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Bu kapsamda, A bölümünde ül-
kemizde yaşanan elektrik çarpılma-
ları olayları neticesinde oluşan yasal 
mevzuat ve İSG yaklaşımı açıklanma-
ya çalışılmıştır. İlerleyen kısımlarda 
ise yerel yaklaşımdan, uluslararası 
mevzuata doğru ilerlenerek birbirleri 
arasında doğan çelişkilere dikkat çe-
kilmek istenmiştir. Kaçak akım rölele-
rinin uygulanması konusunda doğru 
bilinen yanlışlar başlığı ile standart 
ve yönetmeliklerin doğru yorumlan-
ması ile kaçak akım rölesi uygulama-
sına dönük pratik tavsiyeler verilerek 
konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Sonuç kısmında ise kaçak akım rö-
lesi kullanımının devre kesicilere göre 
ve ona ilaveten sağlayacağı katkılar 
sıralanarak, arıza halleri haricinde de 
kaçak akım rölesinin; devamlı izolas-
yon takibi, hızlı ve hassas rutin test ve 
muayene süreçleri konularında uygu-
landığı işletmeye sağlayacağı katkılar 
hakkında bilgi verilmek istenmiştir. 

A.) TÜRKİYE’ DE ELEKTRİK KAYNAKLI 
İŞ KAZALARI ÖZELİNDE YEREL İSG 
YAKLAŞIMI ve MAHKEME KARARLARI

Ülkemizde elektrik çarpılması 
kaynaklı yaralanma, ölüm olayları ve 

elektrik arkı kaynaklı yangın netice-
sinde yaşam, mal ve ekipman kayıp-
ları bugüne dek yaşanmış olup, yakın 
gelecekte ise kaçak akım rölesi, ark 
koruma cihazları, iç ve dış yıldırımlık 
uygulamaları, espotansiyel ve merkezi 
topraklama tesisatı doğru ve eksiksiz 
yapıldığı ölçekte, asgari seviyelere 
indirilebilmesi ancak mümkün olabi-
lecektir.

Bu bağlamda; gerek İş Sağlığı 
ve Güvenliği Müfettişleri, gerek ise 
İSG Uzmanları ile birlikte tesis işlet-
me sorumluluğu görevi ile memur 
Elektrik Mühendisleri ile yaralanma 
veya ölümlü olaylarda açılan kamu 
davalarında mahkemece bilirkişi 
olarak görüşüne başvurulan Elektrik 
Mühendisleri için elektrik çarpılmala-
rına karşı bilinen en etkin, işlevsellik 
denetimi, periyodik olarak yapılacak 
olan testler ile mümkün olan (açık ve 
kompakt tip devre kesiciler ile minya-
tür devre kesiciler devreye alındıktan 
sonra yüksek manyetik koruma başlat-
ma akımları nedeniyle genelde test 
edilemezler) başat  ilave önlem, kaçak 
akım koruma röleleridir. 

Peki bu noktada, işveren ve teknik 
uzmanlığı nedeniyle işveren temsilcisi 

konumundaki meslek sahibinin, almak 
ile sorumlu olduğu tedbirlerin sınırı 
nereye kadardır?

Bu soruyu, Yargıtay, daha önce 
görülen bir dava neticesinde kurmuş 
olduğu hüküm ile aşağıda paylaşıldığı 
gibi yanıtlamıştır.

"İşveren, mevzuatta belirtilmese 
dahi, şayet bu yolda bir tedbirin alın-
ması gerekiyorsa, bu tedbiri almak zo-
rundadır. Bu konuda, olanakların yeter-
sizliği, süregelen kötü alışkanlıklar ve iş 
gelenekleri, tedbir alma yükümlülüğü-
nü ortadan kaldırmaz” (Yargıtay 9 HD., 
09.11.1998, 7518/7851).

Günün sonunda, anlaşılmaktadır ki 
İSG Uzmanı ve hatta ondan da önce 
sahip olduğu mesleki unvan ve ehli-
yet nedeniyle tesis işletmecisi Elektrik 
Mühendisi, mevzuatta zorunlu tutul-
masa dahi, mevcut teknik ve teknolo-
jinin imkan sağlamış olduğu tüm ted-
birleri bilmek, bilmiyor ise öğrenmek 
ve uygulamak ile Türk mahkemelerine 
karşı hukuken sorumlu tutulmaktadır.

