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Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iþ gücümüzde 

herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf 

etmemektir. Ayný iþi daha az enerji kullanarak yapmaktýr. 

Dünya'da enerji tüketiminin bu þekilde devam etmesi durumunda 

2020 yýlýnda fosil yakýt kaynaklarýnýn yarýsýnýn tüketilmiþ 

olacaðý tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakýt olarak 

deðil ayný zamanda baþta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek 

çok alanda kullanýlmaktadýr. Bu yönü ile de korunmasý en 

azýndan tüketiminin azaltýlmasý önemlidir. 

Enerjinin dünya ölçeðinde etkin ve verimli kullanýlmasýnýn ne 
denli önemli olduðu, son yýllarda küresel ýsýnmanýn yaratacaðý 
olumsuz sonuçlara vurgu yapan raporlar ile bir kez daha açýða 
çýkmaktadýr. Neredeyse her gün yayýnlanan raporlarda eðer 
gerekli önlemler hýzla alýnmaz ise büyük kuraklýklarýn ve su 
kýtlýðýnýn ortaya çýkacaðý, ormanlarýn yok olacaðý, tarýmda 
verimin büyük ölçüde düþeceði, denizlerin seviyesinin 
yükseleceði ve hastalýklarýn artacaðý, kýsaca, küresel  

 



2 ýsýnmada 10 yýl içinde geri dönülemez noktaya ulaþýlacaðý 

uyarýlarý yapýlmaktadýr.  

Bilim insanlarýnýn tüm bu uyarýlarýna raðmen 1997 yýlýnda 

hazýrlanan ve dünya çapýnda sera gazlarýnýn azaltýlmasýný 

öngören uluslararasý Kyoto Protokolü ‘nün sera gazý üretiminin 

%36 'sýndan sorumlu olan ABD tarafýndan yýllardýr ekonomik 

gerekçelerle imzalanmamýþ olmasý dünyanýn geleceði açýsýndan 

düþündürücüdür. Bugüne kadar 126 ülkenin imzaladýðý protokol, 

sera etkisi yapan gazlarýn salýným miktarýnýn 2008-2012 yýllarý 

arasýnda 1990 'daki seviyesinin %5 oranýnda altýna 

düþürülmesini öngörüyor.  

Uzun dönemde yapýlacak planlama ile sanayiden tarýma 

her alanda enerji tasarrufu saðlayacak teknolojilere destek 

verme, güneþ, jeotermal, biyokütle, rüzgâr gibi yenilenebilir 

enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasýnýn teþvik edilmesi gelecek için 

enerji politikalarýnýn esas yaklaþýmý olmak zorundadýr.  

Enerji tasarrufu; enerjinin akýllýca kullanýþý ile kayýplarýn 

en aza indirilmesi, ayný enerji ile daha çok iþ yapýlmasý veya 

ayný iþ için daha az enerji kullanýlmasý anlamýný taþýmaktadýr. 

Enerjinin verimli kullanýlmasý ile gereksinimler ve konfor 

þartlarý içersinde, fazladan ve gereksiz tüketilen enerjinin 

tasarruf edilmesi saðlanacaktýr. Enerji tasarrufu, enerji 

kaynaklarýnýn daha rasyonel kullanýlmasýna, enerji üretim 

yatýrýmlarýnýn ve enerji maliyetinin azaltýlmasýna olanak vererek, 

çevre sorunlarýnýn azaltýlmasý açýsýndan oldukça büyük önem 

taþýmaktadýr. Enerjinin verimli kullanýlmasý ile özellikle 

konutlarda aile bütçesinde tasarruf imkanlarý saðlanabilmektedir.  

Bilimsel çalýþmalar ýþýðýnda ülkemizde %30 'lara varan enerji 
tasarrufu potansiyelinin yaklaþýk %10~15 'lik bir bölümü hiçbir 
harcama gerektirmeyen, yalnýzca bilinçlendirme, yönlendirme 
çalýþmalarý ile kazanýlabilecek bir oran/büyüklük  
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olarak önümüzde durmaktadýr. Konutlarda; aydýnlatma, 

beyaz eþya, ev ve mutfak gereçlerinin kullanýmý ve seçiminde 

yapýlacak bilinçli çalýþmalar çok önemli tasarruf olanaklarý 

saðlamaktadýr.  

Enerji tasarrufunun toplumun en küçük birimi olan aileden 

baþlayarak bütün kesimlere yayýlmasýnda devletin uygulayacaðý 

enerji politikalarýnýn da payý unutulmamalýdýr. Enerji tasarrufunu 

yaþam biçimi haline dönüþtüren politikalar üretmelidir.  

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi 

olarak, eðitime ve bilgilendirmeye verdiðimiz önem sebebiyle 

üyelerimizi, vatandaþlarýmýzý ve kamuoyunu bilgilendirmek ve 

bilinçlendirmek düþüncesiyle bu kitapçýk yayýnlanmýþtýr. 

Kitapçýkta enerji tasarrufu saðlayabilmek için bireyler olarak 

bizlerin yapabileceði birçok þeye deðinilmiþtir. Bu kitapçýktaki 

bilgiler TMMOB Enerji Komisyonu ’nca hazýrlanan enerji 

tasarrufu ile ilgili broþürden alýnmýþtýr. 

Hazýrlanan bu kitapçýðýn üyelerimize, vatandaþlarýmýza, 

enerji tasarrufu ile ilgilenen bütün kiþi, kurum ve kuruluþlara 

faydalý olmasýný temenni eder, tüm ilgililerin ve halkýmýzýn 

enerji tasarrufu konusuna duyarlý olmasýný ve hassasiyet 

göstermesini dilerim. Saygýlarýmla... 



04 Ülkemizin enerji gereksinimi  esas olarak petrol, doðalgaz ve
kömür gibi birincil enerji kaynaklarýyla karþýlanmakta olup, özellikle
petrol ve doðalgazda  ise  tam bir dýþa baðýmlýlýk
yaþanmaktadýr.Ülkemizde tüketilen enerjinin önemli bir bölümü,
ýsýnma, aydýnlatma ve günlük faaliyetler için gerekli olan elektrikli
cihazlarýn çalýþtýrýlmasý amacýyla kullanýlmaktadýr.

Ülkemizde sanayi ve konut kesimi enerji tüketiminin en yüksek
oranda olmasý nedeni ile enerji tasarrufunda öncelikli yerlerdir.
Geliþmiþlik, günümüzde kiþi baþýna tüketilen enerji miktarý ile deðil,
az enerji kullanarak daha çok ekonomik deðer yaratabilmekle
ölçülmektedir. Enerji yoðunluðu diye nitelendirilen bu kavram, sanayi,
konut, cihaz vb. her alanda dikkate alýnarak, yeni teknolojiler hayata
geçirilmeli; çok enerji tüketen, kirli ve atýl teknoloji terk edilmelidir.

Kalkýnma sürecinde olan ülkemizde sanayileþme faaliyetleri, yeni
teknolojilere  ulaþým çabalarý, hayat standartlarýnýn yükselmesi ve
artan nüfus her yýl daha fazla enerji kullanýmýna neden olmaktadýr.

Enerji kaynaklarý açýsýndan kýsýtlý kaynaklara sahip ülkemiz için
enerji ihtiyacýmýzýn yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak saðlanmasý
temel hedef olmakla birlikte, bu hedefe ulaþma  yolunda enerjinin
verimli kullanýmý ve enerjide tasarruf saðlanmasý en önemli araçlardan
birisidir.

Elinizdeki �Enerji Verimliliði ve Tasarrufu Kýlavuzu� ile günlük
yaþamýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý olan fýrýn, ocak, buzdolabý, çamaþýr,
bulaþýk makinasý, ýsýtma cihazlarý ve ulaþým araçlarýný kullanýrken
alýnacak küçük önlemlerle enerji verimliliðinin ve tasarrufunun
saðlanmasýna katkýda bulunulmasý amaçlanmýþtýr.

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý olarak hazýrladýðýmýz
elinizdeki çalýþmayý enerjinin verimli kullanýmý ve enerji tasarrufu
potansiyelinin ekonomimize kazandýrýlmasýna katkýda bulunacaðý
inancý ile bilgilerinize sunuyoruz.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý

Yönetim Kurulu

SUNUÞ
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ENERJÝNÝN ETKÝN VE VERÝMLÝ

KULLANILMASI

GÝRÝÞ

Enerji, insan yaþamýnýn  vazgeçilmez bir parçasýdýr. Dünyada
kullanýlan enerji kaynaklarý içerisindeki en büyük pay % 85�90
oranýnda fosil yakýtlara (kömür, petrol, doðal gaz) aittir. Ancak söz
konusu yakýtlarýn rezervleri sýnýrlý ve tükenmektedir. Ayný hýzla
tüketilmeye devam edildiði takdirde, dünyamýzdaki mevcut fosil yakýt
rezervlerinden petrolün 40�45 yýl, doðal gazýn 60�70 yýl ve kömürün
240�250 yýl sonra tükeneceði çeþitli uluslararasý kaynaklarda ifade
edilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý verilerine göre, ülkemizde
2006 yýlý itibarý ile yýlda yaklaþýk 93 milyon ton petrole eþdeðer
birincil enerji tüketilmektedir ve her yýl % 5 civarýnda bir hýzla
artmaktadýr. Tüketilen bu enerji, aðýrlýklý olarak üç ana sektörde;
sanayide, binalarda ve ulaþýmda kullanýlmaktadýr. Binalar, bu tüketimde
 % 30 civarýnda pay almakta ve enerji; ýsýtma, aydýnlatma ve elektrikli
cihazlarýn çalýþtýrýlmasý amacý ile kullanýlmaktadýr. Yapýlan çalýþmalar
binalarda tüketilen enerjiden en az % 30 tasarruf saðlanabileceðini
göstermektedir.

