan İçerik 1 çerçevesinde video üzerine tartışılır. Öğretmen İçerik 1 kapsamında 
öğrenciler tarafından ifade edilmeyen noktalara ilişkin ek açıklamalar yapar. Sunulan 
içeriğin ön öğrenmeler ile çelişip çelişmediği sorgulanır. Doğa olayı ve doğal afet 
arasındaki ilişkiye dair öğrencilerin fikirleri alınır. “Deprem gibi doğa olayları ne zaman ve 
nasıl afete dönüşür?” sorusu ile konu derinleştirilir. Bu noktada “Doğa hareketlidir ve 
doğa olaylarının önüne geçilemez ancak sonuçları afet olmayabilir” ifadesi, ana mesaj 
olarak verilir.

Bilgisayar ve projeksiyon bulunmayan sınıflarda ilgili videolardan çıktı alınan görseller 
eşliğinde sözlü anlatım yapılır.

5. Tehlike-Risk-Afet kavramları arasındaki ilişkiyi vurgulayabilmek için Ek 3’de yer alan 
Tehlike-Risk-Afet Tablosu çıktı alınarak öğrencilere dağıtılır ve defterlerine yapıştırmaları 
istenir. Tablo öğrencilerle birlikte incelenir. Tablonun ilk satırındaki görsellere ilişkin yorum 
yapılır, ardından örnekler okunur ve her öğrenciden kendi örneğini oluşturarak tablonun 
boş bırakılan satırına yazması istenir.

6. Öğrencilerin Tehlike-Risk-Afet Tablosu’na yazdıkları örneklere dönüt düzeltme verilir. 
Öğrencilerle birlikte dersin başında oluşturulan Frayer Diagramı tekrar incelenir ve 
öğrencilere diyagrama eklemek ya da çıkarmak istedikleri bir şey olup olmadığı sorulur, 
öğrenci cevapları üzerine tartışılır. Öğrencilere Ek 4’de yer alan Doğal Afet Afiş Çalışması 
ödev olarak verilir. Bir sonraki ders afişler üzerinden bir çalışma yapılacağı söylenerek 
ders bitirilir.
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Doğa olayıyla karşı karşıya olan insanlar, diğer canlılar, evler, okullar, hastaneler, iş yerleri 
korunmasız ve zarar görebilecek durumda ise, o zaman doğa kaynaklı tehlike söz 
konusudur.

Tehlikenin yol açabileceği olumsuz sonuçlara ve kayıplara afet riski denir. Afet riskini 
önlemek ve azaltmak için yeterli ve doğru önlemler alınmazsa, kurallara uyulmazsa afet 
meydana gelebilir. Can ve mal kayıplarını önlemek için yapılan tüm eğitim ve çalışmalarına 
afet riski azaltma çalışmaları denir.

Eğitimsizlik nedeniyle afet riski artar. Afet riskinin artmaması için insanların bu konuda 
bilgilenmesi ve gerekli önlemleri alması gerekir.

Örneğin dere yataklarının hemen yanına bina yapmak, dere yataklarına çöp dökerek 
suyun akışına engel olmak şiddetli yağmur yağdığında derenin taşmasına ve etraftaki 
binaların zarar görmesine neden olabilir. Gerekli önlemler alınırsa yağmur, rüzgâr gibi doğa 
olayları afete dönüşmez.

Özetle; doğa sürekli hareket eder. Bu hareket sonucunda ise doğa olayları meydana 
gelir. Yaşamın devam edebilmesi için doğa olaylarına ihtiyacımız var. Doğa olayları kimi 
zaman tehlikeli olabilir. Fakat doğadan kaynaklanan her tehlike her zaman afete yol 
açmaz. Doğa olaylarını engelleyemeyiz ama doğa kaynaklı tehlikelerin verebileceği 
kayıpları önleyebilir, zararları azaltabiliriz. Örneğin, bir deprem, yeterli önlemlerin 
alınmadığı bir yerde ağır can ve mal kayıplarına yol açabilirken hazırlıkların yeterli olduğu 
başka bir şehirde ise en az kayıpla sonuçlanabilir. Geçmişte ağır kayıplara yol açan bir 
deprem, yıllar sonra tekrar ettiğinde, depreme karşı gerekli önlemler alınmışsa ve 
hazırlıklar yapılmışsa aynı şekilde sonuçlanmaz.
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Ülkemizde en çok görülen doğal afetler, deprem, fırtına, çığ, heyelan, sel baskını ve 
yıldırım düşmesi ile dolu ve don olaylarıdır. Bu çalışmada sizden bu doğal afetlerden 
biri ile ilgili bir afiş hazırlamanız beklenmektedir. Çalışmanızı A3 boyutunda bir fon 
kartonuna hazırlayabilirsiniz.

Afiş çalışmasında seçtiğiniz doğal afete ilişkin

• İçeriği doğru bir şekilde yansıtmanız beklenir.
• Başlık ve alt başlıkları içerikle ilişkili bir şekilde kullanmanız,
• Doğal afetin tanımına, sebep ve korunma yollarına, ülkemizde daha çok 

görüldüğü bölgelere, afetle ilgili tehlike, risk örneklerine, istatistiklere ya da 
ilgili gazete haberlerine yer vererek içeriği derinlemesine incelemeniz,

• Kullanılan kaynakları belirtmeniz önemlidir.
• Görsel tasarımı etkili bir şekilde yapmanız beklenir.

• Yazı karakterinin, yazı karakteri büyüklüklerinin ve yazı renginin okunabilir 
olmasına dikkat etmeniz,

• Yazı ve görsel oranını iyi ayarlamanız,
• Görsellerin içeriği doğru yansıtmasına özen göstermeniz önemlidir.

Çalışmanızda kolaylıklar dileriz.
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli
     hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,
     işbirliği, iletişim, sosyal katılım
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Öğrencilerin ödev olarak hazırladığı
     afiş çalışmaları
     Türkiye’de deprem sonrasında aynı
     sokaktan binaların resimleri
Ödev      -
Ekler      Ek 1: Türkiye’de deprem sonrasında aynı
     sokaktan binaların resimleri
DASK İçerik    Doğa Hareket Ediyor: Doğa Olayı Nedir?
     Her Doğa Olayı Afet midir? 

Ön Hazırlık:

Bir önceki ders ödev olarak verilen afiş çalışmaları afet türüne göre gruplanarak önceden
sınıfa asılır.

Etkinliğin İşlenişi

1. Öğretmen öğrencilere yaptıkları çalışmaları birlikte inceleyerek derse başlayacaklarını
söyler. Galeri yürüyüşü tekniği ile her bir afete ilişkin posterler sırayla incelenerek üzerine
konuşulur.

2. Galeri yürüyüşü sırasında her bir doğal afete ilişkin korunma yolları ve alınacak önlemler
üzerine kısaca konuşulur. Öğrenciler fikir alışverişinde bulunur; varsa yanlış öğrenmeler 
düzeltilir.
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3. Öğretmen bir önceki ders üzerinde tartışılan “Doğa olayları ne zaman ve nasıl afete 
dönüşür?” sorusunu bir kere daha sorar. Her bir afetin ne zaman ve nasıl afete 
dönüşeceği sorgulanır.

4. Öğrencilere Ek 1’de yer alan Türkiye’de deprem sonrasında aynı sokaktan binaların 
resimleri gösterilir ve “Sizce neden aynı deprem aynı sokaktaki binaların bazılarının çok 
bazılarının ise az hasar görmesine sebep olmuş olabilir?” sorusu sorulur. Öğrencilerin 
doğa olaylarının afete dönüşümü hakkında resimler üzerinden yorum yapmaları beklenir. 
Yorumlar öğrencilerin katılımıyla değerlendirilir.
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Ek 1: Türkiye’de bir deprem sonrasında aynı sokaktan binaların 
resimleri (yıkılmış ve yıkılmamış)
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2. BÖLÜM
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Deprem Nedir? Ülkemizde Neden Çok Deprem Oluyor?

Dünyamız milyonlarca yıl süren bir değişim geçirerek bugünkü hâlini aldı. Kıtalar, 
okyanuslar, denizler, adalar, göller, ovalar oluştu.

Çoğumuz doğanın hareketlerini izlerken, yerin hareket etmediğini düşünürüz. Oysa her 
gün gözümüzle görmesek bile yer de hareket eder. Çok yavaş olan bu harekette
yer sürekli alçalır, yükselir, kıvrılır, bükülür.

Dünyamıza baktığımızda, çok büyük denizleri ve kara parçalarını görürüz. Kıta adını 
verdiğimiz kara parçalarının hep aynı yerde durduklarını düşünürüz. Oysa, dünyanın 
yüzeyi tek parça değil, yapboz gibi birbirine geçen parçalardan oluşur.

Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli
     hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Eleştirel düşünme, iletişim
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Bilgisayar
     Projeksiyon
     İnternet
     Ses Sistemi
     DASK Videosu: Deprem Nedir?
Ödev      -
Ekler      Ek 1: İçerik 2
     Ek 2: Cornell Not Alma Kağıdı
DASK İçerik    Deprem Nedir?
     Ülkemizde Neden Çok Deprem Oluyor?



| 28 |

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen bir önceki ders yaptıkları afiş çalışmalarını hatırlatarak derse başlar ve bugün 
doğa olaylarından depremleri biraz daha yakından inceleyeceklerini söyleyerek öğrencileri 
dersin hedefinden haberdar eder.

