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Editörden
Sayın Lion’lar,
Sevgili Leo’lar,

U

luslararası Lions’un aldığı yeni kararlar sonucunda dergimizi 3 ayda bir yayınlamaya
başladık. Artık her yıl 4 sayı basacağız. Dijital
dergiye dönüşümün ilk adımları bunlar…

Danyal Kubin, PDG
MD118 Konsey Başkanı

Lions Magazine artık dijitalleşti. Telefonlarınıza indireceğiniz basit bir aplikasyon ile
dergiye her an ulaşmanız mümkün olacak. Telefonlarınıza ‘lion magazine global’ uygulamasını indirmeniz yeterlidir. Benzeri bir uygulamayı
biz de hazırlıyoruz. Mart ayında bizim uygulamamız da devreye girecek ve artık derginizi cep
telefonlarınızdan takip edebileceksiniz.

Bu dergimizde genel olarak uluslararası etkinliklere yer verdik. Maalesef kronik sorunumuz olan bilgi akışının sağlanamaması sorunu her noktada karşımızda. Birbirinden değerli aktivitelerin bizlere ulaşması pek mümkün olamıyor. Lion Türkçe dergisine
aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp Başkanları olmak üzere yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bakalım bu sayımızda neleri paylaşmışız sizlerle…
Türk Lions’u Ata’mızın huzurunda… Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku dolu bir
katılımla Ata’mızı ziyaret ettik. Yanı sıra Ankara’da yapılan Cumhuriyet Balosunun da
haberini izleyebileceksiniz…
118E 2 yıldır çok anlamlı bir proje yürütüyor: Atıklar Orman Olsun. Candan Toktürk’ün koordinasyonunda büyük başarılar elde ediyorlar. Ayrıntıları dergimizde bulacaksınız…
50. kuruluş yıldönümünü kutlayan LCIF’in bu sayımızda bol bol yer aldığını göreceksiniz. Özellikle diyabet, çocuklar ve Kızamık ile ilgili çalışmalarından bazılarını
sizlerle bu sayımızda paylaştık. Yeni bağış programlarına da dikkat çekmek istedik...

Antalya Akdeniz Konferansı muhteşem bir şekilde gerçekleştirildi. Ülkemizin gururu olarak gördüğümüz konferansın başarısını ilk ağızdan; Ulusal Komisyon Başkanımız Selva Ülgen’den izleyebileceksiniz…

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük... 118K Yönetim Çevremiz Eskişehir’de çok önemli bir akademik girişimi arka kapağımızda bulacaksınız. Katılımlarınız, bu çok önemli girişim için harcanan emeklerin
boşa gitmemesini sağlayacaktır…

Eğitim Türk Lions’unun itici gücüdür. Lions Enstitümüzün gerçekleştirdiği Başkanlar Liderlik Kampı’da bunun en önemli göstergesidir. Kampımızı tüm detaylarıyla
izlemek için dergimizi takip etmeniz yeterli olacak…
118R’nin muhteşem projesi ‘Minik Kalplerle Omuz Omuza’ aktivitesini okurken
duygularınıza hakim olamayacaksınız…

Uluslararası Başkanımızın üç yazısını birden göreceksiniz. Gerçekten çok önemli
konulara parmak basıyor ve hedef gösteriyor başkanımız…
Bu sayımızda çok önemli ve Türk Lions’unun temel direkleri olan birçok kulübümüzün aktivitelerine olabildiğince yer vermeye çalıştık.

Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
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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// BAŞKANIN MESAJI

Yenilik: Ormanın Kralıyız
Çeviri: Başak Şefii, İstanbul Harbiye Lions Kulübü

Geçmişin zincirleri tarafından bağlanmadan, özgürlük
havasından
cesaret alarak,
bir yüzyıl öncenin Amerika’sı yeniliğin üreticisiydi. Caz müziği vardı. Broadway müzikalleri.
Ve sosyal bir hareket, kendini toplumsal hizmete adayan ve herhangi
bir önem teşkil eden ilk grup olarak
Lions Kulüpleri vardı.
Lionların sayısı ve etkisi arttıkça,
yeni fikirlere ve iş yapmanın yeni
yollarına harika şekilde açık olduk.
Lionlar her zaman ilgi çekici bir orijinal fikir bulmuyorlardı ama biz bir
fikri hızla benimsedik ve onun popüler hale gelmesine yardım ettik:
körler için rehber köpekler, göz bankaları ve beyaz baston. Lions, gitmek istediğimiz yere ulaşmak için,
verimli ve geniş bir şekilde hizmet
etmek için farklı ve yaratıcı şeyler
yapmaktan çekinmedi.

Yenilik ruhu, kulüplerin, yönetim
çevrelerinin ve Uluslararası Lions
Kulüplerinin damgası olmaya devam ediyor. Gerek Filipinler’deki çocuklar için mesleki eğitim sağlayan
bir evsiz barınağı olsun, gerek Yeni
Zelanda’da bir Çöp Moda Şovu aracılığıyla geri dönüşüm ihtiyacı konusunda farkındalık yaratsın, ya da
Kaliforniya’da bağış toplamak için
böcekler tarafından öldürülen ağaçlardan balkabağı ve kardan adam
gibi bahçe dekorasyonları yapsın,
Lionlar yıpranmış hizmet yöntemlerini tekrarlamayı reddediyorlar; ve
bunun yerine, toplulukları, ihtiyaç
sahiplerine yardımcı olacak eğlenceli, akıllı ve ilham verici etkinlikler ve
aktivitelerle canlandırıyorlar.
Dijital çağda olmamızdan dolayı,
yeniliklerimiz sosyal medya ve akıllı
telefonlara uzanıyor. Birinci sınıf bir
mobil uygulama olan MyLion, hizmet sunma ve iletişim şekillerimizi
çarpıcı bir biçimde değiştiriyor. Bu
gerçekten cesur yeni bir dünya ve
Lionlar yeni dijital yollara cesurca çıkıyorlar. Dünya hızlanmakta,

daha hızlı dönmekte ve giderek gerçek manada küresel bir köy haline
gelmektedir. MyLion, bizleri iletişim
becerimiz sayesinde sosyal gelişimin
kilit parçası olarak şehir meydanının
kalbine koyuyor.
Bütün bunlar bana şunu sorduruyor:
Kulübünüz nasıl? Eğer sizin için uygunsa, bu şekilde çalışmaya devam
edin. Eğer daha iyisini yapabileceğinizi biliyorsanız, cesur olun ve yenilikçi olun. Ne de olsa cesur olmak,
Lion DNA’mızın bir parçası. Bu bir
klişe, fakat korkusuzca ilerleme cesaretimizle diğerlerinden ayrılarak,
ormanın kralı biziz. Hizmetlerinizde
bu yıl sizlere en iyisini diliyorum ve
bir asırlık başarıya dayanarak, Lions
olarak hedeflerinize ulaşacağınızı biliyorum.

DR. NARESH AGGARWAL
LİONS KULÜPLERİ ULUSLARARASI BAŞKANI
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Vizyon (görme) Gerektirir
Çeviri: Başak Şefii, İstanbul Harbiye Lions Kulübü

Helen Keller’ın
1925’teki meşhur çağrısından
beri
Lionlar
Körlerin Şovalyesi
olmuşlar
ve önlenebilir
körlüğü ve görme engelini bitirmek için çalışmışlardır. Fakat, Helen
Keller’ın körleri kurtarılmaya muhtaç
masal kahramanları olmadıklarını hatırlamamız gerekiyor. O açıkça Lionların körlere dünyaya entegre olabilmeleri için yardım etmelerini istemişti. Lions
için, hizmet edilenler kendi ailelerine ve
toplumlarına hizmet edebildiklerinde
hizmet sona erer.
Keller, “Görmezler için yapılan çalışmaların bir bütün olarak değerlendirilmesinin zamanı geldi. Bu çalışmalar
içinde, anaokulu, okul, kütüphane,
atölye, yaşlı görme engelli evi ve körlüğü önlemek büyük bir hareketin tek
hedefli parçalarıdır. Bu hedef, hayatı
dünyanın her yerindeki körler için yaşamaya değer kılmaktır.”
O, normal hayatın yaklaşık 100 yıl sonra
ne kadar farklı olabileceğini hayal dahi
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edememiştir, ama her büyük düşünür
gibi onun talimatı de halen geçerli. Körlerin dünyaya gerçekten entegre olmasına
nasıl yardım edebiliriz? Ve körlüğün çeşitli nedenlerini engellemeye veya tersine
çevirmeye nasıl yardımcı oluruz?
Günlük fonksiyonları körler için daha
erişilebilir hale getiren yardımcı teknolojiler yaratıyoruz. Ve bu teknolojilerin,
onlara ihtiyaç duyan insanlara ulaşmalarını sağlamaya yardımcı oluyoruz.
Eğer fiyat olarak uygun değilse, erişilebilir değildir. Yardım edebileceğimiz
pek çok yol var: rehberlik köpekler,
elektronik bastonlar, mobil uygulamalar, kapsayıcı sosyal etkinlikler, vs.
İletişim ağı ve kolektif uzmanlığımızı
kullanarak, bilimsel ve tıbbi araştırmaların yatırım yapılacak umut verici
alanlarını tespit ediyoruz. Kulübünüzü
Sight’ta (görme alanında) bir proje
planlamaya teşvik ediyorum. Bu proje, ameliyatlar (katarakt, trahoma,
diyabetik retinopati), gözlüklerin geri
dönüştürülmesi veya gözün kırma (refraktif) kusurları için küçük çocuklara
göz taraması yapılması olabilir. Ya da
bu alanda başka herhangi bir proje
planlayabilirsiniz.

Bu bizim yaptığımız şey. Son 3 buçuk
yılda, dünya çapında 26 binin üzerinde kulübün katılımıyla 29 milyon
kişiye Sight (görme) alanında hizmet
verdik. Bunları, nehir körlüğü (Onchocerciasis) alanında 600.000 kişiye hizmet vermiş olduğumuz Güney Amerika’dan yazıyorum.
Büyük ilerlemelerin, son hedefe inanma vizyonu olan insanlar tarafından
desteklenmedikçe gerçekleşmeyeceğini
biliyoruz. Işıkta gören insanlar görme
yetisine sahipler. Karanlıkta görenlerin
ise vizyonu vardır. Yeni fikirleri desteklemek ve yardımımıza ihtiyaç duyan insanları bizi bulmaları için beklemeden aktif olarak aramak cesaret
ister. Fakat Lionlar cesurdur. Değişim
yaratmak için vizyon gerekir. Ve gören
veya görmeyen tüm Lionlar vizyona
sahiptirler.

DR. NARESH AGGARWAL
LİONS KULÜPLERİ ULUSLARARASI BAŞKANI
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Kol Kola Girelim
Çeviri: Başak Şefii, İstanbul Harbiye Lions Kulübü

Her birimiz sadece kollarımızın yettiği yere
kadar
uzanabiliriz. Ama ya
ben senin elini,
sen de komşunun elini tutarsan?
Geçen sene haberlerde bir hikâye
vardı. Panama City Plajı, Florida’da
yüzen bir aile rip akıntısında (ters dalgaya) yakalanmıştı. İki çocuk ve bir
yaşlı dahil dokuz kişi mahsur kalmıştı.
Onların yardım çığlıklarını duyan insanlar, insan zinciri oluşturmaya başladılar. 70-80 yabancı el ele tutuşarak
her bir kişiyi denizden çıkarıp güvenliğe ulaştırmayı başardılar.
Bunu bir düşünün. O kişilerin hiç biri
mağdurları tek başına kurtaramazdı. Bir polis memuru denemişti fakat
akıntı çok güçlü olduğu için geri dönmek zorunda kalmıştı. Fakat beraber… Beraber! Aile üyelerini tek tek
güvenliğe ulaştırdılar.
Bizim Lionlar olarak yaptığımız budur. Lionlar olarak, hayatta boğulan
insanlara elimizi uzatırız. Bireysel ola-

rak yapabildiklerimiz kısıtlıdır.
akıntı çok güçlüdür ve yardım
bir araya geldiğimizde ihtiyaç
lerine ulaştırılabilir. Ben buna
Gücü diyorum.

