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1. GIRIŞ 

1,1. ÖNSÖZ

DEĞERLI BASELBIETER SAKINLERI
Bu kış veya gelecekteki bir kışta bir enerji darbogazı söz konu-
su olabilir mi? Bunu bilmiyoruz, ama henüz elektrikte ve gazda 
bir darboğaz olması tamamen gözardı edilemez. Gerçi ülke 
içinden ve dışından enerji tedariğine yönelik alınan tedbirler 
sayesinde darboğaz durumu hafifletilmiştir.

Ama önlemek her zaman tedavi etmekten daha iyidir. Bu 
yüzden Kanton Basel-Landschaft güncel olarak aktif tedbir-
ler almaktadır. Kanton hem kendi çıkarı için hemde örnek 
olmak için kantonun idari yönetimindeki kurumlarda enerji 
kullanımını hissedilebilir derecede azaltan tedbirlerin alınması 
talimatını vermiştir. Enerji tasarrufu ile bizde - herkes ve herbir 
birey - kişisel olarak İsviçre’nin, eğer mümkün olursa, hiçbir 
şekilde enerji darboğazına girmemesine yardımcı olabiliriz. 

Enerji dar boğazına nasıl hazırlandığımızın bu yüzden çok 
önemli bir anlamı vardır. Bunun için federasyon, kantonlar, 
belediyeler ve işverenlerin yanısıra tüm toplumun katkısı ge-
rekmektedir. Çok basit tasarruf tedbirleri ile enerji dar boğazını 
hafifleten bir etkinin sağlanmasına yardımcı olabiliriz. 

Bu elkitabı ile Kanton Basel-Landschaft sizi bir enerji darbo-
ğazını önleyici kişisel tedbirler konusunda yardımcı olacaktır. 
Bu döküman elektrik ve gaz kesintisi durumunda nasıl dav-
ranılacağı konusunda pek çok pratik tavsiye ve yönergeler 
sunmaktadır.

Önemli olan: Güncel bir enerji darbogazı yoktur. Ama olabi-
lecek bir tehlikeye kişisel olarak hazırlanmak hiçbir zaman 
bu durumu tersine çevirmez. Bu elkitabının size bu konuda 
değerli yardımlar sunacağına eminiz.

Kathrin Schweizer 
Eyalet Başkanı 
Güvenlik Dairesi Müdürü  

Isaac Reber
Eyalet Meclisi
İmar ve Çevre Koruma Daire Müdürü
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ENERJI TEDARIKÇILERINE GÖRE SON  
KULLANICILARA BÖLÜŞTÜRME, 20211
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1,3. ANA ENERJI TEDARIKÇISI
 
İsviçre’nin enerji ihtiyacının yüzde 90’ı güncel olarak elekt-
rik, doğalgaz ve mineral yağlar aracılığı ile karşılanmaktadır. 
Enerjinin yaklaşık 80’i belli bir şekilde yada birkaç şekilde yurt 
dışından ithal edilmek zorundadır.2

Elektrik İsviçre’nin enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte birini oluş-
turur. Güvenilir bir elektrik tedariği için yeterli bir yerli üretim, 
iyi işleyen bir dağıtm ağı ve genel tüketimin yaklaşık yüzde 
4’ü elektrik ithali gerekmektedir (2021 yılı için).

Doğal gaz İsviçre’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini 
oluşturur. Evler genel tüketimin yüzde 42’lik bölümünü oluştu-
rur (2020 yılı verisi).3 İsviçre kendi kaynaklarına sahip olmadığı 
için tüketimin yüzde 100’ü ithal edilmek yoluyla giderilmek 
zorundadır.

Mineral yağı ürünleri İsviçre’nin enerji ihtiyacının yaklaşık 
yüzde 40’ını oluşturur. Bunlar örneğin mazot, benzin ve yağ 
yakıttır. İsviçre kendi kaynaklarına sahip olmadığı için ham-
petrol ve mineral yağı ürünlerinin yüzde 100’ü gemiler, boru 
hatları, demiryolları veya tankerler aracılığıyla ithal edilmek 
zorundadır.

1,2. ENERJI DARBOĞAZI

TANIM
Enerji darboğazı talebin arz edilen enerji tedariğini aşması ve 
pazarın bu talebi dengeleyebilecek bir gücünün olmaması 
anlamına gelir.

