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ANALOG ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 
 
1 - Diyot :Diyot tek yöne elektrik akımını ileten bir devre elemanıdır. Diyotun 
P kutbuna "Anot", N kutbuna da "Katot" adı verilir. Genellikle AC akımı DC 
akıma dönüştürmek için Doğrultmaç devrelerinde kullanılır. Diyot N tipi 
madde ile P tipi maddenin birleşiminden oluşur. Bu maddeler ilk 
birleştirildiğinde P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar iki 
maddenin birleşim noktasında buluşarak birbirlerini nötrlerler ve burada "Nötr" 
bir bölge oluşturular. Yandaki şekilde Nötr bölgeyi görebilirsiniz. Bu nötr 
bölge, kalan diğer elektron ve oyukların birleşmesine engel olur. Yandaki 
şekilde diyotun sembolünü görebilirsiniz. Şimdide diyotun doğru ve ters 
polarmalara karşı tepkilerini inceleyelim. 
Doğru Polarma : Anot ucuna güç kaynağının pozitif (+) kutbu katot ucunada 
güç kaynağının negatif (-) kutbu bağlandığında P tipi maddedeki oyuklar güç 
kaynağının pozitif (+) kutbu tarafından, N tipi maddedeki elektronlar da güç 
kaynağının negatif (-) kutbu tarafından itilirler. Bu sayede aradaki nötr bölge 
yıkılmış olur ve kaynağın negatif (-) kutbunda pozitif (+) kutbuna doğru bir 
elektron akışı başlar. Yani diyot iletime geçmiştir. Fakat diyot nötr bölümü 
aşmak için diyot üzerinde 0.6 Voltluk bir gerilim düşümü meydana gelir. Bu 
gerilim düşümü Silisyumlu diyotlarda 0.6 Volt, Germanyum diyotlarda ise 0.2 

Volttur. Bu gerilime diyotun "Eşik Gerilimi" adı verilir. Birde diyot üzerinde fazla akım geçirildiğinde 
diyot zarar görüp bozulabilir. Diyot üzerinden geçen akımın düşürülmesi için devreye birdr seri direnç 
bağlanmıştır. İdeal diyotta bu gerilim düşümü ve sızıntı akımı yoktur. 

Ters Polarma :Diyotun katot ucuna güğ kaynağının pozitif (+) kutbu, anot 
ucuna da güç kaynağının negatif (-) kutbu bağlandığında ise N tipi maddedeki 
elektronlar güç kaynağının negatif (-) kutbu tarafından, P tipi maddedeki 
oyuklarda güç kaynağının pozitif (+) kutbu tarafında çekilirler. Bu durumda 
ortadaki nötr bölge genişler, yani diyot yalıtıma geçmiş olur. Fakat Azınlık 
Taşıyıcılar bölümündede anlattığımız gibi diyota ters gerilim uydulandığında 
diyot yalıtımda iken çok küçük derecede bir akım geçer. Bunada "Sızıntı 
Akımı" adı verilir. Bu istenmeyen bir durumdur. 

2 - Zener Diyot : Zener diyotlar normal diyotların delinme gerilimi noktansından faydalanılarak 
yapılmıştır. Zener diyot doğru polarmada normal diyot gibi çalışır. Ters polarmada ise zener diyota 
uygulanan gerilim "Zener Voltajı" 'nın altında ise zener yalıtıma geçer. Fakat bu voltajın üzerine 
çıkıldığında zener diyotun üzerine düşen gerilim zener voltajında sabit kalır. Üzerinden geçen akım 
değişken olabilir. Zenerden arta kalan gerilim ise zenere seri bağlı olan direncin üzerine düşer. Üretici 
firmalar 2 volttan 200 volt değerine kadar zener diyot üretirler. Zener diyotlar voltajı belli bir değerde 
sabit tutmak için yani regüle devrelerinde kullanılır. Yan tarafta zener diyotun simgesi, dış görünüşü ve 
ters polarmaya karşı tepkisi görülmektedir. 

3 - Tunel Diyot : 
Saf silisyum ve Germanyum maddelerine dafazla katkı maddesi katılarak Tunel 
diyotlar imal edilmektedir. Tunel diyotlar ters polarma altında çalışırlar. Üzerine 
uygulanan gerilim belli bir seviyeye ulaşana kadar akım seviyesi artarak ilerler. 

Gerilim belli bir seviyeye ulaştıktan sonrada üzerinden geçen akımda düşüş görülür. Tunel diyotlar bu 
düşüş gösterdiği bölge içinde kullanılırlar. Tunel diyotlar yüksek frekanslı devrelerde ve osilatörlerde 
kullanılır. Yan tarafta tunel diyotun sembolü ve dış görünüşü görülmektedir.  
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4 - Varikap Diyot : Bu devre elemanını size anlatabilmem için ilk önce ön bilgi 
olarak size kondansatörden bahsetmem gerekecek. Kondansatörün mantığı, iki 
iletken arasında bir yalıtkan olmasıdır. Ve bu kondansatördeki iletkenlerin 
arasındaki uzaklık artırılarak ve azaltılarak kapasitesi değiştirilen kondasatörler 
mevcuttur. Fakat bunların bir dezanatajı var ki bu da çok maliyetli olması, çok 
yer kaplaması ve elle kumanda edilmek zorunda olması. Bu kondansatör türüne 
"Variable Kondansatör" diyoruz. Şimdi varible kondansatörlere her konuda üstün 
gelen bir rakip olan "Varikap Diyotu" anlatacağım. Varikap diyot, uclarına 
verilen gerilime oranla kapasite değiştiren bir ayarlı kondansatördür ve ters 
polarma altında çalışır. Boyut ve maliyet olarak variable kondansatörlerden çok 
çok kullanışlıdır. Diyot konusunda gördüğünüz gibi diyot da kondansatör gibi iki 
yarı iletken maddenin arasında nötr bölge yani yalıtkandan oluşur.Yan tarafta 
görüldüğü gibi üzerine uygulanan ters polarma gerilimi arttığı taktirde aradaki 
nötr bölge genişliler. Bu da iki yarı iletkenin aralarındaki mesafeyi arttırır. 
Böylece diyotun kapasitesi düşer. Gerilim azaltıldığında ise tam tersi olarak nötr 
bölge daralır ve kapasite artar. Bu eleman televizyon ve radyoların otomatik 

aramalarında kullanılır. 
5 - Şotki (Schottky) Diyot :Normal diyotlar çok yüksek frekanslarda üzerine uygulanan gerilimin yön 
değiştirmesine karşılık veremezler. Yani iletken durumdan yalıtkan duruma veya yalıtkan durumdan 
iletken duruma geçemezler. Bu hızlı değişimlere cevap verebilmesi için şotki diyotlar imal edilmiştir. 
Şotki diyotlar normal diyotun n ve p maddelerinin birleşim yezeyinin platinle kaplanmasından meydana 
gelmiştir. Birleşim yüzeyi platinle kaplanarak ortadaki nötr bölge inceltilmiş ve akımın nötr bölgeyi 
aşması kolaylaştrılmıştır. 

