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1. Acil Durum Uyarısı Nedir? 

Acil Durum Uyarısı, acil durum servisleri tarafından kullanılan ulusal telefon uyarı sistemidir.  
Bu sistem, yangın, sel ya da aşırı hava olayları gibi, belirli bir coğrafi bölgede oluşabilecek ya da 
fiilen meydana gelmiş bulunan acil durumları, sabit hatlı telefonlara ve cep telefonlarına uyarı 
mesajları olarak iletir. 
 

2. Acil Durum Uyarısı ne zaman uygulanır? 
Bir toplumun uyarılmasına karar verilmesi durumunda, sorumlu bulunan acil durum servisi, 
uyarılacak coğrafi bölgeyi saptar. Acil durum servisi, acil durumun niteliğine göre uyarıların,  
radyo, websitesi ve televizyon gibi hangi araçlar vasıtasıyla gönderileceğine karar verecektir.  
Bu servis ayrıca telefon kanalıyla uyarı göndermenin gerekliliğine de karar verecektir. 
 
Acil Durum Uyarısı, acil durum servislerinin toplumu uyarmak için kullanabilecekleri yöntemlerden 
yalnızca birini oluşturur ve tüm koşullarda uygulanmaz. Sizin, acil bir durum için uygun biçimde 
hazırlıklı olmanız ve bir dizi bilgilendirme kaynaklarını kullanmayı sürdürmeniz ve yerel koşullar 
konusunda devamlı şekilde bilgi sahibi bulunmanız gerekmektedir. Harekete geçmeden önce bir 
Acil Durum Uyarı mesajının gelmesini beklememeniz gerekir. 
 

3. Sabit hatlar için Acil Durum Uyarısı nasıl çalışır? 
Acil Durum Uyarısı, coğrafi bir bölge içinde sabit hatlara sesli olarak kaydedilmiş bir mesaj yollar.  
Bu aramanın yanıtlanmaması durumunda, sabit hat bir kez daha denenir. 
 

4. Cep telefonları için Acil Durum Uyarısı nasıl çalışır? 
Acil durum içindeki bir coğrafi bölgede cep telefonları için Acil Durum Uyarısı iki yöntemle çalışır:  

- kayıtlı servis adresine dayalı cep telefonuna yazılı bir mesaj gönderilir. 
- acil durum oluştuğunda kayıtlı bulunduğu en son adrese dayalı cep telefonununa yazılı bir 

mesaj gönderilir. Bu mesaj, ziyaretçileri ve bölgede seyahat eden kişileri de kapsar. 
 
Ayrıca, cep telefonunuzun kapsama alanında çalışmasına bağlı olarak, risk içindeki bölgenin 
dışında olmanıza karşın o bölgeye yakın bulunmanız durumunda da, yazılı bir mesaj almanız 
olasıdır. Böyle bir mesajı dikkatle okumanız ve nasıl hareket etmenizin gerektiğini anlamanız 
önemlidir. 
 

5. Sabit telefon hattı uyarı mesajını neden almadım? 
Sabit telefon hattınıza sesli olarak kaydedilmiş mesajı alamamış olmanızın aşağıda açıklanan bir 
dizi nedeni bulunmaktadır: 

 telefonunuzun meşgul bulunması 
 aramayı yanıtlamamış olmanız 
 elektrik kesintisi meydana gelmiş bulunması ve sabit hatlı telefonunuzun kablosuz  

telefon olması 
 sabit telefon hattınızın, uyarı bölgesinin dışında kalmış olması. 
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6. Yazılı uyarı mesajını cep telefonumdan neden almadım? 

Yazılı mesajı cep telefonunuzdan alamamış olmanızın, aşağıda belirtilen bir dizi nedeni 
bulunmaktadır: 

 mesaj kutunuzun (inbox) dolmuş olması 
 acil durum hizmet kuruluşlarının, etkilenmiş bölgede bulunan toplum ve kişileri uyarmak 

için başka araçlar kullanmayı yeğlemiş olması? 
 cep telefonunuzun kapalı ya da cep telefonlarını kapsama alanı dışında bulunmuş olması  
 acil durum sırasında, cep telefonunuzun bilinen en son bulunduğu bölgenin, acil uyarı 

bölgesi içinde olmaması. 
 kayıtlı hizmet adresinizi güncelleştirmemiş bulunmanız. 