ENERJIE DARBOĞAZINI ENERJI  
KESINTISINDEN AYIRMA
Enerji kesintisinden farklı olarak, bir enerji darboğazında enerji 
hala vardır, ama yeterli ölçüde değildir. Bu durum günlerce, 
haftalarca veya aylarca devam edebilir. Bunun sebepleri üre-
tim, aktarma ve / veya ithalat kapasitesi azlığı olabilir. Bir enerji 
darboğazı durumunda koordineli olarak uygulanan tasarruf 
tedbirleri, kullanım kısıtlamaları, karneleme veya elektrik ke-
sintileri uygulanabilir.

GÜNCEL DURUM
Güncel durum hakkındaki bilgiyi Kanton Basel-Landschaft’a 
ait resmi internet sitemizde bulabilirsiniz: www.baselland.ch

https://www.baselland.ch


SAYFA 6 | ENERJI DARBOĞAZI – KIŞISEL HAZIRLIK IÇIN ELKITABI | KASIM 22 / BASKI 1

2
ORGANIZASYON
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2

2. ORGANIZASYON
 

2,1. FEDERASYONUN TEDBIRLERI
 
Eğer tasarruf tedbirleri yeterli olmazsa Federal Konsül karar-
nameler aracılığıyla müteselsilen veya kombine tedbirler alır. 
Bu durumda örneğin dağıtım ağı kapatılabilir, ki bu mümkün 
olduğunca engellenmelidir.

Federasyonun güncel geçerli olan tedbirleri hakkında genel 
bir görünüm Basel-Landschaft Kanton’un internet sayfasında-
dır. Devam eden günlerde federasyonca öngörülen tedbirler 
yayınlanacaktır.

ELEKTRIK
Yıllık tüketimi 100’000 kWsa aşan müşteriler büyük tüketici 
olarak geçerlidir. 2014 yılında kişi başına ortalama yıllık elekt-
rik tüketimi yaklaşık 7’500 kWsa civarındaydı. Temel olarak 
kritik altyapı tesisleri (acil yardım kurumları, hastaneler, toplu 
taşıma vb.) buna dahildir.

Tasarruf çağrılarına uyulması yoluyla (gönüllü ve idari karar-
nameler olmaksızın) ve tüketim kısıtlayıcı tedbirler ile birlikte 
halihazırda örneğin yüzde 15 civarında bir tasarruf potensi-
yeline ulaşılabilir. 

https://www.baselland.ch
https://www.baselland.ch
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GAZ
«Evler» ve «temel sosyal hizmetler» (eğitim ve kamu idare 
kurumları hariç) kategorisine dahil edilenler Tedarik ve Planla-
ma Kurumu (WL) tarafından temel olarak «korunan tüketici» 
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin evlerde ve huzurevle-
rinde ısınma için gerekli tedarik korunma altındadır.

Buna uygun olarak korunan tüketiclere dahil edilmeyen diğer-
leri, yani «iş» ve «boş zamanlar» kategorisine dahil edilenler 
ise «korunmayan tüketici» kategorisine dahil edilecektir. Bun-
lar özellikle endüstri işletmeleri, büro binaları, boş zamanlar 
için tesisler, depolar, okullar, idari binalar, lokantalar ve oteller. 
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2,2. KOMÜNIKASYON KANALLARI 

Esasen federasyon bir basın toplantısı ile kamuoyunu kritik 
tedarik durumu hakkında bilgilendirir. Bunun yanısıra inter-
net sayfasında başkaca bilgiler yayınlanır ve diğer kanallar 
aracılığıyla duyurulur (örn. Alertswiss App, Twitter vb.). Eğer 
idareli kullanıma yönelik tedbirler Federal Konsül tarafından 
emredilirse, Federal Konsül kamuoyunu ilgili kararlar hakkında 
bilgilendirir. Kontenjanlandırma durumunda dağıtıcı işletme 

büyük tüketicilerini yazılı bir mektupla düzenlemeler hakkın-
da bilgilendirir. Dağıtımın durdurulması durumunda medya 
aracılığı ile bilgilendirileceksiniz. Bundan sonra dağıtımdan 
sorumlu işletmeci kurum ile kesintilerin periyotlarının nasıl 
düzenlendiği hakkında iletişime geçiniz. Kantonlar ek bilgiler 
duyurabilir. Önemli adresleri ve internet sayfalarını aşağıda 
bulabilirsiniz:

MINERAL YAĞ
Mineral yağda ithalat problemi oluşursa, Tedarik ve Planlama 
Kurumu (WL) zorunlu stratejik reservlerin piyasaya sürülmesi 
yoluyla tam tedariği sağlayacak ve gerekirse adım adım tüke-
timi kısıtlayacaktır. Bu tedbirler aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

–  Bir uçak petrolünün kontenjanlanması İsviçre havaa-
lanlarındaki havayolları firmalarına tedarik sağlayan 
ithalatçılara ve dağıtıcılara yöneliktir.

