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ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMAK

BİR DAKİKA!
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Aklıma ne geldi biliyor musun? Enerji dedektifi olmaya ne dersin? Enerji nasıl 
verimli kullanılır ve bizim kazancımız ne olur; birlikte araştıralım mı? Evet dediğini 
duydum. O zaman önce bilgilerimizi tazeleyelim, sonra da maceramız başlasın.

BİR DAKİKA!

Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
Bu kadar zamanda neler yaptığını çok merak ediyorum.
 Ben mi ne yaptım? Ben bilim insanı olabilmek için çeşitli

çalışmalar yaptım. Kitaplar okudum, profesörlerle
konuştum ve bir sürü deney yaptım. 

Bir şeyi itiraf etmeliyim, enerji ilgimi en çok çeken konu oldu. 
Derginin önceki sayısında seninle enerji türleri, elektriğin

nasıl üretildiği ve verimli enerji kullanımı konusunda araştırma 
yapmıştık. Üzerinde biraz daha çalışınca anladım ki
enerjiyi verimli kullanmak hem ailemiz hem ülkemiz

hem de dünyamız için çok önemli bir konu.
Bu konuda Mine ablamın da

çalışmaları var. Haydi onu dinleyelim.

Çevrene bir bakar mısın? Kullandığımız birçok şeyin çalışmak için 

enerjiye ihtiyacı var. Bilgisayarımız, televizyonlar, buzdolapları, 

otomobiller, trenler, telefonlar… 

Gelecekte gelişen teknoloji sayesinde tük
etim artacağı için daha 

fazla enerjiye ihtiyacımız olacak. Dünyamızın kaynaklarının sınırlı 

olduğunu düşünürsek enerji üretiminin sürdürülebilir olması çok 

önemli. Yani tükettiğimiz kadar üretebilmeli ve bunu doğaya ve 

doğal kaynaklara zarar vermeden yapmalıyız.

Haydi, çevir sayfayı!
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Çevremizdeki her şeyin enerjiye ihtiyacı vardır. Bilgisayarımız, telefonumuz,
evdeki buzdolabı, televizyon, yollardaki arabalar, uçaklar…

İnsanların da yaşam için enerjiye ihtiyacı vardır. Koşmak, şarkı söylemek,
ders çalışmak, gülmek için enerjiye ihtiyacımız vardır.

Bunu da yediğimiz yiyeceklerden sağlarız.
İhtiyaç duyduğumuz enerji farklı çeşitlerde karşımıza çıkabilir.
Yaptığım son araştırmaya göre enerjinin iki temel türü var:

POTANSİYEL ENERJİ VE KİNETİK ENERJİ. 

Güneş enerjisiyle ısıtmayı aktif ve pasif 
olarak ikiye ayırabiliriz. Pasif ısıtma saydam 
camlar aracılığıyla evler ve seralar 
gibi alanları direkt güneş ışığıyla ısıtma 
yöntemidir. Aktif ısıtma ise güneş tüpleri 
kullanılarak yapılır.

Güneş, gezegen sistemimizin merkezinde duran 
kocaman bir ateş topudur ve yaşamın temel 
kaynağıdır. Bize hem doğrudan hem de dolaylı yoldan 
enerji sağlar.

Güneş enerjisi ile;
1- Seralar ısıtılır ve kışın bile tarım yapılabilir.
2- Çatılara kurulan güneş tüpleri sayesinde sular,
 bu sularla da evlerimiz ısıtılır.

GÜNEŞ PİLLERİ 

Rüzgârdan elektrik üretmek için geçmişteki yel değirmenleri 
mantığında çalışan modern rüzgâr türbinleri kullanılır.

1- Kanatlar rüzgâr enerjisini yakalar ve dönmeye başlar.
2- Dönme hareketi bir mil aracılığıyla jeneratöre iletilir.
3- Hareket enerjisi jeneratörde elektrik enerjisine dönüşür. 

Güneş pillerinin diğer ismi fotovoltaik pillerdir. Bu 
piller, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine 
çevirirler. Güneş pilleri, fosil yakıtların yerine 
kullanabileceğimiz çevreci enerji kaynaklarıdır. 

7

RUZGÂRDAN ELEKTRIK URETMEK

GUNES ENERJISINDEN

ELEKTRIK URETMEK

ENERJI DEYINCE 
AKLINA NE GELIYOR?

. .
.

Yel değirmenleri, yüzyıllar boyu tahıl
öğütmek için kullanıldı. Bu değirmenler 

o kadar hayatımızın içindeydi ki romanlara 
bile konu oldu. İspanyol yazar Cervantes’in 
dünyaca ünlü romanı Don Kişot’u mutlaka 
okumalısın. 

1605 ve 1615’te yayımlanan roman, 
İspanyol Altın Çağı'ndan bir örnek olarak 
en akıcı edebi eserlerden biridir ve belki 
de İspanyol edebiyatına ciddi bir giriştir. 

Modern Batı edebiyatının en kayda değer 
kurgu romanlarındandır.

1- Akarsuların önüne set yapılarak
 göl oluşturulur. Buna baraj deriz.
2- Barajdaki su, borularla aşağı seviyedeki
 türbinlere aktarılır.
3- Türbinler jeneratörü çalıştırır ve 
 hareket enerjisi elektrik enerjisine 
 dönüşür.

HIDROELEKTRIK KAYNAKTAN

      ELEKTRIK     NASIL URETILIR?
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Jeotermal yerkürenin iç ısısıdır. Dünyamızın merkezine 
indikçe ısı artar. Bu bölgelerdeki yer altı suları yer 
kabuğundaki çatlaklardan yüzeye doğru sıcak su ya 
da buhar olarak çıkar. Bu sıcak su ya da buharın 
enerjisiyle hem evler ısıtılıyor hem de elektrik 
üretiliyor.

ISININ GÜCÜ AYAKLARININ
TAM ALTINDA

Jeotermal enerji santralleri yer altı sıcak su kaynaklarının ve fay hatlarının üzerine 
kurulur. Bu nedenle, jeotermal enerjiden faydalanma alanı kısıtlıdır. Bilim insanları 
bu durumu değiştirmek için jeotermal sistemleri geliştirdiler.

Bu sistem yer altında sıcak suyun olmadığı yerlerdeki sıcak kayalardan enerji 
üretmektedir. Soğuk su, yapılan sondajlarla yer altına pompalanır.
Buradaki sıcak kayalar suyu ısıtır. Isınan su, başka bir sondajla yeryüzüne çıkarılır. 
Bu sistem bize çevreci ve yenilenebilir kaynak olan jeotermal enerjiden ''her bölgede 
faydalanma'' imkanı vermektedir.

Türbin

Sıcak Su

Buhar

Jeneratör

Soğutma Kulesi

Enjeksiyon 
Kuyusu

Jeotermal Enerji 
Santrali

Bunlar yüksek gerilim hatları. Hatlardaki elektrik şehirde 
kullanmak için fazla güçlü. Evlerimizdeki hiçbir alet bu 
güce dayanamaz. 

