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Dağıtım Şirketi AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul  2019 OCAK DÖNEMİ 
Başvuru Sahibi: DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (DEDAŞ) 
Başvuru Sahibinin Adresi: Şanlıurfa yolu 3. Km Kayapınar/DİYARBAKIR 

Proje Adı: 
Dağıtım Noktalarında Aerosol Tekniği İle Yangın Söndürme 
Sistemi Geliştirilmesi ve Mevzuat Taslağının Oluşturulması 
Projesi 

Proje Bölgesi: DEDAŞ Sorumluluk Sahası 
Proje Süresi: 12 ay+6ay süre uzatımı 

Proje Sorumlusu: Hüsnügül TEKİN 
Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: husnugul.tekin@dedas.com.tr  

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri:  

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 
28/05/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, 2019 Ocak döneminde Ar-Ge Komisyonunca 

“Elektrik Dağıtım Tesislerinde Aerosol Tekniği ile Yangın Söndürme Sistemi Geliştirilmesi ve Mevzuat 

Taslağının Oluşturulması” projesi kabul edilmiştir. Proje kapsamında; ulusal mevzuatlarımızda kısmi olarak 

bahsedilen elektrik tesislerinin yangından korunması konusunda kapsamlı bir literatür taraması yapıldıktan 

sonra elektrik kaynaklı yangınlar için en uygun algılama ve söndürme sistemleri dahili ve harici elektrik 

tesisleri özelinde ayrı ayrı tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, tasarlanan yangın söndürme 

sistemlerinin uygunluk kontrolü amacıyla; Dahili ve Harici tesisleri örneklemek üzre seçilen birer noktada 

yangın söndürme testleri gerçekleştirilmiştir. Sahada alınan olumlu test sonuçları akabinde belirlenen dahili 

ve harici tip trafo merkezlerinde pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir.  

Projenin amacı, aşırı yüklenme, kaçak tüketim, ağır iklim koşulları, kötü işçilik vb. sebeplerle yanan yüzlerce  

trafo (özellikle direk üzeri trafolar), pano, kablo vb. maddi kayıpların oluşumunu engellemek,  yangına erken 

müdahale ederek, henüz yangın büyümeden ve kaynağında bastırmak, can, mal güvenliğini sağlayarak tedarik 

sürekliliğine de katkıda bulunmaktır. Yapılan bu çalışmaların taslak mevzuat oluşturulmasına katkı sağlaması 

da amaçlanmaktadır. 

Literatür çalışmasında farklı söndürme teknolojileri incelendiğinde; yardımcı mekanik tesisat ihtiyacı, 

elektriksel yalıtkanlık, tortu ya da toz kalıntısı, ilk kurulum maliyeti, bakım ihtiyacı ve sıklığı, insan sağlığına ve 

çevreye olan etkileri, ekonomik ömür, ağırlık ve kapladığı alan yönünden karşılaştırıldığında, elektrik 

tesislerinde kullanım için aerosol gazlı söndürme sisteminin en uygun sistem olduğu tespit edilmiştir. 

Korunacak hacim için gerekli ve onaylanmış miktarda (gr/m3) söndürücü seçilmesi gereklidir. Gerekli aerosol 

söndürücü malzeme (potasyum nitrat) miktarının hesabı için; 

- Korunacak hacmin geometrik boyutları ve varsa hacim içinde engellerin durumu,  

- Alanın nasıl kullanıldığı, tavan, taban ve duvarların yangın dayanımı,  

- Korunacak alanın yangın yükü ve olası yangın türü (malzemelerin yanıcılıkları),  

- Odanın sızdırmazlığı (panjur, pencere, rakor,vs),  
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- Atmosferik basınç, 

faktörleri belirlenir ve standartların öngördüğü emniyet faktörü (TS ISO 15779’ göre 1,3 alınır) kullanılarak 

gerekli aerosol miktarı hesaplanır. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kontrolü için, otomatik yangın 

algılama sistemlerinin de yine elektriksel yangınlara uygun olarak seçilmesi sistem bütünlüğü açısından büyük 

öneme sahiptir.  