–  Bir benzin ve mazotun karneye bağlanması benzin 
istasyonlarından akaryakıt alınabilmesini bir karne ile iki ay 
boyunca karneye bağlar. Bu karneler başkasına devredilebir.

–  Bir ısınma yakıtının  idare edilmesi zor ve uzun soluklu 
tedarik krizlerinde kullanılan bir tedbirdir. Isınma yakıtının 
tüketicilerce kullanımının amacına yönelik olarak azaltılma-
sını hedefler. Son iki yılda bireysel ısınma yakıtının 
ortalama kullanımı (bireysel bildirime göre kayıtlanır) idare 
edilmenin temelidir.

Kanton
Kanton Yönetim Kurmayı
Oristalstrasse 100
4410 Liestal
kfs.energie@bl.ch

Federasyon
Zardım hattı EnergieSchweiz
Telefon 0800 005 005
hotline@bwl.admin.ch
Pazartesi’den cuma’ya saat 8–18 arası

KFS BL (Kantonaler Führungsstab Basel-Landschaft)

ALERTSWISS (Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS)

BWL (Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung)

EBL (Kooperatif Elektra Baselland)

Primeo Energie (Genossenschaft Elektra Birseck Münc-
henstein, EBM)

IWB (Industrielle Werke Basel)

Elektra Sissach (Genossenschaft Elektra Sissach)

mailto:kfs.energie%40bl.ch?subject=
mailto:hotline%40bwl.admin.ch?subject=
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonaler-fuehrungsstab-bl_kfs
https://www.alert.swiss/
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/wirtschaftliche_landesversorgung.html
https://www.ebl.ch/de/
https://www.primeo-energie.ch/privatkunden.html
https://www.primeo-energie.ch/privatkunden.html
https://www.iwb.ch/Fuer-Zuhause.html
https://www.elektra-sissach.ch/de/
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KIŞISEL TEDBIRLER 
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3. KIŞISEL TEDBIRLER
Enerji branşındaki hazırlıklara ve devlet tedbirlerine rağmen 
krizi engelleyebilecek yeterli önlemlerin alınması esasen hal-
kın bireysel sorumluluk almasında ve bireylerin çıkarınadır. 
Elektrik darboğazı ile ilintili olarak öngörülemeyen veya dağıtıcı 
işletmeler aracılığıyla idareli kullanım tedbirlerinin bir sonucu 
olarak (önceden duyurulan) elektrik kesintileri olabilir. 

Siz basit tedbirler ile ve doğru davranış şekliyle enerji darbo-
ğazının zararlarını azaltabilirsiniz. Başarılı bir tedbirin en önemli 
koşulu ev içinde ve aynı zamanda  komşularında dahil oldu-
ğu bir takım çalışmasıdır. Tedbirlere yönelik planınızı bütün 
ev sakinleriyle konuşunuz ve komşularınızla ortak çözümler 
bulunuz. 

Bu bölümdeki tedbirler elektrik darboğazına yönelik yapılacak 
hazırlıklara yoğunlaşmaktadır. Bunun sebebi özel evlerin gaz 
ve mineral yağların kullanımında önlem alma konusunda çok 
kısıtlı imkanlara sahip olmalarıdır. Aynı anda pek çok tedarik-
çide darboğaz olabiliceğini sürekli göz önünde bulundurunuz.

3,1. ÖNLEYICI TEDBIR

Her ev birbirinden ayrı olduğu için tekdüze bir strateji yoktur. 
Bu elkitabı size önemli fikirler verir ve aynı zamanda sizin 
bireysel tercihlerinize uygun ve uygulamak isteyebiliceğiniz 
tedbirleri sunar. 