Bazen
ancak
sahipBiz’in

LCIF’in yaptığı budur. Lionlar’ın insanları güvenliğe ulaştırabilmesi için
insan zinciri kurmalarına yardım eder.
LCIF, bireysel Lionlar’ın ve Lions kulüplerinin yapamayacakları şekilde ihtiyaca cevap verir. 1968 yılından beri,
LCIF bir milyar doların üzerinde bağış
yaptı. Doğal afetlerde LCIF fonları
hızlıca harekete geçirebilir ve ihtiyaç
duyulan yardımı birkaç gün içinde
bölgeye ulaştırabilir. Örnek olarak,
LCIF geçen sonbaharda Porto Riko’da
gerçekleşen yıkıcı kasırgalardan sonra,
yardım ve yeniden inşa çabalarına destek olmak için 100.000 Dolar bağışladı. Bu, hemen işe koyularak mağdurlara yardım sağlayan paradır.
LCIF, Endonezya’daki Lions’un, Endonezyalı dokuz ay ile 16 yaş arasındaki
çocukların % 95’ine 2018 yılı sonuna
kadar aşı sağlamak için yapılan bir
kampanyada, Aşı İttifakı olan Gavi ile
ortaklık kurmasını sağlıyor. Bu, inanılmaz bir hedef ve hızla ulaşılmak üzere.

LCIF, Kolombiya ve Ekvator’da nehir
körlüğünü ortadan kaldırmıştır; ilk kez
bir ülke bu hastalığı tamamen ortadan
kaldırdı. Bunu yapıyorlar! Ve bunu yapıyorlar çünkü el ele verdiler. Kol kola
girdiler. Bir bütün olarak, parçalarının
toplamından daha büyük oldular.
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği
(LCI), üyelik açısından dünyanın en
büyük hizmet örgütüdür. Fakat, LCIF
kanalıyla bağış toplamada da dünyanın en büyüğü olmalıyız. Az kişiden
çok isteme konusunda hep rahatsızlık
duyarım, dolayısıyla herkesten az istiyorum. Her üyeden haftada ortalama
1 dolar bile yıllık bağış miktarımızı iki
katına çıkaracaktır.
Bu ay, hepinizi sağınızdaki ve solunuzdaki komşularınıza bakmaya davet
ediyorum. Nasıl el ele verebilirsiniz?
Ve LCIF’e bağış yapmanın, yaptığınız
hizmeti nasıl genişleteceğini düşünün.

DR. NARESH AGGARWAL
LİONS KULÜPLERİ ULUSLARARASI BAŞKANI
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TURKEY

Selva Ülgen, PDG, MD118 Akdeniz Konferansı Ulusal Komisyon Başkanı

Antalya 21. Akdeniz Lions
Konferansı Ardından
MD118 Çoğul Yönetim
Çevremiz tarafından 2 yıl
önce 21. Akdeniz Lions
Konferansının yurdumuzda
yapılmasını sağlamak ve
Malta’da yapılan seçim
sonrası yurda getirdiğimiz bu
konferansı organize etmek
üzere görevlendirildim.
Türkiye’deki 6500 Lion
adına Antalya AKRA Otelde
düzenlediğimiz uluslararası
toplantıda, Akdeniz ülkelerinin
yanı sıra Avrupa’dan gelenlerle
konferansımıza katılan ülke
sayısı 24 oldu. Yerli ve yabancı
290 katılımcıdan aldığımız
olumlu izlenimleri sizlerle
paylaşmak isterim.

K

onferans öncesi Uluslararası
Başkan Dr. Naresh
Aggarwal, VP Gudrun
Yngvadottir, MSO
Koordinatörü Dorijan Maršič
ile birlikte yaptığımız basın
toplantısı, Konferans konusunda
verdiğimiz bilgiler, Antalya
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Muratpaşa Belediyesi Özgürlük
Parkında Lion Çeşmesinin açılış
töreni, dağıttığımız basın bülteni
bilgileri doğrultusunda konferans
sırasında birçok yerel gazetede
yayınlandı.

MSO (Akdeniz Dayanışma
Gözlemevi) üyesi ülkelerin
bayraklarının geçidiyle başlayan
Açılış Töreni, Konferansa görevli
olarak katılan İtalya’dan ID Sandro
Castellana, Slovenya’dan MSO
Koordinatörü PDG Dorijan
Maršič, İzlanda’dan VP Gudrun
Yngvadottir, Hindistan’dan IP
Dr. Naresh Aggarwal ve nihayet
ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin
milli marşlarıyla devam etti.
Ardından PID Oya Sebük
Konferansın ülkeye ve insanlığa
hayırlı geçmesi için temennide
bulundu (Invocation). Son olarak
yurdumuzun en güzel renklerinden
biri olan “Sema Gösterisiyle”

açılış tamamlandı. Konferans
Başkanı olarak benim yaptığım
açılış konuşmasının ardından
Konsey Başkanımız Danyal
Kubin, MSO Koordinatörü
PDG Dorijan Maršič, Onur
Konuğumuz Muratpaşa
Belediye Başkanı Sayın Ümit
Uysal ve PIP Pino Grimaldi’nin
kürsüye davet ettiği IP Dr.
Naresh Aggarwal konuşmalarını
yaptılar.
LCIF Toplantısında PID
Georges Placet (Fransa) ve PID
Luis Dominguez (İspanya),
LCIF’in yeni projeleri, verilen
Grant’lar hakkında bir sunum
yaparak son beş yılda LCIF’in
topladığı bağışların ve yapılan
desteklerin rakkamlarını
paylaştı. Ardından LCI
Speciality Clubs Başkanı PID
Sanjay Khetan (Nepal) yeni bir
kulüp türü olarak Speciality

TURKEY

Clubs özelliklerini sundu. Bu toplantı esnasında EuroAfrica Komitesi PDG Franco Marchesani’nin (İtalya)
oturum başkanlığında toplanarak Avrupa-Afrika
Lions Kulüpleri arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Konferansımızın içeriği ve sunulan tebliğlerin
hepsi katılımcılar tarafından beğenildi ve ilgiyle
izlendi. “Ekonomi, Çevre ve Yerel Ürünler” oturumu,
Sayın Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun “Coğrafi
İşaretler” konulu ilginç konuşmasıyla başladı. Bu
konuşmada Akdeniz ülkelerinin ürünlerinin ve
yemeklerinin tescili ile ilgili önemli bir konu işlendi.
Bu konunun bizler ve üreticiler tarafından bilinmesi
ve üzerinde durulması, Lion’ların genişletilmiş bir
toplantısına hocamızı getirmemiz ve konu hakkında
daha geniş bilgiye sahip olmamız gerektiğini
düşünüyorum. ID Sandro Castellana (İtalya) ile PID
Oya Sebük başkanlığında, VDG Zeynep Kocasinan’ın
sekreterliğinde yönetilen oturumda DG Marko
Gospodjinački (D 129 Slovenia), Ln. Nursel Artun
Uluçam (118 Y), Ln. Tuna Karatepe (K.K.T.C), Ln.
Servet Civelek (118 Y), DG Franco Marchesani
(MD 108 Italya), Ln. Dr. Zerrin Öztürel (118 E),
PCC Stefano Camurri Piloni (MD 108 Italya), Ln.
Banu Demet Sönmez (118 E) bildirilerini sundular.
Bu arada başka bir salonda PID Gabriele Sabosanti
(MD 108 İtalya) yönetiminde “Global Action Team”
toplantısı vardı.
Bu oturumun ardından yapılan “MSO Akdeniz
Dayanışma Gözlemevi” toplantısında Koordinatör
PDG Dorijan Maršič ve PDG Sami Barbari’nin
başkanlığı, MSO Sekreteri ve Arşivisti PID Massimo
Fabio’nun sekreterliğinde yapılan toplantıda 2019
Beyrut Akdeniz Konferansı’nın teması “Reach Beyond
the Horizon” (Ufuktan Öteye Ulaş) olarak önerildi ve
kabul edildi. 2020 Akdeniz Konferansının başka aday
olmadığından İtalya’nın Cenova şehrinde yapılmasına
karar verildi.

for Migrants) olan oturumda PID Prof. Dr.
Hayri Ülgen ve PID Salim Moussan Dünya’da
sığınmacılar sorunu ve özellikle Suriyeli
sığınmacılar ile ilgili son yıllarda Türkiye ve
Lübnan’da yapılan hizmetler ve proje bazında
yapılan LCIF katkıları hakkında birer sunum
yaptılar. Ardından DG Giovanni Castellani ve
PDG Udo Lupadelli İtalya’da, IPDG Goran
Sariç Hırvatistan’da sığınmacılar için yapılan
hizmetler konusunda bilgiler verdiler. Son olarak
da 118 E Leo Yönetim Çevresi Başkanı G. Eylem
Gözlükaya ‘’Letter to Peace’’ Barış’a Mektup
başlıklı konuşmasıyla yoğun beğeni aldı.

“Gençliğin Toplum Hizmetleri Aracılığıyla Barışa
Destek Olması” başlıklı ikinci oturumun konuşmacısı, 2017 Montreux Avrupa Forumu “Young
Ambassador” birincisi Alp Mızraklı’ydı. Genç konuşmacımızın konuşması göçmen çocuklarının spor
aracılığıyla ülkeye adaptasyonunu sağlamaktı. Ne
yazık ki, son anda hastalanarak havaalanından has-

İlk günün sonunda düzenlenen Türk Gecesinde,
Lion Serpil Güleçyüz tarafından temin edilen
Osmanlı kıyafetleri Lion hanımlarımız tarafından
sunularak tüm misafirlerin beğenisini kazandı.
Mezdeke ve folklor gösterilerinin sonrasında
delegeler geç saatlere kadar müzik eşliğinde dans
edip, eğlendi.
Konferansın ikinci gününün ilk oturumu PID
Prof.Dr. Hayri Ülgen ve PID Salim Moussan
başkanlığında, K.K.T.C.’den Ln. Tuna Karatepe
sekreterliğinde gerçekleşti. Konusu “Sığınmacılar
için Akdeniz Lionları’’ (Mediterranean Lions
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taneye gitmek zorunda kalan Alp’in Montreux’de çok beğenilen
konuşmasını daha önce hazırlanan videosu ile yayınladık. PID
Gabriele Sabatosanti ile PID Massimo Fabio başkanlığında,
Ln. Dr. Zerrin Öztürel’in sekreterliğinde yapılan bu oturumda,
Başak Sefii (118 T), PDG Samir Abou Samra (Lübnan), DG
Rocco Falcone (MD 108 Italya), Gizem Aydın & Barışcan Savaş (118 T), DG Giovanni Castellani (MD 108 Italya), PDG
Dorijan Maršič (D 129 Slovenia), CC Mauro Bianchi (MD
108 Italya) ve son olarak Gülsen Yavuzkal (118 E) bildirilerini
sundular. Oturum barışla ilgili izleyenlerin de katıldığı bir şarkıyla güzel bir final yaptı. Türkiye ve KKTC Lion’larının yoğun
ilgi gösterdikleri 21. Akdeniz Konferansında sunulan hepsi birbirinden ilginç 19 tebliğin 9 tanesi bizdendi.
Kapanış oturumu öncesi VP Gudrun Yngvadottir ve IP Dr.
Naresh Aggarwal Akdeniz Lionları ile ortak toplantı yaptılar
kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar. Kapanış oturumunda Konferansın Başkanı olarak misafirlerimize bir teşekkür
konuşması yaptım. Akdeniz Konferansı Sekreteri ve Arşivist
PID Massimo Fabio Konferansın bir özetini yaptı. Daha sonra
Makedonya’dan Ln. Zvonimir Cvetanovski 2018 Üsküp Avrupa
Forumu’nun tanıtımını yaparak delegeleri Makedonya’ya davet
etti. Estonya temsilcisi PID Kalle Elster 2019 Talin Avrupa Forumu’nu tanıttı ve son olarak ID Sandro Castellana 2019 Milano Uluslararası Konvansiyonu’nun tanıtımını yaptı. Milano’da
3. Başkan Yardımcılığına aday olacak PID Salim Moussan eşi
Alia ile sahneye gelerek adaylığını yineledi. PDG Samir Abou
Samra önümüzdeki yıl Beyrut’da yapılacak 2019 Akdeniz Konferansının tanıtımını yaparak, delegeleri Lübnan’a davet etti.
Ardından Akdeniz Dayanışması Gözlemevi’nin (M.S.O.) Koordinatörü PDG Dorijan Maršič, VP Gudrun Yngvadottir ve
IP Dr. Naresh Aggarwal kapanış konuşmalarını yaptılar. IP Dr.
Aggarwal konuşması sonrasında Konferansın düzenlenmesinde emekleri geçen Lion’lara Başkanlık ve Liderlik Madalyaları
ile Başarı Sertifikalarını takdim etti ve organizasyonda emeği
geçenleri kutladı. Son olarak PDG Samir Abou Samra’ya (Lübnan) M.S.O. bayrağını vererek Akdeniz Konferansının yasal
bölümünü kapattık.
Keyifli geçen Gala Gecemizde IP Dr. Naresh Aggarwal yakın
zamanda MJF dostu olan 6 Lion dostumuzun MJF rozeti ile
PID Oya Sebük’ün Safir PMJF üyelik rozetlerini taktı. Orkestra eşliğinde gerçekleştirdiğimiz gala gecemizden bir sonraki
Beyrut Akdeniz Lions Konferansında buluşmak üzere ayrıldık.
Değerli Dostlarım,

