
 

 

LOFT ENERJİ’DEN UYARILAR 

Yıldırım ve şimşek, doğanın sahip olduğu sihirli ışıklardır. Eğer yıldırımdan nasıl 
korunacağınızı bilirseniz, bu sihirli ışıklardan korkmanız için hiçbir neden kalmaz. Yıldırımdan 
korunma konusunda basit kuralları öğrendikten sonra, bu olağanüstü doğa olayına saygı 
duymayı ve değer vermeyi öğreneceksiniz. Ayrıca burada öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşmayı da sakın unutmayın. 

*Yıldırım darbeleri uzun ağaçları ve telefon direklerini çok sever. Yağmurlu ve 
yıldırımlı havalara dışarıdayken yakalanırsanız bu tür uzun cisimlerden uzak durun.                                                                

*Her şeye rağmen yağmur boyunca ağaçların altında koşmak isteyebilirsiniz. Bu oyun 
alanları sizin için çok tehlikeli bölgeler haline gelebilir. Eğer yıldırım ağaca düştüğü zaman 
yakınında olursanız, yaralanabilirsiniz. 

*Eğer yağmur yağarken parkta ya da okulun bahçesinde bir ağacın altında 
oynuyorsanız, yanınızdaki öğretmeninize ve ya bir büyüğünüze nerede durmanız gerektiğini 
mutlaka sorun. Bazı binaların yıldırımdan korunma sistemleri vardır. Bu tür binalar sizin için 
güvenli yerlerdir.  

*Şemsiyeler yağmurdan korunmak için harika icatlardır. Fakat metal şemsiyeler de 
yıldırımlı havalarda tehlikeli olabilir. 

 

*Yıldırım suyu da çok sever. Bu demek oluyor ki yıldırımlı havalarda göl kenarlarından 
ve havuzlardan da uzak durmak gerekiyor. Siz yüzerken veya bir botun üzerindeyken yıldırımlı 
bulutların yaklaştığını görürseniz olabildiğince hızlı bir şekilde sudan çıkın. Eğer yıldırım suya 
düşerse, yaralanabilirsiniz. 

 

Yıldırımın şakası olmaz! Yıldırım elektriktir ve bir elektrik prizine parmak sokmak 
kadar tehlikelidir. Aşağıda yıldırımı gördüğünüzde veya duyduğunuzda ilk yapmanız 
gerekenlerin özeti var: 

-Uzun ve metal cisimlerden uzak durun, 

-Şemsiye kullanmayın, 

-Elinizden geldiğince hızlı en yakın binadan içeri girin, 



-Bina yoksa en yakın bir arabanın içine girin, 

-Havuzdan ve göllerden uzak durun, 

-Eve girdiğiniz zaman TV,bilgisayar gibi elektrikle çalışan aletleri kapatın, 

-Ev telefonunu kullanmayın, 

-Elektrik prizlerine,kablolarına dokunmayın, 

Yıldırımın düştüğü yerin bize uzaklığını nasıl ölçeriz? 

Havayı izlemek sayı saymak kadar kolaydır… 

Yıldırımı gördüğünüz ve ya duyduğunuz zaman ne kadar uzakta olduğunu anlamak için şu 
adımları izleyin;                                                                                    

                                          

1-Yıldırımı gördüğünüz an ile duyduğunuz an 
arasındaki saniyeleri sayın, 

2-Bulduğunuz rakamı 3 e bölün, 

3-Bu size yıldırımın kaç km ötede olduğunu 
söyleyecektir. 

Örnek; Yıldırımı gördünüz ve 9 sn sonra sesini 
duydunuz. 

9÷3=3km 

Yıldırım yaklaşık 3km uzağınızdadır. 

Yıldırımı duyma ve görme zamanınız arasındaki fark 40 saniye veya daha az ise yıldırım 
tehlikeli mesafededir. 

 


