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Ülke çapındaki uyarı gününde yaşadığım 
yerde hangi uyarı araçları test edilir? 
 
Federal Uyarı Gününe katılım ve uyarı gereçleri-
nin test edilmesi noktasında belediyeler serbesttir. 
Var olan uyarı gereçleri, kullanılabilir ve mevcut 
olmalarına bağlı olarak test edilir. 

Ülke çapındaki uyarı gününde bölgenizde uyarı 
yapılmasının planlanıp planlanmadığı ve bunun 
nasıl yapılacağı hakkında önceden belediyenizden 
bilgi alın. Böylece kendinizi buna hazırlayabilir ve 
başkalarını da bu konuda bilgilendirebilirsiniz. 

  
Sirenler ne anlama gelir? 
 
Tehlike uyarısı: 
Bir dakikalık siren sesi (yükselip alçalarak). 
 
 
 
Radyoyu açın ve anonsları dinleyin. 
 
 
Tehlike geçti uyarısı: 
Bir dakikalık kesintisiz siren sesi. 
 
 
Tehlike geçmiştir.

Ülke Çapında Uyarı Günü
Bilgi nakleden kişiler için bilgiler



Hangi yollardan uyarılırım? Hangi uyarı 
araçları vardır?

Bir uyarı çok önemli bilgiler içerdiğinden, olabild-
iğince fazla kişiye ulaşmalıdır. Bu yüzden uyarı birçok  
farklı uyarı araçları veya yollar aracılığıyla yayılabilir, 
örneğin:

•  Radyo ve televizyon
• İnternet sayfaları
• Uyarı uygulamaları, örn.  

NINA (Federal Devlet acil durum  
bilgilendirme ve haber uygulaması)

• Sosyal medya
• Sirenler
• Hücresel yayın (Cell Broadcast)
• Anons arabaları
• Dijital şehir bilgi panoları
• Resmi daireler, aile ve arkadaş çevreleri, 

komşular

Ne yapabilirim? 

Her uyarıyla birlikte genelde kendinizi korumak 
için ne yapacağınız veya nereden daha fazla bilgi 
alacağınız konusunda öneriler alırsınız. 
www.bbk.bund.de sitesinin „Uyarı ve tedbir“ 
başlığı altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Hangi tehlikelerde uyarılırım?

• Doğal afetler (sel veya deprem gibi)
• Kötü hava koşulları (şiddetli fırtına, kasırga veya 

sıcak hava dalgası gibi)
• Zararlı madde sızıntıları
• Kesintiler (örn. enerji, su, telekomünikasyon)
• Bulaşıcı hastalıklar
• Büyük yangınlar
• Silahlı şiddet ve saldırılar
• Diğer akut riskler (bomba imhası gibi)

Beni kim uyarır?

•  Federal Devlet (savunma halinde)
• Eyaletler (afet durumunda veya eyalet çapında 

öneme sahip tehlike durumunda)
• Şehirler, ilçeler ve belediyeler (örn. afet koruma 

dairesi, asayiş dairesi veya sağlık dairesi gibi yet-
kili makamlar aracılığıyla)

• Almanya Meteoroloji Hizmetleri (Deutscher 
Wetterdienst – DWD)

• Eyaletlerin sel portalları

Ülke Çapında Uyarı Günü

Federal Uyarı Günü, 8 Aralık 2002 tarihinde 
uygulanacaktır. Federasyonun ve eyaletlerin bu eylem 
günü iki ana hedefe sahiptir: 
• Ortak bir tatbikatta federasyon, eyaletler, 

katılan ilçeler, ilçe statüsünde olmayan şehirler 
ve mahalleler saat 11’den itibaren bir uyarı 
halinde sahip oldukları farklı uyarı gereçleri-
ni ve teknik süreçlerini test eder. Bu süreç bir 
deneme uyarısıyla ve uyarının kaldırılmasıyla 
gerçekleşir ve uyarı sisteminde zayıf noktaları 
tespit etmeye, bunları sonrasında düzeltmeye ve 
bir ciddi olay durumunda sistemi daha sağlam 
ve verimli hale getirmeye imkan verir. 

• Almanya‘da yaşayan insanların, halkın uyarılması 
ve çeşitli uyarı kanalları hakkında bilgilendirilmesi 
amaçlanır.   

Halk konuya ne kadar çok aşina olursa, o kadar fazla ve 
verimli şekilde bir tehlikeli durumunda hareket edebi-
lir ve kendini koruyabilir.

Neden uyarılırım?   

Büyük hasarların meydana geldiği olaylar ve tehlikeli  
durumlar, sizin ve ailenizin, yakınlarınızın, arkadaş- 
larınızın, hemşehrilerinizin ve muhtemelen mallar-  
ınızın güvenliğini riske atar. Bölgenizde herhangi bir  
tehlike olduğunda, kendinizi tehlikeye hazırlayabil-
meniz ve uygun davranışı sergilemeniz için vakitlice 
uyarılırsınız.


