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Tüm İnsanların
Güzelliğini ve Değerini
Kucaklamak
LIONS’UN DÜNYAYI DEĞİŞTİRME TARZI

TURKEY

LCIF, Uluslararasɪ Başkan Alexander’ɪn Yerel
Topluluğundaki Hayatlarɪ Kurtarmaya Yardım Ediyor...
Jamie Weber, LION Magazine
Çeviren: Evrim Uysal

Umutsuz Bir İhtiyaç Gerçeğe Dönüştü
Umutsuz bir ihtiyaç! Uluslararası Başkan Douglas
Alexander’a ev sahipliği yapan New York’un Brooklyn-Bedford-Stuyvesant Mahallesi’deki olumsuz durumu
anlatmanın bir yolu da bu söz.

Tarihi geçmişine bakıldığında dezavantajlı bir mahalle
olan Bed-Stuy, yerel halkın yakınen deneyimlediği üzere,
bir ambulansa ihtiyaç duyuyorlardı. Mahalle sakinleri, ilk
yardımın gelmesi için genellikle 45 dakika bekliyorlardı.
Söz konusu talebin kaynakları aşıyor olması sebebiyle, bu
uzun süren bekleyişlerden kaynaklı insanlar hayatlarını
kaybediyorlardı.
Yardım etmeye istekli ve gönüllü acil tıp teknisyenleri
(EMT’ler) James “Rocky” Robinson ve Joe Perez, Bedford-Stuyvesant Gönüllü Ambulans Birlikleri’ni (BSVAC) ikinci el bir araçla başlattılar. Koşulları iyileştirme
konusunda tutkulu olan ikili, ortalama acil müdahale süresini dört dakikanın altına düşürebilmek için yorulmak
bilmeden çalıştılar. Sağlık sigortası olmayanlara hiçbir
ücret ödenmeden hizmet veren BSVAC aracılığıyla sayısız hayatın kurtarılmasına hiç de şaşılmamalı. Kısacası ilk
başlarda her şey iyi gidiyordu. Ardından, ambulans pahalı
onarımlara ihtiyaç duymaya başladı. Gönüllü bir ekip olarak BSVAC, bırakın yeni bir ambulansı, yakıtı bile zar zor
karşılayabiliyordu. IP Alexander’ın üyesi olduğu ve projeye ev sahipliği yapacak olan Brooklyn Bedford-Stuyvesant Lions Kulübü, tam da bu noktada devreye girdi.
BSVAC’ın misyonunu öğrenen kulüp üyeleri, ambulans
için ihtiyaç dahilinde benzin ve tekerlek satın almaya başladılar, ancak bundan daha fazlasına ihtiyaç vardı.
İşte o zaman, kulüp toplantısında yepyeni bir ambulans
fikri ortaya atıldı. Ancak kulüp, gereken 50.000 Amerikan
Doları’nı nasıl temin edecekti? IP Alexander, “Oda çok

sessizleşti” dedi. Fakat daha sonra üyeler birer birer 500
ila 1000 Amerikan Doları arasında bağışlarda bulunabileceklerini dile getirdiler. Elbette tüm bunlar yeterli değildi.
Ardından bir LCIF hibesi için başvurabileceklerini fark
ettiler. Bir zamanlar ulaşılamaz bir hedef gibi görünen ve
yeni hayatlar kurtarabilecek yepyeni bir ambulans fikri, bu
sayede yakında gerçeğe dönüşebilecekti. LCIF, Brooklyn
Bedford Stuyvesant Lions Kulübü’ne 17.500 Amerikan
Doları hibe verdi. Lions’un, yeni ambulansı BSVAC’a
sunduğu gün IP Alexander, “Bedford-Stuyvesant’ta çok
gurur verici bir gün” diyerek mutluluğunu ifade etti. Modern bir ambulans ve mahalle sakinlerinin, komşularının
hayatlarını kurtarmaya adanmış gönüllü kahramanlarla
Bed-Stuy artık daha güvendeydi. Bununla da kalmadı.
BSVAC, acil sağlık hizmetlerine ek olarak, çocuklara ilk
yardımın nasıl uygulanacağını ve kardiyopulmoner resüsitasyonunun (CPR: kalp masajı) nasıl yapılacağını öğretmekten tutun da bir EMT eğitim programına kadar her
yaştan ilk müdahale personelini eğiten bir eğitim merkezi haline geldi. Bugüne kadar; 2000’den fazla yerel sakin
bu kritik hizmetleri sunmayı öğrendi. Bugün hâlen daha
yüzlerce kişi profesyonel acil servis, hemşire, sağlık görevlisi ve doktor olmaya devam ediyor.
Rahmetli James “Rocky” Robinson’ın oğlu BSVAC lideri
Antoine Robinson, “Öncelikle hayat kurtarmaya başladık” diyerek, “Ama aynı zamanda hayatları da değiştirmek
istedik. Sosyal yardım alan, çıkış yolu olmayan, kuracak
bağlantıları olmayan insanlar… Onlara fırsatlar sunuyoruz. BSVAC artık daha çok yaşamı değiştiren, insanlara
kariyer sunan bir organizasyon.” diyerek düşüncelerini
dile getiriyor.
IP Alexander, “Birlikte hizmet ettiğimizde kalplerimiz
daha güçlü atıyor” diyor. Kendilerini hizmete adamış
Bed-Stuy Lions Kulübü üyeleri ile birlikte LCIF, sevilen
bir toplulukta derin ve kalıcı bir değişim yarattı.
LCIF hibe fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek
için adres: lcif.org/grants
Topluluğunuzdaki Lions hizmetini güçlendirin. LCIF
Kampanya 100’ün, 300 milyon Amerikan Doları tutarındaki hedefine ulaşmasına bağış yaparak destek olmak için
adres: lcif.org/donate

onları gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Ben buna “Hizmetkar Liderlik” diyorum.

Editörden

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 olabileceğimi soracağım. Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.
Eğer Genel Yönetmenseniz, kulüp başkanlarınıza, daha fazla üye kazanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başkanıysanız, üyelerinize, daha mutlu ve tatminkar bir lion olma deneyimiYayın Dönemi: 47 Sayı: 2 Sıra Numarası: 307
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız,Ocak - Haziran 2021 Altı ayda bir yayınlanır.
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağlamak için çalışın.
Dergi Sahibi: Reyhan Pütün
Ancak bu şekilde, daha iyi bir dünyaya sahip olmak için gereken değişi- Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi
me liderlik edebiliriz.
118 Konfederasyonu
İçten sevgi ve saygılarımla
Yönetim Yeri: Darülaceze Cad. İETT Sitesi K Blok A Kapısı D. 8
Okmeydanı İstanbul

Değerli Lion’lar ve Leo’lar,

2020-21 döneminin ikinci yarısını kapsayan dergi
ile karşınızdayız. Bu, bir anlamda dergi ötesi yarıyıl
almanağı gibi oldu. Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliğinin aldığı karar gereğince dergimiz yılda
sadece iki kez basılı olarak yayınlanmaktadır. Her
yarıyılda yayınladığımız 3 derginin yerine bir dergi
yayınlıyoruz. Bu da haberlerin eskimesine neden
Dr. Jung-Yul Choi
oluyor doğal olarak. Bundan
sonra
haberleri dijital
Uluslararası
Başkan, LCI
platformlarda takip etmeye devam etmek daha akılcı
bir yaklaşım olacaktır.

Danyal Kubin, PCC
Editör

Bu dergimizde;

Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul Choi’nin ikinci
yarıyılda yayınladığı tüm mesajları bulacaksınız.

MD118 Konseyimizin arzu eden üyelerinin ‘döneme merhaba’ ve ‘dönem sonu’ yazılarını
da bu sayımızda bulacaksınız. 2021-22 dönemi Konsey Başkanımız Sayın İsmet Özer
Balta ve Konseyimize başarılar diliyoruz.
Uluslararası konvansiyonumuzu ilk kez çevrimiçi yaşadık biliyorsunuz. Oldukça renkli
ve dolu dolu geçen konvansiyonumuzu, sevgili Evrim Uysal ile birlikte izledik ve tüm
ayrıntıları ile değerlendirdik.

LCIF her zaman olduğu gibi geçen dönemde de Lion ve Leo Kulüplerimize çok önemli
kaynak sağladı. Bu sayımızda da LCIF ile ilgili haberlere olabildiğince yer vermeye
çalıştık.

Lions Quest her zaman olduğu gibi bu sefer de dergimizde başrolde. Lions’un gururu bu
programın ülkemizdeki başarılarını dergimizden takip edebilirsiniz.
Turuncu Pedalşörler bir başarı öyküsü. Harika bir aktivite bu… Düşünen, uygulayan,
katkı koyan, destekleyen herkese, tüm Lion ve Leo’lara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler İnovatif Eğitim Atölyesi bir başka gurur
projemiz. Başta Genel Yönetmenimiz Sibel Güllü olmak üzere 118E Lion’larını tebrik
ediyor, devamını diliyoruz…

Durak Kütüphanelerinden bahsetmemek olmazdı… 118Y Yönetim Çevremiz pandemi
koşullarına karşın dünya Lions’una örnek olabilecek nitelikte bir projeyi hayata geçirdi.
118Y Genel Yönetmenimiz Belma Bozyiğit’in eğitime destek hizmet programı
kapsamında yapılan bu aktiviteyi gururla okuyacaksınız.

118E Kültür Sanat Etkinliklerine özel önem veriyor. Kültür Sanat Lideri Sibel Tetik sizler
için kısa bir derleme yaptı.
Türkiye’den Yükselen Yeni Seslerin Yarattığı Küresel Bir Armoni: New Voices Türkiye her
geçen gün daha da gelişiyor. Çalışmalarını dergimizde bulacaksınız…

Dergimizde sadece bize ulaşan aktivitelere yer vermeye çalışıyoruz. Bu sayımızda; Çorlu,
Bursa Nilüfer, İzmir Mimar Sinan, Antalya Deniz, Ankara Köroğlu, İzmr Karşıyaka Çarşı,
Ankara Yıldız, Ankara Yüzüncüyıl, Mersin Çamlıbel, Adana Beşocak, İstanbul Akik,
İstanbul Yeşilköy, İzmir Çeşme Metropolis, Mersin Babil, Adana Yüreğir, İzmir Tarihi
Kemeraltı, İzmir Karşıyak, İzmir Belkahve Bornova, Adana Yeni Baraj, Ankara Çınar,
İzmir Karşıyaka Yalı, Antalya Konyaaltı, Muğla Marmaris Yalı, İstanbul Avcılar, Adana
Taşköprü, İzmir Güzelyalı Hatay, Antalya Falez, Antakya Kışlasaray, İzmir Menemen
Kubilay, İzmir Mersinli, Ankara Angora, Ankara Ortadoğu, Mersin Akdeniz, İzmir
Agora, İzmir Bahar, Muğla Bodrum, Ankara Atapark, Ankara Kolej, Girne Özgürada
Lions ve İzmir Alsancak, Ankara Çınar Alfa ve İzmir Agora Leo Kulüplerimizin
birbirinden değerli aktivitelerine de bu sayımızda ulaşacaksınız.
Bu sayımızda Uluslararası Yönetim Kurulu’muzun Haziran 2021 toplantısında alınan
kararları da bulacaksınız. Mutlaka sizi ilgilendiren bir şeyler vardır…

Başta 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

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.
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Zorlukların Üstesinden Gelebiliriz

BAŞKAN MESAJI
BAŞKAN MESAJI

Çeviri: Faika Evrim Uysal
Liderlik
etmek için öncelikle kendimize
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız
Merhaba Lion’lar,

Geçtiğimiz yıl, mücadelenin damgasını vurduğu bir yıl oldu. Sağlıklı kalma mücadelesi,
ihtiyacıEvrim
olanlara
hizmet etme mücadelesi, böylesine benzeri görülmemiş koşullar karşıÇeviri:
Uysal
sında kim olduğumuza dair varlığımızı sürdürme mücadelesi...
Ama önümüzde yeni bir yıl var. Ve bu yeni yılın gelişiyle birlikte, yenilenmiş bir amaç ve

“Liderliğinizle
bir atı bir
suya
götürebilirsiniz,
ancak onun
içmesini sağberaberinde yenilenmiş
hissiyat
duygusu hayatımıza
giriyor.su
Karşılaştığımız
her bir
layamazsınız”
Bu
sözü
daha
önce
duymuş
muydunuz?
Bu
insanları
zorluğu düşündüğümde, mücadeleyi en büyük nimetlerimizden birisöz,
olarak
öven Helen
Keller’in
hatırlıyorum.
Zorluklara
mücadele etmek bize
ve duyarlı
onlar
içinsözünü
iyi olan
bazı şeyleri
yapmak karşı
için yönlendirmenin
bazısabrı
limitleri
olmayı öğretir,
derdi. Bu
dünyanın acılarla
zorluklarla
dolu olmasına
rağmen,
olduğunu
anlatmak
içinsöz;
söylenmiştir.
Fakatveben
daha farklı
düşünüyoaynı
zamanda
o
acıların
ve
zorlukların
üstesinden
gelinebileceği
ile
de
dolu
olduğunu
rum.
bizlere öğretir.

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

Ben bunu Lion’ların gerçekleştirdikleri hizmetlerde gördüm. Ve hâlen daha görüyorum.
Lion’ların
sabırla engelleri
görüyorum.
Tüm
bu yaşanan
zorluklardanveenteçok etBelki
At aslında
açtı ve aştığını
ya yorgundu.
Ya da
belki
dişleri rahatsızdı
kilenenler
için,
Lion’ların
büyük
bir
empati
sergilediğini
görüyorum.
Ve
Lion’ların
daviye ihtiyacı vardı. Genellikle, insanlar için iyi olduğunu düşündüğü-sadece zorlukların üstesinden gelmekle kalmayıp
dünyanın
da zorlukların
gelmesine
yardımcı
olduğunu görüyorum.
müz
şeylerin
aslında oüstesinden
kişiler için
gerçekte
iyi olmayabileceği
gerçeğini

Bu yıl yepyeni
bir yıl. Geçmişe değil, ileriye bakma zamanı. Geçen yılın zorlukları karşısında değişmemiz gerekse de, Lion’lar olarak
atlarız
ve yanılırız.
ilerlemeye devam etmeliyiz. Ve zaten bunu hizmetlerimiz aracılığıyla yapıyoruz.

Güçlü liderler; insanları sadece suya götürmek için yönlendirmezler.
Yeni mücadelelerle dolu olacak ve elbette beraberinde yepyeni fırsatların da karşımıza çıkacağı yeni bir yıla doğru, umutla bakalım.
Bunun
yerine, onların neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışır ve
Sevgilerimle,
onları
gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Ben buna “Hizmetkar Liderlik” 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,
Merhaba Lion’lar,
Lion’ların
lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi
bir
lion
olabilmeleri
için
neye
ihtiyaçları
olduğunu
ve onurunu
nasıl yardımcı
olaSevgi dolu bir ailenin bir
üyesi
olmanın,
yıllar boyunca
büyük
ve lütfunu
yaşadım. Ama aynı zamanda, beklenmedik yerlerde aşkı da buldum.
Bu aşkı,
güneşli
bir öğleden
sonra sporöneriyorum.
yapan bir yetimin gözlerinde gördüm. Tekrar görmesine yardım ettiğim
bileceğimi
soracağım.
Size
de aynısını
yapmanızı

Hizmet Aşktır

için bana teşekkür eden yaşlı bir kadının sıcak ellerinde hissettim. Ve bu duyguya Lion dostlarımın yüzlerinde de şahit oldum.

Eğer Genel Yönetmenseniz, kulüp başkanlarınıza, daha fazla üye kaBirlikte hizmet ettiğim kadınlar ve erkekler yaptıkları her şeyi aşkla, sevgiyle yapıyorlar. Sevgili Lion’lar, dünyada ihtiyaç sahibi olan
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başkaher kim varsa; giyim ve gıda yardımları, dereceli gözlük temini, çevre temizliği ve de bir okulun inşasına yardım etmek gibi daha
nıysanız,
üyelerinize,
daha
mutlu
ve tatminkar
bir lion
olma
deneyimi
pek çok şeyi
yaparken aşkla
yapın.
Yüreğinizdeki
aşkı, sevgiyi
maske
temin
ederek, fidan dikerek ve görmeyenler için ameliyatların
yaşamaları
için
nasıl
yardımcı
olabileceğinizi
sorun.
Eğer
bir
Lion’sanız,
yapılmasını sağlayarak gösterirsiniz.
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağKalbinin iyiliğini ve sevgisini hizmet yoluyla gösterebilirsin.
lamak için çalışın.
Elbette herkes koşulsuzca sevildiği bir ailede dünyaya gelmemiş olabilir, ama yine de herkes hizmet edebilir. Herkes bir şeyler vere-

Ancak
bu şekilde,
iyi bir dünyaya
olmak için gereken değişibilir. Herkes
sevgisinidaha
göstermenin
bir yolunusahip
bulabilir.
me liderlik edebiliriz.

Sevgili Lion’lar; bu ay gerçekleştirdiğiniz hizmetlerle, dünyaya yaydığınız sevgi için size teşekkür etmek istiyorum.

İçten
sevgi ve saygılarımla
Sevgilerimle,

Dr. Jung-Yul Choi
Uluslararası Başkan, LCI
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BAŞKAN MESAJI

Enerjiyi Hisset

BAŞKAN MESAJI

Çeviri: Faika Evrim Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız
Merhaba Lion’lar,

Busan’da Mart ayının gelişiyle birlikte, her şey yavaş yavaş ısınmaya başlar. Hayvanlar yuvalarından çıkar, kuşlar özgürce gökyüzünde kanat çırpar ve insanlar uzun bir kışın ardından güzel havanın tadını çıkararak sokaklarda dolaşmaya başlar. Doğa
uyandığında ve her şey hayata dönmeye başladığında ve hatta bu zorlu zamanlarda bile havada bir enerji var. Bir Lion olarak,
Çeviri:
Evrimbir
Uysal
yenilenmiş
amaç duygusu hissettiğim bir zamandır ilkbahar ve hâlâ öyle.
Farklı bir mevsimi yaşayan ve ilkbaharı henüz karşılamamış birçok yönetsel alan olsa da, enerji kazanmak için etrafımızda çok
şey var aslında. 2021
başları
olmasına rağmen,
şimdiden
değer işler
“Liderliğinizle
bir yılının
atı suya
götürebilirsiniz,
ancak
onundikkate
su içmesini
sağ-yapan kulüpler görüyorum. Aşılama programlarının düzenlenmesine yardımcı olan kulüpler, açlığı önlemek için canla başla çalışan kulüpler ve yenilikçi projeler üretip örnek
layamazsınız” Bu sözü daha önce duymuş muydunuz? Bu söz, insanları
hizmetler gerçekleştirerek aktif üye sayısını artıran kulüpler...

onlar için iyi olan bazı şeyleri yapmak için yönlendirmenin bazı limitleri
Hava nasıl olursa olsun, tüm Lion’ların enerjisini her yerde hissedebiliyorum.
olduğunu
anlatmak için söylenmiştir. Fakat ben daha farklı düşünüyoHer zaman olduğu gibi, Lion olmaktan gurur duyuyorum ve sonsuza dek minnettar kalacağım. Yılın geri kalanının bizlere neler
rum.
getireceğini göreceğim için heyecanlıyım.

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

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

COVID-19 Küresel Salgınından Alınan Dersler

Güçlü liderler; insanları sadece suya götürmek için yönlendirmezler.
Merhaba Lion’lar,
Bunun yerine, onların neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışır ve
Lion’ların
sahip olduğu tüm
çeşitli
yeteneklerden
biri; kulüpler
ve yönetsel
onları
gerçekleştirmek
için
çaba
gösterirler.özellikle
Ben buna
“Hizmetkar
Li- alanlar arasında uyumlu olarak, zorlu koşulları hizmetlerimizde fırsata dönüştürme yeteneğidir.
derlik” diyorum.
Küresel salgın nedeniyle hükümetlerce uygulanan ilk kapanmaların başlamasından bu yana, bir yıldan fazla bir süre geçti ve artık

Lion’lar
olarak hepimiz liderleriz. Ve bizim sorumluluğumuz, hizmet
2021 yılına girdiğimize göre diyebiliriz ki; birçok kulüp yeni normalleşme sürecine uyum sağladı. Hayatımızın bir parçası haline
ettiğimiz
kişileri
vetuhaf
onların
daha iyi hizmetler üretebilmesi
gelen küresel
salgın dinlemek
kuralları artık
karşılanmıyor.
adına, ihtiyaçları olan koşulları sağlamak için efor sarf etmektir. Ben,
Sonsuza kadar böyle olmayacağını bilmemizle birlikte, kulüplerin geçtiğimiz yıldan bu yana yaptığı ve içinde bulunduğumuz
Lion’ların
lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi
şartlarla uyumlu bazı hizmetleri gerçekten yenilikçiydi. Ve küresel salgının da ötesinde bu hizmetlerin, Lions hizmet felsefesinde
bir
olabilmeleri
için neye bakmaya
ihtiyaçları
olduğunu
ve düşünüyorum.
nasıl yardımcı olabir lion
yere sahip
olup olmadıklarına
değer
olduklarını
bileceğimi soracağım. Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.

Mesela artık aynı mekanda olmadan toplantılar yapıyoruz. Sanal toplantılar, Lion’ların “pandemi” sırasında güvenli bir şekilde

hizmetGenel
etmelerini
sağladı ve aynıkulüp
zamanda
yeni olasılıklarındaha
kapısını
Kariyerlerine
yeni başlayan gençlerin veya ebeveyEğer
Yönetmenseniz,
başkanlarınıza,
fazlaaçtı.
üye
kanlerin,
bana
hizmet
etmek
istediklerini
söylediklerini
sık
sık
duyuyorum,
ancak
toplantılara
katılmak için ne yazık ki zaman
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başkabulamıyorlar. Peki ya bu toplantılar evlerinde olsaydı? Ve gerekli olan tek şeyin bir internet bağlantısı ile zamanlarını ayıracakları
nıysanız, üyelerinize, daha mutlu ve tatminkar bir lion olma deneyimi
sadece bir saat olsaydı ne olurdu? Düşünsenize evdesiniz, trafikte acele etmeye gerek yok ve çocuk bakıcına da ihtiyaç yok.
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız,
Hizmet etme
şeklimizi
radikal
olarak
değiştirme
potansiyeline
sahibiz.
Elbette
toplumla
buluşun.
Onlara
neye
ihtiyaçları
olduğunu
sorun
ve bunu
sağ-ki bu seçenek, her kulübün sanal toplantılara
geçmesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu deneyim, her kulübün geçen yıl içinde elde tutmaya değer ne tür değişiklikler
lamak için çalışın.
yaptığını incelemesi gerektiği anlamına gelmekte.

Ancak
bu şekilde,
iyi bir
dünyaya
sahip
olmakolanı
içinsahiplenmeyi
gereken değişiGelenekler
harikadır.daha
Lion’lar,
özellikle
tanıdık
ve bilindik
severler. Ancak gelenekler, tıpkı bizim yaptığımız
me
liderlik
edebiliriz.
gibi gelişebilir ve artık gelişiyor da. Üyeliğimizi güçlendirmeye odaklandığımız bu ayı, gelecek için bir rehber olarak, geçtiğimiz
yıldan aldığımız dersleri nasıl geliştirebileceğimizi ve kullanabileceğimizi keşfedelim.
İçten
sevgi ve saygılarımla
Sevgilerimle,

Dr. Jung-Yul Choi
Uluslararası Başkan, LCI
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Bir Damla Sudan Nehre Dönüşün
Çeviri: Faika Evrim Uysal

BAŞKAN MESAJI

Merhaba Lion’lar,

Liderlik etmek için öncelikle kendimize
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

Bir dere nasıl bir nehre dönüşür? Bir dağın tepesinde bir damla kar eridiğinde başlar yolculuğuna ve aşağı doğru akar, akarken
daha fazla su toplar ve diğer derelerle kaynaşıp çay olur. Yolculuğuna devam ederken kayaları ve toprağı aşındırır, arazide kendine
bir yol bulup ilerler ve ta ki bir gün çağlayan bir nehir olana dek doğayı şekillendirerek güzelleştirir.
Sevgili Lion’lar, işte değişim böyle olur. Yavaş yavaş, emek sarfederek ve bir araya gelip birleşerek.

Çeviri: Evrim Uysal

Çoğunuz gibi ben de, uzun zamandır gezegenimiz üzerindeki etkimi azaltmaya çalışıyorum. Atıklarımı geri dönüştürüyorum,
eskimiş eşyaları atmayıp farklı amaçlarla yeniden kullanıyorum ve genel tüketimimi azaltmaya çalışıyorum. Gezegenimizin
gelecek nesiller için
ve götürebilirsiniz,
canlı kalmasını istiyorum.
“Liderliğinizle
bir sağlıklı
atı suya
ancak onun su içmesini sağAncak yapılması
gereken
şey duymuş
var. Günlük
olarak uyguladığım
küçük değişikliklerimin bir fark yaratıp yaratmadığını
layamazsınız”
Bu
sözü daha
dahaçok
önce
muydunuz?
Bu söz,buinsanları
sıklıkla
merak
ediyorum.
yapmam
gerekiyor mu? diyebazı
sorguluyorum.
onlar
için
iyi olan
bazı Daha
şeylerifazlasını
yapmak
için yönlendirmenin
limitleri Ve cevap evet. Gezegeni korumak adına, her
zaman dahaanlatmak
fazlasını yapmak
için elimizde çok
fırsat
var.daha
Ancak,
küçükdüşünüyoşeylerin gerçekten önemli olduğu da yadsınamaz. Küçük
olduğunu
için söylenmiştir.
Fakat
ben
farklı
diye gördüğümüz şeyler zamanla birikerek çoğalır ve büyük bir etki yaratır. Zaman içerisinde tutarlı bir şekilde yapılan küçük
rum.
çabalar, anlamlı bir değişime yol açabilir.

Ben
diyorum
belkiGünü
de atın
suyaLion’lar;
ihtiyacıseçtiğiniz
yoktu, susamamıştı.
22 Nisan
2021,ki;
Dünya
. Sevgili
amaç her ne olursa olsun, umarım bu ay kendinize biraz zaman ayıra-

bilir veAt
aldığınız
bu günlerdeYa
düşünebilirsiniz.
Daha
temiz bir ve
çevre
Belki
aslındatüm
açtıkararları
ve ya yorgundu.
da belki dişleri
rahatsızdı
te-uğruna, küçük bir çabaya hayatınızda yer olup
olmadığını kendinize sorun; giderek artan değişim dalgamıza katılmak için siz de bir damla su olun.
daviye ihtiyacı vardı. Genellikle, insanlar için iyi olduğunu düşündüğüSevgilerimle,
müz
şeylerin aslında o kişiler için gerçekte iyi olmayabileceği gerçeğini
atlarız ve yanılırız.

Her Şey Tehlike Altındayken Ortaya Çıkmak...

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 LiSevgili Lion’lar,
derlik” diyorum.

Uluslararası başkanınız olarak hizmet etme onuruna sahip olduğum iki yıl, hayatımın en unutulmaz ve anlamlı yıllarından oldu.

Lion’lar
olarakdair
hepimiz
liderleriz.
Ve birinin
bizimbusorumluluğumuz,
hizmetancak bu roldeki görev süremin hiç de bekleNasıl olacağına
bir takım
beklentilerle
role girmesi kaçınılmazdır,
ettiğimiz
dinlemek
ve onların
daha iyi
hizmetler
üretebilmesi
diğim gibikişileri
olmadığını
ve hatta tüm
beklentilerimin
oldukça
üzerinde
olduğunu kesinlikle söyleyebilirim.
adına,
ihtiyaçları
olan
koşulları
sağlamak
için
efor
sarf
etmektir.
Ben,
Uluslararası başkanınız olarak iki tam dönem görev yapacağımı hiç tahmin etmesem de, son onaltı ay hepimizin hayal ettiğinden
Lion’ların
farklıydı. lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi
bir lion olabilmeleri için neye ihtiyaçları olduğunu ve nasıl yardımcı olaBu yıl beni değiştirdi. Sizi de değiştirdiğini biliyorum. 2021-2022 Lion Hizmet Dönemi’ne, her şeyi üstlenmeye hazır yeni
bileceğimi
soracağım. Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.
Lion’lar olarak giriyoruz. Çünkü her şeyin üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. Bu süreçte, Lion’larda gördüğüm yaratıcılığa
ve özveriye
gün hayran kaldım.
Ama daha
da önemlisi, iyilik
Eğer
GenelherYönetmenseniz,
kulüp
başkanlarınıza,
dahayapma
fazlaarzunuzun
üye ka- her zaman nasıl bu kadar ışıldayarak parlıyor
oluşu beni hayrete düşürdü.
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başkaBaşkanınızüyelerinize,
olarak edindiğim
benim de
öğrenecek çok şeyim olduğunu gösterdi. Ve o dersleri
nıysanız,
daha tecrübeler
mutlu vebana,
tatminkar
birhayat
lionhakkında
olma deneyimi
aslında
sizden
öğrendim.
Sizden,
azmin
gerçekte
neye
benzediğini
öğrendim.
İyiliğin gerçekte ne anlama geldiğini sizden öğyaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız,
rendim. Ve sizden hizmetin gerçekte ne olduğunu - verecek hiçbir şeyiniz olmadığında bile - insanlığa hizmet ederek bir şeyler
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağyapma becerilerinizden öğrendim. Hayatınız ne kadar zor olursa olsun, bir başkasına hizmet etmek için kendinde bir şeyler
lamak
için çalışın.
bulmaktır yaşamak. Çünkü koşullarımız ne kadar güç olursa olsun, Lion’lar her zaman koşulları kendisininkinden daha güç

durumda
birisinin
bilirler. Her
zaman
bizeiçin
ihtiyacı
olan birileri
mutlaka vardır. Ve siz Lion’lar, her şey tehlike
Ancak
buolan
şekilde,
dahaolduğunu
iyi bir dünyaya
sahip
olmak
gereken
değişialtındayken ortaya çıkmanın gerçekten de ne demek olduğunu bana gösterdiniz.
me liderlik edebiliriz.

Başkanınız olarak sizlerle birlikte görev yaptığım için her zamanki gibi onurluyum. Bu onur duygusunu bana yaşattığınız için,

İçten
sevgi ve saygılarımla
sizlere çok ama çok teşekkür ederim.
Sevgilerimle,

Dr. Jung-Yul Choi
Uluslararası Başkan, LCI
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Aysan ŞAKAR
MD118 2020-21 Dönemi Konsey Başkanı

Cüneyt Kamil ERGİNKAYA
118U 2020-2021 Dönemi Genel Yönetmeni

Sevgili Lions Ailem

Değerli Büyük Lions Ailem,

Leo Kardeşlerim

30.06.2021

Lions da bir gelenektir, Her yıl dönem son günü geldiğinde,
Konsey Başkanı dönemi değerlendiren bir mesaj yayınlar ve
veda ederek yeni dönemi kutlar.