 Enerji darboğazına akilane ve sağlıklı bir ölçüde reaksi-
yon gösterebilirsiniz. Ülkenin tedarik ihtiyaçları sürdürülebilir 
bir şekilde garanti altına alınmıştır ve herkese yeterli gıda 
maddeleri, içecekler, hayvani yemler ve tüketici ürünler mev-
cuttur. Ama kim gerektiğinden fazla satın alırsa ve aşırı teda-
rik depolarsa büyük ihtimalle başkalarının boş raflar önünde 
durmasına neden olacaktır.4

AŞAĞIDAKI DURUMLARDA 1 HAFTALIK SÜREDE 
NELER YAPABILECEĞINIZI DÜŞÜNÜNÜZ:
–  yeterli içecek su sağlamak ve elektrik olmadan sıcak bir 

yemek hazırlayabilmek,
–  gerekli aydınlatmayı temin edebilmek,
–  önemli haberleri alabilmek,
–  evinizdeki en az bir odayı elektrik olmadan sıcak tutabil-

mek,
–  diğer, sizin için önemli araç, gereçleri ve sistemleri 

elektrik kesintisi durmunda ve gerekli olduğu durumda 
kullanmaza devam edebilmek  (örn. diyaliz aleti gibi tıbbi 
aletler, alarm sistemleri, pompalar),

–  temizliğinizi sağlayabilmek (tuvalet sifonunun çalışmama-
sı, duş vb.),

–  evinizde hareket edebilme özgürlüğünüzü, evinizi ve 
içindeki ek yapıların kullanımı sağlayabilmek (asansörün 
çalışmaması, yürüyen merdivenler, elektrikli kapılar vb.),

–  evcil hayvanlarınınızın ihtiyacını giderebilmek.

Bu gibi zorlu durumlardan kendinizi koruyabilmek için, aşağıda 
(nihai olmayan) detaylı çalışılmış yardımcı olabilecek tedbirleri 
bulabilirsiniz.

3
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GENEL HAZIRLIK

Önleyici Tedbir
–  Bakıma ihtiyacı olan yakınlarınızın bakımını gerekirse 

kendinizin üstlenebileceği tedbirleri hazırlamak için 
adımlar atınız. En az bir hafta yetecek kadar ilaç ve hijyen 
ürünlerini tedarik ediniz.  
Eğer ilaçların soğuk ortamda saklanması gerekirse 
elektriğe bağlı olmayan soğutucular bulunmak zorundadır.

–  Evinizde en az iki hafta yetecek kadar nakit para bulundu-
runuz (küçük banknotlardan da). Elektrik kesintisi 
durumunda ATM’ler ve elektronik ödeme yöntemleri 
çalışmaz.

–  Önemli adresleri ve randevuları vs. bir kağıda not ediniz 
ve önemli dökümanların çıktısını alınız (örn. bu elkitabı), 
çünkü elektrik kesintisi durumunda bilgisayarlar ve 
yazıcılar ya kısa süre kullanılabilir yada hiç kullanılamaz.

–  Aldığınız önlemleri evdekiler ile konuşunuz ve olası  
bir senaryoyu oynayınız.

–  BABS’a (Federal Afet ve Acil Durum Dairesi) ait  
Alertswiss üzerinden karmaşık olmayan bir acil durum 
planı hazırlayabilirsiniz.

https://www.alert.swiss/de/vorsorge/notfallplan.html


SAYFA 13 | ENERJI DARBOĞAZI – KIŞISEL HAZIRLIK IÇIN ELKITABI | KASIM 22 / BASKI 1

1 HAFTA SÜRESINCE NASIL YETERLI IÇECEK 
SU SAĞLAYABILECEĞINIZI VE ELEKTRIK  
OLMADAN NASIL SICAK BIR YEMEK HAZIRLA-
YABILECEĞIZI, DÜŞÜNÜNÜZ

Önleyici Tedbir
–  Elektriksiz bir yemek pişirme imkanı, örn. 
 –  Gaz tüplü kamp ocakları
 –  Gazlı / yakılacak ispirtolu Fondü-ocağı
 –  Gazlı / odunlu / kömürlü dış mekanlar için  

ızgara veya ocaklar ile elektrik olmadan da gıda ürünlerini 
pişirebilirsiniz. Elektrik kesintisi esnasında da yemek 
pişirebilme konusunda kendinizi çok iyi şekilde hazırlayın.

Lütfen ağağıdaki güvenlik hususlarına dikkat ediniz:
–  Açık ateşlere dikkat ediniz ve mumları gözetimsiz 

yakmayınız.
–  Ne gazlı ızgara, gazlı dış mekan mantar ıstıcılarını ne  

de gazlı dış mekan sobalarını içeride kullanmayınız,  
çünkü sürekli bir karbonmonoksit zehirlenmesi tehlikesi 
mevcuttur.

