
 

Birkaç sene öncesine kadar insanlar yıldırım iletkeninin yüklemesiyle, yapı için yıldırıma karşı 
yeterli bir koruma sağlandığını düşünüyorlardı. Bu kısmi koruma şimdi bir takım uyumlu cihazlarla 
desteklenmektedir. Bu cihazların tasarlanma amaçları ; direkt çarpmalara karşı korunma, yapının 
komşu iki nokta arasındaki tehlikeli potansiyel farklarından kaçınma, devre tertibatı ve elektrik 
iletkenleri üzerindeki indüksiyon etkilerini önleme ve network hatları üzerinde taşınan yüksek 
voltajı bastırmaktır.  
Standart NF C 17-100 : Bu standart , mevcut bilgi ve teknikler açısından , yeterli korunmayı 
sağlamak için gerekli olan düzenlemeleri belirlemekte ve bu korunmayı tesis etmek için gerekli olan 
bilgileri sağlamaktadır 
Yıldırımdan Korunma Yöntemlerinin İlgilendiği konular  

 Franklin çubuğu ( Yakalama Ucu ) ile korunma  
 Faraday Kafes sistemi ile korunma  
 Gerili tellerle ( Gergi Hat Tekniği ) korunma  

Paratonerle Koruma : Bu sistemler için , inceltilmiş sivri 
paratonerler korunacak olan yapıların en yüksek noktasına 
yerleştirilmektedir. Paratonerlerin yere olan bağlantısı en kısa 
yol aracılığı ile yapılmaktadır. Sapladıkları korunma , 
yerleştirildikleri noktaya ve bu noktanın çevre yapılardan olan 
yüksekliğine dayalı olarak değişmektedir. ‘’Uyarma mesafesi 
‘’ prensibine dayalı olarak elektro-geometrik model yöntemi 
korunma seviyesinin güvenilir olarak hesaplanmasını 
sağlamaktadır. 
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İyon cihazlarına uygun paratonerler de aynı kuralları takip etmektedir fakat ‘’uyarma mesafesi’’ 
biraz daha iyileştirilmiştir (1,5-3 katı kadar) , çünkü ark gecikmesi azaltılmıştır. Bunların avantajı , 
özellikle düşük yoğunluktaki yıldırım çarpmaları söz konusu olduğunda verimlilikte yarattıkları 
artış ve ayrıca yapabilirliği bazen çok zor olan durumlar için paratonerlerin boylarında bir azalmayı 
da beraberinde getirmesidir. 
Faraday Kafes Metodu İle Koruma : Kafes metodu ile korunma , geniş gözlü bir Faraday 
kafesinin binanın tepesinde kurulmasına ve toprakla bağlantısının sağlanmasına dayalıdır.Çarpma 
noktası adı verilen yakalama uçları (0.50-2 m) çatı etrafındaki her önemli noktaya (baca,çatı üst 
yapıları . vs.)monte edilir. 

 

 
Yıldırımdan Korunma sisteminin seçimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 

 Çeşitli yönlerden dikkate alınan teknik imkanlar; (örnek olarak kafes metodu sadece 
çevrelediği alanı korumaktadır).  

 Sistemin maliyeti ve estetiği.  

Topraklama : Toprak bağlantısının , yıldırım iletkenlerinin etkin olarak çalışmasındaki rolünün 
çok önemli olduğu göz önüne alındığında , çok dikkat edilerek kurulması gerekmektedir. NF C 17-
100 ve NF C 17-102 standartları , her bir alt iletken için kafes ve paratonerleri farklı boyutlarda olan 
özel bir topraklama olması gerektiği koşulunu getirmektedir. Elektriksel toprak veya mevcut 
kemer , eş potansiyeli sağlamak amacıyla bu iletkenlere bağlanmaktadır. Son olarak , iletkenin 
topraklamasının , gömülü herhangi bir metal elektrik nakil borusundan mümkün olduğu kadar uzak 
(3-5 metre) tutulması ve omik değerinin düşük dalga empedansıyla 10 Ohm’dan fazla olmamasını 
sağlamak çok önemlidir. 
  

