
İklim ve 
Bütçe Dostu 
Tavsiyeler
Soda özlü deterjan, hem renklilerde hem de 
y ü k s e k  s ı c a k l ı k t a  y ı k a n a n  ç a m a ş ı r l a r d a 
kullanılmaya son derece uygun, ucuz ve kendi 
kendinize üretebileceğiniz bir deterjan çeşididir.

Malzemeler:
*100 g Bitki özlü sabun 
*150 g Soda (Çamaşır sodası ya da saf soda) 
*150 g Karbonat 
*Tercihen limon esansı ya da lavanta da kullanabi-
lirsiniz

Yapımı:
1. Bitki özlü sabunu mutfak rendesiyle ince ince 
rendeleyin.
2. Bütün malzemeleri etkili biçimde karıştırın ve 
kavanoz gibi hava geçirmeyen bir kaba koyun

Yıkama başına 1-2 yemek kaşığı toz kullanın. 
Dilerseniz yıkama öncesinde tercih ettiğiniz esansı 
toza ekleyebilirsiniz.

Kendi Soda Özlü Deterjanınızı Üretin

İletişim:
      Panke Klima        panke.klima.projekt panke.klima@trial-error.org   



Alışveriş Esnasında:
*Daha az hayvansal ürün kullanın
*Yerel ürünleri tercih edin
*Plastik torba kullanmaktan kaçının – Alışveriş
 çantası kullanın

*Daha az hazır ürün satın alın
*Yeni ürünler almaktan kaçının: İkinci el 

ürünler kullanın, satın almak yerine kiralayın 
ya da takas edin

Evde:
*Ev temizliğinde sirke, bitki özlü sabun ve soda 

kullanın
*Yeni selülozdan yapılmış kağıt yerine geri 

dönüşümlü kağıt kullanın
*Su tüketimini azaltın. İşinizi gördükten 

sonra sifonu durdurarak gereksiz su 
tüketimini engelleyin

*Çamaşır yıkarken daha düşük sıcaklıklar 
tercih edin ve makine dolmadan çamaşırlarınızı 
yıkamayın

*Alüminyum folyo ve plastik film yerine yeniden 
kullanılabilir kaplar ve kutular kullanın

Enerji tasarrufu ile ilgili olarak:
*Tükettiğiniz enerjiden tasarruf edin:

Cihazları uyku moduna almak yerine 
kapatın, gereksiz ışıkları söndürün

*Yeni cihaz alırken enerji tüketim sınıfına 
dikkat edin

*Geceleri ısıtmayı düşük derecede tutun ve 
odayı fazla ısıtmaktan kaçının

*LED ampul kullanmayı tercih edin
*Pil yerine yeniden doldurulabilir enerji 

kaynaklarını tercih edin

Seyahat Ederken: 
*İşe giderken, arabanızı iş arkadaşlarınızla 

paylaşın
*Bisiklet, pedallı çekçek ve toplu 

taşıma araçlarını kullanın
*Uçak kullanmaktan kaçının
*Kendi aracınızı almak yerine 

araç paylaşımı olanaklarını kullanın.

İklimi korurken bütçenizden 
tasarruf edin!

Bu proje Kulturlabor Trial&Error e.V. tarafından organize edilmektedir. Pankstraße Quartiers-
management bünyesindeki “Sozialer Zusammenhalt” programı aracılığıyla desteklenmektedir.
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