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Eylemi 
Gerçekleştirecek  
Destek Kurum  

Yapılan Faaliyetler Faaliyet 
Dönemi          
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E 15

İbadethanelerin hasar 
görebilirliklerinin 
değerlendirilerek 
güçlendirme 
çalışmalarının 
tamamlanması

Deprem İl Müftülüğü Çevre, Şehircilik  ve 
İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü

1. İl Müftülüğü Sivil Savunma Amirince Aralık 2021 ayı 
içerisinde  Öncelikli olarak Destek Kurumu olan 
Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ziyaret 
edilmiş, eylemler  kapsamında nasıl bir yol izleneceği 
konusunda  yetkililerce fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
Bu kapsamda 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 
yürürlüğe girdiği  2001 yılı öncesinde yapımı 
tamamlanarak hizmete giren  cami, Kur’an Kursu ve 
Hizmet Binalarının teknik ekiplerce kontrol ve 
denetimlerinin yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

2. Çevre ,Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğünce 
yapılan bu görüşme hakkında Sivil Savunma Amirince 
Ocak 2022 ayı içerisinde AFAD İl Müdürlüğü ziyaret 
edilmiş ve ilgili Şube Müdürü bilgilendirilmiştir. 

3. Eylem çerçevesinde 1. aşama; özellikle 2000-2019 
yılları arasında 5.00-6.00 şiddetinde depremlerle yüz-
yüze gelen  Honaz-Buldan-Acıpayam-Bozkurt ilçelerinde 
ve mahallelerinde hasar gören (Hafif hasar dahil) 
ibadethanelerin öncelikli olarak  teknik ekip tarafından   
elle ve gözle kontrol edilerek; taşıyıcı kolon, kiriş, perde 
beton, döşeme ve betonarme demirlerin paslanıp 
paslanmadığını, duvar-kubbe ve benzeri iç ve dış 
yüzeylerde çatlak, sıva dökülmesi olup-olmadığı) bakılması 
gerektiği , bunun sonucunda yetkili firma veya kuruma rapor 
düzenletilerek bir nüshasının Denizli İl Müftülüğüne 
gönderilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir. 
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4. Eylem çerçevesinde 2. aşama ; 2001 yılı öncesi 
hizmete giren cami, Kur’an Kursu ve Hizmet Binalarının 
teknik ekiplerce elle ve gözle kontrol ve denetimlerinin 
yapılmasından sonra , depreme dayanıklılık testi 
yapılmasına gerek duyulan, gerek bölgemizde meydana 
gelen  depremler sırasında hasar gören, gerekse zaman 
aşımına bağlı olarak  korozyona uğramış beton aksamı 
ile, taşıyıcı kiriş-kolonlar ve kubbe aksamında bulunan   
demirlerin paslanarak özelliğini kaybettiğinin tespit 
edilmesi durumunda;  yetkili kurum ve firmalar tarafından 
Kubbe, kiriş ve kolonlardan   karot ile beton numune 
alınarak yapı laboratuvarlarında testler yapılmasına. 
(Öncesinde teknik rapor düzenlenecektir)
5. Yukarıda belirtilen hususların yapılabilmesi için  Nisan
2022 ayı içerisinde  İlçe Kaymakamlıklarına,(İlçe  
Müftülükleri)  Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğüne  yazı yazılması gerekli 
görülmüştür.
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İl genelinde inşası 
hayırseverlerle 
gerçekleştirilmiş, 
sonrasında kamuya 
bağışlanmış yapıların 
envanteri yapılarak bu 
binaların hasar 
görebilirlik durumlarının 
araştırılması ve gerekli 
güçlendirme  
çalışmalarının 
planlanması

Deprem Çevre, 
Şehircilik  ve 
İklim 
Değişikliği İl 
Müdürlüğü

Çevre, Şehircilik  ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı,İl Milli 
Eğitim  Müdürlüğü,İl 
Müftülüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü ve ilgili 
kurumlar

Konu ile ilgili olarak sorumlu kurum tarafından bir faaliyet 
izlenmemiştir.
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