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DAĞITIM YERLERİNE

 
        İlçemiz, Cumhuriyet mahallesi, bir kısmı Kınalı caddesi, bir kısmı 6024 ada 45 parsel (eski 91 ada 224parsel
),bir kısmı ise 6024 ada 46 parsel (eski 896 ada 6 parsel) üzerindeki 1 adet iki katlı betonarme, yolda kalan ilave
kısmı yığma yapıya ilişkin imar işlem dosyasında yapılan incelemede; bahse konu betonarme yapıya ait herhangi
bir yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesine rastlanmamıştır.
        Söz konusu yerde gözlemsel incelemeler sonucunda kullanılmayan yığma yapının metruk durumda olduğu,
üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının mümkün olduğu, kapı ve pencerelerinin olmadığı, zeminde oturmadan
kaynaklı derin çatlaklar oluştuğu, atmosferik etkilere maruz kaldığı, güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz
ettiğinden bahisle, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi uyarınca yığma yapının ivedi olarak hedmi için
ilgililerine tebligatta bulunulması, gereği yerine getirilmediği takdirde Belediye Encümeni’nden alınacak karara
göre belediye marifetiyle hedminin gerekli olduğu kanaatiyle Teknik rapor ile tespit edilmiştir.
        Bu nedenle; 3194 sayılı İmar kanunun 39. Maddesinde “… ilgili idarece belirlenen süre içinde yapılar 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” denildiğinden söz konusu
Cumhuriyet mahallesi, bir kısmı Kınalı caddesi, bir kısmı 6024 ada 45 parsel (eski 91 ada 224 parsel ), bir kısmı
ise 6024 ada 46 parsel (eski 896 ada 6 parsel) üzerindeki tehlike arz eden yapıyı Belediye Başkanlığımıza 
başvuru yaparak Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı) düzenlenmesine müteakip 20 (Yirmi) gün
içerisinde tarafınızca yıkılarak tehlikenin bertaraf edilmesi, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi
gereği alınan Encümen kararına istinaden belediyemiz marifetiyle yıkım programı dahilinde yıkılarak oluşan
masrafların %20 (yüzde yirmi) fazlasıyla tarafınızdan tahsil edileceği hususunda;
        Gereğini rica ederim.
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Dağıtım:
Gereği:
Mesut AVŞAR
CUMHURİYET Mah., TURGUT ÖZAL Bul. No : 68/D,
SİLİVRİ-İSTANBUL T.C:264*****254

Leyla DEMİRHAN
ORHANTEPE MAH., ÇAMLI SK. No : 68/1, KARTAL-
İSTANBUL T.C:346*****672

Vildan DEMİRHAN
ORHANTEPE MAH., ÇAMLI SK. No : 68/1, KARTAL-
İSTANBUL T.C:346*****890

Dilek DEMİRHAN
ORHANTEPE MAH., ÇAMLI SK. No : 68/1, KARTAL-
İSTANBUL T.C:345*****996

Salih DEMİRHAN
KORDONBOYU MAH., ŞEHİT TAMER KILIÇ SK.,
DOKUZ PALMİYE SİTESİ, G BLOK No : 2G/25,
KARTAL-İSTANBUL T.C:345*****040

Elif BAYRAKTAR
CUMHURİYET Mah., DIŞBUDAK CAD. No : 24/1/9,
KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL T.C:435*****130

Neşat BOSTAN
CUMHURİYET Mah., DIŞBUDAK CAD. No : 24/1/9,
KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL T.C:436*****252

Mehmet BOSTAN
SÜMER MAH., 24/4.SOKAK, A BLOK No : 12/8,
ZEYTİNBURNU-İSTANBUL T.C:435*****204
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