Yarışma: Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor 2013
Konu ve kapsam
§ Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) düzenlediği Şehirler Yarışıyor,
Sigortalılar Kazanıyor yarışmasının amacı Zorunlu Deprem Sigortalı konutların
sayısını artırmak, deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilincini yükseltmektir.
§ Yarışma Türkiye’nin 81 ilini kapsar.
§ Yarışma kapsamında illerden sınırları içindeki Zorunlu Deprem Sigortalı konutların
sayısını artırmaları, poliçe artış oranını yükseltmeleri ve Zorunlu Deprem Sigortası
bilincini geliştirmeleri beklenmektedir.

Değerlendirme
§ Yarışma kapsamında iller 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki Zorunlu
Deprem Sigortası performanslarına göre değerlendirilecektir.
§ İllerin Zorunlu Deprem Sigortası performansları aşağıdaki 3 kritere göre
belirlenecektir:
1. Kriter: Yarışma dönemi sonunda ilin ulaştığı sigortalılık oranı
2. Kriter: Bir yıl içinde ilin kaydettiği poliçe artış oranı
3. Kriter: Bir yıl boyunca ilde yürütülen Zorunlu Deprem Sigortası teşvik
çalışmaları
§ Hazine Müsteşarlığı ve DASK yetkilileri ile iletişim uzmanlarından oluşan bir komite,
bu üç kriter üzerinden illerin toplam performansını değerlendirecektir.
§ Üç kriterin sonuçlara etki edecek ağırlık yüzdesi şu şekilde olacaktır:
1. Kriter: Yüzde 20
2. Kriter: Yüzde 30
3. Kriter: Yüzde 50
§ Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere üç derece bulunmaktadır.
§ Bu dereceleri almaya hak kazanan iller DASK tarafından ödüllendirilecektir.

Başvuru şartları
§ İllerin ilk iki kritere göre gösterdikleri performans DASK’ın veri tabanı baz alınarak
hesaplanacaktır.
§ İllerin üçüncü kritere (Bir yıl boyunca ilde yürütülen Zorunlu Deprem Sigortası
teşvik kampanyaları) göre gösterdikleri performans ilgili il yöneticileri tarafından
hazırlanacak, aşağıdaki unsurları içeren başvuru dosyalarının incelenmesiyle
belirlenecektir:
o Proje başvuru dosyası; başvuru formu, projeyi tanıtan en fazla 2 sayfalık metin,
projeyle ilgili basında yer alan haberler, projeyle ilgili fotoğraflar ve varsa
filmleri içermelidir.
o Projeyle ilgili tüm materyaller harici bellekte ve fotoğraf ve filmler hariç basılı
olarak 4’er kopya halinde iletilmelidir.
o Projeyi tanıtan metinde projenin amacı, hedef kitlesi, mecrası, işleyişi, fark
yaratan özellikleri, sonucu (yarattığı fayda) ve proje ortakları açık bir şekilde
ifade edilmelidir.
o Başvuru formlarının altında yetkili bir yöneticinin imzası bulunmalıdır.
o Projenin 2013 yılı içinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
§ Üçüncü kriter için başvuru dosyası göndermeyen iller sadece ilk iki kriter üzerinden
değerlendirmeye alınmayacaktır.

§

Yarışmayla ilgili bilgilendirme DASK tarafından Valiliklere ve İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine yapılacaktır. Söz konusu makamlar, yarışmayla ilgili her türlü soru ve
bilgi talepleri için DASK’la iletişime geçebilecektir.

Yarışma takvimi
§
§
§
§
§

Başlangıç tarihi
Bitiş tarihi
Üçüncü kriter için proje dosyası teslim tarihi
Komite değerlendirmesi
Sonuçların açıklanması

: 1 Ocak 2013
: 31 Aralık 2013
: 31 Ocak 2014
: 3 – 14 Şubat 2014
: 3 – 7 Mart 2014

Ödüller
§ Birincilik ödülü : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 100.000 TL tutarında
malzeme yardımı
§ İkincilik ödülü : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 60.000 TL tutarında
malzeme yardımı
§ Üçüncülük ödülü
: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne 30.000 TL tutarında
malzeme yardımı
Dereceye giren tüm illere plaket takdim edilecektir.

Sonuç duyurusu
§ Dereceye giren illere sonuçlar yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.
§ Yarışma sonuçları basın, www.dask.gov.tr sitesi ve www.facebook.com/dask sayfası
aracılığıyla da duyurulacaktır.

Yarışma: Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor!
3. Kriter İçin Başvuru Formu

Başvuran il

:

Proje adı

:

Projenin Dönemi
:
(Başlangıç ve Bitiş Tarihi)
Proje özeti
:
(En fazla 500 kelime)

İletişim için proje sorumlusu
Ad
Soyad
E-mail
Telefon
Faks
Adres

:
:
:
:
:
:

Vali

AFAD Müdürü

Ad – soyad

:

Ad – soyad

:

İmza

:

İmza

:

