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Sellere hazırlanabilmek 
için şimdi yapabileceğiniz

RİSKİNİZİ BİLİN NEREYE GİDECEĞİNİZİ BİLİN

KİMİ ARAYACAĞINIZI BİLİN PLANINIZI PAYLAŞIN

BİR TEMEL ACİL DURUM 
KİTİ HAZIRLAYIN

NE ZAMAN HAREKETE 
GEÇECEĞİNİZİ BİLİN

SİGORTANIZI KONTROL EDİN
LOKAL ABC RADYO 
İSTASYONUNUZA ULAŞIN

Turkish



Sellere hazırlanmak 
için alınacak önlemler
1.  Riskinizi bilin
• Seller güvenli değildir ve öldürebilir
• Seller telefon hatlarını, suyu, elektriği, kanalizasyonu ve gazı kesebilir
• Lokal sel tarihçesi ve seviyeleri hakkında belediyeye danışın
• Bölgede uzun süredir yaşayan insanlarla lokal sel riski hakkında konuşun
• Şiddetli yağış ve ani gelen veya yükselen su gibi sel belirtilerine dikkat edin
• Daha fazla bilgi için NSW SES internet sitesi www.ses.nsw.gov.au ‘ya bakın

2. Nereye gideceğinizi bilin
• Sel sularına araba sürmeyin, at veya bisiklet benzeri bineklerle veya yürüyerek 

girmeyin. Daha güvenli bir yol bulun
• Sel bölgesi dışındaki arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın evlerinde kalmak 

hususunda onlarla konuşun
• Eğer tahliyeniz gerekirse gidilecek en güvenli yolu dikkate alın

3.  Kimi arayacağınızı bilin
• Acil durum numaralarının bir listesini telefonunuzda veya yakınınızda bulundurun
• Sel veya fırtınada acil yardım için 132 500 numaralı telefondan NSW SES’i arayın
• Hayatı tehdit eden acil durumlarda, 000’ı (üçlü sıfır) arayın

4. Planınızı paylaşın
• Aileniz ve komşularınızla seller için plan yapın
• Bir işyeriniz varsa, işyeri komşularınızla sel planlaması yapın
• Planınızı düzenli olarak tatbik edin

5. Bir temel acil durum kiti hazırlayın
• İçinde taşınabilir pilli radyo, el feneri, yedek piller, ilk yardım çantası, mumlar, 

su geçirmez kibritler, önemli evraklar, acil durum planları, acil durum iletişim 
numaraları ve su geçirmez bir çanta bulunduran bir acil durum kiti düzenleyin

• Kitinizi erişimi kolay bir yerde saklayın
 

6. Ne zaman harekete geçeceğinizi bilin
• Hava koşullarını izleyin - Sel Gözlemleri ve Uyarıları Meteroloji Bürosu  

www.bom.gov.au/nsw/warnings tarafından yapılmaktadır
• Tahliye Emirlerine göre hareket edin - bunu yapmamak sizi ve ailenizi riske atar

7. Sigortanızı kontrol edin
• Sigortanız varsa, geçerli olup olmadığını ve durumunuza ve riskinize uygun olup 

olmadığını kontrol edin

8. Lokal ABC radyo istasyonunuza ulaşın
• Acil bir durumda, lokal Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) radyo istasyonu acil 

durum uyarıları, bilgileri ve güncellemeleri yayınlayacaktır
• Pille çalışan bir radyonuz olduğundan emin olun

(NSW EYALET ACİL SERVİSİ)

SSEEL VL VE FE FIIRRTTIINNAADDA AA ACCİİL YL YAARRDDIIM İM İÇÇİİN N 
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132 500
Hayatı tehdit eden acil durumlarda 000’ı (üçlü sıfır) arayın

Daha fazla bilgi için 
www.ses.nsw.gov.au adresine başvurun
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