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GİRİŞ 
EPDK (Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu) ARGE projeleri kapsamında desteklenen “İç Tesisat Kontrolü 
(Canlar Yanmasın) ve yeni nesil Artık Akım Koruma Rölesi ARGE Projesinin” başlangıçtan itibaren 
gerçekleştirilen faaliyetler ve çıktılar açıklanmıştır.  

Proje başlangıcından itibaren iş planına uygun bir biçimde. iş paketi kapsamında faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Ancak bu iş paketleri kapsamındaki proje ara çıktılarından 3 ncü iş paketi başarısız 
olmuştur. Diğer iş paketlerindeki durumlar 

 Teknopark tarafından geliştirilecek yeni nesil artık akım rölesinin TSE standardı ile ilgili çalışmalar 
başlatılmıştır. Ancak prototipin geliştirilmesinde tasarlanan cihazın elektronik tabanlı olması ve TSE 
standartlarına ulaşamamasından dolayı iptal edilmiştir.  

 Kayseri ili genelinde 503 binada tesisat kontrolü yapılmış olup bununla ilgili detay rapor ekinde 
sunulmuştur. 

Final çıktılara ait detaylar aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 
ARGE Proje Kabul # 02/17/11sayı  04.10.2017 tarih 
Başvuru Sahibi: Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 32 38030 
MELİKGAZİ/KAYSERİ 

Proje Adı: 
İç Tesisat Kontrolü (Canlar Yanmasın) ve yeni nesil Artık 
Akım Koruma Rölesi projesi. 

Proje Bölgesi: Kayseri Görev Bölgesi 
Proje Süresi: 18 ay 

Proje Sorumlusu: 
Kürşat TANRIÖVEN 
Elk.Yük. Müh. 
AR&GE Şefi 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: 
Tel: 352 207 80 37/ Fax:352 207 81 37 
kursat.tanrioven@kcetas.com.tr 

B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ) olarak bu dönemde sahada iç tesisat kontrol ve test 
işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler yapılırken kullanıcılara yerinde güvenlikleri ile ilgili bilgilendirme 
çalışmaları da yapılmıştır. Proje tamamlanmasından sonra bile gidilen kurumlardan evlerinin de kontrol 
edilmesi yönünde gelen talepler olumlu karşılanmış. Evlerde proje kapsamı dışında kontrol edilmiştir. Bu 
durum toplumda yapılan tesisat kontrollerinin olumlu karşılandığını göstermektedir. 

B.2. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi  
Proje için Temmuz 2017 döneminde EPDK’ya başvuruda bulunulmuş olup, Ekim 2017’de kabul edilmiştir. 
Tablo 1 de proje iş zaman planı gösterilmektedir. 
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Canlar Yanmasın Projesi Zaman (Ay) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

İç tesisat arızaları konusunda 
literatür taraması 

x x   
                              

İç tesisat kontr0l cihazını temin 
etme 

    x 
 x                             

Yeni nesil AAKR dizaynı ve 
sahaya tesis edilmesi 

  x  x x 
 -  -  -                       

Halk eğitim merkezlerinde 
vatandaşların bilgilendirilmesi          x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x     
Sahada tesisatın kontrolü          x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  

 
  

Proje sonuç raporunun 
oluşturulması ve değerlendirme                                x  x   

 

Şekil 1: Proje akış diyagramı 

B.3. İş Paketleri 

İş Paketi-1: Yeni Nesil Artık Akım Koruma Rölesinin ticari boyuta getirilmesi 
Erciyes Teknopark ile yeni nesil artık akım koruma rölesinin ilk prototipi geliştirilmiştir. Ancak cihazın TSE 
standartlarına uygunluğu sağlanamadığından geliştirilme çalışmaları durdurulmuştur. 

İş Paketi-2: Sahada AAKR nin seçilen panolara montajı 
KCETAŞ sahasında bulunan aydınlatma devrelerine nötr probleminden dolayı bu cihaz takılamamış onun 
yerine tevzi panolarında kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır. Cihaz yukarıda bahsedilen nedenden 
dolayı tevzi panolarına takılacak boyuta getirilememiştir. Geliştirilen cihaz elektronik olup elektromekanik 
olarak çalışmamaktadır. Ancak literatür taramasında AFDD (Arc Fault Detection Device) görülmüş ve 
KCETAŞ hizmet binasına takılarak denemesi yapılmaktadır. Bu cihaz oluşan seri ve paralel arkları tespit 
edip yangınların önlenmesini amaçlamaktadır.  

