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İYİ ANLARI HİSSET

Lions’ın Yeni Yüzü Ruhunuzu
Hizmet Yoluyla Beslemeyi
Amaçlıyor
Joan Cary

Mayıs ayı başlarında, yeni Başkanın
duyurulmasından önceki tüm röportajların,
fotoğrafların ve toplantıların ortasında, Başkan
Yardımcısı Doug Alexander Dollar Tree
dükkanından işlerini tamamlamak için
dışarı çıktı ve caddenin karşısına
geçmek için yürürken yerde bir
cüzdan buldu.
İçinde bir kadının kimliği ve 140
dolar nakit vardı. Alexander onun
adresinden sadece birkaç blok
ötede oturduğunu gördü.
Bu yüzden cüzdanı iade
etmek için evine gitti.
Ama evde değildi.
Birisi, Dollar
Tree’de cüzdanını
arıyor dedi. Bir
şeyleri kaybetmenin
neler hissettirdiğini
hepimiz biliriz..
Sonunda ikisi bir araya geldiğinde ve
Alexander kadına tüm parasıyla birlikte
cüzdanını verdiğinde, kadın ona bu
paranın bir kısmını ödül olarak vermek
istedi. Kadının bilmediği şey; dünyanın
en büyük hizmet organizasyonunun
Başkanlığını devralmak üzere olan iyi
kalpli adamla yüz yüze olduğuydu.
Başkan ‘hayır’ dedi. Cüzdanı geri
almak onu iyi hissettirdi. “Ve
cüzdanı ona vermek beni iyi
hissettirdi. İnsan olarak yaptığımız
şey bu” dedi.
Alexander, bunu “kendini iyi hisset”
anları olarak adlandırıyor ve her hizmet
ettiğinde sessizce kendisine geri döndüğünü
söylüyor. Brooklyn, NY’de büyüyen bir
çocukken komşularına alışveriş için yardım
ettiğinde başlayan bu anlar, onda hizmet etmeye
devam etme arzusunu güçlendirdi.
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Çeviri: Evrim Uysal

“Liderliğinizle bir atı suya götürebilirsiniz, ancak onun su içmesini sağlayamazsınız” 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 düşünüyorum.
Ben diyorum ki; belki de atın suya ihtiyacı yoktu, susamamıştı.

Editörden

İÇİNDEKİLER

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

Değerli Lion’lar ve Leo’lar,
Güçlü liderler; insanları sadece suya götürmek için yönlendirmezler.
KIŞ 2022
Bunun yerine,
onların yarısını
neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye
çalışır ve• DÖNEM 47 • SAYI 2 • SIRA NO: 309
2021-22 döneminin
ikinci
onları gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Ben buna “Hizmetkar Likapsayan Kış 2022
dergisi ile
derlik” diyorum.
karşınızdayız. Lion’lar olarak hepimiz liderleriz. Ve bizim sorumluluğumuz, hizmet
ettiğimiz kişileri dinlemek ve onların daha iyi hizmetler üretebilmesi
adına, ihtiyaçlarıUluslararası
olan koşulları sağlamak için efor sarf etmektir. Ben,
Lion Türkçe dergisinin,
Lion’ların lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi
Lions’un uygulaması
olarak,
yılda
2 kez
bir lion olabilmeleri
için neye
ihtiyaçları
olduğunu ve nasıl yardımcı olabileceğimi
soracağım.
Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.
(Kış ve Yaz) basılı
olarak
yayınlandığı
Genel Yönetmenseniz, kulüp başkanlarınıza, daha fazla üye kabilgisini sizlerleEğer
önceki
yazışmalarımızda
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başkanıysanız,
üyelerinize, daha mutlu
ve tatminkar bir lion olma deneyimi
paylaşmıştık. Ara zamanlarda
sosyal
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız,
medya ve web sitemiz
aracılığı
ile
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağlamakulaşmanız
için çalışın.
Lions haberlerine
mümkün
Ancak bu şekilde, daha iyi bir dünyaya sahip olmak için gereken Gönülden
değişiHizmet Etmeye
olmaktadır.
Danyal Kubin, PCC
me liderlik edebiliriz.
Adanmış Bir Hayat...
İçten sevgi ve saygılarımla
Basılı olarak yayınlanan
dergilerimizin
Editör
yayın dönemini kapsayan bir almanak
şeklinde olması da en büyük arzumuzdur. Ancak, bu almanağı oluşturmak
Dr. Jung-Yul Choi
üzere gereken haber akışında halen ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çok zor
İki Buçuk Yıl Aranın
değil; birbirinden değerli aktivitelerinizin geniş kitleler ile paylaşılması
ve dergide yer alarak kayda geçmesi (unutulmaması) için bize bir eposta
Ardından
3
ile ulaştırmanız yeterli olacaktır. Eğer göndereceğiniz içeriğin toplam
Forum Return
büyüklüğü 20 MByte’tan fazla ise wetransfer gibi uygulamalar aracılığı
ile de gönderebilirsiniz. Lütfen aktiviteleri bizimle paylaşmaktan
çekinmeyiniz.
Bunun için aktivitenizi makale formatında anlatmanız ve yüksek
118U’dan Esaretten
çözünürlüklü, aktiviteyi ifade eden birkaç anlamlı fotoğrafı da ekleyerek
Cesarete Kısa Film
dkubin@prota.com.tr eposta adresine göndermeniz yeterli olacaktır.
Yarışması
Aktivitenizin okunmasını ve içeriğin eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla;
aktivitenin hedefi, hedef kitle, kaç kişiye ulaşıldığı, yapıldığı ve açıldığı
(varsa) zaman, görev alanlar, açılışa katılan protokol, Lions amaçlarına
uygunluğu, vb özelliklerini yazmanız çok önemlidir. Muhabir ağımız
Coğrafi Bölgelere Göre
olmadığı için aktivitelere ancak sizlerden gelecek bilgilerle ulaşmamız
mümkün. Bu konuda biraz daha hassasiyet rica ediyoruz.
Hibelerin Dağılımı (CA)
Bu dergimizde; Uluslararası Başkanımız Douglas X. Alexander’ın ilk
yarıyılda yayınladığı tüm mesajları, 2021-22 Dönemi Konsey Başkanımız
İsmet Özer Balta ile Genel Yönetmenlerimiz; Aliye Küntay Pamuk, Neşe
Ard Arda Gelen Trajedilerin
Baklacıoğlu, S. Birten Bilecik ve İnci Otman’ın dönem sonu yazılarını,
bizlere ulaşan birbirinden değerli aktivite haberlerini, Yavru Aslanların
Ardından Haitililer
Küremelerini, LCIF ile ilgili haberleri, 2022 Leo MD Forumu haberini,
Haitililere Yardım Ediyor
Leo program haberlerini, kısa zamanda büyük başarı kazanan ‘Esaretten
Cerarete’ Kısa Film Yarışmasını ve daha birçok haberi bulacaksınız.
Bu dergimizde Antakya Kışlasaray, Bodrum, Adana; Beşocak, Adana,
Gazipaşa Elit, Yeni Baraj, Seyhan ve Beşocak Karataş Branch, Ankara;
Yavru Aslanlar
Atapark, Angora, Mersin; Piri Reis, Akdeniz, Marina, İzmir Pergamon
Kükrüyor!
Lions kulüplerimizin birbirinden değerli aktivitelerini bulacaksınız.
Yayınlanmış olan derginizi Lions merkezlerinden temin edebilir ve
lionsturkiye.org web sitemizden takip edebilirsiniz.
Başta Faika Evrim Uysal başta olmak üzere dergimizin yayınına katkıda
Leo Kulüp Programı
bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyor, Lion Türkçe
Elektronik Haberleri
dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize de özellikle çok
Haziran 2022
teşekkür ediyoruz.
Sevgiyle kalın,
Danyal Kubin, Editör
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Önemli Not: Lütfen unutmayınız; biz ancak bize ulaşan aktivite ve etkinliklere
olabildiğince ve yayın şartlarının sağlanması durumunda yer verebiliyoruz. Bu
nedenle lütfen etkinlik ve aktivitelerinizin fotoğraflarını olabildiğince büyük ve
yüksek çözünürlüklü gönderiniz. Cep telefonlarında yapabilmenin tek yolu var.
O da fotoğrafları telefondan e-posta ile bilgisayarınıza aktarmaktır. Whatsapp
veya facebook aracılığı ile aktardığınız fotoğraflar düşük kaliteli fotoğraflardır ve
baskıda bulanık çıkar. Bu nedenle basamadığımız birçok aktivite var. Lütfen bu
konuya özen gösteriniz.
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Yeni Yıl Hizmetlerimize Tazelenmiş Bir
Adanmışlık Duygusu Getirsin
Çeviri: Faika Evrim Uysal
Sevgili Lion’lar,
Aylardan Ocak ayı en sevdiğim aydır, çünkü umut aşılıyor. Yeni bir yıl, yeni bir
başlangıç.
Lion’lar olarak yoğun bir hizmet sezonunun ortasındayken, takvim yılını -henüz
yeni sona eren ve yeni başlamakta olan bir yılı- şöylece bir durup düşünmeyi
seviyorum.
Geçtiğimiz yıl boyunca yaptığım tüm şeylere dönüp bir bakmak harika, ancak
yeni yılda geliştirmek istediğim şeyleri not etmek de bir o kadar önemli elbette.
Nerede ve nasıl daha iyisini yapabilirdim diye kendime her sorduğumda, hizmete
adanmış bir ben olarak buluyorum kendimi. Ve bunu yaparak, aslında bir Lion
olmak için her yıl bir seçim yapmış oluyorum.
Yeni bir yıla başlamak için hizmet etmeyi seçmekten daha anlamlı bir yol düşünemiyorum.
Sevgili Lion’lar çok çalışıyor ve öyle güzel işler yapıyorsunuz ki, başarılarınızı kutlamak için kendinize zaman ayırın. Ardından, önümüzdeki aylarda hangi olasılıkları geliştirmek isteyebileceğinizi bir düşünün.
Hepimiz her zaman daha iyisini yapabiliriz. Dünyanın buna ihtiyacı var. Peki bu uğurda senin yapabileceklerin neler?
Yakın ve uzaktaki tüm Lion’lara çok mutlu bir yeni yıl geçirmeleri için en iyi dileklerimi gönderiyorum. Yeni yılınız kutlu
olsun.
Sevgilerimle,

Geleceğimiz Olan Çocukluğun Korunması
Sevgili Lion’lar,
Çocukluğumuz bizi şekillendirir ve bizi hayatımızın geri kalanında izleyeceğimiz güzergâha doğru yönlendirir. Ancak
genç hayatlar kanser teşhisi ile kesintiye uğradığında, bu yol değişir. Öyle ki o genç hayatlar, sınıfta birbirlerine ders
notlarını vermek ve teneffüste arkadaşlarını kovalamak yerine hastane yataklarında ve tedavi odalarındalar. Yüzmeye veya
müziğe olan ilgilerini keşfetmek yerine, yaşamları için savaşıyorlar. Ebeveynler çocukları için hayatta kalma ve onları
yaşatma mücadelesi içinde didinip dururlar. Bir çocuk kanser olduğunda, günler sanki hiç geçmeyecekmiş gibi sonsuz bir
döngüde hissettirir.
Lion’lar ile birlikte, çocukluk çağı kanserlerinin yükünü hafifletmeye kendimi adadığım birçok nedenden biri de bu.
Elbette hemen ve kesin bir tedavi bulamayabiliriz, ancak çocukluk çağı kanserlerinden etkilenen aileleri ve çocukları
desteklemek için hizmet eylemleri oluşturarak onlara yardımcı olabiliriz. Toplulukların teşhis ve tedavi yeteneklerini ve
kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olabiliriz. Daha iyi önleyici tedbirler alma, kanser taramaları ve tedavinin önemi
hususlarında farkındalık yaratabiliriz.
Çocuklara bir gelecek borçluyuz. Ve bu geleceği korumak için Lion’lar, kanserle mücadele eden çocukları ve aileleri destekleyecek kaynaklara sahipler.
Sevgilerimle,
OCAK - HAZİRAN 2022
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Ortak Evimiz Olan Dünyamıza Özen Gösteriyoruz
Çeviri: Faika Evrim Uysal
Sevgili Lion’lar,
İnsanların önemsedikleri şeylere özen gösterdiklerine dair inancım her zaman tam olmuştur. Herkes gibi ben de önemsiyor ve özen gösteriyorum. Bu yüzden mesela evimi düzenli tutuyorum ve bitkilerimi suluyorum. Evimde bir şey hasar
gördüğünde onu tamir ediyorum. Bunu yapmazsam, evimin evim diyebileceğim bir yer olmayacağını biliyorum. Eğer
evimi temiz ve düzenli tutmasaydım odalarım dağınık ve pis olurdu, ihtiyaçları ile ilgilenmeseydim evim bakıma muhtaç
hale gelirdi ve onları sulamasaydım bitkilerim ölürdü.
Benim evim Brooklyn’de. Belki de sizinki Kentucky, Meksika veya Hindistan’da olabilir. Ama gerçekte olan şu ki, hepimiz
Dünya adını verdiğimiz aynı evi paylaşıyoruz. Ve burası çok fazla çeşitlilikle ve çok fazla güzellikle dolu. Lion’lar olarak,
tıpkı insanlığa gösterdiğimiz özen gibi çevremizi korumayı önemsiyoruz ve bunda da kararlıyız. Neden mi? Çünkü insanların refahını gezegenimizin refahından ayıramayız.
22 Nisan Dünya Günü. Doğamızı korumak ve dünyamızı yenileyerek iyileştirmek için daha neler yapabileceğimizi her
gün kendimize sorduğumuz ve bu günlerin sadece bir gün ile sınırlı olmaması gerektiğini savunuyorum. İster bir temizlik
etkinliğine katılın, ister bahçenizin bir köşesine arıların polen topladıkları renk renk çiçekler dikin ya da doğru bir şekilde
geri dönüşüm yaptığınızdan emin olmak için atıklarınızı düzene koymaya zaman ayırın. Umarım bu ay doğa için bir şeyler
yapar, ondan aldığınız güzellikleri doğaya geri vermenin bir yolunu bulabilir ve çevre için faydalı şeyler yaparsınız.
Dünyanın neresinde yaşadığımız hiç önemli değil, çünkü hepimizin tek bir gerçek evi var. Hep beraber yaşadığımız ortak
evimiz olan dünyamız için haydi ona özen gösterelim ve onunla yakından ilgilenelim.
Sevgilerimle,

