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İyilik ve Çeşitlilikte
Birlik
Uluslararası Başkan Choi,
uzun vadede Lions’u
birleştirdi

TURKEY

Hz. Mevlana Törenle Anıldı
Şehnaz Çetin, Kurucu ve 2018-19 Dönem Başkanı

A

nkara Başkent Lions
Kulübü’nün organizasyonu ile, din, dil,
ırk ayrımı yapmadan herkesi
birliğe, beraberliğe çağıran
Mevlana, Hakka Vuslatının
746 yıldönümünde Değerli Sivil Toplum Örgütlerinin
başkan ve temsilcileri, Lion ve
Leo dostlarımız ve geniş bir
Lion dostu konuğumuzun katılımı ve Uluslararası Mevlana
Vakfı Başkan Vekili, Mevlana Hazretlerinin 22. Kuşak
Torunu Esin Çelebi Bayru nun konuşması ile şereflendirdiği UNESCO tarafından akredite edilen Mevlana
Vakfı Tarafından gerçekleştirilen Şeb-i Arus töreni ile
anılmıştır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hz. Muhammed’e duyduğu büyük sevgi ile birlikte Mevlana Hazretlerinin de fikirlerine duyduğu hayranlık onun tüm
hayatını ve icraatlarını etkilemiş, din konusundaki ifadelerine temel teşkil etmiştir. Bir Konya ziyareti sırasında
söylediği şu sözler Hz. Mevlana’ya gösterdiği sevgi ve
saygının delili gibidir:
“-Ne zaman bu şehre gelecek olsam, içimde bir heyecan
duyarım. Hz. Mevlana düşünceleriyle benliğimi sarar.
O çok büyük bir dahi, çağları aşan bir yenilikçi...”
Cumhuriyet’in ilanından sonra, tekke ve türbelerin kapatılması hazırlıkları yapılırken, dergah temsilcilerinin
Mevlevi Hanenin kapatılmaması isteğini “Kanunun
herkese eşit uygulanması gerektiğini” ifade ederek ayrımcılık yapamayacağını ancak Mevlevi düşüncenin in-

sanların gönlünde korunacağına inancını ifade
etmiştir. Başbakan İsmet İnönü’ye “Mevlana
Dergahı ve türbesinin
kapatılmayarak kendi
eşyası ile birlikte müze
olarak düzenlenmesi ve
ziyarete açılması” emrini
vermiştir. Bir süre sonra,
Bakanlar Kurulu kararı ile dergah, müze haline getirilmiştir.
Değerli tarihçi Cemal Kutay’ın ifadelerine göre, Mustafa
Kemal’e emrindeki yardımcılarının “Paşam Hz. Mevlana’nın makamını müze haline getirmeniz üzerine halk
buraya akın etmeye başladı. Bu bir sakınca doğurmasın”
demeleri üzerine Atatürk’ün verdiği cevap ilginçtir:
“-Eğer, Hz. Mevlana’yı hakkıyla tanımak ve benimsemek için ziyarete gitmekte olduklarına inansam öteki
dergahların da açılmasını sağlardım. Çünkü, Hz. Mevlana’yı tanımak ve anlamak zaten diğer tüm tehlikeleri
de ortadan kaldırmaktadır.”
“Gel…gel… ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister
mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız,
ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş
olsan da yine gel.”

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

Editörden
Değerli Lion’lar ve Leo’lar,

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: 46 Sayı: 4 Sıra Numarası: 305
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız,
Nisan - Mayıs - Haziran 2020 Üç ayda bir yayınlanır.
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağDergi
Sahibi:
Reyhan Pütün
lamak için çalışın.
Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi
Ancak bu şekilde, daha iyi bir dünyaya sahip olmak için gereken değişi- 118 Konfederasyonu
me liderlik edebiliriz.
Yönetim Yeri: Darülaceze Cad. İETT Sitesi K Blok A Kapısı D. 8
İçten sevgi ve saygılarımla
Okmeydanı İstanbul

2019-20 döneminin son dergisiyle bir kez daha
karşınızdayız. …

Danyal Kubin, PCC
Editör

Covit19 salgını nedeniyle olağandışı bir dönem yaşıyoruz;
evden çıkamaz olduk… Uluslararası Konvansiyonumuz
dahil olmak üzere genel kurullarımızı yapamadık,
seçimlerimizi süresiz erteledik… IP Dr. Jung-Yul
Choi bir dönem daha görev yapacak…
Uluslararası
Dr. Jung-Yul Choi
Uluslararası Başkan, LCI
Direktör seçimlerini yapamıyoruz…
Aktivitelerimizi,
toplantılarımızı, eğitimlerimizi sanal ortamlarda çevrimiçi
yapmaya çalışıyoruz... Ve daha nice yeni uygulamalar ve
yaklaşımlar.

Öyle görünüyor ki; uzunca bir süre daha bu olağanüstü
günleri yaşamak zorundayız. İnsanlık bu badireyi’de en az hasarla ve en kısa zamanda
atlatacaktır. Bugünler de geçecek…

Lions durmuyor, Türk Lions’u durmuyor… Kaldığımız yerden, daha bir inanç ve şevkle
hizmete devam ediyoruz… İnsanımızın bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.
Bu dergimizde;

Bu sayımızda Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul Choi’nin iki yazısına yer verdik 3
ayda bir yayınlandığımız için Başkan yazıları birikiyor. Bir dönem daha görev yapacak olan,
Başkanımız çok çalışıyor.
Konseyimizin dönemin ikinci yarısında yaptıkları gerçekten takdire şayan. Olağanüstü bir
tempo ve özveriyle Lions amaçları adına çalışmalarını sürdürdüler. Konsey Başkanımız
Dr. Ahmet Rasim Öztürk’ün sevgi dolu, dostane anlatımıyla veda yazısını izleyecek ve
kendinizden bir şeyler bulacaksınız…

2019-20 Dönemi Konseyimizden arzu eden Genel Yönetmenlerimizin veda yazılarını da bu
sayımızda bulacaksınız. Bu zorlu dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalar için onlara ne kadar
teşekkür etsek azdır.
LCIF dönem raporunu da bu sayımızda bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi geçen
dönemde de Lion ve Leo Kulüplerimize çok önemli kaynak sağladı LCIF. Başarılarını da
artırarak devam ettiriyor her geçen gün…

Bu sayımızda ‘Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ projesi kapsamında yapılan birçok aktivite
göreceksiniz dergimizde. Çok başarılı bir proje oldu ve çok sayıda insanımıza ulaştı. Emeği
geçenlere teşekkür ediyoruz…

Adana; Beşocak, Büyüksaat, Ceyhan, Adana, Reşatbey, Seyhan, Taşköprü, Toros, Yeni
Baraj, Yüreğir, Ziyapaşa, Karataş Branch Lions Kulüplerin ile Büyüksaat, Adana Uni Leo
ve Yüreğir Leo, Ankara; Angora, Ortadoğu, Başkent, Ümitköy, İstanbul; Milletlerarası,
Çırağan, Eski Beşiktaş, Etiler, Kültür, Ethemefendi, Yeşilyurt Feneri, Avcılar, Yeni Ataköy,
Yeni Harbiye, İzmir; Ege Pasaport, Ümit, Alsancak, Alaybey, Bostanlı, Metropolis Çeşme,
Göztepe, Lozan, Damlacık, Fokai, Menemen, Karşıyaka Çarşı, Kahramanlar, Mersin Babil,
Tarsus Anıt Lions ve Leo Kulüplerimizin birbirinden değerli aktivitelerine de bu sayımızda
ulaşacaksınız. Kulüplerimize bu olağandışı ortamda gerçekleştirdikleri aktiviteler için sonsuz
teşekkürler ediyoruz.
Bu sayımızda Uluslararası Yönetim Kurulu’muzun Nisan 2020 toplantısında alınan
kararları da bulacaksınız. Mutlaka sizi ilgilendiren bir şeyler vardır…

Bu sayımızda Sevgili Faika Evrim Uysal için çok özel bir teşekkürümüz de var…
Dergimizin geçmiş sayılarında onun çevirilerini zevkle okuduğunuzu biliyorum. Bu
sayımızdan itibaren yalnızca çeviri değil aynı zamanda dergimize ulaşan haberlerin ve
yazıların redaksiyonu görevini de gönüllü olarak üstlendi. İnanılmaz derecede üretken bir
kardeşimiz. Kendisine çok teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Lion Türkçe dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize 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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Lion olmanın en sevdiğim
yönlerinden
biri, Lion
yol arkadaşlarımla birlikte
Liderlik
etmek
için
öncelikle
kendimize
hissettiğim dostluk duygusu. Onları bir şekilde koruyup gözetiyor ve her şekilde onlarla gurur duyuyorum.
nasıl
hizmet edeceğimizi sormalıyız

Özellikle kulüplerimizde uzun süredir güçlü bir şekilde görev yapan kadın
Lion’larımızla gurur duyuyorum. Üyelerimizin yüzde 30’undan fazlası kadın
ve hepimizin bu sayının artmaya devam etmesini sağlamasını arzu ediyorum.
Dünya 8 Mart’ta,
Kadınlar Günü’nü
kutlayacak.
“Liderliğinizle
birUluslararası
atı suya götürebilirsiniz,
ancak
onun suHayatımızdaki
içmesini sağve
derneğimizdeki
kadınlara
teşekkür
etmek
için
daha
birsöz,
güninsanları
düşünelayamazsınız” Bu sözü daha önce duymuş muydunuz?iyiBu
miyorum.
onlar için iyi olan bazı şeyleri yapmak için yönlendirmenin bazı limitleri
Çeviri: Evrim Uysal

olduğunu
anlatmak için söylenmiştir.
Fakat ben daha
farklıdikkatlice
düşünüyoBu ayrıca, topluluğunuzun
ve küresel topluluğumuzun
etrafına
bakarak
kulübünüzün
kadınları
daha
iyi
destekleyebileceği
yollar
bulmak
için
rum.
de mükemmel bir zamandır.
Ben diyorum ki; belki de atın suya ihtiyacı yoktu, susamamıştı.
İstatistikler, kadınların desteklenmesinin tüm toplulukları daha iyi hale getirBelki
aslında
açtı ve ya
belki dişleri
rahatsızdı
temeye At
yardımcı
olduğunu
ve yorgundu.
kaynaklara Ya
eşitda
erişimin
dünyadaki
açlığın ve
yüzde
daviye
ihtiyacı
vardı. Genellikle,
insanlar içingösteriyor.
iyi olduğunu düşündüğü17 oranında
azaltılmasına
destek olabileceğini
müz şeylerin aslında o kişiler için gerçekte iyi olmayabileceği gerçeğini
Bereketli bir çağda yaşıyoruz. Kimsenin göz ardı edilerek görmezden gelinatlarız ve yanılırız.
mesi için hiçbir neden olamaz. Neticede, tek tek her birimiz olmadan gerçek
Güçlü
insanları
sadece suya
götürmek için yönlendirmezler.
anlamdaliderler;
küresel bir
Lion topluluğu
olamayız.
Bunun yerine, onların neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışır ve
Sevgilerimle,
onları gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Ben buna “Hizmetkar Liderlik” diyorum.

Biz Lion’lar Koruyucuyuz

Lion’lar olarak hepimiz liderleriz. Ve bizim sorumluluğumuz, hizmet
ettiğimiz kişileri dinlemek ve onların daha iyi hizmetler üretebilmesi
Dünya hayat dolu. Ve benim için her zaman en şaşırtıcı olan, tüm bu yaşamın birbirine olan bağlılığıdır. En küçük mikadına, ihtiyaçları olan koşulları sağlamak için efor sarf etmektir. Ben,
roorganizmadan kedigillere kadar, her şey arasındaki hassas dengenin korunmasında rol oynamayan hiçbir şey yoktur.
Lion’ların lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi
İnsanlar,
tüm fırtınalara
bu dünyadaolduğunu
tek başlarına
yaşayamazlar.
aleminden dostlarımıza ihtiyacımız
bir
lion olabilmeleri
içinkarşın,
neye ihtiyaçları
ve nasıl
yardımcıHayvanlar
olavardır. Somut
şeylerin ötesinde,
tıpkı çiçek-polen-arı
ve bal ekosisteminde olduğu gibi bir bütünlük ruhu elde etmek
bileceğimi
soracağım.
Size de aynısını
yapmanızı öneriyorum.
için dünyadaki hayvanlara ihtiyacımız var.
Eğer Genel Yönetmenseniz, kulüp başkanlarınıza, daha fazla üye kaAğaç dallarında kuş cıvıltısı olmadan bir sabah yürüyüşü nasıl olurdu? Balinalar olmadan uçsuz bucaksız okyanusta
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başkayüzmek ne kadar da boş ve anlamsız olurdu değil mi? Çayır çimendeki böceklerin hafif uğultusu olmadan, yaz günlenıysanız,
üyelerinize, daha mutlu ve tatminkar bir lion olma deneyimi
rinde sizce nasıl hissederdik?
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız,
Bilim adamlarının
oldukları
değerlendirmelere
göre,sağher yıl 100.000 canlı türünü kaybediyoruz.
toplumla
buluşun. şimdiye
Onlara dek
neyeyapmış
ihtiyaçları
olduğunu
sorun ve bunu
lamak
için
çalışın.
İnsanlar
olarak
bizler dünyanın yöneticileriz. Ve eğer tüm sakinlerini koruyamazsak, onlara kol kanat germezsek bu
gezegende nasıl birer yönetici oluruz?
Ancak bu şekilde, daha iyi bir dünyaya sahip olmak için gereken değişiTüm
Lion’ları,
olağanüstü yeteneklerini kullanarak - ister Lion olsun ya da olmasın farketmeksizin - sadece kendi
me
liderlik
edebiliriz.
türümüz için değil, tüm canlı türleri için mücadele etmeye davet ediyorum.
İçten sevgi ve saygılarımla
Sevgilerimle,

Dr. Jung-Yul Choi
Uluslararası Başkan, LCI
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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TURKEY

Dr. Ahmet Rasim Öztürk
MD118 Çoğul Yönetim Çevresi Konsey Başkanı
Değerli Lionlar ve Leo Kardeşlerim,
İnsanlığa dair ne varsa, oradan başlayalım çalışmaya / Bir
çocuğun gözüyle bakalım artık dünyaya /Yalansız, riyasız
ve sevgi dolu olarak diyerek,
Yaşamda nereye ve nasıl gideceklerine ilişkin açık bir
amaca sahip bireyler ve kurumlar, varış noktasına doğru
düzenli ve sürekli olarak yolculuk ederler. Amaçlarının
gücü, yaşamlarında elde etmeyi planladıkları hedeflere
ulaşmak için duydukları derin istekten gelir. İşte böylesine bir hedef belirlemek, hayatımıza yön verirken bizi
sürekli daha iyiye, gelişmeye ve değişime götürmelidir.
Ulaşılan seviye ne olursa olsun, o seviyeyi yükseltmek,
sürekli geliştirmek hepimiz için önemli bir sorumluluktur anlayışıyla 2019-2020 Çalışma Dönemine, yürekleri
sevgi dolu, ortak akla inanan, her zaman cesur aydın kimliklerini ortaya koyan; Turay Karaçay, İlknur Türkkaan,
Kemal Çenberci, Nükhet Tuzlacıoğlu, Prof.Dr.Şevki Sözen ve Ruhi Gönüllü Genel Yönetmenlerimle büyük bir
istekle başladık. İçimizdeki karşılıksız hizmet anlayışının
verdiği sorumluluk isteyen sevgimizle, emeği, hoşgörüyü,
farklılıkları, farkındalıkları ve değişimi etkinleştirmeyi
düşledik, gerçekleştirmeye çalıştık.
Çalışma ilkelerimizden ödün vermeden uygulanmasını
sağladık, karar alınması gereken konularda paylaşımcı
olduk ve tüm lions ailemizi bilgilendirdik. Her zaman
şeffaflık içinde hareket ettik. Dünya barışını savunan, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin ve Cumhuriyetimizin, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeden
sahiplendiğimizi her platformda sergiledik.
Anıtkabir ziyaretimiz muhteşem bir kalabalıkla gerçekleşti, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeğini ve
yüreğini esirgemeyen 118-U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın İlknur Türkkaan ve çalışma arkadaşlarına
içtenlikle teşekkür ederim.
4
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Mutlu Aile, Mutlu Çocuk MD Programı doğrultusunda
tüm yönetim çevrelerinde, kadın ve çocuk istismarlarının önlenmesi, hakların anlatılması amacıyla seminerler
düzenlendi. Bu konuda emeğini, zamanını ve sevgisini
esirgemeyen,118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
Sayın Prof. Dr. Şevki Sözen ve ekibine teşekkürlerimi
sunarım.
18 Ağustos 2019 günü Çevre Katliamına Dur demek
için Kaz Dağlarındaydık. Bu organizasyon için 118-K
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın Nükhet Tuzlacıoğlu ve Sayın Ufuk Turba başkanlığında büyük emek
ile yüreklerini ortaya koyan Çanakkale Lions Kulübümüze en içten duygularımla teşekkür ederim.
Yine MD Projemiz olan “Spor Yap, Diyabetten Kurtul”
çerçevesinde tüm yönetim çevrelerimiz etkin çalışmalar
göstermiştir. Ancak, Türk Diyabet Derneği ve LCIF
katkısı ile gerçekleştirilen Şile Diyabet Köyü süreklilik
sunan bir proje olmuştur.118-Y Genel Yönetmeni Sayın
Ruhi Gönüllü ve ekibine bize bu mutluluğu yaşattıkları
için yürekten teşekkürler.
23 Aralık tarihinde Şehit üst teğmen M. Fehmi Kubilay
ve Devrim Şehitlerini anmak için Menemen’deydik. MD
Programımızda yer alan bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için emek veren 118-R Genel Yönetmeni Sayın
Kemal Çenberci ve anma törenine katılan her bir lion ve
leo kardeşime teşekkürlerimle.
118-T Yönetim Çevresi, Kültürel ve Toplumsal Aktiviteler Kom.Bşk. Bensen Ünlüoğlu tarafından hazırlanan
proje, genel yönetmenin onaylaması ve yol göstericiliği
ile MD Projesine dönüştürülmüştür, Ulusal Komisyon
Başkanı Sayın Semra Aygün’ün katkılarıyla, Dünyada ilk
kadın mitinginin yapıldığı yerde ve tarihte,9 Aralık 2019
da Kastamonu’da, resmi törenlerde Türk Lionsu temsil
edilmiştir.118-T Genel Yönetmeni Sayın Turay Karaçay

