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B�l�nçs�z elektr�k tüket�m� faturalar� kabartmakla kalm�yor,
do�al kaynaklar� tüket�yor ve çevreye de c�dd� ölçüde zarar
ver�yor. Bunun önüne geçmek �ç�n elektr�kl� ev aletler� sat�n
al�rken ya da kullan�rken baz� öneml� detaylar�n� göz
önünde bulundurman�zda yarar var.
Zaman, ekonom� zaman� oldu�una göre her �eyde oldu�u
g�b� ev ��ler�nde de d�kkatl� olmal� ve tasarrufun püf
noktalar�n� göz önünde bulundurmal�s�n�z. Böylece hem
a�le bütçes�ne katk�da bulunur hem de para b�r�kt�rme �ans�
yakalayab�l�rs�n�z. Evlerde kulland���m�z elektr�k
enerj�s�n�n ortalama yüzde ���� elektr�kl� ev aletler�n de
tüket�l�r. Enerj� et�ket�, b�r c�haz� y�ll�k enerj� tüket�m�
baz�nda A,B,C,D,E,F ve G har�er�yle �fade ed�len yed�
grupta s�n��and�rmaktad�r. A har� en dü�ük enerj�
tüket�m�n� bel�rt�r. A s�n�f�
elektr�kl� aletler ortalama
�G� s�n�f�na göre
yüzde 45 daha az enerj�
tüket�rler. Bu nedenle,
elektr�kl� araçlar� sat�n
al�rken en az enerj�
tüketenler terc�h
ed�lmel�d�r.
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Küçük ev aletler�n�n enerj� tüket�m� genell�kle fazla
önemsenmez. Ancak b�r konutta bulunan elektr�kl� ev
aletler�n�n say�s� ve çal��ma süreler� dü�ünüldü�ünde
asl�nda enerj� tüket�m�nde küçümsenmeyecek etk�ler� var.
Ev aletler�n� sat�n al�rken genell�kle sadece �yat�na bakar�z.
Ancak harcad��� enerj� de �yat� kadar öneml�d�r. Enerj�
ver�ml�l��� sev�yes� yönetmel�klere uygun olarak
belgelenm�� b�r c�haz, yat�r�m mal�yet� yüksek olsa da 10-15
y�ll�k kullan�m ömrü boyunca sa�layaca�� enerj� tasarrufu
�le s�ze kazand�r�r. 'A+' ��aretl� olanlar en ver�ml� olanlard�r.
Örne��n evdek� en zarars�z görünen saç kurutma mak�nas�
ya da ütünün b�rer enerj� tüket�m canavar� oldu�unu
unutmay�n.
Ev aletler�n� b�l�nçl� ve yer�nde kullanmak hem onlar�n
ömrünü artt�r�r hem de enerj� tasarrufuna katk�da
bulunman�z� sa�lar. Yüksek ver�ml� ve çok dü�ük ver�ml�
c�hazlar aras�nda yüzde �0'�n üzer�nde enerj� tüket�m fark�
bulunuyor.
Öncel�kle elektr�kl� ev e�yas� al�rken; A plus ve /veya A +++
g�b� ��aret ta��yan elektr�kl� ürünler� terc�h ed�n.
�A� s�n�f� tasarru�u ürünlere verece��n�z para, s�ze
faturan�zda azalma sa�lay�p daha fazla kazanç olarak ger�
dönecekt�r.
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ELEKTR�KL� E� ALETLER�N�
�ER�ML� KULLANIM YOLLARI
AYDINLATMA KULLANIMI
Kullanmad���n�z lambay� mutlaka söndürün!
Standart lamba, tasarru�u lamba �le de���t�r�ld���nde,
tüket�m� yüzde 80'e kadar azal�r.
Tasarru�u ampuller ekonom� ve çevreye büyük katk�lar sa�lar.
Normal lambalardan be� kat daha az ener�� tüket�rler ve on kat
daha uzun ömürlüdürler. Her evde sadece �k� adet 100 watt'l�k
esk� t�p ampulü ver�ml� ampullerle de���t�rerek y�lda 750 TL
ener�� tasarrufu sa�lanab�l�r. Ayr�ca bu sayede 52 m�lyon a�aç
taraf�ndan tem�zleneb�len, y�lda 624 b�n tonluk karbond�oks�t
sal�nmas�n�n önüne geçmek mümkün olacakt�r.
Lambalar�n s�k s�k tozunu al�n, elektr�k ener��s� tüket�m�n�z�
azalt�n.
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Çok say�da dü�ük güçlü lamba yer�ne yüksek güçlü lamba
kullan�n�
Dekorat�f ayd�nlatma yapmamaya çal���n�
Gün �����ndan yararlan�n ve uygun alanlara sensörlü ayd�nlatma kullan�n.
Bahçe ve çevre ayd�nlatmas�nda yüksek bas�nçl� ��va buharl�
lambalar yer�ne, alçak bas�nçl� sodyum buharl� lambalar ter��h
ed�l�rse, ayn� ayd�nl�k düzey�nde yakla��k yüzde 70 oran�nda
enerj� tasarrufu sa�lanab�l�r.
Merd�ven ayd�nlatmas�nda küçük güçlü ampuller�n kullan�lmas�na özen göster�lmel�d�r.
Enerj� kayb�na engel olmak �ç�n halojen g�b� ver�ms�z ���k
kaynaklar� yer�ne yüksek ver�ml� LED ���k kaynaklar� kullan�lmal�d�r.
D�� ayd�nlatmada, ��va buharl� lambalara göre sodyum buharl�
lambalar % 60-70 daha tasarru�udur.
Duvarlar ve tavanlar aç�k renkl� boya �le boyanmal�d�r.
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���an At���ar����� �a u�gun bertara� ett�re����
Ev�m�zde kulland����
m�z p�l ve �oresan
lambalar toks�k olmak
üzere, b�rçok zararl�
b�le�en �ht�va ederler.
Kullan�m ömürler�n�
tamamlad�klar�nda,
do�ru b�r b�ç�mde ger�
kazan�lmayan ya da
bertaraf ed�lmeyen
at�klar, çevre ve �nsan sa�l���n� olumsuz yönde etk�ler. B�r
�oresan�n �çer�s�nde bulunan ��va 30 ton suyu kullan�lamaz hale
get�r�yor. B�r çay ka����n�n 70'te b�r� ��va b�le 80 000 m2 'l�k b�r
göldek� suyu k�rlet�p ya�ayan bal�klar�n yenmes�n� engeller. ��ller
�se yüksek �s�ya maruz kald���nda ya da yak�ld���nda patlayab�l�r.
��va g�b� toks�k a��r metaller �çermes� neden�yle yak�lmas� ya da
depolama alanlar�nda d��er at�klar �le depolanmas� hal�nde su ve
hava k�rl�l���ne neden olur. Kadm�yumlu p�l b�r ol�mp�k havuzun
üçte b�r�n� doldurmaya yeterl� 600 ton suyu k�rleteb�lmekted�r.
Bu da yakla��k 11 k���n�n y�ll�k su �ht�ya��na kar��l�k gelmekted�r.
Bu nedenle ço�uklar�n ula�amaya�a��, �s� ve s��akl�ktan uzak
ortamlarda saklanmal� ve en yak�n at�k p�l toplama noktas�na
ula�t�r�lmal�d�r.
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�rt�k b�z�m �ç�n kullan�lmayacak duruma gelen p�l ve �oresan
lambalar� vb. elektr�k ve elektron�k ek�pmanlar� gel���güzel ve
özens�z b�r �ek�lde ne evsel çöpe, ne de �er�ang� b�r kö�eye
b�rakmamal�y�z. Beled�yeler�n kurdu�u at�k get�rme merkezler�ne, üret�c�ler veya çevre l�sansl� ��leme tes�sler� tara��ndan
olu�turulan toplama s�stemler�ne veya yen� b�r elektr�kl� ve
elektron�k e�ya sat�n ald���n�zda ald���n�z yere vereb�l�rs�n�z. Bu
kapsamda beled�yeler�n get�rme merkezler�ne tesl�m etmel�y�z.
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��L����YON/RADYO /��L���AYAR
KULLANIMI:

