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Değerli Lion’lar ve Leo’lar,
2021-22 döneminin ilk yarısını 
kapsayan dergi ile karşınızdayız. Her 
yarıyılda yayınladığımız 3 derginin 
yerine bir dergi yayınlıyoruz artık. 
Maalsef aktivite akışında halen ciddi 
sorunlar yaşıyoruz. Muhabir ağımız 
olmadığı için aktivitelere ancak 
sizlerden gelecek bilgilerle ulaşmamız 
mümkün. Bu konuda daha fazla 
hassasiyet rica ediyoruz.

Bu dergimizde; Uluslararası Başkanımız Douglas X. Alexander’ın 
ilk yarıyılda yayınladığı tüm mesajları, özellikle U ve R Yönetim 
Çevrelerimizden gelen aktivite haberlerini, LCIF ile ilgili haberleri, 
Orman yangınlarında yapılan çalışmaları, çocuklarımızın başarılı 
girişimlerini, Lions Quest çalışmalarını, Kindness Matters ödül 
sahiplerini, Kalifiye orman işçileri yetiştirmek için yapılan çalışmaları, 
118R Yönetim Çevremizin LCIF projelerinin ayrıntılarını, Açlıkla 
Mücadele’de 118U’nun başarısını, Hindistan’da sel felaketinden sonra 
Lions’un yaptıklarını ve daha birçok haberi bulacaksınız.

Bu dergimizde İzmir Pergamon Lions ve Leo, İzmir; Mimar Sinan, 
Atakent, Belkahve, Çeşme, Metropolis, Karşıyaka, Agora, Alsancak, 
Karşıyaka Çarşı, Kordon, Bahar, Phokaia, Manisa Spil, Karşıyaka 
Leo, İstanbul Avcılar, Muğla, İstanbul Akik, Bodrum, Bodrum 
Turgutreis, Adana; Adana, Beşocak, Ziyapaşa, Gazipaşa Elit, Seyhan, 
Yeni Baraj, Taşköprü, Antalya Konyaaltı, Mersin; Tarsus Anıt, 
Akdeniz, Marina,  Babil, Pirireis, Ankara; Köroğlu, Çınar, Ümitköy, 
Anıttepe, Yüzüncüyıl, Yıldız, Çukurca, Atapark, Çukurca Leo, 
Gaziantep Şahinbey kulüplerimizin birbirinden değerli aktivitelerini 
bulacaksınız.

Başta Faika Evrim Uysal başta olmak üzere dergimizin yayınına 
katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyor, Lion 
Türkçe dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize de 
özellikle çok teşekkür ediyoruz. 

Sevgiyle kalın,
Danyal Kubin, Editör

Editörden

Danyal Kubin, PCC
Editör

Önemli Not: Lütfen unutmayınız; biz ancak bize ulaşan aktivite ve etkinliklere 
olabildiğince ve yayın şartlarının sağlanması durumunda yer verebiliyoruz. Bu 
nedenle lütfen etkinlik ve aktivitelerinizin fotoğraflarını olabildiğince büyük ve 
yüksek çözünürlüklü gönderiniz. Cep telefonlarında yapabilmenin tek yolu var. 
O da fotoğrafları telefondan e-posta ile bilgisayarınıza aktarmaktır. Whatsapp 
veya facebook aracılığı ile aktardığınız fotoğraflar düşük kaliteli fotoğraflardır ve 
baskıda bulanık çıkar. Bu nedenle basamadığımız birçok aktivite var. Lütfen bu 
konuya özen gösteriniz.

Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

“Liderliğinizle bir atı suya götürebilirsiniz, ancak onun su içmesini sağ-
layamazsınız” Bu sözü daha önce duymuş muydunuz? Bu söz, insanları 
onlar için iyi olan bazı şeyleri yapmak için yönlendirmenin bazı limitleri 
olduğunu anlatmak için söylenmiştir. Fakat ben daha farklı düşünüyo-
rum.

Ben diyorum ki; belki de atın suya ihtiyacı yoktu, susamamıştı.

Belki At aslında açtı ve ya yorgundu. Ya da belki dişleri rahatsızdı ve te-
daviye ihtiyacı vardı. Genellikle, insanlar için iyi olduğunu düşündüğü-
müz şeylerin aslında o kişiler için gerçekte iyi olmayabileceği gerçeğini 
atlarız ve yanılırız.

Güçlü liderler; insanları sadece suya götürmek için yönlendirmezler. 
Bunun yerine, onların neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışır ve 
onları gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Ben buna “Hizmetkar Li-
derlik” diyorum.

Lion’lar olarak hepimiz liderleriz. Ve bizim sorumluluğumuz, hizmet 
ettiğimiz kişileri dinlemek ve onların daha iyi hizmetler üretebilmesi 
adına, ihtiyaçları olan koşulları sağlamak için efor sarf etmektir. Ben, 
Lion’ların lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi 
bir lion olabilmeleri için neye ihtiyaçları olduğunu ve nasıl yardımcı ola-
bileceğimi soracağım. Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.

Eğer Genel Yönetmenseniz, kulüp başkanlarınıza, daha fazla üye ka-
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başka-
nıysanız, üyelerinize, daha mutlu ve tatminkar bir lion olma deneyimi 
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız, 
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağ-
lamak için çalışın.

Ancak bu şekilde, daha iyi bir dünyaya sahip olmak için gereken değişi-
me liderlik edebiliriz.

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  

3EKİM	//	KASIM	//	ARALIK	2019  |  L ION
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Merhaba Lion’lar,

Sevgili Lion’lar,

LION Dergisi’nde bu ilk mesajım ve sizlere ufak tefek bazı şeylerden bahsetmek 
istiyorum. Uluslararası Lions Kulüpleri 100 yıldan daha uzun bir süre önce kuruldu-
ğunda, yardım edebilecek olanların bir şeyler yapması gerektiği fikri üzerine kuruldu. 
Bu kadar basitti.

Aynı değerlerle büyüdüm. Çoğu ailenin çok çalıştığı ve günün sonunda eve yorgun 
argın geldiği Brooklyn’de yetiştim. Ama birbirlerini desteklemenin ne kadar değerli 
olduğunu ve birlikte daha güçlü olduklarını biliyorlardı. Ve ne kadar yorgun olurlarsa 
olsunlar ya da kendi mücadeleleri ölçüsünde dik görünseler de hâla çevrelerine vere-
cek bir şeyleri olduğunu biliyorlardı. Ve bunun bilinciyle yaptılar da...

Fark yaratmak çok kolaydır. Pek çok Lion’un zaten bildiği ve daha fazla insanın bil-
mesini dilediğim sır budur. İnsanlık için tüm acılara tek başınıza son vermek zorunda 
değilsiniz. Ancak bir kişinin mücadelesini kolaylaştırabilirsiniz. Taşımakta zorlan-
dıkları çantalarını alıp bir süre onlar için taşıyabilirsiniz. Ve hizmet ettiğiniz böyle küçük anlarda, kendimizden bir şeyler ver-
menin birden fazla yolu olduğunu farketmek kolaylaşır. Her birimiz kulübümüze katılması için yeni bir üyeyi davet ettiğimizde, 
işler daha da kolaylaşır. Bu da bize daha fazla yardım elinin uzanmasını sağlar. Ve elbette daha fazla gönülden hizmet...

Hepimizin yoğun olduğunu biliyorum ve hepimizin özellikle bu günlerde ağır yükleri var. Ancak Lion’lar olarak yaptığınız kü-
çük şeylerin de en az büyük şeyler kadar önemli olduğunu unutmayın. Hizmet etme şekliniz benim hizmet ettiğimden ya da so-
kaktaki arkadaşınızın hizmet ettiğinden farklı olabilir. Ve bu iyi bir şey. Bu bize denge ve çeşitlilik kazandırır. Bu bizi Lion yapar.

Uluslararası Başkanınız olarak göreve başlamaktan onur duyuyorum ve sizinle gönülden hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum.

Sevgilerimle,

Sevginin Sırrı
Çeviri: Faika Evrim Uysal

 

Sevgili Lion’lar,

Bizler birlikte çalışmanın gücünden sıklıkla bahsederiz. Lions kulüpleri olarak, bireysel çabalardan çok daha güçlü olduğumuzu 
biliyoruz. Bir Lion olduğumda, kendimden daha büyük bir şeye dahil olduğumu biliyordum. Bu sebeple, hem onur hem de 
heyecan duydum. Lions’u yaşamımın doğal bir uzantısı gibi hissettim. Lions, yapmak istediklerimi bildiğim tüm iyi şeyler için 
bana bir amaç ve bir yön verdi.

Ve bana başka ne verdi biliyor musunuz? Yeni bir aile!

Büyük bir aileden ve birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluktan geliyorum, bu yüzden geniş bir sevgi çemberinin çevresine 
kattığı faydalara hiç de yabancı değildim. Ancak evlerinden çıkamayacak güçte olan yaşlılara yiyecek getirdiğimde ve bekar 
anne-babaların yaşam koşullarını kontrol ettiğimde, ait olduğum topluluğa sahip olmayan pek çok insan olduğunu fark ettim. 
Bu farkındalık, insanların yiyecek ve barınma dışında da ihtiyaç duyduğu şeylerin olduğunu görmemi sağladı. İnsanların aidiyet 
duygusuna ihtiyacı vardır. İnsanlar bir şeye dahil olduklarını hissetmeli.

İşte bu yüzden, daha önceden yardım ettiğiniz birini - yalnız yaşayan bir dul, hatta genç bir aile - kulübünüze davet etmeniz için 
sizden bir istekte bulunuyorum. Lions’da herkese yer var. Kendimizden bir şeyler vermenin, gerçekte bize nasıl geri döndüğünü 
haydi insanlara gösterelim. Dostlukla, topluluğumuzla ve tabii ki tüm aidiyetliğimizle...

Sevgilerimle,

Aidiyet Duygusunu Yayın
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Sevgili Lion’lar,

Okula gittiğim NY Brooklyn’deki Erkek Lisesi’nin koridorlarında yürümeyeli uzun zaman oldu ve mezun olduğumdan beri de çok 
şey değişti. Yetmişli yıllarda Erkek ve Kız Lisesi olarak Fulton - Utica’daki daha büyük bir kampüse taşındı. Çok iyi hatırladığım 
ve Romanesk Revival mimarisiyle tanınan 832 Marcy Caddesi’ndeki orijinal bina, Ulusal Tarihi Mekânlar Sicili listesine kayıtlı 
olmakla birlikte Brooklyn’in en iyi binalarından biri olarak kabul edilir. Bedford-Stuyvesant’da yaşayan ve gelişim çağlarını burada 
geçiren genç bir adam olarak, burası unutulmaz bir yerdi. Böyle bir yer, insanın hayatında oldukça önemli bir iz bırakır.

Bir Günlük Müdür programına katılmak için yıllar önce geri döndüğümde; o gün adım attığım lise artık sadece erkekler için olma-
sa da ve tamamen farklı bir yerde olmasına rağmen, o günün beni nostaljik hissettirmesi şaşırtıcıydı.

Binaya adım attığım an geçmişe döndüm. Koridorlarında yürüdüğüm, arkadaşlarımla güldüğüm ve çok çalıştığım günlerin anı-
larına daldım birden. Havada kalemtıraşla yeni açılmış kalem kokusu, cilalı zemindeki ayakkabılarımızın çıkardığı gıcırtı, metal 
dolaplara yaslandığımızda hissettiğimiz serinlik... Tüm bu hisler, bu yeni yerde de tıpkı anılarımdaki kadar canlıydı. Beni etkileyen 
şeyin, binanın tarihi önemi ve orijinal halinin güzelliği değil de, aslında kapıdan içeri girdiğimde hissettiğim şey olduğunu fark 
ettim. Ve bu tür anılar sadece bir yere ait olan insanlar, değerleri ve ruhu aracılığıyla canlanabilir. Kalbimde yer edinen şeyler bunlar.

Tabii ki, görebilmenin güzelliği bir nimettir. Ama bundan çok daha fazlası vardır. Hislerimiz...

Biz Lion’uz ve körlüğü önlenebilir olarak sona erdirmeye ve görme bozukluğu olanlar için hayatı daha iyi hale getirmeye kendimizi 
adadık. Ama görme yeteneği olmayanların bana defalarca söylediklerini not almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, görme 
olmadan hayat daha zor. Ama yine de farklı güzellikler açısından ve renkler bakımından zengindir.

Bu yüzden Vizyon Farkındalık Ayı olan bu Ekim ayında, görebildiklerimizin ötesinde hayatın güzelliğini kutlamak istiyorum. He-
len Keller en iyisini söylemiş: “Dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez ve hatta dokunulamaz, kalple hissedilmeleri gerekir.”

Sevgilerimle,

Hayatın Güzelliği Ancak Kalpte Hissedilebilir
Çeviri: Faika Evrim Uysal

Sevgili Lion’lar,

Dünyanın sürekli artan ihtiyaçlar içerisinde olduğu, elbette bir sır değil. Lion olmamın nedenlerinden biri, Lion’ların toplulukla-
rında fark ve değişim yaratmak için nasıl çalıştıklarını görmemdi. İnsanlar için yaşamları daha iyi hale getirmek için çalışıyorlardı. 
Tüm bu çabalar adeta benim yüreğime fısıldadı. Ve bunun bir parçası olmak istedim.

Bugün, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için her gün hepinizle birlikte çalışan bir Lion olarak, daha fazla gurur duyamazdım.

Ancak, bazen sorunlar o kadar büyük görünür ki insanın gözüne, nereden başlayacağınızı bilmek giderek zor bir hal alır. Dünya-
mızda bir fark yaratmak için gereken büyük değişiklikleri nasıl yaparız?

Bunun yolu kendimizi değiştirmekten geçiyor. Bunu da önce kalbimizi, sonra da düşüncelerimizi değiştirerek yaparız. Bu sayede 
hizmetlerimizi yeni eylemler takip edecektir. Çevremize yol göstererek insanlara örnek olacağız. Dünyayı işte böyle değiştiririz.

Bu sayıda, karşılaştığımız birçok zorluğa ışık tutan hikâyeler okuyacaksınız. Aynı zamanda, bu hikâyelerde tüm bu zorlukların 
üstesinden gelmek için her birimizin nasıl değiştiğine de şahit olacaksınız. Tek kullanımlık plastiklere hayır diyoruz. Yaşadığımız 
çevre ile kültürlerimiz arasında daha derin bir ilişki kuracak olan topluluklarımızda bağlantılar yaratmak için sahilleri temizliyoruz. 
Umudun ve rehberliğin sembolü olmak için deniz fenerleri inşa ediyoruz. Ve daha pek çok şey...

Değişim asla kolay değildir. Ancak, kalbimizin değişim ihtiyacının farkına vardığımızda, düşüncelerimizi de değiştiriririz. Ve böy-
lece değişim gerçekleşir. Bizler değişiyoruz ve değişerek çevremizde bir değişim yaratıyoruz.

Dünyamızda işte bu şekilde bir fark yaratıyoruz.

Sevgilerimle,
Douglas X. Alexander
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Kalplerimizi, Düşüncelerimizi ve Eylemlerimizi 
Artık Değiştirme Zamanı
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COVID-19’un günümüz çocuklarının psikolojisini ve 
eğitimlerini etkilemiş olması hiç de süpriz olmadı. Çev-
rimiçi öğrenmeye ve beraberinde yeni bir yaşam biçimine 
uyum sağlamak, belirsiz ve haliyle sürekli değişen bir virüs 
hakkında sürekli güncellenen bilgiler edinmek, çocuklara 
daha önce hiç bilmedikleri bir stres düzeyi yaşatıyor. Bu-
günlerde hayat biraz korkutucu da olsa, Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı (LCIF)’in Lions Quest Sosyal ve Duygu-
sal Öğrenme (SEL) müfredatı çocukların bu sürece uyum 
sağlamasına yardımcı oluyor.

