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Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gore, Vali $iikii KOCATEPE Baqkanh[rnda toplanarak giindemdeki konuyu gdriigmek
Denizli

suretiyle agagrdaki kararlan almrgtrr.

Pamukkale ilcesi. Pamukkale Mahallasinin ilave MezarhkYer Secimi;

l9l0ll20I0 tarih ve 27467 sayrh Resmi Gazetede Yaymlanan Mezarhk Yerlerinin ingasr ile Cenaze
Nakil ve Defin iqleri Hakkrnda Y<inetmelik gere[ince aqa[rdaki 22112112075 tarihli mezarhk yer segimi
rap oru tanzim edilmiqtir.

MEZARLIKYER SEqiM KOMISYON KARARI
(Pamukkale Mahallesi ilave Mezarhk Alanr)
Denizli Biiyiikgehir Belediye Bagkanhfr'mn 30/1112015 tarih ve 1745-3053127337 sayir yaziart
gere[ince; ilimiz Pamukkale ilgesi, Pamukkale Mahallesi, kdy igi mevkii 1 Pafta, 7It nolu
parselinde kayrth 4525 m2 konut vasrflr alamn 1153 m2 lik krsmrrun kuzey ve gtiney ydnlerinde
mezarhk alant olmasr nedeniyle Denizli Biiyiikqehir Belediye Bagkanhfr'na Mezarhk Yeri olarak
tahsisi ile ilgili I9l0Il20l0 tarih ve 27467 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin ingasr
ile Cenaze Nakil ve"'Defin igleri Hakkrnda Ycinetmelifin 6. maddesi gerefince 2710112015 tarih ve
7795348 sayrh Valilik Oluru ile olugturtlan mezarhk yer segimi komisyonunun mahallinde yapmrg
oldufu inceleme ve kontrol sonucunda;
1- ilave edilecek olan 1I53 m2 likmezarhk yerinin gevresinde; kuzey ydntinde mezarhk aIarr^,
gtiney ydniinde mezarltk alam, batr yoniinde yol, do[u y6niinde konut alam bulunmaktadrr.
2-llave edilecek olanmezarhk yerinin 250 metre gevresinde herhangi bir dofal kaynak ve igmekullanma suyu bulunmamaktadrr.
3- ilave edilecek olanmezarhk alam yerlegim yeri igindedir
4- Ilave edilecek olan mezarhk alam en yakrn iskan alamna 7 (yedi) metre mesafede
bulunmaktadrr.
5- ilave edilecek olanmezarhk alanr yaklagrk d:drz arazidir.
6- ilave edilecek olanmezarhk alanrmn hdkim fizgar ydnii kuzey kuzeybatrdrr.
7- Ilave edilecek olanmezarhk alanmm yer altr su seviyesi defin iglemine uygundur.
8- ilave edilecek olan mezarhk alanr jeolojik birim olarak defin iplemine uygun bulunmaktadrr.
9- ilave edilecek olan mezarhk ve mevcut mezarhk alamn gevresinde; her ydnden 7 (yedi)
metre, sa[hk koruma bandr mesafesinin brrakrlmasr uygundur,
S<iz konusu alarun mezarhk yaprlmasmda toplum ve gevre sa[hfr ydni.inden komisyonca
uygun gdrtlmiigtiir. 221 12 l20I 5

1- ilimiz Pamukkale ilgesi, Pamukkale Mahallesi, koy igi mevkii I Pafta, 7ll nolu parselinde
kayrtlr 4525 m2 konut vasrflr alarun 1153 m2 lik krsmrnrn kuzey ve gi.iney ydnlerinde mezarhk alant
olmasr nedeniyle Denizli Biiyiikgehir Belediye Baqkanh[r'naMezarhk Yeri tahsis edilmesine,

tarih ve 27467 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin ingasr ile
Nakil ve Defin igleri Hakkrnda Ydnetmelifin 6. maddesi gere[ince 2211212015 tarihli Mezarhk
Yer Segim orunda belirtilen hususlarm belediye imar planma iglenmesine,
2-1910112010

Cenaze

3-Soz konusu alan 383 Sayh Kanun Htikmiinde Kararname neticesinde Pamukkale Ozel
Qevre
Koruma B<ilgesinde kalmaktadrr. itgiti alan mer'i Pamukkale Uygulama imar Planr'nda 'Konut Alam' ve
'A[aglandrrrlacak Alan' kullamm alanlannda bulunmasr nedeniyle, imar plam de[igiklilinin yaprlmasr
igin Qevre ve $ehircilik Bakanhlrnca onaylanmak :dizerc il Qevre ve $ehircilik Miidiirliifiine
bapvurulmasr garttyla, mezarhkalanm tapu tescilinin yaprldrktan sonra mezarhkolarak kullamlmasrna,

Mevsimsel influenza HastahEnrn Onlenmesi Amacrvla;
1-Safhk kurumlannca Tiirkiye Halk Saghlr Kurumuncayaytnlanan gtincel "influenza Vaka
Yonetim Algoritmasr" do[rultusunda hareket edilmesine,
2-Hekimlerce grip agrlarmr yaptrrmalarr konusunda risk gruplarmm, risk gruplarma bakrm
hizmeti veren kigilerin ve di[er sa[hk personelinin tegvik edilmesine,
3- Mevsimsel influenza hastah[r tantst alan kiqilere, enfeksiyonu bulagtrrma srireleri boyunca;
saplrk kurumlarmamiracaatlannda trbbi maske kullanmalarrmn, riskli grupl arla (65 yaq iistti, 2 yaq al:n,
gebe, kronik hastahlan bulunan, immiin sistemi zayrf kigiler gibi) temastan kagrnmalamnm ve insanlann
toplu olarak bulunduklarr ortamlara gi
nin dnerilmesine.
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birlifi ile karar verilmiqtir.
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