
Planlı 
kesintiler
Nelere dikkat etmeliyim?





Diese Broschüre ist auch in Deutsch erhältlich. 

Cette brochure est également disponible en français.

Il presente opuscolo è disponibile anche in italiano. 

This brochure is also available in English. 

Este folleto también está disponible en español. 

Esta brochura também está disponível em português. 

Ova brošura dostupna je i na srpskom jeziku.

Kjo broshurë gjendet edhe në gjuhën shqipe. 



Genel 
bilgiler



İsviçre ve Avrupa'daki enerji arzı du-
rumu gerginliğini koruyor. İsviçre’ye 
yapılan gaz sevkiyatındaki kesintiler 
ve enerji santrallerindeki aksaklıklar, 
kış boyunca enerji sıkıntılarına neden 
olabilir. 

Elektrik tedarikinin artık garanti edile-
memesi halinde, Federal Konsey ve 
Federal Ulusal Ekonomik Tedarik Dai-
resi tarafından destekleyici tedbirlerle 
duruma müdahale edilecektir: Tasar-
ruflar, kullanımla ilgili belirli yasaklar 
ve kota uygulamasının yanı sıra, nihai 
bir önlem olarak bölgesel elektrik şe-
bekesinde birkaç saatlik kesintiler de 
söz konusu olabilir. 

Bu broşür, bireysel tedbirplanlaması 
amaçları için hazırlanmıştır. O yüzden 
lütfen broşürü saklayın.





Elektrik tedariğinde sıkıntılar yaşan-
ması halinde, konsey tarafından çeşitli 
tedbirler harekete geçirilecektir (Dört 
kademeli plan): 

İlk tedbir olarak, Federal Konsey halka tasarruf yapılması 
yönünde çağrıda bulunacaktır. 

İkinci önlem olarak, belirli cihaz ve ekipmanların kullanımı 
Federal Konsey tarafından yasaklanabilir. Örnek olarak, kapalı 
yüzme havuzları ve saunalar özelinde çeşitli kısıtlamalar söz 
konusu olabilir.

Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda, büyük tüketicilerin 
elektrik tüketimlerini belirli bir oranda azaltması gerekecektir 
(kota sistemi). 

İlgili tedbirlerin istenen etkiyi buna rağmen göstermemesi 
halinde ise, Federal Konsey tarafından elektrik şebekesinin 
dönüşümlü olarak birkaç saatliğine kapatılması yönünde talimat 
verilecektir. 
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Okuduğunuz broşür, dördüncü tedbir 
olan planlı kesintilere yöneliktir.



Planlı kesinti nedir?
Aynı zamanda dönüşümlü veya rotasyonlu kesintiler olarak da adlan-
dırılan planlı şebeke kesintileri, elektrik tüketicileri bağlı olduğu mün-
ferit coğrafi bölgelerin elektrik arzı bağlantısının belirli bir süreliğine 
kesildiği kesintilerdir. Bu da, elektriğin yalnızca düzenli aralıklarla ve 
bölge bazlı olarak sağlanması anlamına gelir (4 sa. / 4 sa. / 4 sa. veya 
4 sa. / 8 sa. / 4 sa.; yani her bir 4 veya 8 saatlik tedarik için 4 saatlik 
kesinti). 

4 sa. / 4 sa. / 4 sa. örneği: 
Saat 8 ile 12 arasında elektrik YOK; 
Saat 12 ile 16 arasında elektrik var; 
Saat 16 ile 20 arasında elektrik YOK 
vb. 

4 sa. / 8 sa. / 4 sa. örneği:
Saat 7 ile 11 arasında elektrik YOK; 
Saat 11 ile 19 arasında elektrik var; 
Saat 19 ile 23 arasında elektrik YOK 
vb. 