Proje kapsamında Dicle EDAŞ sorumluluk bölgesindeki dâhili tip merkezler (TM, DM, KÖK) incelenmiş olup, 

genele örnek oluşturmak üzere; 3 adet bina/bina altı tipi (TR00919- Bina altı özel tip trafo merkezi - “Obitaş 

blokları altı”, Diclekent KÖK- Mod5 bina tipi KÖK merkez, TR10010-Monoblok beton köşk tipi trafo merkezi) 

ve 3 adet direk tipi trafo merkezim(TR42, TR864, TR00410) pilot saha uygulamaları yapılarak devreye 

alınmıştır. 

Uygulama yapılacak dahili ve harici tip trafo merkezleri için aerosol yangın söndürme sistemi tasarım 

hesapları ve tip projeleri hazırlanmış, akabinde uygulama, test ve devreye alma süreçleri tamamlanmıştır.  

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 
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İP 1 Proje Yönetimi                    

İP 2 Kalite Temini                    

İP 3 
Literatür Tarama 
ve Mevcut Durum 
Değerlendirme                                        

İP 4 
Dahili Tip Dağıtım 
Tesisleri için 
Sistem Tasarımı                                        

İP 5 
Harici Tip Dağıtım 
Tesisleri için 
Sistem Tasarımı                                        

İP 6 

Pilot 
Uygulamaların 
Yapılması, Test ve 
Devreye Almalar, 
Taslak Mevzuat 
Altyapısının 
Oluşturulması                                       

İP 7 Sonuç Raporu                                       
 

: Tamamlanan İş Paketi 

 

B.3. İş Paketleri 
Proje kapsamında 5 ana iş paketi ve 2 yönetim iş paketi (proje yönetimi ve kalite yönetimi) bulunmaktadır ve 

bu paketlerin genel kapsamları aşağıda belirtilmektedir: 
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1. Paket (Proje Yönetimi): Bu paket kapsamında, proje yönetimi ile ilgili gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Proje 

kapsamı, projede çalışacak insan kaynakları ve görev/sorumlulukların atanması, iletişim kanallarının, proje 

risklerinin belirlenmesi ile proje boyunca iş-zaman ve maliyet yönetimi bu paket kapsamında 

gerçekleştirilmiştir. 

2. Paket (Kalite Yönetimi): Projenin hem yönetimsel anlamda, hem de ortaya çıkacak tasarımın özellikleri 

anlamında kalite gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlere karşılık gelecek kalite kriterlerinin 

oluşturulmasını içeren proje yönetim süreci tamamlanmıştır. 

3. Paket (Literatür Taraması ve Mevcut Durum Değerlendirme Raporu): Bu paket kapsamında, detaylı bir 

literatür taraması yapılarak, ülkemizde ve dünyada elektrik tesislerinde yangın söndürme sistemleri ile ilgili 

mevcut uygulamalar taranmış, literatür özet raporu hazırlanmıştır. 

4. Paket (Dahili Tip Yangın Söndürme Sisteminin Tasarımı): 

Proje kapsamında uygulama yapmak üzere Dicle EDAŞ sorumluluk bölgesinde, genele hitap edecek 3 farklı 
tip; 

1- Bina altı özel tip trafo merkezi TR00919 (Obitaş Blokları altı),  
2- MOD-5 tipi Dağıtım Merkezi Diclekent KÖK, 
3- Monoblok beton köşk tipi trafo merkezi TR10010,  

Trafo merkezinde saha uygulamaları yapılarak otomatik yangın söndürme sistemleri devreye alınmıştır. 