6 - Led Diyot : Led ışık yayan bir diyot türüdür. Lede doğru polarma 
uygulandığında p maddesindeki oyuklarla n maddesindeki elektronlar birleşim 
yüzeyinde nötrleşirler. Bu birleşme anında ortaya çıkan enerji ışık enerjisidir. Bu 
ışığın gözle görülebilmesi için ise p ve n maddelerinin birleşim yüzeyine 

"Galyum Arsenid" maddesi katılmıştır. Ledlerin, yeşil, kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere 4 çeşit renk 
seçeneği vardır. 

7 - İnfraruj Led :İnfraruj led, normal ledin birleşim yüzeyine galyum arsenid 
maddesi katılmamış halidir. Yani görünmez (mor ötesi) ışıktır. infraruj ledler 
televizyon veya müzik setlerinin kumandalarında, kumandanın göndediği frekansı 
televizyon veya müzik setine iletmek için kullanılır. Televizyon veya müzik 

setinde ise bu frekansı alan devre elemanına "Foto Diyot" denir. İnfraruj led ile normal ledin sembolleri 
aynıdır. 

8 - Foto Diyot : Foto diyotlar ters polarma altında kullanılırlar. Doğru polarmada 
normal diyotlar gibi iletken, ters polarmada ise n ve p maddelerinin birleşim 
yüzeyine ışık düşene kadar yalıtkandır. Birleşim yüzeyine ışık düştüğünde ise 
birleşim yüzeyindeki elektron ve oyuklar açığa çıkar ve bu şekilde foto diyot 

üzerinden akım geçmeye başlar. Bu akımın boyutu yaklaşık 20 mikroamper civarındadır. Foto diyot 
televizyon veya müzik setlerinin kumanda alıcılarında kullanılır. 

9 - Optokuplörler :Optokuplorler içinde bir adet foto diyot ve bir adet de infaruj 
led barındıran bir elektronik devre elemanıdır. Bu infaruj led ve foto diyotlar 
optokuplörün içerisine birbirini görecek şekilde yerleştrilmişlerdir. İnfraruj ledin 
uclarına verilen sinyal aynen foto diyotun uclarından alınır. Fakat foto diyotun 

uçlarındaki sinyal çok çok düşük olduğu için bir yükselteçle yükseltilmesi gerekir. Bu devre elemanının 
kullanım amacı ise bir devreden diğer bir devreye, elektriksel bir bağlantı olmaksızın bilgi iletmektir. 
Aradaki bağlantı ışıksal bir bağlantıdır. 
10 - Transistör : Tansistörler PNP ve NPN transistörler olarak iki türe ayrılırlar. NPN transistörler N, P 
ve N yarı iletken maddelerin birleşmesinden, PNP transistörler ise P, N ve P yarı iletken maddelerinin 
birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Ortada kalan yarı iletken madde diğerlerine göre çok incedir. 
Transistörde her yalı iletken maddeden dışarı bir uç çıkartılmıştır. Bu uçlara "Kollektör, Beyz ve Emiter" 
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isimlerini veriyoruz. Transistör beyz ve emiter uçlarına verilen küçük çaptaki akımlarla kollektör ile 
emiter uçları arasından geçen akımları kontrol ederler. Beyz ile emiter arasına verilen akımın yaklaşık %1 
'i beyz üzerinden geri kalanı ise kollektör üzerinden devresini tamamlar. Transistörler genel olarak 
yükseltme işlemi yaparlar. Transistörlerin katalog değerlerinde bu yükseltme kat sayıları bulunmaktadır. 
Bu yükseltme katsayısının birimi ise "Beta" 'dır. Şimdide NPN ve PNP tipi transistörleri ayrı ayrı 
inceleyelim. 

 

a) - NPN Tipi Transistör : NPN tipi transistörler N, P ve N tipi yarı 
iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1 nolu 
kaynağın (-) kutbundaki elektronlar emiterdeki elektronları beyze doğru iter ve 
bu elektronların yakalaşık %1 'i beyz üzerinden 1 nolu kaynağın (+) kutbuna, 
geri kalanı ise kollektör üzerinden 2 nolu kaynağın (+) kutbuna doğru hareket 
ederler. Beyz ile emiter arasından dolaşan akım çok küçük, kollektör ile emiter 
arasından dolaşan akım ise büyüktür. Yan tarafta NPN tipi transistörün 
sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

b) - PNP Tipi Transistör :PNP tipi transistörler P, N ve P tipi yarı 
iletkenlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Şekilde görüldüğü gibi 1 
nolu kaynağın (+) kutbundaki oyuklar emiterdeki oyukları beyze doğru iter ve 
bu oyukların yakalaşık %1 'i beyz üzerinden 1 nolu kaynağın (-) kutbuna, geri 
kalanı ise kollektör üzerinden 2 nolu kaynağın (-) kutbuna doğru hareket 
ederler. Beyz ile emiter arasından dolaşan akım çok küçük, kollektör ile 
emiter arasından dolaşan akım ise büyüktür.Yan tarafta PNP tipi transistörün 
sembolü ve iç yapısı görülmektedir. 

 
11 - Foto Transistör :Foto transistörün normal transistörden tek farkı, kollektör ile emiter arasından 
geçen akımı beyz ile değilde, beyz ile kollektörün birleşim yüzeyine düşen mor ötesi ışıkla kontrol 
ediliyor olmasıdır. Foto transistör devrede genelde beyz ucu boşta olrak kullanılır. Bu durumda üzerine 
ışık düştüğünde tem iletimde düşmediğinde ise tam yalıtımdadır. Foto transistörün kazancı beta kadar 
olduğu için foto diyotlardan daha avantajlıdır. Yan tarafta foto transistörün sembolü görülmektedir. 

12 - Tristör :Tristör mantık olarak yandaki şekildeki gibi iki transistörün birbirine 
bağlandığı gibidir. Tristörün anot, katot ve gate olmak üzere üç ucu bulunmaktadır. 
Gate ucu tetikleme ucudur. Yani anot ile katot üzerinde bir gerilim varken (Anot (+), 
katot (-) olmak şartı ile) gate ile katot ucları arasına bir anlık (Gate (+), katot (-) 
olmak şartı ile) akım uygulanıp çekildiğinde tristörün anot ile katot uçları arası 
iletime geçer. Anot ile katot arasındaki gerilim "Tutma Gerilimi" 'nin altına 
düşmediği sürece tristör iletimde kalır. Tristörü yalıtıma sokmak için anot ile katot 
arasındaki akım kesilir veya anat ile katot ucları bir anlık kısa devre yapılır. Veya da 