Radyolar 100 saat k�llan�ld���nda, renkl� telev�zyonlar �se 5-7
saat k�llan�ld���nda 1 kWh elektr�k tüket�rler.
Küçük ekranl� telev�zyonlar, büyük ekranl�lara göre daha az
elektr�k tüket�yor.
Ses düzey�n�n dü�ük t�t�l�as� da elektr�k ener��s� tüket���n�
azalt�yor.
DVD oynat���, radyo, telev�zyon g�b� ��hazlar� k�llan��yorsan�z
�r�zden çek�n.
��hazlar üzer�ndek� stand-by ���klar� y�lda 8,7 k�lovatsaat ener��
tüket�yor. �ekle�edek� 10 ��haz 87 k�lovatsaat ener��
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tüket�r. Bu rakam b�r ev�n yakla��k
1 ayl�k elektr�k tüket�m�n�n yar�s� g�b�
b�r de�ere ula��yor.
��hazlar� stand- by yan� bekleme
konumunda b�rakmay�n�
E�er mümkünse, masa üstü yer�ne
d�z üstü b�lg�sayar kullan�lmal�d�r. Masa üstü b�lg�sayarlar be� kat
daha fazla elektr�k tüket�rler.
B�lg�sayarlar�n �EnergyStar� ��aret� ta��mas�na d�kkat ed�n. Bu
ambleml� b�lg�sayarlar c�haz kullan�lmad���nda �uyku modu�
olarak �fade ed�len b�r konuma geçer, ener�� tüket�m�n� yüzde
85'lere ula�an oranda azalt�r.

