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Risk Değerlendirmesi :
Proses Dışı Riskler : 

Doğa Kaynaklı; Deprem – Yıldırım – Fırtına – Sel gibi. 
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Türkiye’nin Yıldırım Durumu

2008 – 2012 Ekim ayları km² ye 6,5 – 16 yıldırım deşarjı 

Yıldırım Oluşumunu Etkenleri: 
• Nem - Sıcaklık
• Atmosferdeki Aerosol Miktarı

[4] ÇİZLEGE 1  HAVA SICAKLIĞI ° C

1970-2016 YILLARIN 5 EŞİT PERİYOTTA DEĞERLENDİRİLMESİ

1970 - 1978 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 18,50 °C

1979 - 1987 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 18,50 °C

1988 - 1996 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 18,60 °C

1997 - 2006 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 19,30 °C

2007 - 2016 Yılları arasında Türkiye Maks. Sicaklık. Ortalaması : 19,90 °C

[4] ÇİZELGE 2  DENİZ SUYU SICAKLIĞI ° C
1970-2016 YILLARININ SICAKLIK 5 EŞİT PERİYOTTA DEĞERLENDİRİLMESİ

YILLAR Marmara Karadeniz Ege Akdeniz
1970 - 1979 15,1° C 15,1° C 18,2° C 21° C
1980 - 1989 15° C 14,8° C 18,2° C 21,1° C
1990 - 1998 15,4° C 14,6° C 18,4° C 21,1° C
1999 - 2007 15,7° C 15,5° C 18,9° C 21,6° C
2008 - 2016 16,2° C 15,9° C 19° C 22° C





Marmara 01 / 1900 – 01 / 2017 Depremler

TOPLAM 648 Ad.  Mag. 4 ve üzeri deprem gerçekleşmiş. 15 Ad. deprem Mag. 7’nin 
üzerinde, ortalama 7 – 8 yılda Mag. 7 ve üzeri deprem oluyor.  



TOPLAM 4 Mag. Ve üzeri 1.206 Deprem. 6 Mag. Ve üzeri 18 Deprem. 1 Ad. 7 Mag ve üzeri Deprem  

İzmir  01 / 1900 – 01 / 2017 Depremler



P- ve S- Dalgaların Grafiksel Anlatımı ve 

Etkileme Biçimleri

P-Dalgası S-Dalgası

Sıkışma Genleşme







Yıldırıma Karşı – Aşırı Gerilime Karşı Korumada Yeni Nesil Koruma



Yeni Teknolojilerin Ana Performansları
Yıldırım Engelleme Sistemi : 
- Yıldırımın Enerjisini hiçbir şekilde İşletme içine almıyorsununz. Konvansiyonel sistemde paratoner veya kafes 

üzerine düşeceği varsayılıyor. 
- Yıldırım doğrudan yapıya düşmüyor, 100 metre ve daha uzağa düşüyor, etkisi ciddi oranda azalıyor.
- EN / IEC 62305E göre yapılması gereken Risk analizi gerekli değil, derhal uygulama olanağı. 
- Sonradan yapıya ilavesi mümkün, kafes sisteminde bu çok mümkün olmuyor.
- Daha ekonomik, çünkü kafes yapısında veya paratoner sistemlerinde ciddi maliyetler ile uygulaması yapılıyor.
- Daha ekonomik çünkü kompleks planlama ve projelendirme, mühendislik hizmeti gerektirmiyor.
- Daha ekonomik, çünkü 3 Milyon EURO maddi hasar sigortası beraberinde 5 yıl süresince üretici sağlıyor.     
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Yeni Teknolojilerin Ana Performansları
Deprem Erken Algılama ve Uyarı Sistemi : 
- Deprem olmadan size haber veriyor, 60 sn. veya daha uzun süreler söz konusu. DİKKAT Deprem 

merkezinden uzaklık belirleyici.
- Sistemin üzerinden 1 ile 8 şiddeti aralığındaki bütün depremlerde alarm bilgisini alabiliyorsunuz.
- SCADA / PLC / RTU sistemlerine kolaylıkla entegre edilebiliyor. 
- Her türlü Prosesi kontrol / kumanda edebilirsiniz. Riskli prosesleri deprem şiddetine göre yönetebilirsiniz. 
- Çalışanlarınız deprem şiddetine göre yönlendirebilirsiniz. 
- Deprem şiddetini verisini kayıt edebiliyorsunuz. Yapı sağlığı hakkında veri oluşturuyor.
- Ekonomiktir, var olan yapıya kolaylıkla uygulanabiliyor.
- Kolay kullanılır, uzmanlık gerektirmez<.
- Tatbikat yapabiliyorsunuz test alarmı yaratıp.
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Yeni Teknolojilerin Ana Performansları

Yeni Nesil Yıldırıma Karşı Koruma Sistemi : 
- Yıldırımın kaç sefer enerji sistemi üzerinden etkisini gösterir. 
- Hangi tarih saat te yıldırım darbesinin geldiğini kayıt eder. Kronolojik kayıt olanağı.
- Koruma Sistemi cihazların kalan gerçek ömrünü görebiliyorsunuz. 
- Koruma sistemi haberleşebiliyor ve bütün bu bilgileri size RS 485 protokolü ile iletiyor.
- Daha güvenli, çünkü gerçek zamanlı olarak size bilgi veriyor. 
- Kullanıcının sistemi öngörülebilir şekilde zamanlı bakım veya müdahale planlayabiliyor. 
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