gate ile katot arasına ters polarma uygulanır. Yani gate ucuna negatif gerilim uygulanır. 
13 - Diyak : Diyak çift yönde de aynı görevi gören bir zener diyot gibi çalışır. Diyakın üzerine uygulanan 
gerilim diyak geriliminin altında iken diyak yalıtımdadır. Üzerinden sadece sızıntı akımı geçer. Üzerine 
ukgulanan gerilim diyak geriliminin üstüne çıktığında ise siyak iletime geçer. Fakat iletime geçer geçmez 
diyakın uçlarındaki gerilimde bir düşüş görülür. Bu düşüş değeri diyak geriliminin yaklaşık %20 'si 
kadardır. Diyakın üzerine uygulanan gerilim diyak geriliminin altına da düşse diyak yine de iletimde 
kalır. Fakat diyaka uygulanan gerilim düşüş anından sonraki gerilim seviyesinin altına düşürüldüğünde 
diyak yalıtıma geçer. Diyak iki yöndeki uygulanan polarmalarda da aynı tepkiyi verecektir. Diyakın bu 
özelliklerinin olma sebebi alternatif akımda kullanılabilmesidir. 
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14 - Triyak :  
Triyaklar da tristörlerin alternatif akımda çalışabilen türleridir. Triyakın oluşumunda 
birbirne ters yönde bağlı iki adet tristör bulunmaktadır. Yan tarafta bu birleşim 
görülmektedir. Herhangi bir alternatif akım devresindeki bir triyakın A1 ucuna (+) 
A2 ucuna da (-) yönde akım geldiğinde birinci tristör, tam tersi durumda ise ikinci 
tristör devreye girecektir. Bu sayede triyak alternetif akımın iki yönünde de iletime 
geçmiş olur. Triyak yüksek güçlü ve alternatif akım devrelerinde güç kontrol elemanı 
olarak kullanılır. 

15 - JFet Transistör : Jfet transistörler normal transistörlerle aynı mantıkta çalışırlar. Üç adet uca 
sahiptir. Bunlar Kapı (G)(normal transistörün beyzi), oyuk (D)(normal transistörün kollektörü) ve kaynak 
(S) 'dır. Normal transistörle jfet transistör arasındaki tek fark, normal transistörün kollektör emiter 
arasındaki akımın, beyzinden verilen akımla kontrol edilmesi, jfet transistörün ise geytinden verilen 
gerilimle kontrol edilmesidir. Yani jfetler gate ucundan hiç bir akım çekmezler. Jfet'in en önemli 
özelliğide budur. Bu özellik içerisinde çok sayıda transistör bulunduran entegrelerde ısınma ve akım 
yönünden büyük bir avantaj sağlar. Normal transistörlerin NPN ve PNP çeşitleri olduğu gibi jfet 
transistörlerinde N kanal ve P kanal olarak çeşitleri bulunmaktadır. Fakat genel olarak en çok N kanal 
jfetler kullanılır. Aşağıda jfetin iç yapısı ve sembolü görülmektedir.  

a) - N Kanal JFet Transistör :Yandaki grafikte görüldüğü gibi n kanal jfet 
transistörler iki adet P ve bir adette N maddesinin birleşiminden meydana 
gelmiştir. Fetin gate ucuna uygulanan gerilim ile D ve S ucları arasındaki 
direnç değeri kontrol edilir. Gate ucu 0V tutulduğunda, yani S ucuna 
birleştirildiğinde P ve N maddeleri arasındaki nötr bölge genişlemeye başlar. 
Bu durumda D ve S ucları arasından yüksek bir akım akmaktadır. D ve S ucları 
arasına uygulanan gerilim seviyesi arttırıldığı taktirde ise bu nötr bölge daha da 
genişlemeye başlar ve akım doyum değerinde sabit kalır. Gate ucuna eksi 
değerde bir gerilim uygulanması durumunda ise nötr bölge daralır. Akım 
seviyesi de gate ucuna uygulanan gerilim seviyesine bağlı olarak düşmeye 
başlar. Bu sayede D ve S uçlarındaki direnç değeri yükselir. 

 

 

 

 
b) - P Kanal JFet Transistör : P kanal fetlerin çalışma sistemide N kanal 
fetlerle aynıdır. Tek farkı polarizasyon yönünün ve P N maddelerinin 
yerlerinin ters olmasıdır. Yani gate ucuna pozitif yönde polarizasyon 
verdiğimizde D ve S ucları arasındaki direnç artar, akım düşer. Gate ucu 0V 
iken ise akım doyumdadır. 

16 - Mosfet : Mofetlerde fetler gibi N kanal ve P kanal olarak ikiye ayrılırlar. Mosfetler Aşağıdaki 
şekilde görüldüğü gibi büyük bir gövde olan P maddesi (SS) oluk ve kaynak kutuplarına bağlı iki adet N 
maddesi. Ve yine kanal bölgesini oluşturan bir N maddesi daha. Birde kanal ile arasında silisyumdioksit 
(SiO2) maddesi bulunan kapı konnektörü bulunmaktadır. Bu madde n kanal ile kapı arasında iletimin 
olmamasını sağlar. P maddesinden oluşan gövde bazı mofetlerde içten S kutbuna bağlanmış, bazı 
mosfetlerde de ayrı bir uc olarak dışarı çıkarılmıştır. Mosfetler akım kontrolü fetlerden biraz farklıdır. 
Mosfetler bazı özelliklerine göre ikiye ayrılırlar, bunlar ;"Deplesyon (Depletion)" ve "Enhensment" tipi 
mosfetlerdir. Bu iki tip mosfeti şimdi ayrı ayrı inceleyelim. 
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a) - Deplesyon : Mosfetin gate kutbuna 0V verildiğinde (yani S kutbu ile birleştirildiğinde) S ve D 
kutupları arasından fetlerdeki gibi bir akım akmaya başlar. Gate kutbuna negatif yönde yani -1V 
uygulandığında ise gate kutbundaki elektronlar kanaldaki elektronları iter ve p tipi maddeden oluşan 
gövdedeki oyuklarıda çeker. Bu itme ve çekme olaylarından dolayı kanal ile gövdedeki elektron ve 
oyuklar birleşerek nötr bölge oluştururlar. Gate 'e uygulanan negatif gerilim artırıldığında ise nötr bölge 
dahada genişler ve akımın geçmesine engel olur. Gate kutbuna pozitif yönde gerilim uygulandığında gate 
kutbundaki oyuklar, gövdedeki oyukları iter, kanaldaki elektronları ise çeker fakat aradki silisyumdioksit 
madde nedeniyle gate kutbundaki oyuklarla elektrınlar birleşemez. Bu sayede kanal genişler ve geçen 
akım daha da artar. İşte bu gate kutbunan uygulanan pozitif gerilimle akımın artırılmasına "Enhensment", 
negatif gerilim uygulayarak akım düşürülmesinede "Deplesyon" (Depletion) diyoruz. Bu bölümde 
Deplesyon tipi mosfetlerin N kanal olan türünü açıkladık. P kanal olan tipi N kanalın, polarma ve 
yarıiletkenlerin yerleri bakımından tam tersidir. 
b) - Enhensment : Enhensment tipi mosfetleri, Deplesyon tipi mosfetlerden ayıran en önemli özellik 
yantarafta da görüldüğü gibi N tipi kanalın bulunmamasıdır. Bu kanalın bulunmaması nedeni ile gate 
kutbuna 0V uygulandığında S ile D uçları arasından hiç bir akım geçmez. Fakat gate kutbuna +1V gibi bir 
pozitif gerilim uygulandığında gate kutbundaki oyuklar gövdedeki oyukları iter. Bu sayede S kutbundan 
gelen elektronlara D kutbuna gitmek için yol açılmış olur. S ve D kutupları arasından bir akım geçmeye 
başlar. Bu bölümde Enhensment tipi mosfetlerin N kanal olan türünü açıkladık. P kanal olan tipi N 
kanalın, polarma ve yarıiletkenlerin yerleri bakımından tam tersidir. 
 

