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Lion Türkçe Dergisi Yayın Kuralları 
2013 - 2014

A. Yayın İlkeleri ve İşlev
1. Lion Türkçe Dergisi Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin 

Lion Dergilerinin genel ve yerel yayın politika ve ilkeleri 
doğrultusunda yayınlanır.

2. Derginin ana işlevleri aşağıdaki gibidir:
• Lions’un Türkiye’deki tanıtımına katkı sağlamak.
• Ulusal ve Uluslararası boyutta Lions’un etkinlik ve 

duyurularının en geniş şekilde tüm Türk Lion’larına 
ulaşmasını sağlamak.

• Uluslararası Lions’un Politika, Konvansiyon ve Yönetim 
Kurulu kararlarını Lion’lara duyurmak.

• Ulusal ve Uluslararası Yöneticilerin program ve mesajlarını 
duyurmak.

• Lions’un aktivitelerini duyurmak.
• Lion’lar arasında bilgi aktarımını sağlamak.
• Lions ile ilgili yeni program ve bilgi dağarcığının 

paylaşılmasını sağlamak.
• Aktüel konularda Lion’lan bilgilendirmek.
• Lion’lar arasında aidiyet duygusunun yaratılmasına katkı 

sağlamak.

B. Yayın Aralığı ve Tiraj
1. Dergi iki ayda bir ve yayın aylarını takip eden ayın ilk 

haftasında basılır ve gönderilir. MD-118 web sayfasına Pdf 
olarak konulur.

2. Dergi 7,000 adet basılır ve tüm Lions ve Leo Kulüpleri 
ile Konsey ve Yönetim Çevresi Görevlileri, Uluslararası 
Görevliler ve Editörler ile arzu edilen kamu kurumlarına 
posta ile gönderilir. Reklam gelirlerinin artması durumunda 
Kulüplerimize gönderim yapılmasının yerine tüm Lion ve Leo 
üyelere gönderim şahsen yapılacaktır.

3. İnternet Yayıncılığı

C. Baskı Kalitesi ve Ebat
1. Tüm sayfalar 115 gr mat kuşe kağıda basılacaktır.
2. Derginin bitmiş ebadı 20x28 cm’dir.
3. Dergi kapak ve reklamlar hariç net 32-40 sayfa arasında 

olacaktır. Reklam gelirlerinin artması durumunda sayfa sayısı 
da artabilecektir.

D. Makale ve Yazı Kuralları
1. Tüm Leo ve Lion’lar ile Lions dışından mesleğinde uzman 

olan kişiler dergimize yazı gönderebilirler. Gönderilen yazılar 
Editör onayından sonra dergideki yer durumuna göre 
yayınlanır.

2. Makale ve yazıların içeriğinden yazan sorumludur.
3. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin yayınlanmasını zorunlu 

kıldığı materyaller dışında, web sitesi, toplu e-posta, basılı ve 
görsel basın, vb. yerlerde yayınlanmış yazılar Türk Lions’unun 
menfaatlerini gözeten çok özel bir durum yok ise dergide 
kesinlikle yer alamazlar.

4. Toplumun bir kesimini veya bütününü aşağılayıcı, rencide 
edici veya kınayıcı yazılar kesinlikler yayınlanamaz.

5. Politika ve Dini konular içeren yazılar yayınlanamaz.
6. Yayın Komitesi tarafından içeriğe uygun görülmeyen yazıları 

yazan uyarılır ve değiştirilmesi istenir. Değiştirilmediği 
taktirde yayınlanamaz.

7. Planlanan boyutu aşan yazılar Dergi Editörü tarafından 
kısaltılır ve yazarının görüşü alınarak yayınlanır. Olumlu görüş 
alınamaz ise yayınlanmaz.

8. Makale ve yazılarda kullanılacak fotoğraflar orijinal olmalıdır 
veya elektronik ortamda 300 dpi çözünülürlükte taranmış 
olmalıdır. Aksi durumda yayınlanamaz.

9. Dergide yer alacak haber ve yazıların en geç ilk yayım 
ayından önceki ayın 15. Gününe kadar Dergi Editörüne 
ulaşması gereklidir. Aksi durumda takip eden sayıda 
yayınlanabilecektir.

10. Gönderilecek yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına teknik 
olanaklar göz önüne alınarak Dergi Yayın Komitesi karar 
verecektir.

11. Yazılarda mutlaka tercüme eden, röportajı yapan veya 
yazarın adı yer alacaktır. Gerekirse kısa bir özgeçmişte yer 
alabilecektir. Ayrıca yazıların konu özetlerini içeren bir alt 
başlık kısmı da bulunacaktır.

12. Yazıların başlıklarının yazar tarafından belirlenmiş olması 
gereklidir. Aksi durumda dergi editörü uygun bir başlık 
belirleyebilecektir.

E. Reklam ve Reklam Yayın Kuralları
1. Reklamların içeriğinden reklam verenler sorumludur.
2. Reklamlar 20.5 x 29 cm ebadında ve en az 300 dpi 

çözünülürlükte, cmyk formatında ve tasarımı tamamlanmış 
olarak elektronik ortamda verilecektir. Kesinlikle reklamlar için 
tasarım yayın kurulu tarafından yapılmayacaktır.

F. Aktivite ve Etkinliklerin Gönderilmesi
1. Lions ve Leo Kulüplerimiz aktivite ve etkinliklerini en çok 

1 sayfa Arial 10 punto yazı tipi ile yazılmış ve en fazla 3 
fotoğraf içerecek şekilde Yönetim Çevresi görevlisine 
göndereceklerdir. Fotoğraflar için yukarıda şartlar 
belirtilmiştir. Açıklama yazısında aktivite veya etkiliğin tarihi, 
yeri, kimlere hitap ettiği, katılım sayısı, aktivite komitesinin 
adları ve görevleri, parasal değeri, sürekliliğinin olup olmadığı, 
vb. bilgiler mutlaka yer almalıdır.

2. Özel durumlarda ve örnek olabilecek aktiviteler için daha 
geniş bilgi istenebilecektir.

3. Dergide yer alacak aktivitelerin en geç ilk yayın 
ayından önceki ayın 15ci gününe kadar Yönetim Çevresi 
Görevlisine ulaşması gereklidir. Aksi durumda kesinlikle 
yayınlanamayacaktır.
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Editörden
Sayın Lion’lar / Sevgili Leo’lar

2012 – 2013 çalışma dönemin de 
tüm insanların  Barış ve Kardeşlik 
içerisinde refah, mutlu ve sağlıklı 
olmaları, Ülkemizin çağdaş ve Laik 
düzen içerisinde daha güzel yarınlara 
ulaşacağı, Lion’lar için hizmetlerle 
dolu bir dönem olması dileği  ile 
inanarak yapılan çalışmaların 
başarıya ulaşacağı inancı ile siz sayın 
okurlarımızı selamlıyorum.

