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HEM SİZ KAZANIN
HEM TÜRKİYE KAZANSIN

“Türkiye Enerjisini Topluyor” kitapçığı, elektrik, gıda, su, giyim, ısınma 
gibi konularda tasarruf sağlamak amacıyla dikkat edilmesi gereken 

noktaları vurgulamak için hazırlandı.
 

2009 yılında hayata geçen “Türkiye Enerjisini Topluyor”; elektrikli 
aletlerin evlerde en tasarruflu ve verimli şekilde kullanılması 

konusunda toplumsal bilincin güçlenmesine  katkıda bulunmayı 
amaçlayan; tüketim alışkanlıklarını değiştirerek evlerde nasıl tasarruf 

yapılabileceğini anlatan bir sosyal sorumluluk projesi. 

Prof ilo Dayanıklı Ev Aletleri olarak, enerji verimliliği sağlayan 
ürünlerimizle hem doğal kaynakların ve çevrenin hem de aile 
bütçesinin korunmasına destek sağlamakla yetinmiyoruz bu 

ürünlerin doğru ve tasarruflu kullanımını anlatma sorumluluğunu 
üstleniyoruz.

Bir evde yapılan tek bir davranış değişikliği dahi çevre, aile bütçesi ve 
ülke ekonomisi için önem taşıyor. Prof ilo olarak, “Türkiye Enerjisini 

Topluyor” ile bu değişimi ülke çapında yüzlerce evde sağlayarak 
topluma katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 

 
Tasarruf yapmak artık bizim elimizde!
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ENERJİ TASARRUFU

BUZDOLABI & DERİN DONDURUCU >>
• Pişirme işlemi sona erdikten sonra içinde yemek olan tencere, 
buzdolabına 30 dakika bekledikten sonra kaldırılmalıdır. Sıcak olan 
kaplar buzdolabının fazla elektrik harcamasına sebep olacaktır.

• Buzdolabının üzerine veya raflarına örtü örtülmemelidir. Örtüler, 
buzdolabınız içerisinde mikrop oluşmasına ve fazla elektrik 
harcamasına sebep olacaktır.

• Yemek dolu tencereler buzdolabına kapağı tamamen kapatılmış 
olarak kaldırılmalıdır. Tencerenin kapağı tam kapatılmaz ise 
buzdolabındaki nem, karlanmayı artıracağı için buzdolabının daha 
çok elektrik tüketmesine sebep olacaktır.

• Buzdolabını, mutfağın en soğuk noktasına, 
duvarla arasında bir karış mesafe olacak şekilde 
yerleştirmelisiniz. Bu sayede buzdolabının 
elektrik tüketimini azaltabilirsiniz.

• Buzdolabınızın enerji verimliliğini artırmak 
için kapısının içindeki kenar bantlarının ayda 
bir kez sabunlu su ile temizlenip kurutulması 
gerekmektedir.

• Buzdolabının ve derin dondurucunun en uygun iç sıcaklık değerleri; 
buzdolabı için +4 derece, derin dondurucu: -18 derecedir. Daha 
düşük ya da yüksek sıcaklıklar gereğinden fazla elektrik tüketimine ve 
gıdaların bozulmasına sebep olacaktır.

• Buzdolabı en çok elektrik tüketen cihazdır. 
Enerji tasarrufu yüksek modellerden 
seçilmesine ve verimli biçimde çalıştırılmasına 
dikkat etmeliyiz.
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ENERJİ TASARRUFU

ÇAMAŞIR MAKİNESİ >>

• Çamaşırlarınızın uzun ömürlü olmasını 
sağlamak, hem de enerji tasarrufu yapmak için 
kıyafetlerin üzerindeki etiketlerde bulunan 
sıcaklık değerine göre yıkamalısınız.

• Çamaşır makinesi, yükleme kapasitesi tam olarak kullanılacak şekilde 
doldurulmalıdır. Çamaşır makinenizi az sayıda çamaşırla, 
sık çalıştırmak elektrik faturanızın yükselmesine sebep olacaktır.

• Çamaşır makinenize gereğinden fazla deterjan konulması, 
çamaşırınızın daha temiz olmasını sağlamaz. Aksine, daha fazla 
elektrik harcanmasına sebep olarak, elektrik faturanızın yükselmesine 
sebep olacaktır.

• Çamaşır makineleri gereğinden fazla sıcak 
su kullanılmadan çalıştırılmalıdır. Sıcak su ile 
çalıştırmak elektrik faturanızın yükselmesine 
sebep olacaktır.