Barış Tohumlarını Ekin
Sevgili Lion’lar,
Hiçbir zaman bitki yetiştirebilen biri olmadım, ama bahçeciliğin önemini biliyorum. Ne ekersek onu biçeceğimizi biliyorum. Ve eğer iyilik ve sevgi tohumlarını ekmezsek, barışın ışıltısını göremeyiz.
Barış Posteri ve Kompozisyonu yarışmalarımızla, her yıl öğrencilerden barışın kendileri için ne anlama geldiğini ifade
etmelerini istiyoruz ve sonuçlar beni asla şaşırtmıyor. Sevgi ve uyum ile paylaşım ve anlayışın güzel, canlı renklere sahip
portrelerini çiziyorlar. Dünyamızın potansiyeline ilişkin bakış açıları beni cesaretlendiriyor. Ve tüm barış versiyonları birbirinden farklı olsa da, ortak bir konu var ki hepsi evrensel bir bağlılığı tasvir ediyor.
Barış, ancak hepimizin birbirimizle olan evrensel bağını tanıdığımızda gerçekleşebilecek bir şeydir. Ben senim ve sen de
bensin.
Dünyanın fazlasıyla sevgi ve şefkat yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum. Dünyanın barışı bilebileceğine inanıyorum. Ve
her şey birbirimize yardım etmekle başlar. Hizmet etmekle başlar. Her şey Lion’larla başlar.
Lion’lar, topluluklarınıza ve dünyaya getirdiğiniz tüm sevgi için ve barışın birer tohumları olduğunuz için sizlere teşekkür
ederim. En büyük umudum, ektiğimiz her iyiliğin karşılığında bir başkasını kazanmak ve ardından da hepimizin birbirimize ne kadar bağlı olduğunu gün gibi net bir şekilde görene kadar bunun devam etmesidir.
Ve nihayetinde barış -sadece bir kavram olarak değil, bir gerçeklik olarak- dünyamızın her yerinde büyüyerek varlığını
devam ettirecektir.
Sevgilerimle,
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En Değerli Kaynağınızı Boşa Harcamayın
Çeviri: Faika Evrim Uysal
Sevgili Lion’lar,
Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
Boş zamanınızı nasıl harcadığınızın sizi değiştirebileceğine inanıyorum. Çoğumuz gün içinde koşuşturmakla o kadar
meşgulüz ki, bazen de amaçsızca internette gezindiğimiz ve kontrolümüz dışındaki bir şey için endişelendiğimiz zamanlar
da yok değil. Bu boş zamanların parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin vermek veya gereğinden fazla zaman harcamak yerine topluluklar için faydalı işler yapılabilir. En değerli kaynağımız olan zamanı nasıl kullandığımız konusunda
bilinçli olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.
Lion’ların hepsinin ortak noktası, boş zamanlarımızı başkalarına yardım etmek için kullanmayı taahhüt ettiğimiz gerçeğidir.
Uluslararası Başkanınız olarak sizlerle geçirdiğim bu bir yıl boyunca, dünyanın dört bir yanındaki Lion’ların boş zamanlarını, kendilerinden daha büyük bir şeyin peşinde geçirdiklerini gördüm. Yardıma ihtiyacı olanları arayıp buluyorsunuz.
Bir ihtiyaç görüyor ve onu karşılıyorsunuz. Hizmetinize zamanınızdan daha fazlasını harcadığınızı hissettiğiniz işte o an
tüm kalbinizi buna adadığınızı fark edeceksiniz.
Zamanınızı tüm kalbinizle hizmete adamanız... Çok değerli! Onu benim için bu kadar özel yapan şey de bu adanmışlık.
Bir yıl boyunca zamanımı nasıl geçirdiğimle ilgili geriye dönüp baktığımda, kesinlikle iyi harcanmış olduğundan eminim
artık. Bilinçli olarak amaçlar uğruna harcanmış koca bir zaman... Ben de tıpkı sizin yaptığınız gibi, burada Dünya’da sahip
olduğum zamanı iyi bir şey yapmak için kullandım.
Hizmet döneminin sonuna yaklaşırken, hepinize özellikle teşekkür etmeliyim. Hizmet etme onurunu bana verdiğiniz için
sizlere teşekkür ediyor ve önümüzdeki yıllar boyunca sizinle birlikte hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum.
Lion olmak zamanını akıllıca kullanmaktır. Lion olmak gönülden hizmet etmektir.
Sevgilerimle,
Douglas X. Alexander
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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İsmet Özer BALTA
MD118 2021-22 Dönemi Konsey Başkanı
Değerli Lions Ailem,
‘Bağışlayan Yüce Tanrım, yarattığın nimetlere hamdolsun.
İnsanlığın barış ve mutluluğu, ulusumuzun refahı ve güvenliği için çalışmalarımızı başarıya ulaştır, senin her şeye gücün
yeter.’
Konfederasyonumuz kurulduğundan bugüne kadar her
halde en kısa süre konsey başkan yardımcılığı yapan kişiyim diye düşünüyorum. Zira 30 Haziran 2021 günü İstanbul’da 53.Konfederasyonumuzun Genel Kurulunda
Konsey başkanı olarak seçildim ve 1 Temmuz 2021 günü
de Konsey Başkanı olarak görevime başlamış oldum.
Demem o ki; hazırlık dönemi diye bir şeyi yaşayamadım
ancak bu göreve bilgi, birikim ve deneyimlerimle önceden
zaten hazırlıklıydım.
2013 yılında başlayan Konseylere katılma sürecim içerisinde, bugüne kadar tüm konsey ve konvansiyonlara katıldım.
Konsey toplantılarında, varsa bir duygu, düşünce ve fikrim
onu kurumumuzun menfaatleri doğrultusunda naif ve kibarca daima söyledim. Fikrinizin kabul görüp görmemesi
çok önemli değildir. Önemli olan fikirlerinizi toplumumuz
adına paylaşabilmeniz ve onu dillendirmemizdir.
Biz Geçmiş Genel Yönetmenlerin asli görevleri ise, konsey
çalışmalarına katılarak, görüşlerimizi, duygularımızı, düşünce ve fikirlerimizi yazılı veya sözlü olarak beyan etmektir.
Toplantılara başlarken mottomuzda ne diyoruz, Lions: Özgürlük, Anlayış, Ulusumuzun Güvenliğidir. O zaman fikirlerimiz bu platformlarda özgürce söylenmeli ve seslendirilmelidir.
Lions’ta zamanında yapılan takdir ve teşekkürün makbul
olduğunu biliriz. Her veda, her zaman bir sonra verilecek
merhabayı daha da yakınlaştırır bizlere. Hikâye bitmediğinde ve kitap kapatıldığında ise vedalar canınızı yakıyor gibi
görünebilir. Her şeyde olduğu gibi hayatın içerisindeki yaşanmışlıklar göz açıp kapayıncaya kadar hızlı bir şekilde geçiyordur yaşamımızdan. 54.Konvansiyon teşekkür mailimde
bazı duygu, düşünce ve teşekkürlerimi buradan sizlerle paylaşmıştım.
Lions 1917 yılından itibaren dünyada, 1963 yılından beri
de ülkemizde Uluslararası bir sivil toplum örgütü olarak
sistemli bir şekilde çalışmalarını icra etmektedir. Hepimiz
geldiğimiz görevlerimizden ne zaman ayrılacağımızı bilen
insanlarız. Görevlerimizin birer yılla sınırlı olduğunun zaten
bilinci içerisindeyiz. Ancak her veda ve ayrılış muhakkak ki
6
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içinde hüznü, mutluluğu, başarıyı da taşır. Onun için bu yazım
bir veda değildir. Kocaman Yürekli Lion dostlarıma, tarafımdan kocaman bir şükran sunma yazısıdır bu. Bir yıl boyunca
sizlerle geçirdiğim süreçteki sonsuz destek ve rehberliğiniz
için her birinize canı gönülden minnettarım.
Bir yıl boyunca sizlerle geçirdiğim o kıymetli zaman içerisinde bana çalışmalarımda beklentilerimin çok üstünde bilgi,
birikim ve deneyim kazandırdınız. Benim görev bilincim içerisinde zaman mevhumum hiçbir zaman olmamıştır. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere 7 Coğrafi bölgede
hep sizlerle birlikte bir arada olmak için çok gayret sarf ettim.
Umarım öyle de olmuştur. Karşılıksız sevginin, sonsuz özverinin, sınırsız hoşgörüyle toplumumuza hep birlikte karşılıksız
hizmet üretmenin haklı gururu ve mutluluğunu birlikte yaşadık, birlikte yaşattık. Bu çalışmalarımızda birliğin, beraberliğin, dayanışmanın gücü ile insan yaşamının değerlerinden asla
vazgeçmeyerek, önemseyerek severek, aynı zamanda sevilerek
beraberce geçirdiğimiz anların hatıralarıyla, hikâyelerimizde iz
bırakabildiysek ne mutlu bize, ne mutlu bizlere.
Güller, laleler, tabiattaki bütün çiçekler solar. Demir ve çelik
kırılır, sağlam karşılıksız gönüllük ve dostluk ne solar ne de
kırılır. Bu vesileyle, 2021-2022 çalışma döneminde birlikte çalıştığım birbirinden değerli genel yönetmenlerim; Aliye
Kuntay Pamuk, Muzaffer Çetin, Teoman Akçalı, Neşe Baklacıoğlu, Birten Bilecik ve İnci Otman ile KKTHKF Duygu
Adahan Kuran’a,
Uluslararası Direktörlerime, Geçen Dönem Konsey
Başkanım ve Geçen Dönem Genel Yönetmenlerime,
Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcısı dostlarıma, Konseyimizde görevli Koordinatör ve Ulusal Komisyon Başkanları Genel
Yönetmenlerime, Denetleme Kurulu üyelerine, Konseyimizde görevli değerli Lion ve Leo kardeşlerime minnet duygularımla şükranlarımı sunuyorum.
2022-2023 Çalışma dönemimizde göreve gelecek olan Konsey Başkanımız ile Genel Yönetmenlerimize tüm görevlerimizi sevgiyle, saygıyla, nezaketle, zarafetle, gülümseyerek içtenlikle, samimi, mutlu ve huzur içerisinde devretmenin onur
ve mutluluğunu yaşıyor ve su gibi berrak, güneş gibi aydınlık
başarılı bir dönem diliyorum.
Bizler için şu andan itibaren söz bitti, yazım bitti, şimdi sükut
içerisinde huzurla, mutlulukla, başarılarla doldu her yanımız
diyerek, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla

TURKEY

Aliye Küntay PAMUK
118T Yönetim Çevresi 2021-2022 Dönemi Genel Yönetmeni
Değerli Lions Ailem;

Ulu önderimiz ne demiş; ‘Dost iyi görünen ve iyi olan insandır.’

Sözlerime başlarken Uluslararası Direktörümüz PCC Danyal Kubin, Konsey Başkanımız PDG Tuba Tengiz YILMAZ’a aydınlık
Cumhuriyet yolunda başarılar diliyorum.

Kabinemdeki tüm dostlarıma; Kesim Başkanlarıma, Bölge Başkanlarıma, Komite Başkanlarıma, Danışmanlarıma, Kulüp Başkanlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum.

‘İlkelerimiz, Hizmetlerimizle Varız’ mottosuyla 2022-2023 Hizmet Dönemine adım atan değerli Ali Alp ARKAÇ Genel Yönetmenime ve tüm MD118 Genel Yönetmenlerime sonsuz başarılar
diliyorum.

Ve her zaman arkamda olan, desteğini esirgemeyen kulübüm
Yeni Etiler Lions Kulübü ve değerli Başkanı Vildan PAZARKÖYLÜ’ye; sonsuza dek saygımın, sevgimin eksilmeyeceği; kulübümüzde kulübe, döneme destek sekreterlik görevini tüm benliğiyle sürdüren gerçek dost, gerçek Lion PCC Nilüfer OGAN’a
çok teşekkür ederim.

Yönetim Çevremize, dönemime değerli katkıları olan Genel Yönetmen 1. Yardımcımız Hale ALANKUŞ’un, Genel Yönetmen 2.
Yardımcımız İlknur YILMAZ’ın; MD118 seçilmiş Genel Yönetmen 1.ve 2. Yardımcılarımızın da hizmet yolları ışıl ışıl olsun.
2021-2022 Hizmet Dönemine;
Atam İzindeyiz..
Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız Olacak.
Mottosuyla aklımız, kalbimiz, cesaretimiz, şeffaf yönetim anlayışımızla yola çıktık.
Konsey Başkanımız Sayın İsmet Özer BALTA’nın pozitif enerjisi
dönemimde birlikle yol aldığım Genel Yönetmen arkadaşlarımın
kardeşçe,dost yaklaşımlarıyla bir hizmet dönemi daha sona erdi.
Ben öncelikle verdiği eğitimlerde Lions bilgilerimizi zenginleştiren, ufkumuzu genişleten değerli Uluslararası Direktörüm Sayın
Hayri ÜLGEN’e çok teşekkür ediyorum.
Dönemime ışık tutan, bana destek olan, düştüğümde elimden
tutan değerli Uluslararası Direktörüm, örnek ATATÜRK kadını,
değerli Lion Oya SEBÜK’e, Yönetim Çevremizin değerli Konsey
Başkanları ve Genel Yönetmenlerime sonsuz teşekkürler ediyorum.

Değerli Konsey Başkanımız Erim Erinç DİNÇ Başkanlığında
Türk Lions’unun değerli Vakfı Türk Lions Vakfı burs havuzuna
destek veren, burs sağlayan değerli başkanlarıma, üyelerimize çok
teşekkür ediyorum
Ve tüm dönem boyunca canla, başla çalışan, beni yoğun dönemimde yalnız bırakmayan, izinlerini öteleyen, her zaman terbiyeli, saygılı, her zaman hizmete hazır Seda UZUNGÜL ve Bulut
OLMUŞ kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.
Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu 20212022 Hizmet Dönemi Ana Hizmet Projeleri aşağıda kısaca bilgilerinize sunulmuştur.
Ana Hizmet Projelerimizi açıklamadan önce canla, başla, dostlukla hizmet veren, hizmetlerimizi değerli katkılarıyla beklentilerimizin ötesine ulaştıran Değerli Başkanlarım Hülya SARIKAHYA, Aslı YAĞGI, Bensen ÜNLÜOĞLU ve Zelal ÖREK
kardeşlerime sonsuz teşekkürler ediyorum.