Bu tür uluslararası toplantıları düzenlemek kolay değil. Uzun bir
dönem çalışmak, toplantı gündemlerini oluşturmak, konaklama
yerlerini seçmek, fiyatlandırmak, sınırlı kaynaklarla ön ödemeleri yapmak, sponsor bulmak, farklı yerlerden gelen katılımcıları karşılamak, kısa sürede girişlerini yapıp odalara yerleştirmek
ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Misafirlerimiz, konferans
için seçilen AKRA Otelin oda ve banket hizmetlerinden çok
memnun kaldılar. Otelin Akdeniz mutfağına hâkimiyeti, Hint8
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li ve vejetaryen olan Uluslararası Başkan Dr. Aggarwal ve
eşine Hindistan’da çalışmış olan şefin sunduğu vejetaryen
yemeklerin çeşit açısından zenginliği ve lezzeti Uluslararası
Başkanımız ve eşini şaşırttı. İzlandalı Uluslararası Başkan
Yardımcısı Gudrun Yngvadottir ve eşi, PID Pino Grimaldi
ve misafirlerimiz sunulan yemek çeşitliliği, odalardaki güzel
koku, otelin her hizmetteki başarısı, ön büro ile STH Travel
yetkililerinin koordine çalışması başarımızın bir başka yönü
oldu. Sonuç olarak iyi bir takımla güzel bir iş çıkartmanın
mutluluğunu yaşadık.

Konsey Başkanımız Danyal Kubin’e, Dönem Genel Yönetmenlerimize, özellikle Lion Çeşmesi heykelini Muratpaşa
Belediyesinin parkında Uluslararası Başkanımız ve Başkan
Yardımcısına açtırmak üzere hazırlatan, bize yakın destek
veren 118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Hayri
Tuna Yükselen’e çok teşekkür ederim. Antalya’daki çalışmalarımızda, otelle olan ilişkimizde, Antalya’lı Lion kardeşlerimizi bizlerle tanıştırıp destek olmalarını sağlayan,
Kulüplerarası İlişkiler Koordinatörü ve 118 R Lions Akdeniz Konferansı Görevlisi Yardımcısı Ln. Köksal Erdem’e ve
ellerinde karanfillerle konuklarımızı karşılayıp onları mutlu eden Antalya’lı Lion dostlarımıza yürekten teşekkürler.
Elele verdik ve başardık.
Diğer teşekkürlerim, daima yanımda olan PID Oya Sebük
ve tüm konferans süresince zaman uygulamasını büyük titizlikle takip eden Program Direktörü eşim PID Prof. Dr.
Hayri Ülgen’e. Ve en büyük teşekkürüm tüm yönetim çevrelerimizden ve KKTC den her aşamada bizlerin yanında
olan sevgili Lion dostlarıma.

Üç gün süren Konferansımızdan ayrılırken, misafirlerimiz
konferansın program içeriğinin mükemmel, otel seçiminin
çok doğru olduğu ve çıtayı yükselttiğimiz konusunda hemfikirdiler. 21 yıldan bu güne, değişik Akdeniz ülkelerinde
yapılmış olan Akdeniz Konferanslarının en güzelini (onların tabiriyle The Best of Ever) yaşadıklarını ifade ettiler.
Uluslararası Başkanımız Dr. Naresh Aggarwal ve Uluslararası Başkan Yardımcısı Gudrun Yngvadottir’den teşekkür
yazıları aldık. Ayrıca ülkelerine dönen MSO Koordinatörü
Dorijan Maršič, Mısır delegasyonu adına DG Mahmoud
El Maghraby, Fransız, Lübnan’lı ve KKTC Lion dostlarımızdan sözlü ve yazılı teşekkür mesajları aldık. Aradan zaman geçmesine karşın Avrupa’lı dostlarımızdan hala takdir
ve teşekkür mesajları alıyoruz.
Organizasyonun içindeki bir Lion olarak tüm Türk Lion’ları adına ve Türkiye’m adına bir Türk vatandaşı olarak sonsuz
gurur duydum.
Konferansta desteklerini esirgemeyen, yanımızda yer alarak
bizlerin gücüne güç katan dostlarımıza yürekten teşekkürler.
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Uluslararası Anlayış ve
İş Birliğinin Örnek Projesi:
Türk-İsveç Birlikteliği
Nilgün Erdem Niord, PDG

İsveç MD 101 ve Türk
Lionlarının Suriye
sığınmacıları için yaptıkları
ortak çalışma dönemin
örnek hizmet projesi seçildi
ve Las Vegas Uluslararası
Konvansiyonu gündemine
alındı. Sunumu iki ülke
adına projenin Türkiye
koordinatörü PDG Nilgün
Erdem Niord sunacak.
Bugüne kadar gerçekleşen
hizmetlerin öyküsü şöyle:

S

uriye iç savaşı insanlık tarihin gördüğü en büyük
insan göçlerinden birine yol açtı. 6 milyon insanın
çoğu Türkiye’ye aktı. Olanağı olanlar başka ülkelere,
büyük şehirlerimize geçti, çaresizleri sınır bölgelerimize yığıldı.
Göç 2014 Ekiminde Kobane patlamaları ile kontrolden
çıktı. Haftada 250 000 kişi Suruç’a aktı. Bir yıl önce
Zeugma LK sponsorluğunda Lions Quest eğitimi düzenlenen, Kobane’nin tam karşısındaki Eğrice İÖO
Müdürü arayarak acil yardım istedi.
Dönem Genel Yönetmeni Şima Sunder kararı ile 118
E Merkezinde gelir getirici İsveç gecesi düzenlendi. Bu

bilgi İsveçli Lionlarla paylaşılınca MD 101 acil fonundan 118E’ye 15,000 TL geldi. PDG Meti n Yılmaz yöneticisi olduğu şirketi seferber etti, onun ekibi tedarik
ve dağıtım desteği ile Kobane patlamalarının net görülebildiği Eğrice’deki sığınmacılara yiyecek, çocuklara
ayakkabı, giysi, bebeklere mama ve bez taşıyarak ilk yardım başladı.
İsveç’te bir bölge kulüpleri kampanya başlattı ve toplanan
fonlar 118 E ye gönderildi. UNHCR ın alan dağıtımcısı
ASAM ekibi ile birlikte Suruç’a 3 sefer yapılarak PDG
Metin Yılmaz ekibinin sağladığı yiyecek, hijyen, bebek
mamaları Zeugma üyelerinin aracılığı ile temin edilen
şilte, battaniye, giysi, çocuk bezi vb yardım malzemeleri
mecralarda, köylerde yüzlerce sığınmacıya dağıtıldı.
2016 -2017 Dönemi İsveç MD si, sığınmacı yardımını
“Unutulmuş Çocuklar” adı altında 3 yıllık MD projesi
olarak geliştirdi.
Bu arada Urfa-Şırnak kesitinde yardım taşırken ciddi
sorunlar da yaşandı, hendek çatışmasında Cizre de tutsak kalındı, dolayısı ile güvenlik eksikliği nedeniyle yardımlar İstanbul ve Edirne ye alındı. Esenler Türkmen
Derneğine bir çocuk merkezi ve yuvası yapıldı, işletme
ve öğretmen giderleri karşılandı. Derneğin merkezinde
yüzlerce koli yiyecek ve temizlik malzemesi, bebek bez
ve mamaları dağıtıldı. Suriyeli öğrencilere çeşitli okullarda binlerle kırtasiye malzemesi, okul çantası, mont,
bot dağıtıldı.
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Teşekkür

Yoğun sığınmacının yaşadığı Adana’da dönemin Lions Quest Komite Başkanı Siber Yörük’ün çalışmaları ile Göç İdaresi ve İl Milli
Eğitim Bakanlığı ile ilişkiler kuruldu ve onların yönlendirdiği muhtaç sığınmacılara yiyecek, temizlik
malzemesi ve öğrencilere kırtasiye
yardımları başladı. Defalarca İsveçli Lionların, Genel Yönetmenlerin ve birçok Lionun katıldığı dağıtım seferleri yapıldı. Bu yardımlar
Mersin ve Antakya Yayladağ’a da
uzandı. Yayladağ sığınmacı eğitim
merkezinin 25 ünitesine klimalar
takıldı.

Küçük ödemeler için Türk Lions
Vakfında MD 101 Konsey hesabı
açıldı. İstanbul ve İzmir de çeşitli
kulüplerin projeleri – giysi, kırtasiye, sosyal-kültürel etkinlikler, kaynaştırma gibi sayısız etkinlik fonlandı. Suriye Can Merkezin kadın
meslek kazandırma kursları eğitmenlerinin maaşları ödendi, malzemeleri alındı, merkez zorlandıkça
kiraları ödendi.
Büyük alımların bedelleri ise üreticiye İsveç den doğrudan ödendi.
Çadırlarda yaşayan sığınmacılara
izolasyonlu sağlıklı 55 çadır temin
edildi, Çadırlara su boruları döşendi, su depoları, tuvalet ve duş
kabinleri oluşturuldu. Lions çadır
mahalleleri oluştu.
Sığınmacı çocukları okullaştırmak
için sınıf kapasitesi yetmeyen okulların bahçelerine tam teçhizatlı ve
klimalı konteynır sınıflar yerleştirildi. Haziran 2018 itibarı ile sayı
21 okula 36 adete ulaştı, 8 adet de
üretimde.
Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü ile akademik yayına dönüşecek ve dünya üniversitelerine ve
medyaya gönderilecek olan sığınmacı çocuklar entegrasyon projesi
yapıldı, ilk pilot uygulaması başarı
ile sonuçlandı. İkinci aşama Ekim
ayından itibaren yapılacak.
2014 yılından bu yana 4 milyon

Projeyi ülkemize mal ederek çok
anlamlı bir uluslararası işbirliği
projesinin gerçekleşmesini sağlayan
PDG Nilgün Niord ve
PCC Leif Niord’a,
Projeyi üstlenerek Türkiye ayağına
ortam sağlayan TLV ve Vakıf
Başkanımız PCC Erim Erinç Dinç’e,
Projeyi her açıdan destekleyen ve
kamu ile ilişkileri başarıyla sağlayan,
118 U Yönetim Çevresi
DG Adnan Babür Gündüz ve
VDG Berna Ateşoğlu liderliğinde
Siber Yörük ve Yönetim Çevresi
Görevlilerine,
118 E Yönetim Çevresi Genel
Yönetmenleri PDG Şima Sunder,
PDG Yavuz Demirkan,
IPDG Neslihan Keçeci,
DG Celil Vardar ile Yönetim Çevresi
görevlilerine, Mavi Haliç Lions
Kulübü üyelerine ve seçilmiş başkanı  
Fadime Demirci’ye,
ve projeye katkı sağlayan, katılan,
destek veren tüm Lion, Leo ve Kamu
Görevlilerine

sonsuz teşekkürler
ediyoruz…
TL’nı aşan İsveç Lions fonu ile
15,000 aileye, kabaca 80,000 kişiye
bir aylık erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı, binlerce öğrenci giydirildi, kırtasiye malzemesi
aldı. 3000 e yakın sığınmacı çocuk
okullu oldu.
MD 101 Unutulmuş Çocuklar projesi bir Lions dönemi daha devam
ederken, 5 İskandinav ülkesinin
ortak NSR projeleri de 2 yıl Türkiye’deki travma yaşayan sığınmacı çocukların terapisi olacak. Bu
alanda yine Adana Milli Eğitim
Müdürlüğü ile çalışmalar sürdürülmekte. Adana Vilayeti, Lionsu
sığınmacılar için işbirliği yaptığı
4 kurum arasına aldı – UNICEF,
UNHCR, KIZILAY ve LIONS.
OCAK - ŞUBAT - MART 2018 / / L I O N
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LEO projesi
Her yıl bir LEO projesi MD bazında yapılan seçim
ile Ulusal Aktivite Projesi olarak belirleniyor.
Uluslararası Lions 118T
Yönetim Çevremiz’in geleceği
Leolarımız’ın Ulusal Leo Aktivitesi
için düşündükleri proje, “Dört
Yapraklı Yonca Sınıfları Projesi”
idi. Bu proje, her bölgede o
yörede bulunan okullarda,
özel eğitim sınıfı olmadığı için
eğitim göremeyen öğrencilere
“Özel Eğitim Sınıfı” yapmayı
amaçlayan bir LEO projesi idi. Bu
kapsamda, 6 yönetim çevresinde
6 Özel Eğitim Sınıfı yapılması
amaçlanmıştı. Gençlerimizin bu
anlamda istek ve heyecanları çok
büyüktü.

