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•İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU 
SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞILAN 

PROBLEMLER 
 



 
• Binaların iskan ve işletme ruhsatı alabilmesi için gerekli 

olan belgelerden biri olan itfaiye uygunluk belgesi 
(itfaiye raporu), yangın raporu diye tabir edilen aslında 
yönetmelikte ismi itfaiye uygunluk raporu veya itfaiye 
uygunluk belgesi olan belgedir. Bir işyerinin itfaiye 
raporu alabilmesi, içinde bulunduğu binanın Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e 
uygunluğuna bağlıdır. 
 



• İtfaiye raporunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel 
kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, 
tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve 
kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza 
indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can 
ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak 
üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, 
organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını 
gerçekleştirmektir.  Bu işlemler 19/12/2007 tarihli ve 26735 
No'lu Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılmaktadır. 
 



 
• Bu yönetmelik, Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile 

açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın 
önleme ve söndürme tedbirlerini, 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. 
 



 
• Karşılaşılan sorunlar; 
 
• 1-) Öncelik olarak başvuru yapılırken fiziksel olarak mevcut durumu gösteren 

bilgi/belgelerin sunulmaması/hatalı beyan edilmesi. (yapı ruhsatı , tapu, yapı 
kayıt belgesi, mimari proje vb.) 

  
• 2-) İstenilen evrakların adrese, düzenleyen mühendis vb. Teknik kişilere ait 

olmaması veya işletmelerdeki önlemleri içermeyen eksik/ hatalı beyanlar. 
 

• 3-) Daha önce düzenlenmiş İtfaiye Uygunluk Rapor şartlarının korunmaması 
veya yapılan değişikliklerde önlemlerin yetersiz olması. 

  
• 4-) Özellikle konut binalarının kullanım amaçlarının değişerek işyerine 

dönüşmesi sonrası alınması gereken tedbirler. 
 



TEŞEKKÜRLER… 
 

İbrahim IŞIK 
İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdür V. 
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