
01-07 MART 2010 FETHĠYE DEPREM HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ 

26 ġubat 2010 Tarihinde FTSO’ da Yapılan 

Basın Açıklamamızın Duyuru Bölümü 
Depremler bilindiği gibi belli frekanslarda,riski belli yerlerde

meydana gelen, ancak ne zaman gerçekleĢeceği öngörülemeyen bir

doğa olayıdır. Bildiğiniz gibi Fethiye’nin tarihinde yaĢadığı ve acı bir

tecrübe niteliği taĢıyan 7.1 Ģiddetindeki 1957depremi olmuĢtur.

Ġlçemizde 1957 depremine benzer bir depremin ne zaman

yaĢanacağı bilinememektedir. Ancak Ģu çok iyi bilinmelidir ki

Fethiye riskli bölge olarak adlandırılan I.derece Deprem bölgesi

içerisindedir.
01 Mart- 07 Mart 2010 deprem haftası nedeniyle, ilçemizin de I.derece

deprem bölgesinde bulunması ve depreme karĢı alınması gereken

önlemlerden biri olan DASK-Zorunlu Deprem Sigortalarının

yaygınlaĢtırılması ve halkın bu sigorta hakkında bilgilendirilmesi amaçlı

Fethiye Belediyesi, Odamız ve Sigorta Acenteleri iĢbirliğinde Deprem

Haftası süresince bir dizi etkinlikler

düzenlenecektir. 

HEDEFLENEN ETKĠNLĠKLER 

1- Havada microlayt ile çekilen DASK bayrak Ģovu. (06.Mart 2010

Cumartesi-Hava Ģartları müsait olmazsa daha erkene de çekilebilir.

Sizlere ayrıca duyurulacaktır.)

2- Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile ilköğretim okulu öğrencileri

arasında “deprem ve DASK” konulu ödüllü resim yarıĢması

düzenlenmiĢtir. 1.ye mini laptop, 2.ye dijital foto.Mac ve 3.ye dijital Ġng

Türk. sözlük ödüllerinin verileceği bu yarıĢmanın ödülleri, FTSO ve

KIZILAY tarafından karĢılanacaktır.

3- 01-06 Mart tarihleri arasında 1957 Fethiye Depreminin de yer aldığı

“DEPREM FOTOĞRAFLARI” konulu sergi FKM’ de Halkımıza açık

tutulacaktır.

4- 06 Mart 2010 Cumartesi günü saat 14.00 de FKM salonunda

düzenlenecek “Fethiye’nin Deprem riski ve DASK” konulu konferansa

tüm halkımız davetlidir.

KONUġMACILAR:

DASK genel sekreteri Sn. Serpil ÖZTÜRK YAKUT

ĠST.ÜNĠ.Jeofizik Müh. Böl.Ö.Üyesi Sn. Doç. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU

Bakırköy Bel.Afet Yön.Mü.Gen.Koordinatörü Sn. Özden IġIK

DOHAD yönetim kurulu üyesi Sn. Fuat AGALDAY 

5- Tam kesinlik kazanmamakla birlikte DASK’ tan bugün aldığımız bilgiye

göre simülasyon deprem tırı  06-07 Mart 2010 tarihlerinde

ilçemizde olması planlanmaktadır. GeliĢmeler olması halinde sizlere

duyurulacaktır.



ORGANİZASYONUN AMACI

1-Halkın, deprem ve DASK hakkında           
bilgilenmesini ve ZDS poliçelerinin, bilinçlenme 

yoluyla yaygınlaşmasını sağlamak.

2-Sigortacılık sektörünün, bu tür sosyal 
sorumluluk organizasyonlarının düzenleyicisi 
olması ve bölgede sektörel imajın itibar 

kazanmasını sağlamak.

3-Düzenlenen ödüllü resim yarışması ile ilçemiz 
ilköğretim çocuklarında, sigortalanma bilincini 

oluşturmak.

4-Mesleki dayanışmanın önemi ile işbirliğin gücünü 
ön plana çıkararak, piyasadaki kötü rekabetin 

önlenmesini sağlamak. 

5-Sektörde karlılığı sağlamaya yönelik, yangın 
sigortalarına(konut-işyeri) talep oluşturmak.