–   Yangından korunma danışmanlık hizmetlerinin tavsilerini 
dikkate alınız.

–  Eğer elektrik varsa en yüksek oranda tasarruf etmeye 
çalışınız, böylece örn. fırın yerine düdüklü tencere ve su 
kaynatmak için tencere yerine su ısıtıcısı kullanız.  
Elektrik ocağının çapı büyüklüğünde tencere ve tavalar 
kullanınız ve kapak kullanınız.

–  Gaz tüplerini kiler, yatak odası, merdiven boşlukları veya 
korridorlar ve geçitler gibi kapalı odalarda depolamayınız. 
Bu tüpler en iyisi açık alanlara veya iyi havalandırılan 
odalara yerleştirilmelidir.

–  Bir odada bir tüpten fazlasını depolamayınız. Depolama 
dik duracak ve sıcak kaynaklardan yeterince uzak olacak 
şekilde yapılmalıdır.

–  Kişi başına en az 9 litre içecek su bulundurunuz.
–  En az bir haftalık gıda tedariği bulundurunuz.
–  Micropur Forte gibi içecek sular için kullanılan desinfeksi-

yon ürünleri temiz çeşme ve kaynak sularını 6 ay kadar 
dezenfekte eder ve mikropsuz tutar. Klorun oksidasyon 
etkisi ile bakterilerin yanısıra virüsler, tek hücreli canlılar ve 
mantarlar elimine edilir. Su için kullanılan desinfeksiyon 
ürünlerini eczanenizden ve farklı internet sayfaları üzerin-
den elde edebilirsiniz.5 

–  İki haftalık alışverişlerde yeterli olacak kadar küçük 
banknotlar halinde nakit bulundurunuz.

Elektriksiz yemek hazırlama hakkında daha fazla bilgiyi Kanton 
Bern’e ait bu sayfada Tavsiyeler – elektriksiz yemek hazırlama  
bulabilirsiniz.

Acil durum stoklarınıza ilişkin tam bir listeyi BWL’in (Federal 
Tedarik ve Planlama Dairesi) internet sayfasında bu başlıkta 
Notvorrat bulabilirsiniz.

1 HAFTA BOYUNCA ZORUNLU AYDINLANMAYI 
NASIL SAĞLAYABILECEĞINIZI DÜŞÜNÜNÜZ

Önleyici Tedbir
–  Karanlıkta takılıp düşme tehlikesini minimize edebilmek 

için evin içindeki yolları serbest bırakınız.
–  Pilli el lambası (en iyisi alın-kafa lambası), mum, gazlı kamp 

lambası, kibrit veya gazlı çakmak hazır bulundurunuz. 

https://www.bfb-cipi.ch/
https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/de/dokumente/dokumentation/publikationen/kochen-ohne-strom-ratgeber-kanton-bern.pdf.download.pdf/kochen-ohne-strom-D.pdf
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/notvorrat.html
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1 HAFTA BOYUNCA EVINIZDEKI EN AZ BIR 
ODAYI ELEKTRIK OLMADAN NASIL SICAK  
TUTABILECEĞINIZI DÜŞÜNÜNÜZ

Önleyici Tedbir
–  Eğer şömine veya sobanız varsa, odun, briket veya 

kömür tedarik ediniz.
–  Doğru bir hazırlık ve uzman desteği sayesinde ısınma 

sisteminizi elektrik kesintisi esnasında da acil elektrik 
stokları ile çalıştırabilirsiniz.

–  Elektrikten bagımsız ısıtılabilen (örn. odun, petrol 
ürünleri, gaz ve etanol) belli bir oda için karar veriniz.  
Odaya olabilecek en iyi şekilde ısı yalıtımı yapınız.  
Odaya iyi bir okisijen sirkülasyonu sağlanmalıdır.

 Dikkat ediniz: Isı pompaları ve yeraltıdan ısınma sistem-
leri elektriksiz çalışmaz. Hatta bilinen yağ ve gazlı mekezi 
ısınma sistemlerinin de ateşleyicileri, yönlendiricileri ve aynı 
zamanda ısıyı kaloriferlere ulaştıran dağıtıcı pompaları elektrik-
siz çalışmaz. Böylelikle merkezi ısınma sistemi devre dışı kalır.

