İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki,
sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge; Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve
işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönerge; Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 17. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede adı geçen;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Belediye
Başkanlık
Başkan
Meclis
Encümen
Daire Başkanlığı
Müdürlük

: Büyükşehir Belediyesini,
: Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
: Büyükşehir Belediye Başkanını,
: Büyükşehir Belediye Meclisini,
: Büyükşehir Belediye Encümenini,
: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığını,
: Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğünü
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Kuruluşu
Madde 5- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 3
birimden oluşturulur. Müdürlüğün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir:
DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Deprem ve Risk
Yönetimi Birimi

Zemin İnceleme
Birimi

Kentsel Dönüşüm
Birimi

Şube Müdürlüğünün görevleri
Madde 6- Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır:
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile
tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme
amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek,
b) İmar planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma
ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan
rapor ve haritaları yapmak veya yaptırmak,
c) Afet risk yönetimi, kentsel risklerin belirlenmesi, tehlike ve risk haritalarının
oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak, afet ve depremsellik
durumlarını ortaya koymak.
ç)Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden
gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve
jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,
d) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç
ürünlerini CBS tabanlı oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak,
e) Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
f) Topoğrafik eğim analizlerini yapmak veya yaptırmak,
g) Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya
yaptırmak, çalışma sonuçlarını ilgili kuruma bildirmek ve ilgililerce yapılan işlemleri takip
etmek,
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h) Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu
kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği
yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
i) Belediye yatırımlarının bina, yol, üst geçit, kavşak vb. yatırımlarının zemin
araştırmalarını yapmak veya yaptırmak ve mevcut kanun ve genelgeler doğrultusunda
gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak,
j) Gerekli görüldüğü durumlarda, bina ve zemin hareketlerinin deprem davranışlarının
tehlike ve risklerinin izlenmesine yönelik ivme ölçer cihazları ile Yerel sismik ağ kurularak
jeofizik (sismolojik) çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
k) İlçe Belediyelerinin parsel bazında zemin etüt raporlarına yönelik yapacağı
çalışmalarda standart belirlemek,
l) Deprem bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi doküman ve eğitimi vermek,
ulusal ve uluslar arası düzeyde, panel, bilgi şöleni,konferans, seminer vb etkinliklere katılmak
ve etkinlikleri düzenlemek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim
malzemeleri yapmak veya yaptırmak,
m) Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden düzenlemek, konut
alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem
riskine karşı tedbirler almak veya kentin kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel
dönüşüm ve gelişim projeleri ile sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri hazırlamak,
n) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği afetler hakkında alınacak tedbirler, 5216 sayılı
Kanun’un 7/Z bendi gereği afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binalar hakkında bahsi geçen kanunlarda belirtilen görevleri yapmak, kurumlar arası
koordinasyonu sağlamak,
o) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
kapsamında yetki alınan konularda tasarımlar yapmak, işlemleri yürütmek,
r) Deprem ve risk yönetimi ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
Şube Müdürü
Madde 7- Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın
Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu yönergede belirtilen
görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Belediye Başkanına veya
bağlı olduğu Genel Sekreter / Genel Sekreter Yardımcısına ve Daire Başkanına karşı birinci
derecede sorumludur.
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Birimlerin görevleri
Madde 8- Madde 5’te Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması’nda gösterilen birimlerin
görevleri:
Deprem ve Risk Yönetimi Birimi
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile
tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme
amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek,
b) Afet risk yönetimi, kentsel risklerin belirlenmesi, tehlike ve risk haritalarının
oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak, afet ve depremsellik
durumlarını ortaya koymak,
c) Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden
gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve
jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,
ç) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç
ürünlerini CBS tabanlı oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak,
d) Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
e) Topoğrafik eğim analizlerini yapmak veya yaptırmak,
f) Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya
yaptırmak, çalışma sonuçlarını ilgili kuruma bildirmek ve ilgililerce yapılan işlemleri takip
etmek,
g) Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu
kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği
yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme
çalışmalarını yürütmek,
h) Gerekli görüldüğü durumlarda, bina ve zemin hareketlerinin deprem
davranışlarının tehlike ve risklerinin izlenmesine yönelik ivme ölçer cihazları ile Yerel sismik
ağ kurularak jeofizik (sismolojik) çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
i) Deprem bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi doküman ve eğitimi vermek,
ulusal ve uluslar arası düzeyde, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer vb etkinliklere katılmak
ve etkinlikleri düzenlemek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim
malzemeleri yapmak veya yaptırmak.
Zemin İnceleme Birimi
a) İmar planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü
yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli
olan rapor ve haritaları yapmak veya yaptırmak,
b) Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden
gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve
jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,
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c) Belediye yatırımlarının bina, yol, üst geçit, kavşak vb. yatırımlarının zemin
araştırmalarını yapmak veya yaptırmak ve mevcut kanun ve genelgeler doğrultusunda
gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak,
ç) İlçe Belediyelerinin parsel bazında zemin etüt raporlarına yönelik yapacağı
çalışmalarda standart belirlemek.
Kentsel Dönüşüm Birimi
a) Kent estetiği ile ilgili kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalar yapmak,
b) Kentin fiziksel mekân kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler
üreterek ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışmak,
c) Belediye sınırları içinde görev, yetki ve sorumluluğu dahilinde bulunan kentsel
mekanlarda kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan tüm uygunsuzlukları (ana arter,
cadde, bulvar, refüj, tretuvar, tesis, meydan, köprülü kavşaklar vb. yerlerin her türlü temizliği,
bakımı, onarımı, düzenlemesi vb.) tespit etmek, tespit edilen uygunsuzlukları gidermek veya
giderilmesi için ilgili birim, kurum ve kuruluşlara yönlendirerek takibini yapmak,
ç) Belediye sorumluluğunda bulunan tüm alanlardaki kentsel donatı elemanlarının
envanterini çıkarmak ve bunlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
d) Belediye birimlerinin, kent estetiği ile ilgili konularında çalışma gruplarının
oluşturulmasını, grupların çalışmalarının planlanması ve koordinasyonunu sağlamak,
e) Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden düzenlemek,
konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak,
deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel
dönüşüm ve gelişim projeleri ile sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri hazırlamak,
f) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği afetler hakkında alınacak tedbirler, 5216 sayılı
Kanun’un 7/Z bendi gereği afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binalar hakkında bahsi geçen kanunlarda belirtilen görevleri yapmak, kurumlar arası
koordinasyonu sağlamak,
g) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
kapsamında yetki alınan konularda tasarımlar yapmak, işlemleri yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Servis Oluşturulması
Madde 9- Birimlerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir.
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Değişiklik
Madde 10- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Başkan onayı ile yapılır,
değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 11- 25.10.2016 tarih ve 106 sayılı Onay ile yürürlüğe konulan “İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve
Çalışma Esaslarına Dair Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12- Bu yönerge hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı onayıyla yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 13- Bu yönerge hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

(Bu yönerge, Başkanlığın 31/12/2019 tarih ve 40217 sayılı Onay’ı ile 31/12/2019
tarihinde yürürlüğe konulmuştur.)
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