Geçen yıl Temmuz ayında “pandemi yayılıyor ama meraklanmayın, yeni yollar arayıp bulacağız yoksa birlikte çalışıp yaratacağız. Böylece rutin Lionistik çalışma
programına biraz farklı ve gecikmeli de olsa uyum sağlayarak aynen Nazım gibi “Hayatı en güzel yerinden yine
yakalayacağız”. Demiştik.

2020-2021 yılı olağanüstü durumlarla geçen bir dönem oldu
ve birçok ilki yaşadık.
Dönem son günü hep birlikte idik. Sizlerin gözlerine bakarak
veda konuşmamı yaptım.

30 Haziran gecesi tüm dönemdaş Genel Yönetmenlerim ile
kol kola veda ettik.

Bana göre camiamız her zaman birbirlerinin dostluk ve
kardeşlik desteğinden güç alan, böylece hayata olumlu
bakarak karşılıksız hizmetler yaratan bir topluluktu. Zorunlu yeni sosyal mesafeler içinde ve hatta maskeli bile
olsak hizmetler yine devam edecekti. Bunu geçen dönemin sonunda kısmen deneyimlemiştik.

Seçilen Konsey Başkan Yardımcıma Otoritenin simgesi Çekici ilk gün verdim.

Bizler “Demokrasilerde çare tükenmez” diyenlerdeniz!
Çünkü çare sizlerdiniz!

Beni duygulandıran o kadar çok anı yaşadım ki dönemde...
Katıldığım zoom toplantılarında yüzlerce dostumla bir arada
oldum. Onların projeleri ile Türk Lions’u adına gurur duydum.

Sizler çalıştınız çabaladınız yeni hizmet yöntemleri geliştirdiniz ve sonuçta 118U olarak birlikte birçok şeyin
ilkini başardık ve pandemiyi fırsatlara çevirdik diyebiliriz.

Her ay faaliyet raporumuzda yazdım. Bir kez daha tekrarlamaya gerek duymuyorum. Dönemin faaliyet raporunda detayları ile aktaracağım.

Çünkü
•

Artık inandık ki, istersek yapabiliyoruz,

Pandemi şartlarında, kurulan Pandemi Ulusal Komisyonu,
Vakıflarımızı daha yakından tanıdığımız toplantılar, New Voices –Yeni seslerimiz, Lions Quest ile ulaştığımız öğretmenlerimiz, Atatürkçü düşünce yolunda çalışmalarımız, Çevre
Ulusal Komisyondaki duyarlıklarımız, Çocuk Kanserinden,
Diabete, Göz Sağlığı projelerine, uluslararası temsillere, Sanal Avrupa Forumu, Sanal Ulusal Konvansiyon, Dönemde
yaşadığımız 2 Olağan Genel Kurul Sanal Genel Yönetmenler
Danışma Kurulu toplantılarımız, saatler süren Genel Yönetmenlerimiz ile zoom akşamları vs vs..

•

Üstelik iyilikte birleşirsek başarıyoruz da

Uluslararası Konvansiyon sanal ortamda oldu, canlı yayına
bağlandık ve elect leri hep birlikte çektik.

2021-2022 Dönemin Lions ailemiz adına başarılı ve bol
hizmetlerle geçmesini diliyorum. Başta Konsey Başkanımız
İsmet Özer Balta ve Yönetim Kurulumuzu oluşturan Genel
Yönetmenlerimiz ile Konsey Başkan Yardımcımız Tuba Tengiz Yılmaz’a başarılar diliyorum.
Genel Yönetmen olduğum 1999 -2000 yılından ve Konsey
Başkanı olduğum 2020-2021 yılında dediğim gibi
“Paylaşınca herşey güzel olur” diyor
6

Sizleri en içten Lions sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
LION

LIONSTURKIYE.ORG

Bunları https://youtu.be/2EalyEsiBU8 kanalından geniş
olarak izleyebileceksiniz.
Sevgili Dostlarım
Hepinize emekleriniz ve karşılıksız çalışmalarınız için
gönülden teşekkürler ediyorum. Çünkü gerek seçimlerimiz gerekse hizmetlerimiz dahil yarın ne olacağını
kestiremediğimiz kısıtlamalarla dolu ve çok zor geçen
bir dönemi varlığınızla ve çabalarınızla her şeye rağmen
gerçekten kolay kıldınız.
Sağ olun var olun. Dertlere her zaman derman olun.
İnsanımızın bizlere ve hizmetlerimize daima ihtiyacı var.
Yeni dönemde yeni hizmetlerde tekrar buluşmak üzere;
Önce Atatürk ve Cumhuriyetle sonra da Sevgi, Saygı ve
Sağlıkla kalın! Hoşça Kalın!

TURKEY

İsmet Özer BALTA
MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi 2021-22 Dönemi Konsey Başkanı
Değerli Lionlar, sevgili Leo kardeşlerim,
Lions’un dünyada 104, ülkemizde ise 58. yılının idaraki içindeyiz.
Başkalarına hizmet ederken kendinizi unutursanız o
zaman unutulmazlar arasında yerinizi alırsınız.
2020-2021 çalışma döneminde Sayın Aysan Şakar
Konsey Başkanımızın liderliğinde, pandeminin getirdiği zor şartları da aşarak bizlere başarılı bir dönem
yaşatan Genel Yönetmenlerimiz Sn. Leyla Kıvanç, Sn.
Cüneyt Kamil Erginkaya, Sn. Esengül Erkan, Sn. Faruk Özçelik, Sn. Sibel Güllü ve Sn. Belma Bozyiğit’e
en samimi duygularımla teşekkür ederim.
Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi
kafi değildir, muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve
bilmesi lazım demiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
bizlere.
2021-2022 çalışma dönemimizde Sn. Aliye Kuntay
Pamuk (118 T), Sn. Muzaffer Çetin (118 U), Sn. Teoman Akçalı (118 R), Sn. Neşe Baklacıoğlu (118 K),
Sn. Birten Bilecik (118 E), Sn. İnci Otman (118 Y )
ve Sn. Duygu Adahan Kuran (Kuzey Kıbrıs) ile birlikte yapacak olduğumuz karşılıksız sosyal sorumluluk
projelerimizde bir tek kişinin bile ‘’iyiki sizler varsınız’’
demesi, kişi ve camia olarak var olma sebebimizdir.
Bu anlamda!
Din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, tüm üyelerimizin doğru anlamda
beklenti ve fikirlerinin önemsenmesine katkı sunacağız.
Yapacağımız bütün çalışmalarımızda amacımız, beraberce geleceğin gerisinde kalmamaktır.

Lion ve Lions olarak dün hizmet üreten sizlerin
adımlarının üstünde bugün bizim adımlarımız, bizim adımlarımızın üstünde de gelecek nesillerimizin
adımlarının olacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Kuşku yoktur ki bu kadim kurumun yazılı olan veya
olmayan kurallarının yanı sıra anane ve gelenekleri
üstünde inşa edilmiş hizmetlerimizin yanında, sorumlulukla bezenmiş davranışlarımız bizleri geleceğe
umutla taşıyacaktır.
Hiçbirimiz kendimizden önceki hizmetleri yok sayma hakkına sahip değiliz.
Her yeni görevli kendinden önce edinilenlerin korunması sorumluğunun yanısıra, Lionsa nasıl katkı
ve imkan sunacağını da bilerek, birlik ve beraberliğimize imzasını gösterişten çok uzak bir şekilde de
atmalıdır.
Tüm Lionistlik çalışmalarımızda değişim ve gelişimle birlikte kurumsal sürdürülebilirliğe önem verilecektir. Lion olma kimliğimizi asla unutmadan, bizlere
tevdi edilen Lionistlik görevlerimizin bir yılla sınırlı
olduğunun bilinci ile, seçilmiş Genel Yönetmenlerimiz, Konsey Başkan Yardımcımız, Genel Yönetmen
1. ve 2. Yardımcılarımızla birlikte Lions’un geleceğini
doğru anlamda hazırlamaya çalışacağız.
2021-2022 çalışma döneminin Lions camiamıza, başarılarla dolu, sevgi ve saygının hakim olduğu, birlik
ve beraberliğimiz içerisinde mutluluk getirmesini
dilerim.
Bir dönem boyunca kullanacağımız MOTTO’muz…
“HER ŞEY SİZLERLE ÇOK GÜZEL OLACAK.”
Saygılarımla.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Muzaffer ÇETİN
118U Yönetim Çevresi 2021-2022 Dönemi Genel Yönetmeni

Selam; yol arkadaşım

Derken

Vakit tamam..

Bu gün de bitti

Vakit; insanlığın barış ve mutluluğu ülkemizin
güvenliği ve yücelmesi için çalışma vaktidir.

Hani demişti ya Mevlana,

Tutacak hiç yeri olmayan taşı kaldırmak ya da
İsmail CEM in dediği gibi “filleri kuyruğundan
tutup tepeleri aşırmaktır” görevimiz. Günler bitecek ama filler tükenmeyecek.
“Dünyayı değiştirebilen insanlar buna inanacak
kadar deli olanlardır.” -Steve Jobs

İşte söylüyorum
Her şey çok güzel olacak
Biliyorum.

Fazlasını düşle, fazlasını yap;

Kırmadan, incitmeden hoş bir seda bırakarak bu
gök kubbede, derelere bıraktığımız kağıttan gemiler gibi nereye gittiğiniz bilmediğimiz ancak
gözden kaybolana kadar takip ettiğimiz hizmetlerimiz kazınsın gönüllere. Varsın meçhul kalsın
ismimiz.

“İste, Çalış, Gülümse”

Virabismillah

Eğer hayal edebiliyorsan, yapabilirsin. Hayallerimiz de bir hedeflerimiz de

Yolunuz açık, aydın, başarılarınız daim olsun

Vakit tamam;
Hadi bi delilik yapalım.

Aslolan hizmet için adanmış gönüllerdir.
Başarı sizi bulmaz siz onu yakalamazsanız…
Geçmişe bakmıyorum artık,
Geçen geçti, giden gitti.
Dün dündü.
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S. Birten BILECIK
118E Yönetim Çevresi 2021-2022 Dönemi Genel Yönetmeni

Değerli Lions Ailem;
Lions 1917 yılında Melvin Jones önderliğinde

rarlılık, adanmışlık ve gönüllülük anlayışımızla
aynı yolda yürümeye devam edeceğiz.

kurulduğunda 1. Dünya Savaşının son zaman-

Örnek gösterilecek hizmetlerimizle, aidiyet

için yola çıkmışlardı. Bugünlerde 104. yılını ta-

için çalışacağız. Üyeliğine özenilen dayanışma-

larını yaşayan insanoğlunun, yaralarını sarmak
mamlarken yine “Nerede Bir İhtiyaç Varsa Orada Bir Lion Var” anlayışıyla yüzyılın en zorlu
savaşını vermeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde, dünyada 275 Milyon insana

hizmet götürerek bir rekor gerçekleştirilmiştir.
Rekor sayı organizasyonun büyüklüğünün ve
birliğinin gücünü ortaya koymuştur. Olağanüs-

tü bir fark yaratılarak Türk Lions’u örnek çalışmalara imza atmıştır.

2020-2021 Dönemi 118 E Genel Yönetmeni
Sn. Sibel Güllü ve tüm çalışma arkadaşlarını

Türk Lions’u adına gösterdikleri hizmetler ve
çalışmalar için yürekten kutluyorum.

2021-2022 Dönemine başladığımız bugün, ge-

çen dönemden başlayan çalışmalarımızla Pandemi süreciyle ertelenen organizasyonlar için
daha planlı daha öngörülü, daha hibrit çalışmalar ortaya koymak için hedefler belirledik.

Güncel durum olumsuz görünse bile, bu süreçte

kaybettiğimiz Lion ve Sağlık Çalışanları anısına

yapılacak hizmetlerimiz devam edecektir. Ka-

duygusunun artması ve sürekliliğin sağlanması

nın yüksek olduğu bir yapıda hizmet üretecek
üyelerimizi şimdiden kutluyorum.

Dönem öncesinde motivasyonumuzu arttırmak,
kabine üyelerimizi takdim etmek, kaynaşmak,
eğlenirken öğrenmek için düzenlediğimiz Başkanlar Motivasyon Kampımız Şile/Sign Ho-

tel’de gerçekleşti. Katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Tüm çalışmalarımız Türk Lions’unu daha da
güçlü kılacak, barış ve kardeşlik içinde yüceltmek için olacaktır.

Leo’larımız ile ortak çalışmalarda, işbirliği içinde olmak dönemde en önem verdiğimiz konulardan biri olacaktır.

Birlik ve beraberlik bütün zorlukları aşmanın

başlıca anahtarıdır. Bu anahtar dostluk kardeşlik ve dayanışma kapılarını da açacaktır.

Beklenen Hizmetleri Birlikte Yapacağımıza
olan inancımla

En derin Lions sevgi ve saygılarımla

OCAK - HAZİRAN 2021
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DEĞİŞEN BİR DÜNYADA UZAKLARI YAKIN EDEN
103. ULUSLARARASI KONVANSİYON
EKRANLARDA...

103. ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ SANAL KONVANSİYONU
25 Haziran - 29 Haziran 2021
Danyal Kubin & Faika Evrim Uysal
Hep beraberlerdi, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar bile...

“Bütün mesafeler gönlünüzün nerelere ulaştığıyla ilgilidir. Bazen kilometrelerce mesafeler size dünyanın bir ucu
gibi gelebilir. Bazen de aynı odadaymışcasına yakınsınızdır aslında. İnsanlığa hizmet için birbirine sımsıkı bağlı
kalplerin özlemle ve heyecanla çarptığı, uzakları yakın eden küresel bir buluşma:
LCICon 2021 dijital ekranlarda.”



Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVID-19 küresel salgınının yol açtığı kısıtlamalar sebebiyle, önce ertelenen ve daha sonra iptal edilen 103.
Uluslararası Lions Singapur Konvansiyonu 2020,
Uluslararası Board kararıyla konvansiyonun 2021
yılında Montreal’de düzenlenmesine onay verilmişti.
Pandeminin ne yazık ki devam ediyor oluşu sebebiyle, Montreal yerine bu yıl ilk defa sanal olarak dijital
bir platformda gerçekleştirilen konvansiyon, ümid
ediyoruz ki 2022 yılında Kanadalı Lion’ların ev sahipliğinde Montreal’de yüzyüze düzenlenecek. 104.
Uluslararası Lions Konvansiyonu’nu hep birlikte el
ele coşkuyla karşılamak üzere...
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Sanal
Uluslararası
İzlenimleri...

Konvansiyon

103. Uluslararası Lions Konvansiyonu 120’den fazla üye
ülkeden kayıtlı olarak 19.700 Lion, Leo ve konukların
katılımıyla 25 Haziran - 29 Haziran arasında sanal olarak gerçekleştirildi. Konvansiyonda 8600 delege olduğu
açıklandı.
Konvansiyon kayıt ücretleri; 30 Nisan’a kadar erken kayıt fırsatıyla Lion’lar için 50 Amerikan Doları, 1 Mayıs’dan itibaren ise 75 Amerikan Doları olarak belirlenmişti. Leo’lar için kayıt ücreti 30 Amerikan Doları’ydı.
Yılın sanal buluşması, bireysel izlemeye alternatif olarak
tek bir şifre ile toplu izlemeye de müsaitti. Katılımcı sayısı, davetli ve kayıt dışı izleyicilerle birlikte açıklanan

TURKEY
rakamdan çok daha fazlasıydı. LCICon 2021 çevrimiçi
katılım imkânı sağlaması nedeniyle, bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük konvansiyon olarak hatırlanacak. Amerika saatiyle 5 gün boyunca sabah 8’de başlayan konvansiyon, Türkiye saatiyle öğlen 4’de başladı.

Konvansiyon başarılı ögelerle oluşturulmuş dinamik
bir alt yapıyla, hem canlı hem de bant yayınlar olarak
desteklenmişti. Ekip ruhuyla ve ciddi emeklerle koordine edilen yılın en büyük buluşması, içerik olarak dopdoluydu. Oak Brook, Illinois’de bulunan Uluslararası
Lions Genel Merkez binasının girişinde yer alan geniş
hol stüdyoya dönüştürülmüştü. Bu sayede ana sahne etkinliklerinde zaman zaman stüdyodan canlı bağlantıya
geçilerek, sanal buluşmaya bir hareket kazandırılması
önemli bir detaydı. Daha önceden kayıt alınarak günlük
program akışına göre bant yayına verilen video’lar ile iyi
organize olmuş bir konvansiyona şahit olduk.
Konvansiyon Yöneticisi Gloria Geske, program akışının ana koordinatörüydü. Sahne arkasındaki LCI görevlileri ve teknik kumanda ekibi tarafından titizlikle
organize edilen buluşmanın sunuculuğunu Mia Park ve
Rick Walker üstlendi. Sempatik sunumları ile ortamı
ısıtan ve hareketlendiren Mia ve Rick, konvansiyon jeneriklerinde de sık sık yer aldılar.
Konvansiyon dijital platformu (https://onlinexperiences.
com) karmaşık olmayan ara yüzüyle kullanıcı dostuydu.
Platformda yer alan sekmeler; 43 video’dan oluşan program içerikleri,
seçim ve oylama, LCIF-Kampanya 100, LCI departmanlarından oluşan 12 farklı sergi
salonu kabinleri, sosyal medya
ağları grubu, LCIF bağış birimi,
teknik destek birimi ve LCI-Shop
olarak net bir şekilde gruplanmıştı.
Sergi salonu kabinlerindeki LCI çalışanları, konvansiyon boyunca üyelerin sorularını yanıtladı. Katılımcılara
anı rozetleri ve katılım sertifikaları dijital olarak sunuldu. Yeni bir haber, LCI’ın resmi web sitesinde yer alan
“virtual events center” tanıtıldı. Böylece Lions’un sanal
etkinliklerini buradan takip edebileceğiz.

Nasıl olacak diye aylardır merakla beklerken sonunda o gün
geldi. Dünyanın dört
bir yanındaki Lion
ve Leo’ların hizmetlerini
kutlamaları
için sanal bir ortamda biraraya gelindi.
Tek kelimeyle dört
dörtlüktü. Konvaniyon süresince düzenlenen kampanyalara destek olundu. Küresel hizmet hedeflerimizden biri olan “Açlıkla
Mücadele” kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki
topluluklara 1 milyondan fazla yemek servis edilerek 1
Million Meal Challenge başarıyla tamamlandı. LCIF
Kampanya 100 hedefine daha çok yaklaştı. Artık zirveyi
daha net görebiliyorlar.
Konvansiyona katılan üyeleri neler bekliyordu, haydi
bir göz atalım. Katılımcılar, farklı konuları hedef alan
ve alanında deneyimli konuk konuşmacıların yer aldığı bilgilendirici seminerlere katıldılar. Yaklaşan hizmet
döneminin liderlerini seçtiler. Hizmetlerini nasıl geliştirebileceklerini konvansiyona özel hazırlanan kaynaklardan öğrendiler. Lion ve Leo hizmetleriyle gurur
duydular. Sohbet odaları üzerinden paylaşımlar yaptılar.
Lions’un girişimlerinin daha yakın bir perspektiften
tanıtıldığı ufuk açan toplantılara eşlik ettiler. Ülkeler
resmi geçidi olan Parad’ı ilgiyle izlediler. Ülkelerin bayrak töreninde kendi bayrakları ne zaman çıkacak diye
merakla beklediler. Sahne şovları izlediler ve müziğin
keyfine vardılar.
Kısacası bu organizasyona LCI’in davetlisi olarak katılmış olmak, hem bir Lion olarak hem de LION Dergisi
Türkçe Baskısı görevlileri olarak başlı başına heyecan
verici bir deneyimdi. Lions ruhunu her fırsatta hissettiğimiz, hizmetlerden ilham aldığımız, pek çok şey
öğrenerek bilgiyle güçlendiğimiz ve ulaşılan hedefleri
eğlencelerle kutladığımız dijital bir dünyayı adımladık.
Ancak şundan eminiz ki; gelecek konvansiyonların seminer ve ana sahne etkinlikleri mutlaka kayıt edilerek
canlı buluşmayla eş zamanlı yayınlanmalı. Çeşitli sebeplerden dolayı buluşmaya katılamayan üyeler, böylece
sanal olarak bu organizasyonun bir parçası olabilirler.
Lions ruhu söz konusu olunca, mesafeler hiçbir şeye
engel olmamalı. Değişen bir dünyada dijital olarak çevrimiçi olmayı, hayatımızın bir parçası haline getirmeyi
benimseyebilecek miyiz, siz ne dersiniz?
Derginin dijital baskısını ekranlarınızdan açıp bu yazıyı okumaya başladığınıza göre hazırsınız demek, şimdi
arkanıza yaslanın, başlıyoruz...
OCAK - HAZİRAN 2021
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Konvansiyon Etkinlik Programına Dair
Günbegün Detaylar...
Ajandamıza Aldığımız Notlar

Toplam 43 video’dan oluşan 32 saatlik bir arşiv! Ana
sahnede gerçekleştirilen birbirinden güzel 10 farklı
etkinlik zengin bir içeriğe sahipti. Bir çok konuda bilgilendirici 21 seminer düzenlenmişti. Küresel hizmet
projelerinin sergilendiği 12 video, dünyanın dört bir
yanındaki LIONS’a açılan bir pencereydi. Canlı düzenlenen bir konvansiyonda olsaydık, bu kadar saatlik
bir içeriği izleyebilmemiz mümkün olamazdı. Bu sefer
çok farklıydı. Bu yüzden sadece konvansiyon izlenimleri
ile sınırlı kalmayıp etkinlik programının her bir oturumunun kapsamını sizlere aktarmak istiyoruz. Şu sıralar
LCI’ın sosyal medya hesaplarından birer birer paylaştığı video’lar, konvansiyonun sadece öne çıkan anlarından
kolaj kesitler sunuyor. Arşivlenen ve şuan için paylaşıma kapalı olan içerik, kitap gibi öyle kıymetli ki... Sanal
LCICon deneyimini eğlencenin yanı sıra bilgi donanımı ile fırsata dönüştürmek isterseniz, arşivlenmiş tüm
kaynak video’lar 31 Temmuz 2021’e kadar konvansiyon
platformda erişime açık olacak. Belki de katılacağınız
hiçbir eğitimde, üstelik bir de eğlenerek bu kadar çok
bilgiye ulaşamayacaksınız. Tüm detaylarıyla konvansiyon programını sizler için derledik. Konvansiyona katılamayan okurlarımızı o günlere götürmek istedik. Sıcak
bir yaz gününde evlerimizdeyiz, saat 16:00 ve büyük
buluşma sanal kapılarını sizlere açıyor.
25 Haziran 2021
Konvansiyonun ilk günü, küresel Lions ailemizin Leo
ve Lion’larının hizmet projelerinin tanıtıldığı ve hizmette çeşitlilik içeren video’larının (Showcase) yayınlanmasıyla başladı. Katılımcılar tam da Lions’un felsefesine uygun olarak “Hizmet Ediyoruz” misyonuyla 12
serilik güzel bir başlangıçla karşılandı. Hizmet etmek
uzun soluklu bir maraton. 12 kulvarlık ve iki seneye yayılan bu hizmet maratonunda, uluslararası bir birliğin
üyesi olan Leo ve Lion’ların hizmetlerinin ilham verici
hikâyelerine şahit olduk. Türkiye’nin de aralarında olduğu 35 ülkenin yer aldığı, yaratıcı ve yenilikçi Leo ve
Lion’ların topluluklarında ses getiren etkili hizmet pro12
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jelerini izlemek ufuk açıcıydı. LCI İletişim, Tanıtım ve
Pazarlama Birimleri’nin derlemiş olduğu video’lar, 11
dilde alt yazı ile ayrıca desteklenmişti.
İstanbul Üsküdar Lions Kulübü’nün Durak Kütüphanesi eğitim projesi, 05 numaralı video’da tanıtıldı. Ardından gelen 06 numaralı video’da İstanbul Ulus Lions
Kulübü’nün ekolojik yaşam üzerine geliştirdiği, saksıda
yetişen ve Yenilebilir Bahçe adlı çevre hizmet projesi ile
yine Ulus Lions Kulübü’nün Arı Yoksa Yaşam Yok adlı
çevre hizmet projesi, 09 numaralı video’da paylaşıldı.
Sözlü ve yazılı sunumların metin içerikleri, görseller ve
seçilen müzikler etkileyiciydi. Üsküdar ve Ulus Lion’larının Türk Lions’unu uluslararası arenada başarılı hizmet projeleriyle temsil etmiş olmaları gurur vericiydi.
Dört gün süren DGE eğitim programlarının sonuncusunun kutlandığı, yönetim çevrelerinin seçilmiş genel
yönetmenlerinin ve eşlerinin katıldığı seminer ile konvansiyon programı devam etti. Seminere VP Alexander
ve DGE Seminer Lideri PDG Paradiso konuk konuşmacı olarak katıldılar. Uluslararası Lions ve LCIF’ten
en son haberlerin paylaşıldığı, Lion’lar ve misafirlerden
gelen motive edici mesajların yer aldığı genel oturum
oldukça keyifliydi. Ve ardından bir sonraki oturum
başladı. Ortak çıkarları paylaşan 55’den fazla çoğul yönetim çevresi ile 300’den fazla Lion ve Leo üyelerinden oluşan LCI Trading Pin Club (LITPC) oturumu
merak uyandırıcıydı. Daha sonra yayına verilen, Lions
Learning Center (LLC), MyLearning Record raporu
ve Insights-Learn uygulamasının özelliklerinin vurgulandığı giriş oturumu oldukça faydalıydı. Ve kısa bir ara.
Konvansiyon etkinlikleri arasında 5 dakika süren molalarda, Lion Jesse Colón ile esneme egzersiz video’larının yayınlanması çok iyi düşünülmüştü. Günün son
oturumu, Seçim Komitesi Lideri PID Sid L. Scruggs
III tarafından yönetilen Aday Saptama Komitesi’nin
toplantısıydı. Seçim Kurulu Başkanı PID Nesim Levi’ydi.
İlk günün özeti tam bir okul gibiydi. Yeni Lions Basın Merkezi’yle kulüplerin tanıtımına yönelik yenilikçi
araçları keşfettik. LCI Stamp Club (LISC) tarihçesinin
anlatıldığı ve kulüp mükemmellik ödülü kriterlerinin
bir yol haritasının işlendiği seminerlere katıldık. Kulüplerin hizmet faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olacak
kaynaklara ulaştık. Leo’ların ve genç Lion’ların liderlik rollerini nasıl üstlendiklerini ve beraberinde Lions
organizasyonunun çeşitli kulüp türleriyle nasıl güçlendirildiğini öğrendik. Dijital bağlantılar aracılığıyla toplumda bir etki yaratmak için sosyal medya kanallarının
nasıl kullanacağını izledik. Hatta arşivlenen video’ları
konvansiyon bittikten sonra tekrar tekrar izleyerek notlar aldık.
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26 Haziran 2021
Günün ilk bilgilendirme oturumunda; delegeler Resmi
Prosedür Kuralları’nı kabul ederek oylama hakkında
bilgilendirildiler. Tüzükteki değişikliklerle ilgili ayrıca
bilgi alan delegeler, tek başkan adayı olarak tanıtılan
Douglas X. Alexander’ın, uluslararası direktör adaylarının ve 3. başkan yardımcısı adaylarının sunumlarını
izlediler.
Sanal bir eğitimi sunmak veya kolaylaştırmak için harika ipuçlarının sağlandığı günün ikinci oturumu oldukça faydalıydı. Hizmet koordinatörleri mutlaka izlemeli.
TikTok ve Instagram Reels gibi sosyal medya formatlarının nasıl çalıştığına, gençlerin onları neden sevdiğine ve bu araçların kulüpler tarafından kullanımına dair
ipuçlarına genel bir bakışın sunulduğu üçüncü oturum
ilgi çekiciydi. Geçmiş uluslararası direktörlerin sunumuyla başlayan dördüncü oturum, başarılı bir bölge başkanı olmaya yardımcı olacak temel kaynaklar hakkında
bilgiler içeriyordu. Uluslararası Başkan 2. Yardımcısı
Brian E. Sheehan’ın da konuk koşmacılar arasında yer
aldığı beşinci oturumda ise, Lions Göz Bankaları’nın
dünya çapında görüşü nasıl koruduğu anlatıldı. Sunuma
katılan Leo ve Lion’lar, göz bankalarına nasıl yardımcı
olabileceklerini keşfettiler.

Günün son etkiliği olan ve herkesin heyecanla beklediği
Ülkelerin Parad’ı olan geçit töreni bu sene ilk kez sanal
olarak düzenlendi. Yönetim çevrelerine özgü kıyafet ya
da yerel kostüm giyerek ikonik bir mekanda yürüyen ya
da dans eden grupların geçit töreni, kaçırılmayacak bir
şölendi. Önceden hazırlanmış olan görüntüler, binlerce
konvansiyon katılımcısının keyif alacağı muhteşem bir
sanal geçit töreni oluşturmak için bir araya getirilmişti.
Bazı ülkeler geçmiş konvansiyon kayıtlarından oluşan
görüntüler göndererek Parad’ın renkli geçmesine katkıda bulundu. Geçit töreninde verilen kısa aralarda,
geçmiş uluslararası başkanlar ve yeni başkanlar bant
yayınlarla Lions’u selamladılar. Programın sonunda, IP
Coi’nin “İyilik ve Çeşitlilikte Birleşelim” temasının; en
iyi yansıması, ey iyi müzik/bando, en iyi koreografi, en
iyi kostüm/geleneksel kıyafet, en iyi dekor tasarımı ve
en iyi mekan olmak üzere altı kategoride ödüller veril-

di. Delege oylarıyla seçilen Malezya birinci, Çin ikinci,
Hong Kong-Macao üçüncü oldu. En iyi müzik/bando
birincisi Amerika, ikincisi Gahana ve üçüncüsü Nepal’di.

