
 
 

YILDIRIM 
Havanın iyi bir iletken olmaması bünyesinde yüksek gerilimli bulutları oluşturur. 
Fiziki sebeplerden ötürü, bulutun yüklenmesi sırasında yere yakın olan kısmı 
negatif değerle şarj olmuştur (%85 ihtimal). Bu sırada yer de bulut boyunca 
pozitif yüklenir. Bazı koşullarda bunun tersi yüklenme de olabilmektedir (%15 
ihtimal). Fırtınanın artmasıyla buluttaki negatif yük oranı ve buna bağlı olarak da 
yerdeki pozitif yük ayrışması hızlanarak devam eder. Bulutla yer arasındaki 

potansiyel fark arttıkça aradaki havanın da delinmesi kolaylaşır ve belli bir değerden sonra havanın 
delinmesiyle oluşan iletken kanal boyunca buluttan toprağa veya topraktan buluta deşarj başlar. 
Bulutla bulut arasında olan deşarja şimşek ve bulut – toprak deşarjına ise yıldırım denir.  
Yıldırımın Oluşumu: Yıldırımın oluşması için öncelikle yıldırım bulutunun oluşması ve sonrasında 
bu bulutun elektriksel olarak yüklenmesi gerekmektedir. Günümüzde yıldırım bulutunun oluşumu 
rahatlıkla açıklanabilse de bu bulutun elektriksel olarak nasıl yüklendiği konusunda kesin bilgiler 
yoktur. Ancak bu durum bazı teoriler ile açıklanabilmektedir. 

 

Yıldırım boşalmasının çıkış noktası, atmosferde yüksek miktarda nem bulunması ve sıcak hava 
akımları yardımıyla yüklü bulutların oluşmasıdır. Hava akımları, yere yakın hava tabakalarının iyice 
ısınması ile oluşur. Çok büyük yüksekliklerden aşağı inen soğuk hava ile bu hava tabakası yer 
değiştirir. Nem ise yüksek sıcaklıkta buharlaşma ile meydana gelir. Hava, yukarı çıkışı sırasında 
soğur ve belirli bir yükseklikte su buharına doyacağı bir sıcaklığa erişir. Daha fazla yükselmesi 
kondenzasyona sebep olur ve bulut oluşur. Yıldırım bulutunun oluşumunda üç asama söz 
konusudur. 

Gençlik -  Olgunluk -  Yaşlılık 

 Gençlik aşamasında aşağıdan yukarı doğru ve 
kenarlardan ortaya doğru hava akımları artar. Bu durum 
yaklaşık 10 - 15 dakika sürer. 

  Olgunluk aşamasında yağmurlar oluşur. Sıfıra yakın 
sıcaklık derecelerinde iyice azalan bulut kaldırma kuvveti 
şiddetli yağmurlara sebep olur. Bu sırada yukarıdan 

aşağıya hareket eden soğuk rüzgarlar görülür. Bunlar yere ulaştıklarında kısa süreli, şiddetli 
fırtınalara sebep olurlar. Bu asama yaklaşık 15 – 30 dakika sürer.  

 Yaşlılık aşamasında ise hava akımları artık son bulmuştur. Yaklaşık 30 dakika sürer. 

Simpson ve Lomonosow  iki araştırmacıya göre bulutlardaki yükler hava akimi yardımıyla 
oluşmaktadır. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi sonucunda oluşan hava akimi bulutlardaki su 
damlacıklarını harekete geçirir. Hareket halindeki su damlacıkları, birbirleriyle sürtünmesiyle, yüklü 
hale geçerler. Bulutlardaki hava akımları su damlacıklarının dağılmasına ve tekrar birleşmesine 
sebep olurlar. Yapılan laboratuar çalışmalarında dağılan su damlacıklarından küçük damlacıkların 



negatif, büyük damlacıkların ise pozitif olarak yüklendiği 
gözlenmiştir. Bu bilgilere göre büyük su damlacıkları yani pozitif 
yüklü damlacıklar bulutun alt kademelerinde ve rüzgar hızının 
büyük olduğu bölümlerde olmalılar. Küçük, negatif yüklü, su 
damlacıkları ise rüzgar tarafından itilmeli ve bulutun daha yukarı 
kısımlarında dağılmalılar. Yıldırım bulutundaki yüklerin bu şekilde 
meydana geldiği kabul edilecek olursa bulutun alt kısımları pozitif 
yüklü olacağından yıldırım deşarjı da pozitif kutsiyette olacaktır. 