Planlı kesintiler hangi durumda gerçekleşir? 
Elektrik talebinin üretilen elektrik miktarından daha fazla olması, elekt-
rik şebekesinde bir çöküntüye ("Blackout”) neden olabilir. Bu durumun 
önlenmesi için, olası bir elektrik sıkıntısı durumunda Federal Konsey, 
elektrik şebekesinde kontrollü kesintiler için talimat verecektir. Planlı 
kesintilerin yalnızca en sıra dışı durumlarda ve çeşitli diğer faktörler 
ile etkileşim halinde yaşanabileceği öngörülmektedir. Söz konusu fak-
törler arasında, diğerlerinin yanı sıra depolama alanlarının boşalması, 
soğuk hava koşulları, enerji santrallerinin çalışmaması ve elektrik itha-
latı olanağı bulunmaması sayılabilir. 

Elektrik tedariğimin kesilip kesilmeyeceğini 
ve ne zaman kesileceğini nasıl bilebilirim?
Federal Konsey, bir basın toplantısı aracılığıyla kesintilerle ilgili bilgi-
lendirme sağlayacaktır. Bunun ardından, yerleşim bölgenizde hangi 
saatte ve hangi sıklıkla elektrik kesintisi olacağı tarafınıza bildirilecektir 
(bkz. soldaki örnekler). 



Kendimi 
bu duruma 
şimdiden 
nasıl hazırla-
yabilirim?



Stok yapın 
(Kluger Rat – Notvorrat): 

 – Birkaç gün yetecek kadar yiyecek stoklayın. Bazı gıdaların so-
ğutmadan da saklanabilecek ve soğuk veya pişirilmemiş olarak 
yenebilecek olmasına dikkat edin (pirinç, makarna, müsli, peksi-
met, konserve, kahve, pastörize süt, kuru mevye vb.). 

 – Eğer buna rağmen sıcak bir yemek hazırlamak isterseniz, kamp 
ocağı, fondü veya gazlı ızgara gibi alternatif bir pişirme ünitesi, 
yiyecek ve su ısıtmak için pratik bir çözüm olacaktır. Açık ateşle 
çalışan ısıtma ve pişirme cihazlarını kullanırken daima yeterli 
düzeyde havalandırma sağlayın (karbon monoksit zehirlenmesi 
tehlikesi). 

 – Bebeklere, küçük çocuklara veya hasta yakınlarınıza bakmanız 
gerekiyorsa, bebek mamalarını ve/veya kaynar suyu ısıtmak ve 
elektrik olmayan periyotlarda termos kaplarda sıcak tutmak için 
önlemler almak doğru bir tercih olacaktır. 

 – Kişi başına 9 litre içme suyu tedarik edin.

 – Elektrik kesintisi durumunda ışığınızın olması için evde el feneri, 
pil, mum, kibrit ve çakmak stoku bulundurun. Yanmakta olan 
mumları gözetimsiz bırakmayın.

 – Pille çalışan bir radyo veya araç radyosu yardımıyla, elektrik kesin-
tisi durumunda dahi yetkililerden son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

 – Özellikle kış mevsiminde sıcaklık önem taşır. Kalın battaniyeler 
ve sıcak tutan kıyafetlerle, belirli bir süre oluşan elektrik kesintileri 
boyunca da ısınma kaybı telafi edilebilir. 

 – Eğer bir şömine veya odun sobanız varsa, stokta bir miktar odun, 
briket veya pelet bulundurun.

https://www.bwl.admin.ch/dam/bwl/de/dokumente/dokumentation/publikationen/broschuere_notvorrat.pdf.download.pdf/Broschu%CC%88re_Notvorrat_D_Nov_2020.pdf


 – Olası bir elektrik kesintisinden ATM'ler de etkilendiğinden ve 
banka ve kredi kartı gibi elektronik ödeme araçları veya akıllı 
telefonla yapılacak ödemeler başarısız olabileceğinden, Federal 
Ulusal Ekonomik Tedarik Dairesi el altında daima bir miktar nakit 
para bulundurulmasını tavsiye ediyor. 

 – Stoklama yaparken sabun, tuvalet kağıdı, bir ecza dolabı ve 
gerekli ilaçların da unutulmaması gerekiyor. 

 – Evcil hayvanlarınız için mama bulundurmayı da unutmayın. 



