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Alıştırma “Zihninizi Serbest Bırakın”

Sigorta denince aklınıza ne geliyor?

 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.  
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 Sigorta, çeşitli tehlikelerden 
kaynaklanabilecek maddi kayıplarımızı 
karşılar. Sağlığımız, evimiz, işimiz ve 
eşyalarımız için sigorta yaptırabiliriz. 
Örneğin, sağlık sigortamız varsa 
hastalandığımızda hastane masraflarımızı 
bu sigorta ile karşılayabiliriz.

Peki Zorunlu Deprem Sigortası denilince 
aklınıza neler geliyor ?
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 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.
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 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 2000 yılından 
beri 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 
karşılanmasına yardımcı olur. Örneğin, deprem 
nedeniyle evimizin duvarlarında çatlak oluşursa DASK 
evimizin tadilatı için gerekli maddi desteği sunar. 
Böylelikle kısa zamanda evimizi eski haline getirebiliriz.
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 Zorunlu Deprem Sigortası devlet tarafından 
sunulan bir güvencedir; konutları depreme ve 
depremin doğrudan neden olduğu yangın, patlama,  
toprak kayması ve dev dalga (tsunami) gibi afetlere 
karşı güvence altına alır.
 
 Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına 
almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta 
şirketine veya banka şubesine giderek sigortalarını 
yaptırabilir. Konut ve kimlik bilgilerini gösteren 
herkes Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olabilir. 
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 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.

 Sigortalı aileler, evleri depremde hasar gördüğünde 
ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurur. 
Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK 
Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. 
Böylece uygun olan en kısa sürede hasar DASK 
tarafından ödenir.
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 Yeni bir ev aldığımızda ya da yeni bir eve 
taşındığımızda ailemizin öncelikle elektrik ve su 
ihtiyacı için başvuru yapmaları gerekmektedir. 
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.
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Zorunlu Deprem Sigortası konutlarınızda 
meydana gelen ikincil afetlerin hasarlarını da 
karşılar! 

 Deprem sonrasında evimiz yıkılmasa da zarar 
görebilir. Zorunlu Deprem Sigortası evimizde 
oluşan tüm hasarları karşılar.

 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, patlama,  
dev dalga (tsunami) ve toprak kayması nedeniyle 
binalarda oluşacak hasarlar DASK tarafından 
karşılanır.
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Etkinlik 6.1 Ek 2: Zihninizi Serbest Bırakın
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Etkinlik 6.1 Ek 3: Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Soruları
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Etkinlik 6.3 Ek 1: Zorunlu Deprem Sigortası Tablosu
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Etkinlik 6.4 Ek 1: Seçim Duvarı
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Etkinlik 6.4 Ek 2: Hikaye Yazma Görseli




