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İlçe Özel İdare M üd ü rlüğü

3194 sayılı imar Kanunun 39.Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arZ

ettiği vaIilikçe tespit edilen metruk yapllar ile bir kısnüü Veya tamamlnln yıkılacal< derecede tehlikeli

olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayall nüfus kayıt

sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya Valilikçe üç 8ün

içinde tebligat yapılır. yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hAlinde bu durum tebligat

yapan idarenin internet sayfaslnda 3O gün süre ile ilan edilir Ve tebligat Varakasl tebliğ yerine kaim

olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dıŞında

binada ikamet amaclyla oturanIara da ayrlca tahliye için tebligat yaplllr. Tebligatl Veya ilanl müteakip

30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi taraflndan tehlikeli durumun

ortadan kaldlrlImaması h5linde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır

ve masrafı % 2o faz|ası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Atakalının fakruhali tevsik olunursa masraf

belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapl ve civarının boşaltılmasını

icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhaltahliye ettirilir." hükmü

8etirilmiştir,

Aşağıdaki listede yer aIan metruk yapllarln Maliki veya varislerince 30 gün içinde yıkılması veya

onarlmlnln yapılarak tehlikenin gideriImesi, yıkım kararı ile alakalı bilgi Ve itiraz talepleri için

başvurularını kaymakam lığımıza yapmalarl; herhangi bir başvurunun ilgililerince yapllmamasl halinde

3194 sayılı imar Kanunu,nun 39.Maddesi gereğince metruk yapllar hakkında idaremizce gerekli

işlemlerin yapılacağı ilanen d uyurulur.

ilgili kanun hükmü gereğince, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta

yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapllara ait tebliğler kaymakamlığımız web

sayfasında 30 gün süre iIe ilana çıkmıştır.



TEBLiGAT yApıLAMAvAN METRUK BiNALARA nir ı-isrr
sıRA
No

ADı soYADl ADA/PARsEL röyü T,c. No AçlKLAMA

I Emin Özıü 1134 cöı<srz 44875762328 ADRESDE YOK

2 EnooĞnıı özlü 1734 cöxarz 44866]62610 ADRESDE YOK

3 ııvıiııı özı-ü 1,734 cöı<srz 44833763794 RoRrs Eı<siı<

4 HüsEviıı özı-ü 1734 cöraEz 44845763348 ADRESDE YOK

5 rçzigRt\ vARAş 1734 cörsEz 16957125994 ADRESDE YOK

6 riı<nrr e Roı- t734 cöı<grz 42538840284 ADRESDE YOK

7 iRrirı DUMAN 1734 cöxgrz 44878762264 ADRESTEN AYRlLMlŞ

8 AYŞE ORAL 1734 cöKsrz 44830763858 ADRESDE YOK

9 AYŞE ÇOBAN 1,728 cö«gız 1754368040B siNn soş
10 zEyıııp üıııaı 1728 cöraEz 44644770028 RoREs Eı<siı<

t1, FATMA CÜİİİCÖn 1728 cöxarz 42958826240 ADRES BoŞ

12 ııuRay ürıaı- 1728 cöı<gez 4463577o31o svüa iRoE

13 isvıaiı- üııını- I728 cöxsız 44620770820 ADRESDE YOK
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