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• TANIM
– MADDE 14- (1) Endüstriyel yapılar; her çeşit ürünün 

yapıldığı fabrika ve işleme, montaj, karıştırma, temizleme, 
yıkama, paketleme, depolama, dağıtım ve onarım gibi 
işlemlere mahsus bina ve yapılardır. Her türlü fabrika, 
bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji 
üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım 
tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işleme tesisleri, 
rafineriler ve benzeri yerler bu sınıfa girer.



• BÖLÜMLER
– İMALAT ALANLARI
– DEPOLAR
– İDARİ BİNA – OFİSLER
– YARDIMCI TESİSLER



• SPRİNKLER SİSTEMLERİ
• YANGIN DOLABI SİSTEMİ
• ÇEVRE HİDRANT SİSTEMİ
• KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
• GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
• KKT SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
• MUTFAK DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
• PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER



• Bina içlerinde 1" kauçuk hortum
• Profesyonel kullanımda 2" yassı hortum



• Yerleşim
• Sprinkler yoksa 30m
• Sprinkler varsa 45m
• Çıkışlara yakın ve kaçış yollarının üzerinde
• Sprinkler hatlarından beslenebilir
• Sadece dolap varsa yangın pompası şart değil



• Tasarım
• En düşük basınç 4 bar
• Sprinklerle birlikte:



• Tasarım
• Sadece dolap

• 2 dolap – 12 m³/h
• 12 ton su deposu



• Tasarım
• Dolap + hidrant

• Eş zamanlı çalışma durumu
• Hidrant için 1.900 l/dk



• Yerleşim
• 50-150 m aralıkla
• Binaya mesafe 5-15 m
• Yer üstü veya yeraltı
• Hatlar yeraltı veya yer üstü
• Hat çapı ring yoksa en az DN150



• Tasarım
• 1.900 l/dk
• 7bar
• Hatlar yeraltı veya yer üstü
• Hat çapı ring yoksa en az DN150



• Tasarım
• Sprinkler varsa



• H>30.5m
• Tehlikeli madde varsa >1.000 m²
• Kaçış mesafesi
• Kompartıman alanı



Yönetmelik Ek 5/B tablosu



Yönetmelik Ek 4 tablosu



• Sprinkler sistemi tasarımı – Ek 8/B Tablosu











• TS EN 12845 - Madde 6.2.2
– Aşağıdaki kurallar sağlanmak şartıyla malzemeler, ST1, ST2 ve 

ST3 olarak sınıflandırılan mekânlarda depolanabilir:
• a) Odanın tamamının koruması en az ST3’e göre tasarlanmalıdır,
• b) Çizelge 1’ de verilen azami depolama yükseklikleri aşılmamalıdır,
• c) Etrafında 2,4 m’den az olmayan aralıkların olduğu her bir blok için, 

azami depolama alanları 50 m²
– olmalıdır.





• TS EN 12845 - Madde 6.2.3.2
– Yüksek tehlikeli, depolama - YTD dört alt 

kategoriye ayrılır:
• YTD1, Yüksek Tehlikeli Depolama Kategorisi I;
• YTD2, Yüksek Tehlikeli Depolama Kategorisi II;
• YTD3, Yüksek Tehlikeli Depolama Kategorisi III;
• YTD4, Yüksek Tehlikeli Depolama Kategorisi IV;

– Not - Örnekler Ek B ve Ek C’de verilmiştir.





• Ek G- Özel Tehlikeler
– Aerosoller
– Askıyla depolanan giysiler
– Yanıcı ve parlayıcı sıvılar
– Boş palet
– Ahşap varillerde alkollü içecekler
– Örgü olmayan sentetik kumaşlar
– Polipropilen ve polietilen ambalaj



• Ek B- Plastik içeren malzemeler
– Malzeme faktörü

• Eşyalar malzemelerin karışımından oluştuğu zaman, 
malzeme faktörünü belirlemek için Şekil B.1 
kullanılmalıdır. Şekil B.1 kullanıldığı zaman, depolanan 
eşyalar bütün paketlemeyi ve palet malzemesini 
içerecek şekilde dikkate alınması gereklidir. Bu 
değerlendirmeye göre kauçuk, plastik gibi ele 
alınmalıdır.



