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Elektrik tesisatında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çarpılma sonucu ölüm ve yaralanmalar 
ve yangınlar meydana gelmektedir. Özellikle 2016 yılında Adana’nın Aladağlar ilçesinde 
yaşanan yurt yangını ve Sakarya da 5 kişinin çarpılarak ölmesine neden olan havuz kazası 
elektrik kaynaklı toplu ölümler olarak karşımıza çıkmaktadır. 	



Elektrik tesisatının kurallarını belirleyen yönetmelikler:	
•  “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” (EİTY), 	
•  “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” (EKATY), 	
•  “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” (ETTY), 	
•  “Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları”	
•  “Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi”	
•  “Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği” 	
•  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”	

Yönetmeliklerin yeterince okunmamakta,  
Geçmiş uygulamaları kanun gibi görüp 
hatalı konularda ısrar edilmektedir.  
Örneğin: İşletme topraklamasında 
topraklama sistemi gözetilmeden 2 ohm 
istenmekte veya topraklama hesabı 
yapılarak gözlü topraklamada açma 
akımını sağlayan değerin 1 ohm olarak 
hesaplanmasına rağmen ısrarla ilave 
kazık yapılarak bu değerin daha da 
düşürülmesine çalışılmaktadır.	



Kısa devre hesabının doğru olmaması veya yapılmaması nedeni ile kesme 
elemanının doğru seçilmemesi, 

q Projelendirme hataları:  
Ø   Kablonun döşenme şekli dikkate alınmadan yapılan hesaplamalar 

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde tüm 
cihazların açma zamanları istenmesine ve 
bunun için kaynaktan itibaren kısa devre 
hesabı gerekmesine rağmen, Elektrik İç 
Tes i s l e r i Yöne tme l iğ i nde s t anda r t 
tablolardaki teçhizatın kullanılması 
durumunda kısa devre hesabına gerek 
olmadığı belirtilmektedir.  



q Projelendirme hataları:  
Ø   Kablonun döşenmesinde çevre sıcaklıkları dikkate alınmadan yapılan 
hesaplamalar 

•  Projelerde değerleri ve özellikleri belirtilen teçhizatın kullanılmaması 
 



•  Topraklama sisteminde yapılan hatalar 

•  Kendin yap tamirleri ve proje dışında yapılan priz ve cihaz ilaveleri	



 
•  Düzenli yapılmayan tesis 



•  İç tesisatta kullanılan malzemelerin ömür sürelerine dikkat edilmemektedir. 
•  Priz ve anahtarlarda meydana gelen gevşek bağlantı nedeni ile priz ve/veya anahtar 

yüzeyinin ısınması 
•  Temel (doğrudan) ve hata anında (dolaylı temasa) koruma tamamen garanti edilememesi,  
•  Kablo ve iletkenlerin döşenmesinde yapılan hatalar  



•  Kullanılan ekipmanlarda meydana gelen hasarlar  
•  Aksesuarlar da bulunan (uyarı, emniyet ve isim levhaları, pankartlar, bakım günlükleri, 

ekipmanlar) eksiklikler veya hatalar  
•  İletken tesisleri ve bağlantılarında hatalar  



•  Koruma iletkenlerinin yanlış tesis edilmesi ve N iletken etiketleri, devrelerin işaretleri ve 
elektrik donanımlarında bulunan eksikler 	

•  Aşırı yük ve kısa devre koruma cihazlarının eksik veya yanlış tesis edilmiş olması, Potansiyel 
dengelemede eksiklikler veya hatalar 	

•  Çoklu priz kullanımı  

 	
•  Yalıtımda meydana gelen hatalar, örneğin; Çivi, vida, sıkışma ya da klipsler tarafından 

meydana hatalar 	



•  Kabloların yarıçaplarından daha çok bükülmesi 
dolayısıyla meydana gelen riskler  

•  UV ışınları nedeniyle, sıcaklık, nem, gazlar gibi çevresel 
etkilere karşı yalıtımda meydana gelen hasar / yaşlanma  

•  Yanlış kullanılan ısıtma cihazlarının uygun mesafede 
kullanılmaması, cihazı besleyen kablonun da cihaz 
tarafından ısıtılması sonucu yangınların başlaması 



•  Kemirgen	 hayvanların	 zararları,	 yetersiz	
ve	 gevşek	 k lemensler,	 darbe	 i le	
hasarlanmış	iletkenler		

•  Koruma	 cihazları	 arasında	 selektivite	
yapılmaması	 (Örneğin	 ışık	 panosunda	
kullanılan	 30	mA	değerindeki	 kaçak	 akım	
rölesinden	 sonra	 kullanılan	 300	 mA	
değerindeki	 kaçak	 akım	 rölesi	 S	 tipi	
olmalıdır.)	

