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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ 
 
ASANSÖRLER 
MADDE 8.08 
Bina giris katından itibaren kat adedi, , bu kat ile birlikte 4’den fazla olan 
konut binalarında, 
bodrumda iskan edilen katlar dahil tüm katlara hizmet veren asansör 
yapılması zorunludur. 
Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır. 
Asansör boslugunun dar kenarı (1.20) m.’den, alanı (1.80) m2’den, kapı 
genisligi ise (0.90) 
m’den az olamaz. Asansör önü sahanlık genisligi, asansör kapısı sürme ise 
en az(1.20) m., 
asansör kapısı dısa açılan kapı ise en az (1.50) m. olmalıdır. 
Konut binalarında 12’den fazla daire bulunması halinde asansör 
boslugunun dar kenarı en az 
(1.40) m. ve alanı (2.50) m2’den az olamaz. 
Manuel kapılı asansörlerde güvenlik için iç otomatik (tam otomatik veya 
yarı otomatik ) kapı 
yapılacaktır. 
Bina giris dösemesi ile son kat tavan kotu arasında 10’dan fazla kat 
bulunan veya fiili 
yükseklige göre asansör yapılması mecburiyeti bulunan binalarda toplam 
konut sayısı 20’yi 
geçtigi takdirde en az 2 adet asansör yapılması zorunludur. 
Kullanılabilir katlar alanı 800 m2’den ve kat adedi 1’den fazla olan umumi 
binalarda en az bir 
adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve kat 
adedi üçten fazla olan 
umumi binalarda, yüksek yapılarda yukarıdaki esaslara uygun ve en az iki 
adet olmak üzere 
binanın tipi, kullanım yogunlugu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda 
asansör yapılması 
zorunludur. Bu asansörlerden birisi hem insan, hem yük tasıyabilecek 
nitelikte olmalıdır. 
Ayrıca herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi 
halinde zemin kata 
ulasıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmıs, saft 
içinde, duman 
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sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynagından beslenecek sekilde tesis 
edilmesi 
gerekmektedir. 
Umumi binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel 
özürlülerin kullanımına 
uygun yapılacaktır. Bu asansörlerin iç kabini en az 1,10x1,40m. 
ölçülerinde yapılacaktır. Kapı 
genisligi (net açılım) (0,85) m.’den az olmayacaktır. Kabin içinde yerden 
(0,85-0,90)m. 
yükseklikte tutunma kolu olacaktır. Asansör kapıları otomatik veya 
fotoselli olacaktır. Her 
türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur. 
TSE standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde 
bu madde 
hükümleri geçerlidir. 
Bina giris dösemesinden son kat tavan kotuna kadar fiili yükseklik veya bu 
yükseklik içindeki 
kat sayısı bu maddenin uygulanmasında asansör yapma zorunluluguna esas 
alınacaktır. 
Asansör makine dairesine çıkıs merdiveni dizayn ve malzeme olarak 
binanın ana merdiveni 
niteliginde olacaktır. Asansör makine dairesi çevre duvarları ve tabanı 
yangına dayanıklı 
malzemeden yapılacaktır. 
Binanın kat ve daire adedinin fazlalıgı veya kullanma seklinin gerektirdigi 
lüzuma göre 
asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmaya baslangıç katı olarak zemin 
kat yerine bodrum 
veya birinci katı seçmeye ilgili belediyeler yetkilidir. 
_mar planı ile kanun ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası mümkün 
olan yapılara kat 
ilavesi halinde, asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. 
48 
Binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu ile binanın son 
kat döseme kotu 
arasındaki mesafe makine tesisat projesinin ön gördügü emniyet 
mesafesini asamaz. Özellik 
arz eden binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu 
belediyelerce belirlenir. 
Ayrıca asansörün basladıgı kat dösemesi altında asansör mahalline 
rastlayan kısım bos 
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bırakılır. 
Asansör makine dairesinin yeri, sekli, büyüklügü teknik özelligine göre 
belirlenir. 
Asansör yönetmeligi ve ilgili TSE standart hükümlerine uyulması 
zorunludur. 
 
 
 
