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GEÇMİŞ OLSUN İZMİR!
YÜREĞİMİZ SİZİN İÇİN ÇARPIYOR…

Birlikte Daha Güçlüyüz…



T U R K E Y

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal 
edişinin 82. yılında, O’na olan minnet ve teşek-

kür duygularımızı dile getirmek üzere her zamanki gibi 
anma ziyaretinde bulunduk.

7 Kasım 2020 tarihinde saat 14.30 da gerçekleştirdiği-
miz çelenkli anma törenine Anıtkabir Komutanlığı tara-
fından, Covit-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar 
çerçevesinde ancak 30 kişilik bir grubun ziyaretine izin 
verildi. 

Her yıl yüzlerce Liın ve Leo ile birlikte toplu olarak bü-
yük bir özlemle yaptığımız Anıtkabir ziyaretimiz bu yıl 
maalesef konsey başkanımız Sayın Aysan Şakar’ın lider-
liğinde yönetim çevremizden gelen kısıtlı sayıda katılım-
la gerçekleşmiştir.

Ata’mızın İzinde…

Aslanlı yolda buluşmanın 
ardından yürüyüşe geçilmiş-
tir. Ardından Mozole ziyaret 
edilerek çelenk bırakılmış ve 
saygı duruşunda bulunul-
muştur. Takiben, 2020-21 
Genel Yönetmenler Konse-
yimiz Anı Defterine bağlılık 
ve duygularını aktarmışlar-
dır.

Lion ve Leo’lar ilelebet Ata’mızın ve devrimlerinin yıl-
maz savunucuları olacaktır…
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Sayın Lion’lar,

Sevgili Leo’lar,

2020-21 döneminin ilk yarıyılını kapsayan bir 
dergi ile karşınızdayız. … 

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin aldığı 
karar gereğince dergimiz bu dönemden itibaren 
yılda sadece 2 kez basılı olarak yayınlanacak. 
Dergimizin bundan sonra dijital platformlarda 
takip etmeye devam edeceğiz. Hayırlısı olsun 
diyoruz…

Bu dergimizde;

Bu sayımızda Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul Choi’nin dört yazısına yer verdik. 
Bundan sonra 6 ayda bir yayınlanacağımız için Başkan yazıları da birikiyor. 

MD118 Konseyimizin değerli üyelerinin ‘döneme merhaba’ yazılarını da bu sayımızda 
bulacaksınız. Konsey Başkanımız Sayın Aysan Şakar ve Konseyimize başarılar diliyoruz. 
Dönem zor ama Lions her türlü zorluğun üstesinden gelecektir…

Anıtkabir ziyaretimizi de ihmal etmedik bu dönem. Ata’mıza bağlılığımızı sunduk 
kısıtlı bir temsili kortej ile…

İzmir çok büyük bir afet yaşadı. Lülkemizin dört bir yanındaki Lions ve Leo 
Kulüplerimiz her zaman olduğu gibi olağanüstü bir hız ve gayret ile afet bölgesine 
yardıma koştular. Bu büyük felaketin tam merkezinde yer alan 118R Dönem Genel 
Yönetmenimiz Esengül Erkan ile Faika Evrim Uysal’ın röportajını bu sayımızda 
bulacaksınız. Bir daha yaşamamak üzere…

LCIF her zaman olduğu gibi geçen dönemde de Lion ve Leo Kulüplerimize çok önemli 
kaynak sağladı LCIF. Başarılarını da artırarak devam ettiriyor her geçen gün…

Adana; Adana, Seyhan, Taşköprü, Yeni Baraj ve Yüreğir, Ankara; Köroğlu, Mogan 
ve Ortadoğu, Antakya; Kışlasaray, Orontes ve İskenderun, İstanbul; Akik, Ataköy, 
Ayasofya, Bosfor, Cağaloğlu II, Çırağan, Elmadağ, Eski Beşiktaş, Etiler, Fatih Kıztaşı, 
Fulya, Kültür, Marmara, Mavi Haliç, Milletlerarası, Nişantaşı, Ortaköy, Rıhtım 
Karaköy, Samanyolu, Tarabya, Teşvikiye, Topağacı, Ulus, Üsküdar, Yeni Ataköy, Yeni 
Etiler, Yeni Harbiye, Yeşilköy ve Yeni Taksim-Yeni Fındıklı Branch, İzmir; Bahar, 
Belkahve Bornova, Çeşme Metropolis, Kahramanlar ve Karşıyaka Yalı,  Mersin; 
Babil, Yenişehir ve Tarsus Anıt  Lions ile İstanbul; Bakırköy, Dikilitaş, Cağaloğlu, 
Eminönü, Gaziosmanpaşa, İstanbul Marmara, Piyerloti, Yedikule, Yeni Ataköy, Yeşilköy, 
Zeytinburnu ve Adana Yüreğir Leo Kulüplerimizin birbirinden değerli aktivitelerine 
de bu sayımızda ulaşacaksınız. Tüm kulüplerimize ve katkıda bulunan Lion ve leo’lara 
yaşadığımız olağandışı ortamda gerçekleştirdikleri aktiviteler için sonsuz teşekkürler 
ediyoruz.

Bu sayımızda Uluslararası Yönetim Kurulu’muzun Haziran 2020 çevrimiçi 
toplantısında alınan kararları da bulacaksınız. Mutlaka sizi ilgilendiren bir şeyler 
vardır…

Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Lion Türkçe dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize özellikle çok teşekkür 
ediyoruz. 

Sevgiyle kalın,

Editörden

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PCC
Editör

Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

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

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

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

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

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

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

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

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  
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hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfeder-
asyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz.
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BAŞKAN MESAJI

Merhaba Lion’lar,

Uluslararası Başkanınız olarak görevimde, olabildiğim en iyi şekilde sizleri temsil etme-
ye çalışmakla çok meşguldüm. Gün be gün; kiminle konuştuğum, neleri tartıştığımız, 
çabalarımızın Lions’u nasıl güçlendirebileceği gibi hususlarda sıklıkla programımın ay-
rıntılarıyla dopdoluyum.

Bu bir iştir.

Ve her gün, hikâyelerinizi okurken ve sizlerle konuşurken (bugünlerde sanal toplantılar 
aracılığıyla), başarılı bir kulüp olma yolunda sarfedilen sürekli çabanın değerini bana bir 
kez daha hatırlattı. Zoom üzerinden herkesin aylık toplantılara davet edilmesini sağ-
lamak için e-posta adreslerini koordine etmek, bağışlanan kumaştan maske dikmenin 
yollarını araştırmak için saatler harcamak, yardımlarınızın en çok ihtiyaç duyulan yerlere 
ulaşmasını sağlamak için yerel yetkililerle iletişim ağı kurmak - işte bu bir iştir.

Ve her ne olursa olsun, hizmet etmek hâla mutluluk vericidir.

Hizmet Etmek Hâla Mutluluk Verici
Çeviri: Faika Evrim Uysal

Merhaba Lion’lar,

Başarılı bir kulüp yaratmak, herhangi bir işi geliştirerek büyütmeye benzer. Bunun için de; bir görevin ana hatlarını çizerek, bir plan 
oluşturarak ve bu planı eyleme geçirerek işe koyulursunuz. Tüm bunların gerçekleşmesi zor bir çalışma gerektirir, ancak başarılı oldu-
ğunuzda geri çekilip neticeye baktığınız vakit inşa ettiğiniz şeyin güzelliğini görebilirsiniz.

Lion’lar bana başarılı bir kulüp kurmanın anahtarının ne olduğunu sorduğunda, onlardan gözlerini kapamalarını ve kulüplerinden ne 
istediklerini hayal etmelerini istiyorum. Çünkü bir şeyi yapmak için önce onu görebilmek gerekir. Ve gördüklerimiz üzerine düşünmek 
için Ekim ayı mükemmel bir zamandır.

Ekim ayının “Görme Farkındalık Ayı” olmasının yanı sıra, bu ay aynı zamanda “Lion ve Leo Üyeliklerini Geliştirme Ayı”dır. Enerjimi-
zi orijinal Lions misyonuna - vizyonuna - ve ayrıca kulüplerimizi canlandırmanın yeni yollarını bulmaya odaklamanın tam zamanıdır.

Bu nedenle, bir kulüp olarak nasıl büyümek istediğinizi düşünürken kendinize şu soruları sorun: Kulübünüz için ne hayal ediyorsunuz? 
Topluluğunuz üzerinde ne tür bir etkiye sahip olmak istiyorsunuz? Üyelerin ne kadar ve ne şekilde hizmetlere dahil olması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? Her şeyin gerçekleşmesindeki rolünüzün ne kadar büyük veya küçük olmasını tasarlıyorsunuz?

Vizyoner yani ileri görüşlü biri olmadan ne bir bina, ne bir işletme ne de anlamlı bir hizmet kulübü inşa edebilirsiniz.

Öyleyse, sadece önümüzde olanı gördüğümüz değil, aynı zamanda neler olabileceğini de görebileceğimiz bu Ekim ayında hizmetleri-
mize odaklanalım. İşte bu gerçek bir vizyondur.

Ve kimse olasılıkları Lion’lardan daha iyi göremez.

İçten sevgi ve saygılarımla,

Olasılıkları Görün

Bunu yaptığınız her şeye yansıttığınız tutkuda ve olağanüstü enerjide görüyorum. İster maskeli hizmet ister uzaktan hizmet olsun, 
misyonumuzu yönlendiren ve Uluslararası Lions Kulüpleri’ni dünyanın en büyük hizmet kuruluşu yapan Lion’lar hizmet çalışmalarına 
devam ediyorlar.

Bu yüzden, bir dakikanızı alıp olağanüstü küresel zorluklar karşısında devam eden sıkı çalışmanız için size teşekkür etmek istiyorum 
Lion’lar.

Ve dünyaya biraz daha mutluluk ve neşe getirdiğiniz için teşekkürler...

İçten sevgi ve saygılarımla,

Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

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

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

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

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

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

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

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

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  

3EKİM	//	KASIM	//	ARALIK	2019  |  L ION



L ION LIONSTURKIYE.ORG4

BAŞKAN MESAJI

Merhaba Lion’lar,

Hizmet etmek için hep birlikte çalışan Lion’ların gücünden sıkça bahsediyoruz.

48.000’den fazla kulüp ve 1.4 milyon üyeden oluşan Uluslararası Lions Kulüpleri 
Birliği olarak Lions, dünyada büyük bir etki yaratma fırsatına sahip. Lions 2019-
2020 Hizmet Dönemi’nde kulüplerimiz 820.000’den fazla hizmet projesi gerçek-
leştirerek 319 milyon kişiye yardım etti. Ve bunu birlikte çalışarak yaptık.

Ancak bugün bireyin gücünden bahsetmek istiyorum. Bugün dünyanın karşı 
karşıya olduğu zor zamanları deneyimlerken - dünyanın sorunlarının bir kişinin 
çözemeyeceği kadar büyük olduğu düşünüldüğünde - insanın kendisini önemsiz 
hissetmesi gayet normaldir. Belki bir soruna yeterince zaman ayıramayacak kadar 
meşgul hissediyorsunuz kendinizi ya da istediğiniz şekilde hizmet etmenizi zorlaş-
tıran kısıtlamalar söz konusu.

Gerçek şu ki, her birinize tek tek ihtiyacımız var. Tek bir kişi fark yaratabilir. Her 
birimiz benzersiziz ve dünyamıza başka hiç bir kimsenin yapamayacağı güzellikte 
şeyler yapıyoruz. Biz dünyanın en büyük hizmet kuruluşuyuz - ve elbette ki birey-
lerden oluşuyoruz - ancak adım atıp “Elimden geleni yapacağım” diyen insanlardan 
oluşuyoruz.

Ve budur işte bütün farkı yaratan.

Benzersiz güzellikteki iyiliğinizi dünyaya ve Lions’a yaydığınız için teşekkür ederiz.

İçten sevgi ve saygılarımla,

Sizler Fark Yaratıyorsunuz
Çeviri: Faika Evrim Uysal

Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

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

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

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

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

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

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

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

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  

3EKİM	//	KASIM	//	ARALIK	2019  |  L ION

Merhaba Lion’lar,

İnsanlar doğal hikâye anlatıcılarıdır. Takımyıldızlarını düşünün. Kaydedilen tarihteki hemen hemen her kültür, yıldızlardan bir 
hikâye yaptı. Bu hikâyeler, atalarımızın gece gökyüzünü kullanarak yön bulmalarını, sözlü tarihlerini gelecek kuşaklara aktarma-
larını ve dünyalarını anlamlandırmalarını sağladı. Bugün hâla hikâyeleri bu amaçlarla kullanıyoruz.

Lion‘lar dünyanın en büyük hikâyelerine sahiptir. Hizmetlerimiz insanların hayatlarını değiştirir. Lion‘lar zamanlarını, enerjile-
rini ve fon kaynaklarını değerli amaçlar için harcarlar çünkü başkaları için daha iyi bir yaşamın hepimiz için daha iyi bir dünya 
yaratacağını bilirler. Ve bu hikâyeleri anlatmak, iyi işleri devam ettirmenin bir yoludur.

Lion hikâyeleri anlatmak, diğer Lion‘ların hizmet etmenin yeni yollarını bulmasına yardımcı olabilir, başkalarına harekete geç-
meleri için ilham verebilir ve Lion‘ların hayatı herkes için daha iyi hale getirmeye nasıl yardımcı olduğunu dünyaya gösterebilir.

Her iyilik eylemi başka bir parlak ışıktır. Yıldızlar gibi, Lion’ların ilham verici çalışmaları her yerdedir. Hizmetlere anlam katan 
hikâyeleri anlatmak ise bizlere bağlı...

İçten sevgi ve saygılarımla,

Takımyıldızları Oluşturuyoruz
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T U R K E Y

Sevgili Lions Ailem ve Leo Kardeşlerim,

Lions 1917 yılında Melvin Jones önderliğinde kurul-
duğunda, 1. Dünya Savaşının son zamanlarını yaşayan 
insanoğlunun yaralarını sarmak için yola çıkmış ve şimdi 
103. yılını tamamlarken yine “Nerede Bir İhtiyaç Varsa 
Orada Bir Lion Var” anlayışıyla yüzyılın en zorlu savaşını 
daha vermektedir.

Bu pandemik süreçte, dünyada 275 milyon insana hiz-
met götürerek bir rekor gerçekleştirilmiş ve bu organi-
zasyonun büyüklüğünü ve birliğin kuvvetini ortaya koy-
muştur. Olağanüstü bir fark yaratılmıştır. Türk Lions’u da 
örnek olacak çalışmalara imza atmıştır.

2019-2020 Hizmet Dönemi Konsey Başkanım Sn. Dr. 
Ahmet Rasim Öztürk’ü, 6 Yönetim Çevresi Genel Yö-
netmenlerini ve tüm çalışma arkadaşlarını, Türk Lions’u 
adına gösterdikleri üstün hizmetler ve çalışmalar için 
kutluyorum.

2020-2021 Hizmet Dönemine başladığımız bugün, ge-
çen dönemden başlayan hedefsel çalışmalarımızın CO-
VID-19 Pandemik sürecinin tüm dünyayı sarması ile 
önce hayalini kurduğumuz, özenle her detayını planla-
dığımız Uluslararası Konvansiyonumuz, tarihinde 2. kez 
iptal edildi ve bir dizi organizasyonları da ertelemek du-
rumunda kaldık.

Ben ve 6 Genel Yönetmenimiz, Lions tarihinde ilk defa 
MD118 Leo Çoğul Yönetim Çevresi Başkanımız ile 6 
Leo Yönetim Çevresi Başkanımızla birlikte Singapur’da 
el ele birlikte olacak Türk Bayrağımızı birlikte gururla 
dalgalandıracaktık. Şartlar ne olursa olsun, bu birliktelik 
bir dönem boyunca aynı inançta devam edecektir.

Durum olumsuz görünse dahi, bu süreçte kaybettiğimiz 
Lion ve Lion yakınları ile tüm sağlık çalışanları anısına 
yapılacak hizmetlerde kararlılık, adanmışlık ve gönüllü-
lük anlayışımızla bizleri birleştireceğine olan inancımız 
tamdır.

Bizler, bu yeni düzene adapte olmak amacıyla hiç dur-

madan planlarımızı ve hedeflerimizi revize ettik. Yeni 
hizmet alanlarına yönelmek ve bu alanlarda hizmet etme 
fırsatı yaratacak çalışmalar için Genel Yönetmenlerimiz 
ile planlar yaptık, tüm 2020-2021 Hizmet Dönemi Ça-
lışma Programlarımızı güncelledik. Genel Yönetmenleri-
miz Dönem Başkanlarıyla programlarını paylaştılar.

Örnek gösterilecek hizmetlerle, aidiyet duygusunun art-
ması ve sürekliliğinin sağlanması için, üyeliğinin özenilen 
dayanışmanın yüksek olduğu bir yapıda yer alan ve alacak 
tüm üyelerimizi şimdiden kutluyorum.

Tüm çalışmalarımız Lions’u daha da güçlü kılacak, barış 
ve kardeşlik içinde geçmesi için olacaktır.

Birlik ve beraberlik bütün zorlukları aşmanın başlıca 
anahtarıdır. Bu anahtar bizlere dostluk, kardeşlik ve da-
yanışma kapılarını açacaktır.

6 Genel Yönetmenimiz, 5000‘i aşkın üyemiz, 290 kulü-
bümüz ve Leo’larımız ile birlikte ortak hedefler için daha 
da güçlü bir Lions için yola çıkıyoruz.

Yolumuz açık, günlerimiz aydınlık olsun.