Kendim veya yakınlarım sürekli olarak tıbbi bakıma 
muhtaçsa nelere dikkat etmem gerekiyor?
Bir hafta yetecek kadar ilaç ve hijyen malzemesini stokta tutun. Oksi-
jen makinesi veya ev tipi diyaliz makinesi gibi elektrikli cihazların teda-
riki konusunda doktorunuza danışın. Tıbbi nedenlerden ötürü sürekli 
olarak elektriğe bağımlı olan kişiler, şebeke kesintileri sırasında elekt-
rik yalnızca hastanelerde mevcut olacağı için, kesintiler başlamadan 
ÖNCE kendi inisiyatifleriyle bir hastaneye gitmelidir.



Yakında bir 
planlı bir ke-
sinti başlatı-
lacaksa neler 
yapmalıyım?



 – Tekrar elektrik verildiğinde tehlike oluşturabilecek 
tüm elektrikli cihazların (ör. ocaklar, ütüler vb.) 
kapatıldığından emin olun. 

 – Tekrar elektrik verildiğinde zarar görmemeleri için, 
elektrikli cihazlarınızı kesinti başlamadan ÖNCE 
fişten çekin. Elektrik beslemesi tekrar sağlanırken, hassas 
cihazlara zarar verebilecek türde voltaj pikleri ortaya çıkabilir. 

 – Elektrik geri geldiğinde, cihazları birbiri ardına te-
ker teker tekrar açın. Bu sayede elektrik şebekesinde aşırı 
yüklenme oluşmasını önlemiş olursunuz. 

 – Kesintilerden çeyrek saat öncesinden itibaren 
asansör kullanmaktan kaçının. 

 – Aracınızı yeraltı garajlarına veya bariyerle korunan 
park yerlerine park etmeyin. Elektriğin kesilmesi duru-
munda bariyer işlev göstermeyecektir.

 – Kesinti boyunca gereksiz telefon aramaları yap-
maktan kaçının. Böylece şebekede aşırı yüklenme oluşmasını 
önlemiş olursunuz. Acil durum telefon numarasını yalnızca acil 
durumlarda arayın. Bunun yerine, bilgi almak için radyoyu (SRF) 
dinleyin. Bulunduğunuz yerdeki acil durum buluşma noktalarından 
daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bunların konumlarını kendi beledi-
ye/şehir yönetiminizden, mahallenizdeki bilgi panolarından veya 
www.notfalltreffpunkt.ch adresinden öğrenebilirsiniz.



Elektrik 
kesintisi
boyunca 
nelere
dikkat etmeli-
yim? 



Ev yaşamı 
Yiyeceklerim buzdolabımda veya derin
dondurucumda taze kalır mı?
Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve derin dondurucular olabildiğin-
ce az açılmalıdır! Cihazlara elektrik verilmese dahi içindeki yiyecekler 
saatler boyunca soğuk veya donmuş durumda kalabilir.

Elektrik kesintisi sırasında içme suyu 
verilmeye devam edilecek mi?
Prensipte içme suyunun sağlanması sürdürülür. Bununla birlikte, bir-
çok yerde içme suyu temini için elektrikli pompalara ihtiyaç duyulur; 
bir elektrik kesintisi sırasında da bunların acil durum jeneratörleriyle 
çalıştırılması gerekecektir. Bundan dolayı münferit durumlarda içme 
suyunda da kesintiler yaşanabilir. Acil durum stoğuna yönelik tavsiye-
ye uyun (kişi başına haftalık 9 litre içme suyu) ve suyu idareli bir şekil-
de kullanın. 

Elektrik kesintisi sırasında kanalizasyon
sistemleri çalışacak mı?
Atık suyun temizlenmesi için elektrik gereklidir. Bundan dolayı, atık 
suyun sürekli olarak temizlenmesi garanti edilemeyebilir. Bu yüzden 
mümkün olduğunca az miktarda atık su oluşturun. Tuvalet sifonları su 
basıncıyla çalışır ve içme suyu sağlandığı sürece işlev göstermeye 
devam edecektir.

