
Sevgili Kiracılar,

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYIN, AMA DOĞRU ŞEKİLDE!

Geçtiğimiz sonbahardan bu yana enerji fiyatlarında, 
özellikle de doğalgaz fiyatlarında büyük artışlar oldu.  
Petrol, kömür ve elektrik fiyatlarında da belirgin bir artış 
yaşandı. Şu anda enerji piyasasında kısa vadede bir ge-
vşeme beklenmemektedir ve maliyetleri düşürmenin tek 
yolu tüketimi azaltmaktır. 

Elektrik
•  Mümkünse elektronik cihazlarınızı tamamen kapatın. 

Cihazları bekleme modunda bırakmayın. Prizdeki ek 
bir anahtar veya çıkarılabilir bir güç şeridi söz konusu 
tasarruf uygulamalarınızı destekleyebilir.

•  Buzdolabınızı yaklaşık 7°C‘ye ayarlayın.
•  Buzdolabı kapısını açık bırakmayın ve hızlıca kapatın.
•  Buzdolabı: Dondurulmuş yiyeceklerin buzunu buzdo-

labında çözün.
•  Buzdolabı: Atık ısının dağılmasını sağlamak için cihaz 

ile duvar arasında bir mesafe bırakın.
•  Dondurucu bölmesi: Düzenli olarak buzunu çözün: 1 

cm kalınlığında bir buz tabakası, dondurucu bölmesi-
nin elektrik tüketimini iki katına çıkarır.

•  Çamaşır makinesi: Makineyi yarı boş çalıştırmak yeri-
ne tamamen dolunca çalıştırın.

•  Güneş enerjisinden faydalanmak ve çamaşırları daha 
iyi kurutabilmek için mümkünse çamaşırlarınızı gü-
neşli günlerde yıkayın.

•  Çamaşır makinesi: Enerji tasarruf programını kullanın 
(Eko program) / düşük yıkama sıcaklığı / ön yıkamasız.

• Bulaşık makinesi: Enerji tasarrufu programını (Eko 
program) / düşük yıkama sıcaklığında / ön yıkamasız 
kullanın.

•  Bulaşık makinesi: Makineyi yarı boş çalıştırmak yerine 
tamamen dolunca çalıştırın.

•  Aydınlatma: Halojen lambaları LED lambalarla değişti-
rin.

•  Aydınlatma: Kullanmadığınız zamanlarda ışığı kapalı 
tutun.

•  Yaz aylarında vantilatör veya kış aylarında ise ısıtıcı 
kullanmaktan kaçının.

•  Fırın: Pişirme sıcaklığını düşürmek için üst/alt ısı yeri-
ne konveksiyonlu pişirme yapın.

•  Ocak: Pişirirken tencere kapağını kullanın, aksi takdir-
de çok fazla ısı kaçar.

•  Su ısıtıcısı: Sadece gerekli miktarda su kaynatın.
•  Kaynatma işlemi için su kaynatmaya yönelik su ısıtıcısı 

kullanın.
•  Ev aletlerini ihtiyaca göre kullanın: Sadece gerekli 

giysileri ütüleyin, süpürgeleri amaca yönelik kullanın.
•  Yeni cihazlar satın alırken, enerji verimlilik sınıfı en iyi 

olanları tercih edin.

Günlük yaşamınızda küçük değişiklikler yaparak nasıl 
enerji tasarrufu yapabileceğiniz ve böylece artan mali-
yetleri nasıl azaltabileceğiniz ve aynı zamanda çevre için 
neler yapabileceğiniz konusunda size ipuçları vermek 
istiyoruz.  
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Öneri: Tüm radyatörlerin ve sıcak su noktalarının 
tüketimini doğrudan bireysel dijital tüketim sayaç-
larından okuyabilirsiniz. Bu şekilde, özellikle nerede 
daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğunu görebilir ve 
tüketiminizi buna göre düzenleyebilirsiniz.

Bu yılın başından beri SAGA size aylık tüketim özeti 
sunmakla yükümlüdür. Bunun için meineSAGA kiracı 
portalımızı kullanın.

Burada her ay ısıtma ve sıcak su tüketim verilerinizi oku-
yabilir ve karşılaştırmalı değerler alabilirsiniz. Bu şekilde 
her ay ne kadar enerji tasarrufu yaptığınızı görebilirsiniz. 
www.meine.saga.hamburg sayfasına kaydolun.

TÜKETİMİNİZİ KONTROL EDİN

Duş almak, banyo yapmak veya bulaşık yıkamak için 
suyun ısıtılmasını gerektirir ve bu da çok fazla enerji 
tüketir. Aşağıdaki şekilde tasarruf sağlayabilirsiniz:

•  Daha kısa duşlar alarak sıcak su tüketimini azaltın (ör-
neğin on dakika yerine sadece dört dakika). Sabunla-
nırken suyu kapatın.

•  Çok sıcak duş almayın.
•  Küvette yıkanmaktan vazgeçin. Küvetin doldurulması 

140 litre suya, yani ekonomik bir duş başlığı ile her biri 
beş dakikalık yaklaşık beş duşa eşdeğerdir.

•  Ellerinizi soğuk suyla yıkayın.
•  Bulaşıkları ılık akan suyun altında yıkamayın.
•  Dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatın.
•  Sıcak suyun kullanılmadan akmasına izin vermeyin.

Sıcak SuIsıtma
Her radyatörün üzerinde bir termostat vardır. Bu termos-

tat doğru ayarlandığında, ısıtma döneminde oldukça 
fazla enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı olur:

•  Orta derecede ısıtın!
•  Termostatın üzerindeki rakamlar ne anlama geliyor?

d 1 2 3 4 5

6°C 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C

•  Bir derece daha düşük oda sıcaklığı yaklaşık yüzde 
altı oranında enerji tasarrufu sağlar.

•  Kullanılmayan odaları 16 derecenin üzerinde ısıtmayın 
ve bu odaların kapılarını kapatın.

•  Pencereleri sonuna kadar açarak kısa süreli ve düzenli 
havalandırma yapın ve bunu yaparken termostatı 
kısın.

•  Üstten açılan pencerelerle havalandırma yapmayın, 
çünkü bu çok az hava değişimi ile çok fazla ısının 
dışarı çıkmasına izin verir.

•  Radyatörleri havalandırın ve temizleyin. Bu, radyatö-
rün verimliliğini artırır.

•  Radyatörü kapatmayın veya bloke etmeyin. Böylece 
radyatörün verimliliğini artırabilirsiniz.

•  Evde uzun süre olmadığınızda termostatları kısın.
•  Ev içinde mevsime uygun kıyafetler giyin.
•  Odalardaki nemi azaltın, bu ısıtma enerjisinden tasar-

ruf sağlar.
•  Geceleri pencerelerdeki perdeleri, panjurları ve göl-

gelikleri kapatın. Bu şekilde, pencerelerden dışarıya 
daha az ısı kaçar.

•  Güneş ışığından yararlanmak için gün boyunca per-
deleri açın.

•  Mümkünse çamaşırları dışarıda kurutun.


