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İçerik
❖İtfaiye Asansörü Nedir? (Burak DEMİRCAN )

❖Merdiven ve İtfaiye Asansörü Basınçlandırma 

(Ercan ERGİÇAY)





Acil Durum (İtfaiyeci) 
Asansörleri



Asansör yangın servisi, duman veya ısı sensörleri
tetiklendiğinde asansöre giren otomatik moddur. Sensörler

asansörün kontrol paneline bağlanır. Sensörler ısı veya duman
tespit ettiğinde, asansörü otomatik olarak itfaiye moduna

geçirir.

Asansör Yangın Servisi Nedir ?



Nerelerde İtfaiyeci Asansörü zorunludur? 

Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik ‘e göre «Yapı yüksekliği 51.50 m'den 
daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil 
hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü 
olarak düzenlenmesi şarttır» 

Mevcut, ülkemizin mevzuatlara bakışı, 
mevzuatların uygulanamaması, uygulanmaması, 
bilgisizlik gibi kriterlerden dolayı, yüksek yapı 
olmalarına rağmen acil durum asansörü olmayan 
yapılar bulunmaktadır. 



Bu mod, herhangi bir yolcunun dışarı çıkmasına izin
vererek asansörü tahliye katına gönderir. Ardından
işlemleri durdurur, böylece gelen acil durum personeli
öncelikli olarak erişebilir.

Asansör yangın hizmeti 1. ve 2. faz olarak adlandırılan
iki aşamadan oluşur.



Yangın ihbarını 
alan asansör 
Faz 1’e geçmiş
olacaktır. 

Tahliye Katına gelmiş
olan asansörü 
itfaiyeci Üniversal 
Anahtar ile yandaki 
şekildeki kısmı « 1 » 
konumuna alarak 
itfaiyeci moduna
geçirir. 

Yangın ihbarını 
almış olan asansör 
yandaki kısımdan 
kabin içi ve 
makine dairesi 
(varsa) ile 
haberleşebilecektir.



Tahliye katı kabin içi 
panelinde belirtilmiştir.



Faz 1 Asansör İtfaiye Hizmeti Geri Çağırma Nedir?

Asansör yangın servisinin 1. fazı, asansörün sensörlere ilk 
tepkisidir. Daha önce açıklandığı gibi, binadaki sensörler, 
asansöre ısı veya duman tespit edildiğine dair bir sinyal 
gönderir. Asansör, hangi katta olursa olsun, kapılar birkaç 
saniye açık kalacaktır.

Kapılar kapanacak ve asansördeki insanların tahliye 
katına taşınacaktır. . Tahliye katı, sensörlerin
etkinleştirildiği yerde (yangının olduğu yerde) ise, alternatif
bir kata hareket edecektir.



Faz 1 Asansör İtfaiye Hizmeti Geri Çağırma Nedir?

Kata geldiğinde, durur ve kapıları açar. Asansör aktif 
olmaya devam eder, ancak başka bir kattaki servis
çağrılarına cevap vermez.

Tüm duman ve ısı alarmları sıfırlandıktan sonra normal 
servise dönene kadar, bu pozisyonda kalacaktır.



Faz 2 Asansör İtfaiye Hizmeti Geri Çağırma Nedir?

Faz 2, asansörlerin kurtarma personeli tarafından nasıl 
işletildiği safhadır.  

İtfaiye ve diğer kurtarma personelinin evrensel bir itfaiye 
asansörü anahtarı olacaktır. Bu anahtar, asansörü 

manuel olarak çalıştırmak için kullanılır, kapıdaki fotoseli 
devre dışı bırakır ve itfaiyecinin tamamen kontrolü 

vardır.



Faz 2 Asansör İtfaiye Hizmeti Geri Çağırma Nedir?

Bu, itfaiyecilerin asansörü her bir kata yukarı ve aşağı 
hareket ettirmelerine izin vererek yanıtlarını daha hızlı hale 
getirir ve insanların binadan çıkmasına yardımcı olur. 

Faz 2, asansörün içindeki kontrol panelinde bulunan bir 
anahtar düğmesinden etkinleştirilir.    (Kabin içinden 
kontrol edilebilir itafiyeci asansörleri için)



Faz 2 Asansör İtfaiye Hizmeti Geri Çağırma Nedir?