Dergi komitesi olarak 2. yılımıza girdik. Yani elinizde bulunan bu 
dergi bizim çıkardığımız 7. sayı olmakta, verilen görevin mesuliyeti 
ve sorumluluğunun bilinci içerisin de tüm Lion’larında desteği ile en 
iyi şekilde görevi yerine getirebilmek için Editör olarak, Yayın kurulu 
olarak, Yönetim Çevresi görevlileri olarak gereğini yapamaya çalıştık 
ve çalışacağız.

Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar,

Lion Dergisinin sadece üyelerimize değil dışa açılan yüzümüz olsun 
düşüncesi ile tüm Lion’ların katkılarının olduğu, paylaşımlarının 
olduğu bir yayın olması için uğraş verdik vermeye de devam edeceğiz. 
Dergimizi ilk altı  sayıda da gördüğünüz gibi 48 sayfa olarak çıkartık 
bundan böylede aynı sayfa sayısın da ve aynı kalite de çıkaracağız. 
Derginin içeriği ile ilgili olarak siz değerli Lion’ların görüş ve 
düşünceleri bizlere ışık olacaktır.

Değerli Kulüp Başkanlarım,

Kulüplerimizin yapmış olduğu faaliyetleri zamanın da Yönetim 
Çevrelerimizin Basın Yayın ve halkla ilişkiler Komite başkanına 
ulaştırırsanız oradan Dergi yayın kuruluna gelmesi daha düzenli ve 
sağlıklı olacaktır. Ayrıca Dergimize sağlayacağınız reklamın belirli 
bir oranı kulüplerimize gelir olarak geri iade edilecektir. Bu konuda 
yapacağınız çalışmalar hem Dergimizi daha rahat çıkarma olanağı 
sağlayacak, hem de kulüplerimize bir fon oluşturmuş olacağız 
gereken hassasiyeti göstereceğinizi umut ediyorum.

Dergimize destek veren 2013-2014 Dönemi Konsey Başkanım ve 
Genel Yönetmenlerime Dergimizin bugünlere gelmesinde emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sevgilerimle.

M.Hüsamettin OCAK
Editör
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Yayın Dönemi: 40           Sayı: 1         Sıra Numarası: 269
Temmuz - Ağustos  2013   İki ayda bir yayınlanır.

Lion Dergisi’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı 
sahibine, yazı, haber, fotoğraf, illüstrasyon ve diğer konuların 
telif hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi 
Konfederasyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz.
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Kanguruların, wallabilerin ve yalıçapkınlarının 
aylak aylak dolaştığı Avustralya’da mütavazi 
olmaktan uzak bir evde büyüdüm. Babam Jack, 
hergün aynı trene binen ve aynı koltuğa oturan 
bir muhasebeciydi. Yün uzmanı olarak eğitildim. 
Fakat daha etkili, daha önemli işler yapmayı hayal 
ediyordum. Sonunda emlak işine girdim ve kendi 
şirketimi kurdum.

Lion olduktan sonrada büyük bir etki yaratmayı 
hayal ediyordum. Hindistan’da bir yetimhane 
de çalışan genç bir Avustralya’lı bayanın konuk 
konuşmacı olarak kulübümüzde anlattıkları 
hepimizin çok ilgisini çekti.

Yetimhanedeki çocukların pek çoğunun ailesi 
isyancılar tarafından öldürülmüş idi. Bu çocukların 
daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için onlara 
yardım ettik ve pek çoğu okullarında başarılı oldu.

Yıllar içinde Lion’ların hayatları değiştirme 
konusunda olağanüstü becerilerini gördüm ve 
kendimi tamamen Lion’sa adamayı düşündüm 
bu benim yıllardır düşündüğüm bir hayalim idi. 
Bir kaç yıl evvel Uluslararası Başkanlığa adaylığım 
sözkonusu olunca hayalimde gerçek oldu.   

Büyük Hayaller 
Muhteşem Hizmetlere 
Öncülük Eder.

Lion’lar hayallerinizi takip edin. Sizi yoldan 
çıkarmazlar. Aya insan göndermek, bir mili 4 
dakikanın altında koşma ya da tüm dünyayı 
bilgisayarlar vasıtası ile birbirine bağlamak gibi 
hemen hemen tüm büyük başarılar çılgınca tutkulu 
hayaller ile başlamıştır. Yüreğinizi dinleyin. Zamanı 
gelmiş iyi bir fikri hiçbir zaman engellemeyin. 
Hayaller, uykunuzda gelen görüntüler değil, 
uykunuzu kaçıran planlar olsun.

Hayalinizi belirleyin ve başarmak için uğraşın. 
Hayalinizin ne olduğuna karar vermek size kalmış. 
Tohumu ekin ve büyümesini sağlayın.Diğer 
kulüplerden ve ULKB den esinlenin, rehberlik alın.
Her zaman söylediğim gibi, Ay’da ayak izleri varken 
bana yıldızları hedef aldığınızı anlatmayın.

Eşim Anne ve ben 2013-14 döneminde Hayallerinizi 
takip etmenizi bekliyoruz. İyi şanslar, yolunuz açık 
olsun ve tebrikler – muhteşem hizmet, hayalleri 
kovalamanın kaçınılmaz sonucudur. 

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  
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Ln. Oya SEBÜK
Uluslararası Direktör 

Sevgili Lion’lar, Leo’lar,

Uluslararası Direktör olarak sizlere seslenirken 
karışık insani duygular taşımaktayım. Otuz beş 
sene hiç sönmeyen bir heyecanla Lions’da hizmet 
ettim. Kaç kişinin hayatında neleri nasıl değiştirdim 
bilemiyorum. Zira hizmetlerimizi beraber yaptık . 
Kimi zaman sade bir kulüp sekreteri, kimi zaman 
kulüp başkanı, kimi zaman Lioness District başkanı 
oldum, SF ile körlere uzanırken, Lions Enstitüsü ile 
kişisel gelişmede rol oynadım, genel yönetmen, 
konsey başkanı derken Direktör oldum. Eriştiğim  
bu noktaya gelene kadarki yolda Hamburg’da 
yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi tüm 
hedefim bana verilen işi en iyi yapmaktı. Bunun 
için kendi kapasitem ve imkanlarım içinde çok 
çalıştım, severek, isteyerek ve inanarak hizmet ettim. 
Şayet bu satırları okuyan Lion dostum, bu hizmet 
yolculuğumun bir merhalesinde benimle birlikte 
olmuşsa eğer, bunu  doğrulayacaktır. 