Lions Quest, başarılı bir gelecek için doğru seçimler yapan, 
mutlu ve kendine güvenen çocukların gelişimine yardımcı 
olan yaşam becerilerini öğretir. Bu sayede çocuklar karar 
verme ve iletişim becerilerini ve de madde kullanımına 
hayır demeyi öğrenirler. Beraberinde duyguları yönetme 
ve empati kurma gibi olumlu davranışları da öğrenirler. 
Ayrıca hizmet ederek öğrenme sayesinde, çocukların top-
luluklarına hizmet etmenin önemini anlamalarına yar-
dımcı olur.

Amerika Birleşik Devletleri, Illinois eyaletindeki Calumet 
City şehri öğretmenleri, COVID-19’un öğrencilerinde 
strese yol açtığını ve Lions Quest müfredatını öğretme-
nin bir öncelik haline gelmesi gerektiğinin farkındalar. 
Bu yüzden çocukların Lions Quest derslerini almalarını 
sağlıyorlar. Aslında, 2020-2021 öğretim yılının ilk hafta-
sından itibaren öğretmenler yalnızca SEL’e odaklanmış 
durumdalar.

Özel Eğitim Müdürü ve Calumet City Lions Kulübü’nün 
bir üyesi olan Dr. Tamara Young, “Bu pandeminin trav-
matik olduğunu ve öğrencilerimizin hemen buna alışıp 
performans sergilemelerini bekleyemeyiz” diyor. “Eğitim 
ve Öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin sosyal ve 
duygusal refahlarının sağlam olduğundan emin olmamız 
gerekiyordu” diye sözlerine devam ediyor.

Yeni Eğitim ve Öğretim yılı çevrimiçi olarak başladığında, 

T U R K E Y

öğretmenler video üzerinden Lions Quest dersleri verdiler. 
Programın geçen yıl başlamasından bu yana öğrencilerde 
bir iyileşme olduğunu fark eden Dr. Young, Lions Quest’in 
öğretmenlere öğrencileriyle zorlu konularda konuşmaları 
için gereken kaynakları sağladığını da sözlerine ekledi.

Lions Quest, ayrıca çocuklar için etkinliklere de ilham 
oldu. Aynı zamanda Calumet City Lions Kulübü’nün bir 
üyesi olan Müdür Regina Hus-
ton, öğrencilerin bu zorlu koşul-
lara uyum sağlamalarına destek 
olmak için bir açık hava oto-
park oryantasyonuna ev sahip-
liği yaptı. Öğrencilerin evlerine 
götürmeleri için sosisli sandviç 
ikramları ve biblo gibi hediyelik 
eşyaların olduğu sosyal mesafeli 
bir açık hava etkinliğiydi bu. Dü-
zenlenen bu etkinlik, çocukların 
ve ebeveynlerinin öğretmenleriyle ve sınıflarındaki diğer 
öğrencilerle tanışmaları ve kaynaşmaları için mükemmel 
bir fırsattı.

Eğitim ve Öğretim yılını takip eden aylarda ise, Lions Qu-
est dergisinin yeni basılan sayısının dağıtıma hazır hale gel-
mesiyle birlikte, Lion’lar çocuklar için eğlenceli bir etkinlik 
yaratma fırsatı buldu. Cadılar Bayramı kostümlerini giyen 
öğrenciler yeni bir park etkinliğine davet edildiler. Böylece 
çocuklar Lions Quest dergilerini, kırtasiye malzemelerin-
den oluşan hediyelerini ve elbette bayramın ruhuna sadık 
kalarak poşetlerini dolduracak şekerlemelerini aldılar 

Dr. Young, “Okullarımıza sosyal ve duygusal öğrenmeyi 
getirmek, yapabileceğimiz en iyi şey” diyor. “Bugünün dün-
yasında okul artık sadece eğitmenlerden ibaret değil. Aynı 
zamanda öğrencilerimizin sosyal refahı ile de ilgilidir. Lions 
Quest, şu anda hizmet verdiğimiz bölgeyi eğitimci olarak 
desteklememize yardımcı oluyor.” diyerek duygu ve düşün-
celerini ifade ediyor.
•	 Lions Quest hakkında daha fazla bilgi edinmek için 

adres: lions-quest.org
•	 Lions Quest Türkiye hakkında daha fazla bilgi edin-

mek için adres: lionsquest-tr.com
•	 Lions Quest hibeleri hakkında daha fazla bilgi edin-

mek için adres: lcif.org/grants
•	 Topluluğunuzdaki Lions hizmetini güçlendirin. LCIF 

Kampanya 100’ün, 300 Milyon Amerikan Doları tu-
tarındaki hedefine ulaşmasına bağış yaparak destek 
olmak için adres: lcif.org/donate

Lions Quest, COVID-19’un Neden Olduğu Değişikliklere 
Uyum Sağlayabilmeleri İçin Öğrencilere Destek Oluyor...
Jamie Weber, LION Magazine - Oak Brook, IL USA

Öğrencilerin Yaşam Becerilerini Geliştiren Program: Lions Quest / Yaşam Becerileri
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Sacramento Antelope Lions Club | USA, California  
“Antelope Feeding Antelope and Beyond”

Fraser River Valley Lions Club | USA, Colorado 
“Diabetes Education Kitchen”

Jericho-Brookville Lions Club | USA, New York

Seneca Lions Club | USA, South Carolina 
“Golden Corner Food Pantry Emergency Generator 
Project”

Fairfax Host Lions Club | USA, Virginia 
“Food for Others — Mobile Emergency Food Pantry”

Cyber Visionary Leo Club | USA, New Jersey 
“Together We CAN Food Drive and Sculpture 
Competition”

Orillia Lions Club | Canada, Ontario

Quilmes San Francisco Solano Lions Club | Argentina 
“Por Una Vista Mejor — For a Better Eye Sight”

Guarulhos Maia Lions Club | Brazil 
“Construcao Centro Comunitario”

Yaguarón Lions Club | Paraguay 
“Calidad de Vida y Diabetes”

Puira Ignacio Merino Lions Club | Peru 
“Punta Arenas Recycling”

Paramaribo Central Lions Club | Republic of 
Suriname  “Supporting Mangrove Project Weg Naar 
Zee”

Mercato San Severino Lions Club | Italy  
“Helping Families in Need for a More Free and Just 
Society”

Adana Yuregir Leo Club | Turkey 
“Pediatric Oncology”

East Anglia New Century Lions Club | United 
Kingdom

Megusa Mesarya Lions Club | Undistricted Cyprus | 
“Diabetes Activities: Strides for Diabetes, Blood Sugar 
Screening & Educational Awareness”

Nishinomiya Ebisu Lions Club | Japan 
“Diabetes Prevention Awareness Presentation to the General 
Public”

Kuala Lumpur City Lions Club | Malaysia 
“River of Life — Community Garden”

Mangalore Tulunadu Lions Club | India 
 “Online Diabetes Awareness Campaign”

Berekuso Ashei Leo Club | Ghana 
“Type 2 Diabetes Awareness and Health Screening”

 2019-2020 dönemi kazananları

İYİLİK DOĞAL OLARAK LİONSA GELİR
Kindness Matters Hizmet Ödülleri (KMSA), küresel hedeflerden birinde olağanüstü bir hizmet projesi gerçekleştiren 
Lions ve Leo kulüplerine her yıl verilmektedir.

Toplum üzerinde olumlu etkiler bırakan yenilikçi ve yaratıcı hizmet projelerini tanıtmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan 
KMSA ödül sahipleri, bir Lion veya Leo kulübünün ne kadar etkili olabileceğini göstermektedirler.

Kazanan projeler ile ilgili daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz;
https://www.lionsclubs.org/en/kindness-matters-service-award.
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Gülümse ve Çocuklar İçin Aç Gözlerini!

Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi 
Federasyonu grantörlüğünde ve İzmir Pergamon Lions 
Kulübü’nün liderliğinde projelendirilerek İzmir Kahra-
manlar Lions Kulübü ile İzmir Pergamon Leo Kulübü 
ortaklığında yürütülen, “Gülümse” olarak kısaltılmış 
adıyla 23 Nisan 2021 yılında tohumları atılan LCIF 
Eşleştirme Hibe projesi, 6 Haziran 2022 tarihinde ha-
yata geçirildi.

Toplam bütçesi 13,400.00 Amerikan Doları olan pro-
jenin %75 oranındaki ana finansörü Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı olurken, %25’lik yerel katkı payı Lion 
dostu filantropistler tarafından karşılandı. 23 Nisan 
1938 yılında temelleri atılan ve 1947 yılında hizmete 
açılan İzmir S. B. Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları 
ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
zorlu pandemi koşullarının etkisiyle ihtiyaç duyduğu 
üç farklı pediatrik göz ölçüm ve muayene ekipmanları, 
hastanenin göz polikliniğine Lion’lar tarafından temini 
edildi.

“Çocuklar, göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiği-
miz canlı mesajlardır.”

118R Genel Yönetmeni Lion Teoman Akçalı, Proje 
Koordinatörü ve İzmir Pergamon Lions Kulübü’nün 
Kurucu Başkanı Lion Ömer Yöntem ile proje paydaşı 
kulüplerin başkanları ve çok sayıda Lion’un katılımıy-
la açılış töreni gerçekleştirilen Smile/Gülümse projesi 
bir çok ilki bünyesinde barındıyor. Sistem Düşüncesi ve 
Analizi yaklaşımı ile temelleri oluşturulan proje, ilk kez 
Leo ve Lion ortaklığıyla yürütülen hizmet projesi ola-
rak 118R’nin hibe tarihçesinde yerini aldı. Çocuklarda 
göz sağlığının korunması ve bu hususta topluluklarda 

farkındalık yaratma amacıyla organize edilen kampan-
ya ile sosyal medya kanalları aracılığıyla önemli bir etki 
yaratıldı. İzmir’in ilk ve tek çocuk hastanesinin misyo-
nuna özel olarak hazırlanan proje; Türk Lions’una ya-
kışır, uluslararası standartlarda ve akademik bir düzeyde 
uygulanmış, üzerinde düşünülerek titizlikle hazırlanmış 
LIONS ve LCIF markalarını tanıtıcı unsurlarla bezen-
miş, amaçları ve hedefleri başvuru-ilerleme-final rapor-
larında açıklayıcı metinlerle ve görsellerle güçlendiril-
miş, zaman zaman duygusal, zaman zaman düşündüren 
edebi metinlerle zenginleştirilmiş ve en çok da yer yer 
gülümseterek projenin misyonuna ve vizyonuna atıfta 
bulunan ögeler içermektedir. Projenin hayat döngüsünü 
içeren ve A’dan Z’ye geçirdiği tüm evrelerin Lion’lara 
detaylıca sunulduğu Sight for Kids projesinin; başından 
sonuna kadar tam bir müzikal edasıyla şarkılarla, pro-
jenin maskotu Lionopticool’un motivasyonuyla, proje 
ekibi üyelerinin her daim gülümseyen enerjisi ve takım 
ruhu bilinciyle 2021-22 Lions Mali Yılı sona ermeden 
LCIF tarafından kapanışı başarıyla onaylandı. Bu yol-
culukta projeye ışık tutan ve her zaman güç veren Proje 
Danışmanı ve Göz Nurunu Koruma Dönem Hizmet 
Direktörü Op. Dr. Lion Tahir Șam’a, destekleriyle Beh-
çet Uz Çocuk Vakfı Başkanı Lion Ülkü Belkıs Karlı’ya, 
Vakfın Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’a, PR ve 
promosyon çalışmaları için Hasan Alper Bostancı’ya, 
Leo + Lions Kulüpleri Başkanlarına, yüce gönüllü Lion 
Dostlarına, liderlikleriyle IPDG Lion Esengül Erkan 
ile DG Lion Teoman Akçalı’ya bol güler yüzlü teşek-
kürler...

Proje burada bitmedi elbette. İlk hedef olarak; projenin 
hedef kitlesini temsil eden ve hastane bünyesinde, pro-
jeden doğrudan faydalanacak olan 0-17 yaş aralığındaki 
çocukların sayısı yılda en az 15 bin. İkinci hedef olarak; 

118R’den Çocuklar için LCIF Projesi...
F. Evrim Uysal, SMILE Projesi Yöneticisi - Executive
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İzmir ilindeki ilk ve orta dereceli okullarda ve buna ek 
olarak çocuk esirgeme kurumlarında hastanenin gönül-
lü oftalmologları tarafından gerçekleştirilecek ücretsiz 
görme taraması bünyesinde, projeden doğrudan fayda-
lanacak çocuk sayısı ise yılda en az 10 bin. Bu da demek 
oluyor ki; yılda en az 25 bin çocuğumuz, İzmir İli ve 
İlçeleri başta olmak üzere Ege Bölgesi gibi geniş bir 
coğrafyaya ve genç nüfusa hitab edecek. 

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde gelişen, ileride cid-
di görme sorunlarına yol açabilecek göz kırma kusur-
ları ve göz hastalıklarına karşı halkın bilinç düzeyinin 
artırılması anlamında toplumun farkındalığını Lion’lar 
önemsiyor. 

Birbirine paralel üç aşamada tasarlanan projenin ilk iki 
aşaması tamamlandı. Sıra üçüncü aşamada. İlerleyen 
zamanlarda uygulamaya konulacak olan görme tara-
maları sayesinde, projenin uygulama alanlarında erken 
tanı ile tüm görme bozukluklarının %80’i önlenebilecek 
ve tedavi edilebilecek. Önlenebilir körlükle mücadelede 
önemli bir rol oyanayan bu ve bunun gibi geniş çaplı 
projeler, LCIF’in ve lider STK’ların yakın markajında. 

Projelerin hem kısa hem de uzun vadede, suya atılan bir 
taş gibi halka halka yayılarak meydana getireceği ön-
görülebilir pozitif etkileri değerlendirilerek desteklen-
meli ve devam ettirilmelidir. Amaç, ihtiyacı olan daha 
fazla bebeğe ve çocuğa ulaşmak için hizmetleri geniş-
letmek ve bu sayede Lion’ların çabalarını her anlamda 
güçlendirmektir. Bu da ancak sürdürülebilir bir hizmet 
projesiyle mümkündür. 118R Lion’larına tamam mı 
devam mı? diye sorduk. Tabii ki hep bir ağızdan DE-
VAM diyerek cevap verdiler. Gülümse ve Çocuklar İçin 
Aç Gözlerini diyerek topluluklarına sesleniyorlar. Geri 
sayım başlasın. Gülümseyin fotoğraf çekiyoruz. 3... 2... 
ve 1...

Ve işte o Smile Proje Ekibi

Ateş Cengaverleri

İzmir Mimar Sinan Lions Kulübü üyeleri ve Kulüp 
Dönem Başkanı Lion Tülin Sirel öncülüğünde başlatı-
lan Ateş Cengaverleri adlı eğitim organizasyonu, İzmir 
Güzelyalı Hatay Lions Kulübü’nün katkılarıyla ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliği 
ile gerçekleştirildi. Afet Bilinci Farkındalığı ve Eğitimi 
çalışmaları kapsamında yürütülen organizasyon, İtfaiye 
Dairesi’nin Yangın, Bilgi ve Eğitim Merkezi tesisle-
rinde yapıldı. 8 Aralık’ta düzenlenen ilk eğitime 118R 
Yönetim Çevresi’nden 12 Lions Kulübü, 35 Lion ve 16 
öğretmen destek verdi.

