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Hayatınızı tehdit edebilecek
doğal ve insan kaynaklı
afet ve savaş dahil,
her türlü acil durumlara karşı,
can ve mal kaybını
en aza indirmek amacıyla
ikaz ve alarm işaretlerini
ne kadar iyi öğrenirseniz;
kendinizi, ailenizi ve sevdiklerinizi
o kadar iyi koruyabilirsiniz.

AFAD,
ulusal düzeyde ikaz ve alarm
sistemlerinin kurulumu
ve işletilmesinin
sorumlusu olarak
olası afet ve acil durumlarda
halkı uyarmak amacıyla
7/24 esasına göre
hizmet vermektedir.
Bu durumlarda
AFAD tarafından
yapılacak uyarıları
dikkate alınız.

7/24

İKAZ VE ALARM
İŞARETLERİ

Haber kaynaklarından alınacak tehlike haberlerinin
halka ulaştırılmasında ikaz ve alarm işaretleri kullanılmaktadır.
•
•
•
•

Sarı ikaz

(hava saldırısı ihtimali var)

Kırmızı alarm

(hava saldırısı tehlikesi var)

Siyah alarm

(radyoaktif serpinti/kimyasal saldırı tehlikesi alarmı)

Beyaz ikaz (tehlike geçti ikazı)

(radyo, televizyon, megafon vb. iletişim araçları)

olmak üzere dörde ayrılır.

•

Hava saldırısı ihtimalinin var olduğunu
işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süre ile düz
olarak çalınacak siren sesi ile duyurulur.

•

Hava saldırısı tehlikesinin olduğunu işaret
eden kırmızı alarm, 3 dakika süre ile çalınacak dalgalı siren sesi ile duyurulur.

•

Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı
tehlikesini işaret eden siyah alarm; 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur. Tehlikenin türü basın yayın, uyarı
sistemleri vb. araçlarla duyurulur.

•

Tehlike geçti işareti, basın yayın, uyarı sistemleri vb. araçlarla duyurulur.

BÜTÜNLEŞİK
İKAZ VE ALARM SİSTEMİ

Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi; her türlü afet ve acil
duruma, düşman saldırılarına, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikelerine karşı,
can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla kurum
ve kuruluşlarla halkın önceden uyarılması ve korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak için
kurulmuştur.
Bu sistem;
• Haber Alma ve Yayma
• İkaz ve Alarm (Siren)
• Mesajlı Uyarı
olmak üzere, üç ayrı alt sistemden oluşmaktadır. Haber kaynağı kurumlardan alınan bilgiler ikaz ve alarm
sistemi ve mesajlı uyarı sistemi aracılığıyla halka duyurulacaktır.
İkaz ve Alarm Sistemleri
Kablo ve uydu haberleşme alt yapısı kullanılarak, siren
sistemleri aracılığıyla anons ve ikaz sesleri şeklinde
uyarılar yapılır.
Mesajlı Uyarı Sistemi
Siren sistemlerinin duyuru sahası dışında kalan yerleşim bölgelerindeki halkın afet öncesi, sırası ve
sonrasında bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, uyarıların AFAD Başkanlığına kurulan
sunucu üzerinden GSM Operatörleri aracılığıyla cep
telefonlarına ve sosyal medyaya kısa mesaj olarak
gönderilmesini sağlayacak sistemdir.
Ayrıntılı bilgi için www.afad.gov.tr

SARI İKAZ

Hava saldırısı ihtimalinin olduğunu işaret eden
sarı ikaz, 3 dakika süre ile düz olarak çalınacak
siren sesi ile duyurulur.

Bu ikazı duyunca;

AÇIK ALANDA İSENİZ
Hemen sığınabileceğiniz bir sığınak veya bir binanın
bodrum katına gidin. Radyo, televizyon veya diğer kitle iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak
anonsları takip ederek verilecek talimatlara uyun.