D

oğum öncesi, doğum sırası
ve doğum sonrasında,
gelişim sürecinde oluşan
çeşitli nedenlere bağlı
olarak; bilişsel, dil, hareket,
fizik, sosyal ve duygusal
gelişimlerinde yaşıtlarına göre
farklı özellikler gösteren ve
normal eğitim programlarından
yararlanamayan çocuklar
vardır.
Özel Eğitime İhtiyacı Olan
Çocuklar.
Ülke genelinde 10 - 11
Mart tarihlerinde tam 15 Özel
Eğitim Sınıfı yapıldı bu özel
eğitim ihtiyacı olan çocuklar
için, Leo’lar ve Lionlar’ın BİZ
olmasıyla.

13 sınıf için sponsorluk
alınmış, Türkiye’de Leolar
olarak 13 sınıf ile ciddi anlamda
iz bırakmıştır. Ayrıca, Rıhtım
Karaköy Lions Kulübü adına ve
Lions Yönetim Çevresi Kabine
ve Başkanları’nın döneme
bıraktıkları bir anı olarak Genel
Yönetmen adına Harbiye Orta
Okulu'nda 2 Yonca Sınıfı daha
oluşturulmuştur. Kulüplerimiz,
bu sınıflarımız için sağladıkları
sponsorluklarla bu özel
malzemelerin temin edilerek,
sınıfların oluşturulmasını
sağlamışlardır.
Destek olan Akatlar Lions,
İstanbul Milletlerarası Lions,
İstanbul Yıldız Lions, Kültür
Lions, Rıhtım Karaköy Lions,
Ulus Lions,Yeni Harbiye
Lions Kulüplerimize ve Lion
dostlarımızın dışında katkı
veren kişi ve kurumlara çok
teşekkür ediyoruz.
Leo Yönetim Çevresi
Başkanımız sevgili Buket
Demirel ve projenin büyük
başarıyla sonuçlanmasında
önemli rolü olan Proje
Sorumlusu sevgili Aslı
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Yantra nezdinde tüm Leo
Arkadaşlarımı kutluyor,
kendilerine bu yolun başından
beri büyük destek veren 1.
Kesim Başkanımız sevgili Leyla
Kıvanç’a özel teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Ulusal Aktivite
kapsamında bütün Türkiye
genelinde oluşturulmuş sınıfların
malzemelerinin kargo ile
gönderimlerine sponsorluk eden
Mecidiyeköy Lions Kulübümüz
ve üyelerine sonsuz teşekkür
ediyoruz.
Leo Arkadaşlarımızı bu
başarılı proje için canı gönülden
kutluyor, ümit, inanç, sevgi ve
şans'ın hep yanlarında olmasını
diliyoruz.
Proje filmi: https://www.
youtube.com/watch?v=1vImLi9hx8

TURKEY

Altıyol Her Zaman Aktif…
İ

stanbul Altıyol Lions
Kulübümüz her zaman
olduğu gibi içinde
bulunduğumuz dönemde de
örnek aktiviteler üretiyor.
Kulübümüzün dönemin ikinci
yarısında gerçekleştirdiği
aktivitelerden bazılarını bu
sayfalarda paylaşıyoruz.
Kulübümüz, Berna Ilgın’ın
liderliğinde, Çamlıca kız
lisesi, resim atölyesinin sergi
salonu kısmına sponsor oldu...
Resim sergisi için kullanılan
düzenekler temin edildi.
Kulüp olarak eğitim ve sanata
bir nebzede olsa katkıda
bulunuldu...
Nevin Albayrak ve Benan
Zuhal Akalın’ın liderliğinde
Maltepe Tatlısu ilköğretim
okulunda ihtiyaç sahibi
öğrencilere giyim yardımında
bulunulmuştur...
Geliri lösemili çocuklar için
kullanılması planlanan 80ler
90lar Retro Partisi Ciğdem
Gökkuşu Aras’ın liderliğiyle
gerçekleştirildi... Türk
Balık Adamlar Kulübünün
desteği ile gerçekleştirilen
aktivite kapsamında
ilginç kostümleriyle gelen
arkadaşlarımız cok renkli ve
nostaljik görüntüler verdiler...
Caner Deliormanlı’nın
liderliğiyle Güzel bir yemeği
huzurevi sakinleriyle
paylaşıldı.
Cerrahpaşa tıp fakültesi
çocuk hematolojisi ve
onkolojisi bölümünde
yatmakta olan çocuklara
yılbaşı partisi düzenlendi ve
minik hediyeler verildi...

OCAK - ŞUBAT - MART 2018 / / L I O N
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Bir Kampın
Ardından…
Bülent Şen, MD118 Lions Enstitüsü Başkanı

2017 – 2018 Dönemi Genel Yönetmenler
Konseyimiz, bu dönem MD Başkanlar Liderlik
Kampını tüm başkanlarımız için ücretsiz
yapacağını duyurduğunda hepimizi büyük
bir heyecan sardı. Çok büyük katılımlı bir
organizasyon olacaktı. Enstitü olarak, hiçbir
ayrıntıyı atlamadan, tüm katılımcıların, eş ve
yakınlarının dolu dolu 3 gün geçirmesini ve
evlerine mutlu dönmelerini sağlamalıydık. Bu
aynı zamanda, Konseyimizin özverisinin de bir
karşılığı olacaktı çünkü…

Neler yaptık?
● 6 sınıfta 6 Ana Eğitmen, 12 Yardımcı Eğitmen
ile toplam 6 farklı konuda eğitim verdik
● Sabah toplu oturumlarında 3 farklı konuda
seminerler verdik
● Akşam programlarında eğlence ve yarışmanın
bir arada olduğu etkinlikler düzenledik
Kulüp Başkanlarımız, kamp süresince, bir
yandan dönem çalışmalarında kullanabilecekleri
önemli bilgi ve ipuçları edinirken, diğer yandan,
başkanlıkları döneminde ve sonrasında devam
14
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edecek olan çok güçlü ve anlamlı dostluklar
edindiler.
Evet, hepimiz biraz yorulduk, ama değdi…
Eğitim….
Yaşamın her alanında ve tabii ki Lions’ta.
O kadar önemli ki…
Sadece öğrendiklerimiz için değil, kazandığımız
beceriler için değil, daha donanımlı olmamızı
sağladığı için değil;
Eğitim; Lion’ların ve Leo’ların mutlu olması
için çok gerekli…
Evet, Lions’ta gerçekleşen öğrenme
platformları, aynı zamanda bir memnuniyet ve

TURKEY

mutluluk kaynağı. Aidiyet belirtisi ve tutunma
göstergesi…
Biz bu kampta sadece eğitim vermedik;
Bu kampta, 3 gün boyunca 200 kişi yan yana
oturdu, aynı öğrenme etkinliğinde birlikte çalıştı,
dirseklerini yan yana aynı masaya koydu. Yüz
yüze iletişimde bulundu, takım oldu yarıştı, takım
oldu oyun sahneledi.
18 Eğitmen, 200 Lion ve Leo. Biyolojik ve
Lionistik her yaştan…
Mutluydular,
Uyumluydular,
Paylaşımcıydılar…
2006 / 2007 Döneminde ilk kez başladığımız
bu muhteşem girişimin 2017 – 2018 dönemindeki
bu bölümünde bir kez daha Başardık…
23 – 24 – 25 Mart 2018 tarihlerinde;
muhteşem bir takımın olağanüstü çabası ile,
Çeşme’de 200 Lions ve Leo kulüp başkanı,
eşleri ve yakınları ile toplam 300 kişilik bir
organizasyonu coşkuyla tamamladık.
Kampın düzenlenmesi sırasında her türlü
desteği koşulsuz veren;
Konsey Başkanımız ; CC Danyal Kubin başta
olmak üzere, dönem Genel Yönetmenlerimize,
Kampın başından sonuna kadar hep bizlerle
birlikte olan, tüm başkanlarımızın yeni bir
döneme başlarken yaşadıkları heyecanı paylaşan,

Konsey Başkan Yardımcımız Nasuhi Öndersev
başta olmak üzere, 2018 – 2019 dönemi Genel
Yönetmenlerimize, KKTC Federasyon Başkan
Yardımcımıza,
Çok önemli bir operasyon geçirdiği için
kampta bulunamayan, ancak, gerek hazırlıklarda
desteğini eksik etmeyerek, gerekse, hazırladığı
video sunumla, kampın en önemli kısmını uzaktan
da olsa bizlerle birlikte yaşayıp yaşatan PID Nesim
Levi’ye,
Aylar süren hazırlık dönemi dahil olmak
üzere, gece gündüz demeden kampın mükemmel
bir şekilde geçmesini sağlayan, tüm sorunları
güler yüz ve pozitif yaklaşımlarıyla çözen,
başkanlarımızın mükemmel bir ortamda
eğitim görmelerini sağlayan; MD118 Konseyi
Organizasyonlar Görevlisi Elif Eroğlu, Lions
Enstitüsü Sekreteri Evren Keçeci, Enstitü
Görevlileri Ece Güzel Kılıç ve Atahan Şen, mali

OCAK - ŞUBAT - MART 2018 / / L I O N

15

TURKEY

hesaplarımızı büyük bir titizlikle yürüten MD118
Konsey Saymanı Mecit Akçam ile kampta görevli
olmamalarına rağmen özveriyle çalışan Suat
Çağlar Karaman ve Ezgican Şakar’a,
Kampta görev alan sınıf eğitmenlerimiz Remzi
Karşı, Faruk Birsen, Ethem Alkan, Mehmet
Özer, Ender Tukay ve Evren Keçeci ile yardımcı
eğitmenlerimiz Zeynep Aslan Gezgin, Abdullah
Makineci, Sema Doğan, Güngör Gültekin, Lizet
Behar, Emel Çekim, Seda Yılmaz Ülkü, Elif
Gökçek ile uygulama asistanı eğitmenlerimiz;

Tuna Karatepe, Alev Ulubay, Çiğdem Gökkuşu
Aras ve Esra Onat Gardes’e,
Kamp süresince her etkinliğimizi
ölümsüzleştiren Mukbil ve Muhlis Altuncuoğlu
kardeşlere,
Ve tabii ki; kampa katılarak Türk Lions’unun
geleceğinin ne denli parlak ve güçlü olduğunu
bir kez daha gür bir sesle haykıran Lions ve Leo
Kulüplerimizin Gelecek Dönem Başkanlarına ve
bizlerin her zaman yanında olan ve hiçbir zaman
yalnız bırakmayan sevgili eşlerimiz ile ailelerimize
sonsuz teşekkürler ediyoruz.
Gelecek yıl, yepyeni bir kampta buluşabilmek
umuduyla, sevgilerimi sunuyorum.
16
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LCIF ve Ortakları Delhi, Hindistan’da Cinsiyet
Eşitliği Sağlamak için Müdahale Ediyor
Yazan: Ariel Dickson
Çeviren: Gülşah Sağbaş