1 HAFTA BOYUNCA ÖNEMLI HABERLERI NASIL 
ALABILECEĞINIZI DÜŞÜNÜNÜZ

Önleyici Tedbir
–  Pille çalışan bir radyo ile elektrik kesintisi esnasında  

da resmi makamların önemli duyurularını alabilirsiniz.  
Yolda da radyo üzerinden gelişmeler hakkında bilgi  
sahibi olabilirsiniz.

–  Acil durmularda komşunuzuda bilgilendiriniz. Bütün 
evlerde bir radyo olmayabilir.

–  Cep telefonu çoğunlukla kullanılan iletişim aleti ve 
elektrik kesintisi esnasında da (sinyal hala mevcut ise) 
kısa süreliğine kullanılabilir. Tam doldurulmuş bir power-
bank bulundurarak bu süreyi dahada uzatabilirsiniz.

 Dikkat ediniz: Cep telefonu şarj edilmiş olsa bile uzun 
süreli elekrik kesintilerinde bir işe yaramayabilir. Çünkü an-
tenlere elektrik sağlanamadığı için bu ağ bir süre sonra devre 
dışı kalacaktır. Telefon etmek, internetten bilgi almak, bir SMS 
göndermek: Bütün bunlar mümkün olmayabilir. Zira GSM 
operatörleri sadece kısa süreli kesintileri için hazırlıklıdır.6
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1 HAFTA BOYUNCA BIR ELEKTRIK KESINTISI 
DURUMUNDA GEREKLI ARAÇ VE GEREÇLERI  
VE SISTEMLERI GEREKTIĞINDE NASIL  
UZUN SÜRELI ÇALIŞIR DURUMDA TUTABILE-
CEĞINIZI DÜŞÜNÜNÜZ  

Önleyici Tedbir
–  Evinizdeki zaruri ihtiyacınız olan ama elektriksiz çalışma-

yan (örn. diyaliz aleti gibi tıbbi aletler, alarmlar, pompalar) 
cihazları gözden geçiriniz.

–  Bu önemli aletlere kısa süreli elektrik sağlamak için 
jeneratörler kullanılabilir. Jeneratörleri sadece açık alanda 
çalıştırınız.

1 HAFTA BOYUNCA HIJYENINIZI NASIL  
SAĞLAYABILECEĞINIZI DÜŞÜNÜNÜZ (TUVALET 
SIFONUNUN ÇALIŞMAMASI, DUŞ VB.)

Önleyici Tedbir
–  Evinizdeki su tesisatınızın elektrik kesintisi esnasında  

da çalışıp çalışmadığını, özellikle su basıncının elektrikli 
pompalar aracılığıyla mı yapıldığını, ki bu çoğunlukla 
büyük evlerde böyledir, araştırınız.

–  Eğer bir su kesintisi olacağına dair bilgilendirilirseniz, 
kullanabileceğiniz oranda suyu kaplara doldurunuz,  
örn. küvet.

–  Eğer su tedariki olmazsa tuvalet sifonları kullanılamaz.  
İyi kapatılabilen (örn. koli bant ile) bir çöp torbası bu 
konuda bir çözüm olabilir.
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1 HAFTA BOYUNCA EVCIL HAYVANLARININIZIN 
IHTIYACINI NASIL GIDEREBILECEĞINIZI 
DÜŞÜNÜNÜZ.

Önleyici Tedbir
–  Evcil hayvanlarınız için 1 hafta yetecek kadar gıda ve  

su bulundurunuz.
–  Akvaryumu bulunanlar için: Su sıcaklığını dengeleyebilmek 

için örn. gazlı ısıtıcıları kullanınız. (Bunun için akvaryum 
kabını ısıtılmış su ile düzenli olarak doldurunuz.) Oksijeni 
basınçlı gaz tüpü ile veya oksijen tabletleri ile ekleyiniz. 
Kesintisiz elektrik sunan bir USV-jeneratörü ile bunu kesin 
bir şekilde sağlayabilirsiniz.7 Herhalükarda bir uzmana 
danışınız.

–  Bu önemli aletlere kısa süreli elektrik sağlamak için 
jeneratörler kullanılabilir. Jeneratörleri sadece açık alanda 
çalıştırınız.

 Dikkat ediniz: Bir akvaryum 2 saate kadar elektriksiz ola-
rak kalabilir. Eğer elektrik kesintisi uzun sürerse akvaryumdaki 
canlıların yaşamaları kritik bir duruma gelebilir.

