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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Güvenlik, insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Güvenli yaşamak
hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olmak, bu
tehlike ve risklere karşı gerekli tedbirleri alarak yaşamaktır.
İlk yapılan konutlar, yağış, soğuk hava, yabani hayvanlar gibi unsurlardan korunma
amacı güdülerek içinde bulunulacak çevreye ve etkenlerine göre değişik şekillerde ortaya
çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve konutlarda kullanılmasıyla yaşam kalitesi yükselmiş; bu
da beraberinde güvenlik sorunlarını getirmiştir.
Konut güvenliği, konutta yaşayan bireylerin sağlıklarını korumak, herhangi bir kazaya
mahal vermemek, kısacası can ve mal güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken önemli
bir konudur. Konut bireylerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri huzurlu ve güvenli bir
mekândır. Huzurun ve mutluluğun devamı için konutta yaşayan bireylerin evlerini her türlü
riske karşı güvende hissetmeleri şarttır.
Güvenlik olgusunun gelişmesi için bireylerin kendi oturdukları konutta gereken
güvenlik tedbirlerini alması gerekir. Sadece konutta yaşayan bireylerin alacağı tedbirlerle
güvenlik tam anlamıyla sağlanamaz. Bunun için de konutlarda uygulanan ve her türlü riske
karşı güvence veren sigorta sistemleriyle güvenliği tamamlamak gerekir.
Bu modül ile konutlarda risklere karşı uygun güvenlik önlemlerini alma, konutun
özelliğine uygun sigorta yaptırma ile ilgili konuları öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Uygun ortam ve koşullar sağlandığında evde risklere karşı uygun güvenlik önlemleri
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Evde karşılaşılabilecek riskler ve bunlar için uygulanacak güvenlik önlemleri
hakkında uzman kişilerden ve internetten bilgi edininiz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. RİSKLERE KARŞI GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
Evler, birey ya da ailenin sürekli yaşadığı sosyal ünitelerdir. Ev kavramı dört duvarlı,
saz çatılı sığınaklardan yüzlerce kişinin barındığı apartmanlara kadar geniş bir olguyu
kapsamaktadır. İlk çağlarda evler, insanların kendilerini ve ailelerini doğanın yıpratıcı
etkilerinden ve yabani hayvanlardan korumak için kullandıkları, genelde sadece uyumak için
içine girdikleri sığınaklardı.

Resim 1.1: Konut
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Çağımızda artan nüfus, gelişen teknoloji, konut standartlarının yükselmesi, kullanılan
araç-gereç ve eşyaların çeşitlenmesi sonucu, bireylerin yaşadıkları konutta sağlıklı ve
güvenli olabilmeleri için bazı risk faktörleri ile başa çıkmaları gerekmektedir. Bireyler,
konutta oluşabilecek her türlü riske karşı çeşitli güvenlik önlemleri alarak yaşanabilecek
olumsuz sonuçlardan korunabilir.

1.1. Fiziki Şartlarda Güvenlik Önlemleri
Konutta yaşayan bireyler için güvenlik önlemlerinin alınması, risk faktörlerinin
ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesiyle başlar. Bunun için yapılacakların başında
fiziki şartlarda güvenlik önlemleri almak gelir.
Konutun kapı bölümünde güvenlik önlemleri almanın gerekliliği, hırsızlıktan
korunmaktır. Bu durumda sağlam kapılar taktırılmalı, kapılar çok sayıda kilitle kilitlenebilir
cinsten olmalıdır. Balkon veya teras kapıları kilitlenebilir bir sisteme sahip olmalıdır.

Resim 1.2: Konutun kapı bölümünde güvenlik önlemleri

Pencere bölümleri kolay açılmayan, dayanıklı ve kilitlenebilen kollara sahip olmalıdır.
Ayrıca bodrum pencereleri de parmaklıklarla kapatılmalıdır. Parmaklıkların, içi dolu,
paslanmayan türden, sağlam ve sık bir şekilde dizilmiş olması güvenlik açısından önemlidir.
Konutun çevresine fiziki şartlara uygunsa duvarlar, beton engeller, tel örgü, bariyer,
aydınlatma sistemi, ikaz levhaları vb. gibi güvenlik sağlayıcı tedbirler uygulanabilir.
Bunların dışında evde kullanılan alarm sistemleri bütün olumsuz durumlara karşı
erken uyarı sistemidir. Evde olabilecek ve kötü sonuçlar doğurabilecek fiziki şartlarda kişiyi
uyaran alarm sistemi güvenli bir koruma sağlar. Doğanın yaşatacağı olumsuz fiziki şartlar
içinde yaşanılan konutları sigortalatmak, zararın karşılanması açısından bir güvenlik
tedbiridir.
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1.2. Evin Tesisatlarında Güvenlik Önlemleri
İnsanların yaşadıkları konutta huzurlu olabilmeleri için bazı risk faktörlerini ortadan
kaldırmaları gerekmektedir. Konutta güvenliği sağlamanın en önemli koşullarından biri, su,
elektrik, doğal gaz tesisatlarının bakım ve onarımını düzenli olarak yaptırmaktır.
Konutta tesisatlardan kaynaklanan olumsuz durumlar, konutta yaşayan bireylerin
bilgisizliğinden, dikkatsizliğinden, ihmalkârlığından, unutkanlığından ve tedbirsizliğinden
kaynaklanabilir. Bu durumu önlemek için konutta var olan tesisatlarda gereken güvenlik
önlemlerinin alınması, ihmal edilmemesi gerekir.


