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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
Maddeleri gereği 03.09.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
İlimiz Merkez İlçesi Kaleoğlu Köyü Merkez, Sarıosmanlar, Torlaklar ve Güney
mahallelerinde bulunan mezarlık alanı ve ulaşım yolu alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen
alanlarla ilgili Zonguldak Kaleoğlu Köyü Muhtarlığının taleplerine istinaden, 19.01.2010 tarih ve
27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze
Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereği Valilik Makamının 22.01.2021
tarih ve E-31062003-020-105 sayılı Olurları ile oluşturulan Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonunca
yerinde yapılan incelemede;
Söz konusu mahallelerde bulunan mezarlık alanlarının su kaynaklarına mesafesinin ilgili
yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen şartlara uygun olduğu, meskun mahalle yeterli mesafede
oluşturulduğu, etrafında çöplük, gübrelik vb. gibi herhangi bir yapının bulunmadığı, tespit edilmiştir.
Müdürlüğümüz görüş talebine istinaden, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Zonguldak 232.
Şube Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze gönderilen Kurum görüşlerinde; “Talep konusu sahanın
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce önerilen ve resmi olarak ilan edilen bir koruma alanı veya
mevcut herhangi bir proje alanı içerisinde kalmadığının tespit edildiği, taşkın önlemleri gereği dere
yataklarına her iki sahilde şev üstlerinden itibaren asgari 20 metre şeritvari mesafe bırakılması, bu
alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya gidilmemesi ve taşkından etkilenebilecek herhangi bir faaliyette
bulunulmaması, kazı ve dolgu yapılmaması, kesitlerin daraltılmaması, derenin mansap şartlarını ve
akış rejimini bozacak her türlü faaliyetten kaçınılması, proje alanı içerisinden ve çevresinden
geçmekte olan derelerin yataklarına (kuru dereler dahil) hiçbir pasa, katı ve sıvı atık atılmaması; dere
yataklarına müdahale edilmemesi, dere yataklarında suyun akışına engel herhangi bir faaliyette
bulunulmaması, yeraltı suyunu kalite ve miktar yönünden olumsuz etkileyebilecek bir faaliyette
bulunulmaması, derelerden su alınması gereken hallerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Zonguldak 232. Şube Müdürlüğü izin alınması, her türlü taşkın ve güvenlik önleminin proje sahibi
tarafından alınması, oluşması muhtemel zararlara karşı Şube Müdürlüğümüzce yapılacak uyarı ve
durdurma kararlarına anında uyulması, oluşabilecek can ve mal kaybına karşı hertürlü sorumluluğun
talep sahibine ait olması, proje alanı ve çevresinde yer alan dereler için 03.05.2019 tarih ve 30763
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği"
hükümlerine uyulması, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yeraltı
Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri
doğrultusunda yeraltı suyu kirliliğine karşı gerekli tüm önlemlerin alınması koşulları ile belirtilen
orman izninin alınmasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Zonguldak 232. Şube Müdürlüğü
açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Bu doğrultuda İlimiz mezarlık yeri komisyonunca, yukarıda belirtilen hususlara uyulması ve
mezarlık alanı olarak kullanılması planlanan yerlerin mülkiyetinin Orman Bölge Müdürlüğü
idaresinde olduğu ve orman vasfı taşıdığından, Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinler alındığı
takdirde bu alanların mezarlık yeri olarak izinlendirilmesinde sakınca bulunmadığını bildirir rapor
düzenlenmiştir. Buna göre;
1- İlimiz Merkez İlçesi Kaleoğlu Köyü Merkez, Sarıosmanlar, Torlaklar ve Güney
mahallelerinde bulunan mezarlık alanı ve ulaşım yolu alanı olarak kullanılmak üzere
belirlenen alanlarla ilgili Zonguldak Kaleoğlu Köyü Muhtarlığının taleplerine istinaden,
ilgili alanların Orman Bölge Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması şartıyla mezarlık
yeri olarak tahsis edilmesine,
1

T.C.
ZONGULDAK İLİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 03.09.2021
KARAR NO
: 46
KONUSU
: Kaleoğlu Köyü Mezarlık Yeri Tahsisi Hk.

2- 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası
ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesine gereğince, İlimiz
Merkez İlçesi Kaleoğlu Köyü Merkez, Sarıosmanlar, Torlaklar ve Güney mahallelerinde
bulunan mezarlık alanı ve ulaşım yolu alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlarla
ilgili Zonguldak Kaleoğlu Köyü Muhtarlığının taleplerine istinaden, ilgili alanların Orman
Bölge Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması şartıyla ilgili imar planına işlenmesine,
3- Mezarlık alanlarının tapu tescilinin yapıldıktan sonra mezarlık yeri olarak kullanılmasına,
Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. 03.09.2021
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