27 Haziran 2021
Günün ilk buluşması ana sahne etkinliği (Plenary 1)
ile başladı. Kore davul soloları ve milli dansları ile açılış yapan etkinlik, uluslararası bayrak töreniyle devam
etti. 200’ü aşkın ülke, 48.000’den fazla kulüp ve 1.4
milyondan fazla üye bayrak geçidinde temsil edildi.
Lions logolu sarı t-shirt giyen LCI çalışanları, sağa ve
sola doğru savurdukları ülke bayraklarını taşıyarak yürüdüler. Stüdyo HQ’da gerçekleşen geçide, genel merkezin bahçesinden görüntüler de eklendi. Daha sonra
IP Choi’nin pandemi sebebiyle iki yıl süren ve hizmet
dönemine damga vuran etkinlikler sergilendi ve hayatından kesitler sunuldu. Barış Posteri ve Kompozisyon
Yarışması kazananlarının daha yakından tanıtıldığı bölümde, Lions hizmet hikâyelerinin kutlanmasıyla sona
erdi.
Lion ve Leo’ların
hedeflerine
ulaşabilmeleri için bağış
toplama
fikirlerine
odaklanıldığı
LCIF’in Kampanya 100 semineri,
konvansiyonun
en
önemli seminerlerinden biriydi. Leo Kulüp Danışma Paneli
temsilcileri; Leo deneyimini geliştirmek
için yeniden markalaşma, web sitesi ve farklı kaynaklar da dahil olmak
üzere Leo Kulüp programındaki en son güncellemeleri
paylaştı. Sıradaki oturumda, İhtisas ve Özel İlgi Kulüpleri Programı’nın özellikli yeni kulüpler kurmak ve hizmet fırsatlarını genişletmek için kapıları nasıl açtığına
yer verilmişti.
OCAK - HAZİRAN 2021
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LCIF Başkanı IPIP Gudrun’un yönettiği LCIF Kuruluş Kutlaması, günün son etkinliğiydi. Konvansiyonun açık ara en çok rağbet gören buluşması eğlencelerle zenginleştirilmişti. Opera sanatçısı soprano Elena
Nechayeva’nın mini konseri, Simply Three grubunun
akustik performası, Le Petit Cirque kızlarının akrobasi gösterisi ve aktör-müzisyen Michael Cavanaugh’ın
sahne performası izlenmeye değerdi. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’mızın, hizmetleri dünya çapında
nasıl güçlendirdiğine dair hikâyeler paylaşıldı. Ayrıca
LIONS’un Birleşmiş Milletler ile tarihi ortaklığının
anlatıldığı etkinlikte, cömert bağışlarıyla Lions’un hizmetlerine rekor düzeyde destek sağlayan kişiler, model
kulüpler ve LCIF marka sponsoru partnerleri tanıtıldı.
Kampanya 100 için düzenlenen bağış kampanyasındaki
son durumun Başkan PIP Yamada ve Başkan Yardımcısı PIP Moore tarafından aktarıldığı dolu dolu bir program izledik. Kampanyanın bu sene son senesi. LCIF’in
300 milyon Amerikan Doları tutarındaki tarihi hedefe
ulaşmasına az kaldı. 2 saat süren etkinlikte 76,494,000
Amerikan Doları bağış toplandı. Konvansiyon sonunda
ulaşılan rakam ise 211,088,854 Amerikan Doları oldu.
Tam adıyla Kampanya 100: LCIF Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Bağış Kampanyası, 2022 yılının Haziran
ayına kadar devam edecek. Her bir 2 Dolarlar, karşılanmamış ihtiyaçların temin edilebilmesi için o kadar kıymetli ki... LCIF’in çağrısına kulak vermek hizmetleri
güçlendirecektir.
28 Haziran 2021
Günün ilk buluşması canlı ana
sahne etkinliği
(Plenary 2) ile
yüksek enerjili
bir dans performansıyla başladı.
İyilikle Bağlıyız
sloganıyla sahneye
konulan
giyilebilir ışıklı
dans
gösterisi
büyüleyiciydi. Ve
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sırada özel bir konuk vardı. Çok küçük yaşta lösemiye
yakalanan ve onu yenen genç yeteneğin hikâyesi ve solo
keman performansı hepimizi etkiledi. Devam eden etkinlikte, Birleşmiş Milletler’in en genç Barış Sözcüsü
ve en genç Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai ile dokunaklı bir röportaj gerçekleştirildi. Taliban
zulmüne karşı dimdik ayakta duran insan hakları savunucusu Pakistanlı Malala, yaşam öyküsünü anlattıktan sonra başlayan söyleşinin konusu kadın eşitliğiydi.
Devam eden programda, Kampanya 100’ün hayranlık
uyandıran tanıtım sunumuna ve LCIF liderlerinin konuşmalarına yer verildi. Bu arada belirtmek isteriz ki,
LCIF’in yüksek standartlara sahip etkili tanıtımlarının
prodüksiyonunu çok beğeniyoruz.
Küresel üyelik yaklaşımı üzerine oluşturulan bir sonraki
oturumu LCIF’inki takip etti. Tüm farklı hibe türlerine genel bir bakışın ardından, hibe başvurularına dair
10 ipucunun anlatıldığı oturum dikkate değerdi. Daha
sonra Lions Quest oturumu başladı. Sosyal-duygusal öğrenmede bir lider olan LQ ve bu altın standart
programın topluluklarda nasıl uygulanabileceği hakkında bilgiler verildi. Bunun yanı sıra LQ Hibesi ve hibe
talep koşulları anlatıldı. New Voices Girişimi ve beş
yıllık önemli bir stratejik planlama girişimi olan LCI
Forward ile ilgili herhangi bir oturum yoktu. Günün
diğer oturumunda Lions marka değeri üzerine yoğunlaşılmıştı. Üyeliği artırmak, kulüplerin markalaşması ve
tanıtılması, pazarlama-halkla ilişkiler ve tanıtım materyallerine dair kaynakların paylaşılması Lions’un vizyonu adına kayda değerdi. LIONS markasının bilinirliğinin ve bu sayede görünürlüğünün artırılması adına,
dergimiz için önemli olan bu sunumu dikkatle takip ettik. Son oturumda, GAT liderlerinin yönetim çevreleri
ve topluluklarında kalıcı bir etki yaratması için önerilen
altı önemli adım incelendi.
Lion’ların yeni hizmet dönemlerinin yönetim kurulu

TURKEY
üye liderlerini seçtiği oylama bugün yapıldı. Uluslararası Başkan ve Yardımcıları (5 aday) ile Yönetsel/
Tüzüksel Alanların Uluslararası Direktörleri (17 aday)
olmak üzere 22 aday oylandı. Merakla beklenen Uluslararası Başkan 3. Yardımcısı oylamasında iki Brezilyalı aday Rosane ve Fabricio için delegeler seçimlerini
yaptı ve ayrıca tüzüksel değişiklikler de bu toplantıda
oylandı.

Ve günün finali ve eğlence zamanı... Canlı olarak
yayınlanan Kükrememizi Duy etkinliği bizim favorimiz oldu. Michael Cavanaugh’ın katılımcıların istek
şarkılarından oluşturduğu şarkı listesi ile güzel vakit
geçirdik. Sohbet odasına katılarak kendisinden üç istek şarkıda bulunduk. Gece bizim için tam bir müzik
ziyafeti ile sonlandı.

Bu günün ilk buluşması ana sahne etkinliği (Plenary
3) ile başladı. Seçim sonuçları açıklandı ve seçimi
Fabricio Oliveira kazandı. Uluslararası başkan yardımcıları da tekrar seçilerek görevlerinde bir üst kademe atlamış oldular. Douglas X. Alexander birliğin
uluslararası başkanı ilan edildi. Aynı saatlerde İstanbul’da gerçekleşen 53. Ulusal Konvansiyonu’muzda
barkovizyondan canlı olarak izlenen törende; 202122 Hizmet Dönemi’nin altı genel yönetmeni, tüm
dünya ile aynı anda yeminlerini ettiler. Böylece 700’ü
aşkın genel yönetmen, yeminlerini ederek devir teslim törenlerini gerçekleştirmiş oldu.
IP Alexander’ın konuşmasının ardından, dönem
hedeflerini ve temasını içeren video yayına girdi.
LIONS’un 2021-22 Hizmet Dönemi 104. Uluslararası Başkanı IP Alexander’ın “Gönülden Hizmet
Yolumuza Rehberlik Edecektir” sloganı geceye damgasını vurdu. Konvansiyonun son oturumu ise canlı
olarak gerçekleştirildi. Seçilmiş uluslararası başkan
ve yardımcıları aynı karede buluşarak mesajlarını
ilettiler. Seneye 104. Uluslararası Konvansiyon için
Montreal’de buluşma dilekleriyle konvasiyon yayını
sona erdi.

29 Haziran 2021
Konvansiyonun son gününden anlamlı gibi bir başlangıç. Amerikalı ünlü blues şarkıcısı ve söz yazarı
Bill Withers’in “Lean On Me” şarkısı, dünya Leo’ları ve Lion’ları tarafından koro olarak seslendirildi.
Farklı ülkeler, diller ve kültürler hep birlikte “Yaslan
Bana” dediler. Şarkının sözlerinin Lions’un misyo-

nuyla birebir örtüşmesi ve hizmete gönül verlenlerin
müziğin evrenselliği ile hizmet ruhunu aktarması günün unutulmazlarındandı.

Kendini insani hizmetlere gönülden adamış mücadeleci Lion, Leo ve Lion dostu sevgili okurlar,
Konvansiyon o kadar çok eğitici, ufuk açıcı ve bir o
kadar da eğlenceliydi ki.. Umarız sizler de izlenimleri ve program detaylarını beğenmişsinizdir. Ne yazık
ki küresel salgının devam ediyor oluşuyla kısmen de
olsa evlerimizdeyiz. Seyahat seçeneklerimiz kısıtlı
ve birbirimizden uzunca bir süredir ayrıyız. Büyük
buluşma için 5 gün boyunca ekranlarımızın başına
geçtik ve mesafeleri aşarak sanal olarak birbirimize
bağlandık. Dünya Lions ailemizle iki yıl sonra tekrar buluştuk, hizmetlerimizi kutladık. Hep birlikte,
yakın gelecekle ilgili insanlık adına neler yapmamız
gerektiğinin bir yol haritasını oluşturduk. Sanal ya da
yüzyüze kim bilir belki de ikisi bir arada, LCICon
2022’de görüşmek üzere.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Lions Quest Türkiye Zirveye Yerleşti
Nilgün E. Niord, Lions Quest MD Direktörü

3100 Öğretmene Lions Quest Eğitimleri Verilerek Yılların Rekoru Kırıldı



Edirne’den Ardahan’a 81 kentin her köşesinden,
köy öğretmeni ağırlıklı olmak üzere 3100 öğretmene
Lions Quest eğitimleri verilerek yılların rekoru kırıldı. 2020-21 Hizmet Dönemi’nde, geçmiş 12 yılda
yapılan eğitimlerin toplamına yakın sayıda eğitim tamamlandı.



T

üm dünyayı etkisi altına alan pandemi, sosyal
duygusal becerilerin önemini ve değerini yükseltti. Lions Quest Türkiye ekibi, çok hızlı hareket ederek Covid 19 ile “yeni hayat” başlar başlamaz
eğitimleri çevrimiçine uyarladı. Sunumlar ve eğitim
akışı çevrimiçi formatına uygun bir hale getirildi. İkişer
gün toplam 6 saat olarak düzenlenen canlı buluşmalar
dışında, whatsapp gruplarında ödev verme ve iletişim
sağlanarak eğitimler canlıdan daha uzun zamana yayıldı. Her eğitim sonunda kayıt altına alınan dijital sertifika törenleri yapıldı, öğretmen rehber kitapları dijital
olarak sahiplerine ulaştırıldı. LQ Türkiye bünyesinde
yer alan 5 eğitmen, Lions Quest - Yaşam Becerileri eğitim programı alanında uzmanlaştı. Zoom teknolojisinin
tüm olanaklarının kullanılmasıyla, en az canlı eğitimler
kadar etkili bir LQ eğitim programı ve uygulamasını
öğretmenlere aktarmak mümkün oldu. Odalara bölünmüş grup çalışmaları, annotate kullanılarak yapılan
çizimler, sunumlar hazırlama, chat üzerinden iletişim
kurulması ve anketler son derece etkin kullanıldı.
2020’nin Haziran ayında başlayarak 2021’in Haziranına kadar toplam 130 eğitim gerçekleştirildi. Şişli ve
Kartal Belediyeleri’nin ana okullarının tüm öğretmenlerinin yanı sıra, Lion Gülümser Hürgel öncülüğündeki
Köy Öğretmenlerine Destek Derneği ve KODA (Köy
Okulları Değişim Ağı) aracılığı ile başlayan duyurular
kulaktan kulağa yayıldı. Ulusal Komisyon Koordinatörü
16
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PDG Şima Sunder koordinatörlüğünde, Yönetim Çevreleri Lions Quest görevli liderleri gece gündüz demeden çalışarak eğitim grupları kurdular. İnanılmaz yoğun
bir çalışma temposu ile eğitimleri organize ettiler.
Çevrimiçi eğitimlerde muazzam bir zaman ve para tasarrufu sağlandı. LCIF’in LQ fonuna ek olarak yerel
katkı sponsorlarca sağlandı. Kulüpler hiçbir bedel ödemeyerek sadece bölge organizasyonları gerçekleştirdi.
Böylece LQ programına sponsor olmaları mümkün
oldu. Yurdun değişik yerlerinden bir araya gelen öğretmenlerin tanışmaları, ortak çalışmalar yapmaları ve bu
sayede bilgi, deneyim alış verişlerinde bulunmaları, çevrimiçinin sunduğu büyük bir kazanım oldu.
Böylesine hızlı organize olarak yoğun bir programla
eğitimlere başlayan ilk ve tek ülke Türkiye oldu. Avustralya’dan Azerbaycan’a, Kıbrıs’dan Polonya’ya eğitimler
verildi. Türk Lion’ları “Çevrimiçi Lions Quest Zirvesi”
düzenleyerek Lion liderlere ev sahipliği yaptı. Böylece
zirveye katılan konukların programa olan destekleri ifade etmeleri sağlandı.
Yönetim Çevrelerinin 2020-21 Hizmet Dönemi görevlilerinin organize ettiği eğitim sayıları ve sponsor kulüp sayıları şöyle gerçekleşti: 118T (Yaşar Topaloğlu &
Gülçin Duran) ile 11 eğitim - 270 öğretmen - 10 kulüp,
118U (Seray Levent & Siber Yörük & Ayşe Taşçı) ile
5 eğitim - 118 öğretmen - 5 kulüp, 118R (Serpil Güleçyüz) ile 26 eğitim - 800 öğretmen - 7 kulüp, 118K
(Oral Özeken) ile 3 eğitim - 100 öğretmen - 2 kulüp,
118E (Fadime Alparslan & Gülümsel Hürgel) ile 69
eğitim - 1520 öğretmen - 5 kulüp, 118Y (Feyza Bozok
& Gökşin Günderen) ile 16 eğitim - 292 öğretmen - 5
kulüp rakamlarına ulaşıldı. Lions Quest eğitimleri bu
seneye damgasını vurarak zirveye yerleşti.

TURKEY
118K Yönetim Çevresi öncülüğünde ve organizasyonuyla, eğitmen Oral Özeken tarafından TEGV‘in uzman
eğitmenleri LQ eğitim modüllerinde eğitilecek ve yüzlerce gönüllü tüm ülkede LQ İlk ve Ortaokul programını okul dışı uygulayacak. Lions Quest MD118 - Ülke
Koordinatörü Niord, 2021-22 Hizmet Dönemi’nde LQ
Programına desteklerin ve iş birliklerinin devamını diliyor, giderek genişleyen ve zenginleşen güçlü bir Lions
Quest Türkiye ekibi adına sevgi ve saygılarını iletiyor.

Eğitimlerle ulaşılan her öğretmen, zor günlerde bu eğitimin kendilerine bir armağan olduğunu ifade ettiler. Öğretmenlerin sertifika törenlerinde, izinleriyle kaydedilmiş
program ve eğitim için yüzlerce övgü ve teşekkür söylemi
zaman zaman LQ sosyal medya hesaplarından yayınlamakta. Eğitimlere katılan tüm öğretmenlerin bir e-posta
grubunda birleştirmesi neticesinde, geniş bir öğretmen
ağı oluşturuldu.

Programın köy öğretmenlerine duyurulmasında büyük
katkısı olan öğretmenlerden ve iki eğitmenin de katılımıyla, Türk Lions’unun ilk öğretmenler ihtisas kulübü
olan Fatih Lions Quest Öğretmenler Dal Kulübü kuruldu. Kulüp; Lions Quest’i yaygınlaştırma misyonunun
yanı sıra, köy öğretmenlerine değişik konularda eğitimler
düzenlemeyi üstlendi. Kısa sürede Türk Böbrek Vakfı’nın
sağlıklı beslenme eğitimi, satranç, hızlı okuma ve ilk yardım eğitimlerinin çevrimiçi olarak yüzlerce öğretmene
ulaşmasını sağladı. İstanbul Fatih Lions Quest Kulübü,
çalışmalarına büyük bir heyecanla ve motivasyonla devam ediyor.
Çevrimiçi eğitimlerin sağladığı avantaj ve kolaylık nedeniyle, bundan sonra hayat normale dönse bile camdan
cama eğitimlerle daha binlerce öğretmene ulaşılmaya
devam edilecek. Yeni dönemde yeni açılımlar bizleri bekliyor. Kısaca bazılarından bahsedecek olursak; Antakya
Erol Bilecik Meslek Lisesi ve İstanbul Irmak Okulları
LQ pilot ve örnek okulları olarak belirlendi. TÜSİAD
desteği ile meslek okulları programı geliştirilecek. Lions
Quest ve TEGV iş birliği yolda, hazırlıklar devam ediyor.

Ҫorlu Lions Kulübü’nün
Projesi LCIF Tarafından
Onaylandı
Nurcan Ergin, 2020-21 Dönem 1. Bölge Başkanı

Engelli Çocuklar Parkı
İstanbul Çorlu Lions Kulübü’nün engelli çocuklar için
hazırladığı park projesi LCIF’ten onay aldı. 12.551
Amerikan Doları eşleşen fon desteği sağlanarak proje
hayata geçirildi.

Çorlu Belediyesi işbirliği ile hazırlanan proje, Çorlu’da
yaşayan engelli çocukları ve ailelerini hedefliyor. Projede
özellikle; engelli çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onları topluma kazandırmak, engelli çocukların aileleri ve toplumdaki bireylerin engelli
çocuklarla doğru ve etkin iletişimini sağlamaya destek
olmak amaçlandı. Trakya’da bir ilk olan bu proje sayesinde; engelli çocuklar ve ailelerin sosyalleşmelerine katkıda
bulunularak engelli çocukların ruh ve beden sağlığına
olumlu bir katkı sağlanacak. Proje kapsamında park alanının tahsisi, altyapı, üstyapı inşaat ve çevre düzenlemesini Çorlu Belediyesi üstlendi. Çorlu Lions Kulübü de
LCIF fonuna yerel katkı fonlarını ilave ederek engelli
oyun parkı aletlerini, zeka oyunlarını ve basketbol potalarının temini sağlamıştır. Çevrede yaşayan halkın büyük
beğenisini ve takdirini kazanan park, Lions’un tanıtımı
için de çok faydalı olmuştur. Bu zorlu pandemi koşullarında topluma, özellikle engellilere hizmet edebilmenin
gururu ve mutluluğunu yaşayan Çorlu Lions Kulübü
üyelerini ve topluluk ortağını kutluyor, engelleri aşan bu
projenin hayırlı olması diliyoruz. Daha aşılacak çok engel
var. Başarılar Çorlu Lions...
OCAK - HAZİRAN 2021
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Bursa Nilüfer Lions Kulübü’nden...
Orkide Alakoç, 2020-21 Dönem Sekreteri

Kulüp Üyelerinin Her Ay Gerçekleştirmiş Oldukları Hizmetleri Sizler İçin Derledik
Yılbaşı pastamız
çocuklar için
Bursa Nilüfer Lions Kulübü üyeleri, köy köy gezen
10 gönüllü ve 10
öğretmen aracılığıyla Ağrı Dağı’nın
Doğu Beyazıt Binkaya köyünde yaşayan 50 çocuğa;
mont, bot, eldiven,
bere ve oyuncak
hediye
ederken,
üyeler Nilüfer Lions’un geleneksel yılbaşı pastasını bu
sene çocuklara kestirerek onların yılbaşı coşkusuna ortak oldular.
Gönüllü görme engelli okutmanlığı
Bursa Nilüfer Belediyesi BUGES’te görme engelli gönüllü okutman eğitimini tamamlayan kulübün dönem
sekreteri, bir yıldan bu yana seslendirdiği eğitim kitaplarıyla görme engelli bireylere yardımcı olmaktadır.
Kelime bulma yarışması
BUGES’in çevrimiçi ortamda düzenlemiş olduğu ödüllü kelime bulma yarışmasında, ion teknolojisi ile üretilen 30 adet ayyıldız tasarımlı koruyucu maske kulüp
tarafından görme engelli sporculara hediye edildi.
Aylık eğitim bursları
Türkiye’nin aydın, eğitimli nesillere ihtiyacı var. Bu
nedenle ihtiyacı olan fakat imkânsızlıktan eğitimlerini
bırakma noktasına gelmiş başarılı öğrencilere umut olmak için her ay 11 üniversite ve 2 lise öğrencisine burs
veren kulüp, her ay öğrencilere burs sağlamaya devam
ediyorlar. Bursların yanı sıra, uzaktan eğitime destek
olmak için 2 bursiyere tablet ve bilgisayar hediye edilmiştir.
LÖDER ziyareti
Kulüp üyeleri, Bursa Lösemili Çocuklar Yardım Derneği olan LÖDER’e 100 adet hijyenik maske ve 200 adet
hikâye kitabı hediye ettiler. Lösemi tedavisi devam eden
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ve iyileşmeyi bekleyen çocuklara moral olması için
Erginevler Sitesi’nde oyuncak kampanyası başlatan
kulüp üyeleri, toplanan kolilerce oyuncağı LÖDER
Rahime Gazioğlu Hasta Konukevi’ne teslim ettiler.
Covid-19 pandemisinde öğrenci olmak konulu web
seminerleri
Hatice Gani Erverdi Ortaokulu öğrencileri için Uzman Psikolog Gizem Torunoğlu eşliğinde interaktif
olarak birincisi düzenlenen web seminerinde; öğrenciler bu süreçte yaşadıkları kaygı ve stresle başa çıkmanın yollarını bazı nefes ve hareket egzersiz teknikleri
ile öğrendiler. Bir sonraki ay ikincisi düzenlenen web
seminerinde ise online eğitim, sınav stresi ve bunlarla
nasıl baş edileceği hakkında çocukları dinleyerek onlara yol gösteren uzman konuk konuşmacı, sadece öğrenciler için değil yetişkinlerin de hayatın her anında
başvurabilecekleri stresle baş etme yöntemlerini katılımcı Lion’larla paylaştı.
Covid-19 tedbirleri, bağışıklık sistemi, fitoterapi ve
Tip 2 diyabet konulu toplantı
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
pandemisine karşı alınacak tedbirlerin ve bağışıklığı
güçlendirmenin yollarının konuşulduğu kulüp toplantısında, konuk konuşmacı Fitoterapi Uzmanı ve Yazar
Dr. Ümit Aktaş Lion’larla birlikte oldu. Toplantıda;
küresel salgına karşı ozon terapisinin faydaları, doğal
ve prebiyotik beslenmenin önemi, Türkiye ve dünyada
Tip 2 diyabetin yaygınlaşmasının nedenleri, diyabetin beslenme ile ilişkisi, şifali bitki ve çaylar, fitoterapi
ve son olarak da tüm dünya devletleri ile Türkiye’nin
pandemiden çıkarmış olduğu ve alınacak dersler konuşuldu.

TURKEY
Öğrencilere meslek tercihlerinde destek oluyoruz konulu web semineri
Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ndeki son sınıf öğrencilerine
meslek seçimlerinde yardımcı olmak, öğrencilerin meslekler ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını bulmaları için 118U Leo’larından meslek sahibi ve çalışan
gençler ile birlikte web semineri gerçekleştirilmiştir. Toplantının konuğu Avukat Okan Karagöz, mesleği ile ilgili
merak edilenleri gençler için yanıtladı.
Sevgi Evleri
Bursa Sevgi Evleri’ndeki çocuklar için Selin Kutucular’ın
katıldığı ve Zoom platformu üzerinden kek ve kurabiye
pişirme workshop’u düzenledi. Katılımcıların sevgi ile
pişirdiği kekler ve kurabiyeler Bursa Sevgi Evleri’nde kalan 80 çocuğa ulaştırıldı.
Bursa Tip 1 Diyabet Derneği
İhtiyaç sahibi çocuklar için insülin pompası, set ve rezervuarı ile strip malzemeleri teslim edildi. Hem diyabet
hem de çölyak hastası olan bir çocuğa glutensiz gıda temini gerçekleştirildi.

New Voices - Yeni Sesler Lezzet Durağı
Türkiye - Bulgaristan Dostluk Köprüsü
“Kilometrelerce uzaklıklar dahi olsa arada... Sadece dost
olanların yollarını aşındırabileceği dostluk köprüleri,
ortak duygularla aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece
ebedidir.”

Zuhurat Aşevi
Ramazan ayında kulüp üyelerinin destekleriyle aşevine
gelen 200 kişiye iftar yemeği dağıtıldı.
Akülü Sandalye
Kulüp üyeleri 1 adet akülü tekerlekli sandalyeyi engelli
bir çocuğa teslim ettiler.
1 ton plastik kapak ile eğitime destek
1 ton plastik kapak biriktiren kulüp üyeleri, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Osman Köseoğlu Kız Yurdu’na teslim
ettiler. Kırsal bölgelerden gelen kız öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla, Lion’lar tarafından 1 kız
öğrencinin barınma ve okuma masrafları karşılanmıştır.
İlik nakli bekleyen hastaya destek ve oyun odası tefrişatı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sabahattin Gazioğlu
Çocuk Hematoloji Bölümü’nde tedavi gören ve ilik nakli
bekleyen 7 yaşındaki çocuğun ailesine, ihtiyaç listesindeki 235 kalem malzeme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adalet
Meral Güneş’e teslim edildi. 3500 hasta kapasiteli hastanenin Çocuk Onloloji ve Hematoloji Bölümü’nün oyun
odası tefrişatı ve 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet tablet
bilgisayar, 1 adet notebook ve renkli yazıcı olmak üzere
bilgisayar odası tefrişatı kulüp tarafından yapıldı. Demirbaş malzemelerin yanı sıra oyun odasına ayrıca eğitsel
malzemeler temin edilmiştir.

9 Mayıs 2021 tarihinde 118K Yönetim Çevresi Federasyonu ile Bulgaristan 130 Yönetim Çevresi arasında gerçekleştirilen “Lions New Voices Lezzet Durağı
Dostluk Köprüsü” İmza Töreni’ne katılan Türkiye 118K
Y.Ç. Genel Yönetmeni Lion Faruk Özçelik ve Bulgaristan 130 Y.Ç. Genel Yönetmeni Lion Aneliya Kaneva
ile Nilüfer Lions Kulübü üyeleri, dostluk adına unutulmaz ve yeni bir çığır açacak yapılaşmaya imza attılar.
Uluslararası Lions New Voices girişimine ortak olan
Nilüfer Lions Lezzet Durağı ekibinin organizasyonuyla her hafta gerçekleştirilen buluşmalar, NV girişimine
yeni bir ses, yeni bir renk ve hatta belkide ilk defa bir
lezzet kattı. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan
Türk kahvesi tanıtım ve sunumuyla başlayan çevrimiçi buluşmalar, ikinci etkinlikte çocuklar için kurabiye
pişirmeyle devam ederken, takip eden etkinliklerde de
kısır ve köfte yapan Lion’lara ve misafirlerine afiyetler
olsun diyoruz. Dostluk muhabbetlerinizin bol olmasını temenni ederiz. Türk Lions’undan Bulgar Lions’una
gönülden selam olsun...
OCAK - HAZİRAN 2021
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Turuncu Pedalşörler’in Üç Yıllık Yolculuğu
Alper Koçulu & Tuğdem Berna, 2020-21 Turuncu Pedalşörler Dönem Sözcüleri

Kadına Yönelik Şiddete Son!



Bu yazının düzenlenmesi sırasında, @turuncupedalsorler oluşumu ilk canlı yayınını Birleşmiş
Milletler Kadın Birimi (UN Women) 8 Mart 2021
Dünya Kadınlar Günü özel davetlisi olarak gerçekleştirdi.



Turuncu Pedalşörler Sanal
Bisiklet Sürüşü
Kadına yönelik şiddete karşı bu
dönem üçüncüsü düzenlenen
Turuncu Pedalşörler Bisiklet
Sürüşü’nü pandemi durduramadı.Yasaklar ve sağlık koşulları nedeniyle bu kez Instagram
filtresi kullanarak sanal sürüşe
çıkan Lion’lar ve Leo’lar; filtrede yer alan “kadına yönelik
şiddete son” sloganlı sanal turuncu kaskları ve sanal turuncu bisikletleriyle sosyal medya
çevrelerine meydan okudu ve bu yıl sokaklar yerine sosyal medyayı turuncuya boyadı.
Sürüşe İlgi Büyüyor...
Sanal sürüş için gerek sahne arkasında gerekse sanal
pedal başında, Türkiye’nin her bir yönetim çevresinden

Survivor yarışmasıyla tanınan
sporcu Ogeday Girişken,
2020 Salon Sürüşü
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230’u aşkın Lion ve Leo yer aldı. Halk katılımıyla birlikte 500 kişi hedefiyle yola çıkılan sanal sürüşte 5200
kişi pedal çevirirken, sürüş Instagram’da 163.000 gösterime ulaştı. Arzu Kaprol, Asuman Bora, Birgen Engin,
Deniz Özerman, Melek Şahin, Murat Onuk ve Özlem
Güvelli gibi sevilen sanatçılar sanal sürüşe katılırken
Ertan Balaban, Ogeday Girişken ve Atakan Işıktutan
gibi tanınmış sporcular projeye salon sürüşüyle destek
verdi.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Hollanda Başkonsolosluğu, İBB Spor İstanbul ve LCIF
Başkanı - Geçen Dönem Uluslararası Başkanı Gudrun
Yngvadottir sanal sürüşe sosyal medya hesaplarından
çağrı yaparken, İBB Kültür AŞ yirmi beş billboard üzerinden, Cyclist Türkiye, Milliyet ve Akit gibi basın kuruluşları internet üzerinden, FOX TV ise televizyon ve
Youtube üzerinden halkı sanal sürüşe çağırdı.
Leo ve Lion’lar Yeniliklere İmza Attılar
Amazon ve Facebook’un artırılmış gerçeklik ortağının
ürettiği filtre, Avrupa’daki Lions ve Leo logolu ilk Instagram filtresi olarak tarihe geçti. Bu özellikleri taşıyan
bir filtrenin, Avrupa dışında kullanılıp kullanılmadığı
ise henüz bilinmiyor. Sokak sürüşüne bu dönem ilk kez
sanal sürüş ve salon sürüşünü ekleyen Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, hem proje yaşını hem de sürüş
türünü üçlemiş oldu. 2018 ve 2019’da İstanbul’da gerçekleşen sürüş, Instagram filtresi kullanımıyla 2020’de
Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşti.