2. Öğretmen “Ülkemizde yaşanmış büyük depremler var. Bu depremlerin bir kısmı yakın 
zamanda, anne ve babalarınızın hatırlayacağı tarihlerde yaşandı. Bu konu ile ilgili 
bilginiz var mı? Ülkemizde yaşanmış hangi depremleri biliyorsunuz?” sorusu ile 
öğrencilerin hem konuya ısınmalarını sağlar hem de ön bilgilerini kontrol eder.

3. Ardından “Deprem Nedir?” isimli bir video izleyeceklerini söyler ve videoyu izlerken not 
almalarını ister. Not alırken kullanacakları Cornell Tekniği’ne ait formatı tahtaya çizerek 
öğrencilerin de defterlerine çizmelerini ister. Formatın bir örneği Ek 2'de sunulmuştur. 

4. “Deprem Nedir?” isimli video izletilir ve öğrenciler açıklamalar kısmına kısa notlar alırlar. 
Video izlendikten sonra bir ara verilir ve öğrencilere notlarından yola çıkarak anahtar 
kelimeler/kelime grupları oluşturmaları için kısa bir süre verilir. Ardından video bir kere daha 
izlenir. Öğrenciler anahtar kelimeleri bir kere daha gözden geçirir ve videoya ilişkin bir özet 
oluştururlar. Özetler paylaşılır. Öğretmen bu süreçte İçerik 2’den yararlanarak ek 
açıklamalar yapar. Daha sonra “Depremlerin oluşturduğu ikinci afetler neler olabilir?” 
sorusu sorularak öğrenci cevapları alınır. Ek 1: İçerik 2’de yer alan ilgili başlıktan ek 
açıklamalar yapılır.
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Yer kabuğu sürekli hareket hâlindedir

Deprem nedir? Ülkemizde neden çok deprem oluyor?
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Depremlerin oluşturduğu ikincil afetler nelerdir?

Depremlerin bölgedeki zemini sarsması sonucu ikincil afetler olarak isimlendirilen olaylar 
yaşanabilir. Depremle birlikte eş zamanlı olarak tetiklenen bu afetlerden bazıları yangın, 
dev dalga (tsunami) ve toprak kaymasıdır.

Depremler yangına neden olabilir!

Deprem sonrasında evimizden ayrılırken, büyüklerimize elektrik, doğal gaz, ocak düğme ve 
vanalarını kapatmalarını hatırlatmalıyız. Böylece deprem sonrasında yangın tehlikesinin 
önüne geçebiliriz.

Eğer deprem esnasında küçük bir yangın başlarsa evi terk etmeden önce müdahale 
ederek söndürmeliyiz. Sokakta çıkan yangınlardan uzak durmalıyız.

Yerin hareketi toprağın kaymasına neden olabilir!

Kimi zaman depremler sonucunda toprak kayması olarak da bilinen heyelanlar 
meydana gelir.

Sarsıntılar zaman zaman yamaçlardaki toprak parçalarını hareket ettirerek toprak 
kaymalarına neden olabilir.

Denizler deprem nedeniyle harekete geçerek dev dalgalara neden olabilir!

Dev dalga (tsunami), genellikle deniz tabanında meydana gelen depremler sonucu oluşan 
kırılma ve yer değiştirmeler nedeniyle deniz suyunun dalgalanması ve yerleşim yerlerini 
basması demektir. Tarihte ülkemiz kıyılarında olan birçok büyük depremde dev dalga 
(tsunami) görülmüş ve oldukça fazla can kaybı yaşanmıştır.

2017 yılında Bodrum açıklarında meydana gelen depremin ardından bölgede dev dalga 
(tsunami) oluşmuştur. Depremin 7 büyüklüğünden küçük olması ve diğer etkiler nedeniyle 
bu dev dalga (tsunami) can kaybı yaratacak su yüksekliğine ve gücüne ulaşmamıştır.

Sel riskine dikkat!

Baraj veya göletlerin olduğu bölgelerde oluşan büyük depremler sonucu meydana gelen 
hasar nedeniyle barajlar çatlayabilir, göçebilir ya da yıkılabilir. Bu durumda barajlardan 
gelen su taşarak yerleşim yerlerini basabilir. Bu da geçmişte örnekleri olduğu gibi can ve 
mal kayıplarına neden olabilir.
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Anahtar Kelime/Kelime Grupları

Cornell Not Alma Kâğıdı Konu:

Özet:

Notlar
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve
     nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Harita okuryazarlığı, konum analizi,
     Tablo, grafik ve diyagram çizme yorumlama
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Kalem
     Bilgisayar
     Projeksiyon
     İşaretçi (Pointer)
Ödev      -
Ekler      Ek 1: Türkiye Deprem Kataloğu
     Ek 2: Deprem Gravürü
     Ek 3: Türkiye Deprem Tehlike Haritası
     Ek 4: Dünyada ortalama olarak yılda kaç deprem olur?
     Ek 5: Gezi-Gözlem Formu
DASK İçerik    Deprem Nedir?
     Ülkemizde Neden Çok Deprem Oluyor?

Ön Hazırlık:

Öğretmen, Ek 1: Türkiye Deprem Kataloğu, Ek 3: Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Ek 4: 
Dünyada Ortalama Olarak Yılda Kaç Deprem Olur? tablosunun DASK tarafından 
gönderilen örneklerini sınıfa asar. Alternatif bir yol olarak bu bölümün sonunda ek olarak 
verilen bu harita ve tablolar projeksiyon aracılığı ile de gösterilebilir.

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen, öğrencilere Türkiye’nin deprem geçmişi ve riski üzerine harita çalışması 
yapılacağını söyler ve “İlk olarak, deprem geçmişi üzerinde duralım. Türkiye’de yaşanmış 
hangi depremleri biliyorsunuz veya duydunuz?” sorusunu sorarak öğrencilerin Türkiye’nin 
deprem geçmişi üzerine bilgi ve düşüncelerini paylaşmalarını ister. Öğretmen, alınan bir seri 
cevapla öğrencilerin konuya ısınmalarını sağladıktan sonra, Türkiye’nin yakın geçmişinde 7 
ve üzeri büyüklükte acı kayıplara yol açan depremler yaşandığını, 1999 Marmara ve Düzce 
depremleri ile 2011 Van depremlerinin ülkemizin deprem gerçeğini en acı şekilde 
hatırlattığını belirtir. Depremlerin sadece yakın geçmişte yaşanmadığını, çok eski çağlarda 
M.Ö. Efes’te ya da 1500’lü yıllarda İstanbul’da büyüklü küçüklü binlerce deprem yaşandığını 
vurgular.
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2. Türkiye’nin deprem geçmişine haritadan daha ayrıntılı bakmak için harita projeksiyon 
yardımıyla duvara veya tahtaya yansıtılır. Sonrasında öğretmen, 1980’den günümüze 5 ve 
üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri göstererek (özellikle Türkiye’nin yakın 
geçmişinde meydana gelen, 7 ve üstü büyüklüğündeki 1999 Marmara ve Düzce depremleri 
ile 2011 Van depremlerine dikkat çekerek) öğrencilerin Türkiye’nin deprem geçmişini 
etkileşimli bir şekilde incelemesini sağlar. Öğrencilere deprem büyüklüğünün deprem 
sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlandığı ve sismometre ile ölçüldüğü 
söylenir. Bir depremin büyüklüğünün ölçüm yollarından birinin Richter ölçeği olduğu ve bu 
ölçeğin saldıkları enerji miktarına göre depremleri ölçtüğü belirtilir. Bu ölçeğin bir depremin 
neden olduğu yıkım miktarını 1 ila 12 arasında ölçtüğü bilgisi paylaşılır. Harita incelemesinden 
sonra öğretmen, İstanbul’da 1500’lü yıllarda (Ek 2’deki deprem gravürünü projeksiyon 
aracılığı ile göstererek) ve Efes’teki M.Ö. ve M.S. yaşanan depremleri hatırlatarak 
yurdumuzda yaşanan depremlerin çok eski çağlara kadar uzandığına ve yüzyıllardır bu 
topraklarda büyüklü küçüklü binlerce depremin yaşandığına vurgu yapar. 

3. Deprem kataloğu haritalarından sonra öğrencilere Ek 3: Türkiye’nin Deprem Tehlike 
Haritası’nı inceleyecekleri söylenir. Bu haritanın, bilim insanları tarafından deprem verileri 
temel alınarak hazırlanmış ve günümüzde Türkiye’nin bölgelere göre deprem tehlike 
derecesini gösteren bir harita olduğu belirtilir. Öğretmen Ek 3’te yer alan Türkiye Deprem 
Tehlike Haritası’nı projeksiyon yardımıyla duvara ya da tahtaya da yansıtır. Öğrencilerden 
haritayı incelemeleri ve harita üzerinde kendi evlerinin, diğer aile üyelerinin ve sevdiklerinin 
yaşadıkları yerleri belirlemeleri istenir. Öğrencilerle birlikte Ek 4: Dünyada ortalama olarak 
yılda kaç deprem olur? isimli tablo incelenerek Türkiye ve dünyadaki depremler üzerine 
yorum yapmaları beklenir.

4. Öğretmen, öğrencilere “Yaşadığınız şehir herhangi bir deprem kuşağı üzerinde mi?” diye 
sorar. Cevap “Evet” ise “Hangi deprem kuşağı üzerinde?” sorusunu yöneltir. Eğer yaşadıkları 
şehir herhangi bir deprem kuşağı üzerinde değilse, “Hangi deprem kuşağına yakın 
oturuyorsunuz?” sorusunu sorar. Öğrencilerin, yaşadıkları yer ile Türkiye Deprem Tehlike 
Haritası arasında ilişki kurmalarını ve yaşadıkları yerlerin ne denli risk altında olduğu 
konusunda yorum yapmalarını bekler. Yorumlar üzerine konuşulur.

