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3 194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesi

METRUK YAPl TEBLİGAT TUTANAĞl

ilgi Eskişehir İli Eınniyet müdürlüğü 02.09.2022 tarih ve 41412 say|ı yazlstna istinaden odunpazarı

İlçesi, cti-ndogdu ırıaıraılesi, Işın Sokak, No: 2 adresli, tapunun 2182'7 ada,63 parselinde bulunan YaPının

_.m"t-1 ,e ha.-ube huıde olduğu görülmüş olup, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebileceği tesPit

edilmiştir.

3194 salrlı imar Kanunu;l9 .07.2019 tarih ve 30827 saylı Resmi gazeİede vuv]TlTT 7181. sayılı Tapu

Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12,nci maddesi ile 3194 sayılı lmar

Kanununun 39'uncu maddesi;
,,Genel güvenlik ve'asayiş bakımından tehlike arz eftiği valilikçe te_spit edilen metruk yapılar

ile bir kısmı veya tamamı;ıİ'yıxılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından

tes;pit editen yapıların sİİipı6rin, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresleine, tehlike

derecesine göre bunun izilesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapilr, yapt

"iiiiiri bu" şekilde teoigai yapıımamasi haliide bu durum tebligat yapan idarenin intemet

sayfasında 3ö @tuz) gın"süi iie ilan editir ve tebligat varakası te!ıi§ .y.9riry 
kaim olmak üzere

tehlikeli yapıya asıIır ve xeyriyet muhtarta birtikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dıŞında binada'iuiit 
,',ili,vıu oturanıaii ji aynca tebligat yapılır. Tebligatı veya.ilanı yıüleakip 30 (otuz) günü

giii"i,"x izere ilgili iaii""'belirlenei sire içinde yaıpı sahibi tarafın.da,n tehlikeli durumun

oıtadan kaldırıtmaması iii,ıinae, bhlikenin gideilmesi veya yıkım işlei. belediye veya valilikçe

iui,ı,, n" masraft % 20 fazlası ite yapı sahibinden tahsil edilir" derıilmektedir,

Bu bağlamda v"prrrr; ıİ-sİ. §aylı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden 30 gün içerisinde

ykılması gereĞekte olup, ykilmadıgı takdirde Belediyemiz ekiplerince ykımı yapılacaktır,

ışbu tutanak yapl sahiplerine ulaşılamadığından 3194 sayılr imar kanunu 39.maddesine istinaden

yıkılma tehlikesi arz eden bina mahalline asılarak ilanen tebliğ edilmiştir,
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