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Koblenz şehri bilgilendiriyor: 

UZUN SÜRELI BIR 
ELEKTRIK KESINTISI 
DURUMUNDA KENDI 
KENDINE HAZIRLIK

	� İçecekler/sıvılar - kişi başı günlük 2 litre

	�  Gıda maddelerinin mümkünse soğutulmadan muhafaza 

edilmesi 

	� İlaçlar / ilk yardım çantası

	�  Tuvalet malzemeleri / tuvalet kağıdı / mutfak rulosu

	� Çöp poşetleri / kamp tuvaleti

	� Ev eldivenleri / dezenfektan

	� Mum / kibrit / çakmak

	� Meşale / kurma kollu el lambası

	� Kamp ocağı, ispirto ocağı, bahçe ızgarası 
 (iç mekanda kullanılma)

	� Isıtıcı / yakıtlar / yanıcı maddeler

	� Yedek piller

	�  Radyo - pille çalışan veya kurma kollu/güneş enerjili 

radyo

	� Evcil hayvanlar için yiyecekler

	� 2 haftalık alışveriş için nakit / küçük banknotlar

	� Araç yakıt deposu - dolu tutulmalı

14 gün için plan yapın:

ACIL DURUM HAZIRLIĞI

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

  Federal Sivil Koruma ve  
  Afet Yardımı Ofisi
  www.bbk.bund.de

  Koblenz Şehri
  www.koblenz.de/energiekrise

Mevcut değildir veya önemli ölçüde etkilenmiş 
durumdadır:

BLACKOUT | BROWNOUT

	� Isıtma

	� Sıcak su

	� Aydınlatma

	� Buzdolabı / dondurucu

	� Ocak / Fırın

	� Çamaşır makinesi

	� Televizyon

	� Telefon

	� İnternet

	� Yakıt istasyonları

	� Para çekme makineleri

	� Alışveriş / Yazar kasalar

	� İlaç tedariği

	� Acil çağrı sistemleri
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ELEKTRIK KESILDI – 
SEBEBI NE OLABILIR?

YEREL ARIZA
Zaman zaman, örneğin yapı çalışmaları ne-
deniyle yerel bir kesinti meydana gelebilir. Bu 
elektrik kesintileri genellikle kısa sürer (birkaç 
dakika ila nadiren birkaç saat), sınırlı bir yerel 
alanı etkiler ve hızlı bir şekilde giderilir.

BROWNOUT
Avrupa elektrik şebekesinde yük dağılımında 
ciddi bir dengesizlik olması durumunda, şebeke 
operatörleri tek tek bölgelerin elektriğini seçici 
olarak kesebilir. Elektrik kesintileri birkaç saat 
sürebilir. Elektrik geçici olarak açılıp kapatıla-
bilir.

BLACKOUT
Bölgeler üstü bir etkiye sahip, yani Almanya'nın 
veya Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkileyen, 
öngörülemeyen bir elektrik kesintisi. Bir kesinti 
yarım günden daha uzun sürer ve daha uzun 
süreli tedarik darboğazları veya arızaları için 
başlangıç noktasıdır. Alt yapının büyük bir kısmı 
da etkilenmiştir. Elektrik beslemesinin eski hali-
ne getirilmesi uzun sürebilir.

Sevgili  
Koblenz’liler,

her zaman büyük zorluklar olmuştur ve şu anda yine 
bunlarla karşı karşıyayız. Önemli olan, her şeye rağmen 
geleceğe umutla bakmamızdır. Ebeveynlerimiz ve bü-
yükanne ve büyükbabalarımız krizlerin üstesinden geldi 
ve onlardan daha güçlü çıktı. Biz de aynısını başarabili-
riz. İyi hazırlanmış olmak ve durumu gerçekçi bir şekil-
de değerlendirmek her zaman önemlidir.

Bugün uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanmayaca-
ğını umuyoruz. Bununla birlikte, mümkün olduğunca iyi 
hazırlanmak için kendimizi hazırlamalıyız.
Bu nedenle bu broşürle sizleri elektrik kesintisi duru-
munda ne gibi önlemler almanız ve neler yapmanız ge-
rektiği konusunda bilgilendiriyoruz.
Uzun süreli bir elektrik kesintisi durumunda kime baş-
vurabilirsiniz? Nereden bilgi alabilirsiniz?

Bu soruların yanıtlarını bu broşürde bulacaksınız.

Şundan emin olun: Koblenz şehir yönetimi yanınızda!

Saygılarımla

David Langner
Belediye Başkanı

ELEKTRIK KESINTISI DURUMUNDA 
BILINMESI GEREKENLER

Uzun süreli bir elektrik kesintisi durumunda, acil durum 
elektrik beslemesi ve şarj edilebilir piller sayesinde 
İnternet bilgileri bir süre daha saklanabilir. Bu bilgiler 
mobil cihazlar aracılığıyla alınabilir.

Ancak, mevcut durumla ilgili bilgiler ve nasıl davranıl-
ması gerektiğine dair talimatlar kesinlikle radyoaracı-
lığıyla gönderilir (pilli, kurma kollu veya güneş enerjili 
radyo, araç radyosu). Araçlardan yapılan hoparlör 
anonsları veya Koblenz şehrinin yeni siren uyarı 
sistemleri de bilgi aktarımına hizmet etmektedir.

Her halükarda, kişisel temas noktaları da kurulmuş
olacaktır:

Deniz fenerleri (Açılışla ilgili özel bilgiler)
Burada ışıklı noktaların hizmetlerinin yanı sıra şehir 
yönetiminin diğer hizmetleri de sağlanmaktadır: 
	� Yapı danışmanlık merkezi (Bahnhofstraße 47)
	� Vatandaş danışma bürosu (Gymnasialstraße 2)

Tahliye merkezleri (Açılışla ilgili özel bilgiler)
Bunlar insanlar için kısa süreli konaklama yeri olarak 
hizmet vermektedir. Burada temel hizmetler sağlan-
maktadır: 
	� Asterstein Lisesi spor salonu
	� Karthause okul spor merkezi spor salonu 
	� Metternich'teki IGS Koblenz spor salonu

Işıklı noktaları (yaklaşık 30 dakika sonra açılır)
Buradan bilgi alabilir ve acil durum  
aramaları yapabilirsiniz. Bunlar itfaiye istasyonlarıdır: 
	� Arenberg/Immendorf
	� Bubenheim
	� Güls
	� Karthause
	� Rübenach
	� Kuzey karakolu (Wallersh., Lützel, Neuend., Kesselh., Mettern.)

	� Arzheim
	� Ehrenbreitstein 
	� Horchheim
	� Lay
	� Stolzenfels (eski alet evi)