TURKEY
ve organizasyonda emeği geçen, katılım sağlayan tüm lionlara içtenlikle teşekkür ederim.
10-15 Şubat 2020, tarihlerinde Uluslararası Başkan
Dr.Jung-Yul Choi ve eşini Türkiye’de ağırladık. Davet
edilmesi, programın hazırlanması, karşılanmasından
uğurlanmasına kadar her detayla uğraşan, emeğini ve
zamanını sevgi ve hoşgörü ile kullanan Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörümüz Sayın Oya Sebük’e
şahsım ve dönem konseyi adına teşekkürü bir borç bilirim. Program Çerçevesinde, Başkanı ve eşini İstanbul
Havalimanında karşılayıp, Ankara’ya kadar eşlik eden,
gezi bitiminde çok erken saat olmasına rağmen yine
havaalanından yolcu eden Sayın Turay Karaçay Genel
Yönetmene, Anıtkabir Bayrağını Uluslararası Başkana
armağan eden Sayın İlknur Türkkaan Genel Yönetmene,
Lions Alzheimer Hasta Konukevimizi ziyareti sırasında
başkanın takdirini alan Sayın Nükhet Tuzlacıoğlu Genel Yönetmene, 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu,
Kuzguncuk Lions Kulübü ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ortak projesi olarak hazırlanan ve LCIF’den
destek alan Sürdürülebilir Engelsiz Atölye gezisi sırasında projeden dolayı Jung-Yul Choi’nin kutladığı Sayın
Ruhi Gönüllü Genel Yönetmene, Mesleki çalışmalardan
fırsat buldukça bizimle olan Sayın Prof.Dr. Şevki Sözen
Genel Yönetmene, Ziyaretin Ankara durağında bizlerle
olan Kemal Çenberci Genel Yönetmene,uzaklardan gelen ve bizlerle olan Sayın Alev Ulubay Federasyon başkanıma teşekkürler. Ağırlama sürecinde bizleri hiç yalnız
bırakmayan, Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörlerimiz Sayın Hayri Ülgen ve Sayın Nesi Levi’ye, tabi ki çok
sevgili Selva’ya ve Birsen’e yürekten teşekkürler. Ayrıca
belirtmek isterim ki Uluslararası Direktörlerimiz dönem
süresince hep yanımızdaydı, her sorumuzda verilecek
doğru cevapları vardı.
29 Ekim, Cumhuriyet Kutlamalarımız her yönetim çevremizde değişik etkinliklerle gerçekleşti, hepsi muhteşemdi. Gerçekleşmesi için emek ve zaman harcayan, katkı koyan ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkürler.
5-9 Temmuz 2019 tarihinde, İtalya / Milano’da yapılan 102.Uluslararası Konvansiyona ve 4-6 Ekim 2019
tarihinde Estonya / Tallinin Avrupa Formuna Dönem
Genel Yönetmenlerimiz, Uluslararası Direktörlerimiz ve
lion, leo dostlarımızla katıldık ve uluslararası platformda
Türk Lionsunu temsil ettik. Avrupa Formu Thomas Kuti
müzik yarışmasında, ülkemizi temsil eden Özberk Miraç
Sarıgül’ün 1.olması bizleri gururlandırdı. Bu sevinci bize
yaşatan genç kardeşimiz sevgili Özberk’e, MD Avrupa
Müzik Yarışması Görevlimiz Sayın Osman Görmez ve
118-U Görevlimiz Sayın Erol Aydın’a teşekkürler.
14-17 Ekim 2019 tarihlerinde, MD Programımızda yer
alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl-

dönümü kutlamalarına katılmak için, tüm genel yönetmenlerim ve lion dostlarımla Kıbrıs’daydık. Kuzey Kıbrıs
Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Sayın Alev Ulubay
ve KKTC Kulüp üyelerine misafirperverlikleri ve gerçekleşen organizasyonlar için teşekkürler.
Uluslararası Barış Afişi yarışmasına 6 yönetim Çevresi
katılım sağlamış ve 118-R Yönetim Çevremizin sponsorluğunda yarışan Melis Özçelik’e ait afiş ülkemizi temsil
hakkı kazanmıştır. Bu konuda ki çalışmalarından dolayı
Ulusal Komisyon Başkanı Sayın Metin Taşkent konsey
başkanıma teşekkürler.
LION Dergi editörü, Geçmiş Dönem Konsey Başkanı
Sayın Danyal Kubin Dönem sürecinde, aklı, bilgisi, vicdanı, Lion Türkçe dergisini yayınlamak için gösterdiği
çaba ve uluslararasından dergi için sağladığı fon ile hep
yanımızdaydı, içtenlikle teşekkürler dostum.
Hepinizin bildiği gibi Türkiye’de bir ilki başardık. Lionsun 100. yılında 100 öğretmeni bir araya getirerek, Lions
Quest Programı doğrultusunda öğretmenlerimize eğitim
verilen çok önemli bir etkinliği Foça’da gerçekleştirdik.
Yine Lions Quest Programı çerçevesinde Lions-Tusiad
işbirliği gerçekleştirilerek, Lions Quest Programını iş
dünyası ve eğitim sektörü ile buluşturan MD projelerimizin gerçekleşmesinde emeğini ve zamanını esirgemeyen lions Quest MD Koordinatörümüz Nilgün Erdem
Niord Genel Yönetmenimize yürekten teşekkür ediyorum.
Yine ülkemizde New Voices etkinliği çerçevesinde çok
verimli çalışmaları gerçekleştiren ve dört kategoride New
Voices liderlerinin seçilip uluslararasına bildirilmesinde
büyük emek ve gayret gösteren New Voices MD Koordinatörü Zeynep Kocasinan Genel Yönetmenimize
konseyimize katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimi
iletirim.
Leo ve Gençlik Ulusal Komisyon Başkanım Tuba Tengiz Yılmaz, leolarımızla elele ve gönül birliği içinde yapmış olduğunuz yol gösterici çalışmalarınız nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyorum.
Kadın Ve Aile Ulusal Komisyon Başkanı Neşe Başak
Güner, çok çalıştın, çok emek verdin, projeyi hayata geçiremedik. Emeğine, yüreğine sağlık Neşe Kardeşim.
118-Y Kısa Filim Proje Koordinatörü Zerrin Tever senin
de yüreğini koyarak çalıştığını ve sunuma kadar geldiğimizi biliyorum, hatta Avrupa Formu Yarışma Kategorisine alınması konusunu Tallinn’de gündeme getirdik,
broşürlerini dağıttık. Tüm çalışmaların için teşekkürler.
TLV Başkanı Sayın Erim Erinç Dinç konsey başkanım
tüm desteğine ve yol göstericiliğine teşekkür ederim.
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Denetleme Kurulu üyelerine ve Konsey Başkanı Danışmanı Dostlarıma teşekkürler.
Tüm Ulusal Komisyon Başkanlarımızla etkin ve duyarlı
çalışmalar gerçekleştirdik, içtenlikle teşekkür ediyorum.
Genel Yönetmenler Danışma Kurulu toplantılarının 3
ünü, programlanan şekliyle İstanbul, Ankara ve Bursa’da
geniş katılımla gerçekleştirdik. Ancak Mart ayı sonuna
doğru bütün dünyayı sarsan virüs salgını nedeniyle tüm
etkinliklerimiz etkilendi, iptal edildi veya ertelendi. Bu
dönemde, kısa zamanda sağlık çalışanlarına ne yapabiliriz
diye düşündük ve koruyucu tıbbi malzeme teslimi ile ilgili proje başlattık. Proje liderimiz,118-E Geçmiş Dönem
Genel Yönetmeni Sayın Necati Yılmaz ve her yönetim
çevresinden bir üye ile oluşan takımı kısa zamanda ihtiyacı
olan kentlerde hastane ve sağlık kuruluşlarına tıbbi malzeme yardımını ulaştırdılar. Sayın Necati Yılmaz Genel
Yönetmenime ve ekibine en içten teşekkürlerimi iletirim.
Tabi ki, bu organizasyon için gerekli finans desteğini bir
hafta gibi kısa bir sürede, kulüplerimiz, siz lion ve leolar
sağladınız. Dönem Konsey Başkanınız ve 45 yıllık bir sağlık çalışanı olarak her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte, tüm yönetim çevrelerinde kulüplerimiz
takdire şayan çalışmalar yaptılar, hepsini içtenlikle kutluyorum. Her yönetim Çevresi yaptıkları projelerden dolayı
LCIF’ten 10.000 dolar bağış almışlardır. Kutluyorum.
Elazığ Depreminde de, Türk Lionsu deprem bölgesinde,
depremzedelerin yanındaydı.118-U Yönetim Çevresinin
bu konuda hazırladığı projede LCIF desteği alınmıştır.
Her ne kadar biz Konsey toplantımızın 4.sünü ve ulusal
konvansiyonumuzu gerçekleştiremediysek de, Kulüplerimiz, Yönetim Çevreleri Akademileri toplantı ve etkinliklerini zoom üzerinden gerçekleştirdiler. Bu dönemde Lions
Enstitümüz” Yüz Yüze Uzaktan Sınıf Eğitimini” 20 Haziran 2020 tarihinde tamamlamıştır. Yönetim Çevrelerimiz
için bu konuda eğitim verebilecek eğitmenler yetirilmiştir.
Nesim Levi direktörüme bu konudaki liderliği, Bülent
Şen Enstitü Başkanıma her zaman ki enerjisi ile yepyeni
bir programı organize ettiği için çok çok teşekkür ederim.
Eveeeet Bülent Şen Yeni Dönem Başkanlar Okulu’na çok
hazırlanmıştık, covid-19 nedeniyle olmadı. Dönem süresince her telefonumda karşımdaydın, gösterdiğin tüm çalışmalar için teşekkürler. Tabii ki, yapacağımız daha çok
şey vardı,10 Martta Bodrum’da “Yaza Merhaba” konseptli
ulusal konvansiyonumuz için basına tanıtım toplantımızı
gerçekleştirdik. Ve derken salgın. Sağlıkla güze merhaba,
siz dostlara merhaba diyeceğimizi umut ettiğimiz 3-6
Eylül 2020 Ulusal Konvansiyonumuzda Bodrum’da buluşmayı diliyoruz. Ulusal Konvansiyon Ulusal Komisyon
Başkanımız Canan Banu Dündar Genel Yönetmene ve
Bodrum, Turgutreis ve Bodrum Mozelium Lions Kulüp
Başkanlarına, tüm üyelerine özverili çalışmaları için teşekkürler. Gülşah Kaya, Alper Uysal, Bahar Atasayan, Tugay
6

LION

LIONSTURKIYE.ORG

Cengiz leo kardeşlerimden oluşan sosyal medya takımına, Teknolojik İşler Görevlimiz Serhan Eldemir, Türkiye
Web Sitesi Görevlimiz Aslıhan Yazan Ilgar, 118-K Yönetim Çevresi LQ Koordinatörü ve eğitmeni Oral Özeken her saat arayabildiğim ve seri şekilde çözüm üreten
çalışma arkadaşlarımdınız. Herşey evet herşey için teşekkürler. Muhlis Altuncuoğlu ise Lions Ailemizin bir bireyi gibiydi, hep yanımızdaydı, desteklerini hiç esirgemedi.
İçtenlikle teşekkürler Muhlis kardeşim.
Konsey sekreteri Serhan Şençayır, Konsey Saymanı Arif
Akçıllar, MD Protokol ve Organizasyon Görevlisi Ergün Turba ve Konsey Sayman Yardımcısı Neşet Senal
bu dönem görev sorumluluğunuz yanı sıra bana kardeş
oldunuz. Yürekten teşekkürler.
Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan, güzel günlerin omuz
omuza kurulduğuna inanan ve bu inançla gelecek nesillere onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir
kararlılığı olan siz dostlarımıza yönetim çevrelerimizin
ortak projelerinden yapabildiklerimizin bir kısmını sunmaya çalıştım. 2019-2020 Çalışma Dönemini sizlerle
paylaşmanın onuru ile tüm lion ve leo kardeşlerime katkı
katılım ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Görevi
devraldığım sevgili Nasuhi Öndersev Konsey Başkanım,
desteğine ve dostluğuna içtenlikle teşekkür ediyorum.
Değerli Lionlar, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yasa
ile tüm genel kurulların yapılması yasaklandığından,
herhangi bir uzatma söz konusu olmadığında (dilerim
olmaz) Yönetim Çevrelerimiz ve Kulüplerimiz Ağustos
ayında genel kurullarını gerçekleştireceklerdir. Tüm kulüplerimizde ve Yönetim Çevrelerimizde yeni yöneticilerimiz 1 Temmuz 2020 tarihinde göreve başlayacaklardır.
Ancak, tüm idari ve mali sorumluluk genel kurul seçim
sonuçlarına kadar 2019-2020 Dönemi yönetim Kurullarında olacaktır.
Konsey Başkan Yardımcısı sevgili Aysan Şakar desteğin,
dostluğun için teşekkürler. Dilerim siz ve 2020-2021
Dönem Genel Yönetmenlerim sağlıkla, insana dokunmanın keyfini yaşarsınız, Türk Lionsu adına güzelliklere imza atarsınız. 1 Temmuz 2020 itibariyle, Lionistik
olarak Konsey Başkanımızsınız, görevi size devretmenin
onurunu yaşayacağım, Resmi hesap ve defterlerimizin
devri ise genel kurulumuzdan sonra 6 Eylül 2020 tarihinde olacaktır. Bu süreçte, 2019-2020 Konseyi olarak
her türlü desteği sağlayacağımızın bilinmesini isteriz.
Umarım ve dilerim herşey gönüllerimizce olur. Bize hoşça kalın demek düşer, sevgiyle kalın, lion ve leo kalın. En
içten sevgi ve saygılarımla,
“Farklılıklarımızla Hizmet, Sevgiyle Gelecek”
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O. TURAY KARAÇAY

GENEL YÖNETMEN

2019-2020

Orhan Turay Karaçay
118T Yönetim Çevresi 2019-2020 Dönemi Genel Yönetmeni
Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar,
Hep birlikte zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık, dayanışma kültürünün yeniden önem kazandığı, her türlü
anlaşmazlık ve çekişmelerin yerini ortak bir varlık mücadelesine bıraktığı, aslında moral değerlerin ortak geleceğimiz için en önemli unsur olması gerektiğinin bir kez
daha hatırlandığı bir süreç yaşıyor.
Tarihte eşi görülmemiş bir hızla yayılarak dünyanın aslında sandığımızdan daha küçük olduğunu ve evimize
daha iyi sahip çıkmamız gerektiğini acı bir şekilde hatırlatan Koronavirüs, bu açıdan son yıllarda hızla erozyona uğrayan değerlerin yeniden kazanılması için belki
de insanlığa son bir fırsat sunuyor. Sadece yurt içinde değil, binlerce kilometre uzaktaki ülkelerde de onbinlerce
üyesiyle hizmetler götüren Uluslararası Lions Kulüpleri
üyesi olarak gelişmeleri an be an takip ediyor, tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı, aile fertlerimizi salgının etkilerinden korumak için gerekli tüm önlemleri takip ediyoruz
ve alıyoruz. Bu önlemler, gelişmeler ışığında ve devlet
yönetimlerinin alacağı kararlar paralelinde önümüzdeki
dönemde de sürekli gözden geçirilerek, hizmet gönüllülerimizin sağlık ve güvenliğini koruma çabamız en üst
seviyede korunacaktır.
Kurucumuz Fahrettin Kerim Gökay ve arkadaşlarının
bizlere emanet ettiği 118-T Lions kültürünün, bu zor
dönemi elbirliği ile atlatmaktaki en büyük gücümüz olacağına inanıyorum. İnsani hizmet değerleri üzerine inşa
edilmiş olan bu kültür, bugüne kadar en zor hizmetleri
başarıyla yerine getirmemizi sağlayan dayanışma geleneğimiz, özverili gönüllülük anlayışımız ve eylem/adaptasyon kabiliyeti yüksek hizmet yapımız tüm güçlükleri
hep birlikte aşmamızı sağlayacaktır. Bizler, şartların gerektirdiği tedbirleri alarak, teknoloji ve bilimin ışığında
hizmetlerimizi yine en iyi şekilde yapmaya devam edecek
ve her zaman olduğu gibi bu zor dönemi de yine hep
birlikte atlatacağız.

İtiraf etmek gerekirse her Genel Yönetmenin dönem
boyu hizmet sürecinden aldıkları keyif paha biçilmezdir.
Sevgiyi yaşadıktan sonra...
Saygıyı yaşadıktan sonra...
Hizmetleri ettikten sonra...
Programına inanmayı öğrettikten sonra...
Üyelerin hizmetler için gösterdikleri çabaları,
Başarıları ve mutlulukları izleyip, zamanı gelince bir sonraki döneme görev devredilir...
2019-2020 Hizmet Döneminde çalışmalarıyla döneme
destek olan kulüp başkanlarıma ve kulüplerine, Kabinede
görev alan Lion kardeşlerime, Onur Kuruluma, Konsey
Başkanıma ve Yardımcısına, sevgili Dönemdaşlarıma,
Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcılarına, tüm Konsey
görevlilerine, Sevgili Leo’lara, Yönetim Çevremizin ofis
çalışanlarına, Yönetim Çevresi Sekreterime ve Saymanıma, tüm Lion’lara ve Lion olmayan Hizmet Dostlarıma
değerli zamanlarını ayırarak vermiş oldukları hizmetler
için teşekkür ederim.
Bu zorlu süreçte bana her daim destek olan annem Ln.
Aysel Karaçay’a gönül dolusu sevgiler, saygılar ve teşekkürler.
Sağlıklı günler dileğiyle selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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İlknur Türkkaan
118U Yönetim Çevresi 2019-2020 Dönemi Genel Yönetmeni

