
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

YEŞİL TAKIM 
 

TASARRUF, YENİDEN KULLANMA VE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN 
PÜF NOKTALARI! 

 

Ulaşım 

 Toplu taşıma araçlarını tercih edin, aynı yöne giden tanıdıklarınızla arabayı paylaşın, bisiklet 
kullanın ya da yürüyün. 

 Araba kullanırken, hızınızı peyderpey artırın; hız sabitleyici sistemi kullanın. Lastiklerinizin 
basıncının gereken düzeyde olmasına özen gösterin.  

Bilgisayarlar ve Elektronik Aletler 

 Bilgisayar, televizyon, radyo vb. elektronik aletlerinizi kullanmadığınız sırada kapalı konumda 
tutun. 

 Tüm elektrik kablolarınızı açma-kapama özelliğine sahip çoklu bir prize takın ve 
kullanmadığınız sırada prizi kapalı konumda tutun. 

 Bilgisayar diski, cep telefonu vb. "tekno-atıklar"ınızı geri dönüştürün. 

 Tek kullanımlık yerine, şarj edilebilen piller kullanın. 

Lambalar 

 Kompakt Floresan Ampul kullanın. Bu ampuller, %75 daha az enerji tüketir ve 10 kat uzun 
ömürlüdür. 

 Gereksiz lambaları söndürün. 

 Mümkün olduğunca, gün ışığından faydalanın. 



Kağıt ve Diğer Tek kullanımlık Ürünler 

 Eski gazeteleri, paket kağıdı olarak kullanın. 

 Alışveriş sırasında, bez vb. yeniden kullanılabilir poşetlerden faydalanın.  

 Poşet tüketimini en aza indirgemek için, satın alacağınız ürünleri mümkün olduğunca toplu 
halde alın.  

 Kağıt ya da plastik bardak kullanmak yerine, iş yerinizde bir kahve fincanı bulundurun ve onu 
kullanın. 

 Tek kullanımlık tabak-bardak, çatal-bıçaklar yerine, yıkanabilen sofra takımları kullanın.  

 Gıda artıklarını ve bahçe atıklarını gübre haline getirerek, çöpe gitmelerine engel olun. 

 Kağıt peçete ve mendil yerine, bez kullanın. 

Ev Aletleri ve Evde Tüketilen Enerji 

 Yeni ev aletleri alırken, enerji tasarruflu modelleri tercih edin. 

 Evdeki ve ofisteki buzdolaplarınızı 2.2-5.5 derecede tutun. 

 Verimlilik artırmak için, fırınınızın filtresini ve buzdolabınızın borularını ayda bir kez temizleyin. 

 Isıtma/soğutma için derecesi ayarlanabilen bir termostat kullanın. 

 Elektrikli fırın yerine, mikrodalga fırın, mini fırın gibi küçük ev aletlerinden yararlanın. 

Su 

 Duşlarınızı kısa tutun. 

 Sızıntı yapan muslukları tamir edin. Basıncı düşük sifon, duş başlığı ve musluk edinin. 

 Dişlerinizi fırçalarken veya traş olurken suyu kapalı tutun. 

 Çamaşırlarınızı tam olarak birikmeden yıkamayın. Yıkarken ılık veya soğuk su kullanın. 

 Çamaşır yıkarken, yumuşatıcı yerine beyaz sirke kullanın. 

 Camları silmek için, beyaz sirke ve su karışımından yararlanın. 

 Bahçenizi ve çimlerinizi, günün en serin vaktinde sulayın.  
 