LİONS AKADEMİ’yi Yönetim Çevremize kazandıran 20182019 Hizmet dönemi Genel Yönetmeni Nuran UZLU’ya çok
teşekkür ediyorum.
Ve kabineme ne kadar teşekkür etsem az.
Karşılıksız hizmeti dostlukla, özveriyle bütünleştiren, Lions bilgi
birikimi yadsınamaz kardeşim Yönetim Çevresi Sekreterimiz Bilge ÇELEBİ’ye, iyi ki varsın dediğim Yönetim Çevresi Saymanım;
sevgili Kardeşim Kayhan Haksever’e, değerli koordinatörlerim;
Zeynep Aslan GEZGİN, Harika ŞİMŞEK, Çiğdem ERCAN,
Nuran KOÇDUR, Semra TURGUT, Çiğdem DEMİRBAŞ,
Adile TUNCER, Hümeyra MUTLU ve gece yarılarına kadar
mükemmeli sunmak için uğraş veren Şehba ELHAİDİ kardeşlerime çok teşekkür ederim.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ: İstanbul Üniversitesi
Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bölümüne LCIF destekli
çok ihtiyaç duyulan kanser teşhis ve tedavide etkin PCR cihazı
alındı.
İhtiyaç duyulan Hasta Başı Monitör Cihazı alındı.
5 adet Diyabet Ölçüm Cihazı - 500 adet strip
OCAK - HAZİRAN 2022
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ÇOCUK HASTALIKLARI: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik
Endokrinoloji Bölümüne;

İTÜ Maslak yerleşkesi revirine gereksinim duyulan tekerlekli
sandalye bağışladık.

Tip A Diyabet bebekler, çocuklar ağlamasın; parmakları günde
yedi sekiz kez delinmesin diye, gelen acil talep üzerine dönem
boyunca 5 adet Abbott Sensörlü Diyabet Ölçüm Cihazı, 50 adet
Sensor teslim edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bölümüne; 1 Adet Sea Med Pediatric Airway Adaptör, Katnografi
Cihazı ve Sensörleri, Duvara Monte Otoskop verildi.

ÇEVRE: Şile Kadın Arıcılar Projemiz hayata geçti. Ana sponsorumuz ve kulüplerimiz destekleriyle 120 arı adet arılı kovan
takımı ‘Kadına İstihdam’ projesi kapsamında eğitimleri tamamlanmış kadınlara teslim edildi.

SAĞLIK: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde Defibrilatör- Elekroşok cihazı olmadığı bilgisi geldi. İki adet çok eski
ve arızalı, kullanılamaz durumdaydı. Life POINT marka Defibrilatör - Elektro Şok Cihazı alındı, teslim edildi. 2 eski Defibrilatör
cihazı tamir edildi.

Soğuk kış günlerinde köpek mamaları dağıtıldı.

AÇLIK: Bebek Maması Dağıtımı- Çorbada Tuzun Olsun, Tok
Tut ile işbirlikleri; binlerce BİM kart dağıtımının yanı sıra;

1550 kg mama Aydos Ormanlarına ve Kınalıada’da dağıtıldı.
EAGD Derneği işbirliği ile yürüttüğümüz Eski Elektronik
Eşya Toplama Kampanyası’nda hem kulüplerimizin, hem de
Lion dostu çevremizin katkılarıyla GERİ DÖNÜŞÜM ile 20
adet masaüstü bilgisayara hak kazanılmıştır. 10 adet bilgisayar
Türkiye’nin çeşitli illerindeki ihtiyaç sahibi köy ve kasaba okullarına LİONS 118T logolarımız ile ulaştırılmıştır.

Aralık Ayı itibariyle Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde
ayakta kemoterapi tedavisi gören hastalara ve refakatçilerine kemoterapi sonrası doktor önerileriyle almaları gereken gıdalar ‘Sağlıklı Gıda Paketleri’ hazırlatılarak dağıtılmıştır. Her çarşamba gerçekleşen aktivitede binlerce kanser hastası ve yakınına ulaşılmıştır.

10 adet bilgisayar ile de Aydın- Nazilli’deki Müşerref Gündoğdu
Ortaokulu’na “Bilişim Sınıfı” kuruldu.

İBB İstanbul Kart ile ihtiyaç sahiplerine destek vermiştir.

Rehber Köpekler eğitimi verildi.

Ramazan ayı boyunca İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
acil bölümü sağlık çalışanları için her gün bir börek gönderimi
gerçekleşmiştir.

‘Yok Olan Suyumuza dair Farkındalık’ yaratmak amacıyla 118T
Yönetim Çevremiz bünyesinde SUYA DAİR başlıklı fotoğraf
yarışması düzenlendi.

Bu kampanyamız çerçevesinde 933 kg. karbonun doğaya salınması engellenmişti.

Aralık ayında İTÜ Maslak yerleşkesine hafta sonları yatılı öğrencilere yemek verilmediği öğrenilmiş; kulüplerimizin ve Lions
dostlarının destekleriyle hafta sonları öğrencilerin yemekleri Yönetim Çevremiz Açlık Komitesi tarafından karşılanmıştır.
GÖZ: Altı Nokta Körler Vakfı’na Beyaz Baston, eğitim malzemeleri gönderimi gerçekleşti.
‘Özgürlüğe Olta Atalım’ etkinliği komitemiz, kulüplerimiz ve Sarıyer Belediyesinin destekleriyle gerçekleşti.
Altı Nokta Körler Vakfı’nda gerçekleşen rehabilitasyon çalışmalarının You Tube’da yayınlanması, görme engelli kardeşlerimizin
faydalanabilmeleri için gerekli video çekimi masrafları karşılandı.
Altı Nokta Körler Vakfı rehabilitasyon merkezi için gerekli büyük
boy buzdolabı sponsorumuz tarafından temin edildi.
DİYABET: Sarıyer Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Diyabetle Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ve Sarıyer Rauf
Denktaş Kültür ve Sağlık Merkezi’nde Diyabet taramaları gerçekleşti.
Diyabet hastası teşhisi konulanlar tedavi altına alındı.

AFET: Milas’ta Apiterapide kullanılan arı zehri üretimi için 5
adet alet Milas Belediyesine gönderildi.
2021 Ağustos ayında yaşanan yangın sonrası afet bölgesi ilçe
sağlık müdürlüklerinde sağlık merkezlerinin de ağır hasar gördüğü; aşı, ilaç, kan vb. korunması için buzdolaplarına acil İhtiyaç
olduğu bilgisi geldi. İl Sağlık Müdürlüklerinden gelen bilgi doğrultusunda hareket ettik. 6 Adet Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüklerine, 1 Adet kan nakli için buzdolabı olmayan Marmaris
Kızılay’a, 2 adet Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüklerine buzdolabı
gönderildi.
Genel Yönetmenlik 2021-2022 Hizmet Döneminde Yönetim
Çevremizde görevimdi.
Temennim Lions’a yakışır, iyi bir Lider olmuş olmam.
Nerede ihtiyaç varsa orada olduk.
Bildiğim tek bir şey var; dik yürüyeceğim. Dönem boyunca ben
ve kabinem yardıma eğildik.

ENGELLİLER: Engelli kardeşlerimizi mutlu etmek adına Ayazağa Sevgi Parkı’nda bol ikramlı, coşkulu 23 Nisan Çocuk Şenliği
düzenledik.
8

LION

LIONSTURKIYE.ORG

Sözlerime son verirken ‘Yardıma Eğilmedikçe Kimse Dik Duramaz’ ı ilke olarak sunan Lions’un Kurucusu Melvin JONES’u
ve Türkiye’de Lions’un kurucusu Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
GÖKAY’ı saygıyla anıyorum.

TURKEY

Neşe BAKLACIOĞLU
118K Yönetim Çevresi 2021-2022 Dönemi Genel Yönetmeni

Sayın Lion’lar

Değişimlere hazır olmak,

Sevgili Leo’lar

Yerel gereksinimleri karşılayacak, uygun projeler
üretmek.

1 Temmuz 2021 tarihinde yola çıkıp her anı dolu
dolu yaşadık. Maddi manevi hep verimli olmaya
çalıştık. Siz güzel insanlarla omuz omuza, ihtiyaç
sahiplerinin hizmetinde koştuk.
Bizlerin yolu hep; olması gerektiği gibi hoşgörüden sevgiden ve saygıdan geçti.
Biz şanslıyız, Türk Cumhuriyetinin kurucusu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüş ve
düşüncelerini içselleştirip savunan, bu doğrultuda hizmet üreten, bu ilkeden asla ödün vermeyen
büyük ve etkin gücüz. Bizler vatan uğruna canını
feda eden bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla
anıyoruz.
Bu bağlamda vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliğimiz için, bayrağımızın dalgalandığı her yerde var olmak ve bu yolda
hizmet etmek hedefimizdir.
Amacımız;
Üyeliğin değerini ve üye sayımızı arttırmak,
Hizmet projelerimizi toplumun her kesimlerine
ulaştırabilmek,

Bizler Türk Lions’un Genel Yönetmenleri olarak, dönem boyunca çalışmalarımızı ortak ve
dayanışma ile yürütmeye, tüm kulüplerimizi bu
çalışma şekline özendirmeye ve desteklemeye
kararlıyız. Yaptığımız hizmetlerle de Türk Lions’unun beklenen yükselişini sağlamak için tüm
gücümüzle çalışıyoruz.
Global Hizmetlerimiz olan;
Diyabet, Açlık, Çocuk Kanseri, Çevre ve Görme
ile kulüplerimiz yapmış oldukları aktivitelerle,
ihtiyaç sahiplerine ulaşmışlardır. Gerekli olan
yardım ve destek sonuna kadar verilmiştir.
Farklılıklarımız zenginliğimizdir...
Ekip çalışması da gücümüzdür...
Fikir ve önerilerinizle destek, varlığınızla güç
verdiğiniz için TÜM DOSTLARIMA gönül
dolusu teşekkür ederim.
En Derin Lions Sevgi ve Saygılarımla.

Beklentileri karşılamak,

OCAK - HAZİRAN 2022
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S. Birten BİLECİK
118E Yönetim Çevresi 2021-2022 Dönemi Genel Yönetmeni
Sevgili Lion Dostlarım, Leo Kardeşlerim
2021-2022 Dönemi “Beklenen Hizmetleri Birlikte
yapmak için” yola çıktık.
Dönem Başkanları ile yaptığımız hazırlık toplantıları
ardından onların ortak görüş ve fikirleri ile oluşturulan Dönem çalışma Programımız belirlenen takvim
çerçevesinde uygulamaya gayret ettik.
Pandemi gölgesinde, ortak kararlarla ihtiyacımız olan
Başkanlar Motivasyon Kampımızın Şile’ de gerçekleştirerek başladık. 3 Kez çevrimiçi Kabine ve Başkanlar
Toplantısı ile 1 kez de yüz yüze Edirne’de yaparak gerçekleştirdik.
Pandemi etkileri ile kısıtlamalar, yoğun kış şartları
sonrası yaşanan ertelenen takvim çalışmalarımız ile
dönemde yüzlerce etkinlik ile tamamladık.
900’e yakın hizmet aktivitesi gerçekleşti ve raporlandı.
234 bin kişiye ulaşıldı. LCIF destekleriyle projelerimizi tamamladık.
Dönem ana 2 projesi vardı. Birincisi digital dönüşüm,
İkincisi Engelsiz Yasam Projeleri idi.
Digital dönüşüm ile dönem başından itibaren, basılı evrak sayısını azalttık. Görevliler kitapçığı, Dönem
çalışma programı ve sekretarya çalışmalarında basılı
yapmama kararı aldık ve uyguladık. Hem Çevre duyarlılığı hem de Tüm Lionistlik çalışmalarımızda değişim ve gelişimle birlikte kurumsal sürdürülebilirliğe
önem verilmesini sağladığımıza inanıyoruz.
Engelsiz yasam konusunda % 87 kulüplerimiz destek
verdiler.
Manavgat yangınında havyan barınağı yaptık. Eğitime
destek çalışmalarında Leo’larımız ile birlikte hareket
ettik.
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Dönemin en önemli çalışması olduğunu düşündüğüm,
2 Leo kulübü kurduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk bu güzel Anadolu’yu Fikri hür,
Vicdanı hür, İrfanı hür Türk gençliğine emanet ettiği
bu yolda en büyük kazancımızdan dolayı gençlerimizi
kutluyoruz ve gurur duyuyoruz.
Konsey Başkanımız Sn. İsmet Özer BALTA ve Aliye
Küntay Pamuk, Muzaffer Çetin, Teoman Akçalı, Neşe
Baklacıoğlu, İnci Otman Dönemdaş Genel Yönetmenlerime, Kuzey Kıbrıs Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran’a teşekkürlerimi
iletiyorum.
Yönetim Kurulumun değerli üyeleri, Genel Yönetmen Vekilimiz Sn Suphi vehid ve N. Buket Aksu’ya,
Yönetim Çevresi sekreterimiz Seda Ülkü ve Yönetim
Çevresi Saymanımız Taner Kalkanel ile Geçen dönem
başkanımız Sibel Güllü’ye. Leo Yönetim Çevresi Başkanım Faruk Özpehlevan’a içten samimi dostlukları
ile dönemde ki çalışmalara destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.
Başarı;
Sabah uyandığınızda yapacaklarımız için kapıdan
uçarak çıkacak kadar heyecan duymaktır.
Sevdiğimiz insanlarla çalışmaktır. Dünya ile iletişim
kurmaktır. Hayata renk katmaktır. İnsanlara bir şeyler
hissettirmek, tek ortak noktaları bir “Hayal” olan bir
sürü insanı birleştirmektir. Tıpkı Lions gibi... Lions
bizlerin hayali, rengi, umudu... Yaşam biçimi, hayat
tarzı... Geleceğe bıraktığımız izdir.
Fikri değen, Eli değen, Gönlü değen herkese, tüm
dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.
En içten Lions sevgi ve saygılarımla.

TURKEY

İnci OTMAN
118Y Yönetim Çevresi 2021-2022 Dönemi Genel Yönetmeni
Değerli Lion ve Leolar,

uygulayarak raporlarını ULKB’ye teslim etti.

118 Y Yönetim Çevresi’nin hizmet gönüllüleri olarak bu dönem düşünceden eyleme doğru bir yolculuğa çıktık. Liderlik,
hizmetlerden fazlasıdır. Liderlik, başkalarının daha verimli
olmasına olanak sağlamaktır. — sözünün izinden giderek İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilk durağımız hizmete, üyeliğe
ve liderliğe yeni bir gözle bakmak oldu.

Liderlik geliştiriyoruz!