Aerosol Yangın Söndürme Sistem Tasarım Esasları 

Yangınlara karşı korunacak hacim için gerekli ve onaylanmış miktarda (gr/m3) söndürücü seçilmesi gereklidir. 
Gerekli aerosol söndürücü (potasyum nitrat) miktarının hesabı için;  
-Korunacak hacmin geometrik boyutları ve varsa hacim içinde engellerin durumu 
-Alanın nasıl kullanıldığı, tavan, taban ve duvarların yangın dayanımı,  
-Korunacak alanın yangın yükü ve olası yangın türü (malzemelerin yanıcılıkları),  
-Odanın sızdırmazlığı (panjur, pencere, rakor,vs),  
-Atmosferik basınç, 
faktörleri belirlenir ve standartların öngördüğü emniyet faktörü (TS ISO 15779’ göre 1,3 alınır) kullanılarak 
gerekli aerosol miktarı hesaplanması gerekmektedir.  
TS ISO 15779 ve NFPA2010 Temel hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: 
M = V x D 
M=Gerekli yangın söndürücü miktarı (gr cinsinden) 
V=Ortamın hacmi 
D=Söndürme uygulama yoğunluğu (design application density) gr/m3 (7.0.1 tablosuna göre seçilir) 
D=Söndürme uygulama yoğunluğu (extinguishing application density) x güvenlik faktörü (1.3) 
(İlgili standartlar: NFPA 2010, CEN/TR 15276 1/2, ISO DIS 15779) 
 

 
 

Tablo-1: Aerosol uygulama yoğunlukları tablosu 
 

(İlgili standartlar: UL2127, CEN/TR 15276 1/2, KIWA BRL-K23001/3, ISO DIS 15779) 
 
Proje kapsamında yapılan pilot uygulamalarda; 
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A. Yangına karşı korunacak her alan için (Trafo ve Hücre odaları, AG pano içleri) gerekli aerosol 
söndürücü miktarı standartlarda belirtildiği şekilde yukarıdaki formüle (M=VxD) uygun olarak yapılmıştır,  
B. Koruma yapılan alanın durumu, korunacak ortamın boyutları ve yerleşim planında göz önüne alınarak 
otomatik yangın algılama sistemi tasarlanmıştır. Algılayıcı olarak; Trafo ve Hücre odalarında duman ve ısı 
dedektörleri kullanılmıştır. Panolarda ise duman yayılımına engel olabilecek yerleşim nedeniyle duman 
dedektörleri yerine,  sıcaklık artışını daha hassas tespit edebilen lineer ısı dedektörleri kullanılmıştır.  
 

Sistem Çalışma Senaryoları 

Trafo ve Hücre Odalarında yangın algılama ve söndürme senaryosu: 

Otomatik yangın söndürmenin başlatılması kontrol panelinden yapılmaktadır. Söndürme sisteminin senaryo 
durumuna göre aktif olabilmesi için mahaldeki algılama dedektörlerinden alınan alarmlar veya manuel 
boşaltma butonu aktif edilerek yapılmaktadır. Söndürme sistemi ile korunacak mahalde en az iki algılama 
dedektörü (duman+ısı) bulunacaktır. İki ayrı dedektör hattının çapraz (cross) zonlaması yapılacaktır. 
Söndürme sistemi ile korunan mahalin giriş çıkış kapılarının üstlerinde sesli ve ışıklı uyarı cihazları tesis 
edilecektir. Mevcut merkezi yangın algılama sistemi varsa söndürme kontrol paneli yangın algılama kontrol 
sistemine entegre edilebilecek ve otomatik yangın söndürme panelinin işlevleri yangın algılama panelinden 
izlenebilecektir. 
Tesis edilen mahaldeki dedektörlerden tek bir dedektörden yangın algılama alarmın alınması durumunda ön 
alarm olarak belirlenecektir. Kullanılan sesli ve ışıklı uyarı cihazları devreye girecek ve sürekli modda çalışması 
sağlanacaktır. Ön alarmın alınması ile birlikte sistemin gereksiz yere söndürme sisteminin aktif olması bu 
durumlarda istenilmez. Çapraz doğrulama zonu olarak kullanılan ısı dedektöründen (sıcaklığın 60°C'yi geçmesi 
durumunda) yangın algılama alarmın alınması durumunda gecikme süresi başlayıp otomatik yangın 
söndürme sistemin aktif hale getirilmesi sağlanmış olacaktır. Aerosol söndürücü aktif hale gelmesinden 
itibaren 15-20sn içinde tüm gazın boşaltımı tamamlanacaktır. 
Söndürme sistemi uygulama yapılacak merkezlerdeki mevcut akü-redresör gruplarından 24V DC harici 
beslenecektir.  Merkezin harici beslemesinin kesintisi durumunda kendi üzerindeki akülerden beslenmeye 
devam edecektir. Söndürme panelindeki kuru kontak çıkışları sayesinde sistemin durumu uzaktan 
izlenebilecektir. 