“Farklılıklarımız İle İyilikte Birleşelim” ve “Paylaşınca 
her şey güzel olur” diyor,

Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Aysan ŞAKAR
2020-2021 Hizmet Dönemi Konsey Başkanı
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Değerli Lion’lar, 

Sevgili Leo Kardeşlerim,

2020-2021 Hizmet Dönemi’nin ilk “Lion” dergisinden 
tüm Lion dostlarıma, Leo kardeşlerime sağlıklı, huzurlu 
bir dönem diliyorum.

Her yeni dönem; yeni bir umut, yeni bir yaşam ve heye-
candır.

Takdir edersiniz ki, dünya ve ülkemiz salgın hastalığın 
içine girdi. Zor günlerden geçiyoruz. Biliyorum ki biz Li-
on’lar için her durumda yeni umutlar, yeni hedefler vardır.

İnanmak hedeflere ulaşmaktır. Her Lion’un da çalışma 
aşkı, inancı tamdır.

Dönemimiz içinde çalışmalarımızda, çalışma programla-
rımızda Atatürk ilkelerini korumak, devrimlerine, Cum-
huriyet’imize sahip çıkarak; Lion’un yazılı olan, yazılı 
olmayan kurallarına, tüzük ve yönetmeliklerine uymaktır.

“Hizmet Ediyoruz” duygusu ile “Farklılıklarımızla iyilik-
te birleşeceğiz” ve “İyilik iyidir” diyeceğiz.

Öyle ise hep birlikte, el ele, sevgiyle yeni hizmetlere…

Sevgiler, saygılar.

Leyla KIVANÇ
118 T Yönetim Çevresi 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni

T U R K E YT U R K E Y
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Merhaba Sevgili Büyük Lions Ailem,

Adana’mın tüm sıcaklığı ile hepinizi gönülden selamlı-
yorum.

Bildiğimiz gibi bundan yaklaşık 100 yıl önce 1. Dünya 
Savaşı’nın yarattığı büyük ekonomik çöküntü ortamın-
daki sosyal olumsuzlukların sonucunda, birisi ortaya çı-
kan çaresizlikleri gidermek amacıyla insanların içindeki 
yardımlaşma dürtüsünü kendi ölçülerinde örgütlemişti. 
Ancak Lions olarak adlandırılan bu kuruluş öyle hızla 
büyüdü ki, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra farklı ülkelerde 
yarattığı çeşitli hizmetlerle bir küresel iyilik örgütüne dö-
nüştü.

Bugün 100 yıl sonra insanlık olarak yeni bir dünya savaşı 
içinde bulduk kendimizi. Ama bu sefer kutuplaşarak bir-
birimiz ile değil aksine; dil, din, ırk, politik ve sosyo-eko-
nomik her türlü farklılıklarımız ile birleşerek beraberce 
bir virüsün yarattığı Covid-19 Pandemisine karşı sava-
şıyoruz.

Düşmanı göremediğimiz, ilacını henüz bilemediğimiz, 
üstelik kayıplarımız artmasın diye de sosyal ve ekonomik 
yaşam tarzımızı bile değiştirmek zorunda kaldığımız 
farklı ve zorlu yeni bir savaş bu.

Bunun için Uluslararası Başkanımız “Farklılıklarımız 
İle İyilikte Birleşelim” demektedir. Çünkü geleceğimize 
köprüler kurarak dünyayı değiştirecek olan tek şey ancak 
ve ancak iyiliktir.

Sevgili Dostlarım,

Büyük şairimiz Üstat Nazım Hikmet, sürgündeki yaşa-
mının en zorlu günlerinden birinde;

“Yeminimiz var hayat!

Ne kadar inatlaşırsan inatlaş,

Yine de seni en güzel yerinden yakalayacağız…”

diyerek bitmeyen umudunu seslendirmişti.

Ben de umutluyum, çünkü camiamız her zaman birbirle-
rinin dostluk ve kardeşlik desteğinden güç alarak hayata 
olumlu bakan, karşılıksız hizmetler yaratan bir topluluk-
tur. Yüzyıldır bu hep böyledir. Bugün de zorunlu yeni 
sosyal mesafeler içinde ve hatta maskeli bile olsak yine 
devam edecektir.

Bunu geçen dönemin sonuna doğru zorunlu olarak de-
neyimledik ve zora rağmen kısmen başardık da. Burada 
Geçen Dönem Genel Yönetmenim İlknur TÜRKKA-
AN başta olmak üzere Genel Yönetmen Takımı ile emek 
veren ve katılan tüm Lion kardeşlerime de gönülden te-
şekkür ederim.

Değerli Dostlarım,

Şimdi bizlere düşen, bizi bir araya getiren ve bağlarımızı 
oluşturan vazgeçilemez Lionistik kurallarımızı yeni tek-
nolojik uygulamalar sayesinde günümüzün “yeni nor-
mal” denilen koşullarına uyarlamak, geliştirmek ve bunu 
yaygınlaştırmaktır. Böylece, yeni sosyal yaşama uyum 
sağlayarak hizmet yolumuza kaldığımız yerden aynı hız 
ve aşkla devam edeceğiz.

Bu sayede önceden beri karşılıksız hizmetlerimizle yara-
tılan tüm güzellik ve iyilikleri koruyacak, dünden yarım 
kalanları tamamlayacak ve bugün de yenilerini geliştire-
rek yarınlarımıza taşıyacağız.

Bu dönemde birlikte başaracağımıza inandığım en bü-
yük hedefimiz hizmet yöntemlerimizi gözden geçirmek, 
bazılarında yenilikçi yollar aramak, bulamıyorsak yarat-
mak yoluyla toplumun bizlere olan yüzyıllık güvenini 
geleceğimiz için yeniden tazelemek olacaktır.

Hepinizi sağlık ile “İyilikte Birleşelim” diyerek en derin 
Lions sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Cüneyt Kamil ERGİNKAYA
118 U Yönetim Çevresi 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni

T U R K E Y
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Değerli Lion ve Leo Dostlarım,

Hepinize Merhaba.

Zaman kaybedilmemesi gereken en önemli olgudur.

Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu pandemi, 
hizmetlerimizde az da olsa zaman kaybetmemize neden 
oldu.

Buna rağmen; biz Lion’lar her ortamda hareket kabiliyeti 
olabilen ve en iyiyi başarabilmek için var gücüyle çalışan 
kişileriz.

Hizmet yelpazemiz farklılaşmış, hizmet gurubumuz de-
ğişmiştir.

Uluslararasının öngördüğü 5 ana hedefimizin yanı sıra şu 
an ulusal hedeflerimiz ağır basmaktadır.

Okullarımızın kapalı olması ve sanal eğitimlerin gün-
demde olmasından dolayı Yönetim Çevremiz olarak 
önce eğitim dedik ve kulüplerimizin destekleri ile 250’yi 
aşan bir sayıda ipad ve bilgisayar dağıttık.

Kulüp başkanlarımız ve görevli kardeşlerim özverili hiz-
met bilinciyle 1.5 ayda harikalar yarattılar ve yaratmaya 
devam ediyorlar.

Huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Ekip ruhunu hissetmek ekibin bir parçası olmak her Li-
on’un arzusudur diye düşünüyorum.

Çünkü ben değil biz olgusundan yola çıkarsak hem ken-
dimizi hem de çevremizi mutlu edebiliriz.

Paylaşınca çoğalan sevgiler gibi.

Göreve başladığımız 1 Eylül’den itibaren var gücümüzle 
ve inancımızla, tüm zorlukların üstesinden gelmeye ça-
lışıyoruz.

Motivasyonumuzu bozmadan, Lion olmanın ve uluslar-
arası olmanın gereklerini yerine getirebilmek için yasa-
ların el verdiği ölçüde çalışmalarımızı yapmak bir Lion 

olarak borcumuz diyoruz.

Ülkemizin ve insanımızın beklemeye, bu gün olmaz ya-
rın olsun demeye sabrı yoktur. Şu an tüm pandemi kural-
larına uyarak hizmet etme zamanıdır.

Önemli olan kolayı kılmak değil ZORU başarmaktır.

Pandemi öncesi hazırladığımız logomuz Mart ayında 
pandemi çıkınca çok daha anlam kazandı diye düşünü-
yorum.

Her durumda aslan kadar güçlü, kuş kadar özgür olduğu-
muz düşüncesiyle yolumuza devam edeceğiz.

Tüm dünyada ve ülkemizde Lion’lar; ihtiyaç belirdiğinde 
eyleme geçmeye hazır olan kişiler olarak tanınır.

Bizler Ege, Akdeniz insanıyız dolayısıyla yan yana ol-
maktan, el ele tutuşmaktan ve gözlerin içine bakarak ko-
nuşmaktan mutlu oluruz.

İçinde bulunduğumuz durum maalesef bunları yapmaya 
uygun değil. Kulüplerimizin sanal toplantılarla üye kay-
bedeceği ve yeni üye bulmakta zorlanacağı aşikârdır.

LCI FORWARD görevlilerimize tam da burada çok iş 
düşmektedir.

Bizler, ülkemizde insanlar arasında bir anlayış ruhu ya-
ratmak ve geliştirmek için çabalamalıyız.

Son yıllarda vatandaş olarak kaybettiğimiz en önemli 
olgu anlayış ve hoşgörüdür.

Anlayış ve hoşgörü çocukluk çağlarında işlenmeye baş-
lanmalıdır.

Lions’a ve Lions’ta insanlığa yaptığımız hizmetlerle lider 
olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız.

Tüm bu başarıyı, uyumu ve huzuru paylaşan çok değerli 
Lion ve Leo dostlarıma teşekkür ediyorum.

“EL ELE İYİLİKTE BULUŞALIM”

Esengül ERKAN
118 R Yönetim Çevresi 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni

T U R K E YT U R K E Y
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Değerli Lion’lar ve Sevgili Leo’lar,

118 K Yönetim Çevresi olarak, 2020-2021 Hizmet Dö-
nemimizin görünürde ikinci çeyreğine girdiğimiz bu dö-
nemde; dünyada ve ülkemizde yaşanan zorlu ve sıra dışı 
bir dönemi, birlikte biz olmanın inancını kaybetmeden, 
farklılıklarımızı da fark edip bu farklılıklarımız ile iyilikte 
buluşmaya çalışarak, yol almaya gayret ediyoruz.

1917 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası Melvin Jones 
tarafından ilk adımı atılan “Karşılıksız Hizmet Etme” 
yolculuğumuz, çıkan tüm engellere rağmen hiç durma-
dan bir asır devam etmiştir.

Bugün de bu COVID-19 Pandemisi gibi tüm dünya-
yı esir eden sancılı bir dönemde, yine karşılıksız hizmet 
etme aşkının yeniden alevlendiğine, umutların ve heye-
canların yeniden tazelendiğine tanık oluyoruz.

Mesela; kulüplerimiz birbirlerine olan özlemi durdura-
madı ve uzağı yakın ederek toplantılarını online yapmaya 
başladılar. Bununla birlikte, hem kendi sağlıklarını koru-
ma hem toplum sağlığına dikkat etmek adına pandemi 
kurallarına uyarak topluma her konuda hizmet etmeyi 
de bırakmadılar. Bu üç aylık süre içinde “Çevre” bilin-
cini geliştirmek adına plastik şişeler ve kullanılmayan 
elektronik araçlar e-hurda olarak toplanıp geri dönüşü-
me gönderildi. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen 
maskeler üretilip dağıtıldı. Eğitime ara vermedik. Zoom 
üzerinden YUSE Eğitimlerimiz yapıldı ve yapılmaya da 
devam ediyor.

Ve Yönetim Çevremizin Anıt Projesi olan Nilüfer Be-
lediyesi - Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta 
Konuk Evi İnşaatımızda da artık sona gelindi. 28 Ekim 
2020 tarihinde inşaatı tamamlanan Anıt Projemizin Ni-
lüfer Belediyesine Devir İmza Töreni yapılacak.

İnanıyoruz ki; karşılıklı saygı, anlayış ve hoş görüyü ege-
men kılarak, takım ruhunu hissederek, bir olarak, birlik 
olarak her zorluğu aşmak mümkündür.

Lions saygılarımla…

Faruk ÖZÇELİK
118 K Yönetim Çevresi 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni

T U R K E Y
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Değerli Lion Dostlarım,

Sevgili Leo Kardeşlerim,

1988 yılında Leo Rozetimi yakama takarken; büyük bir 
yolculuğun ilk küçük adımını attığımın, bir dönüm nok-
tası yaşadığımın muhtemelen farkında değildim.

Ancak yıllar sonra dönüp baktığımda Lions’un yaşam 
tarzımı belirleyen, hayatımı şekillendiren bir milat oldu-
ğunu fark ettim.

Bugün yaşantımın kazanç hanesini sorguladığımda, yü-
reğime yerleştirdiğim siz dostlarımla ne kadar zengin ve 
şanslı olduğumu görüyorum.

BİZ ŞANSLIYIZ! Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gö-
rüş ve düşüncelerini içselleştirip savunan, bu doğrultuda 
hizmetler üreten, bu ilkeden asla ödün vermeyen büyük 
ve etkin bir gücüz. Bizler Vatan uğruna canını feda eden 
Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Şehitle-
rimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

BİZ ŞANSLIYIZ! Ekonomik savaşların, sosyal çatış-
maların doruk noktasına ulaştığı 1900’lü yılların başında; 
hayat görüşü, “Başkaları için bir şey yapılamadığı süre-
ce, çok fazla ileri gidilemez” olan Melvin JONES isimli 
duyarlı bir insanın başlattığı hizmet hareketini; ülke-
mize kazandıran Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖ-
KAY liderliğinde Lion olabilme şansına sahip olduk. Bu 
vesileyle ebediyete uğurladığımız Lion, Lioness ve Leo 
Dostlarımız’ı saygıyla anıyoruz.

BİZ ŞANSLIYIZ! Hüzün ve sevinçleri paylaşırken; ül-
keler sınırlarını, sorunlarını düşünmeden, insan olmanın 
ötesinde hiçbir değere itibar etmeden koşullar ne olursa 
olsun kenetlenebilen özel bir aileyiz.

BİZ ŞANSLIYIZ! Amacı sadece karşılıksız “HİZMET 
ETMEK” olan bu büyük Aile’nin gücüyle yaptığımız her 
hizmetle, mutlu ettiğimiz her insanla “Yaşama Teşekkür” 
edebilme şansına sahibiz.

BİZ ŞANSLIYIZ! Bizlere ilham veren övünç kaynağı 
pek çok hizmeti karşılık beklemeden insanlığa armağan 
etmiş üretken bir toplum gönüllüsüyüz. Büyük bir sabır, 
heyecan ve emekle yüceltilmiş bir emaneti devraldık. 
Mart ayında başlayan bu zorlu süreci en iyi şekilde yö-
neten Genel Yönetmenimiz Prof. Dr. Şevki SÖZEN’e, 
çalışma ekibine ve emeği geçen herkese gönülden teşek-
kür ederiz.

Geçmişimizin gücüyle Covid-19 Pandemisi’ni dikkate 
alarak değişen ve dönüşen insanlığın ihtiyaçlarına göre 
zamanı yakalayıp; olanakları değerlendirerek projeler 
üretirken, var olan sinerji ve heyecan verici hizmetlerle 
Kulüplerimizin iç yapılarını güçlendirmek, etkin takım 
ruhuyla bütün üyelerimizi sahaya indirmek, Lions’un 
marka değerini ve bilinirliğini daha fazla arttıracak ça-
lışmalar yapmayı hedefledik. Bu bağlamda Onur Ko-
mitemize, Genel Yönetmen 1. Yardımcımız Birten Bİ-
LECİK’e, Dönem Kulüp Başkanlarımız’a, sözün özü 
hayatıma dokunan LION ve LEO Dostlarım’a gönülden 
teşekkür ederim.

Lion olmanın onur ve gururuyla sorumluluğunu üste-
lendiğim her görev gibi Genel Yönetmenlik görevimi de 
Üyelik Andımı tekrarlarken verdiğim sözlere bağlı kala-
rak bu bilinç ve özveriyle yapacağıma bir kez daha SÖZ 
VERİRİM.

“El ele gönül gönüle sevgiyle üreteceğimiz hizmetle-
re…”

Sibel GÜLLÜ
118 E Yönetim Çevresi 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni

T U R K E YT U R K E Y
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Değerli Lion ve Leo Dostlarım, 

Yaşadığımız olağanüstü günlerde artan hizmetler ve dö-
nem başından itibaren yapılan başarılı çalışmalar ile bir 
dönemi daha ışık hızı ile bitirdik.

Bu güzel dönem için başta Genel Yönetmenimiz Sn. 
Ahmet Ruhi Gönüllü olmak üzere ekibine, emeği geçen 
her bir Lion ve Leo dostuma ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Şimdi; yine, yepyeni heyecanlar, coşku ve yepyeni umutlar 
ile YENİ BİR BAŞLANGICIN başındayız.

Sizlerden aldığım güç ile birlikte gerçekleştireceğimiz 
hedeflerimizle, hizmetlerimizle, geçmiş tecrübeleri göz 
ardı etmeden, Atatürk’ün ışığı doğrultusunda, ülkemi-
ze ve insanımıza çağdaş bir toplum olma yolunda ata-
cağımız her adım, nitelikli bireyler yetiştirmeye yönelik 
hizmetler her zaman değerini bulacaktır. Hizmet döne-
mimiz boyunca, Uluslararası Başkanımızın “Farklılıkla-
rımız İle İyilikte Birleşelim” diyerek gösterdiği hedefler 
doğrultusunda birleşerek ve diğer bütün hizmetlerimizde 
Leo’larımız ile birlikte BİZ olarak yürüyeceğiz.

Üyelerimizi korumak için üyeler arasındaki gönül birli-
ğini ve ilişkileri sağlamlaştırmak hepimizin görevi ola-
caktır.

Dürüst, özverili, çalışkan, hizmetten hizmete koşan aile 
üyeleri olarak, birbirimize her zamanki verdiğimiz değer-
den fazlasını vereceğimizi biliyorum.

