Basın Bülteni
Küçük Önlemlerle Faturalarınızı Düşürmek Mümkün!


EnCazip, yüklü faturaları azaltmak için teknolojik cihazlardan çamaşır
makinelerine, klimalardan saç kurutma makinelerine kadar birçok cihazda
uygulanabilecek küçük adımlarla tasarruf etmenin püf noktalarını açıklıyor.



Ev içi enerji kullanımlarında alışkanlıkları etkilemeden uygulanacak küçük adımlarla
yapılacak tasarruflarla, verilere göre yüzde 31,1 azalarak 37 milyar 842 milyon 886
bin dolar değerine ulaşan Türkiye enerji ithalatının düşürülmesine de katkı
sağlanabilir. 1

EnCazip, tüketicilerin elektrik faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı olacak, her bütçeye
uygun tedbir ve tasarruf önlemlerine yönelik hazırladığı araştırmada; evde uygulanabilecek
basit yöntemlerle ortalama bir hanede ciddi oranda tasarruf sağlanabileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada tasarruf önerilerini dile getiren EnCazip Kurucu Ortağı Onur
Orakçıoğlu, “Enerji verimliliğinin faydaları hakkında tüketicileri bilinçlendirmek çok önemli.
Doğru bilinen yanlışlarda geliştirilecek farkındalık ve günlük kullanımlarda yapılacak ufak
değişiklikler tüketicilerin faturalarına olumlu yansıyacak. Daha geniş bir çerçevede Türkiye’nin
gittikçe azalan enerjide dışa bağımlılığına da katkı sağlayacak” dedi.
EnCazip tarafından bir araya getirilen tasarruf bilgileri evlerde daha dikkatli bir kullanım üzerine
odaklanıyor. Küçük değişikliklerle kazanılabilecek alışkanlıkların, bilinçli tüketim ile enerjiden
tasarrufuna dikkat çeken verilerde; bireysel tasarrufun yanı sıra, Türkiye’nin dış ticaret açığının
yüzde 58’ini oluşturan enerji ithalatının ve enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkıda
bulunabileceği ifade ediliyor.2
EnCazip tarafından bir araya getirilen tasarruf bilgileri, evlerde daha dikkatli kullanım üzerine
odaklanıyor. İşte kolaylıkla uygulanabilecek tasarruf önerileri:


Elektronik cihazlarınızı sadece fişten çekerek yılda 40 TL tasarruf edin!
Elektronik cihazlar kullanım dışında olsa da fişe takılı olduklarında elektrik tüketir. Bilgisayar ya da
televizyon gibi cihazlar; ekran koruyucu, uyku modu ya da bekleme konumundayken de enerji
harcamaya devam ederler. Fişlerde takılı olan ev aletleri bir evin yıllık elektrik harcamalarının
neredeyse yüzde 7’sini oluşturur. Aktif olarak kullanmadığınız ev aletlerini kapatmak yılda yaklaşık
40 TL’lik tasarruf sağlar.3



Sadece lambaları değiştirerek ay sonu elektrik faturasında yüzde 30 tasarruf mümkün!
Elektrik Mühendisleri Odası’nın verilerine göre ev için elektrik tüketiminin yüzde 28,6'sı
aydınlatmaya aittir. Bununla birlikte LED lambaların yüzde 90 daha az enerji harcayıp, daha fazla
ışık ürettiği de bilinen bir gerçek. Sadece evinizdeki tüm ampulleri LED lamba ile değiştirerek ay
sonunda gelen elektrik faturasından %30’a varan tasarruf sağlamak mümkündür. Her şekli ve
boyutu üretilen LED ampulleri kullanabilmeniz için evinizdeki aydınlatma teçhizatlarını
değiştirmenize de gerek yok.



Klimanız için ideal sıcaklık 24-26 °C!
Özellikle yaz aylarında vazgeçilmezi olan klimalar, oda sıcaklığını dilediğiniz seviyeye getirmenizi
sağlarken; elektrik faturalarında da etkisini göstermektedir. Daha hızlı serinlik elde etmek için
klimaları bilinçsizce kullanarak doğrudan çok düşük sıcaklığa getirmek yerine uygun olduğunu
düşündüğünüz en yüksek sıcaklığa getirin. 24-26 °C aralığındaki sıcaklık yaz aylarında rahat
etmeniz için yeterli olacaktır.