Elektrik tesisatı

Evin elektrik tesisatı TSE (Türk Standartları Enstitüsü) standartlarında belirtilen
malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Elektrik tesisatının yapım, onarım ve bakım
işlemlerinin, konusunda uzman kişilere yaptırılması da büyük önem taşır.
Elektrik tesisatı konut için çok gerekli ve aynı zamanda çok dikkatli kullanılması
gereken bir tesisattır. Konutun elektrik tesisatı belli dönemlerde kontrol edilmeli, bozuk olan
malzemeler yenisiyle değiştirilmelidir. Yeterli bilgiye sahip olunmadığı takdirde elektrik
tesisatı tamir edilmemeli, işi bilen insanlara bırakılmalıdır. Elektrik tesisatı ile uğraşılırken
sigorta kapatılmalı ve kontrol kalemi kullanılmalıdır; prizlere dokunurken eller kuru olmalı,
ortam ıslak ve nemli olmamalıdır.
Elektrik sigortaları, elektrik besleme hatlarını fazla yüklerden ve kısa devre
akımlarından koruyan, elektrik enerjisiyle çalışan alıcıların ve insanların güvenliklerini
sağlayan emniyet malzemesidir. Günümüzde emniyetli olması ve değiştirmeye gerek
duyulmamasından dolayı otomatik sigortalar kullanılmaktadır. Konutta, elektrik tesisatındaki
güvenlik önlemlerinin alınmasında, sigorta sisteminin otomatik olup olmadığı ve doğru
çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

Resim 1. 3: Konutta elektrik tesisatı montajı
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Su, elektriği çabuk ilettiğinden banyoda elektrikli araçlar bulundurulmamalı ve
kullanılmamalıdır. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi araçlarda toprak hatlı
prizler kullanılmalıdır. Aynı zamanda elektrikli araçların kordonları sağlam olmalıdır.
Çocukların güvenliği için prizlere kapak takılmalı ya da çocukların uzanabileceği prizler
iptal edilmelidir. Elektrikli araçlardan fırın, ızgara vb. kullanılırken yanıp eriyebilecek
yüzeylere konulmamalıdır.
Konutta elektrik tesisatından kaynaklanabilecek yangın vb. durumlarda yangın
söndürme cihazı bulundurulmalı, lüzumlu telefon numaraları (itfaiye, ambulans, polis vb.)
herkesin görebileceği bir yerde asılı bulundurulmalıdır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle evlerde kullanılan elektrikli ev aletlerinin sayısı
artmıştır. Bu aletlerin kullanımı sırasında elektrik tesisatından kaynaklanabilecek bir kazaya
meydan vermemek için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar:







Düşük voltajla kullanılmamalı,
Temizlik, bakım ve onarımları aksatılmamalı,
Nemli ortamlardan korunmalı,
İletkenlerde sıyrık ve zedelenme bulunmamalı,
Arıza halinde mutlaka yetkili servislere tamir ettirilmeli,
Kullanmadan önce mutlaka talimatnamesi okunmalıdır.

Elektrik tesisatında topraklamanın olması güvenlik tedbiri açısından oldukça
önemlidir. Topraklama, elektrikli alet ile toprak arasında yapılan bağlantıya denir. Elektrik
tesisatının topraklanması, elektriği kullanmayı güvenli kılan en uygun yoldur.
Evin elektrik tesisatı dışarıdan kolayca kesilmeyecek şekilde kurulmalıdır. Konutta
oturan bütün bireylerin elektrik şalterinin yerini ve nasıl kapanacağını bilmesi kaza ve afet
anında alınacak güvenlik önlemleri arasındadır. Elektrik tesisatındaki sorunlara bağlı olarak
yangınlar konutun güvenliğinde büyük bir risk arz eder. Bu risklerden korunmak için yangın
alarm sistemleri kullanılabilir.Yangın alarm sistemleri, çeşitli algılama sensörleri ile
yangının başlangıcını algılayarak, en kısa sürede müdahale edilmesini sağladığı gibi, ayrıca
daha önce planlanan bina kaçış ve tahliye senaryosuna istinaden; elektriği, asansörleri,
yangın çıkış kapılarını otomasyona bağlı olarak serbest bırakır, hem tehlikenin büyümesini
önler, hem de binanın tahliyesini kolaylaştırır.


Su tesisatı

Konutta su tesisatı temiz ve pis su tesisatı olmak üzere ikiye ayrılır. Su tesisatında
alınacak güvenlik önlemlerinden ilki temiz ve pis su tesisat borularının iyi malzemeden
olması, eski boruların değiştirilmesi veya bakımlarının yapılmasıdır. Sıcak sudan yanma ve
haşlanmaları önlemek için sıcak su tesisatını dikkatli kullanmak gerekir.
Konutta su kaçaklarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Su borularına bağlı her
türlü elektrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar vb. eşyalar dikkatli bir şekilde monte edilmelidir.
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Zaman içerisinde musluklarda bulunan contalar sorun çıkarabilir ve su kaçaklarına
neden olabilir. Bu durumda eski contalar yenileri ile değiştirilir. Su giderlerinin içerisinin
tıkalı olması su baskınlarına neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için giderler
periyodik aralıklarla açılmalıdır. Giderleri açmak için hazır satılan kimyasal maddeler
kullanılabilir. Ayrıca giderlerin tıkanmaması için lavabolara tıkanma yaratacak şeyler
atmaktan kaçınmalı, çamaşır makinesinde yıkanacak eşyaların cepleri kontrol edilmeli,
bulaşık makinesinde yıkanacak gereçlerin üstünde gideri tıkayabilecek malzemeler
bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Evin zemininde kayarak düşmeleri önlemek için zemin sulu bırakılmamalıdır. Küvette
ve klozette bulunan su birikintileri çocuklar için boğulma veya düşme riski oluşturabilir. Bu
konuda gerekli güvenlik tedbirlerinin evde yaşayan bireyler tarafından alınması önemlidir.
Pis su tesisatı, binalarda kullanılan pis ve kirli suların insan sağlığına zararlı olmaması
için hem kimyasal, hem organik madde açısından arıtılarak şehir kanalizasyon şebekesine
verilmesini sağlayan sisteme denir. Bina içi pis su tesisatında ara bağlantı parçası olarak
kurşun boru ve PVC boru kullanılması uygundur. Su tesisatının yapılması, onarılması ve
bakımı ehli kişilerce yapılmalıdır.
Herhangi bir afet ve kaza durumunda su vanalarının yeri ve nasıl kapatılacağı evde
yaşayan tüm bireyler tarafından bilinmelidir. Ayrıca su baskınları için alarm sistemleri eve
monte ettirilebilir.

