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PROJENİN AMACI

Doğal Afetler Sigorta Kurumunun (DASK) deprem ve Zorunlu
Deprem Sigortası bilincinin yaygınlaştırılması ile sigortalı konut
sayısının artırılmasına yönelik faaliyetlerine Afyonkarahisar
İlimizde katkı sağlamak.

Topraklarının önemli bir kısmı 1. derce deprem bölgesinde yer
alan Afyonkarahisar halkının, olası bir deprem sonrası
yaşayacağı ekonomik zorlukları zorunlu deprem sigortası
sayesinde asgari düzeye indirerek en kısa zamanda yaşamının
kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini
sağlamak.
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Gerekçeler

Deprem sonrası 
konutları hasar gören 
veya yıkılan kişilerin 
yaşadıkları ekonomik 
sorunların kişiler 
tarafından 
çözülememesi

Afyonkarahisar ilinde 

yaşayan kişilerin 

zorunlu deprem 

sigortasının ne 

olduğu, önemi ve 

deprem sonrası DASK 

tarafından yapılan 

geri ödemeler 

hakkında yeterli 

bilgiye sahip 

olmaması.

Afyonkarahisar’da 

Zorunlu Deprem 

Sigortalılık oranın 

Türkiye ortalamasının 

altında olması.

Proje Bilgileri
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PROJEDE GÖREV ALACAK KURUM ve 

KURULUŞLAR
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PROJE YÜRÜTME KURULU

Erhan GÜNAY

VALİ YARDIMCISI

İL AFET ve ACİL DURUM 
MÜDÜRLÜĞÜ
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PROJE SEKRETERYASI ve RAPORLAMA

İl Afet ve 
Acil Durum 
Müdürlüğü 
Planlama 
ve Zarar 
Azaltma 

Şube 
Müdürlüğü

İl Afet ve 
Acil Durum 
Müdürlüğü 

Yönetim 
Hizmetleri 

Şube 
Müdürlüğü

İl Afet ve 
Acil Durum 
Müdürlüğü

Afyonkarahi
sar Sigorta 
Acenteleri 

Derneği
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Afyonkarahisar 

ilinde zorunlu 

deprem sigortalı 

konutların sayısını 

artırmak.

Afyonkarahisar 

halkını zorunlu 

deprem sigortası, 

önemi ve sağladığı 

kolaylıklar 

hakkında 

bilgilendirmek.

Afyonkarahisar 

halkını, bölgenin 

deprem riski ve 

depreme karşı 

alınacak önlemler 

konusunda 

bilgilendirmek.

Projenin Hedefleri
Proje Bilgileri
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Projenin Hedef Kitlesi

 Projenin hedef kitlesini Afyonkarahisar’daki bina ve konut sahipleri, kamu personeli ve 

öğrenciler oluşturmaktadır.
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DASK HAKKINDA
 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve 

yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

 DASK “Deprem geçecek, hayat devam edecek” yaklaşımından yola çıkarak, deprem sonrasında vatandaşların yaşamının 

kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlar. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden 

kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster 

oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık 

eder.

 DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve

banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken, uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip 

olmasını kolaylaştırmayı hedefler.

Zorunlu Deprem Sigortası sosyal sorumluluğumuzdur.
 Sigortalandırma faaliyetlerini, kamuoyunu bilinçlendirme etkinlikleriyle de destekleyen DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın her 

şeyden önce hepimizin sosyal sorumluluğu olduğunun altını çizer.

 Depremin son 60 yıl içerisinde ülkemizde en sık rastlanılan afet türü olması, neredeyse tamamı deprem bölgesindeki ülkemiz için

beklenmedik bir durum değildir. Üstelik deprem yapısı gereği, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak

sarsabilecek şiddette bir afet türüdür.

 Zorunlu Deprem Sigortası birey bazında mesken güvencesi sunarken, ülkemiz için de bir teminat havuzu oluşturulmasına çalışır.

Özellikle deprem sonrasında büyüklüğü önem kazanan bu finansal havuz, bizim yaşadığımız yerde olmasa da, başka yerde 

gerçekleşen depremlerdeki ihtiyaç sahiplerinin de garantisi olma niteliği taşır.

