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• Haber bültenlerinde hep 
duyduğumuz bir cümle..

• «… ‘de elektrik kontağından 
kaynaklandığı tahmin edilen 
yangın sonucunda…

Dikkat Yangın!..

2M.Çeçen Yangın Semineri



Sizce bu ofiste çıkan yangın bir prizde başlamış olabilir mi?



Elektrik kaynaklı yangınların 
nedenleri..?

Kablo ve 
Kablo Montaj  

Hataları

Ekipman 
Hataları

Kötü Tasarım 
ve Montaj

Bakım 
Onarım ?

Harici 
Etkiler

?



Kablo ve Kablolama Hataları

Hasarlı 
Yalıtım

Aşırı 
Yük 

Yetersiz 
Kesit

Yetersiz 
Koruma

Kemirgen 
Hayvanlar

Arızalı 
Kablolar

Bu arada kablo kısa devrelerinin yangın ve dış etkilerden                                    
kaynaklanabileceğini de ekleyelim.



Yüksek yangın riskli bir elektrik tesisatı.



Kablolama ve Bağlantılar

• Lamba duyunun üst kısmına gevşek bağlantı veya lambadan gelen ısı, 
uzun süre kablolama yalıtımının bozulmasına neden olabilir.

• Isıya maruz kalan bağlantı noktalarının üzerinde kir veya nem birikmesi, 
terminaller arasında yangın tetikleyebilir.

• Bağlantı noktaları ve klemenslerdeki kötü temas sonucu korozyon 
oluşur. Korozyonla oluşan kötü temas ark oluşturarak yangına neden 
olur.

• Elektrik panoları başta olmak üzere, tüm gevşek bağlantılar lokal ısı 
üretirler.

• Bir aygıta bağlı priz, fiş ve kablo yalıtımının renk değişimi, kavrulması 
ciddi bir belirtidir. Bu belirtiler enerjiyle temas noktalarında yüksek geçiş
dirençli bağlantı olup ısı üretirler.

• Üretilen ısı bağlı malzemenin tutuşma sıcaklığına erişmesi halinde 
yangın oluşur.



Kablo bağlantı tespit kroşelerinde kablonun aşırı sıkılarak bağlanması
kablo izolasyonunda deformasyona ve faz-faz veya faz-toprak arası
kısa devresine ve yüksek sıcaklık sonucu yanmasına neden olur.

Elektrik panolarında fiş ve prizlerde kir ve/veya nem birikmesi, izolasyon kaybı 
sonucu ark oluşmasına neden olur.

Kablolama ve Bağlantılar



Uzatma Kabloları
• Metal gövdeye bağlı hasar görmüş güç kablosu,

düşük direnç nedeniyle yüksek kısa devre
akımına maruz kalır.

• Metal sarımlı haldeki uzatma kabloları kablo
uzunluğuna bağlı olarak hem mekanik etki
yanında, değişken kapasitif etki nedeniyle aşırı
yük halinde yangın riski yaratır.

• Grup Prizler; çoklu kullanımda yüke maruz
kaldıklarında aşırı ısınma kaynaklı yangın riski
yaratır.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HDeN6QEmP6-uVM&tbnid=HfaBxncLhHxuRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thatcleverchick.com/2011/03/&ei=-xaPU9jMCabLsQSfzoD4CQ&bvm=bv.68235269,d.aWw&psig=AFQjCNEiaopuvNk14VrSXTq7GZctsW4VWg&ust=1401972371752905


Hasarlı Kablo – Hasarlı Kablo İzolasyonu

Kablonun 
Yaşlanması

Mekanik
Hasar 

Titresim
ve

Stres

Kemirgen 
Hayvan

Diğer kablo 
ve sıcak 
boruların 

etkisi

Örnek: Tek damarlı ve mekanik olarak korunmamış kabloların sıcak buhar hatlarının üzerinde veya
yakınında monte edilmesi.

Daşınma
ve 

Yıpranma

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qJU9WXQhcPOQHM&tbnid=AYgDEpxF0ilN9M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.flickr.com/photos/kbeartx/1063169/&ei=jCq9U43dG4KWyASj2YDQCw&bvm=bv.70138588,d.aWw&psig=AFQjCNEGfTmkCXVShqLCmoyarhhIGoHpZQ&ust=1404992506679675


Kemirgenler



Ekipman Hataları

Yaşlanma  

Aşınma

Yıpranma

İşletme ve 
Bakım

Aşırı Yük Çevre 
Koşulları

Zayıf 
Havalandır

ma

Yetersiz 
Elektriksel 

Koruma

Örnek: Hatalı uzatma kabloları, fanı bozuk saç kurutma makinası, devrilmesi halinde riskli 
elektrik sobaları vb.



Kötü tasarım                           

Kötü Montaj

Standart ve 
Yönetmelik

lere
uyulmaması

Uygunsuz 
Kablo 

Kullanımı

Aşırı Yük ve 
Kısa Devreye 
Karşı Yetersiz 

Koruma

Çevre 
Koşullarına 
uyumsuz 
malzeme 
Kullanımı

Kötü 
İşçilik

Yetersiz 
Yangın 

Önlemleri

Örnek: 
1. Sadece korunmuş alanlarda, boru ve kroşe tespitiyle kullanılabilecek NYM tipi kabloların 

toprak altında, branşman hatlarında kullanılması.
2. Yönetmelikte yasaklanan priz çoğaltıcı ve uzatma kablolarının kullanımı.

