
Vatandaş bilgilendirmesi 

„Blackout“ – ne yapılmalı?“ 

Kişisel bakım rehberi 

„Blackout“ nedir? 
„Blackout“ uzun süreli, çoğunlukla ülke çapında gerçekleşen cereyan, altyapı ve 
tedarik arızasıdır. Bölgesel kesintiler bir kaç saat içinde onarılabilirken ülke çapında 
gerçekleşen arızaların onarılması birkaç gün sürebiliyor. Bu, güç kaynağındaki kısa 
süreli teknik arızalardan (10 ila 15 dakika) ayırt edilmelidir. 

Kesintiyi nasıl anlarım? 

- Sadece benim evimde mi yoksa bölgemde de mi elektrik kesintisi var
(mahalle, sokak lambaları)?

- Telefon, radyo ve internet hala çalışıyor mu?

Siren uyarı sistemi 
Bottrop şehri, farklı tehlike durumlar için farklı sinyal tonlarıyla ülke çapında bir siren 
uyarı sistemi çalıştırıyor. Daha fazla bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: 
QR-Code 
Text: https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung-und-sirenen/sirenen 

Güncel bilgilere nasıl ulaşabilirim? 
- Radyo (pil veya güneş enerjili)
- Araba radyosu
- (Mobil) hoparlör anonsları
- Broşürler
- Acil bilgi noktaları

Acil durumlarda Bottrop'ta aşağıdaki konumlarda 24 acil durum bilgi noktası 
kurulacak. Orada gerekli bilgilere ulaşabileceksiniz. Ayrıca acil durumlar da burada 
bildirilebilir. 

İtfaiye 15, Am Wienberg 16 

Ebel’deki Schillerschule, Schürmannstraße 48 

İlkokul Welheim, In der Welheimer Mark 62 

Schillerschule, Im Springfeld 9 

Knappschaftskrankenhaus (Madenci Hastanesi), Osterfelder Straße 157 

Albert-Schweitzer İlkokulu, Prosperstraße 95 

İtfaiye 12, Wilhelm-Tenhagen-Straße 21 

DRK bölge derneği Bottrop, Siemensstraße 31 



Merkez Polis Karakolu, Gladbecker Straße 44 

Belediye binası / Bürgerbüro, Ernst-Wilczok-Platz 1 

Ludgerus-Schule, Birkenstraße 34 

İtfaiye 14, Gorch-Fock-Straße 25 

Marienhospital, Josef-Albers-Straße 70 

Yangın ve kurtarma istasyonu 1, Hans-Sachs-Straße 78-80 

Astrid-Lindgren-Schule, Maybachweg 5 

İtfaiye 13, Am Schlangenholt 21 

Richard-Wagner-Schule, Kirchhellener Straße 250 

Malteser yardım hizmeti, Scharfstraße 13 

 

İtfaiye 17, Heimersfeld 5 

DRK bölge derneği Kirchhellen, Wienkamp 5 

Antonius Krankenhaus, Gartenstraße 17 

St. Johannes Ekel kreşi, Münsterstraße 39 

Yangın ve kurtarma istasyonu 2, Schulstraße 15 

İtfaiye 18, Kapellenstraße 34 

 

 

Bitte die Übersicht „Was bedeutet kein Strom über längere Zeit in der Region?“ 
nachbauen! 

Işık yok 
okuma lambalarından sokak aydınlatmasına kadar 
 
İletişim yok 
Cep Telefonu, Telefon, İnternet, Televizyon, Acil çağrı 
 
Para işlemleri yok 
ATM, kasa, ödeme işlemleri, benzin istasyonu 
 
Alışveriş yok 
Yiyecek, içecek, süpermarket 
 
İçme suyu yok 
yemek pişirme, duş, tuvalet 
 
Soğutma yok 



Buzdolabı, derin dondurucu 
 
Isıtma yok 
Özel ve kamu ısıtmaları 
 
İlaç tedavisi yok 
Acil ilaçlar, hasta insanlar 

 

ÖNEMLİ: SAKİN OLUN VE DÜŞÜNCELİ HAREKET EDİN! 
En az on gün için evde ne bulundurmalıyım? 
Yaklaşık iki hafta kendi dört duvar aranızda camp yapacakmışsınız gibi plan yapın: 

- Su: Rheinisch-Westfälische su şirketi’nın amacı, içme suyu kaynağını mümkün 
olduğu kadar sürdürmek. Yine de kişi başına günlük 2,5 litre acil durum 
kaynağı hazırlanmalıdır. 

- Gıda: konserve gibi dayanıklı gıdalar (sebze ve meyve), tahıllar ve baklagiller, 
makarna, pilav, gevrek ekmek, şeker, süt, … 

- Nakit para (haftalık alışverişin iki katı kadar küçük banknotlar ve bozuk para) 
- İlaç: İlaç dolabı ve kişisel gerekli ilaçlar (İnsülin gibi) 
- İlk yardım çantası 
- Hijyen malzemeleri 
- Mum ve kibrit 
- Radyo (pil veya güneş enerjili) 
- Yedek piller ve dolu taşınabilir şarj aletleri 
- Camp sobası ve yakıt macunu 
- Evcil hayvanlar için tedarik (su, yem) 
- Isıtma veya şömine için odun 
- Uyku tulumları, yorganlar ve sıcak tutan kıyafetler 
- Yakıtı dolu araba 

Daha fazla bilgilere Bottrop şehrin internet sitesinden, Emscher Lippe Energie (ELE)  
ve Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi’nden ulaşabilirsiniz. 

 

(hier die QR-Codes der entsprechenden Seiten einfügen – www.bottrop.de, 

www.ele.de und www.bbk.bund.de!) 

 

 

Bu broşür aşağıdaki dillerde de mevcuttur: 

(entsprechende QR-Codes einfügen!) 
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