
DOĞA HAREKET EDİYOR: 
DOĞA OLAYI NEDİR? 
HER DOĞA OLAYI 
AFET MİDİR?
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1. Doğa Hareket Ediyor:

Doğa Olayı Nedir?
Her Doğa Olayı Afet midir?
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1. Bölüm:
Etkinlik 1.1:
Doğanın Hareketliliği, Doğa Olayları ve Afetler

 Üzerinde yaşadığımız dünya tam 4,5 milyar yıldır 
canlı ve cansız varlıklara ev sahipliği yapıyor.
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 Dünya değişmeye devam ediyor ve bu 
değişim havanın, suyun ve yerin hareketi 
sayesinde oluyor. 
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“Gelin şimdi dünyadan ve 
Türkiye’den örneklerle 

doğa olayları
sonucunda oluşan değişimlere

bir bakalım.”
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Doğa Hareket Ediyor

 Her gün doğanın pek çok hareketine tanık oluruz. 

 Rüzgâr eser, şimşek çakar, gök gürler, yağmur yağar, 
deniz dalgalanır, fırtına olur, sel olur, kar yağar, çığ düşer, 
toprak kayar, kaya düşer, deprem olur, volkan püskürür… 
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 Doğanın bu hareketlerine doğa olayı denir.
Doğa olayları dünyanın olduğu gibi bizim de 
yaşamımızın bir parçasıdır ve yaşamımızı 
sürdürebilmemiz için doğa olaylarının devam 
etmesine ihtiyaç duyarız.

 Örneğin, yağmurun yağması toprağı canlandırır. 
Kış mevsiminde kar yağması, göl, baraj ve 
göletlerin suyla dolmasını, yaz aylarında susuz 
kalmamamızı sağlar.

 Doğa olaylarını engelleyemeyiz; rüzgâr esmesin, 
kar yağmasın, deprem olmasın diyemeyiz. Doğa 
olayları her zaman olacaktır. 
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 Peki, doğa olayları tehlikeli midir ya da 
afet midir? Büyüklerimiz bazen doğa 
olaylarından yanlışlıkla “afet” olarak söz 
ediyor. Örneğin,“deprem bir afettir” diyorlar.

 Doğa olaylarının önüne geçilemez ancak 
sonuçları her zaman afet olmayabilir.

“Peki
deprem gibi 
doğa olayları
ne zaman ve

nasıl afete dönüşür?
Gelin şimdi bu sorunun

cevabını öğrenelim.”
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Doğa olayları kendi başlarına tehlike ya da 
afet oluşturmaz.

 Doğa olayları insanların yaşamadığı, zarar 
görebilecek canlıların olmadığı yerlerde tehlike 
yaratmaz, ıssız yerlerde meydana gelen doğa 
olaylarını hissetmediğimiz için farkına 
varmayabiliriz.
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 Doğa olayıyla karşı karşıya olan insanlar, diğer canlılar, konutlar, okullar, hastaneler, 
işyerleri korunmasız ve zarar görebilecek durumda ise, o zaman doğa kaynaklı tehlike 
söz konusudur.
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 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 çalışmalara 
afet riski azaltma çalışmaları denir.
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 Eğitimsizlik nedeniyle afet riski artar. 
Afet riskinin artmaması için insanların bu 
konuda bilgilenmesi ve gerekli önlemleri 
alması gerekir.

TEHLİKE

RİSK

AFET
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 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.



14

“ Peki bu derste neler öğrendik?
Bu dersten çıkaracağımız ana mesajlar nelerdir? ”
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Etkinlik 1.1 Ek 2: Frayer Diyagramı
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Etkinlik 1.1 Ek 3: Tehlike-Risk-Afet Tablosu
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Etkinlik 1.1 Ek 4: Doğal Afet Afiş Çalışması Ödevi

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 kullanın.
 • Doğal afetin tanımına, sebep ve korunma yollarına, ülkemizde daha çok görüldüğü bölgelere, 
 afetle ilgili tehlike, risk örneklerine, ilgili gazete haberlerine yer verin.
 • Kullanılan kaynakları belirtin.
• Görsel tasarımı etkili bir şekilde yapmanız beklenir.
 • Yazı karakteri büyüklüklerinin ve yazım stilinin okunabilir seçin.
 • Yazı ve görsel oranını iyi ayarlayın.
 • Görsellerin içeriği doğru yansıtmasına dikkat edin.
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Etkinlik 2.1 Ek 1: Türkiye’de Deprem Sonrasında Aynı Sokaktan Binaların Çizimi