Bu yüzden, barajlarda üretilen elektrik, yüksek 
gerilim hatlarıyla önce şehirlerin yakınlarına 
kadar taşınır. 

Hatların burada bir merkezde toplandığını göreceksin. İşte 
burası trafo merkezidir. Elektrik, trafo merkezlerinde 
evlerimizde kullanabileceğimiz seviyeye düşürülür.

Buradan daha küçük direk ve tellerle evlerimize kadar gelip 
sayaçlara bağlanır. Sayaçlar, ne kadar elektrik kullandığımızı 
ölçer ve karşılığında ödeyeceğimiz para hesaplanır. Gördüğün 
gibi elektrik üretmek için çok büyük yatırım ve emek gerekiyor. 
Lütfen onu verimli kullan.

1

2

3

4
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JEOTErmal EnErJi ElEKTriK EVimiZE
naSil GElir?



Haklısın.
Hep böyle yaparsam

elektrik faturası
fazla gelir.

Onu sormadım Aliciğim, 
kullanmadığın halde bilgisayarın 
açık duruyor. Şu anda enerji 

israf ettiğinin farkında 
değil misin? Hani elektriği 
daha verimli kullanacaktık?

Ali, ne yapıyorsun
böyle?

Periskop yapıyorum. 
Boyumun yetmediği yerleri 

gözleyebileceğim.
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Ülkemiz hızla gelişiyor ve enerji 
ihtiyacımız her geçen gün artıyor. 
Ne yazık ki sahip olduğumuz enerji 
kaynakları ihtiyacımızı karşılamaya 
yetmiyor. Bu yüzden dış ülkelerden 
kömür, yanı sıra boru hatlarıyla 
petrol, doğal gaz ve nakil hatlarıyla 
elektrik satın alıyoruz.

DIŞA BAĞIMLILIK

BU KONUYU
ARASTIRMALIYIM!

'
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Biz elektrik 
ürettiğimiz kaynakları yani 
kömürü, petrolü, doğal gazı 
dışarıdan alıyorsak paramızı 
dışarı veriyoruz o zaman.

Enerjiyi verimli
kullanmamızın tek sebebi

az fatura ödemek
değil Aliciğim.

Tam da 
söylediğin gibi

Ali.

Bu, oyuncak almak için aylarca 
biriktirdiğim paranın bir anda 

başka bir şey için
harcanmasına benziyor.

BASKA SEBEBI DE MI VAR
~

~ ~ ?ENERJIYI VERIMLI KULLANMAK
. . . .



Yandaki sektörel enerji 
tüketimi grafiği 2017 yılı 
verileriyle oluşturulmuştur.

Ülkemizde en çok enerji, sanayide kullanılıyor. Sanayi tesisleri 
sayesinde ülkemiz kalkınıyor, daha rahat bir hayat yaşıyoruz.
Gelişmemizin önünde bir engel olmasını istemiyorsak 
hem evlerimizde hem de sanayi tesislerinde 
enerjiyi verimli kullanmalıyız.

Hizmet sektörü 
tüketimi

�12

Ulaştırma
sektörü tüketimi

�25

Konut sektörü 
tüketimi

�21
Sanayi sektörü 

tüketimi
�32

dedektifim!
. .

Tahmin et ben ne Oldum? 
.
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Merhaba çocuklar!
Ben Profesör Aziz. Enerji uzmanıyım….

Günümüzde enerji; nefes almak, beslenmek gibi temel 
ihtiyaçlarımızdan biri haline geldi.
Hayatımızın neredeyse her alanında
enerji kullanıyoruz. 

ŞŞHHH!
Bir hidroelektrik barajını düşün. 
Böyle bir baraj yapmak için suyu bol bir nehre ihtiyaç var. 
Nehrin suyunun bol olması için yağmura ihtiyaç var. 
Yağmur yağması için ormanlara ihtiyaç var. Mesela, ısınmak için odun kullanır ve 
ormanları yok edersek, su kaynağına zarar vermiş oluruz. Su azalınca barajlarda 
yeteri kadar su depolanamaz ve enerji üretemeyiz. Enerji üretemezsek evimizdeki 
lambalar, bilgisayar, televizyon, buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerinin hiçbiri çalışmaz. 
Hayatımız çok zor hale gelir. Bu yüzden sahip olduğumuz enerjiyi olabildiğince 
verimli kullanmalıyız.

Sen ve ben artık enerji dedektifiyiz.
Haydi, düş peşime. Araştırma başlasın!

Tarım sektörü 
tüketimi

�4

Hayat ne kadar güzel ve
eğlenceli değil mi? 

Dünyamız, güneş sistemimizde yaşanabilen tek gezegen. 
Ve bu gezegenin kaynakları sonsuz değil. Bizden sonraki 
nesillerin de güzel yaşamasını istiyorsak sahip olduğumuz 
kaynakları dikkatli kullanmalıyız. Bir yerde iklim değişikliği 

oluyorsa bu tüm dünyayı etkiler. Değişimler ya da sorunlar 
başka yerde oluyor diye duyarsız kalamayız.

Enerji dışı 
tüketim
(Diğer)

�6



Son yıllarda koca bir kış mevsimi neredeyse kar 
yağmadan ve fazla soğuk olmadan geçiyor. Sonra yazın 
her zamankinden daha sıcak oluyor. Dereler ve göllerde 

sular azalıyor. Sonra, sıcaktan yanıyoruz
dediğimiz yaz günlerinde aniden sağanak

yağmurlar yağıyor. Seller oluşuyor.

Anne iklim değişikliği
ne demek?

Mevsimlerin yerini mi 
değiştiriyorlar?

Kutuplar eridikçe bu 
bölgedeki hayvanların 

yaşam alanları daralıyor. 
Lütfen dünyamıza güzel 

bakalım.

Aliciğim
mevsimlerin 

yeri hiç
değişir mi?

Dünyamız Afrika kıtasında 
kuraklıkla karşı karşıyayken, 
Güney Asya’da sel olaylarıyla 

karşı karşıya. Uzmanlar, 
iklimde yaşanan bu sert 

dönüşümlere küresel ısınmanın  
neden olduğunu düşünüyor.

Atmosfer ısısının artması birçok yerde yağışların azalması, çölleşmenin artması 
demektir. Yükselen ısı aynı zamanda kutuplardaki buzulları da her geçen gün 
eritiyor. Buzullar daha fazla erirse deniz seviyesi yükselir. Deniz seviyesinin 
yükselmesi demek birçok ada ve kıyı şehrinin sular altında kalması demektir. 
Suyun ve ısının yükselmesi daha fazla buharlaşma, daha fazla buharlaşma ise 

fırtınaların ve yağışların artması demek.