Resim 1.4: Konutta kullanılan su baskını alarm sistemi

Alarm sisteminde su baskını detektörleri, ortamda herhangi bir su baskını tehlikesinde
devreye girerler. Açık unutulan bir musluk veya dışarıdan olabilecek herhangi bir su
baskınında panele sinyal gönderirler. Hatta bu sayede su tesisatının girişine konulacak bir
vana ile su bina dışından kesilir.
Pis sular enfeksiyon tehlikesi oluşturabileceğinden pis su taşmalarında temizlik ve
hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Su tesisatı güvenliği belli aralıklarla kontrol edilmeli ve
işinin ehli insanlara tamiri yaptırılmalıdır.
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Doğalgaz tesisatı

Doğalgaz; ısınmada, su ısıtmada ve mutfakta hayatı kolaylaştırırken güvenlik
açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
Konutun ilk doğalgaz tesisatının devreye sokulması durumunda doğalgaz dağıtım
kuruluşları kendi şartnamelerine göre gerekli kontrolleri yaparlar. Yıllık kontrollerin ve
denetimlerin aksatılmadan bu kuruluşlara yaptırılması gerekir. Doğalgazın su ısıtmada ve
kalorifer tesisatında kullanılabilmesi için kombi denilen cihaza ihtiyaç vardır. Bu cihazın
kurulumunun, kontrollerinin güvenli bir şirkete ve ehli ellere yaptırılması gerekir.
Kombi cihazlarındaki baca kısmının doğru monte edilmesi ve bacadaki deliklere bağlı
olarak kaçakların olmaması güvenlik açısından önemlidir. Çünkü doğalgaz zehirleyici bir
gazdır. Zehirlenmelere karşı olumsuz sonuçlar yaşamamak için doğalgaz tesisatında
güvenlik önlemleri almak, cihazların kontrollerini yapmak ve kaçaklara karşı bilinçli olmak
önemlidir.
Gaz tesisatında da her yakıtta olduğu gibi ihmaller ve dikkatsizlikler sonucunda
yangın veya patlama meydana gelebilir. Gerek cihazlarda gerekse gaz şebekesi üzerinde
muhtemel kaçaklara yönelik önlemlerin alınması gerekir. Son kullanıcıya kadar olan şebeke
hattı üzerinde yetkili gaz kuruluşlarınca gerekli kontrol ve testler yapılmakta ve uygunluğu
verilen tesisatlara gaz verilmektedir. Şebeke hattı üzerinde gazı bir anda kesebilen vanalarla
emniyet ayrıca sağlanmıştır.
Doğalgazın aslında kokusu yoktur. Kaçakların anlaşılabilmesi için yapay, sarımsak
kokusuna benzer bir koku eklenmiştir. Böyle bir koku konutta tespit edilirse ateş
yakılmamalı, elektrikli cihazlar çalıştırılmamalı, bütün gaz vanaları kapatılarak; kapı ve
pencereler açılmalı, ortam havalandırılmalı ve ilgili dağıtım firması aranarak bilgi
verilmelidir.
Gaz ile çalışan cihazların bulunduğu ortama taze hava girişi sağlamak ve gaz alarm
cihazı kullanmak ilk başta alınacak emniyet tedbirleridir.
Doğalgaz tesisatında baca temizliği yetkili bir firmaya yaptırılmalı ve bacanın çıktığı
noktada şapka olmalıdır. Cihazların yılda en az bir kez bakımı yapılmalıdır. Pencerelere
takılan havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır.
Konutta doğalgaz sobası kullanılıyorsa soba boruları delik, paslanmış ve eski
olmamalıdır. Gaz birikimi patlamaya neden olduğundan gaz sobalarını yakmadan önce soba
içinde gaz birikintisi olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Gaz kaçaklarında kullanılan alarm sistemleri doğalgazla oluşabilecek risklerin
önlenmesinde koruma sağlar. Alarm sisteminde kaçakların anlaşılması için detektörler
kullanılır. Gaz detektörleri ortamda olabilecek herhangi bir gaz kaçağına karşı güvenlik
önlemi olarak düşünülmüştür. Bu detektörler tavana yakın ve hava akım yolu üzerine monte
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edilmelidirler. Alarm sisteminde gaz kaçağı tespit edildiyse, gaz hattı üzerine monte edilecek
uygun bir vana ile gaz dışarıdan kesilerek tehlike bertaraf edilmiş olur.

Resim 1.5: Doğalgaz kaçaklarına karşı alarm sistemi

1.3. Hırsızlığa Karşı Güvenlik Önlemleri
Evi mümkün olduğu kadar emniyetli hale getirmek hırsızlığa karşı korunma sağlar.
Kiralık bir konut için gereken güvenlik önlemleri ve tamir işleri ev sahibi ile görüşülerek
yapılır. Ev oturan kişiye aitse bu alandaki düzenlemelerin oturan bireyler tarafından
yapılması gerekir.
Evin açılabilecek yerleri; kapı, pencere, bodrum penceresi, çatı aralıkları, balkon, teras
ve garaj kapıları gibi yerler demir koruyucularla korunmalıdır. Sadece zemindeki kapı ve
pencereleri kapayıp da üst kattakileri kapatmamak yanlış olur. Çünkü hırsızlar aşağıdaki
parmaklıkları merdiven gibi kullanarak yukarı katlara girebilirler.
Birçok hırsız, kapıları kullanarak eve girer. Bu durumda delinme imkânı olmayan kilit
göbekleri kullanılmalıdır. Ana kilit zorlanmalara karşı sağlam olmalıdır. Bu önlemlere ek
olarak güvenlik tedbiri olması bakımından kapıda zincir ve emniyet kilidi de
bulundurulmalıdır. Balkon ve teras kapıları da kilitlenebilen bir sisteme sahip olmalıdır.
Daha çok güvenliği, sağlam kapılar ve kilitler sağlar. Kapı menteşeleri matkap ile
delinmelere karşı sağlam olmalıdır. Ana kapıya mutlaka 170 derecelik göz merceği
taktırılmalı ve apartman ışıkları içerden yakılabilir cinsten olmalıdır
Pencereler, zorlamalara karşı ek kilitlerle kilitlenebilen kollarla veya çok sayıda kilitle
hırsızlığa karşı korunabilir. Daha çok güvenlik için kırılmaya müsait olmayan camlar, demir
parmaklıklar kullanılabilir.
Pahalı mücevherat, çok miktarda para, önemli evraklar evde değil bankadaki kasalarda
muhafaza edilmelidir. Evde yaşayan bireyler tatilde oldukları zamanlarda evde daima
birisinin olduğu hissini verecek önlemleri almalıdırlar. Bunun için evin posta kutusuna gelen
mektuplar ve reklâm kâğıtları tanıdıklara aldırılabilir, güvenilebilecek bir komşu belli
zamanlarda ışıkları yakabilir ya da zaman ayarlı olarak yanan lambalar kullanılabilir.
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Resim 1. 6: Hırsızlık amaçlı camın kırılması