‘Yaşamı tanımadan önce yazıyordum, şimdi yaşamın anlamını bildiğim için yazacak bir şeyim
yok’
Oscar Wilde
Yazar artık eser bırakmamaya karar verdiği an bu
cümleyi hangi duygularla kullanmış irdelemek
lazım, ama ondan öncesinde dolu dizgin anlatacak çok şeyi vardı ve yazdı paylaştı.
Genel yönetmen olarak son kez hitap ederken
önce sayfalar dolusu ‘biz yaptık’ , ‘biz başardık’
dostlarım.
Diyerek rakamlarla dönemin başarı öyküsünü
hazırlamıştım. Ancak İçinde bulunduğumuz süreç bu tür paylaşımı öylesine anlamsız hale getirdi ki, hepsini kenara koydum.
Şimdi bana anlamlı gelen düşünce şu:
Eğer Lions bir liderlik okulu ise ve iyi bir lider
kriz döneminde başarılara imza atan ise: en büyük sınavı verdiğiniz dönemdir.
Şimdi buna odaklanma zamanı akıllarda bu dönemde yaptığımız başarılar ve onu destekleyen
rakamlar kalmalı.
Her gününü gurur ile, heyecan ile ve bir o kadar güzelliklerle geçirdiğim 366 gün sonunda
beraber yürüdüğümüz 118U Yönetim Çevresi
üyelerinin, dostlarımın ‘’ Biz Başardık Genel Yönetmenim’’ söylemleri döneme verilen en büyük
armağandır.
Teşekkür ederim.
Lions sevgi ve saygılarımla
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A. Kemal Çenberci
118R Yönetim Çevresi 2019-2020 Dönemi Genel Yönetmeni
Sevgili Lıons Ailem,
Sizlerden aldığımız güç ve birlikte gerçekleştireceğimiz
hedeflerimizle bir hizmet döneminin başındayız diyerek, BİZ’İN GÜCÜ ile çıktık yola…
Yaşam bize hedeflerimiz için çıktığımız yolda bazen
bambaşka yolların varlığını gösteriyor. Dönemin son
kısmında tüm Dünya ile birlikte planlarımızın ve programlarımızın nasıl değişmek zorunda kalabileceğini
gördük... Yine de birlikte olabileceğimizi, Lions’un varlığının nasıl devam edebileceğini, her koşulda hizmet
edebileceğimizi gördük… Tüm Dünya’nın bir anda sınırlar ve tüm diğer ayrımlar olmaksızın aynı noktada
durabildiğini, yaşamımızda belki de hiç ön görmediğimiz değişimler olduğuna şahit olduk…
Dönem başında belirlediğimiz hedeflerimiz için etkin
çalışmalarımızı yürüttük ve çoğu hedefimize ulaştık…
Uluslar arası Başkanımız Sayın Lion Dr. Jung-Yul
Choi’nun göstermiş olduğu beş küresel hedefi Antalya
Deniz Lions Kulübümüzün “Vizyoner Çocuk” projesiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.
Antalya Deniz Lions Kulübünün başlattığı projenin
içeriği miras proje olabilirliği ile bizim için çok önemli
bir çalışma haline geldi… Projenin ana teması adından
da anlaşılacağı üzere, çocukların bakış açılarını geliştirerek 10-12 yaş grubuna yönelik Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin küresel hizmet aktiviteleri olan; göz,
çevre, diyabet, açlık, çocukluk çağı kanserleri hakkında
çocuklara farkındalık kazandırma ve çocukların sosyalleşmelerini sağlamak üzerine kurulu. Bunu yaparken
çocukların sosyal ve kültürel anlamda düzenlenecek etkinliklerle bakış açılarını geliştirmek ve farklı ortamları
tanımalarını sağlamak proje hedeflerinin başında yer
almaktadır.
Çoğul Yönetim Çevresi projelerimizden “Mutlu Aile,
Mutlu Çocuk” etkiliğimiz ile toplumsal duyarlılık

oluşturmayı amaçladık. Aile içi şiddetin önlenmesi,
fiziksel, cinsel, duygusal istismarı azalta bilmek üzere, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin katkılarıyla ve
eğitmenleriyle birlikte,, kulüplerimizin sponsorluğunda yüzlerce kadına her 15 günde farklı bölgelerde eğitim semineri düzenledi…
Diğer bir Çoğul Yönetim Çevresi Projemiz olan “Spor
Yap, Diyabetten Kurtul” çerçevesinde kulüplerimizin
katkıları, İzmir Valiliği ve Belediyelerimizin destekleri ve ilgili diğer STK’ların katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz, İzmir’i sahil boyunca bir baştan, bir başa
bisikletlerimizle geçtiğimiz bir farkındalık aktivitesi
gerçekleştirdik…
Üçüncü Çoğul Yönetim Çevresi Projemiz olan “Lions
Quest”, Koordinatörlüğümüz ve sponsor kulüplerimiz
ile birlikte, her ay bir okulda, birçok eğitmene eğitim
seminerleri düzenledik.
Önemli bir çalışmamızda LCIF Türkçe Kitapçığının
hazırlanması ve basımıydı. Bu çalışmanın Türk Lions’u için çok önemli bir çalışma olduğu inancındayız.
LCIF’nin bağışçısı olmak ve oradan aldığımız bütçelerle oluşturduğumuz nice projeler için bu kitapçık
kanımızca İngilizceye yeterince hâkim olmayan Lion
dostlar için çok değerli bir kaynak olacaktır.
Kitabın basımını, “GAT Yönetim Çevresi Fonu” ndan
“Vizyoner Çocuk” ve eğitim projelerinden aldığımız
hibelerle gerçekleştirdik.
İzmir ve civarında meydana gelen orman yangınları karşısında 118 R olarak, Ege Orman Vakfı ile bir
çalışma başlattık. “NEFESİNE SAHİP ÇIK!” Adını
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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lediler. Her bir renk Zümrüdü Anka’nın eşsiz renklerini
ifade etti ve biz bu zorlu günlerde dünyanın tüm renklerini sevgiyle kucaklamaya devam ettik.
Ve bu dönemde gerçekten de bir Zümrüdü Anka oluşturmak için hiç ummadığımız vadilerden geçtik…
Ve tüm Lion kardeşlerimizle birlikte;
İradesine hâkim olan, körü körüne bağlanmayan, düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan,
hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, yalnız
olmamayı tercih eden, dedikodu yapmayan ve en önemlisi egosunu eğiten ZÜMRÜDÜ ANKA’yı oluşturmak
için canla başla çalıştık…
verdiğimiz kampanyamız ile 10 bin ağaçlık bir bağış
orman yeşerttik.

Unutmayalım dönemler biter, hizmet süreleri bir yıllıktır, ama FARKLILIKLARIMIZ “BİZ’İN GÜCÜ” ile
daima RENKLERİMİZ olarak kalacaktır…

Barış Posteri birinciliğinin bu dönem 118 R nin olması bizleri çok mutlu etti.
Yeni yıla tüm hızımızla başlarken Dünya’dan yavaş yavaş Covid-19 ile ilgili haberler gelmeye başladı. Önceleri çalışmalarımız normal akışında sürerken birden
kendimizi çok farklı bir dünyada bulduk. Ve Lions’un
her koşulda, mekân kavramı olmadan birlikte nasıl hareket edebildiğini gördük… Oluşturulan bağış sistemi
ile Yönetim Çevresi organizasyonuyla ve Kulüplerimizin bireysel katkılarıyla, çalışmalarıyla birçok sağlık
kurumuna maske, eldiven, tulum ve diğer malzemelerin desteklerini sağladık.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Covid-19 salgını ile ilgili ihtiyaçlarını, LCIF Acil Yardım Fonundan sağlanan on bin Amerikan Dolarıyla
destek olduk.
9 Eylül Üniversitesi Hastanesi bünyesinde oluşturulan
Covid-19 Salgın servisinin teşrifat ve beyaz eşya donanımını kulüplerimizin destekleri ile temin ettik.
Yine 9 Eylül Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezine
bir önceki dönemde LCIF bağışı ve kulüplerin çalışmalarıyla hibe edilen Kanser Tanı Makinesinin sarf
malzemelerini temin ettik.
2023 Avrupa Forum’unu İzmir’de gerçekleştirme arzumuzdan, 2023 tarihinin Türkiye’ye verilmemesi,
Covid-19 salgını ve sonrası olası etkileri nedeniyle vaz
geçildi.
Hizmet dönemimiz boyunca dönem Uluslararası Başkanımızın hedefi doğrultusunda tüm farklılıklarımızı
hizmet yolundaki renklerimiz kabul ettik... O renkler
bizim zenginliğimizi, hizmetteki çeşitliliğimizi simge10
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Bana ve Yönetim Çevreme bu gururu ve onuru yaşatan
Yönetim Çevrem Lion’larına özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyor, kalıcı hizmetlerin Türk Lions’una, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
Yönetim Çevremiz, dört kabine toplantısını yapmış ve
iki kulübümüz hariç Genel Yönetmen ziyaretlerini tamamlamıştır.
Konsey Başkanımı, Konsey Başkan Yardımcımı, dönemdaş Genel Yönetmenlerimi, Genel Yönetmen 1. ve
2. Yardımcılarımı ve tüm Lions Ailemi kutlar, başarı
dileklerimi iletirim.
En içten Lions Sevgi ve Saygılarımla.
Farklılıklarımız, Renklerimizdir.
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Nükhet Tuzlacıoğlu
118K Yönetim Çevresi 2019-2020 Dönemi Genel Yönetmeni
Değerli Lionlar ve Leolar,
Büyük umutlarla başladığımız, son çeyreğinde dünyaca
şimdiye kadar görmediğimiz bir deneyim yaşadığımız
2019-2020 Hizmet Dönemine veda ederken duygularımı sizlerle paylaşmak, sizlere Dönem Genel Yönetmeni
olarak son bir kez hitap etmek istiyorum. Genel Yönetmen 2. Yardımcılığına aday olurken “benimki 20 yıllık
bir Lions Yolculuğu” demiştim, bu seçkin topluluğa
liderlik yapma şansını bulduğum bu son bir yıllık dönemde yanımda olan, bana yol arkadaşlığı eden herkese
çok teşekkür ediyorum.
İlk 8 ay hep “iyi ki”lerim oldu benim, 118K Yönetim
Çevresi olarak GAD Programını başarıyla uyguladık,
Çanakkale Kaz Dağları’nı korumak için tüm MD’nin
katıldığı Çevre Aktivitesiyle sesimizi duyurduk, yıllardır yapılmayan Lions Şenliği’ni 2 gün boyunca gerçekleştirdik, Cumhuriyet Gece’mizde Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü’nü Gazeteci-Yazar Uğur Dündar’a verdik,
Yılın Öğretmenini seçtik, GELİS Eğitimi’ni güzel bir
katılımla gerçekleştirdik, 2 yeni Leo Kulübümüzü kurduk, 118K Lions Türk sanat Müziği Konserini yaptık,
Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul Choi’yi , 8 yıl
sonra Bursa’da ağırladık, MD Projemiz olan “Mutlu
Aile, Mutlu Çocuk” kapsamında 3 farklı ortak aktiviteyi gerçekleştirdik, kulüp ziyaretlerini de tamamlamak
üzereyken tüm dünyayı saran covid-19 salgınının etkisi
ile Mart Ayı ortalarında hepimiz için hayat durdu. İtiraf etmeliyim ki ilk günlerde büyük bir hayal kırıklığı
yaşadım, kendimi sık sık “ama benim yapacak daha çok
işim vardı” derken buldum. Tabii ki ilerleyen günlerde
salgının sağlığımız için ne kadar büyük bir tehdit olduğunun farkındalığı ile sağlıklı kalmaya, üyelerimizi
pandemi konusunda bilgilendirmeye ve iletişimi canlı
tutmaya odaklandık. Salgının başladığı günden bugüne
kadar üyelerimizden hiç birini bu nedenle kaybetmemiş
olmak en büyük “iyi ki”mdir… Bu dönemde yakınlarını kaybeden üyelerimize başsağlığı ve sabır diliyorum,

önümüzdeki günlerde 2. Bir dalganın gelmemesi de en
büyük temennimdir.
Ülkemizin tanıtımı için en iyi programlardan biri olan
Gençler arası Değişim Kampı’nda K Yönetim Çevresi
olarak 17 farklı ülkeden 23 genci ağırladık. Kampı her
zamanki gibi büyük bir başarıyla gerçekleştiren Kamp
Koordinatörümüz Müjdat Sezer’e ve Gençler arası Değişim Komite Başkanım Serkan Demirağ’a çok teşekkür ediyorum…
Dönemin en önemli Çevre Aktivitesinde; Kanadalı bir
maden arama şirketinin Kaz Dağları’nda siyanürle altın
arama izni alarak kazılara başlaması ve bölgenin oksijen kaynağı olan çevre harikasını tahrip etmesine tüm
Türk Halkı gibi Lionlar da sessiz kalmadılar. Çevre hareketinin başladığı ilk günden itibaren Çanakkale Lions
Kulübümüz bu harekete tüm üyeleriyle birlikte destek
oldular, kazı alanında nöbet tuttular ve bir STK olarak sergiledikleri duruşla, yazdıkları mektuplar, attıkları
maillerle seslerini Türk Lionlarına olduğu kadar dünya Lionlarına da duyurdular. Konsey Başkanımız Ahmet Rasim Öztürk’ün konuyu sahiplenmesi ile birlikte
Türk Lionları olarak Türk Halkı ile birlikte 18 Ağustos
Pazar günü Kaz Dağları’ndaydık. Bu karşı duruşu bir
MD Projesi haline getiren Konsey Başkanım Ahmet
Rasim Öztürk’e, Çanakkale Lions Kulübü Başkanım
Ufuk Turba’nın şahsında Çanakkale Lions Kulübü’nün
tüm üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Bu konuda
yaptığı liderlikle Ufuk Başkanım Liderlik dalında; önce
Yönetim Çevremizin sonra da MD’nin New Voices’i
oldu, kendisini kutluyorum. İnanılmaz enerjisi ve becerisiyle New Voices Programını Yönetim Çevremizde en
iyi şekilde tanıtan ve sürdüren New Voices Koordinatörüm Öznur Doğangün’e de teşekkürü bir borç bilirim.
Yönetim Çevremizin önceleri geleneksel olan ama son
yıllarda yapılmayan Lions Şenliği’ni bu yıl büyük bir
başarı ile 21-22 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk OrNİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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manı’nda gerçekleştirdik ve elde edilen geliri de Nilüfer Belediyesi-Lions- Ercan Dikencik Hasta Konuk
Evi’mize bağışladık. Bu şenliğin gerçekleşmesinde ilk
günden itibaren inancı, çalışkanlığı, enerjisi ile liderlik
yapan Bursa Lions Kulübü Başkanım Önder Uçar’a,
üstün gayreti için Organizasyonlar Komitesi Başkanım
Yeşim Onur’a, tam katılım gösteren Bursa’daki Lions
kulüplerine, uzaktan gelerek katkı ve katılım sağlayan;
Eskişehir Yunusemre, Dorlion ve Tepebaşı Lions Kulüplerime, Karadeniz Ereğli Elif, Balıkesir Lions Kulüplerime çok teşekkür ediyorum.
118K Yönetim Çevresi Geleneksel Cumhuriyet Sözcüsü Ödülünün 8.sini Dönemimizde, kulüplerimizin
oy birliği ile Gazeteci- Yazar, Televizyon Programcısı
Uğur Dündar’a, Cumhuriyet Gecemizde takdim ettik.
Uğur Dündar ile iletişimi sağlayan, gelmesinde büyük
rol oynayan Protokol ve Konvansiyon Komitesi Başkanım Şeyda Şençayır’a, gecenin organizasyonunu yapan
Bölge ve Kesim Başkanlarıma, valsleri ile geceyi unutulmaz kılan 118K Dans Grubumuza ve Dans Hocamız Mehmet Aldemir’e gönülden teşekkürler…
Dönemde kurulan Bademli Leo Kulübü ve Tepebaşı
Leo Kulübünün kuruluşlarındaki emekleri için GMT
Koordinatörüm Güzin Yılmaz’a, Leo ve Gençlik Komitesi Başkanım Özlem Can’a, sponsor Kulüplerimiz;
Nilüfer Lions Kulübü Başkanım Burçak Beysel ve Tepebaşı Lions Kulübü Başkanım Elçin Uzun ve kuruluşta çok emeği olan Tepebaşı Leo Kulüp Advisorum
Metin Tutcuoğlu’na çok teşekkür ediyorum.
8 yıl sonra Uluslararası Başkanımız Jung-Yul Choi’yi
Yönetim Çevremizde ağırladık. Yönetim Çevremizin katkıları ile yapılan Lions-Onkoday Hasta Bakım
Evi’ni ve beş yıldır inşaatı süren, içinde Federasyon
Ofisi’mizi de barındıran Nilüfer Belediyesi- Lions- Alzheimer Hasta Konuk Evi’mizi kendisine gezdirdik,
günü yıllık monarch chevron ödüllerinin verildiği Gala
Gecesi ile sonlandırdık. Uluslararası Başkanımızın Yönetim Çevremize gelmesinde büyük desteği olan Uluslararası Direktörüm Oya Sebük ve Konsey Başkanım
Ahmet Rasim Öztürk’e, ziyaret sırasında hep bizlerle
olan; Uluslararası Direktörlerim Hayri Ülgen ve Nesim
Levi ile Değerli Eşlerine içtenlikle teşekkür ediyorum.
Büyük bir emekle gerçekleştirilen ve gelirinin de Alzheimer Evi’mize bağışlandığı harika 118K Lions Türk
Sanat Müziği Korosu Konseri için Genel Yönetmen
Kültür ve Sanat Danışmanım Hülya Korgavuş’a ve koroda yer alan tüm korist ve solist arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.
Dönem boyunca dostluğuyla, eğitmenliği ile hep ya12
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nımda olan Akademi Başkanım Dr.Ender Tukay’a,
dönemimizde GELİS’i başarı ile gerçekleştiren Sevgili
Eğitmen arkadaşlarıma çok teşekkürler. Pandemi sürecinde Lions 118K Eğitim Akademisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz online buluşmalardaki harika sunumları
için; konuk konuşmacılarımıza ve bilgi ve becerisiyle
inanılmaz destek veren Teknoloji Komitesi Başkanım
Serhan Eldemir’e çok teşekkür ediyorum.
Dönemin MD Projesi olan “Mutlu, Aile, Mutlu Çocuk”
Projesi’nde; büyük fedakarlıkla Yönetim Çevremize gelip yaptığı mükemmel sunum için Sevgili Dönemdaşım
Şevki Sözen Genel Yönetmenim’e, bu projenin ikinci
ayağında Bursa’daki AVM’lerde gerçekleştirdikleri eş
zamanlı aktivite ile kadına şiddete dikkat çekmeyi başaran; Nilüfer, Koza, Kükürtlü ve Karagöz Lions Kulüplerime ve Komite Başkanım Mine Şahin’e, üçüncü
ayağında Eskişehir’de gerçekleştirilen Sanatçı Haluk
Levent, Psikolog Emine Coşkun Sarılar ve Avukat
Lion Betül Öztulum’un katıldığı ”Kadına ve Çocuğa
Şiddete Hayır” etkinliği için Eskişehir’deki Kesim ve
Bölge Başkanlarıma, Eskişehir, Yunusemre, Porsuk,
Köprübaşı ve Dorlion Lions Kulüplerime çok teşekkür
ediyorum.
Federasyon Ofisi’mizde Almanya’nın Mühlacker ve
Fransa’nın Saverne Kulüplerinden 50 Lionu ağırlayarak
bize farklı bir deneyim yaşatan Karagöz Lions Kulübü
Başkanım Şeyda Erol ve tüm üyelerine, her zaman desteğim ve güvencem olan kulübüm Koza Lions’a, başta
Başkanım Nurten Dardağan olmak üzere tüm kulüp
arkadaşlarıma çok teşekkürler…
Sağlık İhtisas Lions Kulübü Başkanım Prof. Dr. Ahmet Bekar’a; kulübüne yaptığı mükemmel liderlik ve
pandemi döneminde LCIF’den aldığımız 10.000 $’lık
bağışın; ihtiyacın tespit edilerek, alınan ileri teknoloji
solunum cihazının yerine ulaşmasında verdiği büyük
destek için çok teşekkür ediyorum…
Alzheimer Evi’mizi bitirmek için verdiğimiz çabayı yakından gören ve kulübünden Mart Ayı’nda Alzheimer
Evi İnşaatını o anki haliyle alıp, bitirme yoluna götürme kararını çıkartan ve pandemi süresince de inşaatı
sürdürmeyi başaran Bademli Lions Kulübü Başkanım
Suat Gençosman ve Bademli Lions Kulübümüzün tüm
üyelerine çok teşekkürler… İyi ki varsınız…
Nilüfer Belediyesi- Lions- Ercan Dikencik Alzheimer
Hasta Konuk Evi İnşaatımıza başlangıcından beri en
büyük emeği veren, çabayı harcayan Alzheimer Konuk
Evi Koordinatörüm Nedret Bayramoğlu’na bitirebilmek çok çabalayan, talihsiz bir pandemi dönemi yaşamamıza rağmen beş yıllık sürecin en büyük bağışını
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gerçekleştiren tüm Lions, Leo, Alpha Leo Kulüp Başkanlarıma ve üyelerine ne kadar teşekkür etsem az…
İnşallah açılışı yaparken büyük bir başarıya imza atmanın gururunu da hep birlikte yaşayacağız, sağ olun, var
olun…
Dönemi uyum içinde paylaştığımız 118K Leo Yönetim
Çevresi Başkanım Dilara Güney’e, MD Leo Konsey
Başkanım Alper Kaan Kunlar’a, tüm Leo Kulüp Başkanlarıma ve Üyelerine çok teşekkür ediyorum.
Büyük bir uyum içinde çalıştığımız Onur Komitesi
Başkanım Nejat Yahya Genel Yönetmenime ve Onur
Komitesi ‘nin Değerli Üyelerine, tecrübeleriyle yolumu
aydınlatan, destekleriyle yükümü hafifleten tüm Geçmiş Dönem Konsey Başkanlarıma ve Geçmiş Dönem
Genel Yönetmenlerime içtenlikle teşekkür ediyorum.
Destekleriyle en büyük gücüm olan; Yönetim Çevresi
Koordinatörlerim, Kesim-Bölge Başkanlarım, Komite
Başkanlarım, Danışmanlarım, Eğitmen Arkadaşlarım
ve Kulüp Başkanlarıma çok teşekkürler.
Sevgili Sekreterim Dilek Şen Ersoy’a; desteği, sıcaklığı,
dert ortaklığı, becerisi, katkısı için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Saymanım Ahmet Küçük’e; hatırım için bu
görevi kabul etmesine rağmen bir gün bile “gelemem
yapamam” demediği, hep yanımda olduğu, desteği ve
“abla” diyen sesindeki sıcaklığı için gönülden teşekkürler… Her zaman dostluğu ile yanımda olan, tecrübesini
paylaşan ve yol gösteren Geçen Dönem Genel Yönetmenim Dursun Özbey’e, Genel Yönetmen Takımı‘nda
olmanın gerektirdiği sorumluluğu taşıyan, desteği ve
dostluğu ile güçlü hissettiren Genel Yönetmen 2. Yardımcım Neşe Baklacıoğlu’na, görevi büyük bir gönül
rahatlığı ile devredeceğim, dönem boyunca çok şey paylaştığım, her zaman desteğim olan Genel Yönetmen 1.
Yardımcım Faruk Özçelik’e teşekkür ediyor, kolaylıklar
ve başarılar diliyorum.
Dönemi paylaştığımız, dönem boyunca pek çok anı biriktirdiğimiz Sevgili Konsey Başkanım Ahmet Rasim
Öztürk ve Değerli Eşi Ayşe Öztürk Genel Yönetmenime teşekkür ediyorum. Aynı Dönemi paylaşmaktan
onur duyduğum Genel Yönetmenlerim; Turay Karaçay,
İlknur Türkkaan, Kemal Çenberci, Şevki Sözen ve Ruhi
Gönüllü…” İyi ki sizler tanımışım iyi ki yollarımız kesişmiş” diyorum. dostluğunuz, sevginiz, Lions’a ve bana
kattıklarınız için tekrar tekrar teşekkürler…
Sevgili Dostlar, bu geldiğimiz durak tabii ki son durak
değil… Lions Yolculuğum, içimdeki hizmet ateşi yanmaya devam ettikçe sürecek… Başka duraklarda yolumuz kesişinceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın...
Lion sevgi ve saygılarımla.
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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LİONS’U
GÜÇLENDİRMEK
LCIF Yıllık Faaliyet Raporu
2018-2019
LCIF enerjisini 1968 yılından
beri, Lion’ların yeteneklerini
her yerde artırmalarına adadı
ve hizmet ettikleri toplulukları
güçlendirmelerine yardımcı oldu.
Verdiğimiz her hibeyle LCIF’in tarihi,
Lion’ların etkisi ile büyüyor. Bugüne
baktığımızda, nerede olduğumuza
dair daha önce hiç bu kadar gurur
duymamıştık ya da çalışmalarımızın
geleceği üzerine hiç bu kadar
heyecan duymamıştık.

