
 

 
DASK “Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor” 

yarışmasının galibi Burdur oldu 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından deprem güvenceli konut ve sigortalı hayatı 
yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen ‘’Şehirler Yarışıyor Sigortalılar 

Kazanıyor’’ yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmanın birincisi Burdur 75 bin TL, ikincisi 
Sakarya 50 bin TL, üçüncü Afyon ise 25 bin TL tutarında malzeme yardımı almaya hak 

kazandı. 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) her sene düzenlediği ‘’Şehirler Yarışıyor Sigortalılar 
Kazanıyor’’ yarışmasının 2015 yılı kazananları belli oldu. Yerel yönetimleri deprem güvenceli ve 
sigortalı hayatı yaygınlaştıran projeler hayata geçirmeye teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde 
düzenlenen yarışmanın bu seneki birincisi Burdur oldu. Yarışmada Sakarya ikinci olurken, bu sene 
yarışmaya ilk kez katılan Afyonkarahisar ise üçüncülüğe layık görüldü. 

 

İllerin Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında deprem güvenceli 
konut ve sigortalı hayatı yaygınlaştırmayı hedefleyen yerel bilinçlendirme kampanyalarıyla yarışmaya 
katıldılar. İller, sigortalılık oranı, poliçe artış oranı ve Zorunlu Deprem Sigortası teşvik çalışmaları olmak 
üzere üç farklı kritere göre değerlendirildiler. 

 

Sosyal sorumluluk projeleri ve seminerlerle deprem bilincini hayata geçirmeye yönelik 
adımlar 

Her sene Türkiye genelindeki çeşitli illerin katılımıyla birbirinden yaratıcı projeler sunan İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlükleri, yarışmanın beşinci senesinde de gene özgün çalışmalarıyla dikkat çektiler. 
Yarışmanın birincisi Burdur, yarışma kapsamında zorunlu deprem sigortası bilincini artırmak için ”Ağaç 
Yaşken Eğilir’’ isimli çalışmasıyla ana okul ve ilkokul düzeyindeki çocuklara eğitim etkinlikleri 
düzenledi. Düzenlenen resim yarışmasında çocukların çizdiği DASKMAN karakterleri büyük ilgi gördü. 
Burdur AFAD, ‘’Ölmeden doktora, afet olmadan DASK’a’’ temasıyla hastane sağlık personeline eğitim 
etkinlikleri gerçekleştirirken, çevreye olan sorumluluğunu da vurgulayarak ‘’Burdur AFAD VE DASK el 
ele hep birlikte ağaç dikmeye’’ projesi ile zorunlu deprem sigortası farkındalığı kazandırmayı amaçladı. 

 

İkincilik ödülü alan Sakarya bu yıl “tebessüm” isimli projesi kapsamında yaptığı AHATES (Afete Hazır 
Türkiye Eğitim Sistemi) projesi eğitimleri ile Sakarya genelinde 20 binin üzerinde öğrenciye eğitim 
verdi. Ayrıca Afet ve Acil Durum çalışanlarına yönelik, Psikososyal Destek Birimi Bireysel Görüşme 
Odası’nı hayata geçiren ekip, gençlerin ve sporcuların da farkındalığını artırmak için dört amatör spor 
kulübüyle işbirliğine gitti. Sigorta Haftası tanıtım günlerinde stantlarda bilgilendirme yaparak ve 
broşür, kitapçık, kalem, duvar saati gibi ilgili tanıtım malzemeleri dağıtımı yaparak da görünürlük 
sağladı. 



 

 
Üçüncülüğü alan Afyonkarahisar “Kafanı Kaskla, Evini DASK’la Koru” projesi kapsamında 144 okul ve 
56 kamu özel kurum ve kuruluşunda bilgilendirme seminerleri düzenledi. Ayrıca Deprem haftasında 
ve Geleneksel Motorlu Araçlar Şenliği’nde farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. 

 

Dereceye giren illerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri depremle ilgili çalışmalarında kullanmak 
üzere malzeme yardımı almaya hak kazandı. Birinci olan il 75 bin TL, ikinci 50 bin TL ve üçüncü il 25 
bin TL tutarında malzeme yardımı kazandı. Ayrıca, bu yıl yaptığı çalışmalar başarılı bulunan 3 il, 
Batman, Muğla ve Ordu önümüzdeki dönemlerde desteklenmek amacıyla teşvik ödülüne layık 
görüldü. 

 

Geçtiğimiz yıllarda 2014 birincisi Sakarya, Sakarya Okul Tabanlı Afet Eğitimi Yaygınlaştırma Projesi 
(OTAEP) ile “Afete Hazır Kadın Projesi” gerçekleştirerek 1.000 kadına temel afet, yangın ve DASK bilinci 
aşılamış, ikinci olan Ordu yaptığı DASK logolu imsakiyeye ek olarak Cuma namazında DASK konulu 
vaaz ve hutbe okutmuştu. 2012 üçüncüsü Bursa AVM etkinlikleri düzenlemiş, 2012 ikincisi Tunceli, 
maçlarda futbolculara DASK pankartı açtırmıştı. 