Yazın soğutma, kışın da ısıtma seviyelerine dikkat et.
Elektrik üretilirken bazı santrallerde fosil yakıt kullanıldığını unutma!
Enerjini verimli kullan.
Gereğinden fazla ürün tüketme. Her ürün fabrikaların daha fazla 
çalışması demek.

Son yıllarda koca bir kış mevsimi neredeyse kar yağmadan 
ve fazla soğuk olmadan geçiyor. Sonra yazın her 
zamankinden daha sıcak oluyor. Dereler ve göllerde sular 
azalıyor. Sıcaktan yanıyoruz dediğimiz yaz günlerinde aniden 
sağanak yağmurlar yağıyor. Seller oluşuyor. Bu sene hava 
neden bu kadar dengesiz diye düşünüyoruz. İşte tüm bu 
yaşadıklarımıza iklim değişikliği diyoruz.

IKLIM DEGISIKLIGI
. . . . . .

.

1514
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ENERJI
VERIMLILIGI

NE DEMİŞ 
ATALARIMIZ?

Üretimi ve kaliteyi 
engellemeden aynı işi 
yaparken eskisinden daha 
az enerji tüketmektir.

Enerjinin verimli kullanılması 
sonucunda tükettiğimiz 
enerji miktarında azalma 
sağlanmasıdır.

İhtiyaç duyulmuyorsa iki lambadan birini 
söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı 
sağlayan ve daha az tüketen teknolojik 
lambaların kullanılması ise verimliliktir.

Enerji tasarrufu aynı zamanda enerji verimliliği anlamına 
da gelir. İsraf etmemek, elimizdekini idareli kullanmak 
kültürümüzde de her zaman önemli olmuştur. Atalarımız 
“çoğu zarar, azı karar” demişler. Çok yemek yerseniz 
sağlığınız kötü etkilenir, çok para harcarsanız gelecek 
için birikim yapamazsınız. Enerji de bu örneklerden yola 
çıkarak gerektiği kadar kullanılmalı.

Kutunun kıvrımlı 
üst tarafını 
keselim.

Aynalarımızdan bir 
tanesini 45 derecelik 
açıyla görüş deliğinin 
içine yerleştirelim ve 
yapıştıralım.

Aynı işlemi ikinci 
kartona da yapalım.

İki kutuyu, aynaların 
biri alta, diğeri 
üste gelecek 
şekilde bantlayarak 
birleştirelim. Aynaların 
ters yönlerde olmasına 
dikkat etmeliyiz.

Kutunun alt kısmına 
kare şeklinde bir görüş 
deliği açalım. Deliğin 
kenarlarında 1 cm 
kadar kalmasına 
dikkat edelim.

16

Düşünmen için soru şu:
Verimlilik ne demektir, tasarruf ne demektir?
Ailen, arkadaşların, öğretmenlerin yani çevrendeki 
herkesle bu konu hakkında konuş ve araştır.

DuSunmEK!
iSTE Sana bir GOrEV:

1 2

3

4

5

6

Haydi, birlikte bir etkinlik yapalım. Evde basit malzemeler
kullanarak periskop yapabilir, çevremizi onunla gözleyebiliriz.

ETKINLIK: PERISKOP YAPIMI

NELER LAZIM?
• 2 adet boş süt kutusu
• İki küçük ayna
• Makas veya maket bıçağı
• Bant ve tutkal

İşlem tamam! 
Artık keyifle 
gözlem yapabilirsin.

?VErimliliK nEDir,
TaSarruF nEDir

ENERJI
TASARRUFU

KISACA SOYLEMEK
GEREKIRSE

COGu Zarar
aZi Karar!
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Doğal gazı verimli kullanmayı 
öğrendik. Peki, gazdan sonra evde 
en çok ne kullanıyoruz? Tabii ki 

elektrik. Haydi, o zaman, elektrikli 
ev aletlerini doğru kullanmayı 

araştıralım.

ODA SICAKLIĞI:
Evlerde enerji tüketiminin en çok olduğu yer ev ısıtmasıdır. Evlerin ısıtılması ve soğutulması 
konusunda enerji kullanımına dikkat etmeli, evlerimizi doğru sıcaklıkta tutmalıyız. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün belirlediği oda sıcaklığı oturma odası için 21, diğer odalar için 18 derecedir. Ülkemizde 
evler ne yazık ki yüksek sıcaklıkta tutuluyor. Sıcaklık ayarını 1 derece düşürürsek enerji tüketiminde 
en az �7 tasarruf sağlayabiliriz. Bir enerji dedektifi olarak senin görevin evinizin sıcaklığını kontrol 
edip büyüklerini bilgilendirmektir!

Fazla aramana gerek yok. Mutfakta doğal gaz 
ya da tüp gaz kullanıyoruz. Yemekleri doğru ısıda 
pişirmek gazdan tasarruf sağlar. Ayrıca kullandığımız 
tencerenin genişliği, ocakla orantılı olmalı. Büyük ocakta 
küçük tencere kullanmak boşa giden enerji demek.

Banyo süremizi keyfi olarak 
uzatmayalım. Sıcak su elde etmek için 
kullanılan gazdan tasarruf edelim.

Evlerimizde, ulaşımda, tarımda, sanayide, 
aslında hayatımızın her alanında enerji 
konusunda daha bilinçli olmalı, enerjiyi verimli 
kullanmalıyız.

ENERJİYİ NERELERDE
VERİMLİ KULLANABİLİRİZ?

Dünyayı güzelleştirmek
istiyorsak önce kendimizden 

başlamalıyız. İlk araştırma yeri:

EVİMİZ!
Yaşadığımız evlerde enerji tasarrufunun 

ilk adımı kullanım alışkanlıklarımıza 
dikkat etmek sonra da apartmanımızı 

mantolamakmış. Binaya giydirecek kadar 
büyük bir mantoyu nereden 

bulabiliriz ki?

Mantolamayı binayı bir şekilde giydirmek gibi düşünebiliriz
ama bizim kıyafet giymemiz gibi bir şey değil.
Kışın ısınma, yazın ise soğutma için çok enerji
harcıyoruz. Binalarımızın yüzeylerini sıcak ve
soğuktan koruyan inşaat yalıtım malzemeleriyle
kaplatırsak dışarıdaki havanın durumu evlerimizin
içini oldukça az etkiler. Buna dış cephe yalıtımı
diyoruz. Bu sayede yazın klima için kullandığımız
elektrikten, kışın ise ısınmak için kullandığımız
yakıttan tasarruf ediyoruz.

Kapı ve pencereler yalıtımlı olmalı. Ayrıca aralıkları
sık sık kontrol edilmeli. Sıcak ve soğuk hava
kaçakları engellenmeli.
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Isı yalıtımı sayesinde
daha az fosil yakıt 

kullanacağız. Bu sayede 
havamız daha temiz 

olacak. Fosil yakıt evimizde 
başka nerede kullanılıyor? 