Bölge Başkanı Lion
Enis Özçin,
2018 Sokak Sürüşü

Bir Turuncu Pedalşör
basına demeç veriyor,
2019 Sokak Sürüşü
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Üç Yıllık Gelenek
Turuncu Pedalşörler Bisiklet Sürüşü, Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günleri olan 25 Kasım - 10 Aralık döneminde yapılıyor. Turuncu renk, şiddetsiz bir geleceği temsil ediyor.
25 Kasım 2018’deki ilk sürüş, dönemin bölge kulüpleri
olan Bağlarbaşı Lions, Beylerbeyi Lions ve Salacak Lions Kulüpleri ile Salacak Leo Kulübü ortaklığında düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanındaki ve KKTC’deki kulüplerden toplanan kadına yönelik şiddete karşı
sloganların, kulüp adlarının ve kulüplerin bulunduğu
şehirlerin yazılı olduğu plakaları bisikletlerin önüne
asan bölge kulüpleri, daha ilk günden ulusal bir proje
başlattı. İlk bisiklet sürüşü, dönemin Genel Yönetmeni
Lion Ertuğrul Yıldız’ın takdiriyle 118Y Yönetim Çevresi’ndeki en iyi ortak hizmet ödülünü aldı.
30 Kasım 2019’da 118Y Lions Kulüpleri ve 118Y Leo
Kulüpleri ortaklığında düzenlenen ikinci sürüşe, 118T
ve 118E Yönetim Çevreleri’ndeki Lions Kulüpleri de
katıldı. Tüm yönetim çevrelerinden 64 Lions Kulübü, 7
Leo Kulübü ve 150’yi aşkın Lion ve Leo ortak bir hizmette buluştu. HeForShe’nin açılış konuşması yaptığı
sürüşte; kadın, erkek, engelli, genç, yaşlı, yerli, yabancı,
öğrenci, girişimci ve emekli ayırmadan 150’yi aşkın kişi
pedal başına geçti. Sürüş öncesinde elliyi aşkın kurum
ve yüzlerce gönüllü “Ben de Turuncu Pedalşörüm!” diyerek parkta bir araya gelirken, sürüş sonrasında parktan “Teşekkürler Lions!” diyerek ayrıldı.

Emre Törün, Gökhan Sezen, Murat Evgin, Nergis
Çorakçı, Serkan Şenalp ve Özlem Ulukan gibi sevilen sanatçılar parkta bir araya gelirken; Reyhan Karaca,

Özlem Yıldız, Zeliha Sunal, Ümit Erdim, Emre Buga
ve Veysel Diker gibi tanınmış isimler sürüşe sosyal
medyadan destek verdi. NTV, Hürriyet ve Milliyet gibi
otuzu aşkın medya kuruluşunda yer alan ikinci sürüş,
dönemin Genel Yönetmeni Lion Ruhi Gönüllü’den
teşekkür madalyası ödülü ve dönemin Konsey Başkanı
Lion Dr. Ahmet Rasim Öztürk‘ten takdir ödülü aldı.
25 Kasım - 10 Aralık 2020 boyunca gerçekleşen üçüncü sürüş, 118Y Lions Kulüpleri ve 118 Leo Kulüpleri ortaklığında düzenlendi. Bitmesinden yalnızca bir
hafta sonra, ilk üç sürüş, uluslararası başkanların ve
uluslararası direktörlerin katıldığı Lions Europe Taskforce toplantısında örnek proje (best practice) olarak
tanıtıldı.
Turuncu Pedalşörler’in Üçüncü Yılında Lions ve
Leo Ortaklığı

118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Belma
Bozyiğit’in üçüncü sürüş için ana hedefi, Leo ortaklığının ilk iki yıla göre ciddi bir artış göstermesiydi. Lion
Bozyiğit, Leo Tuğdem Berna’nın bir sonraki sürüşte
kurulacak ortaklığı artırabileceğiyle ilgili olarak önce
projenin kurucularıyla iletişime geçildi. Üçüncü sürüşün dönemi geldiğinde, Leo Berna projeden sorumlu
Lions komitesine atanan ilk Leo Hizmet Ortağı oldu.
118Y Leo Yönetim Çevresi’ndeki Leo’ların da projeye
katılımı artırma istekleri üzerine, Turuncu Pedalşörler projesi, Leo ulusal hizmet seçimlerine aday oldu.
Ardından altı Leo yönetim çevresinden 140 delege,
Turuncu Pedalşörler için oybirliğiyle “evet” dedi. Böylece sanal sürüş, ülkemizin ulusal hizmet tarihinde Leo
Çoğul Yönetim Çevresi’nin bir Lions Yönetim Çevresi ile ortak düzenlediği ilk hizmet olarak tarihe geçti.
Seçim sonrasında ortaklığın Leo kanadındaki liderine
dönüşen Leo Hizmet Ortağı, aynı zamanda Turuncu
Pedalşörler Sözcüleri (proje sözcüleri) arasında yer
alan ilk kadın Leo’dur.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Birlik Olmanın Gücü
Bisiklet sürüşünün yanı sıra, Leo’ların kendi düzenledikleri Turuncu Çerçeve, Turuncu Leo Günü, Türkiye’nin Güçlü Kadınları ve Turuncu Film Geceleri etkinlikleri de başarılı bir çizgi yakaladı. Tüm bunlara ek
olarak, 1 Ocak - 10 Nisan 2021 arasında gerçekleşen
ve ileride gerçekleşecek etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımları devam edecek. Üyelerin gösterdikleri katkılar
projenin internet sitesi olan turuncupedalsorler.org
üzerinden üye adı soyadı, kulübü ve yönetim çevresi
olarak tek tek paylaşılacaktır.
Türkiye’nin dört bir yanındaki Lion’lar ve Leo’lar tüm
bunları birlikte başardılar! Turuncu Pedalşörler’in
üçüncü yılındaki destekleri için başta 118Y Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Lion Belma Bozyiğit olmak
üzere, Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörü Lion

Projenin kurucuları olan ve projeyi liderlikleri altında
çoğul yönetim çevresi kulüplerine açan Lion Sıdıka
Saka, Lion Sibel Kalender ve Lion Alper Koçulu’ya;
proje komitesinde bugüne dek liderlik gösteren Lion
Huriye Öğücü ve Lion Yeşim Tatar’a; projenin ilk
yılındaki Bölge Başkanı olarak bu kalıcı birlikteliğin
tohumlarını atan, projenin fahri kurucusu Lion Enis
Özçin’e sonsuz teşekkürler. Ve tabii ki bu üç yıl içinde
projeye verdikleri emek için her bir üyeye sonsuz teşekkürler.
Türk Lions’unun Yükselen Markası
Turuncu Pedalşörler Dönem Sözcüleri: Turuncu Pedalşörler üç yıllık bir birlik projesidir. Ne mutlu bizlere ki, üç yıl önceki bölge kulüplerinin ortak hizmeti,
bu yıl Türkiye’yi de aşarak Avrupa’daki kulüplere ilham oluyor ve örnek gösteriliyor. Kulüp, çevre, Lion
ve Leo ayırmadan hep birlikte aynı hedefe koşuyoruz.
Turuncu Pedalşörler üç yıllık bir büyüme projesidir.
Projeyle düzenli olarak medyada yer alıyor, uluslararası kurumlar ve sevilen ünlülerle işbirliği kuruyoruz.
Lion ve Leo’ların motivasyonunu yükselterek mevcut
üyelerimizi koruyor, Lions dışındaki gönüllülerin ilgisini çekerek yeni üyeler kazanıyoruz. Turuncu Pedalşörler üç yıllık bir sürdürülebilirlik projesidir. Üç yıldır
durmaksızın ve her yıl daha da gelişerek ilerliyoruz.
Birliğimizin hiç bir zaman bozulmaması dileğimizle,
emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz.

“Ben de Turuncu Pedalşörüm!”
diyen nice Lion’lara ve Leo’lara!
Hep birlikte dördüncü, beşinci, altıncı
ve nice yıllara.
Kadına yönelik şiddet
son bulana dek...
Prof. Dr. Hayri Ülgen, Konsey Başkanı Lion Aysan
Şakar, Leo ve Gençlik Ulusal Komisyon Başkanı Lion
Tuba Tengiz Yılmaz, Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Lion Banu Tüzgiray,118Y Yönetim Çevresi LKKB
Lion Emir Gözüm ve Leo Çoğul Yönetim Çevresi
Başkanı Leo Paul Sautoğlu’na sonsuz teşekkürler.
22

LION

LIONSTURKIYE.ORG

TURKEY

118E Lion’larından Hayata Dokunan Bir Proje
Sibel Güllü, 2020-21 Dönem Genel Yönetmeni

Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler İnovatif Eğitim Atölyesi
Bir milyonun üzerinde görme engelli vatandaşımıza
hizmet sunması hedeflenen projenin bir benzeri daha
bulunmamaktadır.

Ö

zel ve kamusal alanda ciddi bir eksiklikten
hareketle, özel eğitimde yenilikçi uygulama
sayesinde engelleri ortadan kaldıran bir deneyim sunmak için hizmet dönemi başında düğmeye
basan Lion’lar, vizyoner bir projeyle bu zamana kadar
oldukça yol katettiler. Görme engelli bireylerin hayata
dokunmalarına ve onu anlayarak hissetmelerine aracı
olan Lion’lar, karanlıktan aydınlığa açılan bir kocaman
perde araladılar.

Tasarım ve oluşum süreçlerini tamamlayan Hayata
Dokunuyorum Projesi, bundan sonra TÜLBEK Vakfı’nın himayesinde ilerlemesini sürdürecek. Şişli Belediyesi tarafından mekân, servis ve personel desteği
sağlanmasıyla birlikte 26 kişilik bir ekibin hazırladığı
mimari proje, yine Şişli Belediyesi tarafından son haline getirilecek.
UNESCO kültür mirası, ulusal tarihi eserlerinden
seçilen 13 adet üç boyutlu obje yine proje ekibinin
teknik çalışması ve sponsorluk desteği ile imal edilmiş, betimleme ve seslendirme çalışmaları tamamlanmıştır.
Objelere ilave olarak Türkiye ve Dünya haritaları, yıldız ve gezegenler ile insan vücudu da görmeyen ve
görme engellilerin tasavvur edebileceği yöntemlerle
sergilenecektir. Projenin ikinci aşamasında, içi tefriş
edilen bir tır ile gezici olarak hizmet verecektir.
Atölyenin temel ilkesi, teknolojinin sunduğu fırsatları en hızlı ve en etkili şekilde kullanarak, görme
engelli bireyler için faydaya dönüşmesini sağlamaktır.

Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler İnovatif
Eğitim Atölyesi’nin amacı; görme engelli bireylerin,
kültür ve tarihsel varlıklar, harita, astronomi, anatomi
gibi canlandırmakta güçlük çektikleri alanları, evrensel tasarım ve işitsel yardım kullanarak kavramalarına
yardımcı olmaktır. Bunun yanı sıra toplumsal empatiyi
oluşturmak amacıyla, gören bireylerle birlikte etkinlik
yapılabilecek bir ortam yaratmaktır. Bir diğer amaç
ise, görme engelliler için geliştirilen teknolojilerin tanıtım ve test edilebildiği bir merkez haline gelmektir.

Görme engelliler için çok önemli bir ihtiyaç olan bu
kadar kapsamlı bir proje örneğine hiçbir ülkede rastlanmamakta.
Hayatın her alanına dokunan LIONS Dernekleri,
kapsamlı hizmetleriyle engelleri yok ederek toplumsal boyutta yaratıcı ve etkili çözümler üretiyor.
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118Y Yönetim Çevresinden Durak Kütüphaneleri
Zerrin Tever, Oku-Yaz Komitesi Başkanı

118Y Yönetim Çevremiz pandemi koşullarına karşın dünya Lions’una örnek
olabilecek nitelikte bir projeyi hayata geçirdi.

2020-2021 Çalışma Dönemi’ni olumsuz etkileyen pandemi koşullarına rağmen 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Sn.
Ln. Belma Bozyiğit’in eğitime destek hizmet programı
dahilinde, Oku-Yaz Komitesi’nin liderliği ve organizasyonuyla kulüplerimizle birlikte 9 adet Lions Durak
Kütüphaneleri projesi hayata geçirilmiştir.
Lions Durak Kütüphanelerinin her biri Hız Yayınları’nın kısmi sponsorluğuyla 200 adet LGS ve Üniversite
Hazırlık Ders Kitaplarıyla donatılarak çeşitli muhtarlıklar ve sosyal hizmet merkezlerinde konumlandırılmıştır. Oku-Yaz Komitesi
Başkanı Sn. Ln. Zerrin Tever’in liderliğiyle bu eğitime
destek projesi kulüplerimizle birlikte hayata geçirilerek
4.000’in üzerinde öğrenciye
ücretsiz kitap dağıtımı yapılmıştır.
Durak kütüphanelerimizin
konumlandırıldığı
muhtarlıklar ve sosyal hizmet
merkezlerinden aldığımız
geri dönümler neticesinde
kitaplarımızdan faydalanan
çok sayıdaki öğrencinin
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Üniversite ve LGS
sınavlarının sonuçları tarafımıza bildirilmiştir. Eğitimin
uzaktan yapıldığı,
ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu
pandemi döneminin
bu eğitime destek
hizmet projesi amaca hizmet etmiştir.
Mevcut Lions Durak Kütüphanelerine
kitap temin hizmet
devamlılığı 20212022 çalışma döneminde de sürdürülerek marka hizmet projesi sorumluluğu altında Kalamış Sahil Lions
Kulübü tarafından sağlanmaya devam edilecektir.

TURKEY

118E’den Kültür Sanat Etkinlikleri...
Sibel Tetik, 2020-21 Kültür Sanat Hedef Lideri
Mavi Haliç Lions Kulübü üyesi Lion Senur Biçer
eğitmenliğinde, zoom platformu üzerinden “Mandala”
dersleri düzenlendi.
• Bu Art Sanat
Atölyesi ev sahipliğinde, Mario Levi
ile zoom platformu
üzerinden “Türk
Kahvesi ve Kahvenin Edebiyatımızdaki Yeri” konulu
söyleşi gerçekleştirildi.
• Tarihi Topkapı Lions Kulübü ev sahipliğinde, 9. Bölge Başkanı Lion Ferit Ekinci’nin ve 9. Bölge Lions
Kulüpleri’nden Alibeyköy, Cağaloğlu, Cağaloglu 2 ile
Alibeyköy Leo Kulübü’nün katıldığı toplantıda, konuk konuşmacı Ergican Acarbaş’dan “Galata ve Pera’da Levantenler” konulu etkinlik düzenlendi.
• Bu Art Sanat Atölyesi ev sahipliğinde,
“Sanat
Tarihinde
Aşk” konulu seminer
düzenlendi.
Sanat
Tarihindeki ünlü aşk
sahnelerinin çevrimiçi olarak izlendiği seminerde, aşkın çeşitli
dönemlerde Batı resim sanatına nasıl ve
ne şekilde aktarıldığı
incelendi.
• 9. Bölge Lions Kulüpleri ev sahipliginde, 9. Bölge Başkanı
Lion Ferit Ekinci
moderatörlüğünde ve
118E Genel Yönetmeni Sibel Güllü’nün
katılımı ile Bangladeş
Halk Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosu Dr. Mohammad
Monirul İslam ile
birlikte Bangladeş kültürü tanıtıldı. Bangladeş’in ulu-

sal bayramı katılımcılarla birlikte kutladı.
• Dünya
Kadınlar
Günü
etkinlikleri kapsamında, Sivil
Toplum Kuruluşları
ortak projesi olarak
118 Çoğul Yönetim
Çevresi ve 118E Yönetim Çevresi önderliğinde “Işıldayan
Gelecektir
Kadın”
sloganıyla sempozyum
düzenlendi.
Sempozyuma ev sahipliği yapan Uluslararası Kadınlar
Dayanışma Derneği Başkanı Pedagog A. Şima Sunder’e, Başkan Yardımcısı Nihal Yöneyman’a ve buluşmaya değer katan tüm STK temsilcilerine destekleri
için teşekkürler.
• 118E Yönetim Çevresi’nin “Hayata Dokunuyorum”
projesinin tanıtımı Liv Hospital Vadi İstanbul’da Genel Yönetmen Sibel Güllü tarafından gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Lions
Kulübü
Zehra Özelmas, 2020-21 Dönem Başkanı
İzmir Buca Lions Kulübü’nün liderliğinde ve proje
koordinatörlüğü görevini yürüten Lion Ayhan Seyfeli öncülüğünde başlatılan “Bilgisayar Bizden Eğitim
Sizden” kampanyasına destek olmak için İzmir Mimar
Sinan Lions Kulübü üyelerinin destekleriyle ihtiyacı
olan 3 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.
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Gençlerden Geleceğe Sosyal Sorumluluk
Proje Yarışması
Halim Kızılırmak, 2020-21 Dönem Proje Koordinatörü
Uluslararası Lions
Dernekleri
118E
Yönetim Çevresi önderliğinde “Gençlerden Geleceğe” sosyal
sorumluluk proje yarışması düzenlendi.
Gençlerin hayata hazırlanması, toplumsal
uyumlarının sağlanması ve kaynaştırma
eğitiminin istenilen düzeye ulaşması amaçlarıyla desteklenen ve bu kapsamda öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülerek oluşturulan proje Lions’ta ses getirdi.
2020-2021 Hizmet Dönemi’nde, gençlerin sosyal sorumlulukla ilgili farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında verilen eğitimlerin yanı sıra, ancak
öğrencileri de işin içine katarak ortak paydada çalışmalar
yapmak, sosyal sorumluğa yönelik bakış açısında önemli
bir farkındalık yaratacaktır. Bu konuda bir proje çalışması
düzenlemek, paydaşlarla birlikte Lions’un kurumsal vizyon ve misyonuna uygun sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
Okullarla İletişim Hedef Lideri Lion Sevim Budun tarafından “Proje Yazımı” eğitimi verildi. Öğretmen, öğrenci ve komite üyelerinden oluşan 64 kişilik katılımla
gerçekleştirilen eğitime, Türkiye genelinde devlet özel
okullarında öğrenim gören 11 öğrenci katıldı. İstanbul,
Kocaeli, İzmir, Diyarbakır, Van ve Gaziantep illerinden
katılım gerçekleşti. Gençlerin hazırladığı örnek projelerin sunumları ilgi çekiciydi. Öğrencilerin projelerinde
danışmanlık yapmaktan ve onları projelerinde desteklemekten mutluluk duyan Lion’lar, değerlendirmeye giren
projeleri ödüllendirdiler.
Olimpiyat Paşakızı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden Helin Demir ve Dilek Vanlı “Sevgi Döngüsü” adlı
projeleriyle birincilik ödülü almaya hak kazandılar.
Ahmet Kanlıkoca
“Başka Bir Gezegen Yok” adlı projesiyle ikincilik, İpek
İlhan “Sevgiye Pati
Ver” adlı projesiyle
üçüncülük ödülü
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aldılar. Onur Yiğit “Hurdalıktan Gün Işığına” adlı projesiyle ve Sare Kavak “Sahibim Olur Musun?” adlı projesiyle mansiyon ödülüne lâyık görüldüler. Daha fazla bilgi
için: http://www.genclerdengelecege.org

118E Lions
Kulüpleri’nden...
Kemal Mustafa Serbes, 2020-21 Çocukluk Çağı
Kanserleri Dönem Hedef Lideri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda Lion’lardan KAÇUV Aile
Evleri Ziyareti
118E
Yönetim
Çevresi Lions Kulüpleri’nin katkılarıyla; kanser tedavisi gören çocukların,
ailelerinin ve kurum çalışanlarının
ihtiyaçlarına yönelik tedarik edilen
eşofman,
pijama
takımı, çocukların
kendilerinin arzu ettikleri oyuncaklar, 23 Nisan için
özel yaptırılan Ulu Önder Atatürk’ün silüeti ile Lions
118E armalı t-shirt’ler KAÇUV (Kanserli Çocuklar
Vakfı) Pendik ve Cerrahpaşa Aile Evleri’ne pandemi
koşulları dikkate alınarak teslim edildi.
Geniş çaplı olarak gerçekleştirilen aktiviteye katılan kulüpler, BİZ olarak BİRLİK olmanın gücünü bir kere
daha gösterdiler. 118E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Sibel Güllü’nün liderliğinde, GST Koordinatörü Lion Birsen Levi’nin koordinasyonu ve 23 Lions
Kulübü’nün destekleriyle gerçekleştirilen hizmette; Albatros Lions, Alibeyköy Lions, Avcılar Lions, Ayasofya Lions, Bendis Lions, Beylikdüzü Lions, Cağaloğlu
2 Lions, Çorlu Lions, Eceler Lions, Edirne Kırkpınar
Lions, Eminönü Lions, Fatih Lions, Fatih Kıztaşı Lions, Gaziosmanpaşa Lions, İncirli Lions, Özgür Lions,
Silivri Lions, Tarihi Topkapı Lions, Yeni Ataköy Lions,
Yeşilköy Lions, Yeşilyurt Lions, Yeşilyurt Feneri Lions
Kulüpleri ile KKTC Vatan Lions Kulübü’ne gönülden
hizmetleri için teşekkürler.

TURKEY

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü’nden...
Eda Koyuncuoğlu, 2020-21 Dönem Başkanı
lede Kışlasaray Lions, Türkiye Körler Vakfı’na beş adet
beyaz baston bağışı yaptı.
Pandemide Müzisyenlere Destek kapsamında; 118U
Yönetim Çevresi ve Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (Kaisder) işbirliği ile 118U STK’lar İle İlişkiler Takım Liderliği bünyesinde gerçekleştirilen “Müziğe Ses
Olma” etkinliğine
katılım
gösteren
Kışlasaray Lions,
müzisyenlerin sesine destek oldu. Aktivitenin tüm geliri
Covid-19 pandemisinde hiçbir gelir
elde edemeyen müzisyenlere aktarıldı.
Eğitime Destek Hizmeti kapsamında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, ilköğretim 1.
sınıfına devam eden ve engelli bir aileye sahip öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları Antakya Kışlasaray Lions ve
Antakya Orontes Lions Kulüpleri tarafından karşılanmıştır. Kırıkhan Karadurmuşlu İlkokulu ve Ortaokulu’na hikâye kitapları, test ve soru bankası kitapları
desteğinde bulunarak kütüphanelerini tefriş etmelerine
yardımcı olan Lion’lar, böylece çocukları 23 Nisan‘dan
önce kütüphanelerine kavuşturmuş oldular. Hatay/
Defne Orhan’lı İlkokulu’na 12 adet sıra bağışlayarak 24
kişilik bir sınıfın tefrişatını gerçekleştiren kulüp, mini
mini birlerin ☺ 23 Nisan hediyelerini de vererek onların bayram coşkusuna ortak oldular.
Açlık Hizmeti kapsamında; Lion’lar Ramazan ayının
ruhuna istinaden 30 adet Ramazan kolisini ihtiyaç sahibi 30 aileye ulaştırdılar.
Kulüp üyeleri “Bir Pabuç da Sen Giydir” kampanyasına
katılarak kampanyaya destek oldular.
SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden bebeğin gen
tedavisine başlayabilmesi için destekte bulunan kulüp,
biran önce tedavi olması için Birleşik Arap Emirlikleri
- Dubai‘ye uğurladıkları bebeğin iyi haberlerini almayı
heyecanla bekliyorlar.
7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası
kapsamında; Uluslararsı Lions Kulüpleri’nin dünyada
ve Türkiye’de sayısız hizmet verdiği körlükle mücade-

Ankara Ortadoğu Lions
Kulübü’nden...
Gülsüm Doğan, 2020-21 Dönem Başkanı

Uzaktan da Olsa Gönüllerin Bir Olduğu
İftar Sofraları
Lion’ların temel kuruluş amaçlarından
biri olan “Körlerin
Şövalyesi” olma misyonundan hareketle, her yıl Ramazan
ayında görme engelli
kardeşleriyle
iftar
sofralarını paylaşan
Ankara Ortadoğu
Lions Kulübü üyeleri, pandemi koşulları sebebiyle bu yıl kısıtlı da olsa
hizmetlerini gerçekleştirdiler. Lion’ların kurucusu
olduğu Türkiye Körler Vakfı aracılığı ile her biri
100 TL değerinde olan 103 adet market kartı ile 51
görme engelli ferdi bulunan Lions ailesinin ve toplamda 412 kardeşimizin iftar sofralarına katkılarını
ulaştırdılar.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Mersin Akdeniz Lions Kulübü’nden...
Gökçe Uçak, 2020-21 Dönem Başkanı

Açlık ve Diyabet Hizmet Etkinlikleri
çekleştirdi. Şeker Aslan kostümünü sahaya göndererek
aktivitelerinde Lion’lara destek olan Diyabetten Korunma Güney Komite Başkanı Lion Ziya Baltalı’ya,
Adana Ziyapaşa Lions Kulübü Başkanı Lion Şaziye
Akbulak’a teşekkürler.

Çocuklara Zeka Geliştirici ve Eğitici
Oyuncak Seti Hediyeleri

Mersin Akdeniz Lions Kulübü, açlıkla mücadele kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında açlık hizmet aktivitelerini gerçekleştirdi. Mersin Sakatlar
Derneği üyesi 45 aileye gıda alışveriş çekleriyle destekte bulunan kulüp üyeleri, ayrıca Şehit ve Gazi Aileleri
Derneği’ne de hazırladıkları gıda kolilerini ulaştırarak
ailelere destek oldular. 5. Bölge Başkanı Lion Demet
Altay, 2 .Kesim Başkanı Lion Keriman Diril, Lion dostu Derya Altunören ve kulübünün üyelerine katkılarından dolayı teşekkür eden kulüp başkanı, Mersin Patileri
Derneği ile birlikte Mersin Adanalıoğlu Hayvan Barınağı’ndaki patili dostlarımıza 153 kg mama temininde
bulunduklarını bildirdi.
Akdeniz Lions Kulübü üyeleri, diyabet hizmet aktivitesi kapsamında farkındalık yaratmak amacı ile 2.000
adet broşürün Mersin Marina Avm’de dağıtımını ger-

Akdeniz Lion’ları, Mersin Üstay İlköğretim Okulu
Anasınıfı öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamak
amacıyla okula zeka geliştirici oyuncak setleri hediye
ettiler. Yeni bir okul olması sebebiyle okulun ihtiyaçları doğrultusunda, Mersin Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri için zeka geliştirici ve
eğitici oyuncak setleri, kulüp üyeleri tarafından temin
edilmiştir.

Mersin Akdeniz Lions ve
Kıbrıs Girne Özgürada
Lions Kulüpleri’nden...
Gökçe Uçak & Kadriye Erdem, 2020-21 Dönem
Başkanları

Çocuklar İçin “İyilikte Birleşen” İkiz
Kulüpler

İkiz kulüpler olan Mersin Akdeniz Lions Kulübü ile
Kıbrıs Girne Özgürada Lions Kulübü’nün gerçekleştirdiği ortak aktivitede; Adana Çiçekli köyünde, çadırlarda yaşayan 1 ve 15 yaş aralığındaki toplam 300 çocuğun
ihtiyacı olan kıyafet ve ayakkabı temininde bulunuldu.
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Alsancak ve Agora Leo Kulüpleri’nden
Geleceğe Dön Projesi
Umutcan Doğan, Alsancak Leo Kulübü 2020-21 Dönem Başkanı
Berfin Ünver, Agora Leo Kulübü 2020-21 Dönem Başkanı

Yaşanabilir Bir Gezegen İçin Geleceğe Dön!

İ

zmir Alsancak Leo Kulübü ve
İzmir Agora Leo Kulübü üyeleri, çevre farkındalığı oluşturmak için “Geleceğe Dön” projesi ile
bir yolculuğa çıktılar. Leo kulüplerinin üyeleri ile ortak oluşturulan
projeyle aynı adı taşıyan komitenin
amacı, öncelikli olarak Leo ve Lions daha sonrasında geniş kitlelere ulaşarak toplumda çevre bilinci üzerine farkındalık oluşturmaktır. Proje, ilk aşamada (For Future) oluşturulan çarpıcı içeriklerle sosyal medya kanalları
aracılığı ile ön farkındalığı amaçlıyor. Komite ve kulüp
üyeleri, pandemi sürecinin sonlanmasıyla birlikte sahada
aktif olarak yürütülecek hizmet serileriyle (Let’s Clean Green’s Night Back to Nature) çevreye duyarlı
ve faydalı olmayı amaçlıyor. Leo’ların geri dönüşüm ve
çevre temizliği konularını ve bu bağlamda eğitici seminerleri içeren çevrimiçi aktivitelerini takip edip katılım
göstererek, hem projeye hem de çevreye olumlu bir katkı
sağlayabilmeniz için projenin sosyal medya adresi:
https://www.instagram.com/gelecegedon/

For Future 001: Plastik Atıkları Toplama ve
Geri Dönüşüme Kazandırma
Çevko Vakfı Genel Sekreteri Mete
İmer’in
konuk
konuşmacı olarak
katıldığı “For Future 001” etkinliğinde
“Plastik
Atıkları Toplama
ve Geri Dönüşüme Kazandırma”
konusunda, projelerine ışık tutacak bilgiler edinen Leo’lar, “Çevreye hizmet insana hizmet” sözünden yola çıkarak “Doğaya ne
verirseniz onu geri alırsınız” diyerek çıktıkları bu yolda
bilgilendirici seminer etkinliklerine devam edeceklerini
belirten kulüp başkanları, tüm katılımcılara katkıları için
teşekkür ediyorlar. Leo kulüplerinin hizmetleri için daha
fazla bilgi almak için instagram profilleri:			
https://www.instagram.com/alsancakleokulubu/		
https://www.instagram.com/izmiragoraleo/

For Future 002: Plastik Kirliliği ve İklim Krizi
Alanında uzman
kişilerin sunumları ile sahip olduğumuz doğanın,
gelecek nesillere
daha yaşanabilir
şekilde aktarılması
için gerçekleştirilen seminerleri
kapsayan “For Future” seminerleri
devam ediyor. Serinin bir sonraki “For Future 002” etkinliği, Doç. Dr Sedat Gündoğdu’nun değerli sunumlarıyla “Plastik Kirliliği ve İklim Krizi” konusu üzerine gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk amacı, Lions ailesi
içerisinde çevre farkındalığını oluşturarak her alanda
olduğu gibi topluma olumlu örnek olmayı amaçlayan
Leo’lar, etkinlik serilerinin tüm Leo ve Lions Kulüpleri’nin katılımına açık olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar.

For Future 003: Atıksız Yaşam 101
Atıksız yaşamın
temelleri üzerine
yolculuklarına devam eden Leo’lar,
doğanın sürekliliği için kalıcı çözümlerin başında
“Atıksız Yaşam”
ın geldiğinin bilincindeler.
Bu
doğrultuda atıklarımızı yönetme, gündelik hayatımızda çevreye verdiğimiz zararı en aza indirme ve özetle atıksız yaşama
dair bir bakış açısı oluşturma amacıyla “For Future 003”
etkinliğini gerçekleştirdiler. Greenfluencer ve Yazar Nil
Ormanlı’nın konuk konuşmacı olarak yer aldığı ve katılımcılara deneyimlerini aktardığı “Atıksız Yaşam 101”
başlıklı etkinlikte, aynı zamanda projenin instagram
profili üzerinden kitap çekilişine katılım sağlanmıştır.
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Antalya Deniz Lions’un İmza Projesi
Vizyoner Ҫocuk Devam Ediyor...
Sinem Tosunoğlu Akçep, 2020-21 Dönem Başkanı

Vizyoner Çocuklar Diyetisyenle Buluştu
Antalya
Deniz
Lions Kulübü’nün
2020-2021 Çalışma
Dönemi
Mart Ayı 2. Olağan Toplantısı, 23
Mart 2021 Salı
günü konuk konuşmacı Diyetisyen Cansev Pilavcı’nın katılımıyla
“Vizyoner Çocuk”
projesi kapsamında, “Çocuklarda diabet nedir? Beslenme tedavisi nasıl olmalıdır?” konularında gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik bilgilendirici söyleşi şeklinde olan
toplantı, çevrimiçi olarak Zoom uygulaması üzerinden
düzenlendi. Çocuklarda farkındalık ve bilinç yaratmak
için düzenlenen eğitim serisinin 6. etkinliği olan söyleşi, proje kapsamında sürekliliği olan toplantılar olarak
devam edecek.