B.) ULUSAL YÖNETMELİK ve YEREL, 
ULUSLARARASI ELEKTROTEKNİK 
STANDARTLARININ İNCELENMESİ

Kaçak akım rölesi uygulaması ko-

teknik

Kaçak Akım Röle 
Uygulaması-1 

Bu makale ile ülkemizde gerçekleştirilen kaçak akım rölesi uygulamalarının yürürlükteki standart ve yönetmeliklerimiz 
açısından, özellikle de direkt çarpılma ve endirekt çarpılmada koruma eşiklerine göre yorumlanarak; muhtemel hatalı 
uygulamaların ve meslektaşlar ve isg uzmanları arasında yer ettiği değerlendirilen yanlış yorum ve kanaatlerin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. 
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nusuna yerel yönetmeliklerimizde bir-
den çok defa değinilmektedir. Bunlar 
arasında en net ifadeler aşağıdaki gibi 
paylaşılabilir. 

E l e k t r i k  İ ç  Te s i s l e r i 
Yönetmeliği’nde:

a-) 2 Nolu Uygulama Maddesinde;
“a.3-Kurulu tesislerde açık ve belli 

olarak ölüm, yaralanma ve yangına ne-
den olabilecek durumlarda, bu yönetme-
liğin uygulanacağı” bildirilmiştir.

b-) 18 Nolu Sayaç ve Sigortaların 
Büyüklüğü ve Yerlerinin Belirlenmesi 
Maddesinde;

“Çok basit tarım binaları, barakalar, 
basit köy evleri hariç, yapı bağlantı ku-
tusuna (ana buat veya kofre) yangın ko-
ruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat 
koruma eşikli, düzeneği ile birlikte ter-
mik manyetik şalter veya otomatik sigor-
ta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve 
tüm koruma düzenleri arasında seçicilik 
sağlanmalıdır” denilmektedir.

Yukarıda verilen iki madde birlikte 
yorumlandığında, gerek yeni gerekse 
eski (konutları, iş yerlerini yerlerini 
kapsayan) yapılarda, hem hayat koru-
ma (30 mA), hem yangın koruma (300 
mA) çalışma eşikli hata akımı koruma 
anahtarları, kendi aralarında ve kısa 

devreye karşı koruma aygıtları ile se-
çicilik sağlanmak koşulu ile kullanıl-
malıdır.

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliği’nde

3.8) TN sistemlerinde, aşağıdaki ko-
ruyucu düzenlerin kullanılması kabul 
edilir:

-Aşırı akım koruma düzenleri,
-Artık (kaçak) akım koruma düzenleri
İstisnalar:
-TN-C sistemlerinde artık akım koru-

ma düzenleri kullanılmamalıdır.
-TN-C-S sisteminde bir artık akım 

koruma düzeni kullanıldığında, yük tara-
fında bir PEN iletkeni kullanılmamalıdır.

Koruma iletkeni ile PEN iletkeninin 
bağlantısı, artık akım koruma düzeninin 
kaynak tarafında yapılmalıdır.

TN ve TT sistemlerde kaçak akım 
rölesi uygulaması açıkça belirtilmiş 
iken TN-C sistemlerde ise bunun 
uygulanamayacağı ifade edilmiştir. 
Ancak hem topraklama yönetmeliği 
hem de TS HD 60364-4-41 standardı 
TN-C-S sistemde kaçak akım rölesinin 
nasıl kullanacağını direkt olarak tarif 
etmiştir. 

Bu bilgiyi daha sonra tekrar irdele-
mek üzere bir kenarda tutalım ve sırası 

ile Topraklama ve Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliklerinin, İngilizceden 
Türkçeye çevrilerek mevzuatımıza 
kazandırılmış olduğu kaynak me-
tin olmak ile birlikte aynı zamanda 
TS HD kodları ile Türk Standardı da 
olan 60364-4-41’de, Madde 411.3.3 
konuyla ilgili TN veya TT şebeke ola-
rak ayırmaksızın ne söylüyor bakalım 
(Şekil-1): 

Orijinal İngilizce metinde de gö-
rüldüğü üzere; 32 A’ e kadar olan son 
devre prizlerde, 30 mA’ i geçmeyen 
başlatma akımı ile koruma yapan, do-
layısı ile direkt temas ile çarpılmada 
dahi hayat koruma işlevi görebile-
cek kaçak akım koruma rölelerinin 
tesis edilmesi gereği ifade ediliyor. 
Standardın bu noktada TT veya TN 
sistem ayırt etmeksizin uygulanacağı, 
ilgili maddenin yalnızca IT şebekeye 
ait son devrelerde uygulanmayacağını 
ifade ettiği görülmektedir. 