BUZDOLABI KULLANIMI:
Buzdolaplar�n�n ver�ml�
kullan�lmas� �ç�n öncel�kle
düzenl� olarak bak�m yapt�r�lmas�, etraf�n�n toz ve
hava s�rkülasyonunu etk�ley�c� d��er maddelerden
ve �s� kaynaklar�ndan uzak
tutulmas� gerek�yor.
Buzdolab�n�z� soba, radyatör, bula��k mak�nas� ve ocak g�b�
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�s�t�c� kaynaklardan uzak yerlere yerle�t�r�n. Böylece enerj�
tüket�m�n�z� yüzde 10-15 azaltab�l�rs�n�z.
Buzdolab� so�utma bölümünün s�cakl��� 4-5 derece,
dondurucu bölüm s�cakl��� -20 -18 derece olmal�. Çünkü daha
dü�ük s�cakl�k enerj� �sra��d�r.
Yemekler�n�z� dolaba koymadan önce oda s�cakl���nda
so�utun, Buzdolab�n�n kap�lar�n�n hava s�zd�rmaz olmas�na
d�kkat ed�n. ��zd�rmazl�k kontrolü �ç�n b�r ka��d� kap� contas� �le
dolap kab�n� aras�na koyup aras�na koyup kapat�n. E�er ka��t çok
kolayca çek�leb�l�yorsa, buzdolab�n�z veya der�n dondurucunuz
hava al�yor demekt�r.
Der�n dondurucudan alaca��n�z b�r kase buz parças�n�
dolab�n�z�n ortas�na koyun. Böylece 3-4 gün süre �le yüzde 5
daha az enerj� harcars�n�z.
Der�n dondurucudan malzemey�, b�r gün önceden buzdolab�na
almak ve orada çözülmeye b�rakmak, dolaba so�ukluk verece��
�ç�n buzdolab�n�n daha az enerj� harcamas�n� sa�layacakt�r.
Buzdolab�n�n ver�ml� çal��ma ömrü 20 y�ld�r. Esk� dolaplar yen�
dolaplar�n �k� kat� enerj� tüket�rler.
A+ b�r buzdolab� sadece 44 watt�l�k b�r ampul kadar enerj�
harcar.
Der�n dondurucunun dolu tutulmas� da daha az enerj�
harcaman�za katk� sa�layacakt�r.
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OCAK VE FIRIN KULLANIMI :
��r�nlarda gerekl� de��lse ön �s�tma yap�lmamas�, yap�lsa b�le
bu süren�n 10 dak�kay� geçmemes� gerek�yor.
�apa��n her aç�l��� yüzde 20 �s� kayb� yarat�r. ��r�n kapa��n�
yemek p��ene kadar açmay�n.
��r�nlarda ayn� anda b�r
yer�ne b�rkaç yemek p���rmeye
çal���n. �ü�ük s�cakl�kta p��en�
d��erler�nden önce ç�kar�p,
f�r�n�n s�cakl���n� dü�ürüp
yükseltmeden daha az ener��
harcay�n.
��krodalga f�r�nlarda p���rme 2-10 dak�ka, �s�tma �se
10-30 san�yede gerçekle��yor. Bu nedenle geleneksel
f�r�nlara göre yüzde 66 daha
az elektr�k harc�yor.
Yemek p���r�rken düdüklü tencere kullan�n. Bu yolla hem ener��
tasarrufu sa�layacak hem de y�yecekler�n�z�n bes�n de�er�n�
korumu� olacaks�n�z.
Tencerede p���rd���n�z y�yecekler kaynama s�cakl���na
ula�t���nda, oca��n alev ayar dü�mes�n� en k�s�k poz�syona
get�r�n, yüksek ate�te kaynama, y�yece��n p��mes�n� h�zland�rmaz.
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����rme ��ler�nde alt k�sm� düz olan tencere ve tava kullan�n. Bu,
�s�nma süres�n� k�salt�r.
Büyük ��r ate��n üstüne küçük kap koymay�n, ener�� kay��na
neden olursunuz.
Y�yecekler�n�z� a�z� aç�k kaplarda p���rmey�n�z. Donmu� ��r et�
p���rmek, çözülmü� ��r et�n p���r�lmes�nden 20 dak�ka daha fazla
zaman al�r. Bu nedenle donmu� etler�n p���r�lmeden önce
çözülmes� gerekl�d�r.
��r�n sat�n al�rken mutlaka hava ve �s� s�zd�rmaz yal�t�ml� ve az
ener�� tüketenler terc�h ed�lmel�d�r.

