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Yıldırımdan Korunma Sistemlerinde Koruma Seviyesinin Seçilmesi
Determining the Protection Level in Lightning Protection Systems

Yıldırımdan dolayı meydana gelebilecek zararları azaltmak için çesitli korunma tedbirlerinin alınması gerekecektir. Bunlara ihtiyaç olup 
olmadığı ile ihtiyaç derecesi, risk analizi yapılması ile tespit edilir. Bu analiz; yapıyı ve canlıları etkileyen yıldırım düşme sayısına, yapının boyut ve 
özelliklerine, bulundugu bölge ve çevresel faktörlere bağlıdır. Söz konusu analizler aşağıda belirtilen sekilde yapılmaktadır.

To minimize lightning-related losses, various protection measures are required to be taken. Whether they are needed or the protection levels thereof 
are determined by risk analyses that depend largely on the number of lightning strikes, size and properties of the building and its location as well as 
environmental factors. Abovementioned analyses are done as follows:

Koruma seviyesinin belirlenmesi için Nd değeri ile Nc değeri karşılaştırılır. Burada;
Nd : Bir yapıya doğrudan yıldırım boşalmalarının beklenen sıklığı,
Nc : İncelenen yapı için kabul edilen boşalmaların yıllık ortalama sıklığıdır.
Nd ≤ Nc ise ; Yıldırımdan korunma sistemi mecburi değildir.
Nd ˃ Nc ise ; Yıldırımdan korunma sistemi gereklidir.
Kurulacak sistemin koruma seviyesi E 1-(Nc / Nd) formülü ile hesaplanır.

To determine the protection level, Nd value is compared to Nc value; where:
Nd is the probable frequency of direct lightning strikes on a building
Nc is the average annual frequency of discharges assumed for the building inspected.
If Nd ≤ Nc; then a  lightning protection system is not compulsory
If Nd > Nc; then a lightning protection system must be present.
Protection level of such system is calculated by the formula: E 1-(Nc / Nd)

YKS Etkinliği, E / LPS Efficiency, E Korunma Seviyesi / Protection Level

E > 0.98 Korunma Seviyesi I + Ek Korunma Önlemleri
Protection Level 1 + Additional measures

0.95 < E ≤ 0.98 Korunma Seviyesi I / Protection Level 1

0.90 < E ≤ 0.95 Korunma Seviyesi II / Protection Level 2

0.80 < E ≤ 0.90 Korunma Seviyesi III / Protection Level 3

0 < E ≤ 0.80 Korunma Seviyesi IV / Protection Level 4

Nd degeri şu şekilde belirlenir.
Nd = Ng.Ae.Ce.10-6 (Adet / Yıl)
Burada; Ng toprağa yıldırım boşalma yoğunluğu, Ce çevre faktörü, Ae değeri ise m² cinsinden yapının eşdeğer toplama alanıdır.
Ng =0,04 Td

1,25  Yıldırım / Yıl.km2

Burada; Td meteoroloji haritalarında alınan yılda yıldırımlı gün sayısıdır.
Ae değeri m2 olarak, yapının yüksekligi h, yapı boyu a, yapı eni b olmak üzere
Ae=ab+6h(a+b)+9Ԉ olarak verilir.
Ce =Çevre faktörü 

Nd value is calculated as follows:
Nd = Ng.Ae.Ce.10-6 (ea/yr) where:
Ng is the density of lightning discharge on the ground; Ce is the environmental factor; Ae is the equivalent lightning collection area of the building (m²).
Ng= 0.04 Td

1.25 Lightnings /year.km2; where:
Value of Ae being in square meters, h is height; a is length and b is width of the building:
Ae=ab+6h(a+b)+9Ԉ
Ce= Environmental factor

Yapının çevresindeki durum / Environmental Factor surrounding the building Ce

Yapının bulunduğu geniş bir alan içerisinde yüksek Yapıların veya cisimlerin (kule, orman) bulunması
Presence of any other high buildings or structures  (towers, forests, etc)

0.25

Çevresinde küçük binalar bulunan yapı / Building with smaller buildings  around it 0.5

Ayrık (izole) yapılar, yapının 3h mesafedeki çevresi içinde herhangi bir yapı veya cisim bulunmaması durumu 
Isolated building; where a building is separated from the others by at least 3h distance

1

Tepe üstlerindeki bulunan yapı / Building on a hill top 2

A Yapının yapılış tarzına ( yapı tür, kullanılan malzeme) ilişkin bir bileşen / Coefficent of construction type (type of building, building materials)

B Yapının kullanıma ve yapı içindeki eşyalarla ilgili bileşen / Coefficient of purpose of the building and the monetary value of objects