Elektrik taşıyan iletkenler hata halinde 
«Beslemenin Otomatik Kesilmesini Sağlayan 
Koruma Aygıtı ile korunmalıdır.   IEC - EİTY



Yangın Yayılma Tehlikesi 

• Kablo sistemi dahil elektrikli ekipmanların 
toplam yangın tehlikesine katkısı tüm binadan 
ayrı olarak değerlendirilemez.

• Tüm kablolama sistemlerinin seçimi ve montajı, 
yangın güvenliği ve bütünlüğü göz önünde 
bulundurularak yapılmalıdır.

• Ana güç ekipmanları, örneğin  Güç 
transformatörleri, yangına dayanıklı yapıya sahip 
bir bina yapısı içine yerleştirilmelidir.

• Yapı içinde kablo bacası ve benzer yerlerde 

yangın bariyeri oluşturulmasında kablo geçişleri 

de yangın sızdırmazlığına haiz hale getirilmelidir.



Yangın Bariyerli Kablo Geçişi



İşletme ve Bakım Eksikliği

Aşırı Yükün 
Önlenesinde 

Hata

Pano ve 
Evlerde  

Bakımsızlık

Yetersiz Test 
Kontrol ve 
Denetim

İşletme ve 
Bakımda 
niteliksiz 
Personel

Yanıcı 
Malzemelerin 

Elektrikli 
Cihazlara yakın 

yerleşimi

Çalışma 
sırasında 

verilen Hasar

Örnek: 

1. Eksik bağlantı kutusu kapakları veya pano önünden çekilmiş kablolara hasarlanabilir.

2. Kurulumdan sonra ısı yalıtımı içinde kalan kablolar.



Standart dışı/hasarlı Anahtar ve Prizler



Yıldırım 
Darbesi

YG Şebekesi 
Kaynaklı 
Darbeler, 

Transientler

O
Tesisatın 

Bulunduğu 
ortamnda

Yangın çıkması

Çalışma 
Ortamının 
değişimi

Tesisatın kullanım şeklinin değişmesi, olumsuz koşulların ortaya çıkması.. Örneğin tekstil
için kurulan bir tesisatın marangoz atelyesi olarak kullanılmaya başlaması, yanıcı
parlayıcı malzemelerin depolandığı bir yer olarak kullanılmaya başlanması vb.

Dış Etkenler



• Konuya teknik yönden ve biraz daha yakından bakalım.
• Bundan sonraki bölümde değerli hocam Prof.Dr. Osman Sevaioğlu’nun

kaynaklarından yararlanarak devam edeceğim.



• Kaçak Akım / Hata Akımı ikilemi!. Ve KAR Tanımı!.

Kaçak Akım: 
Kablolar ve sınıf.1 cihazlar normal işletme halinde fazlar ve nötr 
iletkenleri arası kondansatör gibi çalışmaları ve  izolasyonlarından 
kaynaklanan sızıntı akımları toplamından oluşan kaçak akım oluşturur. 
Dikkat normal işletme halinde..

Hata Akımı;
Kablolar, Pano ekipmanları sınıf 1 cihazların izolasyon delinmesi veya 
izolasyon hatası halinde gövdeleri üzerinden topraklama hattı veya nötr 
iletkeni üzerinden beslendiği kaynağın yıldız noktasına akan akımdır. 
Hata Akımı normal işletme hali değildir. Risk oluşturur.

Ana Şalterlere toroidli RCD, Binalara 30 mA YKŞ?. Doğru bir uygulama mı?



• Büyük güç tüketen tesislerin pano ana 
şalterlerinin çıkışında toroidli RCD’lerin 
takılması istenmekte, takılmaması 
halinde denetim kusuru işlemiyle 
karşılaşılmaktadır.

• Bu toroidli sistem ana şalter üzerinden 
çekilen kapasitif kaçak akımlar ile 
izolasyondan kaynaklı sızıntı akımı 
bileşenlerinin büyük değerli hata 
akımları oluşturması sonucu gereksiz 
açmalar yaratır. Biz buna hatalı açma 
adı veriyoruz. Herhangi bir koruma eşiği 
de yoktur.

• Sonuç toroidli ana şalter RCD’leri 
işlevsiz ve gereksizdir.

Ana Şalterlere toroidli RCD (KAR) doğru bir uygulama mı?



• Panolara takılması istenen 300 mA koruma eşikli YKŞ’ler. Yangın 
eşikli olarak tanımlanmaktadır.

• Yangın eşikli şalter tanımı bir pazarlama yöntemidir. Zira bu cihaz, 
hata akımının 300 mA değerine ulaşması halinde açması mümkündür. 

• Peki yangınlar sadece faz-toprak arızası halinde mi çıkar? 
Kesinlikle hayır. Zira elektrik kaynaklı yangınlar genellikle sadece 
bir faz veya sadece nötr iletken hatasından yani seri arklar ile faz 
faz-faz ve faz nötr arası arklardan çıkmaktadır. Bu saydığımız 
hususların hiçbirinde 300 mA RCD işlev görmez. Dolayısıyla YKŞ 
deyimi doğru değildir. 

• Tek işlevi ise bağlı olduğu pano topraklama yayılma direnci şayet 
166,66 Ohm’dan küçük ise hata akımında koruma sağlar.

•

Binalara 30 mA YKŞ?. Doğru bir uygulama mı?



Yangın Elektrik Kontağından mı Çıkmış?.