Bulmalıyım…

BIR
FIKRIM VAR!

Hemen bir kuş tüyü bul ve pencerenin 
önüne koy. Tüy titremiyorsa her şey 

yolunda demektir. Eğer titriyorsa 
yapacak çok iş var! Hemen annene ya 
da babana haber verip hava sızıntısının 

önlenmesini sağlamalısın. 
Bu uygulamayı tüm pencerelere 

ve kapılara yapmayı unutma.



Bir teknoloji mağazasına gittiğinizde elektrikli cihazların üzerinde G,F,E,D,C,B,A,A+,A++,A+++ şeklinde 
işaretler görürsünüz. İşte bu A+++ işareti cihazın enerji tasarrufunda en üst seviyede olduğunu 
göstermektedir. Bu sayede çevre daha az zarar görmekte ve ekonomik tasarruf sağlanmaktadır. 
G harfine doğru gittikçe enerji tasarrufu azalmakta, cihazlar neredeyse enerji yiyen bir canavara 
dönmektedir.

*Enerji etiketleme sınıfları yeniden düzenlenmekte olup en verimli sınıf A olacaktır. 

Bugün evimize yeni bir buzdolabı 
aldık. Eskisini geri dönüşüme 
gönderdik. Yeni buzdolabımız 
eskisinden çok daha az enerji 
tüketiyor. Bunu bir bakışta 

anlayabilirsiniz. bakın 
üzerindeki A+++ etiketine.

Karton ruloyu uzunlamasına 
kesip düzleştirelim.

Pilleri üst üste koyarak bantlayalım. Pillerin 
(+) yönü lambaya gelecek şekilde rulo 
kartonu pillerin etrafına saralım.

Lambanın kartonunu 
rulonun üzerine 
yerleştirip, bantla 
sabitleyelim.
Altta kalan kabloyu 
pilin (-) tarafına 
bantlayalım.

Küçük karton parçayı rulonun 
çapıyla uyumlu şekilde keselim, 
ortasına delik açıp lambayı 
yerleştirelim. 

Kablolardan birini lambanın 
gövdesine sararak sabitleyelim.

Raptiyeleri aralarında boşluk olacak şekilde 
kartona yerleştirelim. Raptiyelerden birine 
ataşı takalım.

benimle birlikte icat yapmaya ne dersin?
Aklımda el feneri yapmak var.

MALZEMELER
• 2 adet büyük boy pil (D pil) 
• 1 adet boş tuvalet kâğıdı rulo
 kartonu 
• Lambayı sabitlemek için küçük 
 karton parçası
• 1 adet karton bardak 
• 1 adet ataş
• 2 adet raptiye
• 1 adet 2,5 Volt el feneri lambası
• Elektrik bandı
• 12,5 cm uzunluğunda ince
 elektrik kablosu
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.
MESELESi

1

2

4

5 6

7

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
DEYİNCE AKLIMIZA GELMESİ
GEREKEN İLK ŞEY A+’DIR…

 
İŞTE SANA YENİ BİR
ARAŞTIRMA KONUSU: 

A+ NE DEMEKTİR?

Elektrik kablomuzu ikiye 
kesip kartonun iç tarafından 
raptiyelerin uçlarına bağlayalım 
ve bantlayalım. Telleri farklı 
yönlere doğru uzanmalı.

3

Kâğıt bardağın alt kısmına 
delik açıp lambanın üzerine 
bantlayalım.
Artık bir el fenerimiz var. 
Üzerindeki ataşı diğer raptiyeye 
değdirelim ve kullanmaya 
başlayalım.

8

NasIl mI?

Beni takip et!

HEY DEDEKTIF,



Evindeki cihazları kontrol edip, enerji verimliliklerini öğrenmeye hazır mısın?
Listede gördüğün cihazları kontrol et ve karşılarına enerji sınıflarını yaz.

Bakalım evindeki cihazların enerji kullanım seviyesi ne çıkacak?

BUZDOLABI:

ÇAMAŞIR MAKİNESİ:

BULAŞIK MAKİNESİ:

TELEVİZYON:

FIRIN:

ÜTÜ:

ELEKTRİK
SÜPÜRGESİ:

• Makineyi kapasitesini aşmayacak şekilde
 tam dolulukta çalıştır.

• Gereğinden fazla deterjan kullanma.
 Kiri veya miktarı az olan çamaşırları
 ekonomik programda yıka.

• Çamaşırları, çamaşır makinesinde kurutmak 
 yerine asarak kurutmayı tercih et.

• Ailen çamaşır makinesi alırken enerji 
 etiketine dikkat et.

• Fırının kapağını gereğinden fazla açma. Pişirme 
 işlemi yani fırının çalışma süresi uzamasın. Gerekli 
 olmadıkça ön ısıtma yapma ya da ön ısıtma 
 süresini kısa tut.

• Donmuş yiyecekleri fırında çözmek yerine, 
 bir gün önceden çıkararak buzdolabının içinde  
 çözülmesini beklemek hem yemeğinin sağlıklı 
 olmasını hem de enerji tasarrufu sağlar.

• Fırını normal pişirme süresinden birkaç dakika 
 önce kapatmak ve ağzı kapalı olarak biraz daha 
 pişmesini beklemek daha az enerji tüketimi 
 demektir.

Elektrikli ev aletlerinin maksimum
düzeyde tasarruflu kullanılabilmesi için 

bilinçlenmek gerekiyor. İşte sana
ihtiyacın olan bilgiler:

ÇAMAŞIR 
MAKİNESİ

BUZDOLABI

• Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakma. Yaşadığın 
 mevsime göre yaz ve kış konumunu ayarlayarak kullan.

• Güneş gören yerlerden, radyatör ve fırın gibi ısı
 kaynaklarından uzağa yerleştirirsen enerji tüketimi
 �25 azalır.

• Buzluk ve soğutma sıcaklıklarını doğru ayarlamalısın. 
 Soğutma bölüm sıcaklığı 4–5 derece, dondurucu bölüm 
 sıcaklığı -20, -18 derece olmalı.

• Aşırı buzlanma gördüğünde buzların çözülmesini sağla. 
 Aşırı buzlanma enerji tüketimini artırır.

• Pişirilen yemekleri sıcakken dolaba koymak, soğumaları 
 için daha fazla enerji tüketmelerine neden olur.

A ENERJİ SINIFI 
TASARRUFLU TÜKETİM İÇİN 
YETERLİ Mİ?YETERLİ Mİ?

FIRIN

HEY DEDEKTIF,
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• Annen ya da baban bulaşık makinesi alırken
 onlara düşük sıcaklık ayarlı program
 seçeneğinin olması gerektiğini hatırlat. 

• Bulaşıkları elde değil bulaşık makinesinde yıka. 
 Mümkünse suyun sıcaklığı 50 derece olsun.

• Makineyi kapasitesini aşmayacak şekilde
 tam dolulukta çalıştır.