Uluslararası direktörlük görevimi de aynı görev 
anlayışı ile yapacağım. 208 ülkede yaygın, 
farklı din, dil, kültür taşıyan 1.5 milyon insanın 
oluşturduğu  uluslararası  kuruluşun yönetim 
kurulunda olmanın getirdiği farklı bir sorumluluğu 
hissetmekteyim. Hamburg’da da söylediğim gibi 
uluslararası düşünüp, ulusal hareket etmekten 
uluslararası düşünüp uluslararası hareket etmeğe 
geçmem gerekecek. Atandığım Yönetim Çevreleri 
ve Kulüp Hizmetleri (District and Club Servises 
Committee)’nin ilk toplantısında bile bunu 
hemen yaşadım. Verilecek kararların sadece 

temsil ettiğim Avrupa’ya değil tüm dünyaya göre 
biçimlenmesi gerektiğini, bunun ise yavaş, zor, 
çok düşünce ve deneyim gerektiren bir proses 
olduğunu gördüm. ABD Illınois Eyaletinin Kurumlar 
Kanunu çerçevesindeki yasal sorumluluklarımızı, 
Lions’un etik kurallarına uyum konusundaki 
titiz davranışın önemini, Uluslararası Yönetim 
Kurulu içindeki demokrasi çerçevesinde  erişilen 
kararların  bağlayıcılığını hissettim. Türkiye‘de 
çok kullandığımız bir tabirle aileden çıkıp ellere 
karışmanın getirdiği yeni bir yaşam tarzım olacak.  
Bu yaşam içinde sizlerin, bana olan güveninizi, her 
fırsatta gösterdiğiniz sevginizi, inanın hep aklımda 
ve gönlümde taşıyacağım.

Geniş bir okyanusta seyir eden bu büyük geminin 
kaptan köşkünden bakınca, geminin rotasını 
değiştirmenin hiçte kolay olmadığı rahatça 
görülmekte. Her hareket ince, ince hesaplanmalı, 
olabildiğince adil, çözüme yönelik, gelişime açık ve 
insan için olmalıdır diye düşünüyorum. 

Bütün bu hislerle dolu olarak her görevimin 
başlangıcında bilinmeyene duyduğum heyecanı 
bu görevim için de şu anda duymaktayım. Oysa 
ki bilinmeyen ne var, Lions bizim Lions’umuz  
otuz beş senedir sevdiğim hiç vaz geçmediğim 
Lions. Bilinmeyen, neleri başarabileceğim, neleri 
nereye kadar değiştirebileceğim, kaç kişide benim 
duyduğum gönüllük hevesini uyandırabileceğim. 
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Kadın üyeliğinin artırılması Uluslararası Başkanın 
neredeyse  ana hedefi. Şu anda bulunduğu %25 
seviyesinden %30 seviyesine çıkartılması ve 
nihai olarak 2017 de 100. Yıl kutlanırken %50 ile 
dünya nüfusundaki dengenin yakalanması hedef. 
Temsil ettiğim Avrupa %19 kadın üye ile şu andaki 
ortalamanın da altında. Mensubu olduğum ülke 
Türkiye ise %50 ile örnek gösteriliyor. Bu açıdan 
bakınca benden beklenen başarı ölçüsünün 
erişilmesi çok da kolay olmayan bir hedef 
olduğunu görebiliyorsunuz. Bu nedenle arkamda 
durmağa devam etmenizi ve Türkiye’de model 
ancak güçlü bir Lions yaşatmanızı sizden rica 
ediyorum. Türkiye Hamburg Konvansiyonuna 
neredeyse damgasını vurdu, bir yıldız gibi parladı. 
Genel Yönetmenlerimizin eğitim seminerlerindeki 
başarılarını, Türk Gecesine katılan sınıf arkadaşları 
ile gördük, konvansiyon oturumlarında Uluslararası 

Başkan Ödüllerinin her kademesinde  biz vardık, 
LCIF ‘in davetlisi olarak çağrılan Altı Nokta Körler 
Vakfından Masör Seyfullah herkesi derinden etkiledi, 
ve sonunda Türkiye’den bir direktör daha çıkarttık.  
Uluslararası platformda benden önceki direktör 
arkadaşlarımın çalışmaları halen devam ediyor ve 
onlardan herkes övgü ile bahis ediyor. Bu seferki 
direktörün kadın oluşu Lions’un gelişim hedefi ile de 
örtüştüğü için ayrı bir anlam taşımakta. 

Çıta en yüksek noktadayken onu orada hep beraber 
tutacağız. Ben Türkiye’deki 6500 -7000 Lionu ve 
Leo’yu “Uluslararası Direktör Ekibi” (International 
Director’s Team) olarak görüyor ve her birinizi 
teker teker göreve davet ediyorum. El ele tutuşup, 
Atatürk’ün bize bağışladığı özgür ve güzel  ülkemizi 
dünyaya uçuralım, uçuralım ki herkes bizi görsün, 
takdir etsin, örnek alsın. 

En içten sevgilerimle hepinizi kucaklarım,
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Lion ve Leo Dostlarım,

“Hizmet Ediyoruz” parolasıyla tüm dünyaya 
yayılmış ve yerelden ulusala, ulusaldan 
uluslararasına karşılık beklemeden insanlık için uğraş 
veren 1.500.000 Lion ve Leo’yla birlikte oluşan 
gücün bir parçası olan Türk Lions’unun başarılı 
olması için çalışan siz değerli dostlarıma, 2013-2014 
Hizmet Döneminde esenlik ve başarılar dilerim.

İnanıyorum ki, yöreselden evrensele ulaşan hizmet 
zincirinin bir halkası olan Kulüplerinizde, Genel 
Yönetmenlerimizin Çalışma Programı doğrultusunda 
Kulüp Başkanlarınızın hazırladığı Kulübünüz 
Çalışma Programı ile, her dönem olduğu gibi bu 
dönemde ihtiyaç duyulan pek çok konularda karşılık 
beklemeden önemli hizmetler üreteceksiniz.

İçinde bulunduğumuz dönem her dönem yapmakta 
olduğumuz, çevre, sağlık, gençlik, kültür, eğitim ve 
benzeri hizmetlerimizi üretirken Türk Lions’u için 
önemli gelişmeleri de yaşayacağız.

Bunlardan ilki 21 Haziran 2013 günü hizmete 
giren http://www.Lionsturkiye.org/TR  yeni 
web sitemizdir. Yeni web sitemiz, birbirimizle 
haberleşmemizi sağlayacak olmasının yanı sıra Lions 
ve Leo Kulüpleri ile ilgili güncel haber ve etkinlikleri 
anında takip edebileceğimiz, Türk Lion ve Leo’larının 
neler yaptığını merak eden site ziyaretçilerinin 
meraklarını giderebilecekleri ve ULKB’nin yayınladığı 
her bilgiye anında ve Türkçe ulaşabileceğimiz bir 
şekilde hazırlandı.

Yeni web sitemiz için Lions Enstitüsü Başkanımız 

PDG Danyal Kubin başta olmak üzere pek çok Lion 
ve Leo Dostumuz emek verdiler zaman harcadılar, 
ellerine sağlık, teşekkür ederiz. Bundan sonra iş bizlere 
düşüyor. Zira web sitemizin güncel kalması için bizler 
bilgi ve haber paylaşımı içinde olmalı ve web sitemizin 
her an güncellenebilmesine yardımcı olmalıyız.

31 Ekim/01/02/03 Kasım 2013 günleri 59. Lions 
Avrupa Forumunun İstanbul’da yapılacak 
olması bu önemli gelişmelerden biridir. www.
europaforum2013.org sitesinden ayrıntılarına 
ulaşabileceğiniz bu önemli uluslararası etkinliğin 
İstanbul’da yapılacak olması Lions deneyimlerini 
arttırmak isteyen Dostlarımız için kaçırılmayacak bir 
fırsat niteliğindedir.

