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ENERJIDEN TASARRUF EDIN. ŞIMDI.
BIRLIKTE BU KRIZIN ÜSTESINDEN GELIRIZ

KUZEY BÖLGESI 
IÇIN ENERJI TASARRUFU 

IPUÇLARI

Mevcut enerji politikası, Almanya’da enerji beslemesi-
ni güvence altına almak için büyük zorluklar yaratıyor. 

Bu nedenle hepimizin elini taşın altına koyması ve enerji-
den tasarruf etme görevini üstlenmesi, giderek önemli bir 
hale geliyor. Herkesin üzerine düşeni yapması durumunda 
sonuç olarak etkili bir yöntem ortaya çıkarılabilir.

Herkesin günlük yaşamda kolayca uygulayabileceği 12 
ipucu hazırladık. Bunlar sadece sonbahar ve kışı güvenli 
bir şekilde geçirmenizle kalmayacak, aynı zamanda bütçe-
nizi de rahatlatacaktır.

Enerji tasarrufuna ilişkin diğer ilginç içerikler için bkz. 
energie-sparen-jetzt.sh

Investitionsbank Schleswig-Holstein – IB.SH 

Haus und Grund Kiel e.V. • Industrie- und Handelskammer zu Kiel 
Initiative Klimaschutz Laboe • Kieler Mieterverein e.V. 

SHK Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Kiel 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. 

Emlak sektörü:

Kieler Nachrichten • R.SH – Radio Schleswig Holstein 
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

Medya:

BÖLGE ORTAĞINIZ:
Landeshauptstadt Kiel • Stadtwerke Kiel AG 

Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG 
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH – SFK 

KVG Kieler Verkehrsgesellschaft mbH 
Wissenschaftszentrum Kiel GmbH  

Kieler Wohnungsgesellschaft mbH & Co. KG • KielRegion GmbH 
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs GmbH 

Theater Kiel AöR • Städtisches Krankenhaus Kiel 
KITZ – Kieler Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Altenholz • Dänischenhagen • Flintbek • Gettorf • Heikendorf 
Laboe • Melsdorf • Mielkendorf • Molfsee • Mönkeberg 

Osdorf • Preetz • Quarnbek • Rumohr • Schellhorn • Schönberg  
Schönkirchen • Schwedeneck • Strande

Şehirler ve topluluklar:

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel • Fachhochschule Kiel 
Muthesius Kunsthochschule

Eğitim Kuruluşları:

Baugenossenschaft Mittelholstein eG 
Brasche Immobilien GmbH & Co.KG • dc Services GmbH 

Dr. Dieter Kopplin Grundbesitzverwaltungsgesellschaft mbH 
Dr. Weber Immobilien GmbH • FRANK 

Hans Schütt Immobilien GmbH • Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel 
Heimat-Siedlungsbau „Grünes Herz“ eG • John Spiering GmbH & Co. KG 

Karl-Heinz Pohl Immobilien • Kersig GmbH & Co. KG 
OTTO STÖBEN GmbH • Sabine Pohl Hausverwaltung  

Techage Inh. Bernd Liebezeit e.K. • Vonovia SE  
Wagner Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG 

Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG 
WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG 
Wohnungsbau-Genossenschaft Kiel-Ost eG

Dernekler:

Ayrıntılı bilgi için bkz. energie-sparen-jetzt.sh

http://www.energie-sparen-jetzt.sh
http://www.energie-sparen-jetzt.sh


Kapatarak tasarruf etme 
Günlük yaşamda etkili ve kolay bir 
enerji tasarrufu için ipucu: Odalarımı-
zın kapılarını kapatarak evdeki veya 
apartmandaki ısıtma giderlerini yüzde 
beşe kadar düşürebiliriz. 

Aklınızı kullanın – Fırını kapatın 
Yiyecekleri ısıtmak için mikrodalga, 
ocak veya tost makinesinin fırına 
tercih edilmesi, enerji tasarrufu açı-
sından belirgin derecede daha etkili 
olacaktır.

Kapatın gitsin 
Bekleme modu, fark edilmeden 
elektrik harcayan bir gider kaynağıdır, 
çünkü sadece kırmızı lambacıkları açık 
olduğunda bile cihazlar gereksiz akım 
tüketir. Anahtarlı bir priz bu sorunu 
etkili bir biçimde çözecektir.

Kuru havlular iki kat hızlı kurutur 
Kurutucu için iyi bir ipucu, kurutu-
lacak çamaşırlarla birlikte tambura 
büyük bir kuru havlunun konulması-
dır. Bu sayede kurutma süresi belirgin 
olarak kısalır. Fakat en tasarruflu 
kurutma, halen bir çamaşır ipi ile 
sağlanır.

Buzdolabının içinde bir lamba 
Buzdolabının contaları düzenli olarak 
kontrol edilmeli ve aşınmaları duru-
munda değiştirilmelidir.  
Test amacıyla buzdolabına açık bir el 
feneri koyun. Böylece pürüzlü nokta-
lar ve çatlaklar ortaya çıkar.

Kalanların en iyisi 
Kalan ısıdan yararlanmak için ye-
mekleriniz pişmek üzereyken ocağı 
kapatın. Bu, fırın için de geçerlidir.

Şarj aletlerini dinlendirin 
Akıllı telefonların ve dizüstü bilgisa-
yarların pillerini neredeyse tamamen 
boşalana kadar şarj etmeyin. Üstelik 
bu sayede pilin dayanıklılığı da artar.

Yılın en faydalı ipucu 
Bir su ısıtıcısının kullanılması her du-
rumda suyun ocak üstünde ısıtılmasın-
dan daha iyidir. Ancak: İçine sadece 
ihtiyacınız kadar su doldurun. Isıtılıp 
kullanılmayan her damla su gereksiz 
enerji tüketir.
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Kaloriferler için özgürlük 
Kaloriferler önleri açık olduğunda ve 
perde veya mobilyalarla kapatılmadığı 
zaman en iyi şekilde ısıtırlar. Ayrıca 
kaloriferlerin kısılması, derece başına 
yaklaşık %6 enerji tasarrufu sağlar.

Açıkta bırakmayın, yerine izole edin 
Bodrum katındaki çıplak kalorifer 
boruları, enerjinin tamamının daireye 
ulaşmasına engel olur. Bu nedenle bir 
yapı marketine giderek ucuz bir yalı-
tım maddesi almanız faydalı olacaktır.

Bilinçli ısıtma 
Optimum oda sıcaklığı yatak oda-
larında 17 °C, koridorlarda 15 °C, 
oturma odalarında ve çocuk odala-
rında ise 20 °C’ye kadardır. Önemli: 
Doğru havalandırma, tüm odalarda 
küf oluşumunu engeller.

Serin kafalar için  
Her hafta sadece bir kez ılık duş 
yerine soğuk duş alarak yılda büyük 
miktarlarda enerji tasarruf ederiz.  
Ayrıca soğuk duş, dolaşım sistemini 
uyarır. Deneyin ve kendinizi bunun 
için motive edin.
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