KAPALI ALANDA İSENİZ
Gaz, su ana vanaları ile elektrik ana şalterini kapatın,
varsa yangına sebep olacak mum, soba, katalitik, şömine, ocak gibi ısınma ve aydınlatma araçlarını söndürün.
Kapı ve pencereleri kapatıp, perdeleri çekin ve sığınağa
gidin. Radyo, televizyon veya diğer iletişim araçlarından yetkili makamlarca yapılacak anonsları takip ederek verilecek talimatlara uyun.

SARI İKAZ

DÜZ
SİREN SESİ
HAVA SALDIRISI
İHTİMALİ VAR!

KIRMIZI ALARM

Hava saldırısı tehlikesinin olduğunu işaret eden
kırmızı alarm, 3 dakika süre ile çalınacak yükselip
alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.

Bu ikazı duyunca;

AÇIK ALANDA İSENİZ
Hemen en yakın bir sığınak veya sağlam bodrum, duvar
dibi veya çukur bir yere sığınarak saklanınız.

KAPALI ALANDA İSENİZ
Sarı İkaz anındaki alınacak önlemlerden eksik kalanları
tamamlayınız, gerekli olan malzemeleri de yanınıza
alarak hemen sığınak veya sığınma yerine gidiniz.
Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde
bekleyiniz.

KIRMIZI ALARM

DALGALI
SİREN SESİ
HAVA SALDIRISI
TEHLİKESİ VAR!

SİYAH ALARM

Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesini
işaret eden bu alarm; 3 dakika süreli kesik-kesik
devam eden siren sesi ile duyurulur. Tehlikenin türü
basın yayın, uyarı sistemleri vb. araçlarla duyurulur.

Bu ikazı duyunca;

AÇIK ALANDA İSENİZ
• En yakın kapalı alana (sığınma yeri) girin.
• Eğer radyoaktif serpinti veya kimyasal maddelere maruz kaldıysanız kapalı alana girmeden önce giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın, giysilerinizi plastik poşet içerisine koyun, ağzını
kapattıktan sonra yaşam alanınızın dışında tutun.
• Sabun ve su kullanarak öncelikle ellerinizi, sonra yüzünüzü ve
saçlarınızı, ardından burun ve kulaklarınızı iyice yıkayın.

KAPALI ALANDA İSENİZ
• Radyoaktif serpinti alarmı verildiğinde hemen, gereken malzemeleri alarak binanızın alt katında bulunan sığınağa gidin.
• Kimyasal saldırı söz konusu olduğunda; üst katlarda penceresi
az ve korunmaya elverişli bir bölümü sığınma yeri olarak seçiniz.
• Kapı, pencere, havalandırma ve klimayı kapatın.
• Basın yayın, uyarı sistemleri vb. araçlar aracılığıyla yetkili makamlarca yapılacak anonsları takip ederek verilecek talimatlara uyun. Telefonunuzu yalnızca acil durumlarda kullanın.
• Tehlikeli maddelerin sızması durumunda, varsa maske, yoksa
ameliyat maskesi mendil gibi korunma araçları kullanın.

SİYAH ALARM

KESİK-KESİK
SİREN SESİ
RADYOAKTİF SERPİNTİ YA DA
KİMYASAL SALDIRI İHTİMALİ VAR!

BEYAZ İKAZ

(TEHLİKE GEÇTİ İKAZI)
Tehlike geçti işareti, basın yayın,
uyarı sistemleri vb. araçlarla duyurulur.

Bu haberi duyunca sığındığınız yerden
çıkabilirsiniz. Yakınınızda yardıma
muhtaç olanlar varsa yardım ediniz.
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Bu broşür;
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, afet ve acil durumlara karşı,
can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla halkın önceden uyarılması kapsamında kullanılacak
araçlar konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla
bastırılmıştır.
İkaz ve alarm işaretleri ile korunma yöntemlerine
ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki internet adresinden
ulaşabilirsiniz.
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