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• Aladağ Cumhuriyet Başsavcılğı’nın yurt yangını ile ilgili 

hazırlattığı bilirkişi ön raporunda, yaşamını yitirenlerin, 

yangın merdiveni kapısının kolu olmadığı için dışarıya 

çıkamadıkları, yangına binanın ikinci panosundaki şartellerin 

eskimiş olması ve kaçak akım rölesi bulunmamasından 

kaynaklandığı görüşü yer aldı. 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/kacak








EĞER EVĠNĠZDEKĠ  ÇOCUĞUNUZ 

SĠZĠN ĠÇĠN ÖNEMSĠZ ĠSE  

SORUN YOK ! 



ÖNEMLĠ VE PAHA BĠÇĠLMEZ ĠSE; 



ÖNEMLĠ VE PAHA BĠÇĠLMEZ ĠSE; 



KAÇAK  

AKIM  

RÖLESĠ 





KAÇAK AKIM RÖLESĠ NEDĠR? 

RCD ( Residual Current Devices ) 

GFCI  ve  AFCI 

Bir GFCI, Toprak Hatası Devre Kesicisi'dir.  

GFCI, elektrik akımını toprağa sızdıran elektrik 

devresindeki küçük dengesizlikleri algılayan hızlı 

devre kesicidir.  

Kaçak Akım Koruma Rölesi‟nin görevi, yalıtım 

hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak 

ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen 

değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı 

bulunduğu devreyi kesmektir.  



YANĠ; 

 

SĠZ PARMAĞINIZI PRĠZE SOKSANIZ DAHĠ, SĠZĠN 

ÜZERĠNĠZDEN DEVREYĠ TAMAMLAYACAK AKIMI 

FARKEDĠP ÇOK KISA BĠR SÜRE ZARFINDA, SĠZ 

TEHLĠKELĠ SINIRA YAKLAġMADAN ELEKTRĠĞĠ 

KESEN CĠHAZLARDIR 



-Elektrik çarpmasından korunma, 
 

 
Akımın insan vücudu üzerinden geçmesinin engellenmesi,  
ile koruma;  
İZOLASYON TEDBİRLERİ 
 
 
 
Akımın insan vücudu üzerinden geçmesine izin verilmesi ancak 
büyüklüğünün veya süresinin sınırlandırılması,  
ile koruma;  
TOPRAKLAMA 
POTANSİYEL DENGELEME 
TEMAS GERİLİMİ 
 
 



ABD‟li bilim adamı Charles Dalziel Kaliforniya 

Üniversitesinde 1956‟da yaptığı araĢtırmalarda elektrik 

çarpmasında kalp ritminin bozulması anlamına gelen 

ventriküler fibrilasyon limiti altındaki güvenli akım - zaman 

aralığını tespit etmiĢti.  
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Hata Süresi 

(s)

Vücut Akımı 

(mA)

0,05 900

0,1 750

0,2 600

0,5 200

1 80

2 60

5 51

10 50

ETTY, Hata süresine bağlı  

Vücut akımı; Sol el ayaklar,  IB 

YG tesisleri için c2 eğrisi 
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600mA 30mA 

%5 Ġhtimalle ventriküler 

fibrilasyon oluĢabilir. 

400ms 

10mA 0,5mA IEC 60479 



Bölge No Bölge sınırları Fizyolojik etkiler 

AC-1 
0,5 mA’e kadar 

a doğrusu 
Genellikle bir tepki yoktur. 

AC-2 
0,5 mA 

b doğrusuna kadar 
Genellikle zararlı bir fizyolojik etki yoktur. 

AC-3 
b*) doğrusu 

c1 eğrisine kadar 

Genellikle organik bir hasar beklenmez. Akım akış süresinin 2 s’den daha uzun 

olmasıyla kaslarda kramp kasılmaları ve nefes almada zorluklar görülür. Akımın 

büyüklüğü ve süresinin artmasıyla ventriküler fibrilasyon hariç, atriyel fibrilasyon  ve 

geçici kalp kasılmaları gibi kalpte, kalp atışlarının iletiminde ve biçiminde bozulmalar 

görülür. 

AC-4 c1 eğrisinden sonra 
AC-3 bölgesindeki etkilere ek olarak kalpte ve nefes alıp vermede akımın büyüklüğü ve 

süresinin artmasıyla tehlikeli fizyolojik etkiler ve ağır yanıklar meydana gelebilir. 