Enerji Tasarrufu, belli davranýþlarý yerleþtirerek, iyileþtirme
yöntemlerini uygulayarak veya yeni teknolojiler kullanarak, üretimi
ve kaliteyi düþürmeden, sosyal yaþamýn standardýný korumak suretiyle,
enerjiyi daha etkin kullanmak demektir.

Günümüzde enerji politikalarýnda belirleyici faktör, enerji üretiminin
ekonomikliðinin yaný sýra çevre dostu, yenilenebilir enerji üretimidir.
Ancak bugün herkes tarafýndan kabul edilen bir gerçek vardýr. En az
maliyetli enerjinin, verimli kullaným sonucu tasarruf edilen enerji
olduðudur.
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Enerji verimliliðinin artýrýlmasý, ek yeni enerji kaynaklarýnýn
devreye sokulmasý için yapýlacak yatýrýmlardan daha ekonomiktir.
Tasarruf  edilerek  kazanýlabilecek  enerjiyi üretmek için, çok daha
pahalý yatýrýmlara ve çok daha uzun zamana ihtiyaç vardýr. Oysa
enerji tasarrufu, daha çabuk  ve  ucuza elde edilebilen bir enerji
kaynaðýdýr.

Atýk enerjilerin deðerlendirilmesi ve mevcut enerji kayýplarýnýn
önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarýnýn ekonomik kalkýnmayý
ve sosyal refahý engellemeden en aza indirilmesi olarak
tanýmlayabileceðimiz enerji tasarrufu; enerji krizi yaþayan ülkelerin
sorunlarýnýn çözümünde önemli katkýlarý olduðu açýktýr.

Elektrik enerjisi kullaným, ölçüm, kontrol ve daðýtým kolaylýðý
nedeniyle diðer enerji çeþitlerinden daha kullanýþlýdýr. Buna karþýn
birim fiyatýnýn yüksekliði nedeniyle elektrik enerjisinin maliyeti daha
yüksektir. Elektrik enerjisi fabrikalarda prosese baðlý olarak toplam
enerji tüketiminin yaklaþýk % 5-25�i arasýnda yer alýr.

ENERJÝ TASARRUFUNUN YAPISI

Halen ülkemizde sanayi, konut ve ulaþým en büyük son enerji
tüketim sektörlerimiz olup, ülke enerji arzýnýn yaklaþýk % 92�si bu
sektörlerde tüketilmektedir.

Ülkemizdeki, eski binalarýn pek çoðunda enerji tasarrufu için
yeterli önlemler alýnmamýþtýr.  Dolayýsý ile sadece çatý yalýtýmý, çift
cam ve sýzma kayýplarýnýn azaltýlmasý önlemleri ile saðlanabilecek
önemli boyutta enerji tasarrufu potansiyeli mevcuttur.

Yalýtým iyileþtirmelerinin saðlayacaðý tasarruf potansiyellerinin
yaný sýra mevcut tüm binalarýn, soba ve kalorifer gibi ýsýtma
sistemlerinde iyi iþletme ve verimli ýsýtma sistemlerinin
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kullanýlmasýndan gelebilecek tasarruf potansiyelleri ve ayrýca verimli
elektrikli cihazlarýnýn ve aydýnlatma sistemlerinin kullanýlmasýnýn
getireceði potansiyeller göz önüne alýnýrsa ülkemizde bina sektöründe
geri kazanýlabilecek tasarruf potansiyeli toplam 4.7 Milyon TEP� ü
bulmaktadýr.

Ulaþým sektörünü göz önüne aldýðýmýzda, bu sektör 8.3 Milyon
ton petrol eþdeðeri enerji tüketimi ile ülkemiz son enerji tüketiminin
5 de birinin gerçekleþtiði bir sektördür.

TEP1 : Ton  Eþdeðeri Petrol (107 KCal)

Ülkemizde toplam taþýmacýlýðýn büyük bir kýsmý kara ulaþtýrma
sistemleri ile yapýlmaktadýr. Bu durumda karayolu taþýmacýlýðý, ulaþým
sektörü enerji tasarrufu çalýþmalarýnýn odak noktasýný teþkil etmektedir.

Toplamda sektörel enerji tüketim verileri ele alýnarak yapýlan
detaylý analiz  ve potansiyel imkanlarýnýn belirlenmesi çalýþmalarý ile
ortalama olarak sanayi sektöründe yýlda 800 milyon dolar olan 3.7
Milyon TEP, bina sektöründe 1.1 milyar dolar olan 4.7  Milyon TEP,
ulaþým sektöründe 206 milyon dolar olan 2.2 Milyon TEP enerji
olmak üzere toplam yaklaþýk 2.1 Milyar dolar karþýlýðý olan 10.6
Milyon TEP yýllýk enerji tasarrufu belirlenmiþtir.

Enerji  tasarrufu çalýþmalarý ile sadece enerji tüketimi azalmakla
kalmamakta, bunun yanýnda bakým, onarým,  iþletme alýþkanlýklarý
gibi  fonksiyonlarýn  düzenlenmesi, üretimde, iþletme verimlerinde
artýþlar da saðlanmaktadýr.

EVLERÝMÝZDE ENERJÝ TASARRUFU

Ülkemizde konutlarý ýsýtmak ve soðutmak için kullanýlan enerjinin
payý, diðer  alanlarda kullanýlan toplam enerji içinde önemli bir paya
sahiptir. Bu  nedenle, evlerimizi ve çalýþtýðýmýz ortamý  ýsýtmak veya
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bazen de soðutmak  için harcadýðýmýz enerjiden tasarruf edebilmek
için, iç ortam ýsýsýný korumak  üzere önlem alýnmasý gereklidir.
Üretilen ýsýnýn verimli olarak kullanýlabilmesi, evlerdeki ýsý kayýplarýný
azaltarak diðer bir deyiþle ýsý  yalýtýmý ile mümkündür.

Ülkemizde yapýlan binalarýn önemli bir kýsmý ruhsatsýz ve
dolayýsýyla enerji verimlilik standartlarýna uygun olmayan yapýlardýr.
Bu sebeple, yasa dýþý konut üretimini durdurmak gerekir.  Bununla
birlikte bina sektörünün enerji verimliliðini düþürmekte ve yüksek
enerji maliyetleri nedeniyle bireylerin bütçesi olumsuz etkilenmektedir.

Ýç hava sýcaklýðý, ýsýl konforun en önemli parametrelerindendir ve
binanýn enerji tüketimini etkiler. Isýtmada harcanan enerji, bilindiði
üzere, iç sýcaklýkla dýþ sýcaklýk arasýndaki fark ile artar. Enerji
verimliliði açýsýndan ýsýl konforun minimum sýcaklýkla saðlanmasý
önemlidir. Konfor þartlarýnýn saðlanmasý için iç ortam sýcaklýðýnýn
22-23°C olmasý yeterlidir. Ýç ortam sýcaklýðýnýn 1°C azaltýlmasý, enerji
tüketiminde  %6 tasarruf saðlar. Bu nedenle iç ortam sýcaklýðýnýn
yükseldiði durumlarda pencerelerin açýlmasý yerine radyatör musluðu
kýsýlmalýdýr veya iç ortam sýcaklýðýný belli bir deðerde tutan termostatik
radyatör vanalarý kullanýlmalýdýr.

Bina dýþ cephesinden  olan ýsý kayýplarýnýn azaltýlmasý, iþletme,
havalandýrma, iklimlendirme; tesisatýnýn iyileþtirilmesi ve otomasyonu
kiþilerin enerji verimliliði bilincinin yükseltilmesi ile ülke enerji
dengesine önemli katký saðlanacak, enerji arz güvenliði saðlanacak,
en az 7-8 milyon TEP civarýnda ve 2 milyar dolara yakýn tasarruf
gerçekleþecektir. Ayrýca sektörde % 31 aðýrlýkla tüketilen odundan
tasarrufla ülkemizin orman varlýðý korunacak ve ayný zamanda yanma
sonucunda ortaya çýkan CO2 emisyonlarýnýn azaltýlmasý ile hava
kirliliði önlenmiþ olacaktýr.