Aynı gün bir başka organizasyonda “Hayatı sevmek 
için engel yoktur.” diyen Mimar Sinan Lion’ları ve fon 
desteğinde bulunan M.D. tarafından ihtiyaç sahiplerine 
verilmek üzere 4 adet manuel engelli araba temin edil-
di. 8 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Bayraklı 
Belediyesi’nin düzenlediği engelliler gününde engelli 
arabaları sahiplerine ulaştıran Lion’lar, “En büyük engel 
sevgisizliktir.” diyerek günü mutlu bir şekilde noktala-
dılar.

Afet Bilinci Farkındalığı 
ve Eğitimi
Tülin Sirel, 2021-22 Dönem Başkanı
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İstanbul Avcılar Lions Kulübü, 118E Yönetim Çev-
resi’nin ortak hizmet çalışmaları kapsamında dönem 
kulüp başkanları ve dönem genel yönetmeninin destek-
leriyle gerçekleştirdikleri “Gençlerden Geleceğe”adlı 
Proje Yarışması’nda, “Televizyondaki Dizi Karakterle-
rinin Gençler Üzerindeki Etkisi” adlı Çalıştayı’nda ve 
“Hayata Dokunuyorum” adlı projenin Görme Engelliler 
İnovatif Atölye Merkezi oluşturulmasında aktif olarak 
rol aldı. Avcılar Lion’ları, Uluslararası Lions Kulüpleri 
Birliği’nin Küresel Hizmet Alanları’ndan sırasıyla; Di-
yabet (Yönetim Çevresi düzeyinde düzenlenen Zoom 
toplantısı), Çevre (Elektronik Atıklar Çöp Olmasın ve 
Mavi Kapak Toplama etkinlikleri), Açlık (Avcılar Bele-
diyesi Aş Evi’ne gıda yardımı), Görme (Hayata Doku-
nuyorum Projesi için beyaz baston temini) ve Çocukluk 
Çağı Kanserleri (KAÇUV yardım etkinliği) olmak üze-
re hizmet hedeflerini gerçekleştirerek tamamladı.

Çevre kapsamında; Florya Uğur Koleji’nin ilkokulunda 
eğitim ve öğrenim gören miniklere Hayvanları Koruma 
Günü’nde hayvan sevgisi ve sağlığı konusunda eğitim 
verildi. Eğitime destek kapsamında; Manisa Selendi’de 
bulunan ve hizmet bölgelerinde yer alan pilot okulları-
na, Aslancık Çocuk Yuvası’na, LISES Vakfı’na ve ku-
lübün kardeleni üniversiteli genç bursiyerlerine maddi 
destekte bulunan kulüp üyeleri ayrıca Ramazan Ayı’n-
da TÜLBEK Vakfı’na iftar kolileri temin ederek görme 
engelli bir bireyle yürüme engelli bir bireye engellerini 
aşmaları için beyaz baston ile tekerlekli sandalye des-
teğinde bulundular. 30 Ekim Ege Denizi Depremi’nde 
kulüp olarak birleşerek İzmirli depremzedelere maddi 
destekte bulunan Lion’lar, COVID-19 pandemisinde 
hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına Türk 
Böbrek Vakfı’nın bahçesinde yaptırılan ve dünyada bir 
ilk olan anıt heykelin yapımında katkıda bulundular. 
Üyelerinin çoğunluğu sağlık çalışanlarından oluşan Av-
cılar Lions Kulübü, Türk Lions’unda Sağlık Ulusal Ko-
misyonu kurulmasında bir ilk olarak önderlik etmiştir. 
Sağlık çalışanı Lion’larla tüm Lion’ları bir araya getiren 
bu platformda, pandemi boyunca doğru ve güvenilir 
bilgilere ulaşılmasında liderlik eden Geçmiş Dönem 
Genel Yönetmeni Lion Sebahat Ural Yıldırım, Necati 
Yılmaz ve Sağlık Hedef Lideri Savaş Yıldırım’a teşek-
kürlerimizle...

Avcılar Lions Kulübü’nden...
Cenk Okan Yıldırım, 2021-22 Dönem Başkanı



L IONYAZ 2021 11

T U R K E Y

118E Yönetim Çevresi Kulüpleri’nin katkılarıyla 23 Ni-
san Ulusual Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 
düzenlenen organizasyonda, kanser hastası çocuklara 
bayram hediyeleri pandemi koşulları dikkate alınarak 
çocuklara, ailelerine ve merkezde çalışan görevlilere 
teslim edildi. Her bir çocuk, onlara refakat eden aile bi-
reyleri ve kurum çalışanları için tedarik edilen eşofman, 
pijama takımı, çocukların arzu ettikleri oyuncaklar ile 
bu anlamlı güne özel yaptırılan Ulu Önder Atatürk’ün 
silüeti ve Lions 118E armalı t-shirt’ler KAÇUV Pendik 
ve Cerrahpaşa Aile Evleri’ne hedef lideri önderliğinde 
Lion’lar tarafından hediye edilmiştir.

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Kutlu Olsun
Kemal Mustafa Serbes,    
2021-22 Çocuk Kanserleri Hedef Lideri

Muğla Bölgesi’nde 29 Temmuz 2021 tarihinde baş-
layan orman yangınları, ne yazık ki yüzyılın en büyük 
orman yangını olarak resmi kayıtlara geçti. Esas hizmet 
el ayak çekildikten sonra başladı ve Ekim ayının başın-
da organize olan Lion’lar, Muğla Belediyesi’nin Tarım 
İşleri Daire Başkanı ile irtibata geçti. Bölgede geçimini 
arıcılıktan sağlayan yöre halkının kayıplarını telafi et-
mek üzere, Arı Keki Kampanyası uygulamaya konuldu. 
Arı keki nedir? diye sorulacak olursa hemen yalın bir 
şekilde cevap verelim. Arı keki polen, şeker ve baldan 
oluşan bir arı mamasıdır.

118R Genel Yönetmeni Lion Teoman Akçalı’nın des-
tekleriyle başlatılan kampanyaya, 26 Lions Kulübü des-
tek verdi. Bu sayede 30 Bin TL değerinde 4 ton arı keki, 
Fesleğen Akçakaya Gürceğiz’deki arıcılara kalabalık bir 
Lion katılımıyla teslim edildi. Gerçekten de “Nerede 
bir ihtiyaç varsa orada bir Lion vardır” sözünü panayır 
havasında yaşayan Lion’lar, yangında tahrip olan ekolo-
jik sistemin yeniden can bulması için “Arılar yok olur-
sa hayat biter.” sözünden hareketle kampanyaya destek 
olan herkese teşekkürlerini iletiyor.

Lion’lardan Muğlalı 
Arıcılara Destek
Figen Bayülken, 2021-22 Dönem 3. ve 4. Kesim 
Açlık Direktörü

Arı Keki Kampanyası
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 
5 Aralık 1934 yılından günümüze kadar geçen 81 yıllık 
süreçte kadınlarımız; eğitimden sağlığa, yasama-yürüt-
me ve yargıdan siyasete, ekonomi, iş dünyası ve sanattan 
spora kadar uzanan geniş bir yelpazede, kısacası haya-
tın her alanında başarı ile yer almıştır. Dünyanın bugün 
geldiği nokta bize gösteriyor ki hayatın her alanında 
kadına daha fazla ihtiyaç vardır.

Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim Çevresi 1. 
Kesim 2. Bölge Başkanı Lion Şahika Önal Kuratörlü-
ğü’nde, 5. Bölge Başkanı Lion Aylin Barış ile 13. Bölge 
Başkanı Lion Lale Özdanon’un destekleriyle, Kültür ve 
Sanat Koordinatörlüğü’nün katkılarıyla kadın konulu 
bir fotoğraf sergisi açıldı. 118R Genel Yönetmeni Lion 
Teoman Akçalı tarafından, Kültürpark İzmir Sanat Ga-
lerisi’nde açılışı gerçekleştirilen HAYATTA KADIN 
adlı Fotoğraf Sergisi’nde, 35 fotoğraf sanatçısının dün-
yanın farklı coğrafyalarında yakaladıkları kareler sergi-
lenirken, aynı zamanda kadının toplumdaki yeri, değeri 
ve etkisine vurgu yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. 22 
Aralık 2021 - 9 Şubat 2022 tarihleri arasında tüm sanat 
severlere kapısını açan serginin tanıtım afişleri, İzmir’in 
bir çok noktasında yer alan toplu taşım duraklarının, 
istasyonlarının ve iskelelerinin bilboard’larında yerini 
aldı. Atatkent Lions, Belkahve Lions, Çeşme Metro-
polis Lions, Göztepe Lions, Karşıyaka Lions, Karşıyaka 
Çarşı Lions, Phokaia Lions ve Manisa Spil Lions Ku-
lüpleri ile Karşıyaka Leo Kulübü ortaklığında hazırla-
nan sergiye İzmir halkı yoğun bir ilgi gösterdi.

Hayatta Kadın Fotoğraf 
Sergisi
Şahika Önal, 2021-22 Dönem 1. Kesim 2. Bölge 
Başkanı

İstanbul Akik Lions Kulübü’nün Avrupa Lions Çev-
re Fonu’na sundukları projelerinin jüri tarafından 
kabul edilmesinin ardından, kulübe tahsis edilen 

fon ve sponsorların desteği ile külüp üyeleri 80 öğrenci-
nin faydalandığı oyun parkı yaptılar. Kırklareli’nde pilot 
okul olarak kulüp tarafından desteklenen okulda özel 
eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler için 
yapılan oyun parkının açılışı, Kırklareli İl Milli Eğitim 
Müdürü’nün katılımı ile Mayıs ayında gerçekleştirildi. 
Salıncak, kaydırak ve tahterevalli montajı tamamlanan 
oyun parkının alan yeşillendirme ve çim çalışmaları 
Kırklareli Belediyesi ile ortak olarak devam etmektedir.

Akik Lions 
Kulübü’nden...
Zerrin Öztürel, 2021-22 Dönem Başkanı

Ki̇tap Bağış

Bodrum Yalıkavak Profilo İlköğretim Okulu’nun kütüp-
hanesine kitap bağışladık.
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Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim 
Çevresi’nin Ege Orman Vakfı iş birliği ile orman 
fidanı ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve kalifiye or-

man işçiliği eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitim programı 
için Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ve 
118R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Teoman 
Akçalı arasında protokol imzalandı. 

Protokol imza töreninde konuşan Ege Orman Vakfı Ge-
nel Müdürü Perihan Öztürk: “Uluslararası Lions Der-
nekleri 118R Yönetim Çevresi, geçmiş yıllardan bu yana 
gerek ağaçlandırma gerek eğitim projelerimize sürdürü-
lebilir olarak destek verdi. Bugün de yeni bir projede ken-
dileri ile iş birliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Teorik 
ve uygulamalı olarak verilecek eğitimlerimizi tamamla-
yan katılımcılarımız sertifika almaya hak kazanacaklar. 
Desteklerinden dolayı Lions camiasına tekrar teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Genel Yönetmen Lion Teoman Akçalı, “Lions Kulüple-
ri olarak temel amacımız topluma hizmet etmek. Böyle 
anlamlı bir projenin içinde olmaktan dolayı biz de çok 
mutluyuz. Orman fidanı ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve 
kalifiye orman işçiliği eğitimleri ile yerel halkın eğitilerek 
istihdam olanaklarının artırılması, aynı zamanda yerel 
halka ve yöreye önderlik edilmesi ve bu sayede model 

oluşturması hedefleniyor. Eğitimlerimizin uzun soluklu 
olmasını diliyorum.” diyerek eğitime katılacak olanlara 
başarılar diledi.

Kalifiye Orman İşçileri Sertifikalarını Aldı

118R Yönetim Çevresi bünyesinde hizmet eden diğer 
Lions kulüplerinin sponsorluğunda sertifika eğitimleri-
nin uygulanacağının altını çizen Koordinatör Lion Vil-
dan Yıldıran, eğitimlerini tamamlayan 20 kadın kursi-
yere sertifikalarının liderler tarafından takdim edildiğini 
belirtti.

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen sertifika törenin-
de ilk olarak konuşan Ege Orman Vakfı Genel Müdürü 
Perihan Öztürk, “Orman fidanı ve süs bitkileri yetişti-
riciliği ve kalifiye orman işçiliği eğitimlerimiz sayesinde 
orman köylerinde yaşayan kadınların eğitim düzeylerinin 
geliştirilmesi, beceri kazanma ve nitelik artırma yoluyla 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine destek 
olmayı amaçladık. Bu projeyi daha önce İZKA projesi 
kapsamında gerçekleştirmiştik. Eğitim projemizin bir 
kez daha hayata geçmesinde büyük çabaları olan Lion’la-
ra çok teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

Lions Kulüpleri ile Ege Orman Vakfı 
İş Birliğiyle Kalifiye Orman İşçileri Yetişecek
Vildan Yıldıran, 2021-22 Kadın Emeğini ve Becerisini Geliştirme Dönem Koordinatörü



L ION LIONSTURKIYE.ORG14

LBÜYÜK RESİM

Küçük 
Kükremeler 
Güney Avustralya'daki Adelaide 
Lions Kulübü, sponsor oldukları 
çocuklar kulübü ile büyük gurur 
duyuyor. The Little Roarers, 19 
Şubat 2019'da kuruldu ve 23 üyesi 
var. Son iki yılda üzerinde 
çalıştıkları birçok hizmet projesine 
ek olarak (Avustralya Lions İşitme 
Köpekleri eğitim merkezinde eğitim 
gören yavru köpekler için köpek 
bisküvileri yapmak dahil) şu anda 
Ronald McDonald Evi'ni 
desteklemek için bir  bağış toplama 
etkinliği üzerinde çalışmakla 
meşguller.

Service comes in all sizes and ages. 
Hear them roar.

B Ü Y Ü K  R E S İ M

Küçük 
Kükremeler
Güney Avustralya’daki Adelaide 
Lions Kulübü, sponsor oldukları 
çocuklar kulübü ile büyük gurur 
duyuyor. The Little Roarers, 19 
Şubat 2019’da kuruldu ve 23 
üyesi var. Son iki yılda üzerinde 
çalıştıkları birçok hizmet projesine 
ek olarak (Avustralya Lions İşitme 
Köpekleri eğitim merkezinde 
eğitim gören yavru köpekler için 
köpek bisküvileri yapmak dahil) 
şu anda Ronald McDonald Evi’ni 
desteklemek için bir bağış toplama 
etkinliği üzerinde çalışmakla 
meşguller.

Service comes in all sizes and ages.
Hear them roar.
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ve görevlilerine olmak üzere 1000 kişiye ikram edilen 
lokmaların tatlılığı, Lion’ların yüzlerindeki sevince de 
yansıdı.

19 Kasım’da Gıda Güvenliği, Ekmeğin Öyküsü ve 
Gıda İsrafı konularında halka yönelik bilgilendirme 
ve bilinçlendirme semineri düzenleyen Açlıkla Müca-
dele Hizmetleri Koordinatörlüğü Takım Üyeleri, se-
minerleri ilerleyen zamanlarda dezavantajlı bölgelerde 
yapmayı planladıklarını ilettiler.