BİLİYOR
MUYDUNUZ?

LCIF’in sahip olduğu fonların büyük çoğunluğu Lion’ların bağışlarından oluşmaktadır.

BİLİYOR
MUYDUNUZ?

Her bağışın % 100’ü, LCIF hibeleri ve programları aracılığıyla Lions hizmetlerini
desteklemektedir.

BİLİYOR
MUYDUNUZ?

Dünya çapında 1.1 Milyar Doları aşan bağış fonu ile LCIF, 15.000’den fazla projeye
finansman sağlamıştır.

Kampanya 100:
LCIF Hizmetlerin Güçlendirilmesi
Bugün, Lions ve LCIF - küresel ölçekte Lions hizmetini destekleyen tek vakıf - Kampanya 100: LCIF
Hizmetleri Güçlendirme Servisi aracılığıyla dünyamızda ihtiyaç duyulan ortak bir taahhüdü sürdürüyor.
LCIF’in kapsamlı sermaye kampanyası, Lions’un yüz milyonlarca insana hizmet etmeye devam etmesini
sağlamaktadır. Lion’ların hedefleri geniş çaplıdır ve hiçbir Lion, kulüp veya yönetim çevresi tek başına bunları
başaramaz; ancak LCIF ile birlikte dünyayı daha sağlıklı ve mutlu bir yer haline getirmeye yardımcı olabiliriz.

100 HEDEFLİ KAMPANYAMIZ
1. Hizmetlerin Etkisini Artırın - LCIF, Lion’ların
topluluklarına olan bağlılığını desteklerken;
görme, gençlik, afet yardımı ve insani girişim
alanlarında daha fazla etki yaratıyor.
2. Diyabetle Mücadele - LCIF, diyabetin
yaygınlığının azaltılmasına ve diyabet tanısı
konulan kişilerin yaşam kalitelerinin artırılması için
Lion’lara destek oluyor.
3. Küresel Sorunların Alanını Genişletin LCIF, çocukluk çağı kanserleri, açlık ve çevre
alanlarındaki uzmanlığı geliştirmek için pilot
projeler yürütmek; sürdürülebilir ve uzun vadeli
yerel ve küresel programlar geliştirmek adına,
Lion’ların büyük ihtiyaç ve fırsat alanlarını
belirlemelerine yardımcı oluyor.

DÜNYA ÇAPINDAKI BÜYÜK
ZORLUKLARLA MÜCADELE
• İnsani Yardım Çabaları: Her gün kızamıktan
300 kişi ölüyor.
• Afet Yardımı: Hava muhalefetine bağlı felaketler
son 40 yılda %50’den fazla artış gösterdi.
• Görme: 2.2 milyar insanın görme bozukluğu var
ve görme kaybı yaşayanlar sayıca çok fazla.
• Gençlik: Dünya çapında gençlerin neredeyse
1/3’ü zorbalığa uğruyor.
• Diyabet: Her 11 kişiden 1’i diyabet hastası.
• Çocukluk Çağı Kanserleri: Her yıl 0-19 yaş
arası 300.000 çocuğa kanser teşhisi konuluyor.
• Açlık: Her 9 kişiden 1’i aç ve yaşamlarını devam
ettirecek kadar yeterli düzeyde yiyeceklere erişim
imkânları yok.
• Çevre: 2025 yılına kadar her 3 kişiden 2’si su
sıkıntısı çekebilir.
Kaynaklar: Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Gıda
Yardım Vakfı, Dünya Yaban Hayatı Fonu
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Hibe Tipleri
Lions hizmetlerini kapsayan çok çeşitli hibeler vardır. Yönetim çevrenizin yapmak istediği
hizmetle uyumlu olan bir hibe kategorisi mutlaka vardır.

EŞLEŞTİRME HİBELERİ

Toplulukların eğitime, teknolojiye, sağlık
hizmetlerine, çocukların oynaması için güvenli
yerlere ve insanların hayatlarını değiştiren diğer pek
çok iyileştirmeye erişmelerine yardımcı olan daha
büyük ölçekli insani yardım projeleri içindir.

LİONS QUEST HİBELERİ

Ülkemizde “Yaşam Becerileri” adıyla anılan Lions
Quest Hibeleri, okulların bu özel eğitim müfredatını
oluşturmalarına ve genişletmelerine izin verir.

DİYABET HİBELERİ

Diyabet farkındalığını artıran, bakıma erişimi
genişleten ve diyabet tanısı konulan kişilerin yaşam
kalitesini yükselten projelerin uygulanmasına destek
olur.

SIGHTFIRST HİBELERİ

Ülkemizde “Önce Göz Nuru” adıyla anılan SightFirst
Hibeleri, önlenebilir körlükle savaşır, göz kusurları
olan ve görme engelli kişilere bakım sağlar,
kapsamlı göz bakım sistemleri için altyapı geliştirir.

LEO HİZMET HİBELERİ

Leo’lara daha büyük etki yaratma fırsatı sağlayan
büyük çaplı insani girişimlerin planlanmasına olanak
tanır.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜPLER TOPLUMA ETKİ HİBELERİ

Kulüp ve yönetim çevresi katkılarının yüzde 15’ini,
herhangi bir sınırlama olmaksızın yerel projeleri
finanse eden LCIF hibelerine dönüştürmektedir.
Yönetim Çevresi ve Kulüp Topluluğu Etki Hibeleri
(DCG) programı aracılığıyla, bir kulüp veya tekil
yönetim çevresinden LCIF’e katkıların yüzde 15’i,
kulüp veya yönetim çevresi düzeyindeki projeleri
finanse eden hibelere dönüştürülebilir. Nitelikli
bağışlar yıl boyunca yapılabilir. Bu fonlar bir
sonraki Lion mali yılına devredilebilir ve bir kulübün
veya yönetim çevresinin projelerinde hibe olarak
kullanılabilir.
Bir kulübün DCG hibesine başvurabilmesi için bir
yıl içinde LCIF’e minimum 5.000 ABD Doları bağış
şartı aranır. Yönetim çevreleri için bu tutar bir yılda
minimum 10.000 ABD Doları’dır. LCIF’e katkıda
bulunmak için herhangi bir üst limit yoktur.
Bu hibe programı, hasta bir çocuğa el uzatmak,
yerel bir parkta ağaç dikmek, çevresindeki ya da
imkânları kısıtlı ülkelerdeki aç kimseler için besleyici
gıdalar temin etmek gibi Lion’ların birçok hizmet
sunmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için lütfen
lionsclubs.org/dcg adresini ziyaret ediniz.

AFET HİBELERİ

Olağanüstü durumları içeren bu kategori; Afete
Hazırlık Hibesi, Acil İhtiyaç Hibesi, Topluluk
Kurtarma Hibesi ve Büyük Felaket Hibesi
olmak üzere maddi yardımlar kanalıyla doğal
afet mağdurlarına anında ve sürekli destek
sağlanmasına olanak tanır.
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Bir Hibe Uygulamasının Geçirdiği Süreçler
LCIF tarafından verilen bir hibe, Lion’lara hizmetlerinin etkilerini daha da ileri götürmeleri için güç
verir. Hibelerin nasıl uygulandığını ve hangi aşamalardan geçtiğini mi merak ediyorsunuz? Bir projenin
hazırlanmasından tamamlanmasına kadar geçen süreçte nelerin yapıldığına bir göz atalım.

1

Topluluğun/projenin
gereksinimlerini
belirlemek için bir ihtiyaç
değerlendirmesi yapın.
Hazırlanacak olan projeler,
daha önce karşılanmamış
bir insani ihtiyaca cevap
vermelidir.

5

3

4

Hibe başvurusunu ve
uygulamadaki yönetmelik
ve kriterlerini gözden
geçirin.

Gerekirse proje fikrini
LCIF’e danışarak onlardan
görüş isteyin.

Başvuruyu tamamlayın.

7

8

6

Son başvuru tarihine
kadar başvurunuzu
LCIF’e gönderin.

LCIF uygulama hakkında
geri bildirim sağlayacaktır.
Gerekli görülürse projenizi
revize etmenizi isteyebilir.
Bu durumda projenizi
gözden geçirip, değişiklikleri
yaparak tekrar gönderin.

LCIF’in seçici yönetim
kurulu veya danışma
komitesi tarafından
incelenen hibe teklifinin
değerlendirilmesi
sürecinin başlaması.

9

10

11

12

Projenin başlatılması ve
uygulamaya konulması.

Projenizin gidişatını
içeren ilerleme
raporlarının düzenli
olarak LCIF’e
gönderilmesi.

Proje tamamlandığında
nihai raporunuzun LCIF’e
gönderilmesi.

Onaylanan projeler için,
hibe koşulları sağlandığı
taktirde LCIF tarafından
ödenecek fonun Lion’lara
ulaşması.
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Yönetim kurulu veya
komitenin kararı hibe
başvurusunda bulunan
Lion’lara bildirmesi.

LCIF Fark Yaratıyor
O ARTIK DAHA İYİ
GÖREBİLİYOR
Yedi yaşındaki Vivian hiçbir zaman zayıf
görüşten dolayı şikayet etmemişti ve
bu durum okul çalışmalarını veya oyun
zamanını etkilememişti. Bir öğleden
sonra Vivian’ın okulu Connecticut’un
yerel Lions Kulübü Naugatuck
sponsorluğunda ücretsiz bir göz
taramasına ev sahipliği yaptı.
Rutin tarama sırasında Lions
gönüllüleri, Vivian’ın görüşünde daha
önce tespit edilmemiş bir sorun
keşfetti. Vivian’ın annesi Sarah,
Lion’ların bilgilendirmeleri neticesinde
kızını profesyonel bir göz muayenesine
götürdü. Böylece Sarah’ın kızı, “göz
tembelliği” olarak bilinen refraktif
ambliyopi tanısı aldı.
Refraktif ambliyopi, bir gözde belirgin
düzeyde yakın görüşte sorun veya
ileri dereceli astigmat gösterir. Diğer
gözün bu problemleri olmadığından,
beyin sadece “iyi” göze yüklenir. Sonuç
olarak, bu sorunlardan etkilenen
kusurlu göz işlevsiz olduğundan
“tembel” hale gelir. Bu sorun
düzeltilmeden bırakılırsa, ambliyopi
görme yeteneğini kalıcı olarak
azaltabilir.
Vivian’ın göz kusuru reçete edilmiş
numaralı gözlüklerle kolayca düzeltildi.
Artık sorunun farkında olan göz
doktoru, Vivian’ın göz sağlığını düzenli
kontrollerle izleyebilecek.
“Müteşekkir bir ebeveyn olarak
yazıyorum! Vakfınız ve Connecticut Göz
Araştırma Vakfı olmasaydı, kızımın göz
kusuru teşhis edilemezdi. Kızım uzman
bir doktor tarafından muayene edildi
ve bu sayede görme bozukluğunun
iyileşmesi için gerekli tedaviyi alacak.
Vakfınızın iyilikseverliği ve çocuklarımızın
sağlıkları için gösterdikleri hassasiyet
ve önem sayesinde, kızıma daha
iyi bir yaşam kalitesi verdiğiniz için
TEŞEKKÜR EDERİZ.”

Görme değerlidir. Dünya genelindeki
insanların göz sağlığı sorunlarını
tanımlamasına ve çözmesine yardımcı
olmak için her yıl LCIF, Lion’lara güç ve
destek vermektedir.

BURKİNA FASO’DA GÖZ
TARAMASI
François, 25 cm’den ilerisini net
göremiyordu. 65 yaşındaki François
buna rağmen, motorsikletiyle seyahat
etmek için saatte 45 km hız yaparak
sabah saat dörtte köyünden ayrıldı.
Yolculuk hiç kolay değildi. Yol kayalık
ve tehlikeli bir durumdaydı. Yol
boyunca birkaç aksilik yaşadı ve
önünü görebilmek için diğer sürücüleri
yakından takip etmek zorunda kaldı.
Ancak bu sayede nereye gideceğini
görebiliyordu. Risklerin buna
değeceğini umuyordu.
François’in arkadaşı, ücretsiz olarak
göz taraması yaptırabileceğini ve
uygun fiyatlı bir gözlük satın alabileceği
bir klinikten bahsetmişti. Burkina
Faso Lion’ları, göz bakımına erişimin
olmadığı bölgelerde optik klinikler
oluşturmak için, LCIF SightFirst
Hibesi’ne başvurdular ve bu sayede
110.746 ABD Doları fon desteği
aldılar. 2018 yılında başlayan bu iki
yıllık proje, 124.000 kişiye göz sağlığı
taraması yapacak ve 26.400 çift gözlük
dağıtacak.
François kliniğe geldiğinde, bir optisyen
tarafından göz taraması yapıldı ve
ilk gözlük çifti için doğru reçete
belirlendi. François gözlükleri 5.000
CFA karşılığında yani sadece 10 ABD
Doları ödeyerek satın aldı. Gözlükleri
taktığında gülümsedi. Gözlükçüye
artık her şeyi mükemmel bir şekilde
görebildiğini söyledi.
François motorsikletine binerek evine
gitti. Bu sefer yolda kimseyi takip
etmesine gerek yoktu.

