
ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLAR VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ 
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YANGIN 
Yanma olayının zaman veya mekân açısından  kontrolsüz bir biçimde yayılması olarak tanımlanabilir. 



YANGIN 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstatistikleri 2020 



ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLARIN 
NEDENLERİ 
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… … 

… 



Aşırı Akım 
• Aşı yük, 
• Yıpranmış, eskimiş, gevşemiş, yırtılmış, dökülmüş izolasyon, 
• İletkene uzanan ağaç ve bitkiler, 
• Elektrik panosu veya iletkenlere sıvı teması örneğin yağmur suyu (buharlaşan 

sıvıların çatıda yoğunlaşması örneğin), 
• Doğal sebepler, yağmur, rüzgar, fırtına, araç çarpmaları vb. nedenler, iletkenlerin 

birbiriyle teması ve/veya toprağa düşmesi, 
• Yetkisiz işin ehli olmayan personellerin müdahaleleri, 
• Kemirgenler ve/veya hayvan yuvaları 

 
 
 
 
 

Normalden yüksek düzeyde akım geçmesi 





Mekanik 
Koruma 

Ekran 

Dolgu 

PE - PVC 



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. 



Eğer kablo “Kaynak” ise yanma içeriden dışarıya doğru 
olur ve burada olduğu gibi, kablonun içindeki sıvılaşma 
ve kaynama nedeniyle kablonun kılıfı içindeki basıncın  
yükselmesi nedeniyle şişer. 

“Kaynak” yangına neden olan unsur 
“Kurban” yangından etkilenen unsur  



Elektrik Kaynaklı Yangın Olay Akış Şeması 

Tesisata projelendirilenden / 
hesaplanandan daha fazla etiket 

değerli veya adette ekipman / 
cihazın bağlanması 

Aşırı akım ve tesisat 
ekipmanlarında ısınma 

Ekipmanların XPLE  ve PVC  
malzemelerinde  

sıvılaşma/ergime, Bu sıvının  
yere doğru akması,  kabloların 

bakır  iletkenlerinin açığa  
çıkması, 

Polietilen (PE) 
ve Poli-Vinyl-
Klorür (PVC) 
kablo kılıfları 

Termik manyetik 
şalter ve 

kontaktörlerin 
gövdeleri 

Plastik 
panolar 

Kabloların bakır  iletkenlerin  
birbirine temas  etmesi, kısa  

devrenin meydana  gelmesi ve 
“ark”ın oluşması 

“ark”ın sıvılaşmış  XPLE veya PVC  
malzemeyi tutuşturması 

Yanar vaziyetteki  
XPLE veya PVC  

malzemenin diğer  
eşyalara akması  ve 
yangının  başlaması 



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. 

Tesisatta aşırı akım sonrası ısınma, PVC ve PE 
malzemelerde ergime ve sıvılaşma, akabinde sıvıların 
yere doğru akması sonucu, kabloların bakır iletkenlerinin 
ortaya çıkması. Zaten 1-2 mm mesafe ile kablolar 
birbirine yakın dururlar, daha sonra ark başlar. Ark 
elektrikten oluşan kıvılcımdır ve yarattığı sıcaklık 
1000-2000 derece arasında, rastladığı/içinden geçtiği 
tüm metalleri ergitir, yanar vaziyetteki sıvı yere doğru 
akar, arkın başlaması ile birlikte kısa devre akımı 
oluşur. 

ARK 



ARK 



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

ARK 

Bağlantı noktalarında ve klemenslerde kötü temas sonucu 
korozyon oluşur. Korozyonla oluşan kötü temas ark oluşturarak 
yangına neden olur. 

Elektrik panoları başta olmak üzere, tüm gevşek bağlantılar 
arka sebep olabilir. 



ARK 

Elektrik panoları başta olmak üzere, tüm gevşek bağlantılar 
arka sebep olabilir. 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Yönetmelik 
 
• Standart 
 
• Mevzuat 

 GÜNCEL  



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Doğru Tasarım ve Hesap 

TS HD 60364-5-52 : ELEKTRİKSEL TEÇHİZATIN 
SEÇİLMESİ VE MONTAJI - BAĞLANTI SİSTEMLERİ 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Doğru Malzeme Seçimi ve Uygulama 

Ib<In<Iz 
 Ib: Tasarım akımı (yük akımı) 
In: MCB/MCCB anma akımı 
Iz: Kablo akım taşıma kapasitesi  



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Doğru Malzeme Seçimi ve Uygulama 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Doğru Malzeme Seçimi ve Uygulama 

RCD 

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 
Madde 64 - YANGIN TEHLİKESİ OLAN YERLER  

Maddelerine göre yangın tehlikesi olan yerlerde 
kullanılacak kabloların izolasyonlarının yangına dayanıklı 
olması veya metal kılıflı (busbar) olması gerekmektedir. 
Yangın tehlikesi olan yerlerde iletkenlerin busbar tipi 
olarak kullanılması durumunda en fazla 500mA, kablo tipi 
kullanılması durumunda en çok 1000mA beyan artık akımlı 
RCD kullanılması gerektiği standartla paralel şekilde yangın 
tehlikesi olan sınırlı alanlar için ifade edilmiştir. 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Doğru Malzeme Seçimi ve Uygulama 

Yangın Bariyerli 
Kablo Geçişi 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Denetim ve Bakım   
EKİPMAN ADI 

  
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ 
  
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** 

Elektrik Tesisatı, 
Topraklama Tesisatı, 
Paratoner 

1 Yıl 

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî 
Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli 
ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 
4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 
standardında belirtilen hususlara göre yapılır. 

Akümülatör, 
Transformatör 1 Yıl İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında 

yapılır. 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Denetim ve Bakım   



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Denetim ve Bakım   

Sargılardaki izolasyon  zayıflığından dolayı 
ortaya  çıkan kısa devreden, 
Tanktan dışarıya sızan yağın bir  nedenle 
tutuşmasından, 
Trafoyu besleyen kablolardaki  veya 
baralardaki bir kısa  devreden 



Önleme Yöntemleri ve Çözüm Önerileri 

• Yeni Teknolojilerin Adaptasyonu 

AFDD 



YANGIN “KADERİNİ” DEĞİŞTİRMEYE ÇABALIYORUZ 
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