1 HAFTA BOYUNCA EVINIZDE HAREKET  
EDEBILME ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, EVINIZI VE  
IÇINDEKI EK YAPILARI ACIL DURUMLARDA 
KULLANIMINI NASIL SAĞLAYABILECEĞINIZI 
DÜŞÜNÜNÜZ (ASANSÖRÜN ÇALIŞMAMASI,  
YÜRÜYEN MERDIVENLER, ELEKTRIKLI  
KAPILAR VB.)

Önleyici Tedbir
–  Evinizdeki zaruri ihtiyacınız olan ama elektriksiz  

çalışmayan donanımları gözden geçiriniz (örn. asansör, 
yürüyen merdiven, elektrikli kapılar, garaj kapıları).

–  Elektrikli kapıları elektrik kesintisi esnasında da  
açabilecek şekilde yapılandırınız. 

–  Karanlıkta takılıp düşme tehlikesini minimize etmek  
için evinizdeki yolları serbest tutunuz.

–  Bu önemli aletlere kısa süreli elektrik sağlamak  
için jeneratörler kullanılabilir. Jeneratörleri sadece  
açık alanda çalıştırınız.

 
 Dikkat ediniz: Bazı elektrikli kapılar güvenlik sebeplerin-

den dolayı elektrik kesintisinde açılamaz veya çok zor açılır.
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3,2. BAŞARIYLA ATLATMA

ELEKTRIK KESINTISI ESNASINDA  
DAVRANIŞ ŞEKLI

–  Sakin kalın ve yeterince aydınlatmaya çalışın.
–  Radyoyu dinleyin. Elektrik tedariki sağlayan işletmenin 

internet sayfasında veya Alertswiss uygulaması  
üzerinde (olası pille çalışan aletlerle örn.  akıllı telefon 
gibi), önemli bilgiler olup olmadığı hakkında bilgilere 
ulaşmaya çalışınız.

–  Şebekeye bağlı bütün aletleri kapatınız. Bütün aletlerin 
elektrik şebekesi ile bağlantısının kesildiğine emin 
olunuz. Elektrik tekrar geldiğinde aletleri teker teker 
çalıştırınız. Böylelikle şebekinin ani bir şekilde yüklenme-
sini ve tehlikeli aletlerin kontrolsüz olarak çalışmasını 
engellersiniz. 

–  Telefonunuz hala çalışıyorsa: Acil numaraları sadece  
acil durumlarda arayınız ve gereksiz aramalardan kaçınınız 
(hatların aşırı yüklenme tehlikesi).

–  Kışın sıcak tutan elbiseler giyiniz. Bu ısınma sisteminin 
devredışı kalmasından dolayı ısınmaya yardımcı olur.

–  Buzdolabı ve derin dondurucuları mümkün olduğunca 
kapalı tutunuz. Altı saatden önce bozulma riski  
olmadığı için buzdolabının içindekiler atılmamalıdır,  
derin dondurucular ancak 24 saatden sonra.

–  Asansör veya evlerde insaların kapalı kalıp kalmadığını 
kontrol ediniz. Gerekli durumda yardımı organize ediniz.

–  Komşularınızdaki yaşlı insanları elektrik kesintisi  
hakkında bilgilendiriniz.

–  Komşularınız ile iletişime geçiniz ve yalnız yaşayanlara 
yardımcı olunuz. Birlik beraberliği sağlayınız ve karşılıklı 
birbirinize yardımcı olunuz.

3,3. NORMALE DÖNME

ELEKTRIK TEKRAR GELINCE 8

–  Elektrik kesintisinden hemen önce çalışır durumda  
olan aletlerin (örn. ocak, ütü) gerçekten kapatılıp kapatıl-
madığını kontrol ediniz (yangın ve yaralanma tehlikesi!).

–  Gereksiz elektrik kullanımı engellemek için, sadece 
gerçekten zaruri olan alet ve lambaları açınız.

–  Önemli cihazların (ısınma sistemi, buzdolabı, alarm 
sistemi vs.) fonksiyonlarını kontrol ediniz. 

