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DENiZLi ir- uvruvri rrrrZrSSIHHA MECLIS KARARI
Denizli il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23. maddesine
g6re, Vali Dr.Ahmet ALTIPARMAK baqkanh[rnda toplanarak giindemdeki konuyu g6r0gmek suretiyle
aga[rdaki kararlan almrgtrr.

Evlenecek Ciftlere Tarama Yaorlmasr Am

l-Nikah oncesi taramalarda Talasemi bagta olmak tizere Anormal Hemoglobin tagrycrhk testinin
Halk SaSlt$ Laboratuvannda yaprlmasr, Kanlann il merkezinde Aile Hekimleri veya Hemoglobinopati
merkezinde; ilgelerde, kendi belirleyecekleri haftanrn 2 giinii, Aile Hekimleri aracrh$r ile tagrmah ydntemle
kanlan Halk sa[h$ Laboratuvarrna gondermeleri di$er gtinlerde ise Hemoglobinopati Merkezinden
i glemlerini yaptrrmalarrna,
2- Anormal Hemoglobin Tagrycr grkan giftlerin balh olduklan aile hekimlerine bildirilmesine ,
dolurganhklarr stiresince |5-49 izlenimlerinin2 ay arahklarla takip edilmesine,
3- Nikah rincesi, HIV, VDRL, Hepatit B, Hepatit C tagrycrhk testlerinin yaprlmasr, bu testlerin
Halk Sa!h$ Laboratuannda yaprlmaslna,
4- Anormal Hemoglobin tarama testi sonuglan ve HIV, VDRL, Hepatit B, Hepatit C taqryrcrhk
testleri sonuglanrun raporu drizenleyecek hekime ulaqmasmdan sonra evlilik dncesi sa$hk raporlanmn
diizenlenmesine,
5- HIV, VDRL, Hepatit B, Hepatit C, test sonucu pozitif grkan kigilerin telefonla (SMS) aranarak
kan verdili merkeze gelmelerinin saflanmasr, hastahkla ilgili ne yapmalarr gerektifi konusunda
bilgilendirilmesi ve hasta haklan agrsmdan, test sonucu pozitif grkan egin,bizzatkendisi tarafindan,
kendisinde test sonuglanmn pozitif oldu[u bilgisini egine kendisinin vermesine,
6-Her iki eginde anormal hemoglobin taqrycrhk tarama sonuglan pozitif grkanlarrn
Hemoglobinopati Merkezi veya Aile Hekimleri tarafindan e[itilmesine,
7-Talasemi igin kam alman giftlerden her ikisine de Hemogram ve Hb Elektroforeziveya HPLC
uygulanmasrna,
S-Basm yaym organlan vasttasryla Talasemi hakkrnda konunun uzmanlannca toplumun

bilgilendirilmesine,
9-1211212013 tarih ve 9 nolu

il

Hrfzrssrhha Meclis kararlannm iptaline,

Denizli Cevre Yolu Uzerindeki MezarhEa ilave Yer Secimi:

l9l0ll20t0 tarih ve 27467 saytlt Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin ingasr ile Cenaze
Nakil ve Defin igleri Hakkrnda Ydnetmelik gerepince agagrdaki 22112112015 tarihli mezarhk yer segimi
raporu tanzim edilmigtir.
MEZARLTK yER SEqiMi KOMiSYON RAPORU
( Ilave Mezarhk Alanlarr)
Denizli Btiyiikqehir Belediye Bagkanh[r'mn 10/1 112016 tarih ve 8.24031 sayrh yazrlan gere[ince;
-nolu

Ilimiz Merkezefendi ilgesi, Bozburun Mevkiindeki M22AL7B Pafta, 521 ada, 1-2-3
parseller ile
Merkezefendi ilgesi, Karakova Mevkiindeki M22AI7B Pafta 106 ada, 1-3 nolu parsellerde ve bu

pars
yakl

e bulunan DOP'tan (Diizenleme Ortakhk Payr) bogaltrlan miilkiyetsiz durumda olan
m2 alanolmak izere toplam 514.498,00 mt'lik mezarhk alanma mevcut imar planrnda

yapmt$ oldu[u idpeleme ve kontrol

1- ilave edilecek olan mezarhk alanlarrmn gevresinde; kuzey ydniinde alaglandrnlacak alan - konut
drgr kentsel gahgma alam, giiney ydniinde alaglandrrrlacak alan konut drgr kentsel gahgma alant, batr

ydniinde konut drgr kentsel gahgma alam
bulunmaktadrr.

-

-

park, do[u ydntnde do[al karakteri korunacak alan

2-Ilave edilecek olan mezarhk alanlanmn 250 metre gewesinde herhangi bir do[al kaynak ve igmekullanma suyu bulunmamaktadrr.
3- ilave edilecek olanmezarhk alanlanmn ulagrmr uygundur.
4- ilave edilecek olan mezarhk alanlanrun en yakm mevcut yerlegim yerine uzakhlr takriben 840
metredir. Plana gdre olan konut drgr kentsel gahgma alanrna25 m. mesafededir.
5- ilave edilecek olan mezarhk alanlarrmn hdkim rizgar ydnii kuzey-kuzeybatrdrr.
6- ilave edilecek olan mezarhk alanlarr hafif, orta, dik meyilli arczidir.
7- llave edilecek olan mezarhk alanlannda yaprlmrg olan imar plamna esas jeolojik-jeoteknik etiit
raporu htikiimlerine uyulmahdrr.
8- Yer altr su seviyesi derindedir.
9- ilave edilecek olan mezarhk alanlarr jeolojik birim olarak defin iqlemine uygundur.
10- ilave edilecek olan mezarhk alarurun etrafinda; her ydnden 15 (onbeg) metre, salhk koruma
bandr mesafelerinin brrakrlmasr uygundur.
Soz konusu alanlarrn mevcut mezarltk alaruna ilave yaprlmasrndf,toplum ve gewe

sa[hfr ydniinden
bir sakrnca olmadrlrm bildirir rapordur. 15lL2l20l6
l-llimizMerkezefendi ilgesi, Bozburun MevkiindekiM2zLlTB Pafta, 521 ada,1-2-3 nolu
parseller ile Merkezefendi ilgesi, Karakova MevkiindekiM22AlTB Pafta 106 ada, 1-3 nolu parsellerde ve
bu parsellerin kuzeyinde bulunan DOP'tan (Diizenleme Ortakhk Pay) bogaltrlan mtilkiyetsiz durumda olan
yaklagrk 219.477,00 m2 alan olmak ijzere toplam 514.498,00 m2'lik mezarhk alaruna mevcut imar plamnda
a[aglandrnlacak alan olarak planlanan I 18 ada 6 parsel, 116 ada 1 parsel, 1 15 ada I parsel, 0 ada 490-4918-3-375 parsellerin Denizli Btiy0kgehir Belediye Bagkanhlr'na Mezarhk Yeri tahsis edilmesine,
2-1910112010 tarih ve27467 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin ingasr ile
Cenaze Nakil ve Defin iqleri Hakkrnda Ydnetmeli[in 6. maddesi gerelince 2211212015 tarihli Mezarhk Yer
Segim Raporunda belirtilen hususlarm belediye imar plamna iglenmesine,
Oy birligi ile karar verilmigtir.
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