• Malzeme faktörü
– Aşağıdaki dört malzeme faktörü, sınıf tayini 

işleminde kullanılmalıdır:
• Malzeme faktörü 1
• Malzeme faktörü 2
• Malzeme faktörü 3
• Malzeme faktörü 4



• Malzeme faktörleri – Şekil B1



• Malzeme faktörü 1
– Örnek

• Ahşap paletler üzerinde karton ambalajlı veya ambalajsız metal 
kısımlar,

• Çuvallarda toz hâlindeki yiyecekler,
• Konserve yiyecekler,
• Sentetik olmayan kumaş,
• Deri eşyalar,
• Ahşap ürünler;
• Karton / ahşap kutulardaki seramikler,
• Karton / ahşap ambalajdaki metal aletler,
• İçlerinde tutuşmayan sıvılar bulunan kartonlara konulmuş plastik 

veya cam şişeler,
• Büyük elektrikli aletler (az ambalajlı).



• Malzeme faktörü 2
– Örnek

• Plastik oturma yerleri olan ahşap veya metal mobilyalar,
• Plastik kısımları veya ambalajı olan elektrikli cihazlar,
• Kartonlardaki veya makaralardaki elektrik kabloları,
• Sentetik kumaşlar.



• Malzeme faktörü 3
– Örnek

• Elektrolitsiz araba aküleri,
• Plastik evrak çantaları,
• Kişisel bilgisayarlar,
• Genleşmeyen plastik bardak, çatal ve bıçak.



• Malzeme faktörü 4
– Örnek

• Köpük yataklar,
• Genleşen polyester paket,
• Döşeme köpüğü.



• Malzeme faktörüne göre depolama sınıfları



• Ek C – Plastik içermeyen malzemeler













• Depolama konfigürasyonu
– DS1 : Müstakil veya blok hâlinde yığılmış,
– DS2 : Genişliği 2,4 m’den az olmayan aralarında mesafe kalacak 

şekilde tekli sıralar hâlinde, paletlerin üstüne konularak yapılmış 
depolama,

– DS3 : Çoklu (ikili dâhil) sıralarda paletlerin üstüne konularak 
depolama,

– DS4 : Paletli raf (kiriş biçiminde palet raflama),
– DS5 : 1 m veya daha az genişlikte olan dolu veya yarı dolu yüzeyli 

raflar,
– DS6 : Genişliği 1 m’den fazla 6 m’den az olan dolu veya yarı dolu 

yüzeyli raflar.







• Raf arası sprinkler yerleşimi



• Raf arası sprinkler yerleşimi



• CMSA Sprinkler (Control Mode Specific
Application)
– EK N
– Tüm depo uygulamalarında kullanılır
– Aerosol, yanıcı sıvı, çapraz istifli lastik ve mum depoları 

hariç



• CMSA Sprinkler



• CMSA Sprinkler



• ESFR Sprinkler (Early Suppression Fast
Response)
– EK P
– Tüm depo uygulamalarında kullanılır
– Aerosol, yanıcı sıvı, çapraz istifli lastik ve mum depoları 

hariç



• ESFR Sprinkler



• ESFR Sprinkler



• İlave hortum debisi ihtiyacı

– Standartta veri yok

– BYKHY Tablo 8/C



• İlave hortum debisi ihtiyacı



• Bölüm 12- Depolarla ilgili genel şartlar
• Bölüm 13- Muhtelif depolar (h<3.7m)
• Bölüm 14- Sınıf I-IV malzemelerin rafsız (paletli, paletsiz, 

kutularda istifli) depolanması
• Bölüm 15- Plastik ve kauçuk malzemelerin rafsız (paletli, 

paletsiz, kutularda istifli) depolanması
• Bölüm 16- Sınıf I-IV malzemelerin raflı (rack) depolaması
• Bölüm 17-Plastik ve kauçuk malzemelerin raflı (rack) 

depolaması
• Bölüm 18- Lastik depoları
• Bölüm 19- Rulo kağıt depoları
• Bölüm 20- Depolar için özel dizaynlar