Evin önüne bırakılan merdiven sandık, oturma bankları hırsız için tırmanma aracı
olabilir. Evin kapısını çalan ve içeri girmek isteyen yabancı şahıslara kimlik sormak
hırsızlığa karşı alınacak önlemlerden biridir. Bu şahıs, işçi veya resmi görevli olsa bile içeri
girmek isteyenin kim olduğu mutlaka öğrenilmelidir.
Güvenlik insanoğlunun var oluşundan beri önemli olgulardan biri olmuştur. Güvenlik
sistemleri çağımızın teknolojisi olan elektronik teknolojisinin kullanılması ile birlikte sürekli
gelişme göstermektedir. Hırsızlık tüm yerleşim yerlerinde en çok korkulan olaylardan biridir.
Bu olayların başlangıç anında ilgili birimlerin hemen haberdar edilmesi için ihbar ve alarm
sistemlerine ihtiyaç vardır. Hırsızlığa karşı bir diğer önlem de konuta alarm sistemi
taktırmaktır. Soygun esnasında alarm sisteminin devreye girmesi can ve mal güvenliği
açısından önemlidir. Alarm sistemi, daha risk gerçekleşmeden hırsızın varlığını haber verir.
Ses çıkarır, ışık yakar, yardıma gelebilecek yerleri otomatik olarak telefonla arar, hatta
hırsızın resmini çeker, görüntüsünü kaydeder. Yani caydırıcı koruma önlemidir. Aynı
zamanda köpeklerde alarm tertibatından sonra en çok yıldırmaya yönelik olarak kullanılan
bir güvenlik önlemidir.

1.4. Depreme Karşı Güvenlik Önlemleri
Deprem yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp, yer değiştirmesi ya da
yanardağların püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılardır. Deprem,
büyüklüğüne göre yer yüzeyinde çok yüksek oranda can ve mal kaybına yol açabilir.
Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar veya yöntemler henüz bulunmamıştır. Bu
sebeple depremin yaratacağı olumsuz sonuçlardan korunmak için deprem olmadan önce
gereken güvenlik tedbirlerini almalıyız. Bu tedbirleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:




Oturulan konutun depreme dayanıklı olup olmadığı araştırılmalı, konut
dayanıklı değilse güvenli hale getirilmelidir.
Depremde konutta oluşabilecek her türlü hasara karşı deprem sigortası
yaptırılmalıdır.
Evde değişik büyüklükte depremlere karşı senaryolar hazırlanmalı, tatbikatlar
yapılmalıdır.

10

Resim 1. 7: Depremden hasar görmüş konut















İlkyardım kurslarına katılmalı veya ilkyardımla ilgili bilgileri içeren kitap,
broşür vb. gibi yayınlar evde bulundurulmalıdır.
Sabitlenmemiş devrilebilecek eşyaları pencerelerden uzağa yerleştirmeli, gece
yatarken oda kapılarının açık olmasına dikkat edilmelidir.
Elektrik, gaz ve su şebekelerinin gerektiğinde kapatılabilmesi ana şalter ve
vanaların yerleri ve nasıl kapatılacağı evde yaşayan bütün bireylere
öğretilmelidir.
Evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı ve bu cihazın nasıl
kullanılacağı evde yaşayan bütün bireylere öğretilmelidir.
Acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek ilk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli
radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve
bisküvi gibi malzemelerin konabileceği kişisel acil durum çantası hazırlanmalı
ve evde kolayca erişilebilecek bir yerde hazır bulundurulmalıdır.
Evde en güvenli ve hayat üçgeni oluşturabilecek sağlam bir masa, sıra, içi kitap
veya çamaşır dolu bir sandık, dolgun ve hacimli bir koltuk, kanepe, para kasası,
kalorifer petekleri, mutfak tüpü, döküm küvet, fırın, çamaşır-bulaşık
makinelerinin yanı vb. yerler önceden belirlenmelidir.
Evde hasar görebilecek eşyalar belirlenmelidir. Su ısıtıcısı, soba, üzeri fazla
yüklü ve bir yere bağlı olmadan duran kitaplık, vitrin, mutfak dolabı ve raflar;
dolap ve raflarından kayıp düşebilecek elektronik eşyalar ile lamba, saksı ve
avize gibi asılı duran eşyalar sabitlenmeli veya emniyetli hale getirilmelidir.
Evde bulunan zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda
sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin
üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.
Oturulan binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan
kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme
konulmamalıdır.
Evde güvenliği sağlamak için bir deprem güvenlik planı hazırlanıp bu plana
göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatı zaman zaman yapılmalıdır.
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Resim 1. 8: Deprem anında hayat üçgeni oluşturan eşyalar








Binanın içersindeki asansörlerin yanlarına deprem sırasında “kullanılmaz”
levhası asılmalıdır.
Aile bireyleriyle birlikte deprem sırasında nasıl korunacakları hususunda sohbet
ve alıştırmalar yapılmalıdır.
Bulunulan binadan deprem sonrası hangi yoldan ne şekilde çıkılacağını
belirleyen tahliye planı hazırlanmalıdır.
Aile bireyleri ile iletişimi sağlamak için deprem sonrası buluşma planı
hazırlanmalıdır.
Depremin gece meydana gelebileceği de düşünülerek, yatakları pencerenin
önünden ve eşyaların dökülebileceği yerlerden uzağa yerleştirmek gerekir.
Acil durumlarda yardım istemek için önemli telefon numaralarını bir kâğıda
yazarak evin görünen bir yerine asmak gerekir.
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Resim 1.9: Deprem çantasında bulundurulması gerekenler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Depremin yaratacağı olumsuz sonuçlardan korunmak için deprem olmadan önce
alınması gereken güvenlik tedbirlerini uyarıcı levha şeklinde hazırlayınız.