•  İnvertör	 klima	 ve	 UPS	 cihazlarının	 veya	
çok	fazla	harmonik	yük	üretilen	yerlerde	A	
tipi	kaçak	akım	rölesinin	kullanılmaması,	

•  Yapı	ve	yapı	içerisindeki	teçhizatın	yıldırım	
etkilerine	 karşı	 iç	 ve	 dış	 yıldırımlık	
kullanılmaması,	

•  Alüminyum	 ve	 bakır	 i letkenler in	
bağlantıs ında	 yanl ış	 konnektörün	
kullanılması	 sonucu	 oluşan	 alüminyum	
oksidin	aşırı	ısınmaya	neden	olması.	

•  Ark	 hata	 cihazlarının	 elektriksel	 teçhizatı	
korumada	 kullanılmaması,	 Oluşan	 ark	
zaman	 içer is inde	 yangına	 neden	
olmaktadır.	



Yıl	 Ölüm	Sayısı	 Kaza	Sayısı	
2003	 2	 127	
204	 3	 130	
2005	 2	 73	
2006	 0	 89	
2007	 1	 114	
2008	 0	 101	
2009	 4	 76	
2010	 0	 103	
2011	 2	 56	

EÜAŞ,	TEİAŞ	ve	TEDAŞ’da	meydana	gelen	elektrik	kaynaklı	
kazalar	

2018	Yılı	1923	ölümlü	iş	kazasının	dağılımı	

115	kişi	



Elektrik kaynaklı yangın istatistiğine baktığımızda İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı 
verilerine göre elektrik kaynaklı yangınların oranı yaklaşık %30 dur. Dünya da diğer 
ülkelere ait yangın ve elektrik kaza istatistiklerine bakıldığında  2003 – 2016 yılları 
arasında Amerika Birleşik Devletlerinde meydana gelen 71.778 kazadan 2.652 (% 
3,69)  adedi elektrik akımından 3.526 (% 4,91)  adedi ise elektrik arkından 
kaynaklanan kazalardır. İngiltere’de elektrik kaynaklı yangınların oranı %24 olarak 
belirlenmiştir. 



Elektrik tesisatının periyodik kontrolü konusunda yapılan araştırmada Avrupa’da Birleşik 
Krallıkta elektrik tesisatının periyodik olarak yetkili kişilere yaptırılması tavsiye edilirken, 
diğer Avrupa ülkelerinde ev sahipleri elektrik tesisatından sorumlu tutulmaktadır 	

Birleşik Krallıkta periyodik muayene sıklığı 	
•  Ev sahipleri için 10 yılda bir,	
•  Kiralık evler için 5 yılda bir,	
•  Karavan için 3 yılda bir,	
•  Yüzme havuzu için yılda bir	
•  Kontrol yapılması yapılması tavsiye edilmektedir.	



Yapılan tesisat kontrollerinde muayene, ilgili tüm şartları dikkate alır ve aşağıdakileri kontrol 
eder:	
•  Topraklama ve bağlantısının yeterliliği.	
•  Şalt ve kontrol ünitelerinin uygunluğu. Örneğin, tahta sırtlı eski bir sigorta kutusu, dökme 

demir anahtarlar veya her ikisinin değiştirilmesi gerekmektedir.	
•  Anahtarların, prizlerin ve aydınlatma armatürlerinin işlevlerini yerine getirip getirmediği. 	
•  Kablolama sistemi türü ve durumu. 	
•  Dış mekanda kullanılmak üzere taşınabilir elektrikli ekipmanların, uygun bir artık akım 

cihazı (RCD) ile korunmalarının sağlanması.	

•  Yeterli tanımlama ve bildirimlerin varlığı.	
•  Aşınma ve yıpranma, hasar veya diğer bozulmaların kapsamı incelenmektedir.	









Japonya da enerji sektörüne ait düzenlemeler “Japonya Ekonomi, Ticaret Bakanlığı” 
tarafından çıkarılan kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Japonya da elektrik 
tesisatının kontrolü Bakanlıkça yetki verilen ve kar amacı olmayan dernekler tarafından 
yapılmaktadır. Japonya genelinde 10 adet bölgesel dernek bulunmakta olup yaklaşık 
11.000 elektrik mühendisi elektrik tesisatı konusunda görev yapmaktadır. Elektrik 
mühendisleri üniversiteden mezun olsalar da bu derneklerde işe stajyer mühendis olarak 
başlamakta test ve eğitim sahalarında aldıkları teorik ve pratik eğitimden sonra başarılı 
oldukları takdirde tam zamanlı olarak meskenlerin kontrolünde çalışabilmektedirler.	