DAĞITILMAK ÜZERE EL ĠLANLARI, DAVETĠYELER ve 

YAPI KULLANIM ĠZĠN BELGELERĠNE YAPIġTIRILMASI 

ĠÇĠN BELEDĠYE ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜNE TESLĠM  

EDĠLMEK ÜZERE STĠKIRLAR BASTIRILDI.



01 Mart 2010 FKM’ de “deprem 

fotoğrafları” sergisi açılıĢı yapıldı.



Sigorta Acenteleri, değiĢimli olarak 01-06 Mart 

tarihleri arasında, FKM önündeki stantlarda, halkı 

DASK ve ZDS hakkında bilgilendirdiler.



SPONSOR SĠGORTA ġĠRKETLERĠ VE ACENTELERĠN 

LOGO VEYA ÜNVANLARI, 3 ADET BELEDĠYE 

OTOBÜSÜNE, DASK ANA TEMASINDA YERLEġTĠRĠLDĠ.



DASK ANA TEMALI SĠGORTA 

ġĠRKETĠ VE ACENTELĠK 

BĠLBOARDLARI 



ġEHRĠN 8 AYRI NOKTASINA KONAN 

DASK ANA TEMALI REKLAM 

BĠLBOARDLARI



ġEHRĠN 4 ÖNEMLĠ NOKTASINA, 

KONFERANS DUYURU BRANDALARI 

ASTIRILDI



05 Mart 2010’da Konferans Katılımcılarıyla 

Birlikte, Fethiye Belediye BaĢkanı ve Basın 

olmadan Kaymakam ziyaret edildi.



• 06 Mart 2010 FKM önüne, dayanıĢmayı sergilemek ve özendirmek 
amaçlı asılan dev branda ile destekleyenlere teĢekkür edildi.



ETKĠNLĠKLERE SPONSOR OLAN SĠGORTA 

ġĠRKETLERĠ VE DASK’IN FLAMALARI 

SALONA YERLEġTĠRĠLDĠ.



AÇILIŞ KONUŞMASINI, FETHİYE SİGORTA ACENTELERİNİ TEMSİLEN, TOBB SİGORTA 
ACENTELERİ MUĞLA DELEGESİ FATMA ÖZRENDECİ YAPTI.



AÇILIġ KONUġMASI METNĠ

Bu organizasyon, bizler tarafından yani Fethiye Ticaret ve Sanayi odası 14.NOLU meslek grubuna dahil sigorta acenteleri 
tarafından düzenlenmiştir. Düzenleyicilerinin sigorta acenteleri olması bakımından da, Türkiye’de İLK olmayı başarmış bir 
organizasyondur. 

Bu organizasyonu düzenleme amacımız, duyurulduğu gibi deprem haftasında, yaşanan ve olası depremleri konuşmak, 
sonuçlarını ve zararlarını azaltmaya yönelik tedbirler hakkında siz değerli halkımızı bilgilendirmek ve ekonomik tedbirlerden biri 
ve bizce büyük önemi bulunan DASK’ı ve zorunlu deprem sigortasının faydalarını da bu vesileyle gündeme getirmektir. Bunun 
için konusunda uzmanlaşmış kişilerle temasa geçerek, bu konferansı tertipleme kararı aldık. Bizi kırmayıp İstanbul’dan gelen 
tüm katılımcılara bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii ki İşbirliklerinden ve desteklerinden ötürü de Fethiye
Belediyesine ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına da teşekkürü bir borç biliyorum.

Ben, depremler, afet yönetimi ve DASK hakkında konuşmayı uzmanlarına bırakarak, kendi mesleğimle ilgili sizlere kısa 
bir bilgi vermek istiyorum. Sigortacılık denilince, birçoğunuzun aklına trafik, kasko ve hayat sigortası gibi sigorta çeşitleri 
gelir. Çünkü halk arasında en çok kullanılan sigorta tabirleri yakın geçmişe kadar bunlardı. Sigorta aracılık işini yapan biz
sigorta acentelerinin, kanunen bir meslek tanımı olmadığı gibi sektörün de, kendine ait bir kanunu bulunmamaktaydı. 
Dolayısıyla da uygulayıcıları bakımından, hemen hemen her meslekten kişinin ikinci bir iş olarak yaptığı, yalnızca bir gelir 
sağlama aracı idi. Herhangi bir eğitim şartı veya sermaye yeterliliği aranmadan yapılan bu meslek, maalesef uzun yıllar 
boyunca gelişigüzel uygulanmış, birçok suiistimallere maruz bırakılmış, dolayısıyla da toplumumuz tarafından önemi tam 
olarak algılanamadığı gibi yanlış uygulayıcıları sayesinde de, hakkında olumsuz denebilecek bir önyargının oluştuğu bir meslek 
olarak bilinmekteydi. Ta ki 2007 yılına kadar. 