384 Kişiden Oluşan Kocaman Bir LIONS Sofrası

Toplumsal bir sorun olan açlık, insanlar için dayanıl-
ması en güç durumlardan birisidir. Atalarımızın da 
dediği gibi “Allah kimseyi açlıkla sınamasın.” sözü bu 
durumun zorluğunu tam manasıyla anlatıyor. 16 Ara-
lık’ta Adana Seyhan Belediyesi Aş Evi desteği ile yaşlı, 
hasta, evsiz ve yemek pişiremeyecek durumda olanlara 
Seyhan Belediyesi’ne ait Selman-ı Pak Kültür Merke-
zi’nin mutfağında yemek pişiren 118U Lion’ları, ye-
meklerin dağıtımını da ayrıca gerçekleştirerek güzel ve 
anlamlı bir organizasyona öncülük ettiler. 

Adana Beşocak Lions, Adana Lions, Adana Yeni Ba-
raj Lions, Adana Gazipaşa Elit Lions, Adana Seyhan 
Lions, Adana Beşocak Karataş Branch Lions, Mersin 

Açlıkla Mücadele Hizmetleri Koordinatörlüğü ile 
118U Lions Kulüpleri’nin ev sahipliğinde, 12-18 Ara-
lık Dünya Açlık Haftası sebebiyle gerçekleştirilen 
sıcak yemek dağıtımı etkinlikleri; et , gıda paketleri, 
aşure ve lokma tatlısı dağıtımı, kurban bağışları ve bu-
nun gibi farklı etkinlikler ile 5,5 aylık dönem içerisin-
de başarıyla tamamlandı. Bu sayede Açlık hizmetleri 
kapsamında çok sayıda kişiye ulaşıldı. Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği’nden 26 Ekim’de gelen bir ha-
berle, küresel hizmet hedeflerimizden biri olan Açlık 
alanında 118U Yönetim Çevresi’nin şampiyon olduğu 
bilgisini Lion’larla paylaşan Çalışkan, dönem hedefle-
rini gerçek kılan tüm Lion’lara LION Magazine Tür-
kiye Baskısı aracılığı ile teşekkür etti.

100 kg. Ballı Lokma Tatlısından Gıda Seminerine...

118U Yönetim Çevresi Açlıkla Mücadele Hizmetleri 
Koordinatörlüğü önderliğinde, Adana Beşocak Lions, 
Adana Beşocak Karataş Branch Lions, Adana Lions, 
Adana Gazipaşa Elit Lions ve Adana Seyhan Lions 
Kulüpleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik; 
kültürel yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün adeta 
sembolü olan 100 kg. lokma tatlısı ikramı yoğun bir 
katılımla 1 Kasım’da gerçekleştirildi. Başta Adana Çu-
kurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin öğrencilerine 

118U Açlıkla Mücadelede Li̇der...
Nurdan Çalışkan, 2021-22 Açlıkla Mücadele Hizmetleri Dönem Koordinatörü
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Babil Lions, Mersin PiriReis Lions ve Ankara Köroğ-
lu Lions Kulüpleri’nin ev sahipliğinde 4 farklı aş evi 
olmak üzere toplam 384 kişiye ulaşan Lion’lar, toplu-
luklarıyla kocaman bir aile oldukları için mutlu olduk-
larını ifade ettiler.

Yeşilyuva Mahallesi Sakinlerine Elden Ele 900 Adet 
Ekmek ve Sarı Nokta Test Kitleri Ulaştırıldı

İhtiyaç sahibi kişiler evlerine ekmek alırken bile ne 
yazık ki zorlanıyorlar.Bu nedenle daha hesaplı olsun 
diye belediyelerin bünyesinde hizmet veren halk ek-
mek büfelerinden ekmek alıyorlar. Evlerine en az 4 
ekmek aldıkları için bu bile onların bütçesini oldukça 
zorluyor. 

Açlıkla Mücadele Hizmetleri Koordinatörlüğü lider-
liğinde; Adana Beşocak Lions, Adana Lions, Adana 
Seyhan Lions, Adana Yeni Baraj Lions, Adana Ga-
zipaşa Elit Lions, Adana Ziyapaşa Lions ve Adana 
Beşocak Karataş Branch Lions Kulüpleri’nin ev sahip-
liğinde bir organizasyon düzenlendi. Bu sayede, ihti-
yaç sahibi kişilerin yaşadığı Yeşilyuva Mahallesi’ndeki 
Yeşilyuva Emniyet Halk Ekmek Büfesi’ne ve yine aynı 
cadde üzerinde bulunan bir başka halk büfesine gelen 
ekmeklerin tamamının ücretinin ödenmesiyle ihtiyaç 
sahiplerine toplamda 900 adet ücretsiz ekmek dağıtı-
mı gerçekleştirildi. 

Ekmek dağıtımı organizasyonu ile eş zamanlı olarak 
Görmek Güzeldir Sarı Nokta Farkındalık Çalışmaları 

Takımı’nın liderliğinde yürütülen organizasyonda, 50 
yaş ve üstü bireyler için Sarı Nokta Testleri dağıtımı 
gerçekleştirildi. Bu güzel ve anlamlı hizmet birliği, 
LIONS’un amacını ve birlik olmanın değerini bir kez 
daha gözler önüne sererek, topluluğun ihtiyaçlarına 
karşı organize olarak bir şeyler yapabilmenin mutlulu-
ğunu tüm hizmet elçisi Lion’lara yaşatıyor.

Açlıkla Mücadele Hizmetleri Dönem Takım Üyeleri 
olan Lion Gülsüm Doğan, Lion Hülya Tezer, Lion 
Levent Atlıhan, Lion Özlem Asfuroğlu ve Görmek 
Güzeldir Sarı Nokta Farkındalık Çalışmaları Dönem 
Takım Üyesi Lion Fulya Batmanoğlu... Emeklerinizle 
harika bir takımın üyelerini oluşturduğunuz ve başarılı 
hizmetleriniz için teşekkürler.

Toplumunuzdaki çocuklara 
Barış Posteri Yarışması’na girerek 

yaratıcılıklarını sergileme olanağı tanıyın. 
Barış posteri kiti sipariş ederek 

onlar için ilk adımı atın. 

Ayrıntılı bilgi için 
lionsclubs.org 

web sitesine girebilirsiniz.
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Gelinlik Mağazasından Bilgisayar Laboratuvarına...

Şanlıurfa’nın Birecik İlçe Kaymakamlığı’nda gelinlik, 
nişanlık, abiye ve bindallı mağazası açıldı. Hizmet gö-
nüllülerinin destekleriyle kurulan mağazanın açılışı, Bi-
recik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Gaziantep 
Şahinbey Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Çoban 
ve hizmet gönüllülerinin katılımıyla 14 Ocak’ta gerçek-
leştirildi. Kordon Lions Kulübü’nün üyesi Lion Hakan 
Gür’ün komite koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında, 
evlilik hazırlıklarına dair bir çok giyimin kaymakamlığa 
temin edilmesiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik bir hizmet 
başlatıldı. Bu sayede ihtiyaç sahipleri kaymakamlığa baş-
vurarak beğendiği gelinliği veya nişan-kına elbisesini 
alıp kullanabilecek ve daha sonra farklı kişilerin tekrar 
kullanabilmesi için mağazaya teslim edecektir. Önemli 
bir ihtiyacın karşılandığı bu hizmet organizasyonu ile 
Lion’lar yeni evlenecek çiftlere mutluluklar diledi.

Torbalı’ya bağlı Dağkızılca İlkokulu’nun bilgisayar labo-
ratuvarının alt yapısı hazırlanarak Kordon Lions Kulübü 
tarafından 19 Nisan’da kullanıma açıldı. Laboratuvarın 
tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 10 adet 
bilgisayar kurulumu gerçekleştirilmiş ve bu sayede oku-
lun donanımı güçlendirilerek sürdürülebilir bir hizme-
tin temelleri atılmıştır. Kulübün Dönem Başkanı Beyli, 
okulun her zaman takipçisi olacaklarını ve eğitime des-

1976 Yılında Kurulan İzmir’in Köklü Kulüplerinden 
Kordon Lions Kulübü’nün Hizmetleri
Ali Erdem Beyli, 2020-21 Dönem Başkanı

tek misyonuyla öğrenci kardeşlerinin her zaman kulüp 
olarak yanlarında olduklarını belirtti. Laboratuvarın ha-
yata geçirilmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Ere-
ner Ailesine, Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Lion Mesut 
Yazıcı’ya, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Lion Yusuf 
Erkan’a, ULKB Stratejik Planlama Lideri Lion Nazmi 
Uz’a, Lion Kemal Yasemin’e, Lion Kutay İnce’ye, Lion 
Levent Gül’e, Lion Melih Yemişçi’ye, Lion Öznur Er-
cem’e ve okulun müdürü Mehmetcan Șahin’e teşekkür-
lerini ileten Lion Erdem Beyli, “Güçlendirilmiş bir alt 
yapıyla desteklenen eğitim, bireyin kendi yeteneklerinin 
farkına vararak yol aldığı keyifli ve bilinçli bir yolculuğa 
dönüşür.” diyerek Dağkızılca İlkokulu öğrencilerine bu 
yolculukta hayat boyu başarılar diliyor.

Ali Rıza Saysen Anısına Hatıra Ormanı

Ege Akdeniz Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı, Uluslara-
rası Lions Dernekleri 1990-91 Hizmet Dönemi 118R 
Genel Yönetmeni Lion Ali Rıza Saysen’in vefatı yakı-
larını derinden üzdü. 1980 yılından beri Kordon Lions 
Kulübü’nün üyesi olarak topluluğa hizmet eden İzmir’in 
tanınmış iş insanlarından Saysen’in anısına, ailesi ve 
118R Lions Kulüpleri’nden dostları Ege Orman Vakfı iş 
birliği ile Buca Kaynaklar ağaçlandırma sahasında 5 Bin 
fidanlık orman oluşturdu.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen 
Bilgili, “Yitirdiklerimizi bir fidanda bin yıl yaşatma dü-
şüncemize sahip çıkan tüm doğa dostlarına teşekkür 
ederiz.” diyerek Saysen Ailesi’ne plaket takdim etti. Kor-
don Lions’un Dönem Başkanı Lion Ali Erdem Beyli’nin 
ve kulüp üyelerinin 22 Mayıs’ta katıldığı anma törenin-
de, son fidanlar hizmet gönüllüsü rahmetli Saysen’in aziz 
hatırasıyla toprakla buluşturuldu, fidanlara can suyu ve-
rildi. Mekânınız cennet olsun... 

T U R K E Y
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Halide Şipal, 2020-21 Dönem Başkanı

Adana Ziyapaşa Lions Kulübü’nden...

Üniversite Sınavına Hazırlanan Geçlere Lion’lardan 
Destek

Adana Ziyapaşa Lions Kulübü üyeleri tarafından eğiti-
me destek kapsamında; Sanko Aladağ Anadolu Lisesi 
ile Akören Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıfında 
eğitim ve öğrenimini sürdüren ve üniversite sınavına 
hazırlanan 64 öğrenciye sınava hazırlık kitapları temin 
edilmiştir.

Lion’lardan Afet Yardımı

Akdeniz Bölgesi’nde 28 Temmuz 2021 tarihinde başla-
yan ve 15 gün içinde 54 ilde ve 250’nin üzerinde kırsal 
alanda orman yangınları meydana geldi. Bu yangınlar-
dan yaklaşık 150 bin hektar orman alanı etkilendi. Bü-
yük yangın sayısı ise 16 oldu. Adana ve köyleri yangın-
lardan büyük ölçüde zarar gördü.

“Dönüş yolunda, doğadan ve ağaçların arasından geçer-
ken yüreğimiz özür diledi adeta. İnsanlık olarak sahip 

çıkamadık sana diye. Belki yuvasını yeni yapmış kuş-
lardan, kumrulardan ve çeşitli hayvanlardan... Sahip 
çıkamadık size diye tek tek özür diledik. Geçmişte de, 
bugün de arabamızla yollara düştüğümüzde, çocuklu-
ğumuzdan bu yana belki de; o dağlara, dağdaki ağaçlara, 
ağaçlı yollara uzun uzun dalıp kederimizi, hüznümüzü 
paylaşmadık mı? Bize ferahlık yaşatmadı mı o güzelim 
doğamız. Bugün bir köye gidiyorsun. Yaralarını sarmak 
istiyorsun, bir şeylere can olmak istiyorsun. Sesleri ol-
mak istiyorsun… Buraları yerinde gidip görünce daha 
çok şey yapmak istiyorsun. Köy halkına neler yapabilir-
sin? Doğaya borcunu nasıl ödersin?” Bu sözlerin sahibi 
Lion Halide Șipal, bizlerle o günlere dair duygularını 
paylaştı. Peki Ziyapaşa Lion’ları Türkiye’yi etkisi altına 
alan afet döneminde neler mi yaptılar? Buyrun;

Ziyapaşa Lions Kulübü’nün üyesi, Çevre ve Doğa-
yı Koruma Takım Lideri Sn. Lion Erkan Özçete’nin 
önderliğinde, Adana’nın Aladağ İlçesi’ne bağlı Topallı 
Köyü’nde yaşayan ve orman yangınında tamamen ev-
leri yanan 14 hanenin tüm ihtiyaçları 3 Ağustos’ta tes-
pit edildi ve 1 Eylül’de köy ziyaret edilerek Lion’larca 
temin edildi. Çoğul Yönetim Çevresi 118’in Geçmiş 
Dönem Konsey Başkanı Sn. Lion Yaşar Ateşoğlu’na, 
118U Yönetim Çevresi’nin Geçmiş, Geçen ve Dönem 
Genel Yönetmenlerine ve 118U Yönetim Çevresi 4. Ke-
sim Başkanı Sn. Lion Ayşe Aslan ile 11. Bölge Başkanı 
Sn. Lion Ziya Baltalı’ya ve ALERT organizasyonunda 
kısa sürede organize olan tüm Lion’lara destekleri için 
teşekkürler.
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bu anlamlı günde organize olarak havada, karada ve 
denizde eş zamanlı bir etkinlik düzenledi. 118R Yö-
netim Çevresi Federasyonu’na bağlı hizmet eden Li-
ons Kulüpleri’nin üyeleri, Atamızla birlikte üzerinde 
bu üçlemenin yer aldığı ve “Cumhuriyet Bayramımız 
Kutlu Olsun” mesajının yazılı olduğu pankartları ha-
vada, karada ve denizde açarak Cumhuriyet’imizin 99. 
doğum gününü hep bir yürekten ve hep bir ağızdan 
seslenerek kutladılar. 

Özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık gibi evrensel değerlere 
kavuştuğumuz 29 Ekim’i büyük coşku ile karşılayan 
Ege ve Batı Akdeniz Lion’larının, Federasyon Başka-
nı ve Dönem Genel Yönetmeni Lion Teoman Akçalı 
liderliğinde tertipledikleri organizasyon; Lion’ların 
sıcağı sıcağına hizmet ettikleri zorlu sahalarda gerçek-
leştirildi.

Muğla Bölgesi’nde 29 Temmuz 2021 tarihinde başla-
yan ve 15 gün boyunca devam eden orman yangınla-
rında, bölgede geçimini arıcılıktan sağlayan yöre halkı-
nın kayıplarını telafi etmek üzere Muğlalı arıcılar için 
4 ton arı keki temin eden Lion’lar; Fesleğen, Akçakaya 
ve Gürceğiz’deki arıcılarla buluştu. Kalabalık bir Lion 
katılımıyla gerçekleştirilen ve “Arılar yok olursa hayat 

29 Ekim’i anma ve kutlama mesajları, her yıl 
olduğunu gibi Cumhuriyet Bayramı coş-
kusu yaşayanların hislerine tercüman olu-

yor. Tam 99 yıl önce bu gün ilan edilen ve Atatürk’ün 
Onuncu Yıl Nutku’nda en büyük bayram olduğunu 
söylediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel Türk 
Lion’larından bir mesaj var. Üstelik zihinlerde yer ede-
cek bir sloganla...