Cinsiyete yönelik şiddet ve
eşitsizlik dünyada birçok ülkenin
üzücü bir gerçeğidir. Dünya
Sağlık Örgütü’nün verilerine
göre dünyadaki kadınların
%35’i bir tür fiziksel veya
cinsel şiddet görmüştür. Bunlar
kadınlarda hem fiziksel hem
de duygusal olarak acı veren
etkiler bırakmaktadır. Birçok
ülkede bu kadınlar aileleri ve
yaşadıkları topluluklar tarafından
da dışlanmışlardır. Kısıtlanmış
bir ortamda iş bulamayan bu
kadınlar için aileleri içim destek
sağlamak imkansız hale gelmiştir.
Daha da kötüsü, şiddet gören
ailelerin çocukları ileride şiddet
uygulayan bireyler olmaktadır.
Bu döngüyü değiştirmek için
gençleri küçük yaştan itibaren
eğitmek ve bilinçlendirmek
gereklidir.
Uluslararası Lions Vakfı, LCIF, Delhi, Hindistan’daki gençleri cinsiyete
dayalı şiddet konusunda eğitmek ve
bilinçlendirmek amacıyla, Breakthrough Communications PL ve The
Independent Television Service, Inc.
(ITVS) ile birlikte yeni girişimde
bulunmaktadır. İlk eğitimler Ekim
10-11, 2017 tarihleri arasında Uluslararası Kız Çocukları Günü’nde
yapılmıştır. Bu proje tüm öğrenciler
için olumlu ve güvenli bir öğrenme
ortamı sağlamayı teşvik etmektedir.
LCIF başlangıç bağışı olarak bu projeye US$100,000 ayırmıştır.
Dosti Ka Safar (Arkadaşlık Serüveni)
isimli ilk pilot müdahale, Lions Quest eğitimleri ve programlamaları etrafında oluşturmuş ve New Delhi ve
çevre bölgelerde yaşayan 2000 genç
için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi
ve ilerlemesine yardım edecektir. Bu
müdahale aynı zamanda öğretmenlerle yapılan görüşmeler, bir dizi film-

Bu Lions Quest projesi Delhi bölgesindeki binlerce genç kız ve kadına
pozitif sosyal değişiklik ve hayatlarında olumlu etki yaratacaktır.
ler ve Lions Quest modeli tarafından
becerilerin ustalaştırılması ile yapıcı
davranışların her gün ders saatlerinde ve dışarıda toplum içerisine yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.
Chancellor Bob Corlew, LCIF lideri, “Bu önderlerle çalışmaktan LCIF
gurur duymaktadır.” demiştir. “Bu
Lions Quest projesi Delhi bölgesindeki binlerce genç kız ve kadına pozitif sosyal değişiklik ve hayatlarında
olumlu etki yaratacaktır. Bu Lions
Quest’in milyonlarca gencin olumlu
gelişmesine katkıda bulunması adına
olağanüstü bir örnektir.”
“Bu müfredat, ergenlerin bu konuda
çevrelerinde var olan destek mekanizmaları ve kaynakları tanımalarını,
ulaşmalarını ve ayrımcılığı ve şiddeti
önleyerek kendileri ve akranları için
daha güvenli bir ortam sağlayacaklardır” Breakthrough Müdürü Pauline Gomes demiştir.
Projenin Hindistan Koordinatörü,
ITVS’den Abhishek Srivastava, “Diğer seçkin kuruluşlarla başlattığımız
bu müfredat bazlı müdahale içindeki
ortaklıkta bulunmaktan gurur duyuyorum.” diyor.
Bu hedeflere ulaşabilmek için, Lions
Quest ve ortakları 9 yerel okulun öğretmenlerini sosyal ve duygusal konularda eğitmişlerdir. Aynı zamanda

ataerkil değerler, cinsiyete bağlı önyargılar ve toplumsal cinsiyet kalıplarının üstesinden gelmek konusunda
ilk pilot çalışmanın konularıdır. Öğretmenlere verilen eğitimin yanı sıra
tüm sınıflar Priya’s Shakti-Hindistan’da bir kasabada tecavüz mağduru
bir kadının süper kahramanına dönüştüğü ünlü bir çizgi roman- isimli
çizgi romanın kopyaları, eğitici video
ve eğitim materyalleri dağıtılmıştır.
2017 başlarında, LCIF, UN Kadınlar
grubu ile bir protokol imzalamıştır.
Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve
Kadınların Güçlendirilmesi Hareketi,
bu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
İlerleme Hedeflerine yönelik olarak,
Uluslararası Lions’un bir başka girişimidir.
30 yıldan uzun bir süredir, Lions Quest tüm dünyadaki okullarda kapsamlı, kanıtlara dayalı sosyal ve duygusal
eğitim programları geliştirmekte ve
uygulamaktadırlar. 16 milyondan fazla genç, eğitim programlarının yaygınlaşması, profesyonel gelişim ve toplulukların katılımıyla bu programlardan
yararlanmışlardır. Hindistan’da ki
bu proje Lion’ların tüm dünyadaki
gençler için yapmış olduğu çalışmalar
arasında bir dönüm noktasıdır. Tüm
kadın ve erkekleri, eşit olanaklarla
özgürce yaşanacak, mutlu bir gelecek
için umut vermektedir.
OCAK - ŞUBAT - MART 2018 / / L I O N
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Tiyatroseverler, Türkiye
Körler Vakfı Yararına Tiyatro
etkinliğinde Buluştu…
Gökhan Türktan, Dönem Başkanı

T

ürkiye Körler Vakfı, Ankara Maltepe Leo ve
Ankara Maltepe Lions Kulüpleri tarafından
organize edilen, Panora AVM ile Genç
Girişim ve Yönetişim Derneği tarafından
desteklenen tiyatro etkinliği, “Tiyatro Beni
Görüyor, Ya Siz?” sloganı ile Panora AVM
Serhat Kılıç Sahnesi’nde 14 Ocak 2018 Pazar
günü saat 20:00’de gerçekleştirildi.
Türkiye Körler Vakfı yararına
gerçekleştirilen etkinlikte, hukukçu yazar
Ferdinand von Schrach tarafından yazılmış ve
dünyanın birçok ülkesinde gösterime girmiş
“Terör” tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda
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“insan onuru” kavramı irdelenip sorgulanıyor.
İnsan hayatı, başka insanların hayatı ile teraziye
konulabilir mi? Karar, jüri görevini üstlenen
seyircilerin oylaması ile belirlendi.
Ankara Maltepe Lions Kulübünden Mesut
Örün, Sedar Arguç, İlker Gürel ve Funda
Arguç’tan oluşan komite tarafından düzenlenen
etkinliğe, Türkiye Körler Vakfı Başkanı Erol
Aydın, 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
Adnan Babür Gündüz ve MD118 Konsey Başkanı
Danyal Kubin de eşleriyle birlikte katıldılar.
Oyundan sonra sanatçılara teşekkür plaketleri
verildi.
Bu tiyatro oyunundan elde edilen tüm
gelir, Türkiye Körler Vakfı Trabzon Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı için bağışlandı.

TURKEY

Kardeşlik
Töreni
Türesin Adalıer, 118U 100. Yıl ve Lions Forward Koordinatörü

1

917’den 2017’ ye kadar geçen yüzyılda
bizden önceki “Hizmet Gönüllülerinden”
çok şey bize miras kaldı. Bizler de bu hizmet
geleneğini gururla sürdürürken, geliştirme ve
ileriye götürme sorumluluğumuzun, bilincinde
olduğumuzu biliyoruz. 30 Kişilik bir ekip, ULKB’
nin Uzun Dönem Planlama Komitesi olarak
Lions’un geleceğinin yol haritasını çizmekle
görevlendirilmişti.
Bütün Dünyadaki Lionlar dan gelen fikirlerle
bu komite LIONS FORWARD (Lions İleri) olarak
anılan Lions’un geleceğine yeni bir yaklaşım ve
vizyon getiren bir stratejik plan geliştirdi. Yani alt
yapıyı oluşturdu. Ortaya bir eylem takımı çıktı.

BİZ İN GÜCÜ,
HİZMETİN GÜCÜ
EYLEMİN GÜCÜ,
VE ……GÜCLER BİRLEŞTİ…
LIONS FORWARD Lions da bir Kültür
değişiminin başlangıcıdır.
Biz Lionlar Dünyadaki 100 milyondan fazla
kişiye hizmet götürerek bu sayıyı 3 e katlamak
istiyoruz. Yeni yöntemlerle yeni kitlelere erişmek
ve topluma duyarlı bireyleri kulüplere çekip,
Kulüpler ve Yönetim Çevrelerini FRİENDSHİP
Programı ile güçlendirip, Yılda 200 milyon kişiye
hizmet hedefine ulaşmak için, bize katılacak yeni
üyeler ve yeni kitlelere erişecektir.

gitmektir. Bir asırdır hizmette, Dünya Lideri olduk
ve bu onurlu geleneği sürdürebilmek için, değişen
Dünyanın ihtiyaçlarını, Kulüplerarası kuracağımız
iletişim ağı ile paylaşma ve hizmet duygularını
takım ruhu içinde sevgi, saygı ve kardeşlik
çerçevesinde gerçekleştireceğimiz hizmetlerle
büyük ve ses getirici olacağız. Bu Hizmet ağını
MD Bölgeler arası Kulüplerle FRIENDSHIP
Programını Başlattık. Süratle bölgeler Kardeş
Kulüplerini seçip, tanışıp aktivite yapmaya
başladılar. Bunlardan iki tanesi…
Y Bölgesinden Kalamış Sahil Lions Kulübü
ile U Bölgesinden Gaziantep Lions ve Gaziantep
Şahinbey Lions kulüpleriyle 3 kulüp kardeşlik
adımını atıp tanışıp. Toplantılarında Kalamış Sahil
Lions Kulübü üyesi Opr. Dr. Orhan Alan estetik
ve eşi Dr. Serpil Alan hacamat üzerine konferans
vermişlerdir. Kalamış Sahil Lions Kulübü Başkanı
Nevin Altınbaş Gaziantep Lions Kulübü Başkanı
İbrahim Türkaslan, Gaziantep Lions Kulübü
Başkan Yardımcısı Gülden UZALP…
Ayrıca U Bölgesinden Ankara Akyurt Lions
Kulübü Başkanı Müzeyyen Yenigün ve üyeleri ile
K Bölgesinden Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü
Başkanı Özlem Arıtay ve üyeleri ile tanışıp , Ankara
Akyurt Lions Kulübüne refakat ederek Eskişehir
Görsem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine
Beyaz Baston ve Tekerlekli sandalye bağışlamıştır.
2. Yüzyılda Lions’u daha da ileriye götürmek
ve hizmet etmek düşüncesiyle, YENİ YÜZYILDA,
YENİ UFUKLARA diyoruz…

Büyümenin, Değişime uyum sağlamak
olduğunu biliyoruz ve bunun tek yolu ileri
OCAK - ŞUBAT - MART 2018 / / L I O N
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Minik Kalplerle
Omuz Omuza
Belgin Başer, 118R Yönetim Çevresi Kadın ve Aile Koordinatörü

- Niye uçmuyor İnci?
- Uçar birgün…
Yıl 1989... Yönetmenliğini Tunç Başaran›ın
yaptığı uzun metrajlı Türk sinema filmi
“Uçurtmayı Vurmasınlar”ın akıllarda kalan
repliği... İlk izlememin üstünden bir hayli zaman
geçmiş ve hatta unutmuştum bile. Ne zaman ki;
Genel Yönetmenimiz Hayri Tuna Yükselen bu
dönem cezaevindeki kadın ve çocuklara yönelik
hizmet yapmak istemesi neticesinde ve değer
verdiğim bir büyüğümün tekrar hatırlatması ile
filmi yeniden izledim. Filmin küçük kahramanın
masum yalın, sevgi ve hüzün dolu dünyasına
girince; böyle bir gerçeği bildiğimiz halde acaba
bunun ne derece farkındayız? diye soruların kendi
adıma cevabını sorguladım.
İşte bu çocukların hayatına kısacıkta olsa
dokunarak geleceğe dair umutlarını yeşertmek
adına 2017-2018 Hizmet Dönemi 118R Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen‘in
liderliğinde, Kadın ve Aile Koordinatörlüğünce
koordine edilen ve 118R Yönetim Çevresi
Kulüpleri ve Lion’ları ile gerçekleştirdiğimiz, İzmir
Kadın Kapalı Ceza İnfaz kurumundaki kadınlar
ve onların yanında kalan kreş çocuklarına
yönelik “Minik Kalplerle Omuz Omuza” projesi
ile bir insanlık hizmeti yerine getirmekten
dolayı mutluyuz. Çocukların duygusal ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanması neticesinde akranları ile
fırsat eşitliğinden faydalanarak gelişimlerine katkı
koymak en büyük hedefimizdir.
Kadın ve Aİle Koordinatörü olarak planlanıp
yazılmış olan projemiz, 118R Yönetim Çevresi
Federasyonu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına
sunularak, Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmış
12 Aralık 2017 tarihinde protokol imzalanarak
proje başlatılmıştır.
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0-6 yaşa kadar cezaevinde annelerinin yanında
kalan ve onların kaderlerini paylaşan bu çocuklar
kimi zaman cezaevi dışına ailelerinin yanına
çıkmaktadır. Projemiz cezaevinde annelerinin
yanında kalan 3-6 yaş arası kreş çocuklarına
yöneliktir.
Projedeki amacımız; İzmir Kadın Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda annelerinin yanında kalan 3-6
yaş grubu kreşteki çocukların;
• Oyun, eğlence ve eğitimle kendilerini geliştirecekleri, fiziksel olarak motor becerilerini, hafıza ve dil yetilerini artırma fırsatları bulacakları
eğitim ve öğretimle sağlıklı bir gelişim göstermelerine olanak sağlamak.
Bu sebeple cezaevine ait kurum içindeki kreşte haftanın bir günü 118 R Lions Yönetim
Çevresi bünyesindeki anaokulu öğretmeni olan
Lionlar projedeki program doğrultusunda etkinlik yapmaktadır.
• Çocukların kendisi ve çevresi ile ilgili bilgilerini
artıracakları, kendilerini geliştirebilecekleri yeni
bir hayata kapı açmak.
Dış dünya ile ve sosyal çevre ile tanışmaları
projedeki gezi programı doğrultusunda
İzmir’deki Lions Kulupleri tarafından haftanın
bir başka gününde gerçekleşmektedir.
• Ayrıca cezaevindeki Adli hükümlü – tutuklu kadınlara ve 13-18 yaş arasındaki suça
sürüklenen çocuklara 118 R Lions Yönetim
Çevremizdeki psikolog ve öğretmenler
tarafından verilen seminerle hayata dair yaklaşım tarzları konusunda bilinç düzeylerine katkı
koymak hedefimizdir.
“Minik Kalplerle Omuz Omuza” projesinde minik
kalplere dokunan tüm Lionlara ve destek olan
herkese çok teşekkür ederiz.

TURKEY

Yeni LCIF Hibe İmkanları Lionlar’a Hizmet
Etmek İçin Daha Çok Yol Açıyor
Yazan: Jamie Konigsfeld
Çeviren: Başak Şefii, İstanbul Harbiye Lions Kulübü

Dünyanın ihtiyaçları artmaya devam ediyor ve Lions buna
cevap veriyor. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (Lions
Clubs International Foundation-LCIF), hibe yapısında
bazı heyecan verici değişiklikler yapıyor. Bu sayede hizmeti güçlendirerek Lionlar’a daha iyi destek verecek. Lion
ya da Leo olmak konusunda hizmetten daha merkezi bir
şey yoktur. Katılmamızın nedeni bu, yaptığımız şey bu.
Tabii ki, biz bunu yalnız yapmıyoruz. Lionlar, güçlü bir
küresel vakıf tarafından desteklenmektedir. LCIF, gereken
kaynaklarla önemsediğimiz konularda gerçek ve kalıcı bir
değişim yaratmak için Lions’u güçlendirir.

Yapısal Değişiklikler

LCIF’in hibeleri, büyük ölçekli insani yardım girişimlerinde Lions’un bölgelerini desteklemektedir. Vakıf, görme,
gençlik, afet yardımı ve diğer insani yardımlar olmak üzere
dört hizmet alanında destek sağlamaktadır.
• Standart hibeler, artık, hibeyi daha iyi temsil eder şekilde eşleşen (matching) hibeler olarak adlandırılmaktadır.
• Lions Quest için Çekirdek hibeler artık Lions Quest
hibeleri olarak adlandırılmaktadır.
• Diyabet için Çekirdek hibeler artık Diyabet hibeleri
olarak adlandırılmaktadır.
• Lions Quest ve Diyabet hibeleri, İnsani Yardım Hibeleri altında toplanmıştır.
Uluslararası Destek Hibeleri (International Assistance
Grants – IAG) artık mevcut değil fakat ekipman ihtiyacı
için alternatif olarak eşleşen hibelere başvurulabilir. Bu değişiklik, sürdürülebilir hizmet projelerine daha fazla odaklanma imkânı sağlayacak.

Leo Hizmet Hibeleri

Heyecanla beklenen Leo hizmet hibeleri artık başvuruya açıktır. Bu hibeler, Leolar’a toplumlarında ve dünya
çapında daha fazla etki yaratan projelerini değerlendirme, planlama ve uygulama imkânı verir. Lions yönetim çevrelerine 2.500 dolara kadar ve çoğul yönetim
çevrelerine 5.000 dolara kadar bağış yapılacaktır. Potansiyel proje kategorilerine LCIF’in herhangi bir odak
alanı ve yeni küresel amaçlarımız dahildir.

Yönetim Çevresi ve Kulüp Bazında Toplumsal Etki Hibeleri

Yakında, bir kulübün veya bölgenin LCIF’e bağışlarının% 15’inin yerel toplumlarına hizmet eden hibelere
dönüştürülmesini sağlayan bir program olacak. Yönetim Çevresi ve Kulüp Bazında Toplumsal Etki Hibeleri
için kulüplerin yıllık minimum 5.000 dolar ve yönetim
çevrelerinin yıllık minimum 10.000 dolar bağış yapmış olması ve hak kazanabilmek için bağışların sınırlandırılmamış olması gerekmektedir (bir sonraki mali
yıl itibariyle, kampanya bağışları da geçerli olacaktır).
LCIF’e bir mali yılda yapılan bağışlar, hibe başvurusu
için takip eden mali yılda kullanılabilecektir.
Bu program için kriterler halen geliştirildiğinden dolayı, daha fazla bilgi için LCIF.org adresini ziyaret edin.
Ufuktaki heyecan verici değişikliklerle LCIF’e dahil olmak
için şimdi ne iyi zaman. LCIF’in desteklenmesi, bu gibi
heyecan verici yeni programlarla Lionlar’ın hizmetlerini
güçlendirmek için harika bir yoldur.

LCIF web sitesini detaylar için mutlaka ziyaret edin. Bu
hibelerin bazıları için kriterler güncellenmektedir. Başvuru
teslim süreleri aynı kalacaktır. Hatırlatma olarak, 201718 döneminin kalan son teslim süreleri aşağıdaki gibidir:
• 12 Mayıs: Ağustos 2018 SightFirst Danışma Komitesi
toplantısında gözden geçirilecek SightFirst hibe başvurularının son teslim tarihi
• 14 Mayıs: Ağustos 2018 Yönetim Kurulu toplantısında gözden geçirilecek İnsani Yardım hibeleri (Lions
Quest hibeleri dahil) başvurularının son teslim tarihi

Yeni Hibe İmkanları

LCIF iki yeni hibe imkanını açıklamaktan mutluluk duyar. Bu imkanlar, olumlu harekete ilham kaynağı olarak
LCIF’in geleceğe odaklanmasını temsil eder.

LCIF aracılığıyla verilen hibeler, Pakistan’daki
çocuklar için olduğu gibi, kulübünüze de göz taraması
yapmak için yardım edebilir.
OCAK - ŞUBAT - MART 2018 / / L I O N
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Çamlıbel’den
Aşçılık Eğitimi
Açlıkla Mücadele Alan Engelli
Öğrencilerle
Birlikte Yemek
Kadriye Gedik, Dönem Başkanı

Zerrin Tever, Çiftehavuzlar Lions Kulübü Başkanı

Açlıkla Mücadele Haftasında, 7.1.2018
günü Forum Alışveriş Merkezinde halka açık
alanda gerçekleştirilen, Mersin Çamlıbel Lions
Kulübü’nün düzenlediği, Karaduvar Kültür
ve Sanat Topluluğu oyuncularının sunduğu,
açlıkla mücadele için gıda israfına dikkat çeken
bir oyun sergilendi. Özellikle ekmek israfının
aşırı olduğu ülkemizde buna değinilerek açlıkla
mücadeleye yardımcı olunabileceği belirtildi.
AVM elemanlarının ve halkın katılımının
yoğun olduğu gösteri büyük dikkat çekti.
Çamlıbel Lions Kulübü Dönem Başkanı
Kadriye Gedik yaptığı konuşmada: ‘’Sosyal
sorumluluk projesi kapsamında gıda israfına
dikkat çekmek için böyle bir gösteri hazırladık
Bunda biraz katkımız olmuş ise ne mutlu
bizlere, önemli olan farkındalık yaratmak.››
diyerek duygularını belirtti.

118Y İstanbul Anadolu Yakası Çiftehavuzlar
Lions Kulübü Dönem Başkanı Zerrin TEVER
önderliğinde, 16 Ocak Salı günü Özgür Şef
eşliğinde Lions Özel Eğitim Mesleki Eğitim
Okulu’nda engelli öğrencilerle birlikte yemek
yaptı. Ülkemizin ve yemek programlarının ünlü
aşçısı Özgür Şef yemek yapma konusundaki
tecrübelerini ve tekniklerini, uygulamalı
olarak engelli öğrencilerle paylaştı. Engelli
öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinde hiç
unutamayacakları, çok mutlu oldukları bir gün
yaşandı.
Bu anlamlı günde Çiftehavuzlar Lions Kulübü,
Lions Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu’nun
ihtiyaç duyulan çok sayıda mutfak araç ve
gereçlerini de temin etti.
Günün sonunda öğrencilerle birlikte pasta
kesildi, plaketler ve çiçekler takdim edildi.
Çiftehavuzlar Lions Kulübü “Herşeye Rağmen
Mazeret Yok” diyerek hizmette “TAMYOL
İLERİ” sloganıyla yoluna devam etti.
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Kültür Lions
Her Yerde…

Yeni Kadıköy
Lions’tan…
Onur Kayıkcı, Kulüp Sekreteri

Kültür Lions Kulübümüzün dönem başından
beri yaptığı çalışmalardan bir demeti sizlerle
paylaşmak istedik:
Kulübümüzün aktivitelerinden bazıları:
Yeküv’e kurban bağışı, Küçük Kalpler Büyük
Umutlar kampanyasına kırtasiye malzemesi
katkısı, Elektronik atıklar geri dönüşüm
kampanyası için geri dönüşüm aracına elektrik
elektronik ev, büro aletleri, kabloların temini, açlık
komitesinin poşette ekmek projesine katkı, Altı
Nokta Körler Vakfı bursiyerleri için 25 adet kalem
temini, Yetenekli bir gencin dublaj sanatçıları
programına kaydı yaptırıldı, Dört Yapraklı Yonca
programına 11250 TL ile katkı, Kocamustafapaşa
Sevgi Evine benek giysileri temini, Doğubeyazıt
Sağdıç köyü ilkokulu ve ana sınıfına geliştirici
oyuncak, kitap, atkı bere eldiven gönderilmesi…
Kulübümüzün katılım sağladığı etkinlikler:
Ayvalık Cunda’da BİZ kampı, 29 Ekimde
Büyükada Anadolu Kulübündeki Cumhuriyet
Bayramı kutlaması, “Özgürlüğe Olta Atalım”
balık tutma yarışı, işitme engelli çocuklar
için düzenlenen bowling turnuvası, 10 Kasım
Atatürk’ü anma töreni, 11 Kasım Anıtkabir
ziyareti, Altı Nokta Körler Vakfı bursiyerleri
için düzenlenen yılbaşı kutlaması, önce Çocuklar
Komitesinin düzenlediği yılbaşı kutlaması…
Kulübümüzün çalışmaları aynı inanç ve hızla
devam edecektir.