Çamaşır ve bulaşık makinelerini gece çalıştırmak daha ucuz değil!
Eğer akıllı sayacınız yoksa ve üç zamanlı elektrik tarifelerini kullanmıyorsanız, elektrikli ev aletlerinin
kullanımını gece saatlerinde yapmanızın elektrik faturalarınıza hiçbir yansıması olmayacaktır.
Ancak elektrik tedarikçiniz ile görüşüp üç zamanlı tarifeleri kullanmaya başladıktan sonra enerji
tüketiminizi gece yaparak, öğlen saatlerine göre yüzde 40’lık bir tasarruf elde edebilirsiniz.4
Aynı zamanda çamaşır makinesini kullanmanın maliyeti genel olarak suyun sıcaklığına ve
miktarına bağlıdır. Yüksek ısılarda çamaşır yıkanması gerekmediği sürece 30-40 oC’yi tercih etmek
daha tasarrufludur.



Klozetlerde yarı yarıya su tasarrufu edin!
Banyo ve tuvaletlerde sudan tasarruf etmenin bir yolu da klozetlerdeki rezervuarları stoplu ya da
çift kademeli iç takımlarla değiştirmektir. Böylece ortalama 5-6 litrelik kapasiteye sahip olan
rezervuarlardan çekilen her bir sifon için ihtiyacınız kadar su kullanarak yarı yarıya tasarruf
yapabilirsiniz.



Saçlarınızı önce havluyla kurutun!
Saç kurutma makinesinin saatlik elektrik tüketimi 1750 ila 2000 Watt arasındadır. 15 dakikalık saç
kurutma makinesi ise yaklaşık olarak 0,25 TL’ye denk gelir ve eski model enerji tasarrufu özelliği
olmayan ampulün 20 saatlik çalışmasına eş değerdir. Daha az enerji harcamak için saç kurutma
işlemi mümkün olduğunca havlu ile yapılmalı ve saç kurutma makinesi daha sonra kullanılmalıdır.



Kapı ve pencerelerinizi bantlayın, ısı kaybının önüne geçin!
Evdeki ısı ihtiyacının bir bölümü de kapı ve pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı sebebiyle oluşur.
Ufak çatlaklardan sızan hava akımı oda sıcaklığını düşürmek için yeterlidir. Kapı ve pencereleri
bantlamak doğal gaz faturalarınızda tasarruf etmenizi sağlar. Bununla birlikte çift camlı ya da
ısıcamlı pencereler kullanmak da ısı yalıtımı sağlayarak kışın yakıt, yazın ise klima masraflarının
azalmasına katkıda bulunur.



Elektrik tedarikçisi değiştirmek elektrik kesintisine ya da daha pahalıya mal olmaz!
Aylık 120 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes numara taşır gibi elektrik tedarikçisini
değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmek ek maliyet, uyarlama ya da başka bir iş gerektirmeyen bir
uygulamadır. Değişim ile ilgili tüm işlemler otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleşir ve tedarikçi
değiştirirken elektrik enerjiniz asla kesintiye uğramaz.
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EnCazip Hakkında
EnCazip, tüketicilerin elektrik faturalarında tasarruf etmelerine yardımcı olan tarafsız, ücretsiz ve bağımsız bir
karşılaştırma ve elektrik tedarikçisi değiştirme internet sitesidir. Tüketicilerin en cazip elektrik tarifelerini kolayca
bulabilmeleri için elektrik tedarikçilerinin tarifelerini anlaşılabilir ve şeffaf bir şekilde karşılaştıran EnCazip,
tüketicilerin haklarını korumayı ve tüketicilere en yüksek faydayı sağlamayı temel stratejisi olarak belirlemiştir.
Şirket, 2015 yılında gerçekleştirdiği uluslararası ortaklık sayesinde kurucuları oldukları şirketler arasında
İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi uSwitch ve Avrupa’nın en büyük karşılaştırma sitesi
Kelkoo’nun da bulunduğu güçlü ortaklarının 20 ülkede edindikleri tecrübeleri Türkiye piyasasında uygulamaya
geçirmiştir.
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