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Burada daha fazla bilgi  
alabilirsiniz

Bielefeld Şehri

Bielefeld Elektrik, Su ve Gaz  
İdaresi (Stadtwerke)

Sosyal yardımlara, konut yardımına ve çok 
daha fazlasına yönelik danışma yardım hattı:
Telefon (05 21) 299-7800 
Pazartesi - Cuma saat 09.00 - 14.00
www.bielefeld.de/energie

Çoğu zaman dikkatimizden kaçan ve yine de enerji tüketimi-
mize önemli ölçüde katkıda bulunan gizli enerji yiyicileri var. 
Aşağıdaki iki sayfada uzun vadede enerji tasarrufu sağlayabi-
leceğiniz pratik ipuçları bulabilirsiniz.

Fakat hepsi bu kadar da değil: Bielefeld Şehri ve Elektrik,  
Su ve Gaz İdaresi (Stadtwerke) önümüzdeki haftalarda  
ve aylarda önerileri ve eylemleri ile birlikte birçok önlemle  
sizi destekleyecek ve böylece hep birlikte enerji tasarrufu 
yapabileceğiz. Bu, eylem paketimizin içindedir:

� Enerji tasarrufu ipuçları 
�  Teşvik ve indirim içeren  

eylemler
� Ödünç ölçüm cihazları verme 
� Teşvikler 
� Bireysel danışmanlık 
� Finansal destek 
� Termografik danışmanlık 
� Yardım hattı

Bielefeld Şehri ve Bielefeld Elektrik, Su ve Gaz İdaresinin  
(Stadtwerke) internet sitelerinde, düzenli olarak güncellediğimiz, 
enerjinin tüm yönleriyle ilgili ipuçları, tavsiyeler ve bilgiler bulabi-
lirsiniz.Tıklayın! Ayrıca sosyal medya kanallarımız aracılığıyla da 
sizlere güncel bilgiler vereceğiz.

#ichmachwasaus

Müşteri Merkezi Jahnplatz Nr. 5

Jahnplatz 5 33602 Bielefeld 
Pazartesi - Cuma saat 09.00 - 18.00, 
Cumartesi saat 10.00 - 16.00 
Telefon (05 21) 51-15 55 
www.stadtwerke-bielefeld.de 
Kundenservice@stadtwerke-bielefeld.de

Stadtwerke Bielefeld GmbH

Ücretsiz yardım hattı 0800-100 71 75

Schildescher Strasse 16 33611 Bielefeld
www.stadtwerke-bielefeld.de/ichmachwasaus

Enerji tasarrufu: 
yapmalıyız, 
yapmak istiyo-
ruz, yapacağız!

Aktif olun, şimdi  
bu etkili enerji tasarrufu 
ipuçları ile enerji ve 
maliyet tasarrufu yapın



Enerji konusu her zamankinden daha acil. Bu sürpriz değil:  
İklim değişikliği gibi faktörler ve Ukrayna savaşının neden  
olduğu değişiklikler, yenilenebilir enerjilere geçişi giderek  
daha acil hale getiriyor. Sonuç: hızlı fiyat artışları, enflasyon,  
gaz yetersizliği, arz güvenliğine ilişkin korkular. Ne yapmalı?  
Şu anda yapılması gereken şey enerji tasarrufudur.

Bielefeld Şehri ve Stadtwerke bu zor zamanlarda yanınızda ve 
açıkça kapsamlı bir enerji tasarrufu konseptini taahhüt etmek-
tedir. Aynı zamanda Bielefeld'de yaşayan herkese sesleniyoruz: 
Siz de katılın!

Bu 12 enerji tasarrufu ipucu ile yılda yaklaşık 1.200 avroya kadar  
tasarruf edebilirsiniz!*

Biz sizin 
yanınızdayız - 
birlikte 
aktif olacağız

İpucu 1 Konutunuzdaki veya evinizdeki sıcaklığı sadece 1°C 
düşürmekle gaz tüketiminizde %6 tasarruf etmiş olursunuz. 
Farklı alanlar için sıcaklık tavsiyemiz: Banyo 22 – 24 °C, oturma  
 ve çalışma odası 20 °C, mutfak 18 °C, yatak odası ve koridorlar 
16 ila 18 °C.
Tasarruf: yılda 110 avroya kadar.

İpucu 2 Lütfen kontrol edin: Kaloriferlerin havaları alınmış ve 
boş durumdalar mı? Kaloriferiniz her zaman en iyi performansı 
gösteriyor mu? Kalorifer tesisatçısına hidrolik dengeleme yaptır-
manızda yarar var. Böylece gaz tüketimi %15 azaltılabilir
Bu, yılda 280 avroya kadar tasarruf sağlar.

İpucu 3 Duş almak, banyo yapmaktan daha enerji verimlidir.
Ancak zaman da önemlidir. Örneğin şu andan itibaren 10 dakika 
yerine sadece 5 dakika duş almakla her seferinde 1,38 avro 
tasarruf edersiniz. Her gün duş alıyorsanız bu,
yılda 500 avroya kadar,
iki günde bir duş alıyorsanız
yılda 250 avroya kadar tasarruf sağlar.