BİNANIZDA ENERJİ YÖNETİMİ 
Pencere ve kapılarınızın hava sızdırmazlığını kontrol ediniz. Hava sızıntısı olabilecek yerleri, hava 

sızdırmaz şeritlerle, bantlarla kaplayınız.  
Evinizin, ısıtılmayan bölümlerinin ve dışarıya açılan kapılarının, olabildiğince kısa sürelerde açık 

kalmasını sağlayınız.  
Soğuk hava girişinin büyük bölümü kapının alt tarafından olur. Kapının altına esnek bir malzemeyi 

takınız, yapıştırınız.  
Varsa çatı odanızı, üst kat tavanınızı uygun şekilde yalıtınız.  
Mümkünse pencerelerinizi çift cam taktırınız ve binanızın izolasyonunu yaptırınız. 
Kış aylarında pencerelerinizin perdelerini kapalı tutunuz. Gündüzleri güneş ışığını direkt alan 

pencerelerinizi açınız. 
Pencere çerçevesi ile duvar arasında olabilecek sıcak hava kayıplarını yalıtınız. 
Gevşek camların çerçeveye birleştiği yerleri, bant veya macunla tıkayınız veya bantlayınız.  
Kırık camları değiştiriniz veya bantlayınız.  
Pencerelerinizde kepenk olmaması halinde, şeffaf bir plastik torba ile pencerelerinizi kış boyunca 

kullanılabilecek bir örtü yapabilirsiniz. 
Isıtılmayan bölgelerden geçen sıcak su borularınızı yalıtınız.  
Kare taban planlı olan binalar, dikdörtgenlere nazaran daha enerji verimlidirler.  

 
ISITICILARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL ÖZELLİKLER: 

Taşırken, kullanırken, yakarken ve yanar durumunda güvenilir olmalıdır.  
Her yerde ve her koşulda kullanılır olmalı ve özellikle yanar durumda iken; çevreye ateş, alev ve duman 

çıkartmamalıdır. Yanmanın yüksek noktasında dahi akkor haline gelmemelidir. Çocukların yanmasına 
neden olmamalıdır.  

Taşırken ve kullanırken darbelerden etkilenmemelidir. Çok ağır olanların, taşıma kolaylığı olmalıdır.  
Cihazın kapasitesi, ısıtılacak yerin ihtiyacına göre seçilmelidir. Cihaz kapasiteleri belirlenirken geniş 

alanlarda veya büyük kentlerde coğrafi şartlar ile inşaat malzeme yapıları dikkate alınmalıdır. Ayrıca 
işletme gün ve saatleri de önemli bir farklılık oluşturabilir (Örnek: konut ve işyerleri ile hafta sonu 
evleri gibi). 

Elektrik ve yakıt tüketimleri düşük cihazlar tercih edilmelidir. Enerji tasarruf özelliği olmalıdır. 1 
saatteki yakıt tüketimi en az olan tercih edilmelidir. 

Seçimde çevreci cihazlar ön planda tutulmalıdır (düşük yanma emisyonuna sahip cihazlar). Hava 
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kirliliğini önleme veya arıtma özelliği olmalıdır. 
Yanma verimleri yüksek olmalıdır.    
Isıl verimleri veya anma ısı gücü yüksek olmalıdır (kcal/h).  
Cihazların katalog, broşür ve etiketlerinde; hem “yanma verimi” hem de “ısıl verimi” değerlerinin ayrı 

ayrı belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
Hacim sorunu yaratmadan, birim ısı transfer yüzeyi yüksek olmalıdır.  
Temel ana maddesi, ısı geçirgenlik kat sayısı çok düşük olan, bu nedenle sobada ısıyı izole eden refrakter 

madde ve tuğla olmalıdır.  
Diğer yakıtlara dönüşüm özelliği olanlar tercih edilmelidir.  
Temizleme kolaylığı olanlar tercih edilmelidir.  
Baca (boru) sıcaklığı sorulmalıdır.  
Isıyı homojen yayma özelliği olmalıdır.  
Alçak basınç (meteorolojik) altında, duman sızdırmayanlar tercih edilmelidir. “İnverjiyan” hava 

şartlarında duman sızdırmaz olmalıdır.  
Baca çapı geniş, kısa ve bağlantısı kolay olmalıdır.  
Rüzgarlı ve lodoslu havalarda ısıtıcı, sönmez özellikte  olmalıdır.  
Isıtıcının, mümkünse elektronik ısı ayarlı (termostatlı) olanları tercih edilmelidir.  
Kat kaloriferinde ve merkezi kazanlarda cihazın izolasyonu iyi olmalıdır. Bulunduğu yeri ısıtmamalıdır. 
Elektrik kesilmesi halinde alınacak emniyet sistemi, tesisat montajı sırasında yapılmalıdır (kat kalorifer 

ve kalorifer sistemleri için).  
Kat kaloriferini ve merkezi kalorifer kazanlarının montajları ve montajlarında kullanılacak malzemelerin 

seçimi, teknik uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 
 

 
YANMA VERİMİ(*): 
Bir ısıtıcıda, kalori cinsinden üretilen veya yanma sonucunda açığa çıkan (faydalı ısı enerjisi olarak henüz kazanılmamış) 
miktarın, yine kalori cinsinden aynı ısıtıcıya yüklenen ısı enerji miktarına oranıdır. Yanma verimi azalırsa veya artarsa enerji 
(yakıt) tasarrufu azalır veya artar.  
 
ISITICI SİSTEMLERİN YANMA VERİMLERİ(*): 

(a)- Katı yakıt yakan ısıtıcıların : % 75 – 85 
(b)- Sıvı yakıt yakan ısıtıcıların : % 75 – 90 
(c)- Doğalgaz yakan ısıtıcıların : % 90 – 93 

ISIL VERİM(*): 
Bir ısıtıcıdan, kalori cinsinden ortama transfer edilen, kazanılan faydalı ısı enerji miktarının, yani ANMA ISI GÜCÜNÜN, yine 
kalori cinsinden aynı ısıtıcıda üretilen veya yanma verimi ile açığa çıkan ısı enerji miktarına oranıdır. Sistemin ısıl verimi 
azalırsa veya artarsa, enerji ( yakıt ) tasarrufu azalır veya artar.  
   
