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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN 
GÜVENLİĞİ

1. GİRİŞ
Günümüzde Alışveriş Merkezleri sadece alışveriş yapılan 
mekanlar olmaktan çıkıp insanların zamanlarının önem-
li bir kısmını geçirdiği yaşam alanlarına dönüşmektedir. 
Sinema, restoran, süpermarket, mağaza, spor ve eğlence 
merkezi, otopark gibi farklı kullanım alanları içermesi ne-
deniyle farklı yangın tehlike sınıflarını bünyesinde barın-
dırmakta ve yangın güvenliği açısından bu durum büyük 
önem arz etmektedir.

Alışveriş merkezleri insan yükü açısından oldukça faz-
la olabilmektedir. Fazla insan yükü herhangi bir yangın 
anında insanların tahliyesi açısından büyük bir risk oluş-
turmakta ve en kısa zamanda tahliyenin yapılabilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Alışveriş 
merkezindeki yük sayısı hesaplanmalı ve buna bağlı ola-
rak   yeterli sayıda yangın çıkışı sağlanmalıdır. Uygun yer-

 

Resim 1. Engellenmiş Yangın Çıkışı
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lere yangın çıkış ve yönlendirme tabelaları konulmalıdır. 
Kaçış merdivenleri periyodik olarak kontrol edilmeli ve 
kaçış yolları üzerinde herhangi bir engel olmamalıdır.

2. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN ALGILAMA VE 
UYARI SİSTEMLERİ
Yapıda yangın ne kadar çabuk fark edilebilirse, insanla-
rın tahliyesi için o kadar çok zaman kazanılır. Bunun için 
yangın algılayıcıları, siren, flaşörlü siren ve uyarı butonla-
rından oluşan adresli yangın algılama ve uyarı sisteminin 
tesis edilmesi, sistemin sürekli aktif olarak çalışır vaziyet-
te olması, sesli uyarı cihazları ile insanların uyarılması ve 
yönlendirilmesi gerekmektedir. Algılama sistemleri itfai-
ye ile de ilişkilendirilmeli ve yangın uyarısı alınır alınmaz, 
otomatik olarak haber verilebilmelidir. Adresli algılama 
sistemi sayesinde yangının çıktığı yer noktasal olarak 
tespit edilebilir ve itfaiye yangının çıktığı noktaya yönlen-
dirilebilir. Yangın algılama paneli giriş katta ve itfaiyenin 
kolayca ulaşabileceği bir odada, yangın riskinden uzak bir 
yerde bulunmalıdır.

Duman da en az yangın kadar tehlikelidir. Dolayısıyla 
insanların dumandan etkilenmesini engellemek ve du-
manın yapı içinde dağılmasını engellemek için “Duman 
Kontrol” ve “Basınçlandırma Sistemleri” tesis edilmelidir. 
Alışveriş merkezlerinde genelde mekanik duman atma 
sistemleri kullanılmaktadır. Atrium boşluklarının çatısın-
da ise doğal duman atma ile de duman tahliyesi yapılabil-
mektedir. Yangın kaçış merdiven yuvalarında ve asansör 
kovalarında pozitif basınçlandırma yapılarak, dumanın 

bu bölgelere geçişi engellenmelidir. Dumanın kontrol 
edilmesi sayesinde tahliye işlemleri daha hızlı ve etkin bir 
biçimde yapılabilecektir.

3. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ
Yangına müdahale otomatik ve manuel söndürme sis-
temleri ile yapılabilmelidir.  Sprinkler sistemleri otomatik 
söndürme için en yaygın olarak kullanılan ve en güvenli 
sistemlerdir. Alışveriş merkezlerinde bulunan mahalle-
re uygun olarak sprinkler sistemi tesis edilmelidir. Genel 
dolaşım alanları, mağaza, restoran gibi ısıtılan hacimler-
de “Islak Borulu Sprinkler Sistemleri” tasarlanırken don-
ma tehlikesinin olduğu mal kabul, yükleme alanları ve 
otopark gibi alanlarda ise “Kuru Borulu Sprinkler Sistemi” 
tasarlanmalıdır. Sprinkler sistemi pompa ve su deposu 
kapasitesi, tehlike sınıfı en yüksek mahale göre ilgili stan-
dart ve yönetmelikler uyarınca hesaplanmalıdır. Henüz 
başlangıç aşamasındaki bir yangına müdahale için ise 
uygun yerlere portatif söndürücüler ve yangın dolapları 
yerleştirilmeli ve yangına müdahale edilebilmelidir. İtfai-
yenin yangına müdahale edebilmesi için ise yangın kaçış 
koridorlarına su alma vanaları bırakılmalıdır. Su alma va-
naları, itfaiye hortum bağlantısı ile uyumlu olmalı ve ge-
rektiğinde lokal standartları karşılamalıdır. Su ile müdaha-
le edilemeyen elektrik panel odaları, orta gerilim odaları, 
sistem kontrol odaları, bilgi işlem odaları gibi mahallerde 
ise “Temiz Gazlı Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri” te-
sis edilebilmektedir. Bu sistemlere özel kontrol panelleri 
olmalı ve bu paneller bina genel yangın algılama ve ihbar 

paneli ile irtibatlandırılmalı 
ve alarm ve arıza durumları 
izlenmelidir.

Mutfaklar yangın açısından 
önemli risk teşkil etmekte ve 
gerekli önlemlerin alınmadı-
ğı takdirde yangınlara sebe-
biyet vermektedir. Ocakların 
çalışması için gereken gaz 
tesisatı, mutfak ortamında 
bulunan veya depolanan ye-
mek yağları ve yüksek sıcak-
lıkta elektrikle çalışan fırın, 
ızgara gibi cihazlar yangın 
riski oluşturmaktadır.  Res-
toran ve “food court” alanın-Resim 2. Bir Alışveriş Merkezinde Dumanın Yayılması
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da bulunan mutfaklar için Mutfak Davlumbaz Söndürme 
Sistemleri tesis edilmelidir. Sistem baca, filtre ve tezgâhta 
bulunan tava, ızgara gibi pişirme ekipmanlarının özellik-

lerine göre tasarlanmalıdır. Baca ve filtre içine de söndür-
me nozulları yerleştirilmelidir. Söndürme sıvısı aynı anda 
tüm nozullardan ortama boşalmalıdır. Mutfak Davlumbaz 
Söndürme Sistemleri otomatik ve manuel olarak devreye 
girebilmeli, yangın anında gazın kesilmesi için gerekli ön-
lemlerin alınması gerekmektedir.

4. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YANGIN ALGILAMA İLE 
UYARI VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN BAKIMI
Tüm yangın algılama ile uyarı ve söndürme sistemlerinin 
Alışveriş Merkezi işletmesi veya sahibi tarafından periyo-
dik bakımlarının yaptırılması gerekmektedir. Bakımlar ko-
nusunda uzman firmalar ve sertifikalı personel tarafında 
yapılmalı, bakım raporları işletme veya bina sahibi veya 
ortakları ile paylaşılmalıdır.

5. SONUÇ
Alışveriş merkezleri genelde Olağan Tehlike sınıfına gir-
mekle beraber, insan yükü sayısının fazla olmasından 
dolayı özel önem gösterilmesi gereken yapılardır. Yangın 
anında panik yaşanması durumu da istemeyen can kayıp-
larına neden olabilir. Dolayısıyla her alışveriş merkezine 
özel bir yangın senaryosu olmalıdır. Yangın senaryosu 
bir yangın anında insanların tahliyesini en kısa zamanda 
yapılmasını sağlayacak ve yangına mücadele etmek için 
tesis edilen söndürme ve algılama sistemlerinin, yapıda 
bulunan asansör, havalandırma gibi bina sistemlerinin, 
elektrik ve bina otomasyon sistemlerinin koordineli bir 
şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Sistemlerin devreye alı-
masınından sonra senaryo testleri yapılmalı ve yıllar için-
de gerekli bakım ve işlevsellik testleri yapılmalıdır. 

 

Resim 3. Bir Alışveriş Merkezindeki Sprinkler Başlığı

 

Resim 4. İtfaiye Su Alma Vanası

 

 Resim 5. Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemi


