
Lowering the room temperature  
by 1°C results in 6 % energy 
savings

Use oven on convec-
tion, use lids for pots 

Avoid pre-washing
Eco-program and 30°C  
instead of 60°C  

Keep fluff-filter clean 
and run eco-program 
or no dyer at all

Don’t heat empty 
rooms Run dishwasher in 

eco-mode

Turn off heating 
during airing

USE LED 
lights

7°C in the fridge is 
sufficient, defrost freezer 



 

 

 

 

80 milyon enerji değişimi için bir arada! 

Neredeyse her gün medya ve basın tarafından tüketici fiyatları ve enerji maliyetlerindeki keskin artış 

hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Yakıt, gıda ve günlük ihtiyaçlardaki maliyet artışını doğrudan kendi 

cüzdanlarımızda hissediyoruz. Şimdiden daha fazla zorluğa hazırlanmak gerekiyor: örneğin Check24 

karşılaştırma portalı ortalama bir hane için enerji maliyetlerinin %80 oranında artmasını bekliyor. 

Petrol ve elektrik fiyatları da son aylarda zaten keskin bir artış gösterdi.  

Bu duruma öngörülü bir şekilde yanıt verebilmek için dikkatinizi iki şeye çekmek istiyoruz: 

Hepimiz evlerimizde enerji tasarrufuna yardımcı olabilir ve elektrik, gıda, ısınma ve ulaşım 

maliyetlerindeki keskin artışları azaltabiliriz. Günlük yaşamda daha az enerji kullanmanın birçok yolu 

vardır. Çoğu zaman, küçük ayarlamalar bile yeterlidir.  

Tasarruf yollarına örnekler: 

- Soğuk günlerde oda sıcaklığını sadece bir derece düşürürseniz, şimdiden yüzde altı enerji tasarrufu 

yapmış olursunuz.  

- Buzdolabınızı iki kolay adımda minimum 7°C'ye ve dondurucunuzu maksimum -18°C'ye ayarlayın. Bu 

sıcaklıklar yiyeceklerinizi taze tutmak için tamamen yeterlidir 

- Yemek pişirirken daha sık kapak kullanın, fırınınızda üst/alt ısıtma yerine konveksiyon fonksiyonunu 

kullanın, fırını önceden ısıtmayın ve çamaşırlarınızı bir Ekoprogramda yıkayın.  

- Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın www.energiewechsel.de adresindeki web 

sitesinde uygulaması kolay daha birçok enerji tasarrufu önerisi bulabilirsiniz. 

 

Şimdi size, kamu hizmeti masrafları için aylık avans ödemelerinizin miktarını gönüllü olarak ayarlama 

fırsatı vermek istiyoruz. Bunun için lütfen ekteki formu kullanın. Bu seçenekten yararlanmak 

istemiyorsanız, olası ek ödemeler için şimdiden bir rezerv ayırmanızı öneririz.  

Kaynaklarımızı ve daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: 

www.tagesschau.de veya www.spiegel.de 
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