Elektrik Arızası veya Kısa Devre

Elektrik Kısa Devresi;

Bir veya birden fazla sayıda enerjili faz
iletkeninin izolasyon hatası veya kaza
ile;

o Fazların birbirine,

o Fazın nötr iletkenine
o Fazın toprak iletkenine temas etmesi ile
Bu iletkenler üzerinden kaynağa yani, 
Transformatör Merkezine doğru aşırı akım 
akması halidir.

Kısa DevreNoktası



Elektrik Kontağı Nedir ?
Elektrik Arızası veya Kısa Devre

Aşırı Akım ile tetiklenen Kısa Devre Akımı 
koruma aygıtı (Sigorta, Şalter veya AFCI) 
gereken zamanda kesilmezse kısa devre 
akımını taşıyan tesisat elemanlarında aşırı 
ısınama sonucu;

o İzolasyonun eriyerek bozulmasına,

o Ark oluşmasına,
o Ark sıcaklığının etkisiyle izolasyonun 

tutuşmasına,
o Yanma olayının gerçekleşmesine,

Ve yangının başlamasına neden olabilir.

Kısa DevreNoktası



Elektrik Arızalarının Nedenleri

o Eskiyerek bozulmuş ve yırtılmış veya 

kırılmış izolasyon,

o Çıplak havai hatlara uzanan ve kısa 

devre yaratan ağaçlar,

o Uygun şartları taşımayan elektrik

panolarının içine su alması,

o Rüzgâr, fırtına, kar veya araç çarpmaları

nedenli enerjili iletkenlerin kısa devre 

olması,

o Rüzgar veya harici etkiyle (kuşlar) kısa 

devre oluşması sonucu faz arası kısa 

devre veya enerjili iletkenin yere 

düşerek otları tutuşturması. (Orman 

Yangınları

İletkenlerin kısa devre hali

Sayfa 25M.Çeçen Yangın Semineri



Kablo KesitAnalizi
Kısa devre sonucunda tutuşan ve  

yangına yol açan kablo kısa devre  

akımının yarattığı ısının içten dışa  

doğru yayılması nedeniyle içten  

dışa doğru kızarır, gevrer, kararır  

ve sonunda yanar.

Bu nedenle de, içinden kısa devre  

akımı geçen bir kablonun  

izolasyon tabakasının iletkene  

temas eden yüzeylerinde yanma,  

kızarma, kararma meydana gelir.

İstanbul, Bayrampaşa, Vatan Mahallesi, Esenler  

Sitesi, Ateş Sokak, Çözel İş Merkezi No. 3,  

adresinde Ticari Faaliyet gösteren Modelsa  

Elektrik ve Plastik Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.  

yangını, 26.09.2014

Kısa devre akımı, kablonun iletkene temas  

eden iç yüzeyinde içten dışarıya doğru 

yanma  meydana getirir.



Sıvılaşan PE

ve

PVC malzeme

Ankara, Siteler, Özbay Mobilya  

Yangını (04.02.2013)

Yanıcı Temel Malzemeler
Elektrik tesisatında yanıcı  
özelliği olan temel  
malzemeler;

o Polietilen (PE) ve poli-
Vinyl-Klorür (PVC) kablo  
kılıfları,

o Termik manyetik şalter ve
kontaktörlerin gövdeleri,

o Plastik pano kutularıdır.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Aşırı akıma bağlı ısınma, sıcaklık
yükselmesi ve tutuşma

o Devrede bir kısa devre ve buna  
bağlı aşırı akım (normalin en az
10  katı) ortaya çıkar,

o Bu akımın geçtiği bakır 
iletkenleri  ısıtmaya başlar,

o Bu ısınmaya bağlı olarak  
Polyethylene (PE) ve Poly-
Vinyl- Chloride (PVC) kablo 
kılıfları ve  diğer plastik 
malzemeler; ısınır,  yumuşar, 
cikletleşir, sıvılaşır ve  sonunda 
akmaya başlar.

Sıvılaşan PE ve PVC tıpkı diğer sıvı petrol  

türevleri gibi, aynı yanıcılığa sahiptir.

Sıvılaşan PE ve PVC malzeme

Elektrik Tesisatında Yanıcı Malzemeler

Sayfa 28M.Çeçen Yangın Semineri

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Tesisatında Yangını

Başlatan Etkenler

Elektrik tesisatında  
aşağıdaki iki farklı

yangın

etkiden

birisi ile başlar;

o Aşırı akıma bağlı ısınma,  

sıcaklık yükselmesi ve  

tutuşma,

o Aşırı gerilime bağlı ark ve  

buna bağlı tutuşma

Elektrik Tesisatında Yangının Başlaması

Aşırı akıma bağlı olarak ergimiş bir kablo kılıfı

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kaynak (Yangına neden olan Unsur):

İçinden geçen kısa devre akımı veya  

aşırı akım nedeniyle yangının  

başladığı kesici, kablo, trafo, motor,  

elektronik kontrol birimi gibi esas  

devre elemanı,

Kurban (Yangından etkilenen Unsur):

“Kaynak”tan başlayan yangından  

dolayı ortaya çıkan ısı etkisi ile dış  

kısmı tutuşan ve yanmaya başlayan,  

fakat içi temiz kalan eleman

Sıkça yapılan hata; “Kurban” ın  

“Kaynak” ile karıştırılması ve bu  

şekilde teşhis ve tespitte yanılmadır. Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Aşırı akıma bağlı ısınma, sıcaklık
yükselmesi ve tutuşma;

o Bunun sonucunda kablonun  
izolasyonu açılır ve fazlar ve nötr  
iletkenleri birbirine temas eder,

o Bu temas noktasında sıcaklık daha  da 
yükselir, hatta bazen ark dahi  
başlayabilir.

o Sonunda kablonun Polyethylene  (PE) 
ve Poly-Vinyl-Chloride (PVC)  kılıfı
tutuşur ve yanmaya başlar.

