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Bilgilendirme Broşürü

Siren Alarmı  –  
Nelere dikkat edilmelidir?
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Uyarı-App’i NINA
Federal Devletin Acil Bilgilendirme ve Haber-
App’i “NINA” ile tüm uyarıları alırsınız. Bunlar 
otomatikman diğer uyarı App’lerine de iletilir 
(örneğin BIWAPP ve hessenWARN).

Download

App Store

iOS

Google Play Store

Android

Siren alarmı bir sivil savunma sinyalidir. Sivil 
savunma, sivil halkı tehdit eden tehlikeleri önleme 
tedbirlerini belirler.
Turuncu zeminde mavi bir eşkenarlı üçgen sivil 
savunmanın uluslararası koruma sembolüdür.

Sivil ve afet durum yönetimi hakkında ayrıntılı 
bilgilere erişebileceğiniz bağlantı:   
www.bbk.bund.de

Halk Koruması

Bevölkerungsschutz

Acil 112
Kaza, yangın veya acil ve icabında hayati tehlikeye 
sokacak acil durumlarda

Yayımlayan | İletişim

Wissenschaftsstadt Darmstadt 
Feuerwehr Darmstadt 
Bismarckstraße 86 
64293 Darmstadt

Telefon 06151 780-00 
Telefax 06151 780-1009 
Email feuerwehr@darmstadt.de 
Internet www.feuerwehr-darmstadt.de

Bu broşür ve siren alarmı hakkındaki diğer 
dillerde yayınlanan bilgilere alttaki linkten 
erişebilirsiniz:
https://www.feuerwehr-darmstadt.de/buergerinfo/
warnung-der-bevoelkerung/sirenen/

This leaflet as well as information about siren can be found  
in other languages under the following link: 
https://www.feuerwehr-darmstadt.de/buergerinfo/
warnung-der-bevoelkerung/sirenen/

Türkçe



Şehir bölgesinde Siren Uyarısı

Sevgili vatandaşlar,
bir felaket çoğunlukla hiç kimsenin hazırlıklı olmadığı 
anda meydana gelir. Halkı çabuk ve kapsamlı bir 
şekilde uyarmak veya acil tehlike durumunda vaktinde 
bilgilendirmek özellikle geceleri zordur.

Halkı tehlikeler hakkında uyarmak ilçe, şehir ve 
mahallelerin mühim bir yasal görevleridir. Halkın 
büyük bir bölümünü gelen tehlike hakkında bir uyarma 
imkanıysa sirenlerle akustik bir sinyalin verilmesidir. 
Afetler ve büyük hasarlı olaylarda vatandaşların 
güvenliği ve mülkiyeti tehlikede olabilir.
Bu gibi durumlar için Darmstadt’ta bir sirenle uyarı 
sistemi mevcuttur.

Lütfen, siren sinyalleri ve anlamları hakkında verilen 
alttaki bilgileri dikkate alınız.

Uyarı  
– Bir tehlike var  – 

1 dakika boyunca yükselen ve kısılan bir 
siren sesi duyarsınız.

Davranış Kuralları:
–  Derhal bir kapalı binaya gidiniz ve 

tehlike anında çevrenizdeki çaresiz 
kişileri de gözetleyiniz

–  Kapı ve pencereleri kapatınız, 
havalandırma ve klima cihazlarınız da 
kapatınız.

— Bilgi alınız:
— Radyoyu (HR, Radio FFH) 
— İnterneti 
— Uyarı-App’lerini açınız

Notlar
Büyük hasar olaylarında Darmstadt 
Belediyesi itfaiyesi bir bilgilendirme hattını 
hazır tutar.
Telefon numarası (06151) 13-2060

Uyarıyı sonlandırma 
– Tehlike kalmadı artık – 

1 dakika boyunca aralıksız ses duyarsınız: 
Acil tehlike son buldu

Kısa Prova

Az birkaç saniyeliğine aralıksız ses 
duyarsınız. Bu, gerekli olduğunda tekrarlanır 
Sirenlerin teknik kontrolleri için kısa prova.

İtfaiyenin alarma 
geçirilmesi

1 dakika boyunca aralıksız ses duyarsınız,
İki defa aralıklı

Darmstadt’ta yılda bir kaç defa siren ve alarm provası 
gerçekleştirilir. Bunlar, vaktinde medyalar aracılığıyla 
ve Darmstadt İtfaiyesinin internet sayfası üzerinden 
duyurulur.