• Çamaşır makinesini az doldurursanız elektrik israf edersiniz. Çamaşır 
makinesini kapasitesi üzerinde doldurursanız, makinenin ömrünü 
kısaltırsınız. Çamaşır makinesini her zaman ekonomik ve kısa yıkama 
programları ile çalıştırmalısınız. Böylelikle, elektrik ve su tasarrufu 
yapmış olursunuz. Çamaşırlarınızı her zaman yüksek sıcaklıkta yıkarsanız 
hem gereksiz yere enerji harcar, hem de çamaşırlarınızı yıpratırsınız.

• Klimalar sıcak havalarda evin içini soğutmak için tasarlanmıştır ve 
klima çalıştırarak evinizin içini soğutabilirsiniz. Elektrik tasarrufu için 
yazın perdelerinizi mümkün olduğunca kapalı tutmalısınız.

• Sıcak havalarda klima 23 derecede 
çalıştırılmalıdır. Sıcaklığı belirli bir derecede 
sabit tutmak elektrik tasarrufu yapmanızı 
sağlar.

KLİMA >>
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ENERJİ TASARRUFU

BULAŞIK MAKİNESİ >>

• Bulaşık makinenizi kullanırken su ve elektrik tasarrufu sağlamak için;
Bulaşık makinenizi ilk aldığınızda kötü koku ve tozu temizlemek 
için bir defalığına deterjan kullanarak, içerisinde bulaşık olmadan 
çalıştırabilirsiniz.  
• Bulaşık makinenizi çalıştırırken tam olarak doldurmaya özen gösterin. 
Az bulaşığınız için makineninizin yarım yük opsiyonunu kullanabilirsiniz. 
Bu sayede hem sudan hem de elektrikten tasarruf edersiniz.
• Bulaşıklarınız çok kirli değilse, ekonomik yıkama programlarını tercih
etmelisiniz

• Bulaşık makinesini 50 derece sıcaklıkta kullanmanız, bulaşıklarınızı
temiz olması için yeterli olacaktır.

• Bulaşık yıkarken elde yıkama yerine 
bulaşık makinesi kullanımı tercih 
edilmelidir. 12 kişilik bulaşık elde 
yıkandığında bulaşık makinesine göre 
2 kat daha fazla elektrik ve su harcarsınız.

FIRIN & ANKASTRE & OCAK >>

• Derin dondurucudan çıkan donmuş gıdaları pişirmeden önce bir 
süre mutfak tezgahında kendiliğinden çözülmesi için bekletiniz.

• Pişmiş bir yemeği tekrar ısıtarak servis 
etmek için mikrodalga fırınların kullanımı 
enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

• Ocağın üzerine yerleştirilen tencerenin genişliğinin, mümkünse 
ocağın üstü ile eşit veya daha büyük olmalıdır. Böylelikle 
ocaktan yayılan ısı gereksiz harcanmamış olacak ve yemeğiniz 
daha çabuk pişecektir. 
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ENERJİ TASARRUFU

TELEVİZYON >>

• Gece yatarken veya seyahate giderken 
televizyon f işten çekilmelidir Televizyonunuzun 
ses seviyesi artıkça elektrik tüketimi artacaktır.

• Televizyonlar, üzerlerindeki açma-kapama tuşları kullanılarak 
kapatılmalıdır. Televizyonunuzun üzerindeki kırmızı ışığın sürekli 
yanması, elektrik faturanızın yükselmesine neden olacaktır.

KÜÇÜK EV ALETLERİ >>

• Elektrik f iyatları gece 22:00’den sonra ucuzlar, ütüyü bu saatte 
yapmak tasarruf etmenizi sağlar. Ütü ısınırken çok elektrik tüketen bir 
cihaz olduğu için çok miktarda çamaşırı tek seferde ütülemek elektrik 
tüketiminizi azaltır. Ütü yapmadan önce çamaşırların 
tamamen kurumasını beklemelisiniz.

• Elektrikli su ısıtıcıları (kettle) çalıştırılırken 
içine ihtiyaç duyulan miktar kadar su 
doldurulmalıdır. Daha fazla su konulması 
elektrik tüketimini artıracaktır.

• Ütünün, ütüleme işleminin bitmesine 5 dakika kala f işten çekilmesi 
elektrik tasarrufu sağlar.

• Elektrikli süpürgelerin  toz torbasının ve filtresinin düzenli bir 
şekilde temizlenmesi daha az elektrik tüketilmesini sağlar.

• Saç kurutma makinelerini yüksek 
sıcaklıkta ve amacı dışında kullanmanız 
elektrik faturanızın artmasına neden 
olacaktır. 
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• Televizyonlar, üzerlerindeki açma-kapama tuşları kullanılarak 
kapatılmalıdır. Televizyonunuzun üzerindeki kırmızı ışığın sürekli 
yanması, elektrik faturanızın yükselmesine neden olacaktır.