Elektrik İç Tesisatında Yangının Başlaması

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Aşırı akıma bağlı ısınma, sıcaklık
yükselmesi ve tutuşma

o Tutuşan bu sıvı malzeme yanar  
vaziyette yere doğru akar ve  
altındaki diğer malzemeleri  
tutuşturur,

o Bu şekilde yangın genişler.

Elektrik İç Tesisatında Yangının Başlaması

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Metal Perde üzerine döşenen ve Kısa Devre sonucu ortaya  

çıkan Aşırı Akıma bağlı Isınma ile Yanmaya başlayan Kablo

Elektrik İç Tesisatında Yangının Başlaması

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik İç Tesisatında Yangının Başlaması

(FR) Yanmaz (Silikon) Kablo

o Fırın gibi yüksek sıcaklıkların  

olduğu yerlerde,

o Acil kaçış asansörlerinde

kullanılır.

Aleve ve ısıya 60-90 dakika süre  

ile dayanması gerekir.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Tesisata normal  

adedinden veya  

kurulu gücünden  

daha fazla tüketici  

cihazının/ekipmanını  

n bağlanması

Tesisattan aşırı  

akım geçmeye  

başlaması

ve tesisattaki

ekipmanlarda

ısınma

Ekipmanların XPLE  

ve PVC  

malzemelerinde  

sıvılaşma, Bu sıvının  

yere doğru akması,  

kabloların bakır  

iletkenlerinin açığa  

çıkması,

Yanar vaziyetteki  

XPLE veya PVC  

malzemenin diğer  

eşyalara akması  

ve yangının  

başlaması

Aşırı Akım  

(Kablonun/ekipmanın normal anma akımının
% 10-50 fazlası)

Kısa Devre Akımı  

(Kablonun/ekipma  

nın normal anma  

akımının % 50-

1000 fazlası)

Kabloların bakır  

iletkenlerin  

birbirine temas  

etmesi, kısa  

devrenin meydana  

gelmesi ve

“ark”ın oluşması

“Ark”ın sıvılaşmış  

XPLE veya PVC  

malzemeyi  

tutuşturması

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



V(t) = 220 Volt (rms)

+

Linye Kablosu  
0,143 Ohm

Güç Kaybı = 32,3 Watt

Fişin Bağlantı Noktası  
1 Ohm

Güç Kaybı = 226,1 Watt

Üçlü Priz Kablosu  
0,021 Ohm

Güç Kaybı =4,84 Watt

Isıtma Cihazı  
Kablosu  

0,021 Ohm
Güç Kaybı =4,84 Watt

Isıtma Cihazı  
12,77 Ohm

Güç Kaybı = 3,04
kWatt

15,76Amper

Elektrik İç Tesisatından başlayan Yangınlar

Güç kaybı ve yanma, direncin en fazla olduğu noktada olur. Bu nokta ise,  

bağlantının zayıf olduğu, buna bağlı olarak da direncin yüksek olduğu kontak  

(temas) noktalarıdır.

Direncin en fazla olduğu, buna bağlı  
olarak da güç kaybının en fazla  
olduğu (ergimenin ve yanmanın  

olduğu) nokta

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



V(t) = 220 Volt (rms)

+

Linye Kablosu  
0,143 Ohm

G.K.= 5,29 kW

Fişin Bağlantı Noktası  
1 Ohm

G.K.= 37,05 kW

192,5Amper

Ölü (İçinden kısa devre

akımı geçmeyen) Devre

Kısa Devre  

Noktası

Isıtma Cihazı

Elektrik İç Tesisatından başlayan Yangınlar

Bu durumda kısa devre bu noktada olur ve devrenin kısa devre noktasından  itibaren 
tüketici noktasına kadar olan (sağ) tarafında kalan devre yanmaz, temiz kalır.

Devrenin temiz kalan  
kısmı

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Hava elektriği geçirir, yani geçirgendir.

Paschen Kanununa(*) göre  
birbirine temas etmeyen iki iletken  
arasına normal atmosferik basınç  
altında 0,1 mm aralığa 340 Volt  
uygulandığı takdirde ark başlar.

Her hava aralığı için belli bir ark  
oluşma gerilimi vardır. Bu gerilim  
uygulandığı takdirde ark başlar.
-------------
(*) Wadhwa, C.L. (2007). High Voltage Engineering (2nd ed.). New Age  

International. pp. 10–12. ISBN 8122418597.

Elektrik İç Tesisatında Yangının Başlaması

0,1 mm

Ark sonuçta bir kıvılcımdır.  
Üzerine düştüğü, dokunduğu her  
şeyi tutuşturur ve yakar.

Ark ve Ark’a bağlı Yangınlar

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu

https://en.wikipedia.org/wiki/s%2Blaw%26hl%3Den%26sa%3DX%26ei%3DRBdmUZ4TwpSpAcHOgfgH%26ved%3D0CEkQ6AEwAw#v%3Donepage%26q%3Dpaschen
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number


Ark sonucu oluşan Boncuklaşma
Ark sonucu oluşan 

Boncuklaşma (Topaklaşma)

Ark yüksek sıcaklık  
oluşturarak hava yolu ile  
akan bir elektrik akımıdır.  
Bu yüksek sıcaklık 1084 oC  
de ergiyen bakırı kolayca  
ergitir ve sıvı hale getirir.
Sıvı hale gelen bakır,  
“cohesive” çekme kuvveti ile  
topaklaşır ve donar.

