
 

   
   

 

 

     

 

        

  

 

 

  

     

 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

      

 

      

 

 

  

          

 

 

 

        

 

 

  

       

    

 

 

 

 

  

       

    

 

  

 

 

  

    

 

 

  

  

 

 

   

Enerjiyi dikkatli kullanmak Çevre bilinci ile yollarda
 

Çevreyi korumak hepimizi ilgilendiriyor. Bu yüzden her
kes sera gazlarını (özellikle karbondiksit) düşürmeye 
– ve aynı zamanda paradan tasarruf etmeye katkıda 
bulunabilir. 

Çevreye yüklenmeden de konforlu yaşanabilir: Örneğin 

ısı kaybını önleyerek. Evini yenileyen veya ev inşa eden-

ler dış duvarların, pencere ve kapıların, ısıtma ve sıcak 

su borularının izolasyonlarının optimal olmalarına 

dikkat etmelidir. Eski, verimsiz ısıtma tesisatlarının iyi 

duruma getirilmesi ve hatta yenilenmesi ile de tasarruf 

etmek mümkündür. Ayrıca: Isıtma tesisatının düzenli 

bakımı yapılmalı, radyatörleri perdelerin veya koltukların 

arkasına gizlememeli, odaları haddinden fazla ısıtmamalı 

(1º C daha az = % 6 enerji tasarrufu) ve odaları uzun süre 

yerine kısa ve bütün pencereleri açarak sıcak tutmalı. 

Belki uzaktan ısıtmaya veya yenilenebilen enerji 

kaynaklarına (örneğin solar enerji) değiştirmek müm-

kündür? Viyana Şehri Belediyesi bu konuda cazip teşvikler 

sunmaktadır. 

Enerji tasarruflu lambaları 

(12 ampulün ömrüne eşit) 

deneyin bir kere de. Müm-

kün olduğu kadar klima alet-

lerini kullanmaktan kaçının. 

Çünkü bu aletler özellikle 

fazla elektrik tüketiyorlar. 

Gizli “enerji harca-

yıcılarını” ortadan 

kaldırmayı (örneğin 

Stand-by çalıştırma), 

elektrikli alet alırken 

enerji tasarruflu mo-

delleri almayı, sıcak 

suyu daha dikkatli 

kullanmayı (banyo 

yapmak yerine duş almak, modern su tasarruflu arma-

türler kullanmak) deneyin. Mutfakta da enerji tasarrufu 

yapılabileceğini biliyor musunuz? Yemek pişirirken 

örneğin tencerenin üzerine kapak koyarak! Elektrikli 

ocak mı kullanıyorsunuz? Eğer evet ise, o zaman daima 

yemek pişirme kaplarının büyüklüğüne uygun ocak göz-

lerini kullanın, tencere ve de tavaların tabanlarının düz 

olmasına dikkat edin. Ve elektrikli ocağınızı önceden 

kapatın ve kalan ısı ile pişirin. 

Hamur işleri ve kızartma yaparken üst ve alt ısıtma ye-

rine sıcak hava sistemini kullanın. Ve ön ısıtma çok az 

yemek çeşidi için gerekli olduğundan, mümkün olduğu 

kadar bundan kaçının. Ayrıca: Suyu elektrikli su ısıtıcıları 

ile ısıtmak ocakta ısıtmaktan hem daha çabuk hem de 

daha az enerji gerektiriyor. 

Buzdolabını mümkünse ısı kaynaklarının (ocak, rady-

atör, vs.) yanına ve daha sıcak olan yiyecekleri kesin-

likle dondurucuya koymayınız. Dondurmadan önce 

daima soğumalarına dikkat ediniz! Soğutucu aletinizin 

kapılarının sıkıca kapanmasına dikkat ediniz, aksi tak-

dirde değerli enerji kaybına sebep olursunuz. 