Bu noktada ilgili maddenin son 
devrelerde 30 mA azami çalışma eşik-
li kaçak akım rölesi kullanımını tarif-
lediği ve IT sistem için istisna ifade 
ederken, TN-C sistem için muafiyet 
belirtmediği, aksine devam eden alt 
madde 411.4.5. de TN-C-S sistem ile 
kaçak akım rölesi uygulamasının nasıl 
yapılacağını tarif ettiği görülmektedir. 
Şekil-2

Anlaşıldığı üzere, konu priz ve ay-
dınlatma son devrelerine geldiğinde 
topraklama şebekesinin TT veya TN 
olması konusundan bağımsız olarak, 
direkt çarpılma senaryosu içerisinde; 
koruma iletkeni (TN) veya toprakla-
ması (TT) yokmuş veya bir başka  an-
latım ile insan vücudu canlı iletkeni 
tek başına toprak ile anahtarlıyor gibi 
düşünülerek, 30 mA ve 50 Volt çarpıl-
ma sınırları ile koruma istenmektedir.

Bir diğer konu ise standardın priz-
lerin kaçak akım rölesi ile donatılma-
yabileceği istisnai bir hali tarif ettiği 
kısmıdır. Bu istisnanın  prizlerin, yal-

teknik
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nızca elektrik teknisyeni vb. eğitimli 
personel tarafından kullanıyor olması 
ve söz konusu prizlerin, genel maksat 
ile kullanılmadığı hallerin beraber 
gerçeklemesi durumunda, kaçak akım 
rölesi tesisinin zorunlu tutulmayabi-
leceğinin önünü açtığı şeklinde yo-
rumlanması durumunda dahi, kaçak 
akımın son devrelerin tümünde halen 
daha ilave tedbir sınıfından tesis edil-
mesinin gerekliliğini ortadan kaldır-
mamak ile birlikte, ilgili ülkenin iş gü-
venliği kanunları, mahkeme kararları 
vb. yerel mevzuatı içerisinde yorum 
serbestisi bıraktığı da düşünülebilir.

C.) 300 mA YANGIN KORUMA ve 30 mA 
HAYAT KORUMA EŞİKLİ RÖLELERİN 
KULLANIM YERLERİNİN TAYİNİ ve 
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Ülkemizde kaçak akım röleleri için 
300 mA yangın koruma ve 30 mA ha-
yat koruma eşiklerine göre yapılan ta-
rifler ne yazık ki 300 mA eşikli rölenin 
yalnızca yangın koruması, 30 mA eşik-
li rölenin ise yalnızca hayat koruması 
yapacağı gibi oldukça yanlış bir algı 
yaratmıştır.  Zaman içerisinde sahada 
görevli teknisyen, iş güvenliği uzma-
nı ve hatta mühendis ve iş güvenliği 
müfettişleri arasında dahi, tabu kadar 
tartışmasız kabullenilen bir görüş ola-
rak benimsenmiştir. 

Bu durumun sonucu olarak takip 
eden C.3. başlığı altında sıralı yanlış 
uygulamalar, gerek konutlarda gerek 
ise sanayide mevcut teknik ve tekno-
lojik kısıtlar yok sayılarak dayatılmış, 
dolayısı ile satın alınmalarına rağmen 
kaçak akım röleleri hiçbir zaman tam 
olarak devreye alınamamış, denetle-
me vb. hallerin dayattığı dönemlerde 
göstermelik olarak devreye alınmış ise 
de denetlemeden hemen sonra teknik 
personel tarafından giriş ve çıkışları 
köprülenerek ya da besleme kesicileri 
düşürülerek işlevsizleştirilmiş, tesisler 
değil yangın koruma, hayat korumada 

dahi kaderlerine terk edilmiştir. 
Yapılan yanlışlar üzerine örnek-

ler vermeden önce, 30 mA ve 300 mA 
kaçak akım röleleri için aşağıda C.1. 
başlığı altında verilen bilgilerin özüm-
senmesi gereklidir. 