Bir diğeri de Türk Lions’unun 50.yıl kutlamalarının 
ikinci altı aylık bölümünün dönemimiz içinde 
bulunmasıdır. 01 Ocak 2013 günü başlayan 
kutlamalarımız çeşitli etkinliklerle 31 Aralık 2013 
gününe kadar devam edecektir. Konu ile ilgili daha 
fazla bilgiyi  http://www.Lionsturkey50.com 
sitesinden elde edebilirsiniz.

Rahmetli PID Münip Tarhan ve her zaman sevgi ve 
saygı ile bizlere destek veren PID Nesim Levi ve PID 
Prof. Dr. Hayri Ülgen’den sonra, PCC Oya Sebük’ün 
iki yıllığına dördüncü Uluslararası Direktörümüz 
olarak 01 Temmuz 2013 günü göreve başlayacak 
olması da bunlardan biridir.

En önemlisi de Sizlerin, Kulübünüz Üyesi 
Dostlarınızla birlikte karşılık beklemeden pek çok 
hizmet projeleri üretirken ilgi bekleyen pek çok 
yaşamlara dokunmanız, onların yaşamlarına renk 
katmanız ve tüm bunları yaparken de Liderlik 
becerilerinizi geliştirmeniz olacaktır.

Değerli Dostlar, Genel Yönetmenler Konseyi olarak 
bizler de her zaman sizlerin yanında olacak ve sizlere 
çalışmalarınızda destek olmak için çaba içinde olacağız.

Lion ve Leo Dostlarım, bu duygu ve düşüncelerle 
yeni dönemde başarılarınızın artarak devamını 
temenni eder, esenlikler dilerim.

Sevgi ve saygılarımla,

Ln. Mehmet YAMAN, PDG
MD 118 T Konsey Başkanı / 2013-2014
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Ln. Füsun KANTEMİR
118 T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar,

Sevgi başarı getirir, yaşama gücümüzü, düşlerimizi 
gerçekleştirme inancımızı ve hırsımızı besler.

Başarı, önce yapacak işe odaklanmak, onu istemek, 
o işe kanalize olmak ve inanmaktır. Düşlerimizi 
ancak ona inanarak gerçekleştirebiliriz.

Cumhuriyetimizin 90. yılını kutlarken, yarınımızı 
emanet edeceğimiz bu günün fidanı olan 
çocuklarımızı, yarının birer çınarı olarak yetiştirmek, 
onları sevgiyle beslemek, laik ve demokratik birer 
fert olmalarını sağlamak en önemli görevimiz 
olmalıdır. Bu gün yaşadığımız ortam çok güven 
duyacağımız bir neslin geldiğini bizlere ispat 
ederken, arzum bu halkanın bu nesil sayesinde tüm 
Türkiye’yi kapsamasıdır. Büyük Atatürk bu güzel 
vatanı gençlere emanet etmedi mi?

Gençlerimize ve geleceğimiz çocuklarımıza 
inanıyorum. Biliyorum ki hepiniz de onlara güveniyor 
ve inanıyorsunuz.

Uluslararası başkanımız “Fallow your dreams-
Hayallerinizi takip edin” diyor. Ben, hayallerimi 
takip ederken, kendime ve sizlere güveniyorum. 
Çünkü ben sizleri seviyorum ve sizlere inanıyorum. 
Sevgi ve saygı  temeli üzerinde kurulan birlik ve 
beraberlikler başarıyı birlikte yakalamanın en etkin 
yoludur.

Üyeliğin korunması çalışmalarımıza inanıyorum. 
Pozitif bir etkiyle üyelerin devamlılığını sağlar, 
dostlukları pekiştirebilirsek, adayların arttığını 
görebilir, yeni üyeler kazanabiliriz.

Leo’lara inanıyorum ve onları çok seviyorum. Onlarla 
başarıyı yakalayacağıma, birlikte hizmetlerimizle 
imajımızı öne çıkaracağımıza inanıyorum.

Lion’un 50. yılında Cumhuriyet’ imizin 90. yılını 
kutlarken, uluslararası bir Direktör çıkarmanın 
gururunu yaşıyorum. Hamburg’ta laik ve 
demokratik Türkiye’nin çağdaş kadınını temsil 
etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağımıza 
inanıyorum.

Ülkemi ve sizleri seviyorum, hep birlikte 
Atatürk’ümüzün izinde başarıyı yakalayacağımıza 
inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
 

Düşlerimizi 

Gerçekleştirelim
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Sayın Lion’lar, Sevgili Leo’lar

Yeni dönemler hep yeni heyecanlarla başlar. Biten 
dönemin devam eden projeleri aynı heyecanla 
sürdürülürken, kulüplerimizin yeni programları, 
projeleri atağa kalkmak için hazırda bekler. Hizmet 
yarışı, her dönem daha da ileriye taşınan bitiş 
noktasına doğru durmamacasına devam eder.

Bizler; her zaman şanlı geçmişimizle gurur duyarız. 
Geçen ve geçmiş dönem Genel Yönetmenlerimizin 
Lions’un marka değerine katkı yapmak için 
attıkları her adım ve koydukları her taş bizler için 
çok kıymetlidir. Bu nedenle; geçmişten aldığımız 
öğretileri geleceğe daha da geliştirerek taşımak 
bizim en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. 

Biz; mükemmel bir organizasyonun “Gönüllüler” 
ordusuyuz. Lions’un felsefesinden aldığımız 
öğretiyle, Lions’ta geliştirme şansı bulduğumuz 
liderlik becerilerimizi birleştirerek, çok büyük 
hedeflere yönelmemiz gerekiyor. Türk Lions’unun 
50. yılında, Lions’un sürdürülebilirliği adına, 
gelecek 50 yılın stratejilerini de oluşturmamız 
ve dünya çapında lider bir Sivil Toplum Kuruluşu 
olarak “Marka Değerimizi” azaltmadan varlığımızı 
güçlendirerek devam ettirmemiz kaçınılmazdır. 

Bunun için hepimiz bu günden itibaren aralıksız 
çalışmalı ve yapacağımız hizmet projelerinin yanı 
sıra, Lions’u geleceğe taşıyacak düşünceler de 
üretmeliyiz. 

Değerli Dostlarım;

Lions’ta dönemler 1. Temmuz tarihinde başlar ve 
30. Haziran tarihinde biter. Bunun anlamı; Tüm 
hayallerimizi hizmete dönüştürebilmek için sadece 
ve sadece 12 ayımız var demektir. Yaz mevsiminde 
hepimizin, ailemizle geçirecek zamanları, 
tatil proğramları vardır kuşkusuz. Bunu doğal 
karşılamakla birlikte, dönemimizin başlangıcındaki 
ilk ve en önemli 90 günü kaçırmamamız da gerekir. 
İlk 90 gün her şey için çok önemlidir. Unutmayınız 
ki; “Tesadüfi olmayan başarı; iyi bir hazırlık süreci 
gerektirir.” Bu nedenle, hepimiz çalışmalarımıza 
hemen hız kazandırmalı ve dönemin sinerjisini ilk 
günden yaratmalıyız.