Kesinti sırasında sıcak su kullanabilecek miyim?
Evet; kesintinin başlangıcında kazanın en az yarısının dolu olması 
şartıyla, sıcak su miktarı örneğin bir apartmanda yaşayan kişiler için 
yeterli olacaktır. 



Kesinti sırasında kaloriferler çalışacak mı? 
Yalnızca elektrikli ısıtma üniteleri değil, ayrıca gazlı ve mazotlu ısıtma 
üniteleri, ısı pompaları ve bölgesel ısıtma şebekeleri de elektriğe ihti-
yaç duyar. Bundan dolayı şebeke kesintisi sırasında kaloriferler çalış-
mayacaktır.

Evimin sıcak durumda kalmasını 
nasıl sağlayabilirim?
Elektrik kesintisi sırasında odaları olabildiğince az havalandırın. Oda 
kapılarını kapalı tutun. Geceleri panjurları ve kepenkleri kapatın. Sıcak 
tutan kıyafetler giyin. 

Elektriğin kesilmesi durumunda kendi fotovoltaik 
sistemim çalışır mı?
Hayır; kendi kendine yetebilen bağımsız bir çözümünüz yoksa bu 
mümkün değildir.

Bunun dışında ne yapmam gerekiyor? 
Nelere dikkat etmeliyim?

 – Asansör kullanımından kaçının.
 – Garajınızın kapısı elektrikli ise aracınızı dışarıya park edin. 
 – Elektrik kesintisi öncesinde panjurları kaldırın (gün boyun-

ca). 
 – Elektrikli kapıları manuel işletime geçirin. 

Telefon ve cep telefonu
şebekesi
Telefon ve cep telefonu şebekeleri 
hala çalışacak mı? 
Prensip olarak, elektrik bulunan her yerde telefon kullanımı da mümkün 
olacaktır. Cep telefonu kulelerinde bulunan vericiler, elektrik kesintisi 
halinde sistemlerin en az bir saat boyunca çalışmayı sürdürebilmesi 
için bataryalarla donatılmıştır. Birden fazla iletim kulesinden gelen sin-
yallerin bir araya geldiği ana düğümler ise elektrik olmadan dört saate 



kadar işlev gösterebilir. Benzer şekilde, merkezi veri merkezleri de en 
az 72 saat köprüleme sağlayabilecek olan acil durum güç sistemleri ile 
donatılmıştır. Elektrik kesintisinin daha da uzaması durumunda telefon 
ve cep telefonu şebekeleri çalışmayabilir. 

Acil durum çağrıları nasıl yapılır?
Eğer telefon ve cep telefonu şebekeleri artık çalışmıyorsa, acil durum 
buluşma noktalarından (Notfalltreffpunkt) birine gidin. Bunların konum-
larını kendi belediye/şehir yönetiminizden, mahallenizdeki bilgi panola-
rından veya www.notfalltreffpunkt.ch adresinden öğrenebilirsiniz.

Acil durum buluşma noktasında mevcut durumla ilgili bilgi edinebilir ve 
mavi ışık kuruluşlarına acil durum çağrıları yapabilirsiniz. Acil durum 
buluşma noktalarının hangi saatlerde açık olduğunu radyodan veya 
Alertswiss (www.alert.swiss veya telefon uygulaması) üzerinden öğre-
nebilirsiniz.

Bilgi edinme
Bilgi edinmek için başvurabileceğim en iyi yol han-
gisidir?
En iyi yol radyoyu (SRF) dinlemek olacaktır. Bunun için daha önceden 
pille çalışan bir radyo (yedek pilleri unutmayın), bir araç radyosu veya 
kollu bir radyo temin edin.

Posta sistemi çalışacak mı?
Posta sistemi olası elektrik kesintilerinden ciddi derecede etkilenecek-
tir. Mektupların düzenli olarak teslim edilmesi bu noktada garanti edi-
lemez. Bundan dolayı olası gecikmelerin hesaba katılması gereklidir.