(*) Bu tanımlar ve değerler Çevre ve Enerji Araştırmacısı (E) Hv.Kol.Bnb. Sn. Behçet Başkent’e aittir.  

 
 
 

KATI YAKITLI ISITICI CİHAZLARIN SEÇİMİ: 
Dayanıklı, uzun ömürlü, her türlü katı yakıtı yakabilme özelliğinin istenmesi halinde; döküm olanlar 

tercih edilmelidir.  
Sobalar; kullanım güvenliği için çift cidarlı seçilmelidir.  
Cihazın iç bölgesi ve ızgarası yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır. 
Yakıt yükleme, yakma ve kül alma gibi kullanım kolaylığı olmalıdır.  
Yanma haznesi gereğinden küçük veya büyük olmamalıdır (küçük olması yakıt yüklemesinin sıkça 

yapılmasina, büyük olması ise yakıt sarfiyatına sebep olacaktır). 
Yanışı kontrol etme özelliği olmalıdır (heryerinden hava alan cihazın yanışı kontrol edilemez, hava 

klapeleri kapatılsa dahi cihaz yanmaya devam eder). 
Cihazların kapakları güvenli ve sızdırmazlığı olmalıdır. Kapaklar açılmadan yanış izleme kolaylığı 

olmalıdır.  
Kül silkme sistemi olmalıdır. 
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KATI YAKITLI ISITICI CİHAZLARIN MONTAJI: 

Cihaz ile baca arasındaki bağlantı borusu, istenilen çapta (ölçüde) olmalıdır. Sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 
Mümkün olduğunca kısa olmalı ve dirsek kullanımından kaçınılmalıdır. 

Dikey bacanın iç çapı, olması gerekenden küçük veya büyük olması veya tıkalı olması cihazların 
yanışını olumsuz etkileyeceği için önceden dikkat edilmelidir.  

Olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için, binanın baca çıkışına rüzgar yönlendiricisi gibi, kuşların 
yuva yapmasını engelleyici aparatlar konulmalıdır.  

Çocukların yanmasını önleyecek korumalı bir yer seçilmelidir (soba için). 
Cihazın altına; halı vs. yanıcı malzeme yerine yanmayan malzeme konulmalıdır (soba için).   
Kat kaloriferi yaşam mahallerine montaj yapılmamalıdır. Özellikle şofbenler banyolara kurulmamalıdır. 
Kat kaloriferi ve kalorifer kazanları kaide üzerine montaj yapılmalıdır. 
Kat kaloriferi ve kalorifer kazanların tesisatlarında mutlaka açık “imbisat” kullanılmalıdır.   

 
KATI YAKITLI ISITICI CİHAZLARIN KULLANIMI: 

Cihazınızı, asla bacaya bağlamadan çalıştırmayınız. Bacanın tıkalı olup olmadığını kontrol ettiriniz. 
Bacanın çekişinin istenen seviyede olmasını sağlayınız ve çekiş yetersiz olduğunda; cihazı 
kullanmamaya gayret ediniz. Yatmadan önce cihazınızı söndürünüz. 

Baca sıcaklığı yüksek olmamalıdır.  
Lodoslu ve çok rüzgarlı havalarda dumanın geri tepmesi olacağı için, mümkünse cihaz 

kullanılmamalıdır.  
Yakıt yüklemesi yapmadan önce, cihazın temiz olmasına dikkat ediniz. 
Zor tutuşan kömür gibi yakıt kullanımında, kolay tutuşan yakıtla (odun, çıra vs.) yakılması gerekir. 

Kömürün üstten tutuşturulması gerekir.  
Parlayıcı benzin vs. yakıtların tutuşturucu olarak kullanılması kesinlikle tehlikelidir. 
Kor halinde yanan ateşin üzerine ilave kömür atılmamalıdır. Kömür ilavesi halinde; yanan ateşi bir 

bölgeye çekip, boşalan yere kömür ilavesi yapılıp, üzerine kor ateş takviyesi yapılmalıdır.  
Isıtıcı civarında yanıcı, tutucu, parlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.  
Sobanın etrafında çamaşır kurutulmamalıdır.  
Petrokok, asfaltit gibi petrol artığı veya petrol emdirilmiş yakıtlarla kullanılması tavsiye edilmez. 

Cihazınıza hasar verir.  
Klepelerin önünde, hava girişine engel olacak hiçbir şey olmamalıdır.  
Cihazın kurulu bulunduğu alana temiz havanın girmesine özen gösteriniz.  
Kalorifer sistemleri mutlaka don tehlikesine karşı korumaya alınmalıdır. 
Kalorifer sistemlerinde su kaçakları olmamalıdır, varsa giderilmelidir. Su eksilmesi sisteme hasar 

vereceği için dikkat edilmelidir.  
 
 

ELEKTRİKLİ ISITIClLARIN SEÇİMİ: 
Devrilmeleri esnasında cihazın devre dışı kalma özelliği olmalıdır.  
Binanın mevcut elektrik tesisatının, kullanılması düşünülen cihazın elektrik tüketim gücüne uygun olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi taktirde konutta yangın çıkabilir. 
Elektrik kablosunun yalıtımlı, TSE standartlarında olmalıdır. 
Cihazdaki sıcaklığı yüksek olan yerler korunaklı olmalıdır.  
Termostatlı olmalıdır. Ayarlanan sıcaklığa geldiğinde sönmelidir. 
Ortam havasını kurutmama özelliği olmalıdır. 

 
SIVI YAKITLI ISITMA CİHAZLARININ SEÇİMİ: 

Cihaz seçimleri bu konuda deneyimli kişilerce binanın gerçek kapasitesinde uygun yapılmalıdır. Büyük 
kapasiteli cihazlar ilk tesis ve işletme masraflarını yükseltir. 

Binada aynı cihazdan sıcak su üretiliyorsa kazan kapasitesine rasgele ilave yapılmamalı ve iyi bir 
irdeleme sonucu karar verilmelidir. 
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Cihazda kullanılan brulörler olabildiğince çift kademeli veya modülasyonlu olarak seçilmelidir.  
Binada kullanım basınçlarına, binanın özelliklerine uygun boru, cihaz ve armatürler kullanılmalıdır. 
Sıvı yakıtta küçük kapasitelerde ağır yağ (fuel-oil) kullanımından kaçınılmalıdır. Fuel-oil yakıtın 

depolama, ön ısıtma, brulörde arıza, kazanda sık temizleme ihtiyacı gibi riskleri ve ekstra işletme 
masrafları söz konusudur. Fuel-oil yakıtta 4 no.lu yakıt veya özel katkılı özel kalorifer yakıtı 
kullanılmalıdır. Bu yakıtın ilk yakıt satın alma bedeli diğer sıvı yakıtlardan ucuz görünmesine 
rağmen, ek işletme masrafları önemli bedeller oluşturmaktadır.  

