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Doğal Kaynaklara Özen Göstermek
Belki dikkatinizi çekmiştir: Almanlar çevre temizliği için çok zaman ve para harcarlar. Bu
yaklaşım artık günlük yaşamda kökleşmiştir ve Almanya’nın bir parçasıdır. Bu nedenle biz
Deutschland-Begleiter.de olarak birkaç temel noktaya değinmek istiyoruz.
Doğal kaynaklar, her şeyden önce kömür, gaz, su ve başka maddeler gibi ham maddelerdir. Doğal kaynaklar doğada sınırsız bir miktarda bulunmazlar; yani kıt hale gelebilirler.
Ayrıca doğal kaynakların tasarruflu kullanılması paranızı da tasarruf etmenizi sağlar.
Doğal kaynakları tasarruflu kullanan kişiler, çocuklarını ve
torunlarını düşünürler ve onların, üzerinde yaşamaya değer bir
gezegen bulmalarını isterler. Bu düşünce tarzı Almanya’nın ve
Avrupa’nın Hristiyan kökleriyle bağlantılıdır: Tanrı bize dünyayı
emanet etti, bizim de dünyada bu sorumluluğu bilerek yaşamamız gerekir. Ayrıca Kutsal Kitap’ta bizde olanı, kendilerinde daha
az olanlarla paylaşmamız gerektiği yazar. Bir kişi ancak kendi
sahip olduklarını sorumluluk duygusuyla kullanırsa başkalarıyla
paylaşabilir. Bu nedenle size doğal kaynakları mümkün olduğunca tasarruflu kullanmanızı tavsiye ederiz. Böyle davranan kişiler Almanya’da saygı görürler.

Doğal Kaynakları Tasarruflu Kullanmak – Elektrik ve Isıtıcı
Elektrik tasarrufuyla ilgili fikirlerin pek çoğu uygulaması basit ve mantıklı fikirlerdir ve
büyük olasılıkla siz bunları zaten uyguluyorsunuz: Bunlardan biri örneğin ihtiyaç duymadığımız ışık kaynaklarını kapatmaktır.
Ocak üstünde su kaynatmaktansa su ısıtıcısını kullanarak su kaynatırsanız elektrikten
tasarruf etmiş olursunuz. Yemek pişirdiğiniz zaman ocak üstünde ısınan yüzeyin tencerenin tabanıyla aynı büyüklükte olmasına dikkat edin ve yemeğinizi tencerenin kapağı
kapalı olarak pişirin. Böylece daha az enerji harcamış olursunuz. Birçok ocakta yemeğin
pişmesine en az üç dakika kala ocağı kapatabilirsiniz. Böylece ocağın yüzeyindeki sıcaklığı
kullanmış olursunuz. Cep telefonunuzu ya da başka türlü şarjlı aletlerinizi şarj etmediğiniz zaman fişini prizden çekmeyi unutmayın. Televizyonlarda da
televizyona giden elektriği tamamen kesmeniz iyi olur, çünkü
stand-by (bekleme) modundayken de elektrik harcamaya devam
edecektir.
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Isıtıcınızı da tasarruflu kullanmanızı tavsiye ederiz. Elbette soğuktan donmanız gerekmiyor, aksine evinizde ya da odanızda
kendinizi rahat hissetmelisiniz. Ama bazen ısıtıcınızı daha da sıcağa ayarlamak yerine evinizde kazak ve terlik giyerek oturmanız
daha iyidir. Isıtıcınızın nasıl çalıştığı hakkında bilgi alın. Örneğin
bazı cihazlar sıcaklığı kendiliğinden ayarlarlar. Bir kaç saatliğine
evinizden ayrılacaksanız ısıtıcınızın ayarını düşürün.
İçerinin havasız kalmaması ve nemlenmemesi için evinizi arada bir havalandırmanız
gerekir. Pencerenizi sürekli aralık bırakmanız iyi değildir. Günde birkaç kez pencerenizi
tamamen açıp sonra yine kapatmanız daha iyidir. Buna Almanca’da “Stoßlüften” denir
(Stoß=itme; şok, lüften=havalandırmak). Pencereniz böyle açıkken ısıtıcınızı kapatın ve
pencerenizi kapattıktan sonra tekrar açın.

Doğal Kaynakları Tasarruflu Kullanmak – Su ve Kimyasallar
Eğer mümkünse çamaşır makinenizi sadece çamaşırla doluyken
çalıştırın. Aynı prensip bulaşık makinesi için de geçerlidir. Akar
suyu mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın. Bulaşıklarınızı
musluğunuzu suyla doldurarak da yıkayabilirsiniz.
Dişlerinizi fırçalarken ve duş alırken suyu gerçekten kullanırken su
akıtmaya dikkat edin. Temizlik maddesi, çamaşır deterjanı, bulaşık
deterjanı, duş jeli gibi şeyleri de tasarruflu kullanmaya dikkat
edin. Bunun çevreye katkısı vardır ve paranızı da tasarruflu kullanmanızı sağlar.

Besin Maddeleri ve Diğer Uyarılar
Besin maddeleri de doğal kaynaktır ve doğada sınırsız miktarda bulunmazlar. Daha az
yemeniz gerektiğini söylemiyoruz – Almanya’da herkes karnını doyurabilir ve bunun için
şükrediyoruz. Ama sadece gerçekten tüketebileceğiniz kadar yiyecek alın. Süper marketlerde gelecek hafta da yaşamak için ihtiyaç duyduğunuz şeyler satılacak. Mümkünse
yiyecekleri çöpe atmamaya dikkat edin.
Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız tüketici merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.
Ya da size Deutschland-Begleiter.de ‘yi tavsiye etmiş kişiye sorabilir veya yakın çevrenizdeki bir kiliseye ya da derneğe başvurabilirsiniz.
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