ğıyla malzemeler ulaştırıldı. Öğrenciler tasarım uygulamalarını yapmaya başladı. Destekleri için Genel
Yönetmen 2. Yardımcısı Lion Yakup Özdanon’a ve
Çeşme Metropolis Lions Kulübü’ne teşekkürlerini
ileten ve öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten kulüp, “Gençler geleceğimizdir” diyorlar
ve Lions ailesinin çok geniş ve yüce gönüllü bir aile
olduğunu ekliyorlar.

Depremzede aileye destek...

Üniversite
destek...

öğrencilerinin

eğitimine

Uzaktan eğitim nedeniyle Baskı Tasarımı dersi uygulaması için gerekli olan EVA malzemesine ulaşamayan
Akdeniz Üniversitesi SMYO Moda Tasarımı öğrencilerine, Ortaklar Kauçuk sponsorluğunda kargo aracılı30
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Antalya Deniz Lions Kulübü, 30 Ekim’de İzmir’de
meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem için düzenledikleri kampanya sonucunda biriken fon ile depremzede bir ailenin yaralarını sarmaya ortak oldular.
İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü Dönem Başkanı Lion Onur Ercan ve Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Lion Yakup Özdanon’un destekleriyle depremzede aileyi belirleyen kulüp üyeleri, depremzede
ailenin çocuklarının ders çalışma ortamlarının yeniden oluşturulması için mobilya temin ederek aileye
destek oldular. Ayrıca aynı aileye üç adet gıda alışveriş
kartı temin edildi. Bu temin ve teslimleri kulüp adına
gerçekleştiren Lion Onur Ercan’a ve kulübüne, kampanyaya katkı sağlayan kulüplerinin üyelerine ve bağışçılara teşekkür eden kulüp başkanı, bir daha böyle
bir felaketin yaşanmamasını ve İzmir’e geçmis olsun
dileklerini iletti.

TURKEY

Antalya Runatolia 2021 Maratonu
Yeşim Şekersoy, Duygu Günsur, Ozan Elbir, 2020-21 Dönem Runatolia Komitesi

Güçlü Kadınlar, Aydınlık Yarınlara... Eğitim İçin Koşuyoruz!
Bu yıl 16.’sı düzenlenen Antalya
Runatolia Maratonu’nda, 4 yıldır
Co-Sponsor
olarak yer alan
Leo’lar, Lion’lar
ve gönüllülerin her
yıl olduğu üzere bu
yıl da hedefi; üniversiteyi kazanmış genç kızlara maddi
destek olmak için onlara eğitim bursu sağlamaktı.

Antalya Runatolia Maratonu’nun gönüllü destekçisi
olmaya ilk 2017-2018 Hizmet Dönemi’nde başlayan
Türk Lions’u, her yıl bir önceki yılın üzerine emek
emek katkılar koyarak “Nerede bir ihtiyaç varsa orada
bir LION vardır” sloganıyla hizmetlerini sürdürdüler.
Üzerlerine giydikleri sarı hizmet yelekleriyle 11 ihtiyaç
istasyonunda, ihtiyaç sahiplerine yardım için koşmayı
hedefleyen sporcuların her an yanlarında olarak koşuculara destek oldular.
Komite üyeleri, “Hedeflerimizden biri de eğitim için
koşmak ve üniversiteyi kazanmış ancak kısıtlı imkân-

lara sahip olan kızlarımıza burs sağlamaktı. 50 öğrenci
hedefimize ulaşamamış olsak da 7 kızımıza burs sağlamayı başardık.” dediler.
Bu geniş katılımlı ve bir o kadar da anlamlı organizasyonda yardımcı sponsor olarak yer almak isteyen birçok
STK ile büyük firmaların LIONS’un yerinde olmayı
çok istediklerinin
bilincinde olan Lion’lar, bu sorumluluğu lâyıkıyla yerine
getirebilmek
için
pandemi koşullarına rağmen çok çalışarak kısa sürede
organize
oldular.
Lion’lar TURSET
firması ile görüşerek ihtiyaç noktalarındaki meyve ve
paketli atıştırmalıkların teminini sağlamak üzere harekete
geçtiler. Maraton
koşucularının temel
ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan ihtiyaç listesi, Antalya
Kesim Başkanının koordinesiyle birlikte Antalya Lions
Kulüpleri tarafından titizlikle temin edildi. Bu sayede;
2000 kg. portakal, 1500 kg. elma, 500 kg. muz, 4000
adet paketli mini kek ile içme sularının ihtiyaç istasyonlarında yer alması sağlanmış oldu. Koşucular için Lions
logolu t-shirt’ler ve yine Lions etiketli kese kağıtları
hazırlayan külüpler, LIONS’un marka kimliğinin tanıtılmasına ve dünyanın önde gelen hizmet kuruluşu olan
LIONS’un toplulukta bilinirliğine bu vesile ile önemli
bir katkı sağlamış oldular.
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Antalya Falez’den…
Bilgisayar Bizden
Eğitim Sizden
Kampanyasına Destek
Havva Ceylan, 2020-21 Dönem Başkanı

El Ele Gönül Gönüle Uzaklara Dokunmak...

P

andemi nedeniyle uzaktan eğitime destek vermek amacıyla, İzmir Buca Lions Kulübü önderliğinde ve 118R Lions Kulüpleri’nin destekleri
ile Seyfeli Tekstil sponsorluğunda başlatılan kampanya
sayesinde okullara ve öğrencilere destek olmayı sürdüren Lion’lar, organizasyonun çapını genişleterek Antalya Falez Lions Kulübü’nün katkılarıyla Hakkari Yüksekova’da eğitim gören çocuklara ulaştılar.

Bir gazete haberinden yola çıkarak Hakkari İli Yüksekova Onbaşılar Köyü’ne bağlı Çamdibi Mezrasında,
teknolojik imkânsızlıklar sebebi ile eğitim alamayan
öğrencilerin olduğunu öğrenen kulüp üyeleri, köy öğretmenler ile iletişime geçtiler. Antalya Falez Lions
Kulübü’nün “Bilgisayar Bizden Eğitim Sizden” kampanyası ekibiyle koordineli olarak yürüttüğü destek
çalışmaları neticesinde; 15 adet tablet ve bir yükseltici
ile İzmir Buca Lions Kulübü’nün 5 adet tableti olmak
üzere 20 adet tablet bilgisayar Hakkari’ye kargolanarak
ilk teslimatlar yapıldı.
Antalya Falez Lions, köy öğretmenleri ile irtibatta kalarak ilerleyen günlerde yapılacaklar için kolları sıvadılar. Kulüp başkanı, kampanyaya destek olan kulübünün
herbir üyesine ve kampanyanın
başından
sona her safhasını koordine edip organizasyonda görev alan Lion’lara teşekkür ediyor.
Teknoloji
sayesinde
uzaklara
dokunmak
mümkün.
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Karşıyaka Ҫarşı
Lions’tan...
Mustafa Şaşal, 2020-21 Dönem Başkanı

Deniz Ekolojisi Uzmanlık Sertifika
Programı
Deniz ve okyanuslar… Gezegenimizin en geniş yaşama alanı olarak yeryüzünün yaklaşık % 70’ini kaplayan deniz ve okyanuslar, sayısız
canlı türüne ev
sahipliği yapıyor.
Su
yosunları
dünyadaki oksijenin yaklaşık %
70-80’ini üretiyorlar. Modern
teknoloji ve mühendislik kapasitelerine rağmen, okyanusların henüz sadece % 5’lik bir bölümünü keşfetmiş bulunmaktayız. Keşfedilen bu bilgiler Marin
Ekolojisi adı altında merak uyandırıcı engin ve heyecan verici bir alan haline gelmiştir.
Karaburun Dalış Merkezi sponsorluğunda, İzmir
Karşıyaka Çarşı Lions Kulübü’nün Lion’lara ve
Leo’lara ücretsiz olarak sağladığı Deniz Ekolojisi
Uzmanlık Sertifika Programı’nın ilk eğitimi gerçekleştirildi.
Tüm katılımcılar bu eğitim ile birlikte SSI (Scuba
School International) üyeliğinin yanı sıra deniz ve
okyanuslarla ilgili birçok ücretsiz eğitime mobil uygulama aracılığı ile rahatlıkla ulaşabilecekler.
Sertifika programına konu olan eğitimler sırasıyla;
Deniz Ekosistemleri, Deniz Yaşamının Biyo Çeşitliliği, Yönetim ve Koruma, Oşinografi ve İnsan Etkisi
olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.
Yeni bir bakış açısıyla deniz ekosistemlerinin değişen ekolojilerindeki rolünüzü keşfedip uluslararası
bir sertifikaya sahip olmak isterseniz, çevre alanında
ihtisaslaşmış özel nitelikli bir kulüp olan Karşıyaka Çarşı Lions’un “Uluslararası Marin Ekoloji Uzmanlık Sertifika Programı” eğitimlerinden haberdar
olmak isterseniz kulübün instagram hesabı: https://
www.instagram.com/izmir_karsiyaka_carsi_lions/

TURKEY

LCIF, Filistin’de Göz Sağlɪğɪ ve
Refahınɪn Geliştirilmesine Destek Oluyor...
Jamie Weber, LION Magazine - Oak Brook, IL USA
Çeviren: Evrim Uysal

Umutsuz Bir İhtiyaç Gerçeğe Dönüştü
Filistin Devleti’nde, genellikle yoksulluğa ve sağlık hizmetlerine kısıtlı erişime atfedilen göz sağlığı bakımı eksikliği, bireysel sağlık sorunlarına ve finansal zorluklara
neden olmaktadır. Lion’lar bunun topluluklarına verdiği
zararı görüyor ve LCIF’in SightFirst programının desteğiyle bu olumsuz gerçeği değiştiriyorlar.
Toplum sağlığını ve refahını iyileştirmekte kararlı olan
Lion’lar; 426,655,00 Amerikan Doları tutarında bir
SightFirst LCIF hibesinin fonlarını kullanmakta ve
Filistin Sağlık Bakanlığı’nın hem birincil hem de tek
hasta sevk merkezi olan St. John’s Eye Hospital Group
(SJEHG) ile işbirliği yapmaktadır. Lion’lar ayrıca Yakın
Doğu’daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı ile birlikte çalışıyorlar.
SJEHG, yılda 128.000 kişiyi muayene ve tedavi ederken,
aynı zamanda 5000’den fazla büyük ölçekli ameliyat gerçekleştirmektedir. Ne yazık ki, ihtiyaçlar talepleri aşıyor
ve SJEHG’nin Doğu Kudüs, El Halil, Anabta ve Gazze’deki merkez hastaneleri hasta hacminin yoğunluğunu yönetemiyor. Aynı derecede rahatsız edici bir başka
sorun ise, karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için kritik
olan gelişmiş ekipman eksiliği. Bu sorun ciddi oranda
hissediliyor.
Lion’lar LCIF finansmanının yöneticileri olarak SJEHG
ile birlikte, hastanelerin vitreoretinal, retinal lazer ve diğer ilgili retinal cerrahi uygulamalarını geliştirmek için
tıbbi ekipman temin etmenin yanı sıra, hizmet kapasitesini artırmak için iki yıllık bir projeye başladı. Lion’lar
bir yandan projeyi denetlerken, bir yandan da kendi topluluklarında proje görünürlüğünü artırmak için çalışıyor
ve bağış toplama etkinlikleri düzenliyor. Tüm bunlara ek
olarak, aralarında tıbbi uzmanlar da olan Lion’lar çevrelerine teknik tavsiyelerde bulunmaktadır.
Projenin birinci yılında; hedef kitle sayısı 4000 hastayı
geçmiş ve bu sayıya ek olarak yaklaşık 11.000 hastanın
yaşamlarını değiştiren bakımı almaları sağlandı. COVID-19 “Evde kal” önlemleri sırasında, hastalar için hayati önem taşıyan göz bakımının sağlanılmasına devam
etmek için hastaneler önleyici ve koruyucu önlemler aldı.
Ayrıca hastaneler, zamanında tedavi edilmediği taktirde geri dönüşü olmayan görme bozuklukları -ve hatta

görme yetisinin yitirilmesi- yaşama riski en yüksek olan
retina hastalarına öncelik verdi.
Khawla İle Tanışın
Filistin Beit Sahour’da retina dekolmanı* teşhisi konan 66 yaşındaki dul
bir kadın olan Khawla, “Bu ameliyatı olamasaydım neler olabileceğini
düşünmek dahi istemiyorum” diyor.
Khawla’nın SJEHG’de olduğu ameliyata acilen ihtiyacı vardı. “Bu LIONS
projesi, görüşümü ve birçok yönden hayatımı kurtardı.”diyerek duygularını ifade ediyor.
Naima İle Tanışın
Ciddi bir oranda diyabetik retinopatisi** olan ve görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan
Beytüllahimli 54 yaşındaki Naima,
10 çocuğuna bakıp bakamayacağı
konusunda ve geleceği hakkında korkuya kapılmıştı… ta ki SJEHG’de
hayatını değiştirecek ameliyatı olana dek. Naima, “Eğer
bu ameliyatı olamasaydım şimdiye kadar çoktan kör olmuştum” diyor ve “ Görüşümü kurtardılar” diye ekleyerek
teşekkür ediyor.
* Retina, gözümüzün arkasındaki ışığı algılayan dokudur ve sinirlerden oluşur. Ciddi bir göz hastalığı olan retina dekolmanı, sağlam
retina tabakasının yapışık olduğu göz küresinin iç yüzeyinden ayrılmasıdır.
** Diyabetik Retinopati, gözleri etkileyen bir diyabet komplikasyonudur. Gözün arkasındaki ışığa duyarlı dokudaki kan damarlarının
hasar görmesinden kaynaklanır. İlk başta, diyabetik retinopati semptomlara neden olmaz veya sadece hafif görme problemlerine neden
olabilir. Ancak zaman içersinde hastalık ilerledikçe görmede zayıflık
baş gösterir. Diabetik retinopati, günümüzde en önemli körlük sebeplerinin başında gelmektedir.

LCIF SightFirst hibeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için adres: lcif.org/sightfirst-grants
Topluluğunuzdaki Lions hizmetini güçlendirin. LCIF
Kampanya 100’ün, 300 Milyon Amerikan Doları tutarındaki hedefine ulaşmasına bağış yaparak destek olmak için
adres: lcif.org/donate
OCAK - HAZİRAN 2021
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Mersin Ҫamlıbel Lions Kulübü’nden...
Gökçe Uçak, 2020-21 Dönem Başkanı

Lion Nedret Yılmaz Koruluğu Açılış Töreni
LIONS Ailemizin Değerli Üyeleri
Sevgili Lion’lar ve Sevgili Leo’lar...
Mersin Çamlıbel Lions Kulübü olarak;
14 Ocak 2021 tarihinde aramızdan ayrılan
kulübümüzün ve 118U Yönetim Çevremizin değerli
üyesi PDG Nedret Yılmaz’ın adını yaşatmak
amacıyla oluşturduğumuz “Diş Hekimi Lion Nedret
Yılmaz Koruluğu” Açılış Töreni’ne katılarak bizleri
onurlandıran, acımızı paylaşan, sabır ve başsağlığı
dileklerinde bulunan unvan ve görevlerine göre tüm
Lion’lara, Leo’lara, dost ve yakınlarımıza sonsuz
teşekkür eder, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Ruhun şad ve mekânın cennet olsun, kalplerimizde hep
yaşayacaksın Melek Genel Yönetmenim...”
30 Mart 2021
Mersin Mezitli Belediyesi ve Mersin Çamlıbel Lions
Kulübü tarafından hayata geçirilen, 70 adet Jakaranda
ağacı dikilerek oluşturulan Lion Dr. Nedret Yılmaz’ın
adının verildiği koruluğun açılışı yapıldı. Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evi yanındaki koruluk açılışına; 118U
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Cüneyt K. Erginkaya ile Kabine üyeleri ve Belediye Başkanı Neşet
Tarhan ile Meclis üyelerinin yanı sıra, Mersin Orman
Bölge Müdürü Kenan Akduman ile Şube Müdürü,
Mersin Türk Kadınlar Konseyi Başkanı ve üyeleri, Mersin İşitme Derneği Başkanı ve üyeleri, Nedret Genel
Yönetmenimizin değerli eşi Dr. Erdal Yılmaz ve sevgili oğlu Serkan Yılmaz, Lions ve Leo Kulüpleri üyeleri,
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları
ve vatandaşlar katıldı. Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibi tarafından hazırlanan korulu-

ğun açılışına katılanlar, Jakaranda fidanlarını toprakla
buluşturdu ve onlara can suyu verdi. Başkan Tarhan’ın,
katılan çocuklara kitap dağıttığı açılışta duygusal anlar
da yaşandı. İnsanlığa ettiğiniz hizmetlerinizle her daim
gönüllerde yaşayacaksınız güzel insan. Mekânınız cennet, yolunuz ışık olsun...

Kulübün Küresel Hizmetlerini Sizler İçin
Derledik
Açlık ve İnsani Yardım Hizmeti kapsamında; Mersin
Çamlıbel Lions Kulübü üyelerinin organize ettiği Ramazan gıda destek kampanyası alışveriş kartları ve Ramazan kolileri ile tamamlanmış, pandemiyle mücadele
edilen bu zor günlerde toplamda 140 aileye ulaşılmıştır. Dört ayrı zaman diliminde gerçekleştirilen destek
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kampanyasıyla sırasıyla; Mersin Ortopedik Engelliler
Derneği’nin üyesi olan ailelere, Mezitli Belediyesi Aşevi’nin, Mersin Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı’nın ve
Özel Umuda Gülümse Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin belirlemiş olduğu ailelere ulaşıldı.
Eğitime Destek Hizmeti kapsamında; Mersin Yusuf
Bayık Anaokulu’nun öğrencilerine hijyenik oyuncaklar
ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin yeşili, doğayı ve hayvan sevgisini
öğrencilerine aşılamış olduklarını gören Lion’lar, öğrencilerin okulda büyütüp besledikleri patili can dostlarına mama götürdüler. 23 Nisan Ulusal Eğemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocukların sevinçlerine
tanık olan Lion’lar, buna vesile oldukları için çok mutlu
olduklarını ifade ettiler. Okulların kapanmasıyla Mezitli/Tece Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine
ulaştırılamayan ayakkabı ve giysi hediyeleri, 23 Nisan’da
sahiplerine ulaştırıldı. Bayramlıklarına kavuşan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında;
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na kulüp üyeleri moral ve destek ziyareti gerçekleştirdiler. Lion’lar
pandemi kısıtlamaları sebebiyle anneler ve çocuklarla
görüşemeseler de hazırlamış oldukları hediyeleri ilgililere teslim ettiler. Sağlıksız koşullarda yaşayan Türkan
Teyzenin talebi üzerine, evinin tadilat ve tefrişatı Çamlıbel Lion’ları tarafından yaptırıldı. Kendisine sağlıklı ve
uzun bir ömür diliyoruz.
Çevre Hizmeti kapsamında; 5 Haziran Dünya Çevre
Günü etkinliği olarak kulüp üyeleri, “Çevremizi temiz
tutmak, doğal dengeyi korumak insanlık görevimizdir”
bilinciyle
farkındalık yarattılar. Çamlıbel
Lions
Kulübü
üyeleri, Yenişehir
Belediyesi
sponsorluğunda
Yenişehir
Yaşam Gönüllüleri
üyeleri, TEMA

Gönüllüleri, Güvenevler Mahalle Muhtarı ve mahalle
sakinleriyle birlikte Mersin Güvenevler Mahallesi ve
Güven Park civarında çevre temizliği organize ettiler. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek ve
geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi birer örnek olabilmek adına elbirliği ile düzenlenen etkinlikte, mahalleli
çocuklara Nutuk Kitabı ve Atatürk baskılı t-shirt’ler
hediye edildi. “Doğayı korumanın insanı da korumak”
olduğu mesajını veren kulüp başkanı, çevrenin korunmasına verilen önemin küçük yaşlardan itibaren şekillendiğini vurguladı.

118U Yönetim Ҫevresi
3. Bölge Kulüpleri’nden...
Nurdan Çalışkan, 2020-21 Dönem 3. Bölge
Başkanı

Elektronik Atıkların Eğitim İçin Katkıya
Dönüşmesi

T

ürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV),
“Atma Bağışla Kampanyası” ile kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik
eşyaları geri dönüşümle eğitime kazandırarak, hem
yaşanılabilir bir
dünyaya katkı
sağlıyor hem de
eğitimle güçlenmiş toplum
hayaline bağışçılarını da ortak
ediyor. Bağışlanan elektronik
atıklar, PTT
aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine
gönderiliyor ve elde edilen hurda değeri, imkânı kısıtlı çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği
almasını sağlıyor.Atma Bağışla Kampanyası, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın
korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyor. Bu kapsamda; 118U Yönetim Çevresi 1.
Kesime bağlı 3. Bölge kulüpleri olarak - Beşocak Lions,Yüreğir Lions, Yeni Baraj Lions ve Taşköprü Lions Kulüpleri - çevre projesi çerçevesinde toplanmış
olan toplamda 82 kg olan 7 koli elektronik atığı Adana Cemalpaşa PTT Kargo’ya teslim ettiler. Böylece
Lion’lar, çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği
almasına bir nebze de olsa katkı sağlanmış oldu.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Agora Lions Kulübü

Bahar Lions Kulübü

Sevgi Müftüoğlu, 2020-21 Dönem Başkanı

Vildan Yıldıran, 2020-21 Dönem Başkanı

KİTVAK
Konukevi’nde
Yakınlarına Destek

Hasta

15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanserleri
Günü

üresel hizmetlerimizden Açlık ve Çocukluk
Çağı Kanserleri kapsamında, İzmir Agora Lions Kulübü üyelerinin başlattığı ve her hafta
düzenli olarak devam ettirdikleri aktiviteleri hız kesmeden devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
bahçesinde bulunan
ve hasta yakınlarının kaldığı KİTVAK Konukevi’ne,
haftanın belli bir
gününde hastaneye
yakın bir lokantada
yaptırdıkları ve üç
çeşit yemekten oluşan paketleri ulaştıran kulüp üyeleri, bu
hizmetin çevrelerinde bir dalga gibi yayılması temenni ediyorlar. Kulüp aynı zamanda pandemi sürecinde
Zoom platformu aracılığıyla toplantılarına devam ediyor. Ziraat Mühendisi Edip Süha Kavasoğlu’nun konuk
konuşmacı olarak katıldığı “Organik Tarım Nedir? Organik Tarıma Nasıl Başlanır? Organik Ürünlerin Özellikleri Nelerdir?” konulu bir etkinlik gerçekleştirdirdiler.

İzmir Bahar Lions Kulübü, 15 Şubat Dünya
Çocukluk Çağı Kanserleri Günü’nde İzmir
Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastanesi Vakfını (BUVAK) ziyaret ettiler.
Kulüp, Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören
çocuklara port kateter
alınması için kulüp üyesi Lion Necmiye Uz tarafından
yapılan bağışı kulüplerinin adına yetkililere teslim ettiler.

Kalan

K

Antalya Falez Lions Kulübü
Havva Ceylan, 2020-21 Dönem Başkanı

23 Nisan Coşkusu ve Dilek Ağcı Etkinliği
Antalya Falez Lions Kulübü’nün
LÖSEV ile birlikte düzenlemiş
oldukları 23 Nisan Dilek Ağacı etkinliğinde,
çocukların
dileklerini yerine
getirerek istedikleri hediyeleri ve
1.890 TL nakit parayı LÖSEV yetkililerine teslim
etmenin mutluluğunu yaşayan kulüp üyeleri ayrıca 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadılar.
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Port kateter nedir? Çocuk Hematoloji-Onkoloji servislerinde sıklıkla kullanılan port kateteri, kemoterapi
uygulanan hastalarda kateterlerin kullanımı özel önem
taşımaktadır. Kanser hastalarında kemoterapi uygulamalarında damar yolu bulması zor olabilmektedir. Tedavi
gören hastaya port kateter takıldığı zaman, her seferinde hastada damar yolu aranmasına gerek kalmadan suni
damara ilaç verilebilmektedir. Göğüs üst kısmına cilt altı
olarak yerleştirilen, bir ucu ana toplar damarda diğer ucu
cilt altında olan ve buradan ilaç uygulamalarına imkân
veren suni damarlara port kateter adı verilmektedir. Bu
uygulama sayesinde çocukların canları daha az acımaktadır. Böylece tedavi gören çocuklara port kateter takılması
hem hekim hem de çocuklar için hastalığın tedavisinde
büyük kolaylık sağlamaktadır.

Bodrum Lions Kulübü
Murat Özkaya, 2020-21 Dönem Başkanı

Ortakent Sağlık Ocağına Destek
Muğla Bodrum Lions
Kulübü üyeleri, Ortakent Sağlık Ocağı’nın
ihtiyacı olan EKG cihazı, maske, eldiven ve
enjektör olmak üzere
toplamda 6000 TL tutarındaki tıbbi malzemeleri hekimlere teslim
ettiler.
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New Voices Dünya Lideri
MD118 Türkiye
PDG Zeynep Kocasinan, 2020-21 MD118 New Voices Koordinatörü

Türkiye’den Yükselen Yeni Seslerin Yarattığı Küresel Bir Armoni: Yeni Sesler Türkiye

2

018-2019 Hizmet Dönemi’nde başlayan Lions
New Voices Girişimi, ülkemizde üç dönemdir
başarı ile uygulanmaktadır. Kadınların, kadın
Lion’ların ve onlara destek veren erkek Lion’ların fark
edilmesini, kutlanmasını ve desteklenmesini içeren
programın kapsamı, 2019-2020 Hizmet Dönemi’nden
itibaren gençlerin ve toplumda az temsil edilenlerin de
dahil edilmesi ile genişletilmiştir. Cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen program, genişleyen kapsamı ile artık
çeşitliliğin ve farklılıkların da desteklenmesini içermektedir.
Hizmet, Üyelik, Liderlik ve Tanıtım alanlarındaki yaratıcı, özgün, fark yaratan çalışmaları ve özellikle
de bu çalışmaların başarı hikâyelerinin paylaşılması ile
etkin tanıtımı ve sosyal medya kullanımını destekleyen
New Voices Girişimi, aynı zamanda yeni kişilerin fikirlerinin ve çalışmalarının duyulması için fırsatlar yaratmamızı istiyor. Her dönem Yönetim Çevrelerimizden
New Voice/Yeni Ses olarak belirlenecek olan 4 Lion ya
da Leo’nun başarı hikâyelerini paylaşmalarına fırsat verilmesini de içeriyor.
2020-2021 Hizmet Dönemi’nde, MD118 Türkiye’de
yer alan 6 Yönetim Çevremiz, ilgili dört alanda New

Voice’larını belirlediler ve başarı hikâyelerini Uluslararası Lions’a ilettiler. Yeni Sesler olarak belirlenen bu 24
Lion ve Leo’ya paylaşım alanı yaratmak için 3 toplantılık Lions New Voices Uluslararası Çevrimiçi Etkinlikleri düzenlenmiştir. Simültane tercüme ile Türkçe ve
İngilizce olmak üzere iki dilde gerçekleştirilen bu New
Voices toplantıları; kapsam, içerik, uluslararası konuk ve
katılımcıları ile bu konuda dünyada gerçekleştirilen ilk
örnek olmuştur.
11 Mart, 8 Nisan ve 20 Mayıs 2021 tarihinlerinde,
Zoom platformu üzerinden, MD118 Türkiye Lions
New Voices MD Koordinatörlük Takımı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinliklere, Türkiye’den ve dünyadan 43 farklı ülke olmak üzere toplam 1200 civarında
Lion ve Leo katılmıştır.
Bu toplantılarda, LCIF Başkanımız ve Geçen Dönem
Uluslararası Başkanımız Sayın Gudrun Yngvadottir,
Uluslararası Başkan 2. Yardımcımız Sayın Brian Sheehan, Uluslararası Başkan 3. Yardımcımız Sayın Dr. Patti
Hill, Uluslararası Direktör Sayın Dr. Walter Zemrosser,
GAT - Küresel Eylem Takımı Avrupa Tüzüksel Bölge
Lideri ve Geçmiş Uluslararası Direktör Sayın C. Robert Rettby, New Voices Avrupa Lideri ve Lions GöOCAK - HAZİRAN 2021
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çok etkin olarak duyurulması konusunda çok başarılı
çalışmalar yapan, New Voices Yönetim Çevresi Koordinatörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Koordinatörlerimiz Yönetim Çevrelerimizin hizmetlerini desteklediler ve duyurdular, yeni ve yaratıcı projeler oluşturdular,
New Voice’larını hem Türkiye’ye hem dünyaya tanıttılar ve örneği olmayan çevrimiçi uluslararası etkinliklerin planlanmasında ve uygulanmasında adanmışlık,
dayanışma, işbirliği ve özveri ile çalıştılar.
rev Gücü Başkanı Geçmiş Uluslararası Direktör Sayın
Elisabeth Haderer, Geçmiş Uluslararası Direktör Sayın
Sangeeta Jatia, LCIF Sekreterimiz ve Geçmiş Uluslararası Direktör Sayın Sandro Castellana, GAT - Küresel
Eylem Takımı Bölge Lideri Sayın Surinder ‘Max’ Mongia, New Voices Avrupa Takımı Üyeleri, Genel Yönetmen Sayın Aneliya Kaneva, Geçmiş Dönem Genel
Yönetmeni Sayın Eva Persson, Geçmiş Dönem Genel
Yönetmeni Sayın Carla Cifola konuk konuşmacılarımız
olmuşlardır.
Türkiye New Voices Toplantılarımıza konuşmacı olarak
katılan ve adlarını sayamayacağımız kadar çok sayıda
katılımcımıza ve bizlere büyük destek veren Uluslararası Lion Liderlerimize çok teşekkür ediyoruz. Konuk
konuşmacılarımızın konuşmalarını Konseyimizin “MD
118 Lions Türkiye” YouTube kanalında seyredebilirsiniz.
11 Mart tarihli toplantıda; 6 Yönetim Çevremizin New
Voices Koordinatörleri, New Voices Girişimi’nin başladığı günden bugüne, üç dönemde Yönetim Çevrelerinde yapılan çalışmaları ve hizmetlere etkilerini aktarmışlardır. 8 Nisan ve 20 Mayıs toplantıları ise; yabancı
konuklarımızın paylaşımları ile birlikte Yönetim Çevrelerimizin Yeni Seslerine ayrılmıştır. 8 Nisan’da Hizmet
ve Üyelik New Voice’ları, 20 Mayıs’ta Liderlik ve Tanıtım New Voice’ları sunumlarını yapmışlardır. Her üç
çevrimiçi Türkiye New Voices Uluslararası Etkinliğini,
LCI Oakbrook Merkezimizden New Voices Program
Koordinatörü ve görevlileri, GAT - Küresel Eylem Takımı ve Gençlik çalışmaları uzmanlarımız katılarak takip etmişlerdir. New Voices Program Koordinatörümüz
20 Mayıs’taki etkinliğimizde paylaşımda bulunmuşlardır. Lions New Voices Programı, 2021-2022 Hizmet
Dönemi’nde de 2020-2021 Hizmet Dönemi’ndeki
kapsamı ve şekli ile uygulanması hedeflenmektedir.
Lions New Voices Programını dünyada belki de en başarılı şekilde yorumlayan ve uygulayan ülke olmamızı
sağlayarak Türkiye’nin Lions çalışmalarındaki farkını
ortaya koyan, New Voices girişiminin kapsamı içinde
özgün ve yaratıcı hizmetler üretilmesini destekleyen ve
Lions çalışmalarının başta sosyal medyada olmak üzere
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New Voices Yönetim Çevresi Sorumlularımız, 118T
Yönetim Çevresi Koordinatörü Sayın Sema Yazgan,
118U Yönetim Çevresi Koordinatörü Sayın Türesin
Adalıer, 118R Yönetim Çevresi Koordinatörü Sayın
Melisa Lâl, 118K Yönetim Çevresi Koordinatörü Sayın
Öznur Benderlioğlu Doğangün, 118E Yönetim Çevresi
Hedef Lideri Sayın Nehir Karaer, 118Y Yönetim Çevresi Koordinatörü Sayın Julide Şellaki, dünyaya örnek
olan ve dünyanın takdirini kazanan çalışmaları nedeni
ile, GAT - Küresel Eylem Takımı Takdir Belgesi, “Medal of Merit” ödülü ve Konseyimizin Takdir Belgesi’ni
almaya lâyık görülmüşlerdir. Kendilerini yürekten kutluyoruz. Yönetim Çevrelerimizin Hizmet, Üyelik, Liderlik ve Tanıtım New Voice’larını da, 8 Nisan ve 20
Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdikleri çok başarılı sunumları, bugüne kadar Lion ve Leo olarak yaptıkları
çok değerli hizmet çalışmaları, fark yaratan katkıları ve
Türkiye’yi başarı ile temsil ettikleri için kutluyoruz.
Türkiye’deki New Voices çalışmalarınızda ve Uluslararası etkinliklerinizde New Voices MD Takımımıza ve
çalışmalarımıza büyük destek veren Sayın Aysan Şakar
Konsey Başkanımıza, Sayın Leyla Kıvanç Genel Yönetmenimize, Sayın Cüneyt Erginkaya Genel Yönetmenimize, Sayın Esengül Erkan Genel Yönetmenimize, Sayın Faruk Özçelik Genel Yönetmenimize, Sayın Sibel
Güllü Genel Yönetmenimize, Sayın Belma Bozyiğit
Genel Yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz.
Türkiye olarak, dünyada örnek gösterilen çalışmalardan biri olarak tamamlanan üç toplantılık Uluslararası
Çevrimiçi Etkinliklerimizin büyük başarı ile planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan
Teknik Ekibimize; Sayın Seda Yılmaz Ülkü Konsey

TURKEY
Sekreterimize, Sayın Aslıhan Ilgar Konsey Görevlimize, Sayın Serhan Eldemir Bölge Başkanımıza, Sayın
Hakan Türkkuşu Başkanımıza, Sayın Özlem Özbey
Koordinatörümüze ve Sayın Sadi Uğur Damcı Kesim
Başkanımıza çok başarılı ve özverili çalışmaları için çok
teşekkür ediyor ve kutluyoruz.
Lions New Voices Programına ve Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası etkinliklerimize büyük
destek veren Türk ve Uluslararası Lions Ailemize çok
teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, Türk Lions Ailemiz, özellikle Avrupa’da düzen-

lenen Lions New Voices Fireside - Ocakbaşı toplantılarına ve etkinliklerine gösterdikleri yakın ilgi ve katılımları ile Türkiye’nin ve Türk Lionsu’nun tanıtımına
da büyük katkı sağlamışlar, kalıcı dostluk bağları oluşturmuşlardır. Kuvvetlenen uluslararası bağların gelecek
dönemlerde Lions çalışmalarımıza daha da olumlu katkılarının olmasını yürekten diliyoruz.
Lions New Voices Türkiye: Küresel bir armoninin; yaratıcı, özgün, fark yaratan, ilham veren hizmetleriyle,
üyeleriyle, liderleriyle, marka değeriyle L I O N S’un
yeni sesleriyiz. Gelecek yeni seslerimizle buluşmak üzere, sevgilerimizle...

