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T.C. 

AKDENĠZ BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 

 

Sayı    : E-19707778-115.02.11.99-18161  11.08.2021 

Konu  : METRUK BĠNA (Evci Mah. Ġnönü 

Sokak No:16 KarĢısı, Tapunun 144 

Ada 1 Parsel ) 
 

Sayın Sn. Ahmet BEĞENDĠ 

Toroslar Mahallesi 229 Cadde Kapı No:9A/Blok Daire No:5 

Toroslar/MERSĠN 

 

Ġlgi : Mersin Valiliği/Ġl Emniyet Müdürlüğünün 05.07.2021 tarihli ve 31 sayılı 24399 

Evrak nolu yazısı. 

 

        Ġlgi (a) yazısına istinaden; Maliki bulunduğunuz; Ġlçemiz sınırları içerisinde 

bulunan  Evci  Mahallesi Ġnönü Sokak No:16 KarĢısı, Tapunun 144 Ada 1 Parseldeki yığma tarzı yerin, 

kapısı penceresi olmayan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden metruk yapının yıkılması 

gerekmektedir. 

       Belediyemiz teknik ekiplerinin yerinde yaptığı kontrollerde metruk yapının yıkılması gerektiği 

anlaĢılmıĢtır. 

        Yürürlükte bulunan 3194 sayılı Ġmar Kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 

– (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiĢ bakımından tehlike arz ettiği valilikçe 

tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye 

veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki 

adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat 

yapılır. Yapı sahibine bu Ģekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet 

sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya 

asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dıĢında binada ikamet amacıyla 

oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (DeğiĢik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı 

müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli 

durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım iĢleri belediye veya valilikçe 

yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa 

masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karĢılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boĢaltılmasını 

icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." 

denilmektedir. 

        Metruk yapıya bahse  konu sebeplerden dolayı 7 (yedi) gün içinde yıkmanız gerekmekte olup 

yıkılmaması halinde,  Belediyemizin ilgili birimi tarafından yıkımı yapılacaktır. 

        Gereğini bilgilerinize rica ederim.    

 

Abdullah AKTAġ 

Belediye BaĢkanı a. 

Belediye BaĢkan Yardımcısı 

 

 