C.1.) Kaçak akım Rölelerinin 
Çarpılma ve Yangın Korumadaki 
Görevleri

C.1.1.) Elektrik ile çarpılmada kaçak 
akım rölelerinin görevleri; 

Elektrik ile çarpılma aşağıda tarif 
edilen iki şekilde mümkündür. 

1.)Çıplak bir iletkenin canlı vücu-
duyla aracısız teması, örnek ise el ile 
direkt kavranması yolu ile çarpılmanın 
gerçekleşmesi manasına gelen direkt 
çarpılma

2.) Çıplak iletkenler ile direkt te-
ması engelleyen izolasyon elemanla-
rının bozulması halinde bu izolasyon 
malzemesi ile korunan iletken bölü-
me, istemli veya istemsiz olarak temas 
eden canlının çarpılması manasına 
gelen dolaylı çarpılma. 

Direkt çarpılmada esas önlem; da-
ğıtım panolarında ve bunlardan bes-
lenen sabit yüklerde çıplak iletkenle-
re erişimi önleyen pano karkası, pano 
iç kapağı, pano kapaklarının, yetkisiz 
insanlarca açılmasını ve bakım per-
sonelinin müdahalesi haricinde kalan 
zamanlarda sürekli kapalı kalmasını 
sağlayacak olan pano kilidi, pano ön-
lerine serili izolasyon paspası, yetkisiz 
personeli, pano ile temas etmemesi 
yönünde uyaran ölüm tehlike levha-
larıdır. 

Ancak dağıtım panolarından çıkı-
lıp da son devre olarak anılan, 32 A’i 
geçmeyen priz ve aydınlatma linyele-
ri besleme bölümlerine gelindiğinde, 
gerek standartlar gerek ise yönetme-
liklerimiz; ilave koruma yani çıplak 
iletken ile direkt temas halinde çar-
pılmada dahi hayat kurtaracak olan 
azami 30 mA açma eşikli kaçak akım 
rölelerinin montajını yine bu hatlarda 

mevcut izolasyon malzemelerine ila-
veten ve onu tamamlayacak şekilde 
zorunlu kılmaktadır.

Esasen söz konusu priz hatlarında 
dahi IEC standartları 32 A seviyesine 
kadarki priz hatları için hayat koru-
ma eşikli 30 mA kaçak akım rölesini 
zorunlu kılmak ile beraber  32 A’ e 
kadar olup da yalnızca yetkili teknik 
personel tarafından kullanılacak olan, 
genel maksata tabi olmayan prizlerde 
de muafiyet sağlamaktadır. 

Öte yandan B maddesinde anmış 
olduğumuz yargıtay kararı ile ülke-
mizde oluşan mevzuat gereği IEC ta-
rafından üretim standartları oluşmuş 
mevcut teknik ve teknolojinin izin 
verdiği ölçüde en hassas eşikli kaçak 
akım rölelerinin ilgili son devrelerde 
kullanılması elzemdir.

C.1.2.) Elektrik arkı kaynaklı yangın 
korumada kaçak akım rölelerinin görevi; 

Paralel (Faz –Toprak Arası) elekt-
rik arkı arızalarında yangın çıkarmaya 
muktedir olan kaçak akım genliğinin 
300 mA olduğu laboratuvar orta-
mında yapılan deneyler sonucunda 
tespit edilmiş ve IEC (Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu) tarafından 
standartlaştırılmıştır.  Bunun altında 
eşiklerde çalışan kaçak akım röleleri, 
örnek ise 100 mA ve 30 mA eşikli ka-
çak akım röleleri yangın korumasını 
sırası ile 3 ve 10 kat daha güvenlikli 
olarak yerine getirir.

300 mA yangın koruma eşik-
li kaçak akım rölelerinin kullanımı; 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS 
HD 60364-4-42, Alt Madde 422.3.10’ 
da ele alınmaktadır. 

