
 

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI 
 

Elektrik ve ısı gibi enerji kaynakları günlük kullanımımız için üretilmektedir. 
Ancak, bu oldukça masraflıdır ve özellikle fosil enerji sağlayıcıları 
kullanıldığında sera gazlarının salınmasına yol açmaktadır.  
Evde enerji tasarrufu yapmak ve böylece iklim korumasına aktif olarak 
katkıda bulunmak için birçok yöntem vardır! 
 

ELEKTRİKLİ CİHAZLAR:  

 Tüm elektrikli cihazları, kullanılmadıkları zaman prizden çekin! 

 Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazları, sürekli yenisi ile 
değiştirmek yerine uzun süreli kullanın. 

 

MUTFAK: 

 Yeni alacağınız buzdolabı ve dondurucular mümkün mertebe küçük 
boy olmalıdır. 

 En iyi enerji verimlilik sınıfını (“A”) satın alın. 

 Soğutucuları ocak veya radyatörlerin yanına yerleştirmeyin. 

 Buzdolabı 7 derecede çalışmalıdır. Bu gıdaları taze tutmak için 
yeterlidir. Dondurucu ise -18 derecede çalışmalıdır. 

 Soğutucular mümkün mertebe dolu olmalıdır, örneğin su şişeleri ile. 
Çünkü bunlar soğuğu hapseder. Kapıyı mümkün mertebe kısa süreli 
açık bırakın. 

 Sadece ihtiyacınız olan miktarda su kaynatın. 

 Tencerenin kapağını kapatın ve kalan ısıyı pişirme işlemini 
tamamlamak için kullanın.  



BANYO: 

 Suyun sıcaklığını mümkün mertebe düşük tutun. 

 Suyu sadece kısa süreliğine açık bırakın. 

 Duşta ve lavaboda su tasarrufu sağlayan modüller kullanın. 

 Çamaşırları sadece 30 derecede yıkayın. 

 Kurutucu yerine çamaşır ipi kullanın. 

 

ISITMA VE SOĞUTMA: 

 Kaloriferi maksimum “3”e kadar yükseltin. Bu 20 derece oda ısısına 
eşdeğerdir. 

 Radyatörlerin üzerine eşya koymayın. 

 Klima ve vantilatör kullanmayın. Bunların yerine tüm pencereleri açın 
ve odalarda hava sirkülasyonu sağlayın. 

 Camların contalarını kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin. 

 

IŞIK: 

 Aydınlatma için LED lambaları tercih edin.   

 Mümkün olduğu kadar gün ışığından yararlanın. 

 Boş odaların ışığını söndürün. 
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