Arkın sıcaklığı 1000oC –
2000oC arasındadır.
Bu sıcaklıkta bakır kolayca
ergir.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Ark sonucu oluşan Boncuklaşma
Ark sonucu oluşan 

Boncuklaşma (Topaklaşma)

Ark yüksek sıcaklık  
oluşturarak hava yolu ile  
akan bir elektrik akımıdır.  
Bu yüksek sıcaklık 1084 oC  
de ergiyen bakırı kolayca  
ergitir ve sıvı hale getirir.
Sıvı hale gelen bakır,  
“cohesive” çekme kuvveti ile  
topaklaşır ve donar.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Ark sonucu oluşan Boncuklaşma 
(Topaklaşma)

Ark yüksek sıcaklık oluşturarak hava  
yolu ile akan bir elektrik akımıdır.
Bu yüksek sıcaklık 1084 oC de  
ergiyen bakırı kolayca ergitir ve sıvı  
hale getirir.
Sıvı hale gelen bakır, “cohesive”  
çekme kuvveti ile “boncuklaşır”  
(topaklaşır) ve katılaşır.

Ark sonucu oluşan Boncuklaşma

Ark sonucu oluşan boncuklaşmanın  

Elektron Mikroskobu altındaki  

Görüntüsü

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kısa Devre Akımı nedeniyle Kablonun kısa 

bir Süre içinde Aşırı Isınması sonucunda 

yüzeyinde meydana gelen Menevişlenme

Kısa devre akımları nedeniyle iletkenin  

sıcaklığının çok kısa süre içinde (milisaniye  

mertebesinde) çok yüksek düzeylere  

çıkması durumunda, bakırın moleküler  

yapısı değişmekte, soğuması halinde ise  

tekrar eski moleküler yapısına ve rengine  

geri dönememektedir.

Dikkat!.

“Vişne Çürüğü” (meneviş) renginde bir oksit  

tabakası oluşması, kablodan kısa devre  

akımının geçtiğinin tipik işaretidir.

Aşırı Isınma Sonucu oluşan Menevişlenme
(“Vişne Çürüğü” Rengine bürünme)

İstanbul Sanayi Odası, Odakule İş Merkezi  

Yangını, 02.02.2016

Aşırı Isınma Sonucu oluşan  

Menevişlenme (Renk Değişimi)

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Panosu Yangınları

Panodaki kontaktörlerden  

geriye sadece onların bakır  

bobin sargıları kalır.

Tuzla, Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.  

Deposunda 29.08.2012 günü, Saat 19:02  

de çıkan Yangın

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik İç Tesisatından başlayan Yangınlar

Güç kaybı ve yanma, direncin en fazla olduğu noktada olur. Bu nokta ise,  

bağlantının zayıf olduğu, buna bağlı olarak da direncin yüksek olduğu kontak  

(temas) noktalarıdır.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kablo Kesit Analizi –Süngerleşme

Süngerleşme: Kablonun PE (Poly-

ethylene), PVC veya XPLE malzemesinin  

içiki iletkenden gelen sıcaklık ve ısı  

nedeniyle ergiyerek köpürmesi ve sünger  

halini alması

Kaynak Kablo: Kablodan geçen kısa devre  

akımının düşük olduğu veya kısa devre  

akımı değil de, “aşırı akımın” geçtiği  

durumlarda kablonun iç yüzeyinde  

değişimi olmamakta, sadece kaynama,  

köpürme, baloncuklaşma, kabarcıklaşma,  

süngerleşme olmaktadır.

Ankara, Etimesgut, Anadolu Kuruyemiş  

Mağazası Yangını, 30.07.2015

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kablo KesitAnalizi

Kurban Kablo:

Kesiti temiz çıkan bir başka kablo örneği; 

Kablonun dışı dış etken nedeniyle yanmış,  

islenmiştir, fakat içi temizdir.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kablonun içine bakılması:

o Eğer kablo “Kaynak”  

ise yanma içeriden  

dışarıya doğru olur,

o Eğer kablo “Kurban”

ise yanma dışarıdan

içeriye doğru olur

Burada yanma içeriden  

dışarıya doğrudur.

Kablo KesitAnalizi;
Kablonun “Kaynak” mı “Kurban” mı olduğunun İncelenmesi



Kablo KesitAnalizi;
Kablonun “Kaynak” mı “Kurban” mı olduğunun İncelenmesi

Kablonun içine bakılması:

o Eğer kablo “Kaynak” ise yanma içeriden  

dışarıya doğru olur,

o Eğer kablo “Kaynak” ise yanma içeriden  

dışarıya doğru olur ve burada olduğugibi,  

kablonun içindeki sıvılaşma ve kaynama  

nedeniyle kablonun kılıfı ,ç,ndeki basıncın  

yükselmesi nedeniyle şişer

o Bu tespit yanmanın içeriden dışarıya  

doğru olduğu anlamına gelir

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kurban kablolar:

İçleri yanmamış durumda (içleri beyaz  

renkte) olan kablolar

Kablo Kesit Analizi;
Kablonun “Kaynak” mı “Kurban” mı olduğunun İncelenmesi

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kurban Kablo:

Yangının olmadığı  

yandaki odadaki  

kablonun dış kısmı hiç  

yanmamış ise, o zaman  

bu kablo “kaynak” değil,  

“kurban” dır.

