DASK’ın Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor
yarışmasında son dönemeç
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) bu sene dördüncüsünü düzenlediği Şehirler
Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor yarışmasında son dönemece girildi. DASK’ın yerel
yönetimlerin deprem güvenceli ve sigortalı hayatı yaygınlaştıran projeler hayata geçirmesini
teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışma Türkiye’nin 81 ilini kapsıyor. İllerin Afet ve Acil
Durum Müdürlükleri 2014 Aralık sonuna kadar zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmak
için düzenledikleri yerel bilinçlendirme kampanyaları ile yarışmaya başvurabilecek.
Yarışma kapsamında iller 2014 boyunca düzenledikleri bilinçlendirme kampanyalarının yanı
sıra poliçe adetlerindeki artış ve ulaştıkları sigortalılık oranı olmak üzere üç farklı kritere göre
değerlendirilecek.
Yarışma kapsamında bugüne kadar çok sayıda ilin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri DASK’a
bile ilham veren yaratıcı projeler hayata geçirdi. Burdur DASK Hatıra Ormanı’nı dikti. Bursa,
AVM’lerde zorunlu deprem sigortasını tanıtacak etkinlikler düzenledi, 23 Nisan Şenliklerinde
çocuklara depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini anlattı. Tunceli, Dersimspor maçlarında
futbolculara DASK pankartı çıkartıp, DASK Kürsüsü ile sokaklarda vatandaşlarla röportajlar
düzenledi.
Dereceye giren illerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri depremle ilgili çalışmalarında
kullanmak üzere malzeme yardımı almaya hak kazanacak. Birinci 100 bin TL, ikinci 60 bin TL
ve üçüncü 30 bin TL tutarında malzeme yardımı alacak.

2013 şampiyonları: Burdur, Sakarya ve Çanakkale
Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor yarışmasının 2013 yılında Burdur birinciliğe layık
görülürken, Sakarya ikinci, Çanakkale ise üçüncü oldu. İlk üçe giren illerin Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine depremle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere malzeme yardımı yapıldı.
Birincilik ödülünün sahibi Burdur yarışma kapsamında zorunlu deprem sigortası bilincini
artırmak için pek çok etkinlik hayata geçirdi. Bu etkinliklerin arasında Ramazan ayında
Ramazan davulcularına DASK manileri okutmak, kapı zillerine ve posta kutularına zorunlu
deprem sigortası etiketleri yapıştırmak, semt pazarlarında DASK standı açmak ve
kahvehanelerde vatandaşları bilgilendirmek yer alıyor. 2013 ikincisi Sakarya da okul okul
gezerek öğrencilere depreme karşı nasıl hazırlıklı olunacağı konusunda bilgi verdi. Çanakkale
ise kamu kurumlarını ve halkevlerini gezerek zorunlu deprem sigortasını tanıttı.
Bu çalışmaları sonucunda zorunlu deprem sigortalılık oranları yarışma döneminde Burdur’da
yüzde 50,3; Sakarya’da yüzde 24,3 ve Çanakkale’de yüzde 32,5 oranlarında artış gösterdi.

Hedef 10 milyon poliçe
Türkiye’de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren yaklaşık 17,7 milyon konuttan 6 milyon
600 bininin, yani yüzde 37’sinin zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Deprem ve sigorta
bilincini artırmak için hayata geçirilen projeler ve Afet Sigortaları Kanunu’yla getirilen kontrol
uygulamalarının etkinleştirilmesiyle zorunlu deprem sigortalı konut sayısının 2017 sonuna
kadar 10 milyona yükselmesi hedefleniyor.