İşlem Basamakları

 Deprem hakkında bilgi toplayınız.

 Ülkemizdeki riskli deprem bölgeleri
hakkında araştırma yapınız.

 Elde ettiğiniz bilgi ve
dokümanlardan yararlanarak uyarıcı
levha hazırlamak için hazırlık
yapınız.

Öneriler
 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz
 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime
geçebilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Deprem olmadan önce alınması gereken
güvenlik tedbirlerini sıralayabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak
değerlendirme yapabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görseller
araştırabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanlardan, ülkemizdeki
riskli deprem bölgelerini belirleyebilirsiniz.
 Yoğunlukta olduğu illere ve bölgelere
dikkat edebilirsiniz.
 Ülkemizdeki riskli deprem bölgelerinde
yapılan çalışmaları değerlendirebilirsiniz.
 Ülkemizdeki riskli deprem bölgelerinde
halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaları
değerlendirebilirsiniz.
 Yaşadığınız coğrafi bölgedeki risk
durumunu belirleyebilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görsellerden
yararlanabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
 Uyarıcı levhanız için gerekli olan kâğıt,
kalem vb. malzemeyi temin etmek için bir
liste oluşturabilirsiniz.
 Dokümanlarınızı destekleyecek görselleri
bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
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 Uyarıcı levhanızı oluşturunuz.

 Uyarıcı levha ile ilgili hedef kitlenin
yorumlarını alarak çalışmalarınızı
değerlendiriniz.

 Hedef kitlenin dikkatini çekmek için konu
başlıklarına göre; gruplandırdığınız bilgi ve
dokümanları farklı renklerde fon kartonu ve
kalemler kullanarak düzenleyebilirsiniz.
 Görsel öğelerle dikkat çekebilirsiniz.
 Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
 Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
 Uyarıcı levhanızı hedef kitlenin görebileceği
bir
mekânda
sergilemeye
dikkat
edebilirsiniz.
 Arkadaşlarınızla çalışmanızın benzer ve
farklı yönlerini tartışabilirsiniz.
 Değerlendirmeleri dikkate alarak bir rapor
hazırlayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Evler, birey ya da ailenin sürekli yaşadığı

ünitelerdir.

2.

Konutta yaşayan bireyler için güvenlik önlemlerinin alınması
ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesiyle başlamaktadır.

3.

Evde olabilecek ve kötü sonuçlar doğurabilecek fiziki şartlarda kişiyi uyaran alarm
sistemi
bir koruma sağlar.

4.

Konutta
dan kaynaklanan olumsuz durumlar konutta yaşayan
bireylerin bilgisizliğinden, dikkatsizliğinden, ihmalkârlığından, unutkanlığından ve
tedbirsizliğinden kaynaklanabilir.

5.

Elektrik tesisatı ile uğraşılırken

6.

Doğalgazın su ısıtmada ve kalorifer tesisatında kullanılabilmesi için
cihaza ihtiyaç vardır.

7.

yaratacağı olumsuz sonuçlardan korunmak için önceden gereken
güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

8.

Binadan deprem sonrası hangi yoldan ne şekilde çıkılacağını belirleyen
hazırlanmalıdır.

9.

Depremde konutta oluşabilecek her türlü hasara karşı
yaptırılmalıdır.

10.

Doğanın yaşatacağı olumsuz fiziki şartlar içinde yaşanılan konutları sigortalatmak
zararın karşılanması açısından bir
tedbiridir.

kapatılmalı ve

faktörlerinin

kullanılmalıdır.
denilen

planı
sigortası

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Evinizde olası bir depreme karşı deprem tatbikatı yapmak istiyorsunuz. Aşağıdaki
kriterleri dikkate alarak tüm aile bireyleri ile deprem tatbikatını yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Tatbikat öncesinde deprem esnasında yaşam üçgeni oluşturacak
bölgeleri belirlediniz mi?

2.

Tatbikat öncesinde deprem çantasını hazırladınız mı?

3.

Tatbikat esnasında yaşam üçgeni olan bölgelerde ellerinizle
kafanızı koruyacak şekilde saklandınız mı?

4.

Elektrik prizlerini fişten çekip şalteri kapattınız mı?

5.

Su ve doğalgaz vanalarını kapattınız mı?

6.

Gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra acil durum çantanızı
aldınız mı?
Bulunduğunuz yeri kontrollü, hızlı, dikkatli bir şekilde terk
ettiniz mi?

7.
8.

Evet

Hayır

Sakin olmaya ve panik yapmamaya çalıştınız mı?

Buluşma noktasına giderek tatbikata katılan herkesin orda
olduğunu teyit ettiniz mi?
10. Tatbikat bittikten sonra tehlikeli bir durum olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
9.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uygun ortam ve koşullar sağlandığında konutun özelliğine uygun sigorta
yaptırabileceksiniz.
.

ARAŞTIRMA


Ev için uygulanan sigorta sistemleri ile ilgili uzman kişilerden ve sigorta
şirketlerinden bilgi edininiz.



Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. SİGORTA SİSTEMİ
Sigorta sistemi, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar
para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara
uğrayanların zararının karşılanmasında kullanılan, bir risk transfer sistemidir.

2.1. Tanımı ve Önemi
Sigorta; kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları zarar ve gelir kaybına yol açan
olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında
risklerini devrettiği anlaşmadır.

