
 
 
Evde 
 Isıtıcı/soğutucu termostatlarında yapacağınız iki derecelik 

ayarlama ile yılda 907.2 kg'lık karbon dioksit salınımını 
engelleyebilirsiniz.   

 Isıtıcı filtrelerinizideğiştirerek, yılda 158.8 kg'lık karbon 
dioksit salınımını engelleyebilirsiniz. 

 Evinizin yalıtımını ve enerji denetimini yaptırın. 
 Enerji tasarruflu elektrikli aletleri tercih edin. 
 Kullanmadığınız sırada, elektrikli aletlerinizi kapalı tutun. 
 %60 enerji tasarrufu sağlamak için, akkor lamba 

ampullerinizi, kompakt floresan ampullerle değiştirin.  
 Şarj edilebilen pilleri tercih edin. 
 Su ısıtıcılarının derecesini 10 derece düşürün. 
 Duş ve banyoda su tasarrufu sağlayan aletlerden faydalanın.  
 Çamaşırlarınızı biriktirerek ılık veya soğuk suda yıkayın. 

Fosfat oranı düşük deterjanlar kullanın. 
 Hazır bebek bezi yerine kumaştan yapılanlarını tercih edin. 
 Kağıt peçete ve mendil yerine, bez olanlarını kullanın. 
 Bir sebze bahçesi oluşturun. 
 Yerli tarım ürünlerini tercih edin. 
 Satın alacağınız ürünleri toplu halde alın. 
 Alışveriş torbalarınızın, yeniden kullanılabilir olmasına özen 

gösterin. 
 Artmış olan ve kullanmadığınız boyaları, atmak yerine, 

tanıdıklarınıza verin. 
 Faturalarınızı internet üzerinden ödeyin. 

 
SİZ DE BİR ÇEVRE PROJESİ GELİŞTİRİN 

 Toplum ihtiyaçlarını gözden 
geçirin. 

 Yerel kurumlarla işbirliği yapın. 
 Toplum için en iyi projeyi 

belirleyin. 
 Lions Çevre Takımının 

kaynaklarını gözden geçirin. 
 Yönteminizi, gerekli malzemeleri 

ve bütçenizi planlayın. 
 Planınızı, kulüp ya da yönetim 

çevresi llderlerinin onayına sunun.  

 
 

Onaylandıktan sonra, Proje Komite Başkanı şunları yapmalı: 
 Belediyeden gerekli izinleri almalı, 
 Çevreye etkinliğin tanıtım posterlerini asmalı, 
 Lion gönüllüler toplamalı 
 Gönüllüler için uygun koruyucu kıyafetler tedarik etmeli  
 Proje için Lions amblemli büyük afişler hazırlamalı 
 Lions Çevre Projesi'ni izleyebilmesi (veya projeye şahit 

olması) için medyayı çağırmalı. 

Proje sonrasında: 
 Katılımcılara birer Takdir Belgesi sunmalı 
 Medyayı, projenin başarısından haberdar etmeli 
 Tüm sponsorlara teşekkür etmeli 
 Kulüp'e, Yönetim Çevresi'ne, Çoğul Yönetim Çevresi'ne ve 

Uluslararası Merkez'e Final Raporu sunmalıdır. 
 
LİONS ÇEVRE FOTOĞRAF YARIŞMASI 
Doğanın güzelliğini yansıtabilmek için, (iyi durumda bir Kulüp 
üyesi) her Lion, kendi çevresinden bir fotoğrafla kulüp 
düzeyinde  Çevre Fotoğraf Yarışması'na katılabilir.  
Fotoğraf Kategorileri : 
 hayvanlar alemi 
 bitkiler alemi 
 şehir veya doğa manzarası 
 hava olayları 
 o yıla özel tema 
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www.lionsturkiye.org 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÇEVRE TEMİZLİK PROJELERİ 
Çevre temizliği, çevreyi iyileştirmenin en iyi yollarından 
birisidir: 
 Kendinize bir cadde, kanal veya park seçin ve oranın 