Ek Etkinlik Önerisi: Etkinlik 2.2. yapıldıktan sonra eğer öğrencilerin yaşadığı bölgede var ise 
rasathane, depremle ilgili bir kuruluş ya da bir deprem eğitim ve simülasyon merkezine 
gidilmesi planlanabilir. Böylece öğrenciler hem deprem konusunda gerçek yaşam ortamında 
bilgi sahibi olabilir; hem de bu kurumlarda çalışan uzmanlardan bilgi alabilir. Gezi etkinliği 
planlaması yapıldığında Ek 5'de verilen Gezi-Gözlem Formu örneği, gidilecek gezi yerine 
göre uyarlanılarak kullanılabilir.
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Yurdumuzda Depremler:

1900 yılından günümüze Türkiye’nin deprem tarihi

1900-2022 yılları arasında 100’den fazla insanın yaşamını yitirdiği toplam 28 adet yıkıcı
deprem meydana geldi.

1903 Malazgirt
1912 Tekirdağ
1914 Burdur
1926 Kars
1930 Türk-İran sınırı
1938 Kırşehir
1939 Erzincan
1941 Van
1942 Erbaa
1943 Ladik
1944 Gerede
1946 Varto
1949 Karlıova
1953 Çanakkale

1966 Varto
1970 Gediz
1971 Bingöl
1975 Lice
1976 Muradiye
1983 Erzurum-Kars
1992 Erzincan
1998 Adana
1999 Kocaeli
1999 Düzce
2003 Bingöl
2011 Van
2020 Elâzığ
2020 İzmir
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18

Ek 5: Gezi Gözlem Formu

Ek 4: Dünyada ortalama olarak yılda kaç deprem olur?

Gezi Öncesi Gezi Sırası Gezi Sonrası

Gideceğimiz yerde neler 
görmeyi/deneyimlemeyi 
bekliyorsunuz?

Gezi sırasında uzmanların 
konuşmalarında en çok dikkatinizi 
çeken bilgiyi /açıklamayı not 
ediniz.

İkili gruplar oluşturarak gezide en 
çok ilginizi çeken cihaz / deneyim 
/nesnenin vb. ne olduğu hakkında 
tartışınız. Bu deneyim ya da 
nesnenin resmini çizebilir, donuk 
imge olarak gösterebilir ya da 
kullanım amacını yazabilirsiniz. 
Çalışmalar gezi sırasında 
paylaşılacaktır.

Gezi beklentilerinizi karşıladı 
mı? Kısaca açıklayınız.

Yaptığınız geziye ilişkin bir 
fotoğraf albümü ya da gezi 
yazısı hazırlayınız. Çalışmanızın 
yaptığınız geziyi doğru bir 
şekilde yansıtmasına özen 
gösteriniz.



3. BÖLÜM
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli
     hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Karar verme, kanıt gösterme
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Renkli A4 Kâğıt
     Renkli Kalemler
     DASK videosu: Deprem Güvenliği Bingosu
Ödev      -
Ekler      Ek 1: İçerik 3
     Ek 2: Deprem Cümleleri
     Ek 3: Deprem Cümleleri  -Doğru Sını�ama
DASK İçerik    Depreme Hazırlıklı Olmalıyız:
     Ailemizle Afete Hazırlık Planı Yapmalıyız

Ön Hazırlık:

Öğretmen, Ek 2'de yer alan ve grup sayısı kadar gönderilen deprem cümlelerini sınıfa getirir.
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Etkinliğin İşlenişi

1. Öğrencilere bir deprem olması durumunda neler yapmaları gerektiğini bilip bilmedikleri 
sorulur. Öğrencilerin cevapları dinlenir. Ardından öğretmen bir video izleyeceklerini ve 
verdikleri cevapların doğru olup olmadığını hep birlikte öğreneceklerini söyler.

2.“Deprem Güvenliği Bingosu” isimli video izlenir. Öğrenciler verdikleri cevapların doğruluğu 
üzerine konuşurlar. Yanlış verilen cevaplar izlenen video ile ilişki kurularak düzeltilir. Öğretmen 
Ek 1’deki İçerik 3'ten yararlanarak ek açıklamalar yapar. 

3. Daha sonra “Ne Yapmalı?” etkinliğine geçilir; öğretmen deprem öncesinde, sırasında ve 
sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili bir çalışma yapacaklarını söyler. 
Öğrenciler üç gruba ayrılır.

4. Her gruba DASK tarafından gönderilen materyaller arasında yer alan Ek 2: Deprem 
Cümleleri çalışması dağıtılır. Öğretmen gruplardan cümleleri incelemelerini ve cümlelerin 
aşağıdaki başlıklarından hangisine uygun olduğunu belirleyerek sınıflandırmalarını ister.
• Deprem Öncesinde YAP
• Deprem Sırasında YAP
• Deprem Sonrasında YAP

5. Gruplar çalışmalarını tamamladığında sırayla her grubun sınıflaması kontrol edilir. 
Öğretmen hangilerinin doğru sınıflandırılan cümleler, hangilerinin yanlış sınıflandırılan 
cümleler olduğunu öğrencilere sorar. Doğru sınıflandırılan cümleler için kanıt göstermelerini, 
yanlış sınıflandırılan cümleler için açıklama yapmalarını ister. Öğretmen gerekli durumlarda 
ek açıklamalar yaparak öğrencilerin doğru sınıflandırma yapmalarına yardımcı olur.

6. Sınıflandırmalar doğru bir şekilde yapıldıktan sonra öğretmen her bir grubun bir başlığa 
ilişkin broşür hazırlamasını ister. Her gruba yukarıda ifade edilen başlıklardan biri verilir.

7. Broşürler sınıf panosuna asılarak birlikte incelenir ve tartışılarak gerekli noktalarda dönüt 
düzeltme verilir.

Bilgisayar ve projeksiyon olmaması durumunda, videodaki görsellerden çıktı alınıp sınıfa 
asılır. İçerik 3, tartışma ve soru-cevap yöntemleri kullanılarak sözlü olarak anlatılır.
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Evimizden ayrılırken, büyüklerimize su, elektrik, doğalgaz, ocak düğme ve vanalarını 
kapatmalarını hatırlatmalıyız. Böylece yangın, su baskını, gaz kaçağı gibi sonraki tehlikeleri 
önleyebiliriz. Yolumuzu aydınlatmamız gerekebilir, bunun için pilli el fenerimizi hazır ve çabuk 
ulaşabilecek bir yerde bulundurmalıyız, hiçbir şekilde kibrit kullanmamalıyız.

Bina kapısından dışarı çıkarken, önce büyüklerimizin yukarıdan aşağıya, çatıdan, üst 
katlardan kiremit ya da başka malzemenin düşüp düşmediğini kontrol etmesini 
beklemeliyiz. Binadan hepimiz çıktıktan sonra büyüklerimiz kapıyı kilitlemelidir.

Vücudumuzda yaralanma olup olmadığını kontrol etmeli ve ailemize haber vermeliyiz.

Binamızı terk ederken cam kırıklarına karşı kapalı ayakkabı veya terlik giymeli, hızlı yürümeli 
ama düşmemek için koşmamalıyız, konuşmamalıyız. Önümüzdeki kişileri itmemeliyiz ve 
unuttuğumuz bir şeyi almak için geri dönmemeliyiz.

Dışarı çıkarken yüksek kat ve çatılardan düşebilecek eşya ve malzemelere karşı dikkatli 
olmalıyız.
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Ek 3: Deprem Cümleleri - Doğru Sınıflama

1. Zorunlu Deprem Sigortası 

poliçesini yaptırmak.

2. Deprem çantasını hazırlamak.

3. Elektrik sigorta kutusunun, su 

ve doğalgaz vanasının 

yerlerini öğrenmek.

4. Evin güvenli yerlerini 

belirlemek.

5. Ailece toplanma ve buluşma 

alanı belirlemek.

1. Evin güvenli yerine koşmak.

2. Çök-kapan-tutun hareketini 

yapmak.

3. Sakin olmak, paniğe 

kapılmamak

4. Sarsıntı bitinceye kadar 

beklemek.

5. Devrilebilecek ağır eşyalardan 

uzak durmak.

1. Elektrik sigortasını, su ve 

doğalgaz vanasını kapatmak.

2. Deprem çantasını alarak 

evden çıkmak.

3. Merdiven boşluklarını kontrol 

etmek.

4. Hızlıca toplanma alanına 

gitmek.

5. Daha önceden belirlediğin bir 

yakınını arayarak durumun 

hakkında bilgi vermek.



Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli
     hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Karar verme, işbirliği, iletişim
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Renkli A4 Kâğıt
     Renkli Kalemler
     Küçük Kutular
Ödev      -
Ekler      Ek 1: Malzeme ve eşya kartları
     Ek 2: Deprem Çantası
DASK İçerik    Depreme Hazırlıklı Olmalıyız:
     Ailemizle Afete Hazırlık Planı Yapmalıyız

Ön Hazırlık:

Öğretmen, içine küçük kartların bırakılacağı, ayakkabı kutusu büyüklüğünde iki adet kutu 
hazırlar. Bu kutulardan birinin üzerine İHTİYAÇLARIMIZ diğerinin üzerine İSTEKLERİMİZ başlığı 
yapıştırılır. 

Öğretmen, DASK tarafından gönderilen Ek 1: Malzeme ve Eşya Kartları’nı sınıfa getirir. DASK 
tarafından gönderilen A3 boyutundaki Ek 2: Deprem Çantası materyali ise tahtaya asılmak 
üzere hazırlanır.