ÇAMA�I� MAK�NASI KULLANIMI :
�ama��r mak�nalar�nda
çama��rlar�n �l�k suyla y�kanmas�,
durulaman�n �se so�uk suyla
yap�lmas� tavs�ye ed�l�yor.
�ama��rlar� y�karken s�cak
su yer�ne �l�k su kullan�n.
�lektr�k ener��s�n�n yüzde
�0�� suyu �s�tmada harcan�r.
30-40 derecel�k su s�cakl���, çama��r �ç�n en uygunudur.
Dü�ük s�cakl�kta y�kayaca��n�z çama��rlar�n uzun ömürlü
olaca��n� unutmay�n.
Ayr�ca önden yüklemel� mak�nalar �se üstten yüklemel�
mak�nalara göre daha az ener�� tüket�yor.
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Çama��r mak�nalar�n� tam doluyken �al��t�r�n.
Çama��rlar� a��r� kurutmay�n. Çünkü bu, fazla enerj� tüket�m�ne
yol a�mas�n�n yan� s�ra elb�sey� tüylend�r�r y�prand�r�r.
A��r� köpüren deterjan kullanmay�n. Az veya fazla m�ktarda
deterjan kullan�m� ver�ms�z tem�zleme demekt�r.
Her y�kamadan sonra kurutu�udak� �ltrey� tem�zley�n.
�o�uk suda tem�zleme yapan deterjanlar kullan�n.

ÇAMA�I���U�U�MA�MA��N�����ULLANIMI:

��r��madan kurutulmu� olan g�ys�ler�m�z� daha kolay ütüled���m�z ���n kot, t��ört, �� �ama��rlar� ve havlu g�b� ürünler de ütü
gerekt�rmed���nden hem zamandan hem enerj�den tasarruf
etm�� oluruz.
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Ayr�ca ev�n �ç�ne ya da kalor�fer petekler�n�n üzer�ne asarak
kuruttu�umuz çama��rlar ev�n �s� enerj�s�nden harcamam�za
neden oldu�undan� kurutma mak�nes� �le kurutulan çama��rlar
bu enerj� kayb�n� da ortadan kald�racakt�r.
�ama��rlar�n�z�n h�jyen�k ko�ullarda y�pranmadan kurumas�n�
sa�layan çama��r kurutma mak�neler�n�n kurutma sonunda
b�r�ken saf suyu �le ç�çekler�m�z� sulayab�l�r ya da buharl�
ütümüzde kullanarak tasarruf yapab�l�r�z.

BULA�IK MAK�NASI KULLANIMI:

�ula��k mak�nas� yerle�t�r�l�rken çevres�nde en az 5 cm bo�luk
b�rakarak �s�nmadan dolay� olu�an s�cak havan�n kolayca da��l�
mas�n�n sa�lanmas� gerek�yor. Yaz aylar�nda �s� ve nem� azaltmak
�ç�n sabah ve ak�am saatler�nde y�kama yap�lmas� �ner�l�yor.
14

�ula��klar�, mak�naya koymadan önce so�uk suda çalkalay�n.
Mak�nay� yar� dolu veya a��r� dolu �ek�lde kes�nl�kle
çal��t�rmay�n.
�ula��klar �ç�n maks�mum 60 derece su s�cakl���n�n yeterl�
oldu�unu unutmay�n. �ula��klar �ç�n en ver�ml� y�kama s�cakl���
50 dereced�r.
Ekonom�k dev�rl� dü�ük s�cakl�k program�n� kullan�n,
�ula��klar�n�� tem�� olacakt�r.
Harcama
����r��r�

���� ���ama

Su
Ener��
Zaman

126 l�tre
2 kWh
106 dak.

*50 Derece
ekonom�k
programa
göre

15

���a��� ma������
��� ���ama*
1� l�tre
1 kWh
Doldurma �o�altma
�ç�n 15 dak.

ÜTÜ KULLANIMI:
Ütü al�rken kurutucu gücü dü�ük� buhar kapas�tes� yüksek
olanlar� seçmek daha az ener�� tüketmen�z� sa�layacakt�r.
Termostat ayarl� olmas�na özen göster�lmel�d�r.
Kend� kend�ne k�reç tabakas�n� tem�zleyeb�len özell�kte
seç�lmel�d�r.
Ütü yapmadan önce çama��rlar�n�z� düzgün �ek�lde ask�ya as�n.
Bu çama��rlar�n�z� ütülerken daha az ener�� harcaman�z� sa�lar.
�ama��rlar� neml� olarak ütüley�n.
Ütüleme ���n�n b�t�m�ne yak�n ütüyü pr�zden çek�n ve son
parçay� ütünün �ç�nde kalan �s�yla b�t�r�n.
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ELEK���K S�����ES� KULLANIMI:
�lektr�k süpürges�n�n torbas�n�
s�k s�k bo�alt�n! Bu ��lem, süpürgen�n emme gücünü yükseltece��
�ç�n daha ver�ml� ve daha çabuk
tem�zl�k sa�l�yor.
Ayr�ca y�lda b�r en az b�r kez
motor bölümü aç�l�p, buradak�
toz ve pamukçuklar�n tem�zlenmes� öner�l�yor.
Torbal� yer�ne su haznel� süpürgeler� terc�h ed�n!

