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İlimiz, Kurueaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi
Köyü sınırları içerisinde bulunan. Emine KONAK ve Müştereklerine
ait 146 ada, 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki konutun, metruk durumda
olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunması nedeniyle yapıyla ilgili 39.
madde uyarınca işlem yapılması uygun görülmüştür.

KARAR

İlgide kayıtlı yazı ile İlimiz Kurueaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi Köyü sınırları içerisinde
bulunan Emine KONAK ve Müştereklerine ait 146 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki konutun metruk
durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunması ile ilgili, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün 29.04.2020 tarih ve 4273 sayılı yazısı ve ekıleri okunup incelendi:

İlgide kayıtlı yazı ile ilimiz Kurueaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi Köyü sınırları
içerisinde bulunan Emine KONAK ve Müştereklerine ait 146 ada 4 parsel nolu taşınmaz üzerindeki
konutun metruk durunıda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunduğu bildirilmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanununun Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar başlıklı 39.
maddesi «Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik
tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya
valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere
tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli
yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Tebligatı müteakip süresi içinde
yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktınlarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler
belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalımn
fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o
yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta
marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hükümleri gereğince, bahse konu yapı can ve mal güvenliği
açısından tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarınca işlem yapılması İl Encürnenimizce uygun
görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin imar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine

04.05.2020 tarihinde Oy Birliği ile Karar veril~~~~ :"
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İlimiz, Kurueaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi
Köyü sınırları içerisinde bulunan, Hasan AKGÜNEY ve Müştereklerine
ait 167 ada, 7 parsel nolu taşınmaz üzerindeki konutun, metruk durumda
olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunması nedeniyle yapıyla ilgili 39.
madde uyarınca işlem yapılması uygun görülmüştür.

KARAR

İlgide kayıtlı yazı ile İlimiz, Kurueaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi Köyü sınırları
içerisinde bulunan, Hasan AKGÜNEY ve Müştereklerine ait 167 ada, 7 parsel nolu taşınmaz üzerindeki
konutun, metruk durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunması ile ilgili, İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 29.04.2020 tarih ve 4274 sayılı yazısı ve ekıleri okunup incelendi:

İlgide kayıtlı yazı ile İlimiz, Kurueaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi Köyü sınırları
içerisinde bulunan, Hasan AKGÜNEY ve Müştereklerine ait 167 ada, 7 parsel nolu taşınmaz üzerindeki
konutun, metruk durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunduğu bildirilmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanununun Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar başlıklı 39.
maddesi «Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik
tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya
valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere
tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli
yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Tebligatı müteakip süresi içinde
yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler
belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının
fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o
yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta
marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hükümleri gereğince, bahse konu yapı can ve mal güvenliği
açısından tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarınca işlem yapılması İl Eneümenimizee uygun
görülmüştür.

Gereği için Karar ömeğirıil; İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine
04.05.2020 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi, .
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İlimiz, Kurueaşile İlçesine bağlı Yeniköy
Köyü sınırları içerisinde bulunan, Dursun YURTTÜRK ve Müştereklerine
ait 153 ada, 10 parsel nolu taşmmaz üzerindeki konutun metruk durumda
olduğu ve yıkilma tehlikesinin bulunması nedeniyle yapıyla ilgili 39.
madde uyarınca işlem yapılması uygun görülmüştür.
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KARAR

ilgide kayıtlı yazı ile İlimiz, Kurueaşile ilçesine bağlı Yeniköy Köyü sınırları içerisinde
bulunan, Dursun YURTTÜRK ve Müştereklerine ait 153 ada, ıO parsel nolu taşınmaz üzerindeki
konutun metruk durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunması ile ilgili, n Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve 4294 sayılı yazısı ve ek'leri okunup incelendi:

İlgide kayıtlı yazı ile İlimiz, Kurueaşile İlçesine bağlı Yeniköy Köyü sınırları içerisinde
bulunan, Dursun YURTTÜRK ve Müştereklerine ait 153 ada, 10 parsel nolu taşınmaz üzerindeki
konutun metruk durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunduğu bildirilmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanununun Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar başlıklı 39.
maddesi «Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik
tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya
valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere
tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli
yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde
yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler
belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının
fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o
yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta
marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hükümleri gereğince, bahse konu yapı can ve mal güvenliği
açısından tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarınca işlem yapılması İl Encümenimizce uygun
görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine
04.05.2020 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi.
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İlimiz, Kurueaşile ilçesine bağlı Kapısuyu
Köyü sınırları içerisinde bulunan, Gülşen EREN ve Müştereklerine ait 110
ada ı parsel ve Mehmet EREN ve Müştereklerine ait 110 ada 2
parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan bitişik nizam iki katlı yapının
metruk durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunması nedeniyle
yapıyla ilgili 39. madde uyarınca işlem yapılması uygun görülmüştür.

KARAR ••

İlgide kayıtlı yazı ile İlimiz, Kurueaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Köyü sınırları içerisinde
bulunan, Gülşen EREN ve Müştereklerine ait 110 ada 1 parsel ve Mehmet EREN ve Müştereklerine ait 110
ada 2 parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan bitişik nizam iki 'katlı yapının metruk durumda olduğu ve
yıkılma tehlikesinin bulunması ile ilgili, n Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünün
30.04.2020 tarih ve 4296 sayılı yazısı ve ekıleri okunup incelendi:

İlgide kayıtlı yazı ile İlimiz, Kurueaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Köyü sınırları
içerisinde bulunan, Gülşen EREN ve Müştereklerine ait 1ıO ada ı parsel ve Mehmet EREN ve
Müştereklerine ait 1ıO ada 2 parsel nolu taşınmazım' üzerinde bulunan bitişik nizam iki katlı yapının
metnık durumda olduğu ve yıkılma tehlikesinin bulunduğu bildirilmektedir.

3194 Sayılı imar Kanununun Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar başlıklı 39.
maddesi «Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik
tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun İzalesi için belediye veya
valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere
tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli
yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.Tebligatı müteakip süresi içinde
yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler
belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalımn
fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o
yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta
marifetiyle derhal tahliye ettirilir.» hükümleri gereğince, bahse konu yapı can ve mal güvenliği
açısından tehlike arz etmesi nedeniyle 39. madde uyarınca işlem yapılması n Encümenimizce uygun
görülmüştür.

Gereği için Karar örneğinin imar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine
04.05.2020 tarihinde Oy Birliği ile Karar verildi. (':
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