• Sınıf I
• Sınıf II
• Sınıf III
• Sınıf IV
• Grup A plastikler
• Grup B plastikler
• Grup C plastikler



• Sınıf I
– Yanıcı olmayan malzeme
– Direkt palet üzerinde
– Tek kat kartonlanmış, paletli veya paletsiz
– Şrinklenmiş (kelepçelenmiş)veya kağıtla paketli, 

paletli veya paletsiz



• Sınıf II
– Yanıcı olmayan malzeme
– Ahşap sandıklarda veya kutularda
– Çok katmanlı karton kutularda veya eşdeğer yanıcı 

ambalajda



• Sınıf III
– Ahşap, kağıt, doğal fiberden yapılmış malzemeler
– Grup C plastikler 
– Hacim veya ağırlık olarak %5’e kadar Grup A ve 

Grup B plastik içeren malzemeler
Direkt palet üzerinde
Kartonlanmış, kutu veya sandıklarda
Paletli veya paletsiz



• Sınıf IV
– Grup B plastikler 
– Grup A plastikler (free flowing)
– Kendisi veya ambalajında ağırlık olarak %5 ila %15, 

hacim olarak %5 ila %25 oranında Grup A plastik 
içeren malzemeler



• Grup A Plastikler
– (1) ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer)
– (2) Acetal (polyformaldehyde)
– (3) Acrylic (polymethyl methacrylate)
– (4) Butyl rubber
– (5) EPDM (ethylene-propylene rubber)
– (6) FRP (fiberglass-reinforced polyester)
– (7) Natural rubber (if expanded)
– (8) Nitrile-rubber (acrylonitrile-butadiene-rubber)
– (9) PET (thermoplastic polyester)
– (10) Polybutadiene



• Grup A Plastikler
– (11) Polycarbonate
– (12) Polyester elastomer
– (13) Polyethylene
– (14) Polypropylene
– (15) Polystyrene
– (16) Polyurethane
– (17) PVC (polyvinyl chloride — highly plasticized, with plasticizer
– content greater than 20 percent) (rarely found)
– (18) SAN (styrene acrylonitrile)
– (19) SBR (styrene-butadiene rubber)



• Grup B Plastikler
– (1) Cellulosics (cellulose acetate, cellulose acetate

butyrate,ethyl cellulose)
– (2) Chloroprene rubber
– (3) Fluoroplastics (ECTFE—ethylene-chlorotrifluoro-

ethylene copolymer; ETFE — ethylene-
tetrafluoroethylenecopolymer; FEP — fluorinated
ethylene-propylene copolymer)

– (4) Natural rubber (not expanded)
– (5) Nylon (nylon 6, nylon 6/6)
– (6) Silicone rubber)



• Grup C Plastikler
– (1) Fluoroplastics (PCTFE — polychlorotrifluoroethylene; 

PTFE — polytetrafluoroethylene)
– (2) Melamine (melamine formaldehyde)
– (3) Phenolic
– (4) PVC (polyvinyl chloride — flexible — PVCs with

plasticizer content up to 20 percent)
– (5) PVDC (polyvinylidene chloride)
– (6) PVDF (polyvinylidene fluoride)
– (7) PVF (polyvinyl fluoride)
– (8) Urea (urea formaldehyde)



• Açıklık (Clearence)
– Sprinkler deflektörü ile 

depolanan ürün arasındaki 
mesafedir.

– Bölüm 14 ve 15 için açıklık 6.1 
m’yi geçiyorsa, çatı sprinklerleri 
için 6.1 m açıklık değerleri 
geçerlidir. 

– Bölüm 16.2 için açıklık 6.1 m’yi
geçiyorsa, çatı sprinklerleri için 
6.1 m açıklık değerleri geçerlidir. 
Artı bir sıra raf arası sprinkler 
uygulanır. 

– Bölüm 16.3 ve 17.2 için açıklık 3 
m’yi geçiyorsa, çatı sprinklerleri 
için 3 m açıklık değerleri 
geçerlidir. Artı bir sıra raf arası 
sprinkler uygulanır. 