Bursa Nilüfer Lions Kulübü’den Farkındalık Hareketleri
Orkide Alakoç, 2020-21 Dönem Sekreteri
2020-21 Hizmet
Dönemi
boyunca; sosyal
medya kanalları aracılığı ile
önemli
günleri
kutlayan
ve farkındalık
günlerinde de
toplulukta etki
yaratan paylaşımlar
yapan
Bursa Nilüfer Lions Kulübü, Zoom platformunda
düzenledikleri farkındalık ağırlıklı etkinliklerle de
farkını ortaya koydu. New Voices Lezzet Durağı etkinliklerine yöresel lezzetlerin tanıtımı ve sunumuyla
ara vermeden devam eden kulüp, Mart ayında Zoom
üzerinden düzenledikleri “Kadına Şiddete Hayır” sloganıyla ellerini kaldırarak tepkilerini dile getirdiler.

Bu yıl Bodrum’da düzenlenen 52. Ulusal Konvansiyon’da Nilüfer Lions Kulübü Başkanı Lion Çiğdem
Karagöz, hem kulübünü hem de Bursa’yı Lion’lara
tanıttı. 54. Ulusal Konvansiyon’a ev sahipliği yapmaya
hazırlanan Nilüfer Lions, kulübün sosyal medya hesaplarından da Bursa’nın tanıtım video’sunu yayınladı.
Devir Teslim Törenlerini gerçekleştiren Nilüfer Lions
üyeleri, bir dönemi daha geride bırakarak uğurladılar.
2021-22 Hizmet Dönemi’ne dopdolu hizmetlerle ve
insanlığa adanmış gönülleriyle tam kadro hazır olduklarını, paylaşmış oldukları fotoğrafta sergilemekten
mutluluk duyuyorlar. Hizmet bayrağı hep yükseklerde
dalgalanmalı. Sonsuz bir limittir bu. Her sene daha da
yükseğe...

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde, Çağdaş Eğitim
Kooperatifi’nin “Kır Çiçekleri Okusun” kampanyasına
maddi olarak destek olan kulüp üyesi Lion Mine Rekkalı, bu vesileyle kızların geleceğe umutla bakmasına
aracı oldu.
BUGES’in (Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor
Kulübü) gelenek haline gelmiş BUGES’in EN’leri
ödülleri sahiplerini buldu. 17 kategoride düzenlenen
ödül töreninde; Lion Orkide Alakoç’un görme engelli
bireyler için düzenli olarak destek verdiği okuma ve
etüd hizmeti “En Gönüllüler” dalında, kulüp ise “En
Başarılı STK’lar” dalında ödüle lâyık görüldü.
OCAK - HAZİRAN 2021
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118R Lions Quest Eğitimleri Tamamlandı
Serpil Güleçyüz, 2020-21 Lions Quest Dönem Koordinatörü

Lions Quest - Yaşam Becerileri: Sosyal ve Duyusal Öğrenme (SDÖ) Programı
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın ürünü olan Lions Quest Programı, Türkiye’de Türk Lions Vakfı tarafından
“Toplumsal Sorumluluk Projesi” olarak yürütülmektedir.

3 Soruda LIONS QUEST
Lions Quest eğitimleri bilimsel, pratik, interaktif, eğlenceli ve uygulamalıdır. Sosyal, duygusal öğrenme ve düşünme
becerilerini geliştiren bir eğitim programıdır.

Yaşam Becerileri Programı Nedir?

A

ydınlık Türkiye’nin oluşturulması adına eğitimimizin en üst seviyeye ulaşmasına, çağdaş,
soran, sorgulayan, araştıran, Atatürk İlke ve
Devrimleri’ni benimsemiş, Cumhuriyet ve Demokrasi
düşüncesi gelişmiş, şiddetten uzak nesiller yetiştiren,
eğitim sisteminin yapı taşları olan 748 öğretmenimiz
2020-2021 Hizmet Dönemi 118R Yönetim Çevresi
Lions Quest eğitimlerini tamamladılar. Eğitim gören
748 öğretmenimiz yaklaşık 40.000 öğrencinin yüreğine
dokunacak, onlara aydın gençler olma yolunda rehberlik edecekler. 118R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
Lion Esengül Erkan’a, LQ eğitmenlerimize, her bir öğretmenimize, tüm katılımcılarımıza ve organizasyonda
emeği geçen LQ takım üyelerine sonsuz teşekkürler.
Hepiniz iyi ki varsınız...
“Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer”
Mahatma Gandi
40

LION

LIONSTURKIYE.ORG

Lions Quest 1970’li yıllarda Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir “Sosyal duygusal beceriler eğitimi, olumlu kişisel gelişim ve güçlü karakter oluşturma”
programıdır. Bilimsel çerçevede geliştirilmiş ve ilk olarak Dünya Gençlik Vakfı yönetiminde yaygınlaştırılmıştır. Koruyucu nitelikleri ile bağımlılığı ve olumsuz
sosyal davranışlara karşı gençlerde dayanıklılığı artıran
program Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından desteklenip, 2002 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri
Vakfı (LCIF) tarafından satın alınarak kâr amacı gütmeden yaygınlaşması sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen
program sürekli yenilenerek halen 110’u aşkın ülkede
uygulanmaktadır. Çeşitli ülkelerde akademik kurumlar
tarafından değerlendirilerek etkinliği bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.Günümüzde Sosyal Duygusal Öğrenme
(SDÖ) adıyla anılan programlar arasında öncül ve en
geniş kapsamlı olanlardan biridir.2007 yılından itibaren
akademisyenlerin desteği ile program dilimize çevirilerek kültürümüze uyarlanmıştır. 10 yıl içinde tüm eğitim
seviyelerine uygun içerikler ve materyeller hazırlanarak
ülkemizde 4000’ı aşkın öğretmene eğitimle birlikte verilmiştir. LQ Yaşam Becerileri Programı, 48 dilde olmak üzere Uluslararası Lions Kulüpleri’nin desteği ile
uygulanmaktadır. Türkiye’de patent hakları Türk Lions
Vakfı’nındır.

TURKEY
Programın Temel Amaçları Nelerdir?
Toplumda akademik başarı kadar sosyal duygusal başarının da gerekli olduğu farkındalığını sağlamak, çağdaş
eğitimin vazgeçilmezi olan SDÖ programlarının ülkemizde de örgün eğitimin içine alınması ve öğretmenlerimizin bu bilinçle yetişmesi için eğitim fakültelerinde sertifika programı olması için çalışmak, Ülkemizde
“birlikte yaşama” kültürünün gelişmesine destek olmak,
okul, aile ve toplumda saygı ve bağlılık duygularının
oluşmasına ve toplumsal sorumluluk duygusu olan sağlıklı ve mutlu bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

SDÖ’nün Öğrencilere Sağladığı Faydalar
Nelerdir?
Duygularımız, öğrenme yöntemlerimizi, eğilimlerimizi ve
bildiklerimizi yönlendirir. Aranan temel kişisel niteliklerin
edinilebilmesi, gençlerde duygusal ve sosyal zekanın bilinçli
olarak geliştirilmesine bağlıdır.(CASEL 2003)
SDÖ becerileri gelişmiş öğrenciler; • Okula ve öğretmenlerine karşı daha güçlü bir aidiyet duygusu hissederler. • Öğrenmeye daha açık olurlar. • Öğrenmeye
daha motive olurlar. • Problemli ve olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışlara eğilimli olurlar. • Daha
az kaygı, tedirginlik ve stres taşırlar. • Sınavlarda daha
başarılı olurlar ve daha iyi sonuçlar alırlar.
Kaynak: Zins, Weissberg, Wang, & Walberg (2004). Building
Academic Success on Social and Emotional Learning (SEL):
What Does the Research Say?  * http://lionsquest-tr.com
resmi web sitesinde yer alan bilgilendirme broşüründen alıntı
yapılmıştır.

Konyaaltı Lions...
Hacer Akdağ, 2020-21 Dönem Başkanı

Engelli Olmak Engel Değildir
Antalya Konyaaltı
Lions
Kulübü, miras
projeleri kapsamında 23 yaşındaki bedensel engelli bir
genç kıza akülü
sandalye hediye
ettiler.

Tarihi Kemeraltı Lions...
Tüge Turan, 2020-21 Dönem Başkanı

Lion’lardan Kemeraltı Gençlerine Nutuk
Hediyesi
Antik Çağlar’dan günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve İzmir’in en
önemli ticaret alanlarından birisi olmayı sürdüren Kemeraltı Çarşısı, 5
km’lik bir alana yayılmış
toplam 15 bin iş yerinden
oluşmaktadır. Bu özelliği
onu dünyanın en büyük
açık hava alışveriş alanı
yapmaktadır. Nutuk, yazıldığı dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası umumi reisi olan Gazi Mustafa
Kemal’in 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde, 1919’dan
1927’ye dek kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini anlattığı ve bu sayede Kurtuluş Savaşı’nı özetlediği tarihî konuşmasının metnidir. Tarihi Kemeraltı
ismiyle kurulmuş olan İzmir Tarihi Kemeraltı Lions
Kulübü üyeleri, hizmet bölgeleri olan Kemeraltı gençlerine 200 adet Nutuk dağıtımı gerçekleştirdiler.

118R Yönetim Ҫevresi Lions
Kulüpleri ve KKTC Lions
Kulüpleri Ortak Toplantısı
Lion’lardan 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı Kutlaması
118R Yönetim
Çevresi Lions
Kulüpleri
ile
KKTC 1. Bölge
Lions
Kulüpleri, 19 Mayıs
Gençlik ve Spor
Bayramı’nı ortak
olarak
düzenledikleri etkinlikle hep birlikte coşkuyla kutladılar. İzmirlilerin sıkı bir Atatürkçü olarak tanıdığı Avukat Ulvi
Puğ’un konuk konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi toplantıda, şiirler eşliğinde “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak”
konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.
OCAK - HAZİRAN 2021
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118R Yönetim Ҫevresi
Önce Ҫocuklar
Komitesi...

118R Yönetim Ҫevresi
Barış Kültürü ve Uzlaşma
Ҫalışma Grubu...

Semra Ataoğul - Feriha Özlütürk - Nergis
Dursun, 2020-21 Önce Çocuklar Komitesi
Dönem Çalışma Grubu

Nevdar Dönmez, 2020-21 Barış Kültürü ve
Uzlaşma Dönem Hizmet Direktörü

Aileye Lion’lardan Destek

İzmir’in Bayraklı ilçesinin Osmangazi mahallesinde
soba patlaması sonucu çıkan yangında evleri büyük
ölçüde zarar gören bir ailenin müracaatı neticesinde
Önce Çocuklar Komitesi Çalışma Grubu üyeleri, anne
ve babanın işsiz olduğu üç küçük çocuklu aileyi ziyaret
ettiler.
Evde ciddi boyutta zarar olduğunu tespit eden Lion’lar, Agora Lions Kulübü’nün önderliğinde evin
A’dan Z’ye ev tadilatını gerçekleştirdiler. Ayrıca yeni
mobilya temini, dört aylık kira ödemesi, giyim yardımı, elektronik ev eşyaları temini, çocuklar için iki adet
bilgisayar ile aileye destek verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
bayram coşkusunu cocuklarla birlikte yaşayan Lion’lar,
hizmet sponsorluğunu üstlenen Agora Lions Kulübü
Başkanı Lion Sevgi Müftüoğlu ve kulüp üyelerine,
katkılarından dolayı Lozan Lions Kulübü Başkanı
Lion Neşe Özdemir ve kulüp üyelerine, Aydın Efeler
Lions Kulübü Başkanı Lion Gürcan Erener ve kulüp
üyelerine ,ayrıca katılımından dolayı 2. Kesim 5. Bölge
Başkanı Lion Zuhal Yalçın’a teşekkür ediyorlar.
42

LION

LIONSTURKIYE.ORG

Akran Arabuluculuğu Uzlaşma Barış
Elçileri Lider Eğitim Programı

118R Federasyonu Barış Kültürü ve Uzlaşma Dönem
Hizmet Direktörlüğü’nün düzenlediği ve dönem boyunca devam eden “Akran Arabuluculuğu Uzlaşma
Barış Elçileri Lider Eğitim Programı” tamamlanmıştır.
118R Yönetim Çevresi Lions Kulüpleri’nden 48 Lion’un iştirak ettiği programın sertifika töreninde,
program destekçisi olan Akran Arabuluculuğu ve Uzlaşma Derneği (AKRANDER) tarafından katılımcılara belgeleri verildi.
Katılım ve destekleriyle başından beri Lion’lara destek
veren başta 118R Lions Yönetim Çevresi Federasyonunu Başkanı Lion Esengül Erkan’a, AKRANDER
Başkanı Avukat Nejdet Göğüsdere’ye, Prof. Dr. Abbas
Turnuklu’ya, Anlaşmazlık Kültürü Uzmanı ve Eğitmen Nihan Karakaş’a teşekkürlerini sunan program
direktörü, ayrıca final toplantısına iştirak eden ve Lion’ları onurlandıran MD118 Konsey Başkanı Lion
Aysan Şakar’a teşekkürlerini iletiyor.
Eğitim programının sürdürülebilir bir proje olması
dileği ve ümidiyle, Çocuk ve Barış konusuna gösterdikleri ilgi ve duyarlılık sebebiyle Barış Elçileri eğitimlerine katılım gösteren tüm Lion’ları kutlarız.

TURKEY

Menemen Kubilay
Lions’tan...

118R Yönetim Ҫevresi
Lions Kulüpleri’nden...

Gül Atılgan, 2020-21 Dönem Başkanı

Bayramlarımız Şarkılarımız

Türkiye’de Anayasa Tartışmaları

H

ukukçu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu’nun katılımı ile İzmir Menemen Kubilay Lions Kulübü’nün çevrimiçi olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirdiği toplantının konusu “Türkiye’de
Anayasa Tartışmaları”ydı. Anayasa değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde değerli hocanın anlatımıyla;
mevcut Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti sürecindeki
Anayasa değişiklikleri, bunun bizlere yansımaları konusundaki engin bilgisinden ve fikirlerinden yararlanan
Lion’lar toplantıya katılarak sorularını Kanadoğlu’na
ilettiler. Kulübün Kurucu ve Geçmiş Dönem Başkanı
Lion Serpil Güleçyüz’ün moderatörlüğünde interaktif
olarak gerçekleçen toplantıya ilgi gösteren Lion’lara
katkıları için teşekkürler...

Uzunca bir süredir
pandemi kısıtlamaları
sebebiyle kutlanamayan
118R
Yönetim
Çevresi geleneksel
bayramlaşma etkinliği, bu hizmet
döneminde
can
cana olmasa da
cam cama gerçekleştirildi. Yıllardır şarkılarını severek dinlediğimiz çok
değerli sanatçılar Aysun ve Ali Kocatepe çiftinin konuk olduğu çevrimiçi bayram buluşmasında, Lion’lara
ve Lion dostlarına hoşça vakit geçirten sanatçılarımıza
ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hep birlikte can
cana kutlayacağımız nice sağlıklı ve mutlu bayramlara...

Mersinli Lions Kulübü
Fatma Üçkardeş, 2020-21 Dönem Başkanı

118R Lions Quest Eğitimleri Devam Ediyor

118R Yönetim Ҫevresi
Lions Kulüpleri’nden...
Nutuk ve Milli Mücadele Ruhu
118R Yönetim Çevresi’nin organize ettiği
ve Lion’ların katılım
gösterdiği, Araştırmacı
Yazar ve Öğretim Görevlisi Elfin Tataroğlu’nun konuk konuşmacı olarak yer aldığı
“Nutuk ve Milli Mücadele Ruhu” konulu
çevrimiçi toplantı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşku dolu enerjisi ile gerçekleştirildi.

İzmir Mersinli Lions Kulübü’nün ev sahipliğinde ve Lion
Üvez Tozkoparan’ın önderliğinde, Mürşide Altınçubuk
Ortaokulu’ nun birbirinden değerli öğretmenlerinin katıldığı bir Lions Quest - Yaşam Becerileri eğitimi daha
başarıyla tamamlandı. Öğretmenlerimizin geleceğimiz
olan çocuklarımıza; sevgi dolu, barışçıl, saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş birer bireyler olmaları yolunda
destekleri ve çocuklarımızın olumlu düşünerek şiddetten
uzak ve barışçıl bir yaşam oluşturma yolculuklarına olan
katkıları için 118R Yönetim Çevresi Lions Quest Koordinatörü Lion Serpil Güleçyüz, eğitimlerde emeğe geçen
herkese ve öğretmenlere teşekkür ediyor...
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Ankara Angora Lions Kulübü...
Celal Demir, 2020-21 Dönem Başkanı

Güçlü Çocuklar Yenilmezler

A

nkara Angora Lions Kulübü, Ankara Angora Filarmoni Branch İhtisas Kulübü ve
BEYTÜMDER (Ahmetcan Beyin Tümörü
İle Mücadele Derneği) işbirliğinde gerçekleştirilen
proje kapsamında; tedavi gören çocuklar ile Lion’lar
çevrimiçi düzenlenen programda
buluştular. Müziğe ilgi duyan beyin tümörlü çocuklar ve aileleriyle
irtibat kurularak, çocuklara ücretsiz
olarak kalimba ve ukulele gönderilerek sanal ortamda profesyonel
eğitmenlerce müzik dersleri verildi.
Çocuklar kendileri için düzenlenen
programda, ‘Yenilmez Çocuklar
Korosu’ adı altında 23 Nisan’a özel
olarak hazırlanan besteyi, kendilerine gönderilen müzik aletleriyle çaldılar. Beyin tümörü tedavisi
gören çocukların ve ailelerinin mücadeleleri ile ilgili
toplumsal farkındalığı artırmak ve çocuklara moral
desteği vermek amacıyla başlatılan projede, güzel bir
dayanışma örneği sergilendi. Güçlü çocukların 25 Nisan’da sergiledikleri konser performansı, katılımcılara
önemli anlar yaşattı.

Yenilmez Çocuklar Korosu’ndan 23
Nisan Konseri
Projenin içerik ve uygulama açısından zor koşullarda
yapıldığını, onkolojik tedavi desteği alan çocukların
gerek seçiminde gerekse katılımında olağanüstü çaba
gösteren BEYTÜMDER Başkanı Ahmet Karaoğlan’a, derneğin üyelerine ve uzaktan eğitim ile çocuklara enstrümanlarını sevdiren, müzikle ve notalarla
tanıştıran Angora Filarmoni İhtisas Branch Kulübü
Başkanı Lion Ahmet Öznacar’a, 2019 Tomas Kuti
Avrupa Müzik Yarışması Birincisi Özerk Miraç Sarıgül’e ve Lion Osman Görmez’e özel teşekkürlerini
ileten kulüp başkanı, projeyi takip eden ve destekleri
ile Lion kardeşlerini motive eden 118U Lions Kulüpleri’ne teşekkür ediyor. Angora Lion’ları, Prof. Dr.
İsmihan Çetin’e, Bilim Uzmanı Nesrin Şermin Okutan’a içten teşekkürlerini sunuyorlar. Gerek etkinlik
öncesinde ve süresince teknik masada Lion’larla olan
Lika Takım Lideri Lion Aslıhan Yazan Ilgar’a ve Takım Lideri Lion Şehnaz Çetin nezdinde Angora Li44
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ons Kulübü Sekreteri Onur Taşdemir’e, bağışları ile
projeye destek veren güçlü çocukları Sinem ve Mine
Taşdemir’e, Angora Lions Kulübü üyesi Lion Ahmet
Ozan Erdoğan’a ve takım üyelerine, Gören Kalpler
Derneği üyelerine katkıları için teşekkürler.
Hizmetlerin geniş kitlelere ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı
ve etkin bir şekilde ulaştırmanın,
118U Yönetim Çevresi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Takımı
sayesinde daha fazla ses getireceğine inanan Angora Lions, bu etkinlikte de STK’lar İle İlişkiler Takımı
ile istişare ederek işbirliği yapmıştır.
Bu yönü ile de tüm Türkiye’nin öğrendiği, üst üste iki gün televizyon
haberlerinde yer alarak tüm çocukluk çağı kanserleri ve beyin tümörü tedavisi görerek
şifa bekleyen çocukların varlığından haberdar olunması ayrı bir farkındalık örneği olmuştur.
Etkinliğe katılarak çocukları yalnız bırakmayan, unvan ve görevlerine göre MD118 Konsey ve D118U
Kabine görevlileri; Konsey Başkanına ve Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Yönetmenlere, Kesim ve Bölge
Başkanlarına, GAT Koordinatörlerine, Takım Liderlerine, Komite Başkanlarına ve tüm değerli Lion’lara sonsuz teşekkürler. Lions ailemizin değerli fertleri
olan Adana, Ankara, Mersin, Ordu, Samsun, KKTC
Lions Kulüpleri harf sırasıyla; Anıttepe, Atakum, Babil, Çamlıbel, Çukurca, Dikmen, Esat, Güzeltepe, Kavaklıdere, Kolej, Köroğlu, Mağusa Meserya, Maltepe,
Ortadoğu, Toros, Yenimahalle, 19 Eylül Lions Kulüpleri Başkanları ve kulüplerinin tüm üyelerine destekleri için teşekkürler. Moderatörlüğünü Lion Erol
Aydın’ın üstlendiği ve ülkemizin çeşitli kentlerinden
onkolojik tedavi desteği alan çocuklarla gönüllülerin
çocuklarını, dernekleri ve Lion’ları buluşturan programda, hep bir ağızdan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlu olsun diye seslenen katılımcılar,
bayram coşkusunu dayanışma içerisinde hep birlikte
kutladılar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın hep gülümseyen yüzlerle kutlayacağı, sağlıklı nice bayramları
olsun.

TURKEY

Ankara Atapark Lions
Kulübü’nden...

Ankara Kolej Lions
Kulübü’nden...

Berrin Özbey, 2020-21 Dönem Başkanı

Füsun Karacasoy, 2020-21 Dönem Başkanı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü sebebiyle Ankara Atapark Lions Kulübü tarafından, meslekleriyle
ilk ve önder isim olan kadınların resimlerinin yer aldığı kitap ayraçlarının satışı yapılarak fon geliştirilmiştir.
Satışlardan elde edilen gelir Türkiye Diyabet Vakfı’na
aktarılmıştır. Siirt Eruh Cumhuriyet İlkokulu’nun 21
kapısından 7 tanesinin giydirilmesine ilişkin panolar
ve okulun 3 katının koridorlarında Şejer Aslan Sokağı
afişlerinin yerleştirilmesi sağlanmıştır. Diyabet etkinlikleri kapsamında ALDİVAK tarafından hazırlanan
diyabet konulu duvar panoları da tamamlanmış ve okula gönderilmiştir. Atapark Lions’u yalnız bırakmayarak
maddi desteklerini esirgemeyen Çukurca Lions, Esat
Lions, Güzeltepe Lions, Köroğlu Lions, Mogan Lions,
Ortadoğu Lions ve Yenimahalle Lions Kulüpleri’ne
destekleri için teşekkürlerini ileten kulüp başkanı, bir
başka ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, belirlenen bir
okulun bazı öğrencilerinin ayakkabı ihtiyaçlarının kulüplerce karşılandığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü kampanya kapsamında 3 ailenin
Ramazan gıda paketleri kulüp üyeleri tarafından temin
edilmiştir.

Ankara Ҫınar Lions Kulübü
ve Ҫınar Alfa Leo Kulübü
Berrak Şapcıoğlu & Mirata Deva, 2020-21
Dönem Başkanları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Neşesi

Ankara Kolej Lions Kulübü üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı özel gereksinimi olan çocuklara özel
eğitim veren Sevgi Çiçeği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğrencileri ile kutladılar. Maddi imkânları kısıtlı olan ve özel gereksinimi olan çocuklarla
bayram coşkusunu yaşayan Lion’lar, çocuklara bayram
hediyelerini verdiler ve onlarla hoşca zaman geçirdiler.
Hayat paylaşıldıkça güzel ve Yaşasın 23 Nisan!
Mamak Ortaokulu’nda öğrenim gören ve maddi imkânları kısıtlı olan çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine
ve Türkiye Körler Vakfı’na, kulüp tarafından hazırlanan
gıda kolileri ve alışveriş çekleri ile Ramazan ayında destek olunmuştur.

Çınar Ailesinde Gıda Kolisi Kampanyası
Ankara
Çınar
Lions
Kulübü
ve Ankara Çınar
Alfa Leo Kulübü
ailesi, Altındağ
bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek
olarak
yiyecek
kolileri hazırladılar ve titizlikle hazırlanan Ramazan gıda kolilerinin adreslere teslimini
sağladılar.
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Ankara Köroğlu Lions Kulübü’nden...
Hülya Tezel, 2020-21 Dönem Başkanı
için giyim ve oyuncak desteği sağlandı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Hizmeti kapsamında; Yenimahalle Kadın Sığınma Evi’ne giyim,
Türkiye Diyabet Vakfı’nda bulunan 15 çocuğa diyabet
çorabı temin edildi.

