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MUAYENEHANELERDEN İSTENEN  
“İTFAİYE UYGUNLUK RAPORU” HAKKINDA  

BİLGİ NOTU 
 
1- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 
03.08.2011 tarihinde değişiklik olmuş, “Muayenehane Açma Başvurusunda 
İstenecek Belgeler” başlıklı Ek-1/d sayılı listeye yeni şartlar eklenmişti.  
 
Yangınla ilgili düzenleme şöyleydi; 
 

“7) Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirlerin alındığını, 
tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren 
ve yetkili merciden alınan belge. (Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu, 
2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliğine göre 19/8/2008 tarihinden sonra yapılmış binalarda istenmez.)” 

 
2- Bu maddenin (ve Yönetmeliğin Ek-1/d sayılı listesinde yapılan diğer değişikliklerin) iptali için 

açtığımız davanın sonucunda Danıştay 15. Dairesi, “yangın için gerekli tedbirlerin 
alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak 
gösteren ve yetkili merciden alınan belge” alma zorunluluğu iptal etti.  
 
3- İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre, ilgili idarenin yargı 
kararlarını geciktirmeksizin ve değiştirmeksizin uygulaması zorunlu olduğu halde, 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tam aksini yaptı. 15.10.2014 
tarihinde “Muayenehaneler Hakkında” başlıklı bir yazı/genelge yayınlayarak, yargı 
kararını eğip-büktü ve adeta yeniden “yorum”ladı.   
 
Genelgeye göre binalar, “tamamı muayenehane amacıyla kullanılan”, “bir kısmı 
muayenehane amacıyla kullanılan” olmak üzere ikiye ayrılıyor;  
 

“Kararda yer alan gerekçe doğrultusunda binanın tamamının muayenehane 

amacıyla kullanılması durumunda Ek-1/D’nin 7. maddesi aynen 
uygulanacak, bütün muayenehanelerden yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi istenecek ve muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre 
yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili olan mercilerden alınan 
belge…istenmesi”  

 
Netice olarak da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, “muayenehanenin 
bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına 
dair yetkili mercilerden alınan belge” istenmeye başlanmış ve uygunluk belgesi 
almak için başvuran hekimlere “itfaiye raporu eksik” denilerek olumsuz cevaplar 
verilmiştir. 
 
Bu noktada tekrarlayalım ki Danıştay 15. Dairesi, muayenehanenin hangi binada 
olduğuna ilişkin bir tartışma yapmadan, maddenin tümünü iptal etmiştir. Aksi 

yönde Sağlık Bakanlığı “yorum”ları ve icraatları tabii ki hukuka aykırıdır.  
 
4- Bu nedenlerle ve süratle; müşterek muayenehane açmak için başvuran ancak 
yangına ilişkin önlemlerin alınmaması gerekçesiyle olumsuz cevap verilen iki hekim 
adına, örnek olması amacıyla, dava açtık.  
 
Bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na başvurup; 
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 Büro ve işyeri amaçlı kullanılan bir binanın tek bir bağımsız bölümünde 
yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair inceleme yapılıp yapılmadığını, 
 

 Tek bir bağımsız bölümde açılmak istenen muayenehane için yangına karşı 
gerekli tedbirlerin alındığına dair uygunluk belgesi (raporu) düzenlenip-

düzenlenmediğini,  
 

 Şayet tek bir bağımsız bölüm için uygunluk belgesi (raporu) düzenleniyorsa 

hangi şartların arandığını” 
 
sorduk.  
 
İBB Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü verdiği cevapta; 
 

“a) Başkanlığımız tarafından büro ve işyeri amaçlı kullanılan bir binanın tek bir 
bağımsız bölümünde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair inceleme 
yapılmaktadır. 
 
b) Tek bir bağımsız bölümde açılmak istenen muayenehane için yangına 

karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair uygunluk belgesi (raporu) 
düzenlenmektedir.  
 
c) Müdürlüğümüzün 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de bazı hükümleri 
tadil edilen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre 
muayenehanenin bulunduğu bina ile ilgili olması gereken yangın önlemlerinin, 
bağımsız bölümlerde de bulunması halinde olumlu İtfaiye Görüş Raporu 
düzenlenmektedir.” 

 
denilmektedir.  
 
5- Görüldüğü gibi hangi önlemlerin alınması gerektiği cevapsız bırakılsa da, gelinen 
aşamada muayenehane içinde alınan önlemlerle (yangın söndürme cihazı, acil çıkış tabelası, 
yangın ihbar zili, doğalgaz halinde gaz kaçağı dedektörü…gibi) bu raporu alan, çok sayıda 

hekim bulunmaktadır.  
 
Ekte bir örneği yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin cevabı da, yangına 
ilişkin muayenehanenin yer aldığı binanın tamamına yönelik talepler de 
bulunulamayacağını doğrulamaktadır. 
 
6- Son olarak aktardığımız bilgilerin, yeni muayenehane açılışları için söz konusu 
olduğunu hatırlatalım. Çünkü Yönetmelik’te 30.01.2015 tarihinde yapılan 
değişiklik ile geçici 7. madde;  
 

“(1) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina şartları ve fiziki 
standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler ve bu 
muayenehanelere Müdürlükçe 3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi 
düzenlenir. Bu süre içerisinde uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin 
faaliyeti valilikçe durdurulur. Muayenehanelerin mevcut durumlarının tespitinde 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi kayıtları esas alınır. 
(2) Birinci fıkra kapsamındaki muayenehanelerin taşınma talepleri bu Yönetmelik 
hükümlerine göre değerlendirilir.” 
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halini almıştır. 
 
Dolayısıyla 03.08.2010 tarihinden önce açılmış muayenehaneler için mevcut bina 
ve fiziki şartlar yeterli kabul edilecek ve uygunluk belgesi düzenlenecek, bir başka 
değişle 03.08.2010 tarihinde önce açılmış muayenehanelerin “itfaiye uygunluk 
raporu” temin etmesi gerekmeyecektir.  
 

06.03.2015 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu 
 
 
 

 