• Sprinkler tipleri
– 8.2 mm/dak (0.20 gpm/ft²)’ye kadar su yoğunluklarında 

K:80 (5.6) orifisli sprinkler kullanılır.
– 8.2 mm/dak – 13.9 mm/dak (0.20-0.34 gpm/ft²) 

değerleri arasında K:115 (8) orifisli sprinklerler kullanılır.
– 13.9 mm/dak (0.34 gpm/ft²) ‘den yüksek değerlerde 

K:161 (11.2) orifisli sprinklerler kullanılır.
– Hızlı tepkili (quick response) sprinklerler, depolarda, 

ancak bu kullanım için onaylıysa kullanılır.  



• Bölüm 14- Sınıf I-IV malzemelerin paletli, 
paletsiz, kutularda, istifli, dolu raflarda  
depolanması
– Uygulama alanı 

• İstifli, paletli, kutulu depolarda h≤9.1 m 
• Dolu raflı depolarda h≤4.6 m
• Stretchli (encapsulated) h≤6.1 m











• Bölüm 15- Plastik ve kauçuk malzemelerin 
paletli, paletsiz, kutularda, istifli, dolu 
raflarda  depolanması
– Uygulama alanı 

• 1.5 m’den alçak grup A plastik depolaması için bölüm 13 
hükümleri geçerlidir.

• İstifli, paletli, kutulu depolarda h≤7.6 m 
• Dolu raflı depolarda h≤4.6 m
• Sırt sırta dolu raflarda  h≤4.6 m, koridor ≥1.5 m 
• Grup B plastikleri ve (free flowing) grup A plastikleri Class IV’e

göre değerlendirilir.
• Grup C plastikler Class III’e göre değerlendirilir.























• In-rack sprinkler su ihtiyacı
– 114 lpm/sprinkler
– Sınıf I-II-III tek sıra için 6 sprinkler
– Sınıf IV tek sıra için 8 sprinkler
– Sınıf I-II-III çok sıra için 10 sprinkler
– Sınıf IV çok sıra için 14 sprinkler



–Bölüm 17-Plastik ve kauçuk malzemelerin 
raflı (rack) depolaması











• In-rack sprinkler su ihtiyacı
– 114 lpm/sprinkler
– Tek sıra için 8 sprinkler
– Çok sıra için 14 sprinkler



– Bölüm 18- Lastik depoları-Standart Sprinkler ile Koruma



– Standart Sprinkler ile Koruma



– Su İhtiyacı
• Toplam su ihtiyacı hesaplanırken hortum debisi 2839 

L/dak’dan (750 gpm) az olmamalı ve sprinkler için gerekli 
su ihtiyacına ilave edilmelidir.Sistem en az 3 saat boyunca 
su sağlamalıdır.

• Yerden 1.5 m yüksekliğe kadar yapılan ve doğrudan zemin 
üzerinden başlanılarak yapılan depolamalarda hortum 
debisi 946 L/dak (250 gpm)’ye kadar indirilebilir.Sistem en 
az 2 saat boyunca su sağlamalıdır

• Lastik depolarında kullanılan ESFR ve CMSA sprinkler 
sistemlerinde süre ve yangın hortumu ile ilgili tabloya 
bakılır. 



– CMSA Sprinkler ile Koruma



– ESFR Sprinkler ile Koruma



• Bölüm 19- Rulo kağıt depoları
– Depolanma yüksekliği 4.6 m’den (15 ft) fazla olan yerlerde yüksek 

sıcaklık sprinklerleri kullanılır.
– Sprinkler koruma alanı 9.3 m²’yi (100 ft²) aşmamalı ve 6.5 m²’den 

(70 ft²) küçük olmamalı
– Sprinkler tasarım kriteri rulo kağıt depolama yüksekliği    h ≥3.1 m 

veya
– Yapının çatı veya tavan yüksekliği h ≤ 9.1  ise









• Bölüm 20- Depolar için özel dizaynlar
– Taşıtlarda Kullanılan Plastik Parçaların Depolanması