Çamaşır yıkarken ve kuruturken de enerjiden tasar-

ruf edilebilir. Normal kirlilikte çamaşırlar ön yıkamasız 

ve düşük derecelerde de 

(60º beyazlar için ve 40º 

renkliler için) temizlenir. 

Çevremizi ve para çantanızı 

düşünerek,  mümkün 

olduğu kadar çamaşır ku-

rutma makinesini kullan-

mamaya çalışın! 

Hareketlilik ve çevre korumayı birleştirin: Örneğin şehirde bir-

çok avantajı olan yıllık toplu taşıma araçları bileti (www.wie-

nerlinien.at) ile metro, tramvay ve otobüsü kullanarak, bisiklete 

binerek veya kısa mesafeleri yürüyerek giderek. Hiç City Bike’ı 

(şehir bisikleti) denediniz mi? Ücretsiz Viyana Şehir Bisikletleri 

Viyana’da 50’nin üzerinde yerde ödünç alınabiliyor. 

Bisikletle A noktasından B noktasına en iyi nasıl gideceğinizi bil-

miyor musunuz: O zaman bir daha ki sefere wien.at sayfasındaki 

bisiklet yolu arama programından yararlanınız. 

Hangi toplu taşıma aracı ile hedefinize en çabuk nasıl 

ulaşabileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? VOR’un elektronik 

gidiş planı bilgi hattını (www.vor.at) kullanın veya 0810 22 23 24 

no.lu telefonu arayarak, ücretsiz danışın. 

Viyana dışından mı geliyorsunuz ve Viyana’ya işinize 

araba ile mi gelmeniz gerekiyor? Belki başka biri ile bir-

likte gidebilirsiniz? www.compano.at adresinde sizinle 

aynı yolu giden kişileri arayabilirsiniz. 

Sadece arada sırada arabaya gereksiniminiz varsa, o 

zaman araç paylaşımı sunan bir girişime katılarak, 

sayısız yerlerden amaçlarınıza uygun bir aracı bir saatten 

başlamak üzere kiralayabilirsiniz. 

Arabanızı fazlalıklardan temizleyin: Az yük az yakıt 

demektir. Gerekli olmayan üst bagajları (hava direnci) 

çıkarın, doğru lastik (yaz/kış) kullanmaya ve lastiklerin 

havasına dikkat ediniz. Gerekli olmayan kısa mesafeler-

den kaçının. Araba satın alırken hayalini kurduğunuz mo-

delin yakıt tüketimine ve karbondioksit salınımına bir 

göz atınız. Egzoz gazları ve tasarruflu araçlar hakkındaki 

bilgileri araç satıcınızda da bulabilirsiniz. 



 

 
 

 

 

 

 
        

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

       

    

 

  

  

  

  

 

 

...Kendime ve çevreme 
önem veriyorum... 

Akıllı alış-veriş 
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Teşvikler 

Çevreyi korumak konfordan feragat anlamına gelmiyor. Ve 
ayrıca çok fazla avantajı var: Yaşam kalitesini yükseltiyor, 
iş yerleri sağlıyor ve para çantanızı düşünüyor. 

Ayrıca Viyana Şehri Belediyesi birçok çevreyi ve iklimi ko-
ruma önlemlerini teşvik ediyor: 

Örneğin: 

Binaların yeni inşasında yüksek 
ısı koruma standartları 

Mevcut olan binalarda sonra-
dan ısı izolasyon önlemleri 

Yenilenebilen enerji 
kaynaklarının kullanımı 

Uzaktan ısıtmaya geçiş 

Viyana Şehri Belediyesi’nin çeşitli çevre ve iklim koruma 
teşviklerine ilişkin kapsamlı ve güncel bilgileri ve de ilgili 
yetkili kişileri aşağıdaki internet sayfasında bulabilirsiniz: 

www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/foerder.htm 

• 

• 

• 

• 

Günlük kullanılan bir çok malın ve gıda maddelerinin 
üretimi, nakliyesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi çevreyi 
olumsuz etkiliyor. Çözüm: Akıllı alış-veriş yapmak. 