Sobalarýmýzýn yanma verimi oldukça düþüktür. Ayný þekilde
kalorifer kazanlarýndaki verimde de,  tasarýmdan kaynaklanan
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düþüklükler tespit edilmiþtir. Kaloriferli konutlarýn, %54�ünde yakýt
olarak kömür, %17�sinde ise doðalgaz kullanýlmaktadýr. Bu nedenle
kömürlü kazanlarda enerji verimliliði yüksek yeni teknoloji
uygulanmalarýný tercih edilmelidir.

� Otomatik kontrol sistemlerinin kullanýlmasý, ýsýtma sisteminin
zonlara ayrýlmasý, uygun kapasitede kazan seçilmesi ve brülör
ayarlarýnýn doðru yapýlmasýna özen gösterilmelidir.

�  Merkezi sistem verimliliklerinde önemli artýþlar
saðlanabilmektedir.  Bireysel kombi uygulamalarýna zorunlu olmadýkça
girmeyiniz.

� Kullanýlacak mekanýn büyüklüðüne uygun kapasitede ýsýtýcý ve
soðutucu seçin ve kullanmadýðýnýz mekanlarý, boþu boþuna ýsýtýp
soðutmayýn.
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� Pencere ve kapýlarýnýzýn hava sýzdýrmazlýðýný kontrol ediniz.

Hava sýzýntýsý olabilecek yerleri hava sýzdýrmaz þeritlerle kapatýnýz.
Sýzdýrmazlýðý ve ýsýl geçirgenliði iyi saðlanmýþ pencerelerin, yaklaþýk
% 15�20  oranýnda bir enerji tasarrufu saðlayacaðýný unutmayýnýz.

� Konutunuzun ýsýtýlmayan apartman holüne veya dýþarýya açýlan
kapýlarýnýn olabildiðince kýsa sürelerde açýk kalmasýný saðlayýnýz.

� Soðuk hava giriþinin büyük bölümü; kapý, pencere,...
bölümlerinden olur (Enfiltrasyon kaybý). Kapý ve pencerelerin hava
giriþ, çýkýþlarýna yalýtým yapýlmalýdýr.

� Kamu binalarýmýzda çatý yalýtýmýnýn %28 oranýnda olmakla
birlikte, konutlarýmýzýn %10�nunda çatý yalýtýmý bulunmaktadýr.
Konutlarýmýz, halen % 88 oranýnda tek camlý,  %12 oranýnda çift cam
ve yalýtýmlý camlýdýr. Çatýlarýnýzý uygun þekilde yalýtýnýz. Ýklim
koþullarýna göre deðiþebilen ortalama 5-10 cm arasýnda kalýnlýkta
olan cam yünü malzeme kullanabilirsiniz.

� Radyatörlerden taþýným ve ýþýným yoluyla çýkan ýsý radyatörün
arkasýndaki duvarý ýsýtýr. Dýþarýya olan ýsý kaybýný önlemek için alümin-
 yum folyo kaplý ýsý yalýtým levhalarý yerleþtiriniz.

� Kýþ aylarý pencerelerinizin perdelerinizi kapalý tutunuz. Gündüzleri
güneþ ýþýðýný direkt alan pencerelerinizin perdelerini açýk tutunuz.

� Pencere camlarýnýn 12 mm aralýklý çift cam yaptýrýlmasý
durumunda camlardan oluþacak ýsý kayýplarý yarý yarýya azalmaktadýr.
Ýlave olarak   camlarýn özel kaplamalý (low-e) yapýlmasý, bu ýsý kaybýný
bir miktar daha   düþürmektedir. Ülkemizde  tüm iklim koþullarýnda
çift cam yaptýrýlmasý önemli kazançlar saðlamaktadýr.Evinizde çift
camlý pencereler kullanmaya özen gösteriniz.
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� Pencere çerçevesi ile  duvar  arasýnda olabilecek sýcak hava

kayýplarýný yalýtýnýz.

� Gevþek  camlarýn çerçeveye birleþtiði yerleri bant veya macunla
týkayýnýz veya bantlayýnýz.

� Kýrýk camlarý deðiþtiriniz veya bantlayýnýz.

� Isýtýlmayan bölgelerden geçen sýcak su borularýný yalýtýnýz.

� Evdeki sýcaklýðýn çok fazla olduðu durumlarda; pencereleri
açmak yerine ýsýtýcýnýn ayarlarýný düþürünüz.

� Kýþýn içinde yaþanýlan ortam sýcaklýðýný gereðinden fazla
yükseltmeyin. Oturma odalarý için 19�21°C arasý, yatak odasý için
16�18°C arasý uygun  sýcaklýklardýr. Ortam sýcaklýðýndaki 1°C�lik
azalma, yakýt tüketiminin % 5�7 arasýnda azalmasýný saðlamaktadýr.

� Kare taban planlý olan binalarýn dikdörtgene göre daha verimli
olduðunu unutmayýnýz.
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MERKEZÝ SÝSTEM KALORÝFER

� Katý yakýtlý kazanlarda kullanýlan kömürün,
içindeki doðal nemin ve  kül  oranýnýn fazla
olmasý kömürün kalorifik deðerini düþürür. Bu
nedenle  aldýðýnýz kömürün analiz raporu
bulunan kaliteli bir kömür olmasýna ve
stoklanmýþ  kömür içinde rutubet olmamasýna
dikkat edin.

� Katý yakýtlý kazanlarýn yakýlmasýnda, bu
konuda eðitilmiþ (ateþçi belgesi bulunan)
personel görevlendirin.

� Kazanlarda, gereðinden fazla havanýn yanma bölmesine girmesi,
baca  çekiþi ile birlikte, ýsýnmýþ havanýn kullanýlmadan bacadan
atýlmasýna yol açar. Verimli bir yanmanýn oluþabilmesi için; kazan
kapaklarýnýn kýrýk ve bozuk  olmamasýný, özellikle sývý yakýtlý
kazanlarda  olmak  üzere, uygun  yakýt-hava   karýþým ayarýnýn yetkili
teknik servis  tarafýndan  yapýlmasýný saðlayýn. Bunu  da periyodik
olarak her yýl mutlaka en az bir kez yaptýrýn.

� Düzgün bir baca çekiþi verimli bir yanma saðlar. Bunun için
gerekli önlemleri almalýsýnýz.

� Kazanýnýzý doðal gazlý bir kazan ile deðiþtirecekseniz, �yoðuþmalý
kazan�  olarak adlandýrýlan yüksek verimli kazanlarla deðiþtirin.
Kombi seçiminizde de yine yoðuþmalý tipler öncelikli olsun.

� Kazanýnýz ve hatta kat kaloriferiniz ýsýtma ihtiyacý olmayan bir
yerde ise bu alandaki tüm boru ve tanklara ýsý yalýtýmý yaptýrýnýz.
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� Kazan suyu sýcaklýðýný dýþ hava sýcaklýðýna göre ayarlayan kontrol

  sistemleri enerji tasarrufu saðlar. Kazanlarý akþam söndürmek yerine
bu  cihazlarý kullanarak dýþ sýcaklýk ve düþük gece yükleri ayarlarýný
yapabilirsiniz.

� Dýþ hava sýcaklýðýnýn çok düþtüðü durumlarda kazan sýcaklýðýný
arttýrmak  yerine, kýsa süreler için elektrikli veya gazlý ýsýtýcýlarla ek
bir lokal ýsýnma  saðlayabilirsiniz. Ayrýca biraz kalýn giyinmek daha
az ýsýtma yapmamýza yardýmcý olur.

� Radyatör sýcaklýðýný oda sýcaklýðýna göre ayarlayan termostatik
radyatör  vanalarý, ilk yatýrým maliyetleri pahalý olmasýna karþýn,
önemli oranda (yýlda   % 15�20 civarýnda) enerji tasarrufu
saðlamaktadýr. Bu yüzden klasik   radyatör vanalarý yerine, termostatik
özellikli vanalarý tercih edin.

� Radyatörlerin üstünü ve önünü (özellikle uzun perdelerle)
kesinlikle  örtmeyin. (Dekoratif örtüler, radyatör üstünde çamaþýr
kurutmak, möbleli muhafazalar ortamýn ýsýnmasýna engel olurlar.)

� Radyatörlerin (veya genel olarak ýsýtýcýlarýn) arkasýna yansýtýcý
paneller  koyun. Böylece radyatörün arkasýndaki dýþ duvardan ýsýnýn
kaçýþýný   engelleyip odaya yansýmasýný saðlayýn. Bu paneller piyasada
hazýr olarak  satýldýðý gibi, strafor levhanýn bir yüzüne alüminyum
folyo kaplayarak  kendiniz de yapabilirsiniz. Yansýtýcý panellerin
yerleþtirilmesinde dikkat  edilmesi gereken nokta, mat yüzünün
duvara, parlak yüzünün radyatöre bakmasý ve radyatöre temas
etmemesidir.
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SOBA

� Sobalarýn verimleri ne kadar yüksek olursa o
kadar az odun kömür yakarsýnýz. Bu nedenle satýn
alacaðýnýz sobanýn, sýcak gazlarýn bacaya ulaþmadan
önce sobanýn içinde bir kaç kez dolaþtýðý çok çekiþli
olmasýna dikkat ediniz. Yüksek verimli sobalarla bir
sezonda 150�200 kg kömür tasarruf etmeniz mümkün
olacaktýr.

