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Denizli il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23. maddesine
gore, Vali $tikii KOCATEPE'nin bagkanhfrnda toplanarak gtindemdeki konuyu gciriiqmek suretiyle
agafirdaki kararlarr almrgtrr.

Pamukkale ilcesi. Akkiiy Mahallesinin ilave Mgzarhk Yer Secimi;
I9/0I/20I0 tarih ve 27467 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin inqasr ile Cenaze
Nakil ve Defin igleri Hakkrnda Ycinetmelik gere[ince aga[rdaki 1210812015 tarihli mezirhk yer segimi
raporu tanzim edilmigtir.

AKKOY MAHALLESi ir,,rvE MEZARLTK yER SEQiMi RAPORU
Denizli Briyiikgehir Belediye Baqkanhlr'nrn0610712015 tarih ve 80217495-622.01-888 sayrh yaz:|ran
gerefince; itim? Pamukkale ilgesi, Akkriy Mahallesindeki m22a 07b-1b-1c Pafta, 257 noluparselinde
kayrtlr 12.500 nJ
alanm Denizli Btiyiikqehir Belediye Bagkanh[r'naMezarhk Yeri olaiak tahsisi
^"ravastflt
ile ilgili l9l0ll20l0
tarih ve 27467 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin ingasr ile Cenaze
Nakil ve Defin igleri Hakkrnda Ydnetmeligin 6. maddesi gere[ince 2710112015 tarih ve 7795348 sayrh
Valilik Oluru ile olugturulan mezarhk yer segimi komisyonunun mahallinde yapmrg oldulu inceleme ve
kontrol sonucunda;
1- Yaprlacak olan mezarhk yerinin gevresinde; kuzey yonrinde Denizli-Akk<iy mahallesi karayolu,
giiney yoniinde toprak yol* tarrm arazisi, batr y<iniinde mezarhk alam, dolu ydntinde tanm arazisi
bulunmaktadrr.
2- Yaplacak olan mezarhk yerinin 250 metre gevresinde herhangi bir dofal kaynak ve igmekullanma suyu bulunmamaktadrr.
3- Yaprlacak olan mezarhk yerinin ulagrmr uygundur.
4- Yaplacak olan mezarhk alam en yakrn mevcut yerlegim yerine takriben 510 metre mesafede
bulunmaktadrr.
5- Yaprlacak olan mezarhk yeri orta meyilli arazidir.
6- Yaprlacak olanmezarhk yerinin hdkim rizgar ydnti kuzeybatrdu.
7- Yaprlacak olan mezarhk yerinin, yer altr su seviyesi inceleme alanr ile ilgili hazrrlanmlg olan imar
plaruna esas jeolojik-jeoteknik ettit raporu arazi gah;malarrnda ( Yeni mezarhk yerine yakrn) aragtrrma
yaprlan derinliklerde yeraltr suyuna rastlanmamrgtu.
8- Yaprlacak olan mezaflrk yeri jeolojik birim olarak Alivyon iginde yer almaktadrr. Alana yakrn
yarmalarda kumlu-gakrlh birimler gdzlenmigtir. inceleme alam orta efimlidir. inceleme alanr ile ilgili
hazrrlanmrg olan imar plaruna esas jeolojik- jeoteknik etiit raporunda alan yaprla$ma aglsmaa 0.a.2-t1
cinlem ahnabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanlar) olarak belirlenmigtir. Alamn kullanrmrnda bu rapor esas
alrnmalrdrr. Yaprlacak olan mezarhk yeri Pamukkale Ozel Qevre Koruma Bolgesi iginde yer almaktadr.
9- Yaprlacak olan mezarhk yerinin etrafinda; her ycinden 5 (beg) metre, saflrk koruma bandr
mesafelerinin brrakrlmasr uygundur.
10-4342 Sayrh Mera Kanunu gereli tagrnmazm mera vasfinrn kaldrrrlmasr gerekmektedir.
Soz konusu alanrn, mera vasfinrn kaldrrrlmasr gartryla mezarhk yaprlmasrnda toplum ve gevre sa[hfir
ycintinden bir sakrnca olmadrlrnr bildirir rapordur. 1210812015
1- ilimiz Pamukkale ilgesi, Akk<iy Mahallesindeki m22a 07b-1b-1c Pafta, 257 noluparselinde kayrth
12.500 t*
vasrflr alanm Denizli Btivtiksehir Belediye Bagkanh[r'na Mezarhk Yeri olarak tahsis
^etu
edilmesine.
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