Kulübümüzün 2018 yılının ilk 3 ayında
gerçekleştirdiği hizmetlerden bazılarını aşağıda
veriyoruz:
Kulübümüz; Global açlık aktivitesi
kapsamında yönetim çevremizin destek verdiği
Marmara Üniversitesi öğrencileri için beslenme
destek programına destek verdi. Yine aynı
aktivite kapsamında Çorbada Tuzun Olsun
Derneğinin Taksim Bölgesindeki evsizlere çorba
dağıtma aktivitesine katılım sağlandı.
Burslu çocuklarla beraber Kadıköy Halk
Eğitim Merkezindeki ‘Ölüm Bizi Ayırana Dek’
isimli oyuna gidildi.
Bir öğrenci evi için istenen yorgan ve
nevresimi temin edip öğrencilere teslim edildi.
Antalya’da düzenlenecek olan Görme
Engelliler Satranç Turnuvasına Yönetim
Çevremizle beraber sponsor olundu.
Caddebostan Sahil Lions Kulübünün
Aktivitesi olan Metin Zakoğlu’nun evinde
düzenlediği Komik Gazino adlı tek kişilik
gösteriye katılındı.
Merkezimizde düzenlenen İletişim-DinlemeGeribildirim seminerine katılım gösterildi.
Daha fazla bilgi için www.yenikadikoylions.
club web sitemiz açıktır…
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Daha Güzel Bir
Gelecek İçin
Elele
Danyal Kubin, MD118 Lions Konfederasyonu Başkanı

Bilgi, iletişim, teknoloji, uzay… Çağımıza hangi adı takarsanız takın aynı gerçekle
yüzleşiriz: Çağımız; teknolojinin çok hızlı değişim gösterdiği, bilginin internet denilen araç
ile çok hızlı paylaşıldığı, yaşamımızın vazgeçilmezi olan elektrikli cihaz ve araçların hızla
eskidiği ve insan aklının dahi ötesinde hızla değişen bir çağ... Bu çağın en önemli etkeni
doğal olarak hızla değişen ve yenilenen teknoloji ve teknolojik cihazlar.

G

elişen teknoloji ile beraber
cihazların kullanım ve
yenilenme ömrü hızla
dolmakta ve elektronik
cihazlarımız sürekli yenilenerek
atığa dönüşen cihazlar anlamına
geliyor. İnsanlık bugün
elektronik atık (e-atık) adı
verilen yeni bir çöp türü ile karşı
karşıyadır. E-atıklar, zararlı
maddeler içermelerinden dolayı
dünyada gittikçe büyüyen bir
sorundur. Bu durum ülkemiz
gibi gelişmekte olan ülkeler için
de çok önemli bir sorun haline
gelmiştir. Biz de yenilenmeye
açız ve biz de elimizdeki
elektronik cihazların eski model
olmasından pek de mutlu
olamıyoruz.
Ülkemizde son yıllarda
çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle
atık yönetimi ve atıkların
dönüştürülmesi kavramları
yaşamımıza bir daha çıkmayacak
şekilde hızlı bir giriş yaptı.
Ancak yine de çok yol kat
etmeliyiz bu konuda…
Türk Lions’u geçen yıl,
Bakırköy Lions Kulübü,
ELDAY, İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası ve T.C. Orman ve Su
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İşleri Bakanlığının ortaklığıyla
‘Atıklar Orman Olsun’ projesini
başlattı. Bu öncü projenin ana
hedefi; elektronik cihazları çöpe
atılmadan toplayıp geri dönüşüm
zincirine aktarmak ve elektronik
atıkların geri dönüşümünden
elde edilecek gelir kullanılarak
proje bitiminde, Orman Bakanlığı
desteği ile seçilen büyük bir alanı
ağaçlandırmak olarak belirlenmişti.
4 Nisan 2018 günü, “Atıklar
Orman Olsun “ projesi içinde
5000 ağacın dikimi yapıldı. Bu
bir başlangıç… Binlerce ton atık
toplamayı ve onbinlerce ağaçtan

oluşan ormanlar oluşturmayı
hedefliyoruz. Bu başarılı projenin
bir benzeri şimdi Kocaeli ve
Ankara’da sürüyor. Yakın bir
gelecekte başka kentlerimizde de
başlayacak. Başarılı projeler, yeni
projelere öncülük etmeli, örnek
olmalıdır.
Lion’lar olarak bu projeyi
tüm gücümüzle genişleterek
büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu ve
benzeri projelerin yaygınlaşmasıyla
ülkemizin geleceğinin daha parlak
olacağına ve çocuklarımıza daha
güzel bir çevre bırakacağımıza
inanıyoruz.

TURKEY

Elektronik Atıklar Hayat Buldu..
Candan Toktürk, 118E Yönetim Çevresi Çevre Koordinatörü
118E Yönetim Çevresi
Bakırköy Lions Kulübü’nün
geçen yıl başlattığı “Atıklar
Ağaç Olsun” kampanyası
kapsamında bir yıl gibi kısa
bir sürede 150 ton elektronik
atık toplandı. Tam bir Çevre
projesi olan bu projede hem
Elektronik atıkları toplayarak
Çevreye ve Doğaya zarar
vermelerine engel oluyoruz,
hem de toplanan atıklar
karşılığında ağaç dikilmesini
sağlayarak ikinci bir Çevre
etkinliğini gerçekleştiriyoruz.

B

u projenin İlk etabını

tamamladık. 4 Nisan 2018
tarihinde “Atıklar Ağaç
Olsun” projesi kapsamında
toplanan 150 ton elektronik atık
karşılığında Orman Müdürlüğü’ne
Geri Dönüşüm firması tarafından
50.000TL yatırıldı.
Çatalca Orman Müdürlüğü ile
yaptığımız protokol çerçevesinde
Akalan Köyü bölgesinde 5000
ağacın dikimi için bir “Ağaç Dikim
Şöleni” planladık. Otobüsler ile
ulaşımını sağladığımız ve kendi
imkanları ile oraya gelen Lionlar,
Mülki Erkân, Atık Bağışçıları ve
Basın’ın katılımı ile birlikte bir şölen
havasında çeşitli cinslerde 5000
ağacın dikimini gerçekleştirdik.
Bu Lions Hatıra Ormanı’ndaki
ağaçlara, yaptığımız protokol
kapsamında 3 yıl süre ile Orman
Müdürlüğü bakım yapacak,
sulayacak, kuruyan olursa tekrar
dikecekler.

- Dikilitaş - Yeşilyurt - Avcılar Fatih - Zeytinburnu - Piyerloti Beylikdüzü - Eyüp - Fatih Kıztaşı
ve Çorlu Lions Kulüpleri ile birlikte
gerçekleştirdik.
Bu proje bundan sonraki
süreçte Türkiye’nin çeşitli illerinde
“Atıklar Orman Olsun” olarak
devam edecektir. Şu anda Trakya’da
bu proje kapsamında Çorlu Lions
Kulübü’nün önderliğinde Tekirdağ,
Kırklareli ve Edirne’de toplanacak
atıklar karşılığında 60000 ağaç
dikilmesini hedefliyoruz.
Bu amaçla 18 Nisan 2018 günü
“Atıklar Orman Olsun “ projesini
Trakya Bölgesinde yaygınlaştırmak
amacı ile Çorlu’da Çorlu Lions
Kulübü’nün önderliğinde proje
ortağı olan Çorlu Ticaret ve
Sanayi Odası ile birlikte bir de
Konferans düzenlendi. Konferansta
akademisyenler ve projeyi yürüten
Geri Dönüşüm firmaları bilgiler
verdiler. Lions olarak da bizde

izleyicilere çözüm önerileri
sunduk.
Hem Çevre Aktivitesi hem de
Lions’un tanıtımı için çok önemli
olan bu projeyı tüm Türkiye›de
Kurumsal Lions kimliğimizle
uygulamak için gerekli alt yapı
çalışmaları devam etmektedir.
Bu projeye destek
olmak isterseniz eğer (www.
atıklarormanolsun.com)sitesine
girerek bilgi alabilir veya atık
bağışında bulunabilirsiniz.
118-E Yönetim Çevremizin
her yıl geleneksel hale getirdiği
başka bir ağaç dikim aktivitesini
75.Yıl Asil Alpan Hatıra
Ormanı’nın da gerçekleştirdik.
Çatalca Orman İşletme
Müdürlüğü’nden ücretsiz temin
edilen 700 adet fıstık çamı
ağacını da 4 Nisan 2018 tarihinde
yukarıda ismi geçen Lions
Kulüpleri hep birlikte diktiler.

Bu önemli aktiviteyi 118E
Yönetim çevresinden Bakırköy
- İncirli - Yeni Ataköy- Tarihi
Topkapı - Gaziosmanpaşa Eceler - Yeşilköy - Akik - Mavi
Haliç - Yedikule - Bağcılar
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Lions
Runatolia’da
Yeşim Şekersoy, Antalya Lions Kulübü Dönem Başkanı

Lions; Antalya Runatolia
2018 Maratona, sponsor oldu…
Runatolia 2018 6 Mart
2018 günü koşuldu. Her yıl
düzenlenen koşuya binlerce
spor tutkunu katıldı. Bu
sene yapılan koşunun en
büyük farkı Lions’un varlığını
hissettirmesiydi.

O

muz Omuza yer alarak Sponsoru olduğumuz
Runatolia 2018’de 20’den fazla 118R Lions
Kulübü Türkiye’nin en önemli Uluslararası farkındalık
koşusunda, 150’yi aşan sayıda Lion, Leo ve Lions
Gönüllüsü ile 11 servis istasyonu ile hizmet ettiler.
İstasyonlarda binlerce şişe su ve tonlarca çeşitli meyve
koşuculara sunuldu. Lion’ların bu hizmeti Antalya
halkı ve koşucular tarafından taktirle karşılandı.
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Bu hizmet ile Lions’un tanıtılmasının yanı sıra
organizasyonun önemli bir eksiği tamamlanmış oldu.
Üyelerimizin kulüp isimlerini taşıyan pankartlarla
yarattıkları coşku seli görülmeye değerdi.

Lions’un 4 odak hedefinden hareketle hazırlanan
“Eğitim İçin Koşuyoruz” projesine destek veren Lions
Kulüpleri, Ünvan ve sıfatlarına göre tüm Lion’lara,
Leo’lara, Lions dostlarına ve tüm emeği geçenlere
sonsuz teşekkürler...

TURKEY

YÖNETİCİ ÖZETİ

ULUSLARARASI DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI
Dubai, BAE / Yeni Delhi, Hindistan 8-13 Kasım 2017

Çeviri: Başak Şefii, İstanbul Harbiye Lions Kulübü
TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER KOMİTESİ

2. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzundaki Genel Seyahatler ve Geri
Ödeme Kuralları ile ilgili bölümde yapılan değişiklikleri onayladı.

1. 321 A3 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nin 2018-19 dönemi için
Genel Yönetmen, Genel Yönetmen 1. Yardımcısı ve Genel Yönetmen 2. Yardımcısı seçebilmesi için seçim moratoryumunu
kaldırdı

LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

2. 321 (Hindistan) Çoğul Yönetim Çevresi’ndeki Ghaziabad Senior
ve Shamli Doab Lions kulüpleri tarafından Çoğul Yönetim Çevresi İhtilafların Çözümü Prosedürü çerçevesinde oluşturulan şikâyeti vakitsiz olduğu gerekçesiyle reddetti.

PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ

3. Genel konseyi, Lions Hindistan Koordinasyon Komiteleri Federasyonu’na (LCCIA) “Lions” adını ve Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği amblemi kullanmak için lisans çıkarma konusunda yetkilendirdi.
4. Eski üye Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Gil-Moo Park’a,
herhangi bir yönetim çevresi, çoğul yönetim çevresi veya uluslararası liderlik pozisyonunda görev almamak şartıyla bir Lions
kulübüne üye olma izni verdi. Eğer Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Gil-Moo Park Lions ile alakalı mevzularda dava açarsa veya
açılmasına destek verirse, Lionizm’den otomatik olarak uzaklaştırılacak ve gelecekte üyelik hakkı olmayacaktır.
5. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun VII. Bölümü’ndeki Kulüp
Tüzükleri Standart Formunu Ömür boyu Üyelerle ilgili daha önce
alınan kararlarla uyumlu olması için gözden geçirerek değiştirdi.
6. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun VII. Bölümü’ndeki Yönetim
Çevresi Yönetmelikleri Standart Formunun hükümlerini netleştirmek üzere gözden geçirerek değiştirdi.
7. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XV. Bölümü’ndeki C.13
paragrafını, daha önce kabul edilen acil durumlar için rezerve
fonlarla ilgili değişikliklerle uyumlu olması için sildi.
8. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XV. Bölümü’ndeki C.14
paragrafını, daha önce kabul edilen uluslararası görevlere seçilmeye uygunluk ile ilgili değişikliklerle uyumlu olması için gözden
geçirerek değiştirdi.
9. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XV. Bölümü’ndeki Tarafsız
Gözlemci Kurallarını kimin tarafsız gözlemci talep edebileceği ile
ilgili olarak gözden geçirerek değiştirdi.
10. 2018 Uluslararası Konvansiyonu’na raporlanmak üzere, Genel
Yönetmen’in görevleriyle ilgili hükümleri netleştirmek için Uluslararası Tüzük’te değişiklik yapılması kararını aldı.
11. 2018 Uluslararası Konvansiyonu’na raporlanmak üzere, Uzun
Dönem Planlama Komitesinin üye sayısının Uluslararası Tüzük ve
Yönetmeliklerle uyumlu olması için Uluslararası Tüzük’te değişiklik yapılması kararını aldı.
KONVANSİYON KOMİTESİ
1. Las Vegas Konvansiyonu’na katılacak ve masrafları başka türlü
karşılanmayan Vekaletname Kurulu’nun atanmış üyelerine, Seçilmiş Genel Yönetmenlere, Seçilmiş Genel Yönetmen ekibi ve
Merkez personeline günlük yevmiye oluşturdu.
2. 2018 Las Vegas Konvansiyonu takvimini değiştirdi.
YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULUP HİZMETLERİ KOMİTESİ
1. Maria Kasırgası’ndan etkilenen MD 51 (Porto Riko) kulüplerine 9
Nisan 2018 tarihine kadar koruma statüsü sağladı.
2. MD 20 (New York), MD 105 (Büyük Britanya ve Britanya Adaları), MD 410 (Güney Afrika), 322 B Yönetim Çevresi (Hindistan)
ve 403 A2 Yönetim Çevresi (Batı Afrika)’nin yeniden bölgelendirme tekliflerini onayladı. 316 A Yönetim Çevresi (Hindistan), 316
H Yönetim Çevresi (Hindistan) ve 3232 B (Hindistan)’nin yeniden
bölgelendirme tekliflerini, 31 Aralık 2017 itibariyle teklif edilen
her yeni yönetim çevresinde iyi durumda olan minimum 35 kulüp ve 1250 üye olması şartıyla onayladı.
3. Yeni mali yılda başlatılacak kadın girişiminin gelişmesi ve genişlemesi için 147.000 dolarlık ek bütçeyi onayladı.
FİNANS VE MERKEZ OPERASYON KOMİTESİ
1. 2017 -18 mali yılı 1. çeyrek öngörüsünü açık gösterdiği şekliyle
onayladı.

1. 2018 Yönetim Çevresi Seçilmiş Genel Yönetmenler Seminerleri
için ders içeriklerini, planları ve grup lideri takımını onayladı.
1. Biri MD LB (Brezilya) için 6.000 dolar, biri Tekil Yönetim Çevresi
50 (Hawaii) için 2.500 dolar ve biri de Tekil Yönetim Çevresi 415
(Cezayir) için 2.500 dolar olmak üzere, üç adet halkla ilişkiler
hibe başvurusunu onayladı.
2. Finans Ve Merkez Operasyon Komitesi tarafından Hindistan ve
Güney Kore’de iki yeni kampanya gününü 295.400 dolar tutarında fon ile desteklemek için onay aldı. Bu fon ile Hindistan
programının bir yıllık ve Güney Kore programının üç yıllık masrafları karşılanacak.
3. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzu Resmi Protokol’ün XIX. Bölümünde yeni Küresel Eylem Takımı yapısını ve Geçmiş Konsey Başkanı rolünün yer almasını da yansıtacak şekilde gözden geçirerek
değiştirdi.
4. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XIX. Bölümü D Paragrafını
yeni yarışma kurallarını destekleyecek şekilde gözden geçirerek
değiştirdi. Ayrıca, XIX. Bölümünden Uluslararası Yarışmalar Kuralları kısmının tamamını yeni yarışma kurallarını desteklemesi
için sildi.
ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. “Eve Hoş geldin” pilot programını 30 Haziran 2019’a kadar
uzattı.
2. 1 Temmuz 2018’den itibaren geçerli olmak üzere Yeni Kulüp
Danışmanı’nın Küresel Eylem Takımı’nda da görev yapmasını engelleyen bir kuralı kabul etti.
3. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun X. Bölümü A.5.a Paragrafını, yeni bir kulübe yerel bölge isminden farklı isim talep etme
konusunda esnekliğe izin vermek için gözden geçirerek değiştirdi.
4. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunu, daha önceden onaylanmış
olan yeni ve kurucu üyeler için giriş ücretinin 25 dolardan 35
dolara arttırılması kararını yansıtacak şekilde güncelledi.
5. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XVII. Bölümü C.4 Paragrafını, Leo-Lion üyeler ve öğrenci üyelerin verileri ve bilgileri
yazılının yanı sıra MyLCI üzerinden de raporlamasına müsaade
edecek şekilde gözden geçirerek değiştirdi.
6. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun kurulum harçlarının süresiyle alakalı X. Bölümü A.3 Paragrafını, ilk 90 günde onaylanan
ve eklenen üyeler adına ödeme yaparken kulüplerin yeterli zamanının olması için gözden geçirerek değiştirdi.
7. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun X. Bölümü C.3 Paragrafını,
itirazları vakitlice çözebilmek için Üyelik Geliştirme Komitesine
itirazları anket aracılığı ile onaylama izni vermek için değiştirdi.
HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ
1. Bir adet daha 2016-17 Yılın Leosu Ödülüne karar verdi.
2. “Pediatrik Kanser” hizmet çerçevesi alanını “Çocukluk Kanserleri” olarak değiştirdi.
3. Leo Çoğul Yönetim Çevresi ve Yönetim Çevresi Görevlisi vasıflarını ve seçilme sürecini güncelledi.
4. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XXIV. Bölümü B.2 Paragrafını, Küresel Eylem Takımı uluslararası yapısına Başkan 3. Yardımcısı eklemek için ayarladı.
5. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XXII. Bölümü A.17 Paragrafını, Leo Kulüp Programı Danışma Kurulu vasıflarını ve aday
gösterme sürecini güncellemek için gözden geçirerek değiştirdi.
Daha fazla bilgi için lütfen LCI websitesine bakın veya Uluslararası Ofis’i
arayın.
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LİONS İleri (LCI Forward)
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Çeviri: Gülşah Şağbaş

Lion’lar yenilikçidir. Yüz yıldan uzun bir süredir, Lions,
topluluklarındaki ve dünyadaki en acil ihtiyaçların bazılarına
yaratıcı çözümler bulmuştur.

İ

novasyon, vizyon, ilham ve strateji
gerektirir. İşte bu yüzden Lions,
LCI Forward adında beş yıllık bir
plan geliştirdi. Şu anda bu planın
ortasındayız ve bizim-sizin- yaptığımız
ilerleme hakkında sizi güncel tutmak
istiyoruz.
LCI Forward Nedir?
LCI Forward, Lions’ın daha iyi bir gelecek
için vizyonumuzu planlaması, uygulaması
ve gerçekleştirmesi için bir yol haritasıdır.
Lions’ın insani yardım etkimizi üç katına
çıkarmasına ve 2021 yılına kadar yılda 200
milyon kişiye hizmet etmesine yardımcı
olmak için tasarlanmıştır.
Bu inanılmaz başarıyı elde etmek için LCI
Forward şu konulara odaklanır:
• Servis etkimizi ve odağımızı geliştirmek
• Kamuoyunu yeniden şekillendirmek ve
görünürlüğü geliştirmek
• Kulübü, bölgeyi ve organizasyonel
mükemmelliği takip etmek
• Üyelik değerini artırmak ve yeni pazarlara
ulaşmak
Bu alanlarda bir ya da daha fazla işi iyi yapan
kulüpleri anlatan hikayeleri vurgulayarak, bu
alanlarda nasıl çalıştığımıza ilişkin düzenli
olarak sizlere bilgi vereceğiz.
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Bu ay, Alaska’da Healy adlı bir kulübümüz var.
Tüm zamanların en düşük seviyesine sahip
üyelikleriyle aşağıdaydılar ve neredeyse kapanmak
üzerelerdi. Ama pes etmekten ziyade, iki kat büyüdüler.
Bölge Başkanları, neyin gerekli olduğunu görmek için
topluma dönerek harekete geçti.
Topluluğa ulaşarak ve onların ihtiyaçlarını dinleyerek,
Healy Kulübü iki hedefimizi gerçekleştirdi: 1)
Kamuoyunu yeniden şekillendirdiler ve görünürlüğü
artırdılar, 2) Üyeliğin değerini geliştirdiler ve 23 yeni
üye ekleyerek yeni pazarlara ulaştılar, üyelerin çoğu
genç kadınlardı.
Ama onların hikayelerinde göreceğiniz gibi, aslında
özel hiçbir şey yapmıyorlardı. Önemli olan sadece
toplulukla iç içe olmaktı. Onlar dışarı çıktılar,
dinlediler ve daha da önemlisi, onlar takip ettiler.
İlham verici hikayelerine bir bakın ve sonra da
paylaşın. Bize lionmagazine@lionsclubs.org adresinden
yazın ve kulübünüzün ULKB’ni nasıl ileriye taşıdığını
bize anlatın.

Club Delegate Form
Club Delegates for the 2018 International Convention of Lions Clubs can be assigned using one of
the options below:
•

Log on to MyLCI >>> My Lions Club >>> International Delegates

•

Submitting this form to LCI headquarters, at the address below.

Confirmation of the Club Delegate assignment will be emailed to the Club Delegate. When the email
address of the Club Delegate is not available, the Confirmation will be emailed to the club officer.
Club Number: ____________________________________________________________________________________
Club Name: ______________________________________________________________________________________
Club City:_______________________ State:_____________________ Country: ______________________________

Delegate Member Number: ________________________________________________________________________
Delegate Name: (first middle last) ___________________________________________________________________
Delegate Email Address: ___________________________________________________________________________
Delegate Preferred Ballot Language: ________________________________________________________________

Authorizing Club Officer: (select one)

n Club President n Club Secretary

Officer Member Number: __________________________________________________________________________
Officer Name: (first middle last) _____________________________________________________________________
Officer Signature: _________________________________________________________________________________
Mail form by May 1, 2018 to:
Member Service Center – Lions Clubs International – 300 W. 22nd St. – Oak Brook, IL USA 60523
MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Phone 1-630-203-3830
Fax 1-630-571-1687
Clubs using this Club Delegate Form to assign their delegates must mail the form to
International Headquarters by May 1, 2018.
If you are not able to mail the form by May 1, 2018, bring signed form, along with your
government issued photo I.D. to the convention site.
Clubs using MyLCI must assign their club delegates by June 27, 2018.
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