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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE
Üsküdar, Küçüksu Mahallesi, Demirkol Sokak, 917 ada, 2 parsel, 34 kapı sayılı yerde bulunan yapı ile ilgili
3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi doğrultusunda statik rapor düzenlenmiş olup bina ilgililerine yazılan yazı ve
eki statik raporun tebliği Zabıta Müdürlüğünce yapı mahalline asılmak suretiyle yapılmış ve tutanak altına alınmıştır.
3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde " (...) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz
ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı ile tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu
belediye 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 halinde 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 halinde
tehlikenin giderilmesi için yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden
tahsil edilir." ifadesi yer almaktadır.
Üsküdar, Küçüksu Mahallesi, Demirkol Sokak, 917 ada, 2 parsel, 34 kapı sayılı yerde bulunan tehlikeli yapının
maliklerinin tümüne ulaşılamadığından söz konusu yapı ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi
doğrultusunda iş ve işlemlerin devamının sağlanabilmesi için yazımız ekinde gönderilen tebligat belgesi ile statik
rapor ve eklerinin yukarıda Belediyemiz resmi internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmesi hususunda gereğinin
yapılmasını arz ederim.
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