Sanırım son günlerde bir küçük Virüs’ün bize yasaklar 
koyması ile evlerden çıkamamak ve toplantılarımızda 
buluşamamak, birbirimizi ne kadar çok özlediğimizi ve 
sevdiğimizi, dokunmanın sıcaklığını ve önemini bir kez 
daha hatırlattı.

Lions yaşamında 30 yılını doldurmuş ve her zaman aktif 
olmuş bir dostunuz olarak, Lion olmaktan daima gurur 
duydum.

Şimdi bu çok sevdiğim camiaya Liderlik yapma onurunu 
bana yaşatan siz değerli dostlarıma minnet duygularımı 
bilmenizi isterim.

“DURUŞUMUZ NET, YOLUMUZ CUMHURİ-
YET, BAKIŞIMIZ İNSANA HİZMET”

diyerek başladığımız 2020-2021 Hizmet Döneminde, 
içimizdeki iyimserlik ve sevgi ile umut ve güvenle yapıla-
cak çalışmaların başarılı olmasını dilerim.

Hepimizin “YOLU AÇIK VE ŞANSIMIZ BOL OL-
SUN”.

Lions Sevgi ve Saygılarımla...

Belma BOZYİĞİT
118 Y Yönetim Çevresi 2020-2021 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni

T U R K E Y
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Bina enkazlarında yaşam sessizliği, herkeste umut dolu bir 
bekleyiş... Megafondan duyulan sessiz olun çağrıları. 
Nefeslerimizi tuttuk ve tek bir cümle döküldü ağızlardan;

SESİMİ DUYAN VAR MI?!

Depremin Ağır Bilançosu

30 Ekim 2020 günü, Ege Denizi’nde Sisam Adası‘nın kuzeyi ile Doğanbey-İzmir arasında, yerel saat ile 14:51’de aletsel 
büyüklüğü Kandilli’ye göre 6.9 olan şiddetli bir deprem meydana geldi… Deprem, İzmir ili ve ilçeleri başta olmak üzere, 
Ege ve Marmara’da geniş bir alanda hissedildi. Depremin sonucunda Seferihisar sahillerinde düşük çapta da olsa tsunami 
yaşandı.

Depremin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri İzmir’in yardımına koştu. Bölgedeki 
çalışmalarda AFAD, JAK, AKUT, STK’lar ile İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden 8.000 civarında per-
sonel, 20’den fazla arama kurtarma köpeği ile 1.000’den fazla araç ve iş makinası görev yaptı. 

Ana sarsıntının ardından bazılarının şiddeti 4’ten büyük olan, 2500’den fazla artçı sarsıntı tespit edildi. Artçı sarsıntılar 
halen devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre; arama-kurtarma ekipleri enkaz-
lardan 107 kişiyi sağ çıkarttı, biri Tsunami sonrası boğulma olmak üzere 115 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1035 kişi 
yaralandı. Yunanistan’ın Sisam Adası‘nda da 2 çocuk hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen tsunami sebebiyle; 22 tekne battı, 43’ü ise karaya oturdu. Büyük 
oranda zarar gören ve yıkılan 17 binanın enkazında 8 bin kişilik arama kurtarma ekipleriyle yapılan çalışmalar, 05.11.2020 
tarihi itibariyle sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentte acil yıkılacak ağır hasarlı 178 bina ve 3 bin 162 bağımsız 
bölüm tespit edildiğini duyurdu.

Depremin en çok hasar verdiği Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde 3 bin 500’e yakın çadır kurulan deprem alanında, 
9 bine yakın depremzede bu çadırlarda barınıyor. Konteyner kent kurulum süreci başlatılarak Bayraklı’da 46 bin 300 
metrekarelik alana 1.000 kişilik konteyner kent kurulmak üzere.

Esengül Erkan, 118R YÇ 2020-21 Dönem Genel Yönetmeni 
Faika Evrim Uysal, Röportaj

Kaynakça:
•	 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depremi Basın Bülteni.
•	 BBC News Türkçe.
•	 Ayrıca web tabanlı haber sitelerinin son dakika haberleri ile resmi makamlardan teyid edilen rakamsal veriler sürekli güncellenmiştir.
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Son 100 Yılın En Şiddetli Depremi Güzel İzmir’imizi Vurdu.   
Türk Lions’u Depremzedelerimizin Yaralarını Sarıyor...

Öncelikle İzmir’e ve çevre illerine büyük geçmiş olsun 
diyerek sözlerime başlamak istiyorum Genel Yönetme-
nim.

Evet, çok büyük geçmiş olsun. Depremde kaybettiğimiz 
tüm canlarımızın acısını derinden yaşıyoruz. Hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki bu 
bir son olsun ve ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamasın.

30 Ekim Cuma günü saat 14:51’de, merkez üssü Ege 
Denizi olan ve yoğun olarak İzmir’i etkileyen 6.9 şidde-
tinde bir deprem meydana geldi. 118R YönetimÇevresi 
Lion’ları, Leo’ları ve Lions dostları çok kısa bir sürede 
organize olarak depremde ağır hasarlı olarak zarar gören 
ve yıkılan binaların olduğu alanlara gidip Lions & Leo 
destek masaları kurdular. Siz de oradaydınız. Sizden 
oradaki atmosferle ilgili olarak ilk izlenimlerinizi alabi-
lir miyiz? Ayrıca bölgede gerçekleştirilen ilk çalışmalar 
hakkında da bizleri bilgilendirir misiniz?

118R Lion’ları acilen oluş-
turdukları hizmet ekipleriy-
le, iki saat içerisinde bir kriz 
masası kurdular. İlk etapta 7 
günlük bir acil eylem planı 
oluşturuldu ve yol haritası 
belirlendi. Kısa sürede ör-
gütlenen ekipler, Bayraklı ve 
Bornova’da yer alan deprem 
bölgelerine ulaştılar. İnsanlar 
haliyle şoke olmuş bir vazi-
yetteydi. Havzullah Başkanımdan aldığım ilk bilgilere 
göre; depremin vurduğu alanlarda keşifler yapıldıkça, 
depremzedelerimizi ve yıkılan binaları gördükçe sarsılan 
Lion’lar, insanlarımıza yardım etme dürtüsüyle ve birbir-

lerinden aldıkları güçle hemen eyleme geçtiler. Saat tam 
15:00 itibariyle kritik noktalarda “İyilik Standları” adını 
verdiğimiz destek masaları kuruldu. 7/24 sahada görev 
yapan Lions Acil Hizmet Ekibi ile ilerleyen saatlerde 
Lions Destek Ekiplerinin de bölgeye gelişiyle hummalı 
bir çalışma başlatıldı. Her kulüp, kurduğumuz haberleş-
me ağından yapılan duyurulara göre, kendi imkanları ve 
çevre destekçileri aracılığıyla acil ihtiyaçları tedarik edip 
alana ulaştırmaya başlarken, bir yandan da stant bölge-
sinde dağıtım ekipleri oluşturuldu. 

Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan 64 Lions ve 
22 Leo Kulübümüz, öncelikli olarak acil ihtiyaçların te-
mini ve bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için nöbet-
leşe olarak gece gündüz çalıştılar. Yıkılan binalarda ara-
ma ve kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da ağır 
hasarlı olan evlerine giremeyenler için çadırlar kurulma-
ya başlandığında, Lions üyeleri gruplar halinde yardım 
malzemeleri dağıtımlarına başlamıştı bile.

Kısa zamanda çok ciddi işler başarıldı. Lions Acil Hiz-
met Ekibinde görevli Lion‘lar; Ali, Burak, Havzullah, 
Hülya, Hüsniye, Onur, Ozan, Ömer, Selma, Serhan, 
Yakup ve Leo Tuğçe ile Junior Leo Yiğit kardeşlerime 
emekleri için sonsuz teşekkürler. Lions Destek Ekiple-
rinde hizmet eden tüm Lion ve Leo kardeşlerim canla 
başla çalıştınız, sağ olun var olun. Lions dostlarımız iyi 
ki varsınız.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118R Yönetim Çevresi 2020-2021 Dönemi Genel Yönetmeni Sayın Esengül 
Erkan, ilimizin gündemi olan depremi, Türk Lions’unun bu kapsamdaki saha ve masabaşı çalışmalarını, beraberindeki 
hedeflerini ve görüşlerini, Faika Evrim Uysal’ın röportajıyla, LİON Türkçe Dergisi için bizlerle paylaştı… 9 Kasım 2020



L ION LIONSTURKIYE.ORG14

T U R K E Y

Sivil Toplum Kuruluşları ile herhangi bir derneğe üye 
olmaksızın pek çok vatandaşımız deprem bölgesindeki 
kamplara adeta akın etti. Hazırladıkları acil ihtiyaçları 
depremzedelere ulaştırmak için ön saflarda elbirliği ile 
hareket ettiler. İzmir merkezli 118R Federasyonuna 
bağlı hizmet eden Lions Kulüpleri Dernekleri olarak, 
sizler bu hareketin neresindeydiniz?

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yıkılan binaların önemli bir 
kısmı Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunuyordu Tam 17 
bina depremde yıkıldı ve çevresinde de çok sayıda bina 
oturulmaz hale geldi. Depremin ardından, yani o ilk şok 
atlatıldıktan hemen sonra, Mansuroğlu Mahallesi Em-
rah Apartmanı karşısındaki Şahin Akar Parkı çadır kente 
dönüştürüldü. Alanda ilk destek standını kuran STK ol-
duğumuz için halkımız ilk bizi gördü. 

Bir hafta boyunca sarı yelek-
liler diye bizleri arayıp buldu-
lar. Devamlı bizimle iletişime 
geçerek, tedarik ettikleri acil 
ihtiyaç malzemelerini özel-
likle bize teslim ettiler. Top-
ladıkları malzemeleri bizim 
dağıtmamızı arzu ettikleri 
için de standımızdaki ürün 
sayısı ve çeşitliliği dağ gibi 
büyüdü. Deprem bölgesinin 
birçok alanında diğer STK’lar da destek masaları kurup 
bölgeye gelen yardımları acil olarak ihtiyaç sahiplerine 
dağıtmaya başladılar. Lions Kulüpleri tam da bu noktada 
aktif olarak tüm kamplarda müthiş bir sorumlulukla gö-
rev aldı. İyilik Standları ihtiyaç sahibi herkese hizmet etti. 
Ayrıca depremzede ailelerimizin çocukları için kurulan 
çocuk etkinlik alanında gündüz aktiviteler düzenleyerek, 
uzmanlar eşliğinde çocuklarımıza psiko-sosyal destekte 
bulunmaya çalıştık. Kısacası biz Lion’lar misyonumuz 
gereği ve vizyonumuz doğrultusunda her yerdeydik. Eli-
mizden gelen tüm gayretimizle hizmet üretmeye koştuk 
ve bu koşumuz hiç hız kesmeden devam edecek.

Gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki, Lion’lar 
ve Leo’lar sahada yalnız değildi. Bir hafta süresince yerel 
yönetimlerle işbirliği içerisinde çalıştınız. İçimizin yan-

dığı bu acı günlerde “İyilikte Buluşarak” güzel bir daya-
nışma örneği sergilediniz. Kimler vardı yanınızda?

Evet, yerel yönetimler bizden iş birliği rica ettiler. İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi ve de 
gönüllü İzmirlilerle birlikte uyum içerisinde çalıştık ve 
birbirimize destek olduk. Lions olarak sadece deprem-
zedelere değil, bölgede görev alan arama ve kurtarma 
ekiplerinin ihtiyaçlarına da yanıt vermeye çalıştık. Tüm 
bunların yanı sıra, özellikle dikkatimi çeken bir durum 
vardı. İzmirli gençlerimiz! 

Daha ilk günden İzmir’in 
birçok semtinden gelen ma-
halleli gençler, Lions & Leo 
destek masalarına gelerek 
gönüllümüz olmak iste-
diklerini dile getirdiler. Bu 
durum hepimizi çok mutlu 
etti, onlarla gurur duyduk. 
Lions gönüllüsü yaka kartla-
rını boyunlarına takarak Leo 
Kulüplerimiz ile birlikte gece 
gündüz demeden malzeme 
depolarımızda; tasnif, kayıt 
ve dağıtımda nöbetleşe ça-
lıştılar. Dikkat ettim, hepsi 
de her gün gelip canla başla 
alanda çalıştılar. İşte gençlik 

enerjisi. Yüce gönüllü, sağ duyulu ve çalışkan gençlerimiz. 
Kutluyorum onları, emeklerine ve yüreklerine sağlık.

Covid-19 salgını sona ermedi ve hatta şiddeti daha da 
arttı. Bir hafta boyunca salgın tehlikesine karşı hem hiz-
met gönüllüleri hem de depremzedeler için sahada ne 
gibi önlemler aldınız?

Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağ-
lık Örgütü tarafından Covid-19 pandemisi ilan edildi. 
Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs küresel 
salgınının ilk gününden itibaren, kendi sağlıklarını hiçe 
sayarak salgının etkisinde kalan hastalarla ilgilenen dok-
torlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın acil ihtiyaçları olan 
hijyen ve koruyucu malzemeleri temin eden Lion’lar, sa-
hada hep aktif olarak yer aldılar. Şimdi de aynı. Değişen 
bir şey yok. Lion’lar koşullar ne olursa olsun, hizmetlerini 
aksatmadan devam ettiriyorlar. Ve tabii tedbiri elden bı-
rakmadan. Elbette herkesin içinde önlenemez bir endişe 
ve korku var. 

Çadır alanlarında kısa bir süre sonra bulaş riski oluştu. 
Bizler daha ilk günden stantlarımızın hepsinde kişisel 
koruyucu ekipmanlardan oluşan hijyen köşeleri oluştur-
duk. Maske-mesafe-temizlik kurallarına uyduk. Arama 
ve kurtarma ekiplerine, çadırlarda kalan depremzedele-
rimize, stantlarımıza uğrayan herkese istedikleri kadar 
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kolonya, dezenfektan, peçete, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, 
ıslak mendil, kolonyalı mendil, vitamin, boğaz pastili, 
temassız ateş ölçer, bebek ve yetişkin bezi, kadın hijyen 
pedleri, çöp poşetleri, cerrahi maske ve eldiven verildi. 
Ayrıca saha ekiplerimizce birçok yere bu malzemele-
rin dağımı yapıldı. Bulunduğumuz alana kasalarca taze 
meyve sevkiyatı gerçekleştirildi. Taze taze sıkılan nar, 
portakal ve mandalina suları ikramları yapıldı. Mini 
marketimizde her şeyimiz vardı. İsteyen istediği kadar 
yiyecek, içecek, giysi ve hijyen malzemesi ihtiyacını 
stantlarımız aracılığı karşıladı.

Biraz da bağışlardan söz etmek istiyorum. Bildiğim 
kadarıyla bağış kampanyaları düzenlendi. Bir de hepi-
mizin yakından bildiği, pandemi süresinde de faydalan-
dığımız LCIF Acil Yardım Fonu var. Bunlardan kısaca 
bahseder misiniz?

Depremin gerçekleştiği 
gün, ivedilikle LCIF Ko-
ordinatörlüğü tarafından 
hazırlanarak, Uluslara-
rası Vakfımız olan Li-
ons Clubs International 
Foundation yani bilinen 
kısaltmasıyla LCIF’e, Acil 
Yardım Fonu başvurusu 
yapıldı. Çok kısa bir süre-
de başvurumuz onaylandı. 
10.000 Amerikan Doları 

tutarındaki fon, Lions’un depremzeler için yürüttüğü 
etkin hizmet çalışmalarında önemli bir kaynak oluştur-
du. Adı üzerinde acil yardım fonu olduğu için ilk etapta 
yiyecek temini sağlandı. 

Alanda çalışan ekiplere 7 gün boyunca; sabah, öğle, ak-
şam saatlerinde ve gece boyunca sıcak çorba ve yemekler 
dağıtıldı. Çadırlara battaniye, giysi, ilaç ve su gibi acil ih-
tiyaçlar temin edildi. Ülkemizde kayıtlı 288 Lions Ku-
lübü, 5683 Lion Üye ve 1230 Leo Üye bulunmaktadır. 
Rakamlara bakıldığında, Türk Lions‘unun çok büyük 
bir aile olduğunu görüyoruz ve elbette 118R Yönetim 
Çevresi bu sancılı süreçte yalnız değildi. Yönetim Çev-
remizce düzenlenen bağış kampanyamıza tüm yönetim 
çevrelerimizin kulüplerinden ve konseyimizden yüksek 
oranda destek geldi. Aydın, Muğla, Denizli ve Antal-
ya’daki kulüplerimiz maddi ve manevi hep yanımızday-
dı. Lions dostlarımız da desteklerini esirgemediler. Her-
kese tek tek teşekkür ediyorum.

Tüm yönetim çevreleri hep birlikte sürekli iletişim 
halinde ve koordinasyon içinde çalıştı ve halen daha 
bu çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda çok şeyler 
başardınız. Yakın bir zamanda 1000 kişinin barınabi-
leceği bir konteyner kent kuruluyor ve kış mevsimine 

girdik. İhtiyaçlar daha da artacak. Hep birlikte neler yap-
mayı planlıyorsunuz? Bu bağlamda hedefleriniz neler?

İlk hedefimiz; doğru ve işlevsel bir kriz yönetimiyle böl-
gedeki insanların acil ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde kar-
şılamaktı. Öncelikli desteğimiz; yiyecek, içecek, giyim, 
günde üç öğün yemek, ısınma, aydınlatma, tıbbi malzeme 
ve hijyen malzemeleri ekseninde gerçekleşti. Sabahın er-
ken saatlerinde başlayan ve 7 gün boyunca her gün devam 
eden, ara atıştırmalıklarla birlikte sabah kahvaltısı, öğle ve 
akşam yemekleri servisi yapıldı. İkinci hedefimiz; ilerle-
yen günlerde ihtiyaç duyulan temel gereksinimlere yoğun-
laşmak oldu. Lions çatısı altında yaklaşık 1500 kişilik bir 
yardım köprüsü kurduk. Malzeme, eşya ve gıda depomuz-
da kayıt-dokümantasyon-tasnif-tedarik ve dağıtım çalış-
malarımız devam ediyor. Ve tabii ki önemli değerlerimiz... 

Örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz gereği, deprem fela-
ketinin 7. gününde, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız 
için enkazlara karanfiller bırakıldı. Merhum ve merhu-
melerin isimlerinin yazılı olduğu anı panosu yaptırıldı, 
dualar okundu, lokmalar ve helvalar dağıtıldı. Ruhları şad 
olsun. Öneri hedeflerimiz de söz konusu. Olmalıdır da. 
Deprem kuşağında yer alan bir ülkede yaşıyoruz. Türki-
ye’de deprem riski oluşturabilecek 485 aktif fay hattı bu-
lunmakta. Bu yüzdendir depremle yaşamayı öğrenmemiz 
gerekiyor. Yıllar içerisinde deneyimleyerek öğrendik ki 
“deprem değil bina öldürür”. Türkiye’deki Lions Kulüple-
ri, deprem tedbirleri konusunda toplumda farkındalık ve 
bilinç yaratmak adına çalışmalar yapmalılar. Bilgilendirici 
seminerler, özel eğitimler, topluluk kurtarma ve geliştirme 
projeleri ve hatta bir Lions arama kurtarma ekibi ile keşif 
ekibinin kurulmasını öneriyorum. Neden olmasın? Tüm 
bunlar dikkatle üzerinde durulması gereken konular.

Yarın 10 Kasım. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk’ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 82. yıldönümü 
için iki gün önce Anıtkabir’deydiniz. ATAMIZI saygı ve 
sevgiyle anıyoruz. Depremden bir gün önce de Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutladık. Ne 
acıdır ki bu iki önemli gün arasında, zihinlerimizden ve 
yüreklerimizden silinmeyecek bir felaketi yaşadık. Dep-
remzedelerin yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de 
olsa dindirebilmek için ileriye dönük bir eylem planınız 
var mı?
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Evet, çok üzgünüz. Hayat bazen durma noktasına gel-
se de devam ediyor. Ulusal değerlerimiz; Cumhuriyet ve 
Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Depremzedelerimizin yaralarını sarmak ve onlara her 
türlü konuda destek olmak adına, ileri hedeflerimiz mev-
cut. Şu ana kadar 250’den fazla ağır hasarlı ev boşaltıldı. 
Evsiz kalan insanlarımıza yeni ev kurmak için ev eşyaları 
temini üzerine çalışmalara başladık bile. Sokaklarda son 
kalan kişi de evine kavuşana kadar yardımlarımızı sürdü-
receğiz. Geldiğimiz noktada evsizlere ev, işsizlere iş bul-
mak için çevremizi organize edeceğiz. Özellikle de haya-
tını kaybedenlerin genç yakınları ve çocukları için, eğitim 
fırsatları sunmak istiyoruz. Pandemi sürecinde başlatılan 
ve uzaktan eğitime destek amacıyla eğitimleri sekteye 

uğrayan öğrencilerimize, tablet 
bilgisayar kampanyamız devam 
ediyor. Depremzede gençlerimiz 
ve çocuklarımız önceliğimiz ola-
caktır. Hizmetlerimizi kitlesel 
boyutlarda genişletme çabası 
içindeyiz. Lion’larımızdan ve 
Leo’larımızdan, doğal afetlerle 
mücadele ve topluluk kurtarma 
hizmetleri üzerine projelendire-
cekleri geniş kapsamlı çalışmala-
rını ilgiyle bekliyoruz.

Depremde yaşanan geliş-
meleri, hummalı ve emek dolu 
çalışmalarla gerçekleştirilen 
hizmetleri, Lions çerçevesinde 
bizlerle paylaştığınız için te-
şekkür ederiz. Son olarak Lions 

ailenize, Leo kardeşlerinize, 
Lions dostlarınıza ve İzmirli 
hemşerilerinize neler söylemek 
istersiniz?

Yaşadığımız deprem felaketi; 
tüm Lion’ları, Leo’ları ve Lions 
dostu gönüllülerimizi inanılmaz 
bir birlik ve beraberlik inancıyla 
hizmet yarışına sürükledi. Bu 
dayanışma ruhu, herkese kuvvet 
vererek “Her nerede bir ihtiyaç 
varsa orada mutlaka bir Lion 
vardır.” sözünü bir kere daha 
gözler önüne serdi. İyilikte bu-
luştuğumuz bu kutlu hizmet 
yolunda unutamayacağımız 
anılar da yaşadık. Yaptığım canlı 
yayını izleyen İstanbullu bir aile, 
Getir şirketine şampuan ve sabun siparişi vermiş. Yetkili 
kişileri sıkı sıkı tembihleyen aile, L harfi baskılı sarı yelek 
giyen kişilere kolilerin teslim edilmesini söylemiş. Her 
yerde fakediliyoruz. Sarı renkli hizmet yelekleri giymiş 
Lion’larımızın sayısı o kadar fazlaydı ki, koliler elimize 
kolayca ulaştı ve ihtiyaç sahiplerine iletildi. Hizmetleri-
miz her daim insanlığa güç katsın. İzmirli hemşerileri-
mize yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. He-
deflerimiz belli. İnşallah el birliğiyle güzel İzmir’imizin 
güzel insanlarının yaralarını sarmaya devam edeceğiz.

Konsey Başkanıma, Dönemdaş Genel Yönetmenleri-
me, Genel Yönetmen 1. Yardımcılarıma, Çoğul Yönetim 
Çevresi Lion ve Leo Kulüplerimize, 118R Yönetim Çev-
resi Lion ve Leo Kulüplerimize katkı ve katılımları için 
içtenlikle teşekkür ederim. Sevgiyle, iyiliklerle buluşalım.

Kayıtlarımıza göre şimdiye kadar acil ve temel ihtiyaç olmak üzere:

en	temel	olarak;	20.000	litre	su	•	hijyen	malzemesi	olarak;	2000	litre	dezenfektan,	500	litre	kolonya,	5	ton	sıvı	
sabun ve şampuan, yetişkin ve çocuk olmak üzere 4000 civarında cerrahi maske, 2100 civarında cerrahi eldiven, 
1	ton	tuvalet	kağıdı-kağıt	havlu-peçete-ıslak	mendil-yetişkin	bezi-kadın	hijyen	pedi	•	ısınma	ihtiyacı	olarak;	

3000 adet battaniye, 75 ton odun, 2,5 ton kömür, 100’den fazla ısınma varili, 80 odun sobası, 65 elektrikli 
ısıtıcı, 200 adet kamp çadırı, depremzede çadırları için 920 metrekare izolasyon malzemesi, 15 metrekarelik 1 
adet	konteyner,	80	adet	uyku	tulumu,	300	adet	termal	içlik	•	gıda	malzemesi	olarak;	1	ton	paketli	yiyecek	ve	

atıştırmalık,	3	ton	kuru	bakliyat,	2,5	ton	yemeklik	malzeme,	1	kamyon	taze	meyve	•	içecek	olarak;	10.500	kişi-
lik	çay-kahve-maden	suyu-meyve	suyu-gazlı	içecek-süt-ayran	•	medikal	malzeme	olarak;	300	aile	için	temassız	
ateş ölçer-ağrı kesici-ateş düşürücü-pastil-vitamin-pişik ve yara kremi-yara bandı-pamuk-sargı bezi-batikon, 

ayrıca	10	koli	sağlık	kiti	•	çocuk	etkinlik	alanı	için;	50	koli	oyuncak	ve	etkinlikler	için	5	koli	kırtasiye	malzeme-
si	•	giyim	olarak;	çocuk	ve	yetişkinler	için	yaklaşık	10.000	kişilik	giysi	ve	ayakkabı	•	arama	ve	kurtarma	ekipleri	

için;	500	adet	iş	eldiveni	•	0-6	yaş	grubu	için;	20	koli	bebek	maması	ve	yaklaşık	1	ton	bebek	bezi	•	muhtelif	
olarak; şemsiye, zemin paleti, halı, kilim, sıcak su torbası, buz kiti, biberon, masa, sandalye, yatak bazası, yastık, 

yorgan, pike, havlu, nevresim takımı, el feneri, ışıldak, kalem piller, acil yardım kiti, kitap, pilastik züccaciye 
ürünleri, yün atkı-bere-eldiven-şal, tırnak makası, diş macunu ve fırçası, el kremi, patili dostlarımıza mama...

tedarik edilmiştir.
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Sağlık Çalışanları Anısına Anıt Heykel

Uluslararası Lions Dernekleri 118E Yönetim 
Çevresi, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybe-
den sağlık çalışanları anısına hazırladığı ANIT 

HEYKELİN açılışını gerçekleştirdi.

COVID-19 Pandemisinde hayatını kaybeden sağlık 
çalışanlarını anmak amacıyla Türk Böbrek Vakfı Hiz-
met Hastanesi bahçesine yaptırılan ANIT HEYKEL, 
Uluslararsı Lions Dernekleri 118E Genel Yönetmeni 
Sibel GÜLLÜ, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur ERK, 
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan BAHADIR, 
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent KERİMOĞLU, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı 
Önder Yüksel ERYİĞİT tarafından ve Lion’ların katı-
lımlarıyla İstanbul’da açıldı. Açılışta Lions Kulüpleri’nin 
üyelerinin yanı sıra Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi 
doktorları da yer aldı.

Öğr. Gör. Heykeltraş Ertuğ ATLI tarafından hazırlanan 
Anıt Heykelin açılış töreninde, sosyal medyada yayın-

lanmaya başlayan, söz ve müziği sanatçı TÜZZÜN’e ait 
olan “Gerçek Kahramanlar” şarkısı da tanıtıldı. 
https://youtu.be/vE-KRJ0ixbY

Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi bahçesine yerleşti-
rilen 3 metre yüksekliğindeki heykel; granit kaide üzerine 
siyaha boyalı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Heykelde, 
bir kalp formun içinde yüzleri tıbbi maskeli 1 kadın ve 1 
erkek sağlık çalışanı figürü ile ortada bir asaya sarılmış iki 
yılandan oluşan tıp amblemi yer almaktadır.

LIONS Gerçek Kahramanlara 
Şükranlarını Sunuyor
Sibel Güllü, 2020-21 Dönemi 118E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE 
KAYBETTİĞİMİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI 

ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

LIONS ve LEO KULÜPLERİ

27 EKİM 2020

T U R K E Y
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Mutlu Aile Mutlu 
Çocuk Açlık Aktivitesi

118 E Leo Yönetim Çevresi 
Leo’larından Hastanelere 
Yemek Desteği

Toplumların Kanayan Yarası:   
Çocuğa Şiddet ve Cinsel İstismar

118E Yönetim Çevresi “Mutlu Aile Mutlu Çocuk Aç-
lık Aktivitesi” kapsamında; cinsel istismara uğrayan 12-
18 yaş aralığındaki 20 hamile kız çocuğuna ve şiddet 
gördükleri için mahkeme kararıyla ailelerinden alınarak 
Florya Destek Merkezi’ne yerleştirilen 12-18 yaş ara-
lığındaki 50 erkek çocuğuna 3 ay yetecek kahvaltılık 
gıda yardımı temin edilmiştir. Aktiviteye Akik Lions 
Kulubü, Ataköy Lions Kulübü, Ayasofya Lions Kulü-
bü, Bosfor Lions Kulübü, Cağaloğlu II Lions Kulübü, 
Fatih Kız Taşı Lions Kulübü, İstanbul Marmara Lions 
Kulübü, Mavi Haliç Lions Kulübü, Yeni Ataköy Lions 
Kulübü ve Yeşilköy Lions Kulübü katılmıştır.

Leo’lar, son 3 aydır ülkemizin de bizzat etkilerini hissettiği 
Koronavirüs pandemisi döneminde 118 E ailesi olarak yine 
çok güzel, Leo’ları bütünleştiren ve ülkemize ciddi fayda 
sağlayan bir hizmet gerçekleştirdiler. Genel Yönetmen 2. 
Yardımcısı Birten Bilecik’in önderliğinde, gecesi gündüzü 
birbirine karışan sağlık çalışanları için 118 E Leo Yönetim 
Çevresi’nin tüm kulüpleri seferber oldu ve Leo’ların çok 
kısa bir süre içerisinde toparladığı sponsorluklar sayesinde 
ev yapımı, miktarı bol ve lezzetli kumanyalar Nisan ve Ma-
yıs aylarında İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi, Bakırköy Sadi 
Konuk Hastanesi ve İstanbul Çapa Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Yeri geldi hastanelerdeki sağlık çalışanlarına, yeri geldi tüm 
hastane nöbet ekiplerine Leo’lar tarafından özenle paket-
lenen kumanyalar götürüldü ve karşılığında alınan tepkiler 
gerçekten çok güzeldi. Özellike pandeminin en şiddetli dö-
neminde ve hijyen sıkıntıları nedeni ile yemek ihtiyacının 
en çok olduğu zamanda sağlanan yemek desteği tüm sağlık 
çalışanlarına bir umut kaynağı oldu.

Bu örnek hizmete destek olan; Bakırköy Leo Kulübü, Di-
kilitaş Leo Kulübü, Cağaloğlu Leo Kulübü, Eminönü Leo 
Kulübü, Gaziosmanpaşa Leo Kulübü, İstanbul Marmara 
Leo Kulübü, Piyerloti Leo Kulübü, Yedikule Leo Kulübü, 
Yeni Ataköy Leo Kulübü, Yeşilköy Leo Kulübü ve Zeytin-
burnu Leo Kulübü’ne teşekkürlerimizle...

Şartlar ne olursa olsun, bir yerde ne zaman bir ihtiyaç var 
ise orada bir Lion’un ve Leo’nun olacağını bilmek gerçek-
ten en umutsuz günde bile bir umut kaynağı olabiliyor. Bu 
durum, içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde bir 
kez daha anlaşılmış oldu. Leo’ların 118 E ailesi olarak bu 
gurur ile daha nice hizmetlere koşacaklarına eminiz. Yeter 
ki Leo’lar kendi içlerindeki heyecanı kaybetmesin.

Şebnem Ünlü, 2020-21 Dönemi Mutlu Aile 
Mutlu Çocuk Hedef Lideri Selim Gazel, 118 E Leo Yönetim Çevresi Başkanı
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Üniversite Öğrencisine Bilgisayar 
Desteği

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü’nde 
Kızılay’a Destek

İzmir Kahramanlar Li-
ons Kulübü, ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin her zaman 
yanında. Anadolu Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi 
4. sınıf öğrencisi ve aynı 
zamanda Anadolu Üni-
versitesi İşletme Fakül-
tesi 3. sınıf öğrencisi olan 
Sami Akın’a, eğitim süre-
cine online olarak devam 
edebilmesi için kulübün 
bağışçıları tarafından kar-
şılanan bilgisayar hediye 
edildi.

Ecrin’den “Benim Hikâyem”

Kulüp üyeleri 8 Ekim Lions Hizmet Günü aktivitesi ola-
rak; İzmir Hasta Çocuk Evleri 6 No’lu Hasta Evi’nde 
kalan, en büyük hobisi kitap okumak olan ve hatta has-
talığı hakkında kitap yazan, osteosarkom (kemik kanseri) 
hastası Ecrin’e çok sevdiği kitaplarını yerleştirmesi için 
kitaplık, hastane sürecinde kullanması için nevresim ta-
kımı ve Ecrin ile aynı evi paylaşan diğer 2 kanser hastası 
çocuğa cerrahi çocuk maskesi bağışlamışlardır. Aynı za-
manda 6 No’lu Hasta Evi’ndeki 3 kanser hastası çocuk 
ve aileleri için hijyen paketi yardımında bulunulmuştur.

Kahramanlar Lions Kulübü üyeleri, 8 Ekim Lions Hiz-
met Günü kapsamında, Konak Meydanı’nda bulunan 
Kızılay görevlilerine hizmetlerinde destek olmuşlardır. 

Kahramanlar’dan Pandemi Sürecinde Online 
Eğitime, İzmir Hasta Ҫocuk Evleri’ne ve 
Kızılay’a Destek...
Şermin Cem Kayabaşı, 2020-21 Dönem Başkanı
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Lamia Karer Ortaokulu ve Atatürk

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü, 8 Ekim Dünya 
Lions Hizmet Günü etkinlikleri kapsamında açılışını 
yaptıkları “Atatürk Büstü ve Atatürk Köşesi Olmayan 
Okul Kalmasın” adlı projelerinin 3’üncüsünü İzmir’in 
Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler semtinde yer alan La-
mia Karer Ortaokulu’nda gerçekleştirdiler. Atatürk Kö-
şesi ve Atatürk Büstü ile birlikte ayrıca okulun bayrak 
direkleri de kulüp üyelerince temin edilirken, 118R Ge-
nel Yönetmeni Sn. Ln. Esengül Erkan’ın onurlandırdığı 
açılışa bir çok Lion ve Lion dostu katılmıştır.