Elektrik mühendisleri üniversiteden mezun 
olsalar da bu derneklerde işe stajyer mühendis 
olarak başlamakta test ve eğitim sahalarında 
aldıkları teorik ve pratik eğitimden sonra 
başarılı oldukları takdirde tam zamanlı olarak 
meskenlerin kontrolünde çalışabilmektedirler. 
Elektrik mühendislerinin büyük güçlü sanayi 
tesislerinin kontrolünü yapabilmeleri için daha 
ileri eğitimleri alıp başmühendis olmaları 
gerekmektedir. Elektrik tesisatının kontrol 
bedeli 1000 Japon yeni olup bu bedel doğrudan 
tüketiciden değil bölgede enerji sağlayan 
kurum tarafından tarife yolu ile alınmaktadır. 
Ancak büyük sanayi tesislerinin kontrol ücreti 
kendilerinden talep edilmektedir. Japonya’da 
evlerde elektrik güvenliği için sadece bir 
kuruluşun çalışmasının yeterli olmadığı 
görülmüş olup birden fazla kurumun birlikte 
işbirl iğ i içerisinde olması gerekli l iğ i 
görülmüştür.	



•  Elektrik tesisatının izolasyon direnci 
ölçülmektedir.	

•  Topraklama direnci ölçülmektedir.	
•  RCD ler mekanik olarak kontrol edilmekte 

ancak görülen eksiklik elektriki olarak 
kontrol edilmemektedir.	

•  Prizlerde yanma, çatlaklık veya kırılma 
olup olmadığı araştırılmakta.	

•  Elektrik tesisatındaki her vida ve cıvata 
torklu tornavida ile yeniden sıkıştırılarak 
kontrol edilmektedir.	

Yapılan kontroller sonucu tesisatın onarımı 
kullanıcıya bırakılmakta, tesisatı yaptırmadığı 
takdirde oluşacak kaza ve yangınlardan 
kendilerinin sorumlu tutulacağı belirtilmektedir. 	



Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. tarafından 4 personel ve 2 adet çok fonksiyonlu test 
cihazı ile sahada elektrik iç tesisatı kontrol işlemi yapılmıştır. Öncelikle yaşamın yoğun 
olduğu alanlar seçilerek burada denetimler yapılmıştır.	



Sıra	No	 Kullanım	Alanı	 Adet	

1.	 Atölye	 4	
2.	 Bilim	merkezi	 1	
3.	 Camii	 1	
4.	 Düğün	salonu	 3	
5.	 Mesken	 5	
6.	 Fabrika	 1	
7.	 Halı	saha	 4	
8.	 Hastane	 4	
9.	 Hayvanat	bahçesi	 1	
10.	 K u r u m l a r a 	 a i t	

hizmet	binaları	
26	

11.	 Huzur	evi	 2	
12.	 Kafeterya	 9	
13.	 K a m p 	 e ğ i t i m	

merkezi	
1	

14.	 Ketem	 1	
15.	 Kur’an	kursu	 1	
16.	 Müze	 1	
17.	 Okul	 204	
18.	 Öğrenci	yurdu	 60	
19.	 Pansiyon	 35	
20.	 Sağlık	merkezi	 52	
21.	 Sosyal	tesis	 72	
22.	 Spor	salonu	 8	
23.	 Stadyum	 1	
24.	 Ticarethane	 1	
25.	 Trafik	eğitim	alanı	 1	

26.	 Yemekhane	 2	
27.	 Yüzme	havuzu	 1	

Sıra	
no	 Hatanın	Türü	 Adet	

1	
2Ω'un	üzerinde	görülen	
işletme	topraklaması	 179	

2	
Kaçak	akım	rölesinin	
bulunmadığı	linye		 268	

3	
Kaçak	akım	miktarının	
30	mA'i	geçen	yerler	 49	

4	 Kontrol	edilen	KAKR		 3732	
5	 Arızalı	röle		 271	
6	 Arızalı	kondansatör		 7	

7	
Topraklama	bağlantısı	
bulunmayan	priz		 2330	

8	
Priz,	anahtar,	kablo	ek	
yeri,	yalıtım	bozukluğu	
gibi	problem		 4114	



Ülkemizde milli servetimizi ve vatandaşlarımızı korumak için elektrik tesisat denetiminin 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda öncelikle denetim firmalarının mevzuatının 
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım 
Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği lağvedilip yerine Elektrik 
Tesisleri Yönetmeliği ortak bir komisyon eli ile hazırlanmalıdır. Bu yönetmelikte IEC normları 
dikkate alınmalı ve güncelliğinin sürekli olması sağlanmalıdır. 	