YAŞAM BECERİLERİ
PROGRAMI PARLAK BİR
GELECEK SAĞLIYOR
Uruguay’ın Montevideo şehrinde,
geleceği parlak olan küçük çocukların
eğitim gördüğü bir ilkokul var. Öte
yandan, şiddet ve uyuşturucu gibi
sorunları olan bir toplulukta, çocukların
okula odaklanmaları ve bu tip
sorunlardan kaçınmaları bir hayli zor
olabilir.
Lions Quest - Yaşam Becerileri
Programı okulların çevresinde var
olan ve sözünü ettiğimiz tüm olumsuz
koşulları değiştiriyor. Bu program,
çocukların potansiyeline odaklanmakta
ve enerjilerini doğrudan ailelerine,
okullarına ve topluluklarına güçlü bir
bağlılıkla yetenekli gençler olmaya
yönlendirmektedir.
“Program boyunca fark ettiğimiz
değişiklikler ortada. Gelişimin
öncesi ve sonrası net bir şekilde
görülebiliyor” diyor okulda öğretmen
olan Maria Bethania Rattia. “Programın
uygulanması zor değildi çünkü Lions
Quest eğitimiyle desteklendik. Size
konuya nasıl derinlemesine ineceğinizi
ve her bir etkinlikle ne elde etmek
istediğinizi ifade edebileceğinizi
gösteriyor” diyor Ratti.
Öğrenciler de ayrıca derslerden
memnun. Okulun ögrencilerinden biri
olan Mikaela “Lions Quest’i seviyorum
çünkü durumlarla ve başkalarıyla nasıl
çalışacağınız konusunda size yardımcı
oluyor,” diyor.
Parlak bir geleceğe giden yolda,
öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir
yaşam sürdürmeleri amacıyla bizlere
rehber olduğunuz için teşekküler Lions
Quest.
YILLIK RAPORUN TAMAMINI BU LINK’TEN
İNDİRİP OKUYABİLİRSİNİZ:

http://digital.lionmagazine.org/
publication/?i=640622http://
digital.lionmagazine.org/
publication/?i=640622
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Pamuk İpliği Yaşamlar…
Nurdan Çalışkan, 118U Pamuk İpliği Yaşamlar Koordinatörü
Bu bölümde koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen aktivitelere yer vereceğiz.

Adana Beşocak, Büyüksaat, Ceyhan, Adana, Reşatbey,
Seyhan, Tasköprü, Toros, Yeni Baraj, Yüregir, Ziyapaşa,
Karatas Branch Lions Kulüplerin ile Büyüksaat, Adana
Uni Leo ve Yüreğir Leo ve Türk Kızılayı Adana Şubesinin ev sahipliğinde gerçeklesen “Dünya Ilk Yardım
Günü” “Ayrımsız Herkes Için İlk Yardım” temasıyla;
118U Genel Yönetmeni İlknur Türkkaan’in katılımıyla
gerçeklesti. Katılımcılara hitap eden Türk Kizılayı Adana
Şube Başkanı Ramazan Saygılı, bu yılkı temanın “Ayrımsız ve Dışlama Yapmadan, Herkes İçin Ilk Yardım” olduğunu ifade etti. 118U Genel Yönetmeni İlknur Türkkaan
konuşmasinda; “Ben burada muhteşem bir işbirliği görüyorum...Devletimizin gücü ile STK’nin gücünün birleşerek topluma seslenmenin güzelliğini görüyorum...’ dedi.

20

Adana’daki 7 Lions Kulübü, 2 Leo Kulübü ve 1Uni Leo
Kulübü ile birlikte; Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci İlkokulu’da, 10 Ekim 2019 günü Geçmiş Dönem Konsey
Başkanımız Yaşar Ateşoğlu tarafından, ilköğretim 3. ve 4.
sınıf öğrencilerine 3 ayrı seans’la toplam 300 ögrenciye
yönelik emniyet kuralları kapsamında trafik eğitimi gerçekleştirilmiştir...

Adana’da ki 10 Lions, 2 Leo ve 1 Uni Leo Kulüplerimizle birlikte; Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci İlkokulu’nda; İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ‘İlk Yardım
Temel Bilgisi Eğitim Semineri’; Türk Kızılayı Adana
Şube Müdürü Sn. Meltem Küçükgül’ün sunumuyla 26
/ 09 / 2019 tarihinde gerçekleşti. Eğitimin sonunda 300
öğrenciye birer kimlik kartı katılım belgesi olarak verildi
ve böylece projede minik kahramanlarımız oldular.

Adana’daki Lions ve Leo Kulüpleri (5 Ocak, Büyüksaat,
Yeni Baraj, Ziyapaşa, Yüreğir, Seyhan, Büyüksaat Leo,
Adana Uni Leo ) ev sahipliğinde; sanayi odası konferans
salonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD
eğitmenlerince; halka ve engelli vatandaşlarımıza yönelik
“Temel Afet Bilinci” (Deprem) eğitim semineri 10 Aralık salı günü saat 14.30 - 16.00 arası gerçekleştirildi.

Adana Beşocak, Büyüksaat, Reşatbey, Ceyhan, Taşköprü,
Ziyapaşa, Büyüksaat Leo ile Trafik Şube ev sahipliğinde
‘Trafikte Güvenli Yarınlara’ teması kapsamında; Kazım
Karabekir Ortaokulu’nda eğitim gören okul idaresince
bekirlenen 10 - 12 yaş arası 25 öğrenci bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde bulunan
Çocuk Trafik Eğitim Parkına getirilerek, teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

Adana’da ki Lions ve Leo Kulüpleri (5 Ocak, Büyüksaat, Yeni Baraj, Ziyapaşa, Yüreğir, Seyhan, Büyüksaat Leo,
Adana Uni Leo) ev sahipliğinde, Oğuz Kağan Köksal
Görme Engelliler İlk-Orta Okulu konferans salonunda
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD eğitmenlerince; görme engelli 100 öğrenciye yönelik “Temel Afet
Bilinci” ( Deprem ) eğitimi ve daha sonra da uygulamalı
“Deprem Tatbikatı” 10 Aralık günü gerçekleştirildi...
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Ankara Angora Lions Kulübünden
Erol Aydın, Geçmiş Dönem Başkanı
Diyabeti Gör, Harekete Geç
Kulübümüz, üzerinde çalıştığı küresel hizmet konularından biri olan “Diyabet” ile mücadele etkinliğine yeni
bir bakış açısı ile üzerinde durduğumuz farklı bir eğitim,
bilinç ve farkındalık anlayışı
getirmeye çalıştı. Anadolu Lions Diyabet Vakfı, 7’den 70’e
Aktivite Takımının katkı ve
sunumlarına 118U Küresel
Hizmet Takımı Görme Hizmet Koordinatörü Prof. Dr.
Ayşen Topalkara’nın “Erken
teşhis ve Önlenebilir Körlük”
bilgilerini içeren sunumu da
eklenince ortaya muazzam bir
program çıktı.
20’şer dakikalık Diyabet ve Görme sunumlarının ardından çocukların olimpik bir spor olan Oryantiring oyununa yönlendirilmeleri ileride “ÜÇLÜ ETKİ/TRIPLE
EFFECT” olarak anılacak olan eğitim ve farkındalık
modülünün müjdecisi olmuştur.

13 Kasım’da Lise bölümünün de katılımı ile 650’ye yakın
öğrenci ve 100’ü aşkın öğretmen ve veliye hizmet götürülerek okullarda farkındalığın önemi bir kez daha öne
çıkarılmıştır.
25 Kasım günü Ankara Kolej-Barış-Başkent-Atapark
Lions kulüplerinin de vermiş olduğu destek ve katılımla
çocuklar için çeşitli görseller, eğitim materyallerinin yanı
sıra oryantring müsabakaları sonucu birinci olan sınıflara
ücretsiz olarak 60 öğrencimize 100 saat ücretsiz Robotik
Kodlama eğitim bursu verilmesi kararlaştırılmıştır.
Engel Tanımayan Gençlerimiz Gururumuz
3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliğimiz Yenimahalle Görme Engelliler Spor Kulübü,
Anadolu Sessiz Umutlar İşitme Engelliler Derneği,
Lion dostlarımız, 3.Kesim başkanımız Raşit Metin Yö-

ney ve Mogan Lions Kulübü Başkanımız Rezan Gökten, Köroğlu Lions Kulübü Başkanımız Handan Tuğçe
Oğuz, Türkiye Körler Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri,
ailelerimiz ve çocuklarımız ile birlikte “Dünyada Engel
Tanımayan Milli Sporcularımız” kahvaltılı toplantımızda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. CNNTÜRK,
HABERTÜRK, TRT SPOR ve A HABER TV kanallarının da ilgi gösterdiği kahvaltılı sohbet toplantımızda
dünyanın en genç rekortmen kadın atletlerinden Havva
Elmalı’nın işitme engelli konuklarımız ile işaret dili ile
anlaşması iletişim ve empatinin sevgi ve samimiyet ile
birleştiğinde engellerin bir kez daha nasıl kolay aşılabileceğinin kanıtı oldu.
Çocukları Gülümsetmek Sanattır
118U Yönetim Çevresi tarafından 29 Eylül Pazar günü
Ankara Atlı Spor Kulübü
etkinlik alanında düzenlenen 1. Eğitim Hizmetleri
Şenliği Panayırı’nda milyonlara ulaşan mesajımızla
“Çocukluk Çağı Kanseri”ne
dikkat çektik. Minik gönüllülerimiz Mira Aydın,Ece
Sinem Taşdemir ve Kerem
Erdoğan kulübümüzün sosyal medya hesaplarından
görüntülü mesajları ile etkinlikte oyuncaklarını satarak
elde edecekleri geliri “BEYTÜMDER”e, Çocukluk
Çağı Kanseri ile mücadele eden derneğe bağışlayacaklarını duyurdular. Çocuklarımızın verdiği
anlamlı mesajlar ve
ortaya
koydukları gönüllülük bilinci
milyonlara
ulaşan
enerjileri umutsuzluk içinde olanlara
bir nebze olsun ışık
oldu…
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118T Eğitim Komitesinden
Yaşar Topaloğlu, 118T Eğitim komitesi Başkanı

S

arıyer Şükrü Nailipaşa Anasınıfının tüm ihtiyaçlarını İstanbul milletlerarası, Çırağan, Eski Beşiktaş,
Etiler, Kültür Lions Kulüplerimizin destekleriyle
tamamlayarak bizzat gidilerek teslim edildi.
İstanbul Milletlerarası Lions kulübü, Kireçburnu Şükrü
Nailipaşa ilkokulunun ana sınıfı için çocuk kitapları ve
çeşitli oyuncaklar sağladı.
kulüplerimiz Fuat Soylu ilkokulunda velilere Çocuk
Hastalıkları konusunda bir seminer vermiştir.
Karekök yayınları eğitim komitemize Üniversite hazırlık test kitapları gönderdi. Kitaplar, Üniversite sınavına
hazırlanan lise öğrencilerimizden, maddi durumu kitap
almaya elverişli olmayan Şişli Kuştepe Yunus Emre Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Ayküm İnci Sayın’la
birlikte dağıtıldı.

118T Lions Eğitim Komitesi olarak Harbiye Ortaokulu müzik sınıfı açılışında karşılaştığımız ortaokul son
sınıf öğrencisi Berat’a verilen söz tutuldu. Berat’ın en
büyük isteği bir saksafona sahip olmaktı. Saksafon ile
birlikte müzik Öğretmenin okul için istediği 5 adet darbuka, Eğitim komitesi olarak teslim edildi.

118T eğitim komitesi olarak çimen ev projesi kapsamında istemiş olduğumuz Sonuç Yayınları kitapları
dışında, Karekök yayınları da duyarlı davranarak üniversite hazırlık kitapları olarak 3 koli kitap göndererek
destek vermiştir.

118T İstanbul Milletlerarası Lions kulübü Ana proje
olarak Harbiye Ortaokulunda bir müzik sınıfı açılışını
yaparak eğitime önemli bir katkıda bulunmuştur.
118T eğitim komitesi işbirliği ile Yeni Etiler ve Hisar
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LION

LIONSTURKIYE.ORG

TURKEY

Çocuk Kanseriyle
Mücadele…

Eğitime Yönelik Hizmetler ve Rap Komitesi etkinliği
olarak; 26 Kasım salı günü Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Öğretmenler Günü” kutlamasına Şişli belediye başkanımız Muammer Keskin
ve eşi, Genel yönetmenimiz Orhan Turay Karaçay ve
tüm öğretmenlerimizin, Kulüp başkanlarımızın, Lion
ve Leo’ların katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Eğitim komitesi aktivitesi olarak İstanbul Milletlerarası ve Yeni Harbiye kulüpleri ev sahipliğinde 27 Aralık
Çarşamba günü Fuat Soylu İlkokulunda Etkili iletişim
semineri velilere Danışman eğitimcisi Gulfidan Kement tarafından verilmiştir.
Ağrı Tutak köyü Hacı Yusuf ilkokulundaki 25 öğrenci
için tüm kırtasiye malzemeleri Tarabya kulübümüzün
desteği ile gönderildi.
118T Yönetim Çevresi eğitim komitesi tarafından Elazığ cezaevine gönderilmek üzere koordine edilen aktivite sonucunda; İstanbul milletlerarası Lions kulübü 93
adet, Kültür Lions kulübü 53 adet, Samanyolu kulübü
10 adet, Eski Beşiktaş kulübü 50 adet ve Tarabya kulübü
42 adet kitap sağlamıştır.

“Çocuk Kanseri” projesi kapsamında; Çocuk Kanseri
Projeleri Güney - 1 Sorumlusu Ln. Begüm Özbaş’ın organizesiyle Adana’da ki Lions ve Leo Kulüpleri birlikte
(Beşocak, Adana, Büyüksaat, Seyhan,Toros, Ziyapaşa,
Reşatbey, Ceyhan, Taşköprü, YeniBaraj, Yüreğir, Büyüksaat Leo, Adana Uni Leo, Büyüksaat Leo, Beşocak - Karatas Branch) Adana Koleji konferans salonunda; Çocuk Kanserleri “Tedavide Kök Hücre ve Kordon Kanının
Yeri” konulu bilgilendirme semineri Acıbadem Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Ali Bülent Antmen tarafından gerçekleştirildi...

Diyabet ve Obezite

Adana Taşköprü Lions Kulübü ve Büyüksaat Lions Kulübü ile birlikte diyabet ve obezite konulu bilgilendirme
eğitim semineri gerçekleştirmişlerdir. Çukurova Üniversitesi diabet Uzmanı ve diyetisyen Özgen Arı tarafından
gerçekleştirilen sunumda öğrencilerin ilgisinin yoğun
olduğu gözlendi.
Taşköprü Lions Kulübü ve Büyüksaat Lions Kulübü başkanları “Sağlık ve eğitim bizim ana projelerimizden bir
tanesi, öğrencilere seminer verilmesinin en önemli nedeni çocukluktan başlayan yanlış beslenme ve daha sonra
ortaya çıkan kalıtsal ya ad sonradan oluşan hastalıklar
hakkında çocukları bilinçlendirmek, bir yaştan sonra
ailelerin beslenmelerini takip edemeyen çocuklarımıza
doğru beslenmenin önemini anlatmak ve diyabetli arkadaşlarının yaşadıkları sıkıntıları fark etmelerini sağlamak.
Bu güzel sunumu yapan sayın uzmanımız Özgen Arı’ya
ve okulunun salonunu açan Gündoğdu okullarına çok
teşekkür ederiz” dediler.
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Aile İçi Şiddetin Çocuğa Yansıması Semineri
“Mutlu Aile Mutlu Çocuk”
Halim Kızılırmak, 118 E Mutlu Aile Mutlu Çocuk Koordinatörü
Ahmet Gözlemeci, Yeşilyurt Feneri Lions Kulübü Başkanı

Y

eşilyurt Feneri Lions Kulübü 09 Mart Pazartesi günü Bahçelievler Yayla İlköğretim Okulunda
TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) Yayla
İlköğretim Okulu ve Kulübümüzün ortaklaşa düzenlediği Genel Yönetmeniniz Sayın Prof. Dr. Şevki Sözen’in
sunumu ile AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUĞA YANSIMASI konulu seminer gerçekleştirildi. 250’ye yakın aile
özellikle kadın katılımcının ve velilerin katıldığı semineri
oldukça etkin olarak gerçekleştirildi.

Aile İçi Şiddetin Kadına ve Çocuğa Yansıması Semineri
Naci Gürbüz, Avcılar Lions Kulübü Başkanı

4

Mart 2020 Çarşamba günü saat:14.00’de Türk
Dünyası Araştırma Kulübü katkılarıyla, Avcılar
Lions Kulübümüzün organizasyonu çerçevesinde,
Avcılar/Gelişim Üniversitesi Taşkent Konferans Salonunda, “Aile İçi Şiddetin Kadına ve Çocuğa Yansıma”
temalı bir konferans Prof. Dr. M. Şevki Sözen tarafından
verildi.

Konferansa Lion ve Leo konukların yanı sıra, Lion olmayan ile 350 civarı konuk katıldı. Bu konferans aynı
zamanda, MD118 ortak projesi olan “Mutlu Aile Mutlu
Çocuk” Konferanslarından birini teşkil edilmektedir.
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Aile İçi Şiddetin Çocuğa Yansıması Konferans
“Mutlu Aile Mutlu Çocuk”
Sevgi Akyüz, Yeni Ataköy Lions Kulübü Başkanı

5

Mart 2020 tarihinde; Dezavantajlı çocuklarımızın
ebeveynlerine yönelik aile içi şiddet ve cinsel istismarın işlendiği Genel Yönetmenimiz Prof. Dr. M. Şevki
Sözen’in kıymetli bilgilerini sunduğu panelimiz Zeytinburnu Belediye Evlendirme Dairesi salonunda gerçekleşti.
150’ye yakın katılımcıyla gerçekleşen seminerimiz oldukça
ses getirdi. Cengiz Dede Özel eğitim kurumuyla ortak
düzenlediğimiz konferansımıza katılan ve katkı sağlayan
herkese en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Çocuklarımız Şişli Atatürk Evinde

E

ğitim ve Kültür Komitesi ile birlikte, Yeni Harbiye
ve Milletlerarası kulüplerinin ev sahipliğinde Atatürk’ümüze “halaskâr” yani kurtarıcı unvanının verildiği ve caddenin adının Şişli Caddesi’nden Halaskârgazi
Caddesi ne değiştirildiği gün olan 28 Şubat’ta 42 öğrencimizi Şişli Atatürk evine götürülerek gezdirildi. Ardından genel merkezimizde kulüplerimizin desteği ile ikram
yapılarak, çocuklarımıza masalcı anne tarafından masallar
okunarak çocuklarımıza Atatürk sevgisini aşılayarak uğurladık.
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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Mutlu Aile Mutlu Çocuk
118R Kadın ve Aile Koordinatörlüğü Çalışması
LCIF’ten Hibe Onayı Aldı
Songül Parlayan, 118 R Kadın Ve Aile Koordinatörü

2

019-2020 Hizmet Yılımızda Kadına Şiddet ve
Çocuk İstismarı konusunda Konsey bazında Toplumsal duyarlılık yaratmak amacıyla Tüm Yönetim
Çevrelerimizde “MUTLU AİLE, MUTLU ÇOCUK”
Ulusal projemiz olarak amaçlanmıştır.
118R Yönetim Çevremiz Kadın ve Aile Koordinatörlüğümüzün önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Karşıyaka Belediyesi ile yaptığımız protokol gereği,
Ekim ayından buyana her 15 günde bir, 15 ayrı kulübümüzle, 15 ayrı yerde, çocuk istismarı ve ihmali, kadına şiddet, kadın cinayetleri ve tacizleri önlemek için
farkındalık eğitimleri yapılmaktadır. Mayıs ayına kadar
sürecek olan eğitimlerimiz kulüplerimizin de destekleriyle büyük bir başarı ile devam etmektedir.