İş Paketi-3: Toplu alanlarda İç tesisatın kontrolü 
İki adet iç kontrol test cihazı ve termal kamera proje kapsamında alınarak toplamda 503 okul, yurt, belediye 
sosyal tesisleri, kamu kuruluşları, hastaneler, halk eğitim merkezleri, spor tesisleri vb halkın yoğun ve 
kalabalık kullanımında olan yerlerde kontroller yapılmıştır. En yoğun arızalar topraklama sisteminin işlevini 
yerine getirmemesi, kaçak akım koruma rölelerinin çalışmaması ve özensiz yapılan priz ve diğer teçhizatın 
problem oluşturmasıdır.  

İş Paketi-4: Halk Eğitim Merkezlerinde vatandaşın elektrik güvenliği konusunda bilgilendirilmesi.  
Halk eğitim merkezlerinde kursiyerlere yerinde uygulamalı olarak eğitim verilmiştir. 

B.4. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 
Şu ana kadar ARGE bütçesi kapsamında 169.492,29 TL harcama olmuştur. 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 

C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  
Proje kapsamında, çıktılarında veya bütçesinde herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. İş paketleri ve yapılan 
çalışmalar proje takvimine uygun olarak ilerlemektedir. Proje raporu sonucunda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca hazırlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin değiştirilerek. İç tesisat denetimi için ayrı bir 
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denetim yönetmeliğinin çıkarılması gerekmektedir. Sonuç raporunun özet hali makale haline getirilerek 2019 
yılında İzmir’de düzenlenecek olan Tesisat Kongresinde sunulacaktır.  

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. Aşağıdaki şekilde evlerdeki elektriksel güvenliğin sadece bir kurumun 
sorumluluğunda olmadığı, bütün paydaşların bir arada çalışması durumunda elektrik kaynaklı ölümlü 
kazaların ve yangınların büyük bir kısmının önüne geçileceği öngörülmüştür. 
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D. Ekler 
Proje Kapsamında kontrolü yapılan tesisler 

Canlar yanmasın ARGE projesi kapsamında tesisat kontörlü yapılan yerler 
Sıra No Tesisin Türü Adet 

1 Atölye 4 
2 Bilim Merkezi 1 
3 Cami 1 
4 Düğün Salonu 3 
5 Trafik Eğitim alanı 2 
6 Mesken 4 
7 Fabrika 1 
8 Halı Saha 4 
9 Hastane 4 

10 Hayvanat Bahçesi 1 
11 Hizmet Binası 26 
12 Huzur Evi 2 
13 Kafeterya 9 
14 Kamp merkezi 1 
15 KETEM 1 
16 Kur'an Kursu 1 
17 Müze 1 
18 Okul 204 
19 Öğrenci Yurdu 60 
20 Pansiyon 35 
21 Sağlık Merkezi 51 
22 Sosyal tesis 71 
23 Spor salonu 8 
24 Stadyum 1 
25 Ticarethane 4 
26 Yemekhane 2 
27 Yüzme Havuzu 1 

 
TOPLAM 503 

 

Teçhizat kontrolü sonucu görülen arızalı durumlar 

Sıra no Hatanın Türü Adet 
1 2Ω'un üzerinde görülen işletme topraklaması 179 
2 Kaçak akım rölesinin bulunmadığı linye sayısı 268 
3 Kaçak akım miktarının 30 mA'i geçen yerler 49 
4 Kontrol edilen KAKR sayısı 3732 
5 Arızalı röle sayısı 271 
6 Arızalı kondansatör sayısı 7 
7 Topraklama bağlantısı bulunmayan priz sayısı 2330 

8 Priz, anahtar, kablo ek yeri, yalıtım bozukluğu gibi problem 
sayısı 4114 
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Yapılan analizde 40120 noktada kontrol yapılmış olup 7215 noktada hata tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak 
%18 noktada sıkıntılı durum tespit edilip raporlanmıştır. Raporların bilgilendirme amaçlı olduğu 
belirtilmiştir. Özellikle Kayseri Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından eksiklikler anında giderilmiş. 
Giderildi denilen eksiklikler yeniden kontrol edildiğinde bazı kaçak akım koruma rölelerinin halen 
çalışmadığı görülmüştür. Bu durum her ne kadar üzerinde CE ve TSE sertifikası da olsa kalitesiz markaların 
piyasada kullanıldığını göstermektedir. 

Uygulama da görülen hatalardan bir kısmı görüntülenip aşağıda sunulmuştur. 

