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Belediye Encümeni. Belediye Başkanı Av.Baki DEM iRBAŞ Başkanlığlnda. isimleri yazllı üyeIerin iştirakiyle
toplanarak, aşağtdaki kararı a|mıştır
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Belediye imar ve Şehircilik Müdürü M uhammet

Ali iYiMAYA

21.04.202l tarihli raporu, Belediye

Başkanınca Encümene havale edilmekle gereği düşünüldü.

Belediyanize gelen ihbar üzerine Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılan incelmelerde
ilçemiz Yavuz Selim Mahallesi 5014 ada l nolu parsel üzerinde bulunan iki katlı kerpiç yapının ve
müştemilatının kullanılmadığı, harabe durumda olduğu. yıkılma tehlİkesİnin bulunduğu. asayiş
açısından metruk durumda otduğu, adı geçen metruk yapının Satılmış oğlu Ahmet ALPHAN, Emine
ALpHAN, Satılmış oğlu Hacı Ahmet ALPHAN ve Zehra ALPHAN'A ait olduğu tespit edilmiş olup
metruk yapı hakkında 3l94 sayılı imar Kanununun 39. maddesi (Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar) ve
40. maddesi (kamunun se|ameti için alınması gereken tedbirler) gereği yapının yıkılması yıkılmadığı
takdirde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce yıkılması ve yıkım masraflarrnın 3 194 sayılı imar
kanunun 39. Maddesinde belirtildiği ijzere Yo20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilmesine, belediye
inde değerlendirme neticesinde karar verildi
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Konu : Yıkım Karannın

BAŞKANLIK MAKAMlNA
İlçemiz Yawz Selim Mahaltesi 50l4 ada l nolu Parsel üzerinde bulunan iki katlı kerpiç yapı ve
müştemilatınln aşrı derecede yıprandığı, Statik açıdan yıkılacak derecede tehlike arz ettiği, görüntü kirliliğİ
oluşturduğu, can ve mal kaybına sebebiyet verebileceği Belediyenıiz Ekiplerince tespit edilmiş olup 3l94
sayılı İmar Kanununun 39. Ve 40. Maddeleri gereği Belediyemiz Encümenince 21.04.2021, tanhli ve 202ll2ll
sayılı yıkım karan alınmıştır. Adı geçen yapının, mevzuat doğrultusunda, alınan yıkım kararına istinaden
malikler tarafindan yıkılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Yapının belirtilen süre içerisinde
yıkılmaması halinde Belediyemiz tarafından yıkımının sağ|anıp yıkım masrafları Yo20 fazlasıy|a yapı
maliklerinden tahsil edilecektir.
3l94 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde belirtilen "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike
arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ilc bir kısmı Veya tamamınrn yıkılacak derecede tehlikeli
olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt
sistemindeki adreslerine tehlike derecesinc göre bunun izalcsi için belediye veya valilikçe üç gün içinde
tebligat yapılır. yaııı sahibinc bu sekilde tebligat vaoıla aması hilinde bu durum tebli sat vaoan
idarenin intern et savfasında 30 sün süre ile ilan edilir ı,e tcbli gat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere
tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edİlir. Malik dışında binada ikamet
amacıyla oturanl ara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. TebIigatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek
üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi taraiından tehlikeli durumun ortadan kaIdırılmaması
hitinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı Vo 20 fazlası ile
yapı sahibinden tahsiI edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masrafbelediye veya valilikçe bütçesinden
karşılanır. Tehlike durumu o yapl ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum
kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." Hüküm gereği Belediyemiz Encümenince alınan
2|.o4.202| tarihli ve 2021l2lI sayılı karannda belirtilen söz konusu metruk yapının yıkımının sağlanmasına
ilişkin ilanımızın 2'1 .04.202l tarihinden başlayarak l ay süre i[e ilan edilmesi hususunda emir ve
müsaadelerinizi arz ederim.
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tehlike arz ettiği, görüntü kirliliği oluşturduğu. can ve mal kaybına sebebiyet verebileceği

Belediyemiz Ekiplerince tespit edilmiş olup

3

l94 sayılı İmar

Kanununun 39.
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40.

Maddeleri gereği Belediyemiz Encümenince 2l .04.202l tarihli ve 202l/2l1 sayılı yıkım
karan alınmıştır. Adı geçen yapıntn, mevzuat doğrultusunda, alınan yıkım karanna istinaden
malikler tarafindan yıkılması ve enkazının kaldırılması gerekmektedir. Yapının belirtilen süre
içerisinde yıkılmaması halinde Belediyemiz tarafından yıkımının sağlanıp yıkım masraflan
o/o20 fazlasıyla

yapı maliklerinden tahsil edilecek olup 27.04.2021 tarihinden itibaren

Belediyemiz İntemet Sitesinde ilana çıkarılmıştır.

