
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının  

1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu 
maddesine göre, Bakanlar  

Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Asansörler 

Asansörlerin özellikleri 

MADDE 62- (1) Asansör sistemleri, 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazetede ve 31/1/2007 
tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliğine (95/16/AT) uygun olarak 
imal ve tesis edilir.  

(2) Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan 
malzemeden yapılır.  

(3) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, 
ikişerli gruplar  

hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayırılır.  

(4) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2  olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve 
dumandan  

arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet 
veren asansörlere, bodrum  

katlarda korunmuş bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin 
kapıları, koridor, hol ve  benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.  

(5) Yüksek binalarda ve topluma açık yapılarda kullanılan asansörlerin aşağıda belirtilen esaslara 
uygun olması gerekir:  

a) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik 
olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması gerekir. Ancak, 
asansörlerin gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli sisteme sahip olması da 
gerekir.  

b) Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir.  

c) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan yüksek binalarda, deprem sensöründen uyarı 
alarak asansörlerin  deprem sırasında durabileceği en yakın kata gidip, kapılarını açıp, hareket 
etmeyecek tertibat ve programa sahip olması gerekir.  

(6) Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz. (7) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 
dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 51.50 m’den  yüksek binalarda yangına 
karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.  

 



Acil durum asansörü  

MADDE 63- (1) Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların 
kullandıkları ekipmanın  üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde 
taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak  ve aynı zamanda engelli insanları tahliye 
edilebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda binada  bulunanlar tarafından 
da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer.  

(2) Yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak 
üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır.  

(3) Acil durum asansörleri önünde, aynı zamanda kaçış merdivenine de geçiş sağlayacak şekilde, her 
katta 6 m2 ’den az,  10 m2 ’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az olmayacak yangın güvenlik 
holü oluşturulur.  

(4) Acil durum asansörünün kabin alanının en az 1.8 m², taşıma kapasitesinin en az 630 kg, hızının 
zemin kattan en üst kata 1 dakikada erişecek hızda olması ve enerji kesilmesi hâlinde, otomatik olarak 
devreye girecek özellikte ve 60 dakika çalışır durumda kalmasını sağlayacak bir acil durum 
jeneratörüne bağlı bulunması gerekir.  

(5) Acil durum asansörlerinin elektrik tesisatının ve kablolarının yangına karşı en az 60 dakika 
dayanıklı olması ve  asansör boşluğu içindeki tesisatın sudan etkilenmemesi gerekir.  

(6) Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır. 


