BASIN BÜLTENİ
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nda
birincilik ödülü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin
43 üniversiteden 85 takımın başvurduğu DASK Depreme Dayanıklı Bina
Tasarımı Yarışması’nın büyük heyecana sahne olan finalinin ardından
ödüller 9 Mayıs’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Finalinde 28 takımın
mücadele ettiği yarışmada birincilik ödülünü kazanan İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne deprem sarsma masası hediye edildi.
İnşaat mühendisliği öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı, analizi ve
model yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak ve depreme dayanıklı bina bilincini
artırmak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Depreme
Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 9 Mayıs’ta yapılan ödül töreniyle sonuçlandı.
Mart ayında başlayan ve 43 üniversiteden aldığı 85 başvuruyla bu alanda kendi rekorunu
kıran yarışmada ön elemeyi geçen takımlar, yaptıkları bina tasarımlarını DASK’ın verdiği
malzemelerle model maket haline getirerek bağımsız jüri üyelerine sergilediler. Finale
kalan 28 takıma ait bina modelleri, 8 Mayıs’ta İstanbul Osmanlı Arşivleri Başkanlığı
Kongre Merkezi’nde yapılan finalde depremi simüle eden sarsma masasında teste tabi
tutuldu.
Deprem testinden yıkılmadan geçen modeller, ekonomik puanlama ve estetik puanlama
kriterlerine de tabi tutuldu. Yarışmada birincilik ödülünü, fayda-maliyet hesabı sonucunda
en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olmayı başaran İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi takımı kazandı. Ödül plaketini Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü
Şerif Çakırsoy’un elinden alan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi takımı 15.000 TL’lik para
ödülünün sahibi olurken, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bir adet de deprem sarsma
masası hediye edildi.

Yarışmada ikinci olan Sakarya Üniversitesi 10.000 TL para ödülü kazanırken, üçüncü olan
İstanbul Üniversitesi ve En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü’nün sahibi olan Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi de

5.000 TL para ödülünü almaya hak kazandı. Bunun dışında

yarışmada üç adet özel ödül de sahiplerini buldu. Ödül kazanan diğer takımlar şöyle:
En İyi Mimari Özel Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi
En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarışma katılımcılarının verdiği oylarla belirlenen Yarışma Ruhu Ödülü: Adıyaman
Üniversitesi
Ödül töreninin kapanış konuşmasını yapan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü
Şerif Çakırsoy, şunları söyledi: “Bu yarışmanın en büyük ödülü, öğencilerimizin kazandığı
deneyimdir. Bu deneyim, öğrencilerimizin mesleki yaşantılarında en büyük hazineleri
olacağı gibi depremin yıkıcı etkilerine karşı korunaklı bir Türkiye için de en önemli teminat
olacaktır. Depremle mücadele, ülkemiz için stratejik öneme sahip bir misyondur. DASK,
bu misyonu akademi ve kamu kurumları nezdinde böylesine kıymetli bir deneyimde
yaşatarak, yalnızca Türkiye’ye değil dünyaya da örnek olacak bir başarıyı sergilemiştir.
Bu vesileyle yarışma vizyonunu her geçen yıl daha da geliştiren DASK’a ve yarışmada
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Depremin yıkıcı etkilerine yönelik hatıralar
halen toplumumuzun hafızasında tazedir. Bu hatıraların birer acı vesikası olmaktan çok
depreme karşı alacağımız önlemlere yön verecek birer ders olarak algılanması ülkemizin
menfaatinedir. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması da bu alandaki
seferberliğe güç veren çok değerli bir adımdır. Uzun vadede ülkemize sunacağı
kazanımların kıymeti ise daha net anlaşılacaktır.”
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DASK hakkında
2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme,
uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. DASK “Deprem geçecek,
hayat devam edecek” yaklaşımından yola çıkarak, deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden
yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlar. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan
yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster
oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale
dönmesine aracılık eder. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta
şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken, uyguladığı düşük prim
maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler. www.dask.gov.tr