� Ýyi baca çekiþi hem iyi bir yanma için gereklidir
hem de soba zehirlenmelerini önleyen çok önemli
bir husustur. Bu konuda mutlaka önlem alýn ve kömür

sobalarýnýn borularýný sýk sýk temizleyin.

� Yakýtýn kuruluðu, soba kapaklarýnýn sýzdýrmazlýðý da soba
yakarken yüksek verimliliðin saðlanmasý için göz önünde tutulmasý
gereken diðer iki önemli husustur.

BUZDOLABI KULLANICILARINA
ÖNERÝLER

Buzdolabý evimizde yýlýn her günü çalýþan tek elektrikli aygýttýr.
Evde tüketilen enerjinin % 20-30�u, buzdolabýnýn çalýþmasý için
harcanýr.

Enerji tüketimlerindeki en verimli buzdolabý
almamýzý etkileyecek yapý �Enerji Etiketi�
ile kurulmuþtur. Verimliliðin sýnýflandýrýlmasý
geliþmiþ ülkelerin sýnýflandýrýlmasý ile
eþdeðer olmalýdýr. Kullanýcýlara verimi düþük
buzdolaplarý sunulmamalýdýr. Ayrýca servis
aðý bulunmayan satýcýlarý tercih etmeyiniz.
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� Gereksiniminizden daha büyük kapasitede buzdolabý veya derin

dondurucu almayýn. Bu enerji kaybýna neden olur.

� Buzdolaplarý ve dondurucular diðer ev aletlerinde olduðu gibi
periyodik olarak deðil günün 24 saati ve yýl boyunca kullanýlmaktadýr.
Ýlk olarak güvenliðiniz için baðlantýnýn toprak hattý bulunan prize
takýlý olmasýna dikkat ediniz.

� Buzdolabýný fýrýn, radyatör gibi ýsý kaynaklarýndan uzak bir yere
koyun ve güneþ ýþýðýndan uzak tutunuz. Sýcak kaynaklarla arasýnda
en az 30 cm boþluk býrakýnýz.

� Kapý içi manyetik bantlarýn kapanmasýný saðlarsanýz hem
buzlanmayý azaltýrsýnýz hem de enerji tasarrufu olur. Kapý içi manyetik
bantlarýnýzýn yapýþma yüzeyleriyle beraber ayda bir kez temizlenip
(sabunlu su yardýmý ile) kurutularak pudralanmasý ömürlerini artýrýr.

� Yemek ve yiyeceklerin kapaklý olmasýna dikkat ediniz. Aksi
taktirde buzlanmayý artýrýrsýnýz. Buzdolabýna konan sývýlarýn üstü
daima kapatýlmalýdýr. Aksi halde dolaþým içindeki nem oranýný arttýrýr.
Bu da kompresörün daha fazla çalýþmasýna neden olur ve elektrik
tüketimi artar.

� Buzdolabýnýn derin dondurucu kýsmýndaki yiyecekleri bir gün
önceden çýkarýp normal kýsma koyun ve orada çözülmesini saðlayýn.
Bu sayede soðutma ihtiyacýný azaltarak daha az enerji harcarsýnýz.

� Buzluk   diye    bilinen   dondurucu   bölmedeki  buz  kalýnlýðý
5-6 mm�yi aþmadan eritilmelidir.

� Buzdolabýna sýcak yiyecek içecek koymayýnýz. Yemeklerinizi
oda sýcaklýðýnda bekleterek ortam sýcaklýðýna inmesini saðlayýnýz.

� Buzdolabýnýzýn  arkasýnda  bulunan  ýzgaralý  çerçeve  (eðer
buzdolabýnýz bu tip ise), yumuþak bir süpürgeyle ya da elektrik



16
süpürgesiyle yýlda en az bir kez temizleyin. Bu bölümün duvarla olan
mesafesinin en az 10 cm. olmasýna dikkat edin.

� Buzdolabýnda önerilen iç sýcaklýðý alt bölmede +4, dondurucu
bölmede ise �(18-20) °C dir.

� Yiyecekleri dondurarak saklamak istiyorsak, iki kapýlý geniþ
donduruculu olanlarý tercih ediniz. No-frost buzdolaplarýnýn enerji
tüketimi diðer tiplere göre iki kat fazladýr. Faturalarýnýzý yarýya
düþürebileceðinizi unutmayýnýz.

� Dolabýnýzýn kapýsýnýn sýk sýk açýlmasý, fazla enerji tüketimine
neden olur. Kapýsýný açtýðýnýzda içerideki soðuk havanýn bir kýsmý
dýþarý kaçacak ve yerine odadaki sýcak hava girecektir. Buzdolabýnýn
içinin ýsýnmasýný engellemek için kapýsýný uzun süre açýk tutmayýn.
Dolaptan ne alacaðýnýza kapýyý açmadan önce karar verin.

� Enerji etiketini dikkatli irdeleyiniz. Enerjiyi verimli kullanmak
için enerji etiketinde verimliliðin A sýnýfýnda en yüksek, G sýnýfýnda
en düþük olduðunu unutmayýnýz.

ÇAMAÞIR MAKÝNASI KULLANICILARINA
ÖNERÝLER

� Makina alýmýnda enerji etiketini dikkatli
inceleyiniz. Ýlk olarak güvenliðiniz için
baðlantýnýn toprak hattý bulunan prize takýlý
olmasýna dikkat ediniz.

� Çamaþýrlar çok yüksek sýcaklýklarda
yýkanmamalýdýr. Sýcaklýðý artýrdýkça
renklerinin, baskýlarýnýn, lastiklerinin,
dokusunun ömrü azalýr.
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� Yünlüler en fazla 30 °C ,

� Sentetikler  en fazla 40-50 °C ,

� Pamuklular en fazla 40-60 °C aralýðýnda yýkanmalýdýr.

� Program sayýsý ortalama 12-14 olan çamaþýr makinalarýný tercih
ediniz.

� Makinanýzý tam kapasitede çalýþtýrýnýz. Çamaþýrýnýz az kirli ise
ekonomide yýkanmasýna dikkat ediniz.

� Çok kirli ve fazla lekeli çamaþýrlarýnýzý önceden ýslayýnýz veya
otomatik çamaþýr makinasinde ýslatma fonksiyonundan yararlanarak
ikinci kez yýkamayý ortadan kaldýrmýþ olursunuz.

� Tamburunuzu týka-basa doldurmayýn. Çamaþýrýn üstüne
bastýrdýðýnýzda tambur arasýndaki boþluk bir karýþ olmalýdýr.

� Çamaþýr  makinanýza,  el  kitabýnda  önerilenden  daha  fazla
ve aþýrý   köpüren deterjan   koymayýn. Deterjanýn gereðinden fazla
konulmasý yýkamayý güçleþtirir hatta durulamayý bir kez daha
yapmanýza neden olabilir.

� Sýk sýk atýk su filtresinin temizlenmesini unutmayýnýz. Bozuk
para vb. malzemelerin ceplerle makinaye girmesini engelleyiniz.

� Çamaþýr  kurutma  makinalarý  enerji  tüketimi  yüksek  cihazlardýr.
Çamaþýrýnýzý asarak kurutunuz. Kurutmalý makina kullanýyorsanýz
kurutma süresini az tutarak hem çamaþýrýn ömrünü artýrýrsýnýz, hem
de  enerji tasarrufu yapmýþ olursunuz.
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ÖNERÝLER

� Makina alýmýnda enerji etiketini
dikkatli inceleyiniz. Sepet ve içindeki
bölmelerin ayarlanabilmesine ve su taþma
emniyetlerinin olmasýna dikkat ediniz.

� Ýlk olarak güvenliðiniz için baðlantýnýn
toprak hattý bulunan prize takýlý olmasýna
dikkat ediniz.

� Makinanýzý ilk aldýðýnýzda önce boþ
yýkama gerçekleþtiriniz.

� Bulaþýk makinanýzý her zaman tam kapasitede çalýþtýrýn. Ayrýca
kapasitenin   üstünde   çalýþmasýna   zorlamayýn. Az miktarda bulaþýk
yýkamak zorundaysanýz ekonomik programý tercih edin.

� Bulaþýklarýn durumuna göre yüksek sýcaklýkta yýkama
gerekmedikçe, 50�55 °C su sýcaklýðýný tercih edin.

� Tuz ve parlatýcý yüklemelerinin zamanýnda yüklenmesine dikkat
edin.

� Deterjanýn gereðinden fazla konulmasý yýkamayý güçleþtirir, bir
daha yýkamak durumunda kalabilirsiniz.