C Zararlardan ileri gelen bileşendir / Coefficent of damages

Nc değeri ise şu şekilde hesaplanır / Nc is calculated as follows
Nc=A.B.C
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Çatının yapılış tarzına ilişkin bileşen A2 Coefficient of roof type A2

Çelik 4 Steel 4

Betonarme 2 Reinforced concrete 2

Betonarme - Prefabrik 0.5 Reinforced concrete - prefabricated 0.5

Ahşap 0.1 Wood 0.1

Duvarların yapılış tarzına ilişkin bileşen, A1 Coefficient of wall type A1

Sürekli metal cephe kaplaması, takviyeli beton 5 Continuous metal cladding, reinforced concrete 5

Birbiri ile iletken olarak bağlanmış prefabrik yapı,çelik 
iskelet veya elektriksel sürekliliği olan beton

4
Prefabricated building connected with conductor materials, 
steel wireframe or electrically conductive concrete 4

Duvar, hasırsız beton, birbiri ile iletken olarak 
bağlanmayan prefabrik yapı kısımları 0.5

Wall, meshless concrete, prefabricated building parts that 
are not connected with conductive materials 0.5

Ahşap duvar veya yanabilir duvarlar 0.1 Wood or flammable walls 0.1

A= A1.A2.A3.A4

Çatı kaplamasının türüne ilişkin bileşen A3 Coefficient of roof structure A3

Hasırlı beton 4 Reinforced mesh concrete 4

Galvanize Sac 2 Galvanized tin 2

Kiremit 1 Brick 1

Pvc kaplama çatı kağıda preslenmiş levha 0.5 PVC covering, roof paper, pressed plywood 0.5

Yalıtkanlığı daha iyi preslenmiş çatı kaplamaları 0.05 Isolated pressed roof materials 0.05

Çatı üzerindeki yapılara (Baca vb.) ilişkin bileşen A4 Coefficient of Structures on the roof (chimneys etc.) A4

Çatı üzerinde hiçbir şey yok 1 No objects 1

Çatı üzerinde topraklanmamış metal kısımlar 0.6 Unearthed metal parts on the roof 0.6

Çatı üzerindeki elektrikli cihazlar 0.2 Electrical appliances on the roof 0.2

Çatı üzerindeki hassas elektronik cihazlar 0.1 Delicate electronics on the roof 0.1

1. Seviye / Level

2-3. Seviye / Level
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Binanın içinin türü ile ilgili katsayı B2 Coefficient of equipments inside the building B2

Yanmaz, çok zor tutuşabilir 1 Non-combustable, non-flammable 1

Tutuşabilir 0.2 Flammable 0.2

Patlama tehlikesi olan tesisler 0.1 Explosion hazard 0.1

İçinde parlayıcı maddeler olan tesisler 0.01 Systems with explosive materials 0.01

Nükleer tesisler 0.01 Nuclear facilities 0.01

İnsanların kullanımı ile ilgili katsayı B1 Coefficient for Human usage B1

Panik tehlikesi yok 1 No threat for panic 1

Orta değerli panik tehlikesi 0.1 Moderate level threat for panic 0.1

Büyük panik tehlikesi 0.01 High level of threat for panic 0.01

B= B1.B2.B3.B4

Binanın içindeki eşyaların değerleri ile ilgili katsayı B3 Coefficient of equipment value B3

Çok basit donanım 1 Simple equipments 1

Değerli donanım 0.2 Valuable equipments 0.2

Özellikle değerli donanım 0.1 Especially valuable equipments 0.1

Çok değerli donanım 0.01 Very valuable equipments 0.01

Hasarın azaltılması için alınacak önlemlerle ilgili katsayı B4 Coefficient of preventive measures B4

Otomatik yangın söndürme sistemi 10 Automatic fire extinguishing system 10

Yangın azaltıcı donanım 5 Fire prevention equipment 5

Yangından korunma donanımı 2 Fire prevention equipment 2

Önlemsiz donanım 1 No preventive measures 1

C= C1.C2.C3

Diğer zararlar C3 Coefficient of other damages C3

Az 1 Small 1

Orta 0.5 Medium 0.5

Yüksek 0.1 High 0.1

Çok yüksek 0.01 Very high 0.01

Yapının içindekiler nedeniyle çevreye verilebilecek zararlar C1 Coefficient of possible damages due to the objects in the building C1

Hiçbir 1 No possible damage 1

Orta 0.5 Medium 0.5

Yüksek 0.1 High 0.1

Çok Yüksek 0.01 Very high 0.01

Yapının içindekiler nedeniyle yapının önemli altyapı
hizmetlerinin yok olması C2

Coefficient of possible interruption of important 
infrastructural services due to the objects in the building C2

Kesilme yok 1 No interruption 1

Kısmen kesilme 0.1 Partial interruption 0.1

Tamamen kesilme 0.01 Permanent interruption 0.01