Zira, eğer bu kablodan  

kısa devre akımı geçmiş  

olsa idi, o zaman  

kablonun her iki odadaki  

kısımlarının aynı şekilde  

yanmış olması gerekir  

idi.

Kurban Kablo
Yangının olmadığı odadaki Kablonun Durumu

Asma Tavan

İstanbul Sanayi Odası, Odakule  

İş Merkezi Yangını, 02.02.2016

Yangının başladığı  

odadaki dış kısmı  

siyahlaşmış (yanmış)  

kablo

Yangının olmadığı

odadaki dış kısmı

yanmamış kablo

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kablo KesitAnalizi;
Kablonun “Kaynak” mı “Kurban” mı olduğunun İncelenmesi

Kurban Kablo:

Kablonun açıkta olan kısmı dışarıdan gelen  

yangın alevi ile yanmıştır.

Kablonun alçıpan kaplamanın altında kalan  

kısmı korunmuş ve yanmamıştır.

Bu durum kablonun, içinden geçen kısa  

devre akımı ile yanmış olmadığının işaretidir.  

Eğer öyle olmuş olsa idi, o zaman kablonun  

tümüyle yanmış olması gerekir idi.

Samsun, Tekkeköy, ÖZOKUTGEN Otomotiv A.Ş.  

Yangını, 06.11.2015

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Bina İç Tesisat Panosundaki Termik Manyetik  
Şalterin Koruma Görevi

KGK’nın DC barasında veya  
terminallerinde meydana gelecek  
bir kısa devre durumunda giriş  
koruma sistemi çalışmalı ve  
yangını önlemelidir.
Bunun için;
o Kesicinin açma akım kapasitesi

devredeki kısa devre akımından
daha büyük olmalıdır,

o Kesicinin nominal (anma) akımı
KGK nın çektiği yük akımından
daha büyük olmalıdır.

KGK Tesisinin bulunduğu Odanın Besleme  

Panosudaki Kesiciler (Termik Manyetik Şalterler)

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Şalterin Nominal Akımı ve Açma Akım Kapasitesi
Nominal (anma)  
akımından daha yüksek  
akıma maruz kalan
şalter;
Akımı esemez, Isınır, 
ergir, yanmaya  başlar,
yangın çıkar.

Açma akım  
kapasitesinden daha  
büyük kısa devre  
akımına maruz kalan
şalter;
Patlar ve yangın çıkarır.

Kesicinin AçmaAkım  

Kapasitesi (65 kA)

Kesicinin Nominal  

(Anma) Akımı (125A)

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Termik Manyetik Şalterin Mandalının Durumu

Termik Manyetik Şalterin Mandallarının  

Yönü onun Konumunu gösterir

o Termik manyetik şalterin mandallarının yönü  

yangın esnasında panoda elektrik olup  

olmadığının anlaşılması bakımından son  

derece önemlidir.

o Termik manyetik şalter bakalitten imal  

edildiği için yangının sıcaklığı ve ısısı ile  

yanarak beyaz küle döner ve ellenince toz  

halinde dağılır ve tüm deliller kaybolur.

o Bu nedenle, termik manyetik şalter ve  

mandalı incelenirken son derece dikkatli  

davranılmalı ve ellenmeden önce mandalın  

durumunun fotoğrafı mutlakaçekilmelidir. Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Gerilim Yükselmesinden kaynaklanan Yangınlar

Tüm elektrikli cihaz, alet, ekipman ve  

malzemeler üreticiler tarafından belirlenen  

çalışma gerilimi limitleri içinde çalışırlar.

Bu limitler genellikle ± % 10 dur.

Tüm elektrikli cihaz, alet, ekipman ve  

malzemeler; 220 Volt ± % 10 gerilim değişimi  

şartları altında çalışır.

Kabul edilebilen çalışma gerilimi;

o En yüksek; 220 + 22 Volt = 242 Volt,

o En düşük; 220 - 22 Volt = 198 Volt

olabilir.

Gerilim değişim limitleri;  

220 ± % 10 = 198 – 242 Volt

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Gerilim Yükselmesinden kaynaklanan Yangınlar
Gerilim Yükselmesinin olduğu nasıl  

anlaşılır?
Tokat, Niksar, Haydarbey Köyü Mevkiinden faaliyet  

gösteren; Yılmaz Un - Gıda Sanayii Ltd. Şti.Yangını

o Şebekeden kaynaklanan gerilim  

yükselmesi tesisatın tüm noktalarında  

aynı anda olur.

o Buna bağlı olarak, tesisatın tüm  

noktalarındaki cihaz, alet ve  

ekipmanların terminal giriş  

noktalarında bu gerilim kendisini  

gösterir.
o Bu gerilime maruz kalan tüm bu cihaz,

malzeme ve ekipmanlar üzerinden  

aynı anda aşırı akım(*) geçmeye başlar.

(*) Aşırı akım: Normal akımın % 10-100 fazlası

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Gerilim Yükselmesinden kaynaklanan Yangınlar

Tokat, Niksar, Haydarbey Köyü  

Mevkiinden faaliyet gösteren; Yılmaz  

Un - Gıda Sanayii Ltd. Şti. Yangını

Eğer yangın, “Gerilim Yükselmesinden” değil,  

tesisatın kollarından birisindeki; “kısa devre” 

olayından dolayı ortaya çıkmış olsa idi, o zaman  

tesisatın tüm kollarındaki malzeme, cihaz ve  

ekipman değil, sadece kısa devre akımın geçtiği  

koldakilerin yanması gerekmekte idi.