ÜTÜ KULLANICILARINA ÖNERÝLER

Ütüler evlerdeki enerji tüketim kapasitesi en yüksek cihazlardan
birisidir. Son  yýllarda  2200  watt  kapasiteye  ulaþmýþ  ütülerin
piyasada  satýldýðý görülmektedir. Ütü alýrken kurulu gücü düþük,
buhar kapasitesi yüksek olanlarý seçmek daha az enerji tüketmemizi
saðlayacaktýr.
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� Ütünüzü alýrken enerji etiketini
dikkatli inceleyiniz. Þebeke suyu
kullanýmýna uygun olan ütüleri tercih
ediniz. Ýlk olarak güvenliðiniz için
baðlantýnýn toprak hattý bulunan prize
takýlý olmasýna dikkat ediniz.

� Ütü yapmadan önce çamaþýrlarýnýzý
düzgün þekilde askýya asýn. Bu
çamaþýrlarýnýzý ütülerken daha az elektik
harcamanýzý saðlar.

� Ütüyü tekrar tekrar ýsýtmak gerekmeyecek þekilde ütüleme
iþlemini planlayýnýz.

� Taban yapýsý çizilmeyen bir kaplama (seramik vb.) sahip, kumaþ
üzerinde rahat kayan yapýda olan ütüleri tercih ediniz.

� Ütülenecek çamaþýrlarýnýzý kurutucudan nemli çýkarýnýz.

� Çamaþýrlarýn nemli olarak ütüleyin, buhar ve termostatlý ütülerin
kullanýlmasý enerji tasarrufu açýsýndan önemlidir.

� Termostat ayarýný kumaþ cinslerine göre en düþük düzeyde
ayarlayýnýz.

� Ütünüzün fiþini iþiniz bitmeden birkaç dakika önce prizden çekin
ve iþinizi ütünün içinde kalan ýsý ile bitiriniz.
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KULLANICILARINA ÖNERÝLER

� Saçlarýnýzý mümkün olduðunca havlu ile iyice
kuruladýktan sonra saç   kurutma makinasý   kullanýn.
  Böylece   daha   az enerji harcarsýnýz.  Saç  kurutma
 makinasýnýn  10  dakika  çalýþmasý  60 watt�lýk bir
lambanýn 3 saat yanmasýna eþdeðer elektrik tüketir.

OCAK VE FIRIN
KULLANICILARINA ÖNERÝLER

� Ýlk olarak güvenliðiniz için baðlantýnýn toprak hattý bulunan prize
takýlý olmasýna dikkat ediniz. Cihazýnýzý alýrken enerji etiketini dikkatli
inceleyiniz.

� Güvenliðiniz için ocak ve fýrýnýnýzýn çevresinde yanýcý ve
tutuþabilen perde, örtü vb. cisim ve eþyalardan hiç biri bulunmamalýdýr.
Ayrýca mikrodalga fýrýn çalýþýrken yakýnýnda durmayýnýz

� Yemek yapýmýnda buharlý ve basýnçlý tencerelerinizi tercih ediniz.
Bu yolla zamandan ve enerjiden tasarruf etmekle kalmayacak
yiyeceklerinizin besin deðerini korumuþ olacaksýnýz.

� Yemeklerinizi  ocakta  piþirmeyi  tercih  edin.  Ocaklarda  yemek
piþirmek, fýrýnda yemek piþirmekten daha ekonomiktir.

� Tencerede piþirdiðiniz yiyecekler
kaynama sýcaklýðýna ulaþtýðýnda,  ocaðýn
alev ayar düðmesini en kýsýk pozisyona
getirin, yüksek ateþte kaynama
yiyeceðin piþmesini hýzlandýrmaz.
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� Piþirme iþlerinde alt kýsmý düz tencere ve tava kullanýnýz
daha çabuk ýsýndýðýný göreceksiniz.

� Büyük bir ateþin üstüne küçük kap konulmamalýdýr.
Aksi  durumda enerji   kaybýna   neden   olursunuz.   Ayrýca
  kabýn   altýnýn   temiz olmasýna dikkat edin.

� Elektrikli ev aletlerini, gereksinimlerinizi en az enerji
kullanarak karþýlayacak þekilde kullanýnýz. Örneðin,
ekmeðinizi bir elektrikli fýrýnda kýzartmak yerine, bir tost
makinasinde kýzartmakla üç kata yakýn bir enerji tasarrufu saðlamýþ
olursunuz.

� Hiçbir zaman açýk yayvan bir kapta su ýsýtmayýnýz. Gereksiniminiz
kadar su ýsýtýnýz. Ocak kýsmýnda yemek taþmalarýnýn alt kýsýmlara
sýzmasý önlenmiþ olan, kolay temizlenen çizilmeyecek�paslanmayacak
yüzeye sahip olan ürünleri tercih ediniz.

� Donmuþ yiyeceklerinizi fýrýnda piþirmeden önce çözülmesini
saðlayýnýz.

� Fýrýnýnýzda çok gerekli olmadýkça ön ýsýtma yapmayýnýz.
Yapacaðýnýz ön ýsýtma 10 dakikayý geçmemelidir.

� Elektrikli fýrýn ve ocaklarýnýzý piþme süresinden birkaç dakika
öncesi kapatabilirsiniz. Tencere ve ocaðýn kendi sýcaklýðýndan
yararlanmýþ olursunuz.

� Fýrýnda  yemek  piþirirken  fýrýnýn  kapaðýný  yemek  piþene
kadar açmayýn. Kapaðýn her açýlmasý % 20�lik bir enerji kaybýna
neden olur. Sýcaklýk kontrolü ve zaman ayarý için termostattan ve
saatten yararlanýn.
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ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ, TELEVÝZYON,

RADYO, BÝLGÝSAYAR, CD GÖSTERÝCÝ,
KULLANICILARINA ÖNERÝLER

� Elektrik süpürgesinin torbasý sýk sýk boþaltýlmalýdýr. Eskiyen
fýrçalar deðiþtirilmelidir.

� Televizyonlar, VCR�ler ve CD
göstericileri çalýþmadýklarý zamanda stand-
by modunda enerji tüketmeye devam ederler.
Harcanan bu enerji yaklaþýk olarak aletin
kendi enerjisinin % 5�i kadardýr. Ayrýca �Stand
b y �  k o n u m u n d a  k a l d ý ð ý  s ü r e c e
elektromanyetik kirlilik yaratacaktýr.

� Televizyonunuz ile aranýzdaki uzaklýk
en az 2 metre olmasýna dikkat ediniz.

� Bilgisayar ekraný kullanmaya özen gösteriniz  ya da ekran filtresi
kullanýnýz.

� Televizyonunuzu, radyonuzu ve bilgisayarlarýnýzý kullanmadýðýnýz
sürece kapatýnýz.

CEP TELEFONU KULLANICILARINA
ÖNERÝLER

� Cep telefonunu kullanmadýðýnýz sürece kapalý tutunuz. Açýkken
üzerinizde bulundurmamaya (kalp üzerinde, bel ve göðüste) dikkat
ediniz.

� Sohbet amaçlý kullanmamaya özen gösteriniz.
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� Kalp pili kullanýcýlarý üstünde cep

telefonunun  olumsuz etkisi bulunduðu
bilinmektedir.

� 16 yaþ altýnda çocuklar büyük risk
altýndadýr. Bu nedenle 16 yaþ altýndaki
çocuklara cep telefonu verilmemelidir.

� Yaþlýlarýn zorunlu olmadýkça cep telefonu
kullanmamalarýna özen gösteriniz.

ARABA KULLANICILARINA ÖNERÝLER

� Araçlarýn  yakýt  tüketimi  her  geçen  gün  teknolojik  geliþmeler
sonucunda düþmektedir. Alacaðýnýz araçlarda yakýt ekonomisi önemli
tercih  sebebi  olmalýdýr.

� Enerji tasarrufu bilinci ile araba kullanmak ve iyi araba bakýmý,
yýllýk benzin ve mazot tüketiminde önemli ölçüde tasarruf saðlayacaktýr.

� Araba kullanýmýnda yapýlan kilometrenin yaklaþýk üçte biri iþe
gidip gelirken yapýlýr. Bunu ortaklaþa yaparsanýz enerji tüketiminiz
büyük ölçüde azalacaktýr.

� Aracýnýz yerine toplu taþýma
araçlarý kullanabilirsiniz.

� Yürümeyi, bisiklete binmeyi
ve týrmanmanýn keyfini yeniden
keþfedin. Hem saðlýklý kalýrsýnýz
hem de enerji tasarrufu saðlamýþ
olursunuz.
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� Motoru  yüksek  devirde  kullanmayýn  ve  motor  devrine  uygun

vites kullanýn Kalkýþlarda, sürüþ sýrasýnda ve vites deðiþtirirken ani
gaz vermeyin. Hýzlanýrken gaz pedalýna yavaþ yavaþ basýn.

� Aracýn km.si arttýkça ve yaþý büyüdükçe tüketeceði yakýt miktarý
ve  egzozdan  atacaðý  kirletici  miktarý  artar.  Ayný  model  5 yaþýndaki
bir araç, sýfýr araca göre % 30 daha fazla kirletici atar ve daha fazla
yakýt tüketir.

