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… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

İlgi: … tarihli ve … sayılı yazınız. 

 

İlgi yazınızda özetle İçişleri Bakanlığı tarafından metruk binaların yıkılmasının 

istendiği ancak mevzuat açısından hangi yapıların metruk olduğu, hangi durumlarda 

yıkılmasında sakınca olmadığı, yıkım için yapı sahiplerinin rızasının aranıp aranmadığı gibi 

birçok konunun tarafınızdan açıklığa kavuşturulamadığı belirtilerek konu hakkında 

Bakanlığımız görüşü talep edilmiştir. 

Bilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar 

başlıklı 39 uncu maddesi 10.07.2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 inci maddesi ile 

değiştirilmiş olup söz konusu madde “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.  

(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü 

geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı 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.  

Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden 

karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme 

kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükümlerini 

içermektedir. 

Mezkur madde hükümleri çerçevesinde bilgi edinilmesini rica ederim. 
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