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 
yangın koruma eşikli kaçak akım röle-
lerinin kullanılacağı yer olarak açıkça, 
binaların kofre (yapı bağlantı kutula-
rının), ana elektrik besleme panoların-
daki ana devre kesicisine entegre ya 
da seri bağlanacak düzenekleri kas-
tetmektedir.  Öte yandan anılan yapı 

teknik
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bağlantı kutusu, kofre, sayaç kolon 
hattı üzerlerine hayat koruma eşikli 
kaçak akım düzenekleri konulması ta-
rifleri, açıkça konutları işaret etmekte 
olup,  endüstriyel yapılar ile bağlantı-
lı olarak düşünülemez. Hemen hemen 
hiçbir endüstriyel yapıda birden çok 
sayaç bulunmaz.  Hatta YG den bağ-
lı olan büyük endüstriyel tesislerde 
sayaç YG ölçü hücresi üzerinde bu-
lunmakta olup, yapı bağlantı kutusu 
veya kofre kurulması bu tesisler için 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde 
mevcut aşağıdaki ibare ile imkansız 
kılınmıştır.

"Yapıda tek sayaç varsa kofre tesis 
edilemez.”

Peki tek sayaçlı işletmelerde kofre 
tesis edilemeyeceği açıkça ifade edil-
miş bir yönetmeliğe uygunluk sağlan-
ması için halihazırda tek sayaçlı bir 
endüstriyel tesiste yine aynı yönetme-
likçe sadece kofre kurulabilen tesisler 
için öngörülen yangın koruma eşikli 
kaçak akım rölesi talep edilmesi doğ-
ru mudur?

Kesinlikle değildir.
Öte yandan 300 mA yangın ko-

ruma eşikli kaçak akım röleleri, IEC 

60364-4-42 Alt Madde 422.3.10’ da 
ifade olunduğu gibi, BE2 yangın risk-
li tesis sınıfına giren ve standart ile 
uyumlu şekilde Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliğince de aşağıda sıralanan 
koşulların sağlandığı endüstriyel te-
sislerde kullanılır.

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
III. TARİFLER Madde 3 –
f.5 – Yangın tehlikesi olan yerler: 

Tehlikeli olabilecek orandaki kolay tu-
tuşabilen maddelerin, elektrik işletme 
araçlarına bunlarda meydana gelen 
yüksek sıcaklık ya da arklar nedeniy-
le tutuşabilecek kadar yakın bulunma 
tehlikesi olan yerlerdir. Örneğin kâğıt, 
tekstil ve kereste fabrikalarının işlet-
me ve kurutma daireleri, ambarları ya 
da bunların bazı bölümleri ve açıkta 
bulunan bu şekildeki yerler, kuru ot, 
saman, keten ve kenevir ambarları bu 
gruba girer. Ayrıca motorları karbüra-
törlü olan araçların garajları ve bun-
ların ek bölmeleri ile kalorifer tesisle-
rindeki yağ yakma tesisleri de yangın 
tehlikesi olan yerlere girer. 

Yukarıda anılan yangın riskli te-
sisler haricinde patlayıcı ortamın bu-

lunduğu tesislerde yine 300 mA kaçak 

akım rölesi istenir. Bunlar haricinde 

kalan endüstriyel tesislerde 300 mA 

eşikli kaçak akım rölesi uygulaması 

yapılması dayatılamaz. 

300 mA kaçak akım rölesinin uy-

gulanmasında yine ilgili standart dik-

katlice incelendiğinde, 500 mA kaçak 

akım rölesinin de 300 mA yerine üste-

lik de devre kesiciye açtırma yapmak-

sızın, 500 mA sınırını aşan durumlarda 

teknik personele uyarı düşürecek ter-

tibat ile kullanılabileceği veya bunla-

rın yerine açtırma yapmayan izolasyon 

izleme cihazı kullanılabileceği görül-

mektedir. 

TS HD 60364-4-42 422.3.10- 

Tesisatta yangın riski olarak görülen 

noktalarda hata akımlarının sonuç-

larının sınırlandırılmasının gerektiği 

yerlerde; devre ya 

- Beyan artık akımı 0.5A’i aşmayan 

artık akım koruma cihazı ile korunacak  

ya da

- İzolasyon hatası oluşumunda 

alarm başlatacak izolasyon takip ci-

hazı ile sürekli izlenecektir. 
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