Elektrik tesislerinin denetlenmesi; elektrik denetim sektöründe işlerin düzgün yapılmasını, 
elektrik mühendislerine yeni istihdam sahasının oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu sektörde 
denetim yapan kurum, kuruluşlardan yeterli teknik altyapıya sahip olanlara lisans verilmeli ve 
bu kurumlarda sürekli denetlenmelidir. Elektrik iç tesisatlarının sürekli denetlenmesi elektrik 
dağıtım şebekesinin doğal uzantısı olan iç tesisat da meydana gelen arızalar şebekede elektrik 
kesintisini azaltarak dağıtım şirketlerinin kalite göstergelerinin artması sağlanacaktır. 	

Yapılan hesaplamalara göre ülkemizde 42 Milyon elektrik 
abonesi olup bunların kontrolü için en az 3.000 Elektrik 
mühendisinin istihdamı sağlanacaktır. Ancak bu denetim 
kuruluşlarının: 

1.  İç tesisat kontrol cihazlarına sahip olması, 
2.  Personelini eğitebileceği test ve ölçü sahası olması, 
3.  Test firmalarının da periyodik olarak Bakanlık 

denetçileri tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 



Bakanlıkça denetim yetkisi verilen firma/
firmalar tarafından tesisat kontrolü 
yapılacak abonelerin belirlenmesi	

Aboneliğin bulunduğu mekanda tesisat 
kontrolünün yapılması * ve denetim 

raporunun hazırlanması	

Denetim raporunun bir nüshasının 
aboneye teslimi	

Denetim raporunun bir nüshasının 
EDAŞ’a teslimi	

Varsa görülen aksaklıkların giderilmesi 
için 1 ay süre verilmesi. **	

Abonenin aksaklıkları gidermemesi 
durumunda 1 ay içerisinde elektriğinin 

kesilmesi için EDAŞ’a bildirim.	

1 ay süre içerisinde eksiklikleri 
giderilmeyen abonenin elektriğinin 

kesilmesi	

Ay içerisinde denetimi yapılan abonelere 
ait denetim bedelinin GTŞ veya tedarikçi 
tarafından denetim firmasına aktarılması	

EDAŞ tarafından abone bilgilerinin 
güncelliğinin denetlenmesi. Usulsüz kullanım 
durumunda GTŞ’ye veya tedarikçiye bildirim.	

Denetim bedelinin 4 yıllık süre içerisinde 
aboneden aylık olarak tahsili	

*  Tesisat kontrolünde istenecekler:	
- Tüm prizlerde topraklamanın varlığı kontrol edilmeli,	
- Kabloların izolasyon testi (1 kV’ta 1 MΩ değeri görülmeli)	
- Metal aksamlı cihazlarda süreklilik testi.	
- Kaçak akım koruma rölesinin elektriki olarak kontrolü	
- Evdeki toplam kaçak akım miktarının tespiti,	
- Termal kamera ile (%40 yüklü durumda) sigortaların kontrolü	
- Çevrim empedansı ölçümü ile sigortaların değerinin uygunluğunun kontrolü	
- Enerji tasarrufu, elektrik güvenliği konusunda abonenin bilgilendirilmesi.	
- Vidaların torklu tornavida ile sıkılarak gevşek veya çok sıkı bağlantının önüne geçilmesi.	
- Elektrik kazalarında yapılması gereken acil durumlar hakkında bilgilendirme.	
 	
** Gelir durumu muhtarlıklarca belirlenen abonelere Bakanlıkça anlaşmalı bankalarca kredi verilmesi ve bu kredinin 2 yıl içerisinde 
elektrik faturalarına eklenerek tahsili.	







Elektrik	Makinaları	
Mühendisliği	

Aydınlatma	
Mühendisliği	

Enerji	Nakil	Hatları	
Mühendisliği	

Elektrik	Tesisat	
Mühendisliği	

Koruma	ve	Röle	
Mühendisliği	

Elektrik	Dağıtım	
Mühendisliği	

Elektrik	Piyasası	
Mühendisliği	

Kablo	ve	İletken	
Mühendisliği	

Güç	Elektroniği	
Mühendisliği	

Elektrik	Kontrol	
Mühendisliği	

Yıldırımdan	Koruma	
Mühendisliği	

Yenilenebilir	Enerji	
Mühendisliği	



TEŞEKKÜRLER	