Yapılan gözlemler pozitif kutsiyetteki yıldırım deşarjlarının %5-20 civarında olduğunu, deşarjların 
yaklaşık %80- 95′ inin negatif kutsiyette olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Simpson ve 
Lomonosow’ un teorileri yıldırım bulutlarındaki elektrik yüklerinin meydana gelişini tam olarak 

açıklayamamaktadır. Bu konuda ikinci bir teori de Elster ve Geitel 
tarafından ortaya konulmuştur. Onlara göre bulutların yüklenmesi tesirle 
elektriklenme ile açıklanmaktadır 
 
Dünya yüzeyindeki elektrik yükü –5×105 C kabul edilirse bu yükün içinde 
bulunan su damlacıkları alt uçları pozitif ve üst uçları negatif olmak üzere 
kutuplanırlar. Yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru düsen büyük su 

damlacıkları havanın oldukça yavaş hareket eden iyonlarına yaklaşırlar ve bu sırada su damlacığının 
pozitif alt ucu havanın negatif iyonunu absorbe ederken pozitif iyonu da iter. Böylece ağır su 
damlacıkları negatif elektrikli parçacıklar haline gelir. Ayni şekilde kutuplanan küçük su damlacıkları 
yukarıya doğru hareket ederken havanın pozitif iyonlarını absorbe ederler ve negatif iyonları iterler. 
Böylece hafif su damlacıkları da pozitif elektrikli parçacıklar haline gelirler. Bu teoriye göre bulutun 
alt kısımlarında negatif yükler bulunmaktadır. Teori negatif kutsiyetteki yıldırım deşarjlarını 
açıklayabilmektedir gibi gözükse de aslında eksik yanları mevcuttur. Bir yıldırım bulutunun su 
damlacıklarından çok buz kristalleri ve kar parçacıklarından oluştuğu düşünülürse, bu buz kristalleri 
ve kar parçacıklarının dünyanın elektrik alanı ile kutuplanma olasılıkları oldukça düşüktür. Bu konu 
üzerine üçüncü bir teori de J. I. Frenkel tarafından ortaya atılmıştır. Frenkel’ e göre havada her iki 
işaretli iyonlar var olduğundan, dünyanın negatif elektrik yükleri kaçmaya ve iyonosferin pozitif 
elektrik yükleri ile birleşmeye yatkındır. Dolayısıyla dünyanın azalan elektrik yükünü sürekli olarak 
takviye edecek bir olayın olması gerekmektedir. Dünyanın elektrik yükünün sabit kalmasında en 
önemli rolü negatif yıldırım deşarjları sağlayacaktır. Bu teoriye göre her iki işaretli iyonlardan oluşan 
hava ile küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelen bir ortam göz önüne alınır ve 
havanın negatif iyonlarının daha küçük su damlacıklarına veya buz kristallerine konduğu var sayılır. 
Buna göre bulut, negatif elektrikli su damlacıkları ve pozitif iyonlu havadan oluşur. (negatif iyonlar 
su damlacıkları tarafından yutulmuştur). 

Bir yıldırım boşalmasının oluşabilmesi için elektrik alan şiddetinin 2500kV/m değerine ulaşması 
gerekmektedir. Buluttaki elektrik alan şiddeti değeri yeterince arttığında bulut – bulut veya bulut – 
yeryüzü deşarjı görülür. Eğer yeryüzündeki alan çeşitli sebeplerden ötürü (yüksek kuleler, 
gökdelenler, v.b.) bozulmuşsa bu takdirde de yeryüzü bulut deşarjı görülebilmektedir. Bulut yeryüzü 
deşarjı, bulutun pozitif veya negatif yüklü bölgelerinden aşağıya veya yeryüzündeki pozitif veya 
negatif yüklü sivri uçlarından yukarıya başlayabildiği için, dört çeşitte olabilir . 

 Yukarıya Çıkan Yıldırım Bu tip yıldırımlar genelde yerin pozitif yüklü sivri bölgelerinden, 
bulutun negatif yüklü bölgesine başlayan ön boşalmalar seklinde görülür. Deşarjlar genelde 
düzgün araziler üz erindeki çok yüksek yapılardan (GSM kuleleri), veya yeryüzünün yüksek 
dağlık kesimlerinden başlarlar. Bu yüksek kesimlerin sivri uçlarından buluta doğru ön 
boşalmalar baslar. Bu sırada 1 ila 10kA arasında değişen akımlar görülür. Deşarj tam 
olgunlaştığında akim değeri 10kA’ i bulur. 