AG Pano içinde yangın algılama ve söndürme senaryosu: 

Panolarda bir yangın esnasında, söndürme gazının tüm pano içine yayılması sağlanacak şekilde aerosol 
cihazının pano içi yerleşim noktası seçilecektir. Sıcaklık artışının algılanması için, 5m boyunda ve 68°C ‘y ayarlı 
LHD (Lineer Heat Detector) lineer ısı dedektörü pano içinde tüm bara, DSYA ve TMŞ’ler üzerinden 
dolaştırılarak Pano İçi Söndürme Paneline (PSP) ulaştırılacaktır. Lineer ısı dedekötürü boyunca herhangi bir 
noktada sıcaklığın 68°C’ye ulaşması durumunda, Panel üzerinden aerosol cihazı aktif hale getirilecektir. AG 
pano içinde uygun noktaya montaj edilecek PSP’ nin enerji beslemesi 3V Lityum batarya ve harici 3 V DC 
besleme ile sağlanabilmektedir. Ayrıca söndürme panelindeki kuru kontak çıkışları sayesinde sistemin 
durumu uzaktan izlenebilecektir. Aerosol söndürücü aktif hale gelmesinden itibaren 8-15sn içinde tüm gazın 
boşaltımı tamamlanacaktır. 
5. Paket (Harici Tip Yangın Söndürme Sisteminin Tasarımı):  

Proje kapsamında uygulama yapmak üzere Dicle EDAŞ sorumluluk bölgesinde, edecek 3 farklı direk tipi trafo 
postası  (TR42, TR864, TR00410) seçilmiştir. Bu trafo postalarında, harici tip AG pano içine ve transformatöre 
farklı yangın söndürme tasarımları gerçekleştirilmiştir.  

Sistem Çalışma Senaryoları 

Proje kapsamında yapılan pilot uygulamalarda; yangına karşı korunacak harici tip AG Dağıtım Panosu içlerinde 
gerekli aerosol söndürücü miktarı standartlarda belirtildiği şekilde yukarıdaki formüle (M=VxD) uygun olarak 
yapılmıştır. Koruma yapılan alanın durumu, korunacak ortamın boyutları ve yerleşim planında göz önüne 
alınarak otomatik yangın algılama sistemi tasarlanmıştır. Algılayıcı olarak; pano içlerinde duman yayılımına 
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engel olabilecek yerleşim nedeniyle duman dedektörleri kullanılmayacak olup,  sıcaklık artışını daha hassas 
tespit edebilen lineer ısı dedektörleri kullanılması kararlaştırılmıştır.  
Ayrıca; direküstü trafoların açık ortam şartları nedeniyle, duman-alev dedektörlerinin işlevsiz kalacağı 
değerlendirilmiş olup, trafonun direk üst kapak ve yan yüzeyindeki sıcaklık artışını tespit edebilen lineer ısı 
dedektörleri kullanılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu lineer ısı dedektöründen (ısı kablosu) alınan bilgilerle 
hem aerosol gazlı söndürücü hemde ABC tozlu yangın söndürme topları tetiklenmektedir.  

