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YIKILACAK DERECEDE TEHLiKELi YAPI iLANLARI

3194 sayih lmar Kanununun 39. Maddesinde;
'Y ikilacak derecede tehlikeli yapilar:
Madde 39-(Degi~ik flkra:41712019-7181112) Genel guvenlik ve asayis bakimmdan
tehlike arz ettigi valilikce tespit edilen metruk yapilar ile bir kisrm veya tamammm yikilacak
derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik tarafmdan tespit edilen yapilann sahiplerinin
adrese dayah nufus kayit sistemindeki adreslerine tehlike derecesine gore bunun izalesi icin
belediye veya valilikce u<; gun icinde tebligat yapihr. Yapr sahibine bu sekilde tebligat
yapilamamasr halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasmda 30 giin siire

HeHan edilir ve tebllgat varakasi tebli~ yerine kaim olmak iizere tehlikeli yapiya asrhr ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabitla tespit edilir. Malik dismda binada ikamet amaciyla
oturanlara da aynca tahliye icin tebligat yapihr. (Degisik fikra.d/? 12019-7181/12 md.)
Tebligati veya ilam muteakip 30 gunu gecmemek Iizere ilgili idarece belirlenen sure icinde yapi
sahibi tarafmdan tehlikeli durumun ortadan kaldmlmamasi halinde, tehlikenin giderilmesi veya
yikim isleri belediye veya valilikce yapihr ve masrafi % 20 fazlasi ile yapi sahibinden tahsil
edilir. Alakalmm fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikce butcesinden
karsilamr. Tehlike durumu 0 yapi ve civannm bosaltilmasmi icab ettiriyorsa mahkeme kararma
luzum kalmaksizin zabita marifetiyle derhal tahliye ettirilir.' duzenlemesi bulunmaktadir.
Yukanda yer verilen Imar Kanununun 39. Maddesi hukmu uyarmca Adrese Dayah
Nufus Kayit Sistemi uzerinden yapi sahibine ulasilamayan ve posta yolu ile ve diger usullerle
teblig islemleri gerceklestirilemeyen yikilacak derecede tehlikeli ve metruk yapilann teblig
islemlerinin Belediyemiz web sayfasi uzerinden teblig edilmesi kararlastmlmisur.
Asagidaki listede yer alan yikilacak derecede tehlikeli ve metruk yapi olduklan tespit
edilen yapilara iliskin bilgiler bulunmakta olup birer nushasi tehlikeli yapiya asilrms olup, bir
ornegide bu sekilde teblig yerine ge<;mek suretiyle Belediyemiz web sayfasmda 30 goo siire ile
ilan edilmi~tir.
ilgililerin i~ bu ilan tarihinden itibaren varsa her tiirlu itiraz veya beyanlanm
Belediyemiz 'Yapi Kontrol Mudiirlugu'ne iletmeleri veya yazdI ba~vuruda bulunmalan
gerekmektedir. 30 gOOluk yasal sure i<;erisinde ilgilileri tarafmdan Belediyemize herhangi bir
itiraz veya miiracaatta bulunulmamasl halinde siire sonunda Ba~kanhglmlzca 3194 saYlh imar
Kanununun 39. Maddesi geregince yasal i~lem yapIlacaktlr.
ilan olunur.