Havada Karada Denizde,

Türk Lions’u Her Yerde!

Bu üçleme o kadar çok şey anlatıyor ki, tam da Li-
ons’un misyonunun ve vizyonunun bir temsili adeta. 
Ulu Önder Atatürk’ün izinden giden Lion’lar ulusal 
değerlerine sahip çıkarak, insani hizmet amaçlarına ve 
hedeflerine doğru emin adımlarla yol alırken, nerede 
bir ihtiyaç varsa hava-kara-deniz farketmeksizin her 
zaman ve her yerde olduklarının net bir simgesi! Ko-
şulların zorlayıcılığı ve mekânsal şartlar her ne olursa 
olsun Lion’lar hizmet etmeye her daim hazır. 

Lions’un ideallerine yakışır bir şekilde Cumhuriyet’i-
mizin gücünü ve milli bayramımızı Ulu Önder’imizin 
aziz hatırası ile birlikte temsil etmek isteyen Lion’lar, 

Havada Karada Denizde, Türk Lions’u Her Yerde!
Belgin Başer, 2020-21 Yönetim Çevresi Dönem Sekreteri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Lion’lardan Anlamlı Mesaj

T U R K E Y
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biter.”sloganıyla arı keki kampanyalarını tamamlayan 
sarı yelekliler, gün sonunda karadaki Lion’ların hiz-
metlerini temsil ederek pankartlarını açtılar. 

Bir diğer grup Lion da sualtında tüplü dalış/scuba dal-
gıçları ile Karaburun sularında pankartlarını açarken, 
su ve sualtı da dahil olmak üzere Lion’ların hizmette 
sınır ve yer tanımadıklarını temsil etmesi bakımından 
önemli bir detayı vurguladı. 

Üçlemenin son ayağı İzmir Havacılık Kulübü olan İZ-
HAK’da gerçekleştirildi. Gyrocopter adı verilen iki ki-
şilik mini hava taşıtı, Lion’lar için havalandı ve onların 
hizmetlerindeki gücünü gökyüzünde sembolize ede-
rek temsil etti. Bu sayede “Farkına Var, Işık Ol” dönem 
sloganıyla fark yaratan derneğin üyeleri, birer Lion ve 
Leo olarak kendilerini topluluklarına ifade etme şansı 
buldular.

HAVADA → İzmir Bahar Lions Kulübü’ne, DE-
NİZDE → İzmir Karşıyaka Çarşı Lions Kulübü’ne, 
KARADA → 3. ve 4. Kesim Açlık Direktörlüğü’nün 
arı keki kampanyasına destek olan ve HER YERDE 
hizmet eden 26 Lions Kulübü’ne bu organizasyonu 
mümkün kıldıkları için teşekkürler. 

Kelimenin tam anlamıyla “Nerede bir ihtiyaç varsa 
orada bir Lion vardır.” sözünü hava-kara-deniz üç-
lemesiyle tek bir sloganla topluluklarında farkındalık 
yaratıp milli birlik ve beraberliğin toplumsal daya-
nışmayla harmanlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı’nı hizmet ateşiyle hep birlikte can-ı gönülden 
kutladı.

Çukurca Leo Kulübü’nden Ulusal Aktivite

Her sene evimize, yeni yıl ile birlikte çalıştığımız şirketlere 
promosyon veya hediye amaçlı birçok ajanda gönderilmekte. 
Şüphesiz, bunların büyük bir bölümü kullanılmadan ya çöpe 
atılıyor ya da dolaplarımızda ‘bir gün lazım olur’ diyerek atıl 
biçimde unutulup gidiyor. Ankara Çukurca Leo Kulübü’nün 
üyeleri, bu kullanılmayan ajandaların ihtiyaç sahibi çocuk-
lar için birer deftere dönüşebilmesi adına, bildiğiniz üzere 
2013’ten beri çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor. 
2021-22 Hizmet Dönemi’nde Ulusal Aktivite seçilen kam-
panya etkinliği, Çukurca Leo’ları önderliğinde tüm Türkiye 
Leo’ları ile eş zamanlı olarak yürütülecek. Kulüp Başkanı 
Leo Ozan Çetinkaya “Ajandalar Defter Olsun” kampan-
yasına katkı sağlamak isteyen Leo ve Lion’lardan kullan-
madıkları ajandaları kulübüne ulaştırmalarını rica ediyor. 
Ajandaların tarihlerinin önemli olmadığını, eski yıllara ait 
ajandaların da kabul edileceğini özellikle belirten Çetinkaya, 
amaçlarının maddi imkansızlıklar sebebiyle defteri olmayan 
öğrencilere defter sağlamak olduğunu sözlerine ekliyor.

Aktivite ile ilgili bütün detayları, md118leo ve ajandalar-
defterolsun instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.

25 Aralık akşamı gelir ge-
tirici aktivite olarak orga-
nize ettikleri Yılbaşı Par-
tisi’nden elde edilen geliri 
“Yazarımla Tanışıyorum” 
ve “Başarı Basamakları” 
adlı projelerine aktaran 
Çukurca Leo’ları, yeni yıla 
girerken hem eğlendiler 
hem de projelerine fon 
sağlamak için gecede etkin 
olarak rol aldılar. Hizmet-
lerinizde başarı dilekleri-
mizle MUTLU YILLAR 
LEO’LAR...

Ajandalar Defter Olsun 
Kampanyası
Ozan Çetinkaya, 2021-22 Dönem Başkanı
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Alışık Olmadığımız
İlk sanal Uluslararası Konvansiyonun 
sahne arkasına bir bakış

2021 Uluslararası Konvansiyonunun 
tamamen sanal yapılması kararı 
alındığında aslında her şey hazırdı. Herkes 
Illinois, Oak Brook’taki Lions Genel 
Merkezi’nde sanal bir sahne oluşturmak 
için seferber oldu. Sunucularımız 
yüz yüze konvansiyonlarımızdaki 
tüm favori etkinliklerin gLions’un 
evinde gerçekleşmesi için tüm dünyaya 
uçtular. Bu gerçekten alışılmadık bir 
konvansiyondu.
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Ancak toplam yüz ölçümüne göre dünyanın en büyük 
altıncı ülkesinin merkezinde çöl yatıyor. Hem de 2019 
yılında cenneti cehenneme çeviren bir çöl.

Balmoral Kırsalı İtfaiye Şefi Brendon O’Connor, o 
günleri anımsadığında, “Sanki cehennemin kapıları 
yeryüzüne doğru açılmıştı” diyerek duygularını ifade 
ediyor.

Avustralyalılar orman yangınlarına hiç de yabancı de-
ğiller. Ülkenin yaz aylarında sistematik olarak yaşadığı 
kuraklık ve şiddetli rüzgârlar, yangın riskinin artma-
sına neden olarak çevresini yüksek alarm seviyesine 
geçiriyor. Şimdilerde Kara Yaz olarak bilinen 2019’un 
son birkaç ayında, Avustralyalılar mülklerini azgın 
alevlerden kurtarmak için delicesine mücadele ettiler 
ve sonunda hayatlarını kurtarmak uğruna çabalamak-
tan vazgeçerek çareyi okyanusa kaçmakta buldular.

Yıl içinde çıkan büyük yangınlarda 46 milyon hektar-
dan fazla alan yok olurken, binlerce kişi evini kaybetti 
ve yaklaşık bir milyara yakın hayvan ise hayatını kay-
betti.

Avustralya birçokları için dünya üzerindeki cen-
nettir. Kuzeyden güneye bu devasa ülke, ku-
zeydoğudaki yemyeşil yağmur ormanlarının 

ülkenin güneyindeki görkemli dağ sıralarına dönüştüğü 
çeşitli ve nefes kesici manzaralar sunuyor. Kozmopolit 
bir yaşam anlayışıyla birleşen doğal güzellikler, şüphesiz 
ki 26 milyon insanın Land Down Under’ı* evi olarak 
görmesinin ve her yıl milyonlarca insanın burayı ziyaret 
etmeyi tercih etmesinin sebepleri arasında yer alıyor.

Kara Yaz
“Yeryüzündeki Cennet Yangınla Yerle Bir Oldu”
Lara Lebeck, LCI Pazarlama ve İletişim Uzmanı

T U R K E Y

Çeviren: Evrim Uysal
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Kara Yaz’ın yaralarını sarmak çok güç. Bu felaketin 
etkileri, ne yazık ki Avustralya’yı onlarca yıl boyunca 
etkisi altına alacak.

İhtiyacın olduğu her yerde LCIF ve Lion’lar ora-
dadır.

Lion’lar ve Lion dostları “Nerede bir ihtiyaç varsa, 
orada bir Lion vardır!” sözünün anlamını çok iyi bilir-
ler. Avusturalya’nın ihtiyaçları acilen karşılanmalıydı. 
Kasım ayından Ocak ayına kadar Yeni Güney Galler, 
Victoria ve Güney Avustralya’da dumanlar gökyüzü-
nü doldururken, Lion’lar hızla harekete geçti. 

Kısa sürede organize olan Lion’lar, bir yandan alev-
lerle mücadele eden ve bir yandan da yaralıları tedavi 
eden acil müdahale ekipleri için yemek pişirmek için 
oradaydı. Lion’lar ayrıca gıda ve diğer acil durum mal-
zemelerinin temini için bağışlar organize edip topla-
nan yardımları yangın mağdurlarına dağıttı.

Etkilerini daha da genişletmek isteyen Lion’lar, kü-
resel vakıfları olan Uluslararası Lions Kulüpleri Vak-
fı’ndan (LCIF) destek istedi. Bu sayede 103.000 
Amerikan Doları tutarındaki LCIF Afet Yardımı hi-
besi, 202-N1 Yönetim Çevresi’nin hizmet alanındaki 
birçok ailenin içme suyunu depolaması için yer üstü 
tanklarını kullandığı su altyapısını restore etmelerini 
sağladı.

Yerel bir itfaiyeci, alevlerin hızla çevreye yayılması ve 
artan ısısının su tanklarını eritmesi, aileleri güvenli 
içme suyundan mahrum ettiğini dile getirdi. LCIF 
hibesi sayesinde Lion’lar, yangınzede aileler için ha-
yati bir önem taşıyan içme suyuna erişimi sağlayacak 
yeni su tankları satın alıp kurdurlar.

Bununla birlikte LCIF, tüm bu acil yardım çabala-
rını desteklemek ve Avustralya’nın en çok etkilenen 
bölgelerinde yeniden inşa sürecini başlatmak için 

200.000 Amerikan Doları’ndan fazla büyük felaket 
finansmanı sağladı.

Umuda önder olmak...

Yangınların sona ermesinin hemen ardından, döne-
min LCIF Başkanı ve Geçmiş Uluslararası Başkan 
PIP Gudrun Yngvadottir ile Avustralyalı ve ayrıca 
bölgede halen ikâmetini sürdüren Geçmiş Uluslara-
rası Başkan PIP Barry Palmer, yangından en çok et-
kilenen bölgelerden biri olan Balmoral’ı ziyaret etti. 

Evlerini ve geçim kaynaklarını kaybeden, hayatlarını 
yeniden inşa etmenin olanca zorluğuyla karşı karşıya 
kalan sakinlerle Lion liderler bir araya geldi.

Pandemiye rağmen zorlu toparlanma süreci...

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi, Avustralya’nın 
toparlanma çabalarına ciddi zorluklar getirdi. Hükü-
met yetkilileri, virüsün yayılmasını kontrol altına al-
mak için acil ihtiyaca odaklanmakta oldukça güçlük 
çekti. 

Yangından etkilenen birçok alan ne yazık ki geri plan-
da kaldı. Birçoğu hâlen maddi ve manevi olarak mü-
cadele etmeye devam ediyor. Her şeye rağmen umut-
lar asla tükenmiyor. Lion’lar dertlere umut olmak 
için, Kara Yaz’da en çok etkilenenlere doğru koşan ilk 
kişiler arasındaydı ve hâla oradalar. Yönetim Çevresi 
ve Kulüp Topluluğa Etki hibeleri (District and Club 
Community Impact grants) gibi hibe fırsatlarıyla 
LCIF, Lion’ların yeryüzündeki cenneti yeniden inşa 
etmelerine yardımcı olmak için ihtiyacın olduğu her 
yerdedir.

* Avustralya’ya verilen isimlerden biri olan Land Down Un-
der, “aşağıdaki yer-ülke” anlamına gelmektedir. Kıta yerlisi 
olmayanlar, özellikle İngilizler tarafından Yeni Zelanda ve 
Avustralya için kullanılan bir deyimdir.
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118U Lions Kulüpleri’nden 2021-22 Hizmet 
Dönemi Etkinlik Haberleri...

Akdeniz Bölgesi’nde 28 Temmuz 2021 tarihinde baş-
layan ve 15 gün boyunca aralıksız olarak devam eden 
orman yangınlarında; yanan ormanların, hayvanların 
ve tüm kayıpların acısını bir nebze de olsa hafifletmek 
isteyen Antakya Kışlasaray Lions Kulübü üyeleri 
Tema Vakfı’na 100 fidan bağışında bulundu. Kışlasa-
ray Lion’ları, Kulüplerinin Dönem Başkanı Lion Emiş 
Karadeniz liderliğinde engelli çocuklar için bir aktivite 
düzenledi. Çocukları Nasreddin Hoca, Hacivat ile Ka-
ragöz tiyatro oyununa götüren Lion’lar, çocuklarla güzel 
saatler geçirip onların mutluluklarına ortak oldular. Al-
tınözü Anadolu Lisesi’nde, Kışlasaray Lions Kulübü ve 
Lions Kariyer Akademisi (LİKA) ortaklığında kariyer 
etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Mona Gazel’in konuk 
konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, 11. ve 12. sınıf-
larda okuyan gençlere 2 kısım halinde kariyer hedefleri 
hakkında yol gösterici çok değerli bilgiler veren Sayın 
Gazel’e ve emekleriyle etkinliğe destek veren Lion’lara 
teşekkürlerini ileten kulüp başkanı, eğitime destek kap-
samında hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

Mersin Akdeniz 
Lions Kulübü üye-
leri, Mersin’de bir özel 
okulda burslu olarak 
okuyan 8 öğrenci-
nin okul formalarını 
temin etti. Mersin 
Marina Günaydın’da 
eğitime destek amaç-
lı düzenledikleri ge-
lir getirici aktiviteyle 
hizmet dönemi bo-
yunca eğitime destek 
olacaklarının sinyalini 
veren Lion’lar, zor ko-

şullarda yaşayan engelli bireylere kulüplerinin Geçmiş 
Dönem Başkanı Lion Demet Altay’ın desteğiyle; ha-

valı yatak, tekerlekli sandalye, walker, hasta bezi, banyo 
sandalyesi ve UFO ısıtıcı temin etti. Kulübün Dönem 
Başkanı Lion Esen İstifanoğlu, uzun yıllardır yerde 
yatmakta olan evladını yatağa yatırmanın mutluluğu-
nu yaşayan babaya ve diğer ihtiyaç sahiplerine bu güzel 
duyguları onlara yaşattıkları için desteği olan herkese 
şükranlarını sundu. Mersin’de hizmet veren bir Kadın 
Sığınma Evi’ne yerleştirilen bir anne ile 4 çocuğu için 
seferber olan Akdeniz Lion’ları, “Kadına Șiddete Dur” 
diyerek şiddet mağduru annenin ve çocuklarının A’dan 
Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Aileye huzur içinde 
yaşayabilecekleri güvenli bir ortam sağlamanın mut-
luluğunu yaşayan Lion’ların dileği, bu şiddetin bir an 
önce son bulması. Mersin Üniversitesi Hastanesi’nin 
Hematoloji Bölümü’nde tedavi görmekte olan çocukla-
rın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Lion’lar, çocukların 
pasta-kek-kurabiye çalışmalarını desteklemeye yönelik 
gıda malzemeleri ile yeni yıl heyecanını daha keyifli bir 
şekilde yaşayabilmeleri için bölümdeki doktorların o 
güne özel giyinebilmesi için Noel Baba kıyafetleri te-
min ettiler. Kulübün bu sene 6. sını düzenlemiş olduğu 
Geleneksel Alışveriş Șenliği’nde “Bir Dilek de Sen Tut” 
standında, herbiri çocukların kendi isteği olan, isim isim 
yazılmış hediyeleri ve satın alan kişilerin o çocuklara 
moral vermek amacıyla kişilere özel yazdıkları notları 
da çocuklara ileten Lion’lar, kanser savaşçısı çocuklar 
için yeni yılda şifa dileklerinde bulundular.