SAÇ KU�U�MA MAK�NES� KULLANIMI:
Saç kurutma ��lem�n�n mümkün
oldu�u kadar havluyla
yap�lmas� öner�l�yor. B�r
saç kurutma mak�nes�n�n ortalama 10 dk.
�al��mas� 60 wattl�k b�r lamban�n 3 saat
yanmas�na e�de�er elektr�k harcamas�
anlam�na gel�yor.
Saçlar�n�z� havlu �le kurulad�ktan sonra saç
kurutma mak�nes� kullan�n .
�ü�ük s�cakl�kta k�sa süreyle kurutmay� deney�n,
saç�n�za da zarar vermem�� olursunuz!
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�L�MA��ULLANIMI:
�lektr�k
termostatl�
kl�ma kullan�n.
�ht�yaç
duyulandan
daha büyük
kl�ma takt�rmak, c�dd�
ener�� kayb�na
neden oluyor.
Ayr�ca ev�n güne� alan k�s�mlar�n�n a�açlarla gölgelenmes�, cam
�lmler�, pencere ve duvar tenteler� g�b� pas�f so�utma
yöntemler�n�n uygulanmas� da kl�malar�n so�utma yükünü
azalt�yor, daha az ener�� kullan�mlar�n� sa�lar.
Odan�z� so�utmak �st�yorsan�z kl�may� 22-24 dereceye
ayarlaman�z yeterl� olacakt�r.
Derecey� bel�rlerken d��ar�s�n�n s�cakl���ndan çok uzakla�may�n. Dü�ürece��n�z ya da art�raca��n�z her b�r derece, yüzde 10
fazladan elektr�k mal�yet� demek.
��ltreler�n� düzenl� olarak de���t�r�n.
Tüm bunlar�n yan� s�ra kl�madan ç�kan saf suyu ütü �ç�n
kullanarak ütünüzün uzun ömürlü olmas�n� sa�lay�p, sudan da
tasarruf edeb�l�rs�n�z.
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Ka� m2 �l�� ��� alana �an�� �l���� �l�ma
almal�����
Alan( m2)�l�ma �l��s�

(�TU/saat)

5-15
10-20
15-25
20-30
25-40
30-45
35-50

7.000
9.000
12.000
14.000
18.000
22.000
24.000

ELEKT��KL� �U I�ITI�I�I KULLANIMI :
���az� kullanmad���n�z zamanlarda ��� �r�zden çek�n.
�lu�an k�reç ve t�rtular� s�k s�k tem�zle��n.
��t��a��n�z kadar su �s�t�n.
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ISIYI ��R�ML� �ULLANMA
YOLLARI
��NALARIN YALITILMASI:
Türk�ye de yap�lan ener�� �stat�st�kler� ülkeler�n toplam ener��
tüket�mler�n�n yakla��k üçte b�r�n�n b�nalara a�t oldu�unu
göster�yor. Evlerde kullan�lan ener��n�n �se yüzde �5'� �s�tma �ç�n
tüket�l�yor. Is�nma g�derler�n� nas�l azalt�r�m d�ye kara kara
dü�ünen tüket�c�n�n bu konuda b�r d�z� önlemler almas�
gerek�yor. Bunlar�n ba��nda 'yal�t�m' gel�yor. Evlerdek� �s�
kaçaklar� �s� yal�t�m� yaparak azalt�ld��� takd�rde do�algaz g�der�
yüzde 50'ye varan oranlarda dü�eb�l�yor.
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��r ��nay� �s�tmak �ç�n kullan�lan yak�t, sadece d��ar� kaçan yan�
�o�a ��den �s�y� ��dermek �ç�nd�r. Ne kadar çok �s� kaça�� olursa, o
kadar çok yak�t harcars�n�z. Ne kadar çok yak�t harcarsan�z, o
kadar çok para harcars�n�z�
Nerelerde �s� yal�t�m� yap�l�r� Çat�da, d�� duvarlarda, dö�emelerde, pencerelerde ve d��a aç�lan kap�larda.
�s� yal�t�m�n�n ��nadak� toplam mal�yet �ç�ndek� pay� yüzde 3-5
aras�ndad�r. ��na yal�t�m�n�n �a�lan��ç mal�yet�n�n �er� ödeme
süres� en�asyon oran�n�n yüzde 5 olmas� durumunda 2-3 y�l,
yüzde 10 olmas� durumunda �se neredeyse 2 y�ld�r.