Projemizin amacı: Mutlu Aile Mutlu Çocuk adı ile;
verdiğimiz farkındalık eğitimleri ile özellikle çocuklarla
en yakın temasta bulunan ebeveynlerde ve kadınlarda
ev ve sosyal hayatta karşılaşacakları her türlü şiddet ve
istismarda yeni bir bakış açısı ve bilinç geliştirmektir.
Güçlü, sağlıklı bir toplum için geleceğin sahibi olan çocuklarımızın psiko-sosyal ve fizyolojik açıdan, sağlam ve
istismardan uzak bir yaşam sürmesi hepimizin sorumluluğudur. Çünkü kadın ve çocuklarımız için atılmış her
adım ülkemiz için atılmış bir adımdır. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün
çocuğunu, yarının büyüğü olarak arı sağlıklı yetiştirmek
hepimizin insanlık görevidir

118R Kadın ve Aile Koordinatörlüğü olarak hazırladığımız farkındalık eğitimlerimizin paydaşları İzmir
Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik
Merkezi (ÇOGEM) ve Karşıyaka Belediyesi Sosyal
Yardım Müdürlüğüdür.
Eğitimlerimiz Belediyelerin Sosyolog, Psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından, yarım gün süren (saat
14.00/17.00 arası) 2 oturum şeklinde
• Kadınlık ve Erkeklik Rolleri
• Toplumsal Cinsiyet Rolleri
• Biyolojik Cinsiyeti Koruma ve Güçlendirme
• Çocuk İstismarı,
• Çocukların İhmali
• Sınırlar
• Mahremiyet
konu başlıkları ile; bilgilendirme sunuları, atölye çalışmaları ve oyunlarla interaktif olarak hedef kitleye verilmektedir. Hedef kitlemiz; pilot olarak seçilen anaokulu
ve ilköğretim okul velileri, merkezi mahalleler ve kent
merkezinde kalmış mahalleler, kadın dayanışma evleri
ve cezaevleridir.
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Aile içi şiddet, Kadına karşı şiddet uzun yıllar dile getirilmemiş olmasına rağmen son yıllarda en çok dile
getirilen sorunumuzdan biridir. Kadına Yönelik Şiddet
İnsan Hakları İhlalidir. Şiddet, eşit olmayan güç ilişkisinden kaynaklanan toplumsal bir sorundur. Aile içi
Şiddet ve Kadına Yönelik şiddet Fiziksel, psikolojik,
ekonomik, cinsel, sözlü her türlü şiddet oluşturan tutum
ve davranışı kapsar. Şiddet gören çocuk, Şiddet uygulamaktadır.
Projemiz ayrıca, Denizli, Aydın, Marmaris, Antalya,
Bodrum ve Manisa illerimizde de bu süreç içinde aynı
formatta yürütülmektedir.
Projede Hedeflenen Sonuç:
• Mutlu aile ve Mutlu çocuklarımız için adım atmak,

TURKEY
•
•
•
•

•

Farkındalık Yaratmak,
Lionistik duyarlılık içinde kadın-aile-çocuk sorunlarını görünür kılmak,
Sorunların çözümünde etkin rol almak,
Projeyi tüm Lions 118R Kulüplerinde ve Aydın,
Antalya, Denizli, Marmaris, Muğla illerimizde ki
kulüplerimizde dahil olarak uygulanan ,sürdürülebilir bir proje olarak yürütmek,
Şiddet gördüğü anlaşılan ve destek isteyen bireylere, üniversitelerin ilgili birimleriyle işbirliği yaparak
rehabilitasyon sürecinde yardımcı olmak.

Eğitimlere Ev sahipliği yapan kulüplerimizin eğitim
tarihleri;
• 31 Ekim 2019 Ege Pasaport Lions Klb. ev sahipliğinde Ulamış Köyü Kadın Dayanışma Evinde
• 14 Kasım 2019 Ümit Lions Klb. ev sahipliğinde
Karyıyaka-Bülent Ecevit Kültür Merkezinde
• 28 Kasım 2019 Alsancak Lions Klb. ev sahipliğinde
Bizim Ev Çocuk Sokak Çocuklarını Koruma Dern.
de
• 12 Aralık 2019 Alaybey Lions Klb ev sahipliğinde
Karşıyaka-Kemal Anadol Mahalle Merkezinde,
• 26 Aralık 2019 Bostanlı Lions Klb. ev sahipliğinde
Foça Türk Kadınlar Birliği Merkezinde
• 30 Ocak 2020 Metropolis Çeşme Lions Klb. ev
sahipliğinde Buca-Belenbaşı İlköğretim okulu velilerine
• 13 Şubat 2020 Göztepe Lions Klb. ev sahipliğinde
Karşıyaka-Cumhuriyet Mahalle Merkezinde
• 27 Şubat 2020 Lozan Lions Klb. ev sahipliğinde
Sasalı Kaklıç Kültür Merkezinde
• 12 Mart 2020 Kahramanlar Lions Klb ev sahipliğinde Karşıyaka-İsmail Cem Kültür Merkezinde
• 26 Mart 2020 Damlacık Lions Klb. ev sahipliğinde
Damlacık spor salonunda Damlacık Mahalle sakinlerine
• Mart 2020 Menemen Lions Klb ev sahipliğinde
Menemen Belediyesinde
• 16 Nisan 2020 Fokai Lions Klb ev sahipliğinde Bülent Ecevit Kültür Merkezinde
• 30 Nisan 2020 Güzelyalı Hatay Lions Klb. ev sahipliğinde Şerif Tikveşli İlköğretim okulu velilerine
• 14 Mayıs 2020 Karşıyaka Çarşı Lions Klb. ev sahipliğinde İsmail Cem Kültür Merkezinde
• 28 Mayıs 2020 Egepasaport Lions Klb. ev sahipliğinde Çiğli Belediyesinde

Mart ayı itibariyle gelinen sonuç;
• Farkındalık eğitimlerimizin Mart ayı itibari ile
onuncusu gerçekleşecektir. Farkındalık eğitimlerimiz amacına ulaşmaya başlamıştır.
• Bugüne kadar 3 vaka eğitimler sonucunda yardım
için başvuruda bulunmuştur. 2 aile istismar konusunda, 1 kadın şiddet konusunda psikologlarımızla
rehabilitasyon sürecindedir. Dileğimiz ihtiyaçları
olduğunda yanlarında olduğumuzu hissetmeleridir.
Eğitimlerde çoğu kadınımız biz bunları yanlış uyguluyormuşuz (çocuğumuzu yanlış seviyormuşuz,
haklarımızı bilmiyormuşuz v.b. gibi cümlelerini sarf
etmektedir. Bu da bu süreçte doğru ilerlediğimizin
göstergesidir. Özellikle eşleri içinde aynı eğitimi ayrıca talep etmektedirler.
• Mutlu Aile Mutlu Çocuk Projesi ile Konsey bazımda 3500 kişiye ulaşılabilmek hedeflenmiştir. Biz
118 R olarak yaptığımız bu farkındalık eğitimleri
ile 1500 kişiye ulaşacağız
• Belediyeler hazırladığımız duyuru afişlerini kendi
sitelerinde de yayınlamaktadır. Baştan beri amacımız olan STK-MEDYA-DEVLET işbirliğimiz
elbirliği ile devam etmektedir.

Ayrıca Bu süreç içinde, Uluslararasına başvurusunu yaptığımız LCI hibe başvurumuz da kabul onayı almıştır.
118 R Yönetim çevremiz Kadın ve Aile Koordinatörlüğü olarak ilk kez LCI Hibe fonundan yararlanacağız.
Eğitimlerimizde Ev sahipliği yapan kulüplerimiz hedef kitlelerimize mor renkli, Mutlu Aile Mutlu Çocuk
Logolu şalları hediye ederek, eğitimlerin kalıcı olmasını
amaçlamışlardır. Bilindiği gibi mor renk uluslararasında
şiddete karşı orak olarak kullanılan bir renktir.
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Projesinde her daim yanımızda olan, güven desteğini esirgemeyen 118 R Genel
Yönetmenimiz Kemal Çenberci’ye, 118 R Kadın ve Aile
Koordinatörlüğü Takım üyelerime ve LCI Hibe başvuru sürecinde yardımcı olan LCIF Takım Üyesi Evrim
Uysal’a ve olmazsa olmazlarımız 118 R Yönetim Çevresi
Kulüplerimize teşekkür ederim.
“Farklılıklarımız Renklerimizdir” diyerek en içten Lions
sevgi ve saygılarımı sunarım.
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Yarı Dönemde Ortadoğu Lions...
Görme Bozukluğu Aktivitesi
Prof. Dr. Aysun İdil kulübe görme hastalıkları ve az görenler konulu sunumunu gerçekleştirmiştir.

Piknik Aktivitesi... Kulübe fon oluşturmak için piknik
aktivitesi düzenlenmiştir.

Lösev’e 1040 lira kurban
bağışında
bulunulmuştur. Ayrıca Lösev’e Çocuk
Kanseri İçin Bağış... Çocuk
kanseri için Lösev’e bağışta
bulunulmuştur.
Sıhhiye pazarında aşure aktivitesi gerçekleştirilmiştir.
Yaptırılan aşureler yaklaşık
1000 kişiye dağıtılmıştır.

Kitap Satışı... Ln Mehmet Saraçlar kabine toplantısında kitabının satışını yaparak gelirini Ankara Orta Doğu
Lions Kulübü Burs komitesine bağışlamıştır.

Oya Akın Yıldız kolejinde Sn Ln Dr Sena Karluk görme farkındalığı konulu sunumunu yapmıştır.

Hijyen Eğitimi... İsmail Enderuni ortaokul öğrencilerine genel hijyen kuralları ile ilgili seminer verilmiştir.
Görme Farkındalığı İçin Maç... Görme farkındalığı
için iki görme engelli takım arasında futbol maçı düzenlenmiştir. Göğüslerinde Lions logoları taşıyan takımların maçı TRT 2 spor kanalından canlı yayınlanmıştır.

Obezite ve Beslenme Eğitimi... Ayvalı da 4- 6 yaş ilkokul çocuklarına beslenme ve obezite hakkında eğitim
verilmiştir.
Organ ve doku nakli Ankara bölge koordinatörü tarafından farkındalık semineri verilmiştir. 10 lion organ
bağışında bulunmuştur.
Ankara’nın başkent oluşunun 96.yılı kutlanmıştır.
Eğitim İçin Bağış... Ayvalı da bir ilkokula müzik sınıfı
için müzik aletleri alınmış ve bağışlanmıştır.
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İl Genel Meclisi ilkokulunda öğrenci ve öğretmenlere
diyabet hakkında seminer verilmiş, kan şeker taramaları
yapılmış, kan basınçları ölçülmüştür ve farkındalık için
öğrencilere elma dağıtılmıştır.

İzmir Güzelyalı Hatay
Lions Kulübü’nden
Melek Aracagök, Dönem Başkanı

Beslenme ve Obezite Eğitimi... Çocukluk çağı beslenmesi ve obeziteden korunmak için İl Genel Meclisi ilkokulunda seminer düzenlenmiştir.

Hastane Oda
Tefrişi

Çocuk Kanserli Hastaların Desteklenmesi... Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım hasta konuk evine
kanserli çocukların aileleri için kuru erzak bağışında
bulunulmuştur.

İzmir
Güzelyalı
Hatay Lions Kulübü tarafından İzmir
Tepecik Kadın Doğum Hastanesi’nde yaptırılan hasta
odasının açılışı 26 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00’de
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118R Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Sayın Kemal Çenberci ile
1995 - 96 Dönemi Genel Yönetmeni Sayın Özcan Şenaçıkol’un kurdeleyi kesmeleri ile gerçekleştirilmiştir.
Tüm masrafların sponsorlar aracılığı ile karşılandığını
belirten Kulüp Başkanı Melek Aracagök bir yılda 300
hastanın odada tedavisinin yapılabileceği bilgisini verdi.
Atatürk Büstü

Görme Engellilerin Desteklenmesi... 19 adet beyaz
baston alımı için kulüpte fon oluşturulmuştur.

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübü tarafından yaptırılan Aslanlar İlkokulu’nun yıpranan Atatürk Büstü
boyalanıp cilalandıktan sonra yenileme çalışmaları
tamamlanarak okula 16 Kasım 2019 tarihinde teslim
edilmiştir.

Pediatrik Onkoloji Kitaplığına Bağış... AÜTF pediatrik onkoloji kütüphanesine koordinatör Ln Ömür Ersoy ile birlikte kitap bağışında bulunulmuştur.
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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Ev Rahatlığında Destek
Yazan: Jamie Weber
Çeviri: Aslı Simin Kalkın

Ç

ocuğunuzun kanser olduğunu öğrenmek
akıl almaz bir şeydir. Doktorun ofisinde
oturup, ondan gelen kelimeleri anlamaya
çalışarken dünyanın başınıza yıkıldığını hissettiğiniz bu anı asla unutamazsınız. Özellikle tedaviye
veya tedavi sonrası bakıma sahip olmayan dünyanın bazı bölgelerinde zihninizin en kötüsünü düşünmesi kaçınılmaz olur.
Bosna Hersek’te çocuklara kanser tedavisi uygulayan yalnızca bir hastane vardı ve Uluslararası
Lions ve Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) harekete
geçene kadar hastanede bir takip programı yoktu.
Ekonomik zorluklar ve mesafe, düzenli kontrolleri
sürdürmeyi zorlaştırır, bu nedenle birçok çocuk ve
aileleri tedavi tamamlandıktan sonra kendi başlarına kalırlardı. Çocukların yüzde 75’i tedaviden
sonra komplikasyonlar yaşardı. Yerel Lions üyeleri,
toplumlarındaki çocukların ihtiyaç duydukları bu
önemli bakıma ulaşmalarını sağlamak istedi. Lions’un yerel kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan
Association Heart for Children (AHfC), LCIF ile
birleşti ve elde edilen 36.900 ABD Doları tutarında bir Eşleştirme hibesi ile ülkenin çocukluk çağı
kanserinden kurtulanlar için ilk mobil takip programını kurması için gereken finansmanı sağladı.
Çocuklar, ortaya çıkan komplikasyonların yanı sıra
psikolojik problemler, gelişim geriliği veya kanserin yeniden ortaya çıkması gibi sorunlar yaşayabilir.
Okula gitmemek, çocuklarda öğrenme zorluğuna
yol açabilir. Arkadaşlarıyla ilişki kurmakta zorlanabilirler ve hayata yeniden uyum sağlarken ve gelecekteki sağlıkları konusunda etkin hale gelirken
onları desteklemek için bir programa ihtiyaçları
olabilir. Ayrıca, çocukluk çağı kanserinden kurtulanların ebeveynleri ve kardeşleri sıklıkla anksiyete,
depresyon, travma sonrası stres bozukluğu semptomları ve suçluluk duyguları yaşarlar. Bu ailelerin,
sadece iyileşme sürecindeki çocukları için değil,
diğer çocukları için de iyi bir rehberlik desteğine
ihtiyaçları vardır.
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Nejra Musić, çocukluk çağı kanserinden
kurtulan akran danışman

Lions, Lions ve AHfC tarafından belirlenen çocukları ülke çapında ziyaret edebilmek için gerekli tıbbi
ekipmana sahip bir minibüs satın aldı ve gerekli donanımı sağladı. Her ziyaret, çocuklarla, çocukluk çağı
kanserinde uzmanlaşmış bir doktor, bir hemşire, bir
psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir eğitimciden
oluşan eksiksiz bir ekip buluşturuyor. Ekip ayrıca, bir
akran danışman ve genellikle genç bir kanser hastası
içeriyor. Akran danışman çocukla ilişki kurabilir ve
ona umut verici bir örnek olabilir. Ekip, çocukları değerlendirir ve gelecekteki bakım takibi için bir plan
geliştirir. Lions ve AHfC sayesinde, minibüs her yıl
kanserden iyileşen 200 çocuğa ve ailelerine hizmet
verecek ve bu hizmetleri ücretsiz olarak sağlayacak.
Çocukluk çağı kanserini yenmiş bir akran danışman
olan Nejra Musić, “Çocuklarımızın yüzlerine bir gülümseme getireceğimizi bildiğim için bu minibüste
olmaktan çok mutluyum” diyor. “Bunun gerçekleştiğini gördüğümüz için çok mutluyuz.”
LCIF’in kanserli çocukların hayatlarını iyileştirmek
için Lions’a verdiği destek hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lcif.org/childhoodcancer adresini
ziyaret edin.

KAMBOÇYA

TURKEY

Misyon Kapsamı
Çeviri: Aslı Simin Kalkın

K

amboçya’daki Lions üyeleri, önemli olanın kazanmak ya da kaybetmek değil, oyunun nasıl ve
kiminle oynandığı olduğuna inanıyor.

OSEAL Leo Forum 2020’nin organizatörleri, zihinsel
engelli bireyleri, engelli olmayan takımlarla bir araya
getiren Birleşik Sporlar Özel Olimpiyatları’nı düzenlemek için Özel Olimpiyatlar Asya Pasifik (SOAP) ve
Özel Olimpiyatlar Kamboçya ile bir araya geldi.
Forumun amacı, Özel Olimpiyatlar ve Lions ortaklığı konusunda farkındalık yaratmaktı. Birleşik Sporlar,
zihinsel engelli bireyleri zihinsel engeli olmayanlarla
bir araya getirmenin, dostluk ve anlayışa giden bir yol
olduğunu benimseyen bir felsefedir ve bu nedenle, bu
ilkeleri forumda uygulamak çok doğru bir yöntem oldu.
Avrupa ve Avrasya Özel Olimpiyatlar Başkanı ve Genel Müdürü ve aynı zamanda bir Lions üyesi olan David Evangelista “Özel Olimpiyatlarda, sporcularımıza
hem oyun alanında hem de saha dışında performanslarını en iyi şekilde göstermeleri için bu fırsatı verenlere
müteşekkiriz.” diyor.
Bir Leo üyesi, bir Özel Olympiyatçının,
oyun başlamadan önce ayakkabılarını
kontrol etmesine yardımcı oluyor
girmişti. Bu oyunu foruma dahil etmek, katılımcıların
yerel kültürü daha iyi anlamalarına yardımcı oldu.