Unutulmaz bir dönem daha önümüzde uzanıyor 
ve yapacak çok işimiz var. Hepinizi, “Hayallerimizi 
hizmetlerimizle gerçekleştirmek” için hizmet ateşini 
yakmaya davet ediyorum.

Lions sevgi ve saygılarımla

Ln. Bülent ŞEN
118 U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Hayallerimizi 

Hizmetlerimizle 

Gerçekleştirmek
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Ln. Ziya NAZLI
118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Değerli Lion’lar ve Sevgili Leo’lar

33  yılını Lions okulunda geçirerek  ve  Lions’ un 
“Özgürlük, Anlayış ve Ulusumuzun Güvenliği” 
andını yaşam felsefesi olarak kabul eden 
şanslılardanım.

Bizler her zaman Lion olmanın onuru ve gururunu 
yaşadık. Lions’ u yaşam tarzımız olarak kabul ettik. 
Bundan sonra, amacımız aramıza yeni katılan 
üyelerimizi de alarak  Lions’ un ilkelerini hep birlikte  
yaşamak.

27 Nisan 2013 tarihinde Federasyonumuzun 
Genel Kurulunda almış olduğum sorumluluğun 
gereği olarak, hizmet üretiminde çok heyecanlı bir 
ekiple yola çıktık ve takım ruhu ile bizden önceki 
dönemlerden devraldığımız görevi Lions’ un 
hak ettiği şekilde kuralları, amaçları ve hedefleri 
doğrultusunda başarıdan başarıya taşımak için var 
gücümüzle çalışmaya başladık.

Yönetim Çevremiz Kulüpleri, Edremit’ ten başlayarak 
Alanya’ yı da kapsayan geniş bir alanda Lions’ un 
hizmetlerini gerçekleştirme yarışı içindeler. Balıkesir, 
Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya’ da 
olmak üzere 53 Lions, 17 Leo ve 3 Alfa Leo kulüpleri 
olarak bulundukları bölgelerde mülki amirler, 

yerel yöneticiler, etkin sivil toplum kuruluşları ve 
yerleşik nüfusla birlikte uyum içerisinde çok başarılı 
çalışmalara imza atıyorlar. 

Çok büyük ve çok güçlü bir örgütün mensubu  
olarak , “Birlik ve Beraberlik” içinde tüm 
çalışmaların “ÇÖZÜM ORTAĞI” ‘yız diyoruz. 
Güçlüyüz, inançlıyız, azimliyiz ve de kararlıyız. 
“HİZMET EDİYORUZ” parolamız,  “Yardıma 
Eğilmedikçe Kimse Dik Duramaz” ana felsefemiz. 

Çok  güzel bir dönem geçirmek bizlerin elinde.  “AZ 
LAF, ÇOK İŞ”  diyerek hepinize başarılarla dolu bir 
dönem diliyor, en içten Lions Sevgi ve Saygılarımı 
sunuyorum.

Yardıma Eğilmedikçe 

Kimse Dik Duramaz
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Değerli Lion dostlarım, Sevgili Leo kardeşlerim, 

İnsanımıza acımasızlığın, duyarsızlığın, bağnazlığın, 
ayrımcılığın dayatılmak istendiği bir dönemden 
geçiyoruz. 

Einstein “bireysel sorumluluk” başlıklı makalesinde,

“Her gün yüz kere göz önünde bulundurduğum bir 
gerçek var. Yaptıklarım ve çabalarım başka insanların 
çabalarında bulunuyor. Ben, aldıklarım kadarını 
eksiksiz verebilmem için çok çaba sarf  etmek 
zorundayım. Bu düşüncenin insan oğluna insan 
olmanın onurunu kazandıracağına inanıyorum. Sevgi 
ve özgürlük kavramları insanlığın iki temel dayanağıdır. 
Bu iki kavram, insanın topluma , doğaya ve kendi 
yaşamına sahip çıkmasının tek koşuludur” ifadelerini 
kullanmaktadır.

Kendilerinin tümden haklı olduklarını sananların 
karşısında boğulacak gibiyiz. Yalandan, şiddetten 
yorulduk. Cinayetler meşrulaştı gibi .Oysa ,din ,dil, renk 
ayrımı yapmadan ,tüm dünyada “Önce İnsan “ diyoruz 
biz lionlar ve leolar.

Andımızda belirttiğimiz üzere; özgürlükçüyüz. 
Bu nedenle her türlü şiddet ve baskıya karşıyız. 
Düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten eğitim 
sisteminden yanayız. Kamunun tarafsız haber alma 
hakkının kısıtlanmasına, sanatın ötekileştirilmesine, 
çevre katliamına, bilimsel araştırma kurumlarına 
uygulanan baskıya karşıyız. Kadın-erkek eşitliğinden 
yanayız. Savaşa karşı barışın bir hayal değil, seçenek 
olduğuna inanıyoruz.  

Tarihten gelen farklılığımızı, zengin bir kültür mirası 
olarak özümlemek gerekirken, bu ayrımcılık neden?

Anadolu’nun geçmişinden bugüne kadar yaşamış olan 
ulusların birbirlerine sevgiyi miras bıraktıklarını; şiirinde, 
öyküsünde, takısında, türküsünde, kiliminde bu insanlık 
sevgisini yansıttığını neden göremiyoruz.

Çocuklar bizim geleceğimizdir, onlar karanlıkta 
aydınlığımız, yaşama sevincimizdir. Sevginin yerine 
acımazlığın, paylaşımcılığın yerine bencilliğin 
dayatıldığı günümüzde, çocuklarımıza karanlık bir 
gelecek bırakmak istemiyorsak, hemen bir çocuk 
yüreğinin sıcaklığını yüreğimize bir çocuk gülüşünün 
içtenliğini içimize kazıyalım. Ve Türk Lionsu’nun 
50. yılında “Önce Çocuklar” diyelim. Atatürk ilke ve 
devrimlerine sahip çıkarak, aydınlığı anlatalım onlara.

Lions yaşayan bir organizmadır, sağlıklı büyümesi 
gerekir. Gelişen dünyaya yetişmesi için toplumun, 
yörenin, kentin, ülkenin gören gözü, duyan kulağı, 
düşünen beyni ileriye çağıran sesi olmalıdır.

Ben Lionsu bu yorumla ve tükenmez coşkuyla 
yaşadım, yaşıyorum. 

En içten sevgi ve saygılarımı sunarken,

2013-2014 Hizmet Döneminde;

Hedefimiz aydınlık, yolumuz sevgi, duruşumuz insanlık 
için olsun. 

Ln. Ayşe Gülten ÖZTÜRK
118 K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Hedefimiz aydınlık, 

yolumuz sevgi, 

duruşumuz insanlık 

için olsun. 
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Ln. Necati YILMAZ
118 E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Saygi değer Lion Dostlarım,

Sevgili Leo Arkadaşlarım,

Bundan 23 yıl önce Avcılar Lions Kulübü’nün 
kurucu üyesi olarak yola çıktığım zaman, yönetim 
çevremizin 50. yılımızda Genel Yönetmeni olacağımı 
söyleseler inanmak şöyle dursun, söyleyene gülmek 
bile aklımın köşesinden geçmezdi sanırım.