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen, “Günlük hayatınızda bir gün içinde mutlaka ihtiyaç duyduğumuz, o olmadan 
bir günü geçirmekte zorlanacağımız malzemeler ve eşyalar nelerdir?” sorusunu sorar ve 
her bir öğrenciden bir liste yapmasını ister. Öğrenciler listelerini paylaşırlar.

2. Listelerde yer alan malzeme ve eşyalar ile ilgili olarak "Bu eşya olmasa neden gününü 
geçirmekte zorlanırsın?", “Bu eşya olmadan yaşayıp yaşayamayacağını söyler misin?", 
“Neden bu eşyanın ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun?" sorularıyla listelenen her bir eşyanın 
ihtiyaç mı yoksa istek mi olduğu sorgulanır.
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3. Daha sonra öğretmen “Bir deprem olduğunu düşünelim. Sarsıntı bitti. Deprem çantanızı 
yanınıza alıp hemen evinizi hızlı bir şekilde terk ederek güvenli toplanma alanına gitmeniz 
gerekiyor. Bir süre evinize dönemeyeceksiniz. Bu durumda sizlerden, deprem çantanıza 
günlük temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için hangi malzeme ve eşyaları koymanız 
gerektiğini düşünmenizi istiyorum. Bunu düşünürken malzeme ve eşyaları ikiye ayırmanızı 
istiyorum. Birincisi ihtiyaçlar, yani mutlaka almanız gerekenler. İkincisi ise istekler, yani 
almazsanız sorun olmayacağını düşündüğünüz eşyalar” yönergesini verir. Öğrencilere 
düşünceleri ile ilgili söz hakkı verilir.

4. Sonrasında öğretmen, öğrencilere yaptıkları beyin fırtınası ile ilgili bir kart oyunu 
oynayacaklarını söyler. Öğretmen masasına iki kutu koyar. Kutulardan birinin üzerinde 
İHTİYAÇLARIMIZ, diğerinin üzerinde de İSTEKLERİMİZ yazmaktadır.

5. Öğretmen, öğrencilere oyunu anlatır: “Şimdi sizlere kartlar dağıtacağım. Öğretmen 
masasının üzerinde iki kutu duruyor. Bunlardan birisi İSTEKLER, diğeri ise İHTİYAÇLAR 
kutusu. Sizlerden istediğim, elinizdeki kartların bu iki kutudan hangisine uygun olduğunu 
belirlemeniz ve her bir kartı uygun gördüğünüz kutuya atmanız.”

6. Öğretmen, oyunu açıkladıktan sonra öğrencileri dört grup yapar ve Ek 1’de verilen kartları 
gruplara dağıtır ve oyunu başlatır. Grup önce kendi içinde tartışarak kartları istek ve 
ihtiyaçlar olarak ayırır; ardından her gruptan öğrenciler sırayla gelerek kartları kutulara 
atarlar. Öğrenci, kartları seçtiği kutuya atarken öğretmen ve diğer öğrenciler tarafından 
doğru ya da yanlış olarak müdahale edilmez. Sonra kutular açılır, sırayla atılan her bir kart 
çıkarılır ve ihtiyaç mı istek mi olduğu sorgulanır. Sorgulamanın sonucunda doğru kutuya atılır.

7. Öğretmen “Deprem çantasına koymamız gerekenler isteklerimiz kutusunda yer alanlar 
mı, yoksa ihtiyaçlarımız kutusunda yer alanlar mı?” sorusunu sorar. Öğrencilerin cevaplarını 
aldıktan sonra afet durumunda ihtiyaçlara odaklanılması gerektiğini vurgular.

8. Öğretmen deprem çantası resmini tahtaya yapıştırır ve kartların her birini tek tek 
göstererek hangisinin afet çantasına alınması gerektiğini sorar. Afet çantasına alınması 
gerekenler deprem çantası resmi üzerine yapıştırılır. 
 

Deprem çantası resmi kullanmak yerine sınıfın deprem çantası hazırlanabilir. Bunun için 
önceden deprem çantasına koyulması gerekenlerin hazırlanması gerekir.

9. Öğretmen deprem çantası hazırlamanın önemini vurgulayarak dersi bitirir.
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Türkçe
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    Okuma Öğrenme Alanı
     Yazma Öğrenme Alanı
Etkinliğin kazanımları    Okuma Öğrenme Alanı:
     Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
     Yazma Öğrenme Alanı:
     Bilgilendirici metin yazar.
     Yazdıklarını düzenler.
     Yazdıklarını paylaşır.
Ara disiplinler ve ders içi ilişkilendirme  Ders: Sosyal Bilgiler
     Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Bilgiyi yorumlama, düşüncelerini yazılı ifade etme
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Kalem
Ödev      -
Ekler      Ek 1: Deprem Senaryosu Çalışma Kâğıdı
     Ek 2: Deprem Senaryosu Çalışma Kâğıdı 
     Örnek Cevap Formu  
DASK İçerik    Depreme Hazırlıklı Olmalıyız:
     Ailemizle Afete Hazırlık Planı Yapmalıyız

Ön Hazırlık:

Öğretmen, Ek 1: Deprem Senaryosu Çalışma Kâğıdı’nı sınıftaki öğrenci sayısına göre grup
sayısı kadar çoğaltır.

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen, öğrencilere şu soruyu sorarak fikirlerini alır: “Deprem olduğunda farklı 
mekânlarda bulunabiliriz ya da aynı mekânda farklı şeyler yapıyor olabiliriz. Örneğin; 
deprem sırasında evimizde televizyon izliyor olabiliriz. Annemizle birlikte pazarda alışveriş 
yapıyor olabiliriz. Sinemada olabiliriz. Ya da parkta oyun oynuyor olabiliriz. Buna göre 
deprem sırasında ve sonrasında yapmamız ve yapmamamız gerekenler değişebilir. Bu 
konuda sizin aklınıza gelen örnekler var mı? Deprem anında başka nerelerde bulunabiliriz?”

2. Sonrasında öğretmen bu konuda örnekler vererek açıklamalar yapar ve gruplar 
oluşturarak her gruba Ek 1: Deprem Senaryosu Çalışma Kâğıdı’nı verir.
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Senaryo 1 Örnek Cevap: Sarsıntı başlar başlamaz bir masanın altına, üçlü koltuğun yanına Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılmalı ve 
sarsıntı geçene kadar sakin kalınarak, sarsıntının bitmesi beklenmelidir. Sarsıntı sırasında panik yapmak, sağa sola koşarak 
uzaklaşmak, balkon veya pencereden kendiniz dışarıya atmak gibi davranışlarda bulunmamalısınız. Merdivenleri kontrol etmeden 
kapıdan çıkılmamalıdır. 

Senaryo 2 Örnek Cevap: Sarsıntı başlar başlamaz sıra altına veya sıra kenarına Çök-Kapan-Tutun hareketi yapılarak sakin kalmalı ve 
sarsıntı bitene kadar bu durumunuzu korumalısınız. Sınıftan kaçmamalı ve okul dışına çıkmamalısınız. Sakin olup, panik yapmadan 
sarsıntı bitene kadar konumunuzu korumalısınız 

Senaryo 3 Örnek Cevap: Sarsıntıyı hisseder hissetmez koltuk hizasının altına eğilerek bir elinizle ensenizi (omurilik soğanını) korumalı 
diğer elinizle koltuğu tutarak olası çarpmalara karşı kendinizi korumalısınız. Şoför de arabayı sakin bir şekilde sağa çekere sarsıntının 
bitmesini beklemelidir. Sarsıntı sırasında araç durmadan kapıyı açmak, dışarı kaçmak için girişimde bulunmamalısınız. Sarsıntı bitene 
kadar araç içinde bekleyerek sakin kalmalısınız. 

Senaryo 4 Örnek Cevap: Açık alanda sarsıntı başlar başlamaz bir dizinizi yere koyarak çök-kapan-tutun hareketi yapmalısınız. Bir 
elinizle ensenizi (omurilik soğanını) korumalı diğer elinizle yere dayanarak sarsıntı sırasında savrulmayı önlemelisiniz. Sarsıntı sırasında 
sağa sola kaçmamalı, bulunduğunuz konumda sakin olarak panik yapmadan sarsıntının bitmesini beklemelisiniz. Kopmuş elektrik 
tellerinden ve olası doğalgaz kaçakları ve yangınlardan, heyelanlardan uzak durmalısınız.

Ek 2: Deprem Senaryosu Çalışma Kâğıdı Örnek Cevap Formu

Senaryo 1

Evdesiniz, akşam yemeğinden sonra salonda diğer aile üyeleriyle 
beraber televizyon seyrediyorsunuz. Aniden büyük bir sarsıntı başladı.

Nasıl davranmalısınız? 
Nasıl davranmamalısınız?

Senaryo 2

Okuldasınız, sınıfta ders dinliyorsunuz. Aniden büyük bir sarsıntı başladı.

Nasıl davranmalısınız? 
Nasıl davranmamalısınız?

Senaryo 3

Servis aracındasınız, okula gidiyorsunuz. Aniden büyük bir sarsıntı 
başladı.

Nasıl davranmalısınız? 
Nasıl davranmamalısınız?

Senaryo 4

Dışarıdasınız, parkta arkadaşlarınızla oyun oynuyorsunuz. Aniden 
büyük bir sarsıntı başladı.

