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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 3194 sayılı İmar Kanunu 39.maddesi hükmü. 
b) 21.11.2019 tarihli ve 27443513-622.99-19413/E.215851 sayılı yazımız.

            İlgi ‘a’ kanun maddesinin;
            Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz 
ettiği ‘valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu 
belediye veya 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 hâlinde 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……….’’ hükmü gereği ilgi ‘b’ yazımız ile 
Müdürlüğünüze, arşivlerimizde ilçemiz sınırlarındaki metruk binaların sahiplerinin adrese dayalı nüfus 
kayıt sistemindeki adresleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığından Müdürlüğümüzde metruk yapılar 
hakkında İmar Kanunu 39.maddesine istinaden tesis edilen işlemlerin tebligatlarının Başkanlığımız internet 
sayfasında 30 gün süre ile ilan edilerek bu tebligat varakasının tebliğ yerine asılması yoluyla tebliği 
gerektiği ve Başkanlığımız internet sayfasında kanunun tebliğ hükmüne uygun düzenleme yapılması 
hususu bildirilmiştir.
            İlgi ‘a’ kanun maddesi hükmü gereği Başkanlığımız internet sayfasında kanunun tebliğ hükmüne 
uygun olarak, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cibali Mahallesi, Kaşıkçı 1. Sokak, No:6, 2188 ada 14 ve 15 parsel 
sayılı taşınmazdaki metruk yapı hakkında alınan kurul kararının yayınlanarak, yayınlandığına dair tebligat 
evrakının tehlikeli yapıya asılması ve ilgili mahalle muhtarı ile zabıt altına alınması amacıyla 
Müdürlüğümüze gönderilmesini arz ederim.
 

Mustafa DEMİRKAN
Yapı Kontrol Müdürü

Ek :KURUL KARARI

Fatih Belediyesi
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Sayı: E-27443513-645-391
Tarih: 20.01.2023
Dosya Numarası: 2023-5235

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: A9C3E41D Doğrulama Adresi: https://ebelediye.fatih.bel.tr/