Resim 2. 1: Sigorta kapsamına giren felaketler
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Sigorta sistemi sayesinde, kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden
olabileceği parayla ölçülebilen zararlarını, küçük miktarlarda ödedikleri primler karşılığında
teminat altına almaktadırlar. Sigortanın temel işlevi, kişilerin, uğradığı ekonomik zarardan
olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamaktır.

2.2. Ev İçin Uygulanan Sigorta Sistemi
Yaşanılan konut, içinde yaşayan bireylerin huzur bulduğu mekânlardan biridir. Kişiye
özel bu değerli mekânı her türlü riske karşı güvence altına almak için konut sigortası
yaptırmak, huzurun ve mutluluğun devamında katkı sağlar. Ev için uygulanabilecek
sigortalar yaptırılırken değişen iklim koşulları, güçlü fırtınalar, aşırı yağışlar, depremler,
dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar ve son zamanlarda artan hırsızlıklara karşı tam güvence
için doğru teminatların seçilmesine özen gösterilmelidir.

Resim 2. 2: Konut sigortası

Çeşitli risklerin konutlara vereceği hasarlar, ortalama bir konut sigortası priminden
çok yüksektir Konutlar sigortalanarak, konutun özelliklerine göre değişen bir maliyetle tüm
ev ve eşyalar güvence altına alınır. Konut sigortası, bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer
alan eşyaları güvence altına alır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da
sigorta kapsamına girer.
Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu
nedenle sigortaya konu olan konutların, içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması
gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence satın alınır. Kiracı olunması
halinde sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir.
Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir. Bu güvenceden
en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlara en uygun teminatlar sigorta poliçesinde yer
almalıdır. Ev için uygulanan sigorta sistemleri yangın, grev, lokavt ve kötü niyetli halk
hareketleri, sel-su baskını, cam kırılması, ferdi kaza, hırsızlık, konut yardımı, deprem ve
yanardağ püskürmesini kapsar. Ayrıca, aile reisi sorumluluğu, dâhili su, yer kayması, araba
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çarpması, fırtına, duman, kar ağırlığı, yangın mali mesuliyeti, enkaz kaldırma, alternatif
ikametgâh değişikliği masrafları ve kira kaybı gibi teminatları da içermektedir.

2.2.1. Hırsızlık
Hırsızlık, yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait
olmayan bir taşınır malı, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat temin etme işidir.
Hırsızlık, konutta yaşayan bireyleri madden zarara uğratan ve manen korkutan bir olgudur.
Hırsızlık riskine karşı konutta alınabilecek en önemli önlemlerden biri de ev eşyalarını
,değerleri ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, hırsızlık sigortası yaptırarak güvence altına almaktır.
Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün hırsızlık sigortası ile;






Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle
girilerek,
Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar
uydurarak; başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehdit ile yapılması halinde
sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıplar ve zararlar,
teminat altına alınmıştır.

Resim 2. 3: Hırsızlık

Konut hırsızlık sigortası yaptırıldıktan sonra “nasıl olsa sigortalı” mantığıyla hareket
edilip, altın, bilezik ve mücevher gibi değerli eşyalar evin içinde kilitli bir yerde
saklanmazsa, kapı ve pencereler açık bırakılırsa sigorta şirketleri çalınan bu malların zararını
karşılamaz. Her ne kadar hırsızlık sigortası yaptırılsa da evdeki risklere karşı alınabilecek
tedbirleri almak gereklidir.
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2.2.2. Yangın
Yangın sigortası; özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve içeriği,
kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar,
hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan
sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı
azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda
ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına dâhildir.

Resim 2.4: Konutta yangın

Standart yangın sigortası poliçesinde hariç tutulmuş grev, lokavt, kargaşalık, halk
hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar
ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dâhili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının
sigortalı kıymete çarpması gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan riskleri kapsar. Bunun yanı
sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz
kaldırma masrafları, kira kaybı, yangın ve infilak mali sorumluluğu da, yine yangın sigortası
kapsamında ek bir sözleşme ile temin edilebilmektedir.
Yangın sigortası yaptırırken dikkat edilecek bir husus da, yangın sigortasında
kullanılan “bina değeri” teriminin sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde
oluşacak maliyeti kastettiğidir. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu
bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin
kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.
Savaş, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler
nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar,
kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana
gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta
teminatının dışındadır.
Hasar durumunda ilk olarak hasar ihbarında bulunulması gerekmektedir. Hasar ihbarı
esnasında poliçe numarası, tahmini hasar meblağı, hasarın oluş şekli, oluş tarihi gibi bilgiler
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önemlidir. Daha sonra istenecek evraklar hasar gören malın veya hasarın türüne göre
belirlenir.
Sigorta şirketleri konutlar için paket poliçeler düzenleyerek, yukarıda sayılan
teminatları tek poliçeyle güvence altına almaktadırlar. Paket poliçeler ile yangın, yangının
mali sorumluluğu, yangının birçok ek teminatı bu poliçeye dâhildir.

2.2.3. Deprem
Deprem sigortası; meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin
zararlarını karşılar. Deprem riski yüksek bir ülkede yaşadığımız için bina sahipleri mutlaka
deprem sigortası yaptırmalıdırlar.587 sayılı kanun hükmünde kararname ile 27 eylül 2000
tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası ile depremin, deprem sonucu
yangının, deprem sonucu infilakın, deprem sonucu yer kaymasının; sigortalı binalarda
doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran
ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda
meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK (Doğal Afetler Sigortaları Kurumu)
tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktar karşılığında standart bir teminat
sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak
belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. Azami teminat tutarının tespitinde
mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri
hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami
teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre
belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa
sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Resim 2. 5: Doğal afet sigortaları kurumu

Zorunlu deprem sigortası olmayan binalara konut sigortası da yaptırılamaz. Ayrıca
herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK)
poliçesi olmayanlara devlet tarafında hiçbir şekilde yardım edilmez.
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2.2.4. Diğerleri
Konutu yangın, hırsızlık, deprem dışındaki risklerden korumak için konut sigortası
poliçesine konut için gerekli görülen teminatlar eklenerek daha kapsamlı bir güvence
sağlanabilir. Bu teminatlar aşağıda açıklanmıştır.