 
Bozuk olan şalter 

 
Çamaşır makinası bağlantısı açıkta 

 
Motor klemensleri açıkta 

 
Priz bozuk ulaşılabilir mesafese 
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Nemli ortamda priz yerinden çıkmış kısa devre 

olabilir. 

 
Nemli ortamda priz yerinden çıkmış çarpılma riski 

var. 

 
Priz yerinden çıkmış çarpılma riski var. 

 
Prizi besleyen kablolar açıkta 
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Havuz’un emniyet mesafesi içerisinde etanş 

olmayan priz var. 

 
Pano çıkışından birden fazla bağlantı var. Her an aşırı 

yükten yangın çıkabilir. 

İç tesisatta C serisi devre kesici kullanılmış. B serisi 
olması gerek. 

Topraklama değeri 199 ohm oldukça yüksek. 
Oluşacak kısa devrede sigortalar koruma yapamaz. 
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İçindekiler 

1. Amaç 
2. Kapsam  
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AMAÇ:  Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. olarak 2017 Temmuz dönemi ARGE 
projesi olan “İÇ TESİSAT KONTROLÜ (CANLAR YANMASIN) VE YENİ NESİL ARTIK 
AKIM KORUMA RÖLESİ PROJESİ”  vatandaşların yoğun olarak kullanılan alanlarda 
elektrik iç tesisatının kontrolü, yeni nesil artık akım koruma rölesinin dizaynı ve imalatı 
amaçlanmıştır.  

KAPSAM:  Bu proje yeni nesil artık akım (kaçak akım) koruma rölesi imalatını ve 
vatandaşların yoğun olarak yaşadığı alanlarda elektrik tesisat kontrolünü 
kapsamaktadır. 

GİRİŞ: KCETAŞ Temmuz 2017 ARGE projeleri başvuru döneminde projemiz 
EPDK’nın 03.10.2017 tarih ve 32841861-110.05.99 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
Proje kapsamında “Yeni nesil kaçak akım koruma rölesi” imalatı ve vatandaşın yoğun 
kullanımında olan yerlerde iç tesisat kontrolünü ön görülmüştür. 

Yeni nesil artık akım koruma rölesi özelinde yapılan çalışmalar Erciyes Üniversitesi 
öğretim görevlisi Prof. Dr. Osman ÖZSOY tarafından başlatılmış. Ancak çalışmalar 
sonucunda standart bir ürün elde edilememiştir. Cihazın tasarımı elektromekanik 
olmayıp elektronik bir ürün olması ve saha montajında hatalar çıkmasından dolayı 
cihazın geliştirilmesi çalışması durdurulmuştur. 

Diğer taraftan projenin ikinci ayağı olan: Vatandaşların yoğun yaşadığı yerlerdeki 
elektrik iç tesisatı kontrol edilmiş görülen arıza ve eksiklikler yetkililere bildirilmiştir. 

Almanya’da standart hale gelen Ark hatası Koruma Cihazı (Arc Fault Detection Device) 
proje kapsamında temin edilerek Şirketimizde deneme halindedir. 

1 LİTERATÜR TARAMASI: 

ELEKTRİK KAZALARININ NEDENLERİ 

“Türkiye de ölüm varsa kaderdendir, yangın varsa elektriktendir” (KILIÇ, 2016). Olaylar 
olduktan sonra bir daha yaşanmaması adına nedenleri bularak yukarıdaki söylemi 
değiştirmemiz gerekmektedir. İnsan hayatı için AC’de tehlikeli gerilim 50V, DC’de 75V 
ve 30 mA sınır değerlerdir. Elektrik tesisatında kullanılan koruma cihazlarının tehlikeli 
akım ve gerilimi bu seviyeye ulaşmadan enerji akışını kesmesi gerekmektedir. Bu ve 
bunlardan dolayı elektrik kazalarının nedenlerine baktığımızda; 

 
Elektrik tesislerindeki temel sorunları söyle sıralayabiliriz:  

 Teknik şartname ve yönetmelik hataları: Giriş bölümde de bahsedildiği üzere 
değişen normlara göre şartnamelerin ve yönetmeliklerin güncel kalması 
sağlanmalıdır. 