Toplumumuza hizmet ederken Lions’un hizmet türleri olan
saha hizmeti, bağış, gelir getirici etkinlik ve hak savunuculuğu ayrımına değindik. Lions Korosu, Lions Tiyatrosu ve
Lions Yılbaşı Şenliği yönetim çevremiz genelindeki gelir
getirici etkinliklerimizdi “Yılda en az üç hizmet projesi”, “yılda en az bir yeni hizmet” ve “marka hizmetlerin sürekliliği”
kulüplerimize önerimizdi. Kulüplerimizin hizmet sayısında
hiçbir düşüş yaşanmazken, harcanan gönüllülük saati ve hizmet edilen kişi sayısı iki kat arttı. Lions’un evrensel hedeflerini uygulamamız hizmet etkinliklerimizi hizmet projelerine,
niceliği niteliğe dönüştürdü.
Üyelerimizden güç alıyoruz!
Kuşaklar arası ortaklığı kulüplerimizde ve yönetim çevremizde düşünceden eyleme dönüştürdük. Lions’un resmi programlarından biri olan 0-12 yaş Yavru Aslan Programı’nı ülkemizde ilk kez başlatarak Lion ve Leoların küçük akrabaları
arasından 65 Yavru Aslan kaydı aldık. Yönetim çevremizdeki
ilk Alfa Leo Kulübü’nü kurduk. Mayıs sonunda Omega Leo
sayımızı 359‘a, Leo-Lion sayımızı 14’e, Genç Lion sayımızı
18-40 yaş aralığı için %33 oranında yükselttik. Bu gençleşme
rüzgarıyla dönem sonunda genç seçilmiş kulüp başkanlarımızın sayısının yükselişine tanık olduk.
Üye çeşitliliği ve kapsayıcılığı her alanda öne çıkararak Mayıs
sonunda öğrenci üye sayımızı %58, aile üyesi sayımızı %23
artırdık. En değerli günlerimiz olan bayramlarımızda, Atatürk’ün ışığında, bir araya geldik. 30 Ağustos’ta klasik müzik
dinletisi, 29 Ekim’de tiyatro performansı, 23 Nisan’da Lions
Çocuk Şenliği ile bayramlarımıza sanat ve neşe kattık.
Üye kazanımı için üyelik türlerine ve olanaklarına odaklanmanın yanı sıra, her bir üyemizi en az bir üyenin önericisi
olması için yüreklendirdik. Kulüp kuruluşu için her bir kulüp
türümüze değinerek yönetim çevremizin ilk uzmanlık kulübünü kurduk ve ilk kez bir kulüp dalımızı kulübe dönüştürdük. Üçüncü bir kulübümüz, geleneksel kulüp olarak hizmet
yolculuğuna başladı.
Üyeliğin korunması için öncelikle Lion olmanın görev almaktan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan ve yönetim
çevresi görevlisi sayımız sınırlı olsa da “görev başında” olan
üyelerimizin hepimiz olduğunu anlatan Kabine 1250 kavramını ürettik. Kulüp niteliği girişimini (CQI) 7 kulübümüz

Lions bir liderlik okulu diyen iki kulüp başkanımız Antalya’daki Başkanlar Okulu’na, bir üyemiz ise Brüksel’deki ALLI’ye katıldı. Üyelerimiz Lions Öğrenme Merkezi (LLCI)
üzerinden çevrimiçi eğitimler alırken yıl boyunca yerel eğitimlerimiz de hız kesmedi. Genel yönetmen ziyaretlerimizi
interaktif bir eğitime dönüştürdük. Kulüp üyelerinin Lion
Hesabı kayıt oranına, MyLion ölçülerine, MyLCI bildirimlerine ve diğer yönetsel araçlarımızı kullanımlarına baktık,
görev tekrarları, MJF listesi ve son beş yıllık LCIF bağışlarını
inceledik.
Liderlik kaynaklarımızdan yararlanarak değerlendirmelerimizi GYZ kılavuzu, Kulüp Başarıları raporu, Kulüp Sağlığını
Değerlendirme raporu, MyLCI raporları, MyLion ölçüleri,
Insights verileri ve Üyelik Raporları Kiti aracılığıyla yaptık.
Uluslararası Başkanımızın tüm üyelere gönderdiği aylık bültenlerin her birini orijinal tasarımını koruyarak Türkçe’ye
çevirdik ve kulüplerimizle paylaştık. Lions’un Ayrılan Üye
Formu’nu Türkçe’ye çevirerek geçmiş üyelerimize ve son üç
yılda kapanan kulüplerin üyelerinden yanıtlar aldık. Yerel
kaynaklarımızda dönem çalışma programımızı Lions’un tüm
programlarına ve kaynaklarına referans veren bir başvuru kılavuzu niteliğinde kurguladık.
Eylemi desteklemek için pazarlama, ortaklık ve yönetsel gücümüzü de yeniledik.
Görsel ve işitsel tüm ürünlerimizi Lions ve Leo marka kılavuzuna uygun olarak tasarladık. Dönem başında kabine
görevlilerimizin dönem fotoğrafını çekerek kurumsallığı ve
takım ruhunu yakaladık.
Sosyal medyamızda Lions bilgilerini, kulüplerimizin hizmetlerini ve başarılarını paylaştık. Gönderilerimizde üyelik ve
kulüp türlerinden, son LION dergisi ve aylık kulüp özetine
dek, üyelerimizin bilgisini tazeleyecek paylaşımlar ve testler
yaptık.
Instagram hikayelerimizde kulüplerimizin hizmet gönderilerini paylaşarak hizmet fotoğraflamanın önemini ve kulüp
hesaplarında hizmetin öne çıkmasını vurguladık. Bu ay yeni
üye kazanan kulüpler, en çok yeniden üyeli kulüpler gibi verilerle kulüplerimizin başarılarını paylaşarak “sosyal medya
takdiri”ni artırdık. Çalışmalarımız sonucunda ULKB bizi
takip etmeye ve gönderilerimizi beğenmeye başladı.
Facebook sayfamızda hizmet, üyelik ve liderlik albümleri açtık. Facebookta tüm kulüplerimizin ortaklaşa kullanacağı tek
bir ortak gruba çağrı yaptık. Uluslararası sayfayı örnekleyerek, resmi grubumuzu resmi sayfamızla ilişkilendirdik.
OCAK - HAZİRAN 2022
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LinkedIn’de üyelerimizin mesleki birikimlerini birbirleriyle
paylaşabilecekleri Lions Profesyoneller Takımı grubunu ve iş
dünyasını hizmetlerimize çekebileceğimiz yönetim çevresi sayfamızı açtık.
Kulüp eylem takımı ve alt takımlarından esinlenerek kulüp pazarlama takımını ve alt takımları olan fotoğraf, video, grafik,
internet sitesi ve sosyal medya takımlarını kurduk. Kulüplerimizin pazarlama çalışmalarını ilk kez hizmet, üyelik, liderlik ve
yönetsel çalışmalar gibi aylık hedeflerle takip ettik.
Ortaklarımızla daha güçlüyüz!
Geleceğin Lionları olan Leo ortaklarımızla yönetim çevresi
genelinde iki ortak hizmet projesi gerçekleştirdik, kabine toplantılarımızda onları dinledik ve bu dönem ilk kez küresel olarak uygulanan kabine köprüsü görevine bir Leo arkadaşımızı
atadık. Geleceğin kulüpleri olan kulüp dalı ortaklarımıza yeni
hedefler çizdik.
Hizmetlerimizi güçlendiren LCIF ortağımıza kulüplerimizin
%61’i bağış yaptı. LCIF hibelerinde ise: Diyabetle mücadelede Mobil Ve Tarama Aracını Türk Diyabet Vakfı’na Çocukluk çağı kanseriyle mücadele kapsamında kemoterapi gören
çocuklarımızı taşıyacak hijyen şartlarına haiz aracı Gülmek
İyileştirir Derneğine teslim ettik. Ayrıca KAÇUV ile yapılan
ortaklıklarda hizmet yelpazemiz ve sayımız artarak daha çok
çocuğa ulaşmamızı sağladı.
Yönetim çevresi vakfımız LİAY’ın en büyük projesi olan Cumhuriyet Yıldızları markasını burslar, danışmanlık, liderlik, kariyer ve toplum başlıklarını taşıyan beş ana programla yeniden
kurguladık. Projenin metin yazarlığını güncelledik ve sosyal
medya görünürlüğünü başlattık. Kulüplerimizin yoğun emekleriyle burslu öğrenci sayımızı 645’e yükselttik, 196 üniversite
öğrencimizi mezun ettik. Ögrencilerimizle Kasım’da Anıtkabir, Mart’ta Çanakkale Şehitlik, Mayıs’ta Samsun ziyaretlerini
gerçekleştirdik.
Lions dışından en yeni ortağımız bizim gibi uluslararası bir
kuruluş olan Genç Liderler ve Girişimciler ve Derneği ( JCI)
oldu. Gençleşen yönetimimiz üzerine JCI ile eşsiz bir ortaklık
protokolü imzaladık. Derneğin TOYP Türkiye’nin On Başarılı Genci yarışmasında jüri üyesi olarak Lions’u genç kitlelere
tanıttık. Leo, Leo-Lion ve Genç Lion üyelerimiz TOYP ödül
töreninde açtıkları masayla törene katılan dernek üyelerine,
konuklara ve kanaat önderlerine Lions’u tanıttı. Aynı “Lion
hesabı” gibi, bursiyerlerimizin “Cumhuriyet Yıldızı hesabı”
oluşturmalarını sağladık. 19 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında
Cumhuriyet Yıldızları, JCI’ın eğitmen ortaklığında gerçekleşen ilk liderlik zirvemize katıldı.
Yönetselde dünya markasıyız!
Bildirim, gözlem, iletişim ve kaynak yönetiminde Lions’un
dijital ürünlerini, evrensel çözümleri ve internet sitelerimizi
kullandık.
Lions’un dijital ürünlerinden özellikle MyLCI ve MyLion’a
alternatif veya mükerrer yöntemleri kaldırdık. Böylece kulüplerimiz ilk kez dönem için PU101’e ek olarak kitapçık veritabanı
ve MyLion’a ek olarak aylık hizmet formları doldurmadı. Kulüplerimizden üye iletişim bilgilerini MyLCI’da her ay güncel
tutmalarını istedik. MyLCI’da bulunmayan telefon numaraları
ve e-posta adresleri dönem içinde azalttık. Lions kulüpleri ve
Leo kulüplerimizin ortaklığıyla MyLion bildirimlerinde yönetim çevremiz tarihinde ilk kez %100’e ulaştık. Mayıs sonunda
Lion Hesabı’na kayıtlı üyelerimiz yönetim çevresi genelinde
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%25’ten %53’e yükseldi. 11 kulübümüz her bir üyesiyle Lion
Hesabı’na kaydoldu.Lions’un dijital ürünlerinin bize sunmadığı olanaklar için yüksek bütçeli özel yazılımlar yerine
Lions’un önerdiği ve tüm dünyanın kullandığı evrensel çözümlere yöneldik.Dönem çalışma programımızı bastırmak
yerine QR kod aracılığıyla dağıttık. Fotoğraf, video ve her
türlü belgenin depolanması için Google Drive’da kulüplerimize dijital dolap açarak dönemler ötesi arşivimizi başlattık.
Aylık hedef değerlendirme ve diğer tüm yanıtlarımızı Google Forms üzerinden topladık. Yavru Aslan Programımızın
ve Barış Posteri’nde ödül alan gencimizin başvurusu Google
Forms üzerinden gerçekleşti.
İnternet sitemizin Bilgi Merkezi sayfası kaynaklarımızı,
ürünlerimizi ve çözümlerimizi tek bir yerde toplayan bir başvuru sayfası ve kısayol rehberi oldu. Genel yönetmenlerimize,
kabine liderlerimize ve kulüp liderlerimize özel sayfalarımız
bizlere birer “dokunmatik kitapçık” sundu. Liderlerimizin telefon numaraları ve e-posta adreslerinin üzerine dokunarak
rehbere ekleme, mesaj atma ve görüntülü arama yapma gibi
dijital tüm olanakları parmaklarımızın ucuna getirdik.
Dijital dönüşüm ve bütünsel sistemimizle merkezde görevli
tutma, rafta evrak toplama, görevli çantası dizme alışkanlıklarımızın dışına çıktık. Her bir kulübümüzün hedeflerimize
ulaşmasıyla teknolojinin yaşla değil bakış açısıyla ilgili olduğunu kanıtladık. Başarılarımız önce Avrupa Forumu’na
katılan Lionlar tarafından övgü topladı. Ardından Aralık’ta
Avrupa GAT Liderinin toplantısında yurt dışına tanıtılan
yönetsel ekosistemimiz, Mart’taki Akdeniz Konferansı’nda
sohbet ettiğimiz uluslararası başkan vekillerimiz tarafından
övgü topladı. 2022/23 hizmet yılı uluslararası başkanımız
Brian Sheehan “dijitale devam” içerikli video mesajını son
kabine toplantımızda paylaştık.Mart sonunda sistemimiz
eylem takımı fonu kazandı. Ve öykümüz dönem sonundaki
104. Lions Uluslararası Konvansiyonu’nda sahne aldı.
Toplantı yönetimini prestij toplantılarından çalıştaylara dönüştürdük. Bunun yerine kulüplerin kendi programlarını, engellerini ve çözüm yollarını “biz bize” bir ortamda ve aylık genel toplantıda kapatabilmelerine odaklandık. Toplantılar için
iki saatin ideal olduğunu ve gündemin eylemi, pazarlamayı,
ortaklığı ve yönetseli “çalışması” gerektiğinin altını çizdik.
Türkiye’nin tek küresel üyelik anlayışı (GMA) pilot yönetim
çevresi olarak üyelere dokunan tüm çalışmalarımızı dünyaya örnek olması umudumuzla uluslararası görevlilerimizle
paylaştık. Hizmet, üyelik, liderlik ve pazarlama alanlarındaki
Yeni Seslerimizi seçtik. Uzun bir aradan sonra yeniden Yılın
Leosu ödülüne başvurduk ve yönetim çevremizden bir gencimiz Türkiye genelinde Yılın
Leosu seçildi. Bu dönem ilk kez verilen küresel eylem takımı
yönetim çevresi başkanı ödülünü hizmet dalında başarı gösteren bir üyemizle paylaştık.
Düşünceden eyleme!
Tüm bu başardıklarımız Lions’un ikinci yüzyılını kulüplerimize ve yönetim çevremize taşımak oldu. Yüzümüzü Lions’a
dönerek idealist, dönüşümü hedefleyerek aktivist ve sonuca
ulaşarak realist olduk.
Tüm emekleri, heyecanları ve başarıları için her bir üyemize,
dönem konseyimize teşekkür ediyorum. Dostluklarımız kazançlarımızın mükafatıdır.
En derin Lions sevgi ve saygılarımla.
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Yalı Lions...
Azade Gül Şenkutlu, 2021-22 Dönem Başkanı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
Başlatılan Okuma Yazma Kursları

Uluslararasından
Haberler
Leo Video Yarışması
Her yıl Aralık ayında, Leo’larımızı kutluyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki Leo kulüplerimizi her yıl düzenlenen Leo Video Yarışması’na katılmaya davet ediyoruz.
Bu yıl, kulüplerinin benzersiz hikâyesini kutlamaları
için Leo’lardan heştek #LeoLegacy etiketiyle kulüplerinin en çok gurur duydukları hizmetleri gösteren bir
video oluşturmalarını istedik. 20 ülkeden toplam 44
video elimize ulaştı ve hepsi de bizlere, Leo’ların hizmetlerinin kapsamının ne kadar geniş ve muhteşem olduğunu gösteriyor.
Bu yıl kazanan kulüp, “Care for the Blind” adlı video’larıyla Gana’dan Tema Supreme Leo Kulübü oldu.