I���� nereden ne kadar ka��ed��oruz?
Yal�t�ms�z ��� �uvar :
Pencere
:
��� �ap�lar
:
Çat�
:
Zem�n
:

%35
%10
%15
%25
%15

ODA ISISI:
Oda �s�s�n� 20 derecede sa��tley�n. Termostat 19-20 dereceden
fazla ��r de�ere ayarland���nda her 1 derece �ç�n yüzde 6 daha
fazla tüket�m yapar.
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�an�� �ekanda ne kada� ���ak��k �dea�d���
Oturma Odas� : 22 C
Yatak Odas�
: 20 C
Antreler
: 18 C
Garaj ve depolar : 5-15 C
O

O

O

O

���cakl���n 1 �C'l�k dü�ürülmes� yüzde � 'l�k yak�t tasarrufu sa�lar.

PENCERELER, PERDELER:
Ev�n�z� güne�le , güne� g�b�
�s�t�n. Güne� çek�l�nce perdeler�
kapat�n �s�s� d��ar� ç�kmas�n.
Pencere � kap� �zolasyonu yapt�r�n. ��ft cam k���n yüzde 50 'ye ,
yaz�n �se yüzde 15'e varan
kay�plar� engeller.

RADYATÖR:
Radyatör önüne mob�lya,
perde koyma yüzde 15 �s�
kayb�na neden olur. Kuzey
cephelerde , �s�nmayan duvarlarda , pete��n arkas�na
alüm�nyum folyo koyarak �s�
kayb�n� engelleyeb�l�rs�n�z.
22