Harici Tip AG Pano Yangın Söndürme Tasarımı ve Uygulaması 

AG harici tip dağıtım Panolarında olası bir yangın esnasında, söndürme gazının tüm pano içine yayılması 
sağlanacak şekilde aerosol cihazının pano içi yerleşim noktası seçilecektir. Sıcaklık artışının algılanması için, 
5m boyunda ve 68°C ‘y ayarlı LHD (Lineer Heat Detector) lineer ısı dedektörü pano içinde tüm bara, DSYA ve 
TMŞ’ler üzerinden dolaştırılarak Pano İçi Söndürme Paneline (PSP) ulaştırılacaktır. Lineer ısı dedekötürü 
boyunca herhangi bir noktada sıcaklığın 68°C’ye ulaşması durumunda, Panel üzerinden aerosol cihazı aktif 
hale getirilecektir. AG pano içinde uygun noktaya montaj edilecek PSP’ nin enerji beslemesi 3V Lityum batarya 
ve harici 3 V DC besleme ile sağlanabilmektedir. Ayrıca söndürme panelindeki kuru kontak çıkışları sayesinde 
sistemin durumu uzaktan izlenebilecektir. 
Aerosol söndürücü aktif hale gelmesinden itibaren 8-15sn içinde tüm gazın boşaltımı tamamlanacaktır.  
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HFX200 

 
1 

Tablo 2: Harici Tip Trafo Panosu Gerekli Aerosol Hesap Tablosu 

 
Yapılan hesaplamalara göre, AG harici tip AG Dağıtım Panoları için tasarlanan otomatik yangın söndürme ve 
algılama mimarisi aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 1: Harici Tip AG Pano içi söndürme sistemi yerleşim planı 

Harici Tip Trafo Postası Yangın Söndürme Tasarımı ve Uygulaması 

Direk üstü trafoda yangın algılaması, lineer ısı dedektör kablosu ile doğrudan trafo üzerinden sağlanmış olup, 
otomatik yangın söndürmenin başlatılması kontrol panelinden yapılmaktadır. Sıcaklık artışının algılanması 
için, 5m boyunda ve 105°C ‘ye ayarlı LHD (Lineer Heat Detector) lineer ısı dedektörü doğrudan trafo üzerinde 
ve soğutma kanalları dolaştırılarak söndürme paneline (SP) ulaştırılmıştır. Lineer Isı Dedektörü boyunca 
herhangi bir noktada sıcaklığın 105°C’ ye ulaşması durumunda, panel üzerinden trafo direğine montajlı 
durumdaki aerosol söndürme cihazı (HAFEX 1100) ve ABC tozlu yangın söndürme topları (5 adet) aktif hale 
gelecektir. AG pano içinde uygun noktaya montaj edilecek SP’ nin enerji beslemesi 3V Lityum batarya ve harici 
3 V DC besleme ile sağlanabilmektedir. Ayrıca söndürme panelindeki kuru kontak çıkışları sayesinde sistemin 
durumu uzaktan izlenebilmektedir. 
Aerosol söndürücü aktif hale gelmesinden itibaren 8-15 sn içinde aerosol cihazındaki tüm gazın boşaltımı ve 
yangın toplarının patlaması tamamlanmaktadır.  
Ayrıca elektriksel aktivasyonun sağlanmasa bile olası bir trafo yangınında, ABC tozlu yangın söndürme topları 
kendiliğinden aktive (alev teması ile) olacaktır. ABC tozlu yangın söndürme toplarının iki farklı şekilde 
aktivasyonu sayesinde sistemin yedeklenmesi de sağlanmış olup, söndürme sisteminin çalışması garanti 
altına alınmıştır. 
Söndürme panelindeki kuru kontak çıkışları sayesinde sistemin durumu uzaktan izlenebilecektir.  
Direk üstü trafoların yangın koruması için; aerosol gazlı söndürücü OG ayırıcıdan yeterli emniyet mesafesi (en 
az 50 cm)  kadar uzak olacak şekilde aşağısına direk üzerine sabitlenmiştir. Ayrıca, trafonun üst kapak ve sağ -
sol kanatlarına toplam 5 adet yangın söndürme topları plastik kelepçelerle bağlanmıştır.  
Direk üstü trafolarda yapılan pilot uygulamaya ait montaj planı aşağıdadır. 
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Şekil 2: Direk tipi trafo için yangın söndürme ekipman yerleşimi 
 

 
Şekil 3: Uygulama Yapılan Direk Tipi Trafo Görseli 

 

