
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
 Doğrulama Kodu: 8gs85m-Zuio0c-MxZsIH-n/mw9g-FxyJ+Xl9 Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-belediye-ebys 

 

İhsaniye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi No:92 Akdeniz / Mersin 
Telefon No: (324)336 65 83  Dahili: 150 - 151 Faks No: (324)336 40 16 
e-Posta: yapikontrol@akdeniz.bel.tr İnternet Adresi: http://www.akdeniz.bel.tr/ 
Kep Adresi: akdbld@hs01.kep.tr 

Bilgi için: Meral YILMAZ 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 

Telefon No: 

 

1/1 

 

T.C. 

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 

 

Sayı    : E-19707778-115.02.11.99-28290  23.11.2021 

Konu  : Riskli Yapı (Güneş Mah.  5838 Sokak 

No:42) 
 
 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi : Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı/İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 

19.11.2021 tarihli ve 48877827-115.02.11.99-189112 sayılı 46143 evrak nolu yazısı. 

 

 

        İlgi yazıya istinaden; Belediyemiz teknik ekiplerinin  19.11.2021 tarihinde yerinde yapmış olduğu gözlemsel 

kontrolünde; Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Güneş Mahallesi, 5838 Sokak, No:42, Tapunun Yalınayak Köyü, 3524 ada 60 parselde 

bulanan yapının taşıyıcı sistemlerinde ve duvarlarda çatlakların, döşeme betonunun düştüğü ve donatılarının korozyona 

uğradığı ve yapının can ve mal kaybı açısından risk teşkil ettiğinden 3194 sayılı imar kanunun ''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. 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."  hükümlerine istinaden riskli yapının ivedilikle boşaltılması gerekmektedir. Riskli 

yapının boşaltılmaması halinde yaşanabilecek can ve mal kaybı durumunda sorumluluk tarafınıza ait olup yukarıdaki kanun 

hükümlerine göre yapının 30 gün içerisinde tarafınızca yıkılması, yıkılmaması halinde yıkım işlemlerinin kurumumuzca 

yapılacağı hususunda; 

         Gereği bilgilerine rica ederim. 

 

Abdullah AKTAŞ 

Belediye Başkan a. 

Belediye Başkan Yardımcısı 

 

 

Dağıtım : 

Sn. Ali AYKUT 

Hal Mahallesi 6094 Sokak No:2/4 

Akdeniz/MERSİN 

Sn. Mahsun ÇOBAN 

Alaca Mahallesi Tokagıl Küme Evleri No:15 

Kulp/DİYARBAKIR 

 

 

 


