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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Mersin Valiliği/İl Emniyet Müdürlüğünün l4.06.2022 tarihli ve 6l sayılı yazısı.

lgi yazıda; Mersin lli, Akdeniz lçesi, Hal Mahallesi l4l.Cadde No:27/A'daki, Tapunun Toros
çesi, Yalınayak Mahallesi 5930 ada 5 parselde bulunan yerin metruk vaziyette olduğu, uzun zamandı
ş olduğu, madde bağımlısı şüıslar tarafından kullanıldığı ve çevre güvenliği için tehlik

luşturduğundan metruk yapınrn yıkrmının yapılması gerekmektedir.
Belediyemiz teknik ekiplerinin yerinde yaptığı kontrollerde metruk yapının yıkılması gerektiğ

laşılmıştır.
Yürürlükte bulunan 3l94 sayılı İmar Kanununun Yıt<ılacak derecede tehtiketi yapıtar: Madde 39

ğişik fıkra:4/7/20l9-1l8|l|2 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikç
espit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediy
eya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindek
reslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebliga

apılır. Yapı sahibinc bu şekilde tebligat yapılamaması hdlinde bu durum tebligat yapan idarenin int
ayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıy
sılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyl
turanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4ll12019-7l 8l /l 2 md.) Tebliga! veya ilanı
üteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikel

urumun ortadan kaldırılmaması h6linde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilik
apılır ve masrafı o% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakrüali tevsik olun

l belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmas
cabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.
enilmektedir. 0l/l0/20l5 tarih ve 86 sayılı Meclis Kararıyla yıkım bedelinin vatandaştan tahsi
dilmemesine karar verilmiştir.

Metruk yapının bahse konu sebeplerden dolayı 7 (yedi) gün içinde yıkılması gerekmekte olu
ıkılmaması halinde, Belediyemizin ilgili birimi tarafindan yıkımı yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arlrica ederim.

Abdullah AKTAŞ
Be|ediye Başkan a.

Belediye Başkan Yardımcısı
Btı bclge_ uiiıeıli clclırtııik inızlı ilc iın^liınmışıır,
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