ENERJİ TASARRUFU

AYDINLATMA >>

• Evinizde verimli ve tasarruflu bir aydınlanma olması için;
• Duvarlarınızı ve tavanlarınızı açık renklere boyayınız.
• Enerji verimliliği yüksek kompakt floresan ampuller tercih ediniz.
• Ampullerin üzerinin haftada bir kez mutlaka tozunu alınız.

• Ampul yüzeyleri haftada bir kez kuru bezle temizlenmelidir. Tozlu 
ampullerden daha az ışık yayılacağını unutmamak gerekir. 

• Yeni teknoloji ürünü olan kompakt floresan 
ampuller, eski teknoloji olan akkor ampullere 
kıyasla aynı miktarda ışığı, 5 kat daha az 
enerji tüketerek yayarlar ve 10 kat daha uzun 
ömürlüdürler.

• Evinizin daha çok ışığa ihtiyaç duyulan 
kısımlarında birden fazla küçük lamba 
kullanmak yerine bir adet büyük lamba 
kullanmak elektrik tasarrufu sağlar. 

• A+++ sınıfı çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi diğer sınıf 
makinelere göre daha az elektrik tüketir.

• Çamaşır makinenizi ve bulaşık makinenizi saat: 22:00’de veya daha 
geç saatlerde çalıştırırsanız aylık elektrik faturanızda 5 – 10 TL’lik 
indirim sağlayabilirsiniz (eğer 3 zamanlı mesken tarifesi geçerliyse).

GENEL BİLGİLER >> 

• Elektrikli ev aletlerinde yüksek enerji 
tasarruflu modellerin (A+, A++, A+++) tercih 
edilmesi, enerji tasarrufunu artırarak aile 
bütçenize kazanç sağlar.
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YAKIT  TASARRUFU

ISINMA >>

• Yakıt tasarrufu yapmak ve ısınmak için 
binanızın mantolamasının yapılması gerekir.

• Sobada kullandığınız kömürü uygun şekilde 
saklamanız gerekir. Depo kuru olmalı ve hava 
almalıdır. Yeni alınan kömür geçmiş yıldan 
kalanlardan ayrı saklanmalıdır. Kömür yığını 
yüksekliğinin fazla olması kömürün kendi 
kendine yanmasına neden olur. Bu durum son 
derece tehlikelidir.

• Kalorifer peteklerinin önü boş bırakılırsa, daha az yakıt harcanmasını 
sağlarsınız.

• Soğuk hava girişinin en büyük bölümü kapı 
altlarından olur, dolayısıyla kapıların altı 
yalıtılmalıdır Böylece yakıt harcamanızda 
tasarruf edebilirsiniz.

• Evinizde ısı kaybını önlemek ve tasarruf etmek 
için; pencere ve kapılarınızın kenarlarından soğuk 
hava girmesini engellemek için sızdırmaz şeritler 
kullanmalısınız. Evinizde sürekli kullanılmayan 
odaları gereksiz yere ısıtmayın ve bu odaların 
kapısını kapalı tutunuz.

• Kış mevsiminde ideal oda sıcaklığı 20 derecedir. Kış günlerinde oda 
sıcaklığının 1 derece azalması ile aylık doğal gaz faturanızda 10 -15 TL’lik 
kazanç sağlayabilirsiniz. 

• Evinizi havalandırılırken kombinizi kapatmanız daha az doğal gaz 
ya da elektrik harcamanızı sağlayacaktır.

• Radyatör ile duvar arasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları 
yerleştirmek, kalorifer peteklerinin (radyatör) verimliliğini artırmaya 
yardımcı olur.
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YAKIT  TASARRUFU

• Bütün muslukları kapatarak 2 saat boyunca 
hiçbir şekilde su tüketmeden sayaçtaki 
değerleri takip etmelisiniz. İki saatin sonunda 
sayaçtaki değer ilk baştakinden farklı ise evde 
su kaçağı var demektir.

• Su tasarrufu yapmak için püskürtmeli duş 
başlığı kullanmaya, sifon rezervuarlarının içine 
suyla dolu 1,5 litrelik pet şişe konulmasına,
su sızdıran muslukların tamir edilmesine dikkat 
etmeliyiz.

• Öğlen saatleri kapı önünü yıkamak ve bahçe sulamak için uygun 
değildir. Bahçe sularken sıcaklığın düşük, buharlaşmanın az olduğu 
sabah veya akşamüstü saatleri tercih edilmelidir.

• Sağlık ve emniyet açısından tehlike 
yaratmaması için, soba mümkün olduğunca 
baca deliğine yakın olmalı ve baca bağlantısı 
olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Sobayı tutuşturmak için benzin, gaz yağı 
veya ispirto kullanılmamalıdır. Soba ve 
borunun içindeki nemi almak için yeni alınan 
sobada 1 -2 saat süre ile odun yakılması 
gerekir.