Günlük yaşamda ihti-

yaç duyulan birçok mal 

gerek yerel üretimden 

gerekse uzak ülkelerden 

(hatta sıkça denizaşırı 

ülkelerden) temin edili-

yor. Bunların nakliyesi 

yüksek karbondioksit 

emisyonlarına sebep 

oluyor. Bu yüzden 

mümkün olduğu kadar 

sık genelde daha taze 

olan yerel ürünleri 

seçin! 

Sebzenizi bizde 

sezonu varken, 

satın almayı tercih 

ediniz! Tarlalarda 

yetiştirmede çok az 

enerjiye gereksinim 

olduğundan, sera 

yetiştirmeciliğine 

göre daha az sera gazlarına neden olmaktadır. Donmuş 

ürünlerde de enerji tüketimi yüksek olduğundan, müm-

kün olduğu kadar sık taze ürünleri alın! 

Yerel ve sezonluk ürünleri alanlar sadece kendilerine 

ve çevreye yarar sağlamakla kalmıyorlar, aynı zamanda 

yerel ekonomiyi de güçlendiriyorlar! 

Biyo-Tarımda geleneksel tarıma göre iklim için zararlı 

olan gazlar daha azdır. Biyo-Ürünleri biyolojik ürün satan 

dükkanlarda veya süper marketlerde, meyve ve sebzeyi 

sezonuna göre Viyana pazarlarında ve köy pazarlarında 

bulabilirsiniz. Böylece paketleme malzemesinden ve çevre için 

uzun nakliye mesafelerinden tasarruf edilmiş olunur. 

Daha az et yemek hem çevre hem de sizin sağlığınız için iyi-

dir! 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’ya göre hayvan 

yetiştiriciliği dünyadaki sera gazı emisyonlarının % 18’ine neden 

olmaktadır. Ayrıca unutmamalıyız: Biyo et hem daha lezzetli, 

hem daha sağlıklı ve hem de geleneksel metotlarla beslenen 

hayvanların etine göre daha az sera gazına neden oluyor. 

Özel “Fair trade” markalı mallar ekolojik bir alternatif ve tav-

siye edilir. 

Çöp almayın, çünkü çöp de çevreyi olumsuz etkiliyor. Ger-

çekten yiyebileceğiniz kadar gıda maddesi satın alın. Kutu içe-

ceklerden ve de tek kullanımlık ürünlerden mümkün olduğu 

kadar uzak durun. Tekrar şarj edilebilen aküler binlerce pilden 

tasarruf etmeye yarar. Ve atılan plastik torbalar yerine alış-veriş 

sepetinizi veya alış-veriş çantanızı kullanın. 

Bazı şeyler onarılabilir: Amaç sık sık almak yerine uzun 

süre kullanmak. Ve eğer kendiniz aletleri alıp, onarmak 

istemiyorsanız: 

www.reparaturnetzwerk.at adresinde size yardımcı olacak 

uzmanları bulabilirsiniz. 

Bütün ürünleri kullanabilmek için o ürünlerin hepsine sahip 

olmak gerekmez. Örneğin makine ve aletler gibi birçok şey 

ödünç alınabilir veya kiralanabilir. Ayrıca: Belki kullanılmış 

bir ürün de aynı vazifeyi görebilir? Bir kere de bit pazarlarına, 

eski eşya satan dükkanlara veya internete bakın! 

Ve daha önce de değindiğimiz gibi: Elektrikli aletleri alırken, 

düşük enerji tüketimine dikkat ediniz! 

Ayrıca bilinçli hediye etmek de yararlı: İster Wellness-Hafta-

sonu, bir konser akşamı veya bir restoranda yemek – Hediye 

çekleri veya Wiener Linien’in yıllık toplu taşıma araç biletleri de 

güzel hediyeler. Ve hediye paket kağıtlarından ..... vazgeçin. 