• Tabakları, makineye koymadan önce üzerindeki
 yemek artıklarını sıyırmak elektrik kadar su ve 
 deterjandan da tasarruf etmeni sağlar. 

• Yıkama bittikten sonra kurutma programını
 kullanmak yerine kapağı açarak kurut.

BULAŞIK 
MAKİNESİ
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• Anne ya da baban ütü satın alırken, onlara yeni 
 ütünüzün buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, 
 termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun 
 özellikte olması gerektiğini hatırlat. 

• Giyeceklerini yıkadıktan sonra kurutmak için 
 düzgün bir şekilde asarsan ütüleme işlemin daha 
 kısa sürecektir.

• Ütüleme işlemi sırasında giysilerin nemli olması hem 
 işlemi kolaylaştırır hem de zaman ve enerjiden 
 tasarruf ettirir. 

• Sıcaklığı kumaş cinsine göre uygun seviyeye ayarla. 
 İşin bitmeden birkaç dakika önce ütüyü fişten 
 çekmeyi unutma.

ÜTÜ

• Anne ya da baban, elektrik süpürgesi alırken, 
 onlara sadece torbalı model almak yerine su 
 hazneli, filtreli ya da hem torbalı hem filtreli 
 olan modellerden almaları gerektiğini hatırlat.

• Makine torbalıysa torbasını sık sık boşalt.

• Motor, fırça ve boru bölümünü düzenli
 olarak temizle.

• Eskimiş fırçaları yenile.

ELEKTRİK 
SÜPÜRGESİ

• Odalarımızı aydınlatmak için kullandığımız lambalar 
 son teknoloji ve tasarruflu olmalı.

• Ayrıca abajur gibi aydınlatmalar duvar köşelerine 
 götürülmeli. Çünkü lambadan gelen ışık duvardan 
 yansıdığında etkisi artar, daha çok yayılır.

• Gündüz vakitlerinde güneş ışığından yararlan.
 Güneş, sağlığın için de faydalıdır. 

• Evde genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatma kullan 
 ve dekoratif aydınlatma yapmaktan kaçın.

• Uygun olan yerlerde sensörlü aydınlatma kullan.
 Kullanmadığın lambayı mutlaka söndür!

• Verimli lamba, verimli enerji kullanımı demektir;
 karanlıkta kalmak istemiyorsan enerjini dikkatli kullan.

AYDINLATMA
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Sen hiç gece vakti elektriksiz kaldın mı? Ben bir keresinde kaldım. Bilgisayar, 
televizyon, buzdolabı hatta kapı zilimiz bile çalışmadı. Etrafımızı görmek için 
mum yaktık. Çok sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama ablam Mine geceyi eğlenceli 
hale getirdi. Elleriyle duvarda çeşitli gölgeler yaparak hikayeler anlattı. Ellerle 
gölge nasıl mı yapılır? İşte sana birkaç örnek!



Ali, neden üzgün 
oturuyorsun?

Bisiklet yarışında
sonuncu oldum. Her zaman en hızlı
bisiklet benimki olurdu ama bu kez

bir türlü hızlanmadı. Üstelik
tüm enerjimi de tükettim.

Taşıt sabit bir hızda sürülmeli ve ani kalkışlar yapılmamalı. 
Şehir içinde ideal hız 50-70 km/saat arasıdır.

Otomobilin üzerine koyduğumuz bagajlar 
hem rüzgâr direnci hem de ağırlık yapması 
bakımından yakıt tüketimini artırır. Zorunlu 
olmadıkça kullanılmamalı.

Yakıt tasarruflu araçlar tercih edilmeli; 
fosil yakıt tüketen araçlar yerine elektrikli 
araçların kullanımı artırılmalı.

Doğru lastik seçimi ve doğru 
hava basıncı yakıt tüketimimize 
doğrudan etki eder.

Eski taşıtlar daha fazla yakıt 
harcar. Mümkün olduğu kadar son 
teknoloji otomobiller kullanılmalı.

Otomobilde mümkün olduğu 
kadar az klima kullanılmalı.

Taşıtların bakımları 
zamanında yaptırılmalı ki 
verimli çalışsınlar.

Lastiklerinin havası
inmiş. Bu şekilde binersen 

tabii ki normalden daha fazla enerji 
harcaman gerekir. Biz büyüklerin 
kullandığı otomobiller de böyle. 
Doğru hava basıncıyla hem 
güvenli gidersin hem de 

yakıttan tasarruf edersin.

 Anahtar kelimeyi söyledin baba: 

Trafikte nasıl enerji tasarrufu
yapılır bize anlatır mısın?

TASARRUF!
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Ulaşım, karbondioksit salınımının en önemli 
kaynağıdır. Otomobillerimizde kullandığımız 
yakıtın masrafı aile ekonomimiz için önemli 

bir gider oluşturuyor. Birkaç verimli 
kullanım kuralıyla hem cebimizi hem de 

çevremizi koruyabiliriz.
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Teknoloji gelişiyor. 
Elektrikli araçlar artık 

her yerde.

Uygun şehir planlamasıyla birlikte 
bisiklet ve yürüyüş yolları yapılmalı.

Yük taşıyan ağır araçlar çok fazla
egzoz gazı üretir. Şoförler eko sürüş 

teknikleri konusunda bilgilendirilip eğitilmeli.

Özel araç yerine toplu taşıma 
kullanılmalı. Yakıt ve paradan tasarruf 
ederken daha az egzoz gazı salınarak 

çevre kirliliği de azaltılmış olur.
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Kısa mesafelere yürüyerek
ya da bisikletle git.

Hareket, sağlığına da iyi gelir.

Şehir trafiğinde akıllı davranmak çok önemli. Çünkü aldığımız her karar hem enerji 
tasarrufunu hem de soluduğumuz havanın temizliğini doğrudan ilgilendiriyor.

Kara yolu yerine demir 
ve deniz yolu tercih 
edilmeli. Vapur, metro, 
tramvay ve tren kullan!

Neden buraya 
geldik baba?

Çünkü 
trafik lambasını 
keşfedeceğiz

Aliciğim.

Bir kere bu lamba LED'li. 
Yani yeni teknoloji ve tüketimi eskilere göre 

çok az. Ayrıca bak bakayım üzerinde 
ne var? Güneş paneli! Bu lamba enerjisini 
güneşten alıyor. Hem çevreci hem de 
ülkemizin enerji bağımlılığını azaltıyor.

Nesini keşfedeceğiz? 
Bildiğimiz kırmızı, 
sarı ve yeşil renkli 

trafik lambası.

İşe giderken araç kullanmak 
gerekiyorsa aynı yöne giden birkaç
kişi birleşip tek bir araç kullanmalı.
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Heeyy
şu manzaraya bak.
Kuzular, dereler… Çok güzel değil mi?