İzmir’den Anıtkabir’e Giderken

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü’nün bisiklet 
ekibi, İzmir’den yola çıkıp Anıtkabir’e kadar giderken 
tüm güzergâhlarında yaptıklarını Lion’larla paylaştılar. 
Kulüp üyeleri de ekibe bu yolculuklarında maddi ve 
manevi desteklerini esirgemediler. Ekip yol boyunca 
uğradıkları şehitliklerde yanlızca ziyarette bulunma-
dılar. Şehitliklerin temizlik ve bakımlarını da yaptılar, 
eskimiş bayrakları yenileriyle değiştirdiler ve tabii ki 
tüm şehitliklerden toprak getirmeyi de unutmadılar. 12 
Ağustos’ta İzmir’den yola çıkarak Anıtkabir’e kadar tüm 
şehitliklere uğrayarak giden “Ataya Saygı Bisiklet Turu” 
ekibi, Anıtkabir’e ulaşıp saygı duruşunda bulunarak 
dernek başkanlarına kulübün gönderdiği bayrağı teslim 

ettiler. Geri dönüş yolunda Büyük Taarruz’un başladığı 
yer olan Afyon Kocatepe’ye uğrayarak, 9 Eylül’de İz-
mir’in Kurtuluşu törenlerinde birlikte olmak üzere yol-
cu edilen ekibe, kulüp üyeleri tarafından Lions armalı 
giysi, fosforlu yelek, eldiven ve buff hediye edilmiştir. 
Bu organizasyon Emekli Subaylar Derneği ile birlikte 
gerçekleştirilmiştir.

Ataya Saygı Bisiklet Turu Ekibi 8 Eylül’de  
İzmir’e Ulaştı

Büyük Taarruz Bisiklet Turu kapsamında bu yıl 8’ncisi 
düzenlenen ve Anıtkabir’den başlayıp Güzel İzmir’de 
son bulan “Ataya Saygı Bisiklet Turu” ekibi, 8 Eylül’de 
İzmir’e ulaştı. Bisikletçiler şehitliklerden aldıkları top-
rakları kulübe teslim ettiler. Uzun soluklu olan bu or-
ganizasyon, aynı akşam Belkahve Bornova Ata Anıtı ve 
Ata Evi’nde düzenlenen görkemli bir törenle ve etkin-
liklerle sona erdi.

Çeşme Metropolis Dur Durak Demeden Ҫalışıyor...
Onur Ercan, 2020-21 Dönem Başkanı

T U R K E Y
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Hakkari Şehit Selahattin Ortaokulu’na Kışlık 
Destek

Kulüp üyeleri yaklaşan kış 
mevsimi öncesi, Hakkari 
Şehit Selahattin Ortaoku-
lu’na bot, mont, hırka ve 
eşofman bağışında bulun-
dular. 150 çift bot Perga-
mon Lions Kulübü Başka-
nı Sn. Ln. Ömer Yöntem 
tarafından bağışlanırken 

diğer tüm giysi ve gereçler Sn. Ln. Yakup Özdanon ta-
rafından bağışlanmıştır. Malzemelerin nakliyesi Yeni Nak 
Kargo tarafından ücretsiz olarak gönderilmek üzere Hak-
kari’ye doğru yola çıkmıştır.

Şehit Albay Süleyman Fethi Bey Ortaokulu’na  
Eğitim Desteği ve Atatürk Büstü Açılışı

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü üyelerinin, pande-
mi nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan öğrencilere ve yine 
pandemi nedeniyle ihtiyaçları giderilemeyen okullara des-
teği devam ediyor. Online eğitim amacıyla öğrencilere ve-
rilmek üzere, internete erişim paketleriyle birlikte 10 adet 
tablet bilgisayar armağan edilmiştir. Aynı zamanda okulun 
ihtiyacı olan elektrik panosu kauçuk izolayon ve hijyenik 
paspas bağışları da aynı gün içerisinde kulüp üyesi Sn. Ln. 
Yakup Özdanon sponsorluğunda tamamlanmıştır. Ayrıca 
“Atatürk Büstü ve Atatürk Köşesi Olmayan Okul Kalma-
sın” adlı proje kapsamında, İzmir Çeşme Metropolis Lions 
Kulübü ve 118Y Yönetim Çevresi kulüplerinden İstanbul 
İdealtepe Lions Kulübü ortak projesi olarak, 27.10.2020 
tarihinde Konak Belediye Başkanı Sn. Abdül Batur’un ka-
tılımlarıyla, Şehit Fethi Bey Ortaokulu’nun Atatürk Büstü 
açılışı ve teslim töreni gerçekleştirilmiştir.

Karşıyaka Yalı’dan Genç 
Kızlara Destek

İzmir Karşıyaka Yalı Lions Kulübü’nün, geçtiğimiz 
hizmet döneminin başında organize ettiği ve her-
bir öğrencinin dört yıllık eğitim süreci için plan-

ladıkları burs desteği ile derslerinde başarılı olan iki 
üniversite öğrencisi genç kıza burs sağlanmıştır. Bursun 
en önemli özelliği sadece harçlık şeklinde düşünül-
meyerek, öğrencilerin ev kirası, elektrik, su ve doğal-
gaz ödemelerinin de düşünüldüğü bir burs olmasıdır. 
Öğrencilerden biri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tam 
burslu olarak eğitim alırken, diğeri de Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim görmektedir. Bur-
sun aylık bedeli iki öğrenci için 3550 TL’dir. Eğitimde 
maddi ve manevi desteklerin genç kızların özgüvenli 
gelişimi için oldukça önemli bir araç ve amaç olduğu-
nun altını özellikle çizen kulüp başkanı, kulüp üyele-
rinin destekleriyle hizmet dönemleri boyunca her ay 
devam ettirecekleri burs imkânları ile “Güçlü Kadınlar 
Güçlü Yarınlar” diyor.

Hakan Akyıldız, 2020-21 Dönem Başkanı

T U R K E Y

Üniversitede Eğitim Gören Öğrencilere 
Burs
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1 Temmuz tarihinde ilk aktivitesini gerçekleştiren İz-
mir’in köklü kulüplerinden İzmir Bahar Lions Kulü-
bü, yeni döneme hızlı başladı. Çimentepe’de bulunan 
Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun ihtiyacı olan Ata-
türk Büstü’nü yenileyen kulüp 
üyeleri, ikinci aktivite olarak 21 
Eylül tarihinde sponsor deste-
ğiyle Aydın Araştırma Hasta-
nesi için yaptırdıkları 50 adet 
çarşaf, 50 adet yastık kılıfı, 750 
adet steril maske ve 100 adet 
steril ameliyat önlüğü ile sağ-
lık sektörüne bir nebze olsun 
katkıda bulunmaya çalıştılar. 
22 Eylül tarihinde, Çimentepe 
Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Atatürk 
Büstü’nün olduğu alanın zemininin sponsorlar deste-
ğiyle seramik kaplamasını yaptıran kulüp, hizmetlerine 
hız kesmeden 23 Eylül tarihinde de devam etti. Dernek 
Yönetim Kurulu’nun kararıyla Bayraklı’da bulunan Şe-
hit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlköğretim Okulu’nda kli-
ması olmayan bir sınıfa klima bağışında bulundular.

Eğitim Sizden, Bilgisayar Bizden Projesi

Bahar Lions Kulübü, 8 Ekim tarihinde “Eğitim sizden 
bilgisayar bizden” projesine destek vermeye devam etti. 
Pandemi sürecinde gelir durumu iyi olmayan, uzaktan 
eğitim desteğinden bilgisayarı olmadığı için yararla-

namayan öğrenciler için; Bornova 
Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi’ne 4 
adet bilgisayar ve Bayraklı Yüzbaşı 
Ali Rıza Sadak İlköğretim Oku-
lu’na 1 adet bilgisayar hediye eden 
kulüp üyeleri, toplamda 5 adet bil-
gisayar ve önceden ihtiyaç sahibi 
öğrencilere proje kapsamında he-
diye ettikleri 9 adet tablet bilgisa-
yar ile projeye katkıda bulundular.

Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Öncü  
Kulüplerden Bahar...
Vildan Yıldıran, 2020-21 Dönem Başkanı

T U R K E Y

Yeni Hizmet Döneminin İlk Günü 
Başlayan ve Aynı Hızla Devam Eden 
Hizmetleriyle Bahar Lions Döneme Hazır
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8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü kapsamında; Gü-
müşpala, Yamanlar ve Bayraklı’da halka maske ve ko-
lonya dağıtan Bahar Lions Kulübü, bu sayede Lions’un 
tanıtımını gerçekleştirerek halkta hijyen konusunda 
farkındalık ve bilinç oluşturmak adına hizmetlerini ger-
çekleştirmişlerdir.

Kulüp üyeleri 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü 
aktivitesi kapsamında, Tunceli merkezde bulunan Elif 
Güntaş İlkokulu’na 15 adet tablet bilgisayar ve Bakır-
köy Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören bir öğren-
ciye saksafon hediye etmişlerdir.

Ҫırağan Lions...

İstanbul Çırağan 
Lions Kulübü ta-
rafından, etkileri 

halen devam etmekte 
olan pandemi süre-
cinde, sağlık kuruluş-
larına ve muhtarlıkla-
ra 500 adet maskenin 
dağıtımı sağlanmıştır. 
Ayrıca Edirne Ka-
raağaç Ortaokulu’na 
maske ve çeşitli de-
zenfektan malzemeleri teslim edilmiştir.

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü’nde 
Eğitime Destek

T U R K E Y
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8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü’nde 
Kadınlar Evi’ne Destek

Deliler Kahvehanesi ve Lions İşbirliği İle 
Yaşlılar Evi’ne Destek

Patili Dostlara...

İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı ve kadına şidde-
tin giderek arttığı şu günlerde, şiddete maruz kalarak 
sokaklarda yaşamak zorunda kalan kadınların barın-

ması için İstanbul Rıhtım Karaköy Lions Kulübü üyeleri 
ve Lions dostlarının 
bağışlarıyla bir ev te-
min edilmiştir. Evin 
tadilatı ve temizliği 
sonrası ev eşyalarının 
temini ve yerleştiril-
mesi tamamlanmıştır. 
Tefrişi yapılan ev, 8 
Ekim Dünya Lions 
Hizmet Günü’nde 
açılışı yapılarak kul-
lanıma açılmıştır. 
Korunmaya ihtiyaç 

duyan kadınların bir çatı altında barınacak olmasına ver-
dikleri katkının huzurunu yaşayan kulüp üyeleri KADI-
NA ŞİDDETE DUR diyor.

Deliler Kahvehanesi’nin açtığı Yaşlılar Evi’ne destek 
olmak için kulüp üyeleri tarafından; çeşitli ev eşyaları, 
buzdolabı, mutfak gereçleri, gıda yardımı, kıyafet, ayak-
kabı, temizlik ve hijyen malzemeleri bağışı yapılmıştır.

Deliler Kahvesi hesabına, 300 evsize dağıtacakları ek-
mek arası sıcak yemek, 1 meyve ve 1 içecekten oluşan 
menü için 4000 TL katkıda bulunulmuştur.

Rıhtım Karaköy Li-
ons Kulübü hizmet-
lerine devam ediyor. 
İşitme kaybı olan bir 
çocuğun Rondo 2 
işitme cihazı ihtiyacı 
için gerekli destek 
sağlanmıştır. Yedi-
kule Hayvan Barı-
nağı Kedi ve Hasta 
Köpek Bölümlerine 
2 adet büyük boy 
klima hediye edilmiş 

Rıhtım Karaköy Lions...
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Pandemide Hastanelere ve Sağlık 
Çalışanlarına Destek

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını-
nın ülkemizde de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 
sonra, Rıhtım Karaköy Lions Kulübü hizmetlerini, ilk 
günden itibaren kendi sağlıklarını hiçe sayarak salgının 
etkisinde kalan hastalarla ilgilenen doktorlarımız ve 
sağlık çalışanlarımızın acil ihtiyaçları olan ve bulmak-
ta zorlandıkları malzemeleri temin edip kendilerine 
ulaştırmak olarak yoğunlaştırdı. İstanbul Üniversitesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
A.B.D. Çocuk Acil Bölümü’nün ihtiyacı olan 6 adet 3 
motorlu yatak ve 2 adet monitörün temini ve teslimini, 
Nisan ayında tamamlamak üzere projelendiren kulüp, 
17 Mart tarihinde hastaneden acil ihtiyaçları olduğu 
bilgisini alınca hemen harekete geçerek 2 gün içinde 
malzemeleri temin ederek yerine teslim etmiştir. Yine 
aynı hastanenin Çocuk Acil Bölümü’ne, ilk etapta 6 
koli N95 maske ve İzolasyon Merkezi’nde kullanılmak 
üzere 100 adet siperlik gönderilmiştir. İstanbul Üniver-
siteleri, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hemotoloji/On-
koloji Ana Bilim Dalı’na, yolladıkları ihtiyaç listesinin 
temini için 12000 TL’lik maddi destekte bulunan ku-
lüp üyeleri, ayrıca hastanenin ilgili birimine 4 koli N95 
maske ile 4 koli toz maskesi teslim etmişlerdir. Marma-
ra Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi’nden ge-
len talep üzerine, doktorların kıyafet üzerine giydikleri 
koruyucu önlük için gerekli meblağı gönderen Rıhtım 
Karaköy Lions, tüm bunların yanı sıra Bahçelievler İs-
tanbul Huzurevi’ne 10 lt. dezenfektan temin etmişler-
dir. Kulüp tarafından Uluslararası Lions Kulüpleri Bir-
liği’nin Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu 
Koronavirüs Yardım Hesabına 3000 TL gönderilmiştir.

ayrıca açık alanda kalan köpek kulübelerinin üzerine 
büyük boy şemsiye bağışlanmıştır. Tüm bu hizmetlerin 
yanı sıra, ihtiyaç sahibi bir aileye verilmek üzere, yatak 
odası seti satın alınarak Kızılay Merter Şubesi yetkilile-
rine teslim edilmiştir.

İstanbul Milletlerarası 
Lions...

İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü üyeleri tara-
fından, Fuat Soylu Ortaokulu’nda eğitim gören 20 
öğrenciye okul tişörtü, test kitapları, hikaye, roman 

ve ingilizce kitapları bağışı yapılmıştır. Eğitim Komitesi 
işbirliği ve Milletlerarası Lions Kulübü’nün sponsorlu-
ğunda, rehber öğret-
menlik bölümünde 
okuyan üniversite 
öğrencisine bilgisa-
yar yardımı yapılmış 
ayrıca uzaktan eği-
timde kullanılmak 
üzere ilk ve ortaokul 
öğrencilerine tablet 
bilgisayarlar hediye 
edilmiştir. Doğudaki 
bir ilkokula 50 tane 
kitap ve yine bir ilkokula 15 kitap bağışlayan kulüp üye-
leri, Yakacık Sanatçılar Huzurevi’ne bir yazı tahtası, ka-
lemler ve silgi bağışlamışlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günün’nde, kulübün avukat olan üyesi tarafından 60 
kadar kadına yasal haklarını anlatan bir konferans veril-
di. Tüm bunların yanı sıra, Konsey bazında düzenlenen 
Koronavirüs Yardım Kampanyasına kulüp tarafından 
destek verilmiştir.

T U R K E Y
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26 Ağustos’ta Af-
yon-Kocatepe’den baş-
layıp savaş güzergâhı 
kullanılarak 15 gün ve 
15 etap süren, 8 Eylül 
günü Belkahve Ata Anı 
Evi’nde son bulan ve bu 
yıl 8’ncisi düzenlenen 
Büyük Taarruz Bisiklet 
Turu’na her yıl olduğu 
gibi katkı ve katılımda 
bulunan İzmir Belkah-

ve Bornova Lions Kulübü, Büyük Taarruz Bisiklet Tu-
ru’nda yer alan bisikletçilerin 80 adet baskılı yelek ihtiya-
cını karşılamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere, kulübü 
yakından ilgilendiren ve önemli bir etkinlik olan Büyük 
Taarruz Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapmaktan büyük 
bir onur duyan kulüp üyeleri, her yıl olduğu gibi ilerleyen 
yıllarda da desteklerine gururla devam edecek.

İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü, Ege Üniversitesi 
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kemoterapi Ünite-
si’nde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastaların yararlanması 
adına her ay düzenli olarak bağışladıkları su ve çubuk 
kraker ikramına kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi 

nedeniyle desteklerine zorunlu bir ara vermek durumun-
da kalan kulüp, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü iti-
bariyle ve bu etkinliğe sponsor olan kulüp üyeleri Sn. Ln. 
İsmail Hakkı Kilercioğlu’nun desteği ile düzenli olarak 
hizmetlerine devam edeceklerini vurguladılar.

Bornova Beledi-
yesi’nin STK ve 
derneklerin yer ih-
tiyaçlarını çözerek, 
çalışmalarını rahat 
ve işbirliği içinde 
yapabilmelerini sağ-
lamak amacıyla pro-
jelendirdiği Atatürk 
Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi, Altındağ Kültür Mer-
kezi’nde hayata geçmiş bulunmaktadır. İlçede faaliyet 
gösteren 700’e yakın Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’nın 
dernek merkezi olarak da gösterebileceği Bornova Bele-
diyesi Atatürk Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi’nde yer 
almak için, İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü Der-
neği, yerleşkenin çalışma ilkeleri ile usul ve işleyişini dü-
zenleyen üyelik sözleşmesini imzalayarak gerekli evrakla-
rı Bornova Belediyesi STK Birimi Sorumlusu Sn. Şahin 
Doğan’a teslim etmiştir. Bornova Belediye Başkanı Sn. 
Dr. Mustafa İduğ tarafından üyelik sözleşmesinin imza-
lanmasının ardından il-
gili yerleşkenin; toplantı 
odaları, etkinlik salonla-
rı, posta kutusu ve evrak 
dolabı, fuaye alanı, ortak 
çalışma alanları, sekre-
tarya hizmeti, yüksek 
hızlı internet bağlantısı, 
bilgisayar hizmeti, foto-
kopi ve yazıcı hizmetine 
sınırlı erişim vb. hizmetlerden yararlanacak olan kulüp 
üyeleri, STK’lar ile yerel yönetimlerin işbirliğinden ol-
dukça memnun olduklarını ifade ettiler. Sivil toplum ku-
ruluşlarına verdiği önemi her zaman faaliyetleri ile tescil-
leyen ve STK’ların ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderecek 
olan bu özel proje için başta Bornova Belediye Başkanı 
Sn. Dr. Mustafa İduğ olmak üzere Bornova Belediyesi 
çalışanları ve emeği geçen herkesi tebrik ederek teşek-
kürlerini sunan kulüp başkanı, verimli bir hizmet dönemi 
geçireceklerinin müjdesini verdi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu

Bornova Belediyesi’nden Atatürk Sivil 
Toplum Örgütleri Yerleşkesi: Altındağ 
Kültür Merkezi

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü

İzmir’in Aktif Kulüplerinden Belkahve Bornova...
Derya Yeşilköy, 2020-21 Dönem Başkanı
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Tarabya Lions...

