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İlgi

İçişleri Bakanlığının İstanbul Valiliği Silivri Kaymakamlığı 19/08/2020 tarihli ve 95405636-492-4113
sayılı yazısı.

İlgi yazıya istinaden, İlçemiz, Alibey mahallesi, 5764 ada, 54 parsel sayılı yere mahallen yapılan kontrol
neticesinde kullanılmayan Metruk yapının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının mümkün olduğu, hava ve
iklim koşullarına maruz kaldığı, güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği
valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu valilikçe
tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun
izalesi için belediye veya valilikçe 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 asılır
ve keyfiyet muhtarla birlikte zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da tahliye
amacıyla tebligat yapılır.(Değişik fıkra:4/7/2019-71814/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek
üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde,
tehlikenin giderilmesi ve yıkım işleri belediye tarafından yapılır ve %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilir.’
denilmektedir.
Bu durumda 30(otuz) gün içinde üçüncü şahısların yapıya girişini önleyecek şekilde güvenlik önlemleri
almanız gerekmektedir. Aksi takdirde genel güvenlik önlemleri Belediye Başkanlığımızca alınarak masrafların
%20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği ve geçen süre zarfından oluşacak risklerden sorumlu olacağınız
hususunda;
Gereğini rica ederim.
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Dağıtım:
Gereği:
Nejat KURT T.c. 273*****610
UL. DRAGOVITI BR 11B, GORCE PETROV ÜSKÜP /
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
Vedat KURT T.c. 273*****828
Adres Kaydı Yok
Nüket KURT T.c. 273*****348
Adres Kaydı Yok
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