
!? Gök gürlemesini iþitirseniz acil bir durum 

dýþýnda kablolu  telefon kullanmayýn.
!? Kablosuz telefonlarý ya da cep telefonlarýný 

kullanmak emniyetlidir.
!? Elektikli aletler ve tellerden uzak durun.
!? Su borularý elektriði iletir. Banyo ya da duþ 

almayýn; ya da bir fýrtýna boyunca diðer su 

daðýtým sistemini kullanmayýn.

Gök gürlediði zaman, güvenli bir binanýn 

içine gitmeyi unutmayýn

Oraj anýnda dýþarýda emniyetli yer yoktur. 

Dýþarýda iseniz ve gök gürültüsünü iþitirseniz, 

yýldýrým riskini azaltmak için tek yol, mümkün 

olduðunca hýzlý bir þekilde, saðlam bir binanýn 

ya da saðlam bir arabanýn içine girmektir. 

Ayrýca yýldýrým riskini artýrabilecek aþaðýdaki 

durumlardan kaçýnmalýsýnýz. Emniyetli bir yere 
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ulaþmanýn yerine geçecek baþka bir yol 

olmadýðý unutulmamalýdýr.
!? Açýk alanlardan kaçýnýn. Bir alandaki en 

yüksek þey siz olmayýn.
!? Tek baþýna yüksek aðaçlar, kuleler ya da 

elektrik direklerinden uzak durun. Yýldýrým, 

alanda bulunan en yüksek nesnelere 

düþmeye meyillidir.
!? Metal iletkenlerden (elektrik hatlarý ya da 

metal çitler gibi) uzak durun. Metal yýldýrýmý 

çekmez, fakat yýldýrým onun içinden uzun 

mesafeler kat edebilir. 
!? Eðer bir grup insanla birlikteyseniz, ayrýlýn. Bu 

gerçekte bir kiþinin çarpýlma ihtimaline karþýlýk, 

çok sayýda insanýn çarpýlmasýný önler ve eðer 

bir kiþi çarpýlýrsa diðerlerinin yardým etme 

þansýný artýrýr. 

!? Yýldýrým maðdurlarý elektrik yükü taþýmazlar,  

dokunmak emniyetlidir ve acilen týbbi 

müdahaleye ihtiyaç vardýr. Bu þekildeki ani 

ölümlerin sebebi kalp krizidir. Eðer maðdur 

uygun ilk yardýmý derhal alýrsa bazý ölümler 

önlenebilir.
!? Yardým isteyin.  112'yi ya da özel ambulans 

servisinizi arayýn.
!? Ýlk yardým hizmeti verin.
!? Mümkünse maðduru daha emniyetli bir 

yere taþýyýn. Yýldýrým ikinci kere çarpabilir. Siz de 

maðdur olmayýn.
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Yýldýrýmdan Korunma

  Yýldýrýmdan Korunma Yöntemleri

Yýldýrým Nedir?

Yýldýrým atmosferde meydana gelen, canlýlar 

ve yapýlar için tehlikeli durumlara neden olan 

doðadaki en güçlü elektriksel boþalma 

olayýdýr. Yýldýrým oluþumu bulutun elektriksel 

yüklenmesi, boþalma süreci ve ana boþalma 

aþamalarýndan oluþur. Yýldýrým, saðanak yaðýþ 

ve gök gürültüsünün bir arada yaþandýðý oraj 

olaylarýnda oluþur.

Ýnsan hayatýný ve yeryüzündeki bütün yapýlarý 

yýldýrýmýn zararlý etkilerine karþý korumak 

amacýyla yýldýrýmdan korunma sistemleri 

kullanýlýr.

Yýldýrým, bugün bile hala doðanýn en heyecan 

verici ve en þaþýrtýcý olaylarýndan birisidir. Bu 

olay, insanlýk tarihinin ve mitolojinin önemli bir 

parçasý olmuþtur. Dünyaya dakikada yaklaþýk 

1800 civar ýnda y ý ld ý r ým düþmektedi r. 

