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Enerji Tasarrufu

Tasarruf ve verimli enerji kullan›m›yla yaflam kalitesini düflürmeden evimizde kulland›¤›m›z elektrik miktar›n›
yar› yar›ya azaltmak mümkün. Basit ve çok maliyetli olmayan tasarruf önlemlerinin uygulanmas› ve elektrikli
ev aleti seçiminde enerji verimlili¤inin de göz önünde bulundurulmas› durumunda ortalama 4 kiflilik bir
ailenin asgari yaflam standard›na göre 230 kilovatsaat olan ayl›k enerji tüketimi, 110 kilovatsaate
düflürülebilir. Elektrik enerjisinden tasarruf etmek için kullanaca¤›n›z ev aletlerini sat›n al›rken, sadece fiyat
olarak de¤il, etiketlere bakarak enerji tasarrufu aç›s›ndan da karfl›laflt›rma yapmal›s›n›z. Cihaz al›rken “A” ve
“A +” iflaretli olanlar›n›n en verimli olanlar oldu¤unu hat›rlay›n›z. Yüksek verimli ve çok düflük verimli cihazlar
aras›nda yüzde 60’›n üzerinde enerji tüketim fark› oldu¤unu unutmay›n›z.

Ayd›nlatma giderleri nas›l düflürülür?   
Yayg›n olarak evlerde ayd›nlatma için kullan›lan 75 wattl›k akkor flamanl› lamba yerine, 15 wattl›k bir tasar-
ruflu (kompakt flüoresan) lamba kullanarak, ayn› ayd›nlatma kalitesini yüzde 80 daha az enerji tüketerek elde

edebilirsiniz. Mobilya ve duvar rengi seçiminde aç›k renkleri tercih etmek faydal› olacakt›r.
Avizeler yerine ayd›nlat›lacak odan›n büyüklü¤üne göre seçilmifl tek bir lamban›n
kullan›lmas› yararl› olacakt›r. Ayd›nlatmada mümkün oldu¤unca gün ›fl›¤›ndan faydalanmak
gereklidir. Bina d›fl› ayd›nlatmas›nda ve gerekti¤inde ev içinde zaman zaman girip ç›k›lan ve
s›kl›kla ›fl›¤› aç›k unutulan banyo, tuvalet gibi bölümlere harekete duyarl› alg›lay›c›lara
sahip veya zaman ayarlay›c›l› (sensör) lambalar›n kullan›lmas› ciddi enerji tasarrufu sa¤lay-
acakt›r. 

Buzdolab› seçimine dikkat
Buzdolaplar›n›n enerji tüketimini azaltmak için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
ihtiyaca uygun büyüklükte bir buzdolab› seçimi ile bafll›yor. Buzdolaplar›n›n kalorifer
pete¤i, f›r›n gibi ›s› yayan di¤er ev aletlerine yak›n olmas›, enerji tüketimi art›rmaktad›r.
Buzdolab›na koydu¤unuz sulu yiyeceklerin üstünü kapat›n. Aç›k b›rak›ld›¤›nda dolaptaki
nem oran› artmaktad›r. Bu da buzdolab›n›z›n daha fazla çal›flmas›na neden olacakt›r.
Buzdolab›na s›cak bir yiyecek ya da kap koymay›n. Oda s›cakl›¤›na kadar so¤umas›n› bek-
leyin. Dolab›n›z›n kap›s›n›n s›k s›k aç›lmas› da fazla enerji tüketimine neden olan bir di¤er
unsurdur. Enerji verimlilik s›n›f› “A” olan bir buzdolab›, “D” s›n›f› buzdolab›na göre yüzde
45, “G” s›n›f› buzdolab›na göre de yüzde 56 tasarruf sa¤lar. Buzdolab› sat›n al›rken ürünün
fiyat› yan›nda enerji s›n›f›na dikkat edilmesi durumunda ortama yüzde 50 oran›nda tasarruf edebilmeniz
mümkündür.

Enerji verimlili¤i ve tasarruf önlemleri uygulanarak, 
yaflam kalitesinden ödün vermeden elektrik tüketimini azaltmak mümkün…

ELEKTR‹K FATURANIZI YARI
YARIYA DÜfiÜREB‹L‹RS‹N‹Z



Ocak ve f›r›nlarda ›s› kontrol 
‹ster elektrik enerjisi, ister gaz kullan›ls›n, ocaklarda yemek piflirme, f›r›nda yemek piflirme-
den daha ekonomiktir. Büyük bir f›r›n› yar› kapasite ile kullanmak yerine, küçük bir f›r›n›n
tam kapasite ile kullan›lmas› yine elektrik faturalar›nda azalma
sa¤layacakt›r. Çok gerekli de¤ilse ön ›s›tma yap›lmamal›, yap›lsa da bu süre
10 dakikay› geçmemelidir. F›r›n kapa¤›n›n her aç›l›fl›nda yüzde 20 oran›nda ›s›
kayb› olmas› nedeniyle, kapak piflme süresinin sonuna kadar aç›lmamaya

çal›fl›lmal›d›r. S›cakl›k kontrolü ve zaman ayar› için termometre ve saatten yararlan›labilir.
Elektrikli ocak kullan›yorsan›z, oca¤› piflme ifllemi tamamlanmadan birkaç dakika önce kap-
atarak, oca¤›n ›s›s›ndan yararlanmak mümkündür. E¤er elektrikli s›cak su ›s›t›c›lar› kullan›yor-
san›z, ihtiyaç olan miktar kadar su ›s›tmak da önemli bir tasarruf sa¤layacakt›r. Mikrodalga f›r›nlarda piflirme
ve ›s›tma süreleri çok k›sad›r. Klasik f›r›na göre yaklafl›k yüzde 50–60 daha az enerji tüketerek önemli ölçüde
enerji tasarrufu sa¤larlar. 