14 haziran 2007 yılında çıkarılan 5684 sayılı sigortacılık kanunu ile sektör nihayet bir kanuna sahip olmuş, acenteler 
yönetmeliği sayesinde de düzenlemeler getirilerek belli bir kayıt sistemi oluşmuştur. Eğitim ve sermaye yeterliliğinden tutun
da başka bir ticari faaliyet yasağına kadar çok ciddi düzenlemeler ile Hazine Müsteşarlığınca uygunluk belgesi alma zorunluluğu 
ve TOBB bünyesinde tutulan levhaya kayıt şartı, getirilmiştir. Fethiye’de, levhaya kayıtlı 58 acente hizmet vermektedir. 

Günümüz Dünyasında önemli bir yere sahip olan Sigortacılık sektörü nihayet ülkemizde de gelişen, üreten, hizmet 
kalitesinde müşteri odaklılığı hedef edinen bir sektör haline gelmiştir. Sigorta mantığı; sigorta konusu değerlerin (bunlar 
eviniz, arabanız, işyeriniz, mali sorumluluğunuz, ve hatta sağlığınız da olabilir) riskin gerçekleşmesinden önceki haline sahip 
olmasını sağlamaktır. Yani kısaca riskin belli bir prim karşılığı, profesyonel şirketlere satılmasıdır. Risk derken de binalarda
deprem, yangın, sel gibi riskleri eşyalarda hırsızlık riskini, araçlarda da çarpma riskini örnek olarak gösterebiliriz.  

Maalesef toplum olarak yaşadığımız acı olaylardan sonra önlem almayı adet edinmiş bir toplumuz. Örnek alarak, 
hayatımıza yön vermeyip, ibret alarak, önlem almayı seçiyoruz. Nitekim DASK, 1999 Marmara Depremi gibi ağır 
bilançolara mal olarak, ülke ekonomisinde oluşturduğu yıkımın sonrasında, kurulmuş bir kurumdur ve deprem sigorta poliçeleri 
de kanunla tüm konutlara zorunlu hale getirilmiştir. Sigortanın zorunlu olması bir sigortacı olarak benim açımdan arzu edilir bir 
sonuç değildir. Gönül isterdi ki herkes isteyerek ve bilerek bu poliçeyi yaptırsın. Ama maalesef ki tapu dairelerinde emlak alım-
satımı sırasında, belediyelerde su,doğalgaz aboneliği alımında ya da bankalarda konut kredisi alımında zorunlu tutulduğu için
yapılan, denetim imkanı bulunmadığından da ülkemizde 13milyon konuttan sadece 2.600.000 civarında ki konutun sahip 
olduğu bir sigorta çeşididir.

İşte bu toplantı, Zorunlu deprem sigortalarının bir vergi türü olmayıp, bir sigorta olduğunu ve ülke olarak jeolojik 
kaderimiz olan depremlere karşı bir önlem biçimi olduğunu vurgulamaya yönelik bir amaca da hizmet etmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır.

Fethiye’nin 1.derece deprem bölgesinde bulunması, ilçe tarihinde yaşanan 57 depremi gibi konular biz sigorta acentelerini 
harekete geçirerek, sosyal duyarlılık göstermemize ve siz değerli halkımızı bu konuda bilgilendirmeye, geleceğimizin büyükleri 
çocuklarımıza sigortalanma bilincini oluşturmaya sevk etmiştir. Sigortalanmak hem insanlar, hem de ülkeler açısından 
gelişmişlik göstergesidir. Sizlere önce deprem sigortanızı, sonrasında da konut paket veya işyeri paket sigortalarınızı 
yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Üstelik öyle düşündüğünüz gibi çok maliyetli primlerle değil, çok makul ve hatta çok ucuz 
diyebileceğimiz primlerle siz de evinizi, işyerinizi tüm risklere karşı sigortalatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken az önce 
saydığım kriterlere sahip bir sigorta acentesine gitmek ve sigorta teklifi almaktır.