Nasıl davranmalısınız? 
Nasıl davranmamalısınız?
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4. BÖLÜM
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Karar verme, yorumlama, iletişim
     tablo, grafik ve diyagram çizme
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Karton
     Renkli Tahta Kalemleri
     Yapıştırıcı
Ödev      -
Ekler      Ek 1: İçerik 4
     Ek 2: Yapısal ve Yapısal Olmayan Güvenlik
     Önlemleri Tablosu
     Ek 3: Yapısal Olmayan Güvenlik Önlemlerinin
     Alınmadığı Evlerden Resimler
DASK İçerik    Depremin Verebileceği Zararları Azaltabiliriz



Ön Hazırlık:

Öğretmen, iki adet büyük kartonun üstüne “Aileniz evinizin yerini seçerken nelere dikkat
etmiş olabilir?”, “Aileniz evinizi seçerken hangi özelliklerine göre karar vermiş olabilir?”
sorularını başlık olarak yazar.

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen, bugünkü derste ev ve binaların yapısal güvenlik önlemlerinin öğrenileceğini 
söyler ve öğrencilere üzerinde "Anne ve babanız yaşadığınız evin yerini seçerken nelere 
dikkat etmiş olabilir?", "Aileniz evinizi seçerken evin hangi özelliklerine göre karar vermiş 
olabilir?" sorularının yazılı olduğu kartonları tahtaya ya da duvara yapıştırır. Ardından 
isteyen öğrencilerin bu iki karton üzerindeki boşluklara cevaplarını yazabileceklerini söyler; 
isteyen öğrenciler cevaplarını yazarlar.

2. Öğrencilerin cevaplarını tartışmaya başlamadan önce İçerik 4’ten yararlanarak konuyla 
ilgili bilgi verir. İçeriği aktarırken Ek 2: Yapısal ve Yapısal Olmayan Güvenlik Önlemleri 
Tablosu’ndan yararlanır. Tablo, projeksiyondan yansıtılarak açıklamalar yapılır.

3. Daha sonra öğretmen, öğrencilerin verdikleri cevapları kartondan okuyarak (olası 
cevaplar: kayalık zemin, dere yatağı, merkeze yakınlık, manzara, ulaşım, büyüklük, oda 
sayısı, iç mekân özellikleri, vb.) evlerinde depreme karşı yapısal ve yapısal olmayan güvenlik 
önlemlerine öncelik verilip verilmediği üzerine tartışma ortamı yaratır.

4. Tartışmanın sonunda doğru ev seçiminde dikkat edilmesi gereken yapısal ve yapısal 
olmayan güvenlik önlemlerinin depremin yaratabileceği can ve mal kaybını önlemede 
çok önemli olduğu mesajı verilir.

5. Öğretmen ardından resim etkinliğine geçer. Yapısal olmayan güvenlik önlemleriyle ilgili 
bir çalışma yapacaklarını söyler ve Ek 3: Yapısal olmayan güvenlik önlemlerinin alınmadığı 
evlerden resimler çalışmasını projeksiyondan yansıtır. Resimleri dikkatle inceleyerek olası 
bir deprem sırasında oluşabilecek güvenlik tehlikelerini tespit etmelerini ister.

6. Öğrencilerden, her bir resim için tespit ettikleri güvenlik tehlikelerini söylemelerini 
ister. Öğrencileri dinledikten sonra: “Peki tespit ettiğiniz bu tehlikeler nasıl ortadan 
kaldırılabilir?” sorusunu sorarak öğrencilerden görüşlerini paylaşmalarını ister.

7. Öğretmen, görüşlere ilişkin tartışıldıktan sonra güvenlik önlemlerini özetler.
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Ek 3: Yapısal Olmayan Güvenlik Önlemlerinin Alınmadığı
Evlerden Resimler



| 65 |

ETKİNLİK 4.2.   Bilgisayar Oyunu

Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı   İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler Karar verme, gözlem, eleştirel düşünme
Etkinliğin süresi    40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme  Bilgisayar
     Projeksiyon
     İnternet
     Ses Sistemi
Ödev      Aile Deprem Planı Ev Tehlike Avı Ödevi
Ekler      Ek 1: Aile Deprem Planı ve Ev Tehlike Avı Ödevi
DASK İçerik    Depremin Verebileceği Zararları Azaltabiliriz

Ön Hazırlık:

Öğretmen, ders öncesinde bilgisayarlarda "https://daskdersimizdeprem.com" web 
sayfasında yer alan oyunu inceler.

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen, öğrencilere bir önceki derste öğrenilen yapısal olmayan tehlikeler 
konusundan yola çıkarak bir bilgisayar oyunu oynayacaklarını söyler. “Öğrendiğiniz 
yapısal olmayan güvenlik önlemleri bilgilerini kullanarak evinizi depreme daha hazır 
hâle getirmede ailenize ne kadar iyi yardım edebileceğinizi görelim” diyerek etkinliğe 
giriş yapar. 

2. Bilgisayarda oyun açılır ve oyun projeksiyon yardımıyla duvara ya da tahtaya 
yansıtılarak ilk sayfadaki açıklamalar okunur.

3. Öğretmen, oyunun gruplar hâlinde oynanacağını belirterek öğrencileri beşer kişilik 
gruplara ayırır ve her gruba internet erişimi olan birer bilgisayar dağıtır. Bilgisayar sayısının 
sınırlı olması durumunda tek bir bilgisayardan projeksiyonla yansıtılarak oyun oynanır.

4. Oyun oynanırken öğretmen grupları dolaşır, gözlemler, grup üyelerinin oyuna aktif 
katılımını sağlar.
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5. Oyun süresi tamamlanınca öğretmen öğrencilere bu oyundan neler öğrendiklerini 
sorarak yapısal olmayan güvenlik önlemlerinin tekrarlanmasını sağlar.

6. Öğrencilerin görüşleri alındıktan sonra öğretmen önemli hususları vurgulayarak konuyu
kısaca özetler ve etkinliği sonlandırır.

Bilgisayar oyunu yerine sınıf içinde alternatif bir etkinlik yapılabilir. Öğrenciler gruplara 
ayrılır. Her gruptan A3 boyutundaki fon kartonlarına yapısal olmayan güvenlik önlemlerinin 
alınmadığı bir oda resmi çizmeleri istenir. Gruplar çalışmalarını tamamladığında, 
birbirleriyle resimleri değiştirirler ve her grup bir başkasının çizdiği resim üzerindeki alınması 
gereken yapısal olmayan güvenlik önlemlerini listeler, resim üzerinde gösterir. Çalışmalar 
paylaşılarak dönüt verilir.

7. Öğretmen etkinliğin ardından öğrencilere Ek 1: Aile Deprem Planı ve Ev Tehlike Avı 
çalışmasını dağıtır. Öğrencilerden bir kere okumalarını ve anlamadıkları bir yer varsa 
sormalarını ister. Ardından bu çalışmayı evde aileleri ile yaparak bir sonraki derse 
getirmelerini ister. Çalışmada aile katılımının öneminin altı çizilir.
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Değerli Velimiz,

Millî Eğitim Bakanlığı ve Zorunlu Deprem Sigortası sisteminin yürütülmesinden sorumlu 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) iş birliğiyle ilkokul 4. sınıf öğrencilerimize yeni bir 
eğitim vermeye başladık. Eğitimin adı Dersimiz Deprem, Yaşasın Önlem. Bu eğitimle 
amacımız, öğrencilerin depremi ve deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmaları 
gerekenleri öğrenmesini sağlamak.

Depreme karşı hazırlıklı olmayı, depremin neden olabileceği can ve mal kayıplarını 
azaltmayı, depremden sonra hayata devam edebilmeyi sağlayacak bu eğitimde siz 
değerli velimizin desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. Eğitimin en önemli ayaklarından biri 
öğrencilerin aileleriyle birlikte evde yapacağı ödevler ve alıştırmalar olacak.

Bu konuda sizden gerekli ilgi ve desteği göreceğimize inanıyor, arka sayfada yer alan Aile 
Deprem Planı ve Ev Tehlike Avı ödevi için çocuğunuza destek olmanızı rica ediyoruz.

Projeye verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür eder, ülkemizde deprem hasarının 
azaltılmasına önemli bir katkı yaptığınızı bilmenizi isteriz.

Saygılarımızla,
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•  Bir aile olarak evimizin odalarının her birinde en güvenli ve en tehlikeli yerlere karar 
verdik.
•  Yatağımızın dolap, kitaplık, ayna ve cam eşyaların uzağında bulunmasına dikkat 
ettik.
•  Evimizdeki odaların her biri için tahliye planları belirledik.
•  Acil durumlarda hangi acil durum çıkışlarını kullanacağımızı biliyoruz.
•  Deprem sırasında tek katlı bir binadaysak, hızlı ve dikkatli bir biçimde binayı terk 
edebiliriz. Binayı terk edemezsek, şu şekilde hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz: 
Çök, Kapan, Tutun.

»     Ağır ve hacimli eşyaların yanında yaşam üçgeni oluştur.
»     Başını eğ ve gözlerini kapat.
»     Sallanma durana kadar bu şekilde kal.

•  Acil durumlarda arayabileceğimiz kişilerin adreslerini ve telefon numaralarını 
biliyoruz.
•  Hepimiz depremden sonra güvenli bir buluşma yeri konusunda anlaştık.

