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…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi : …. tarihli ve …. sayılı yazınız. 

 

 İlgi yazınız ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı için aranan yangına karşı gerekli önlemlerin 

alındığını gösterir itfaiye denetim raporlarının düzenlenmesi için tahsil edilecek ücretin 

hesaplamasında denetimi yapılan yerlerdeki binaların mı esas alınacağı yoksa iş yeri faaliyet alanında 

kalmakla birlikte yapı niteliği olmayan ancak denetimi yapılan yerlerin de kapsam içinde olup 

olmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.   

Bilindiği üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97 nci maddesi “Belediyeler bu 

Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri 

her türlü hizmet (...) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. 

Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” hükmünü, 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi “… 

(20) Yapı ruhsatı talep edilen projelerde ayrıca; afet, deprem, yangın, otopark, enerji 

verimliliği, sığınak, asansör, yapı malzemeleri, gürültüye karşı korunma, ısı ve su yalıtımı, yapı 

denetimi, iş güvenliği, iskele, erişilebilirlik ve çevre gibi konulardaki yapıya ilişkin hükümler içeren 

mevzuata da uyulur. 

…“ hükmünü, 

54 üncü maddesi “… 

(13) Bu maddede belirtilen yapılarda, yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji 

verimliliğine ilişkin hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuatın, diğer tüm hususlarda yapının ruhsat 

aldığı tarihteki mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur. 

“ hükmünü, 

58 inci maddesi “… 

(1) Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması 

şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur. 

(2)Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması 

istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat 

esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik 

yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır. 

…” hükmünü, 

65 inci maddesi “… 

(7) Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, birinci fıkrada belirtilenler haricinde başvuru 

sahibinden; kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik 

(itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ve ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu 

tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak üzere herhangi bir vize 

işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilişkin yazı, işgaliye borcu 

olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilişkin belge, belediye tarafından 

alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler de istenmez. 

…” hükmünü, 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 2 nci maddesi “(1) Bu Yönetmelik; 

a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın 

önleme ve söndürme tedbirlerini, 
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b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği 

bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin 

tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını, 

kapsar. 

(2) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların 

ilâve, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler bu Yönetmeliğin uygulanması 

bakımından yapı sayılır ve bu tesisler hakkında bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. 

…” hükmünü, 

5 inci maddesi “(1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından 

bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje 

tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat 

yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi 

veya çalışma ruhsatı verilmez. 

…” hükmünü, 

131 inci maddesi “(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde 

denetlenir: 

a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili 

olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları 

tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu 

edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. 

Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin 

öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir. 

…” hükmünü amirdir.  

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca, işyeri açma ve çalışma ruhsatına esas olacak 

yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösterir itfaiye denetim raporu ücretinin hesaplanmasında 

inceleme kapsamındaki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı işletme faaliyet alanlarının ücrete 

tabi olacağı, bunun dışındaki yerler için bu ücretin talep edilemeyeceği değerlendirilmektedir.  

Bilgilerinize rica ederim. 
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