Çocukluk Çağı Kanserleri Hizmeti kapsamında;
Ankara Köroğlu Lions Kulübü ve Ankara Esat Lions
Kulübü işbirliğinde, tedavi gören çocuklar için BEYTÜMDER’e eldiven, şapka, eşofman takımı, çorap,
boyama kitapları, hikâye kitapları ve boyama kitapları
temin edildi. Aynı kapsamda; Ankara Çukurca Lions,
Ankara Mogan Lions, Ankara Yenimahalle Lions, Ankara Çankaya Lions, Ankara Angora Lions ve Ankara
Ümitköy Lions Kulüpleri’nin destekleriyle, Hacettepe
Hastanesi’nde tedavi gören 21 çocuğa sağlıklı oyuncak
olarak geçen ve kanserojen madde
içermeyen örgü bebekler hediye
edildi.
Çevre Hizmeti
kapsamında;
Köroğlu Lions Kulübü, Tema Vakfı’nın da desteğiyle kulüp üyelerinin her birinin adına Elazığ Karataş Hatıra Ormanı’na 22 adet fidan
bağışında bulundu.
Açlık Hizmeti kapsamında; Yenimahalle Zübeyde Hanım Konukevi’nde kalan tedavi gören çocukların ailelerine gıda yardımında
bulunuldu. Ayrıca Ankara Köroğlu
Leo Kulübü ile birlikte Sefa Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ne
gıda ve giyim ile Kadın Sığınma
Evi’nde kalan kadınlar ve çocuklar
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Diyabet Hizmeti kapsamında; Siirt’in Eruh İlköğretim Okulu’nun kapılarını “Şeker Aslan” logosu ile giydiren ve bu hizmette Türkiye Diyabet Vakfı ile birlikte
çalışan Lion’lar, bir okula sembolik olarak “Diyabet
Sokağı” yaptırdılar. Ankara Köroğlu Lions ve Ankara Köroğlu Leo Kulüpleri’nin liderliğinde, Ankara
Köroğlu Lions, Ankara Angora Lions, Ankara Dikmen
Lions, Ankara Esat Lions, Ankara Mogan Lions, Ankara Atapark Lions ve Ankara Yüzüncüyıl Lions Kulüpleri’nin destekleriyle ortaklaşa yürütülen diyabette
farkındalık aktivitesiyle, Özyurt İlköğretim Okulu’da
Diyabet Sokağı’nın açılışı gerçekleştirilmiştir.
Lions Quest Eğitimleri Hizmeti kapsamında; Tandoğan Şehit Mucip Arıgan Ortaokulu’nda çeşitli branşlarda eğitim veren öğretmenler, Lions Quest - Yaşam
Becerileri Sosyal ve Duygusal Öğrenme Programı
eğitimlerini tamamlamış ve öğretmenlere sertifikaları
verilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında; 118U Yönetim Çevresi’nin Lions Kulüpleri’yle ortak
olarak gerçekleştirdiği aktivitede,
Abidinpaşa Tuzluçayır İlköğretim
Okulu’ndaki öğrencilere hediyeleri
verilerek bayram coşkusu çocuklarla birlikte kutladı.
Açlık ve İnsani Yardım Hizmeti kapsamında; ihtiyaç sahibi olan
ailelere verilmek üzere Akdere 50.
Yıl Muhtarlığı’na 50 adet Ramazan paketi teslim edilmiştir. Bununla birlikte 118U Lion’larının
düzenlediği “Bir Pabuç da Benden”
kampanyasıyla tespit edilen 2 okulda bulunan ihtiyaç sahibi çocukların ayakkabı ihtiyaçları, bayram
hediyesi olarak kulüplerce temin
edilmiştir.

TURKEY

Bahar Lions’tan Tüm Canlılara Hayat Veren Sebiller
Vildan Yıldıran, 2020-21 Dönem Başkanı

Avrupa Lions Çevre Fonu Tarafından Ödüllendirilen Su Hayat Verir Projesi

H

ayat veren ama aynı zamanda kısıtlı kaynak
olan suyun kullanımında tasarruf zorunluluğu, her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Küresel boyutta ciddiyetle üzerinde durulması gereken su kıtlığı, sadece yerel yönetimleri değil sivil toplum
kuruluşlarını ve bireyleri evlerinde ve yaşadıkları kentlerde önlemler almaya yönlendirmekte.

İzmir Bahar Lions Kulübü bu düşünceden hareketle;
üyesi Lion Nadide Şele’nin düşünüp hazırladığı, suyun
tek bir kaynaktan hem insanlara hem hayvanlara hem
de bitkilere ulaşmasını, böylece tek bir damlasının bile
boşa harcanmamasını amaçlayan ve yerel yönetimlerle
iş birliği gerektiren “Su Hayat Verir” adlı farkındalık
projesini, Avrupa Lions Çevre Fonu’na gönderdi. Sadece Türkiye’de değil dünyada da bir ilk olan bu proje, seçici kurul tarafından memnuniyetle kabul gördü. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin de sebiller için yer göstererek
su, elektrik ve damlama sulama bağlantılarını yapmayı
kabul etmesiyle projeye başlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından
Konak ve Alsancak
Vapur İskeleleri önüne, Gündoğdu Meydanı ve Sahilevleri’ne
yerleştirilen sebillerin
tasarımı ve içindeki
tesisat ile mekanizmalarının yapımı için gereken finansmanın bir
bölümü Avrupa Lions
Çevre Fonu’ndan karşılandı. Proje bütçesinin önemli bir bölümü
ise hayırsever Neval ve

Kamuran Hallaç’ın sponsorluğunda gerçekleşti.
Bahar Lions Kulübü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne armağan ettiği 4 sebil ile hayat bulan “Su Hayat
Verir” projesinin aslan figürlü şık dizayna sahip sebillerinin; üst haznesinde yer alan fıskiyeden insanlar faydalanabilirken, aslanların ağzından alt hazneye dökülerek
biriken sulardan kedi, köpek ve kuşlar su içebilecek, buradan aşağı yönelen sular ise gider borusuyla belediyenin damlama sulama hortumlarıyla çiçekleri sulayacak.
Bahar Lions, sebillerin açılışını pandemi kurallarına uygun olarak az sayıda kişinin katıldığı mini bir törenle
temsili olarak Konak İskelesi’ndeki sebilin başında gerçekleştirdi. İzmir Köy
Koop Birliği Başkanı
Neptün Soyer, İBB
Park ve Bahçeler Daire
Başkanı Çiğdem Aşıcı,
proje sahibi ve uygulayıcısı İzmir Bahar
Lions Kulübü Başkanı
Lion Vildan Yıldıran,
proje sponsorları Neval ve Kamuran Hallaç, proje mimarı Lion
Nadide Şele ve kulüp
üyelerinin
katıldığı
törende, Uluslararası
Lions Kulüpleri 118R
Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Lion
Esengül Erkan, Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Lion
Yakup Özdanon ve Genel Yönetmen 2. Yardımcısı
Adayı Lion Refik Dinç de hazır bulundu.
Kulüp Başkanı Lion Vildan Yıldıran emeği geçenlere
teşekkür ederken, projenin mimarı Lion Nadide Şele
“Çocukluk hayalimdi, bu sadece bir çeşme değil su tasarrufu için de bir farkındalık projesi aslında” diyerek
memnuniyetini dile getirdi. Lions 118R Federasyon
Başkanı Lion Esengül Erkan “Biz çok şanslıyız, İzmir’de yaşıyoruz. Demokratik, Atatürkçü, Laik bir şehrin sakinleriyiz. Çok mutluyum ki yerel yöneticilerimiz
de bizimle aynı fikirdeler, kol kola çalışıyoruz” diye
ekledi. Kutlanacak nice imza hizmet projeleriniz olsun
Bahar Lions Kulübü...
OCAK - HAZİRAN 2021
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Çeşme Metropolis’ten LIONS’un Bilinirliğine
ve Ҫevrenin Korunmasına Önemli Bir Katkı
Onur Ercan, 2020-21 Dönem Başkanı

Kirli Çevre ve Enfekte Yaşama Karşı Harekete Geç!
Derim Cerrahi Tıp Merkezi, Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO), Talya Fidancılık, Torbalı’da faaliyet gösteren 4
fabrika binası ve ayrıca şehrin 4 ayrı noktasında hizmet
veren eczanelere yerleştirildi.
Gerekli bağlantıları kurarak Lions’un vizyonuna ve
misyonuna önemli bir katkı sağlayan LIONS logolu
atık kovaların dağıtımına devam edeceklerini dile getiren kulüp başkanı, projelerinin sürdürülebilir olmasını
önemsediklerini ve bu yolda hizmetlerine devam edeceklerini vurguladı. Kutlanacak nice imza hizmet projeleriniz olsun Çeşme Metropolis Lions Kulübü...

Güzelyalı Hatay Lions
Kulübü

İ

zmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü’nün, 2020
yılının Aralık ayında Avrupa Lions Çevre Fonu’na
sundukları projeleri jüri tarafından kabul edildi.
Projelerinin uygulama safhasını başarıyla tamamlayan
kulüp üyeleri, IPIP Gudrun Yngvadottir tarafından fon
desteği ile ödüllendirilen projeleri ile gurur ve mutluluk
duyuyorlar.
45 adetten oluşan
tıbbi maske ve eldiven atık kovası
ile Lions’un tanıtımına ve çevre
korumasına destek
olan kulüp, üzerlerinde Lions logosunun ve bilgilendirme etiketlerinin
yer aldığı turuncu
renkli atık kovaları; Ege Üniversitesi
Hastanesi, Ödemiş
Devlet Hastanesi,
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Ayşe Sevgi Büyükburç, 2020-21 Dönem
Başkanı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
Lion Can Murat
Şengen’in gündeme getirdiği
‘’Ustaya
Vefa
Sanata Destek’’
Tiyatro Ödülleri,
118R Yönetim
Çevresi adına 31
sanatçıya verildi.
İzmir Güzelyalı
Hatay Lions Kulübü’nün ev sahipliğinde ve 27
Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde gerçekleştirilen çevrimiçi ödül töreninde, tiyatro
sanatçılarının bu özel gününde onlarla birlikte olarak
mutluluklarını paylaşan Lion’lar, sanat ve sanatçıya
destek olarak ustalara ödüllerini takdim ettiler.

TURKEY

Mersin Babil Lions Kulübü’nden...
Nilüfer Sabancı, 2020-21 Dönem Başkanı

5 - 11 Haziran Dünya Çevre Koruma Haftası Etkinliği

D

ünyamızı tehdit eden çevresel ve iklimsel krizi atlatabilmenin tek yolunun çevre bilincinin
geliştirilmesi olduğunun hepimiz farkındayız.
5 - 11 Haziran Dünya Çevre Koruma haftasında, yaşamak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara zarar veren ve
kendi varlığını tehdit eden insanoğlu için küçük de olsa
farkındalık yaratmak isteyen Mersin Babil Lions Kulübü, kelimenin tam anlamıyla kolları sıvayarak ağaç
dikimi ve peyzaj çalışmalarına başladı. Yeşil, temiz ve
yaşanılabilir bir çevrede yaşama hakkı bilincinin güçlenmesine katkı sağlaması amacıyla uzun süredir çalışmaları devam eden proje, Yenişehir Belediyesi, İl Orman Müdürlüğü ve iki okul yönetiminin ortaklığında
yürütülmektedir. Proje kapsamında; Yenişehir Belediye

hiçbir aile de engelli evladı olsun istemez. Sürekli hatırlanması ve hatırlatılması gereken, her birimizin birer
engelli adayı olduğu gerçeğidir. Lion’ların ve Leo’ların
engelli bireylerin intiyaçlarına karşı duyarlı oldukları
aşikardır. Mersin Babil Lions Kulübü, sıkıntılar paylaşıldıkça azalır düşüncesiyle engelli bir kardeşlerine
akülü sandalyesini teslim ederek onun zor koşullarını
hafifletmek istediler.

Yıldız Lions ve Yüzüncüyıl
Lions Kulüpleri’nden...
Devrim Ataç Yılmaz & Sadiye Karahasan,
2020-21 Dönem Başkanı

Çocuklar Gülerse Dünya Güler

Başkanı Abdullah Özyiğit, Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Doğan ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmettin Dinç’in katılımlarıyla, Hüseyin
Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda ve 24 Kasım
Ortaokulu’nda ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları başlatıldı. Etkinlikte her bir okula 100’er adet ağaç ve bunun
yanı sıra 50’şer adet ve 80’er adet olmak üzere zeytin
ağaçları temin edilmiştir. Bu projede Lion’ların hedefleri arasında, zeytin ağaçlarının yetişmesi ile birlikte
okullara gelir kaynağı yaratmak ve çocukların sağlıkla
oyun oynayabilecekleri ortamların oluşmasını sağlamak
yer almaktadır. Proje gelecek hizmet döneminde her
iki okulda da devam ettirilecektir. Sağlıklı bir çevrede
yaşayabilmek, gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre
bırakabilmek adına, yeşili koruyalım ve çoğaltalım.

Engelsiz Yaşam
Biliyoruz ki hiç kimse engelli olmak istemediği gibi,

Ankara
Yıldız
Lions
Kulübü
ve Ankara Yüzüncüyıl
Lions
Kulübü birlikte
ortak aktiviteler
düzenlemeye devam ediyor. Her
ay düzenli olarak
eğitim seminerleri ile destek verdikleri, imkânları
kısıtlı kadın sığınma evlerinde kalan kadınların bu
kez de çocukları için Lion’lar yola çıktı. Ankara Kadın
Sığınma Evi’nde kalan ve yaşları 2.5 ile 13 yaş arasında
değişen 9 çocuğa Atatürk baskılı t-shirt’ler, oyun hamuru ve kalıpları hediye edildi. Ayrıca çocukların oyun
odaları Ulu Önderimiz Atatürk ve Türk bayrakları ve
balonlar ile süslenerek pastalar, içecekler, çerezler tedarik edilerek marşlar ve şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması gerçekleştirildi. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan.
Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş olan tek
bayram olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlu olsun.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Belkahve Bornova Lions’tan...
Derya Yeşilköy, 2020-21 Dönem Başkanı

Lion’lardan Covid-19 Küresel Salgınına Karşı Hijyen Önlemleri
İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü, pandemi sürecinde okul çağındaki çocukların el yıkama alışkanlığına
katkıda bulunabilmek amacıyla Basmane’de bulunan
2 okulun ihtiyaçlarına yönelik örnek bir girişimde bulundu. Şehit Fethibey Ortaokulu bahçesine 1 adet 3’lü
çeşme ve 6 adet demir bank ile Yıldırım Kemal Bey İlkokulu bahçesine 1 adet 3’lü çeşme yaptıran kulüp, ayrıca Yıldırım Kemal Bey İlkokulu’nun mutfak yapımına
sponsorlar aracılığı ile destek oldu.

2 Kişilik Yemek Sizden 1 Kişilik Yemek
Bizden Kampanyası

Değerli katkıları ve sponsorluk destekleri sayesinde
kulübün her zaman yanında olan rahmetli hocamız
Lion Ferhan Şahinci, Lion Emin Cüneyt Sağdıç hocamız, Belkahve Bornova Lions Kulübü’nün Geçen
Dönem Başkanı Lion Ozan Elbir, kulübün eski üyesi
Lion dostu Ayşe Rengin Gümüşova, Lion dostu Yıldız
Uzluer ve bu hizmetin mimarı olarak iki okulumuzla
da yakından ilgilenen, tüm süreci yakından takip edip
maddi-manevi desteğini esirgemeyen kulüp üyesi Lion
Vedat Uzluer’e teşekkürlerini dile getiren kulüp dönem
başkanı, pandeminin yol açtığı tüm olumsuzluklara yönelik önlem alıcı hizmetlerini sürdüreceklerini ve bu vesileyle sürece karşı duyarlı olduklarının sinyalini vermiş
oldu.

LIONS’un Tanıtımına Yönelik Halkla İlişkiler
ve Marketing Faaliyetleri
118R Yönetim Çevresi Genel Yönetmen 2. Yardımcısı
Lion Yakup Özdanon ve Çeşme Metropolis Lions Kulübü’nün başlatmış olduğu LIONS’u tanıtmaya yönelik Lions amblemli servis yatak örtüleri kampanyasına
destek veren Belkahve Bornova Lions, Ege Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde yatan hastalar için
kullanılmak üzere hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda
51 adet çarşaf bağışında bulundu.
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Belkahve Bornova
Lions ile Gambilya Ev Yemekleri & Catering iş
birliğiyle gerçekleştirilen, ihtiyaç
sahiplerine hergün
10 kişilik olmak
üzere 3 çeşit yemek dağıtımı kapsamında 14 günde
140 kişiye destek
olabilmenin sevincini yaşayan kulüp
üyeleri, kampanya
sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşarak ilerleyen zamanlarda desteklerini sürdürmeyi hedefliyorlar.
Destekleriyle Lion’lara güç veren Gambilya Ev Yemekleri & Catering firmasına, Frankfurt Sanat Severler
Topluluğu’na, katkı ve katılımda bulunan ve bulunacak
herkese teşekkürler...

TURKEY

Karşıyaka Yalı Lions’tan...
Hakan Akyıldız, 2020-21 Dönem Başkanı

Susurluk Alibey Köy’ün Orman İşçisi Aileleri Lions Dernekleri İle Buluştu
Yöre halkından olan ve bizlere bu seyahatimizde rehberlik eden kulübümüzün kurucu
üyesi, camiamızın saygı değer güzel insanı
Lion Sedat Sözer’in aziz hatırasına... Yolun
ışık olsun...

İ

zmir Karşıyaka
Yalı Lions Kulübü’nün projelendirip gerçekleştirdiği,
Balıkesir
Susurluk
Alibey Köy’ünde bulunan orman işçisi
ailelerin çocuklarının
eğitim, giyim, oyuncak ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına
yönelik hizmet projesi, 29 Ocak Cuma
günü belirtilen köye
yapılan seyahat ile mutlu sona ulaşmıştır.
Kulüp Dönem Başkanı Lion Hakan Akyıldız’ın duygularını ve teşekkürlerini sizlerle paylaşıyoruz. “Küçücük
bir kitap kırtasiye bağışı isteğiyle çıktığımız yola koskoca bir minibüs dolusu eşya ile gitmemize vesile olan
Lion’lar ve Lion dostları bizlere desteklerinizle güç kattınız. Götürülen malzemelerin çokluğu karşısında söyleyecek söz bulamıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Köye vardığımızda gerek köy muhtarımız Barış
Bey, gerekse orman işçilerini temsilen görüştüğümüz
yetkili arkadaşlarımız bizleri çevre ve orman işçilerinin
yaşamları, çocukların eğitim zorlukları ve genel yaşam
koşulları hakkında bilgilendirdi. Köy muhtarımızın annesi ve eşi tarafından Boşnak börekleri,
yöresel turşular, çorbalar,
tatlılar eşliğinde inanılmaz bir misafirperverlikle karşılandık ve ağırlandık. Biz Lion’lara bu
güzellikleri yaşattız. Sağ
olun, var olun...”
“Yarınlarımızın
büyükleri, geleceğimizin

teminatı
çocuklarımız adına bizlere
maddi katkı sağlayan
sponsorlarımız; Ege
Orman Vakfı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Perihan Öztürk, Balıkesirliler Derneği,
Opel Ergöçen Servisi, Aydın Otomotiv,
Kemal Sökmen Ayakkabıcılık, Öz Seval Ayakkabıcılık,
Banjo Çocuk Giyim firmasına teşekkür ediyoruz.”
“Sevgili Lions Kulüpleri üyesi dostlarımız iyi ki varsınız. Teos Lions Kulübü Başkanı Lion Arzu Özcan ve
Teos Lions Kulübü’ne, Lion Yadol Gürkan, Lion Işıl
Soyak, Lion Oya Aytan, Lion Ali Rıza Aytan, Lion Sedat Sözer ve Serpil Sözer teşekkürler. Giyim, oyuncak,
kırtasiye, ilaç, battaniye ve koruyucu mat desteği sağlayan Alsancak Lions Kulübü Başkanı Lion Ali Şengül
ve Alsancak Lions
Kulübü’ne, Yaşa Çocuk Derneği Başkanı
ve Alsancak Lions
Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Lion
Selma Akın ve Yaşa
Çocuk Derneği’ne,
Bahar Lions Kulübü
Başkanı Lion Vildan
Yıldıran, Lion Nadide Şele, Lion Filiz
Sin ve Bahar Lions Kulübü’ne, Pergamon Lions Kulübü Başkanı Lion Ömer Yöntem ve Pergamon Lions
Kulübü’ne, Buca Lions Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Lion Ayhan Seyfeli ve Buca Lions Kulübü’ne, Genel
Yönetmen 2. Yardımcısı Lion Yakup Özdanon ve Çeşme Metropolis Lions Kulübü’ne, Lion Refik Dinç ve
Körfez Lions Kulübü’ne, Lion Neşe Özdemir ve Lozan
Lions Kulübü’ne, ayrıca yolculuğumuz esnasında bizlere eşlik eden Karşıyaka Mavişehir Lions Kulübü Başkanı Lion Dilek Soylu ve Lion Serap Akgün, hepinize
tek tek teşekkür ediyoruz. Bu projemizin gerçekleşmesinde motive edici ve biz Lion’ları destekleyici sözleriyle
118R Yönetim Çevresi Lions Kulüpleri’mizi harekete
geçiren değerli Genel Yönetmenimiz Lion Esengül Erkan’a en içten teşekkürlerimizle...”
OCAK - HAZİRAN 2021
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Mersin Akdeniz Lions
Kulübü’nden...

İstanbul Avcılar Lions
Kulübü’nden...

Gökçe Uçak, 2020-21 Dönem Başkanı

Cenk Okan Yıldırır, 2020-21 Dönem Başkanı

Kütüphane Sınıfı Tefrişi, Çevre Koruma
Sunumu ve NUTUK

M

ersin Kargıpınarı Çıkacak İlk ve
Ortaöğretim Okulu’ndaki kütüphane sınıfına,
Mersin Akdeniz Lions
Kulübü tarafından 3
kitaplık rafı, 2 dolap, 2
masa, 2 adet koltuk ve 3
adet beyaz sınıf tahtası
tedarik edildi. Kütüphane sınıfı tefrişinin yanı
sıra Ziraat Mühendisi
Lion Demet Altay’ın
“Dünyamızı Koruyalım,
Çevremizi Temiz Tutalım” başlıklı sunumuyla; çevre
koruma ve geri dönüşüm konuları işlenerek 40 öğrenciye ulaşıldı. Sunumun ardından yapılan soru-cevap
oyununda başarılı olan öğrencilere NUTUK hediye
edildi. Kulüp Başkanı, Haziran ayında gerçekleştirdikleri bu anlamlı aktivitelerde kulüplerine desteklerini esirgemeyen Kesim Başkanı Lion Keriman Diril’e,
Mersin Akdeniz Lions Kulübü’nün değerli üyelerine
ve çevre konusundaki sunumuyla çocukların çevre
farkındalıklarının gelişmesine olan katkısı için Bölge
Başkanı Lion Demet Altay’a teşekkürlerini iletiyor.
“Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki; Cumhuriyet
sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller istiyor.
Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.” Mustafa Kemal Atatürk
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118E Yönetim Çevresi’nin ortak hizmet çalışmaları kapsamında, İstanbul Avcılar Lions Kulübü’nün dönem kulüp başkanları ve dönem genel yönetmeninin destekleriyle geliştirdikleri hizmetleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Gençlerden Geleceğe Sosyal Sorumluluk Proje Yarışması,
Influencer’ların ve Dizi Kahramanlarının Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri konulu Tahlil ve Tespit Çalıştayı, Hayata
Dokunuyorum Görme Engelliler İnovatif Atölye Merkezi
gibi hizmet projelerinde varlık ve destek gösteren Avcılar
Lions Kulübü üyeleri, Lions’un küresel hedefleri içerisinde
yer alan beş hizmet alanında da çalışmalarını dönem boyunca sürdürdüler. Diyabet, Çevre, Açlık, Görme ve Çocukluk Çağı Kanserleri olmak üzere; diyabet üzerine zoom
toplantısı, elektronik atık ve mavi kapak toplama etkinliği,
belediye aşevi gıda desteği, beyaz baston temini ve KAÇUV yardım etkinliği, gerçekleştirmiş oldukları belli başlı
hizmetler oldu.
Avcılar Lions üyeleri, Manisa Selendi’de bulunan kulüplerinin pilot okullarına ve öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda destek sağladılar. Bununla birlikte; Aslancık
Çocuk Yuvası’na, LISES’e, TÜLBEK Vakfı’na da destek
olurken, kulüplerinin kardeleni olan ve üniversite eğitimine devam eden bir öğrenciye burs katkısında bulundular.
30 Ekim Ege Denizi Depreminde, kulüp olarak bütünleşerek İzmirli ihtiyaç sahiplerine yardım ettiler. Hayvanları
Koruma Günü’nde Florya Uğur Koleji’nin ilkokul öğrencilerine, hayvan sevgisi ve sağlığı konusunda workshop
düzenlendiler. Pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanları
anısına Türk Böbrek Vakfı’nın bahçesinde yapılan ve dünyada bir ilk olan anıt heykelin yapımında destek oldular.
Sağlıkçı üye sayısı çoğunlukta olan kulüp, Lions bünyesindeki sağlık çalışanlarını bir araya getirerek topluluğu bilgilendirmeyi amaçlayan bir platform kurulmasında öncülük
ettiler. Bu sayede kurulan Lions Sağlık Ulusal Komisyonu,
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sabahat Ural Yıldırım,
Necati Yılmaz ve Sağlık Hedef Lideri Savaş Yıldırım’ın
destek ve yönlendirmeleriyle amacına ulaşmış oldu.
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Mersin Ҫamlıbel Lions Kulübü’nden...
Göksel Okçu, 2020-21 Dönem Başkanı

Hizmet Dönemi’nin Sonlarına Doğru
Lion’lar...

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü, Lions İnsani Hizmetleri kapsamında Mersin Yenişehir Belediyesi’ne
bağlı Yenişehir Gönüllüler Derneği’nin “Askıda Hayat
Var’’ projesine destek oldu. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ayakkabı, muhtelif mutfak eşyaları ile
elektrikli süpürge, firitöz ve fanlı ısıtıcı gibi elektrikli
ev aletleri teslim ettiler.
Dönemin son etkinliklerini gerçekleştiren kulüp üyeleri, Mersin Kuyuluk Beldesi’nin Gönüllü Kedi ve Köpek Barınağı’nda piyano hocası Mihribat Mamdova
gözetiminde bakılan 300’ün üzerinde köpek ve 250’ye
yakın kedi olmak üzere, patili doslara mama desteğinde bulundular.
Her zaman sorumluluk ve hizmet bilinciyle hareket
eden Lions Türkiye Körler Vakfı’na, görme engelli bireylerin hareketliliğine, güvenliğine ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Çamlıbel Lion’ları, vakfa
12 adet beyaz baston temin ettiler. Kulüp üyelerinin
engelleri birlikte kaldırma isteğine nazik teşekkürleriyle yanıt veren Türkiye Körler Vakfı adına Lion Ayşen Topalkara’ya teşekkürlerini ileten kulüp başkanı,
elbirliği ile engellerin üstesinden gelinebileceğinin
altını çizdi. Lion’lar ve Leo’lar, birlik olmanın gücüyle topluluklarının intiyaçlarına uzun yıllardır elbirliği
ile destek oluyorlar ve her daim destek olmaya devam
edecekler...

Duvarlara Yansıyan Özgürlük
Mersin Çamlıbel Lions Kulübü üyeleri, daha önce de
kadın ve çocukların muhtelif ihtiyaçlarını karşıladıkları Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun ana
giriş, dış cephe ve iç avlu duvarlarının resimlendirilmesi kapsamında anlamlı bir projeyle harekete geçtiler.

Proje fikir sahibi ve yöneticisi Lion Reyhan Çetintaş
önderliğinde gerçekleştirilen kültür sanat etkinliğinde,
Lion’ların daha önce bir çok etkinlikte birlikte hareket
ettikleri Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ile el ele verip
Yenişehir Belediyesi’nin de destekleriyle sürdürülebilir
bir çalışmaya imza attılar.
Cezaevindeki mahkum kadınlar, özellikle annelerinin
kaderine ortak olan çocuklar, cezaevi personeli, ziyaretçiler ve çevre sakinleri için tasarlanan projede amaç;
Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinin soğuk, renksiz ve
iç karartıcı dış duvarlarının Anadolu kadın motifleriyle resimlendirilmesiyle çevrede sıcak bir atmosfer
yaratmaktı. Çamlıbel Lion’ları sosyal sorumluluk adına “Sanat Her Yerde” diyerek tutsaklığın dört duvar
arasında olmadığını, insan isterse ve çehre güzelleşirse her yerde özgür olunabileceğinin mesajını verdiler.
Cezaevini çevreleyen yüksek duvarları renklendiren
Lion’lar ve proje ortakları, sadece duvarları renklendirmekle kalmayıp yürekleri de renklendirdiler ve
umuda yoldaş oldular.
OCAK - HAZİRAN 2021
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Ҫeşme Metropolis Lions Kulübü
Onur Ercan, 2020-21 Dönem Başkanı

Hizmetlerimizle Birlikte LIONS Markasının Tanıtımı
LIONS
tüm
dünyada
kullanılan tescilli
bir isim ve bir
markadır. 1921
senesinde kabul
edilen LIONS
amblemindeki
aslan başlarının
sola bakanı geçmişi, sağa bakanı ise geleceği
temsil ederken
ortadaki çember
ise dünyayı sembolize eder. Dünya çapında bir birliğe bağlı olmayı gösteren LIONS, ingilizce Liberty
(Özgürlük), Intelligence (Anlayış), Our Nations Safety (Ulusumuzun Güvenliği) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. LIONS; Özgürlük, Anlayış ve Ulusun
Güvenliği anlamına gelir. Özetle LIONS ismini oluşturan kavramlar, dünyanın en büyük hizmet kuruluşunun temel felsefesini de içermektedir.
Peki çevremizde LIONS ismi ve amblemi yeterince tanınıyor mu? Ne kadar biliniyor? Toplumun her
kesimine hizmet ederken, aynı zamanda LIONS ismiyle de insanlara ulaşabiliyor muyuz? Sarı yelekliler
kim? Geniş kitlelere hizmet götüren küresel bir hizmet kuruluşunun birer üyeleri olarak, Lions’un marka
değerini yükseltmek, onu görünür kılarak tanıtmak ve
böylece bilinirliğini artırmak adına neler yapıyoruz
ve daha neler yapmalıyız? Marketing çalışmaları için
elbette bir dizi tanıtım faaliyetlerine ihtiyaç duymaktayız. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken çevremize kim
olduğumuzu, kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, neler
yapabildiğimizi, hizmetlerimizdeki ortak gücümüzü,
gönülden ve karşılıksız hizmet anlayışımızı, tüm ulusal değerlerimizle birlikte LIONS’un vizyonunu ve
misyonunu, böylece felsefesini en iyi ve doğru bir şekilde tanıtmak için Lion’lar uzun soluklu bir projeyle
yola koyuldular.
İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü’nün ve kulübün kurucu üyesi Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Lion
Yakup Özdanon’un önderliğinde başlatılan bu imza
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proje; üyesi olmaktan gurur duyduğumuz Lions’un
bilinirliğini ve görünürlüğünü en üst seviyeye taşıyor.
Hedefleri doğrultusunda ilk olarak Ege Üniversitesi
Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki servislerde ve ameliyathanelerde
kullanılacak olan LIONS logo’lu sedye örtüleri ve
yatak ekipmanlarını hastaneye teslim eden Lion’lar,
projenin ikinci ayağı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’nde kullanılmak üzere 70 adet LIONS logo’lu
çarşaf ve pikelerin teslimini gerçekleştirdiler. İzmir’in
aktif kulüplerinden olan Çeşme Metropolis Lions,
hizmet yolunu emin ve güçlü adımlarla yürümeye devam ediyor.

