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1. En fazla kullandığınız ampulleri enerji tasarruflu CFL ampullerle değiştirin.

2. Bulaşık ve çamaşır makinenizi tam dolmadan çalıştırmayın.

3. Tıraş olurken, diş fırçalarken, duşta sabunlanırken suyu sürekli akıtmayın.

4. Boş zamanınızda yürüyüşe çıkmak isterseniz bunu açık havada, parklarda bahçelerde, deniz
kıyısında yapın, AVM’ler gezinti için uygun yerler değildir.

5. Giysi satın alırken evdeki gardrobunuzdaki renklerle uyumlu alım yapmaya özen gösterin.

6. Makarna haşladığınız suyla ve uygun yemek artıkları ile çorba yapın.

7. Bayat ekmekleri atmayın, mutlaka değerlendirin. Hiçbir şey yapamıyorsanız ekmek
kırıntılarını kuşlara verin.

8. Alışveriş ederken mutlaka fiyat mukayesesi yapın.

9. Yemeklerde daha bol sebze, daha az et kullanın.

10. Meyve sebzeyi mevsiminde alın, turfandayken ya da mevsimi dışında tüketmeyin.

11. Diş macununu reklamlarda gösterildiği kadar değil mercimek kadar kullanın. (Diş doktorum
özellikle öyle tavsiye etti).
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12. Diş fırçanızın ultra-galaktik özellikleri olması gerekmez. Ucuz, yumuşak fırçalarla dişetlerini
dişlerin üstüne itmek ister gibi hareketlerle dişinizi fırçalayın ve mutlaka diş ipi kullanın. (Bu da
Diş Doktorumun tavsiyesi).

13. Şampuanların üstünde yazan, “köpürtün, durulayın, tekrarlayın” talimatlarına uymayın.
Güzelce bir kez saç şampuanı kullanmak yeterli olur.

14. Her gün öğle yemeğiiçin dışarı çıkmayın yani dışarıda yemeyin en az haftada iki kez evden
yemek götürmeyi deneyin.

15. İşyerinde masanızın çekmecesinde uygun atıştırmalıklar bulundurun.

16. Bütçe yapın ve buna uyun.

17. Her harcamanızı kaydedin ve ay sonunda ya da 15 günde bir bunları inceleyerek alışveriş
davranışlarınızı anlamaya çalışın.

18. Kağıt ürünleri, deterjanlar, şampuanlar gibi şeyler için maksimum ayda bir kez toplu alışveriş
yapın. Et, meyve ve sebze için de haftada bir defadan daha fazla markete gitmeyin.

19. Markete giderken mutlaka listeniz olsun. Buzdolabının kapağına tutturacağınız bir kağıda
eksilenleri yazarsanız, market listeniz hazırlanmış olur.

20. Yiyeceklerin son kullanma tarihlerine dikkat ederek, uygun zamanlarda tüketin. Tarihi geçtiği
için hiçbir şeyi çöpe atmayın.
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21. Sebze yıkamak için kullandığınız suyu bir kaba aktarıp, evdeki ya da balkondaki bitkilerinizi
bununla sulayın.

22. Duşlarınızı kısa kesin. Uzun uzun suyun altında kalmaktan ben de hoşlanırım ama…

23. Telefonda gereksiz sohbetlerden kaçının. Aynı şehirde oturduğunuz dostlarınızla telefonda
görüşmek yerine yüz yüze sohbet etmek için imkan yaratın.

24. Ufak tefek tamirat işlerini yapabilmek için beceri edinmeye çalışın. Düğme dikmek, etek
bastırmak, ilik açmak, fermuar dikmek, matkap kullanmak, alçı çekmek, basit montaj işlerini
yapmak gibi konularda becerilerinizi geliştirin.

25. Sabah kahvaltılarınızı evde yapmaya ya da evden götürmeye çalışın. Hem daha sağlıklı
hem de daha ucuza kahvaltı etmiş olursunuz.

