DASK, Bolu ve Tunceli’de Güvenli
Hayat Parkı açtı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor”
yarışmasında dereceye giren Bolu ve Tunceli’ye Güvenli Hayat Parkı armağan etti. İl Acil
Durum ve Afet Müdürlükleri (AFAD) ve belediyelerle işbirliği içinde inşa edilen parkların
açılışı yerel yöneticilerin ve DASK yönetiminin katıldığı törenlerle yapıldı. Bursa’daki DASK
Güvenli Hayat Parkı’nın açılışının ise yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor.
Türkiye’nin 81 ilini kapsayan, zorunlu deprem sigortası seferberliği niteliğindeki Şehirler
Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor yarışmasında dereceye giren illerin performanslarını
değerlendiren DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı şöyle dedi:
“Türkiye genelinde her sene düzenlediğimiz yarışmamızın bu sene üçüncü yılındayız.
Geçen süre içinde yarışmaya katılan illerin sigortalılık oranlarında önemli bir artış
sağlandığını görüyoruz. Yarışmamızda en yüksek sigortalılık oranı kategorisinde
dereceye giren Bolu’da 2010 yılında yüzde 43 olan zorunlu deprem sigortalı konut
oranının 2013 Ekim ayı itibariyle yüzde 58’e yükselmiştir. Geçmişte depremin etkilerini
yaşamış bir il olan Bolu’nun aldığı önlemleri ve zorunlu deprem sigortası konusundaki
duyarlılığını takdirle karşılıyoruz. Tunceli ise zorunlu deprem sigortası bilincini
artırmaya yönelik aktif çalışmalarıyla örnek il oldu. Tunceli’yi sokak sokak, kapı kapı
gezen il AFAD yetkilileri tüm il halkına zorunlu deprem sigortasını anlattı ve
yürüttükleri bu güzel çalışmalar sonucunda illerine DASK Güvenli Hayat Parkı’nı
kazandırdılar.”
İlki 2011 yılında düzenlenen “Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor” yarışmasında Bolu
“en yüksek sigortalılık oranı” kategorisinde birinci olurken Tunceli ve Bursa “en iyi zorunlu
deprem sigortası bilinçlendirme kampanyası” kategorisinde birinciliği paylaşmıştı. Üçüncüsü
2013’te düzenlenen Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışmasında dereceye girenler
Mart 2014’te açıklanacak.

“Yerel yönetimler en önemli paydaşlarımız arasında”
Sigortalılık bilincinin artırılmasında yerel yönetimleri önemli bir paydaş olarak gördüklerini
belirten Yazıcı, “Yerel yönetimlerle işbirliğini geliştirerek ülke genelinde halen ortalama
yüzde 35 olan sigortalılık oranını daha da artırmayı hedefliyoruz.” dedi.
Tüm vatandaşların yararlanması için kent merkezine inşa edilen DASK Güvenli Hayat
Parkı’nda yeşil alan, oyun, spor ve dinlenme gruplarının yanı sıra açık hava sineması da
bulunuyor. Parkta deprem ve zorunlu deprem sigortasıyla ilgili eğitici bilgilere de yer
veriliyor.