İpucu 4 Aydınlatmada da tasarruf potansiyeli vardır. İpucu-
muz: Ampullerinizi LED ampullerle değiştirin. Bunlar, benzer 
akkor lambaların enerjisinin sadece %20'sine ihtiyaç duyar ve 
birkaç kat daha uzun ömürlüdür. Evinde yaklaşık 20 lambası 
olup hepsini değiştiren kişi,
yılda 20 avroya kadar tasarruf sağlar.

İpucu 5 Televizyon, bilgisayar, ses sistemi ve oyun konsolla-
rını, açılıp kapatılabilen anahtarlı uzatma kablolarına bağlayın ve 
bunları bekleme modunda çalışır durumda bırakmayın. Yazıcılar 
veya tarayıcılar gerçekten kapalı mı? Ayrıca cep telefonu, tablet 
ve kamera şarj cihazlarını da her zaman fişten çekin
Yıllık tasarruf: 20 avroya kadar.

İpucu 6 Konu buzdolabı: Yeni bir A++ cihaz satın almadan 
bile etkin tasarruf yapılabilir. Ayrıca buzdolabı çoğu evde çok 
soğuğa ayarlanıyor. Buzdolabınızı 5 °C'den 7 °C'ye yükseltirse-
niz enerji tüketiminden %15'e kadar tasarruf edebilirsiniz.
Bu, yılda 10 avroya kadar tasarruf sağlar.

İpucu 7 Derin dondurucunun da -18 °C'den soğuk olması 
gerekmiyor. Bu arada: Oda sıcaklığının bir derece düşürülmesi, 
buzdolabının veya derin dondurucunun enerji tüketimini yakla-
şık %4 azaltır. Böylece sadece ısıtma maliyetlerinden değil, aynı 
zamanda elektrik maliyetlerinden de yılda
10 avroya kadar tasarruf edebilirsiniz.

İpucu 8 Bulaşık makinesi enerji açısından mantıklıdır. 
ECO ve otomatik programlar uzun süre çalışır ancak enerji 
tasarrufu sağlar. Buna karşın kısa ve hızlı programlardan 
kaçınılmalıdır. Bulaşık makinesi çoğunlukla maksimum 
55 °C'de çalışıyorsa bu, enerjinin dörtte biri kadar tasarruf 
sağlar
Bu, yılda 10 avro yapar.

İpucu 9 Yemek pişirirken kapağı daima tencerenin üze-
rinde bırakın, yoksa ocağınız ısıtmak için üç kat fazla enerji 
harcar. Daha az su ile yemek pişirmek %60'a ulaşan elektrik 
tasarrufu sağlar. Başka bir ipucu: Erişte pişirirken suyu ön-
ceden su ısıtıcısında ısıtırsanız sadece yarısı kadar elektrik 
kullanılır. Özetle tasarruf:
Yılda 35 avroya kadardır.

İpucu 10 Yemek pişirirken, fırının konveksiyon özelliğini 
olabildiğince sık kullanın. Fırını önceden ısıtmak gereksizdir. 
Fırından kalan ısıyı da kullanabilirsiniz: Fırını pişirme süre-
sinin bitiminden 10 dakika önce kapatın. Yine de kekleriniz, 
ekmekleriniz veya güveçleriniz uygun şekilde pişecektir. 
Yıllık elektrik maliyeti tasarrufu:
50 avroya kadardır.

İpucu 11 Tamburlu kurutma makineleri enerji yoğundur.
Çamaşırların havada kurutulması çok daha enerji verimli-
dir. Bu mümkün değilse lütfen çamaşırları önceden iyice, 
tercihen dakikada 1.200 devirde sıktırın. Bu, %25'e ulaşan 
elektrik tasarrufu sağlar. Gereksiz çalışma sürelerinden ka-
çınmak için otomatik program seçimini kullanın. Bu şekilde 
elektrik maliyetlerinde yılda 
100 avroya kadar tasarruf edebilirsiniz.

İpucu 12 Çamaşır yıkarken: Çamaşır makinesini her  
zaman doldurun. İki yarım doldurma, tam doldurmaya 
kıyasla %30 daha fazla elektrik tüketir. Normal temizlik için 
20 – 40 °C yıkama sıcaklıkları da yeterlidir. Eko-programlar 
da enerji tasarrufu sağlar. Bir aile için bu, yılda
100 avroya kadar elektrik tasarrufu sağlar.

*  12 ipucunun tümünün tasarruf potansiyeli: 
1.245 avro (her gün duş alan bir kişi için) 
995 avro (iki günde bir duş alan bir kişi için)

Bu ipuçları için hesaplama esasları aşağıdaki adreste bulunabilir: 
www.stadtwerke-bielefeld.de/energiespartipps


