
  
 
 
 
 
                                                                    
 

 

 

 
 

QR-Code: Infos zur Bombenentschärfung - Information concerning defusing a bomb  

Bomba imha konusunda bilgiler - Gerekiyorsa lütfen bunun çevirisini yaptırın! 
Информация об обезвреживании бомбы – при необходимости попросите перевести вам эту 
информацию! 
Informacje dotyczące rozbrajania bomb - jeśli jest taka potrzeba, proszę zlecić tłumaczenie tego tekstu! 

 األمر لزم إذا الترجمة يرجى - القنابل مفعول إبطال حول معلومات
Agahî bo neçalakkirina bombeyê - ji kerema xwe heke hewce bû, vê bidin wergerandinê! 
Информация за обезвреждане на бомби – моля, преведете това при необходимост! 
Informații pentru detonarea bombelor – traduceți dacă este necesar! 
 

 

 Landeshauptstadt Kiel   Postfach 1152   24099 Kiel Amt: Ordnungsamt 
   Sicherheit und Ordnung 

  
Tahliye bölgesindeki  
herkes içindir 
 

  
   
 Datum: 23.03.23 
 Unser Zeichen: 10.1 
 Ihr Ansprechpartner: Christoph Cassel 
 Telefon (0431)  Siehe Servicetelefon  
 E-Mail: Christoph.Cassel@kiel.de 
  Dienstgebäude: Fabrikstraße 8-10, 24103 Kiel 
  Zimmer: 310 

               
Patlamamış bir bombanın 26. Mart Pazar 2023 günü etkisiz hale getirilmesi 

 
26 Mart 2023 Pazar günü, bölgenizin yakınında patlamamış bir bomba etkisiz hale getirilecek ve 
kurtarılacaktır. Maalesef o gün en geç saat 13:00’a kadar tahliye bölgesini terk etmiş olmanız 
gerekmektedir. Polis ve asayiş bürosu tarafından güvenliği sağlanacak koruma alanında olmalısınız.  
 
Kapanışlar 11:00'da yapılacaktır. Bu andan itibaren tahliye bölgesine hiç kimsenin girmesine 
izin verilmeyecektir.  
 
Hans-Christian- Andersen okulunun yemekhanesi Stoschstraße 24-26, 24143 Kiel, tahliye 
süresince 11:00'dan itibaren alternatif konaklama yeri olarak kullanılabilecektir. Lütfen birkaç 
saatlik yokluğunuz için hazırlıklı olun (yiyecek, ilaç, bebek maması vb.). Kapatma daha uzun da 
sürebilir. 
 
Hastalık nedeniyle engelli veya yatalak durumdaysanız, yardıma ihtiyacınız veya tahliye hakkında 
sorularınız varsa, lütfen 0431 5905-555 numaralı telefondan Kiel itfaiyesinin servisini arayın. 
Numara, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 07:00’dan 16:00’a kadar ve 26 Mart 2023 Pazar günü 
07:00’dan tahliye sona erene kadar kullanılabilir olacaktır. 
 
Lütfen tahliye hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları konusunda komşularınızla konuşun, çünkü 
hepsi medyayı takip etmiyor ya da Almanca anlamıyor olabilir. Lütfen radyo duyurularını da dikkate 
alın. Lütfen gerekli tahliyeye hazırlıklı olun ve daha sonra polis tarafından yapılacak zorunlu tahliye 
masraflarını karşılamak zorunda kalabileceğinizi unutmayın. Tahliye bölgesine ilişkin bilgilere 
www.kiel.de/entschaerfung adresinden de ulaşılabilir.  
 
Lütfen yaz saati uygulamasına geçişi dikkate alınız! 
 
Saygılarımızla 
 
Christoph Cassel 
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