Dedemi görmeye köye geldik.
İyi ki tekrar köye taşınmış. Artık ben de sık sık 

geleceğim buraya. Aa bak bir sıpa! 
Ne kadar da sevimli. 

Sıpanın ne olduğunu mu sordun? 
Tabii ki eşeğin yavrusu.

Sıpanın karnı çok aç. Saman onun için çok lezzetli bir yiyecek. Sıpanın samana 
ulaşmasına yardım eder misin?

30

TARIMDA ENERJI

TUKETIMI

Oyun  Sıpa Samana Nasıl Ulaşacak?



32 33

Abla hortum delinmiş, 
su sızdırıyor. Aaa burası da
delik. Her yeri delik bunun.

Dedemi kandırmışlar. Bunları
geri verip sağlamlarıyla 

değiştirmeliyiz.

İlahi Ali. Bunlar delik
hortumlar değil.
Sulama boruları. 

Bak bütün tarla delik
borularla döşeli.

Tarım sektöründe 
makineleşmenin artmasıyla birlikte 
enerji tüketimi de artmaktadır. 
Seraların ısıtılması, aydınlatılması, 
tarlaların sürülmesi, ürünlerin 

toplanması, taşınması ve 
depolanmasında

hep enerjiye ihtiyaç var.

• Açık sulama sistemleri, kapalı sulama sistemlerine çevrilmeli.
•  Damla sulama sistemi yaygınlaşmalı.
•  Su pompalarının enerjisi mümkün olduğu kadar güneş, rüzgâr gibi 
 yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmeli.
•  Sulama ve sulama zamanı planlaması konusunda bilinçlenmeli.
•  Kurak iklimlerde az su isteyen bitkilere yönelmeli.
•  Bol yağış alan bölgelerde yağmur suyuyla sulama yöntemi uygulanmalı.
•  Adalar ve sahil bölgelerinde atık suyun denize boşaltılması engellenip
 arıtılması sağlanmalı.
•  Su verimliliğinin bir enerji meselesi olduğu bilinmeli!

SU VERİMLİLİĞİ 
BİR ENERJİ 

MESELESİDİR!



Sulama suyunun, FİDENİN 
DİKİLDİĞİ toprak 
yüzeyine ya da TOPRAĞIN 
içine damlalar halinde 
verilmesine damla 
sulama denir.

1

2

Su ve gübre kontrol ünitesinde 
süzgeçlerle süzülüyor ve suyun 
basıncı düşürülüyor.

Kontrol ünitesinden geçen su, ana 
boru hattı ile yan ana borulara 
iletiliyor.

Arazilerin ve su kaynaklarının 
geleneksel sulama 

yöntemlerine uygun olmadığı 
durumlarda uygulanır.

Kurulum aşaması maliyetlidir 
ancak suyun verimli kullanımı 

açısından tercih edilmesi 
gereken bir yöntemdir.
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Lateraller, üzerinde 
damlatıcıların belli aralıklarla 
bulunduğu boru bölümüdür. 
Toprağı ve bitkiyi suyla 
buluşturan bu kısımdır.

3

4

Suyun en etkin ve verimli 
kullanıldığı yöntemdir.

Su, doğrudan toprağa bırakıldığı 
için, yağmurlama sistemlerde 

olduğu gibi bitkinin üzerinde kalmaz 
ve buharlaşma az olur.

Bu yöntemle sulanan bitkilerden 
daha yüksek ve kaliteli ürün alınır. 

Bitki ve toprak yüzeyi az ıslandığı 
için hastalık ve zararlıların gelişmesi 

önlenir.

Sadece bitki dipleri sulandığı için, 
sıra araları kuru kalır ve yabancı 

otlar gelişemez.

Özellikle eğimli arazilerde su ve 
toprak kaybı meydana gelmeden 

sulama yapılabilir. 

FAYDALARI

Ana borudan alınan 
su, laterallere iletilir. 
Yan boru hattı bazı 
sistemlerde toprağın 
altından gidebilir.

Hımmm… 

DAMLA SULAMA 
YONTEMI
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Geleneksel sulama yöntemine vahşi sulama yöntemi 
denir. Diğer ismi ise salma sulamadır. Bu yöntemle 
toprağın aşırı sulanması toprakta tuzlanmaya neden 
olur. Verimlilik azalır.

BILGI: ONEMLI!

Sistem dört
aşamadan oluşuyor.

Kontrol ünitesi,
ana boru hattı, yan boru 

hattı ve lateraller.



Bil bakalım
neredeyiz?

Arkamda gördüğün yer bir fabrika.
Buraya neden mi geldik? Enerjinin verimli kullanılıp 

kullanılmadığını görmek için! 

Haydi içeri!

Ülkemizde enerji tüketiminin en çok olduğu alanlardan birisi de sanayidir. Alınacak önlemlerle 
sanayide enerji tüketiminde �20'ye kadar azalma sağlanabilmektedir. Unutmayalım, sanayide 
verimli enerji kullanımı üretim maliyetinin düşmesine ve tüketicinin daha uygun fiyatlara ürün 

alabilmesine yardımcı olmaktadır.

sanayide enerji

3736

1- KÖMÜR 2- RÜZGÂR 3-JEOTERMAL 4- POMPA 5- DAMLA
6- TRAFİK 7- TASARRUF 8- FABRİKA 9- KLİMA

1- Bir fosil yakıt türü.
2- Uçurtmanın uçmasını sağlayan, aynı zamanda elektrik üretilebilen 
 yenilenebilir enerji kaynağı.
3- Sıcak su ve buhardan elektrik enerjisi üretilebilen yenilenebilir
 enerji kaynağı.
4- Hava ya da herhangi akışkan bir maddeyi bir yerden başka bir yere 
 aktarmaya yarayan makine.
5- Tarımda en verimli sulama sistemi.
6- Ulaşım yollarının yayalarca ve her türlü taşıt tarafından kullanılması. 
7- Tüketilecek herhangi bir şeyi dikkatli kullanma.
8- İşlenmiş ya da yarı işlenmiş maddeleri işleyen ve kullanıma, tüketime 
 hazır duruma getiren kuruluş.
9- Yazın soğutma kışın ısıtma yapan cihaz.

1

3

4

5

2

6 7

8

9

BULMACA

➙ ➙
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İşlemler sırasında kullanılan sıcak su, 
kazanlardan taşıma sırasında ısı kaybetmesin 

diye boruların yalıtımı yapılmış.

Kullanılan sıcak suyu boşa atmamışlar. Atık suyun 
enerjisi, bazı ekipmanlarla geri kazanılarak fabrikada 

sıcak suya ihtiyaç duyulan işletme mutfağı, işçi 
duşları ve kışın binanın ısıtılmasında kullanılmış.

Fabrikaları aydınlatmak için 
evlerimizdekinden çok daha büyük 
lambalar kullanılıyor. Uzun saatler 

çalışıldığını düşünürsek buradaki lambaların 
tasarruflu lambalarla değiştirilmesi 
çok önemli. Burada LED lambalarla 

değiştirmişler.