 Projelendirme hataları:  
1) Kabloların bir döşemede yığın halinde olmasından dolayı azaltma 

faktörü uygulanmadan yapılan akım taşıma ve ısınma hesabı,  
2) Kısa devre hesabının doğru olmaması nedeni ile kesme elemanının 

doğru seçilmemesi, 
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3) Kablonun döşenme şekli ve çevre sıcaklıkları dikkate alınmadan yapılan 
hesaplamalar 

 
Şekil 2 kablonun döşenme şekline göre akım taşıma kapasitesi 
 

 
Şekil 3 Aşırı ısıdan eriyen kablo 
 

 Projelerde değerleri ve özellikleri belirtilen teçhizatın kullanılmaması 
 Topraklama sisteminde yapılan hatalar 
 Kendin yap tamirleri ve proje dışında yapılan priz ve cihaz ilaveleri 
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Şekil 4 Kendin yap hatalı uygulamalar 
 
 İç tesisatta kullanılan malzemelerin ömür sürelerine dikkat edilmemesi 
 Priz ve anahtarlarda meydana gelen gevşek bağlantı nedeni ile priz ve/veya 

anahtar yüzeyinin ısınması 
 Temel (doğrudan) ve hata anında (dolaylı temasa) korumanın garanti 

edilememesi.  
 Kablo ve iletkenlerin döşenmesinde yapılan hatalar  
 İşletme cihazlarının hataları,  
 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  
 Prize bağlı elektrik tesisatında veya sonrasında sık sık ortaya çıkan hatalar  
 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 

 
 

 
Şekil 5 Yanlış mesafede kullanılan elektrikli ısıtıcı 
 

 Kemirgen hayvanların zararları, yetersiz ve gevşek klemensler, darbe ile 
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, 
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 Yapı ve yapı içerisindeki teçhizatın yıldırım etkilerine karşı iç ve dış yıldırımlılık 
kullanılmaması, 

 Aliminyum ve bakır iletkenlerin bağlantısında yanlış konnektörün kullanılması 
sonucu oluşan aliminyum oksidin aşırı ısınmaya neden olması. 

Ark hata cihazlarının elektriksel teçhizatı korumada kullanılmaması sonucunda oluşan 
arkın zaman içerisinde yangına neden olmasıdır. 

 

 
Şekil 6 Yalıtkanlığın bozulmasından dolayı seri arktan dolayı iletkende meydana gelen 
arıza sonucu faz nötr iletkenlerinin kısa devre olması. 

 Bir prize birden fazla cihazın takılmasına izin veren ancak prizi besleyen 
kablonun kesitinin taşıyabileceği akımdan fazla akım ile yüklenmesine neden 
olan uzatma kablolarının kullanılması. 

  

Şekil 7 Çoklu uzatma kablosu kullanımı 
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 Özellikle ahşap yüzeyde lamba gibi teçhizatın montajında bağlantı kutusu 
kullanılmaması durumunda gevşek bağlantıya ve dolayısı ile yangına sebebiyet 
verilebilir. 

 

Şekil 9 Bağlantı kutusu kullanımı 

 Bağlantı kutusu içerisinde 7,5 cm’den az kablo boyu zayıf bağlantıya sebebiyet 
verebilir. Bağlantı kutusu içerinde kablo yeterince uzun tutulmalıdır. 

 

Şekil 10 bağlantı kutusunda kısa kablo mesafesi 
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 Konutlarda ve işyerlerinde kullanılan sabit prizlerde sararma veya kararma 

belirtisi kötü temas sonucu oluşan direnci ifade etmektedir. Bu belirtileri taşıyan 
prizler, kullanılmaya devam edilirse, bir süre sonra yangın çıkarma potansiyeli 
olduğu anlamına gelmektedir. Yetkili bir tesisatçı tarafından acilen 
değiştirilmelidir. 

 Konutlarda elektrik lamba anahtarları faz devresini kesmelidir. Lamba anahtarı 
kapatıldığı halde parıldama oluşuyorsa, lamba anahtarı nötr devresini kesiyor, 
faz ise sürekli olarak lamba duy devresinde varlığını sürdürüyor demektir. Bu 
durumda lamba anahtarının kapatılarak lamba değiştirilmesi, faz devresi 
kesilmemiş olduğu için elektrik çarpması olasılığı sürdüğü için risklidir. 

 Ana sigortanın faz ve nötr devresini kesecek özellikte olmaması durumunda, 
dağıtım şebekesi tadilatı sonrasında bir fazlı abone hattının tekrar bağlanması 
aşamasında yapılacak ters bağlantı ile faz ve nötr yer değiştirebilecektir. Bu 
durumda konut ana sigortası tek kutuplu ise bu sigorta artık nötr hattını kesecek, 
faz ise sürekli hale gelecektir. Konut ana sigortası iki kutuplu olarak 
değiştirilmeli, faz ve nötrü birlikte kesecek şekilde tesis edilmesi sağlanmalıdır. 