Sel / su baskını teminatı: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve
kanalların taşması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu
dışarıdan basan suların vereceği zararlar karşılanır.

Resim 2. 6: Sel



Dahili su baskını teminatı: Konutta yaşayan bireylerin veya komşuların sebep
olduğu su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve
donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi
durumlarda meydana gelebilecek hasarlar karşılanır.

Resim 2. 7: Su baskını




Fırtına teminatı: Fırtınanın veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya
attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşacak hasarlar karşılanır.
Yer kayması teminatı: Binanın bulunduğu arsada veya civarında oluşan yer
kayması veya toprak çökmesi sonucu, evde oluşacak hasarlar karşılanır.
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Araç çarpması teminatı: Kara ve hava taşıtlarının konuta çarpması sonucu
oluşacak hasarlar ödenir.
Duman teminatı: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme
cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu oluşacak
hasarlar karşılanır.
Grev, lokavt ve kötü niyetli halk hareketleri teminatı: Grev, lokavt,
kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm sonucu oluşan
hasarlar karşılanır.
Kar Ağırlığı Teminatı: Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken kar,
ağırlığı nedeniyle bina ve içindeki eşyalarda meydana gelen hasarlar karşılanır.
Dolu Teminatı: Dolu yağışı nedeniyle binada meydana gelecek hasarlar
karşılanır.

Resim 2. 8: Dolu








Enkaz kaldırma teminatı: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntıyı taşıma
masrafları karşılanır.
Yangın mali sorumluluk teminatı: Kendi sorumluluğunuzdan doğan bir hasar
sonucunda kiracının mal sahibine, mal sahibinin kiracıya, mal sahibi ve/veya
kiracının komşularına vereceği hasarlar karşılanır.
İkametgâh değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı: Hasar nedeniyle
konut kullanılamaz hâle gelirse başka bir konuta taşınılabilir, hasarın tamiri ve
yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti karşılanır.
Cam kırılması teminatı: Cam, ayna, masa, vitrin camı vb. eşyaların kırılması
sonucunda meydana gelebilecek zararlar karşılanır.
Ferdi kaza teminatı: Aile bireylerinin bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde
lehtarına, malul olması halinde kendisine tazminat ödenir.
Konut yardım hizmeti: Tesisat, elektrik, çilingir, cam gibi acil ev yardım
hizmetlerini günün 24 saatinde kullanma imkânı sağlar, poliçede belirtilen
limitler içinde hizmet bedelini karşılar.
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Resim 2. 8: Konut yardım hizmeti










Tesisat onarım işleri: Konut içindeki iç sıhhi, sabit su tesisatı, kalorifer
tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatında sızıntı veya kırılma olması
durumunda, tesisatçı hizmetini ve gerekli acil onarımı yerine getirir.
Elektrik işleri: Konut içindeki konutun içinden kaynaklanan elektrik tesisatının
bozulması veya hasar görüp çalışamaz duruma gelmesi hâlinde elektrikçi
hizmetini ve gerekli acil onarımı yerine getirir.
Çilingir işleri: Kaza veya hırsızlık sonucu, konutun giriş kapısındaki kilit
hasarlarında, anahtarların çalınması veya kaybedilmesine bağlı konutun
emniyetsiz bir halde olması veya konuta girilememesi durumunda gerekli acil
önlemleri alarak çilingir hizmetini yerine getirir.
Cam işleri: Konutun dış cephesinde bulunan camların hasar görmesi
durumunda, camcı yollayarak, acil onarımı yerine getirir.
Otel hizmeti: Konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz
hale gelir ise ve onarım 24 saati aşarsa, konuta en yakın anlaşmalı otel,
hizmetini yerine getirir.
Doktor veya ambulans gönderilmesi: Konutta meydana gelen herhangi bir su
basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında konuta ambulans
veya doktor gönderilmesi hizmetini sağlar.
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi: Konutta meydana gelen
herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında,
konutta sigortalıya bakacak kimse yok ise, doktorunun kararıyla konuta uzman
hemşire veya refakatçi gönderir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Zorunlu deprem sigortasının önemi ve gerekliliğini vurgulayan afiş hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Zorunlu deprem sigortasının kapsamını
araştırınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz
 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime
geçebilirsiniz.
 Farklı yerlerden elde ettiğiniz dokümanları
düzenleyip not edebilirsiniz.
 Elde ettiğiniz dokümanları karşılaştırarak
değerlendirme yapabilirsiniz.

 Zorunlu deprem sigortasının
gerekliliğini inceleyiniz..

 Dokümanlarınızı destekleyecek
görseller araştırınız.

 Yazılı ve görsel kaynaklar ile internetten
yararlanabilirsiniz
 İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişime
geçebilirsiniz.
 Depremin Türkiye için önemini belirten
yazıları araştırabilirsiniz.
 Yaşanan ve büyük hasara yol açan
depremlerin sonuçları ile ilgili bilgiler ile
dikkat çekebilirsiniz.
 Zorunlu deprem sigortasının poliçe
örneğinden yararlanabilirsiniz.
 Zorunlu deprem sigortasının kapsamındaki
binaların hangileri olduğunu
araştırabilirsiniz.
 Zorunlu deprem sigortası yaptırmayanların
yaşayacağı durumları içeren bilgilere yer
verebilirsiniz.
 İnternetten yararlanabilirsiniz.
 Yazılı ve görsel kaynaklardan
faydalanabilirsiniz.
 İlgili kurum ve kuruluşların broşürlerinden
yararlanabilirsiniz.
 Yakın çevrenizde varsa fotoğraf
çekebilirsiniz.
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Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanlardan
yararlanarak afiş çalışmanız için

hazırlık yapınız.