118R Yönetim Çevresi Oku-Yaz Koordinatörü Yard.
Doç. Dr. Lion Şefika Demirkan liderliğinde ve İzmir
Yalı Lions Kulübü’nün ev sahipliğinde, okuma yazma
bilmeyen kadınlarıdan oluşan 90 kişinin isteği doğrultusunda okuma-yazma kursu açıldı. İzmir Anadolu
Engelliler Derneği’nin katkılarıyla ve Buca Halk Eğitim Merkezi tarafından iki öğretmenin görevlendirilmesiyle 30 kadına toplam 80 saat okuma yazma kursu
verilmiştir. Kadınların erkeklerle eşit çalışma olanakları,
çalışma saatleri ve çalışma ücretleri için canları pahasına verdikleri mücadelenin yıl dönümü olan 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde, Buca- Göksu Mahallesinde bulunan İzmir Anadolu Engelliler Derneğinde ilki
gerçekleştirilen okuma-yazma kursuna gösterilen ilgi
yoğundu. Eğitim sınıfı için gerekli olan ayaklı beyaz
yazı tahtası, kartuşlu kalem, kursiyerlerin kılavuz çizgili güzel yazı defteri, kalem, silgi, kalem açacağı gibi
eğitim materyalleri ev sahibi İzmir Yalı Lions Kulübü
tarafından temin edililerken, kursa gösterilen talep doğrultusunda eğitimler devam ettirilerek sürdürülecektir.

Tema Supreme Leo’ları, göz sağlığı projelerine odaklanıyor. Leo’ların hizmete olan tutkuları, görme engelli
üç gencin kulüplerine katılmalarını motive etmiş oldu.
Görme engelli üyeleriyle birlikte hizmet ediyor olmak
Leo’lara, “Being the Eyes of the Blind” adlı imza projelerini hayata geçirmeleri yolunda ilham verici bir güç
oldu. Proje, Gana Körler Birliği’ne kayıtlı görme engelli
bireylere mali destek, gıda malzemeleri ve ev ihtiyaçları sağlamak için fon topluyor. Bu benzersiz projeyle
Leo’lar, topluluklarına gurur duyacakları bir miras bırakacaktır.
Kazanan video’yu ve diğer video’ları izlemek için lionmagazine.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

UN-Birleşmiş Milletler’le birlikte LIONS
Günü Geri Döndü
Küresel liderler 11 Mart 2022 tarihinde, LIONS ve diğer sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) yaptığı önemli çalışmaları görüşmek üzere New York’taki Birleşmiş
Milletler Genel Merkezi’nde Lion’lar ile bir araya gelecek.
Bu yılın teması “STK’nın Küresel Sağlık Üzerindeki
Etkisi” olacak. Uluslararası Barış Posteri ve Barış Kompozisyon Yarışması kazananlarının duyurulmasıyla birlikte, buluşmada bir de panel tartışması yer alacak.
Lions Day with the United Nations (LDUN) 2022’ye
katılmak isteyen Lion’lar, Lionsclubs.org/ldun adresinden buluşmayla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirler.
OCAK - HAZİRAN 2022
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Gönülden Hizmet Etmeye
Adanmış Bir Hayat...
Elizabeth Edwards, LCI Pazarlama İçerik Uzmanı
Çeviren: Evrim Uysal
30 yıldan daha uzun bir süre önce, Oswal Vakfı’nın Mütevellisi Aruna Abhey Oswal, Hindistan’ın Mumbai
kentinde yerel bir Lions kulübüne katıldı. Yardımsever ve
çevresinde değişim yaratan biri olarak, daha iyi bir dünya
yaratmaya ve başkalarını güçlendirmeye yardımcı olmak
için hizmetini küresel olarak genişletmeyi amaç edindi.
Aruna Abhey Oswal, önceleri Juhu Lions Kulübü’nün ilk
kadın başkanı ve daha sonra Hindistan’ın 323A Yönetim Çevresi’nin ilk kadın genel yönetmeni olarak Lions
Kulüpleri içinde öncü bir lider olarak kendini kanıtladı.
Ardından, LCIF’in SightFirst II Kampanyası’nda Hindistan’ın Çoğul Yönetim Çevresi LCIF Koordinatörü ve
sonrasında Uluslararası Direktör ve Uluslararası Lions
Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF) mütevelli heyeti üyesi olarak
görev yaptı.
Ve şimdi 2022 yılında ise Oswal; Göz Sağlığını Koruma,
Özel Olimpiyatlar, Çocukluk Çağı Kanserleri ve Kadınların Güçlendirilmesi gibi küresel projeleri destekleyerek
binlerce aileye yardım etmeye odaklanıyor. Her projeyle
birlikte, ailelere sevinç gözyaşları getirmeyi ve başkaları
için daha iyi bir yaşam sunmayı umuyor.
Hizmetlerin etkisini büyütmek için Oswal, merhum eşi
Shri Abhey Oswal ile birlikte Aruna Abhey Oswal Trust
(AAOT) adında bir vakıf kurdu. Vakfının LCIF ile ortaklaşa yürüttüğü son projeler arasında; Paraguay’da bir
pediatrik bakım merkezi, Malawi’deki bir pediatrik kanser servisine her şey dahil bir oyun alanı ve Hindistan’da
yeni bir oftalmoloji ünitesi yer almaktadır.
Röportajda, LCIF Kampanya100’ün bu sene sona eriyor oluşunu ve geçtiğimiz ay Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayan Oswal ile LCIF ile birlikte organizasyona olan
bağlılığını, Kampanya 100’ün önemini ve bu bağlamdaki
hizmetlerin dünya çapında kadınları nasıl güçlendirdiğini
konuştuk.
1989 yılında bir Lions Kulübüne katılmaya karar verdiniz. Bir Lion olarak neden gönüllü çalışmaya başladınız?
Hepimiz insanız ve biz toplum için iyi bir şeyler yapmak
istedik. Sadece Hindistan’da değil, Bay Oswal dünya çapında hizmet etmek istedi. Hizmet yolculuğumda Bay
Oswal, topluluğa genel olarak hizmet edebileceğim kaynakları ve platformun zeminini sağlamada çok önemli
14
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Soldan sağa: Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki Oswal
House’da düzenlenen Uluslararası Board Öğle Yemeği
Toplantısı’ndan bir kare. Merhum Yargıç Haynes Townsend, LCIF Başkanı Dr. Jung-Yul Choi, PIP Gudrun
Yngvadottir, PIP Şansölye Bob Corlew, Mütevelli PID
Aruna Abhey Oswal ve Oswal’ın kızı Mütevelli Heyet
Üyesi Shallu ve damadı Naveen Jindal ve PIP Dr. Naresh
Aggarwal.
bir rol oynadı. Bu yolda LCIF’i seçtik çünkü camiadaki
dostlarımıza ulaşarak küresel etkimizi olabildiğince genişletmek istedik.
Kampanya 100, organizasyonun geleceği için neden bu
kadar önemli? Boyutu her ne olursa olsun, LCIF’e ve
kampanyaya ilhâm vermenin neden önemli olduğunu
düşünüyorsunuz?
Kampanya 100 bize önümüzdeki yıllar için hizmeti destekleme becerisi kazandıracak ve bu imkân LCIF için çok
önemli. Kampanya hedefinde ulaşılacak başarı, Lion’larımızın katılımıyla gerçekleşecektir. Lion’larımız kendilerini
kampanyanın ve bu başarı öyküsünün bir parçası gibi hissetmeliler. Lion’lara binlerce dolar bağış yapmalarını asla
söylemem. Onlara her zaman küçük miktarlarla başlamalarını söylerim çünkü damlaya damlaya göl olur. Ve her bir
damla okyanusları doldurur.
Bir öncü olarak, kadın üyelere Lions Kulüplerine katılmaları ve katkıda bulunmaları için rol model olmanın
neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
Lions Kulüplerindeki kadınlara her zaman, Geçmiş Uluslararası Başkan Gudrun Yngvadottir ve Uluslararası Baş-
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kan İkinci Yardımcısı Dr. Patti Hill gibi önümüzde harika
örnekler olduğundan bahsederim. Artık zaman kadınların
zamanıdır ve o zaman şimdi!
Kadınları temin ederim ki harikalar yaratabilirler ve elbette
biz de fark yaratan şeyler yapabiliriz. Kadınlar aynı anda
bir çok görevi yerine getirebilen özel niteliklere sahiptir ve
fırsat verilirse çevremizde değişim yaratabiliriz. Bir kadın
yetenekli, pozitif, ilhâm verici, motive edici, hizmet odaklı
ve bir de üstüne alçakgönüllüyse eğer, onun iyi bir Lion
olabileceğini aklınızın bir köşesine not edin. Kadınlara lider olarak ihtiyacımız var ve onlar dünyayı değiştirebilirler.

kez şahit olduğum sevinç gözyaşlarını siz de görebilirsiniz.
Merhum eşim derdi ki “İnsanlık için iyi bir şey yaparsanız, tüm dünya sizi selamlar. Hayatımda istediğim şey
tam olarak bu. Ölürseniz, saygıyla ölün.” Evet, bunlar
onun son sözleriydi. Onları yüreğimde ve ruhumda sakladım ve bu sözlerle ölmek istiyorum. Onun insanlara,
topluma ve herkese karşı beslediği duygularla ve onun
sözleriyle bu dünyadan ayrılmak istiyorum.

Geçtiğimiz ay tüm dünya, kadınların sosyal, politik ve
ekonomik başarılarını tanımak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların güçlendirilmesi sizin için neden önemlidir ve diğer kadınlara nasıl ilhâm
veriyorsunuz?

Bugün Lion’lar bana Hindistan’da kız kardeş anlamına
gelen Didi diyor. Beni bir kız kardeş gibi onurlandırıyorlar ve ben de onlara kız kardeşleri olarak yardım etmek
istiyorum. Dünyadaki tüm Lion’lara minnettarım. Bana
dünya çapında hizmet etme ve birlikte hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı verdiler. Hayallerimiz diyorum çünkü
sadece benim hayallerim değil, tüm Lion‘ların hayalleri...

Hayatım boyunca ailem ve eşim beni hep destekledi ve
güçlendirdi. Ailem tarafından güçlendirilebildiysem, diğer
kadınlara da güç vermem gerektiğinin bilincine vardım.

Aruna Abhey Oswal için hizmet hiç bitmiyor ve LCIF
için küresel amaçları desteklediği için başkalarına yardım
etme yolculuğu devam edecek.

Aile içerisinde, ofisimde ve her nereye gidersem gideyim
pek çok kadını güçlendiriyorum. Kadınlar kendilerine güven, saygı ve güç verilirse her şeyi yapabilirler. Kadınlar polis memurundan astronota, kurumsal iş profesyonellerine
kadar her alandalar; biz her yerdeyiz.

“Bu dünyadan ayrıldıktan sonra cennete gidip gitmeyeceğiniz önemli değil.” diyen Oswal “Ayrılmadan önce,
bu dünyada cenneti yaratmaktır asıl önemli olan.” diye
sözlerine ekliyor.

Şu anda Hindistan’da bir kadın güçlendirme komitesine
liderlik ediyorum. Bu sayede kadınların hayatlarını ve işlerini geliştirmelerine yardımcı oluyorum. Geçmişte bir Lion
olarak en sevdiğim projelerden biri, Hindistan’daki kadınların ailelerini geçindirmelerine yardımcı olmak için onlara
1.000 adet dikiş makinesinin temin edilmesi ve sertifikalarının verilmesine yardımcı olmaktı.
Son 30 yılda, bir Lion olarak en çok hangi başarılarla gurur duyuyorsunuz?
Kadınların güçlendirilmesine yönelik projeleri, çocukları
destekleyen her türlü projeyi ve Özel Olimpiyatları seviyorum. Tüm projeler yüreğime hitap ediyor. Hizmete ihtiyaç
varsa ben varım. İhtiyaç her ne olursa olsun, biz oradayız.
Vakfınızın internet sitesinde, “Birinin gerçek mutluluğu, başkalarının mutluluğu ile sağlanabilir.” sözü geçiyor. Bu sözün sizin için önemi nedir ve bir felsefe gibi
hayatınıza bu sözü nasıl adapte ettiniz?
Rahibe Teresa’nın “Dünya iyi insanlarla dolu, eğer böyle
birini bulamıyorsan bu insanlardan biri ol.” sözünü her
zaman hatırlarım. O biri sen olabilirsin. Birinin gülümsemesini sağlayabilirsin. Günde en az bir kişiye yardım edebiliyorsanız, yılda 365 kişiye yardım etmiş olursunuz. Aç
birine yemek verirseniz, onun nasıl doyduğunu hissedebilir
ve 45 yıl boyunca insanlığa adanmış hizmetlerimde birçok

Aruna Abhey Oswal’a katılın ve insani hizmette fark yaratmaya destek olmak için bugün LCIF Kampanya 100’e
katkıda bulunun. Sayfayı ziyaret etmek için adres: https://
www.lionsclubs.org/en/donate
Çevirmenin Notu: » AAOT Vakfı, 118R Yönetim Çevresi 201819 Hizmet Dönemi’nin “Umutlarımla Büyüyorum” adlı LCIF
projesinin maddi destekçilerinden biridir. Bir çocuk kanseri olan
Nöroblastoma’nın tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere, toplam
135 Bin ABD Doları değerindeki tıbbi cihazların, D.E.Ü. Hastanesi - Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Ünitesi’ne temin
edilebilmesi için 50 Bin ABD Doları tutarında fon destei sağlayan
vakfın aynı tutardaki diğer fon destekçisi de LCIF’tir. Lion’ların
hizmetlerini güçlendirerek hayalleri gerçek kılan ve çare bekleyenlerin umutlarına taa uzaklardan ortak olanlara, kısacası gönlü yüce
olanlara teşekkürlerimizle... «

Merhum Shri Abhey
Oswal ve Aruna
Oswal
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İki Buçuk Yıl Aranın Ardından
Forum Return
Tilbe Kalelioğlu, Leo Çoğul Yönetim Çevresi 2021-22 Dönem Başkanı