 Sıfırlama işlemi yani nötr ile toprak devresinin birleştirilmesini ifade eder. 
Ülkemiz dağıtım şebekesinde TT topraklama sistemi uygulanmaktadır. TT tipi 
şebekede topraklama yayılma direncinin çok düşük olması gerekmekte, çoğu 
zaman hesaplanan yayılma direnç değerlerinin sağlanabileceği topraklama 
tesisi de yapılamamakta veya büyük yatırım gerektirmektedir.  

 Buna karşın elektrik dağıtım şirketlerinde yönetmeliklere aykırı topraklama 
direnç değerlerinin telaffuz edildiği, yönetmeliğe aykırı uygulama ve hatalara yol 
açacak topraklama yayılma direnç değerlerinin (2 Ohm vb.) üretilmesi de ne 
yazık ki sürmektedir. TT dağıtım şebekesinde topraklama direncinin çok küçük 
olması ve oluşacak hata halinde, küçük direnç yolu üzerinden hata akım 
değerinin büyütülmesi sonucu devre koruma elemanının beklenen süre ve 
performansla (0,4 sn.) devreyi kesmesi sağlanmalıdır. Topraklama yayılma 
direncinin düşürülememesi nedeniyle Artık Akım Anahtar’larının kullanılması ve 
hata akımının kesilmesi ikinci ve sağlıklı bir yoldur. 

2 ELEKTRİK TESİSAT KONTROLÜ: 

 Elektrik enerjisi doğası gereği göz ile görülemeyen bir yapıya sahiptir. Günlük 
yaşantımızda yoğun olarak elektrik enerjisinin kullanımı beraberinde ölüm ile 
sonuçlanan kazalara yol açmaktadır. 

 Literatür taramasında dünyadaki en iyi uygulamalar araştırıldığında bu konuda 
Japonya’nın açık ara diğer ülkelerden önde olduğu görülmüştür. Proje kapsamında 
Japonya’daki Kanto Electrical Safety Inspection Associations  (Kanto Elektriksel 
Güvenlik Teftiş Derneği) ziyaret edilerek karşılıklı fikir alış-verişinde bulunuldu.  

Kanto Electrical Safety Inspection Associations  (Kanto Elektriksel Güvenlik Teftiş 
Derneği) KDH ile Türkiye Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletişime 
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geçilmiştir. Firma Tokyo’nun Kanto bölgesinde 2500 çalışanı ile faaliyet gösteren kar 
amaçlı olmayan bir kuruluştur. Kendileri ile görüşmeden önce gönderdiğimiz sorulara 
cevap hazırlanmış olup toplantı esnasında bu sorular ve cevapları açıklanmıştır. 
Toplantıya Yönetim Müdürü Takashi HONDA, Michio ABE, Miyoshi ISHIDA, Shirou 
DAIMON, Hidekazu TOMOCHIKA, Makio FUNASKOSHI katılmıştır. 

 

Toplantı sonrası şehrimiz ve şirketimizi anlatan sunumumuz kendilerine yapılarak 
bizler hakkında da bilgi verilmiştir.  

 

1- Elektrik tesisat kontrolünün yapımında ve kontrol sonrası eksikliklerin 
giderilmesi konusunda hukuki dayanaklar nelerdir. (Kanun, yönetmelik vb.) 

 Elektrik işletmeciliği kanunu ve uygulama yönetmelikleri var. Kanun ve 
yönetmeliklerin bir kısım İngilizce metinleri 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=51 
adresinden elde edilebileceği belirtilmiştir. 
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 Büyük müşteriler için ayrı mesken, ticarethane ve aydınlatma için ayrı 
yönetmelikler vardır. 

 Güvenlikteki amaç nedir denilince; Elektrikten kaynaklı yangın çıkmasın, 
kalabalık yerlerde elektrik kesintisi olmasın ve insanlar ölmesin. 

 Alçak gerilim abonelerinde ev sahibi oluşacak hasarlardan sorumlu. OG 
aboneler için ayrı bir kural var. OG aboneler kesinlikle kontrol yaptırmak 
zorundadır. 

