
Sudan tasarruf et – 
paradan tasarruf et 
Sudan tasarruf etmek için iki önemli neden 
vardr: Çevre ve para cüzdan!

Musluk açld nda, çama r ykand nda veya banyo 
yapld nda ne kadar su tükettigimizi veya suyun ne kadara 
mal oldu unu nadiren dü ünürüz. Bir hafta, bir ay veya bir yl
boyunca gere inden çok fazla su tüketilir ve su faturas çabuk 
yükselir. Sudan tasarruf ederseniz paradan da tasarruf 
edersiniz. Paranzin cebinizde kalmasi sizce daha mantikli 
degilmidir?

Yeralt suyu birçok yerde kirlenme tehlikesi ile kar 
kar yadr. Sanayi ve tarmdan gelen zehirli maddeler 
yeraltna ve oradan da içme suyumuza kar arak onu artk
kullanamayaca mz bir hale getirirler. Bu yüzden sahip 
oldu umuz suya dikkat etmemiz önemlidir. Sudan tasarruf 
etmedi imiz takdirde temiz suyun gittikçe azalma riski vardr.
Sonuç olarak çocuklarmz ve torunlarmz için gelecekte içme 
suyu kalmayabilir.

ahsen siz nasil sudan... ve paradan 
tasarruf edebilirsiniz? 
Banyoda 

Tuvalette, neredeyse görülemeyecek kadar küçük de 
olsa bir su sznts olup olmad na dikkat edin. Bu 
durum günde 300 litre su kaybna neden olabilir. Bu
da ylda yakla k 110 m3 eder ve 4500 Krondan 
fazlasna mal olur! 
Muslu un damlamamasn sa layn. Damlayan bir 
musluk günde 20 litre su kaybna neden olur. Bu da 
ylda 300 Kron eder. 
Di lerinizi frçalarken muslu u kapal tutun.
Ksa süreli du lar alnz ve sabunland nz zaman 
suyu kapatn.
Küveti tamamen doldurarak banyo yapmay brakn.
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Mutfakta

Sebzeleri ykarken bir le en kullann.
Elde bulasik ykarken bir le en kullann.
Bula k makinenizi, çal trmadan önce iyice 
doldurunuz. Bulasik makinesinde yikayacaginiz 
bulasiklari suya tutmaniza gerek yok, yemek 
artiklarini iyice silin yeterlidir. Mümkün oldu u
kadar dü ük sda, ksa bir program kullann.
Sebzeleri mümkün oldu u kadar az suda pi irin.
Hem su, hem de elektrikten tasarruf edersiniz. 
Üstelik bu daha sa lkldr!

Çama r ykad nz zaman 

Çama r makinesini iyice doldurun.  
Ön ykamay atlayn – Buna nadiren gerek vardr.
Çama rlariniz iyice kirlenmeden yikamayin. 
Çama r mümkün oldu u kadar dü ük sda
ykayn – çama r yüksek derecelerde 
ykamanza gerek yoktur – çama rlarn ço u 30–
40 derecede tamamen temizlenir.  

Tuvaletlerin, makinelerin, musluklarn vs. 
de i tirilmesi
Kendinize ait bir evde oturuyorsanz, dogru makineler 
ve su tesisatlar kullandiginiz taktirde hem çok su 
tüketiminden ve tabii ki çok paradanda tasarruf 
edebilirsiniz. öyle ki:

Tuvaletinizi su tasarruflu bir tuvaletle de i tirin.
Eski tip tuvaletler her sifon çekildi inde 15 litreye 
kadar su tüketirler. Buna kar n su tasarruflu bir 
tuvalet büyük ile küçük arasnda 6 veya 3 litre 
olarak ayarlanabilir. 
Tasarruflu bir du  edinin. Bu sayede normal bir 
du un tüketti i suyun yakla k yarsn tüketirsiniz, 
yani dakikada 6 ila 12 litre. 
Çama r ve bula k makinelerini, enerji ve su 
tasarruflu yeni modellerle (A tipi markalar) 
de i tirin.
Musluklarn üzerine ak  kstlayclar – hava 
kar trc – monte edin veya daha fazla su almak 
için musluklarn çok yükse e kaldrld  'iki 
a amal' musluklarla de i tirin.
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