AC-4.1 c1 - c2 Ventriküler fibrilasyon olasılığı yaklaşık % 5’e kadar yükselir. 

AC-4.2 c2 - c3 Ventriküler fibrilasyon olasılığı yaklaşık % 50’ye kadardır. 

AC-4.3  c3 eğrisinden sonra Ventriküler fibrilasyon olasılığı %50’nin üzerindedir. 
*) 10 ms’nin altındaki akım akış süreleri için b doğrusundaki vücut akımı için olan sınır 200 mA’lik bir değerde olduğu 

kabul edilir. 

 

Elektrik Çarpmasının  İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri; 



Elektrik Çarpmasının  İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri; 
 
Elektrik çarpmasına bağlı olarak gelişen ani ölümün birincil nedeni 
solunum- kalp durmasıdır.  
 
Elektrik çarpmasından hemen sonra, solunum veya dolaşımdan biri 
yada her ikisi birden durabilir.   
 



Hata süresi,tF 

(s) 

İzin verilen dokunma gerilimi,UTp 

(V) 
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Elektrik çarpması fonksiyonunda maruziyet süresi kısaldıkça 

maruziyet şiddeti artabilir. Örneğin yüksek gerilimli tesisler için 

verilen aşağıdaki çizelgede maruziyet şiddeti 800V olduğu halde bu 

gerilim 0,04s içinde kesildiğinde zarar vermeyecektir. 
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Alçak gerilimli sistemler için verilebilecek aşağıdaki örnekte 

230V maruziyet şiddeti 0,4s maruziyet süresi içinde kesildiği 

takdirde elektrik çarpması oluşmayacaktır. 

Uo 

(V) 

Açma (ayırma) Süresi 

(s) 

120 

230 

277 

400 

>400 

0,8 

0,4 

0,4 

0,2 

0,1 

 



Eleme: Tehlikenin yok edilmesi. En tehlikesiz yöntemin ve çözümün 

tercih edilmesidir.  

Doğrudan dokunmaya karşı koruma şartlarının sağlanması. 

 

Canlı iletkenlerin yalıtılması-Elektriksel, Mekanik, Isıl, Kimyasal. 

Pano-IP, Kilit, İç kapak, İşaretleme. 

Engel-El ulaşma mesafesi 1,25m-İzolasyon halısı. 

 

Sınıf II cihaz kullanılması. 

Ekstra alçak gerilim sistemlerinin (ELV) kullanılması. 



-İkame etme: Tehlikeyi yok etmek mümkün değilse daha az tehlikeli 

olanla değiştirmektir. 

 

Dolaylı dokunmaya karşı koruma şartlarının sağlanması. 

 

Topraklama 

Potansiyel dengeleme 

Besleme kaynağının otomatik kesilmesi 

50V>Ia.Ra        t=5s        TT          RCD   t=0,2s 

230V>Ia.Zs       t=0,4s     TN  



Ia=5In      B 

Ia=10In    C 

Ia=15In    D 

 

16A otomat C ise Ia=160A 

                    B ise Ia=80A 

 

RCD 

 

ID=Ia=30mA 

 

 

 

BESLEMENİN OTOMATİK KESİLMESİ 



In=16A   B sigorta 
1,2In=19A için  
açma 20 dakika 

Idn=300mA 
2,5Idn=750mA için  
açma 0,1 saniye 

BESLEMENİN OTOMATİK KESİLMESİ 

xIn t(s) 

1.In 0,3 

1,5.In 0,2 

3.In 0,07 

5.In 0,04 

TT  U0(V)  

50<U0<120 

120<U0<230 

230<U0<400 

400<U0 



1970'lerin baĢında Kuzey Amerika‟daki GFCI cihazları 

devre kesicili tipdeydi. 1980'lerde devre kesicinin 

çıkıĢına bağlanan GFCI‟ler üretilmeye baĢlandı. 

Dağıtım panosuna monte edilen bu tip devre kesiciler, 

özellikle kablolama hataları ile zayıf veya tutarsız 

izolasyonlardan kaynaklanan hatalı açmalara sebep 

oluyordu 

RCD‟lerin Tarihçesi  



Kuzey Amerika‟da tesislerde soket tabanlı (prize takmalı seyyar 

tip)  koruma için hatalı açmaları azaltılmıĢ cihazlar 

kullanılmaktadır.  