6. Paket (Pilot Uygulamaların Yapılması, Test ve Devreye Alma, Taslak Mevzuat Altyapısı Oluşturma):  Bu 

paket kapsamında, 2. ve 3. pakette belirlenen ve projelendirilen tasarımların, saha uygulamaları ve devreye 

almaları gerçekleştirilmiştir. Toplam 3 adet dahili ve 3 adet de direk tipi olmak üzere, 6 adet transformatör 

merkezinde söndürme sistemi pilot uygulama çalışması yapılmıştır. Ayrıca yine bu paket kapsamında elektrik 

tesislerinde bir taslak mevzuat altyapısı oluşturulmuştur.  
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Monoblok beton köşk tipi trafo merkezi TR10010: 

 

Şekil 4: TR10010 - Beton Köşk - Trafo Odası/AG Pano Söndürme Sistemi Tasarımı 

 

Şekil 5: TR10010 - Beton Köşk - Hücre Odası Söndürme Sistemi Tasarımı 
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Şekil 6: TR10010 - Beton Köşk Dış Görseli (Sirenler) 

 

Şekil 7: TR10010 - Trafo Odası ve Hücre Odasına tesis edilen söndürme kontrol panelleri ve aerosol yangın söndürme 
cihazı 
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Şekil 8: TR10010 - Trafo Odası Aerosol Söndürücü Montaj Görseli 

 

Şekil 9: TR10010 - Hücre Odası Aerosol Söndürücü Montaj Görseli 
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Şekil 10: TR10010 - Hücre Odası Dedektör (Duman ve Isı) yerleşim Görseli 

MOD-5 tipi Dağıtım Merkezi Diclekent KÖK: 

 

Şekil 11: Dicle Kent KÖK - Trafo ve Hücre Odası Söndürme Sistemi Tasarımı 
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Şekil 12: Dicle Kent KÖK - Bina Görseli 

 

 

Şekil 13: Dicle Kent KÖK - Trafo Odası Aerosol Söndürücü Montaj Uygulaması 
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Şekil 14: Dicle Kent KÖK - Hücre Odası Aerosol Söndürücü Montaj Uygulaması 

 

 

Şekil 15: Dicle Kent KÖK - Hücre Odası Aerosol Söndürücü Montaj Uygulaması 
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TR00919 (OBİTAŞ BLOKLARI ALTI) BİNA ALTI TRAFO MERKEZİ: 

 

 

Şekil 16: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - Hücre Odası Söndürme Sistemi Tasarımı 
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Şekil 17: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - Trafo Odası Söndürme Sistemi Tasarımı 
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Şekil 18: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi Flaşör Görseli 

 

Şekil 19: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - Hücre Odası ve AG Pano Görseli 
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Şekil 20: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - Trafo Odası Aerosol Söndürücü Montaj Görseli 

 

Şekil 21: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - Trafo Odası ve Hücre Odası Yangın Kontrol Panoları  
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Şekil 22: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - AG Pano içi Aerosol Söndürücü Montajı  

 

Şekil 23: TR 00919 - Bina altı Trafo Merkezi - Hücre Odası Aerosol Söndürücü Montajı  
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Şekil 24: Aerosol Direk Montaj Kelepçeleri, Isı Kablosu ve Kumanda Kutusu 

 

 
Şekil 25: Uygulama Yapılan Direk Tipi Trafo Görseli 
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Şekil 26: Uygulama Yapılan Direk Tipi Trafo Görseli 

 
 

 
Şekil 27: Uygulama Yapılan Direk Tipi Trafo Görseli 
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Şekil 28: Uygulama Yapılan Direk Tipi Trafo Görseli 
 

7. Paket (İlgili Kurumların Bilgilendirilmesi ve Sonuç Raporunun Hazırlanması): Bu paket kapsamında, EPDK 

ve ilgili kurum, kuruluşlara bildirilmek üzere projeyle ilgili bir sonuç raporu hazırlanmıştır. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 
15.03.2019 tarihli ve 01/19/09-3 sayılı Ar-Ge Komisyonu Kararı ile proje bütçemiz 296.000 TL olarak 

belirlenmiş olup, Tüfe 357,44 dikkate alındığında proje bütçe rakamımız 265.788 TL olarak takip edilmektedir. 

