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3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi

METRUK YAPI TEBLIGAT TUTANAĞI

İlgi Eskişehir ili Emniyet müdürlüğü 06.04.2022 taihve l6861 saylr yazısına istinaden OdunPazarı

ilçesi, GüItepe Üahaııesi, Soyluer Sokak, No:2 ve 2/A adresli, tapunun 19107 ada,6 Parselinde bulunan

^,apılann *"t-k ve harabe halde olduğu görülmüş olup, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz

edebileceği tespit edilmiştir.

3194 saylı imar Kanunu;l9.01.20lg tarih ve 30827 saylı Resmi gazetede yayımlanan 7181 saYılı TaPu

Kanunu veBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun l2'nci maddesi ile 3194 saYılı Imar

Kanununun 39'uncu maddesi;
,,Genel güvenlik ve'asayiş bakımından tehlike aız ettiği valilikçe tespit edilen me_truk YaPılar

ile bir kısmı veya tamamtmtn yıkılacak derecede tehliketi olduğu belediYe veVa valilik.tarafından

tespit edilen yapıların sahipterinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine, tehlike

derecesine göre bunun izalesi için belediye veya vatilikçe ijç gün iÇinde tebligat YaPılır. YaPı

sahibine bu şekilde tebligat yapılmamasi naıiiae bu durum tebligat yapan id.aren.in intemet

sayfasında 30 (otuz) gün-süre iie ilan editir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere

tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birtikte bir zabıtla tesPit edilir. Malik dıŞında binada

ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tebligat yapılır. Tebtigatı veYa ilanı müteakiP 30 (otuz) günü

geçmemek üzere ilgili idarece'belirteneİ su?e içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun

oriadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderİümesi yeya yıkım işteri belediYe veYa valilikÇe

Atapılır ve masrafı % 20 fazlası ite yapı sahıbind91 tahsil edilir" denilmektedir,

Bu bağlamda yapının; 3lga. §aylı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden 30 gün iÇerisinde

yıkılması gereĞekte oİup, yıkılmadıgı takdirde Belediyemiz ekiplerince ykımı YaPılacaktır,

İşbu futanak yapı sahiplerine ulaşılamadığınd an 3|94 sayılı imar kanunu 39.maddesine istinaden

yıkılma tehlikesi uo 
"İ"nbina 

mahalline asılarak ilanen tebliğ edilmiştir,
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