temizliğinden sorumlu olun. 
 Bir kanalı temizleyin ve tekrar balıklarla doldurun. 
 Umuma açık bir bölgedeki duvar yazılarını temizleyin. 
 Bir çocuk parkını veya spor alanını düzenleyin. 
 Umumi bir alanda peyzaj çalışmaları yapın.   
 Okullardaki su çeşmelerinin kurşun düzeylerini ölçün 

ve gerekirse boruları yenileriyle değiştirin. 
 Kimyasal yerine organik gübre kullanımına 

teşvik edin. 
 

AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ 
Ağaçlar, atmosferden karbon emerler, toprağı ve suyu korurlar, 
hayvanlara ev sahipliği ederler, insanlara gölge olurlar, aynı 
zamanda besin ve ilaç kaynağıdırlar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ağaçlar, Kulüp'ün yıldönümleri veya bir üyenin 
doğumgünü gibi tarihler için ölümsüz birer anıt görevi 
görür. 

 Bazı Kulüpler, Lions Hatıra Ormanları dikmişlerdir. 
 Bazıları ise, yarışmalar organize etmişlerdir. 
 Büyük ödül olarak ise, kazanan yarışmacı onuruna bir 

ağaç dikilmiştir. 
 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)'ndan Ağaç Dikme 
Önerileri: 
 Dikilecek ağaç kökünün iki katı genişliğinde bir çukur 

kazın. Ağaç kökünü yavaşça geveştin. 
 Ağacı deliğe yerleştirin. 
 Toprakla doldurun. Toprağın üzerini ellerinizle 

düzleyin. 
 Ağacı sulayın. 
 Ağacın etrafındaki otları temizleyin.Ağaçları 

hayvanlardan koruyun. 

 
 
 

GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ 
Lions Etkinliklerinde Geri Dönüşüm yapın. Lions Geri 
Dönüşüm Projelerinden bazıları: 
 Gözlükler ve işitme cihazları 
 Kağıt, kitap, dergi ve telefon rehberleri 
 Alüminyum, metal anahtarlar, metal giysi askıları 
 Plastik ürünler 
 Motor yağı, boya 
 Cep telefonları, bilgisayarlar, mürekkep kartuşları 
 Lastik pabuçlar 
 Gübre yığını içindeki organik maddeler 

 
ÇEVRE DOSTU ETKİNLİKLER 
Otomobiller 
 Arabanızı haftada 17km daha az kullanarak, karbon 

dioksit salınımını yılda 227kg azaltın. 
 Yakıt tasarrufu için, arabanızın lastiklerinin havasının 

yeterli olduğundan emin olun. 
 Klima sızıntıları, atmosfere büyük miktarlarda 

kloroflorokarbon salınımının başlıca kaynaklarındadır. 
Bu da ozon tabakasının incelmesine yol açmaktadır. 

 Yakıt tasarruflu veya hibrid otomobil satın alın. 
 
Yeniden Kullanım Projeleri; 
 Giyecek bağışları 
 Baston, koltuk değneği, tekerlekli sandalye vb tıbbi 

malzemelerin toplanıp ihtiyaçlılara dağıtılması 
 
EĞİTİM PROJELERİ 
Lionlar, çevre ile ilgili konularda toplumu bilgilendirebilir. 
 Bir 'Hibrid araba tanıtımı' fna sponsor olun. 
 Bir 'Çevre Yarışması' na sponsor olun. 
 Bir Çevre Projesi için fon geliştirin. 
 Okul müfredatlarına 'çevre' ile ilgili dersler koymaları 

için teşvik edin. 
 Okullarda ekoloji kulübü kurulmasını teşvikedin. 

 

LLiioonnllaarr  HHaazzıırr......  
Lion’lar  Tarafından  En  Çok Uygulanan Çevre  Projeleri: 
• Çevre Temizliği  • Ağaçlandırma  • Geri Dönüşüm • Eğitim • 