Mersin Marina Lions Kulubü üyeleri, Kulübün 
Dönem Başkanı Lion Yiğit Gökşen ve Kulübün Kurucu 
Başkanı Lion Nuran Kurt, “Köy Okulları İçin Ses Ver!” 
sloganı ile köy okullarında okuyan çocuklara destek ola-
bilmek amacıyla bir konser organize etti. Konsere katı-
lan dinleyicilerin beraberinde getirdikleri yaklaşık 300 
kitabı Okul Müdürü İlker Şimşek’e teslim eden Lion’lar, 
sanatçılar Taylan Özgür Ölmez, Güldiyar Tanrıdağlı, 
Aysen Bulut ve Barış Kadem’in canlı performansları ile 
dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı. Yoğun ilgilerin-
den dolayı Mersin halkına teşekkür eden başkanlar, köy 
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okullarına destek kampanyasının ilk etabını tamamladık-
larını, 23 Nisan için ikinci etap hazırlıklarına şimdiden 
başladıklarını ifade ettiler.

Tarsus Anıt Lions Kulübü üyeleri ile Kulübün Dö-
nem Başkanı Lion Esin Esen Delibaş, Tarsus Kerime 
Özkul İlkokulu öğrencilerini okulda ziyaret ederek Ço-
cuklar Üşümesin Komitesi öncülüğünde hazırladıkları 
kışlık mont, bot ve eşofman takımlarını okul müdürüne 
teslim ettiler. Aynı gün içerisinde “Görmenin Korunma-
sı” projesi kapsamında Göz Eşeli uygulamasını okulda 
gerçekleştiren Lion’lar, etkinlikte kulüplerini yalnız bı-
rakmayan Lion’ara teşekkür ettiler.

Adana Lions Ku-
lübü üyeleri 45 
yıldır topluluğa 
hizmet etmenin gu-
rurunu yaşarken, kan-
serli çocuklar yararına 
bir hizmeti daha ger-
çekleştirmiş olmanın 
mutluluğunu yaşıyor. 
Adana’da faaliyette 
bulunan bazı STK’lar 
ile yaptıkları işbirliği 
neticesinde ihtiyacı 
olan bir kesime ulaşma 

şansı yakalayan Lion’lar, Adana Sepici Mahallesi’nde bu-
lunan 5 farklı Yaşam Evi’nde refakatçi aileler ile birlikte 
tedavileri süresince misafir edilen ve zor koşullar altında 
yaşamlarını sürdüren kanser hastası 37 çocuk için çeşitli 
oyuncaklar ile birlikte 37 refakatçının yaşamlarını kolay-
laştıracak yaklaşık 1 aylık temel gıda malzemesini temin 
ettiler. Kulübün Dönem Başkanı Lion Kalender Eroğlu, 
yılın son gününde gerçekleştirdikleri hizmete katkılarını 
esirgemeyen Leo ve Lion’lara teşekkür etti. Adana Lions 
Kulübü, Oguz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve 
Ortaokulu’nda “Beyaz Baston Etkinliği” düzenlenmiştir. 
Çatalçeşme Lions Kulübü ve Çiftehavuzlar Lions Kulü-
bü ile yapılan bu ortak etkinlikte, Dr. Serkan Kanan tara-
fınından görme engelli bireylere diyabet farkındalığı su-
numu gerçekleştirilmiştir.

Adana Taşköprü Li-
ons Kulübü üyeleri ile 
Kulübün Dönem Başka-
nı Lion Bedia Șire, 10 
Kasım’da Adana Atatürk 
Parkı’nda lokma etkinliği 
düzenleyerek vefatının 83. 
yıl dönümde Ulu Önderi-
miz Mustafa Kemal Ata-
türk’ü andılar.

T U R K E Y

Adana Gazipaşa Elit Lions Kulübü üyeleri ile Ku-
lübün Dönem Başkanı Lion Berna Erginkaya, gelirini 
kanser hastası çocukların yüzlerinde bir anlık da olsa 
gülümseme yaratabilmek adına 118U Lion’ları ve Lion 
dostları için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Gaziantep Șahinbey Lions Kulübü üyeleri ile Ku-
lübün Dönem Başkanı Lion Șima Yalkın, Aralık ayında 
gerçekleştirdikleri kulüp toplantılarında 3 Aralık Dün-
ya Engelliler Günü dolayısıyla iki konuk ağırladılar. 
İlk konuk olarak engelli çocuklar spor merkezi sahibi 
olan Egemen Aslan’ı ağırlayan Lion’ların ikinci konu-
ğu serebral palsili Meltem Güdemezoğlu oldu. Yaşama 
sevinci ve müthiş çabalarıyla kulüp üyelerini duygulan-
dıran Güdemezoğlu, çıkarmış olduğu şiir kitabı üzerine 
konuşurken, Lion’lar da duygu dolu ve verimli bir top-
lantı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadı.

ALDİVAK tarafından diyabetli çocuklar için düzen-
lenecek Tip 1 Diyabet Kampı’na fon desteği sağlamak 
üzere, Ankara Atapark Lions Kulübü üyeleri ile 
Kulübün Dönem Başkanı Lion Berrin Özbey tara-
fından düzenlenen kahvaltı etkinliği 16 Ekim 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. 118U Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmen Takımı’nın, 1. Kesim, 8. Bölge ve 9. Bölge 
Başkanları’nın, Dönem Kabinesi’nde alanlarının görev-
lisi Takım Liderleri’nin, Kavaklıdere, Mogan, Ümitköy, 
Yenimahalle ve Maltepe Lions Kulüpleri’nin ve de Lion 
dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin, diya-
betli çocuklara faydalı olmasını dileyen kulüp başkanı, 
tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Ankara Çınar Lions ve Çınar Alfa Leo Kulüple-
ri üyelerinin ortaklaşa düzenlediği “1 Çanta, 1 Çocuk” 
projesinin 5. yılında, Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’ne bağlı 
Gözucu Köyü Satıkomu Mezraası’ndaki bir ilkokulda 
28 öğrencinin çanta ve kırtasiye malzemeleri karşılandı. 
Çınar Lions Kulübü’nün Dönem Başkanı Lion F. Sa-
adet Gülşen, öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını 
iletirken, tüm destekçilere teşekkürlerini sundu.

Ankara Ümitköy Lions Kulübü üyeleri ve Kulü-
bün Dönem Başkanı Lion Nilay Özbirinci tarafından, 
3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle MEV Gökkuşağı 
Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri için kitap hediye 
edildi. Gelişime yardımcı eğitici kitaplar da hediye eden 
Lion’lar bu sayede eğitime katkıda bulundular. Ankara 
Lions Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun ihtiyaçları-
nı karşılamak amacıyla Engelsiz Yaşam Koordinatörü 
Lion Esin Soydan’ın organizasyonu ile Ümitköy Lions, 
Köroğlu Lions, Başkent Lions, Çukurca Lions, Yenima-
halle Lions ve Köroğlu Leo Kulüpleri’nin ev sahipliğin-
de, DG Muzaffer Çetin’in de katılımıyla engelli bireyler 
yararına kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi.
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Ankara Yüzüncüyıl Lions Kulübü üyeleri ve Kulü-
bün Dönem Başkanı Lion Sadiye Karahasan, Mardin’in 
Ömerli İlçesi’ne bağlı Kaynakkaya Köyü İlkokulu’nun 
1. sınıfında okuyan 40 öğrencinin, sınıflarında yeni yılı 
kutlamaları için pastalar ve meyve suları gönderip on-
ların bu mutluluklarına uzaktan da olsa ortak oldular. 
Ayrıca karne hediyesi olarak köy muhtarının sağladığı 
lojistik destek ile Mardinli çocuklar için oyuncak gön-
deren Lion’lar, çocukları mutlu etmenin sevincini yaşadı. 
Mardin Kızıltepe Akyüz Özel Eğitim Okulu’nun 5 ila 
27 yaş aralığında okuyan öğrencilere kulübün sponsor-
larının desteği ile kışlık giyim temin edildi. 14 Kasım’da 
Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Merkezi’ni ziyaret eden 
Yüzüncüyıl Lion’ları, bakım merkezi sakinlerine spon-
sor desteğiyle hazırlanan kıyafetler hediye edildi. Ankara 
Yakacık Mahallesi’nde ikamet eden 16 çocuğun kırtasiye 
ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan kulüp üyeleri, 14 Ka-
sım Dünya Diyabet Günü olması nedeniyle farkındalık 
yaratmak amacıyla hediye paketlerinin üzerine Șeker 
Aslan logo’larının sticker’larını yapıştırarak çocukların 
ilgisini çektiler. Logo’yu görüp merak eden çocuklara ve 
annelerine etkinliğe katılan diyabet eğitmeni tarafından 
sağlıklı beslenme hakkında kısa bilgilendirmeler yapıldı. 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 3-9 Aralık Vakıflar 
Haftası’na istinaden, Yüzüncüyıl Lion’ları Türkiye Kör-
ler Vakfı’na ziyaret gerçekleştirdi. 5 adet beyaz baston, 
sponsor desteğiyle sağlanan kıyafetler ve kullanılabilir 
durumda ikinci el erkek, kadın ve kız çocuğu kıyafetleri 
ile erkek ayakkabıları ve botu tesliminin gerçekleştirildi-
ği ziyarette, Türkiye Körler Vafı Başkanı Lion Ayşen To-
palkara’ya teşekkürlerini sunan kulüp üyeleri, ayrıca kıy-
metli Aldivak Vakfı’na ufak bir maddi destek sağlayarak 
hizmet aktivitelerini tamamladılar. Ankara Valiliği Sos-
yal Dayanışma Vakfı’nın kimsesiz kişilerin kış dönemi 
boyunca yatacak yer ve yemek tahsis etmek üzere anlaş-
tığı 3 otelden birinde kalan kimsesiz kişilerin ihtiyaçları, 
kulüp üyelerinin destekleri ile karşılandı. Mühye ve İm-
rahor Köyleri’ndeki patili dostlara yiyecek temin etmek 
için kermes düzenleyen Patili Can Dostlar Derneği’nin 
organizasyonuna, Hay-Dost Takım Üyesi Seyhan Soyo-
ğul ile birlikte katılan kulüp üyeleri, kermeste satılmak 
üzere giyimden okul eşyasına, oyuncaktan takıya kadar 
birçok eşya ile katkıda bulundular.

Ankara Ümitköy Lions ve Tarsus Anıt Lions Ku-
lüpleri üyelerinin ve Kulüplerin Dönem Başkanları Lion 
Nilay Özbirinci ve Lion Esin Esen Delibaş tarafından 
organize edilen “Lions Gurme” etkinliği 19 Ocak’ta Eski 
Körfez Restoranı’nda gerçekleştirildi. 118U Yönetim Çev-
resi’nin hizmet alanlarını kapsayan şehirlere ait lezzetlerin 
tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Tar-
sus’a özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Lion Nuray Okyay’ın 
“Anılarla Tarsus Yemekleri” kitabında yer alan lezzetlerin 
açık büfe sunumlarının ve iki ayrı tarifin de uygulamalı 
olarak yapıldığı yöresel şölenin geliri kanserli çocuklar ya-
rarına kullanılacak.

Ankara Anıttepe Lions Kulübü üyeleri ve Kulüp 
Dönem Başkanı Lion Murat Toprak, Beyaz Karanfiller 
Bakım Merkezi’nde tedavi gören zihinsel engelli hastala-
rı hediyelerle ziyaret ettiler. Onlara eğlence düzenleyerek 
hep birlikte hoşca vakit geçirilen bu etkinlikte, varlıkları ile 
her daim güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden 
Ankara Anıttepe Lions, Ankara Köroğlu Lions Kulüpleri 
üyelerine ve Ankara Köroğlu Leo Kulübü üyelerine teşek-
kür eden Toprak, 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmen 
Takımı’na ve Kabine Dönem Görevlileri’ne destekleri için 
teşekkürlerini sundu.

Ankara Yıldız Lions 
ve Ankara Köroğlu 
Lions Kulüpleri tara-
fından, daha sağlıklı bir 
yaşam için farkındalık 
yaratma ve uzman kişi-
ler tarafından halkımızı 
doğru bilgilendirmek 
amacı ile “Kalp Sağlığı” 
konulu bir seminer dü-

zenledi. Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak dü-
zenlenen seminere, TOBB ETÜ Hastanesi, Kardiyoloji 
Uzmanı Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş konuk konuşmacı 
olarak katıldı. Seminer kayıt formunu dolduran ve semi-
nere katılanlar arasından yapılan çekiliş ile 15 kişiye Sayın 
Bozbaş tarafından kaleme alınan “Kolesterol Gerçeği” adlı 
imzalı kitabı hediye edmiştir.

118U Yönetim Çevresi 4. Kesim 2. Bölge Ku-
lüpleri, birlikten güç doğar düşüncesinden hareketle bir 
kampanya düzenledi. 1 
Oyuncak, Çok Mutlu-
luk sloganı ile 4. Kesim 
Başkanı Lion Șehnaz 
Çetin liderliğinde ger-
çekleştirilen kampanya-
da toplanan oyuncaklar 
oyuncağı olmayan 0-12 
yaş aralığındaki çocuk-
lara ulaştırıldı.
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Ankara Çınar Lions Kulübü olarak Alfa Leo Kulübü-
müz ile birlikte, ülkemizde çıkan yangınlar sonrasında 
bağışçılarımızın destekleri sonrasında ilk etapta 11-12 
Ağustos 2021 tarihlerinde Manavgat Bölgesi’nde 4 
farklı köyde keşifte bulunduk. Bunlar;

1. Kalemler Köyü

2. Saraçlı Köyü

3. Oymapınar Köyü

4. Sevinç Köyü

Bu köylerin yangından en fazla etkilenen köyler olduğu 
bizlere iletildi. Devlet kurumları, STK’lar ve gönüllüler 
tarafından hem maddi olarak, hem de ayni olarak yar-
dımlar ulaştırıldığı, fazla fazla yardım geldiği tespit edil-
di. Gönüllüler tarafından çamaşır makineleri, buzdo-
lapları, mutfak malzemeleri, kıyafet ve gıda yardımları 

Orman Yangınları Sonrası Çalışmalarımız…
Saadet Gülşen, Ankara Çınar Lions Kulübü Dönem Başkanı

yapılmış. Askerler hangi eve hangi malzemeler verilmiş 
onların listelerini tutmakta idiler. Konteynır yaşamları 
olduğu için şu anda gelen yardımları, buzdolaplarını vb. 
koyacak çok fazla yerleri de yoktu maalesef. Kıyafet ola-
rak da yazlık kıyafetler ihtiyaçtan fazlasıyla gelmiş du-
rumda idi. Hayvan yemleri konusunda ise gönüllülerin 
yardımcı olduğu gözlemlendi. Bu sebeple, bu aşamada 
ivedi bir şekilde bu bölge halkına yapılacak başka bir 
yardım ihtiyacı gözükmediği kanaatine varıldı.

