
Bulunan eski bombalar hakkında önemli bilgiler 

Patlamamış bombaların tehlikesi nedir? 

II. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bombalar hala büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Birçoğu 
hala toprakta keşfedilmemiş durumdadır ve örneğin şantiyeler veya inşaat işleri için yapılan 
sondajlarda bulunmaktadır. Patlamamış bombaların patlayıcıları hala sağlam ve kısmen eskidikçe 
daha hassas hale gelmektedir. Titreşimler, konum değişiklikleri veya sıcaklık dalgalanmaları gibi dış 
etkiler patlamalarına neden olabilir. Bu hayati tehlikesi olan bir risktir. Bir bomba bulunduğunda, bu 
riski mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak için derhal önlemler uygulanmalıdır. Yıkım 
uzmanı, bulunduğu yerde bombanın etkisiz hale getirilmesi veya patlatılması gerekip gerekmediğine 
ve güvenlik yarıçapının ne kadar büyük olması gerektiğine karar verir. 

Güvenlik yarıçapı nedir? 

Güvenlik yarıçapı, kimsenin içinde bulunmaması artık izin verilmeyen alanı tanımlar. Güvenlik yarıçapı 
bölgesine giden tüm yollar ve giriş yolları, etkisiz hale getirme / patlatma süresi boyunca kapatılır. 
Otobüs ve trenlerin bu kapatma esnasında güvenlik yarıçapına girmesine izin verilmez. Güvenlik 
yarıçapının bir planını www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund veya 
www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen sayfalarında bulabilirsiniz 

Hangi yollar güvenlik yarıçapında bulunmaktadır ve bu önlem kapsamındadır? 

Bir yol dizini www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund ve www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen 
sayfalarında yayınlanmaktadır.  

Neden evimi terk etmem gerekiyor?  

Güvenlik yarıçapında bulunuyorsanız evinizi boşaltmanız ve/veya terk etmeniz gerekir. Bu gereklidir, 
çünkü patlamamış eski bombalar büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunlar temel olarak hala 
patlayabilen patlayıcılardır. Nüfusun yaşamını ve uzuvlarını korumak ve kendi güvenliğiniz için 
bombanın "iç dairesi" yakınında bulunmamalısınız. Güvenliği sağlama departmanı, tüm kişileri bu 
bölgeden tahliye etmekle yükümlüdür ve ancak o zaman etkisiz hale getirmeye / patlatmaya 
başlayabilirler.  

Güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymak, patlayıcı imha hizmetinin çalışmalarını mümkün kılar ve 
hızlandırır. Para cezası verilebilir.  

Evimi ne zaman terk etmem gerekiyor? 

Bomba bulunduktan kısa bir süre sonra hoparlör anonslarıyla ve medya tarafından 
bilgilendirileceksiniz. Yakında evinizden veya iş yerinizden ayrılmaya hazırlıklı olun: İtfaiye ve diğer 
kolluk kuvvetleri, zamanı geldiğinde sizden bunu yapmanızı isteyecektir. İlgili bölgenin dışındaysanız, 
etkisiz hale getirme / patlatma sırasında artık evinize veya iş yerinize gidemeyeceksiniz. 

Evimi ne kadar süreyle terk etmem gerekiyor? 

Patlayıcı imha operasyonu için ne kadar zamana ihtiyacı olacağını şimdiden söylemek mümkün 
değildir. Etkisiz hale getirme / patlatma işlemi dikkatli bir şekilde planlanmalı ve hassas bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. İlgili bomba imha uzmanı ve ekibi kendi alanlarında uzman kişiler olsalar bile, 
yerel koşullar her bir etkisiz hale getirmeyi / patlatmayı benzersiz kılmaktadır. Burada hassas 
çalışmak, hızlı çalışmaktan daha önemlidir. Çalışmaların bir an önce başlayabilmesi için güvenlik 
güçlerinin talimatlarına uyulması da çok önemlidir.  

Birkaç saatliğine evinizden uzakta olmanız gerekebilir. Ancak, önceden kesin bir süre bilgi vermek 
genellikle mümkün değildir. Tahliyenin sona ermesi ile ilgili olarak destek merkezleri tarafından ve 
aşağıda listelenen bilgi kanalları aracılığıyla bilgilendirileceksiniz.   
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Bomba imha işlemi esnasında akraba veya arkadaşlarda kalma imkanım yok: Nerede kalabilirim? 

İmha etme / patlatma süresi için Hanse şehri, kalabileceğiniz destek merkezleri kuracaktır. Orada 
yemek ihtiyacınız karşılanacaktır. Siz veya aile üyeleriniz özel bir gıda kullanıyorsanız veya ilaca ihtiyaç 
duyuyorsanız (alerji hastaları, bebek maması vs.), lütfen bu gıdayı yanınızda getirin. Kimlik belgeniz 
gibi kişisel belgelerinizi yanınıza alın. Destek merkezleri www.hansestadt-uelzen.de ve 
www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen adreslerinden bildirilecektir. 

Evimden tek başına çıkamıyorsam ne yapmalıyım? 

Bakıma veya yardıma ihtiyaç duyan kişiler, ev acil arama hattı üzerinden belirlenebilir ve iletişime 
geçilebilir. Acil müdahale ekiplerini sizin veya aile üyelerinizin veya komşularınızın durumu hakkında 
bilgilendirin. Yardıma ihtiyacı olan kişiler vatandaş telefonu 0581 800 6213 üzerinden de bildirilebilir 
ve ardından kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilerek destek merkezine veya hastaneye 
götürülebilir.  

Corona karantinasındayım. Ne yapacağım? 

İlgili kişilerin vatandaş telefonuna başvurması gerekir: 0581 800 6213 

Çocuğumun okulu veya kreşi bundan etkilenirse ne olur? 

Etkilenen tüm tesisler tahliye konusunda bilgilendirilecektir. Ardından ebeveynler bundan sonraki 
prosedür hakkında bilgilendireceklerdir. Bu konuda okul veya kreş yönetimi size daha fazla bilgi 
verebilir. 

Evcil hayvanlar ne olacak? 

Evcil hayvanınızı destek merkezine yanınızda getirebilirsiniz. Ancak bunun için gerekli olması 
durumunda lütfen taşıma kutuları getirin. Tasma zorunluluğu vardır ve ağızlık takması zorunlu olan 
köpekler de bunu takmalıdır. Artık güvenlik yarıçapına giremiyorsanız evcil hayvanlarınızı da artık 
evinizden çıkaramazsınız. Bu durumlarda istisna yapılmayacaktır. 

Tehlikeyi göze almayı kabul ederek evimde kalabilir miyim? 

Hayır, güvenlik yarıçapının tahliye edilmesi gerekir. 

Tahliye esnasında kimsenin güvenlik yarıçapında olmaması nasıl sağlanacak? 

İtfaiye, polis ve diğer kurtarma ekipleri bu operasyonda görev alacaktır. Tahliye tamamlandıktan 
sonra geride kimsenin kalıp kalmadığı tekrar kontrol edilecektir. 

Patlayıcıları kim etkisiz hale getirecek? 

Bomba imha konusunda uzman özel kuvvetler 

Bilgilere nereden ulaşabilirim? (online, vatandaş telefonu, yerel medya) 

Online olarak www.hansestadt-uelzen.de/bombenfund sayfasından ayrıca şehrin Facebook sayfası 
www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen ayrıca yerel medya üzerinden. 

Vatandaş telefonu üzerinden: 0581 800 6213 
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