�  Hýz limitlerine uyunuz. Hem %20 enerji tasarrufu saðlar hem
de güven içinde gidersiniz.

� Düzgün seyredin, durup kalkýþlardan kaçýnýn; önünüzdeki trafiðin
yavaþladýðýný veya kýrmýzý ýþýðý görünce ayaðýnýzý gazdan çekiniz.

� Araba kullanmadan önce yolculuðunuzu planlayýnýz, ayný miktar
yakýt ile daha fazla kilometre yapabilirsiniz.

� Uzun beklemelerde motorunuzu durdurun.

� Arabanýzýn bakýmýný zamanýnda ve gereðini yaparak
gerçekleþtiriniz.

 � Uygun þekilde bakýmý yapýlmazsa aracýnýzdaki mekanik
sistemlerin  hemen  hemen  hepsi  yakýt  tüketimini  artýrýr.  Motor,
soðutma ve ateþleme sistemi, frenler ve emisyon kontrolleri için
üreticinin tavsiyelerini izleyin. Bakýmý kötü bir þekilde yapýlan bir
aracýn yakýt tüketimi % 15 oranýnda artabilir ve sera gazý yayým
(çevreyi kirletme) oraný çok daha yüksek olur.

� Arabanýz için önerilen yakýt ve uygun yaðý kullanýnýz. Periyodik
olarak aracýnýzýn yað seviyeni kontrol ediniz.

� Lastik basýncýný düzgün olarak kontrol ettiriniz, hava basýncý
uygun olmayan lastikler yakýt sarfiyatýný arttýrýr.
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�  Motor filtrelerini temiz tutun, týkalý filtreler  yakýtý fazla

harcamaktadýr. Motor   hava   filtresini   belirli   periyotlarda
temizleyin   ya   da deðiþtirin. Yetersiz yakýt � hava karýþýmý ile çalýþan
bir motorun çalýþma performansý düþük olur ve yakýt sarfiyatý artar.

� Aracýnýzýn  pencerelerini  yoldayken  kapalý  tutun  ya  da  hava
deðiþimini  saðlayacak  kadar  açýn.  Bu  size  önemli  ölçüde  yakýt
tasarrufu saðlayacaktýr.

� Aracýnýzýn egzoz gazý ölçümlerini periyodik olarak
yaptýrýn.Benzinli  araçlarda; egzozdan çýkan dumanda
oksijen,karbonmonoksit,    hidrokarbonun düþük seviyelerde
olmasý,karbondioksitin ise  yüksek  miktarda  çýkmasý  gerekir. Bu
hem motorun düzenli çalýþtýðýný, hem de benzin sarfiyatýnýn az
olduðunu gösterir.

� Dizel araçlarda egzozdan çýkan duman gazý belirsiz siyah
olmalýdýr. Hava  filtresinin kirlenmesi  durumunda yakýt sarfiyatý
artar. Bunun göstergesi eksozdan çýkan siyah duman gazýdýr.

� Araçlarda   motor   gücü;   lastiklerdeki  sürtünme  direnci, araç
gövdesinin hava ile sürtünme direnci ve arabayý hareket ettirmek için
harcanmaktadýr. Bu nedenle aracýn yakýt verimliliðinde lastik önemli
bir fonksiyondur yakýt tüketimini %5�10 arasýnda etkilemektedir.
Aracýnýzýn lastik basýncýnýn kullaným kýlavuzunda önerilen   ayarda
  olmasýna   dikkat   edin. Yeterince   þiþmemiþ lastikler yakýt
sarfiyatýnýzý artýracaktýr.

� Radyal  lastik  kullanýn.  Bu lastikler  þehir içinde ve özellikle
otoyolda yakýt tasarrufu saðlar ve daha uzun ömürlüdürler.

� Kýþ aylarýnda tekerleklerinizin özel bakýma ihtiyacý vardýr. Soðuk
hava  tekerleklerdeki  hava  basýncýnýn  düþmesine  neden  olur.
Özellikle   sýcaklýkta   ani   düþüþler   yaþandýktan   sonra   lastik
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basýncýný  düzenli  olarak  kontrol  edin.  Ayrýca  iklim  ve  çevre
þartlarýna  göre  uygun  lastik  seçmek  yine  aracýn  performansýný
etkiler.

SU KULLANIMI

Yeryüzünün üçte ikisi suyla kaplý olduðu halde bunun sadece %
0,3�ünün içilebilir  su  olduðunu,  temiz  suyun  boþa  akýtýldýðý
zaman  atýk  suya dönüþtüðünü  ayrýca  içme  suyu  ve  atýk  su  arýtma
 maliyetinin  yüksek olduðunu unutmayýn.

� Damlatan,  sýzýntý  yapan  musluklarý
ve  rezervuar  veya  sifonlarý onarýn veya
yenisi ile deðiþtirin, deðeri bir bardak su
bedeli bile olmayan  küçük  bir  onarým,  bir
 conta  deðiþikliði,  onlarca  m³   su kaybýnýn
 ve  kabarýk  su  faturalarýnýn  önüne
geçecektir.  Basit  bir örnek verilirse: 10
dakikalýk bir sürede kahve fincanýný
dolduracak  kadar sýzýntý yapan bir musluk,

 yýlda  15  m³ gibi azýmsanmayacak bir miktarda su kaybýna neden
olmaktadýr. Özellikle  bozuk  rezervuarlardan olan kayýplarýn su
faturanýzý iki katýna kadar çýkarabileceðini unutmayýnýz.

� Su deposu kullanýlýyorsa fazla su kesme düzeneðini (þamandýra)
kontrol  edin.  Çalýþmamasý  durumunda  depoya  gelen  fazla  su
tahliye borusuyla atýk su hattýna verilerek boþa atýlmýþ olacaktýr.
Ayrýca  deponun  giriþinde  ve  su  saatinin  çýkýþýnda  suyun  geri
kaçýþýný engelleyen çek valf olmasýna dikkat edin.

� Klasik  musluklar  yerine  kolay  ve  kýsa  sürede  açýlýp  kapatýlan
kademeli  ve  hatta  su  tasarruflu  olarak  tanýmlanan  musluklarý
kullanýn.
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� Diþ  fýrçalama  ve  sabah  temizliði  sýrasýnda  musluk  sürekli

açýk býrakýlýrsa gereksiz miktarda su israf edilmiþ olur.

� Banyo  yaparken  su  tüketiminde  bilinçli  davranýrsak  hem
sudan hem de suyu ýsýtmak için harcayacaðýnýz yakýttan tasarruf
ederiz.

� Açýk ve yayvan bir kapta su ýsýtmayýn. Su ýsýtmak için çaydanlýk
ve kapalý kaplarý tercih edin. Suyu ve enerjiyi buharlaþtýrmayýn.

� Bulaþýklarýnýzý  yýkamak  için  bulaþýk  makinasý  kullanýyorsanýz,
yýkanacak kaplardaki yemek artýklarýný ve yaðlarý peçete ile veya bez
kullanarak sýyýrmanýz yeterlidir.

� Çift kademeli rezervuar kullanýn. Kullandýðýnýz rezervuardaki
su ihtiyaçtan   fazla   akýyorsa   þamandýra   ayarýný   düþürünüz.   Bu
mümkün  deðilse  rezervuar  boyutu  ile  uyumlu  boyuttaki  bir  pet
þiþeyi  suyla  doldurup  aðzýný kapatarak  rezervuarýn  içine  atýnýz.
Bu  iþlem  rezervuarýn  her  doluþunda,  yarattýðýnýz  boþluk  hacmi
kadar daha az su kullanmanýzý saðlar.

SICAK SU KULLANIMI

Sýcak su ihtiyacýmýzý karþýlamak üzere evlerimizle çeþitli þekilde
sýcak su üretmek mümkündür.  Gün geçtikçe, katý yakýtlý geleneksel
banyo kazanlarý  yerini elektrikle ýsýtýlan termosifonlara ve gaz ve
elektrikle çalýþan  þofbenlere býrakmaktadýr. Ayrýca kaloriferli
sistemlerle  birlikte çalýþan sýcak su üretim yöntemi de kullanýlmaktadýr.

� Sýcak  su  üretimindeki  en  ekonomik  sistem  güneþ  enerjisidir.
Türkiye�nin hemen hemen tüm bölgeleri güneþ enerjisinden sýcak su
üretimi için çok uygundur. Bu nedenle bölge þartlarýna ve bina yapýsýna
uygun güneþ kolektörünü binanýza kurmak için araþtýrýnýz.  Baþlangýçta
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yatýrýmý  yüksek de olsa özellikle  yaz aylarýnda enerji gideriniz
olmayacaktýr.

� Su tasarrufu duþ baþlýklarý % 40-60 arasýnda su tasarrufu saðlar,
su açma kapama iþi bir kolla yapýlabilir. Duþ sýrasýnda isteðinize göre
suyu kýsabilirsiniz.