39. Ulusal Leo Forumu

118R Leo Yönetim Çevresi’nin ev sahipliğinde, 8-910 Nisan tarihlerinde 39. Ulusal Leo Forumu Forum
Return Antalya’da gerçekleştirildi. 2,5 yıllık mecburi
bir aranın ardından ilk defa forum heyecanını ve coşkusunun hep beraber yaşanmasını sağlayan tüm Forum
Return ekibine teşekkür eden Leo Kalelioğlu, Forum
Return Başkanı Leo Berfin Ünver ve 118R Leo Yönetim Çevresi Başkanı Leo Ataberk Aydemir başta olmak
üzere tüm 118R Leo Yönetim Çevresi Leo’larına teşekkür ediyor.
“Uzun süredir çalıştığınız, emek verdiğiniz, yeri geldiğinde yorulduğunuz forum sürecindeki iletişiminiz, güler yüzünüz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz.
3 günü keyifli etkinliklerle ve partilerle geçirirken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Leo kardeşlerimizle
bir araya gelme fırsatı bulup toplantılarımızda Leo’yu
tartışıp Leo’nun geleceğine yön verdik. Ve tüm bunları
sizler sayesinde yaptık, iyi ki varsınız!” diye sözlerine devam eden Leo Çoğul Yönetim Çevresi 2021-22 Dönem
Başkanı Leo Kalelioğlu, zor zamanlarda liderliklerini
esirgemeyen LÇYÇ Geçen Dönem Başkanı Leo Paul
Sautoğlu’nu, kabinesini ve dönemin diğer liderleri LYÇ
Geçen Dönem Başkanları Kaan, Melike, Simru, Eda,
Neval ve Başak Başkanları ayrıca kutladı ve teşekkürlerini iletti.
10 Nisan 2022 Ulusal Leo Günü’nde büyük bir coşku
ile gerçekleştirilen Leo Çoğul Yönetim Çevresi Konferansı’nda; 2022-2023 Çalışma Dönemi Delegasyon
Lideri olarak seçilen, dönem Delegasyon Lideri Leo
Ece İltümür oldu. Deneyimi ile Leo’ları Avrupa’da lâyığı ile temsil edecek olan Leo İltümür’ü tebrik ederiz.
16

LION

LIONSTURKIYE.ORG

2022-2023 Çalışma Dönemi LÇYÇ Başkan Yardımcısı olarak 118U Leo Yönetim Çevresi Dönem Başkanı
Leo Güremcan Kışlacı seçildi. 2. rotasyonunu 30 Haziran 2022 günü tamamlayacak olan Leo Çoğul Yönetim Çevresi’nin yeni başlayacak olan 3. rotasyonunda
Leo’lara liderlik yapmak üzere seçilen 2022-2023 Çalışma Dönemi Leo Çoğul Yönetim Çevresi Başkanlığı’na
Leo Orhun Tugay Kocaoğlu seçildi. Adaylığa çıktığı
ilk günden beri büyük bir heyecanla hazırlandığı görevini en iyi şekilde yerine getireceğine eminiz. Seçilen
tüm Leo kardeşlerimizi tekrar tebrik eder, Leo Çoğul
Yönetim Çevresi’nin cesur, açık sözlü, vizyon sahibi ve
dürüst liderlerle daha ileriye gideceğine olan inancımız
sonsuzdur! LÇYÇ Konferansı’nın Divan Heyeti’nde
yer alarak konferansı yöneten Leo Başak Akbulak, Leo
Öykü Su Doğangün, Leo Aytuğ Güneri ile Oy Tasif
Heyeti Üyeleri’ne ve LÇYÇ Kabinesi’ne akıcı, hızlı ve
eksiksiz bir toplantı sağladıkları için teşekkürler.
Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 39.
Ulusal Leo Forumu’na katılan tüm Leo kardeşlerine
ve Lion büyüklerine 2,5 yıl sonra UL Forum’un gerçekleştirilmesini mümkün kıldıkları için teşekkür eden
Leo Kalelioğlu, Forum Return’e katılımları ile Leo’lara
onur ve mutluluk veren MD 118 Konsey Başkan Yardımcısı Lion Tuba Tengiz Yılmaz’a, 118E Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Birten Bilecik’e ve
ev sahibi yönetim çevresi 118R Lions Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni Lion Teoman Akçalı’ya Leo’ları yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini iletti. Daha nice
forum ve preforumlarda görüşmek dileğiyle... Yine, yeni
ve yeniden!
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Antakya Kışlasaray
Lions...
Emiş Karadeniz, 2021-22 Dönem Başkanı

Bodrum Belediye
Başkanı Aras’a Bodrum
Lion’larından Melvin
Jones Fellowship
Hizmet Ödülü
Özgül Özakman, 2021-22 Dönem Başkanı

A

Mart başında Bodrum Mausoleum Lions Kulübü ile
genel toplantılarını Bodrum Otelde ortaklaşa gerçekleştiren Bodrum Lions Kulübü, Bodrum Belediye
Başkanı ve Bodrum Lions Kulübü’nün Onursal Üyesi Sayın Ahmet Aras’a Melvin Jones Hizmet Ödülü
takdim edildi.

ntakya Kışlasaray Lions Kulübü’nün, geliri
Lösev ve Lösemili çocukların yararına aktarılacak olan Can Sautoğlu imzalı eserlerden oluşan karma fotoğraf sergisi, 6. kesim Başkanı Lion Şölen
Mıstıkoğlu, 16. Bölge Başkanı Lion Figen Altunlu, Lions Quest Takım Üyesi Lion Eda Koyuncuoğlu, Diyabet Hizmetleri Komite Üyesi Lion Özlem Değirmenci’nin ve kulüp üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Kuruyer Abdüllaziz Karadeniz İlkokulu’na Kışlasaray
Lion’larının katkılarıyla ve Mimar İlgin Mursal ile Mimar Melis Muratoğlu destekleriyle Z Kütüphane tefrişi
sağlandı.

Uluslararası Lions Dernekleri MD 118 Konsey Başkanı Lion İsmet Özer Balta, 118R Genel Yönetmeni
Lion Teoman Akçalı, Geçen Dönem Konsey Başkanı Lion Aysan Şakar, Geçen Dönem 118UGenel
Yönetmeni Lion İnci Otman, Geçen Dönem 118R
Genel Yönetmeni Lion Esengül Erkan ve Geçmiş
Dönem 118R Genel Yönetmeni Lion Yusuf Erkan’ın
katıldığı toplantıya beraberinde çok sayıda Lion ve
Lion dostu konuk gazeteci katılarak daveti onurlandırmıştır.
Kulübümüz ayrıca; Burslu bir öğrencimizin görme
sorununu çözmek için Göz akademide muayenesini
yaptırdı ve ilaçlarını temin etti. Maoseleum Lions
kulübü ise reçeteyle uyumlu gözlüğü hediye etti.
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118U’dan Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması
Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer, 118U Sanatsal Etkinlikler Takım Lideri ve Yarışma Platformu Başkanı

Bu Sene 5’incisi Düzenlenen Yarışmadan Görkemli Gala...

Esaretten Cesarete 5. Kısa Film Yarışması’nın GALA ve
ödül töreni 31 Mayıs 2022 akşamında Hacettepe Üniversitesi M salonunda yapıldı. 400’e yakın sanatseverin
katıldığı ve balo konseptinde yapılan gala kırmızı halıda
konukların teşrifiyle başladı. Üniversite öğrencileri konuklarını karanfillerle karşıladı. Tüm katılımcıların bulunduğu kokteylden sonra salona geçildi ve TRT Haber
Spikeri Sn. Oya Eren’in açılış konuşması, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve
Esaretten Cesarete Kısa film Yarışması’nın tanıtımı ile
program başladı. Akabinde sponsor kişi ve kuruluşlar
olan Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Danyal Kubin,
Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Termopet Akaryakıt Dağıtım A.Ş., İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, Rootcastle Sibergüvenlik A.Ş. ve TEMA Vakfı’na
teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra salonda film
gösterimi ve ödül törenine geçildi.

Drama Kategorisi 2’ncilik Ödülü, yönetmenliğini İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Batuhan Çelik’in
yaptığı Beyaz Şehir filmine verildi ve 7.000 TL ödülün
sahibi oldu.

Drama Kategorisi 3’üncülük Ödülü’nü alan film ise yönetmenliğini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencisi Mustafa Kemal Duru’nun yaptığı Balık Adam filmi oldu ve
4000 TL ödüle hak kazandı.

Bu yıl Drama Kategorisi En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Ebubekir Sefa
Akbulut ve Arda Mert Kandemir’in yaptığı İkilem adlı
filme verildi ve 10.000 TL ödülün sahibi oldu. Bu film
aynı zamanda Drama Kategorisi Aytekin Çakmakçı En
İyi Yönetmen Ödülü’ne de layık görüldü.
18
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Drama Kategorisi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Elif
İşcan Eryiğit’in oldu. Eryiğit, yönetmenliğini Ankara
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim F. Sanat Tarihi Bölümü’nden Hikmet Kaymak’ın yaptığı Yağmurla Dans
filmindeki performansı ile aldı.
Drama Kategorisi En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, yönetmenliğini KKTC Yakındoğu Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden
Vasfi Kuni’nin yaptığı Gelmeyen Bahar filmindeki performansı ile tecrübeli tiyatro oyuncusu Osman Alkaş
kazandı.

TURKEY
Drama Kategorisi Halil Esen En İyi Senaryo Ödülü,
yönetmenliğini İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Enes
Çelik’in yaptığı İyi Seyirler adlı filme verildi.

Açlıkla Mücadele…
Nurdan Çalışkan, Açlıkla Mücadele Hizmetleri
Koordinatörü

Drama Kategorisi Berna Ateşoğlu Jüri Özel Ödülü ise
İzmir Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo
Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi İbrahim Sertaç
Kasaplar’ın yönetmenliğini yaptığı Canlı Canlı adlı film
kazandı.
Belgesel Kategorisi En İyi Film Ödülü’nü, yönetmenliğini Ankara ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik
Bilimler Bölümü öğrencisi Tutku Çekigil’in yaptığı Kibo
adlı eser aldı ve 5000 TL ödülün sahibi oldu.
TRT Haber Merkezi Haber Spikeri Sn. Oya Eren’nin
muhteşem bir sunum yaptığı gala gecesine, Hacettepe
Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Gürsel Öz
ve Eşi Uzman Fizyoterapist Mavi Menekşe Öz, Lions
118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın Av. Muzaffer Çetin ve eşi Av. Şehnaz Çetin, Termopet Akaryakıt Dağıtım Şirketi A.Ş. Genel Koordinatörü Av. A.
Neşat Bohça, İklim Derneği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı ve ASKİ Genel Müdür Yard. Sn. Dr. Baran
Bozoğlu, TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Sn. Nevzat
Özer, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni İlknur Türkkaan, 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmen 2. Yard. Sayın Erol Aydın, Hacettepe Tıp Medisep Öğrenci Grubu,
118U Yönetim Çevresi Lion’ları ile Leo’ları ve sanatsever
Lion dostu konuklar katıldı. Törende bulunamayan Lions 118U Geçmiş ve Geçen Dönem Genel Yönetmenlerimiz, Genel Yönetmen Yardımcılarımız ve Lion’lar da
e-posta ve diğer sosyal medya araçları ile kutlama ve destek mesajları ilettiler. İşaret dili tercümanı Sn. Mehtap
Aykanat da gecenin sunucusu Sn. Oya Eren’in sözlerini
eş zamanlı olarak işaret diline çevirerek gala gecesine ayrı
bir renk kattı.

Açlıkla Mücadele Hizmetleri Koordinatörlüğü olarak; 31
Mart tarihi’nde; yaş sınırı olmayan, dezavantajlı, yoksul, evlerinde ders çalışma imkanı ve bilgisayarları olmayan her
yaştan öğrencinin sınavlara hazırlandığı Seyhan Belediyesi
‘ne bağlı ‘Yeşilyuva Bilgi Evi’nde de öğrencilere ve ailelerine
yönelik; Prof. Dr. Celile Özçiçek Dölekoğlu’nun konuşmacı
olduğu ‘Gıda Güvenliği ve Gıda İsrafı’ konulu bilgilendirme seminerini Seyhan Belediye Başkanımız Sn.Akif
Kemal Akay’ın katılımıyla ‘Yeşilyuva Bilgi Evi’nde gerçekleştirdik. Seminere ‘Yeşilyuva Mahallesi Muhtarı’nın
belirlediği ihtiyacı olan muhtaç kişilerde katılım sağladı.
Toplamda 111 dezavantajlı kişinin katıldığı. Seminer çok
verimli oldu.
Seminerden sonra; Açlıkla Mücadele Hizmetleri Koordinatörlüğü’ organizasyonu ile ‘Ramazan Ayı’ kapsamında; Adana Beşocak Lions Kulübü - Adana Lions Kulübü
- Adana Gazipaşa Elit Lions Kulübü - Adana Yeni Baraj
Lions Kulübü - Mersin Piri Reis Lions Kulübü - Adana
Seyhan Lions Kulübü ve Adana Beşocak-Karataş Branch
Lions Kulüpleri ev sahipliğinde; dezavantajlı bölgede ki Yeşilyuva Muhtarlığına kayıtlı ihtiyacı olanlar ve Bilgi Evi’nin
belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine “Ramazan
Ayı “kapsamında; 111 Gıda Paketimizi, 111 tane 1’er litrelik ayçiçek yağımızla birlikte 111 muhtaç aileye ‘ dağıttık
ve Ramazan’ öncesi 111 ailenin yüzünü güldürdük. Her aileyi en az 5 kişi varsayınca 555 kişiye ulaşılmış oldu.