Sözü çok fazla uzatmadan güzel bir sloganımızla sözlerime son vermek istiyorum. Hepinize buraya geldiğiniz ve beni 
dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Geleceğinizin konforu ve güvenliği, bugün vereceğiniz bir karara bağlıdır. GELECEK BUGÜNDE SAKLIDIR.



KATILIMCILAR

ĠSTANBUL ÜNĠV. MÜH.FAK.JEOLOJĠ BÖL.ÖĞR.ÜYESĠ YRD.DOÇ.DR.OĞUZ GÜNDOĞDU

BAKIRKÖY BEL.AFET YÖN.MÜDÜRLÜĞÜ GEN.KOORDĠNATÖRÜ SN.ÖZDEN IġIK

DOHAD YÖNETĠM KURULU BAġKANI SN.FUAT AGALDAY VE

DASK GENEL SEKRETERĠ SN.SERPĠL ÖZTÜRK YAKUT

(SERPĠL ÖZTÜRK YAKUT, SAĞLIK SORUNU NEDENĠYLE KATILAMADIĞINDAN, SUNUMU 

ANKARA SĠGORTA A.ġ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN SERVĠSĠ MÜD.YRD.SN.SEVĠL ÇEBĠ YAPTI.)



FETHİYE SİGORTA ACENTELERİNİN “EĞİTİME %100 DESTEK 
KAMPANYASI” KAPSAMINDA, BİR KÖY OKULUNA VERİLMEK 
ÜZERE, HEDİYE ETTİKLERİ, 1 ADET PROJEKSİYON MAK. VE 
EKİPMANLARI, FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN, 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE VERİLDİ.



YARIġMADA 1.SEÇĠLEN RESĠM

• ĠREMSU ÖLMEZ

• MERKEZ ATATÜRK ĠLKÖĞR.OKULU

• 1 ADET MĠNĠ LAPTOP KAZANDI

• ÖDÜLÜNÜ FTSO YÖN.KUR.BġK.YRD.

• SÜLEYMAN KAYA’NIN ELĠNDEN ALDI. 

• ÖDÜLÜ FTSO KARġILADI.



YARIġMADA 2.SEÇĠLEN RESĠM

• BARIġ YAġAR 

• YUNUS NADĠ ĠLKÖĞR.OKULU

• 1 ADET DĠJĠTAL FOT.MAK. KAZANDI

• ÖDÜLÜNÜ KIZILAY YÖN.KUR.

• BġK.YRD.NIN ELĠNDEN ALDI.

• ÖDÜLÜ KIZILAY FETHĠYE ġUBESĠ

• KARġILADI.



YARIġMADA 3.SEÇĠLEN RESĠM

• SELĠN HASAR

• ÖZEL ATA ĠLKÖĞR.OKULU

• 1 ADET DĠJ. ĠNG-TÜRKÇE SÖZLÜK KAZANDI.

• ÖDÜLÜNÜ ÖLÜDENĠZ BELEDĠYE BġK.

• KERAMETTĠN YILMAZ’IN ELĠNDEN ALDI.

• ÖDÜLÜ KIZILAY FETHĠYE ġUB.

• KARġILADI.



YEREL BASINDA YER ALAN DEPREM HAFTASI 

ETKĠNLĠK HABERLERĠ



YEREL BASINDA YER ALAN DEPREM 

HAFTASI ETKĠNLĠK HABERLERĠ



YEREL BASINDA YER ALAN DEPREM 

HAFTASI ETKĠNLĠK HABERLERĠ



SEKTÖREL BASINDA YER ALAN HABERĠMĠZ

• DUYARLILIKLARI NEDENĠYLE 
POLĠÇEM DERGĠSĠNE VE 
SN.YÜRÜKAN SEZER’E 
CANDAN TEġEKKÜRLER



HATIRA FOTOĞRAFLARI                                                      