Bugün, geçmişe bir yolculuk yapmak gerekirse 
eğer, beni bu günlere yetiştiren, bu büyük gururu 
yaşamamı sağlayan büyük aileme, bana emeği 
geçen her bir arkadaşıma, Lion büyüklerime gönül 
dolusu teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmakla 
başlamalıyım yeni hizmet dönemimize diye 
düşünüyürum.

Yeni hizmet döneminde, Cumhuriyetimizin 90. yılını 
kularkan, diğer yandan da Lions’umuzun 50. yılını 
kutlayacak olmamızın, her kademede görev alacak 
tüm yönetici Lion’lar ve Leo’lar için anlamlı bir 
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.

O nedenle de, en yeni üyemizden en deneyimli 
üyemize kadar büyük ailemizin tüm mensuplarından 
başlayarak eski kulüp arkadaşlarımıza, değişik 
vesilelerle hizmetlerimize ve çalışmalarımıza 
katkı sağlayan komşularımıza, iş arkadaşlarımıza, 
muhtarlarımıza, yerel yöneticilerimize,desteğini 
esirgemeyen tüm bürokrat ve siyaset adamı 
dostlarımıza kadar birlik ve beraberlik, dostluk 
ve arkadaşlık duygularımızı geliştirerek, bizleri 
bugünlere yetiştiren vatanımıza ve ulusumuza her 
zamankinden daha bir şevk ve heyecanla hizmet 

etmek için kenetlenmeliyiz diye de düşünüyorum.

100 yıllık uluslararası bir kuruluşun ülkemizde, 
kurumsal yapısını tüm kriterlere uygun olarak 
tamamlamış bir şekilde, güçlü kuvvetli, geleceğe 
güvenle bakan bir yapıda 50. yılını kutlamasının da 
inkar edilemez bir başarı olduğunu düşünüyorum.

Daha neler düşünüyorum neler...

Vakıflarımızın başarılarını, kulüplerimizin hizmetlerin, 
derslikleri, okulları, parkları, dikilen ağaçları, yeşeren 
fidanları, hastane odalarını, poliklinikleri, bursları, 
panelleri, sempozyumları, nicelerini...

Dostluğu ile ısındığımız,birlikte mutlanıp, birlikte 
hüznü paylaştığımız insanımızı...

Bitmek tükenmek bilmeyen bir koca dünya...

Adı Lions, adı biz, adı hepimiz...

Sevdik, sevildik, saydık sayıldık. Yıllar boyu hizmeti 
hiç bir zaman  eksiltmeden güzel insanlarımızla 
kucaklaştık. Tadına doyulmaz bir dostluk ve 
kardeşlik dünyası kurduk.

Ne mutlu bizlere...

Yeni hizmet dönemimize bu duygu ve düşüncelerle 
mutlulukla  başlıyorum. Aslında hepimizin de aynı 
duygu ve düşünceler içinde olduğuna yürekten 
inanıyorum. 

Lions sevgi ve saygılarımla.

Adı Lions, Adı Biz,

Adı Hepimiz...
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Değerli Lion Dostlarım, Sevgili Leo’lar,

Yeni bir çalışma dönemine merhaba derken 
çalışmalarımızın verimli ve başarılı olması dileğimi 
yineliyorum. 

Hellen Keller’in Lion’ları “Görmezlerin Şövalyesi” 
olmaya davet ettiği 1925 yılından bu yana Lion’lar 
milyonlarca görme engelliye destek oldu, görme 
yeteneklerini kazandırıp görme kaybını önleme 
konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptı. Güney 
Amerika’da 60 milyon kişi aşılanarak nehir körlüğü 
ortadan kaldırıldı. Yapılan bu ilk çağrı, biz Dünya 
Lion’larına hizmetlerinde bir yol haritası oldu. Geçen 
yıllarla birlikte hizmetlerin sayısı ve çeşitliliği arttı. 

Günümüzde dünyada her gün 450 çocuk kızamıktan 
ölürken ya da sakat kalırken, Gates Vakfının desteği 
ve dünya Lion’larının katkısı ile Afrika’da yapılan 
kızamık aşıları 10 milyonlarca çocuğun hayatını 
kurtarıyor. Önümüzde 1 dolara aşılanmayı bekleyen 
157 milyon çocuk daha var. 

Dünyanın her köşesinde, milyonlarca çocuğun 
kurbanı olduğu açlık, AIDS ve diğer hastalıkları 
önleme konusunda 207 ülke Lion’larından ve yakın 
çevrelerinden destek geliyor. Haiti ve Türkiye’de 
yaşanan depremler, Japonya’daki tsunami, ya da 
Amerika’daki tornadolarda olduğu gibi doğal afetlerin 
getirdiği felaketlere dünya Lion’ları maddi manevi 
desteklerini anında götürüp yardım elini uzatıyor. 

Çevremizin nasıl korunacağı ve temizleneceği 
konusu önce bizlere öğretiliyor.  Sadece bahçemizi 
ağaçlandırmanın yetmediği, yangınların milyonlarca 

ağacı yok ettiği dünyamızın yeşillendirilmesi 
konusunda uyarılan bizler, çevremize duyurular 
yapıyor bizlere katılmalarını istiyoruz.

Gençlere dünyayı, insanları ve hayatı tanıma fırsatı 
veriliyor. Eğitimlerini, becerilerini geliştirmelerine 
olanak tanınıyor. Her yıl yüz binlerce küçük 
yaşta çocuk “Barış Posteri” ya da “Barış” konulu 
kompozisyon yarışmalarıyla birbirlerini sevmeye ve 
barışı düşünmeye yönlendiriliyor.

UNESCO’nun Ekim 2012 de okuma yazma ile ilgili 
raporuna göre dünyada 7 çocuktan 1 tanesi okuma 
yazma bilmiyor. Yani 250 milyon çocuk ve 796 
milyon yetişkin okumuyor, yazmıyor. Bu istatistikler 
ışığında, geçtiğimiz yıl Uluslararası Lions Kulüpleri, 
hizmet programına 10 yıllık bir okuma yazma (RAP) 
programı koydu.

Üzerinde yaşadığımız dünya çok büyük, ama bugün 
çok küçük. Madagaskar’daki fakirliğe, Sudan’daki 
kızamık hastalığına, Haiti’deki depreme duyarsız 
kalmamız mümkün mü? İşte Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı bizlere bu insani destek olanağını 
sunuyor. Melvin Jones üyesi olarak,  aidatlarımızı 
zamanında ödeyerek her birimiz dünyanın her 
yerindeyiz ve insanlığa el uzatıyoruz.

Dünyada bu kadar kargaşa, savaş, fakirlik ve hastalık 
varken, din, dil, ırk farkı gözetmeden Hayallerimin 
İzinde bana hizmet etme olanağı sunan bu kurumun 
uzun yıllar üyesi, bugünde lideri olmaktan mutluluk 
duyuyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla.