� Sýzýntý yapan, damlayan bir musluktan ayda
yaklaþýk 900 litre yani 1 m³�e yakýn su boþa
akacaktýr.

� Küvetle yýkanmak yerine, duþ almayý tercih
edebilirsiniz.

� Su ýsýtýcýlarýnýzý esas kullanýlacak alana
mümkün olduðunca yakýn takýn, böylece
borulardaki ýsý kaybýný önlemiþ olursunuz.

� Sýcak suyun 45�50 derecenin üzerinde
ýsýtýlmasý enerji kaybýna yol açar ve gereksizdir.

� Su depolayan sýcak su üreticileri (termosifonlar vb.) yerine anlýk
su ýsýtýcýlarý (þofben, kombi vb.) tercih edin.

� Depolarýn   ve   tesisatýn   ýsý   kaybýný   önlemek   üzere   mutlaka
yalýtýlmasý  gereklidir.  40  derecenin  üzerinde  tesisatýn  yalýtým
1�1,5 yýlda kendisini geri öder.

ÝLETÝM VE DAÐITIM KAYIPLARININ
AZALTILMASI

Türkiye elektrik sistemindeki iletim ve daðýtým kayýplarý ortalama
olarak bir yýlda 800 milyon dolarýn üstündedir. Ayrýca tüketiciye
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sunulan enerjinin kalitesi ve güvenilirliði her
geçen gün bozulmaktadýr.  Daðýt ým
þebekesindeki kaybýn bu denli yüksek olmasý,
þehir þebekelerinin çok eski olmalarý nedeniyle
talebi karþýlamada yetersiz kalmalarý ve sýk
sýk arýzaya geçmeleridir.  Düzensiz kentleþme
neticesinde daðýnýk birimlerin ihtiyacýnýn
karþýlanmasý için zorunlu olarak teknolojinin

gereklerine uygun olmayan þebekelerin yapýlmasý, sistem tasarýmý
ve iþletimindeki yanlýþlýklara bir  noktada  artýk  dur  denilmelidir.

Daðýtým þebekesindeki kaybýn bu denli yüksek olmasý, þebe-
kelerinin çözüm olarak;

� Ýl bazýnda �Daðýtým Þebekesi Geliþim Master Planlarý�hazýrlanmalý
(Ýstanbul, Ankara ve Konya için hazýrlanmýþtýr), planýn tamamlandýðý
illerde �Daðýtým Yönetim Sistemi� uygulamaya konulmalý ve besleme
otomasyonuna geçilerek, geleceðin akýllý daðýtým þebekelerinin ilk
adýmlarý atýlmalýdýr.

� Bir þehirde tek bir gerilim seviyesi seçilerek, gerilimin birkaç
kere transformasyonundan kaynaklanan kayýplarýn önüne geçilmelidir.
Transformatörlerdeki kayýplarý azaltýcý malzeme ve teknolojilerin
kullanýlmasý gerekmektedir.

� Enerji tasarrufu saðlayan Talep Yönetimi Programlarý�nýn
uygulanma saðlanmalýdýr.

Enerji iletim kayýplarýnýn azaltýlmasý için;
� Elektrik enerjisinin orta gerilim ve alçak gerilim hatlarý ile uzun

mesafelere taþýnmasýndan vazgeçilmelidir.

� Ýletim kayýplarýný en aza indiren reaktif güç optimizasyonu
yapýlmalýdýr.
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Sanayi enerji tasarrufu için;
� Sanayide birinci öncelik üretime verildiðinden, enerji tasarrufuna

gereken önem ve dikkat verilmemektedir. Zaman zaman aþýrý enerji
tüketimleri olmaktadýr. Enerji tüketimleri izlenerek gerekli önlemler
alýnmalýdýr.

� Enerji tasarrufu konusunda merkezi bir izleme ve denetleme
mekanizmasýnýn oluþturulmasý, yapýlan çalýþmalarýn etkinliðinin
arttýrýlmasý açýsýndan gereklidir.

VERÝMLÝ AYDINLATMA

Evlerde  kullanýlan  elektriðin  %  10-20�sinin aydýnlatma için
kullanýldýðý düþünülürse, gereksiz aydýnlatmanýn, oldukça  önemli
miktarda  enerji  tüketimine  neden  olduðu  açýktýr.  Diðer yandan
iyi  ve  doðru  aydýnlatma  yapmanýn  insan  psikolojisi  ve  iþ  verimi
üzerinde çok olumlu etkisi vardýr. Ancak iyi aydýnlatmada daha çok

enerji tüketimi anlamýna gelmez.

Aydýnlatmada verimli (etkinlik faktörü
yüksek) ýþýk kaynaklarýnýn kullanýlmasý
enerjinin daha verimli kullanmamýza neden
olur. Iþýk kaynaklarýnýn verimli olanlarla
deðiþtirilmesi, enerjide önemli bir tasarruf
saðlayacaktýr.

Verimli ve iyi bir aydýnlatma için;
�  Duvar,  tavan ve dekorasyon

malzemesinin  mümkün olduðunca açýk renkli
seçilmesi,

� Yüksek verimli uygun ýþýk kaynaðý ve ýþýðý en verimli þekilde
kullanan armatürler seçilmelidir.
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� Þeffaf abajurlar ýþýðý daha az engeller. Armatürün düzenli bakýmý

yapýlmalýdýr. Ýyi bakýmý yapýlmayan armatür ýþýðýn %50�sini yayar,
%50�sini yutar.

� Aydýnlatmayý okuma, çalýþma ve güvenlik (merdivenler gibi)
için gerekli  alanlarda  yoðunlaþtýrýn.  Diðer  alanlarda  aydýnlatmayý
azaltýn. Ancak aþýrý aydýnlýk ve karanlýk alanlar oluþturmayýn.

� Dimmerli ýþýk ayarlayýcýlarý (ýþýðý kýsabilen) kullanarak, lambalara
giden  enerjiyi kontrol edebilirsiniz. Iþýðýn parlaklýðý televizyon
izlerken  azaltýlabilir,  okurken  ise  arttýrýlabilir.  Ancak  çok  parlak
ýþýk veren halojen lambalý köþe lambalarý ýþýðý kýsma özelliðine sahip
olsa bile çok yüksek güçler harcalar ve kýsýlsalar bile enerji tüketiminde
büyük bir düþüþ saðlanmaz.

� Bina  dýþý  aydýnlatmasýnda  ve  gerektiðinde  ev  içinde  zaman
zaman  girip  çýktýðýnýz  ve  sýklýkla  ýþýðý  açýk  unutulan  bölümlere
fotoselli üniteler veya zaman ayarlayýcý cihazlar kullanýn.

� Lamba yüzeylerini ve lamba muhafazalarý üzerinde biriken kir
ve tozlar lambanýn aydýnlatma verimini azaltýr, temizleyin.

� Odadan ayrýlýrken lambalar kapatýlmalýdýr.

� Gün ýþýðýndan  maksimum düzeyde yararlanabilmek için uygun
kontrol sistemlerinin kullanýnýz.

Evlerde aydýnlatmada tasarruf için kompakt lambalar önerilebilir.
Örneðin 75 watt�lýk akkor flamanlý lambaya karþýlýk, 15 watt�lýk bir
toplu flüoresan lamba kullanarak %80 tasarruf saðlanabilir.

� Ofislerde en uygun aydýnlatma fluoresan lambalarla yapýlabilir.
Ofislerde tüketilen toplam elektrik enerjisinin % 50�sinden fazlasý
aydýnlatmaya harcanmaktadýr. 38 mm yerine çaplý 20W,40W ve



32
65Wlýk lambalar, 26 mm çaplý sýrasýyla 18W, 36W ve 58W�lýk
flüoresan lambalar kullanýlmaya sunulmuþtur.

� Ofislerde elektronik balastlý 58 W�lýk fluoresan lambalarýn
kullanýldýðý verimli armatürlerle birlikte otomatik kontrol sistemlerinin
de kullanýlmasý ile %75 �lere ulaþan enerji tasarrufu saðlanýr.

� Endüstriyel aydýnlatmada: Yüksek basýnçlý cýva buharlý lamba
yerine, özel metal hali de lamba kullanýlýrsa ayný aydýnlýk düzeyinde
yaklaþýk % 30, yüksek basýnçlý cýva buharlý lamba yerine özel yüksek
basýnçlý sodyum buharlý lamba kullanýlýrsa ayný aydýnlýk düzeyinde
yaklaþýk % 40 tasarruf saðlanýr.

� Yol aydýnlatmasýnda: Yüksek basýnçlý cýva buharlý lamba yerine
özel yüksek basýnçlý sodyum buharlý lamba kullanýlýrsa ayný aydýnlýk
düzeyinde yaklaþýk % 50, yüksek basýnçlý cýva buharlý lamba yerine
yüksek basýnçlý sodyum buharlý lamba kullanýlýrsa ayný aydýnlýk
düzeyinde yaklaþýk % 60 tasarruf saðlanýr.