–  Saatleri ayarlayınız.
–  Yeni bir elektrik kesintisine hazırlıklı olmak için, kullanılan 

powerbankları, bataryaları, acil durum bataryalarını vb. 
tekrar şarj ediniz.
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KONTROL LISTESI

Benim evim halihazırda bir elektrik kesintisine hazırdır ve 1 hafta

  yetecek içecek su mevcuttur ve elektrik olmadan sıcak  
bir yemek hazırlanabilir,

  zaruri aydınlanma sağlanmıştır,

  önemli haberler hakkında evde bilgi edinilebilir,

  en azından bir oda elektriksiz ısıtılabilir,

  öneml araç, gereçler ve sistemler elektrik kesintisi esnasında 
çalıştırılabilir (örn. diyaliz gibi tıbbi aletler, Alarmlar, pompalar),

  hijyen sağlanmıştır (tuvalet sifonu, duş vb.),

  evde hareket edebilme özgürlüğü, ev ve içindeki ek yapılarda  
acil durumlarda kullanımını sağlanmıştır (asansörün  
çalışmaması, yürüyen merdivenler, elektrikli kapılar vb.),

  Evcil hayvanların ihtiyaçları karşılanabilir.

  Alertswiss uygulamasının inidirilmesi ve dahilinde acil durum 
planın doldurulması.

EK
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KISALTMALAR

BABS Federal Afet ve Acil Durum Dairesi 
BL Kanton Basel-Landschaft 
BWL Federal Tedarik ve Planlama Dairesi 
EBL Genossenschaft Elektra Baselland 
EU Avrupa Birliği 
IWB Industrielle Werke Basel 
KFS BL Kanton Basel-Landschaft Yönetim Kurmayı 
OSTRAL Acil Durumlarda Elektrik Tedarik Organiyasyonu 
USV Kesintisiz Elektrik Tedariği  
VSE İsviçre Elektrik İşletmeleri Derneği 
WBF Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Federal Departmanı 
WL Ekonomik Tedarik ve Planlama

ÖNEMLI ACIL NUMARALAR

112  Genel acil numara
143  Yardıma Uzanan el
0800 325 000  Elektrik / Elektra Baselland  
118  İtfaiye
0800 400 800  Gaz / Endüstri tesisleri Basel
061 553 34 34  Kanton Polisi Basel-Landschaft 
061 261 15 15  Tıbbi acil yardım santrali
1414  Rega
144  Ambulans
147  Telefon yardımı çocuk ve gençler için
145  Zehirlenmeler

ENERJI DARBOĞAZI SIK SORULAN SORULAR

Genel, teknik ve hukuki açıdan pekçok sorular halihazırda yanıtlanmıştır.  
Bu anlamda Kanton BL, BWL, EnergieSchweiz, OSTRAL ve Prime News’ın Basel Bölgesi 
İşverenler Derneği üzerinden yayınlanan Sık Sorulan Sorular’a işaret ediyoruz:

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantona-
ler-fuehrungsstab-bl_kfs/energie/was-ist-energiemangellage
https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/energie/energie-aktuelle-lage.html
https://www.ostral.ch/de/media/2740/download
https://www.energieschweiz.ch/faq/
https://www.arbeitgeberbasel.ch/dienstleistungen/recht/themen-artikel/energiemangellage/

1  Quelle: www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html
2  Quelle: www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/versorgungslage.html
3  Quelle: https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/GE-Jahresstatistik/VSG-Jahresstatistik-2021.pdf
4  Quelle: www.swiss-retail.ch/news/der-detailhandel-hat-die-versorgung-der-bevoelkerung-nachhaltig-gesichert-hamsterkaeufe-sind-absolut-unnoetig/
5  Quelle: www.katadyngroup.com/Downloads/katadyn/factsheets/micropur/8014258_8013662_8017906_Micropur%20Forte_tablets_de.pdf
6  Quelle: www.aargauerzeitung.ch/schweiz/mobilfunk-ohne-strom-kein-handynetz-dieselaggregate-koennten-ausfall-ueberbruecken-doch-die-aufruestung-

verzoegert-sich-ld.2319607
7  Quelle: www.aquaristik.org/wissenswert/stromausfall-bei-einem-aquarium-auf-was-muss-ich-achten/
8  Ergänzungen aus www.saurugg.net/blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout

https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/versorgungslage.html
https://gazenergie.ch/fileadmin/user_upload/e-paper/GE-Jahresstatistik/VSG-Jahresstatistik-2021.pdf
https://www.swiss-retail.ch/news/der-detailhandel-hat-die-versorgung-der-bevoelkerung-nachhaltig-ges
https://www.aquaristik.org/wissenswert/stromausfall-bei-einem-aquarium-auf-was-muss-ich-achten/
http://www.saurugg.net/blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout
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