Ln. Selva ÜLGEN
118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Hayallerimizin 

İzinde” 

Yaşanacak 

Bir Dünyaya, 

Merhaba
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Ln. Sedat TOKTÜRK, PDG
Konsey Başkan Yardımcısı

Değerli Lion Dostlarım, Sevgili Leo’lar,

Evet yeni bir döneme daha merhaba diyoruz. 
Lions’ta dönemlerin birer yılla sınırlı olması belki 
bazı tartışmaları  beraberinde getirse de, özünde 
yaşayan, diri ve demokratik bir organizma olduğunu 
görürüz. Burada önemli olan herkesin görev 
tanımlarını iyi bilmesi ve sınırlarını doğru, adil ve 
vicdani değerlere sadık kalarak sürdürmesidir. 
Lions kurumunun tüm bireylerinin bu sağduyuya ve 
anlayışa sahip olduğundan zaten şüphemiz olamaz.

Değerli Dostlarım,

Dünyada ve ülkemizde sivil toplumun önemi ve 
işlevi üstlendiği  rol itibariyle  daha fazla artmaya 
başladı. Kamuyu denetleyen, gerektiğinde çözüm 
önerileri sunan, bunun sonucunda itiraz ve 
tepkilerini dile getiren bir anlayış öne çıktı. Çağdaş 
toplumlarda değişik konularda toplumu  yönlendiren 
çevre, adalet, eşitlik, insan hakları odaklı, kadın ve 
çocuğa şiddeti, demokrasi ve özgürlük taleplerini 
gündeme taşıyan bir sivil toplum olgusu var. 
Ülkemizde de son “Gezi Olayları” diye başlayan 
süreci doğru analiz ettiğimizde salt ağaçların 
kesilmesine tepki olmadığını görürüz. Farklı  
renklerin büyük ortak taleplerde birleşebileceğine 
en somut örnektir Gezi Süreci ve sonrası… Bu 
sosyolojik  değişimi iyi okumalı ve yorumlamalıyız. 
Bu nedenle  toplumların gelişmişlik endeksleri, 
eğitimin kalitesi, ortalama eğitimin süresi ve 
demokratik standartlar ekonomik göstergelerin 
üzerinde ayrı bir değer ve anlam kazanmıştır.

Lion’lar Dünyada 96, Ülkemizde de 50 yıldır 
karşılıksız hizmet ediyor. Bu istikrarı korumak 
sürdürebilirliği sağlamak önemli bir başarı. 
Değişen toplumsal taleplere doğru ve zamanında 
karşılık vererek ülkemiz insanına  hizmetlerimizi 
sürdüreceğiz. Toplumumuzu eksikliğini hissettiğimiz 
her alanda bilgilendirmeyi, yurttaşlık bilincinin 
arttırılması yönünde etkin çalışmalar yapmayı daha 
fazla önceliğimize almalıyız. Aydınlanmak kişinin 
hakkı ise; başkalarını aydınlatmak kaçamayacağı 
sorumluluktur diyerek bu doğrultuda üzerimize 
düşeni yerine getirmeliyiz. Işığımızı aldığımız 
Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
düşlediği ülke olmamız için çok çalışmalı, ilke 
ve  devrimlerinin daha fazla özümsenmesini 
sağlamalıyız. Buna ihtiyacımızın olduğunun hepimiz 
farkındayız. Ayrıştıran değil bütünleştiren bir 
anlayışın toplumumuzda yer etmesinde ortak dilin 
oluşmasında ve her türlü baskının reddedilmesinde 
çağdaş insan ve toplum önderi olarak üzerimize 
düşeni yerine getirmeliyiz.

Yeni hizmet döneminde, başta Uluslararası 
görevlilerimiz olmak üzere, Konsey Başkanımıza, 
dönem Genel Yönetmenlerimize, Genel Yönetmen 
1.ve 2. Yardımcılarımıza, her kademedeki kabine 
üyelerimize, dönem başkanlarımıza  ve Lions’un 
hizmet neferleri siz değerli Lion ve Leo’larımıza içten 
başarılar diliyorum. Şunu da bilhassa vurgulamak 
isterim ki; Lions’un neferleri hizmet alanlarımızın 
kahramanlarıdır. Onların özverili çabalarını 
desteklemek, yanlarında olmak ve her türlü katkıyı 
sunmak için bizler hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerle verimli bir dönem 
geçireceğimize olan inancımla mutlu, umutlu ve 
aydınlık günler dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla.
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Hamburg Uluslararası 
Konvansiyonunun Arka 
Penceresinden;

Sevgili Lion’lar, Leo’lar,

Sizlerle bu sohbette paylaşmak istediğim 
beraber olmadığımız ve genel programda 
yer almayan toplantılar/ olaylar. İnsan 

yaşadıkça Lions’un ne kadar mükemmel bir 
organizasyon olduğunu bir kez daha anlıyor, 
konvansiyon denen olayın ne denli farklı boyutları 
olduğunu, her şeyin nasıl ince ince planlandığını 
ve hiçbir şeyin şansa bırakılmadığını hayranlıkla 
izliyor. Hamburg Konvansiyonu organizasyonda 
bir mükemmellik harikasıydı. Ayrıca konuşmacı ve 
ödüllendirmek için seçilen kişilerle dünya çapında 
bir kuruluşun bütün ihtişamını hep beraber yaşadık.

Oya Sebük / Uluslararası Direktör

Hamburg’daki Konvansiyondan sizlere anlatacak 
pek çok anım var. Daha ziyade direktör adayı 
olarak katıldığım hazırlık toplantılarından sizlere 
ilgimi çeken noktaları aktarmaya çalışacağım.

Konvansiyonun ana oteli Grand Elysee idi ve 
bizlerle ilgili pek çok olay orada düzenlenmişti. 
Katılmam gereken olaylar takvimi bana önceden 
gönderildiği için hazırlıklı idim. 

7 Temmuz Konvansiyonun açılış toplantısından 
sonra öğle yemeğinde ve sonrasında Aday 
Saptama Komitesi(Nomination Committee) 
vardı. Mensup oldukları MD/D lerden destek 
almış bütün adaylar oradaydılar. Destek kararı 
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iki sene için geçerli. Bazı yörelerde Avrupa’da 
olduğu gibi centilmen anlaşması yok ve bir göreve 
birkaç aday çıkabiliyor. Mesela sadece iki direktör 
hakkı olan Hindistan, Güney Asya, Afrika ve Orta 
Doğudan o aşamada yedi aday vardı. Bir tanesi 
2. Başkan Yardımcılığına adaydı. Yedinin beş 
tanesi diğer iki adayı desteklemek üzere şimdilik 
adaylıktan çekildiklerini söylediler. Amerikalılarda 
da sadece yedi direktör çıkartacakken daha fazla 
aday konuştu. Adaylar teker teker kendilerini 
tanıtıyorlar, ben de tanıttım. Başkan Yardımcılığına 
aday Hintli Aggarwall, İngiltereden PID Phil Natha, 
PID Salim Mussan kendilerini tanıttılar, Japon 
aday Dr Yamada lehine çekildiklerini söylediler. 
Böylece Dr. Yamada 2. Başkan Yardımcısı olarak 
Japonya’dan ilk Uluslararası Başkan olmak üzere 
seçime girdi ve seçildi. Bu anladığım kadar bir 
seçim stratejisi. Belçika’dan PID Philippe Girondelle 
de aday ancak o bu stratejiyi benimsemiyor, 
zamanı yaklaşınca girmeği tercih ediyor. Girdiğim 
yeni dünyanın da böyle yazılı olmayan kuralları 
var. Rastladığım her geçmiş direktör siyasete 
bulaşmamamı adaylardan uzak durmamı söyledi. 
Çekilecek adaylar daha sonraki seansta resmen 
sahneye çıkıp çekildiklerini resmen bir kez daha 