 

  

YILDIRIMDAN KORUNMA 

Fırtına bulutuna 10 km den daha yakınsanız. Fırtına bulutundan ne kadar uzaktasınız ? 
Şimşeği gördüğünüz andan itibaren saniyeleri saymaya başlayın ve gökgürültüsünü 
duyduğunuzda saymayı kesin. Diyelim ki 9 saniye saydınız. Bulduğunuz sayıyı 3 e 



böldüğünüzde km olarak bulutun size olan uzaklığını bulursunuz, yani 3 km. Elektrik akımı 
havanın direncinin en az olduğu yada iletkenliğin en fazla olduğu yerde başlar. İnsan iyi bir 
iletkendir. Teller, metaller, nemli toprak, ağaç kökleri,  ağaçlar vb. bir kaç örnektir. Yıldırım 
çarpması ile elektrik çarpması aynı şey değildir. Elektrik çarpmasında voltaj (yüksek 
gerilimlerde) 20 000 volt ile en fazla 63 000 volt arasında değişir. Yıldırım çarpmasında ise 
voltaj 300 000 volttur. Elektrik çarpması nadiren yarım saniyeden (500 mili saniye) fazla 
sürer çünkü ya devre otomatik olarak kesilir yada çarpma kişiyi fırlatır.yıldırım çarpmasında 
ise süre çok kısadır (bir kaç mili saniye). Hemen her ikisinde de çarpılan kişi ya kalp 
problemlerinden yada fırlatılma ile meydana gelen yaralanmalardan hayatını kaybeder. 

Yıldırım çarpmasından kaçının ! 

Sığınacak emin bir yer yoksa aşağıdakileri yapın. 
 
İçerde 

►Pencere, kapı ve elektrikli aletlerden uzak durun 

►Borularla temastan kaçının 

►Acil durumlar dışında telefonu kullanmayın 
 
Dışarda 
 
►Yıldırımdan korunaklı bir yer arayın. 

►Arabanız varsa içine girin. 

►Asla bir ağacın altına sığınmayın. 

►Çevreden daha yüksek bir yerde durmayın. 

►Bisiklet, çit vb. metal objelerden uzak durun.  

►Uzun nesnelerin yanında durmayın. 

►Gruplar halinde durmayın. 

►Kendinizi huzursuz hissediyorsanız, saçlarınız yukarı dikilmeye başlamışsa hemen 
kulaklarınızı kapatın ve yere çökün. Asla yere uzanmayın ve ellerinizi yere değdirmeyin.  

Yıldırımdan korunma teknik olarak iki bölümden oluşmaktadır; DIŞ YILDIRIMLIK, İÇ 
YILDIRIMLIK. 
 
Dış Yıldırımlık 
 
Dış yıldırımlık sistemi, binaları direk yıldırım darbelerine karşı korumak için geliştirilmiştir. 3 
farklı metotla binalar yıldırma karşı korunabilmektedir. 
- Franklin çubuğu 
- Faraday Kafesi 



- Aktif Paratonerler 
Ancak yukarıdaki metotlardan birinin seçmeden önce korunacak yerin yıldırım düşme riskini 
belirleyen koruma seviyesi hesaplanmalıdır. 
(IEC 61024-1-1 ve Avrupa Standartları). 

Koruma Seviyesi Hesaplanması 

Lightning Risk Assessment 

Etkili eşdeğer alan 

Ae= L.W+6.h.(L+W)+9.π.H2 
L: Boy (m) 
W: En (m) 
H: Yükseklik (m) 

Tesis için Beklenen Yıldırım Sayısı 

Nd= Ng.Ae.C1.10-6 
Yıldırım yoğunluğu 
Ng=0,04.NK1,25 
Nk: Yıldırımlı gün sayısı, haritadan 

Tesis için onaylı yıldırım darbe sayısı 

Nc=5,5.10-3/C 
C=C2.C3.C4.C5 

Nd ≤ Nc ise koruma isteğe bırakılır. 

Nd > Nc ise koruma gereklidir. 

Bu durumda etkinlik 
E=1-Nc/Nd 

Hesaplanan Etkinlik Koruma seviyeleri 

E>0.98 Seviye 1 

0,95<E≤0,98 Seviye 1 

0,90<E≤0,95 Seviye 2 

0,80<E≤0,90 Seviye 3 

E≤0 Seviye 4 

Çevresel Katsayı C1 

Yapı aynı&daha yüksek ağaç ve yapılar arasında 
ise 0.25 

Yüksekliği az olan yapılarla çevrili ise 0.5 

En yakın yapıya uzaklık 3H mesafede ise  1 

Bölgede en yüksekte ise 2 

Yapısal Katsayılar C2 



Yapı/Çatı Metal Kiremit Yanıcı 

Metal 0.5 1 2 - 

Tuğla, Beton 1 1.5 2.5 

Tutuşabilir 2 2.5 3 

Yapısal Katsayılar C3 

Değersiz, yanıcı olmayan 0.5 

Normal yanıcı 1 

Değerli, yanıcı 2 

Parlayıcı, yanıcı 3 

Yapı Doluluğu C4 

Personelsiz bina 0.5 

Normal kalabalık 1 

Panik Rizikolu, Tahliye zorluğu 3 

Yapının çevre önemi C5 

Sürekli kullanımı yok çevrede değersiz 1 

Sürekli kullanım çevrede değersiz 5 

Çevrede değerli 10 

 

Türkiye'nin yıllık ortalama Orajlı günler sayısı 

 