Yakıt, depolama gerektiğinden depo yer ve konumları iyi seçilmelidir. Yakıtın ikmali kolay olmalı ve 
depolama yerinin emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

Cihaz bacaları yakıt yanma ürünlerine uygun malzemelerden ve tekniğine uygun yapılmalıdır. Değilse 
mutlaka yenilenerek uygun hale getirilmelidir. 

Uygun baca kullanımı ve kaliteli brulör ve kazan seçimi ses risklerini önemli ölçüde azaltacaktır. 
Sistemin kullanımında ses en önemli sorunlardan biri olarak karşınıza çıkacaktır.  

Yakıt ekonomisi ve sorunsuz kullanım için otomatik kontrol uygulanmalıdır. Bu şekilde hem sorunsuz, 
hem konforlu bir kullanım sağlanacak hem de yanma insan faktörüne bağlı olmadan otomatik olarak 
yapılacaktır. Sadece ısıtılan mahal sıcaklığının 1 °C fazla olması yakıt tüketiminde yaklaşık; 
İstanbul'da % 10, Ankara'da % 8 artışa neden olmaktadır.   

 
KAT KALİROFERLERİ: 

Yukarıdaki genel açıklamalar dışında dikkat edilecek noktalar: 
Cihaz yaşanan mahallin içinde olduğundan, ses seviyesinin düşük olması daha önemlidir.  
Yakıt depolanması ve tesisatı daha titiz bir çalışma gerektirir. 
Baca duman kanalı bağlantısının kalitesi ve sızdırmazlığı daha önemlidir.  

 
ISITICI CİHAZ VE TESİSAT MONTAJI: 

Cihazların monte edileceği yerler doğru seçilmelidir. Sıcaklık, nem, taze hava temini ile kirli havanın 
atılması, iklim şartlarına uygunluk, baca, ses vb. kıstaslar esas alınmalı, bu şartları en iyi sağlayan 
yere cihaz monte edilmelidir.  

Tesisat hesaplarının doğru yapılması ve uygulanması gerekmektedir. Cihazlarınız ne kadar iyi ve doğru 
seçilirse seçilsin, tesisatınız yanlış ve sorunlu olursa kesinlikle iyi sonuç alınamayacaktır.  

Binaya en uygun ısıtıcı akışkan (sıcak sulu, kızgın sulu veya buharlı) ve ısıtma türü (üstten dağıtım 
üstten toplama-üstten dağıtım alttan toplama veya alttan dağıtım alttan toplama, tek borulu, çift borulu 
vb.), ısıtma elemanları (radyatör, yerden ısıtma vb.) seçilmeli, bu konuda kullanıcının istek ve 
önerileri dikkate alınmalıdır.  

Cihazınız birden fazla ise, tesisat eşit dirence göre oluşturulmalıdır. Çok cihazlı sistemlerde; denge kabı 
türünde hidrolik denge sağlayıcı armatürler kullanılmalıdır.  

Bina büyük, aynı sistemle birden çok bina ısıtılıyor veya çok sayıda ısıtma cihazı kullanılıyorsa, sistem 
bölgelere (zonlara) ayrılmalıdır.  

Bina tesisat uygulamasında yeni tesisat teknolojileri kullanılmalıdır (pompanın gidişte olması, kapalı 
genleşme sistemleri vb.).  

Cihazlarınızda ve tesisatlarında uygun emniyet donanımları kullanılmalıdır. Bu donanımların yeri, 
bağlantı ve besleme noktaları ile tahliye donanımları doğru tesis edilmelidir. 

Cihazlarda montaj için uygun şaseleri bulunmalı veya doğru şekilde kaideler yapılmalıdır.  
Tesisatta kullanılan ucuz ve kalitesiz malzemeler; çok büyük sorun ile zarar ve masraflara neden 

olacağından, kaliteli malzemeler kullanılmalıdır.  
Tesisatta kullanılan boru ve tesisat elamanları doğru ölçülendirilmeli, etkileyecek faktörler dikkate 

alınarak gerekirse ölçüler büyütülmelidir.  
Yapılacak sistemde suyun donmasını engelleyecek cihaz ile borular ve bacada oluşabilecek sesler 

konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. 
Tesisat tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. Gerekli eğimlerin sağlanması, sistemde olaşacak havanın 

atılması ve gerekecek emniyet donanımlarının monte edilmesi sağlanmalıdır.  
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ISITICI CİHAZLARlNI KULLANIRKEN: 

Yakıt olarak motorin, doğalgaz, LPG veya fuel-oil kullanılıyorsa yakıt tesisatı düzenli kontrol altında 
tutulmalı ve gaz kokusu halinde gerekli güvenlik önlemleri eksiksiz olarak alınmalıdır.  

 
ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN SEÇİMİ MONTAJI VE KULLANIMI  

 
EVLERİMİZDE ELEKTRİK KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR: 

Eski buşonlu sigortalarınızı tesisata uygun akımlı, otomatik sigortalarla yenileyiniz. 
Evlerinizde mümkünse mutlaka toprak kaçak akım rölesi kullanınız. 
Prizlerinizden cızırtı sesi geliyorsa değiştiriniz. 
Buşonlu sigortalara kesinlikle tel bağlamayınız. Zorunlu kalsanız da asla kalın tel bağlamayınız. 
Elektronik elektrik sayacı kullanıyorsanız; indirimli tarifenin uygulandığı saat ve günlerde elektrikli ev 

aletlerinizi çalıştırırsanız tasarruf sağlanır ve faturanız düşük gelir. Aksi kullanımda daha çok ödeme 
yapmak zorunda kalabilirsiniz. Mekanik sayacınızı boşuna değiştirmiş olursunuz.  

Islak ve nemli yerlerde asla toprak hatsız priz kullanmayınız. 
Özellikle cep telefonları, saç kurutma, traş makinasini başınızdan mümkün olduğunca uzakta çalıştırınız, 

az kullanmaya çalışınız. 
 

CEP TELEFONLARINI SEÇERKEN VE KULLANIRKEN: 
Konuşmadığınızda telefonu kendinizden en uzak mesafeye koyunuz. Tercihen kulaklık kullanınız. SAR 

değeri en küçük olan telefonları tercih ediniz.  
Cep telefonunu kullanmadığınız sürece kapalı tutunuz. 
Sohbet amaçlı kullanmamaya özen gösteriniz. 
Açıkken üzerinizde bulundurmamaya (kalp üzerinde, bel ve göğüste) dikkat ediniz. 
Kalp pili kullananlarda, cep telefonu zararlı olabilir. 
Cep telefonu kullanımının beyin aktivitesinde etkili olduğu göstermiştir. Çocuk yaşta (16 yaş altında) 

sinir sistemi ve başın gelişimine devam ediyor olması dolayısıyla, çocukların ve gençlerin 
yetişkinlerden daha çok risk altında olduğu bir gerçektir. Bu nedenle 16 yaş altındaki çocukların 
mümkünse cep telefonunu kullanmamaları, en azından gereksiz aramalar için kullanmamaları 
kuralına uymaları gerekmektedir. 