Depo gibi çalışanların az girip çıktığı yerlerde 
fotoselli lambalar kullanılmış. Böylece buralarda 
lambaların açık unutulma ihtimali kalmamış, 
enerjiden tasarruf edilmiş.

Fabrikanın en önemli 
kısmı olan motorlar son 

teknoloji ürünü enerji verimli 
motorlardan seçilmiş.

Fabrikanın çatısına ve fabrika arazisine 
fotovoltaik güneş panelleri yerleştirilmiş. 
Enerji ihtiyacının büyük bir kısmı
buradan karşılanmış.

Fabrika bacasından çıkan baca gazının 
enerjisi bazı ekipmanlar yardımıyla geri 
kazanılarak, fabrikada ısı enerjisine ihtiyaç 
duyulan yerlerde kullanılmış.

Binanın iç ısıtma ve 
soğutması çok önemli. 
O yüzden yalıtım çok 
özenli yapılmış. En küçük 
bir enerji kaçağına izin 
verilmemiş.

Birleşik çevirim ısı-güç santralleri elektrik ve ısının birlikte üretildiği sistemlerdir.
Elektrik enerjisi üretirken ortaya çıkan sıcak suyu kullanarak önce tasarruf 

ediyor, daha sonra bu suyla yeni üretim yapıyor ve maliyeti düşürüyor. 

Bu fabrika, yaptığı enerji 
verimliliği çalışmaları için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığımızın 1 milyon TL’ye 
kadar olan projeler için verdiği 
�30’a varan hibe desteğinden 

yararlanmış.

Bir dakikaaa
ben böyle bir şey 

hatırlıyorum. 
Elektrik enerjisi üretirken 

de benzer bir sistem 
kullanılıyordu.
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Isı enerjisinin,
elektrik üretiminde nasıl

kullanıldığını daha önce görmüştük.
Şimdi de gezmek için kullanıyoruz.

Sıcak hava, soğuk havadan daha hafiftir.
Bu nedenle hep yukarı doğru hareket

eder. Uçan balonun içindeki hava ısıtıldığında balon 
yükselmeye başlıyor. Balonun havada kalması için 

aralıklı olarak havayı ısıtmak gerekiyor. 
Isıtma işlemini azalttıkça

hava soğumaya başlıyor ve
balon yavaş yavaş aşağı iniyor.
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Burası Kapadokya.
Doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yer. Sivri ve tepesinde başlık 
gibi kayaların olduğu yer şekillerini görüyor musun?
Onlara peri bacaları deniyor. Peri bacaları yumuşak kayalardan oluştuğu 
için, birçoğunun içi insanlar tarafından oyulmuş ve ev olarak kullanılıyor. 
Kapadokya İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve tüm dünyanın bildiği, her yıl 
binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi ve turistik bir bölge. Burada, 
yer üstü kadar yer altı da ilginç. Yer altında yedi katlı tarihi bir şehrin 
olduğunu biliyor muydun?

Hey balonla uçmak
çok güzelmiş.

Şu anda kendimi kuşlar gibi özgür 
hissediyorum. Enerji araştırması yaparken 

biraz da gezelim istedim. 
Peki gezmek için neden balonu

seçtim biliyor musun?
Cevap veriyorum:

ISI ENERJİSİ!



Sen ve ben artık enerji 
dedektifiyiz!
Bundan sonra çevremizde enerji israfıyla ilgili hiçbir konuya 
arkamızı dönemeyiz. Bundan sonraki görevimiz ailemiz, 
arkadaşlarımız, komşularımız yani çevremizdeki herkesi 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.
Haydi, bilgilerimizi tazeleyelim.

HATIRLAYALIM!

Verimlilik meselesi, 
ülke meselesi:
Ülkemiz her geçen gün geliştiği için enerji
ihtiyacımız artıyor. Ne yazık ki harcadığımız
kadar enerji üretemiyoruz ve dış ülkelerden
satın alıyoruz. Bu bizi dışa bağımlı hale
getiriyor. Evde, sokakta, tarımda, sanayide
kısacası hayatımızın her alanında enerjiyi
verimli kullanmalıyız. Hem dünyamızın temiz
kalması hem ülkemizin kalkınması için
bu sloganı aklında tut:
VERİMLİLİK MESELESİ, ÜLKE MESELESİ!

Mümkünse binalara dış cephe yalıtımı (mantolama) 
yapılmalı. Evin içindeki ısıtıcılar ve kalorifer 
peteklerinin önü açık olmalı. Buzdolabı, çamaşır 
ve bulaşık makineleri gibi elektrikli aletler yeni 
teknoloji A enerji tüketimli olmalı. Televizyon, 
bilgisayar gibi elektrikli ev aletleri bekleme 
konumunda tutulmayıp güç düğmesinden 
kapatılmalı. Banyo süreleri keyfi uzatılmamalı. 
Sudan ve su ısıtıcısının harcadığı enerjiden 
tasarruf edilmeli. Diş fırçalarken boş akan 
musluk kapatılmalı. Evimizi aydınlatan lambalar 
tasarruflu olanlarla değiştirilmeli.
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Evlerimizde enerji:

Elektrik harcamasını günün farklı saatlerinde
farklı ücretlendiren bir elektrik sağlayıcınız
varsa akıllı sayaç kullanılmalı. Doğru saatte 
doğru harcama yap ve az öde!

Akıllı sayaç kullan!

Fabrikalarda depo gibi çalışanların az girip çıktığı yerlerde fotoselli lambalar kullanılmalı. 
Böylece buralarda açık kalan lambamız olmaz. Fabrikaların çatısına ve fabrika arazisine 
yerleştirilecek fotovoltaik güneş panelleri enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilir. 

İşletme binasının ısıtılması ve soğutulması önemli olduğu için binanın yalıtımına özen gösterilmeli. 
En küçük bir enerji kaçağına izin verilmemeli. Fabrikanın çalışması sırasında kullanılan sıcak sular 
boşa atılmayıp, atık suların enerjisi bazı ekipman ile geri kazanılarak sıcak suya ihtiyaç duyulan 

yerlerde kullanılmalı.

Su hayattır, boşa harcamayalım!
Vahşi sulama teknikleri yerine damla sulama tercih 
edilmeli. Su pompaları güneş ya da rüzgâr enerjili 

çalışmalı. Enerji tüketimi az olan teknolojik makineler 
ve araçlar kullanılmalı. Isıtma ya da soğutma yapılan 

kapalı alanların yalıtımı iyi yapılmalı. Tarımsal ve 
hayvansal atıklardan enerji ve yan ürün elde 

edilmeli. Su kaynaklarının sınırlı olduğu
bölgelerde arıtılmış atık su, ürün sulamada 
alternatif su kaynağı olarak kullanılmalı.

