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METRUK BiNA (Esenli Mah, No:2 0

Ada 709parsel )

Malikleribulunduğunuz;ilçemizsınırlarıiçerisindebulunanEseniiMahallesiNo:2TapununOAda
709 parseldeki yığma tarzı ,"r,T.,"#;;;;;J";i;l;"y"., can ve mal güvenliği açısından tehlike arz

.-ieil;i'ş;1,:iİll'".il',l[T,fil-;:1lfrtTİ,ığı kontroııerde metruk yapının yıkılması gerel,tiği

anlaşılmıştİr. {/.ı,.ı^^§ı: .ıo,ancıle ıehlikeli vaDılar: Madde 39

Yürürlükte bulunan 3l94 sayılı İmar Kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yap

_ (Değişik iıkra;41,7i20|9_7;ili;';;.;'ili'gtir.nı,* ,. 
"r"rii 

bakımından tehlike arz ettiği valilikçe

ıespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı u.yu ,u*u.,n,n- r*,i"i 
^ı, 

derecede tehlike|i olduğu belediye

veva valilik tarafından ,"rpi, "iiı".'v"pılr. 
.utşı"r*İ;--;;;;r. dayalı nüfus kaYlt sistemindeki

adieslerine re,nii1e deicccsi".' 
=*" 

-ı..,,,;ri 
izalesi için. u"İ,Jiy, u"yu uuıiüikç, üç gün içinde tebligaı

vaoılır. Yapı sahibine u, ş.oliaİlilııg",l"pı^.""*",r, taıina.,u, durum tebligat yapaıi idarcnin interneı

.*urfailndu 30 gün süre iı" iı;;jı;; ;; t"biigat ,u,uku., t"biin y",in" kaim olmak üzere tehlikeli yapıya

urrı,. ," keyfiyet ..tt_ıu'ıriiitt. ii, ,"üı" ,.rpi .aiıirl'üuiit a,ş,nau binada ikamet amacıyla

oturanlaradaayrıcatahliye,#H;*;;*,ı,r.tp"eişiü. 
r..""qıilzolg,ıiılıız,,.a,1 Tebligatıveyailanı

müteakip 30 günü g.r...Jt"o)"r""ıgiıi, iaur.... b"ıi ı",,l"i-,rti."-içind" yup, sahibi tara[ından tehlikeli

durumun ortadan kaldırılm#"., niı,"İ.,'r"ı,iit."i" gia.riı..ri ",vu 
yıkım işleri belediye veya valilikçe

vaoılır ve masrafı o,o 20 h;i;r,'iı""vlp,-r^ıriui"a.n ,"l,.'rii 
"aiıir., 

Aiakatının fakruhali tevsik oltınursı

masraf belediye ,"yu ualiıiıt'Ş uüi;;rl;ı;; k",ş,lanır. fehlike durumu o yapı ve civarının boşaltıImasıır,

icabettiriyorsa mahkeme ;;;"ıu;;. uı*uı.r,r,n"ru'b,tu .u,it,iivı, derhal tahliye ettirilir,"

denilmektedir.
Metruk yapıya bahse konu sebeplerden .dolayı 

7, (yedi) gün içinde, yıkmanız gereknrekte ol,,ıp

vıkılmamasl halinde. BelediyelnLi" iıgiıi birimi uratlndan yıkıml yapılacakıır.
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