 Kendi güvencemizi temin ederken, deprem bölgelerine de etkin şekilde yardımda bulunabilmemize olanak tanıyan DASK, 

sosyal dayanışma bilincinin yaygınlaştırılmasını başlıca sorumluluğu olarak görür.

Genel Bilgiler
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Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Tanım ve Kapsamı

 Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünüdür. Bu sigorta, 
teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta 
şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu 
maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

 Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş 
bir sigorta sistemidir.

 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

 Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

 Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

 Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 Kat irtifakı tesis edilmiş binalar

 Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar

 Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Genel Bilgiler
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DASK’IN AMACI
 Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik 

bir sistemdir. Bu sistemde yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

 İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu 
sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması

 Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması

 Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden 
sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması

 Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün 
azaltılması

 Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi

 Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması

 Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin sağlanması

 Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

 Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde tüm bu hedeflere birlikte ulaşabilmek, deprem 
sonrasında birey ve ülke genelinde daha fazla güvenceye sahip olabilmek için Zorunlu Deprem Sigortasını 
yaptırmak gerekmektedir.
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Proje Konuları

Afyonkarahisar halkını 

zorunlu deprem sigortası 

hakkında 

bilgilendirecek 

personele DASK ve 

zorunlu deprem sigortası 

hakkında eğitim 

verilmesi

Afyonkarahisar 

genelindeki okullarda  

depreme karşı alınacak 

önlemler, DASK ve 

zorunlu deprem sigortası 

hakkında bilgilendirme 

yapılması,

Kent meydanı ve 

alışveriş merkezleri gibi 

kamuya açık alanlarda 

kurulacak tanıtım 

masaları ile halkta 

farkındalık oluşturulması, 

Afyonkarahisar halkının 
depreme karşı alınacak 

önlemler, DASK ve 
zorunlu deprem sigortası 

hakkında 
bilgilendirmesi,
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PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

• 1. Adım

• 1. Ay (Mart)

Eğitim Materyallerinin 
Hazırlanması ve 

Personelin 
Bilgilendirilmesi

• 2. Adım

• Mart-Aralık

Afişler

Broşürler

Sergiler

• 3. Adım

• Mart-Aralık

Bilgilendirme ve 
Tanıtım

Seminerleri

• 4. Adım

• Kasım-Aralık

Ölçme, 
Değerlendirme 
ve Raporlama

Uygulama Yılı: 2015

Proje kapsamında yürütülecek eğitim, ziyaret ve diğer faaliyetler 2015 yılı 

içerisinde (Mart-Aralık) aylık program takvimine göre yürütülecektir.
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9 Adımda Zorunlu Deprem Sigortası…

HEDEF KİTLE ÜZERINDE BEKLENEN ETKILER 
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9 Adımda Zorunlu Deprem Sigortası…

HEDEF KİTLE ÜZERINDE BEKLENEN ETKILER 
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9 Adımda Zorunlu Deprem Sigortası…

HEDEF KİTLE ÜZERINDE BEKLENEN ETKILER 
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PROJENİN MALİ BOYUTU (BÜTÇE)
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BÜTÇEProje Bilgileri

• 5.000,00 TL.

Proje Kapsamında 
Eğitim 

Faaliyetlerinin 
yürütülmesi

• 5.000,00 TL.

Eğitim ile ilgili 
broşür, afiş vb. 

baskı ve tanıtım 
işlemleri

• 5.000,00 TL.

Eğitim Faaliyetleri 
için yapılan ulaşım, 

salon temini vb. 
harcamalar

18



İZLEME MEKANİZMASI

Proje kapsamında eğitim 
faaliyetlerini yürütecek personelin 
bilgilendirmesi ve eğitim için 
gerekli ekipman temini

Eğitim verilecek hedef gruplarının 
belirlenmesi ve eğitim, 
bilgilendirme faalyetlerine
başlanması. 

Proje içerisinde yürütülen 
faaliyetlerin hedef gruplardaki 
etkisine yönelik anket ve analiz 
çalışmaları.

İSTATİSTİKİ RAPORLAR
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PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERDEN ÖRNEKLER

Kafanız Kasksız...Eviniz DASK’sız Güvende Değildir!



PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ÖRNEKLER



Evdeki Huzur... Dask Budur!

ARZ EDERİM…