• Otomotiv Parçaları



– Balya Halinde Pamuk Deposunun Korunması



– Yürüme Yollu Karton Dosya Deposunun Sprinkler ile 
Korunumu





• Sıcaklığa Göre- TS 
EN 12845
– Ortam 

maksimum 
sıcaklığının 30°
üstü

– Cam tavan-
ışıklık altında 
daha yüksek 
sıcaklık

– Radyasyonla ısı 
yayan cihazlara 
dikkat



• Sıcaklığa Göre - NFPA 13



• Sıcaklığa Göre -
NFPA 13



• Su İhtiyacına Göre - TS EN12845



• Su İhtiyacına Göre - NFPA 13



• TS EN 12845



• TS EN 12845 - Mesafeler
– Duvardan Maksimum 2m
– Sundurma kenarından maksimum 1.5m
– Duvarlar metal veya yanıcıysa maksimum 1.5m
– Tavandan Maksimum 30 cm (45cm)
– Sprinkler Arası Minimum 2 m (2.4m)
– Altta boşluk 45cm (90cm)



• TS EN 12845 – CMSA SPRİNKLER (EK-N)
– Koruma alanı en az 7.5 m² en fazla 9 m²
– Sprinklerler arası mesafe en az 2.4m en fazla 

3.7m (Açık kirişli yapıda 3.0m)



• TS EN 12845 – ESFR SPRİNKLER (EK-O)



• TS EN 12845 – RAF ARASI SPRİNKLER



• TS EN 12845-Raf arası sprinkler yerleşimi  



• TS EN 12845 - Raf arası sprinkler yerleşimi



• TS EN 12845 – RAF ARASI SPRİNKLER
– Sprinkler deflektörü – ürün arası düşey mesafe 

min.15cm
– Raflarda 50’den fazla ara seviye sprinkler grubu 

monte edilmişse, bunlar çatı veya tavan sprinkler 
grupları gibi aynı kontrol vana setinden 
beslenmemelidir. Kontrol vana setinin çapı 100 
mm’den az olmamalıdır.
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• NFPA - Mesafeler
– Duvardan Maksimum Sprinkler Arası Mesafenin 

Yarısı
– Duvara Minimum 10 cm
– Tavana Minimum 2.5 cm 
– Tavandan Maksimum 30 cm (56cm)
– Sprinkler Arası Minimum 1.8 m (2.4m)
– Altta boşluk 45cm (90cm)



• NFPA Sprinkler koruma alanı –düşük tehlike



• NFPA - Sprinkler Koruma Alanı-orta ve yüksek tehlike



• NFPA - Sprinkler Koruma Alanı-Yüksek depo



NFPA - Sprinkler Koruma alanı - CMSA sprinkler



NFPA - Sprinkler Koruma alanı - ESFR sprinkler



NFPA - Raf arası sprinkler



• Engellerle İlişki – TS EN12845



• Kanal altına sprinkler – TS EN12845
– Düz kanal genişliği 80cm’den fazla ve duvardan 

mesafe 15cm’den azsa
– Düz kanal genişliği 100cm’den fazlaysa
– Yuvarlak kanal genişliği 100cm’den fazla ve duvardan 

mesafe 15cm’den azsa
– Yuvarlak kanal genişliği 120cm’den fazlaysa

• kanal altına ilave sprinkler konulur.
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Engellerle ilişki - NFPA



• Yürüyen merdiven, yürüyen bant, vb nedenli döşeme 
boşlukları çevresine aşağıdaki şekilde sprinkler koruması 
yapılır
• Sprinkler arası mesafe 1.5m ila 2.0m olmalıdır
• Sprinklerin döşeme boşluğuna uzaklığı en fazla 50 cm 

arasında olmalıdır





• Döşeme boşlukları çevresine aşağıdaki şekilde 
sprinkler koruması yapılır
• Döşeme boşluğu çevresine en az 45cm derinliğinde 

yanıcı olmayan bir alın yapılır
• Sprinkler arası mesafe 1.8m olmalıdır
• Sprinklerin alna uzaklığı 15 ila 30 cm arasında olmalıdır



• Mahyaya mesafe- NFPA



• TS EN 12845  - SABİT YANGIN SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ – OTOMATİK SPRİNKLER 
SİSTEMLERİ – TASARIM, MONTAJ VE BAKIM-
2016

• NFPA 13-STANDARD FOR THE INSTALLATION 
OF SPRINKLER SYSTEMS-2016