YÜKSEK YAPILAR 
TANIMLAR 
MADDE 19.01 
Yüksek yapı; genel olarak yakın ve uzak çevresini, fiziksel çevre, siluet, 
kent dokusu ve her 
türlü kentsel alt yapı yönünden etkileyen bir yapı türüdür. Binanın 
herhangi bir cephesinden 
görünen en düsük kottaki bina yüksekligi en az (60.50) m. olan yapılar, 
yüksek yapılar olarak 
kabul edilir. 
Yangın bölümü; Yapının yangına karsı kendi içinde tamamen korunmus 
olan kısımlarıdır. 
Bu kısımlar farklı zonlar içerebilir. 
Yangın zonu; yangın durumunda, ihbar ve söndürme önlemlerinin aynı 
bölüm içindeki diger 
sistemlerden ayrı olarak devreye giren parçalarıdır. 
Yumusak kat; üst katlarda dolgu duvarları bulundugu halde, sözkonusu 
katın büyük bir 
kısmında duvar bulunmayan, narin kolonlardan olusan ve diger katlara 
göre rijitligi az olan 
katlardır. 
Atalet momentleri merkezi; bütün tasıyıcı düsey elemanların atalet 
momentlerinin agırlık 
merkezidir. 
Kitle merkezi; her katta mevcut olan tüm düsey yüklerin agırlık 
merkezidir. 
Yanmaya dayanıklılık sınıfı; bir yapı elemanı ve malzemesinin 
standardına uygun ısıtma ve 
basınç kosullarında yapılan deney sonucu belirlenen yanmaya dayanıklılık 
süresine baglı 
olarak ayrıldıgı sınıftır. Örnek: TS.l263’e ve TS.4065’e göre F90 sınıfının 
dayanıklılık süresi 
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90 dakikadır. 
YÜKSEK YAPILARDA YANGIN ÖNLEMLER_ 
MADDE 19.02 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelige uyulması zorunlu 
olup; tereddüt 
edilen konularda Büyüksehir Belediyesi _tfaiye Daire Baskanlıgı’nın 
görüsü alınır ve bu 
görüse uyulur. 
YÜKSEK YAPILARDA ASANSÖRLER 
MADDE 19.03 
19.03.1. Binanın tipi ve konfor düzeyine göre teknik kriterler dikkate 
alınarak trafik hesabı 
yapılıp, asansör sayı, kapasite, hız ve kuyu ölçüleri belirlenecektir. 
19.03.2. Asansörlerden en az bir tanesi yük, esya ve sedye tasıma amacına 
uygun olarak 
yapılacaktır. 
19.03.3. Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör konumlandırılamaz. 4 
asansör 
konumlandırıldıgı takdirde 2’serli gruplar halinde ayrılacak, araları 
yangına karsı dayanıklı bir 
malzeme ile ayrılacaktır. 
82 
19.03.4. Asansörlerde kabin kapısı olacak ve kabini havalandırmak için 
akü sarj grubuna baglı 
bir havalandırma düzenegi bulundurulacaktır. 
19.03.5. Yüksek hızlı asansörlerde (1m/sn.nin üzerinde) tahrik sistemi 
kademesiz hız kontrol 
ilkelerine baglı olarak seçilip tasarlanacaktır. 
19.03.6. Asansörlerde kuyu altlarının iskân edilen mahallerin üstüne 
gelmesi halinde karsı 
agırlıklarda da mutlaka parasüt tertibatı yapılacaktır. 1m/sn.den yüksek 
hızda asansörlerde 
kaymalı fren sistemi kullanılacaktır. Karsı agırlık için parasüt donanımı 
yapılması halinde 
bunun için kuyu ölçü tadilatı dikkate alınacaktır. 
19.03.7. Konut dısında halkın toplu bulundugu (umuma açık) yapılarda, 
asansörlerden biri 
bedensel özürlülerin kullanımına uygun olarak düzenlenecektir. 
19.03.8. Yangın anında asansörler, yangın ihbarı aldıklarında kapılarını 
açmadan dogrultuları 
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ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkıs katına dönecek ve kapıları açık 
bekleyecektir. 
Ancak asansörler gerektiginde yetkililer tarafından kullanılabilecek 
elektriksel sisteme sahip 
olacaktır. Asansörler yangın ihbarı aldıklarında kat ve koridor çagrılarını 
kabul etmeyecektir. 
Yangın anında asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için 
kuyu basınçlandırma 
ünitelerinin kurulması zorunludur. Deprem anında ise asansörler, ihbarı 
aldıklarında en yakın 
kata gidip, kapılarını açık hareket etmeyecek sekilde programlanacaktır. 
19.03.9. Asansör kat kapılarının yangına dayanıklılık sınıfı F90 olacaktır. 
19.03.10. (51.00) m.’den daha yüksek toplam brüt insaat alanı 15000m²’yi 
asan konut dısı 
yapılarda, ayrıca itfaiyenin kullanımı için en az bir tane yangın asansörü 
yapılacaktır. Bu 
asansör itfaiye merdiveni çekirdeginde olabilecegi gibi bu merdivenle 
baglantılı bir bölümde 
de yer alabilir. _tfaiye asansörünün kabin alanı 1.5m²’yi, tasıma kapasitesi 
min.630kg, hızı 
zemin kattan en üst kata 1 dakikada erisecek hızda olacak ve enerji 
kesilmesi halinde 
jeneratöre baglanacaktır. _tfaiye asansörleri her kata hizmet edecek ve 
normalde de 
kullanılabilir olacaktır. Bu asansörlerin kapıları, elektrik tesisat ve 
kabloları 2 saat yangına 
karsı dayanıklı olacaktır. Asansör boslugu içindeki tesisat sudan 
etkilenmeyecektir. 