Asansör 2. faza geçtikten sonra tahliye katında bulunan 
asansöre giriş yapılmadan önce, 1. faz ile beraber kuyu 

ışıkları otomatikman yanmış olmalıdır. Kuyuya eşik 
aralığından bakılır ve yangın/duman eğer buraya sıçramış

ise asansör kullanılamaz. 



Faz 2 Asansör İtfaiye Hizmeti Geri Çağırma Nedir?

Eğer böyle bir durum mevcut değil ise asansör giriş yapılır. Burada iki 
durum ile karşı karşıya kalabiliriz. Kabin içinde yangın asansörü için 
kullanılmış özel bölümlü butonlar bulunabilir. Eğer var ise, anahtar 

yardımı ile bu bölme açılır ve kumanda ettirilir. 

Yok ise, sadece üniversal anahtar ile  1 konumuna getirilerek 
kumanda edilmesi aktif hale getirilir.  Türkiye’de çoğunlukla bu tip 

kabin içi kontrol panelleri bulunmaktadır.



Kabin içerisinde anahtar ile 1 konuma alındıktan sonra 
artık asansör itfaiyecinindir. 



Asansör faz 2 durumunda ; (gerçekte olması gerekenler)

Δ Aynı anda birden fazla kabin çağrısının kayıt edilmesi 
mümkün olmayacaktır.

Δ Kabin hareket hâlindeyken, kabin içerisinden yeni çağrı 
kaydı mümkün olabilmelidir. Bu durumda, bir önceki çağrı 
iptal edilmeli ve kabin en kısa sürede yeni kayıt yapılan 
kata hareket etmelidir.

Δ Kabin çağrısının kayıt edilmesi, seçilen kata hareket 
edilmesini ve seçilen katta kapılar kapalı olarak durmasını 
sağlamalıdır.

Peki bu aşamada neler yapılacaktır ?



Peki bu aşamada neler yapılacaktır ?

Δ Kabin katta hareketsiz beklerken, kapıların açılması 
kabindeki “kapı açma” butonuna sürekli basınç 
uygulanmasıyla mümkün olmalıdır. Kapılar tamamen 
açılmadan kabinin “kapı açma butonu” bırakıldığında 
kapı otomatik olarak tekrar kapanmalıdır. 

Δ Kapılar, tamamen açık konumdayken, kabin kumanda 
panosundan yeni bir çağrı kaydı yapılana kadar açık 
kalmalıdır.





Peki bu aşamada neler yapılacaktır ?

Δ Bir sonraki kabin çağrısı kaydına kadar asansör gittiği katta 
kalmalıdır. (Zaten dışarıdan kayıtlar verilemeyecektir)

Δ Yangın söndürme hizmeti haberleşme sistemi, Aşama 2 
boyunca çalışır durumda olacaktır. Yani tahliye katı ve 
makine dairesi ile konuşulabilecektir. 



Peki bu aşamada neler yapılacaktır ?

Δ İtfaiyeci anahtarları “0” konumuna getirildiğinde, itfaiyeci 
asansörü kumanda sistemi, normal servise, asansör, yangın 
söndürme hizmeti erişim katına geri geldiğinde geçmelidir.



İtfaiyeci Asansörü

Asansör kapısı

Asansörün Önündeki 
Korunmuş Alan



Asansör kapılarının önünde yangından korunmuş alan 
mevcuttur. Bu alan yangının asansöre kadar ulaşmasını 
engellemek için yapılmıştır. 

Yangının büyüklüğü ve süresine göre ateş ve dumanın 
ilerlemesi dikkate alınmalıdır.



Yangının olduğu 
kattın bir 
altından, yangın 
merdiveni 
kullanılarak 
yangın katına 
çıkılır ( Bu bir 
kural değildir ) 

Korunmuş
Alandan çıkılarak 
Yangına 
Müdahale edilir. 



Yandaki resimde 
olduğu gibi, artık 
yangın, yangına 
dirençli kapıyı ve 
duvarı dahil tahrip
etmiştir ve yayılmıştır. 

