T.C.
ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
28.09.2011
Sayı :B.09.0.MPG.0.14.00.00/
102732
Konu : Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve
Mikrobölgeleme Etüt Raporları

GENELGE NO: 2011/9
ĠLGĠ: a) Mülga Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının (Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 19.08.2008
gün ve 10337 sayılı genelgesi
b) Mülga Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının (Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 11.11.2008
gün ve 13171 sayılı genelgesi
c) Mülga Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının (Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü) 17.08.1987
tarih ve 11709 sayılı genelgesi
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 644 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer)
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
644 Sayılı KHK gereği, ilgi (a) ve (b) genelge kapsamında tanımlı Plana esas jeolojik,
jeolojik- jeoteknik etüt raporları ile Mikrobölgeleme etüt raporlarının değerlendirme ve onay
iĢlemlerinin Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılması
gerekmektedir.
Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nde ve Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüklerinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve verimli bir Ģekilde tamamlanabilmesi
için ilgi (a) ve (b) genelge kapsamındaki plana esas etüt raporlarının inceleme ve onay iĢlemleri
aĢağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce Uyulacak Esaslar:
644 Sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önce onaylanan mikrobölgeleme etüt raporları ile Ġmar
planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarında:
1. Sakıncalı alan, Uygun Olmayan Alan (UOA), Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan (JEGA) ve/
veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt gerektiren alan (AJE) değerlendirmesi içeren sahaları
kapsayan raporlar,
2. Ġlk defa imar planı çalıĢması yapılacak sahaları kapsayan Ġmar Planına Esas jeolojik,
Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarından uygun olmayan alan (UOA) ve/veya Ayrıntılı
Jeoteknik Etüt (AJE) gerektiren alan değerlendirmesi içeren raporlar,
3. Mikrobölgeleme Etüt raporları ve belediyenin bütüncül imar planına esas JeolojikJeoteknik etüt raporları
Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır.
-Rapor formatları, mevzuatı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girene kadar, ilgi (a) genelgede
belirtilen hususlara göre düzenlenecektir.
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-Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve
önlem projesi içeren raporlarda inĢaat mühendisinden teĢekkül edecek, üye sayısı tek sayı olacak
Ģekilde, belirtilen meslek disiplinlerinden olmak üzere sayı artırılarak bir rapor inceleme
komisyonu oluĢturulacaktır.
-Komisyonca uygun görülen raporlar, rapor müellifi tarafından imzalanmıĢ, üniversitelerce ve
kamu kurumlarınca hazırlanan raporlar hariç olmak üzere, ilgili meslek odalarından alınan sicil
durum belgesi eklenmiĢ 8 takım rapor ile inceleme alanı yerleĢime uygunluk haritaları Net CAD.
ve PDF, rapor ve diğer ekleri PDF olacak Ģekilde kopyalanmıĢ 8 takım CD komisyona teslim
edilecektir.
-Komisyonca uygun görüldükten sonra müellifleri tarafından çoğaltılarak imzalanan raporlar,
Komisyon üyeleri, Risk Yönetimi ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt Dairesi BaĢkanı ve ilgili Genel
Müdür Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra Mekânsal Planlama Genel Müdürü tarafından
onaylanacaktır. Genel Müdür yetki vermesi halinde raporlar ilgili Genel Müdür Yardımcısı
ve/veya ilgili Daire BaĢkanı tarafından onaylanacaktır.
-Önlem projesi içermeyen raporlarda inĢaat mühendisi imzası zorunlu tutulmayacak ancak,
önlem projesi içerecek raporlarda inĢaat mühendisi imzası bulunacaktır.
-Onaylı raporlardan, onay tarihinden itibaren kâğıt ve CD ortamında olmak üzere 15 gün
içerisinde, 1 takım Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’ne, 1 takım Afet ve Acil Durum Ġl
Müdürlüğü’ne, 1’er takım varsa BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı’na ve ilgili ilk kademe
Belediyesine, 1 takım ilgili Belediyesine/Ġl Özel Ġdaresine, 1 takım rapor müellifine, 1 takım
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı’na gönderilecek, 1 takım Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü arĢivine ayrılacaktır.
Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Uyulacak Esaslar:
-644 Sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önce onaylanan Mikrobölgeleme Etüt raporları ile
plana esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarında:
1. Uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak Ġmar
Planı tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları,
2. Ġlk defa Ġmara açılacak alanların Ġmar Planına esas Etüt raporlarından sadece uygun alan
ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak raporlar
Valiliğince (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) onaylanacaktır.
-Rapor formatları, mevzuatı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girene kadar, ilgi (a) genelgede
belirtilen hususlara göre düzenlenecektir.
-Valiliğince (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve önlem
projesi içeren raporlarda inĢaat mühendisinden teĢekkül edecek, üye sayısı tek sayı olacak
Ģekilde belirtilen meslek disiplinlerinden olmak üzere sayı artırılarak bir rapor inceleme
komisyonu oluĢturulacaktır.
-Komisyona, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nde gerekli teknik eleman bulunmaması halinde,
öncelikle Afet ve Acil Durum Ġl Müdürlüğü’nden olmak üzere, Valiliğine bağlı diğer kurumlarda
çalıĢan teknik elemanlar dâhil edilecektir.
-Rapor formatları, mevzuatı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girene kadar, ilgi (a) genelgede
belirtilen hususlara göre düzenlenecektir.
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-Önlem projesi içermeyen raporlarda inĢaat mühendisi imzası zorunlu tutulmayacak ancak,
önlem projesi içerecek raporlarda inĢaat mühendisi imzası bulunacaktır.
-Komisyonca uygun görülen raporlar, rapor Müellifi tarafından imzalanmıĢ, Üniversitelerce ve
Kamu kurumlarınca hazırlanan raporlar hariç olmak üzere ilgili meslek odalarından alınan Sicil
Durum Belgesi eklenmiĢ 6 takım rapor ile inceleme alanı yerleĢime uygunluk haritaları NetCAD.
ve PDF, rapor ve diğer ekleri PDF olacak Ģekilde kopyalanmıĢ 6 takım CD komisyona teslim
edilecektir.
-Komisyonca uygun görüldükten sonra müellifleri tarafından çoğaltılarak imzalanan raporlar,
komisyonca imzalandıktan sonra, Ġl Müdürü veya Valilik Makamınca onaylanacaktır.
-Komisyonca uygun olmayan alan (UOA) ve/veya ayrıntılı Jeoteknik etüt gerektiren alan (AJE)
değerlendirmesi yapılan sahaları kapsayan raporlar, komisyon gerekçe raporu ile birlikte 15 gün
içerisinde, değerlendirme ve onay için Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
-Onaylı raporlardan, kâğıt ve CD ortamında olmak üzere; 15 gün içerisinde, 1 takım Mekânsal
Planlama Genel Müdürlüğüne,1 takım Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına, 1 takım Ġl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 1’er takım varsa BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığına ve ilgili
ilk kademe belediyesine, 1 takım ilgili Belediyesine/Ġl Özel Ġdaresine ve 1 takım rapor müellifine
gönderilecektir.
Bakanlık veya Valiliğince onaylanan etüt raporları, gerekli güvenlik önlemleri alınarak
raporu onaylayan idarenin WEB sayfasında yayımlanacaktır.
Bu kapsamda ilgi (c) genelge yürürlükten kaldırılmıĢ olup, plana esas Jeolojik, JeolojikJeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt raporlarına iliĢkin inceleme ve onay iĢlemlerinin bu
genelge çerçevesinde yürütülmesi, bu genelgenin ilgili tüm kurum ve kuruluĢlara duyurulması
hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan
DAĞITIM:
Gereği
:
-81 Ġl Valiliğine
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Bilgi :
-Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına
-ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığına
-Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına
-Genel Kurmay BaĢkanlığına
(Harekât Dairesi BaĢkanlığı)
-Bütün Bakanlıklara
-Bakanlık Genel Müdürlükleri
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