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Krizler ve afetler için tüm uyarı sistemleri, ülke çapındaki uyarı gününde 
Almanya genelinde test edilir. 

Ne zaman?  8. Aralık 2022 Perşembe günü saat 11:00‘de. 

Neden? Niye?   Federal, eyalet ve yerel yönetimler tüm uyarı sistemlerini 
krizler ve afetler için test eder.  Teknik süreçlerin eğitilmesi, uyarı 
cihazlarının çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi ve olası zayıf 
noktaların kontrol edilmesi önemlidir.

Hedef?  İnsanları çeşitli uyarı cihazları hakkında bilgilendirmek, sivil 
korumayı daha iyi tanıtmak, aşırı hava koşulları, orman yangınları, sel 
veya uzun süreli elektrik kesintileri gibi kriz durumlarına hazırlanmak.

Büyük hasar olayları ve tehlikeli durumlar, güvenliğinizi ve mülkünüzü 
tehlikeye atabilir!  Tehlike anında, tehlikeye hazırlıklı olabilmeniz ve doğru 
davranabilmeniz için yerinde uyarılacaksınız.

UYARI MADDESI KARIŞIMI
Mümkün olduğu kadar çok sayıda uyarı cihazı kullanın!
 Almanya‘da, diğer şeylerin yanı sıra güç kaynağına veya internet 
bağlantısına bağlı olan çeşitli uyarı cihazları kullanılmaktadır.  Kesin uyarı 
alabilmek için çeşitli uyarı cihazlarının kullanılması önerilir.

ÜLKE ÇAPINDAKI UYARI GÜNÜNDE NE 
OLUR?

UYARI NEDENLERI: NEDEN BIR UYARI 
VAR? 

Bilgi almak için asla 110 veya 112 acil durum numaralarını kullanmayın!

Bunlar sadece acil durumlar içindir!



UYARI CIHAZLARI

 Uyarı

Bu siren sinyali acil bir durumda çalarsa, kapalı odalar aranmalı 
ve pencere ve kapılar kapatılmalıdır.  Yerel radyo istasyonlarının 
anonslarının yanı sıra polis veya itfaiyeden gelen hoparlör anonslarına da 
dikkat etmelisiniz.  Komşulara haber vermek de mantıklı olabilir.

Alarmı sona erdirme

Bir dakikalık sürekli ton. Tehlike bitti. Lütfen komşularınızı ve 
arkadaşlarınızı bilgilendirin.

 Itfaiyeyi 
 uyarmak

İki kez kesintiye uğrayan bir dakikalık sürekli ton.  Tehlike yok!
 İtfaiyeciler uyarılır.

 Test alarmı

İki tonun kombinasyonu: her şey açık - uyarı - her şey açık
Tehlike yok!

Bir uyarı size farklı yollardan ulaşabilir, örneğin:

Sirenler 
Siz uyurken bile sizi ani tehlikelere karşı hızlı ve hatasız bir şekilde uyarmak için Märkisch bölgesinde sabit ve hareketli sirenler kullanılmaktadır.

Ses örneği  



Hoparlörlü araçlar
Örneğin itfaiye ve polis tarafından tehlikeyi önlemek için kullanılan 
araçlar, gerektiğinde hoparlörle uyarı mesajları vermek için kullanılabilir.  
Bu duyurular genellikle
Nüfusu korumak için „tüm kapı ve pencereleri kapatın“ gibi talepler.

Radyo
Märkisch bölgesinde, WDR2 ve Radio MK radyo istasyonları, bir olay 
durumunda hasar olayı hakkında bilgi verir.  Akut uyarı durumunda bu 
amaçla yayın programı kesilir.  Etkinleştirilen „TA düğmesi“/ „TP düğmesi“ 
ile, kendi müziğinizi dinlerken arabada da uyarılar alacaksınız.

Sosyal medya/Web sitesi
GÜNCEL BILGILER MÄRKISCHER 
KREIS‘IN SOSYAL MEDYA 
KANALLARINDA BULUNABILIR.

Uyarı uygulaması NINA
Acil bilgi ve haber uygulaması kısaca NINA ile farklı tehlikeli durumlar için 
sivil korumadan önemli uyarılar alabilirsiniz.

Hücre yayını
8. Aralık‘taki uyarı günü ile birlikte yeni uyarı cihazı „Hücre Yayını“nın 
test aşaması başlıyor.  Uyarı mesajları, bir radyo hücresindeki tüm akıllı 
telefonlara/geleneksel cep telefonlarına gönderilir.  Sistem sessize almayı 
geçersiz kılacaktır.
Hücre yayını uyarılarını almak için akıllı telefonunuza her zaman en son 
güncellemelerin indirilmiş olması gerekir.

Facebook Instagram

Google 
Play Store

Apple
App Store