Asansörün çalışması, 
yangınla mücadele ve 
kurtarma operasyonu 
için garanti değildir. 



Bu esnada asansörde kalınır ise 2 
durum vardır ;

Yandaki şekilde kabin içinden, nasıl 
kurtartılacağı gösterilmiştir. 

Kabin içinden anahtarla, depo edilmiş
merdiven çıkarılır.  (Kabinde açıkta da 
bulunabilir.) 

Tavan üçgen anahtar ile açılarak, kurtarma 
kapağından çıkılır, asansörün üstüne çıkılır. 

Merdiven ile üst katın kilidine ulaşılır ve kilit 
açılmak suretiyle dışarı çıkılır. 



Dışarıdan bir müdahale ile içerdekileri 
kurtarma işlemi;

Durmuş asansörün bir üst katından kapı 
açılır ve kabin üstünden asansör stop 
butonuna basılarak, kurtarma kapağı açılır. 
Merdiven ile kişiler kurtarılarak durak 
kapısından tahliye edilir. 

Bütün bu işlemler, merdiven boyutları , 
kabin üstü ile durak kapısı arasındaki 
mesafenin yeterli olduğu durumlar için 
geçerlidir. 

Maksimum merdiven boyu 6 metredir. 



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.



Yangın anlık bir olaydır ve binalar uzunlamasına gittikçe, 
ülkemizde, profesyonel bir anlayış ve işleyiş olması 
gerekmektedir. Her saniyenin önemi vardır. 

Dolayısıyla, asansörler de bu işin en büyük parçalarındandır. 
Bunun için ciddi şekilde, ön tatbikat yapılması gerekir. 

Bununla ilgili, «Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol 
Merkezi olarak» her türlü desteği vermeye hazırız.  
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• Basınçlandırma: 
Kaçış yollarındaki iç
hava basıncını
yapının diğer
mekânlarındaki
basınca göre daha
yüksek tutarak
duman sızıntısını
önleme yöntemidir. 



✓Konutlar hariç, bütün binalarda, 

merdiven kovasının yüksekliği 30.50 

m’den fazla ise, 

✓Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan 

binalarda bodrum kata hizmet veren 

✓Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek 

olan konutların 

✓Yangın anında acil durum asansör 

kuyularının yangın etkisi altında 

kalmaması için acil durum asansörü 

kuyularının basınçlandırılması gerekir



Bütün Kapıların Kapalı 
Olması Koşulu Hesabı 

1m/s hız Kriterinde Açık 
Kapı Koşulu Hesabı

15 Pa da Açık Kapı Koşulu



✓ Basınçlandırma havası miktarının, sızıntı 

alanlarından çevreye olan hava akışlarını 

karşılayacak mertebede olması gerekir. 

✓ Basınçlandırma havasının doğrudan 

dışardan alınması ve egzoz çıkış 

noktalarından en az 5 m uzakta olması 

gerekir.

✓ Yüksekliği 25 m’den fazla olan kapalı 

merdivenlerin basınçlandırılmasında, birden 

fazla noktadan üfleme yapılır. İki noktadan 

üfleme yapılması hâlinde, üfleme yapılan 

noktalar arasındaki yüksekliğin en az 

merdiven yüksekliğinin yarısı kadar olması 

şarttır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla 

olan binalarda, her katta veya en çok her üç 

katta bir üfleme yapılması gerekir. 



Duman Algılayıcı Sensör

Basınçlandırma 

fanının dışardan hava 

emişine algılayıcı 

konulur; duman 

algılanması hâlinde, 

fan otomatik olarak 

durdurulur. 



Basınçlandırma fanını el 

ile çalıştırıp 

durdurabilmek için, bir 

açma kapatma 

anahtarının bulunması 

gerekir.



Basınçlandırma 

sisteminin yangın 

algılama ve uyarı sistemi 

tarafından otomatik 

olarak çalıştırılması 

gerekir.



Aşırı basınç artışlarını 

bertaraf etmek üzere, aşırı 

basınç damperi ve frekans 

kontrollü fan gibi sistemlerin 

yapılması gerekir. 

Frekans Kontrolü
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