Elde ettiğiniz bilgi ve dokümanları konu
başlıklarına göre gruplandırabilirsiniz.
Afişiniz için gerekli olan kâğıt, kalem
vb. gibi malzemeyi temin etmek için bir
liste oluşturabilirsiniz.
Dokümanlarınızı destekleyecek
görselleri bilgilerle eşleştirebilirsiniz.
Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.



Afişinizi oluşturunuz.



Hedef kitlenin dikkatini çekmek için
konu başlıklarına göre; gruplandırma
yapabilirsiniz.



Bilgi ve dokümanları farklı renklerde
fon kartonu ve kalemler kullanarak
düzenleyebilirsiniz.
Görsel öğelerle dikkat çekebilirsiniz.
Başlık veya bir slogan kullanabilirsiniz.
Planlı ve düzenli çalışabilirsiniz.
Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya
dikkat edebilirsiniz.
Afişinizi hedef kitlenin görebileceği bir
mekânda sergilemeye dikkat
edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Sigortanın
işlevi, kişilerin, uğradığı ekonomik zarardan olumsuz yönde
etkilenmemesini sağlamaktır.

2.

Her türlü riske karşı güvence altına almak için
huzurun ve mutluluğun devamına katkı sağlar.

3.

Konutta kiracı olunması halinde sadece
altına alınabilir.

4.

Hırsızlık konutta yaşayan bireyleri
bir olgudur.

5.

Yangın sigortası yaptırırken dikkat edilecek bir husus da, yangın sigortasında
kullanılan
teriminin, sigortalı kıymetin tamamıyla
yeniden inşâsı hâlinde oluşacak maliyetin kastettiğidir.

6.

Zorunlu deprem sigortası olmayan binaya konut

7.

Herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda
olmayanlara devlet tarafından yardım edilmez.

poliçesi

8.

Dolu yağışı nedeniyle binada meydana gelen hasarlar
dolu teminatı varsa ödenir.

eklenen

9.

Kara ve hava taşıtlarının konuta çarpması sonucu oluşacak hasarlar
ile ödenir.

Teminatı

10.

Konut sigortası bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları
alır.

altına

sigortası yaptırmak
alınarak eşyalar güvence
zarara uğratan ve

korkutan

yaptırılamaz.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Ev için uygulanabilecek sigorta sistemleri hakkında bilgi edinmek için bir sigorta
acentesi ile görüşme yapmak istiyorsunuz. Görüşme formunuzu uygun şekilde ve aşağıdaki
kriterleri dikkate alarak hazırlayınız ve görüşmenizi yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1.Görüşme yapacağınız sigorta acentesini belirlediniz mi?
2.Sigorta acentesini arayıp görüşme talebinde bulundunuz mu?
3.Görüşme formunuzu hazırladınız mı?
4.Görüşme

esnasında

öncelikle

ev

için

uygulanan

sigorta

sistemlerinin neler olduğunu öğrendiniz mi?
5.Konut sigortasının neleri kapsadığını sordunuz mu?
6.Konut sigortasının kapsamına giren diğer ek teminatların neler
olduğunu sordunuz mu?
7.Konut sigortasının yaptırılabilmesi için gereken şartların neler
olduğunu sordunuz mu?
8.Sigortalanan malın sigorta

dâhilinde oluşabilecek hasarlar

sonucunda hasar tespitinin nasıl yapıldığını sordunuz mu?
9.Oluşan hasarlar sonucunda sigortalının hasarda kusurunun olup
olmadığını anlamak için sigorta şirketinin nasıl bir araştırma
yaptığını sordunuz mu?
10.Hasar tespiti sonrası ödemelerin nasıl yapıldığını sordunuz mu?
11.Görüşme formunuzdaki bütün soruları sordunuz mu?
11.Görüşme formunuzu eksiksiz doldurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu modül sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.
Pencere bölümleri kolay açılmayan, dayanıklı ve
kollara sahip
olmalıdır.
2.
tesisatı konut için çok gerekli ve aynı zamanda çok dikkatli

kullanılması gereken bir tesisattır.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Elektrik tesisatında
olması güvenlik tedbiri açısından oldukça
önemlidir.
Herhangi bir afet ve kaza durumunda su
yeri ve nasıl kapatılacağı
evde yaşayan tüm bireyler tarafından bilinmelidir.
Evi mümkün olduğu kadar
hale getirmek hırsızlığa karşı
korunma sağlar.
Evin kapısını çalan ve içeri girmek isteyen yabancı şahıslara kimlik sormak
karşı
alınacak önlemlerden biridir
kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları zarar ve gelir kaybına yol açan
olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında
risklerini devrettiği anlaşmadır.
yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti
kendine ait olmayan bir taşınır malı, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat
temin etme işidir.
Konutta elektrik tesisatındaki güvenlik önlemlerinin alınmasında sigorta
sisteminin…...................olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığı kontrol
edilmelidir.
Çeşitli risklerin konutlara vereceği
ortalama bir konut sigortasının priminden
çok yüksektir.
Zorunlu deprem sigortasında amaç ; Asgari, bir miktar karşılığında
bir
teminat sunulmasıdır.
Evin
tesisatı dışarıdan kolayca kesilmeyecek şekilde kurulmalıdır.
Sigortalanan malların hasarı durumunda ilk olarak
ihbarında bulunulması
gerekir.
Hizmeti tesisat, elektrik, çilingir, cam gibi acil ev
yardım hizmetlerini günün 24 saatinde kullanma imkânı sağlar.
bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları
güvence altına alır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sosyal
Risk
Güvenli
Tesisatlar
Sigorta- Kontrol
Kalemi
Kombi
Depremin
Tahliye
Deprem
Güvenlik

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Temel
KONUT
Eşya Teminatı
Madden-Manen
Bina Değeri
Sigortası
Doğal Afetler
Sigortaları Kurumu
DASK
Sigorta Poliçesine
Araç Çarpması
Güvence
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kilitlenebilen
Elektrik
Topraklamanın
Vanalarının
Emniyetli
Hırsızlığa
Sigorta;
Hırsızlık,
Otomatik
Hasarlar
Standart
Elektrik
Hasar
Konut Yardım
Konut Sigortası
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