Gazetelerim hala gönderilecek mi?
Oluşabilecek lojistik zorluklar ve editoryal çalışmalardaki kısıtlamalar 
dolayısıyla, günlük basılan medya yayınlarının basılmaları ve teslimat-
ları garanti edilmez. 

http://www.notfalltreffpunkt.ch
http://www.alert.swiss


Tıbbi bakım  
ve acil durumlar
Hangi tıbbi tesisler ve bakım tesisleri 
hizmet vermeye devam edecek? 
Büyük hastanelere sürekli olarak elektrik verilmeye devam edilecektir. 

Kendim veya yakınlarım sürekli olarak tıbbi
cihazlara veya yardımcı araçlara bağımlıysa
nelere dikkat etmeliyim?
Tıbbi nedenlerden ötürü sürekli olarak elektriğe bağımlı olan kişiler, 
şebeke kesintileri sırasında elektrik yalnızca hastanelerde mevcut ola-
cağı için, kesintiler başlamadan ÖNCE kendi inisiyatifleriyle bir hasta-
neye gitmelidir. 

İhtiyacım olan tüm ilaçları alabilecek miyim?
Elektrik kesintileri önceden duyurulacaktır; lütfen gerekli ilaçları evinize 
stoklayarak hazır bulundurun.
 
Tıbbi bir acil durumda nasıl hareket etmeliyim?
Yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, genel acil durum numaralarına ulaş-
mayı deneyin. Eğer telefon şebekesi çalışmıyorsa, en yakındaki acil 
durum buluşma noktasına gidin veya eğer kendiniz gidemiyorsanız bir 
komşunuzdan yardım isteyin. Acil durum buluşma noktalarının konum-
larını kendi belediye/şehir yönetiminizden, mahallenizdeki bilgi panola-
rından veya www.notfalltreffpunkt.ch adresinden öğrenebilirsiniz.

Yangın çıkması durumunda ne yapmalıyım?
İtfaiyeyi arayın. Eğer telefon şebekesi çalışmıyorsa, en yakındaki acil 
durum buluşma noktasına gidin. Bunların konumlarını kendi belediye/
şehir yönetiminizden, mahallenizdeki bilgi panolarından veya www.
notfalltreffpunkt.ch adresinden öğrenebilirsiniz. Daha önceden yangın 
söndürücülerin, yangın battaniyelerinin ve su söndürme direklerinin 
nasıl kullanıldığını öğrenin (Binanın neresinde bulunuyorlar? Kullanım 
Kılavuzu’nu okuyun).

https://www.notfalltreffpunkt.ch/
http://www.notfalltreffpunkt.ch.
http://www.notfalltreffpunkt.ch.


Kara yolu trafiği ve 
toplu taşıma
Toplu taşımayı hala kullanabilir miyim?
Kesintiler sırasında toplu taşıma ciddi derecede kısıtlanacaktır. Elekt-
rikli otobüslerin ve tramvayların yerini muhtemelen dizel yakıtlı oto-
büsler alacaktır. Duraklardaki ekranlar ve bilet makineleri işlev gös-
termeyecek; otobüsler zaman çizelgesine göre çalışmayacaktır. Tren 
seferleri iptal edilecektir.

Yol altyapısı hala çalışacak mı (trafik ışıkları, 
sokak aydınlatmaları, hemzemin geçitler,
bariyerler vb.)?
Planlı kesintilerin yol altyapısı üzerinde etkileri olacaktır: Trafik ışıkları 
ve sokak aydınlatmaları çalışmayacak, hemzemin geçitler, bariyerler 
ve tüneller de (havalandırma ve aydınlatma bakımından) elektrik ke-
sintisinden etkilenecektir. 

Planlı kesintiler sırasında 
aracıma yakıt alabilir miyim?
Kesintinin yapıldığı bölgedeki yakıt istasyonlarından yakıt alınamaya-
caktır. Benzin pompalarının çalışması için elektriğe ihtiyaç duyulur. 

Hava ulaşımı: Bu dönem boyunca hala
uçakla tatile gidebilir miyim?
İlgili havalimanlarının acil durum güç tedariki işletmecilerine bağlı ola-
caktır; bu yüzden uçuşların mümkün olup olmayacağı ve ne zaman 
mümkün olacaklarının şu an itibariyle kestirilmesi olanaklı değildir. 