 

2- Elektrik tesisat kontrolünde hangi ölçümler yapılmaktadır (Kaçak akım, 
topraklama direnci, gerilim, çevrim empedansı, termal kamera görüntüsü), 

 Öncelikle küçük ve büyük müşterilerde gözle muayene yapılmakta, kabloların 
eskimesi ve kısa devre olayının etkileri incelenmektedir. Sonrasında kabloların 
izolasyon direnci ölçülmektedir. Kaçak akım koruma rölelerinin test düğmesine 
basılarak mekanik yönden çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Evlerde tek 
kaçak akım koruma rölesi kullanılmaktadır.  

 OG seviyesinde röle direkt olarak yangın ve izolasyon olayını Telekom hattı 
üzerinden dağıtım şirketine haber vermektedir. 

 Senede bir kez büyük müşterilerdeki röleler kontrol edilmektedir. 
 Termal kamera kontrol için kullanılmaktadır.  

3- Elektrik tesisat kontrolünde kullanılan cihazlar nelerdir ve hangi ülkede 
üretilmişlerdir? 

Kullanılan cihazlar Japonya’ da imal edilmiştir. İzolasyon megeri, pens ampermetre, 
torklu tornavida, uzaktan kaçak akım ölçebilen ıskantalı ölçü cihazı kullanılmaktadır. 

4- Elektrik tesisatının kontrolü sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli 
hususlar nelerdir? 

 Japonya da TT topraklama sistemi kullanılmaktadır. Binalarda temel topraklama 
bulunmamakta topraklama en yakındaki metal tesisata her bir cihaz için ayrı 
ayrı yapılmaktadır.  

 Yangın aniden çıkmaz bu nedenle ara ara kontrol edilmelidir. Eskimiş kablolar 
ayda 1 defa kontrol edilmektedir. 

 Prizler üzerindeki tozlanmadan dolayı bazen yangınlar çıkmaktadır. 

5- Elektrik tesisatı kontrollerini yapan kişilerin eğitim düzeyleri nedir? 

 Firmada 2500 çalışan var bunlardan 1750 kişi büyük müşterileri, 450 kişi de 
küçük müşterileri (ev, ticarethane ve sokak aydınlatmaları) kontrol etmektedir. 
Geri kalan personel ofis personelidir. Tüm Japonya da10.000 personel (elektrik 
mühendisi ve elektrik baş mühendisi) elektriksel kontrol hizmetini vermektedir.  

 Elektrik Baş Mühendisliği sertifikası alanlar büyük müşterilerde 
çalışabilmektedir. 

 Bazı ülkelerde ekibin başı elektrik mühendisi olursa yeterli olmaktadır. 
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 Elektrik mühendisi olmayıp çok zor olan kontrol sertifikasını almak bazen 
tekniker seviyesinde de olmaktadır. 

 Bayan mühendiste çalışmakta ve evlere tek kişi gitmektedir. 

6- Bir evin elektrik tesisatının kontrolü ne kadar sürmektedir? 

 Evler yaklaşık yarım saat sürmekte. Ancak OG müşteriler ile sözleşme 
yapılmakta. Buraya 2-15 kişi arasında personel gitmektedir. Burası en az 30 dk 
en fazla 7-8 saat sürmektedir.  

7- Elektrik tesisatının kontrolünü yapan teknik elemanların (mühendis, tekniker, 
teknisyen) eğitimleri, hangi kurum tarafından yapılmaktadır? Sertifika alan kişi 
kaç yıl sonra tekrar eğitim verilmektedir? 

 Üniversite veya meslek okullarından mezun olanlar çalışabilmektedir. 

8- Endüstriyel tesisler, ticarethaneler ve meskenlerin elektrik tesisatları kaç yılda 
bir kontrol edilmektedir?  

 Meskenler ve ticarethaneler 4 yılda bir. Ancak meskenler içerisinde yer alan 
havuzlar yılda bir kez kontrol edilmektedir. 

 Kalabalık yerler ve endüstriyel tesisler en fazla yılda bir en az ayda bir kontrol 
edilmektedir.  

 Büyük işletmelerde bir mühendis en az 60 firmayı kontrol ve muayeneye en 
fazla 100 firmayı kontrol edebilmektedir. 

9- Tesisat kontrol sonucunda oluşan gider kim tarafından karşılanmaktadır ve 
ödeme işlemi nasıl gerçekleşmektedir? 

 Bu kuruluş kar amaçlı değildir. Ev ve ticarethane müşterilerinin kontrolünde mal 
sahiplerinden bir bedel alınmamaktadır. Bunun bedeli elektrik üreten (dağıtan) 
firmadan tarife içerisinde alınmaktadır. 