»     Evde :
»     Sokakta :
»     Mahallede :

•  Önemli belgelerin (DASK Belgesi, Tapu vb.) kopyalarını yaptık ve önceden 
hazırlanmış Deprem Çantası (örneğin sırt çantalarımız) ile birlikte saklıyoruz.
•  Uzun ve ağır mobilyalar, donanımlar ile bize ve çocuklarımıza, zemine, duvarlara ve 
tavanlara zarar verebilecek diğer eşyaları sabitledik.
•  Her yıl yenilediğimiz ve nasıl kullanılacağını bildiğimiz bir yangın söndürücümüz var.
•  Yanıcı maddeleri izole ettik ve güvenliklerini sağladık.
•  Ayakkabıları ve küçük pille çalışan fenerleri yataklarımızın yanına yerleştirdik.
•  Yemek pişirirken deprem olursa, öncelikle fırını kapatmamız gerektiğini biliyoruz.
•  Bir aile olarak, depremden sonra ne yapılması gerektiğini tartıştık.
•  Hasar görmüş boru olması durumunda, su vanalarını kapatacağımızı ve aynı 
şekilde ana elektrik kaynağını da kapatacağımızı biliyoruz.
•  Depremden sonra gaz kaçağı olmadığından tamamen emin olana kadar kibrit 
veya mum yakmamamız, elektrik düğmesine basmamamız gerektiğini biliyoruz.
•  Tahliye için gerekli bir deprem çantası hazırladık.
•  Planımızı altı ayda bir gözden geçiriyoruz.
•  Planımızı arkadaşlarımıza tanıtıyoruz ve aynı şeyi yapmalarını tavsiye ediyoruz.
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5

6

7

8

9

Camların kırılması durumunda zarar görmemek için perdeyi/güneşlikleri
kapalı tutuyoruz.

Tabak ve bardakları düşme ihtimaline karşı yukarıdaki raflardan alarak
alçaktaki çekmecelere yerleştirdik.

Yatakları pencerenin önünden çekerek duvara yasladık.

Ağır mobilya ve beyaz eşyaları duvara sabitledik.

Duvarlarda asılı ayna, cam süs eşyaları, porselen biblo ve tabloları duvara 
kancalı vida ve dübelle sabitledik.

Kitaplık raflarına gergi taktık.

Dolap kapaklarına tutaç veya mıknatıslı kilit taktık.

Bilgisayar ve televizyonun kayıp devrilmemesi için altına kaydırmaz taktık.

Eşaların yerini çıkış yollarını kapamayacak şekilde değiştirdik.

Merdivenlere kaydırmaz şerit yapıştırdık.

Elektrik, su ve doğalgaz vanasının yerlerini öğrendik.

Yangın söndürücünün nasıl kullanıldığını öğrendik.

Dolap içlerinde kaydırmaz örtü kullandık.

Tehlikeli ve yanıcı sıvıların ağızlarını sıkıca kapatarak uygun şekilde
sakladık.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin de içinde olduğu deprem çantasının
yerini öğrendik.

14



5. BÖLÜM
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Karar verme, gözlem, eleştirel düşünme,
     mekanı algılama
     tablo, grafik ve diyagram çizme
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Öğrencilerin Aile Deprem Planı ve Ev Tehlike
     Avı ödev çalışmaları
Ödev      -
Ekler      Ek 1: Sınıfta Tehlike Avı
DASK İçerik    Kurallara Uyalım:
     Evimiz Güvenli, Ailemiz Güvende Olsun

Etkinliğin İşlenişi:
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5

Ayaklı dolaplar, kitaplıklar ve duvar rafları yapısal bir desteğe (duvar, 
kolon, kiriş gibi) sabitlenmiş mi?

Ağır nesneler, oturan öğrencilerin başlarının üzerinde bulunan raflardan 
kaldırılmış mı?

Akvaryumlar ve diğer potansiyel olarak tehlikeli maddeler oturma 
alanlarından uzakta mı?

Sınıftaki bitkilerin tümü hafif, kırılmaz saksılarda ve kancalarla 
tutturulmuş mu?

Teknolojik aletler sağlam bir platforma sağlam bir şekilde sabitlenmiş mi 
veya kilitlenebilir tekerlekleri olan bir tekerlekli arabaya sağlam bir şekilde 
bağlanmış mı?
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6. BÖLÜM
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Sosyal Bilgiler
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı    İnsanlar, Yerler ve Çevreler
Etkinliğin kazanımları    Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme
Etkinliğin süresi     80 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Kalem, Silgi
     DASK Videosu: Zorunlu Deprem Sigortası
     DASK Videosu: Depremin Yolculuğu
Ödev      Ek4: Depreme Dayanıklı Ev Yapma Ödevi 
Ekler      Ek 1: İçerik 5 
     Ek 2: Zihninizi Serbest Bırakın
     Ek 3: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Soruları
     Ek 4: Depreme Dayanıklı Ev Yapma Ödevi 
DASK İçerik    Sigorta Nedir?
     Zorunlu Deprem Sigortasını Öğrenelim

Ön Hazırlık:

DASK tarafından gönderilen Ek 2: Zihninizi Serbest Bırakın Alıştırması ve Ek 3: Altı Sapkalı 
Düsünme Tekniği Soruları sınıfta hazır edilir.

Altı Şapka Tekniği uygulamasında öğencilerin şapka yapabilmesi için farklı renklerden
fon kartonları hazırlanır. Bu imkân yoksa öğrencilere önceden bilgi verilerek evlerinden o
renkte şapka veya kurdele getirmeleri istenebilir.
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Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen öğrencilere bir etkinlik yaparak derse başlayacakları bilgisini verir ve Ek 2: 
Zihninizi Serbest Bırakın kâğıtlarını dağıtır. Öğretmen etkinlik kâğıdının nasıl doldurulacağı 
ile ilgili öğrencilere şu açıklamayı yapar: “Bu bir çağrışım çalışmasıdır. Kavramlara ilişkin 
aklınıza ilk gelen kelimeleri yazmanız ve görselleri çizmeniz bekleniyor. Kelime 
yazacaksanız tek bir kelime, bir kelime grubu, slogan veya cümle yazabilir, çizim 
yapacaksanız bir resim ya da sembol çizebilirsiniz. Bu çalışmada doğru ya da yanlış 
cevap yok. Resim beceriniz de önemli değil. Aklınıza neler geliyorsa serbest bir şekilde 
yazabilir ya da çizebilirsiniz. Şimdi 1 numaralı kutucuğa SİGORTA denilince aklınıza 
gelen ilk kelimeyi yazın ve sigorta kavramının size çağrıştırdığı görseli çizin.” Etkinlik için 
5 dakika süre verilir. Arkasından aynı çalışma 2 numaralı kutucukta bulunan Zorunlu 
Deprem Sigortası kavramı için yapılır.

2. Tüm öğrenciler etkinliklerini tamamladıktan sonra öğretmen öğrencilerden sigorta 
kavramıyla ilgili çağrışımlarını paylaşmalarını ister. Daha sonra Zorunlu Deprem Sigortası 
ile ilgili çağrışımlar paylaşılır. Öğrencilere dersin sonunda bu etkinliğin bir kez daha 
yapılacağı, kâğıtlarına isimlerini yazarak teslim etmeleri söylenir. Öğrenci kâğıtları toplanır.
 
3. Afet hasarlarına karşı sigortanın koruyucu rolü ve Zorunlu Deprem Sigortası’nın daha 
iyi anlaşılması için öğretmen öğrencilere Zorunlu Deprem Sigortasını ve Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu’nun (DASK) önemini anlatan videolar izleneceği bilgisini verir. Önce 
“Zorunlu Deprem Sigortası” videosu ardından da “DASK Nedir?” videolarını izletilir. 
Öğrencilerden DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkındaki fikirleri alınır. Öğretmen İçerik 
5’ten yararlanarak ek açıklamalar yapar.

4. “Depremi yaşamış insanlar DASK hakkında ne düşünüyor olabilir?” sorusu sorularak 
öğrencilerin fikirleri alınır. İzledikleri videolar ile ilişki kurulur.

5. Videoların ardından öğrencilere Altı Şapkalı Düşünme Tekniği’nin uygulanacağı 
söylenir. Bu teknikle Zorunlu Deprem Sigortası konusunda farklı açılardan düşünerek 
konuya ilişkin bir senteze ulaşmalarının sağlanacağı belirtilir. Teknik kısaca açıklanır ve 
farklı şapkaların temsil ettiği düşünme biçimleri paylaşılır.
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Bu konuda derinleşmek isteyen öğrenciler için Ek 4'de yer alan Depreme Dayanıklı Ev 
Yapma Ödevi verilebilir. Öğretmen, ödev sürecinde öğrencilere rehberlik etmeli ve ödevler 
sınıf ortamında sunularak öğrenciler arası etkileşim artırılmalıdır.
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Kazaların ya da afetlerin ne zaman başımıza geleceğini bilemeyiz. Bu tür olumsuz olaylar 
hayatımızı derinden etkileyebilir ve maddi kayıplara yol açabilir. Maddi zararı azaltmak 
için çeşitli parasal destek yöntemleri bulunuyor. Sigorta, çeşitli tehlikelerden 
kaynaklanabilecek maddi kayıplarımızı karşılar. Sağlığımız, evimiz, işimiz ve eşyalarımız için 
sigorta yaptırabiliriz. Örneğin, sağlık sigortamız varsa hastalandığımızda hastane 
masraflarımızı bu sigortayla karşılayabiliriz.

Türkiye bir deprem ülkesi. Geçmişte yaşandığı gibi gelecekte de depremler olmaya 
devam edecek. Bu nedenle depremlerin yol açabileceği maddi kayıplara karşı önlem 
alarak sigorta yaptırmalıyız.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 2000 yılında Zorunlu Deprem Sigortası ile 
depremde evimizde oluşacak maddi zararları karşılamak için kuruldu.

Zorunlu Deprem Sigortası, depremden sonra hayatımıza devam etmek için maddi kaynak 
sağlar, evimizde meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasında yardımcı olur. 
Örneğin deprem nedeniyle evimizin duvarlarında çatlak oluşursa DASK evimizin tadilatı 
için gerekli maddi desteği sunar. Böylelikle kısa zamanda evimizi eski hâline  getirebiliriz.  
Zorunlu Deprem Sigortası devlet tarafından sunulan bir güvencedir; evleri depreme ve 
depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, toprak kayması ve dev dalga (tsunami) 
gibi afetlere karşı güvence altına alır.

Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen ev sahipleri, en yakın 
sigorta şirketine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilir. Ev ve kimlik 
bilgilerini gösteren herkes Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahibi olabilir.

Depremden sonra, evimizdeki hasarı tamir edebilmemiz için paraya ihtiyaç duyarız. 
Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olan aileler, bu parayı DASK’tan alırlar. DASK’tan alınan 
bu para ailemizin ücret ödeyerek satın aldığı sigorta güvencesinin karşılığıdır. Ailemizin ne 
kadar ücret ödemesi gerektiği ise evimizin yaşına, büyüklüğüne ve nasıl yapıldığına göre 
belirlenir.

Ek 1: İçerik 5
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Sigortalı aileler, evleri depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı 
Merkezi’ne başvurur. Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit 
Görevlisi sigortalı evleri ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar DASK 
tarafından ödenir.

Yeni bir ev aldığımızda ya da yeni bir eve taşındığımızda ailemizin öncelikle elektrik ve su 
ihtiyacı için başvuru yapmaları gerekir. Evimize elektrik ve su bağlantısının yapılması için 
Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip olmamız gerekir.

Yani Zorunlu Deprem Sigortası, depremden sonra hayatımıza devam etmek için maddi 
kaynak sağlayarak en zor zamanlarımızda hayatımızın iyileştirilmesine destek verir. 
Zorunlu Deprem Sigortası evlerinizde meydana gelen ikincil afetlerin hasarlarını da 
karşılar.

Deprem sonrasında evimiz yıkılmasa da zarar görebilir. 

Bu hasarlar ister doğrudan sarsıntı nedeniyle olmuş olsun, ister deprem nedeniyle 
meydana gelen ikincil afetler sonucunda oluşsun Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında 
değerlendirilir. Deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve 
toprak kayması nedeniyle binalarda oluşacak hasarlar DASK tarafından karşılanır.



......................................................................................................................................

Ek 2: Zihninizi Serbest Bırakın

Bu çalışmada ‘Sigorta’ ve ‘Zorunlu Deprem Sigortası’ kavramlarının size neleri 
çağrıştırdığını görseller veya kelimeler yoluyla ifade etmeniz beklenmektedir. Her 
kutucuğa o kavramın size çağrıştırdığı bir kelime yazmanız ve bir görsel çizmeniz 
beklenmektedir. Kelime; tek bir kelime, bir kelime grubu, slogan veya cümle; görsel de bir 
resim ya da sembol olabilir. Burada önemli olan resim beceriniz değildir. Bu çalışmada 
doğru bir cevap yoktur. Kavramların sizdeki çağrışımlarını yansıtmanız istenmektedir.

İlgili kutucuklar dersin başında ve sonunda olmak üzere iki kere doldurulacaktır.
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Bu çalışmada sizden, Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili altı şapka etkinliği yapmanız 
beklenmektedir. Bu teknikte her bir şapka farklı duyguları ve bakış açılarını içermektedir. 
Aşağıda size yardımcı olması için her bir şapkaya ilişkin sorular verilmiştir. Her bir soruyu 
öğrendiklerinizi düşünerek ve arkadaşlarınızla tartışarak, kısaca cevaplayın. Cevaplarınızı 
defterlerinize not etmeyi unutmayın.

Ek 3: Altı Şapka Tekniği Çalışma Yaprağı
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Depremler, yalnızca yapılarımızı olumsuz etkilediklerinde ve güvenliğimizi tehlikeye 
soktuklarında yıkıcı olan doğal afetlere dönüşür. Bir deprem olasılığını her zaman 
aklımızda tutmamız gerekir. Özellikle yaşadığımız binaların depreme dayanıklı olması 
oldukça önemlidir. Mimarlar ve mühendisler de bir yapı tasarlarken, depremlerin etkilerini  
göz önünde bulundurmak zorundadır. 

• Çalışmanız süresince araştırmacı günlüğü tutmanız gerekmektedir. Ön hazırlık, 
Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme adımlarını kullanın. En sağlam binayı yapmak için 
yaptığınız araştırmaları, planları ve kullandığınız materyalleri not edin. Denemeleriniz 
sonucunda neden başarılı ya da başarısız olduğunuza ilişkin fikirlerinizi yazın.

• Çalışmanız tamamlandığında sınıfta hep birlikte yapılan binaların sağlamlığı test 
edilecektir. Binalar sallanma zemini üzerine konularak zemin hareket ettirilecek, hangi 
bina daha uzun süre dayanırsa en başarılı yapı seçilecektir.

• Çalışmanızı yaparken bilimsel araştırma sürecini izlemeniz, adımlarınızı not etmeniz, 
temiz ve özenli çalışmanız önemlidir.

Ek 4: Depreme Dayanıklı Ev Yapma Ödevi

Ülkemizde birçok farklı dönemde (1975, 2007, 2018 gibi 
yıllarda) deprem bina yapım yönetmelikleri hazırlanmış ve 
yayınlanmıştır. Bina tasarlayacak mimar ve mühendisler 
bu yapı şartnamelerine uygun bina yapmak 
zorundadırlar. Ancak, bazı durumlarda insanlar bu 
şartnamelere uymadan bina yapmakta ve standart dışı 
malzeme ve uygun olmayan işçilik ve yapılan binaların 
yetersiz denetimi sonucu depreme dayanıksız yapılar 
oluşmaktadır. Bu tür yapılar depremlerde ağır hasar alan 
(bina güçlendirmesi yapılamayacak derecede hasar, 
oturulamayacak durumda olan ve yıkılması gereken 
binalar) veya göçen binalar olarak bilinirler. Bu çalışmada 
sizden bir mühendis olduğunuzu düşünmeniz ve depreme 
dayanıklı bir bina modeli yapmanız beklenmektedir.
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Ön Hazırlık

Depremde zarar görmüş bina fotoğraflarını inceleyin. Bu binaların neden zarar görmüş 
olabileceğine ilişkin fikir üretin. Bu konuda yazılmış gazete haberlerini inceleyebilir; 
yapılmış çalışmaları araştırabilirsiniz. Fikirlerinizi yazılı hâle getirin. Siz olsaydınız bu 
binalarda neyi farklı yapardınız? Cevaplarınızı listeleyin.

Binalarda oluşan hasarlar sadece yapım tekniği, kullanılan kötü malzeme ya da kötü 
işçilik gibi binaların yapım süreci ile ilişkili faktörlere bağlı değildir. Bina yapıldıktan sonra 
binaların bakımını yapmama, özellikle binaların taşıyıcı sistemlerinin sudan korunmaması 
nedeniyle kolon ve kirişlerde oluşan korozyon (paslanma), bina kaplama ve sıvaların 
dökülmesi neticesi betona giren yağmur ve kar suyu gibi etkenler binaların dayanımını 
önemli ölçüde zayıflatır. Binalarda oturan kişilerin farklı sebeplerle binaların taşıyıcı 
sisteminin belkemiği olan kolonları ortadan kaldırmaları gibi insan kaynaklı hatalar da 
bina hasarlarının sebepleri arasındadır.

Tasarım Süreci

Şimdi mimar/mühendis olan sizsiniz. Bir bina tasarlayıp maketini yapacaksınız. Yaptığınız 
araştırmalara dayanarak binanızın şeklini, yüksekliğini, büyüklüğünü tasarlayın. Binanızı 
yaparken kullanacağınız malzemeyi seçin. Dondurma çubukları, çubuk makarna, pamuk, 
ataş, kürdan, kumaş, pipet, köpük vb. birçok malzemeden yararlanabilirsiniz. Bina 
tasarımınızın ve seçtiğiniz malzemenin nedenini açıklayın.

Uygulama

Tasarımınızı uygulamaya geçirerek binanızı yapın. Evde basit bir sallanma zemini 
oluşturarak binanızın dayanıklılığını test edin. İki kalın karton arasına masa tenisi topları 
koyarak sallanan bir zemin oluşturabilirsiniz. Binanızı bu zemin üzerine koyarak zemini 
hareket ettirin ve binanızın sağlamlığını test edin.

Değerlendirme

Binanızın dayanıklılığını değerlendirin. Bina şekli ve materyali üzerinde değişiklik yaparak 
tekrar deneyin. En sağlam binayı yapana kadar bu döngüyü devam ettirerek son ürüne 
ulaşın.

• Sınıfta binaların sağlamlığını test ettikten sonra, bu çalışmayı bir daha yapsaydınız 
neleri farklı yapacağınızı tartışınız. En beğendiğiniz tasarımı ve neden beğendiğinizi 
açıklayın.
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Görsel Sanatlar
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin kazanımları    Görsel İletişim ve Biçimlendirme Öğrenme Alanı
     Görsel sanat çalışmasını oluştururken
     biçimlendirme basamaklarını kullanır.
     Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu
     çalışmalar yapar.
Ara disiplinler ve ders içi ilişkilendirme Ders: Sosyal Bilgiler
     Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  İletişim, tasarım becerisi
Etkinliğin süresi     40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Fon karton
     Karton kutu
     Renkli kalem
     Makas
     Yapıştırıcı
Ödev      -
DASK İçerik    Sigorta Nedir?
     Zorunlu Deprem Sigortasını Öğrenelim

Ön Hazırlık:

Kumbara yapmak üzere bir karton kutu hazırlanır ya da öğrencilerden ev modeline 
dönüştürülebilecek atık materyaller getirmeleri istenir.

