
 

 
 

 

 

 

 

 
Hannover’ın birçok bölgesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombardıman uçağından 
atılmış bomba bulunduğundan şüphelenilmekte. Şu an bölge sakinleri için herhangi bir 
tehlike olmasa da, şüpheli yerlerin bir an önce kazılması ve bombanın etkisiz hale getirilmesi 
gerekiyor. Güvenlik sebeplerinden dolayı, Niedersachsen Savaşmaddeleri-eliminasyon 
biriminin bombardıman uçağı bombalarını etkisiz hale getirebilmesi için tahliye alanı 
oluşturulmalıdır. 
 

Savaş maddeleri eliminasyonu 14.08.2016 Pazar günü 
planlanmaktadır. 

 
Güvenlik açısından, bombanın tespit edildiği yerin etrafında belirlenen alanda ikamet eden veya 
bulunan kişilerin tahliye edilmesi gerekiyor. Bu durumdan yaklaşık 7.500 vatandaş etkilenmektedir. 
Tahliye alanının gösterildiği ve tehlike altındaki sokak, cadde ve meydanların belirtildiği harita 
ektedir. 
 
Şu anda tekniksel olarak kullanılabilecek bilgiler edilnilmesi gerekiyor. Bu sonuçlar tahliye alanının 
doğusunu biraz daha daraltılabilmesine yardım edebilir. 
 
İlgili vatandaşların 14.08.2016 tarihinde saat 09:00, itibariyle tahliye alanını terk etmeleri 
gerekmektedir. Geçici bir süreliğine kalabileceğiniz başka bir yer olmadığı takdirde aşağıdaki 
toplanma yerlerine gidebilirsiniz: 
 

Sammelstelle Hannover Anschrift Geöffnet ab: 

Herschelschule (Okulu) 
Großer Kolonnenweg 37 

30179 Hannover 
09:00 Uhr 

 
Bu toplanma yerine gidebilmeniz için hizmetinize ücretsiz otobüs servisi sunmaktayız. Servis 
otobüslerimiz, ilgili bölgenin sakinlerini saat 09:00 itibariyle toplamaya başlayacak. Otobüslerimizin 
geçeceği duraklar aşağıdakilerdir: 
 

 Emil-Berliner-Starße/ Kurt-Schumacher-Allee (Lgh) 
 In den Kolkwiesen/Kurt-Schumacher-Allee (Lgh) 
 Erich-Ollenhauer-Straße/In den Kolkwiesen (Lgh) 
 Silbersee (Lgh) 
 Langenforther Straße/General-Wever-Straße 
 Kiefernpfad/General-Wever-Straße 
 Bahnstrift/Kugelfangtrift 
 Tempelhofweg/Kugelfangtrift 
 Dunantstraße/Holzwiesen 
 Fridtjof-Nansen-Schule 
 Herrschelschule 

 
Tahliye alanını toplu taşıma ile terk etmek isteyenler, 122 numaralı otobüs hattı ile son durak Alte 
Heide’ya kadar gidip oradan S2 numaralı tramvaya aktarma yapabilirler. 
 
 

Bombardıman uçağı bombasının etkisiz hale 
getirilmesi 

Hannover İtfaiyesiden önemli bilgiler 
 



 

Yürüme engelli kişiler, 19222 numaralı telefon hattından hasta taşıma aracı talep edebilirler. Gerekli 
taşıtların organize edilebilmesi için lütfen 14.08.2016 tarihinden önce bunu bize bildiriniz. 
 
Olası sorularınız için bize 0800 - 731 31 31 numaralı danışmanlık hattımızdan aşağıdaki tarih ve 
saatlerde ulaşabilirsiniz: 
 

Cuma,   12.08.2016 saat 10:00 ile 16:00 arası 
Cumartesi,  13.08.2016 saat 10:00 ile 16:00 arası 
Pazar,   14.08.2016 saat 07:00`den bütün önlem çalışmaları tamamlanana kadar. 

 
Bomba imha çalışmalarına ancak bütün emniyet tedbirleri alındığında başlanabilecek. Evlerinize 
muhtemelen ancak öğleden sonra dönebileceğinize dikkatinizi çekeriz. Yakınlarınızı ve 
arkadaşlarınızı evde olmayacağınız konusunda bilgilendirin. 
 
Bu nedenle lütfen ilaçlarınız, bebek maması veya özel yiyecekleriniz ve uygun kıyafetleriniz gibi 
gerekli eşyalarınızı yanınıza alınız. Ayrıca sizden komşularınızı da önlem amaçlı bu tahliyeden 
haberdar etmenizi rica ediyoruz.  
 
Lütfen eviniz terk etmeden önce bütün elektrikli ve gazlı cihazlarınızın (ocak, soba, ütü) yanı sıra 
bütün musluklarınızı kapattığınızdan emin olunuz. Evinizdeki bütün mumları söndürünüz. 
 
Ayrıca toplu taşıma araçlarının da ilgili tahliye bölgesinde sınırlı olarak hizmet vereceğine dikkatinizi 
çekeriz! 
 
Güncel gelişmeleri radyo bildirimlerinden ve Hannover büyükşehir belediyesinin internet sitelerinden 
(www.hannover.de) – ayrıca Hannover İtfaiyesinin internet sitesinden (www.feuerwehr-
hannover.de) takip edebilirsiniz. 
 
Sosyal medya aracılığyla Hannover Belediyesi twitter üzerinden @hannover isimli hesaptan 
#hannbombe hashtag’i ile ve facebook sayfası facebook.com/lhhannover üzerinden sizi 
bilgilendirmeye devam edecektir. 
 
Anlayışınız için teşekkür ederiz 
 
Hannover Büyükşehir Belediyesi, Hannover İtfaiyesi / 
İl Langenhagen 
 
 