Ayrıca, Manavgat Ziraat Odası ile de görüşme yapıldı. 
Manavgat köylülerinin zeytinliklerden senede yaklaşık 
90 Milyon TL gelir elde ettiği, 450-500 bin ağacın ta-
mamen yandığı bilgisi verildi. Baharın geçmesi, tekrar 
yeşerebilecek zeytin ağaçlarının akıbetine bakılması ge-
rektiği bilgisi alındı. Kışın yeni zeytin fidelerinin ekil-
mesi için aksiyon alınabileceği tespit edildi.

29 Ağustos 2021 Aksiyon Vakti:

Muğla Yerkesik Mahallesi’nde yetiştiricisinden ortala-
ması 8-9 aylık (maksimum 1 yaşındaki) keçiler arasın-
dan her haneye 2’şer dişi, 1’er erkek kıl keçisi (bölgeye 
uygun keçi tipi) düşecek şekilde hayvanlarımızı satın al-
dık. Hayvanların güvenli seyahat edilebilmeleri için de 
özel tuttuğumuz kamyonetimize keçilerimizi yükledik 
ve köylere doğru yola çıktık…

İlk durak Osmaniye Köyü/Marmaris:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Veteriner Doktoru ile 
Marmaris Osmaniye Köyü’nde daha önceden tes-

T U R K E Y
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pit ettiğimiz 4 hanemizi ziyaret ettik. Bu hanelerdeki 
hayvanlar küpeli olmadığı ve ÇKS/Çiftçi Kayıt Siste-
mi’ne kayıtlı olmadığı için hayvanlarının kayıpları için 
Devletten destek alamayacaklardı. Hem belediye, hem 
de muhtarlar aracılığıyla bu hanelerimizi tespit ettik. 
Köylülerimizin yüzlerindeki mutluluk ifadeleri ile tüm 
bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerini sundular ve ha-
yır dualarını gönderdiler. Bizler de yardımların doğru 
yere gittiğinden emin olduğumuz için huzurlu ve mutlu 
bir şekilde diğer köylerimize doğru yola çıkıldı. Sıra-
sıyla ilk köyümüzdeki tüm işlemler yinelenerek; Bayır 
Köyü / Marmaris, Hisarönü Köyü / Marmaris ve Sazak 
Köyü Yaylası/Köyceğiz’de hibe keçilerimizi kayıt altın-
da teslim ettik. Gün sonunda; Marmaris Osmaniye’de 
4 haneye, Marmaris Bayır’da 7 haneye, Marmaris 
Hisarönü’nde 1 haneye, Köyceğiz Sazak’da 1 hane-
ye toplam 13 haneye; her biri 2’şer dişi, 1’er erkek kıl 
keçisi olmak üzere toplamda 39 adet hayvanı Muğla 
Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle bizzat üyelerimiz 
tarafından imza karşılığı kayıt altında teslim ettik.

Özellikle seçilen bu hanelerdeki hayvanlar küpeli ol-
madığı ve ÇKS/Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmadığı 
için hayvanlarının kayıpları için Devletten destek ala-
mayacaklardı. Hem belediye hem de muhtarlar aracı-
lığıyla iki kulübümüz hibe hayvanlarımız için özellikle 
bu hanelerimizi tespit ettik. Hane başına da 2şer dişi, 
1er erkek kıl keçilerini kayıt altında doğrudan teslim 

ettik. Hibe edilen doğurgan ve genç keçiler sayesinde de 
köylülerimiz hayvan sayılarını arttırabileceklerdir.

İkinci etap hayvan bağışı için planlama yapılmakta 
olup, belediyenin bize bildireceği hanelere ve kalan ba-
ğış miktarına göre şekillenecektir. ULKB Raporlanması 
yapılmıştır. Bize güvenen ve destek veren tüm bağış-
çılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı 
sunuyor, ayrıca tüm köylülerimizin hayır dualarını ken-
dilerine bir kere de biz iletiyoruz. Bizlere ise bağışlardan 
elde edilen gelirle temin edilen tüm hibe ve yardımların 
doğru yere gittiğinden emin olmanın vicdan rahatlığıy-
la huzurlu ve mutluyuz. 

T U R K E Y

Bizimle

BARIŞ
yolculuğuna katılın

DÜŞLEYİN 
Barış vizyonunu sizinle paylaşan 600,000 çocuğu

İLHAM VERİN 
Hikayelerini sizlerle paylaşan bir gençliğe

YARATIN
Toplumunuz ile daha güçlü bağ

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından düzenlenen 32. 
Barış Posteri Yarışmasında gençlere sponsor olma fırsatını 
kaçırmayın! 

Toplumunuzdaki çocuklara barış kavramının onlar için ne 
anlam ifade ettiğini  yaratıcılıklarını ortaya koyarak  sergileme 
olanağı tanıyın. Barış posteri kiti sipariş ederek onlar için ilk 
adımı atın.  Ayrıntılı bilgi için lionsclubs.org web sitesine 
girebilirsiniz. 

Barış Yolculuğu siz ve sizin 
kulübünüzle başlayacaktır...

Barış Posteri Kitinizi 
bugün sipariş edin!

lionsclubs.org/
peaceposter
#peaceposter
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560.000 ABD Doları tutarında ek bir hibe verdi ve 
Manappuram Vakfı, 120 evin inşasını desteklemek 
için 210.000 ABD Doları bağışta bulundu. Bugüne 
kadar 97 konut tamamlandı ve kalan 23 konut da 2022 
baharında tamamlanacak.

Manappuram Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı 
ve Uluslararası Direktörü V.P. Nandakumar, “Selden 
sonra Manappuram Vakfı olarak topluluğumuzun 
yeniden inşasına yardım etmek istedik ve daha fazla 
aileye yardım etmek için LCIF ile bu insani çabalara 
katılmaya karar verdik.” diye ifade ediyor.

Zarar gören bölgenin yeniden inşa projesi Mart 
2020’de başladı, ancak COVID-19 pandemisi projeyi 
10 ay geciktirdi. Yaklaşık 500 km’den fazla bir alana 
yayılan Kerala eyaletindeki aileler, son iki yılda bölge-
deki evlere taşındılar ve yeni bir hayat kurdular.

Kerala sakini ve sel mağduru Aliakutty, “Rüyalarımda 
bile hiç böyle bir eve sahip olabileceğimi düşünmez-
dim.” diyerek, Lions kulübü üyelerine minnettar oldu-
ğunu ifade etti.

İnşa edilen 400 metrekarelik evler arasında; 96 bağım-
sız ev, 12 daire ve ortak yaşam alanı olarak tasarlanmış 
12 topluluk evi bulunmaktadır. Her evde çimento, be-
ton çatı, döşeme için seramik karolar, tuvalet, mutfak, 
elektrik tesisatı ve duş alanı bulunmaktadır.

Hindistan’ın Kerala halkı yağışlı mevsimlere 
alışkın, ancak 2018 yılının muson yağmur-
ları son 100 yılın en felaket selini getirdi. 

Yükselen su seviyesi, toplulukların arasından hızla ge-
çerek bir milyondan fazla insanın yaşamını etkilerken, 
yoluna çıkan her şeyi de beraberinde yok etti.

Yollar suyun ağırlığı altında çöktü, hindistancevizi 
ağaçları suya doymuş topraktan söküldü ve evler ta-
mamen sular altında kaldı. Yaklaşık 500 kişi hayatını 
kaybetti ve 16.000’den fazla ev yıkıldı.

Bir sel mağduru olan Bay Vareeth, “Her şeyimizi kay-
bettik.” diyor, “Evimizi ve tüm eşyalarımızı kaybettik.”

Kerala’da sayıları neredeyse 25.000 kişiyi bulan Li-
on’lar, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF) 
desteğiyle komşularına yardım etmek üzere hızla ha-
rekete geçtiler. Selden birkaç gün sonra LCIF, Lion’la-
rın topluluklarındaki yıkılan evleri yeniden inşa etmek 
için onlara 100.000 ABD Doları tutarında Büyük Fe-
laket Hibesi’ni sağladı.

Şimdi, 2022’de 
Lion’ların çabaları 
ve LCIF desteği 
sayesinde Kerala 
eyaletindeki 97 
aile yeni inşa edil-
miş evlerde yaşı-
yor.

Hibe yöneticisi 
Geçmiş Ulus-
lararası Di-
rektör (PID) 
Ratnaswamy Mu-
rugan, “Hepimiz 
sel ve heyelanlar-

dan muzdarip insanlara yardım etmek için harekete 
geçtik.” derken bu acil ihtiyaç hibesinin Lion’ların hiz-
metlerine sağladığı güçten bahsediyor.

Sadece bununla kalmayıp topluluğun iyileştirilmesi 
için daha da büyük bir etki yaratan LCIF, proje için 

Yıkıcı Sellerden Sonra Kerala’daki 
Toplulukları Yeniden İnşa Etmek...
* Lara Lebeck & Elizabeth Edwards

Çeviren: Evrim Uysal
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PID Murugan, bu proje ile çoğul yönetim çevrelerinin 
son 50 yıllık tarihinde ilk kez bir mega konut projesinin 
hayata geçirildiğini belirtirken “Her evde bir levha üze-
rinde Lions amblemi bulunur ve bunlar dünyanın bu 
bölgesinde hizmet eden Lion’ların Hindistan’ın Kerala 
Eyaleti’nde verdiği hizmetin kalıcı tanığı olarak kala-
caktır.” diyor.

LCIF ve Manappuram Vakfı arasındaki ortaklık, şu 
anda evlerden birinde yaşayan Vareeth ve ailesi de dahil 
olmak üzere Kerala aileleri için sürdürülebilir bir gele-
cek inşa etti. “Onlar Lion’lardı, geldiler ve o evleri bizim 
için inşa ettiler.” derken Vareeth ve ailesi çok mutluydu.

Tıpkı Vareeth gibi bu evlerde yaşayan ve 2018 sel fe-
laketinde kocasını sel kaynaklı bir kazada kaybeden 
Beena Rajesh “LCIF’e ve Manappuram Vakfı’na, şu 
anda iki çocuğumla birlikte yaşadığım yerde bizim için 
inşa ettikleri ev için minnettarım.” derken diğerleri gibi 
mutlu ve huzurluydu.

Manappuram’ın desteğiyle 30 ev inşa edildi. Bölgede-
ki Lion’lar, Kerala Eyaleti’ndeki yıkımın ardından ağır 
tahrip olan 102 evi de 2018-2020 yılları arasında yeni-
den inşa etti.

LCIF’in doğal afet durumlarında, Lion’ların topluluk-
ları için yardım sağlama çabalarını nasıl desteklediği 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.
lionsclubs.org/en/give-our-focus-areas/disaster-relief. 

adresini ziyaret ediniz. Vareeth ve Rajesh gibi ailele-
ri ve de daha fazla afet yardımı projesini desteklemek 
için https://www.lionsclubs.org/waystogive adresinden 
bize ulaşabilir veya https://www.youtube.com/wat-
ch?v=oQNKr9PEiCg. adresinden Kerala Ev İmar Pro-
jesi hakkında hazırlanmış video’yu izleyebilirsiniz.

* Lara Lebeck, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın kıdemli pa-
zarlama ve iletişim uzmanıdır. Elizabeth Edwards, Uluslararası 
Lions Kulüpleri Vakfı’nın içerik uzmanı olarak çalışmaktadır.

[Çevirmenin Notu: Kerala, Hindistan’ın güneybatısında yer 
alan bir eyâlettir. Devletlerin Yeniden Yapılandırılması Yasa-
sı’nın yürürlüğe girmesini takiben 1 Kasım 1956’da kuruldu. 
Ülkenin sosyalist idareyle yönetilen birkaç eyaletinden biridir. 
Okuma yazma oranı % 93’ün üzerinde, yaşam standardı ve 
beklenen yaşam süresi en yüksek eyaletidir. Aynı zamanda 
Hindistan’daki eyaletler arasında en düşük cinayet ve yolsuz-
luk oranına sahip eyalet olan Kerala, Hindistan’ın en güzel 
yerlerden biri olarak gösterilen turistik bir bölgedir. Bu bölüm 
Wikipedia Türkiye’den alıntıdır.]

-DEMEKTİR-
Lions'a Destek Yerel Hizmet

Lions and LCIF birlikte dünyamızı tek bir topluma 
dönüştürüyorlar.  To support your continued efforts, 
LCIF - vakfınız - vereceğiniz sürekli destek ile 
Yönetim Çevresi ve Kulüp Etki Bağışı'nı (District and 
Club Community Impact Grant), DCG, oluşturdu. 

Fonlar, kulüp ve yönetim çevrelerinin yaptıkları 
bağışlardan sağlanmaktadır. DCG, Lion'ların kendi 
toplumlarına daha etkin hizmet etmelerini ve 
etkilerini büyütmelerini sağlamaktadır.. 

Daha fazla bilgi için lionsclubs.org/community 

sayfasını ziyaret edebilirsiniz... 
DCG programından yararlanmak için Kulüpler için en az US$5,000 ve 

Yönetim Çevreleri için en az US$10,000 bağış yapılmalıdır.

“LCIF toplumumuza destek 
oluyor… DCG bağışı ile 

sağlanarak İtfaiye merkezi ve 
itfaiye araçlarına yerleştirilen 
elektronik iletişim cihazları 

sayesinde hayatlar kurtarılıyor.

Dammann, Kulüp Başkanı

”Bugün Toplumunuz üzerindeki etkinizi artırın 
ve daha fazla hizmet edin!

LCIF_OneDrive_AD_2019_00c.indd   1 7/18/19   2:44 PMWinter_2020_Magazine_00h.indd   2 1/28/20   11:12 AM
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Antalya Konyaaltı Lions Kulübü Ev Sahipliğinde Çalıştay

118R Yönetim Çevresi Kadın ve Aile Koordinatörü 
Lion Șule Kilit tarafından organize edilen “Güçlü Ka-
dınlar, Güçlü Yarınlar” Çalıştayı’na Antalya Konyaaltı 
Lions Kulübü üyeleri ve Kulübün Dönem Başkanı Lion 
Hacer Akdağ’dan destek. Kulübün Dönem Sekreteri 
Lion Gürsel Murat’ın haberini siz değerli okuyucula-
rımızla paylaşıyoruz. 5 Aralık’ta Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Türk kadınına vermiş olduğu seçme 
ve seçilme hakkının 87. yılı münasebetiyle Konyaaltı 
Lion’ları sponsorluğunda düzenlenen çalıştaya; Bursa 
Barosu’ndan Av. Nevin Canbaz Palancıoğlu, Akdeniz 
Üniversitesi’nden Prof. Nurşen Adak, Antalya Baro-
su’ndan Av. Pınar Toğaç Bulut, 118R Genel Yönetmeni 
Lion Teoman Akçalı, Yönetim Çevresi Sekreteri Lion 
Belgin Başer, Moderatör Burçin Çakın ve 6. Kesim 
Başkanı Lion Cengiz Candurmaz, 17. Bölge Başkanı 
Lion Burcu Yüceşen, 6. Kesim Kulüpleri Başkan ve 
Üyeleri ile çeşitli STK’lar katıldı.