Leo takımı, OSEAL Leo forumunda zafere ulaşmak
için Özel Olimpiyatçılar ile bir araya geliyor
Kamboçya’nın Kampong Thom bölgesinden yüz yirmi Leo ve Lions üyesi ve 30 Özel Olimpiyat sporcusu,
Kamboçya’da çok popüler ulusal sporlar olan beş kişilik
futbol ve geleneksel halat çekme sporunda yarışmak
için Angkor Bira Futbol Kulübü’nde bir araya geldi.
2015 yılında, halat çekme sporu, Kamboçya’daki (ayrıca
Güney Kore, Vietnam ve Filipinler’deki) kültürel önemi nedeniyle tanınmış ve BM Kültürel Miras listesine

Futbol için her biri beş veya altı Leo / Lions üyesi ve
üç Özel Olimpiyat sporcusundan oluşan dört birleşik
takım, halat çekme içinse her biri sekiz veya dokuz Leo
/ Lions üyesi ve iki veya üç sporcudan oluşan sekiz takım oluşturuldu. Oynamayan forum katılımcıları ise
etkinliğin fotoğraf ve video kanalıyla belgelenmesine
yardımcı oldu.
Bazı Leo üyeleri ilk defa halat çekme oyunu oynuyordu. Bazı Özel Olimpiyat sporcuları ise spor için ilk kez
başka bir bölgeye seyahat ediyordu. Etkinlikten önce
Lions ve Leo üyeleri sporcuların antrenman yapabilmeleri için onlara ayakkabı, forma ve futbol topu verdi.
Ortaklık, katılımcıların Özel Olimpiyatların ruhunu
öğrenmesi ile birlikte, Birleşik Spor faaliyetlerinin spor
yoluyla katılımı nasıl sağlayabileceğine dair büyük bir
deneyim oldu.
Her şeyden önemlisi, herkes çok eğlendi.
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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İzmir Çeşme Metropolis Durmuyor…
Didem Şahin, Dönem Sekreteri

İzmir’in İki Lions Kulübü Hayvanlar İçin
Gücünü Birleştirdi

diyabetini önleme ve korunma yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerle, anne adayı ve annelerin diyabet hakkında
bilinçlendirilmesini sağladı.

Kadına Şiddet

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü ve İzmir Kemalpaşa Lions Kulübü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma
günü etkinlikleri kapsamında Kemalpaşa Armutlu Hayvan Barınağını ziyaret etti. Özel Küçük Yıldızlar Kreş ve
Anaokulu öğrencileriyle hayvan dostlarını seven kulüp
üyeleri, bu özel günde de 150 Kg mama bağışında bulundular. Kemalpaşa Belediye Başkanı Sn. Rıdvan Karakayalı ve ekibinin de eşlik ettiği aktivitede, İzmir Çeşme
Metropolis Lions Kulübü üyelerinden Hayvan Hakları
Hizmet Koordinatörü Sn. Lion Lale Özdanon ile birlikte sessiz Can’lar için olanakların genişletilebilmesi ve
ileriki günlerde tekrardan bir araya gelinerek projelendirme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için toplantı
sözü verildi.

Diyabetsiz Aileler, Sağlıklı Nesiller

Kulübümüz, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle, Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2018-19
yıllarını kapsayan, Dünya Diyabet Günü ‘Diyabet ve
Aile’ temasını, 17 Kasım 2019 Pazar günü kulüp üyelerinden Kadın Doğum Uzmanı Dr. Hakan Ünal’ın sunumuyla İzmir’in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Köyü’ndeki
kadınlara yönelik ‘Gebelikte Diyabet’ konulu semineri
düzenleyerek işledi. Diyabet ile ilgili farkındalıkları artırmak, diyabetten etkilenen aileleri bilinçlendirerek desteklemek, diyabetin önlenmesine, bakım ve eğitiminde
ailenin rolüne ilişkin önemin vurgulanmasını amaçlayan
seminerde gebelik döneminde gelişen diyabet, gebelik
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28 Kasım Perşembe günü İzmir Konak Best Western
Hotel’de gerçekleşen, yeni nesil çocuklarda görülen ‘Davranış Bozuklukları’nın incelendiği İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü’nün hayata geçirdiği projesi Öğren &
Öğret Programının 5. haftasında, 118 K Yönetim Çevresi’nden programa katılan Sayın Lerzan Kahvecioğlu’nun
hazırladığı ‘Turuncu Kurdele’lerle ‘Kadına Şiddete Hayır’ diyen Lion ve Lion dostları, günümüz ailelerinde ve
çocuklarında yaşanan problemlere ve bu problemlerin
çözüm yollarına dair eğitimlerin alındığı bu güzel ve anlamlı eğitim programında yeni nesil çocuklarda görülen
davranış bozukluklarını öğrenirken, onları yetiştiren kadın ve annelerin yaşadığı şiddet için de farkındalık oluşturdular.

Kardeş Kulüp

22 Kasım 2019 akşamı güçlü bir katılımla İstanbul Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Kardeşleşme Töreninde İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü
ve İstanbul İdealtepe Lions Kulübü güçlerini birleştirdi. Geçmiş dönem Genel Yönetmeni Sayın Lion İsmet
Özer Balta’nın tören yönetmenliğinde gerçekleşen Kardeşleşme Töreninde, büyük hizmetlere imza atmış iki
kulübün de kardeşleşmekten kıvanç duyduğu görüldü.
İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü ve İstanbul İdealtepe Lions Kulübü kardeşleşmenin hizmetlerine çok
daha güç katacaklarını belirtti.

TURKEY

Açlıkla Mücadele

neği ile birlikte 16 Aralık’ta “Değişimin Sesini Duyuyor,
Tarzımızı Konuşturuyoruz” ortak aktivitesini gerçekleştirerek, Aktivite kapsamında 12 işitme engelli hanımefendiye yeni yıl öncesi hediye ettikleri saç kesimi ve saç
bakımı ile işitme engelli kadınlarımızı gülümseterek onları mutlu ettiklerini ifade etti.

Sen Hep Güzelsin
Kulübümüz, 5 Global Hizmetlerimizden biri olan “Açlıkla Mücadele” hizmetimiz kapsamında, 18 Aralık’ta
Basmane ilçemizde bulunan bir ortaöğretim okulumuzda okuyan 350 öğrencimize İzmir Girit Lokantası sponsorluğunda Tavuklu Pilav & Ayran dağıtımı aktivitemizi
gerçekleştirerek, çocuklarımızın yüzlerini gülümseterek
onları mutlu ettiklerini ifade etti.

Jeotermal Enerji Kuyularına Hayır

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü, Aydın Lions
Kulübü ve Aydın Efeler Lions Kulübü ile birlikte 15
Aralık Pazar günü çok özel bir etkinlikte bir araya geldiklerini, “Topraklarımızda Jeotermal Enerji Kuyularına
HAYIR “ diyerek Kızılcaköy halkıyla birlikte hareket
ederek Çevre farkındalığı yarattıklarını ve aynı akşam,
Kasım ayında Belenbaşı Köyü’nde ilkini gerçekleştirdikleri “Diyabetten Korunma ve Gebelikte Diyabet “ konulu
Bilgilendirme Seminerlerinin ikincisini Kızılcaköy’deki
Köy Kadınlarımıza yönelik olarak Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Sn. Ln. Hakan Ünal’ın değerli sunumu
ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Değişimin Sesini Duyuyor, 		
Tarzımızı Konuşturuyoruz!

Kulübümüz, İzmir Karşıyaka Yalı Lions Kulübü, İzmir
Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri
Odası ve İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Der-

Kulübümüz, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü kapsamında SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde tedavi gören 0-2, 4-8 ve
10-16 yaş gruplarındaki 30 çocuğa çok sayıda Lion dostunun bağışlarıyla verdiği destekle Bere, Bone ve Bandana hediye etti. İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü 2019-2020 Hizmet Dönemi Başkanı Didem Şahin,
“SEN HEP GÜZELSİN” Sloganı ile yola çıktığımız
hizmetimizde amacımız çocuklarımızı gülümseterek onları mutlu etmekti dedi.

İsveç’ten Mültecilere…

İsveç Lion’ları Türk Kızılay’ı aracılığı ile İdlip’ten göçmek zorunda kalan Suriye’li mültecilere 1000 adet
erzak kolisi, 1000
adet hijyen kutusu,
2000 çorap, 1000
kışlık bot, 500 döşek ve 500 adet
soba
sağlamıştır.
Yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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Ethemefendi Lions Kulübü’nden...
Fevziye Tartancı, 2019-20 Dönem Halkla İlişkiler Sorumlusu

İ

stanbul Ethemefendi Lions Kulübü, döneme
Gençlerarası Değişim Programı (GAD) dahilinde
ülkemize gelen öğrencilerle Polonezköy Cam Sanat
Merkezi‘ni ziyaret ederek başladı. Gençler cam üfleme
zanaatını öğrenerek; camdan nazar boncuğu, bileklik ve
rüzgar çanı yapmayı deneyimlediler. Atölye sonunda
yaptıkları ürünler kendilerine hediye edildi.

Kulüp üyeleri tarafından, Ağrı‘nın Tutak ilçesindeki ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye kışlık kaban ve bot gönderildi.

Ağustos ayında kulüp üyelerinden ve çevrelerinden temin edilen ikinci el çocuk kitapları ve oyuncaklar, Urla
Barbaros Köyü’ndeki Hobbit House’a teslim edildi. 30
Ağustos’da açılışının yapılacağı 22. Atatürk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Odası’na bir dokunuş da Ethemefendi Lions‘tan geldi.

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü, 13 Eylül tarihinde Selami Çeşme Özgürlük Parkı‘nda Lions‘un hizmet
alanlarının tanıtımını yapılarak, 118Y Lions Kulüpleri‘nce kutlandı. Ethemefendi Lions Kulübü üyeleri, çocukluk çağı kanserlerinde farkındalık oluşturmak için
çocuk kanseri logolu 100 adet bez çanta ve broşür dağıttılar.

Kulüp üyeleri, çevre farkındalık etkinliği olarak 200
adetten oluşan defne tohumları ile hazırladıkları defne
bilgi broşürleri ve el emeği ile hazırladıkları kitap ayraçlarını dağıttılar.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde kulübün liderliğinde, Uluslararası “Let’s Do It”
organizasyonu ile bağlantılı olarak bütün dünyada 150
ülkede aynı zamanda birçok STK ile birlikte Moda sahilinde 600 kişi 700 poşet çöp toplandı. Hep birlikte
“Çevre için biz de varız” dediler.
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31 Ekim tarihinde Necmiye Güniz İlkokulu’nu ziyaret eden kulüp üyeleri, bir adet projeksiyon aleti ve ana
sınıfı için el becerilerini geliştirici oyun setleri hediye
ettiler.
1 Kasım tarihi itibariyle kadınların sanatsal yönlerini
geliştirmek amacıyla, kulübün kurucu üyesinin eğitmenliğinde Kayışdağı Lions Ataevi’nde 10 kursiyerin
katılımıyla hizmet projesi olan Resim Atölyesi gerçekleştirildi.

TURKEY

Ethemefendi Lions Kulübü, “Kendime Geldim” adlı
Kişisel Gelişim Atölyesi Hizmet Projesi‘ni Kayışdağı
Lions Ataevi’nde başlattılar. Kasım ayı boyunca Kişisel
Gelişim Uzmanı‘nın liderliğinde, altı hafta sürecek olan
ve 15 kadın kursiyerimizin katılacağı atölye; “Şimdi ve
Burada” , “Göründüğü Gibi Mi?” , Anahtar Bende” , Bu
Kimin Gökyüzü?” , “Felsefi Düşünce” ve “Büyüklere
Masallar” başlıklarından oluşmakta.

Kulüp; 13 - 17 Kasım tarihlerinde Kıbrıs ziyaretini gerçekleştirdi. İlk gün Girne SOS Gençlik Merkezi’nin
ihtiyacı olan Bisiklet Parkı’nın açılışını, ikiz kulüpleri
olan Girme Akdeniz ile ortak aktivite olarak yaptılar.
Dünya Diabet gününde ise, ikiz kulüpleri olan Girne
Özgürada ile ortak aktivite olarak sloganlarla diabet
farkındalık yürüyüşü ve diabet taraması yaptılar. Ayrıca
birlikte Girne 23 Nisan İlkokulu’na kitap ve kırtasiye
desteğinde bulundular.

26 Kasım tarihinde 118Y
Yönetim Çevresi kulüpleri
ile birlikte 6 Nokta Körler Vakfı‘nı ziyaret ederek,
Vakfa Bağımsız Yaşam ve
Beceri Edinme Eğitimi
için yatılı olarak beş buçuk
aylığına gelen görme engelli bir gence akıllı (konuşan) telefon teslim edildi.

28 Kasım tarihinde kulüp olarak, Lions İlkokulu Veli
Atölyesi bünyesinde doktor olan Lion arkadaşları tarafından sunulan “Diabet ve Beslenme” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer sonunda örnek sağlıklı
atıştırmalık paketleri ve diabet bilgilendirme broşürleri
dağıtıldı. Bir adet diabet ölçüm cihazı okul idaresine
armağan edildi.
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Ankara Yıldız Lions Çalışıyor...
Aslıhan Yazan Ilgar, Kurucu Başkan
karşılanmasının yanı sıra yemeğe katılamayan kadınlar
için sığınma evine börek ve baklava gönderdiler.

A

nkara Yıldız Lions Kulübü, “Söyleşi Toplantıları”na aralıksız devam ediyor. Toplantıların
ilkinde Geçen Dönem Konsey Başkanı Sayın
Nasuhi Öndersev konuşmacı oldu. Sayın Öndersev’in
Lions ve Leo ile ilgili yaşadığı eşsiz deneyimi paylaştığı
toplantıya 60 dinleyici katıldı.
İkinci söyleşi Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörümüz
Sayın Nesim Levi’nin katılımı ile gerçekleşti. Lions-Türkiyeden Dünyaya‘ konulu söyleşi Ankara Maltepe Lions
Kulübü ile ortak olarak gerçekleştirildi. “Lions-Türkiye’den Dünyaya” temalı söyleşiye yoğun ilgi vardı.
“Geleceğe Nefes Projesi“ne destek olan kulübümüz, Batıkent AOÇ arazisinde 300 adetten fazla fidanın dikimini gerçekleştirdi. Ayrıca fidan sahiplenen kulüp üyeleri,
çevreyi temizleme etkinliği düzenlediler.
Karataş Ortaokulu’nda eğitim veren 16 öğretmene, ALDİVAK Başkan Yrd. Sayın Suna Demirgöz tarafından
18 Kasım’da 1. Diyabet Semineri verildi. Ayrancı Anadolu Lisesi’nde eğitim veren 30 öğretmene, yine ALDİVAK Başkan Yrd. Sayın Suna Demirgöz tarafından 20
Kasım‘da 2. Diyabet Semineri verildi.

Kulüp üyeleri, Yenimahalle Zübeyde Konuk Evi’nde
kalmakta olan hasta ve hasta yakınlarına 1 Aralık’ta bir
moral ziyareti gerçekleştirdiler. 14 kg su böreği, baklava
ve meşrubat götüren kulüp üyeleri, 150 parçadan fazla
kıyafet ve tekstil ürününü bağışladılar.
Çankaya
Belediyesi’nin
de desteği ile Ankara Yıldız Lions Kulübü üyesi
Uzman Klinik Psikolog
Meryem Oğuzhan tarafından “Aile ve Çocuk İlişkisi” konulu seminer verildi.
Yaklaşık 70 kişilik dinleyici
ile gerçekleştirilen seminere Kadın Sığınma Evi‘nde
kalan kadınlar, Ankaralılar
ve Lion’lar katıldı.

Avrasya Türk Radyo
Programı

Kulübün Kurucu Başkanı
Sayın Ln. Aslıhan Yazan
Ilgar, 18 Ocak tarihinde
Avrasya Türk Radyosu’ndan Vahide Çakır’la Üç
Damla Mutluluk Radyo
Programında Lions hakkında bilgilendirme yapmak
üzere canlı yayında konuk konuşmacıydı.
Kulüp üyelerince, Türkiye Körler Vakfı’na 5 koli kadın ve
erkek kıyafetleri ile ayakkabı, çanta bağışında bulunuldu.

22 Kasım’da, Batıkent Kadın Sığınma Evi’nde kalmakta olan kadınlara ve çocuklarına sazlı, sözlü ve eğlenceli
“Moral Yemeği” düzenlendi. 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın İlknur Türkkaan’ın da katıldığı yemekte, Ankara Kolej Lions Kulübü Başkanı Sayın Eser
Mutlu, kadınlara Kahkaha Yogası ve Nefes Terapisi yaptırdı. Şiddete uğrayan kadınlara moral olmaya çalışan Lion’lar; oyuncak, kitap, kıyafet, elektrikli ısıtıcılar, diyabet
ölçüm aleti, baskül ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaçlarının
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Babil Lions’tan Örnek Aktiviteler
Nilüfer Sabancı, Dönem Sekreteri

Çocuk Şenliği
Babil Lions Kulübü öncülüğünde; Yenişehir Lions, Mersin Lions ve Babil Lions Kulübünün ortak etkinliği olan
çocuk şenliği çok büyük ses getirdi. Mezitli demokrasi
Meydanı’nda yapılan etkinliğe, Mezitli halkı ile birlikte tüm Mersin halkı katılım gösterdi. Ayrıca çevredeki
devlet okulları ve özel okullardan yoğun bir katılım vardı.

Babil Lions olarak Körlüğe
dikkat çekmek, şenliğimize katılan çocuklarımıza
birazda olsa engelli dostlarımızın yaşadığı zorlukları
hissettirebilmek için Mersin Altınokta Körler derneğinin de desteğiyle etkinliğimizi gerçekleştirildi.
Lösemili Çocuklar

Çocuk şenliğimize Mersin İçel Koleji, Bilim Kent Koleji, Mersin Bil Koleji, Mezitli Örgü Evi, Mersin Nur
Turizm, Sihirli Parmaklar Çocuk Atölyesi, Fitom Butik,
Ayşe Fahrioğlu bez bebek, Hülya Akın sanatsal faaliyetler ve cadde ajans katılarak sponsor oldular. En büyük
desteği veren Mersin büyükşehir Belediyesi ile Mezitli
belediyesine ve sponsor olarak etkinliğe katılan tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Buradaki kermesten
elde edilen kazanç Eğitime destek vermek için kullanacaktır.

Mersin Babil Lions, Lösemili çocuklarımıza destek
olmak ve yüzlerinde birazda olsa gülümse yaratabilmek için organik ipliklerle
işlettiğimiz oyuncak bebekleri onlara hediye etti. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Dünya Görme Günü
Dünya Görme Günü, tüm dünyanın dikkatini körlük ve
görme azlığı üzerine çekmek üzere her yıl Ekim ayının
ikinci haftası, Perşembe günü düzenlenmektedir. Mersin
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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Tarsus Anıt Lions’tan
Binnur Kartaloğlu, Dönem Sekreteri
Kulübümüz, Tarsus Takbaş Köyü Sosyal Parkında çevre
temizliği yapmıştır.

Gezici Kütüphane projesi kapsamında Aksaray’ın Çekiçler Köyü ilkokulu kütüphanesine içerisinde Nutuk
kitaplarının da bulunduğu çeşitli çocuk kitapları koliler
halinde bağışta bulunuldu.