 
7. Uyarı mesajının gönderilmiş olmasından sonra uyarı bölgesine girmem durumunda ne olur? 

Yazılı mesajı alamazsınız. Ancak yeni bir uyarı mesajının gönderilmesi ve cep telefonunuzun uyarı 
bölgesinde aktif olması durumunda yazılı bir mesaj alabilirsiniz. 
 

8. Acil Durum Uyarısı nerede bulunduğumu bilir mi? Beni izliyor mu? 
Hayır. Acil Durum Uyarısı, nerede bulunduğunuzu izlemez ve bireysel cep telefonu numaralarının 
bulunduğu yerlerin verilerini tutmaz. 
 

9. Cep telefonu kapsama alanı dışında yaşamakta ya da yolculuk etmekte olmam durumunda 
ne olur? 
Acil Durum Uyarı sistemi, bir acil durum sırasında, acil durum servislerinin o bölgede bulunan 
kişileri uyarmak amacıyla kullandıkları yöntemlerden yalnızca biridir.  
 
Acil durum servisleri, sabit hatlı telefonlara Acil Uyarıları içeren sesli mesaj gönderebilir.  
Cep telefonunuzun kapsama alanı dışında yaşıyorsanız elektriğe bağımlı bulunmayan sabit hatlı 
bir telefonunuzun olmasını sağlayın. Telefonunuzun kapsama alanının genişletilmesi ile ilgili ne tür 
seçeneklerinizin bulunduğunu hizmet sağlayıcı kuruluşunuz ile görüşün.  
 
Cep telefonunuzun kapsama alanı dışında yaşamanız ya da seyahat etmeniz durumunda,  
cep telefonunuzdan uyarı mesajı almaya bel bağlamamanız önemlidir. 
 
Acil bir durumda kişilerin yeterli derecede hazırlıklı bulunmaları, - radyo ve televizyon - gibi bir dizi 
bilgi kaynaklarını kullanmayı sürdürmeleri ve yerel koşulların neler olduğunu bilmeleri gerekir. 
Harekete geçmeden önce, bir uyarı mesajı almayı beklememelisiniz.  
 

10. Uyarı mesajları, İngilizce'den başka dillerde gönderilecek midir? 
Hayır. Sesli ve yazılı uyarı mesajları İngilizce'dir.  
 
Toplum üyeleri, bir uyarı mesajı geldiğinde harekete geçmelerini sağlamak amacıyla, Acil Durum 
Uyarı sistemi konusunda İngilizce konuşmayan aile, arkadaşlar ve komşuları ile acil duruma 
hazırlıklı olmak konusunda konuşmaya özendirilmektedir.  
 

11. Uyarı mesajı ne söyler? 
Uyarı mesajı, acil durum konusunda bilgiler açıklayabilir, ne gibi önlemler alınması gerektiğini 
belirtir ve daha fazla bilgi ya da tavsiyenin nerelerden bulunabileceğini belirtir.  
 

12. Uyarı Mesajının güvenilir ya da gerçek olduğunu nasıl bilebilirim? 
Telefonunuzda, arayanın ID (kimlik) numarası ya da mesaj başlığı ‘0444 444 444’ numarayı 
belirtecektir. Sabit hatlı telefonlara gönderilen ses kayıtlı mesajlar Standart Acil Uyarı Sinyali ile 
başlayabilir. 
 

13. Acil Durum Uyarı sistemi ile ilgili daha fazla bilgiyi nereden sağlayabilirim? 
Ulusal Acil Durum telefon ile Uyarı sistemi konusunda daha fazla bilgi, 
www.emergencyalert.gov.au adresli websitesinden sağlanabilir. 


