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MADDE 44 – 
Özel binalar haricinde, giriş katı belediyece tespit edilen binalarda, bodrum veya giriş katından 
başlatılan ve tüm katlara hizmet veren asansörler insan+yük (en az 630kg yük kapasiteli) asansörü niteliğinde 
olacaktır. 
Asansörlü binalarda özürlülerin, bina dışından asansöre kolaylıkla ulaşması için gerekli uygun 
eğimde rampa yapılmalıdır. 
(1) Asansör Yapılması Mecburi Olan Binalar: 
a) Giriş katından itibaren kat sayısı (3)ü ve her girişe bağlı 1. kattan itibaren bağımsız bölüm 
sayısı (6)yı aşan her türlü binalarda, her iki şartın birlikte sağlanması, 
b) Girişten itibaren kat sayısının (4) ü geçmesi halinde, asansör tesisi mecburidir. 
c) Birinci kattan itibaren konut sayısının (22)yi geçmesi halinde, 2 adet asansör yapılması 
zorunludur. 
d) Girişten itibaren kat adedi (1) den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması 
zorunludur. Ayrıca kat alanı (800) m2.den ve kat adedi (3) den fazla olan umumi binalarda en az 2 adet olmak 
üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması 
mecburidir. Umumi binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanımına 
uygun yapılacaktır. Ayrıca bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya 
elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, 
şaft içinde duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi 
gerekmektedir. Asansör kapı genişliği (0.90) m.den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, en az (1.50) 
m. olmalıdır. 
e) Bundan önceki yönetmelik hükümlerine göre asansör yapılması mecburi olan ve ruhsat alan 
binalardaki asansörler, ilgili standartlara uyulması kaydı ile ruhsat aldığı tarihteki yönetmelik hükümlerine 
tabidir. 
(2) Asansör Kuyusu ve Makine Daire Ölçüleri: 
a) Asansör kuyularının eni (1.70) m.den boyu (1 90)m den, makine dairesinin ise eni (2.50) 
m.den boyu (3.70) m.den az olamaz. 
Asansörün çatı kotuna çıkması durumunda, makine dairesi çatı örtüsünü aşamaz. 
b) Asansör makine dairesine çıkış merdiveni tasarım ve malzeme olarak binanın ana merdiveni 
niteliğinde olacaktır. Asansör makine dairesi çevre duvarları ve tabanı yangına dayanıklı malzemeden 
yapılacaktır. Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu yönetmelikte belirtilen şekil ve ölçülerde 
merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. 
Asansör yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda yukarıdaki hükümler de dikkate alınarak, 
“Asansör Yönetmeliği”, TSE ve CE standartları hükümlerine uyulur. Perde beton olarak yapılmayan asansör 
kuyularında perdahlı sıva yapılacaktır. 
Tesis edilmesi zorunlu olmayan binalardaki asansörler ile ikinci asansör yapılması mecburi 
olmayan binalarda yapılacak ikinci asansörler, Standartlara uyulması kaydı ile yukarıdaki ölçüler tabi 
değildir. 

 

(5) YÜKSEK YAPILARDA ASANSÖRLER: 
a) Binanın tipi ve konfor düzeyine göre teknik kriterler (kıstas) dikkate alınarak trafik hesabı 
yapılıp, asansör sayı, kapasite, hız ve kuyu ölçüleri hazırlanan “asansör avan” projesine göre belirlenecek. 
b) Asansörlerden en az bir tanesi yük, eşya ve sedye taşıma amacına uygun olarak yapılacaktır. 
c) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör konumlandırılamaz. 4 asansör konumlandırıldığı takdirde 
2’şerli gruplar halinde ayrılacak, araları yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile ayrılacaktır. 
d) Asansörlerde kabin kapısı olacak ve kabini havalandırmak için akü şarj grubuna bağlı bir 
havalandırma düzeneği bulundurulacaktır. 
e) Yüksek hızlı asansörlerde (1m/sn.nin üzerinde) tahrik sistemi kademesiz hız kontrol ilkelerine 
bağlı olarak seçilip tasarlanacaktır. 
f) Asansörlerde kuyu altlarının iskân edilen mahallerin üstüne gelmesi halinde karsı ağırlıklarda da 
mutlaka paraşüt tertibatı yapılacaktır. 1m/sn.den yüksek hızda asansörlerde kaymalı fren sistemi kullanılacaktır. 
Karşı ağırlık için paraşüt donanımı yapılması halinde bunun için kuyu ölçü tadilatı dikkate alınacaktır. 
g) Konut dışında halkın toplu bulunduğu (umuma açık) yapılarda, asansörlerden biri “Bedensel 
Özürlülerin” kullanımına uygun olarak düzenlenecektir. 
h) Yangın anında asansörler, yangın ihbarı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa 



olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecektir. Ancak asansörler gerektiğinde 
yetkililer tarafından kullanılabilecek elektriksel sisteme sahip olacaktır. Asansörler yangın ihbarı aldıklarında kat 
ve koridor çağrılarını 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 şekilde programlanacaktır. 