 Aşağıya İnen Yıldırım Bir bulutun alt kısmındaki enerji yeterli seviyeye geldiği zaman 
toprağa doğru bir elektron demeti harekete geçer. Birinci demet 10 ile 50 metrelik mesafeyi 
50 000 – 60 000 km/sn arasındaki hızla kat eder. 30 ile 100 mikron saniye süren bir aradan 



sonra ikinci bir deşarj birinci deşarjın yolunu izler ve birinciden 30 ile 50 metre arası daha ileri 
gider. Daha sonra üçüncü deşarj ardından dördüncü deşarj meydana gelir. Her bir deşarj 
öncekinden 30 ile 50 metre ileri giderek şimşeğin ucunun yeryüzüne yaklaşmasını sağlar. Ön 
boşalma yere yaklaştıkça elektrik alanı havanın delinme dayanımı üzerine çıkacak kadar artar. 
Böylece yeryüzünün sivri bir noktasından bir boşalma yukarıya doğru ilerleyerek ön boşalma 
ile birleşir. Yaklaşık 50.000km/sn’ lik bir hızla aşağıdan yukarıya doğru iyonizasyonlu ve 
kanalda depo edilen yükü toprağa boşaltır. Bu deşarj esnasında 200 000 ampere kadar çıkan 
akim 100 milyon voltluk bir gerilim ile toprağa akar. 

Yıldırımın ana etkileri aşağıdaki gibidir : 
 Temel Etkileri: Bu etkiler , yıldırım çarpması sırasında içerdiği yük miktarıyla 

bağlantılıdır.özgül direncin yüksek olduğu materyaller için, etki bölgelerinde çeşitli erime 
noktalarına neden olmaktadır. Az iletken materyaller üzerinde yüksek miktarda ısı şeklinde bir 
enerji açığa çıkmaktadır.İçerdikleri nem, patlamayla sonuçlanabilecek ani bir yüksek basınca 
neden olmaktadır. 

 Yıldırıma Bağlı Etkileri: Toprağın özgül direnci topraklamayı dirençli bir duruma 
getirmekte ve bu nedenle yıldırım akımının içinden geçtiği zaman tesisin potansiyelindeki ani 
bir artışı önlemede yetersiz olmaktadır.Bu da çeşitli metal parçaları arasındaki potansiyelde 
farklılıklar yaratmaktadır. Bundan dolayı metal parçaları arasındatopraklama ve bağlantıların 
çok dikkatli bir şekilde tasarlanması ve alt iletkenlere bağlantısının yapılması gerekmektedir. 

 Elektrodinamik Etkileri : Bu etkiler , yıldırım akımının geçtiği yolun bir kısmının diğer bir 
kısmın manyetik alanı içinde olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.Bu , yıldırımın birbirlerine 
çok yakın olarak konulmamış iletkenler arasından geçti zamanlarda itme ve çekme kuvvetleri 
oluşmaktadır. 

 Elektrokimyasal Etkileri : Bu etkiler göz ardı edilebilir niteliktedir ve topraklama 
(topraktaki stray akımlar ile karşılaştırıldığında) üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 

 Akustik Etkileri – Gök gürültüsü : Gök gürültüsü , yıldırımın çarpması sırasında 
elektrodinamik kuvvetlere maruz kalan boşalma kanalındaki ani basınç artışlarına (2-3 
atmosfer ) bağlı olarak gerçekleşmektedir.Şok dalgalarıyla meydana gelen örtüşen 
bileşenlerin yayılımı, yüksek frekanslar için kanala dik açı yapacak şekilde düşük frekanslar 
için her istikamette olmaktadır. Bunun sonucu olarak, gözlemcinin yıldırım kanallarına olan 
mesafesi ve kanalların izlediği yöne göre farklılık gösteren bir dizi gümbürtü ve çatırdama 
meydana gelmektedir. 

 İndüksiyon Etkiler : İndüksiyon etkileri genellikle korunma sistemleri için en zorlu 
mücadeleyi gerektiren etkiler olmaktadır. Yıldırım bir yere yaklaştığı ve buranın iletkenleri 
arasından geçtiği zaman , yüksek ve bazen de yıkıcı indüklenmiş gerilim üreterek manyetik 
bir değişim yaratmaktadır.Yıldırım iletkeni aşağı anterlinleri ve elektrik devreleri arasında 
elektromanyetik luplar oluşturabilmektedir. Bu nedenle korunma sistemlerinin çok dikkatlice 
tasarlanmış olmalı ve gerekli her ek korunma araçlarını ihtiva etmelidir. 

 Işık Etkileri : Yıldırım çarpması , bunu gözlemleyen kişinin retinasında bir imge yaratmakta 
ve görüşünü tekrar kazanmasından önceki birkaç saniyelik bir süre boyunca gözünün 
kamaşmasına neden olmaktadır. 

 Dolaylı Etkileri: Ofset potansiyel veya tempo gerilimi. Topraktaki yıldırım akımlarının 
dağılımı arazinin yapısına bağlı olmaktadır.Heterojen bir toprak , komşu iki nokta arasında 
tehlikeli potansiyel farkları oluşturabilmektedir. 

 