+
Vs kısa devre akımının  

geçmediği kollar

ISC

ISC

kısa devre akımının geçtiği kol -

Sadece bu koldaki malzeme ve  

ekipman yanacaktır.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Yapılmaması Gerekenler
Metal Altyapı ile Elektrik İç-Tesisatı birbirinden olabildiğince uzak tutulmalıdır

Gerekli korumanın (izolasyonun)  

yapılmasının ihmâl edilmiş olması nedeniyle  

muhtemel faz-toprak veya nötr-toprak kısa  

devre arızası noktası

BARSAN Global Logistics & Customs Brokerage  

Warehouse,  Halkalı, Istanbul Yangını (21.10.2014)

Kullanılması gereken koruma  

(izolasyon) malzemesi

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Yapılmaması Gerekenler
Metal Altyapı ile Elektrik Tesisatı birbirinden olabildiğince uzak tutulmalıdır

Muhtemel faz-

toprak kısa  

devre arızası  

noktası

BARSAN Global Logistics & Customs Brokerage  

Warehouse,  Halkalı, Istanbul Yangını (21.10.2014)

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kurallara aykırı olarak (bükme  

şeklinde) yapılan bağlantı

Kurallara aykırı Bağlantılar – Bükme Ekler

Ankara, Siteler, Özbay Mobilya Yangını 

(04.02.2013)

Elektrik İç Tesisatı ile Metal Altyapı iç içe

Kurallara aykırı olarak el ile yapılan  

bükme şeklindeki bağlantılar  

zamanla gevşer, ısınır, ark yapar ve  

yangın çıkarır.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kurallara aykırı Bağlantılar

Ankara, Siteler, Özbay Mobilya Yangını 

(04.02.2013)

Elektrik İç Tesisatı ile Metal Altyapı iç içe

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Kurallara aykırı Bağlantılar

Ankara 4-A Tıp Malzemeleri San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. 

Yangını Esenboğa (10.07.2014)

Kötü işçilik nedeniyle biri diğerinin üzerine dik olarak  

döşenen iki besleme kablosunun izolasyonları açılarak  

iletkenleri birbirine temas etmiş ve kısa devre olmuştur.



Yangın Sonrası Görüntüler

Ark ve Etkisi

Ark sonucunda bağlantı  
elemanının içinde meydana  
gelen gaz sıkışması ve  
balonlaşma sonucunda  
elemanın dış yüzeyinde  
delinmeler oluşmuştur.

Bu delinmeler bu kabloda ark  ve 
kısa devre olduğunun  işaretidir.

Hasara uğrayan  

Bağlantı Elemanı



Yangının Başlangıç  
Noktasının Saptanması

Kurban cihaz/malzemelerin yanan  

yüzlerinin baktığı yön yangının  

başlangıç noktasını gösterir.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dersan Sanayi  

Sitesi, S-6, E Blok, Kat 3, Başakşehir adresinde  

“BETA Çorap Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.” nde  

17.12.2014 günü ortaya çıkan Yangın

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



x
yangının tam olarak  

başladığı nokta

Yangının Başlangıç Noktasının Saptanması

Yangın mahallindeki kurbanların yanan yüzlerine dik olarak çizilen vektörlerin  

birbirleri ile kesişme noktası yangının tam olarak başladığı noktayı gösterir.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu





Yangının Başlangıç Noktasının Saptanması

Yangın mahallindeki kullanılarak yere atılan MAP(*) tüpleri yangının tam olarak  

başladığı noktayı gösterir.

----------------------------------------

MAP: Mono Amonium Phosphate,  

yangının söndürülebilmesi için  

kullanılan kimyasal toz dolu tüp

Gaziantep 4. Organize Sanayi  

Bölgesi, Vali Lütfullah Bilgin  

Bulvarı, No. 13, Şehitkamil  

adresinde “ELİT Baskılı  

Ürünler Ambalaj Sanayi ve  

Ticaret A.Ş.”nde 16.04.2014  

günü ortaya çıkanYangın

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Yangının Başlangıç Noktasının Saptanması

Yangın mahallindeki kullanılarak yere atılan MAP(*) tüpleri yangının tam olarak  

başladığı noktayı gösterir.

----------------------------------------
(*) MAP: Mono Amonium Phosphate, yangının  

söndürülebilmesi için kullanılan kimyasal toz dolu tüp

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi, Vali Lütfullah  

Bilgin Bulvarı, No. 13, Şehitkamil adresinde “ELİT  

Baskılı Ürünler Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nde  

16.04.2014 günü ortaya çıkanYangın

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



----------------------------------------
(*) MAP: Mono AmoniumPhosphate,  

yangının söndürülebilmesi için  

kullanılan kimyasal toz

Yere dökülmüş durumda olan  

MAP, yangına müdahale  

edildiğini, fakat başarılı  

olunamayarak yangın  

mahallinden kaçıldığını gösterir.

Yangının tam olarak  

başladığı noktayı gösterir.

Yangının Başlangıç Noktasının Saptanması

Yere dökülmüş MAP(*)

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Panosu Yangınları

o Panonun içindeki bakır iletkenler üzerlerindeki  

XPLE kılıf tamamen yandığı için yangının  

başlangıç nedeni hakkında hiçbir fikir vermez,

o Bu durumda, panonun dışında panoyu besleyen

kabloların XPLE kılıflarının incelenmesi ve onlar

üzerinde kesit analiz yapılması gerekmektedir.