 

Avrupa‟daki tesislerde sabit tesisat dağıtımında ana panoda 

kurulu bulunan RCD‟ler kullanılmaya devam edilmektedir;  

RCD‟lerin Tarihçesi  



RCD ÇALIġMA PRENSĠBĠ 



RCD ÇalıĢma Prensibi: 

Kaçak akım rölesi, içinde bulunan toroid içerisinden 

geçen, devreye giren ve devreden çıkan akımların 

birbirine eĢitliği ilkesi ile koruma gerçekleĢtirir. Devreye 

giren ve devreden çıkan akım birbirine eĢitse manyetik 

akı oluĢmamaktadır. Devre üzerinde olası bir kaçak akım 

olması durumunda ise toriod üzerinde akım dengesizliği 

sonucu fark oluĢur. Bu fark röle tarafından algılanarak 

devre üzerindeki enerji çok kısada bir sürede kesilir.  

 

 

Ifaz ≠ Inötr 





 

 

ELCB (Sigortalı Toprak kaçak devre kesici): 

Artık akım (toprak kaçağı) belirli bir değere 

ulaĢtığı zaman kontakların açılmasını sağlayan 

cihaz. Kombine sigortalı 

GFCI (Toprak hata akım kesici): Artık 

akım (toprak hata akımı) belirli bir değere 

ulaĢtığı zaman kontakların açılmasını 

sağlayan cihaz.  

ALCI (Seyyar Kaçak akım kesme cihazı): 

Artık akım (kaçak akım) belirli bir değere 

ulaĢtığı zaman kontakların açılmasını 

sağlayan cihaz. Seyyar. 

RCD türleri 



SRCD (Kaçak akım cihazlı priz)  

 

 

 

 

 

 

FCURCD (Bir artık akım aygıtı içeren 

sigortalı bağlantı birimi)  

 

 

 

 

 

 

PRCD (TaĢınabilir Kaçak Akım Cihazı)  

RCD türleri 



Ġnsansız yerlerdeki RCD‟lerin hatalı açma durumunda servis 

dıĢı kalma ihtimaline karĢı geliĢtirilen otomatik tekrar kurmalı 

RCD‟lerdir. 

RCD türleri 



2K: 2 kutuplu (1 Faz-Nötr) Monofaze devrelerde kullanılır 

 

4K: 4 kututuplu (3 Faz-Nötr) Trifaze nötr‟lü devrelerde kullanılır 

 

3K: 3 kutuplu (3 Faz) Trifaze nötr‟süz devrelerde kullanılır. 

(Motor) 

 

RCD özellikleri 

 
Kutup sayısı: 

 





RCD hassasiyeti sınflandırması IEC tarafından  

3 hassasiyet sınıfı olarak gruplanmıĢtır.  

 

 

Yüksek hassasiyet (HS): 6 - 10 - 30 mA  

Orta hassasiyet (MS): 100 - 300 -500 -1000 mA  

DüĢük hassasiyet (LS): 3 - 10 - 30 A  

RCD özellikleri 

 

 

Hassasiyet:  



RCD özellikleri 

 
Tipleri (Dalga Ģekline göre) 



Cihazlar için iki grup vardır: 

 

Ani açmalı RCD‟ler; Genel kullanım için yapılmıĢlardır. G Tipi 

 

 

Kısa bir süre gecikmeli RCD‟ler; S Tipi (seçici) veya T Tipi 

RCD özellikleri 

 

 
Açma zamanı: 



IEC 61008 ve 61009 standartları gereği 8/20  darbe 

formunda 3 kA tepe akımında test edilen, böylece 

hatalı açma durumlarının elimine edildiği RCD‟ler 

olmalıdır.  

 

 

Prensip olarak RCD‟lerin bulunduğu yerlerde parafudr 

da kullanılması hatalı açmaları önler. 

RCD özellikleri 

 
RCD ve Parafudr 



 

Gerilimden bağımsız RCD; 

Açma iĢlemi elektromeknik olarak 20- 120 

ms içinde gerçekleĢtirilir. ÇalıĢma için 

ekstra bir kaynak gerekli değildir. Toroid 

içinde gelen ve dönen akımların 

oluĢturduğu akıların birbirini elimine 

etmesi, eğer denklik yoksa açma oluĢması 

prensibine göre çalıĢır. 
 