MD118 bazında ya-
pılan ve koronavi-
rüs salgını nedeniyle 
düzenlenen yardım 
kampanyasına hijyen 
malzemeleri deste-
ğinde bulunan İstan-
bul Tarabya Lions 
Kulübü üyeleri, ayrı-
ca Covid-19 küresel 
salgını ile mücadele 

kapsamında tedarik edilen 1 adet Video Laringoskop 
cihazı (cihaz bedeli 19400 TL) ile bağış olarak alınan 
entübasyon koruması, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Kliniği’ne 
teslim edilmiştir. Pandemi süresinde ihtiyaç sahibi 10 
EÇADEM ailesine, Sarıyer Belediyesi aracılığı ile 10 
adet gıda kolisi desteğinde 
bulunuldu. Doğudaki okul-
lara yardımda 3. senesi olan 
kulüp, Gaziantep’te bulunan 
Mustafa Marangoz İlkoku-
lu’na 62 adet çocuk montu 
ve botu yardımında bulundu. 
Ayrıca; 700 adet maske, 3 
adet ateşölçer, 500 adet de-
zenfektan ve 5 koli yün çorap 
yardım olarak gönderildi.

Tarabya Lions Kulübü, 8 Mart Kadınlar Günü’nü 
EÇADEM anneleri ve çocukları ile birlikte bir work-
shop ve müzikli eğlence ile kutladılar. Altı Nokta Körler 
Vakfı’na 1700 TL değerinde 2 adet 4’lü koltuk bağışın-
da bulunularak LÖSEV’e nakdi yardım yapılmıştır.

Kulüp tarafından 13 koli, 750-800 adet her yaşa uygun 
kitap ve dergiyi Sarıyer Belediyesi’ne bağışlanmıştır. Ki-
taplar Sarıyer Belediyesi’nin Gençlik Eğitim Merkezle-
ri’nde oluşturacağı yeni kütüphanelere paylaştırılacaktır. 
Kulübün 4 senedir süregelen okuma grubu çalışmasına, 
Covid-19 önlemleri çerçevesinde her pazartesi devam 
edilmektedir. İlk okuma grubu toplantısı 14 Eylül’de 
yapılmıştır. 14 ve 21 Eylül haftaları Ahmet Ümit’in 
“Aşkımız Eski Bir Roman” kitabı işlenmiştir. 28 Eylül 
ve 5 Ekim haftasında ise “İmkansızın Şarkısı” kitabı ça-
lışılmıştır.

Covid-19 Küresel Salgını İle Mücadele

Kitap Okuma Sevgisi
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Samanyolu Lions... Fulya Lions...

Etiler Lions...

İstanbul Samanyolu Lions Kulübü tarafından, Ağrı 
Eleşkirt Karşıyaka İlkokulu’nda eğitim gören öğ-
rencilere uzaktan eğitim imkanı sağlamak üzere 11 

adet tablet hediye edilmiş ve Şişli Talatpaşa Ortaokulu 
olmak üzere toplam 6 okula revir odası tefrişi yaptırıl-
mıştır. Fuat Soylu Ortaokulu’nda eğitim gören 75 öğ-
renciye okul tişörtü temin edilmiştir.

İstanbul Fulya ve Barbaros Brunch Kulüpleri’nin üye-
leri, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi’nin kuracağı okul 
orkestrası için bir gitar bağışında bulunmuşlardır. 

Kurtuluş Şehit Nuri Ortaokulu’na revir odası tefrişi 
yapan kulüp tarafından, Fuat Soylu Ortaokulu’nda öğ-
renim gören 6 öğrenciye okul tişörtü temin edilmiştir. 

Kocamustafapaşa Çocuk Evleri’ne yaşları 6 ila 12 ara-
sında değişen çocuklara kuruyemiş ve meyve götürül-
müştür.

İstanbul Etiler Lions Kulübü tarafından, Fuat Soylu 
Ortaokulu’nda eğitim gören 10 öğrenciye okul tişörtü 
ile sulu, kuru ve pastel boyalar hediye edilmiştir.



L IONTEMMUZ - ARALIK 2020 29

Eski Beşiktaş Lions... 118T Kültürel ve 
Toplumsal Aktiviteler 
Komitesi’nden…

118T 1. ve 2. Bölge 
Kulüpleri’nden 
Bekleme Salonu Tefrişi

İstanbul Eski Beşiktaş Lions Kulübü ve Eğitim Komi-
tesi işbirliği ile Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmen-
liği öğrencilerine 
bilgisayar yardımı 
yapılmış, aynı za-
manda Bodrum’da 
eğitim gören lise 1 
öğrencisine de bilgi-
sayar gönderilmiştir. 
Kulüp üyeleri tara-
fından, Altı Nokta 
Körler Vakfı’na koltuk alımı için nakdi bağış ve İBB 
Kadın Sığınma Evleri’ne 7 koli giysi yardımı yapılmış-
tır.

118T Yönetim Çevresi Kültürel ve Toplumsal Akti-
viteler Komitesi liderliğinde, doğuda bir kadın koo-
peratifi ile işbirliği neticesinde Geleneksel Kadın El 
Sanatları Sergisi 
düzenlendi. Eylül 
ayında gerçekleşen 
bu sergiye 10 ka-
dın, el emeği göz 
nuru el işleriyle 
katılım sağladı.

Projenin amacı; 
yöre kadınlarına 
destek olarak ge-
leneğin yaşatılma-
sına, üretimin de-
vam etmesine ve 
bu el sanatlarının 
yok olmamasına 
katkıda bulun-
maktır. İlk etap-
ta İstanbul Yeni 
Harbiye ve İstan-
bul Milletlerarası 
Lions Kulüple-
ri’nin katkılarıyla 
sergiye katılan kadınlara çeşitli elişi malzemeleri he-
diye edildi. Proje yıl boyunca sürdürülecek olup aralıklı 
olarak ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kulüplerimiz bu 
dezavantajlı bölgedeki üretken kadınlara destek olma-
ya devam edeceklerdir.1. Kesim, 1. Bölge; Tarabya, Etiler, Nişantaşı Lions 

Kulüpleri ve 2. Bölge; Eski Beşiktaş, Karaköy Elma-
dağ, Ortaköy, Yeni Harbiye Lions Kulüpleri tarafından 
“Hizmet Haftası” etkinliği kapsamında Altı Nokta 
Körler Vakfı Bekleme Salonu koltukları yenilemiş olup 
salonun açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılış kursiyerlerin 
binada olması nedeniyle sınırlı kişiyle yapılmıştır.

T U R K E Y
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118T Eğitim 
Komitesi’nden…

118T Açlık 
Komitesi’nden Yemek 
İkramı...

118T Yönetim Çevresi Eğitim Komitesi liderliğinde, 8 
Ekim Dünya Lions Hizmet Haftası nedeniyle eğitime 
hizmet amaçlı; İstanbul Milletlerarası, Samanyolu (11 
adet), Eski Beşiktaş, Kültür, Rıhtım Karaköy, Topağacı, 
Yeni Taksim-Yeni Fındıklı Branch, Tarabya, Fulya, Yeni 
Harbiye, Çırağan (15 adet), Ulus Lions Kulüpleri’nin 
desteği ile toplam 55 adet tablet bilgisayar alınmıştır. 
Ağrı’ya 18 adet, Tunceli’ye 15 adet, Bayburt’a 1 adet, 
İstanbul’a 19 adet, Kocaeli’ye 1 adet ve Güzel Sanat-
lar Lisesi’ne 1 adet olmak üzere tablet bilgisayarların 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; İstanbul Millet-

lerarası ve Fulya 
Lions Kulüple-
ri’nin desteği ile 
Erdek’te ihtiyacı 
olan bir öğrenci-
mize, Şişli Kültür 
Sanat Derneği’nin 
sponsorluğunda 
bir elektro gitar 

hediye edilmiştir. Eğitim Komitesi işbirliği ve Lions 
Kulüpleri’nin sponsorluğunda Fuat Soylu Ortaokulu’na 
alınan okul tişörtleri öğrencilere teslim edilmiştir. Et-
kinliğe katılan kulüplerimiz; İstanbul Milletlerarası (20 
adet), Samanyolu (75 adet), Fulya (5 adet), Çırağan (15 
adet), Yeni Harbiye (20 adet), Rıhtım Karaköy (5 adet), 
Etiler (10 adet) ve Yeni Taksim-Yeni Fındıklı Branch 
(5 adet) olmak üzere toplamda 155 adet okul tişörtü 
temin edilmiştir.

118T Yönetim Çevresi Açlık Komitesi liderliğinde, 
Harbiye Lions Kulübü ev sahipliğinde ve Çorbada 
Tuzun Olsun Derneği işbirliği ile Taksim Gezi Parkı, 
Fındıklı ve Mimar Sinan Parkları’nda, Haliç çevresinde 
sokakta yaşayan evsizlere maddi katkı da sağlayarak ye-
mekler dağıttı. 118T Kulüpleri’nden 10 Lion mutfakta 
yemekleri hazırlayıp paketleyerek 320 evsize ulaştırdı. 
Aynı etkinlik Ocak ayında Tophane ve Haliç bölgesin-
de de gerçekleştirildi. Topağacı Lions Kulübü ev sahip-
liğinde, Beyoğlu Hayata Sarıl Lokantası’nda 100 evsiz 
insana etli yemek ikramı için sponsor oldu. Yemeklerin 
hazırlanması ve servisinde Lion’lar görev aldı.

Yeni Etiler Lions...
İstanbul Yeni Etiler Lions Kulübü 
tarafından, Çapa Tıp Fakültesi için 
6 adet UVC yüksek ozon UV de-
zenfeksiyon lambası alındı. Ayrıca 
27 Mart’tan itibaren hergün, aynı 
hastanenin yoğun bakım ünitesinde 
çalışan sağlık emekçileri için 50 kişi-

lik börek ve baklava ikramı 
gönderilmiştir.
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118T Eğitim ve 
Kültür Komiteleri 
Ortak Aktivitesi... 

Ulus Lions...

118T Yönetim Çevresi Eğitim ve Kültür Komiteleri ile 
birlikte, İstanbul Yeni Harbiye ve Milletlerarası Lions 
Kulüpleri’nin ev sahipliğinde Atatürk’ümüze “halaskâr” 
yani kurtarıcı unvanının verildiği ve caddenin adının 
Şişli Caddesi’nden Halaskârgazi Caddesi’ne değişti-
rildiği gün olan 28 Şubat’ta, 42 öğrenci Şişli Atatürk 
Evi’ne götürülerek gezdirildi. Ardından 118T Genel 
Merkezi’nde Lions Kulüpleri’nin desteği ile yiyecek ve 
içecek ikramı yapılan çocuklara, masalcı anne tarafın-
dan masallar okunarak Atatürk sevgisi aşılanarak uğur-
landılar.

İstanbul Ulus Lions Kulübü her zaman aktif. 8 Ekim 
Dünya Lions Hizmet Günü’nde Ulus Lions Kulü-
bü’nün arıcılık projesinin, Antalya-Beymelek menşeili 
olan ilk ürünleri alınmıştır. Çanakkale ilinin Ezine il-
çesine bağlı Kemahlı Köyü’ne Çocuk Parkı tefriş edil-
miştir. Uzaktan eğitime destek olmak amacıyla 118T 
Yönetim Çevresi Eğitim Komitesi işbirliği ile Ağrı 
Eleşkirt İlkokulu’nun öğrencilerine tablet bilgisayar ba-
ğışı yapılmıştır. 5. ve 6. Bölge Kulüpleri ile ortak etkin-
lik yapılarak, doğudaki 4 okula pandemiden korunma 
için hijyen malzemeleri temin edilmiştir.

Teşvikiye Lions...
İstanbul Teşvikiye Lions Kulübü, Açlık Komitesi akti-
vitesi olarak Pera Fırını’na askıda ekmek panoları ba-
ğışlamıştır.

T U R K E Y
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Ankara Mogan Lions...

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü ve  
15 Ekim Dünya Görme Günü Etkinlikleri

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü kapsamında; An-
kara Mogan Lions Kulübü üyeleri, pilot okulunun yeni 
açılan kütüphanesine çocuk klasiklerinden oluşan 5 
koli kitap ve beraberinde farklı türlerde çocuk kitapları 
hediye etmişlerdir. 15 Ekim Dünya Görme Günü kap-
samında ise Gören Kalpler Rehabilitasyon Merkezi’ne 
beyaz baston temin etmişlerdir.

Gülay Karpek, 2020-21 Dönem Başkanı

Gazi İlköğretim Okulu 
Öğrencilerinin Atatürk 
Müzesi Ziyareti

28 Şubat 1927 tarihinde İstanbul Belediyesi’nin aldığı 
kararla Atatürk “Fahri Hemşehri” ilan edilir. Aynı yıl, 
Atatürk’ün Şişli’de Kurtuluş Savaşı hazırlıklarını sür-
dürdüğü evin bulunduğu caddenin adı da onun onuru-
na “Halaskârgazi” olarak değiştirilir. 118 T Lion’ları bu 
önemli ve anlamlı günün 92. yıl dönümü olan 28 Şubat 
2020 tarihinde, Gazi İlköğretim Okulu’ndan 41 öğren-
ciyle birlikte Atamıza ait özel eşyaların ve o döneme ait 
değerli tabloların sergilendiği Atatürk Müzesi’ni gezdiler 
ve müze yetkilileri tarafından bilgilendirildiler. Eğitime 
Yönelik Hizmetler Komitesi ile Kültürel ve Toplumsal 
Aktiviteler Komitesi’nin koordinasyonu; İstanbul Mil-
letlerarası ve Yeni Harbiye Lions Kulüpleri’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen organizasyonda, daha sonra yine 
Şişli’de bulunan 118 T Yönetim Çevresi’nin Merkezi’n-
de minik konuklar ağırlandı. Genel Yönetmen O. Turay 
KARAÇAY’ın da katılımıyla yapılan tanıtım konuşma-
sının ardından “Masalbaz” dan bir masal dinleyen çocuk-
lar unutulmaz anılarla dolu olarak ayrıldılar.

Bensen B.M. Ünlüoğlu, 118 T Kültürel ve 
Toplumsal Aktiviteler Komite Başkanı

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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Yeni Baraj Lions...

Adana Yeni Baraj 
Lions Kulübü, Ada-
na Taşköprü Lions 
Kulübü’nün başlat-
tığı Eğitime Des-
tek Kampanyasında 
Çanakkale Lapseki 
Çardak Belediyesi 
Halk Kütüphanesi’ne 
gönderilmek üze-
re kitap desteğinde 

bulunmuştur.Tarabya Lions Kulübü, 8 Mart Kadınlar 
Günü’nü EÇADEM anneleri ve çocukları ile birlikte 
bir work-shop ve müzikli eğlence ile kutladılar. Altı 
Nokta Körler Vakfı’na 1700 TL değerinde 2 adet 4’lü 
koltuk bağışında bulunularak LÖSEV’e nakdi yardım 
yapılmıştır.

Tip 1 Diyabet 
rahatsızlığı olan 
6 yaşındaki kız 
çocuğuna insülin     
cihazı ve kit’leri 
teslim edilmiştir.

Kulüp üyeleri, 
Kozan’da evi ya-
nan yaklaşık 100 
haneye destek 
olmak adına ev 
eşyası olarak; ya-
tak, yorgan, örtü, 
mutfak araç-ge-
reçleri, televizyon 
ve erzak temin 
etmişlerdir.

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü’nde Görme Ak-
tivitesi kapsamında, görme engelli çocuklar için cer-
rahi maske ve eldiven, el dezenfektanı temin edildi. 1. 
Kesime bağlı 3. Bölge kulüpleri olarak Adana Yüreğir, 
Adana Yeni Baraj ve Adana Taşköprü Lions Kulüpleri 
ile Adana Yüreğir Leo Kulübü aktiviteye katılmışlardır.

Eğitime Destek Kampanyası

Tip 1 Diyabet Hastası Minik Prensese 
Destek

Evleri Yanan Halka Destek

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü

Canan Özdemir, 2020-21 Dönem Sekreteri

Yardım Kolisi Dağıtımı

Tarsus Anıt Lions Kulübü olarak açlık projesi etkin-
liklerinde her biri 200 TL değerinde 60 yardım kolisi 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmıştır. Ayrıca lösemi has-
tası öğrencimize 5000 TL nakit ve yine ihtiyaç sahibi 
10 kişiye toplam değeri 5000 TL olan nakit yardımında 
bulunulmuştur.

Ülke ve dünya olarak geçirdiğimiz şu zor günlerde ih-
tiyaç sahibi kişilerin sıkıntılarını bir nebze olsun azalt-
manın verdiği mutluluğu sizinle paylaşıyoruz.

Seval İkiz, 2019-2020 Dönem Başkanı

T U R K E Y
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Antakya ve İskenderun 
Kulüpleri’nden...

6 Ekim’de Açlık ve 
İnsani Yardımlar 
Hizmet Aktivitesi 
kapsamında; Antak-
ya Kışlasaray Lions, 
Antakya Orontes Li-
ons, Kışlasaray Leo 
ve İskenderun Körfez 
Lions Kulüpleri’nin 

ortak aktivitesi olarak patili dostlara mama yardımı ya-
pılmıştır.