Yaşlıların zorunlu olmadıkça cep telefonu kullanmamalarına özen gösteriniz. 
 

BUZDOLABI SEÇERKEN: 
 Gereksinimizden daha büyük hacimli buzdolabı seçmeyin, unutmayın  daha büyük buzdolabı, 

daha çok enerji harcar. 
 No-frost buzdolaplarının enerji tüketimi, diğer tiplere göre daha fazladır.  
 
 
 
 Eğer yiyecekleri dondurarak saklamak istiyorsak, iki kapılı geniş donduruculu olanları tercih 

ediniz. 
 Evi sobalı olanlar no-frost tipi almamalıdır. Neme bağımlı olarak  gürültü oluşur. 

 
BUZDOLABI TAŞIMA VE MONTAJI: 

 Eğer ambalajı açılmışsa (kolisi yoksa) gaz borusuna yük bindirmeyin (zorlamayın), mümkün 
olduğu kadar dik taşıyınız. 

 Zeminde düzgün durup durmadığını su terazisi ile kontrol ediniz. 
 Yerine konduktan sonra hemen çalıştırmayınız, 3-5 saat sonra çalıştırınız. 
 Direk güneş ışığı alan yerlere, radyatör ve fırın yanlarına koymayınız. 
 Bağlantılarını kullanma kılavuzunda belirttiği gibi yapınız. (mutlaka toprak hattı olan prize-fişini 
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takın)  
 

BUZDOLABI KULLANIRKEN: 
 Kullanım sırasında derin dondurucudan çıkarılarak yiyecekler, bir gün önceden alt bölmeye 

konursa, orada çözülerek soğutmaya  destek olur, enerji tasarrufu sağlanır. 
 Buzdolabına konacak yiyecek ve içecekler soğukluğu havadan iyi tutarlar. O nedenle dolabınızı 

dolu tutmanız (hiç bir şey yoksa şişelerde veya petlerde su ile doldurunuz) enerji tasarrufu sağlar. 
 Kapısını açık bırakmamayı alışkanlık haline getiriniz, çok sık açmak fazla enerji harcanmasına yol 

açar.  
 Koyduğunuz her şey kapaklı olmasına dikkat ediniz, yoksa buzlanmayı artırırsınız. 
 Buzluk diye bilinen dondurucu bölmedeki buz kalınlığı 5-6 mm’yi aşmamalıdır.  
 Kapı içi manyetik bantlarınızın yapışma yüzeyleriyle beraber ayda bir kez temizlenip (sabunlu su 

yardımı ile), kurutularak pudralanması ömürlerini artırır. 
 Kapı içi manyetik bantların her köşede iyi kapanmasını sağlarsanız, hem buzlanmayı azaltırsınız 

hem de enerji tasarrufu olur. 
 Buzdolabına sıcak veya ılık-sıcak arası yiyecek içecek koymayınız. Isılarının ortam sıcaklığına 

düşmesini bekleyiniz.  
 Tavsiye edilen buzdolabı iç sıcaklığı alt bölmede +4, +5 0C, dondurucu bölmede ise   –20 0C dir. 

 
ÇAMAŞIR MAKİNASI SEÇERKEN: 

 Su ve elektrik enerjisi kullanımındaki verimliliğine bakınız.  
 Program sayısının çokluğu kafanızı karıştırmasın. Siz gerçek ihtiyacınız olanı  tercih ediniz (ideal 

olan 12-14 programlı olandır). 
 Kurutuculu makine arzu edenler şunları göze almalıdır: Kısa sürede fazla kuruma çamaşırın iplik 

ömrünü azaltır. Daha kırışık olarak makineden alınan çamaşırın ütüsü zorlaşır. Daha fazla elektrik 
enerjisi harcanır. 

 Sıkma devrinin çok yüksek olması önemli değildir. Unutmayın ne kadar yüksek devirle sıkarsanız, 
o kadar zor ütülersiniz (ideal olan 600-800d/dk).  

 Özellikle, iç ve dış tambur kazanı çelik olanları seçiniz. 
 Eğer semtinizde elektrik enerjisi kesiliyorsa ve voltajlar düşükse, tamamen elektronik (digital kart 

proğramlı) makineler sık sorun yaşatabilir. 
 Sessizlik önemli ise, sıkma esnasında oluşturduğu gürültüyü diğer markalarla karşılaştırınız 

(desibel birimi ile). 
 Önden yüklemeli makinalar, üstten yüklemeli makinalara göre daha az enerji tüketir. 

 
ÇAMAŞIR MAKİNASI TAŞIMA VE MONTAJI: 

 Çamaşır makinelerinde iç tamburun sallanmasını taşıma esnasında önlemek gerekir. Bunun için 
uzun saplama cıvatalar ile iç tambur sabitlenir. Taşıma işlemi bitince bu saplama cıvatalar mutlaka 
yıkama yapmadan çıkarılmalıdır. 

 Makinenizin dört köşesine sırayla yükleniniz, eğer boşluk varsa ayarlı ayakları boşluğu önleyecek 
şekilde yeniden ayarlayınız (yoksa makineniz yürür).   

 
ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIRKEN: 

 Tamburunuzu tıka-basa doldurmayınız. Çamaşırın üstüne bastırdığınızda tambur arasındaki 
boşluk bir karış olmalıdır. 

 
 Fazla deterjan yıkamayı güçleştirir, hatta durulamanın tekrarı söz konusu olabilir. 
 Makinenizi durdurmadan, program saatinde değişiklik yapmayınız. 
 Bozuk para vb şeylerin (iğne-çivi-metal parçalar) ceplerde unutulup, makineye girmesini mutlaka 

önleyiniz. 
 Çamaşırlarınızın daha kolay temizlenmesi ve suyun kireç etkisinin azaltılması için, ucuza satılan 

çamaşır sodalarından yararlanınız (deterjanınızın içine koyabilirsiniz). Pahalı kireç önleyici 
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kullanmak zorunda değilsiniz. Çarpıcı reklamlara aldanmayınız. 
 Çamaşırınız az kirli ise ekonomi düğmesine basınız. 
 Çamaşırlarımızı çok fazla sıcaklıklarda yıkamayınız. Sıcaklığı artırdıkça renklerinin, baskılarının, 

lastiklerinin, dokusunun ömrü azalır.  
 Yünlüler; en fazla 30 0c  
 Sentetikler;  en fazla 40-50 0c  
 Pamuklular; en fazla 40-60 0c  

aralığında yıkanmalıdır. 
 Sık sık atık su filtresini temizlemeyi unutmayınız. 
 Kurutmalı makine kullanıyorsanız, kurutma süresini az tutarak hem çamaşırın ömrünü artırırsınız, 

hem de enerji tasarrufu sağlarsınız. 
 İki yarım kapasite çamaşır yıkama yerine, tam kapasitede çamaşırlarınızı yıkarsanız, sizin için 

daha ekonomik olur. 
 