Ödüllerin sahiplerini bulmasının ve filmlerin gösteriminin tamamlanmasının ardından gala gecesi, Esaretten
Cesarete Yarışması ekibinin daha sonra jüri üyelerinin,
protokolün ve Lion davetlilerin sahneye çağrılıp aile fotoğrafı çekilmesiyla sona erdi. Bu organizasyonda emeği
geçen herkesi kutluyor, gelecek sene “Adalet” teması ile
yapılacak yarışmanın GALA’sında görüşmek üzere...
OCAK - HAZİRAN 2022
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Gören Kalpler ve
Görme Engelliler
Rehabilitasyon
Merkezi’nde Konser

Adana Beşocak Karataş Branch Lions
Kulübünden
Nurdan Çalışkan, 118U 6. Bölge Başkanı

Murat Toprak, 2021-22 Dönem Başkanı

A

nkara Lion’ları organizasyonu ile Gören
Kalpler ve Görme Engelliler Rehabilitasyon
Merkezi’nde, birlik ve beraberliğin müziğin
evrensel enerjisiyle harmanlandığı bir konser düzenlendi. Atapark Lions Kulüp Üyesi ve AB Projeleri, Dış
Yardımlar ve Sponsorluklar Koordinatörü Lion Gönül
Doğanöz, Kolej Lions Kulübü Üyesi ve 3. Kesim Başkanı Lion Metin Yöney, Mogan Lions Kulübü Üyesi ve
Vakıflara İlişkiler Takım Lideri Lion Melehat Altınbaş,
Yıldız Lions Kulübü Üyesi ve Genel Yönetmen Danışmanı Lion Aslıhan Yazan Ilgar, Lions Quest Takım
Üyesi Lion Tulu Sizgek Karadeniz, Köroğlu Kulüp Başkanı Lion Serap Bağcı, Mogan Lions Kulübü Saymanı
Lion Zehra Ertaş ve Mogan Kulübü Üyesi Lion Günnur Güntürk, Anıttepe Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Lion Gülgün Güler, Anıttepe Kulübü Üyesi Lion
Hüseyin Karadeniz’in katkı ve katılımları ile etkinliğe
ev sahipliği yapan Gören Kalpler ve Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile başta merkez
sahibi Angora Lions Kulübü Üyesi Lion Erol Sayıdan
olmak üzere, merkezin öğretmenlerine ve müzik çalışmasına katılan görme engelli öğrenciler ile birlikte nefis
bir konser veren Ferhat Hoca’ya teşekkürler.

6.Bölge Kulüplerimden; Adana Beşocak-Karataş Branch Lions Kulübü tarafından ;
01/08/2022 - 05/08/2022 tarihleri arasında; 2022
“Üniversite Eğitim Öğretim Dönemi” için üniversite
sınavına girmiş olan “Açık Lise Mezunu” öğrencilere
üniversite bölümlerinin tercih sıralaması için ücretsiz
rehberlik danışmanlığı yapılmıştır. Danışmanlık; Felsefe öğretmenliği haricinde “Rehberlik” öğretmenliği
eğitimi de bulunan Karataş Branch Lions Kulübü Başkanı Ln. Sn. Hakan Kaplan tarafından ücretsiz olarak
gerçekleştirilmiştir.

Mersin Akdeniz Lions...
Esen İstifanoğlu, 2021-22 Dönem Başkanı

Mersin Akdeniz Lions Kulübü’nün üyeleri, Türkiye
Sakatlar Derneği Mersin Şubesi’ndeki tüm engelli ailelere Ramazan Ayı için market alışveriş kartları ile gıda
desteği sağladılar ve ayrıca engelli öğrencilerin eğitim
ve sanatsal etkinliklerine destek olmak amacı ile Nisan
ayında kahvaltı etkinliği düzenlediler.
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Ard Arda Gelen Trajedilerin
Ardından Haitililer Haitililere Yardım Ediyor
Lillygol Sedaghat
Çeviren: Faika Evrim Uysal
14 Ağustos 2021 Cumartesi günü yerel saatle 08:29’da
Haiti’nin güneybatı kesiminde 7.2 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. O gün 2.200’den fazla insan
öldü ve 130.000’den fazla ev ve bina hasar gördü veya yıkıldı. Bu, ülkenin halihazırda karşı karşıya olduğu siyasi
istikrarsızlık, COVID-19, gıda güvensizliği ve önceki
bir deprem ve kasırganın yan etkilerinin üstüne başka
bir krizdi.

çalışan Byrd, Lion’ların “önceden ne olduğu ve zorluklar hakkında daha iyi bir konsepte sahip olduğunu ve
bunun etrafında örgütlendiğini” söylüyor.
İlk deprem felaketi sırasında Lions’ın hızla çözmesi
gereken çok şey vardı: “Yerde kiminle ağ kurabiliriz?
Kiminle birlikte çalışmalıyız?” Ülke, yardım sağlamaya çalışan yabancı sivil toplum kuruluşları (STK’lar)
ile dolup taştı ve kime yardım edilip edilmediğine ve
Lions’un yardım çabalarına en iyi nerede yardımcı olabileceğine dair çok fazla zorluk vardı.
LCIF Hızlı Bir Şekilde Destek Sağladı
Bu kez, LCIF’in 100.000 ABD Doları tutarındaki Büyük Felaket hibesinin yardımıyla Lions, üç yerel topluluğa yiyecek, su, tıbbi malzeme ve manevi destek temin
ederek acil yardım sağlamayı başardı. 21-31 Ağustos
2021 tarihleri arasında Port-au-Prince Lionları tarafından hazırlanan 2.300 şişe su ve 1.890 gıda ve hijyen
kiti dağıtıldı.

Lions Harekete Geçer…
Lions Club International Foundation’dan (LCIF) Küresel Bağışlar Bölümü, Bölüm Müdürü Kasondra Byrd,
yerel Lion’ların “hızlı bir şekilde harekete geçtiğini”
söylüyor. Depremden sadece saatler sonra, Haiti’deki
Lionlar toplandı ve hemen kapsamlı bir yardım planı
geliştirmeye başladı. En çok etkilenen bölge, başkent
Port-au-Prince’den güneye üç saatlik bir yolculuk olan
Les Cayes’deydi. Lionların dikkate alması gereken birçok faktör vardı: hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğu,
bunların etkilenen bölgenin daha kırsal bölgelerine nasıl
taşınacağı, bölgedeki güvensizlik sorunlarının nasıl giderileceği ve yerel halkın ihtiyaçlarının en iyi nasıl karşılanacağı. Zor bir emirdi ama Lionlar hazırdı.
Deneyimi Kullanmak
Haiti’deki Lionlar, 2010 yılında, Port-au-Prince’in 25
mil batısında meydana gelen ve merkez üssünden 50
mil uzaklıkta yaşayan 6,5 milyon insanı etkilemiş olan
7,0 büyüklüğündeki depremdeki deneyimleriyle gerekli
acil bağlantılara, bilgi birikimine ve afet yardım planlama yeteneğine sahipti. Son 10 yıldır Haiti’de Lions’la
22
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Genel Yönetmen William Eliacin öncülüğünde ilk
üç gün içinde barınaklar kuruldu. DG Eliacin e-posta yoluyla “Haiti’deki mevcut tüm kulüpler tarafından
Güney bölgesine her türlü destek verildi” diyor. “Depremden etkilenen tüm kentlere içme suyu, gıda ve barınak yardımları ulaştırıldı. Kulüplerin büyük rolünü
vurgulamak son derece önemlidir, çünkü hepsi yardım
çabalarına katkıda bulunmuştur.”
Diğer Ülke Lion’larından Destek
İsveç Lionlarını yardımıyla, Haiti Lionları, 200 aile

TURKEY
boyu çadır ve 15 büyük çadır temin etti. Bu da kötü
hava koşullarına maruz kalan ve binaların içinde uyumaktan korkan ailelere, okula gidecek bir yere ihtiyacı olan çocuklara barınak sağladı. Ayrıca tıbbi yardım
sağlayan tıbbi personel de temin edildi. Hatta 3 İsveçli
Lion, birkaç hafta boyunca yerel Lionları desteklemek
için Haiti’ye geldi ve çadırların kurulmasına ve eğitime
yardımcı oldu. DG Eliacin, “Bunu unutmak üzere değiliz” diyor.

Her Zaman Güvenli Değildi
DG Eliacin, “Her hareket ettiğimizde hayatımızı tehlikeye atıyoruz” diyor. “Muhtaçlara yardım kanalize
etmek son derece zor ve riskli. Politik sorunlar var ve
organizasyonumuzun doğası gereği bu konuda yapabileceğimiz fazla bir şey yok.” Silahlı bir haydut grubunun
erzak kervanını alıkoyduğu bir olay vardı, ancak Lionlar
pazarlık yapıp engellemeyi güvenli bir şekilde ve erzaklarına zarar vermeden geçmeyi başardılar.
Bir sonraki zorluk, daha kırsal alanlara dağıtım için
malzemeleri nereye bırakacaklarını belirlemekti. Ama
kimse yakınlarda bir erzak deposu olmasını istemiyordu. DG Eliacin, “çok büyük ihtiyaçlar vardı ve hala da
var” diyor. Ve bu ihtiyaçlar çaresizliğe yol açtı - yerel
polis karakolu bile yiyecek dağıtımı sırasında bir savaş
yaşadı. Son olarak, toplulukla konuştuktan sonra Lions,
yardım malzemeleri dağıtmak için şehir merkezinden
uzaktaki Bourdet bölgesinde bir avluya ödünç vermek
isteyen bir çiftle bağlantı kurabildi.

Haitili Fotoğrafçı Pierre Moïse, yerel Lion’larla yardım
çalışmalarını sürdürürken birkaç gün geçirdi. Binaların yaklaşık %60’ının hasar gördüğü veya yıkıldığı Les
Cayes şehrinde yürüyen bir grup genç Lion gördüğünü hatırlıyor. WhatsApp görüşmesinde “Çadırları dağıtmak ve yardım etmek için iyi bir iş çıkardılar” diyor.
Yerel halkın kendilerini ne kadar memnun hissettiklerini hatırladı. “Pek çok insan Lion olmak istiyor” diyor.
“Lionların halka yardım ettiğini ve iyi şeyler yaptığını
görüyorlar. Umut,” diyor bana, “Lionlar onu geliştirir ve
insanlara ulaştırır.”
Kolay Değildi
Uzaklık büyük bir zorluktu - kulüplerin çoğu etkilenen
bölgelere ulaşmak için saatlerce seyahat etmek zorunda
kaldı. Afet yardım kaynaklarını aldıkları ve hazırladıkları Port-au-Prince’den yolculuk üç saatlik bir yolculuktu. Ancak dar köprüler, asfaltsız yollar, trafik ve soygun
tehdidi nedeniyle bölgeye malzeme ulaştırmak bazen
10 saat veya daha fazla zaman aldı.
Ayrıca yükümüz büyük, ağır ve taşınması zordu. Haiti
Lionları tarafından LCIF’e yazılan üçüncü rapora göre,
“200 aile boyu çadır ve 15 büyük çadır, 40 metrelik beş
konteyneri doldurdu ve oraya ulaşmak için zorlu bir
bölgeden geçmek zorunda kaldı.” Yardımcı olabilecek
şeyler var. Eliacin, ara çözümlerden birinin bir helikoptere sahip olmak olduğunu söylüyor. Ancak daha güvenilir kara taşımacılığına da razı olacaktı. “Bir kamyona
ve 4 çekerli bir kamyonete sahip olmak, onları sürekli
kiralamaktan kurtaracağı için artı olur.”

Zor Görev Dağıtımı
Depremde 6.900’den fazla insan yaralandı ve 83.000’den
fazla ev hasar gördü veya yıkıldı; “En temel [ihtiyaçları]
karşılayamayan binlerce kişi” var. DG Eliacin; “Kelimenin tam anlamıyla binlerce evin ve yüzlerce okulun yeniden inşa edilmesi ve gerektiği gibi yeniden inşa edilmesi gerekiyor.”
Ancak depoya erişimi küçük bir kanal engelliyordu.
Lion Marc Cornet ve Josue Jean, yerel dağıtım deposundan etkilenen topluluklara malzemelerin güvenli ve
daha verimli bir şekilde taşınmasına yardımcı olmak
için kanal üzerinde bir köprüye duyulan ihtiyacı fark
ettiler. Daha sonra küçük bir köprünün inşasını organize ederek bölge için uzun vadeli bir gelişme sağladılar.
Çatıların Kontrolleri Korkuyu Hafifletiyor
Üçüncü zorluk, artçı şokların etkilerini ve ardından yerel halk tarafından hissedilen duygusal travmayı yönetOCAK - HAZİRAN 2022
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mekti. ABD Jeolojik Araştırması’na göre, ilk depremden günler sonra, başta Nippes Departmanında olmak
üzere 4.0-5.8 büyüklüğünde 22 artçı sarsıntı hissedildi. İnsanlar içeride uyumaya korkuyordu ve bunun iyi
bir nedeni var - 2016’da Matthew Kasırgası’nın yarattığı çöküşten sonra, birçok insan fırtınalı havalardan
daha fazla korunmak için teneke veya ahşap çatılarını
betonla değiştirdi. Ancak bu yapıların çoğu depreme
dayanıklı değildi ve bu nedenle deprem olduğunda
çatılar çöktü ve birçok insanın beton binaların içinde
olmaktan korkmasına neden oldu.
Korkuyu biraz olsun hafifletmek için, Lion gönüllü
mühendisler ve teknisyenlerle evlerin taşıyıcı sistem
değerlendirmelerini yaptı ve her evi bir renk koduyla
değerlendirdi: yıkım için kırmızı, onarım için sarı ve
kullanım için yeşil. Lions, uzun vadeli kalkınma için
İkinci Aşama planlarında, depremden dolayı işsiz kalanların molozları temizleyerek ve binaları yeniden
inşa ederek işgücüne yeniden katılmalarına yardımcı
olmak için nakit ve iş için yiyecek programı oluşturmayı amaçlıyor. Lions, gençlerin travmaya karşı stres
tepkilerini azaltmalarına yardımcı olmak için okullarda sanat, müzik ve spor kullanımını teşvik etmeyi
umuyor.

zinde yer alıyor. Haiti’deki ilk kulüp 1982’de kuruldu
ve kulüplerin sayısı ülke çapında genişlemeye devam
ediyor.

Ancak Haiti’deki Lionlar, bu zorluklarla tek başlarına başa çıkamayacaklarının farkındalar. DG Eliacin,
“Lions kardeşlerimizin yardımlarını takdir ediyoruz
ve Haiti halkı adına onlara teşekkür ediyoruz” diyor.
“Son zamanlarda bizim için işler zor oldu, ancak en
çok acı çekenlere yönelik kendiliğinden bir dayanışma hareketine tanık olduk” diye devam ediyor. “Böyle
bir ülke ölemez ve yardım etmek için gösterdiğimiz
mütevazı çabalar, hepimiz sayesinde Umut’un nihayet
parlayacağı yeni bir Haiti’nin yaratılmasına katkıda
bulunacaktır.”