 

RCD çalıĢmasında 

gerilime bağımlılık 



 

Gerilime bağımlı RCD; 

Açma iĢlemi için ayrı bir kaynak gereklidir. 

Toroid içinde gelen ve dönen akımların 

oluĢturduğu akıların birbirini elimine 

etmesi, eğer denklik yoksa açma oluĢması 

için açma selenoidi veya rölesine bir sinyal 

gönderilir. Bu röle‟nin ayrı bir kaynaktan 

beslemesi vardır.  Bu tip RCD‟ler yardımcı 

gerilimin kesilmesi durumunda iĢ 

yapmayacağından çok dikkatli 

kullanılmalıdır. Genel kullanıma uygun 

değildir. 

RCD çalıĢmasında 

gerilime bağımlılık 



 

Dolaylı dokunmaya karĢı korumada Ia.Ra<50V olacak 

Ģekilde topraklama gereklidir. AĢağıdaki tablodaki gibi 50V 

temas gerilimini sağlayan her RCD hayat koruması yapar. 

Nemli yerler için hesaplar 25V temas gerilimine göre 

yapılmalıdır.  

Ia Ra (ohm) 

300mA 166  

500mA 100 

1A 50 

3A 16 

10A 5 

RCD‟li devrelerde topraklama 



Son kullanıcı testi;  

RCD‟ler 3ay‟da bir test düğmesine basılarak kontrol edilmelidir. 

ĠĢlem 'T' veya 'Test' iĢaretli butona basarak mandalı düĢürme  

iĢlemidir. 

Testi yapmadan önce beslemenin kesilmesi  

kontakların zorlanmasını önler. 

RCD‟li devrelerde  

kontroller ve testler 



Uzman-kontrol testi 
 

 

 

 

 

 

1- Zaman / akım performans testi 

 

2- Yalıtım testleri  

 

3- Toprak çevrim empedansı testi 

 

4- Süreklilik testi 

RCD‟li devrelerde  

kontroller ve testler 



 

 

Ticari veya endüstriyel tesislerde kablo mesafesi 500m‟yi yani  

200 nF‟ı bulabilir.  

Bu da 15mA normal kaçak akım miktarını üretir.  

Normal kaçak akımlar; 



ısıtıcılar (örn. Rezistaslı ocak) ile sabit Sınıf 1 cihazlar için 5mA, 

ev aletleri ve motorlar için 3,5 mA,  

Normal kaçak akımlar; 



Endüstriyel tesislerdeki endüktif yüklerin anahtarlanması geçici  

aĢırı gerilimlere sebep olur, uzun kablolar toprağa karĢı kapasitif  

etkiyle çalıĢtığından bu yüksek frekanslı  

pikler RCD‟lerin hatalı açmasına sebep olur.  
 

Normal kaçak akımlar; 



 

RCD ġebeke tarafı  

• GevĢek bağlantılar 

• ġebeke kaynaklı kalitesizlik 

• Diğer makine / tesisler 

• Yıldırım  

RCD‟LERDE 

HATALI AÇMA 

 



 

 

 

 

Yük tarafı  

• YanlıĢ seçilmiĢ RCD  

• GevĢek bağlantılar 

• YanlıĢ uygulamalar  

• Islak sıva / yoğunlaĢma  

• RCD‟ler arasında selektivite  

• BölünmüĢ yükte ortak nötr  

• N - PE hatası  

• Yüksek normal toprak kaçak akımları  

• AĢırı Gerilim Koruma Cihazları  

• filtre devrelerini içeren çok fazla ürün  

• mineral yalıtımlı kablolar aĢırı uzunluğu  

RCD‟LERDE 

HATALI AÇMA 

 



 

 

 

 

Yük tarafı  

• YanlıĢ seçilmiĢ RCD  

• GevĢek bağlantılar 

• YanlıĢ uygulamalar  

• Islak sıva / yoğunlaĢma  

• RCD‟ler arasında selektivite  

• BölünmüĢ yükte ortak nötr  

• N - PE hatası  

• Yüksek normal toprak kaçak akımları  

• AĢırı Gerilim Koruma Cihazları  

• filtre devrelerini içeren çok fazla ürün  

• mineral yalıtımlı kablolar aĢırı uzunluğu  

RCD‟LERDE 

HATALI AÇMA 

 