8 Ekim’de Antakya Kışlasaray Lions Kulübü ve Antakya 
Orontes Lions Kulübü tarafından, 8 Ekim Dünya Li-
ons Hizmet Günü aktivitesi olarak Antakya Uzun Çar-
şı esnafına “İyilikte Birleşelim” dileğiyle 200 adet cerra-
hi maske ve 6 kg dezenfektan dağıtımı yapılmıştır. 21 
Ekim’de Kışlasaray Lions Kulübü, Dr. Gamze Akyol’un 
ve yoga eğitmeni Gi-
zem Altunlu’nun ka-
tılımlarıyla diyabet 
konulu canlı yayın 
gerçekleştirilmiştir.
Kışlasaray Lions Ku-
lübü, Kulüp Başkanı 
Eda Koyuncuoğlu eş-
liğinde Hatay Bölge 
Kulüpleri ile ortaklaşa 

Ferah Ceylan, 2020-21 Dönemi

Mersin Babil Lions...

20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü sebebiyle Mersin 
Babil Lions Kulübü tarafından, kadınların osteoporoz 
hakkında bilinçlenmesi ve kadınlarda farkındalık ya-
ratmak amacıyla, 118U Genel Yönetmeni Sn. Ln. Cü-
neyt Kamil Erginkaya’nın katılımıyla ve Ln. Dr. Ruhsar 
Uçar’ın sunumuyla “Kemiklerinizi sevin, geleceğinizi 
koruyun” sloganıyla tüm halka yönelik bir seminer dü-
zenlenmiştir. Mersin Yenişehir Üretici Kadın Pazarı’n-
da yapılan seminerde, 1000 adet bilgilendirme broşürü 
dağıtılılarak, halkın katılımı ve soruları doğrultusunda 
farkındalık çalışması yürütülmüştür.

Dünya Osteoporoz Günü

Nilüfer Sabancı, 2020-21 Dönem Başkanı

olarak düzenlenen aktivitede, Hatay Büyükşehir Bele-
diyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek halk 
göz sağlığı için Büyükşehir Belediyesi araçlarına konul-
mak üzere göz eşeli afişlerini teslim etmişlerdir.
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Ankara Onkoloji Hastanesi’ne Pandemi 
Desteği

Patili Dostlara Yardım

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü’nde 
Ankara Lion’ları ve Leo’ları El Elle!

Ankara Köroğlu Lions Kulübü, 23 Eylül tarihin-
de Ankara Onkoloji Hastanesi’ne 70 adet siper-
lik bağışı gerçekleştirmiştir.

ye giyim, ayakkabı, çocuk oyuncakları, gıda malzeme-
leri, hijyen malzemeleri, bebek maması, çocuk bezi ve 
çocuk hijyen malzemeleri desteğinde bulunan Lion’lar 
ve Leo’lar, ayrıca Demetevler Sığınma Evi’ne kadın gi-
yim, hijyen malzemeleri, çocuk kıyafetleri ve oyuncak 
yardımı yapmışlardır. “Hep birlikteysek güçlüyüz” sö-
zünün en güzel örneklerinden birini sergileyen Lion’lar 
ve Leo’lar, büyük küçük demeden ihtiyaç sahibi herkese 
destek olmaktan oldukça memnunlar. Yüzlerine taktık-
ları tıbbi maskelere rağmen yüzlerindeki gülümseme o 
kadar belli ki...

2 Ekim tarihinde Ankara Köroğlu Lions Kulübü ve An-
kara Köroğlu Leo Kulübü, 4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü olması nedeniyle Patiliköy Köpek Sığınağına 50 
kg mama yardımında bulunmuşlardır.

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü olması nedeniy-
le, aynı gün içerisinde Ankara Köroğlu Lions Kulübü, 
Ankara Esat Lions Kulübü, Ankara Köroğlu Leo Ku-
lübü ve Ankara Esat Leo Kulübü işbirliği ile Yenima-
halle Endüstri Meslek Lisesi’ndeki bir kız öğrenciye 
ev eşyası ve bilgisayar yardımı yapılmıştır. Ve yine aynı 
gün kapsamında, Köroğlu ve Esat Lions ile Köroğlu ve 
Esat Leo Kulüpleri’nin işbirliği ile Van’da bulunan bir 
öğrenciye bilgisayar yardımı yapılmıştır. Iraklı bir aile-

Ankara Köroğlu Lions...
Serap Bağcı, 2020-21 Dönem Başkanı



L ION LIONSTURKIYE.ORG36

Ankara Ortadoğu 
Lions...

Şartlar Ne Olursa Olsun Hizmette  
Süreklilik Esastır

Ankara Ortado-
ğu Lions Kulübü, 
içinde bulunduğu-
muz zorlu pande-
mi şartlarında hiz-
metlerine devam 
ediyor. Kurban 
Bayramı sebebiy-
le Türkiye Körler 
Vakfı’na 3000 TL bağışta bulunan kulüp üyeleri, ayrıca 
Özel Çubuk Sebat Anadolu Lisesi’ne 650 adet kitap 
bağışında bulunarak eğitime destek vermişlerdir. Ye-
nimahalle Kadın ve Çocuk Sığınma Evi’ne 1150 TL 
bedelinde hijyenik ped ve çocuk bezi temini, uzaktan 
eğitime destek için kulübün bursiyer öğrencisine 1550 
TL değerinde 1 adet tablet bilgisayar hediyesi, patili 
dostlarımız için Çankaya Hayvan Barınağı’na teslim 
edilmek üzere 320 TL bedelinde 60 kg kuru mama 
yardımında bulunulmuştur. Kulüp üyelerinin desteği 
ile 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için toplam 7 adet 
öğrenciye kişi başı aylık 300 TL (yıllık toplam burs 
bedeli 21000 TL) olacak şekilde 10 ay boyunca burs 
yardımı yapılmaya başlanmıştır.

Gülsüm Doğan, 2020-21 Dönem Başkanı

Hatay Orman Yangını İçin Kampanyaya 
Destek

Ana Sınıfı Öğrencileri İçin Görme Testi

İlkokul Kütüphanesine Kitap Desteği

Mersin Yenişehir
Lions...

Hatay’a bağlı Belen/Sarımazı ve Arsuz bölgelerinde 
çıkan orman yangınlarına destek olmak amacıyla, T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından açılan ve yangından zarar gören arazilerin 
ağaçlandırılması ile evleri hasar gören kişilerin zararla-
rına destek için başlatılan “Geleceğe Nefes” isimli fidan 
bağışı kampanyasına, Mersin Yenişehir Lions Kulübü 
üyelerince maddi destek sağlanmıştır.

Pandemide öğrencilerin 
fiziki olarak okula gi-
dememeleri nedeniyle 
okulların açılışında ger-
çekleştirdikleri Görme 
Testi (Göz Eşeli) uygu-
lamasını gecikmeli ola-
rak gerçekleştiren kulüp 
tarafından, Mersin Kar-
gıpınarı General Vali 
Ömer Lütfi Hancıoğlu 
İlkokulu Ana Sınıfı (2 
şube) öğrencilerine gör-
me testi uygulanmıştır.

Mersin Yenişehir Lions Kulübü tarafından 2019 yılının 
Nisan ayında tamamlanarak açılışı yapılan Mersin Kar-
gıpınarı General Vali Ömer Lütfi Hancıoğlu İlkokulu 
Kütüphanesine, kulüp üyeleri tarafından; okuma, bilgi 
ve zeka içerikli kitap desteğinde bulunulmuştur.

Resmiye Uçar, 2020-21 Dönem Başkanı

T U R K E Y
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118U Yönetim  
Ҫevresi 1. 2. 
ve 3. Bölge 
Kulüpleri’nden...

2-8 Kasım Lösev Haftası kapsamında, 118U Yönetim 
Çevresi’ne bağlı 3. Bölge kulüplerinin organizasyonu ve 
Lions & Lösev işbirliği ile Çocukluk Çağı Kanserleri 
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Adana Acıbadem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hasta-
lıkları Uzmanı Pediatrik Hematoloji-Onkoloji ve KİT 
Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Sn. Ali Bülent Antmen’in 
konuşmacı olduğu “Çocuk Kanserleri” konulu bilgilen-
dirme toplantısı, 1. 2. ve 3. Bölge Kulüpleri‘nden Sey-
han, Adana, Yüreğir, Taşköprü, Yeni Baraj Lions Ku-
lüpleri ve Yüreğir Leo Kulübü katılımı ile yapılmıştır. 
Toplantı, maske-mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde 
açık alanda 03.11.2020 tarihinde Rooms Cafe’de ger-
çekleştirilmiştir.

Nurdan Çalışkan, 2020-21 Dönem 3. Bölge Başkanı

LÖSEV Haftası Kapsamında 
Gerçekleştirilen Çocukluk Çağı 
Kanserleri Konulu Bilgilendirme 
Toplantısı

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü…

118U Yönetim 
Ҫevresi 3. Bölge 
Kulüpleri’nden...

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü ve 8 Ekim Dün-
ya Görme Günü kapsamında, 3. Bölge kulüplerinin 
organizesiyle, Adana Oğuz Kağan Köksal Görme En-
gelliler Okulu’nun ihtiyaçları temin edilmiştir. 3. Böl-
ge kulüplerinden Adana Yeni Baraj, Adana Taşköprü, 
Adana Yüreğir Lions Kulüpleri ve Adana Yüreğir Leo 
Kulübü’nün katkılarıyla; 12 kutu (600 adet) normal boy 
3 katlı cerrahi maske, çocuklar için 4 kutu (40 adet) 3 
katlı cerrahi maske, 6 tane 1’er litrelik el dezenfekta-
nı, 6 tane dezenfektan pompası, 2 kutu (200 adet) tek 
kullanımlık cerrahi eldiven 8 Ekim’de okul yetkililerine 
teslim edildi.

Nurdan Çalışkan, 2020-21 Dönem 3. Bölge 
Başkanı

T U R K E Y
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Çocuk Kanseri...

Meme Kanseri Farkındalık ve   
Bilinçlendirme Semineri...

Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık ve 
Bilinçlendirme Semineri...

Tiyatro Oyunları...

Seminerler...

Kulübün dönem programında yer alan hizmet he-
deflerini gerçekleştirmek üzere, 1 Temmuz 2019 
tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan kulüp 

üyeleri, verimli ve başarılı bir döneme imza atmıştır. Üs-
küdar Lions, bu yılki çalışma döneminin ikinci yarısın-
dan itibaren, tüm dünyayı etkileyerek hayatı durduran 
Covid-19 pandemisi sırasında tamamen kendiliğinden 
oluşan toplum ihtiyaçları doğrultusunda doğru bir po-
zisyon alarak, ülkemizde ve dünyada eriştiği hacim açı-
sından hiçbir örneğinin olmadığını düşündüğümüz bir 
destek hizmeti çalışmasını da programına ekleyerek tüm 
hizmetlerini tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Dönem başında, ulus-
lararası küresel hiz-
metlerimiz arasında 
yer alan “Çocukluk 
Çağı Kanserleri” kulü-
bün ana hizmeti olarak 
planlanmıştır. Tam bir 
Lionistik çalışma ile 16 
Aralık 2019 tarihinde 

CKM Konser Salonu’nda, tamamı sponsorların katkıla-
rıyla “Kargalar Kafeste” adlı müzik grubunun icra ettiği 
ve 650 kişinin izleyici olarak katıldığı muhteşem bir kon-
ser düzenlenmiş, elde edilen gelir ile İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne 
3 adet “Conex Spot Monitör Ayaklı Ateş-Nabız Ölçer” 
cihazı alınarak, 13 Mayıs 2020 tarihinde hastaneye tes-
lim edilmiştir.

Kalıcı bir hizmet 
çalışması olan bu 
proje ile alınan 
cihazlar sayesin-
de binlerce ço-
cuğun hayatına 
dokunulmuştur.

Meme kanseri 
farkındalık ayı 
kapsamında 23 
Ekim 2019 günü, 
kulübün organi-
zasyonu ve Ata-
şehir Belediye-

Gençlerimiz için 
ciddi bir teh-
dit haline gelen 
madde bağım-
lılığı ile ilgili 
olarak her dö-
nem bir çalışma 
yapan kulüp, 14 

Şubat 2020 tarihinde kulüp üyeleri Av. Özgen Kara ve 
Av. Erhan Arpaç’ın Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza 
ve Tutukevi’nde birlikte düzenleyip sundukları “Mad-
de Bağımlılığı ve Cezai Sonuçları” konulu bir seminer 
verdi. Seminere Narkotik Şube Polisi İsa Altun da katı-
larak destek verdi. Semineri yaklaşık 150 çocuk dinledi. 
Aynı gün, Cezaevi Müdürlüğü tarafından çocukların 
rehabilitasyonuna destek olma amacıyla kurulmakta 
olan “Müzik Atölyesi” için 3 gitar ve 1 keman hediye 
edildi.

Öğretmenler Günü’nde, Validebağ Mustafa Necati Bey 
Öğretmenler Huzur Evi’nde kalan öğretmenler ile bir-
likte toplam 50 emekli öğretmeni, 24 Kasım 2019’da 
“Dalinin Kadınları” isimli tiyatro oyununa götüren ku-
lüp üyeleri, ayrıca 9 Aralık 2019’da Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği yararına düzenlenen “Karanlığın 
Rengi Beyaz” oyununa 20 adet bilet alarak, burs verilen 
20 üniversite öğrencisinin bu anlamlı oyunu izlemeleri-
ni sağlamışlardır. Bunların yanı sıra kulüp, Yaşam Bece-
rileri - Lions Quest pogramına da katkıda bulunmuştur.

Kültür dünyamızı zenginleştirmek üzere, Türkolog ya-
zar Sn. Ali Canip Olgunlu ile birlikte çalışmalar yapa-
rak, 6 - 27 Kasım 2019 tarihleri arasında, haftada bir 
gün olarak “Derinlik, Yükseklik ve Genişlik Anadolu 
Kültürü” konulu 4 hafta süren seminerler dizisini 26 
kişinin katılımıyla başarıyla gerçekleştiren Üsküdar Li-

ons Kulübü, bu etkinlikten elde edilen gelir ile; 118Y 
Yönetim Çevresi’nin hizmeti olan, Mavi Köy Diyabet 
Köyü’nde oda tefrişine destek oldu.

Üsküdar Lions Kulübü’nden
Fatma Çelikbilek, 2019-20 Dönem Başkanı
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Corona (COVID-19) Virüsü Pandemi  
Sürecindeki Hizmetler...

31 Aralık 2019 tarihinden 
itibaren Çin’de başlayarak 
tüm dünyayı etkisi altına 
alıp hayatı durma noktası-
na getiren salgın sırasında, 
çok değerli doktorlarımı-
zın ve sağlık çalışanları-
mızın yaşadığı sıkıntıların 
bilincinde olan Üsküdar 
Lions Kulübü, ani büyüyen 
ve hazırlıksız yakalandığı-

mız salgın sürecinde, 21 Mart - 22 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında kendilerine ulaşan tüm talepleri değerlendire-
rek Türkiye’de 21 hastaneye hizmet götürmüşlerdir.

Hizmetlerin ulaştırıldığı hastane ve sağlık kuruluşla-
rı sırasıyla; İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi-
Hastanesi,Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir 
Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Sultan 
II. Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy 
Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, 
Yedikule Göğüs 
Hastalıkları Has-
tanesi, Fatih Sultan 
Mehmet Eğitim ve 
Araştırma Hasta-
nesi, Şişli Hami-
diye Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü, Marmara 
Üniversitesi Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, 
Orhangazi Devlet Hastanesi, Sultangazi Bahat Hasta-
nesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tokat 
Erbaa Devlet Hastanesi, Kocaeli Gölcük Necati Çelik 
Devlet Hastanesi, Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Kadın 
Doğum Hastanesi, Küçükyalı Aile Sağlığı Merkezi, Fa-
tih İmrahor Aile Sağlığı Merkezi, Fatih Mollagürani 
Aile Sağlığı Merkezi, Ümraniye 30 Numaralı Aile Sağ-
lığı Merkezi.

Hayatımıza dokunan hayatlar için yukarıda isimleri 
yazılı 21 sağlık kuruluşuna aşağıda listelenen tıbbi ci-
haz ve malzemeler temin edilerek en kısa sürede teslim 

edilmiştir. Bunlar sırasıyla; 10 adet SC 2 ve 3 tipi Bu-
harlı Hava Temizleme Cihazı, 1 adet Profesyonel Bu-
harlı Hava Temizleme Cihazı, 24 adet Basınç Torbası, 
9 adet Pulse Oksimetre, 6 adet Temassız Ateş Ölçer, 
1825 adet FFP 2 ve FFP 3 Koruyucu Maske, 523 adet 
Siperlik, 4 adet özel Shield Maske ve Maske Tutucu, 
700 adet Disposable Tulum, 4000 adet Çizme Galo-
şu, 6 kutu Cerrahi Maske, 1000 çift Eldiven, 700 adet 
Önlük, 4 adet Tost Makinası, 2 Çay Makinası, 2 Kahve 
Makinası, 60 litre Dezenfektantan oluşmaktadır.

Yine bu salgın sürecinde, 10 hafta süreyle haftada bir 
gün, Sultan II. Abdülhamit Han E.A.H.’ne, 8 hafta 
süreyle de Sürreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
doktor ve hemşireleri için yemek desteği verilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada bir Lions Kulübü’nün gerçek-
leştirebileceği ve bu kadar büyük bir hacme ulaşan ve de 
başka bir örneği olmadığına inandığımız bu hizmet ça-
lışmalarına sağlanan gıda, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz-
lar, tamamen sponsorların katkılarıyla temin edilerek 
hastanelere ulaştırıldığını dile getiren Üsküdar Lions 
Kulübü, acil ihtiyaç temini konusundaki hizmetleri için 
övgüyü hakediyor. Gerçekleştirilen tüm bu hizmetler, 
çok zor şartlarda hastanelerle bağlantıya geçilerek tüm 
kulüp üyelerinin ve bağışçılarının katkılarıyla gerçek-
leştirildi. Salgın süresince yüzbinlerce kişiye deva olan 
doktorlarımıza ve sağlık personelimize moral olan hiz-
metlerin haklı gururunu ve manevi hazzını yaşıyan ku-
lüp ve üyelerini tebrik ediyoruz.