K�����
Komb�ler sürekl� a��l�p kapat�lmamal�� bunun yer�ne dü�ük
ayarda sürekl� �al���r vaz�yette tutulmal�d�r.
Bacal� do�algaz c�hazlar� dolap ��er�s�ne yerle�t�r�lmemel�d�r.
Bu durum c�haz�n ortamdan hava almas�n� engeller ve ver�m�n�
azalt�r.
Komb�n�n elektron�k olmas� ve oda s�cakl���n� hassas b���mde
kontrol edeb�lmes� gerek�r. Oda s�cakl���na göre kapas�tes�n�
ayarlayan modülasyonlu komb�ler daha az yak�t tüket�r.
��lda en az b�r kez komb� bak�m� yapt�r�n� komb�n�z�n daha
ver�ml� �al��mas�n� sa�lars�n�z.
Komb�n�n s�cak su ayar�n� 50 dereceye ayarlay�n.
��cak su borular�n� �zole ett�rmey� �hmal etmey�n�
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SU�UN �ER�ML� KULLANILMASI
���N ��KKA� E��LECEK HUSUSLAR:
Sebze meyveler� su dolu b�r kapta y�kay�n. Bu yöntemle dört
k���l�k b�r a�le y�lda ortalama 18 ton su kurtarab�l�r.
��� f�rçalarken, t�ra� olurken suyu kapat�n. Kullan�lmad��� halde
aç�k b�rak�lan su harcamas�, y�lda k��� ba��na ortalama 12 tondur.
Bula��klar� elde de��l, mak�nede y�kay�n. Bu da b�r y�lda
ortalama 26-40 ton su tasarrufu demekt�r.
�usluklar�n su kaç�rmad���ndan em�n olun. San�yede b�r damla
damlatan musluk y�lda 1 ton su harcar.
�ama��r mak�nes� tek b�r çal��t�rmada yakla��k 176 l�tre su
harcar, haftada b�r kez az y�kay�n, y�lda 9 ton su tasarruf ed�n.
5 dak�kal�k b�r du� yapman�z, ortalama 60 l�tre su harcaman�z
anlam�na gel�yor. Ekonom�k du� ba�l�klar�yla suyun az
aç�lmas�na ra�men tazy�kl� akmas�n� sa�layarak sudan tasarruf
edeb�l�r�z.
4 k���l�k b�r a�len�n tasarru�u rezervuar kullanmas� y�lda 17,5 ton
su sar�yat�n� engeller.
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Tuvaletlerde ç�ft kademel�
rezervuar kullan�n. Kulland���n�z
rezervuardak� su �ht�yaçtan fazla
ak�yorsa �amand�ra ayar�n�
dü�ürünüz. Bu mümkün de��lse
rezervuar boyutu �le uyumlu
boyuttak� b�r pet ���ey� suyla
doldurup a�z�n� kapatarak rezervuar�n �ç�ne at�n�z. Bu ��lem
rezervuar�n her dolu�unda, yaratt���n�z bo�luk ha�m� kadar daha
az su kullanman�z� sa�lar.
Evlerde suyun; Banyoda : % 35 , Tuvalette: %30,
�ama��r y�kamada : %20 , Yemek p���rme ve �çme
suyu kullan�m�nda :%�0, Tem�zl�k ama��yla :%5��n�
kullanmaktay�z.
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ARAÇ KULLANIRKEN
�ER�ML� �AKIT KULLANIMI
Ortalama b�r otomob�l�n ayl�k akaryak�t
g�der� 500 l�radan y�lda 6000 l�raya kadar
ç�k�yor. Öncel�kle alaca��n�z
araçlarda yak�t ekonom�s� öneml�
b�r terc�h sebeb� olmal�. Benz�nl�
araç, yak�t s�stem� en�eks�yonlu
olmal�d�r. Karbüratörlü araçlar
en�eks�yonlu ta��tlara göre en az yüzde
10 daha fazla benz�n tüket�rler.
Uzun beklemelerde arac�n�z�n motorunu durdurun.
Motoru yüksek dev�rde kullanmay�n ve motor devr�ne uygun
v�tes kullan�n. Kalk��larda, sürü� s�ras�nda ve v�tes de���t�r�rken
an� gaz vermey�n. ��zlan�rken gaz pedal�na yava� yava� bas�n.
�ü�ük v�teste yüksek dev�r yapmay�n ve gerekl� yerlerde uygun
v�tese geçmede zaman kaybetmey�n. Arac�n�z� uygun v�teste
sürün. Aks� durumda araç çok fazla yak�t tüket�r.
Arac�n k�lometres� artt�kça ve ya�� büyüdükçe tüketece�� yak�t
m�ktar� artar. Ayn� model s�f�r ya��ndak� b�r araç, 5 ya��ndak� b�r
araca göre yüzde 30 daha fazla k�rlet�c� atar.
Arac�n�z�n pencereler�n� yoldayken kapal� tutun ya da hava
de����m�n� sa�layacak kadar aç�n. Bu, öneml� ölçüde yak�t
tasarrufu sa�layacakt�r.
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Motor, so�utma ve ate�leme s�stem�, frenler ve em�syon
kontroller� �ç�n üret�c�n�n tavs�yeler�n� �zley�n. Bak�m� kötü
yap�lan b�r arac�n yak�t tüket�m� yüzde 15 artab�l�r.
Arac�n�zda mevs�m�ne uygun motor ya�� kullan�n ve motor
ya�� de����m� s�ras�nda ya� �ltres�n�n de de���mes� gerekt���n�
unutmay�n.
Arac�n yak�t ver�ml�l���nde last�k öneml�d�r. Yak�t tüket�m�n�
yüzde 5-10 aras�nda etk�ler. Yeter�nce ���mem�� last�kler yak�t
sar�yat�n�z� artt�racakt�r.
Radyal last�k kullan�n. Bu last�kler �eh�r �ç�nde ve özell�kle
otoyolda yak�t tasarrufu sa�lar ve daha uzun ömürlüdürler.
Kl�ma öneml� düzeyde güç tüket�r ve yüksek h�zlarda
kullan�lmas� durumunda yüzde 3-4, �eh�r �ç� kullan�mda �se
yüzde 10 yak�t tüket�lmes�ne neden olur.
Gerekmed�kçe araç üstü port bagaj kullanmay�n.
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K�����L �N����N�Z� ��
ZAMANINIZI DA ����ML�
KULLANIN
Takv�m kullan�n ve �ht�yac�n�z
olan her �ey� yaz�n.