Alışveriş
Planlı kesintiler sırasında alışverişe gidebilir miyim?
İdeal olarak, şebeke kesintileri sırasında kullanmak üzere acil durum 
stoku oluşturarak hazırlık yapmış olmanız gerekir. Buna rağmen alış-
verişe gitmeniz gerekirse, perakendecilerin de kesintilerden etkilendi-
ğini aklınızda bulundurun; düzenli çalışma saatleri garanti edilemeye-
cektir. Yanınıza nakit para alın. 

Hala banka kartı (EC) veya Twint ile ödeme
yapabilir miyim?
Hayır, kartla ödeme veya mobil ödeme sistemleri işlev göstermeyecek-
tir. Yanınızda daima nakit para bulundurmaya özen gösterin. 

Hangi alışveriş olanakları hala geçerli olacak 
veya ortadan kalkacak?
Bunun tahmin edilmesi hayli zordur. Büyük perakendecilere ait şubeler 
tamamen kapatılabilir. Küçük mahalle/köy marketleri hala açık kalabi-
lir. Çalışma saatleri de mevcut duruma göre uyarlanacaktır.

Evdeki eksiklikleri nasıl giderebilirim?
Alışverişe çıkmadan önce, çevrenizdeki ve arkadaşlarınızla yapabile-
ceğiniz takas olanaklarını gözden geçirin. Bunun yanında, yaşlı veya 
hareketsiz durumdaki komşu ve tanıdıklarınızla dayanışmanızı artırın; 
birbirinize karşılıklı olarak yardım edin.



İş ve okul
Kesintiler sırasında hala işe gitmem gerekecek mi?
Kesintiler sırasında evden çalışmanıza izin verilip verilmediğini veya 
işe gitmenizin gerekip gerekmediğini işvereninizle görüşerek önceden 
kontrol edin. 

Planlı kesintiler durumunda okullar kapanacak mı?
Okul faaliyetleri olabildiğince uzun süreyle devam ettirilecektir.



Kullanışlı 
web siteleri 
ve bilgiler



Federal Ulusal Ekonomik 
Tedarik Dairesi

bwl.admin.ch
 
OSTRAL

ostral.ch

Kampanya sayfası: 
“Nicht verschwenden”

nicht-verschwenden.ch
Yardım hattı 0800 005 005 
hotline@bwl.admin.ch

Acil durum buluşma noktası
notfalltreffpunkt.ch

Bu broşür büyük özen gösterilerek oluşturulmuştur. Bununla birlikte, sağlanan 
içeriğin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliğine yönelik hiçbir garanti 
veya sorumluluk kabul edilmez. 

http://bwl.admin.ch
http://ostral.ch
http://nicht-verschwenden.ch
https://www.notfalltreffpunkt.ch/


Stok kontrol 
listesi



İçecek ve gıdalar
Kişi başına 9 litre içme suyu
Pirinç, makarna, bulgur, bakliyat vb. 
Sebze, mantar ve meyve içeren konserveler
Hazır yemekler (ör. rösti veya hazır çorbalar)
Kuru et veya balık ürünleri
Peksimet veya gevrek ekmek
Müsli, kuru meyve, kuruyemiş
Sert peynir, işlenmiş peynir
Un, kuru maya
Şeker, tuz, biber, bulyon, sıvı yağ veya diğer yağ türleri
Reçeller, bal, çikolata
Pastörize süt, yoğunlaştırılmış süt
Kahve, kakao ve çay
Özel gıdalar (ör. bebek maması veya 
besin intoleransı için gıdalar)

Ecza dolabı ve hijyen
Sabun, dezenfektan, hijyen maskeleri
Tuvalet kağıdı
Kişisel ilaçlar

Teknik
Pille çalışan radyo yedek piller dahil, kollu radyo
El feneri, yedek piller dahil
Mumlar, kibritler, çakmaklar
Gaz ocağı, fondü, ızgara
Powerbank 

Diğer
Nakit para
Evcil hayvanlar için mama