Final rapor tarihi itibari ile muhasebe sistemimizden elde edilen bilgi ve TÜFE 357,44 verisine göre; 108.283 

TL Personel, 1.357 TL Seyahat ve Konaklama, 143.560 TL Danışmanlık Hizmeti olmak üzere toplamda 253.200 

TL harcama yapılmıştır. Bütçe Gerçekleşme oranımız %95 olarak tamamlanmış olup, herhangi bir bütçe aşımı 

gerçekleşmemiştir.  
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C. Sonuç ve Değerlendirme:   

Bu çalışmada, 28/05/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, 2019 Ocak döneminde Ar -Ge 

Komisyonunca “Elektrik Dağıtım Tesislerinde Aerosol Tekniği ile Yangın Söndürme Sistemi Geliştirilmesi ve 

Mevzuat Taslağının Oluşturulması” projesinin 7. iş paketi (IP7) “Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması”  rapor 

olarak verilmektedir. Proje kapsamında; 

- Otomatik yangın algılama ve söndürme sistem bileşenleri olan; algılama ve söndürme sisteminin 

(aerosol ve kuru kimyevi tozlu söndürücüler) teknik özellikleri ve kullanım koşulları açıklanmıştır.  

- Otomatik yangın algılama ve söndürme sistem tasarımının standartlara göre hesap metodolojisi ve 

sistem tasarım esasları belirlenmiştir.  

- Pilot çalışma için uygulanacak çalışma senaryoları ayrı ayrı (dahili tip, harici tip, pano içi ve direk üstü 

trafo) hazırlanmıştır. 

- Uygulama yapılan 3 adet dahili trafo merkezi ve 3 adet direk tipi trafo postası özelinde söndürücü tipi 

ve algılama sistemleri belirlenmiş, tipik uygulama projeleri hazırlanmıştır.  

- Dicle EDAŞ’ın işletme sahasında, belirlenen birer dahili ve harici tesiste gerçek saha koşullarında 

kontrollü çıkartılan yangınların, tasarlanan sistem tarafından başarılı şekilde söndürüldüğü gözlemlenmiştir. 

Tüm diğer gazlı söndürücülerde olduğu gibi, bu proje kapsamında incelenen aerosol gazlı söndürücülerin 

tasarımında; yangın sınıfı, söndürme yapılacak ortamın hacmi ve ortamın sızdırmazlık oranının göz önüne 

alınarak gerekli söndürücü miktarının hesaplanması gerekmektedir. Elektrik tesislerinde oluşan ısının dışarı 

atılması için doğal ya da cebri havalandırmanın bir gereklilik oluğu düşünüldüğünde; havalandırılan bir 

ortamda olası bir yangının söndürülmesinde aerosol gazlı söndürme sisteminin tek başına yeterli 

olamayabileceği unutulmamalıdır. Bu ortamlarda; gerekli aerosol miktarı hesabında emniyet faktörünün 

arttırılması (dolayısı ile söndürücü aerosolü artırmak) ya  da farklı tipte ilave söndürücülerle desteklenmesi 

gerekmektedir. 

- Aşırı yüklenme, yüksek kaçak kullanım, eskiyen elektrik altyapısı, bakım yetersizliği, kötü işçilik, 

gevşek bağlantılar, ağır iklim koşulları (yüksek sıcaklık, nem, toz, kir), yıldırım vb. etkenler sebebiyle trafo 

merkezlerinde yangın vakaları sık olarak yaşanmakta ve mevzuatta maalesef bu konuyla ilgili bir çözüm 

önerisi veya şartname bulunmamaktadır. Bu kapsamda ilgili Kurum ve Kuruluşlara yol göstermesi açısından; 

6ncı İş paketi kapsamında “Mevzuat Taslağı” oluşturulmuştur.  

- Bu projenin temel amacı, kapsamlı bir literatür araştırması ile elektrik yangınlarında en etkili çözüm 

tekniklerini tespit etmek, bu teknikleri pilot uygulamalar ile sahada test etmek ve elde edilen sonuçlara göre 

bu tür sistemlerin yaygınlaşması ve dağıtım şirketlerinin yatırımdan bu çözümleri yapabilmelerinin 

sağlanmasıdır. 


