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T.C. 

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Yapı Kontrol Müdürlüğü 

 

Sayı    : E-19707778-115.02.11.99-27077  10.11.2021 
Konu  : Metruk Bina (Kiremithane Mah. 4417 

Sokak  117 Ada 86 Parsel 
 
 

Sayın Sn. Ali ÜLGEN 
Kiremithane Mahalle Muhtarı 

Akdeniz/MERSİN 
 
 

İlgi : 22.04.2021 tarih ve 8979 Betimar talep nolu dilekçe. 
 
 

        İlgi dilekçeye istinaden; Mülkiyetinde Valide Sultan Vakfı şerhi bulunan Mersin İli, Akdeniz İlçesi, 
Kiremithane Mahallesi 4417 Sokak Bila No,  Tapunun Kiremithane Mahallesi 117 Ada, 86 parselde 
bulunan  yapının  metruk vaziyette olduğu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mesken edinildiği ve 
çevrede yaşayan insanlar için tehlike teşkil ettiği belirtilmektedir. 
       Belediyemiz teknik ekiplerinin 21.09.2021 tarihinde yerinde yaptığı kontrollerde metruk yapının 
yıkılması gerektiği anlaşılmıştır. 
        Yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar: Madde 39 
– (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş 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 şekilde 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 dışında binada ikamet amacıyla 
oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik 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 işleri belediye veya valilikçe 
yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa 
masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını 
icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." 
denilmektedir. 01.10.2015 tarih ve 86 sayılı meclis kararıyla yıkım bedelinin vatandaştan tahsil 
edilmemesine karar verilmiştir. 
        Metruk yapının bahse  konu sebeplerden dolayı 30 (otuz) gün içinde yıkılması gerekmekte olup 
yıkılmaması halinde,  Belediyemiz imkanları ile  yıkımı yapılacaktır. 
        Gereğini bilgilerinize rica ederim.       
 
 

Abdullah AKTAŞ 
Belediye Başkan a. 

Belediye Başkan Yardımcısı 
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