BARIŞ
Bizimle

Haiti Lionları Gelecek İçin Oradalar
Byrd, zorlukların ortasında Lions’ın “çok sağlam ve
topluluk desteğine sahip” olduğunu söylüyor. “Haiti
halkına bağlılar ve insanlar onlara güvenebileceklerini
biliyorlar. Kameralar kapandıktan çok sonra Lionlar
oradadır, çünkü burası onların yaşadıkları ve hizmet
ettikleri topluluktur.”
Moïse, Haiti Lionlarının kendi topluluklarına yardım
etmesinin önemini biliyor. “Deprem bölgesindeki insanlar, dışarıdan insanların gelmesini istemiyorlar.
Kendi kendilerine yardım etmeyi tercih ediyorlar, bunun için kararlılar” diyor. Haiti Lionları, uzun vadeli
yeniden yapılanma çabalarının odağında ve merke24
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yolculuğuna katılın

Barış vizyonunu sizinle paylaşan 600,000 çocuğu

DÜŞLEYİN

Hikayelerini sizlerle paylaşan bir gençliğe

İLHAM VERİN

Toplumunuz ile daha güçlü bağ

YARATIN

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
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Yavru Aslanlar Kükrüyor!
Lion Saadet Garan , 2021-22 118Y YÇ Aile ve Kadın Koordinatörü (FWC)

Yavru Aslanlar Geleceğimiz
118Y Yönetim Çevresi’ndeki 65 Yavru Aslan, gönüllülük içinde büyüyerek en kısa sürede Alfa Leo ve ardından Omega Leo, Leo-Lion veya Lion olmayı iple
çekiyor.

Yavru Aslanlar Bugünümüz
Yavru Aslanlar Programı ile gönüllülük aile geleneği
oluyor, Lions toplantısındayım sözü sorun olmaktan
çıkıyor.
Aile dostu kulüplerle çocuklarımızın neşesi kulüplerimize yansıyor, üyelerimiz gönüllülüğün tadını çıkarıyor.

Türkiye’de Ilk Kez
Lions’un küresel üyelik programlarından Yavru Aslan
Programı, 20 Kasım 2021 Dünya Çocuk Günü’ndeki
anlamlı bir buluşmayla ülkemizde başlatıldı.
Üyelerimizin 0-12 yaşlarındaki çocukları, yeğenleri,
torunları ve aile üyelerinden oluşan Yavru Aslanlar,
118Y Yönetim Çevresi’nde gerçekleşen Lions Aile
Şenliği’nde ilk kez buluştu.

Yavru Aslanlar Aramızda
Kulüp toplantılarına neşe katan Yavru Aslanlar, kulüp
hizmetlerinde yer alarak küçük yaşta gönüllülüğü ve
sorumluluk almayı öğrendi.
Kulüp etkinliklerinin yanı sıra aileleriyle baş başa veya
kendi aralarında etkinliklerde buluşan Yavru Aslanlar
Atatürk sevgisini yüreklerinde taşıdı.

Sizin Yavru Aslan Kaçıncı Sınıfta?
Atamızın sözündeki gibi küçük hanımlar ve küçük
beyler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığı.
Lions’u ışığa boğacak olan bu programı kulüplerinizde
deneyimlemeniz için sizi de aramıza bekliyoruz.

OCAK - HAZİRAN 2022
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Leo Kulüp Programı Elektronik Haberleri
Haziran 2022
Önemli Tarihler
2022-2023 Hizmet Dönemi’nin;
• 1 Temmuz: Leo Liderlik Hibe Programı başvurularının kabul edilmesi
• 12 Ağustos: Uluslararası Gençlik Günü
• 15 Ağustos: Uluslararası Leo Danışma Paneli adaylarının son başvuru tarihi
• 15 Ağustos: Leo Mükemmellik Ödülü için başvuruların kabul edilmesi
Liderlik Köşesi
Leo-Lion Olarak Bir Sonraki Adımı Atmak
Lions mali yılı sona erdiğinde, hizmetinize Lions üyeliği
yoluyla devam etmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Leo-Lion
Programı, Leo’luktan Lion’luğa geçen üyeler için üyelik
indirimleri, uluslararası hizmet ve burs olanakları gibi heyecan verici fırsatlar sunar.
→Leo-Lion web sayfasını ziyaret ediniz.
Leo Kulüp Pride Ödülü
Kulübünüz “Leo Club
Pride Award” için uygun mu? Üyelerinizi,
görevlilerinizi ve hizmetlerinizi mali yıl
sonlanmadan
önce
bildirdiğinizden emin
olun. Kriterleri karşılayan kulüpler ödülü
otomatik olarak alacaktır.
→Web sitesinin ilgili
alanından Leo Club Pride Ödülü Kriterlerine göz atınız.
2022-2023 Hizmet Dönemi Kulüp Bilgilerinizi Bildirmeyi Unutmayın
Leo kulübünüzün danışmanlarını, kulüp görevlilerini ve
üyelerini 2022-2023 Hizmet Dönemi için MyLCI kulüp
raporlama portalına bildirmenin zamanı geldi. Bu raporlamalar, yeni bir mali yıla geçişte Leo kulübünüzün önemli
kaynaklara ve iletişim bağlantılarına erişebilmesini sağlar.
→Sizler hazırlanmış bu kılavuz; adım adım takip edebileceğiniz, kullanımı kolay MyLCI talimatlarını sunar.
MyLCI kullanmayan yönetim çevreleri lütfen Leo-72’yi
kullanınız.
26
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Uluslararası Lions
düzeyinde
Leo
Kulüp Programı
temsilcisi olarak
görev yapmakla
ilgileniyor
musunuz? Leo Danışma Paneli, her
tüzüksel/yönetsel
alandan katılımın
mümkün olduğu ve dünyanın
Leo’ları için kaynak yaratarak Leo ve Lion temsilcilerinden oluşan bir
danışma kuruludur.1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2025
tarihleri arasında hizmet verecek panelistlerin başvuruları 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup 15 Ağustos
2022 tarihinde sonlanacaktır.
→Web sitesinin ilgili alanından Leo Danışma Paneli hakkında daha fazla bilgi edininiz.
Montréal’de Buluşalım
Bu yıl yüz yüze bir konvansiyona heyecan verici bir dönüş
yapacağız. Geçit törenine kelimenin tam anlamıyla Leo’lar
öncülük edecek. Ayrıca sadece Leo’lar için özel oturumlar düzenlenecek
ve dünyanın dört
bir yanından gelen Leo’ların birbirleriyle bağlantı
kurabilmesi için
harika
fırsatlar
olacak.
→Kayıt olmak için
web sitesini ziyaret ediniz.
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Marina Lions...
Yiğit Gökşen, 2021-22 Dönem Başkanı

Lion’lar Meme Kanseri ve Kadın Sağlığı
Üzerine Farkındalık Yarattılar

Mimar Sinan Lions’un
Tekerlekli Sandalye
Projesine Șiirle Teşekkür
Tülin Sirel, 2021-22 Dönem Başkanı
İzmir Mimar Sinan Lions Kulübü’nün miras projesi
olan Tekerlekli Sandalye Bağışı kapsamında 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü’nde sandalye bağışı yapılan Selim Çelik, Lions’a teşekkür ederek bir mektup ile kendi
yazmış olduğu şiiri Lion’larla paylaştı. Bizler de onun
şiirini siz sevgili okurlarımızla buluşturmak istedik.

Mersin Marina Lions Kulübü’nün organizasyonuyla,
Medikal Park Hastanesi doktorlarından Genel Cerrah
Dr. Zekai Ögetmen tarafından Toroslar Yusuf Bayık
İlkokulu’nun velilerine “Meme Kanseri ve Kadın Sağlığı” ile ilgili bilgilendirme yapılarak kadın hastalıkları
konusunda toplulukta farkındalık yaratıldı.

Ben Kimim?
Bir dar ağacında
sallanıyorum.
Gün boyu,
Bir günden diğerine.
Her yanım sancıyor,
İpin ucunda.
Ve sen yüreğini
kapatıp susuyorsun.
Sadece, sadece
bakıyorsun.

Aynı gün içerisinde Marina Lion’ları, Tarsus Kadın ve
Çocuk Cezaevi’ne ziyaret gerçekleştirerek tamamlamış oldukları cezaevinin ihtiyaçlarını ilgili müdürlüğe
teslim ettiler. Cezaevinde tutuklu kadın mahkumlarla
görüşme fırsatı bulan Lion’lar, kadınlarla ve çocuklarla
bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, kadınların
elişi ürünlerini sergileyebilecekleri ve bu sayede gelir
elde edebilecekleri pazar yerleri araştırarak onlara destek sözü verdiler.

Göz bebeklerinde öyle bir ağrı var.
Dayanamıyorum...
Lanetler yağdırıp kendime,
Bir cehennem gibi yanıyorum.
Günahın bittiği yerde sen başladın.
Her gün yenilenerek, çoğalarak...
Beni anla, beni sev,
Yargılama, umutsuz olma.
Ana gibi şefkâtli,
Cehennem gibi sıcak ol.
Ama ne olur, ne olur
Bana ACIMA.
OCAK - HAZİRAN 2022
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104TH LIONS CLUBS INTERNATIONAL CONVENTION

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA • FRIDAY, JUNE 24 - TUESDAY, JUNE 28, 2022

CONVENTION REGISTRATION AND HOTEL RESERVATION FORM
DEADLINE - SUNDAY, MAY 1, 2022
Deadline for advance registration and hotel reservation and to request a refund for registration, housing and/or ticketed event.

REGISTRATION INFORMATION
ATTENDEE (Please type or print name as it appears on passport/photo ID.)
First/Given Name

Last/Family Name

Badge/Call Name

Address
City

State/Province

Postal Code

Country

Daytime Phone
E-Mail (Unique email address is required for every attendee)
Lion
Leo-Lion*
Omega Leo
*Leo-Lion is a Lions membership type available exclusively to Leos who served in the Leo Program for over a year.
Club #

Membership # *
District
*Required for club delegates who will certify and vote in the election

Title

COMPANION
First/Given Name
Lion
Leo-Lion
Club #

Last/Family Name
Alpha Leo
Adult Guest

Omega Leo

Badge/Call Name

Membership # *
District
*Required for club delegates who will certify and vote in the election

Title

E-Mail (Unique email address is required for every attendee)
CHILD
First/Given Name

Last/Family Name

Age

Alpha Leo

Age

Alpha Leo

E-Mail (Unique email address is required for every attendee)
First/Given Name

Last/Family Name

E-Mail (Unique email address is required for every attendee)

EMERGENCY CONTACT INFORMATION
Emergency Contact Name

Emergency Contact Phone Number

OPTIONAL TICKETED EVENTS
MELVIN JONES FELLOW LUNCHEON (Must be registered to attend.)
I/we plan to attend this event.
Date/Time: June 26, 12:30 - 14:30
Fee: US $75
Quantity:
Amount Due $:
DISTRICT GOVERNORS/PAST DISTRICT GOVERNORS BANQUET (Must be registered to attend.)
I/we plan to attend this event.
Date/Time: June 27, 20:00 - 22:00
Fee: US $125
Quantity:
Amount Due $:
DIETARY REQUIREMENTS
No Restrictions
Indian Vegetarian
Vegetarian
Other:

CONTINUE TO PAGE 2
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SERVICE PROJECTS IN MONTRÉAL
I am interested in participating in a hands-on community service project during the Montréal International Convention.

LEOS AND YOUNG LIONS INTEREST
I am interested in receiving information on sessions and activities for and about Young Lions, including: Leo-Lions, Student Members and Campus Lions clubs. Please email
membership@lionsclubs.org for questions about Young Lions programs.
I am interested in receiving information on sessions and activities for and about Leos. If you have questions, please email leo@lionsclubs.org.

HOTEL INFORMATION
PACKAGE A Includes convention registration for each registrant listed above plus one (1) hotel room serviced by shuttle buses during convention.
Before January 7, 2022 - room reserved in delegation hotel based on availability
After January 7, 2022
I prefer my delegation hotel
Prefer another hotel:
Arrival Day/Date
Departure Day/Date
# of Guests in room including yourself:
# of beds requested
1
2
Special Requirements:
Wheelchair Accessible
Other:
• US $200 Hotel Deposit is per room and credited to your hotel bill at check out.
• Room requests are subject to hotel availability
PACKAGE B
NO ROOM REQUIRED (Registration only for each person listed above)

REGISTRATION FEES AND PAYMENT
Full payment is required with this form. US Currency only. Checks and money orders must be drawn on US Banks. Visa, Mastercard & Discover accepted.
REGISTRATION FEES
EARLY (Before March 31, 2022)
FINAL (April 1, 2022 - Onsite)
PACKAGE A:
Registration: US $
PACKAGE B:
Registration: US $

Adult/Leo-Lion: US $175
Adult/Leo-Lion: US $250
Ticketed Events: US $
Ticketed Events: US $

PAYMENT INFORMATION
Check #
(payable to Lions Clubs International)

Omega Leo: US $100
Child (17 and under)/Alpha Leo: US $20
Omega Leo: US $100
Child (17 and under)/Alpha Leo: US $20
Hotel Deposit: US $200.00
Total Due: US $
Total Due: US $

Wire Transfer (payment slip must be attached to this form)

Name as it appears on credit card. Credit card must be in the name of the registrant.
Card Number - - - - - - - - - - - - - - - Expiration Month/Year

-

/

-

Visa

Security Code (3 digits)

MasterCard

-

Discover

-

Cardholder Signature:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Please submit all pages of completed form once via mail, fax, or email • Allow 4 weeks for processing.
Mail: Lions Clubs International, Attn: Convention Division, 300 West 22nd Street, Oak Brook IL 60523-8842, USA
Fax: (630) 203-3787
Email: registration@lionsclubs.org
Credit card information should only be entered into this form and never written into the body of an email.
Personal checks should be mailed.
After processing this form, Lions International will email your Official Registration Confirmation.
Please print your Official Registration Confirmation and bring it to the convention in order to obtain your name badge. A photo ID is required.
Information provided on this document shall be used in accordance with the privacy policies and procedures of Lions International.
Please note: Lions Clubs International will be documenting LCICon for promotional purposes. Your participation may be filmed or photographed at this event.
Your registration is your consent for use of images by Lions International.
To avoid a duplicate, please do not mail original if faxed or emailed.

ASSIGN YOUR LCICON 2022 VOTING DELEGATE
If you are planning to have a voting delegate attend LCICon 2022, they must be registered for the
convention and assigned as a voting delegate by their club secretary or other duly authorized officer.
For more information, please visit the voting section of the LCICon webpage.
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Şevkatle Liderlik Edin.
Çocuklar şefkatin ne kadar güçlü olabileceğini bilirler. Genellikle
bu duyguyu yetişkinlerden daha açık bir şekilde ifade edebilirler.
Bu yıl gençleri davet ediyoruz. İnsanların şefkatli olan barışçıl
geleceği keşfetmeleri ve ifade etmeleri için liderlik getirir..

Barış Posteri ve Barış Kompozisyon
Yarışmasına sponsor olun.
lionsclubs.org/peaceposter.
Yarışma kiti sipariş adresi:
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/peace-poster-kits
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