
İLAN METNİ 

 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı 
İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; 

“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 sistemindeki 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. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) 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 icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle 
derhal tahliye ettirilir.)” şekilnde düzenlenmiştir. 

 İlçemiz Misinli Mahallesi 116 parselde tespit edilmiş olan metruk yapıyla ilgili olarak, parsel 
maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sistemindeki ikamet adreslerine tebligatlar gönderilmiş olup, 
bu gönderilen tebligatlardan bilgileri aşağıdaki tabloda verilen parsel maliklerine posta yoluyla 
tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. 

 Tebliğ yapılamayan yapı malikleri ile yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün 
süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce 
gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; 

 Tebliğen ilan olunur. 
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Fehim DARCAN 24/09/2019             
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