��rçok �ey� b�r arada
yapmamaya çal���n.
Kulland���n�z e�yalara yer
bel�rley�n, ayn� yere koyun ve
ayn� yerden al�n.
�nternet�n sundu�u n�metlerden
faydalan�n. Mesela bankaya g�tmek yer�ne �nternet �ubes�
kullan�n.
Yar�n ne g�yece��n�z� planlayarak, sabahlar� gard�robunuzla
ya�ad���n�z uzun uzun bak��malardan kurtulab�l�rs�n�z.
Toplu ta��may� terc�h ed�n.
Harcayacak zaman�n�z oldu�u sürece, bunu daha ak�lc�
kullanmak �ç�n asla geç de��ld�r...�
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Öncel�kler�n�z� bel�rley�n. �al��ma s�stem�n�ze göre etk�l� b�r
masa düzen� olu�turun. Hay�r demes�n� b�l�n. ��nlenmek �ç�n
zaman ay�r�n. Zor ve sev�ms�z ��ler� öncel�kle b�t�r�n.
Mükemmell�yetç�l�kten kaç�n�n. Yorucu ve zor ��ler� sabah
saatler�nde yap�n. �� yaparken konsantre olun. ���n�ze oldu�u
kadar, kend�n�ze ve a�len�ze de zaman ay�r�n. Y�ll�k tat�ller�n�z�
geç��t�rmey�n; formda kalab�lmek �ç�n tat�le her zaman
�ht�yac�n�z vard�r.
��ler�n�z�n b�t�rme saat�n�/tar�h�n� bel�rley�n. ��md� yap�n,
ertelemey�n. S�k�c� olandan ba�lay�n. Kend�n�z� ödüllend�r�n.
Küçük bölümlere ay�r�n. S�z� uyaracak b�r�yle ��b�rl��� yap�n.
Planlama yaparak zaman�n�z� de�erlend�rmen�z; çal��ma
saatler�m�zdek� ver�ml�l��� artt�r�r. Fazla mesa� gerekl�l���n�
ortadan kald�r�r. ��rket mal�yetler�n� dü�ürür. Mot�vasyonu üst
düzeyde tutar. Sosyal ve �� hayat� denges�n� sa�lamaya yard�mc�
olur. Beklent�lere zaman�nda cevap vermey� mümkün hale
get�r�r. Profesyonelle�t�r�r. �� ak��� daha h�zl� gerçekle��r.
��nlenme ve dü�ünme alan�n�z� gen��let�r.
��ler� halletmek as�l b�r sanatt�r. Hayat�n h�kmet�, önems�z
olanlar� bertaraf etmekte yatar��
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SONUÇ
Beyaz e�ya al�rken E�ER�� �ER���� s�n�ftan olmas�na d�kkat
edel�m.
Beyaz e�yada ürün c�ns�ne ba�l� olarak A/A+/A++/A+++
göster�mler� en dü�ük ener�� tüket�m�ne ��aret eder. Bu nedenle
BEYAZ E�YA sat�n al�rken en az ener�� tüketenler� terc�h edel�m.
Beyaz e�yalar� yerle�t�r�rken arkada ve yanda en az 5'er
sant�metre bo�luk b�rakal�m.
Radyatör önünü bo� b�rakal�m.
Radyatörlere termostat�k vana takal�m. Böylece oda
s�cakl�klar�n�n ayarlanab�lmes� mümkün olur.
B�na �zolasyonu (yal�t�m�� ya��lmal�.
Evler�m�zde tükett���m�z elektr�k ener��s�n�n� Buzdolab�nda:
%31,1'�n�, kl�mada: % 15'�n�, çama��r mak�nes�nde:%8,5'�n�,
kurutma mak�nes�nde: %3,2's�n�, �s�t�c�larda: %9,3'ünü,
Telev�zyonda: %6,7's�n�, Ayd�nlatmada: % 11,7's�n� ve d��er
alanlarda: % 10,9'unu kullanmaktay�z.
Asgar� ya�am standartlar�na göre, 4 k���l�k b�r a�len�n ayl�k
elektr�k tüket�m� ara�t�rmalara göre 230 kWh't�r. Evde
kulland���m�z elektr�k sar�yat�n� bas�t tasarruf yöntemler�yle
ayl�k elektr�k g�der�n� ortalama olarak yar�dan fazla azaltab�l�r�z.
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��nalar�n��� yal�t�n
Ta�arr��� am��l k�llan�n
Gerek����e ��nd�r�n
Ener�� �er�ml� ���a�lar� k�llan�n
Elektr�n�k ���a�lar�n��� �tand-by
da b�rakmay�n d��me��nden
ka�at�n
T��l� ta��ma ara�lar�n� k�llan�n
���a me�a�eler� y�r�y�n
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KAYNAKLAR
Hacettepe �n�vers�tes� A�le ve Tüket�c� b�l�mler Bölümü, �Evde
Enerj� Tasarrufu ���n �ner�ler� k�tap����
(www.atb.hacettepe.edu.tr)
Pro�lo Enerj� Tasarrufu K�tap����
(www.pro�lo.com.tr)
T.C. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanl��� �Enerj� Tak�m��
k�tap����
(www.enerj�.gov.tr)
Yen�leneb�l�r Enerj� Genel Müdürlü�ü �Enerj� Tasarrufu
Çal��malar��
(www.e�e.gov.tr)
Mak�ne Mühend�sler� Odas� � Günlük Ya�ant�m�zda Enerj�
Tasarrufu K�lavuzu�
(www.mmo.org.tr)
TEMA
(www.tema.org.tr)
Enerj� ve Çevre Dünyas� Eylül 2014
(www.enerj��dunyas�.com)
Enerj� Ver�ml� Sanay�
(www.enerj�ver�ml�sanay�.com)
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Ener�� Ver�ml�l��� Derne��
(www.ener���an�m.com)
Zaman Yönet�m� ve Etk�l� Kullanma Yöntemler�
(www.sl�des�are.net)
Elektr�k ve Elektron�k �er� Dön���m ve At�k Yönet�m� Derne��
�kt�sad� ��letmes� �Elektr�k ve Elektron�k E�ya B�l�n�lend�rme
Dök�man��
(www.elday.org)
T.C. Çevre ve �e��rc�l�k Bakanl��� �At�k Elektr�kl� ve Elektron�k
E�yalar�
(www.csb.gov.tr/gm/cygm)
T.C. Çevre ve �e��rc�l�k Bakanl��� �D�nyam���n ��l� B�tmes�n�
(www.csb.gov.tr/gm/cygm)
T.C. Çevre ve �e��rc�l�k Bakanl��� �Ev�m��dek� Te�l�kel� At�klar�
(www.csb.gov.tr/gm/cygm)

KULLANILMA