T U R K E Y

si’nin destekleriyle Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, 
kulüp üyelerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Op. Dr. Hülya Biçmen tarafından 150 kadın ka-
tılımcıya çok faydalı, ilgiyle izlenen bir seminer verildi.



L ION LIONSTURKIYE.ORG40

T U R K E Y

DENETLEME KOMİTESİ
1. Dış Denetim Planlaması - Crowe 

LLP’nin denetim firması, 30 Haziran 
2020’de sona eren yıl için birliğin de-
netiminin planlanması hakkında bir 
güncelleme sağladı.

2. İç Denetime Genel Bakış - Komite, 
Uluslararası Lions Kulüpleri İç Dene-
timi‘nden bir güncelleme aldı. Eylem 
planlarını takip etmeye ve izlemeye 
devam edecek.

ANAYASA VE TÜZÜK KOMİTESİ
1. Yönetim Çevresi 321-F’deki (Hindis-

tan) bir uluslararası direktör onay se-
çimi ile ilgili olarak seçim şikayetleri 
yapılmıştır. Yönetim çevresi genel 
yönetmeninin, genel yönetmen 1. 
yardımcısının ve genel yönetmen 
2. yardımcısının seçim şikayetleri ile 
ilgili olarak, 16 şikayet inceleniyor.

2. Yönetim Çevresi 321-B1’deki (Hin-
distan) genel yönetmen 1. yardımcı-
sının şikayeti reddedildi.

3. Yönetim Ҫevresi 122’deki (Çek Cum-
huriyeti ve Slovak Cumhuriyeti) ge-
nel yönetmenin yönetimi ile ilgili dav-
ranış ve eylemleri gözden geçirildi.

4. Komite, bir uluslararası direktör ada-
yının onay belgesini Uluslararası 
Konvansiyonu’nun toplanma tari-
hinden en az 30 gün önce sunması 
gereken zamanlama şartını 60 güne 
uzattı.

** Ek rapor güncellemesi ve Kararlar, 
komite tarafından tamamlandıktan sonra 
BoardEffect’te yayınlanacaktır.
KONVANSİYON KOMİTESİ
1. Montreal-Quebec, Kanada’da 2021 

Uluslararası Konvansiyonu için plan-
lar gözden geçirildi.

2. İptal edilen 2020 Uluslararası Kon-
vansiyonu, Singapur’da 23-27 Ha-
ziran 2028’de düzenlenmesi için 
yeniden planlandı.

3. Seçim Kurulu’nun atadığı kişi sayısı 
40’a indirildi.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZ-
METLERİ KOMİTESİ
1. Lion liderlerinin 2020-2021 mali yılı 

için yönetim çevresi genel yönetme-
ni olarak hizmet vermelerini onayla-
dı.

2. Apache Junction Lions Kulübü’nü 
ve Casa Grande Lions Kulübü’nü, 

31 Aralık 2020’ye kadar yeniden 
canlandırmak/kurmak için Yönetim 
Çevresi 21’e (Arizona) bir uzatma/ek 
süre verildi.

3. Yönetim Çevresi 300-C3 (Çoğul Yö-
netim Çevresi 300 Tayvan) tarafın-
dan, 2023 Uluslararası Konvansiyo-
nu’nda gerçekleşmek üzere; Çoğul 
Yönetim Çevresi 300 D’yi oluştur-
mak için Yönetim Çevresi 300-D3 
ve Yönetim Çevresi 300-D5 olmak 
üzere yeniden bölgelere ayırmak 
için sunulan teklifi onayladı.

4. Genel yönetmen ve genel yönetmen 
1. yardımcısı pozisyonlarındaki boş 
kadroları dolduran Lion’ların, kulüp-
leri tarafından onaylanmasını şart 
koşacak şekilde, Yönetim Ҫevresi 
Standart Form Yönetmeliği’nde de-
ğişiklik yapıldı.

5. Komite, Kabine Sekreteri’nin top-
lantı tutanaklarını sunması için ge-
rekli olan beş (5) gün süreyi on beş 
(15) gün olarak değiştirerek ek süre 
kazanılmasını sağlayacak şekilde 
Yönetim Çevresi Standart Form Yö-
netmeliği’ni düzenlendi.

6. Komite, Genel Yönetmenlerin gerek-
tiğinde Genel Yönetmen tarafından 
atanan Lion’ları görevden almala-
rına izin verecek şekilde Yönetim 
Çevresi Standart Form Tüzüğü’nü 
düzenledi.

FİNANS VE GENEL MERKEZ OFİSİ 
OPERASYON KOMİTESİ
1. Bir açığı yansıtan 2019-2020 Mali 

Yılı 4. Çeyrek Tahminini onayladı.
2. Bir açığı yansıtan son 2020-2021 

Mali Yılı Bütçesini onayladı.
3. Komite, herhangi bir tahmini ve nihai 

bütçe ayarlamasının etkisi de dahil 
olmak üzere; gelirler, giderler, nakit 
akışı ve harcama / rezerv politikası 
hesaplamasının beş yıllık projeksi-
yonunu/geleceğe yönelik tahminini 
inceledi.

4. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 
Çalışanları için Emeklilik Gelir Pla-
nını değiştirmek adına bir plan yü-
rütmek üzere, Lions Kulüpleri Ulus-
lararası Finans Başkanı’nı bir görev 
gücü yönetmesi için onayladı.

5. Sanal toplantılar için politikayı içere-
cek şekilde Kurul Politikası Kılavu-
zu’nun XXI. Bölümü revize edildi.

6. Komite, Uzun Dönemli Planlama Ko-
mitesi’nin Ağustos 2020’deki Komite 
toplantısında 7 ABD Doları tutarın-
da bir aidat artışının düşünülmesini 
önermesini, Ekim 2019 Yönetim Ku-
rulu Toplantısı’nda onaylanan aidat 
kararını ve bu aidat artışındaki olası 
revizyonları görüştü.

LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Komite, Yönetsel/Yönetimsel Alan 

I ve II Fakülte Geliştirme Enstitü-
sü’nün yeniden planlanmasına tabi 
olarak, liderlik gelişimi ve enstitüler 
takvimi için önerilen 2020-2021 hi-
belerini onayladı.

2. Komite, Bölgesel Lions Liderlik Ens-
titüsü’nün (RLLI), sanal eğitim almak 
isteyen birden çok yönetim çevresi 
için sanal bir enstitünün seçenek 
olarak sunulmasını onaylandı.

3. Komite, 2020 Uluslararası Konvan-
siyonu’nun iptali nedeniyle 2019-
2020 FVDG / DGE (Genel Yönet-
men 1. Yardımcısı / Seçilmiş Genel 
Yönetmen) Semineri’nin 4. Günü 
için alternatif planı onayladı.

4. Komite, İcra Kurulu tarafından Ma-
yıs 2020’de kabul edilen 2020-2021 
FVDG / DGE Semineri’nin grup li-
derlerini onayladı.

5. Komite, bir Leo-Lion eğitimi geliş-
tirmek için planlanan ve Lions Öğ-
renme Merkezi tarafından önerilen 
kursların yapılmasını onaylamıştır. 
Bu eğitim fırsatı 2020-2021’de Ҫoğul 
Yönetim Çevresi 308’de (Malezya, 
Singapur ve Brunei) test edilmekte-
dir.

6. Komite, Yönetim Kurulu Politikası 
Kılavuzu’ndaki katılımcı harcama-
larının sorumluluğunu yönetim çev-
resinden (önceden) katılımcı olarak 
değiştirmiştir.

7. Komite, eski Küresel Eylem Takımı 
(GAT) GLT pozisyonlarını gerektiğin-
de konumlandırmak ve içeriği mev-
cut Küresel Eylem Takımı yapısıyla 
uyumlu hale getirmek için Yönetim 
Kurulu Politikası Kılavuzu’nu değiş-
tirdi.

UZUN DÖNEMLİ PLANLAMA KOMİTE-
Sİ (OCAK 2020 TOPLANTI RAPORU)
1. Komite, LCI Forward’ın (LCI İleri) 

mevcut uygulanan versiyonu için bir 
maliyet-fayda analizi istedi ve Kurul 

İDARİ YÖNETİCİ RAPORU ÖZETİ ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Sanal On-Line Toplantı 

Oak Brook, Illinois, ABD
16-25 Haziran 2020

Çeviri: Faika Evrim Uysal



tarafından tahmin edilen 23,3 milyon 
ABD Doları olan programları onay-
larken, gerçekleşen gerçek giderle-
rin 2016-2020 döneminde yalnızca 
15,7 milyon ABD Doları olduğunu 
öğrenmekten memnuniyet duydu.

2. Komiteniz, bu 15,7 milyon ABD Do-
ları’nın yalnızca 8,15 milyon ABD 
Doları artımlıydı ve İkinci Yüzyıl El-
çilerinden 2,25 milyon ABD Doları 
gelirle büyük ölçüde dengelendiği 
ve LION Dergisi baskı sayısının 
azalması nedeniyle 4,6 milyon ABD 
Doları tasarruf sağlandığı için daha 
da memnun oldu.

3. Komite, mevcut Küresel Eylem Ta-
kımı (GAT) bütçesinin, 2015 Küre-
sel Üyelik Takımı (GMT) ve Küresel 
Liderlik Takımı (GLT) bütçelerine 
kıyasla 200.000 ABD Doları’ndan 
daha düşük olduğunu öğrendi.

4. Komite, planın ve desteklerin bir 
sonraki versiyonunda kaydedilen 
ilerlemeyi gözden geçirdi ve pro-
je ekibinin önerdiği şekilde LCI ile 
LCIF’in küresel nedenlerini uyumlu 
hale getirme yaklaşımını ve LCI ile 
LCIF’in kurulları, gönüllü yapıları ve 
idari operasyonlar arasında daha 
güçlü işbirliği ihtiyacını destekliyor. 
Ek olarak, komite, proje ekibinin 
proje zaman çizelgesinin Haziran 
2021’e uzatılması tavsiyesine de 
katılıyor.

5. Batı Virginia, 29 LCI Genel Yönet-
meninin (GY) yeni üye ve yeni kulüp 
geliştirme dahil olmak üzere görev 
sorumluluklarına yönelik duyarlılığı-
nın nitel bir analizi gözden geçirildi.

6. Talep edilen personel, Genel Yö-
netmenlerin görev ve sorumlulukla-
rını belirlemede komiteye yardımcı 
olacak eğilimleri belirlemek için 
çalışmayı daha geniş bir şekilde; 
gelecek, mevcut ve geçmiş Genel 
Yönetmen grubuna genişletir.

7. Komite, 2020 Uluslararası Konvan-
siyonu’nun sonradan iptal edilmesi 
ve Uluslararası Başkan’ın görev sü-
resinin devam etmesi nedeniyle, IP 
Choi’yi ve “İyilik ve Çeşitlilikte Birlik” 
adlı yeni temasını destekledi.

PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ
1. COVID-19 pazarlama sorumluluğu 

ile Sanal Etkinlik Merkezi web say-
fası ve performansı gözden geçirildi.

2. Temmuz ortası için planlanan Lider 
Özeti lansmanının durumu incelen-
di.

3. Önümüzdeki yılın başlarındaki lans-
man için marka şablonları, sosyal 
medya performansı, web sitesi ya-
pımı ve PSA geliştirme ilerlemesi 
gözden geçirildi.

4. Video yapımı için hazırlanan yıl sonu 
raporu incelendi.

5. Duyarlılık ve rekabet analizi dahil ol-
mak üzere 2020 yılı için ön hazırlık 
Marka Anketi sonuçları gözden ge-
çirildi.

6. Protokole yönelik taslak güncel-
lemeleri gözden geçirildi. Komite, 
gelecekteki bir toplantıda bir kararı 
değerlendirecektir.

7. Uluslararası Barış Posteri Plaketi’nin 
ulusal devlet başkanları, başbakan-
lar, valiler ve yerel hükümet yetkilileri 
için resmi ödül olarak kullanılması 
için maliyet tasarrufu önlemi taslağı 
gözden geçirildi. Komite, gelecekteki 
bir toplantıda bir kararı değerlendire-
cektir.

8. Kampanyanın uzantısı göz önüne 
alındığında, Kampanya 100 için özel 
Başkanlık ve Liderlik Ödüllerinin kul-
lanılabilirliğini genişletmek için Kurul 
Politikası El Kitabı Bölüm XIX’teki 
ödüller tablosundaki Bölüm XIX re-
vize edildi.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ 
1. LCI hibelerinden olan, Büyük Ölçekli 

ve Özel Girişim Hibeleri kaldırılarak 
üyelik hibe programı değiştirildi. Bu 
durum, başvuru sahipleri için süreci 
basitleştirecek ve hibe finansmanını 
daha kolay erişilebilir hale getirecek-
tir.

2. Bir kulüp, bir takvim ayında 30’dan 
fazla üyeyi kulübüne kazandırdığın-
da yetkililerin izlemesi gereken sü-
reç netleştirildi.

3. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzu 
Bölüm III, X, XVII ve XXII’de dil gün-
cellendi. Bu değişiklikler, Leo-Lion 
ve Öğrenci üyelik türleri için politi-
kaları ve avantajları netleştirmeye 
yardımcı olacaktır.

HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ
1. Geçen yılın aynı dönemine göre 

2019-2020 mali yılı hizmet raporla-
ması hakkında bir güncelleme alın-
dı. Bu mali yılda yaklaşık 300 milyon 
kişi hizmet etti.

2. Gönüllü çalışma saatleri, toplanan 
fonlar ve bağışlanan fonlarla ilgili 
hizmet raporlama verilerinin analizi 
hakkında bir güncelleme alındı. Ko-
mite personeli, Ekim 2020 Yönetim 
Kurulu toplantısında bu verilerin 
doğruluğunun nasıl iyileştirilebilece-
ği konusunda bir tavsiyede buluna-
cak.

3. Yasal savunma stratejisinin geliştiril-
mesine ilişkin bir güncelleme alındı 
ve 2020-2021 mali yılında gerçekle-
şecek yasal savunma-avukatlık or-
ganizasyonları için planlar tartışıldı.

4. Komite, Lions Kulüpleri uluslararası 

hizmet programları ve ortaklıkları 
hakkında güncellemeler aldı. CO-
VID-19’un Lions hizmet ve bölüm 
öncelikleri üzerindeki etkisi tartışıldı.

5. “İyilik Önemlidir Hizmet Ödülü” nün 
lansmanıyla ilgili lojistik ayrıntılar 
tartışıldı.

TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1. 22 Mayıs 2020’de meydana gelen 

teknik kesinti, MyLCI ve raporlar gibi 
üyelerin kullandığı portalların uzun 
süre kullanılamamasına neden oldu. 
Komite, halihazırda yapılmakta olan 
analizin sonuçları hakkında bilgilen-
dirilecektir.

2. Komite, 2019-2020 Mali Yılı 4. 
Çeyrek Tahminini gözden geçirdi 
ve bütçeye kıyasla olumlu bir fark 
olduğunu belirtti. Komite, içinde bu-
lunduğumuz COVID-19 salgın du-
rumunun ve son sistem kesintisinin 
2020-2021 bütçesi üzerinde önemli 
bir etkisi olabileceğini kabul etti.

3. İşleme faaliyetlerinin kaydı, veri ko-
ruma eğitimi, kişisel verilerin güven-
liği ve veri ihlali bildirim prosedürleri 
dahil, önümüzdeki üç ila altı ay için 
planlanan güvenlik ve gizlilik girişim-
lerini onayladı. 

4. Yaklaşan dijital ürün girişimleri tartı-
şıldı. Haziran ayı sonunda yeni bir 
üye portalının başlatılması ile üye 
farkındalığının ve iletişiminin artması 
bekleniyor. Geçici olarak “Connect” 
adlı yeni bir iletişim uygulamasının 
Ağustos ayı başlarında başlatılması 
düşünülüyor ve bu sayede yüz yüze 
toplantıya alternatif olarak sanal 
toplantı yetenekleri sağlaması bek-
leniyor.

5. Komite, SAP Business ByDesign 
finans sisteminin ve yeni Lions Ma-
ğazasının son lansmanları hakkında 
bir güncelleme aldı.

6. Kulüp görevlilerinin web sitesindeki 
“kulüp iletişim” formundan spam me-
sajlar aldıklarına yönelik sorunu ele 
almak için, personel tarafından or-
taya konulan planlar da dahil olmak 
üzere lionsclubs.org’u geliştirmek 
için fırsatlar tartışılıyor ve değerlen-
diriliyor.

7. Komite, teknolojiyle ilgili konuları 
kapsayan Kurul Politika El Kitabı’nın 
Bölüm XXVI’deki Teknoloji başlığına 
yeni bir bölüm hazırlamak için perso-
nel ile işbirliği yaptı.

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 irti-
bat kurun.

T U R K E Y



Bizimle

BARIŞ
yolculuğuna katılın

DÜŞLEYİN 
Barış vizyonunu sizinle paylaşan 600,000 çocuğu

İLHAM VERİN 
Hikayelerini sizlerle paylaşan bir gençliğe

YARATIN
Toplumunuz ile daha güçlü bağ

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

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

Barış Yolculuğu siz ve sizin 
kulübünüzle başlayacaktır...

Barış Posteri Kitinizi 
bugün sipariş edin!

lionsclubs.org/
peaceposter

#peaceposter


