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25/0112018 tarihli Mezar'k yer Segimi Komisyonunun
gdrtigiilmrig, ekteki rapor dofrultusunda;

haz'ladrlr raporun karar altrna, a,nmasr

indeki M21b20d ve M21b20a pafta, 658 nolu

mezarhk alarumn dolusunda bulunan vatandaslara
Denizli Biiyiikqehir Belediye Bagkanhlr,na ait
ne,
Yayrmlanan Mezarhk yerlerinin insasr ile
si geregince 25/01/2019 tarihli Mezarhk yer
amna iglenmesine,
lan alan- takriben l6g2.m2 olup mezarhk yaprlmasr
dtEr kullanrm izni ahnmasrna,
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Denizli Biiyiikqehir Belediye Baqkanhfr'mn 22112/2017 tarih ve 72511409-310.02.01.01ilimiz, Saraykriy ilgesi, Altrntepe Mahallesindeki M21b20d ve

46891E.27187 sayrh yazrlarr gerefince;

M2lb20a Pafta, 658 nolu parseldeki Denizli Biiyiikqehir Belediye Baqkanhlrna ait mezarhk alanrnm
dolusunda bulunan vatandaglara ait olan 657 nolu parselden takiben 1682 nJ damn Denizli
Biiytikqehir Belediye Bagkanhgr'na ait Altrntepe Mahallesinin Mezarhk alanma ilave edilmesi ile ilgili
19/01/2010 tarih ve 27 467 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Mezarhk Yerlerinin inqasr ile Cenaze
Nakil ve Defin iqleri Hakkrnda Ydnetmelilin 6. maddesi gerelince l0l}ll2018 tarih ve 60248263
sayrlt Valilik Oluru ile olugturulan Mezarhk Yer Segimi Komisyonunun mahallinde yapmrq oldufu
inceleme ve kontrol sonucunda;

1- Mevcut rnezar1tla ilave edilecek olan mezarhk alamnm gevresinde; kuzeybafl ydniinde
mevcut mezarllk-yol, giineybatr yciniinde mevcut mezarlk, dolu yciniinde tanm arazisi bulunmaktadrr.
2- Mevcut mezarhpa ilave edilecek olar mezarhk alamnm; 250 metre Qevresinde heihansi bir
dolal kaynak ve igme- kullaruna sulu bulunmamaktadrr.
3- Mevcut mezarhla ilave edilecek olan mezarhk alammn ulaqrmr uygundur.

4- Mevcut mezarhfa ilave edilecek olan mezarhk alamnrn en yakrn meskene uzakhfir giiney
yriniinde takriben 80 metre, kuzeydofiu yoniinde takriben 190 metre mesafede bulunmaktadrr.
5- Mevcut mezarh[a ilave edilecek olan mezarhk alant orta meyilli arazidjr.
6- Mevcut mezar]rpa ilave edilecek olan mezarhk alamrun hdkim riizsar vdnii kuzevkuzeybatrdrr.
7- Mevcut mezarhla ilave edilecek olan mezarlk alanmrn, yer
su seviyesi derindedir.
8- Mevcut mezarhpa ilave edilecek olan mezarhk alammn jeolojik birim olarak defin iqlemine
uygur bulunmaktadrr.
9- Mevcut mezarh[a ilave edilecek olan mezartk alammn; dogu ydniinden 5 (beg) metre, saghk
koruma bandt mesafesinin brrakrlmasr uygundur.
10- Grda Tartm ve HaJvancrhk il Miidiirliiliinden
drqr kullanrrn
ahnmasr
gerekmektedir.
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Sdz konusu mevcut mezarltla ilave edilecek olan alal takiben 1682 m2 olup mezarlk
yaprlmasr igin Grda Tanm ve Halvancrhk il Viidiirliigiinden tanm drgr kullanrm izni alnmasr qartryla
toplum ve gevre safhlr ydniinden bir sakrnca olmadrlrm bildirir rapordur . 2s/01l2org
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