 OG için ilgili tesisat kontrol bedeli aboneden alınmaktadır. 

10- Elektrik tesisatı kontrolü sırasında bulunan eksiklikler, ev sahibine nasıl 
iletilmektedir? 

Elektrik tesisatına ait olumsuzluklar mal sahibine bulunduğu yerde anında 
bildirilmektedir. Bildirimde yaklaşık şu kadar masrafınız olacaktır denilmektedir. Sözlü 
olarak da tamirat yapılmadığı takdirde kaza olabileceği, bu kazadan dolayı başkaları 
zarar görürse kendilerinin tazminat ödeyeceği belirtilmektedir. 

11-  Elektrik tesisatı kontrolü sırasında bulunan eksikliklerin kaç gün içerisinde 
giderilmesine izin verilmektedir? 

Bu konuda 2003 yılına kadar bir eksiklik vardı öncesinde sadece sözlü söylenirken 
2003 deki düzenlemeden sonra yazılı olarak bildirilmektedir.  Müşteri eksiklikleri 
giderdik diye geri ararsa kontrole yeniden gidilmektedir. 
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12 - Elektrik tesisatı kontrolü sırasında arızalanan cihazlar bulunmakta mıdır? 
Var ise ücreti kim tarafından karşılanmaktadır? 

Bir evde kontrolden önce bütün cihazları kullanmayın deniliyor. Bazen kontrolden 
sonra bilgisayar ve makinalar çalışmıyor diyenler olmaktadır. Biz karışmayız 
demiyoruz müşteri ile konuşuyoruz diye ifade etmişlerdir. 

13- Tesisat kontrolü yapılacak yere nasıl karar veriyorsunuz ?. Bu binanın kaç 
yıllık olduğu veya periyodik zamanının geldiğini nereden biliyorsunuz ? 

Yeni tesis edilen bir eve gittiğimizde o mahalledeki bütün evler kontrol edilmektedir. Bu 
sayede 4 yıl dolmadan birkaç defa kontrol edilen evler olmaktadır. 

14- Bağlı bulunduğunuz yetkili kurum hangisidir. Yetki belgesini nasıl 
alıyorsunuz ? 

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığına bağlılar. Oraya başvurup muayene 
kontrol için kayıtlı kurum olmaktadır.  

15- Kontrol cihazlarının kalibrasyonu yapılmakta mıdır ? 

Cihazların kalibrasyonu için bir standart aygıt var, senede 1 kez kullanılan cihazlar 
kalibre ediliyor. Kalibrasyon cihazı da 5 yılda bir Bakanlığa bağlı bir kurumda kontrol 
edilmektedir. 

16- Sizden başka yetkili firma varmıdır ? 

Kendilerinden başka kar amaçlı olmayan 4 firma daha bulunmaktadır.   

17- Hangi gerilim seviyelerinde kontrol yetkiniz vardır ? 

6 kV OG, 105/210 Volt AG. Üretim firmaları kontrol edilmemektedir. 

18- Elektrik tesisat kontrolünde abone gruplarına göre alınan bedeller ne 
kadardır ? 

 Küçük evler için bakanlık 10 yıl önce 1000 Yen (50 TL) olsun mu diye bir anket 
düzenlemiş. Bu servis anketine göre 1000 Yen olarak kontrol bedeli kalmıştır.  

 Büyük firmalarda ise kabaca 6000 (300 TL) yen ile 150.000 (7.500 TL) yen 
arasında değişmektedir.  

19- Elektrik tesisat kontrolünde tespit edilen eksiklikler verile süre içerisinde 
giderilmez ise bu durumda ne yapılmalıdır. 

 Verilen sürede kontrol sonucu bulunan eksiklikler giderilmez ise bir yaptırımları 
bulunmamaktadır. 

20- Bir firmanın ürünü (Siemens legrand gibi) hatalı olursa ne yapıyorsunuz ? 
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Öncelikle hatalı ürünü üreten firma uyarılmaktadır. Bazen bizim uyarımıza gerek 
kalmadan firmalar cihazları ücretsiz değiştirmektedir. 

21- Yıldırımdan korunma tesislerini kontrol ediyor musunuz ? 

Yıldırımdan korunma tesislerinin kontrolü bizim alanımızda değil bu işi mimarlar 
yapmaktadır. Kontrolünü de Odeva diye ayrı bir firma var onlar yapmaktadır. 

22- AFDD (Ark hatası koruma cihazı) Almanya da standart oldu sizde kullanıyor 
musunuz? 

