
 

RÜZGÂR VE FIRTINADAN KORUNMA 

FIRTINADAN ÖNCE "HAZIRLIKLI OLUN" 

 Fırtına uyarılarını radyo ve TV’den takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın. 
 Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi 

emniyete alın. 
 Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgâr alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve 

emniyetli bir şekilde bağlayın. 
 Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun. 
 Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın. 
 Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun. 
 Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. 
 Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. 

FIRTINA SIRASINDA "GÜVENDE OLUN" 

 Mümkün olduğunca içerde kalın. 
 Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın. 
 Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın. 
 Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. 
 Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. 
 İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. 
 Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse 

yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun. 
 Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan 

esen rüzgâra dikkat edin. 
 Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın. 

FIRTINADAN SONRA "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" 

 Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın. 
 Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın. 
 Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri 

yapmalarına yardım edin. 

AÇIK ALANDA/DIŞARIDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER  

 Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun. 
 Yardıma ihtiyaç duyuluyor ise 112’yi arayın. 
 Yetkili kurumlardan gelebilecek uyarıları takip edin. 
 Gerekiyorsa sığınacak bir yer planlayın. 
 Düz ve alçak alanları sığınmak için tercih edin. 
 Köprü, üst geçitler ile enerji nakil hatlarından uzak durun. 
 Bir araç içinde sığınmak gerekirse, emniyet kemerinin takılarak başın örtüyle korunmasını sağlayın.     

BİNALARDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

 Elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatın. 
 Sığınağa gidilmesi, sığınağa giderken asansörleri kullanmayın. 
 Sığınak yoksa ya da sığınağa ulaşım zor ise penceresiz odalara sığının. 
 Sağlam bir nesnenin yanında veya altında çök-kapan-tutun yaparak fırtına geçinceye kadar bekleyin. 
 Eğer battaniye ve benzeri örtü var ise vücudunuzu koruyun. 
 Elektrik yok ise olası bir yangına neden olmamak için mum yerine pilli fenerler kullanın. 

 
 


