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Stadtverwaltung Koblenz

Hochwasserschutz-Zentrale im

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bahnhofstraße 47 . 56068 Koblenz

Telefon +49 (0)261 129-3570

hochwasserschutz@stadt.koblenz.de

SEL:
“OLMAZ” DEMEYİN,
“NE ZAMAN” OLUR DEYİN!

 SEL
 Ne yapabilirim?

Sel sonrasında nasıl 
davranmalıyım?

 Nasıl bilgi alabilirim?

TAVSİYELER
	� Eldiven ve emniyet ayakkabıları giyin
	� Atık su ve çamuru temizleyin
	� Su çekildikten sonra meskenlerdeki suyu boşaltın
	� Odaları havalandırarak ve kurutarak hasarı önlemeye  

 çalışın
	� Binalarda hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse  

 ettirin
	� Akaryakıt tanklarında hasar olup olmadığını kontrol edin
	� Kullanılamaz halde olan eşyaları ve kirlenmiş gıdaları atın
	� Elektrikli cihazları ve tesisleri ve yağlı ve gazlı ısıtma  

 sistemlerini bir uzman tarafından kontrol edildikten  
 sonra yeniden devreye alın
	� Sigortaya bilgi verin
	� Meydana gelen hasarın resimlerini çekin
	� Hava durumunda meydana gelen gelişmelerden  

 haberdar olmak için yetkililerle irtibatta kalın

HAVA DURUMLARI VE UYARILARI
İnternet:  www.dwd.de
  www.wettergefahren.de

SEL UYARISI VE SEVİYE GÖSTERGE DURUMU
Telefon:  19429 (ülke çapında yerel ağdan)
Teleteks SWR: Sayfa 800/801/802
Radyo:  SWR1/4/info, RPR1
Uygulama: Mein Pegel (Seviye göstergem)  
  KATWARN
  Warnwetter / Hava uyarısı

Seviye göstergesi ve erken uyarı
İnternet:  www.hochwasser-rlp.de

Sel riski haritası
İnternet:  www.hochwassermanagement.rlp.de

YETKİLİLER
İtfaiye:            112 veya +49 (0)261 404040
Çevre koruma bürosu:     +49 (0)261 129-1502
Sel koruma merkezi:                 +49 (0)261 129-3570

 Güncelleme: Kasım 2018 | Tasarım, dizin: Koblenz-Touristik GmbH
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Selde nasıl davranmalıyım?Acil durumda neye ihtiyacım var?

TAVSİYELER
	� Sakinliğinizi koruyun / Düşünerek davranın
	� Çocuklara ve yardıma muhtaç insanlara yardım edin
	� Komşularınıza bilgi verin
	� Yardım ekiplerinin talimatlarına uyun
	� Bodrumlara ve yer altı otoparklara girmeyin
	� Sele yaklaşmayın
	� Kıyı bölgelerine gitmeyin
	� Sel altında kalmış caddelerde araba sürmeyin
	� Zararlı madde çıkışlarında ve gaz kokusu aldığınızda  

 ivedilikle itfaiyeyi arayın

ACİL DURUM BAGAJI
	� İçme suyu ve gıda
	� Pil ile çalışan radyo cihazı
	� Aydınlatma (el feneri, mumlar)
	� Elektrikle çalışmayan pişirme alanı
	� Lastik çizme
	� Dolgu malzemeli kum torbaları
	� Kova ve halat 

Uyarı: Bu liste sadece bir öneri olup, istenildiği şekilde 
genişletilebilir.

EVİNİZİ TAHLİYE ETMENİZ GEREKİYORSA
	� 3 günlük giysi (ayakkabı/terlik dâhil)
	� Cep telefonu / akıllı telefon ve şarj cihazı / yedek pil
	� El feneri
	� Özel evraklar ve değerli eşyalar
	� Hijyen ürünleri, gerekirse kişisel ilaçlar
	� Gerekirse özel gıdalar (diyabetik, bebek maması)
	� Meşguliyet imkânı (örn. bir kitap)
	� Akrabalarınıza ve komşularınıza bilgi verin
	� Kalorifer ve elektrikli aletleri emniyete alın veya kapatın 

İtfaiye size tahliye edip etmeyeceğiniz ve ne zaman 
tahliye edeceğiniz konusunda bilgi verecektir. 
Bagajınızı kendiniz taşımanız gerektiğini ve barınma 
alanında sınırlı yer olduğunu lütfen unutmayın.

Nasıl önlem alabilirim?

RİSK ALTINDA MIYIM?
Taşındığınız zaman, örn. bir sel riski haritasıyla, sel 
riski bulunan bir bölgede olup olmağınızı öğrenin. Sel 
riski haritasına www.hochwassermanagement.rlp.de 
sayfasından erişebilirsiniz.

YAPISAL ÖNLEMLER
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin. Çevre Koru-
ma Bürosu “Su için tehlike arz eden maddelerin kullanımı” 
(örn. akaryakıt tüketim tesisleri) gibi konularda sizi bilgi-
lendirmeye hazırdır. 
Gaz ve elektrik ile çalışan kalorifer tesisatlarında, sorum-
luluk ilgili enerji tedarikçisine aittir. Konfederasyon, mülk 
koruması ve yapısal önlemler için kapsamlı bir selden 
korunma kılavuzu hazırlamış bulunmaktadır. Kılavuza 
doğrudan birliğin web sitesinden www.bmub.bund.de 
(Hochwasserschutz-Fibel) erişilebilir.

RİSK ÖNLEMLERİ
Güvendiğiniz bir sigorta şirketinden bina ve ev sigortasına 
ek olarak “doğal afet sigortası” hakkında bilgi edinin.
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