AFCI ( Kaçak Akım ) Rölesinin Önemi 

Ülkemizde meydana gelen her 4 yangından biri elektrik 

kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak gerekli önlemler 

alındığı taktirde elektriğin yangına yol açması neredeyse 

imkansız 



AFCI’ nın amacı kesinlikle insan sağlığını koruma 
ile alakalı değildir.  
Bu rölenin üretilme sebebi maddi zararları 
engellemektir. Bu röle binalarda merdiven boĢluğu 
ve asansör devrelerine bağlanmaktadır. 
Fabrikalarda ve inĢaatlarda ise ana Ģebekeden 
gelen elektriğe bağlanmaktadır. Eğer bir binada 
elektrik tesisatından ötürü yangın çıkmıĢ ise 
bunun sebebi ya AFCI olmamasıdır yada röle 
arızalıdır.  
Eğer iĢyerinizi ark hatalarından kaynaklanacak 
elektrik yangınlarından korumak istiyorsanız 
kaçak akım rölesi bulundurmalısınız.  
 



AFCI amacı nedir? 
• AFCI, yangına neden olabilecek elektrik 

devrelerindeki ark arızalarını azaltmak ve 

tespit etmek 

• Kullanılan aĢırı akım koruma cihazları 

elektrik yangınlarını baĢlatabilecek düĢük 

seviyede tehlikeli ark akımlarını 

algılayamıyor olması nedeni ile algılamanın 

sağlanması amacıyla  

• Elektrik yangınları görünmeden, 

hissedilmeden ve erken teĢhisten gizlenen 

sessiz bir katil gibi dolaĢıyor olmasını 

engellemek 

• Devreyi koruyarak elektriğin yangın kaynağı 

olma riskini azaltmak 
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AFCI farklı ark koĢullarını hissedebilen geliĢmiĢ 
elektronik teknoloji kullanır. 

 Ark arızası tespit edici nasıl çalıĢır?  
 Elektronik teknoloji kullanımı ile "normal" ve "tehlike" ark 

koĢullarını algılayarak gerçekleĢtirir. 

Evdeki bazı ekipmanlar, süpürge ya da fırın motoru gibi 
doğal olarak ark meydana getirir. Bu ark normal bir 
durum olarak kabul edilir. BaĢka bir normal ark durumu 
ise elektrik düğmesinin açılıp kapatılması ile meydana 
gelen arktır. 

 Tehlikeli bir ark, elektrik iletkeninin yalıtımının hasar 
görmesi dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı 
oluĢur. Ark olduğu zaman, AFCI eğer tehlikeli bir 
durum varsa belirler ve analiz eder. 

AFCI üreticileri yüzlerce olası çalıĢma durumu için test 
yapar ve daha sonra normal ve tehlikeli ark durumları 
için cihazları programlarlar. 
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Ark Arızalarına Bazı Örnekler 

Yanlış  çivilenmiş 

kablolar  

Yalıtımsız fişler Eşyaların elektrik 

prizlerini 

sıkıştırması 

Kabloların matkapla 

delinmesi 





Kontrolsüz arklar üç mod‟da oluĢur:  

L  

N  

L  

N  

L  

N  

PE  

1-PARALEL ARK  

2-SERĠ ARK  

3-TOPRAĞA ARK  



 Normal yük akımı karakteristiği  ile ark oluĢması durumunda 

oluĢan akımın karakteristiği aynı değildir. 

 Ark akımının kendine has özellikleri vardır. 

 

 Ark‟ın kendine has imzasını tespit eden ve devreyi kesen 

cihazlara AFCI (Arc fault circuit interrupter) denir. 
 

 

 



AFCI 

“Ark hatası devre kesici” 



       AFCI(ARC FAULT CIRCUIT 

INTERRUPTER) 

82 



ÖZETLE 

AFCI yangına karĢı tüm yapı alanlarında olmalıdır;   

GFCI ise özellikle suyun mevcut olduğu tüm yapı 
alanlarında olması gerekmektedir. 

83 

GFCI ve AFCI 
belki benzer  

görünebilir ancak  

çok farklı koruma 

sağlarlar. 
GFCI elektrik 

Ģoklarına karĢı 

korunmaya 

yardımcı olur 

AFCI elektrik 

yangınlarına karĢı 

korumaya yardımcı 

olur 
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