Az yakıt tüketen otomobiller tercih edilmeli.
Fosil yakıt tüketen araçlar yerine elektrikli araçların kullanımı artırılmalı. Araçlar 
doğru hızda kullanılmalı. Ani kalkışlar yapılmamalı. Uygun lastikler seçilmeli, doğru 

hava basıncında kullanılmalı. Toplu taşıma tercih edilmeli. Yakın mesafelere 
yürüyerek gitmek sağlığın için de iyidir. Mümkün olduğu kadar demir ve deniz 

yolu tercih edilmeli. Trafik ışıkları LED lambalı olmalı ve güneş enerjisiyle çalışmalı. 
Teknoloji gelişiyor, elektrikli araçlara geçme zamanı geldi.

Sanayide enerji:

Tarımda enerji:

Trafikte enerji:
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Hey enerji dedektifi, verimli enerji kullanmak konusunda yeterince 
araştırma yaptık. Şimdi dedektiflik seviyemizi ölçme zamanı.
Aşağıdaki soruları cevapladıktan sonra doğru cevap sayını
aklında tut ve değerlendirmeyi oku.

1. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
a. Kömür
b. Petrol
c. Güneş

2. Ülkemizde en çok enerji kullandığımız alan hangisidir?
a. Sanayi
b. Konut
c. Ulaştırma

3. Enerji tasarrufu nedir?
a. Az para harcamak.
b. Lambayı yakmadan karanlıkta oturmak.
c. Enerjiyi verimli kullanarak tüketilen enerji 
     miktarında azalma sağlamak.

4. Aşağıdakilerden hangisi verimli enerji kullanımına örnek değildir?
a. Binaların dış cephelerine mantolama uygulaması yapmak.
b. Kışın oturma odası sıcaklığını 21 derecede tutmak.
c. Kalorifer çalışırken peteklerin üzerine su koymak.

5. Evinizde ısı yalıtımının iyi olup olmadığını öğrenmek 
    için ne yaparsınız?
a. Dışarıdan gelenlere "Ev sıcak mı soğuk mu?" diye sorarım.
b. Pencerenin önüne bir tüy koyar, kıpırdayıp 
     kıpırdamadığına bakarım.
c. Isıtıcıyı sonuna kadar açar, terlemeyi beklerim.

6. Hangi enerji işareti en az tüketimi simgeler?
a. C
b. A
c. G

0-6 Doğru Cevap:
Dostum, açık söylemek 
gerekirse enerji konusunda 
biraz eksiklerin var. Hayalini 
kurduğun ve ilgilendiğin 
başka konular olduğunu 
anladım. Heyecanlı olman ve 
bir şeylerle ilgilenmen güzel. 
Ancak, senden dünyamız, 
geleceğimiz ve enerji 
konularında da aynı heyecanı 
göstermeni bekliyorum. 
Birlikte araştırma yapalım mı, 
ne dersin?

10 Doğru Cevap:
Sen sadece dedektif değil 
aynı zamanda gerçek bir 
enerji uzmanısın. Enerji 
verimliliği senden sorulur 
diyebiliriz. Sen, kendin 
gibi uzmanlar yetiştirip 
dünyamızı ve çevremizi 
koruma konusunda öncü 
olmak için doğmuşsun. Şimdi 
hareket zamanı. Ayağa 
kalk ve arkadaşlarını doğru 
enerji kullanımı konusunda 
bilgilendir.

6-10 Doğru Cevap:
Verimli enerji kullanma 
konusunda oldukça bilgilisin. 
Fakat kendini biraz daha 
geliştirmen gerekiyor. Şimdi 
öğrenme zamanı. Hatalı ya 
da eksik bilgilerini keşfet 
ve doğrularını öğrenmek için 
çalışmaya başla. Öğrendiğin 
yeni bilgileri çevrenle 
de paylaş. Unutma, bilgi 
paylaştıkça güzeldir.

9. Aşağıdaki ulaşım yöntemlerinden hangisi hem enerji 
tasarrufu hem de sağlık için uygundur?
a. Kaçırdığın otobüsün peşinden koşarak durdurmaya çalışmak.
b. Yakın mesafelere giderken bisiklet kullanmak.
c. Bozulan otomobil için çekici çağırmak yerine iteklemek.

10. Tarımda suyu en doğru kullanma yöntemi nedir?
a. Akarsuya yakın yerlerde çiftçilik yapmak.
b. Göle yakın yerlerde çiftçilik yapmak.
c. Damla sulama yöntemi kullanmak.

7. Hangi davranış enerji tasarrufuna uygun değildir? 
a. Buzdolabını düzenli olarak temizlemek ve 
     bakımını yaptırmak.
b. Bulaşıkları, makineye yerleştirmeden önce üzerindeki artıkları 
     temizlemek.
c. Kullanmadığımız zamanlarda elektronik cihazları bekleme 
     konumunda tutmak.

8. Ulaşımda enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
a. Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih ederek.
b. Otobüs, uçak ya da trene binerken en ucuz bileti alarak.
c. Uzak yerler yerine yakın yerlere tatile giderek.

Cevaplar:
1) c - 2) a - 3) c - 4) c - 5) b - 6) b - 7) c - 8) a - 9) b - 10) c

ENERJ¡ DEDEKTIFLIGI TESTI
-
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HEY DEDEKTIF,

Oturduğumuz evin dış cephe yalıtımı olup olmadığını 
araştırdım. Bu konuda büyüklerime açıklama yaptım.

öğrendiğin bilgileri unutmaman ve enerji konusunda 
planlı yaşaman için işte sana bir görev listesi:

1

Evimizdeki elektrikli cihazların enerji verimlilik seviyelerini 
kontrol edip verimliliği düşük olanlarını anne ve
babama bildirdim.

2

Evimizin tüm odalarını gezdim ve kullanılmayan tüm 
elektrikli cihazları kapattım.3

Bulaşık makinesini yerleştirmeden önce tabaklardaki 
artıkların iyice temizlenmesine yardım ettim.4

Elektrik sayacımızın akıllı olup olmadığını babamla birlikte 
kontrol ettim.5

Ailemle yakın mesafelere giderken toplu taşıma araçlarını 
kullandık.6

Anne ve babamın çalıştığı yerlere gittim ve kullanılmadığı 
zaman kendisi sönen fotoselli lambaları inceledim.7

Annem ya da babamla birlikte çevremizdeki otomobil 
sahipleriyle konuşup, yakıt tasarrufu hakkında onlara 
bilgi verdim.

8

Babamla bir otomobil lastiği tamircisine gidip, lastiklerin 
hava basıncını nasıl ayarladıklarını izledim.

Okulumda fotoselli lambaların nerelerde kullanılabileceğini 
öğretmenim ve arkadaşlarımla birlikte araştırdım.

9

10

GOREV LISTESI
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Bu yayının içeriği sadece uygulama ortağının sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


