DASK Balıkesir’de depremi anlattı

DASK Anadolu Buluşmaları Balıkesir’den başladı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen DASK Anadolu
Buluşmaları’nın ilk durağı Balıkesir oldu. Deprem bilincinin artırılması için düzenlenen
etkinlik Balıkesir Valisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir yerel yönetimi,
DASK yöneticileri ve Balıkesirlilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında
düzenlenen panelde depreme hazırlıklı olmanın önemi konuşulurken, panelden sonra
öğrencilere deprem ve zorunlu deprem sigortası eğitimi verildi. DASK Yönetim Kurulu
Başkanı Selamet Yazıcı, “DASK Anadolu Buluşmaları ile Türkiye’yi dolaşarak deprem
risk algısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’yi şehir şehir gezerek deprem riski, deprem
hazırlıkları, zorunlu deprem sigortası ve kentsel deprem bilinci gibi pek çok konuda bilgi
verdiği DASK Anadolu Buluşmaları’nın ilkini Balıkesir’de gerçekleştirdi. Balıkesir Valisi Ahmet
Turhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve DASK Yönetim Kurulu
Başkanı Selamet Yazıcı’nın katılımıyla düzenlenen etkinliğe Balıkesir halkı yoğun ilgi gösterdi.
Balıkesir’in sigortalılık oranlarını değerlendiren DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı
şunları söyledi:
“Balıkesir’in merkez ve ilçelerinin tamamı birinci deprem risk bölgesinde yer alıyor. Ancak
sigortalılık oranı yüzde 38,4 seviyesinde, bu olması gerekenin çok altında bir oran. Bu
nedenle depremi ve depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini her fırsatta konuşmak bizim
için çok önemli. Hedefimiz, DASK Anadolu Buluşmaları gibi bilinçlendirme faaliyetleriyle
deprem risk algısını yükseltmek ve sigortalılık oranlarının artmasına katkı sağlamak. Bu
sayede tüm konutları depreme karşı güvence altına almayı amaçlıyoruz.”
Deprem riskini anlatmak için yüz yüze iletişime çok önem verdiklerini belirten Yazıcı, “Bu
kapsamda yerel yönetimleri önemli bir iş ortağı olarak görüyoruz. DASK Anadolu
Buluşmaları bu iletişime vesile olması açısından bizim için çok önemli. Bu projeyle şehir
şehir dolaşarak deprem riskine karşı vatandaşlarımızı bilinçlendireceğiz” dedi.

Panelde depreme hazırlıklı olma bilinci konuşuldu
DASK Anadolu Buluşmaları kapsamında deprem paneli düzenlendi. DASK Koordinatörü İsmet
Güngör, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Fahri Ermişler, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Alkan, Tapu ve Kadastro Müdürü Atilla Eren yaptıkları
sunumlarda depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.
Panelin ardından İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ilk ve ortaöğretim
öğrencilerine deprem ve zorunlu deprem sigortası eğitimi verdi. Etkinlik, Balıkesir AFAD
tarafından düzenlenen deprem tatbikatıyla sona erdi.

