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3l94 sayıh İmar Kanunun 39.Maddesi

METRUK YAPI TEBLİGAT TUTANAĞI

İlgi Eskişehir İli Emniyet müdürlüğü 06,04.2022 tarih ve 1686l saylı yazısına istinaden Odunpazarı
IlÇesi, Orhangazi Mahallesi, Davetçi Sokak, No: 38 adresli, tapunun 22511 ada, 13 parselinde bulunan

/'qPmln metruk ve harabe halde olduğu görülmüş olup, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz
cdebileceği tespit edilmiştiı.

3194 saYılı İmar Kanunu;19 .07.2019 tarih ve 30827 sayh Resmi gazetele yaymlanan 7181 sayılı Tapu
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12'nci maddesi ile 3 l94 sayılı İmar
Kanununun 39'uncu maddesi;

"Genel güvenlik ye asay§ bakımından tehlike arz eftiği valilikçe tespit editen metruk yapıtar
ile bir kısmı veya tamamımın yıkılacak derecede tehlikeli olduğu betediye veya vatilik tarİfından
tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayt sistemindeki adresteine, tehlike
derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valitikçe üç gün içinde tebligat yapiltr. Yapl
sahibine bu Şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan İdarenin intemet
sayfasında 30 (otuz) gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası teb;liğ yeine kaim olmak üzere
tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla bilikte bir zabıtla tespit edilir, Malik dışında binada
ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 (otuz) günu
geÇmemek üzere ilgili idarece belilenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli duİmun
oıİadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işteri belediye veya valilikçe

aapılır ve masrafı %o 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir'' denilmektedir,

_ Bu bağlamda yapının; 3194. Sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden 30 gün içerisinde
Yıkılması gerekmekte olup, yıkılmadığı takdirde Belediyemiz ekiplerince ykımı yapılacaktır.

İŞbu tutanak yapı sahiplerine ulaşılamadığınd uı 3|94 sayılı imar kanunu 39.maddesine istinaden
ykılma tehlikesi arz eden bina mahalline asılarak ilanen tebliğ edilmiştir.
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