METRUK YAPILAR İLANI
3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz
ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli
olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt
sistemindek i adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün
içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan
idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak
üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada
ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü
geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı
% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya
valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa
mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.
İlgili kanun hükmü gereğince adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta
yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen veya yapılan tebligatların maliklere ulaşmaması neticesinde
ilgili metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.
Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce
alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını “İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü” ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen
duyurulur.
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T.C.
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : Z10284179115.02.11.0267058
Konu : Maili İnhidam

14.11.2022

Sayın Selam GÜMÜŞ
İLAN

İlçemiz; Ağsaklı Mahallesi 21069 Sokak No: 7 bulunan yapınız belediyemiz fen elemanları
tarafından incelenmiş olup, Maili İnhidam(tehlike arz eder) durumunda olduğu kanaatine varılmıştır.
Yapıların bu durumu şehircilik ve estetik açısından da uygun görülmemektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu 39. maddesi gereğince gayrimenkulün yazımız tebliğ tarihinden itibaren
10 gün içinde yıkılarak enkazının kaldırılması ve neticeden belediyemize bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Aksi halde yıkım işi belediyemiz ekiplerince yapılarak, yıkım masrafının %20 fazlası ile
tarafınızdan tahsil edileceği hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.

Mehmet TOKNAL
Belediye Başkan Yardımcısı

Akçeşme Mahallesi Garaj Cd No:5
Telefon No: (332)350 13 13 Faks No: (332)351 53 50
ePosta: karatay@karatay.bel.tr İnternet Adresi: https://www.karatay.bel.tr
Kep Adresi: karatay.belediyesi@hs01.kep.tr

1

Bilgi için: Ziya ÖNCÜ
Mühendis
Telefon No:

T.C.
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : 10284179115.02.11.02....
Konu : Maili İnhidam

.. . .. . ....

Sayın Nazif ÖZKAN
İLAN

İlçemiz; Ağsaklı Mahallesi 21053 Sokak No:10 adreslerinde ve tapuda 126 ada 12 parselde
bulunan yapılarınız belediyemiz fen elemanları tarafından incelenmiş olup, Maili İnhidam(tehlike arz
eder) durumunda olduğu kanaatine varılmıştır.
Yapının bu durumu şehircilik ve estetik açısından da uygun görülmemektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu 39. maddesi gereğince gayrimenkulün yazımız tebliğ tarihinden itibaren
10 gün içinde yıkılarak enkazının kaldırılması ve neticeden belediyemize bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Aksi halde yıkım işi belediyemiz ekiplerince yapılarak, yıkım masrafının %20 fazlası ile
tarafınızdan tahsil edileceği hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.

Mehmet TOKNAL
Belediye Başkan Yardımcısı

Akçeşme Mahallesi Garaj Cd No:5
Telefon No: (332)350 13 13 Faks No: (332)351 53 50
ePosta: karatay@karatay.bel.tr İnternet Adresi: https://www.karatay.bel.tr
Kep Adresi: karatay.belediyesi@hs01.kep.tr

1

Bilgi için: Ziya ÖNCÜ
Mühendis
Telefon No:

T.C.
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : 10284179115.02.11.02....
Konu : Maili İnhidam

.. . .. . ....

Sayın Musa ÖZKAN
İLAN

İlçemiz; Ağsaklı Mahallesi 21051 Sokak No:1113, 21052 Sokak No:  adreslerinde ve tapuda
141 ada 2 parselde bulunan yapılarınız belediyemiz fen elemanları tarafından incelenmiş olup, Maili
İnhidam(tehlike arz eder) durumunda olduğu kanaatine varılmıştır.
Yapının bu durumu şehircilik ve estetik açısından da uygun görülmemektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu 39. maddesi gereğince gayrimenkulün yazımız tebliğ tarihinden itibaren
10 gün içinde yıkılarak enkazının kaldırılması ve neticeden belediyemize bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Aksi halde yıkım işi belediyemiz ekiplerince yapılarak, yıkım masrafının %20 fazlası ile
tarafınızdan tahsil edileceği hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.

Mehmet TOKNAL
Belediye Başkan Yardımcısı

Akçeşme Mahallesi Garaj Cd No:5
Telefon No: (332)350 13 13 Faks No: (332)351 53 50
ePosta: karatay@karatay.bel.tr İnternet Adresi: https://www.karatay.bel.tr
Kep Adresi: karatay.belediyesi@hs01.kep.tr

1

Bilgi için: Ziya ÖNCÜ
Mühendis
Telefon No:

