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         İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

   Ankara Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi     Hıfzıssıhha 

Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre Ankara Valisi Vasip ġAHĠN baĢkanlığında toplanarak 

gündemindeki konuları görüĢüp aĢağıdaki kararları almıĢtır.  

  Ġlimiz Sincan Ġlçesi YenicimĢit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sincan YenicimĢit 

Mezarlık GeniĢleme Alanının 309.844 m
2
’lik bölümü ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 

Bölgesi (ASO 1. OSB) GeniĢleme Alanı içerisindeki 310.442 m
2
’lik alanın takasının talep edildiği 

belirtilerek yapılacak iĢlemlere esas olmak üzere taĢınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmasına 

iliĢkin Valilik Makamının 05.01.2021 tarih ve E.10 sayılı Onayı ile oluĢturulan Mezarlık Yer Seçimi 

Komisyonu olarak Vali Yardımcısı Elif Nur BOZKURT TANDOĞAN'ın baĢkanlığında 11.02.2021 

günü saat 10:00'da toplanılmıĢ ve akabinde mezarlık alanında gerekli incelemeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda; 

1. Söz konusu alanın Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.05.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı 

ile alanın Sincan YenicimĢit Mezarlık GeniĢleme Alanı olarak tescil edildiği, 

2. Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 11.11.2020 tarihli ve 1455 sayılı Kararıyla, ekli 

planda Ģematize edilen Sincan YenicimĢit Mezarlık GeniĢleme Alanının ortasından geçen 

Enerji Nakil Hattının batısında mezarlık alanının içerisinde yer alan yaklaĢık 309.844 m
2
 

alanın, Enerji Nakil Hattının doğusunda kalan yaklaĢık 310.442 m
2
 alanla takas talebinin 

uygun görülerek Ankara BüyükĢehir Belediyesi Meclisince karara bağlandığı, 

3. Takası talep edilen alanların kuzeyinde Ankara Çayı’nın doğal bariyer niteliğinde sınır teĢkil 

ettiği, devamında OSB'ye ait parsellerin ve sanayi tesislerinin bulunduğu, 

4. Ankara Çayı ile Mezarlık ve OSB geniĢleme alanlarının arasından demiryolu hattının 

geçtiği, 

5. YenicimĢit Mezarlık GeniĢleme Alanı içerisinde defin, mezarlık parselleri vb. teknik altyapı 

iĢlemlerinin henüz baĢlamadığı, hali hazırda takası talep edilen batı kısmında bulunan alanın 

Ankara Çayına doğru dik eğimli olduğu, kayalık yapıdaki arazinin hali hazırda topoğrafik 

eğiminin defin yapılmasına uygun olmadığı, 
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6. Enerji nakil hattının batısında bulunan ve takası talep edilen alanın, yer seçimi onaylanan 

Organize Sanayi Bölgesi GeniĢleme Alanı ile kurulu ve faaliyette olan OSB’si arasında 

bağlantının sağlanacağı konumda yer alması sebebiyle takasının talep edildiği, 

7. Enerji Nakil Hattının doğusunda bulunan ve takası talep edilen 310.442 m
2
 yüzölçümlü 

alanın toprak yapısının bataklık vasfı taĢımadığı, nispeten düz yapıda olduğu, arazinin toprak 

bütünlüğünün bozulmadığı, arazi üzerinde herhangi bir alt yapı ve benzeri çalıĢmalarının 

yapılmadığı, 

8. Enerji Nakil Hattının doğusunda takası talep edilen alanın ASO 1. OSB geniĢleme alanının 

kuzeydoğu kısmında yer aldığı, ancak ilgili alanın kamulaĢtırılma sürecinin devam ettiği 

hususları tespit edilmiĢ olup Mezarlık Yer seçimi Komisyonu raporunun değerlendirilmesi 

neticesinde; 

 Yukarıda belirtilen takası talep edilen Enerji Nakil Hattının batısında bulunan alanın 

mezarlık alanı olarak kullanımının yüksek maliyetli altyapı yatırımı gerektirmesi, buna 

karĢın Enerji Nakil Hattının doğusunda yer alan arazinin mezarlık kullanımına daha uygun 

olması, Mezarlık GeniĢleme Alanı içerisinde yer alan ve takası talep edilen batı kısmındaki 

alanın Organize Sanayi GeniĢleme Alanına geçiĢi noktasında kilit konumda olmasının da 

ayrıca kamu yararı teĢkil etmesi, takas sonucu her iki GeniĢleme Alanının da bütünlük 

kazanacağı hususları dikkate alınarak; Enerji Nakil Hattının doğusunda kalan alanın 

mezarlık geniĢleme alanı olarak kamulaĢtırılma iĢlemlerinin neticelendirilmesi Ģartıyla Ġlimiz 

Sincan Ġlçesi YenicimĢit Mezarlığı GeniĢleme Alanının ortasından geçen Enerji Nakil 

Hattının batısında mezarlık alanının içerisinde yer alan yaklaĢık 309.844 m
2
 alanın, yine 

Enerji Nakil Hattının doğusunda kalan yaklaĢık 310.442 m
2
 alanla takas talebinin kabulüne, 

 Yukarıda belirtilen hususlardaki gerekliliklerin ASO Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi ve 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca yerine getirilmesi kaydıyla, Ġlimiz Sincan Ġlçesi 

YenicimĢit Mezarlığı geniĢleme alanı içerisinde kalan Enerji Nakil Hattının batısında 

bulunan alanın mezarlık alanından çıkarılmasına, Enerji Nakil Hattının doğusunda yer alan 

arazinin mezarlık kullanımına ayrılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Ek: Plan (2 sayfa) 