26. Marketlerdeki promosyonlara kanmayın. Paket içeriğini diğer promosyonsuz ürünlerle
mukayese edin.

27. Deterjan teknolojisi o kadar gelişti ki, kullanacağınız ucuz (açıkta satılan menşei belli
olmayanlar hariç) ürünler de aynı işi görecektir. Örneğin ben marketin kendi ürünü olan çok
ucuz bir deterjan ve yine marketin kendi markasıyla sattığı bebe deterjanından aldım. Paspas,
kilim, temizlik bezleri gibi şeyleri en ucuz deterjanla, tenime giydiğim eşyaları ise bebe
deterjanıyla yıkıyorum. Kıymetli siyah ve renkli giysiler için aldığım sıvı deterjanlar da çok uzun
süre dayanıyor.

28. Kola, gazoz gibi şeylerin tüketimini azaltın. Bunları her gün tüketmeyin, bol bol su için.
Sağlığınız için de en yararlısı bu. Bir taşla iki kuş!

29. Fırını yaktığınızda birden fazla şey pişirmeye gayret edin. Isıyı boşa vermeyin.
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30. Kombili bir evde oturuyorsanız, pencere ve kapılarınızın yalıtımına dikkat edin, gereksiz
kaçakları önleyin. Kışın evde çorap, eşofman, kalın bir kazak giyerek ısıyı birkaç derece
azaltabilirsiniz.

31. Merkezi ısıtılan bir apartmanda oturuyorsanız, komşularınızı yatlım konusunda dikkatli
olmaya ikna edin. Hatta yalıtım malzemesini topluca alıp bölüşerek tasarruf edin. Komşuları
evde biraz kalınca giyinmeye ikna edin. (Ben bunu yapamadığım için hem kışın evde şortla
gezmek durumunda kalıyorum hem de eşek yüküyle doğalgaz parası veriyorum).

32. Komşularınız ya da yakın arkadaşlarınızla belli ürünleri toptan alıp bölüşmeyi
düşünebilirsiniz. Özellikle kalabalık aileler un, kuru gıdalar, tuvalet kağıdı vs. gibi malzemeleri
çok tükettikleri için buradan tasarruf edebilirler.

33. Bekarsanız, üşenmeyin birkaç basit yemeği pişirmeyi öğrenin.

34. Bir şey alırken birden fazla işe hizmet edecek olup olmadığını düşünün. Sarımsak ezeceği,
muz askısı (maalesef budala günlerimden kalma bir tane bende var), yumurta beyazını
sarısından ayırma zamazingosu tarzı şeylere para vermeyin.

35. Bir şeye ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde yaratıcı olup bunu evdeki malzemelerden
(kalemlik yerine bir bardak ya da kupa, hazır hurç yerine eski çarşaflardan yapacağınız bir
bohça, hazır banyo lifi yerine artık yünlerden öreceğiniz bir lif vs.) sağlamaya çalışın.
Olmuyorsa, bunun gerçek bir ihtiyaç olup olmadığını düşünmek için kendinize zaman tanıyın.

36. Çeşit çeşit temizlik malzemesine para vermeyin. Sirke, karbonat çözümü size göre değilse
bile bir çeşit yüzey temizleyici, elde bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu evinizi temizlemek için
yeterli olur. Benim evimde lavabolar, küvet ve pimapenler için amonyaklı bir yüzey temizleyici,
yerleri ve halıları silmek için elde yıkamaya yönelik ucuz bir bulaşık deterjanı ve tuvalete
dökmek için de marketin ucuz çamaşır suyu kullanılır. Ne yer silmek için, ne de cam silmek için
ayrı bir tür fısfıs almıyorum.
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37. Kışın özellikle teninize giymediğiniz eşyaları hemen çamaşıra atmak yerine havalandırın ve
tekrar giyin. Eğer yeteri kadar temiz biriyseniz, giysileriniz de fazla kirlenmez.

38. Eskiyen havlularınızdan temizlik bezi yapabilir ya da bunları tutacak bezleri için dolgu
malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

39. Domatesin bol ve ucuz olduğu dönemlerde, domates sosu yapıp, kış için buzluğa atın.

40. Haftada bir kez basit ve ucuz bir yemek yapın (makarna ve salata mesela).

41. Ayakkabılarınızı mümkünse iki gün üst üste giymeyin ve çıkarınca tozunu silip, kalıba
koyun. Böylece ömürlerini uzatmış olursunuz.

(Alıntıdır.)
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