Uluslararası çocuk kanseri projemizin 2018-2019 hizmet döneminde başlatılarak sürdürülebilir proje kapsamında ilik nakli kanser hastası öğrencimizin odası döşenerek ödeneği yapılmayan bazı ilaçları kulübümüzce
karşılanmıştır. 2019-2020 çalışma dönemimizde aynı
ailenin ihtiyacı olan bulaşık makinesi Tarsus Anıt Lions Kulübü olarak kanser hastası çocuğumuzun annesine hediye edilip ayrıca çocuğumuzu da çeşitli hediye ve
oyuncaklarla mutlu ettik.

Türkiye genelinde bir ilk olan sesli satranç kitabı Tarsus Anıt Lions Kulübü başkanı Seval İkiz tarafından
Görme engelliler sınıfı miza sesli satranç kitabı dağıtılmıştır.

Çocuk Üşümesin etkinliğinde BİZ YAPARIZ dedik ve
Yenice Atatürk ilköğretim Okulu çocuklarını giydirdik.
Mont Dağıtımında kulüp üyelerimiz okul müdürü yardımcısı ve öğretmenleri eşlik etti.

Başkan Seval İkiz ve kulüp üyeleri Çocuklar Üşümesinin 3. etkinliğinde Tarsus Kurtuluş ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve çorap dağıttı.

Toplumunuzdaki çocuklara
Barış Posteri Yarışması’na girerek
yaratıcılıklarını sergileme olanağı tanıyın.
Barış posteri kiti sipariş ederek
onlar için ilk adımı atın.
Ayrıntılı bilgi için
lionsclubs.org
web sitesine girebilirsiniz.
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Ümitköy Lions’tan
Gönül Ceylan
Kulübümüz, 4. ve 5. Kesim Kulüplerinin ev sahipliğinde,
Mersin-Taşucu’nda düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenine” katıldı.

Ümitköy Lions Kulübümüzün ortak organizasyon olarak yedi kulübümüzle birlikte düzenlediği, Çankaya Belediyesi Çayyolu yerleşkesinde; çevre halkımız, sığınma
evlerimizdeki kadın ve çocuklarımızın yüksek katılımlarıyla “Mutlu Aile Mutlu Çocuk” projesini Uzman Psikolog Meryem Oğuzhan’ın sunumuyla gerçekleştirildi.
23 Ocak tarihinde; Ümitköy Lions Kulübü adına Açlık
Aktivitemiz için, Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevine yiyecek bağışı yapıldı.

Ümitköy Lions Kulübü olarak, Ankara Üniversitesi Beşevler yerleşkesindeki “Patili Dostlarımızı” ziyaret ederek, onlarla ilgili bilgiler aldık. İhtiyaçları olan mama
yardımında bulunuldu.

Yenimahalle Zübeyde Hanım Konukevi’ne Kurban Bağışında bulunuldu.

Adana yeni Baraj Lions
Kulübünden

M.E.V. Koleji’ndeki öğrencilere, doktorumuz Aydan
Oral tarafından “Diyabet Farkındalığı” sunumu yapılarak, günümüzde bu konunun ne kadar önemli olduğuna
dikkat çekilmiştir.

Ümitköy Lions Kulübümüzün de paydaşı olduğu TÜRK
İŞARET DİLİ projesi için; Ankara Üniversitesinde her
sınıfta 25 öğrenciden 3 sınıf açılarak, 3 öğretmen tarafından verilen eğitimin sonucunda “Türk İşaret Dili Eğitimi” sertifika törenine katılındı.
Ümitköy Lions Kulübümüzün de 2 öğretmen temin
ederek paydaşı olduğu “Lions Quest Eğitimi” Sertifika
Törenine katılındı.

Genel Yönetmenimiz Sn. İlknur Türkkaan’ın dönem
projelerinden “Patili Dostlar” projesi kapsamında, 6
Kasım 2019 Çarsamba günü Adana Yeni Baraj Lions
Kulübü olarak Sokağa atılmış 5 patili dostumuza kulübeler temin edilmiş, bakımları ve beslenmeleri
yapılmıştır.
Ayrıca; Adana Yeni Baraj Lions Kulübü Çevre
Projesi kapsamında Adana Organize sanayinde
zeytin fidesi ve defne
ağacı fidanları dikilmiştir.
NİSAN // MAYIS // HAZİRAN 2020
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ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YÖNETİCİ RAPORU ÖZETİ
Sanal On-Line Toplantı
Oak Brook, Illinois, ABD
2-21 Nisan 2020

Çeviri: Faika Evrim Uysal
DENETLEME KOMİTESİ
1. Komite, Uluslararası Lions Kulüpleri
İç Denetimi’nden bir güncelleme almıştır, faaliyet planlarını izlemeye ve
takip etmeye devam edecektir.
2. Komite, 2019-2020 dönemi 1 Eylül
2020 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri
arası için İç Denetim Planı’nı incelemiş ve denetim projelerinin zamanlamasındaki değişikliklere yönelik
revizyonları tartışmıştır.
YASA VE TÜZÜK KOMİTESİ
1. Komite, Beyrut St. Gabriel Lions Kulübü tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılan ve devam etmekte olan
davayı gözden geçirmiştir.
2. Komite, uluslararası bir direktör adayının tasdik belgesini uluslararası
ofise ibraz etmesine yönelik zamanlama şartlarını görüşmeye devam
etmiştir.
3. Komite, Kurul Politikası Kitapçığı’nı,
Bölüm XXIII’ü ve Alan Forumları’nı
gözden geçirmiş ve Afrika Forumu’nun Kasım ayının son haftası
veya Aralık ayının ilk haftasında düzenlenmesini onaylamıştır.
KONVANSİYON KOMİTESİ
1. 2027 Uluslararası Konvansiyonu’na
ev sahipliği yapmak üzere ABD’nin
Washington DC şehrini seçmiştir.
2. Uluslararası başkan aday(lar)ının
konvansiyonun genel oturumundaki
açılış konuşmaları için zaman tanıyacak politika istisnasını onaylamıştır.
3. Komite, 2021 Montreal Uluslararası
Konvansiyonu’na yönelik konvansiyon kayıt ücretlerinin aynı kalmasını
kabul etmiştir.
YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ
1. Komite; üye çeşitliliğinin, daha genç
üyelerin ve Leo’ların yanı sıra kadın
üyelerin önemini vurgulamak adına
Yeni Sesler (New Voices) programının devamı hususunu gözden geçirmiştir.
2. 2020-2021 mali yıl için koordinatör
Lion’ları atamıştır.
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3. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
kesim ve bölge başkanlarına mali
destek sağlamak üzere Kurul Politikası Bölüm IX’u tadil etmiştir.
4. Bölge Başkanı Kalifikasyonlarıyla
ilgili olarak yeni c ve d bölümlerini
ekleyerek Bölüm VII, Standart Form
Bölge Yönetmeliği, Madde II, Bölüm
7’yi tadil etmiştir.
5. Bir Rehber Lion’un LCIF’i desteklemek adına, yeni veya yeniden
kurulan kulübü teşvik etmeye dair
sorumluluklarını tadil etmiştir.
6. Uluslararası Yasa ve Yönetmelik Tadili’nin kabul edilmesine bağlı olarak,
boş pozisyonların doldurulması prosedürleri hakkında Kurul Politika El
Kitabının VII. Bölüm, Ek A, B ve C’yi
tadil etmiştir.
7. Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni,
atanmış fakat işlemeyen kabine pozisyonlarını değiştirememesi konusu
görüşülmüştür ve idari yönetici olan
genel yönetmenin atanmış pozisyonları gerektiği gibi değiştirebilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Komite,
olası uygulamaya yönelik etki ve
stratejileri anlamak adına ilgili konuyu daha ayrıntılı şekilde tartışacaktır.
8. Yönetim Çevresi Tüzük Yasası’nın
2. Bölümü’nün, VI. Maddesi’nde
tanımlandığı üzere; kabinede oy
kullanan üyelerin tanımına atıfta
bulunmak adına Yönetim Çevresi
Standart Form Yönetmeliği, Madde
V, Bölüm 1’i tadil etmiştir.
9. Sürece artık ihtiyaç duyulmadığından dolayı, Genel Yönetmen 1.
Yardımcısı’nı 1 Mart tarihinden önce
terfi ettirmek (atamasını yapmak)
için geçici yönetim çevresi sürecini
kaldırarak Kurul Politikası El Kitabı’nı revize etmiştir.
10. Kulüp LCIF Koordinatörü pozisyonunu bir önceki dönem kulüp başkanı
dışındaki Lion’lara açmak üzere
Standard Form Kulüp Yönetmeliği’nde belirtilen bir önceki dönem kulüp
başkanı tanımını değiştirmiştir.
11. Komite, Yönetim Çevresi Standart
Formu ve Çoğul Yönetim Çevresi
Tüzük Yönetmeliği’nde belirtilen yönetim çevresi ve çoğul yönetim çev-

resi Küresel Hizmet Takımı (GST)
Koordinatörü’nün konumunu, bu
pozisyonların bir sorumluluğu olarak
müdafaa ettiğini de içerecek şekilde
revize etmiştir.
FİNANS VE GENEL MERKEZ OFİSİ
OPERASYON KOMİTESİ
1. Komite, üçüncü çeyrek tahminini incelemiş ve COVID-19’un bu tahmini
raporundaki etkisine dayanan tahmini revizyonu gözden geçirmiştir.
2. Komite, yönetim kurulunun her bir
komitesinin onaylanmış bütçe özetlerini incelemiştir. 2020-2021 mali
yılı bütçesi Haziran 2020 Yönetim
Kurulu Toplantısı’nda güncellenecek
ve onaylanacaktır.
3. Komite, sözleşme iptalinin ödenti
artışı değişikliği üzerindeki etkisinin
yanı sıra karar üzerinde gerçekleştirilecek potansiyel revizyonları tartışmıştır. Haziran 2020 Yönetim Kurulu
Toplantısı’nda görüşülmek üzere ek
bilgiler verilecektir.
LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Komite, önerilen enstitüler programını ve 2020-2021 yıllarında liderlik
gelişimi eğitimine yönelik hibeleri
(Liderlik Gelişimi Hibesi) onaylamıştır. 2020-2021 dönemi için, enstitü
hibe tutarı tekil yönetim çevreleri için
1,800 ABD Doları’na (1,200 ABD
Doları’ndan artırılmış), yönetim çevrelerine ayrılmamış geçici alanlar,
bölgeler veya kesimler için 750 ABD
Doları’na (500 ABD Doları’ndan artırılmıştır) artırılacaktır.
2. 2020 Uluslararası Konvansiyonu’nun iptalinden dolayı FVDG/DGE
Semineri’nin (Genel Yönetmen 1.
Yardımcısı/Seçilmiş Genel Yönetmen Semineri) 4. gününü sonuçlandırmak için alternatif bir plan geliştirmeye yönelik desteği onaylamıştır.
3. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, tüm
Lion’lar ve Leo’ların geliştirilmiş Lions Öğrenim Merkezi’ne (Litmos
tarafından yönetilen LLC) erişimi
sağlanmıştır. 31 Mart 2020 tarihi
itibarıyla geliştirilmiş LLC’ye (Lions
Öğrenim Merkezi) erişim sağlanarak
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toplamda 8067 kullanıcıya ulaşılmıştır.
4. ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı
Louisville şehrinde bulunan ve Eylül 2020’nin ortalarında başlayacak
olan FDI (Doğrudan Yabancı Yatırım
Girişimi) dışında tüm enstitülerin gelecek yıl Aralık 2020’de başlaması
planlanmaktadır.
5. 2020-2021 döneminde geçerli olmak üzere, Lions Sertifikalı Eğitmen
Programı (LCIP) sertifikası alan tüm
yeni adayların bizzat LCIP eğitimine katılmaları gerekmektedir. LCIP
sertifikaları, Haziran 2024 tarihine
kadar yalnızca resmi dillerde hazırlanacaktır.
UZUN DÖNEMLİ PLANLAMA KOMİTESİ (OCAK 2020 TOPLANTI RAPORU)
1. Mevcut “LCI Forward” planı bütünüyle gözden geçirilmiştir. Tartışılan
konular arasında; hizmet raporlamalarının artırılması, LCIF Kampanya
100’deki ilerleme, marka görünürlüğünün artırılması, Küresel Eylem
Takımı (GAT) desteği ve finansal
tahminler yer almaktadır.
2. Stratejik planın yeni versiyonundaki
ilerlemeler tartışılmış ve komite bu
planın geliştirilmesi için daha fazla
zamana ihtiyaç duyulduğunu kabul
etmiştir.
3. 2020 Uluslararası Konvansiyonu
sırasında uluslararası başkanlık
pozisyonuna aday olan kişilerin, 28
Nisan 2020 tarihine kadar Hukuk
Departmanı’na yazılı olarak görev
yapma niyetlerini beyan etmeleri gerekmektedir.
PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ
1. Halkla İlişkiler Hibe fonu (PR Grant)
bu yıl mevcut fonlara yönelik yoğun
talepler sonucunda tükendiğinden,
gelecek yıl için fonlar artırılmıştır.
2. Pazarlamaya yönelik tanıtım materyallerini, tabelalarını ve kaynaklarını doğrudan kulüplere getirmek
üzere tasarlanmış bölgesel marka
şablonları ve PSA gelişimi gözden
geçirilmiştir. Küresel lansman, önümüzdeki mali yılın başlarında online
olacak ve bunu Pazarlama Başkanı
ile Küresel Eylem Takımı (GAT) iletişim halinde birlikte gerçekleştireceklerdir.
3. COVID-19 pandemisi sebebiyle
pazarlama planları tekrar gözden
geçirilmiştir. Komite, küresel kriz döneminde bu alanda yapılan proaktif

(değişime yönelik davranışlar) çalışmaları onaylamıştır.
4. E-posta konsolidasyonu (portallardan toplu e-posta gönderme) lansman planları tartışılmış ve seviye
olarak ileri götürülmüştür. Komite;
kulüp, yönetim çevresi ve çoğul
yönetim çevresi seviyeleri için özet
modeli gözden geçirmiş ve planı
onaylamıştır.
5. Halkla İlişkiler Hibe fonu (PR Grant)
final raporlamaları, LCI tarafından finanse edilen projelerin sonuçlarının
kapsamlı bir analizinin yapılmasına
yönelik özellikle üzerinde durularak
tartışılmıştır.
6. Komite, yeni nesil LCI Forward’da
yeni mesajlaşma önerilerini tartışmıştır.
ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Komite, kulüplerden ayrılma ihtimali
olan üyelerin katılımlarını ve katılımlarının sürdürülmesini sağlamak için
Uluslararası Yüzüncü Yıl Lions Kulübü’nü Yeni Bir Program İnisiyatifi
olarak onaylamıştır.
2. İhtisaslaşmış Özel Kulüpleri (İhtisas
ve Özel İlgi Kulüpleri) Yeni Program
İnisiyatifi olarak onaylamış ve Pilot
Programın yarattığı ivmeyi artırmaya
devam etmiştir.
HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ
1. Komite; kulüp, seçilmiş genel yönetmen ve yönetim çevresi ikizleşme
programlarının kaldırıldığını göstermek üzere Kurul Politika Elkitabı Bölüm XIII Paragraf D’yi revize etmiştir.
Bununla birlikte, kulüpler ve yönetim
çevreleri Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından resmi gözetim olmadan
bağlanmaya (ikizleşmeye) ve işbirliği yapmaya teşvik edilmektedir.
2. Bu mali yılda Lion’ların ve onların
küresel kuruluşları olan LCIF’in 226
milyon kişiye hizmet vermedeki
başarılarını tanımış ve gelecekte
hizmet raporlamalarını artırma planlarını görüşmüştür.
3. 2019 Dünya Diyabet Günü onuruna,
1 milyondan fazla insanın tip 2 diyabet taramasından geçirilmiş olması
sebebiyle, Lion’ların bu alandaki başarısını kabul etmiştir.
4. Savunma stratejisi ve araçlarının
geliştirilmesi ile LCI’in Diyabet Bakımı ve Eğitimi Uzmanları Derneği
ile ortaklığı da dahil olmak üzere,
savunma programları hakkında bir
güncellemeye gidilmiştir.

5. “Kindness Matters” Hizmet Ödülü’nün önümüzdeki lansmanı ile ilgili
lojistik ayrıntılar görüşmüştür. (İyilikseverlik Önemlidir Hizmet Ödülü)
TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1. Komite, Teknoloji Departmanı için
2020-2021 bütçesini onaylamış,
ancak COVID-19 pandemisi durumuyla ilgili maddi bir etki olması durumunda bütçenin yeniden gözden
geçirilmesi gerekebileceğini belirtmiştir.
2. Komite, gizlilik inisiyatifleri ve Genel
Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY)
ile ilgili olarak devam etmekte olan
adımlar hakkında güncellemeler
almıştır. Komite, veri işleme faaliyetlerinin kaydı, veri koruma eğitimi, kişisel verilerin güvenliği ve veri
ihlali bildirimi de dahil olmak üzere
önümüzdeki üç ila altı ay için planlanan güvenlik ve gizlilik insiyatiflerini
onaylamıştır. Buna ek olarak; komite, personelin Teknoloji Politikaları’na yönelik Kurul Politika Kılavuzu
için yeni bir bölüm geliştireceğini öğrenmekten memnuniyet duymuştur.
3. Komite, dijital ürünlerin durumu
hakkında bir güncelleme almıştır.
Komite, MyLion’dan yapılan hizmet
raporlamalarını iyileştirmek adına
yakın zamanlarda gerçekleştirilen
kullanılabilirlik (kullanıcı dostu bir ara
yüz) geliştirmelerinden memnuniyet
duymuştur.
4. Komite, mevcut finansal sistemin
değiştirilmesi ile ilgili güncellemeleri görüşmüştür. Projenin Mayıs
2020’de hayata geçirilmesi beklenmektedir.
5. Komite, Teknoloji Departmanı’na yönelik uzun vadeli stratejiler hakkında
kapsamlı bir tartışma yürütmüştür.
Komite; Üyelik, İletişim, Pazarlama/
Farkındalık, Hizmet, Operasyonlar,
Oylama, LCIF ve Sistemler ile ilgili
stratejik fikirlerin etkilerini incelemiştir.
6. Komite, lansmanının Mayıs 2020’de
yapılması beklenen yeni e-Ticaret
web sitesinin tanıtımından memnun
kalmıştır.
Yukarıdaki kararların herhangi biri ile ilgili
olarak daha fazla bilgi için, lütfen www.
lionsclubs.org adresindeki LCI internet
sitesine başvurun ya da 630-571-5466
no.’lu telefondan Uluslararası Ofis ile irtibat kurun.

Uluslararası Mağadaki Yenilikleri
Keşfederek Alışveriş Yapın!
shop.lionsclubs.org