• Yakıt tasarrufu yapmak için kış geceleri perdeler, kalorifer peteklerini 
kapatmayacak şekilde kapatılmalıdır.

• Kombinizin bulunduğu odadaki havalandırma menfezi odaya düzenli 
hava girmesini sağlar, her zaman açık tutulmalıdır. Doğalgazın temiz ve 
verimli bir biçimde yakılması için temiz havaya ihtiyaç vardır.

• Meyve ve sebzeleri, bir kap soğuk suyla doldurup kabın içerisinde 
yıkamalıyız. Böylelikle, su israfını önlemiş oluruz.

SU TASARRUFU
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SU TASARRUFU

• Su tasarrufu yapmak için; küveti doldurmak yerine duş alarak 
banyo yapmalıyız. Tuvalete kağıt havlu, bebek bezi, sigara izmariti 
gibi maddeler tuvalete atmamalıyız. Yağmurlu havalarda arabamızı 
yıkamamalıyız.

• Yanlış alışkanlıklarımızı bırakıp doğrusunu öğrenerek; meyve-sebzeyi 
akan suyun altında yıkamayarak;  diş fırçalarken suyu açık tutmayarak, 
bulaşıkları elde yıkamak yerine bulaşık makinesi kullanarak, aylık su 
faturanızı 50 TL’den 45 TL’ye indirebilirsiniz.

• Şofben ya da termosifonlarınız sıcak su 
kullanacağınız yere yakın olmalıdır.
Termosifon sıcaklığı en fazla 50 dereceye 
ayarlanmalıdır. Şofben ve termosifonunuzda 
su sızıntısı olmamasına dikkat  ediniz.  Su 
sızıntısı olursa mutlaka tamir ettiriniz.

GIDA & GİYİM
• Dilimlenmiş hazır ekmeklerin raf ömrü yalnızca bir haftadır. Bu 
nedenle ekmekler ihtiyaç olundukça alınmalıdır.

• Bir ürün alınırken dikkat edilmesi gereken 
husus ihtiyacın karşılanması ve bütçeye 
uygun olmasıdır.

• Hazır gıda almak hem pahalı hem de 
sağlıksızdır. Hazır gıdalar yerine evde yapılan 
yemek daha ucuza geleceği için aile bütçenizden 
daha az harcama yapmış olursunuz.

• Pirinç, kuru ve serin yerlerde; kutu süt  açılmadan önce dolapta, 
açıldıktan sonra buzdolabında; yumurta ve et ise buzdolabında 
saklanmalıdır.
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GIDA & GİYİM

• Alışveriş yaparken tasarruf etmek için ihtiyaçlarınızı belirleyerek, alışveriş 
listesi hazırlamalısınız. Böylelikle sadece ihtiyacını olan ürünleri alır, paranızı 
tutumlu bir biçimde harcamış olursunuz.

• Ekmek alırken o gün ailecek yiyeceğiniz kadar ekmek almalısınız. 
Ekmeği dilimleyerek sofraya getirirseniz, koparılarak yenildiğinde 
artacak ve çöpe atılacak parçaları önlemiş olursunuz. Bayat ekmeklerinizi 
atmamalı, köfte gibi başka yemeklerin yapımında kullanmalısınız.

• Alışveriş yaptıktan sonra 1 ay boyunca faturanızı saklarsanız aylık 
alışveriş harcamanızı hesaplayabilirsiniz. Böylece sonraki aylarda gıda ve 
giyim alışverişine ne kadar bütçe ayırmanız gerektiğini bulabilirsiniz. 
Satın aldığınız kıyafette herhangi bir sorun (yırtık, delik, bozuk fermuar, 
vs) fark ederseniz 1 ay içerisinde faturanız ile birlikte aldığınız ürünü 
değiştirme hakkınız bulunmaktadır.

• Giysi alırken ihtiyacınızın ne olduğuna 
önceden karar vermelisiniz.  Fiyatının bütçenize 
uygun olup olmadığına, diğer giysileriniz ile 
uyumlu kullanıp kullanmayacağınıza kontrol 
etmelisiniz.

• Ay sonu alışveriş yapmak, ürünleri daha 
ucuza almayı sağlar.

• Alışveriş için fabrika satış mağazalarını 
(outlet) tercih etmek para tasarrufu sağlar.

• Önerilerimizi uyguladığınızda; aylık harcamalarınızı 50 TL 
düşürebilirsiniz. Bu da yıllık olarak 600 TL’lik bir tasarruf demektir. 
Bu da yaklaşık bir adet tam cumhuriyet altınına denk gelir. 

• Ayrıca enerji ve su tasarrufu ile sadece kendinize iyilik etmiş 
olmazsınız. Yaşadığınız çevreyi daha temiz tutmuş olursunuz. 
Hem siz, hem de ülkemiz kazançlı çıkar.
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