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen bir önceki ders Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili öğrenilenleri hatırlatarak 
derse başlar. Önceki derste hem videolarda hem de içerik açıklamalarında vurgulanan 
“DASK dev bir kumbaradır” ifadesi öğrencilerle tartışılır.

2. Öğretmen, DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası’nı temsilen birer kumbara yapacaklarını 
söyler. Sınıfa büyük bir karton kutu getirilir. Öğrenciler ile birlikte bu karton kutunun nasıl 
eve dönüşebileceği sorgulanır. Ardından karton kutu evin gövdesi olarak kabul edilir. 
Kapaklarından yararlanarak çatısı yapılır. Öğrenciler üzerine pencere ve kapı resimleri 
çizerek evi tamamlar. Evin üzerine para atılabilecek bir delik açılarak kumbara 
tamamlanır. Öğrenciler oluşturulan dev kumbaranın üzerine DASK ve Zorunlu Deprem 
Sigortası ile ilgili sloganlar yazar ve resimler çizer. Doğrudan üzerine çizim yapılması 
kumbaraya zarar verecekse ayrı kâğıtlara yapılan çalışmalar kumbaraya yapıştırılabilir.
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Matematik
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı   Doğal Sayılar
Etkinliğin kazanımları    Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini
     gerektiren problemleri çözer.
Ara disiplinler ve ders içi ilişkilendirme Ders: Sosyal Bilgiler
     Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Problem çözme, sözel akıl yürütme, sayısal akıl
     yürütme, matematiksel okuryazarlık
Etkinliğin süresi     40 dakika + 40 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   Matematik Defteri
     Kalem
     Silgi
Ödev      -
Ekler     Ek 1: Zorunlu Deprem Sigortası Tablosu
DASK İçerik    Sigorta Nedir?
     Zorunlu Deprem Sigortasını Öğrenelim

Ön Hazırlık:

Öğretmen DASK tarafından gönderilen Ek 1: Zorunlu Deprem Sigortası Tablosu 
materyallerini hazırlar. 

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen derste toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler çözüleceği bilgisini
vererek derse başlar.

2. Çözülecek problemlerin, Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili olduğunu açıklar. Problem
çözmeye başlamadan önce “Zorunlu Deprem Sigortası neydi?”, “Ne işe yarıyordu?”
soruları ile konu tekrar hatırlanır.

3. Öğretmen Ek 1: Zorunlu Deprem Sigortası Tablosu’nu öğrencilere dağıtır. 1. sütunda il
adı, 2. sütunda ilçe adı ve 3. sütunda Zorunlu Deprem Sigortalı ev sayılarının verildiğine
dikkat çeker ve tablo tüm sınıf tarafından incelenir.
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4. Öğretmen, bu tablodaki verilerden yararlanarak yine Ek 1 üzerinde yer alan problemleri
okumalarını ve defterlerine çözmelerini ister. Bunun için 15 dakika süre verir.

5. Süre bitiminde sırayla her bir problemin çözüm yolu hakkında öğrencilerin fikirleri alınır.

6. Problemler tahtada öğrencilere çözdürülür. Öğretmen, öğrencilere tahtada bulunan
sonuçlar ile kendi buldukları sonuçları karşılaştırmalarını, yanlış çözüm ve sonuçların
düzeltilmesini ister. Kendisi de sıraların arasında dolaşarak cevapları kontrol eder.

7. Daha sonra öğretmen problem kurma çalışması yapılacağını söyler. Ek 1’deki tabloda
bulunan verilerden ve çözülen problemlerden yararlanarak defterlerine bir problem
oluşturmalarını ve oluşturdukları problemin çözümünü yapmalarını ister. Öğrenciler 
çalışmalarını yaparken öğretmen sıraların arasında dolaşarak öğrencilere rehberlik eder.

Sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması durumunda problem kurma çalışması grup 
çalışması olarak yapılabilir.

8. Süre bitiminde yazılan problemler paylaşılır. Problemlerin kuruluş biçimi, verilenler ve 
istenilenler arasındaki tutarlılık kontrol edilir. Her öğrenci oluşturduğu problemi ve 
çözümünü arkadaşlarına sunar. Öğretmen ve tüm öğrenciler tarafından sonuçlar kontrol 
edilir.

9. Öğretmen, illerdeki ev sayısı ile poliçe sayısı eşit olduğunda tüm ülkenin Zorunlu Deprem 
Sigortası güvencesinde olacağına dikkat çekerek dersi bitirir.
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Ek 1: Zorunlu Deprem Sigortası Tablosu

İL

BURDUR

BURDUR

ÇORUM

ÇORUM

EDİRNE

EDİRNE

EDİRNE

EDİRNE

DENİZLİ

DENİZLİ

DENİZLİ

DENİZLİ

GAZİANTEP

GAZİANTEP

GAZİANTEP

KOCAELİ

KOCAELİ

BURSA

BURSA

DİYARBAKIR

KARAMANLI

GÖLHİSAR

İSKİLİP

KARGI

HAVSA

UZUNKÖPRÜ

İPSALA

ENEZ

ÇAL

SARAYKÖY

KALE

HONAZ

ARABAN

NURDAĞI

İSLAHİYE

DİLOVASI

KANDIRA

İZNİK

ORHANELİ

ÇINAR

1.016

2.242

1.676

1.535

1.337

7.163

1.402

3.057

1.697

3.396

1.199

2.196

1.316

2.825

5.191

2.526

8.402

5.833

1.166

516

İLÇE
ZORUNLU DEPREM
SİGORTALI EV SAYISI

*Tablo 27 Eylül 2022 itibariyle oluşturulmuştur.

Aşağıdaki problemleri tablodaki verilerden yararlanarak çözünüz.
• Gaziantep’in Araban, Nurdağı ve Islahiye ilçelerindeki Zorunlu Deprem Sigortalı ev 
sayılarının toplamı kaçtır?
• Zorunlu Deprem Sigortalı sayısının en fazla olduğu ilçe ile en az olduğu ilçe sayısı 
arasındaki fark kaçtır?
• Edirne’nin Enez ve İpsala ilçelerindeki Zorunlu Deprem Sigortalı evlerin sayısının 
toplamına kaç eklenirse Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Zorunlu Deprem Sigortalı ev 
sayısına ulaşılabilir?
• Burdur’un Gölhisar ve Kargı ilçelerindeki Zorunlu Deprem Sigortalı ev sayıları 
arasındaki fark ile Denizli’nin Honaz ve Kale ilçelerindeki Zorunlu Deprem Sigortalı ev 
sayıları arasındaki farkın toplamı kaçtır?
• Kocaeli’nin Dilovası ve Kandıra ilçesindeki Zorunlu Deprem Sigortalı ev sayılarının 
toplamı kaçtır?
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Etkinliğin uygulanacağı ders   Türkçe
Etkinliğin sınıf seviyesi    İlkokul 4
Etkinliğin öğrenme alanı   Dinleme/İzleme-Konuşma-Okuma-Yazma
Etkinliğin kazanımları    Dinleme/İzleme Öğrenme Alanı:
     Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
     Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
     Konuşma Öğrenme Alanı:
     Hazırlıklı konuşmalar yapar.
     Okuma Öğrenme Alanı:
     Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
     Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
     Yazma Öğrenme Alanı:
     Hikâye edici metin yazar.
     Bilgilendirici metin yazar.  
Ara disiplinler ve ders içi ilişkilendirme Ders: Sosyal Bilgiler
     Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
Etkinliğin kazandıracağı beceriler  Eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, empati
Etkinliğin süresi     80 dakika
Materyal, Araç, Gereç, Malzeme   İlgili görseller
     Karton
     Makas
     Renkli kalem
Ödev      -
Ekler     Ek 1: Seçim Duvarı
     Ek 2: Hikaye Yazma Görseli
DASK İçerik    Tüm içerikler

Etkinliğin İşlenişi:

1. Öğretmen bu derste doğal afetler ve Zorunlu Deprem Sigortası konularında 
öğrenilenleri farklı yollarla yansıtmalarına fırsat sağlayan etkinlikler yapılacağını belirterek 
Seçim Duvarı uygulamasından bahseder.
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Seçimler sınıf mevcudu göz önüne alınarak bireysel ya da grup çalışması şeklinde 
yapılabilir. Zaman yönetimi konusunda sorun yaşanan sınıflarda iki seçim yaptırılabilir.
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Öğrenci çalışmaları akran öğretimi için bir fırsat olarak görülebilir. Yapılan çalışmalardan 
alt sınıfların gezmesi için bir sergi düzenlenir, Kinestetik etkinlikler için izleme saati belirlenir. 
Sergi duyurulur. Sergi alanı düzenlenerek belirtilen zaman diliminde alt sınıftaki 
öğrencilerin gezmesi sağlanır. Bu süreçte çalışmaları yapan öğrenciler de konuyla ilgili 
ziyaretçilere bilgi verir. Bir başka yol olarak gerekli düzenlemeler yapılarak öğrencilerin 
gruplar hâlinde alt sınıflara giderek çalışmalarını paylaşmaları da sağlanabilir. Öğrenci 
çalışmaları bir sergi hâline getirilerek velilerin incelemesi sağlanabilir.

• Öğrencilerin seçtikleri görevlerden en az bir tanesi 1, 2, 6, 7, 8 kutucuklarından birine ait 
olmalıdır.

• Serbest Seçim kutusunun amacı, kutularda yazmayan ama öğrencinin aklına gelen 
yaratıcı bir görevi yapmaları için fırsat sağlamaktır. Bu şekilde fikirleri olan öğrenciler 
varsa, bu kutuya kendi oluşturdukları görevi öğretmenin de onayı ile yazabilirler.
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. Ankara.

. Ankara.
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