Güneş Lions Kulübü
Canan Can, 2020-21 Dönem Başkanı

Çocukluğumuzun İzmir’i ve Bayramlar
Atamızın
dünyada bir ilk olan
ve çocuklarımıza
armağan
ettiği
23 Nisan Ulusal
Egemenlik Çocuk
Bayramı,
hepinizin bildiği gibi
pandemi kısıtlamalardan dolayı
bu sene kutlanamadı. 118R Yönetim Çevresi olarak İzmir Güneş Kulübü’nün önderliğinde, evlerimizden çıkamadığımız
25 Nisan günü bir Zoom toplantısı organize eden Lion’lar bu onuru ve coşkuyu hep birlikte çevrimiçi olarak kutladılar. Organizasyonun konuk konuşmacısı
ünlü bir sima olan, oyuncu ve sunucu Berna Laçin’di.
Çocukluğumuzun İzmir’i ve Bayramlar konulu söyleşi Lion’ların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Sevgili
çocuklar, yarının büyükleri... Geleceğiniz sağlıklı ve
mutlu, yolunuz hep aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun.
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Karşıyaka Lions Kulübü
Sare Ebru Ekmekçioğlu, 2020-21 Dönem Başkanı

Marmaris Yalı Lions
Kulübü

118R Lions Quest Eğitimleri Devam Ediyor

Sabriye Barlas, 2020-21 Dönem Başkanı

Pandemi Sürecinde Eğitime Destek

L

ions Quest - Yaşam Becerileri eğitimlerine katılan,
geleceğe umutla bakan, öğrencilerinin yaşamına
değer katmak isteyen ve Türkiye’nin her yerinden
(Mersin, Hatay, Diyarbakır, Siirt) gelen pırıl pırıl 22 öğretmenle, İzmir Karşıyaka Lions Kulübü’nün ev sahipliğinde ve kulüp başkanı liderliğinde bir Lions Quest eğitimi
daha başarıyla tamamladı. Öğretmenler hem öğrendiler
hem eğlendiler hem de dost kazandılar. Kulüp başkanı,
destek ve motivasyonu için 118R Yönetim Çevresi Genel
Yönetmeni Lion Esengül Erkan’a, 118R Yönetim Çevresi
Lions Quest Koordinatörü Lion Serpil Güleçyüz’e ve takım arkadaşlarına, eğitmen Oral Özeken hocaya ve katılımcı olan tüm öğretmenlere teşekkür ediyor...

Konyaaltı Lions Kulübü
Hacer Akdağ,2020-21 Dönem Başkanı

Yeni Yılda Dar Gelirli Ailelere Destek
Antalya Konyaaltı Lions Kulübü,
Lions’un
küresel
hizmetlerinden biri
olan açlık kapsamında dar gelirli ailelere
gıda ve giysi yardımında bulundu. Ayrıca kışlık yakacağı
ve eksikleri olan bir
aileye; 1,5 ton odun,
soba, çamaşır makinesi ve yatak temin
eden Lion’lar, görme engelli bir kız çocuğuna da
braille alfabesi ile yazılmış kitap ve dergiler hediye
etti.

Muğla Marmaris
Yalı Lions Kulübü,
eğitimlerine kesintisiz olarak devam
edebilmeleri için
tablet
bilgisayar
ihtiyacı olan 3 öğrenciye bağışçılar
yardımıyla destek
oldular. Kulüp üyeleri, tüm dünyayı
etkisi altına alan
küresel salgın sürecinde uzaktan eğitime erişimi kısıtlı
olan öğrencilere destek oldukları ve onların yüzlerindeki gülümsemeye şahit oldukları için mutlu olduklarını
ifade ettiler.

Menemen Kubilay
Lions Kulübü
Gül Atılgan, 2020-21 Dönem Başkanı

Sel Felaketinde Ailelere Destek
İzmir’de 2 Şubat’ta
meydana gelen ve
gece boyu süren
sağanak yağış nedeniyle birçok dere
taştı, şehirde su
baskınları yaşandı.
Kentte hayat durma
noktasına geldi. İzmir Menemen Kubilay Lions Kulübü,
sel felaketinde evleri
zarar görmüş ailelere
gıda, dezenfektan ve
tıbbi maske yardımında bulundular. Kulüp üyeleri, tespit
edilen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine giderek gıda
kolilerini ve hijyen malzemelerini teslim ettiler.
OCAK - HAZİRAN 2021
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118E’den Z Kuşağı
Ҫalıştayı

Akik Lions
Kulübü’nden...

Sibel Güllü, 2020-21 Dönem Genel Yönetmeni

Zerrin Öztürel, 2020-21 Dönem Başkanı

Influencer’ların ve Dizi Kahramanlarının
Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri

Avrupa Lions Çevre Fonu Tarafından
Ödüllendirilen Oyun Parkı Projesi

Uluslararası Lions Dernekleri
118E
Yönetim
Çevresi ve Bahçeşehir Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
katkıları ile “Influencer’ların ve
Dizi Kahramanlarının Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri” konulu Tahlil ve
Tespit Çalıştayı, Haziran ayında gerçekleştirildi. Araştırma ve Çalıştay Proje Koordinatörü Prof. Dr. Nilüfer
Narlı’nın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştaya alanlarında uzman bir çok konuk konuşmacı katıldı.

Avrupa
Lions
Çevre Fonu Hizmet Yarışması’nda, İstanbul Akik
Lions Kulübü’ne
tahsis edilen fon
ve
sponsorların
desteği ile kulübün
Kırklareli’ndeki pilot okuluna zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler için
oyun parkı yapıldı. Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü’nün katılımı ile Mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen
parkın; salıncak, kaydırak, tahtaravalli montajı tamamlandı. Alanın yeşillendirilmesi ve çim çalışmaları kulüp
ve belediye işbirliği ile devam ediyor. Alınan fon desteği
ile birlikte projenin bedeli 11.250 TL’ye ulaşmıştır. Proje
kapsamında hayata geçirilen parktan yaklaşık olarak 80
öğrenci faydalanacaktır.

Influencer Nedir?
“Sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanallar aracılığı ile herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki deneyimlerini takipçileri ile paylaşmaları yoluyla tanıtım ve
pazarlama yapan kitle. Belirli bir topluluğu etkileme ve
yönlendirme gücüne sahip kişilerden ya da gruplardan
oluşur.”

BARIŞ
Bizimle

yolculuğuna katılın

Barış vizyonunu sizinle paylaşan 600,000 çocuğu

DÜŞLEYİN

Hikayelerini sizlerle paylaşan bir gençliğe

İLHAM VERİN

Toplumunuz ile daha güçlü bağ

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

Toplumunuzdaki çocuklara barış kavramının onlar için ne
anlam ifade ettiğini yaratıcılıklarını ortaya koyarak sergileme

Yeşilköy Lions
Kulübü’nden...
Diyarbakır’ın
Dicle
İlçesi’nin Değirmenli
Köyü’nde faaliyet gösteren İlk ve Ortaokulun
ihtiyaçları için Yeşilköy
Lion’ları harekete geçti. Pandemi sürecinde sağlıklı ve hijyenik
bir ortamda eğitim ve
öğrenime devam edilebilmesi için öğrenci
lavabo ve musluklarının
değişmesi gerekiyordu.
İstanbul Yeşilköy Lions
Kulübü üyeleri gereken tadilatı ve lavobaların değişimini
tamamladı. Kulübün önderliğinde Lions Quest eğitimine katılan öğretmenler, okulda eğitim ve öğrenim gören
140 öğrencinin sosyal, duygusal öğrenme ve düşünme
becerilerini geliştirmelerine liderlik etmek adına önemli
bir adım atmış oldular.

TURKEY

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

Öğrencilerin yaşam becerilerini geliştiren program: Lions Quest / Yaşam Becerileri
COVID-19’un günümüz çocuklarının psikolojisini ve eğitimlerini etkilemiş olması hiç de süpriz olmadı. Çevrimiçi
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. Bugünlerde
hayat biraz korkutucu da olsa, Uluslararası Lions Kulüpleri
Vakfı (LCIF)’in Lions Quest Sosyal ve Duygusal 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 topluluklarına hizmet etmenin önemini anlamalarına yardımcı olur.
Amerika Birleşik Devletleri,
Illinois eyaletindeki Calumet
City şehri öğretmenleri, COVID-19’un öğrencilerinde strese
yol açtığını ve Lions Quest müfredatını öğretmenin bir öncelik
haline gelmesi gerektiğinin farkındalar. Bu yüzden çocukların
Lions Quest derslerini almalarını
sağlıyorlar. Aslında, 2020-2021
öğretim yılının ilk haftasından itibaren öğretmenler yalnızca SEL’e odaklanmış durumdalar.
Özel Eğitim Müdürü ve Calumet City Lions Kulübü’nün
bir üyesi olan Dr. Tamara Young, “Bu pandeminin travmatik 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, 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 Huston, öğrencilerin bu zorlu koşullara uyum sağlamalarına destek olmak için bir
açık hava otopark oryantasyonuna
ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin evlerine götürmeleri için sosisli sandviç ikramları ve biblo gibi hediyelik eşyaların olduğu sosyal mesafeli bir açık hava etkinliğiydi bu. Düzenlenen
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 Quest dergisinin yeni basılan sayısının dağıtıma hazır hale gelmesiyle 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 malzemelerinden
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 dünyasında 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 düşüncelerini ifade ediyor.
• Lions Quest hakkında daha fazla bilgi edinmek için adres: lions-quest.org
• Lions Quest Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinmek
için adres: lionsquest-tr.com
• Lions Quest hibeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
için adres: lcif.org/grants
• Topluluğunuzdaki Lions hizmetini güçlendirin. LCIF
Kampanya 100’ün, 300 Milyon Amerikan Doları tutarındaki hedefine ulaşmasına bağış yaparak destek olmak
için adres: lcif.org/donate
OCAK - HAZİRAN 2021
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118Y Yönetim Çevresinden Şırnak Balveren
Beldesine Kütüphane
Zerrin Tever, Oku-Yaz Komitesi Başkanı

2020-2021 Çalışma Dönemini olumsuz etkileyen pandemi koşullarına rağmen 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yönetmeni Sn.
Ln. Belma Bozyiğit’in eğitime destek hizmet programı
dahilinde Oku-Yaz Komitesi’nin liderliği ve organizasyonuyla kulüplerimizle birlikte Şırnak Balveren Beldesi
Kütüphanesi’nden yararlanan Atatürkçü düşünceye sahip olan öğretmen ve öğrencilerimize üniversiteye giriş
sınavlarında başarılı olabilmeleri amacıyla Hız Yayınlarının kısmi sponsorluğunda 200 adet Üniversite Hazırlık Ders Kitaplarını kendilerine ulaştırmıştık.
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2020-2021 Çalışma Dönemi’nde Şırnak Balveren Beldesi Kütüphanesi dershane kimliğiyle 20 öğrenciye ders
verirken elde edilen başarılardan dolayı şu anda 54 öğrenciye ders verir duruma gelmiştir. 2020-2021 döneminde yapılan hizmetin başarısı kütüphane sorumlusu
Orhan öğretmenin geri bildirimi sayesinde çok sayıda
öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı bilgisi tarafımıza ulaşmış, geçen dönem göndermiş olduğumuz kitaplar sayesinde bu başarının elde edildiği ilgili öğretmen
tarafından komitemize bildirilmiştir.
2020-2021 Çalışma Dönemi’nde Oku-Yaz Komitesi
Başkanı Sn. Ln. Zerrin Tever liderliğinde kulüplerimizin katkılarıyla başlayan bu eğitime hizmet destek projemiz 2021-2022 Çalışma Dönemi’nde de Hız Yayınları kısmi sponsorluğuyla ve Abide, Erenköy, Heybeliada,
Kalamış, Kalamış Sahil, Maltepe Lions kulüplerimizin
destekleriyle 200 adet Üniversite Hazırlık Ders Kitapları Şırnak Balveren Beldesi Kütüphanesi’ne gönderilmiş, hizmet devamlılığı sağlanmıştır.
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ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İDARİ YÖNETİCİ RAPORU ÖZETİ
Sanal Çevrimiçi Toplantı
Atlanta, Georgia, ABD
13-16 Haziran 2021

Çeviri: Faika Evrim Uysal
DENETLEME KOMİTESİ
1. Dış Denetim Planlaması - Komite,
Crowe LLP’den derneğin 2020-2021
mali yılına ait mali denetim planlarına ilişkin bir sunum aldı. Taslak
rapor, Ekim 2021’de düzenlenecek
olan LCI Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Komitesi ile görüşülecektir.
2. İç Denetim Planlaması - Komite,
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin İç Denetimin Birimi’nden;
kapsam, genel denetim derecelendirmesi ve tamamlanmış denetim
projeleri için denetim gözlemleri de
dahil olmak üzere bir güncelleme
aldı. Gözlemlerin takibi, iç denetim
sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirilecektir.

4.

ANAYASA VE TÜZÜK KOMİTESİ
1.

2.

3.

112-D (Belçika)Yönetim Çevresi’nin,
Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı
görevi için yapılan seçim şikâyetini
reddetti ve Lion Jean-Paul Forton’un
2021-2022 mali yılı için 112-D Yönetim Çevresi’nin Genel Yönetmen
İkinci Yardımcısı olduğunu ilan etti.
300-C2 (MD 300 Tayvan) Yönetim
Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı görevi için yapılan seçim şikâyetini onayladı. 2021-2022
mali yılı için 300-C2 Y.Ç’deki Genel
Yönetmen İkinci Yardımcılığı seçimini geçersiz ve hükümsüz ilan etti.
2021-2022 mali yılı için Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun
Uluslararası ve Yönetim Çevresi
Tüzük ve Yönetmelikleri’ne uygun
olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosyalama-başvuru ücreti olan
650,00 Amerikan Doları’nın “şikâyet
eden tarafa” iade edileceğini beyan
etmiştir.
300-C2 (MD 300 Tayvan) Yönetim
Çevresi’nin Genel Yönetmen ChinSan Huang, görevi ihlal ve Uluslararası Anayasa ve Tüzük Yönetmelikleri’ne, Uluslararası Yönetim
Kurulu’nun politikalarına uymaması
gerekçeleriyle görevinden alındı.

5.

6.

7.

Komite, Chin-San Huang’ın gelecekte Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği veya herhangi bir kulüp veya
yönetim çevresi tarafından eski bir
genel yönetmen olarak tanınmayacağını ve bu unvana sahip herhangi
bir ayrıcalığa sahip olmayacağını
beyan etti. 300-C2 Y.Ç’deki genel
yönetmenlik pozisyonunda oluşan
boşluğun doldurulmayacağını ve
300-C2 Y.Ç’den seçilmiş genel yönetmenin 2021 Uluslararası Sanal
Konvansiyonu’na kadar genel yönetmen vekili olarak görev yapacağı
açıklandı.
320-F (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı görevi için yapılan seçim
şikâyetini reddetti ve Lion N. Venkateshwar Rao’nun 2021-2022 mali
yılı için 320-F Yönetim Çevresi’nin
Genel Yönetmen İkinci Yardımcısı
olduğunu ilan etti.
3231-A3 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı görevi için yapılan seçim şikâyetini reddetti ve Lion Ajay
Havelia’nın 2021-2022 mali yılı için
3231-A3 Yönetim Çevresi’nin Genel
Yönetmen İkinci Yardımcısı olduğunu ilan etti.
3233-E1 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı görevi için yapılan seçim şikâyetini onayladı. 2021-2022
mali yılı için 3233-E1 Y.Ç’deki Genel
Yönetmen İkinci Yardımcılığı seçimini geçersiz ve hükümsüz ilan etti.
2021-2022 mali yılı için Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun
Uluslararası ve Yönetim Çevresi
Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun
olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosyalama-başvuru ücreti olan
650,00 Amerikan Doları’nın “şikâyet
eden tarafa” iade edileceğini beyan
etmiştir.
324-B3 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı görevi için yapılan
seçim şikâyetini reddetti ve Lion P.
Radhakrishnan’ın 2021-2022 mali
yılı için 324-B3 Yönetim Çevresi’nin

Genel Yönetmen İkinci Yardımcısı
olduğunu ilan etti.
8. 403-A2 (Togo Cumhuriyei-Batı Afrika) Yönetim Çevresi’nin, Genel
Yönetmen İkinci Yardımcılığı görevi
için yapılan seçim şikâyetini reddetti
ve Lion Daniel Trash’ın 2021-2022
mali yılı için 403-A2 Yönetim Çevresi’nin Genel Yönetmen İkinci Yardımcısı olduğunu ilan etti.
9. 315-A3 (Bangladeş) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen Birinci
Yardımcılığı görevi için yapılan seçim şikâyetini onayladı. 2021-2022
mali yılı için 315-A3 Y.Ç’deki Genel
Yönetmen Birinci Yardımcılığı seçimini geçersiz ve hükümsüz ilan etti.
2021-2022 mali yılı için Genel Yönetmen Birinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun
Uluslararası ve Yönetim Çevresi
Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun
olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosyalama-başvuru ücreti olan
650,00 Amerikan Doları’nın “şikâyet
eden tarafa” iade edileceğini beyan
etmiştir.
10. 321-F (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen Birinci Yardımcılığı görevi için yapılan seçim
şikâyetini reddetti. 2021-2022 mali
yılı için Genel Yönetmen Birinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını
ve bu pozisyonun Uluslararası ve
Yönetim Çevresi Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun olarak doldurulacağını ilan etti.
11. 3233-E2 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen Birinci
Yardımcılığı görevi için yapılan seçim şikâyetini onayladı. 2021-2022
mali yılı için 3233-E2 Y.Ç’deki Genel
Yönetmen Birinci Yardımcılığı seçimini geçersiz ve hükümsüz ilan etti.
2021-2022 mali yılı için Genel Yönetmen Birinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun
Uluslararası ve Yönetim Çevresi
Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun
olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosyalama-başvuru ücreti olan
650,00 Amerikan Doları’nın “şikâyet
eden tarafa” iade edileceğini beyan
etmiştir.
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12. 315-B1 (Bangladeş) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı görevi için yapılan
seçim şikâyetini onayladı. 20212022 mali yılı için 315-B1 Y.Ç’deki
Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı
seçimini geçersiz ve hükümsüz ilan
etti. 2021-2022 mali yılı için Genel
Yönetmen İkinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun Uluslararası ve Yönetim
Çevresi Tüzük ve Yönetmeliklerine
uygun olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosyalama-başvuru ücreti olan 650,00 Amerikan Doları’nın
“şikâyet eden tarafa” iade edileceğini beyan etmiştir.
13. 321-F (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı görevi için yapılan seçim
şikâyetini reddetti ve Lion Gurcharan Singh Kalra’nın 2021-2022 mali
yılı için 321-F Yönetim Çevresi’nin
Genel Yönetmen İkinci Yardımcısı
olduğunu ilan etti.
14. 3233-E2 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin, Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı görevi için yapılan seçim şikâyetini onayladı. 2021-2022
mali yılı için 3233-E2 Y.Ç’deki Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı
seçimini geçersiz ve hükümsüz ilan
etti. 2021-2022 mali yılı için Genel
Yönetmen İkinci Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun Uluslararası ve Yönetim Çevresi Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun
olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosylama-başvuru ücreti olan
650,00 Amerikan Doları’nın “şikâyet
eden tarafa” iade edileceğini beyan
etmiştir.
15. 351 (Lübnan) Yönetim Çevresi’nin,
Genel Yönetmen İkinci Yardımcılığı
görevi için yapılan seçim şikâyetini onayladı. 2021-2022 mali yılı
için 351 Y.Ç’deki Genel Yönetmen
İkinci Yardımcılığı seçimini geçersiz
ve hükümsüz ilan etti. 2021-2022
mali yılı için Genel Yönetmen İkinci
Yardımcılığı pozisyonunun boşaldığını ve bu pozisyonun Uluslararası ve Yönetim Çevresi Tüzük ve
Yönetmeliklerine uygun olarak doldurulacağını bildirdi. Komite, dosyalama-başvuru ücreti olan 650,00
Amerikan Doları’nın “şikâyet eden
tarafa” iade edileceğini beyan etmiştir.
16. 300-C3 (Çek Cumhuriyeti) Yöne60
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tim Çevresi, 122 Yönetim Çevresi
(Slovak Cumhuriyeti) ve Kıbrıs’ın
herhangi bir yönetim çevresine
bağlı olmayan kulüpleri, aşağıdaki
konularda bir güncelleme aldı:
17. Anayasal şikâyet prosedüründeki
Bölüm XXV, D. 4 Paragrafı revize
etmiştir. Kurul Politika Kılavuzu’ndan, prosedürün üçüncü adımı için
dosyalama ücretini yükseltmiştir.
18. Geçmiş Genel Yönetmenlerin oy
haklarına ilişkin Kulüp Delegesi
Formları’nın yeni bir Anayasal yorumunu eklemek için, Kurul Politika
Kılavuzu XV. Bölümü, C. Paragrafı
revize edilmiştir.
KONVANSİYON KOMİTESİ
1.

2.

Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde
yapılması planlanan 2022 Uluslararası Konvansiyonu, belirlenecek bir
gelecek yıla erteledi.
Montreal-Quebec, Kanada’da düzenlenmesi planlanan ve daha sonra komite kararı ile iptal edilen 2021
Uluslararası Konvansiyonu, 24-28
Haziran 2022 tarihleri için yeniden
rezerve edildi.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ
1.

2.
3.

4.

Lion liderlerinin 2021-2022 mali yılı
için yönetim çevresi genel yönetmeni olarak hizmet etmelerini onayladı. Böylece onaylanmış Lion’lar,
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
olarak hem seçilmiş hem de bu
doğrultuda görev yapmaları önerilmiştir.
1 Temmuz 2021 itibariyle Haiti
Cumhuriyeti’ni geçici statüde P Yönetim Çevresi olarak tanıdı.
2021-2022 mali yılı için Kosova
Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin
yer aldığı yönetim çevresi statüsünde olmayan bölge için koordinasyon
Lion’u olarak görev yapmak üzere
Geçmiş Genel Yönetmen Ria Schutte’yi atadı.
Dahili ve harici iletişim için MD 300
ve MD 300D alanına uygun referansı özetleyen bir belgeyi onayladı.

FİNANS VE GENEL MERKEZ OFİSİ
OPERASYON KOMİTESİ
1.

Bir fazlalığı-artan bakiyeyi yansıtan

2.
3.
4.

5.

2020-2021 mali yılı 4. Çeyrek Tahmini’ni onayladı.
Bir açığı-eksik bakiyeyi yansıtan
2021-2022 mali yılı bütçesini onayladı.
2025 yılına kadar Beş Yıllık Mali
tahminleri gözden geçirildi.
Leo-Lion Yönetim Kurulu irtibatlarına özel Bölüm XXI’de yer alan
Seyahat ve Masraf Geri Ödemesi
gözden geçirildi.
Genel Yönetmen bütçelerini gözden geçirdi. Ekim 2021 Yönetim
Kurulu toplantısında bütçe tekrar
görüşülecek.

LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1.

2.

3.

4.

5.

19 Nisan-6 Haziran 2021 tarihleri
arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 2021 Genel Yönetmen Birinci
Yardımcısı/Seçilmis Genel Yönetmen (FVDG/DGE) Sanal Seminer
Günleri 1-3’ün detaylarını gözden
geçirmiş ve 25 Haziran 2021’de
gerçekleşecek olan Seminer Günü
4’ün planlarını onaylamıştır.
2021-2022 Hizmet Dönemi’nin Genel Yönetmen Birinci Yardımcıları/
Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri için müfredat planını ve takvimini onayladı.
Yürütme/İcra Komitesi tarafından
Mayıs 2021’de onaylanan 20212022 FVDG/DGE seminer grubu
liderlerini onayladı.
Leo-Lion’un başarılı pilot uygulamasına ve anket sonuçlarının analizine dayalı olarak tüm resmi dillerde
Leo-Lion Öğrenme Yolu’nun Lions
Öğrenim Merkezi’nde başlatıldığını
duyurarak onayladı.
Lions Sertifikalı Eğitmen Programı’nın (LCIP) amacını ve LCIP
sertifikasyonunu ile yeniden sertifikalandırma süresini açıklayan içeriği netleştirmek için Kurul Politika
Kılavuzu’nda değişiklik yapılmıştır.

UZUN DÖNEMLİ PLANLAMA KOMİTESİ (OCAK 2021 TOPLANTI RAPORU)
1.
2.

Komite, Uluslararası Lions Stratejik
Planı’nın kabul edilmesini tavsiye
etti.
Komite, 1 Temmuz 2021’den 30
Haziran 2022’ye kadar, en fazla 5
üyeden oluşan küçük bir proje ekibinin bir yıl süreyle devam etmesini
tavsiye etti.
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3.

4.

5.

6.

Komite, genel yönetmen giderlerini
gözden geçirilmiş sorumluluklarla
uyumlu hale getirmek için önerilen
değişiklikleri gözden geçirdi.
Komite, üyelik büyümesini destekleyen belirlenmiş faaliyetleri desteklemek için mevcut bakiye ile (veya
tercih ettikleri takdirde daha fazla
bakiye) kulüp ziyaretleriyle ilgili
nitelikli harcamaların geri ödenmesi için yönetim çevrelerinin genel
yönetmen bütçelerinin %50’sine
kadar olan kısmını kullanmalarını
tartışmaya açarak görüştü.
Komite, Pazarlama İletişimi Komitesi tarafından sunulan protokolde,
önerilen güncellemeleri gözden
geçirdi. Komiteniz, önerilen bu değişiklikleri gelecekteki bir komite
toplantısında daha ayrıntılı olarak
gözden geçirecektir.
Komite, LCI’ın Uluslararası Direktörlerinin ve Uluslararası Başkan
Üçüncü Yardımcısının görevi için
seçim prosedürleri hakkında ön
görüşmelere başladı. Komite, bu
konunun Baş Hukuk Müşaviri’nin
rehberliği ile birlikte daha derinlemesine tartışılmasını ve bu hususta
çalışmaların yapılması gerektirdiğini belirledi.

PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ
1.
2.
3.

4.

2021-2022 mali yılı bütçesine ilişkin
bütçe tahminlerini ve ayarlamaları
gözden geçirdi.
Yıl içinde 21 hibenin onaylandığını
belirterek yıl sonu PR Hibe Programı güncellemelerini gözden geçirdi.
Kulüpleri kulüplerini tanıtmaya/pazarlamaya ve marka bilinirliğini artırmaya teşvik etmek için tasarlanan
yeni Lions Uluslararası Pazarlama
Ödülü’nü gözden geçirdi. Komite
genel program stratejisini gözden
geçirerek, ödülü geliştirmeye yönelik başlangıç çabalarını onayladı.
Tanınmanın bazı yönleri, gelecekteki bir yönetim kurulu toplantısında
kararlaştırılacaktır.
Sosyal medya, web sitesi geliştirmeleri, arama motoru optimizasyonu, küresel reklam kampanyası,
halkla ilişkiler programları, PSA
öncü/pilot uygulamaları ve pazarlama başkanının iletişim kampanyası
da dahil olmak üzere marka programlarıyla ilgili güncellemeleri gözden geçirdi.

5.

6.

7.

Dijital ürün benimsenmesini artırmaya yönelik; pazarlama planları,
küresel üyelik yaklaşımı, liderlik
gelişimi, hizmet etkinlikleri ve LCIF
ile LCIF’in Kampanya 100’ü için öncelikli pazarlama dahil olmak üzere
bölümlere ve ortaklara sağlanan
destek alanlarını gözden geçirdi.
Komite, resmi protokolü görüştü. Bu
hususta Uzun Dönemli Planlama
Komitesi’nden geri bildirim bekleniyor.
Komite, Kurul Politika Kılavuzu’ndaki Pazarlama İletişimi Tüzüğü’nü
gözden geçirdi.

2.

3.
4.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1.
2.
3.
4.

Leo Kulüp Programı’nın beş yıllık
stratejik planını onayladı.
Lioness programının sona ermesiyle ilgili Kurul Politika Kılavuzu’ndaki
dil güncellendi.
Yeni Üye Kitleri’ni ve sertifikalarını
geliştirmek için yeni seçenekler tartışıldı.
Küresel Üyelik Yaklaşımı hakkında
bir güncelleme aldı.

HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ
1.

2.

3.

4.

5.

Diyabet Bakım ve Eğitim Uzmanları
Derneği ile mevcut Mutabakat Zaptı’nın, 2023 yılının Temmuz ayında
sona ermek üzere iki yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
Kulüplerin ve LCIF’in hizmet verdiği 350 milyon kişi, hizmet faaliyetlerinin sayısı ve kulüplerin hizmet
raporlama yüzdesi de dahil olmak
üzere hizmet raporlamaları hakkında bir rapor aldı.
Lions Günü kapsamında: Her ikisi
de sanal olarak bu yıl düzenlenen
Birleşmiş Milletler ile birlikte gerçekleştirilen Lions Day ve Capitol
Hill’de gerçekleştirilen Lions Day
dahil olmak üzere savunuculuk etkinlikleri hakkında bir güncelleme
aldı.
Tüm hizmet programlarının ve
LCI’ın küresel hedeflerinin/nedenlerinin geliştirilmesi hakkında bir
güncelleme aldı.
İyilik Önemlidir Hizmet Ödülü’ndeki
iyileştirmeler tartışıldı.

TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1.

Komite, yaklaşmakta olan 2021

5.

6.

Uluslararası Sanal Konvansiyonu’nu destekleme durumu hakkında
bir güncelleme aldı.
Komite, yaklaşmakta olan 2021
Uluslararası Sanal Konvansiyonu’ndaki sanal seçim planlamasının
durumu hakkında güncel bilgi aldı.
Personel, son oylama deneyiminin
bir örneği de dahil olmak üzere seçim sürecini gözden geçirerek bir
incelemesini yaptı.
Komite, Teknoloji Bölümü için 20212022 mali yılı bütçesini gözden geçirdi.
Komite, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile ilgili olarak gizliliğe dair girişimleri ve devam eden
adımlar hakkında güncellemeler
aldı. Komite ayrıca, Uluslararası
Standardizasyon
Kuruluşu’nun
(ISO) 27001 standartını benimsemeye yönelik devam eden planlarla
ilgili bir güncellemeyi gözden geçirdi. ISO/IEC 27001: Uluslararası
geçerliliği bulunan sağlam bir bilgi
güvenliği sistemi için gerekliliklerin
belirtildiği standartlar bütünüdür.
Hedef kurumsal bilgiyi muhafaza
etmek, gelebilecek her türlü zararı
minimize etmek, bilgiyi korumak
ve bilginin üzerindeki riskleri analiz
ederek riskleri minimuma indirgemektir.
Komite, artan güvenlik tehdidi sıklığını gözden geçirdi. Personelin
güvenliği artırmaya ve iyileştirmeye
yönelik çabalarını LCI ve LCIF için
en önemli öncelik olarak değerlendirdi.
Komite, dijital ürünlerimizin kullanımı ve ürünlerimizin benimsenmesinin ve böylece kullanımının artırılmasının önemi hakkında kapsamlı
bir tartışma gerçekleştirdi. Komite,
yeni direktör oryantasyonu ve Seçilmis Genel Yönetmen (DGE) seminerine dijital ürün eğitiminin eklenmesini önermiştir.

* Yukarıdaki kararlardan herhangi biri
hakkında daha fazla bilgi edinmek için
lütfen bağlantıda yer alan LCI Web sitesine bakınız: www.lionsclubs.org veya
630-571-5466 numaralı telefondan Uluslararası Ofis ile iletişime geçiniz.
** Ek rapor güncellemesi ve alınan tüm
kararlar, komite tarafından tamamlandıktan sonra BoardEffect’te yayınlanacaktır.
lci.boardeffect.com

Lions'a Destek Yerel Hizmet

-DEMEKTİRLions 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..

“

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!

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.

”