Samsun, Tekkeköy, ÖZOKUTGEN Otomotiv A.Ş.  

Yangını, 06.11.2015

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Panosu Yangınları

o Dış etki ile yanan panodaki elemanlar eğer ısı çok

fazla değil ise veya yakma işlemi kısa sürmüş ise,

pano içindeki yerlerini ve bütünlüklerini muhafaza

ederler.

o Bu durum ve görünüm bu panonun ve içindeki  

elemanların “Kurban” olduğu anlamına gelir.

Samsun, Tekkeköy, ÖZOKUTGEN Otomotiv A.Ş.  

Yangını, 06.11.2015

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Panosu Yangınları

o Dış etki ile yanan panodaki elemanlar eğer ısı  

çok fazla değil ise veya yakma işlemi kısa  

sürmüş ise, pano içindeki yerlerini ve  

bütünlüklerini muhafaza ederler.

o Bu durum ve görünüm bu panonun ve  

içindeki elemanların “Kurban” olduğu  

anlamına gelir.

Ankara, Yenikent, Mina Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.  

Fabrikası Yangını, 07.10.2012

Dış etki nedeniyle kavrulan, fakat  

bütünlüğünü muhafaza eden pano  

elemanları

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Panosu Yangınları

Panonun tabanına dökülen XPLE  

kılıfı yanmış bakır iletkenler  

yangının başlangıç nedeni ile ilgili  

olarak hiçbir fikir vermez.

Denizli, Eskihisar Mah., 8000 Sok., No. 6.’da Et

ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait Kesim

Merkezinde 18.05.2015 günü çıkanYangın

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Elektrik Panosu Yangınları

Panodaki kontaktörlerden  

geriye sadece onların bakır  

bobin sargıları kalır.

Tuzla, Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.  

Deposunda 29.08.2012 günü, Saat 19:02  

de çıkan Yangın

Sayfa 74M.Çeçen Yangın Semineri

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Trafo Yangınları

Trafonun tankı mineral yağ  

ile doludur.

Mineral yağın iki görevi  

vardır;

o trafonun soğutulması,

o trafonun sargılarının  

elektrik izolasyonunun  

güçlendirilmesi

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Trafo Yangınları – Trafo Yağları

Mineral Yağ:

o Sentetik,

o Yüksek sıcaklıklarda dahi  

yanmayan, kararmayan,

o Yüksek elektriksel izolasyon,

o Yüksek ısı geçirgenliği,

o Kolayca yanmayan (yüsek

sıcaklıklarda yanabilen) yağdır.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Trafo Yangınları

Ankara, EGO Otobüs İşletmesi, Doğalgaz Dolum  

Tesisi, Macunköy Trafo Yangını, 08.03.2007

Yangın:

o Sargılardaki izolasyon  

zayıflığından dolayı ortaya  

çıkan kısa devreden,

o Tanktan dışarıya sızan yağın bir  

nedenle tutuşmasından,

o Trafoyu besleyen kablolardaki  

veya baralardaki bir kısa  

devreden

başlayabilir.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Trafo Yangınları

Kocaeli, İl Özel İdaresi’ne ait Afet Koordinasyon  

Merkezi (KAFKOM) Binasını besleyen 36 kV  

Modüler Trafo Tesisi Yangını, 30.06.2013

Yağ sızmasının nedenleri:

o Trafo tankının içindeki sıcaklığın ve  

basıncın ark veya kısa devre nedeniyle  

yükselmesi ve Buscholz rölesinin  

arızalı olması veya ayarının yanlış  

yapılması nedeniyle bu durumu  

algılayamaması,

o Trafo tankının gövdesinin çürümesi  

delinmesi veya hermetik trafolarda  

esneme yerlerinde meydana gelen  

metal yorulması

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Trafo Yangınları

Kocaeli, İl Özel İdaresi’ne ait Afet Koordinasyon  

Merkezi (KAFKOM) Binasını besleyen 36 kV  

Modüler Trafo Tesisi Yangını, 30.06.2013

Yağ sızmasının nedenleri:

o Trafo tankının içindeki sıcaklığın ve  

basıncın ark veya kısa devre nedeniyle  

yükselmesine rağmen, Buscholz  

rölesinin arızalı olması veya ayarının  

yanlış yapılması nedeniyle bu durumu  

algılayamaması,

o Trafo tankının gövdesinin çürümesi  

delinmesi veya hermetik trafolarda  

esneme yerlerinde meydana gelen  

metal yorulması

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



Atan OG sigortaların yerine kural,  

tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak  

tel bağlanmakta ve bu tel kısa devre  

arızası durumunda ergiyerek akkor  

halinde yere akmakta ve yerdeki otları  

ve çalıları yakarak yangın  

çıkarmaktadır.

OG Sigorta Yangınları

Çözüm:

o Bunun yapılmaması,

o Direk diplerindeki ot ve çalıları  

biçilmesi, yok edilmesi,

o Direk diplerine 5 metre çapında  

daire şeklinde beton dökülmesi

OG Sigorta  

yerine  

bağlanan  

teller

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



YG (Yüksek Gerilim) ENH ‘da Yangınlar;
Orman Yangını veya Tarımsal alan yangınları olarak geniş alanların kaybına yol açabilir.

Kaynak: Prof.Dr. O.Sevaioğlu



82M.Çeçen Yangın Semineri

Sabrınız ve dikkatiniz için
Teşekkür ederim..