BULAŞIK MAKİNASI SEÇERKEN: 
 Program sayısının çokluğuna bakmayınınız, kullanabileceğiniz program sayısında olana, daha az 

para ödeyeceğinizi unutmayınız. 
 Özellikle düşük sıcaklık–hızlı program seçeneklerinin olmasına önem veriniz. 
 Sepet ve içindeki bölmelerin ayarlanabilmesine önem veriniz. 
 Su taşma emniyetlerinin olmasına dikkat ediniz. 
 Elektrik ve su tüketimi ile ilgili bilgi isteyiniz. 

 
BULAŞIK MAKİNASI KULLANIRKEN: 

 Makinanızı ilk aldığınızda önce boş yıkama gerçekleştiriniz. 
 Aşırıya kaçmadan tam kapasitede yıkamaya özen gösteriniz.  
 Çok deterjan iyi yıkama anlamına gelmez, az kirli bulaşıklar için daha az deterjan kullanınız. 
 Belirli yıkama aralıklarında tuz ve parlatıcı yüklemelerini yapınız (bu konularda kılavuzdan 

yararlanınız), özellikle tuz bölgesinin aktif kalabilmesi için zamanında tuz yüklenmesini 
sağlayınız. 

 Kurutma aşamasını sonuna kadar beklemeden kapağını açarsanız, enerji tasarrufunuza biraz 
destek olursunuz. 

 
ÜTÜ SEÇERKEN VE KULLANIRKEN: 

Ütü seçerken, şebeke suyu kullanımına uygun olanları, kendi kendine kireç tabakasını temizleyebilenleri 
tercih ediniz. 

Taban yapısı çizilmeyen bir kaplama (seramik vb.) sahip, kumaş üzerinde rahat kayan ütüleri tercih 
ediniz. 

Termostat ayarını kumaş cinslerine göre en düşük düzeyde ayarlayınız. Bu durumda su damlacıklar 
halinde kumaş üzerinde kalıyorsa, buhar ayarını kısınız (çok fazla su, çok aşırı sıcak olmadan 
buharlaşamaz ve çok aşırı sıcak çamaşır ömrünü azaltır). 

Ütünüzün fişini işiniz bitmeden birkaç dakika önce prizden çekiniz.  
Ütü kablonuzu ütünüzün üzerinde ayrılmış olan kısma sarmayın, bırakın serbest kalsın, kablo 

zorlanmamış olur. 
 

OCAK-FIRIN SEÇERKEN VE KULLANIRKEN: 
Tamamı elektrikli cam-seramik tipindeki fırın üstü ocak setleri çok büyük akımlar çeker. Elektrik 

tesisatının değiştirilmesi sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 
Ocak kısımlarında gaz sensörlü olanları mümkünse tercih ediniz, biraz pahalı olabilir, ama can 

güvenliğinize katkı sağlar. 
Gaz açıldığında otomatik ateşleme ile yanan ocaklar kullanımda kolaylık sağlarlar. 
 
LPG – Doğalgaz dönüşümü kolay olanlar tercih edilmelidir.  
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Ocak kısmında yemek taşmalarının alt kısımlara sızması önlenmiş olan, kolay temizlenip çizilmeyecek–
paslanmayacak yüzeye sahip olan ürünlere yöneliniz. 

Fırın kısmındaki üfleme pervanesi yemek pişirirken gereklidir, ama pasta pişirirken devreden çıkarılması 
gerekir. Turbosunu devreden çıkarılabilen programa sahip fırınları tercih ediniz. 

Fırın program saati kullanmayacaksanız programlı fırınlara çok para ödemeyip, düz programsız model 
alarak bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. 

Çevresinde yanıcı-tutuşabilen (perde–örtü vb.) cisim ve eşyalardan hiç biri bulunmamalıdır. Yanıcı 
ortamlardan uzak yerlere yerleştiriniz. 

Mikrodalga fırın çalışırken 1 m mesafeden daha yakınında olmamaya özen gösteriniz ve gerekmedikçe 
kullanmayınız, tercih etmeyiniz. 

Elektrikli fırın ve ocaklarınızı pişme süresinden 5 dakika önce kapatabilirsiniz. Kapağını açmazsınız 
varolan sıcaklık pişirmeye devam eder, tasarruf sağlarsınız. 

 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ SEÇERKEN VE KULLANIRKEN: 

Elektrik süpürgesinin torbası sık sık boşaltılmalıdır. Değişim ile süpürgenin emme gücünü 
yükselteceğini için daha verimli ve daha az sürede evinizi temizleyeceğinizi unutmayınız. 

Eskimiş fırcalar yenilenmelidir. 
 

TELEVİZYON, BİLGİSAYAR, YAZICI, VCD/DVD GÖSTERİCİ, MÜZİK SETİ  SEÇERKEN 
VE KULLANIRKEN: 

Televizyonlar, müzik setleri ve VCD/DVD göstericileri çalışmadıkları zamanda “stand-by” konumunda 
enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak aletin kendi enerjisinin % 5’i 
kadardır. 

Televizyon ekranından (ön ve arkasından) en az 2 metre uzakta bulununuz. 
Kullanmadığınız aletleri ya kapalı tutunuz ya da fişten çıkarınız. “Stand by” konumunda kaldığı sürece 

elektromanyetik kirlilik yaratacaktır. 
Bilgisayar kullanırken harcanan enerjinin büyük çoğunluğu bilgisayarın kullanılmadığı esnada açık 

kalmasından dolayıdır. Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen gösteriniz ya da ekran 
filtresi kullanınız. 

Radyolar 100 saat kullanıldığında, renkli televizyonlar ise 5-7 saat kullanıldığında 1 kWh enerji 
tüketirler. Ses düzeyinin düşük tutulması enerji tüketimini azaltır. 

Elektrikli battaniyeyi yatmadan önce ısıtıp, sonra fişten çekerek kullanınız. 
 

EVLERİMİZDEKİ AYDINLATMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR: 
Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde, çok sayıda düşük güçlü lamba yerine, daha yüksek güçlü 

tek bir lamba kullanmak; daha verimli bir aydınlatma sağlar. 
Yüksek verimli uygun ışık kaynağı ve ışığı en verimli şekilde kullanan armatürler seçilmelidir. Şeffaf  

abajurlar ışığı daha az engeller. 
Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Armatürün düzenli bakımı yapılmalıdır. İyi bakımı 

yapılmayan armatür ışığın % 50’sini yayar, % 50’sini yutar. 
Duvar, tavan ve dekorasyon  malzemesinin mümkün olduğunca açık renkli seçilmelidir. 
Evlerde aydınlatmada tasarruf için kompakt lambalar önerilebilir. Örneğin 75 watt’lık akkor flamanlı 

lambaya karşılık, 15 watt’lık bir toplu floresan lamba kullanarak %80 tasarruf sağlanabilir. Ekonomi 
(halojen ve floresan) lambalarını gece lambası ve okuma lambası olarak kullanmamaya özen 
gösteriniz. 

 
 
 
 
 
 
 