� Bahçe ve çevre aydýnlatmasýnda ise yüksek basýnçlý cýva buharlý
lamba yerine, alçak basýnçlý sodyum buharlý lamba tercih edilirse,
ayný aydýnlýk düzeyinde yaklaþýk % 70 enerji tasarrufu elde edilebilir.

KÜÇÜK ÝÞLETMELERDE TASARRUF  ÝÇÝN
ÖNERÝLER

Basit iþletme önlemleri alýnarak enerji tüketiminde verimin
arttýrýlmasý her zaman mümkündür.

� Elektrik faturalarýnýn izlenmesiyle iþe baþlayabilirsiniz. Bir
anlamda enerji yönetimi programýna baþlatmýþ olursunuz ki düzenli
olarak deðerlerin tablolaþmasý veya grafikleþmesi aþýrý tüketimlerin
hemen fark edilmesini saðlayacaktýr.
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� Kullanýlmayan elektrikli aygýtlar kapatýlmalýdýr. Bunlara örnek

olarak fanlar, lambalar, kompresörler gösterilebilir.

� Elektrik sistemine ait bir bakým programý oluþturulmalýdýr.
Elektrikli aygýtlar periyodik olarak bakýma alýnmalýdýr.

� Personelin enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi için bir
enerji yönetimi programý baþlatýlmalýdýr.

� Ýþletmedeki pik talep deðerini düþürmek için yeni bir çalýþma
programý  yapýlmalýdýr.

� Basit iþletme önlemlerin yaný sýra, elektrik tüketen aygýtlar
verimli olanlar ile deðiþtirilebilir veya tasarrufa katký saðlayacak ek
ekipmanlarla donatýlabilir.

� Tüketimi daha iyi izlemek için ölçme ve kontrol aygýtlarýnýn
eklenmesiyle elektrik enerjisinde tasarruf için yeni olanaklar saðlanýr.

KALÝTELÝ ELEKTRÝK ENERJÝSÝ

Kaliteli elektrik enerjisi program dýþý kesintiler olmaksýzýn, sürekli
var olan, frekans ve gerilim düzeyi kabul edilebilir sýnýrlar içinde
olan enerjidir. Tüketicilerin kullandýðý enerjinin frekansý, ülkenin her
yanýnda 50 Hz, voltajý da anma gerilimine göre; alçak gerilimde 220-
 380 V, orta gerilimde 6.3, 10.5, 15.8, 31.5, 34.5 kV, yüksek gerilimde
154 ve 380 kV�dur. Enerji kullanýcýlarýnýn en çok þikayetleri enerjinin
sürekli olmayýþý, gerilim ve frekans deðiþimidir.

Santrallerde üretilen enerjinin tüketim noktalarýna kadar gelmesi
ve tüketilmesi zaman bakýmýndan �anýnda� olmakla birlikte, bir çok
iletim hatlarý, çok sayýda trafolar, jeneratörler, kapasitör ve þalt
teçhizatýnýn görev yapmasý ile olur. Ýþte bu çok sayýda teçhizatýn yer
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aldýðý þebekeye enterkonnekte sistem diyoruz. Bu þebeke ülkemizin
her yerini bir að gibi sarmýþ ve tüm tüketicilerin gereksinim duyduðu
elektrik enerjisini saðlamaktadýr.

Ýlgili þirketlerin tamamý, iþletmeci olarak, enterkonnekte sistem
içerisinde birbirine baðlý ve birbirine karþý sorumludurlar. Birinin
sorumluluk alanýndaki sorun mutlaka diðerini etkilemektedir. Bu
þirketlerin tamamýnýn görevi tüketiciye kesintisiz kaliteli elektrik
enerjisi vermektir.

ENERJÝDE TÜKETÝCÝ HAKLARI

Tüketiciyi koruma ile ilgili temel tüketici haklarýna baktýðýmýzda
þunlarý görürüz;

� Tüketicinin elektriði kaliteli olarak kullanma hakký vardýr. Varolan
standartlarýn dýþýnda verilecek elektrik kabul edilemez.

� Standartlarýn dýþýna çýkýldýðý anda tüketicilerin can ve mal
kayýplarý oluþacaktýr.

� Elektriðin düzenli, sürekli verilebilmesi için gerekli planlama,
yatýrým ve bakýmýn zamanýnda yapýlmasý ile olur.

� Rekabet koþullarý birden çok alýcý ve satýcý olma koþuluna baðlýdýr.
Serbest olarak fiyat tespit edilirse, özelleþme ile oluþacak tekelleþme
sonucunda, tüketici korumasýz kalacaktýr.

� Tüketici kendi sözleþmesinden imtiyaz sözleþmesine (veya lisans
sözleþmesine) kadar bilgi edinme hakký vardýr.

� Tüketiciler örgütleri aracýlýðý ile,  kendilerini ilgilendiren konularda
karar alýnýrken karar süreçlerine katýlma hakký olmalýdýr.
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Elektrik enerjisinde etkinlik ülke genelinde her yerde ihtiyaç

duyulduðunda elektriðin ayný kalitede ve yeterli miktarda olmasý
anlamýna gelmektedir. Elektrik enerjisinde verimlilik kavramý salt
bir kar/zarar esasýna deðil, ülkemizin geliþmiþlik ölçütlerini de içinde
sosyal etkilerini de dikkate alan bir deðerlendirme yapýlmasý anlamýna
gelmektedir. Bu açýdan elektrik enerjisi maliyeti doðru hesaplanmalý
ve hizmetin kaliteli ve sürekli kýlabilecek bir fiyat politikasý
benimsenmelidir.

Enerji sektörü uzun vadeli, merkezi ve stratejik bir planlama
gerektiren bir yapýdadýr. Elektrik enerjisi depo edilemezliði nedeni
ile üretildiði anda tüketilmek zorundadýr. Bu yüzden elektrik enerjisi
sektörü, üretim sürecinden daðýtým sürecine kadar bir süreklilik ve
bütünlük göstermeli, üretim- iletim ve daðýtým tesislerinin bir bütün
halinde düþünülüp planlanmasý, yatýrýmlarýn her biri diðerine paralel
yürütülüp zamanýnda bitirilmesi gerekmektedir. Buradan açýkça
anlaþýlacaðý üzere sektör yapýsý merkezi planlamayý ve doðal bir tekeli
zorunlu kýlmaktadýr.
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SONUÇ

� Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi (EÝEÝ) Genel Müdürlüðü çalýþmalarýna
göre, çok az bir masraf ile ülkemizde yýlda 2.1 milyar dolar enerji
tasarrufu yapmak olanaklýdýr. Bu rakam bir nükleer santral maliyeti
kadardýr.

� Enerjisinin %60�ýný ithal etmek zorunda olan ve enerjisini etkin
ve verimli kullanamayan ülkemizde enerji tasarrufu yaþamsal bir
olaydýr.

� Enerji tasarrufu, çevre dostu yeni bir enerji kaynaðýdýr. En ucuz,
en temiz ve barýþçý enerji, tasarruf edilen enerjidir.

� Enerjiyi etkin, verimli kullanan projeler desteklenmeli; Binalarda
ýsý yalýtýmý kurallarý standardý olan TS 825 uygulamasý ciddi bir
biçimde izlenmeli; enerji tasarrufu, projelerde aranýlan temel ölçülerden
biri olmalýdýr.

� Enerji tasarrufu; iþ gücümüzde, üretimde, konforumuzda ve
herhangi bir azalma olmadan enerjiyi etkin ve verimli kullanmak,
israf etmemektir.

� Enerji tasarrufu, enerjinin akýllýca kullanýmý ile kayýplarýn en
aza indirilmesi, ayný enerji ile daha çok iþ yapýlmasý veya ayný iþ için
daha az enerji kullanýmý anlamýný taþýmalýdýr.

� Enerji tasarrufu, iki ampulden birini söndürerek yapýlan kýsýntý
deðil, ihtiyaçlar ve konfor þartlarý içinde, fazladan tüketilen enerjinin
tasarruf edilmesi anlamýný taþýmalýdýr.

� Enerji tasarrufu haftasý, yýlda bir kutlanacak hafta olmaktan
çýkarýlmalý, yaþam biçimi haline getirilmelidir.
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� Enerji tasarrufu, �Bu dünya bize atalarýmýzdan miras kalmadý,

biz onu çocuklarýmýzdan ödünç aldýk� özdeyiþi çerçevesinde
deðerlendirilmelidir.

E N E R J Ý  Y A Þ A M D I R ,  B O Þ A   H A R C A M A !
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UNUTMAYIN !

Sizinde yapabileceðiniz þeyler var.

Basit enerji tasarrufu önlemleri ile,

� Aile bütçenize

� Ülke ekonomisine

� Ülkenin enerji baðýmlýlýðýnýn azaltýlmasýna

� Çevre ve hava kirliliðinin önlenmesine

� Dünya fosil yakýtlarýnýn korunmasýna,

� Küresel ýsýnmanýn denetlenmesine katkýda
bulunabilirsiniz.
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Basýnda
Odamýz
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