Japonya da bu cihaz kullanılmamakta ancak Amerika da kullanıldığını duyduk. 

Sonrasında Enerji Gazetesinden bay Takashi SUTSUMI bizlerle röportaj yaparak 
projemizin detaylarını sordu. Bu ziyaretimizin haber yapılmasında bir sakınca olup 
olmadığı soruldu. Bizlerde bir sakıncasının olmadığı belirtildi, EPDK ARGE 
prosedürünün işleyişini kendilerine örnek ARGE projelerimiz üzerinden açıklamalarda 
bulunduk. 

 

 

 

Görüşmemizin sonucunda Japonya Enerji gazetesinde makalemiz yayınlanmıştır. 
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Kanto Elektrik Güvenliği Derneği (Hiroshi Yamaguchi Başkanı) Türkiye Kayseri İl 

dağıtım şirketi KCETAŞ kadroları ile dernek merkezinde görüş alışverişlerinde 

bulunmuştur. Türkiye, elektrik güvenlik yasal mevzuatının özellikle evler 

konusunda elektrik kaçağının geliştirilmesi konusunda yürütülen KCETAŞ’ın ARGE 

projesi kapsamında Japonya da dahil olmak üzere denizaşırı durumları 

araştırdıktan sonra elektrik güvenliği ile ilgili yasal sistem yolunu sunması 

bekleniyor. 
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Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. tarafından 4 personel ve 2 cihaz ile sahada elektrik iç 
tesisatı kontrol işlemi yapılmıştır. 

İç tesisat kontrolü yapılan yerler: 

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. Kurumlara ait hizmet binası 26 
11. Huzur evi 2 
12. Kafeterya 9 
13. Kamp eğitim 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 

 

Teçhizat kontrolü sonucu görülen arızalı durumlar 

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 
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Görülen hatalar rapor şeklinde ilgili işletmeciye teslim edilmiştir. Bunlardan özellikle 
yurtlarda görülen hatalar takip edilerek giderilmesi sağlanmıştır. 

  

  



17 
 

 
 



18 
 

  
 

SONUÇ: 

Elektrik tesisatlarının kontrolüne yönelik Japonya’daki gibi bir yapı oluşturulmalı. Her 
ilde bir veya birkaç denetim şirketi kar amacı gütmeden abonelere ait elektrik 
tesisatının a dan z ye kontrol edilmelidir. Bu işlem elektrik kaynaklı hem can ve mal 
kayıplarının azalmasını sağlayacaktır. 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. 

Acilen Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 
Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği tek elden Elektrik Tesisleri Yönetmeliği 
olarak birleştirilmeli ve Elektrik tesislerinin kimler tarafından hangi ölçümlerle, hangi 
bölümlerin ne periyot ile denetlenmesi gerektiği ve denetim kurumlarının da kimler 
tarafından nasıl denetleneceğinin bu yönetmelikte belirlenmesi gerekmektedir. Elektrik 
tesisatı da zaman içerisinde yaşlanmakta, kullanım koşullarına bağlı olarak (gerilim, 
ısı, mekanik darbeler, aşırı yüklenme, kısa devre vs.) zaman içerisinde 
arızalanmaktadır. Hiçbir kablo sonsuz yalıtkanlığa sahip değildir. Sigorta ve kesiciler 
zaman içerisinde açma eğri değerlerini kaybedip doğru koruma imkânına sahip 
olamamaktadır.  
Elektrik tesisatı kontrol edilecek abone grupları: 

 Meskenler 4 yılda bir, 
 Büro, depo gibi işyerleri 2 yılda bir, 
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 İmalat yapılan yerler yılda bir, 
 Islak zemin olan yerler (araba yıkama, halı yıkama, yüzme havuzu vb.) altı ayda 

bir  
 OG’den beslenen tüm müşteriler yılda bir olmak üzere kontrol edilmelidir. 

Kontrol işleminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirleyeceği asgari şartları 
sağlayan kurumlar tarafından yapılması esas olmalıdır. 
Ayrıca iş müfettişlerince denetim yapan firmalar da belirli aralıklarla Bakanlık 
tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 
Denetim firmalarının personelini sürekli eğitebileceği bir eğitim merkezi olmalı, firmalar 
denetim bedelini büyük işyerleri hariç mesken, ticarethane gibi yerler için tarife 
üzerinden görevli tedarik şirketlerinden almalıdır. Ancak kişi periyodun dışında ayrıca 
denetim isterse bunun bedeli kendisinden alınmalıdır. 
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