Türk kadının tarihteki ve toplumdaki yerine, şiddetin 
sosyolojik boyutuna, hukuki uygulamalarda kadınları-
mızın yaşadığı sorunlara, çözüm yollarına, kanun mad-
delerine ve özellikle de 6284 sayılı kanuna değinen 
konuşmacılar, “Yasalar kadını neden korumuyor?” hu-
susunda bir rapor düzenlenmesine ve bu düzenlenecek 

Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar...
Şule Kilit, 2020-21 Kadın ve Aile Dönem Koordinatörü

raporun da TBMM’ye sunulmasına karar verdi. Lion 
Șule Kilit “İşte, biz kadınlara düşen görev, içimizdeki 
mücadeleyi hep canlı tutmak ve zafere birlikte yürü-
mektir.” mesajını iletti.

Antalya Görme Engelli Spor Kulübü’nün 16 sporcu-
suyla birlikte Kepez Kent Ormanı’nda kahvaltı etkinli-
ği düzenleyen Lion’lar, sporculara katılacakları turnuva 
öncesi moral verdi. MEF Üniversitesi’nin DERSDEM 
Projesi’ne paydaş olan kulüp, Hakkari Gazi Ortaoku-
lu’nun 6.,7., ve 8. sınıflarında eğitim ve öğrenim gören 
öğrencilerine çok sayıda kaynak kitap gönderdi.

T U R K E Y

Arılar Ölmesi̇n Projesi

Başkanımız Ayfer Kamçılıoğlu, ağustos ayındaki yan-
gında zarar gören Milas Fesleğen, Akçakaya ve Gürceğiz 
köylerini ziyaret ederek muhtarlarıyla toplantı yaptı ve 
acil ihtiyaçları saptadı. 

Çoğunluk arıcılık ve  zeytincilikle geçinen aileler oldu-
ğundan ilk etapta en acil ihtiyacın arıların beslenmesi 
için arı besini (arı keki ve şeker) ile  zeytin fidanı temini 
olduğu belirtildi. 

Durumun yönetim çevremizle paylaşılması sonrasında 
3. ve 4. kesim açlık direktörü SN. LN. Figen Bayülken 
koordinasyonunda toplam 25 kulübün de katılımıyla hiz-
met projemiz genişletilmiş ve toplamda 30.000,- TL’ye 
yaklaşan bir bağış toplanarak satın alınan arı keki sertifi-
kalı arıcılara adil bir şekilde dağıtılmıştır.

Daha sonra da Milas Belediyesi’nden temin edilen 34 ton 
şeker keza arı üreticilerine dağıtılmıştır. 
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Kordon Lions Kulübü Yenidoğan Bebeklere Yaşam Kaynağı Olacak!

T U R K E Y

Uluslararası Lions Dernekleri 118R Yönetim 
Çevresi Federasyonu grantörlüğünde ve İzmir 
Kordon Lions Kulübü’nün liderliğinde proje-

lendirilen Vow-Babies adlı LCIF Eşleştirme Hibe pro-
jesi kapsamında 35,600.00 Amerikan Doları tutarında; 
1 adet yenidoğan kuvözü, 1 adet transport yenidoğan 
kuvözü, 32 adet perfüzyon pompası, 1 adet T parça 
canlandırıcı tıbbi cihaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenido-
ğan Yoğun Bakımı Ünitesi’ne Lion’lar tarafından temin 
edildi.

118R Genel Yönetmeni Lion Teoman Akçalı, Proje 
Koordinatörü ve aynı zamanda İzmir Kordon Lions 
Kulübü’nün Dönem Başkanı Lion Ali Erdem Beyli ile 
çok sayıda Lion’un katılımıyla açılışı yapılan 118R’nin 
LCIF projesi, Ege Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. 
Muhsin Özgür Çoğulu, Neonatoloji Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Mete Akisu ve çok sayıda öğretim gö-
revlisinin katılımıyla 20 Haziran 2022 tarihinde hayata 
geçirildi.

Bu anlamlı günde, hastanenin Gönül Külahçıoğlu Aile 
Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Lion’ları 
ve doktorları bir araya getiren açılış töreninde söz alan 
Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Akisu, 
bölümün hayati derecede ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazla-
rın çok uzun yıllar yenidoğan bebeklerin yaşam kaynağı 
olacağını ve karşılıksız hizmetlerinden dolayı tüm emeği 
geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti. Törende söz alan 
bir diğer isim de projenin mimarı Koordinatör Lion Ali 
Erdem Beyli oldu. Lion Beyli, “Yenidoğan yavrularımı-
zın yaşamasına destek verecek olan Vow-Babies proje-
si için yaklaşık 2 yıl süren bir araştırma ve yoğun bir 

çalışma dönemi geçirdik. Proje ekip üyelerinin çabaları 
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’mız olan LCIF Mü-
tevelli Heyeti’nin 22 Geçmiş Uluslararası Başkanı’ndan 
oluşan seçici kurulu tarafından takdir edilerek %75 ora-
nında hibeye lâyık görüldü. Ardından %25 oranındaki 
yerel katkı sürecimiz Kordon Lion’ları tarafından fon-
lanarak kısa sürede tamamlandı. Ve artık mutlu sona 
bugün ulaştık. Bu hizmet uzun yıllar üniversitemize, 
ihtiyaç duyan insanlık için hizmet edecektir. Bu onur ve 
mutluluk hepimizin.” sözleriyle konuşmasını noktaladı. 
118R Genel Yönetmeni Lion Teoman Akçalı konuşma-
sında, karşılıksız hizmet veren Lion’ların, daha önceden 
de olduğu gibi bugün de üniversitemizin ihtiyacı olan 
tıbbi cihazları sağladıkları için onur ve mutluluk duy-
duğunu ifade etti. Ege Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. 
Muhsin Özgür Çoğulu ise sözlerinde, üniversitemizin 
güzide bölümlerinden Yenidoğan Servisi’ne yapılan 35 
adet tıbbi cihazın birçok yenidoğan bebeğin yaşamına 
dokunacağını, dünyada olduğu gibi Sivil Toplum Ku-
ruluşları’nın bu denli önemli hizmetlerde bulunmasının 
önemini vurguladı.

Ege Üniversitesi Hastanesi, ülkemizde yenidoğan sağlık 
hizmetleri konusunda en ileri merkezlerden biri. Her 
sene 3 binin üzerinde bebeğimiz E.Ü. Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde hayata gözlerini açıyor. Yenidoğan be-
beklerimiz ve aileleri en gelişmiş tedavilere Kordon Li-
on’larının bu projesinin katkısıyla erişebilecek, özellikle 
de transport yenidoğan kuvözü ile projenin geniş bir he-
def kitleye ulaşması da sağlanmış olacak. Dünyanın en 
etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan LIONS’un 
ve vakıfları LCIF’in desteği ile hayat bulan proje, insa-
ni hizmetlerin gücünün etki alanıyla harekete geçerek, 
büyük çaplı bir hedef kitleye yönelik olumlu etkisiyle 
uzun yıllar adından söz ettireceğe benziyor. Teşekkürler 
LCIF, 118R ve İzmir Kordon Lions Kulübü Üyeleri.

Sağlıklı, Mutlu ve Uzun Ömürlü VOW-Babies!

118R’den Bebekler için LCIF Projesi...
Ali Erdem Beyli, Vow-Babies Proje Koordinatörü
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Karşıyaka Sağlık Müdürü Cenk Benli, Dr. Mustafa 
Çelik, Dr. Nazan Çelik ve tüm Lion’lara katılım-
ları için ayrıca teşekkür etti. Çok sayıda hasta ya-
kınının katıldığı ve bilgilendiği toplantıya katılım 
gösteren 118R Yönetim Çevresi Geçmiş, Geçen 
ve Dönem Genel Yönetmenlerine, Genel Yönet-
men Yardımcılarına, Kesim ve Bölge Başkanlarına, 
Koordinatörlere, Komite Başkanlarına ve Lions 
Kulüpleri’nin Dönem Başkanlarına toplantıya kat-
tıkları güzel enerji ve yarattıkları güç birliği için 
teşekkürler...

•	 LCIF Mikro Proje Gelişim ve Geliştirme Koor-
dinatörü Lion Nevdar Dönmez liderliğinde ve 
118R Yönetim Çevresi Lions Kulüpleri’nin yoğun 
ilgi ve katılımlarıyla proje yazma eğitimi gerçek-
leştirildi. İzmir Büyükşehir Meslekler Fabrikası’n-
da gerçekleştirilen ve iki gün süren eğitim, Tür-
kiye-Avrupa Birliği Proje Uzmanı Ural Sevener 
tarafından verildi. Sivil Toplum Kuruluşları’nda 
hizmet eden üyelerin, toplumun ihtiyaçlarına yö-
nelik daha iyi hizmet verebilmeleri için olanak sağ-
layan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. 
Sertifika töreninde konuşma yapan Lion Nevdar 
Dönmez, “Avrupa’da ve ülkemizde özel ya da tü-
zel olarak açılan bir çok hibe programına katılım 
ve sonuca ulaşma konusunda her türlü profesyonel 
bilgi ve donanıma sahip olarak çıktığımız bu eği-
timden, projeler konusunda danışmanlık yapabile-
cek düzeye geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim.” 
diyerek Ural Sevener’e ve tüm katılımcılara teşek-
kür etti. Eğitim programının ilk basamağını başa-
rıyla tamamlayan katılımcılar, eğitimin ikinci ba-
samağında hazırlayacakları projeler yarışmaya tabi 
tutularak değerlendirilecek. Proje yazma eğitimine 
olan yakın ilgisiyle dönem başından beri desteğini 

•	 İzmir Agora Lions Kulübü üyeleri ve Kulübün 
Dönem Başkanı Lion Buket Yitmen, 17 Ekim’de 
Kapadokya’da uluslararası olarak düzenlenen 118 
km’lik koşuda Demir Adam lakaplı sporcu Azmi 
Erdoğan’a sponsor oldu. Bu koşudan elde edilen 
gelirle İzmir Hasta Çocuk Evleri’ne destek olan 
kulüp, bu sayede kanserli çocukların tedavi süreç-
lerinde yakınlarının kaldığı evin bir senelik ihtiyacı 
karşılanmış oldu.

•	 Alzheimer Geriatri ve Yaşlılarla Hizmet Dönem 
Koordinatörü Lion İnci Metya liderliğinde, Ma-
nisa Spil Lions ve İzmir Alsancak Lions Ku-
lüpleri ev sahipliğinde düzenlenen Alzheimer ve 
Sanat Paneli, 20 Kasım’da yoğun bir katılımla ger-
çekleşti. Moderatörlüğünü İzmir Alzheimer Der-
neği Onursal Başkanı Dr. Aysel Gürsoy’un yaptığı 
panele, panelist olarak katılan doktorlar değerli 
bilgileriyle katılımcıları aydınlattı. C.B.Ü Tıp Fa-
kültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Manisa 
Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Ma-
vioğlu, 118R Yönetim Çevresi 16. Bölge Başkanı 
Dr. Özen Burcu Yüceşen, Tuna Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı Çiğdem Sabuncuoğlu hocalara 
panelin gerçekleşmesindeki destekleri için teşek-
kürlerini ileten Lion İnci Metya, toplatıya katılan 

118R Lions Kulüpleri’nden 2021-22 Hizmet Dönemi 
Etkinlik Haberleri...
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esirgemeyen Genel Yönetmen Lion Teoman Akça-
lı’ya, 3. Kesim Başkanı Lion Hakan Civan’a, 7. Böl-
ge Başkanı Lion Nuriye Çelik’e ve Yönetim Çevresi 
Sekreteri Lion Belgin Başer’e teşekkür eden Lion 
Nevdar Dönmez, eğitimin ilerleyen safhalarında 
yeniden birlikte olmak üzere eğitime katılan Li-
on’lara başarı dileklerini iletti.

•	 Dönemin ilk etkinliğini gerçekleştiren Bodrum 
Turgutreis Lions Kulübü ve üyeleri, 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle Turgut-
reis Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ziyaret gerçek-
leştirdi. Denizcilerin bayramını kutlayan Lion’lar, 
Lions Hizmet Dönemini takiben kitap bağışı et-
kinliği düzenledi, eğitime destek kapsamında iki 
öğrenciye düzenli olarak burs temin etti.

•	 Manisa Spil Lions Kulübü üyeleri ve Kulübün 
Dönem Başkanı Lion Derya Karaca, Açlıkla 
Mücadele kapsamında Manisa Celal Bayar Üni-

versitesi’nin bahçesinde hasta yakınlarına lokma 
döktürerek aktivitelerini gerçekleştirdiler. Alzhei-
mer Geriatri ve Yaşlılarla Hizmet Dönem Koor-
dinatörlüğü desteğiyle, Manisa’daki bir huzurevi 
dinlenme evinde içlerinde Ankara’da Lions kulüp 
kurucu üyesininde bulunduğu 77 yaş almış misafir-
lerine farklı bir gün yaşatarak onlarla keyifli bir or-
ganizasyon tertiplemişlerdir. 118R Yönetim Çev-
resi’nin kadın el emeğinin başarılı temsilcisi İlmek 
İlmek Grubu’nun ürettiği şallar ile Bodrum Tur-
gutreis Lions Kulübü’nün göndermiş olduğu şallar 
dinlenme evinin sakinlerine hediye edildi. Bu or-
ganizasyonda emeği geçen 4. Kesim Başkanı Lion 
Nazan Albayrak’a, 12. Bölge Başkanı Lion Hatice 
Yenişehirli’ye, Gençler İçin Lions Olanakları Ko-
ordinatörü Lion Nergiz Karatoprak’a, Oku Yaz 
Hizmet Koordinatörü Lion Şefika Demirkan’a, 
İzmir Yalı Lions Kulübü Dönem Başkanı Lion 
Azade Șenkutlu’ya, mesleki rehberliğiyle desteğini 
esirgemeyen Nörolog Dr. Sayın Aysel Gürsoy’a te-
şekkürlerini ileten Dönem Başkanı Lion Karaca, 8 
Ekim Lions Hizmet Günü aktivitesi olarak Mani-
sa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne bir ziya-
ret gerçekleştirdi. 2. Kesim 5. Bölge Kulüpleri’nin 
katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Lion Gülseren 
Azer’in katkılarıyla hastanenin ihtiyaçları temin 
edildi. Bu ziyaretin gerçekleştirilmesine liderlik 
eden Lion İnci Metya’ya teşekkürler...

•	 Bodrum Lions Kulübü üyeleri ve Kulübün Dö-
nem Başkanı Lion Özgül Özakman, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü sebebiyle Bodrum İlçe 
Programı’na katıldı. Engelli çocukların hazırladık-
ları bando ile başlayan etkinlik programı, danslarla 
ve şiir okumalarıyla devam etti. Çok sayıda velinin 
katılım gösterdiği bu özel güne Bodrum Kayma-
kamı, İlçe İlköğretim Müdürü ile Lions Dernek-
leri’nden PDG Lion Canan Banu Dündar, Lion 
Nuran Örge ve Lion Nermin Şenses katılarak ku-
lübe destek verdi.