Bekleme konumunda b›rakmay›n 
Evlerde bulunan televizyon, müzik seti, DVD-VCP çalar, uydu al›c›s›, bilgisayar gibi elek-
tronik aletler düflük enerji tüketimlerine ra¤men, s›k kullan›ld›klar› için toplam tüketim
içinde önemli bir yer tutmaktad›r. Televizyon ve benzeri cihazlar kullan›lmad›klar›
dönemde mutlaka kapat›lmal›d›r. Kullan›c›lar›n genellikle kullanmay› tercih etti¤i uzaktan
kumanda üzerinde bulanan kapatma tuflu asl›nda cihaz› kapatmamakta, bekleme konu-
muna almaktad›r. Cihazlar mutlaka kendi üzerlerinde bulanan güç dü¤melerinden
kapat›lmal›d›r. Bekleme konumundaki bir elektronik alet, ayl›k olarak fazladan yaklafl›k

0.75 kilovatsaatlik enerji tüketir. 

‹htiyaca uygun çamafl›r makinesi kullan›n 
Çamafl›r makinesi sat›n al›rken, mutlaka ihtiyaca uygun bir ürün tercihi yap›lmal›d›r. Örne¤in piyasaya yeni
ç›kan 10 kg kapasiteli makinelerin enerji tüketimleri “A” s›n›f› olsa bile, birkaç kiflilik küçük
aileler için uygun de¤ildir. Çamafl›r makinelerini her zaman tam kapasite çal›flt›r›n. Az miktarda
çamafl›r koyuyorsan›z, daha az su ve elektrik tasarruflu programlar› seçin. Zorunlu de¤ilse
düflük ›s›larda y›kama yap›lmas› ciddi oranda tasarruf sa¤layacakt›r. Çamafl›r tipini ve kirlilik
derecesini de gözeterek mümkün olan en k›sa y›kama program› seçilmelidir. Çamafl›r kurutma
makineleri enerji tüketimi yüksek cihazlard›r. Enerji tüketimi “A” s›n›f› olan Çamafl›r makinesi,
“D” s›n›f› bir Çamafl›r makinesinden yaklafl›k yüzde 30, “G” s›n›f› bir Çamafl›r makinesinden ise yaklafl›k yüzde
52 daha az enerji tüketecektir. 

Bulafl›k makinelerinde 55 derece yeterli
Bulafl›k makinesi seçiminde de kapasitesi, kaplayaca¤› alan gibi faktörlerin yan› s›ra enerji
tüketim de¤erleri göz önüne al›nmal›d›r. Y›kama için ço¤u zaman 55 derece su s›cakl›¤› yeter-
lidir. Daha yüksek s›cakl›klar›n seçilmesi daha fazla enerji tüketimine neden olur. Makineler
kapasite dolmad›kça çal›flt›r›lmamal›d›r. Enerji verimi yüksek “A” s›n›f› bulafl›k makinesi, “D”
s›n›f› bulafl›k makinesine göre yüzde 32, “G” s›n›f›na göre de yüzde 48 tasarruf
sa¤lamaktad›r. 
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Buhar gücü yüksek ütüleri tercih edin 
Ütüler evlerdeki enerji tüketim kapasitesi en yüksek cihazlardan birisidir. Çamafl›rlar›n
nemli olarak ütülenmesi, buharl› ve termostatl› ütülerin tercih edilmesi tasarruf aç›s›ndan
önemli faktörlerdir. Ütüleme ifli, ütüyü tekrar ›s›tmak gerekmeyecek flekilde bir defada
yap›lmaya çal›fl›lmal›d›r. Ütüleme iflinin bitimine yak›n ütüyü prizden çekip, son parçalar›
ütünün mevcut ›s›s›yla tamamlayabilirsiniz. Piyasada son y›llarda 2 bin 200 watt kadar
güce sahip ütüler sat›ld›¤› görülmektedir. Ütü al›rken gücü düflük, buhar kapasitesi yüksek
olanlar› seçmenin en az yüzde 10 tasarruf sa¤layaca¤› öngörülebilir. 

Elektrikli süpürgede emifl gücü daha önemli
Elektrikli süpürgelerin gücü ile emifl gücü her zaman do¤ru orant›l› olmayabilir.
Emifl gücünün zay›flamas› daha fazla enerji tüketimine neden olacakt›r. Elektrikli
süpürgelerin toz torbalar› ve filtreleri s›k s›k de¤ifltirilmelidir. Ortalama olarak bir
saç kurutma makinesinin 10 dakika çal›flmas›, 60 watt’l›k bir lamban›n 3 saat
yanmas›na eflde¤er bir elektrik tüketmektedir. Saçlar›n havlu ile kurutularak
kurutma süresinin en aza indirilmesi önemli oranda tasarruf sa¤layacakt›r. 

Ayd›nlatma 

Buzdolab›

F›r›n

Televizyon (Elk. Alet.)

Çamafl›r Mak.

Bulafl›k Mak.

Ütü

Süpürge

Saç Kurutma Mak.

TOPLAM

66

70

24

22,5

15

13

10

5,5

4,4

230,4

28,65

30,38

10,42

9,77

6,51

5,64

4,34

2,39

1,91

100

12,45

13,21

4,53

4,25

2,83

2,45

1,89

1,04

0,83

43,47
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35

10

10

10

53

13,2

28

12

20,33

9

8,45

9

4,95

3,96

108.89

2,49

5,28

2,26

3,85

1,69

1,59

1,7

0,93

0,74

20.53
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