
İşlem Sorumlusu

İşlem Amacı 

İşlemin Dayanağı 

Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü

Yapi sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasındaki sözlesme feshini sistem üzerinden gerçekleştirilmesi suretiyle, sistemin sağlıklı işlevselliğini kontrol etmek.

İşlemin Adımları

PROSEDÜR DETAYI:

1-) Sözlesme feshi;ruhsat iptali ve sözleşme akdinin noter tebligatıyla feshedilmesi suretiyle iki sekilde gerceklesir. 

2-) Ruhsat iptalinde; yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmaması ve ruhsat alındıktan sonra beş yıl içerisinde bitirilmemesi durumunda ruhsat ve yapı sahibi ile yapı denetim 

kuruluşu arasindaki sözlesme kendiliğinden fesh olur. 

3-) Bu durumdaki işler için İlgili İdare tarafından onaylanmış Seviye Tespit Tutanağı  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.

4-) Yapı Denetim Kuruluşu (19.03.2009 tarih ve 257 nolu Merkez Yapi Denetim Komisyonu karari gereğince) noter tebligatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatları ile de sistem üzerinden 

fesih işlemi yapılabilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                          5-)Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne sunulan dilekçe,ilgili idare yazısı veya noter fesihnamesi ;Genel Evrak kaydından sonra Yapı Denetim Şubeye havale edilmek üzere İl Müdürü adına İl Müdür yardımcısına gönderilir. İl 

Müdür Yardımcısı tarafından İmzalanıp Yapı Denetim Şube de evrağın girişi yapılıp Yapı Denetim Şube müdürüne teslim edilir. Şube Müdürü dosya incelenmek üzere teknik personel görevlendirir.

6-) Şube Müdürlüğünce görevlendirilen personelce sistem üzerinden fesih işlemi yapılarak, bildirim evraklari Müdürlük arşivinde muhafaza edilir. 

7-) İlgili İdaresince yapılacak kontrollerde kanun ve yönetmeliğe aykırı durumların tespiti durumunda 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerince işlem yapılarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ayrıca 

bildirimde bulunulur. 

8-) Bundan sonra konu Şikayet inceleme işlemleri sürecinde değerlendirilerek hazırlanacak inceleme raporu, işlemin takdiri için İl Yapi Denetim Komisyonuna iletilir.

Yapı Denetim Yönetmeliği

FESİH İŞLEMLERİ
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İLGİLİ İDARE/NOTER İL MÜDÜRÜ  MÜDÜR YARDIMCISI
 YAPI DENETİMİ ŞUBE 

MÜDÜRÜ
 TEKNİK PERSONEL

YAPI DEN. SİSTEMİ 

(İNTERNET ÜZERİNDEN)

FESİH İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

İLGİLİ İDARE YAZISI: 

Yapı denetim hizmet 

sözleşmesinin, tek taraflı 

olarak veya yapı sahibi ile 

yapı denetim kuruluşunun 

karşılıklı anlaşmasıyla 

feshedilmesi durumunda, bu 

işlem, noter ihbarnamesi ile 

karşı tarafa, ilgili idareye, 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne bildirilir. 

Fesih bildirimi incelenmek 
üzere teknik personel 
görevlendirilir/havale  

edilir. 

Yapı Denetim Şube'ye havale 

edilmek  üzere Müdür adına  

incelenip paraflanır. 

Görevli personel 

tarafından 4708 sayılı 

Yapı Denetim 

Hakkındaki Kanun ve 

ilgili diğer mevzuatına 

göre dosya üzerinde 

gerekli incelemeler 

yapılır.  

Md. Yrd. imzalar  ve 

Müdürün imzasına sunulur. 

Fesih ihbarnamesi 

tam ise 

Bakanlığımızın Yapı 

Denetim 

Sisteminde 

(www.yds.gov.tr)  

fesih işlemi yapılır.  

HAYIR 

EVET 

Bilgiler doğru 

mu? 

 evrak kapatılarak 
muhafaza 

edilmesi için 
arşive kaldırılır. 

Referans Doküman Listesi 

A:Gerekçeli yazı 

B:Üst yazı 

C:Noter fesihnamesi 

Yazı onaylanır 

                                   
Gerekçeli  üst yazı yazılır 

ve imzaya sunulur.  

Kontrol Faaliyetleri Listesi  
1:Belgelerin kontrolu 

2:Yapı Denetim Sisteminden Fesih 

İşlemi gerçekleştirme 

NOTER FESİHNAMESİ: 

Yapı ruhsatı alındıktan sonra 

iki yıl içinde inşaata 

başlanmaması ve ruhsat 

alındıktan sonra beş yıl 

içerisinde bitirilmemesi 

durumunda ruhsat ve yapı 

sahibi ile yapı denetim 

kuruluşu arasindaki sözlesme 

kendiliğinden fesh olur.İlgili 

İdare tarafından onaylanmış 

Seviye Tespit Tutanağı  

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne gönderilir.  

Eksiklikler  tamamlanır 

veya hatalar düzeltilir. 
Şube Müdürü imzalar,Müdür 

Yard. imzasına sunulur. 

Noter fesihnamesi,İlgili İdare 
yazısı ; Yapı Sahibi veya Yapı 

Denetim Kuruluşu  tarafından 
bir dilekçe ile  Çevre  ve 

Şehircilik İl Müdürlüğüne 

başvurur. 
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