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TURGUT 'a 'a ait tasmmazlann yikmu uygun gorulmustur.
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ilimiz Merkez Asagidere Koyu Orta Mahallesi suurlan ic risinde bulunan Sattlrms
TURGUT, Yildiz TURGUT ve Haydar TURGUT 'a 'a ait tasmmazlann yikmu akkmdaki n Ozel idaresi
imar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 03.01.2019 tarih ve 80 sayih yazisi ve k'leri okunup incelendi:

ilgide kayith yazi ile Ilimiz Merkez Ilcesine bagh Asagider Koyu Orta Mahallesi
smirlan icerisinde bulunan Satilrms TURGUT 'a ait 190 ada 32 parsel nolu tasmm iizerindeki 2 adet depo
ve samanhgm zeminde meydana gelen oturmalar nedeniyle agir hasarh, Yildiz TURGUT ve
Haydar TURGUT 'a ait 198 ada 1 parsel nolu tasmmaz iizerinde bulunan konut ile oy ici yol arasmda kalan
tas duvarm ise yikilma tehlikesinin bulundugu bildirilmektedir.

3194 Sayih imar Kanununun Yikilacak Derecede Tehlikeli Yapilar bashkh 9. maddesi "Bir kisnn
veya tamammm ytkilacak derecede tehlikeli oldugu belediye veya valilik t rafmdan tespit edilen
yapilarm sahiplerine tehlike derecesine gore bunun izalesi iein belediye veya valilikee on giin icinde
tebligat yaprhr, Yapi sahibinin bulunmamasi halinde binanm icindekilere te ligat yapihr. Onlar da
bulunmazsa tebligat varakasi teblig yerine kaim olmak iizere tehlikeli y iya asihr ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabrtla tespit edilir. Tebligan miiteakip siiresi ieinde apr sahibi tarafmdan
tamir edilerek veya yiktmlarak tehlike ortadan kaldmlmazsa bu isler beledi e veya valilikce yapihr
ve masrafr % 20 fazlasi ile yapi sahibinden tahsil edilir. Alakahnm fakruhali evsik olunursa masraf
belediye veya valilikce btiteesinden karsilamr. Tehlike durumu 0 yapi ve civa nm bosalnlmasmr icap
ettiriyorsa mahkeme kararma liizum kalmaksizm zabrta marifetiyle de hal tahliye ettirilir."
hUkiimleri geregince, bahse konu can ve mal giivenligi a91smdan tehlike arz den yapIlarm Ylklml il
Enciimenimizce uygun gori.ilmii~ti.ir.

Geregi i9in Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme M·· iirliigiine gonderilmesine
07.01.2019 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
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