Dünyanýn deðiþik bölgelerine düþen yýldýrým 

sayýsý birbirinden farklýdýr. Genel olarak, Kuzey 

ve Güney Kutuplarýna hiç yýldýrým düþmezken, 

Ekvator bölgesi yýldýrým sayýsý bakýmýndan çok 

zengindir (örneðin; Uganda, Kampala'da bir 

yýldaki yýldýrýmlý gün sayýsý 242 dir).

Gök gürlediði zaman, 
kapalý bir yere sýðýnýn

Gök gürültülü hava olaylarý baþladýðýnda, 

emniyetli bir yere gidilerek yýldýrýmdan 

korunmak mümkündür. 

Yýldýrým Hakkýnda Bilemediklerimiz 

Yýldýrým Korkusunu Yenin

!? Tüm orajlar yýldýrým üretir ve tehlikelidir. 
!? Yýldýrým sýklýkla þiddetli yaðýþ alanýnýn dýþýnda 

çarpar,  herhangi bir yaðýþtan 20 km kadar 

uzakta da çarpabilir. Çoðu yýldýrým ölümleri 

fýrtýnalarýn önünde ya da geçtiði sanýlan 

fýrtýnalardan sonra oluþur. 
!? Eðer gök gür lemesin i duyuyorsanýz 

tehlikedesinizdir.  Gök gürlemesini iþitirseniz 

yýldýrým tehlikesi bulunmaktadýr.
!? Yýldýrm çok sayýdaki maðdurda kalýcý 

bozukluklar býrakýr. Bunlarýn küçük bir yüzdesi 

ölürken, hayatta kalanlarýn çoðu hayat boyu 

çok ciddi acýlar ve sinirsel bozukluklar 

içerisinde yaþamaya mahkum olurlar. 

!? Bir yýldýrým emniyet planýna sahip olun. 

Emniyet için nereye gideceðinizi ve oraya 

gitmenizin ne kadar süreceðini bilin. 
!? Faaliyetlerinizi erteleyin. Dýþarýya çýkmadan 

önce oraj tahminlerini kontrol edin. Tehlikeli bir 

durumdan kaçýnmak için faaliyetlerinizi 

ertelemeyi düþünün. 
!? Hava durumunu takip edin. Gök yüzünün 

kararmasý, þimþek çakmasý ya da rüzgarlarýn 

þiddetlenmesi gibi, geliþmekte olan bir 

fýrtýnanýn iþaretlerini arayýn.
!? Emin bir yere sýðýnýn. Uzak bir mesafeden 

bile olsa gök gürlemesi iþitirseniz derhal 

emniyetli bir yere gidin. Tamamen kapalý 

binalar, en iyi korumayý saðlar.  Engeller, piknik 

gölgeleyicileri, çadýrlar  ve kapalý giriþler sizi 

yý ldýrýmdan korumaz. Eðer saðlam bir 

binadan uzaktaysanýz bir araç içine girip tüm 

camlarýný kapatýn. Son gök gürlemesinden 

sonra 30 dakika kadar araç içinde kalýn.  

Yapýlan çalýþmalarda, çok sayýda yýldýrým 

m a ð d u r u ,  f ý r t ý n a y a  d ý þ a r ý d a  i k e n  

yakalandýklarýný ve emniyetl i bir yere 

s ýð ýnamadýk lar ýn ý söy lemektedi r. Baz ý 

maðdurlar ise; emniyetli bir yere 5-10 dakika 

daha e r ken g ideb i l se le rd i ,  y ý l d ý r ým 

çarpmasýndan korunmuþ olacaklardý. 

Bazý insanlarýn çarpýlmalarý dýþarýya çok erken 

çýkmalarý yüzünden olmuþtur. Son gök 

gürleme sesini iþittikten sonra en az 30 dakika 

emniyetl i bir bina yada araç içinde 

kalýnmalýdýr. 

Bazý maðdurlar evlerinde ya da bina 

içindeyken herhangi bir elektrikli alet ya da 

kablo lu te le fon ku l lan ý r ken y ý ld ý r ýma 

çarpýlmýþlardýr. Diðerleri su borusu sistemi,  bir 

metal kapý ya da pencere çerçevesine 

temas etmiþlerdir. Yakýnýnýzda bir gök gürültülü 

fýrtýna olduðunda elektrik iletici yüzeylerle 

temastan kaçýnýlmalýdýr.