ifade ettiler, destek almış bir adayın kendisinin 
resmen sözlü olarak çekilmesi gerektiğini, 
bizzat çekilmedikçe adaylığının devam ettiğini 
öğrenmiş oldum. Bizler ise adaylık konusundaki 
kararlılığımızı tekrarladık ve oy pusulasındaki 
yerler için numara çektik. Ben Avrupadan üç 
adayın ikincis, oy pusulasında ise 9 numaraydım. 

Temmuz Konvansiyonun ikinci oturumda 
adaylıkları kesinleşen bizlerin kendilerini takdim 
etmeleri gerekiyordu. Bizler, yeni seçilecek 
17 direktörü ve 2. başkan yardımcısı adayını 
sahnenin önünde ayrı bir yere aldılar ve takdim 
edecek Lionla yan yana oturttular. Avrupa’dan 
üç direktör; Türkiye, İsviçre, İtalya, Amerika’dan 
yedi direktör, Kanada’dan bir direktör, Orta/Güney 
Amerika Meksika’dan bir direktör, Güney Asya, 
Afrika’dan ve Orta Doğudan iki direktör (Hindistan 
ve Kongo’dan), Orient ve Güney Doğu Asya’da 
üç direktör (bir tane Hong Kong, 1 tane güney 
Kore ve 1 tane Japonya). Ben, Çinli ve Amerikalı 
iki hanım direktörle biz dört hanımdık. Daha 
evvel Board’a girmiş olan bir Amerikalı, bir Yeni 
Zelandalı, bir Hintli ve bir de yeni atanan Hintli 
hanımla bu sene Board’da 8 hanım olacağız. Bu 
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arada Konvansiyona katılan Lion’ların hatırlayacağı 
gibi LCIF’e 5 milyon dolar bağış yapan bir Hintli ve 
eşi vardı. Hintli hanım Board Appointee.

 Gündemdeki sıramız gelince bizi yerimizden alıp 
sahnenin yanına dizdiler ve ismimiz okununca 
sırası ile çıktık. Bize tanınan toplam iki dakikanın 
yarım dakikasını PID Hayri Ülgen beni tanıtım için 
kullandı.(bazı adaylar ise kendi kendilerini takdim 
ettiler) Benim Lioness geçmişimi, Türkiye’nin 
ilk kadın genel yönetmeni, Avrupa’nın ilk kadın 
konsey başkanı olduğumu, halen de Altı Nokta 
Körler Vakfının Başkanlığını yaptığımı söyledi. 
Kürsüye gelirken titreyen bacaklarım, konuşmaya 

başlayınca sakinledi, karşımda 25 bin kişi vardı 
ama tam karşımda kırmızı beyaz sizler Türk 
Lion’ları arkadaşlarım oturuyordu, her yer karanlık 
da olsa kırmızı beyaz sizleri seçebiliyordum.

PID Hayri Ülgen’e beni öven sözleri için ve 
Türkiye’den gelen yüzlerce Lion’a hayatımın bu 
en önemli anını benimle paylaşmak için burada 
oldukları için teşekkür ettim. 

Ben 35 senedir hayatımın yarısını gönüllü hizmet 
ederek geçirdim. İhtiyacı olan hiç kimseden 
sevgimi, ilgimi ve şefkatimi esirgemedim. Ülkeme 
insanıma daha iyi şartlara erişmeleri için hizmet 
ettim. Şimdi Uluslararası Direktör olarak dünya 

insanına ve dünyaya hizmet etmek şansım olacak. 
Ben bu önemli göreve hazırım. Uluslararası 
düşünüp uluslararası davranmaya bilgim, 
deneyimim ve tüm yeteneklerimle hazırım.

Gönüllülük ruhunu yaymağa, tüm insanlara 
özellikle kadınlara model oluşturup Lion olmaya 
özendirmeğe söz veriyorum. ‘ şeklinde bir 
konuşma yaptım. 

Aynı konuşmanın daha genişletilmiş şeklini aynı 
gün bize tanınan tanıtım toplantılarında da daha 
sonra daha detaylı olarak tekrarladım.Seçime 
kadar muhtelif tanıtım toplantıları düzenlenmiş. 

Buralarda çıkıp delegelere konuşuyor ve size 
oy vermelerini istiyorsunuz ve oy pusulasındaki 
numaranızı oy vermede kolaylık olsun diye 
söylüyorsunuz. Bunu ben çok doğal ve doğru 
buldum zira adaylık neticede teke indiriliyor, 
insanlar hiç tanımadıkları bir isme neden tek 
isim diye oy versinler ki diye düşünmek gerek. 
İki dakikalık tanıtım konuşması, broşürler yeterli 
görülmüyor. 

Aynı günün akşamı Türk resepsiyonu genel 
yönetmenlerin kaldığı Radisson Blu Otelinde 
idi. Çok eğlenceli, zengin ikramlı harika bir gece 
oldu. Katıldığım beş altı resepsiyonun en güzeli 
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bizimki idi. Davet ettiğim direktör arkadaşlarımın 
ertesi gün bana bakışı değişmişti. Mümkünse her 
sene yapılmasında Türkiye açısından büyük yarar 
olduğu kanısındayım. Tolga’yı ve emeği geçen 
herkesi kutlarım. 

9 Temmuz oy verme günü Lioness olmamda 
büyük rolü olan yengem Ayseli Minkari ile birlikte 
sabah 7.00 oy kullanmaya gittik. Daha önce kayıt 
olmuş her Lion genel yönetmenimize delegeliğini 
tescil ettirmiş ve delege stickeri almıştı. LCI da 
her kulüp 25 üye için bir delege hakkına sahip. 
Biz de sadece Güzel Arnavutköy Lİons Kulübü 68 
üyesi olduğu için iki delege ile oy kullandı, diğer 

kulüpler tek delege ile kullanabildiler. Sabahın 
o erken saatinde yaşlı başlı yüzlerce Lion oy 
verme hakkını kullanmak için sıraya girmişti bile. 
Kızım hem yürüyüş esnasında hem de orada bu 
orta yaşın üstündeki Lion’ların performansına 
ve Lionsa olan sadakatine hayranlığını sık sık 
dile getirdi. Benden oy sayımında görev yapmak 
üzere isim istemişlerdi. PDG Metin YILMAZ ve 
Ln. Tuğba TENGİZ ‘ın isimlerini vermiştim. Onlar 
daha önce eğitim görmüşlerdi ve o gün sabah 
beşten beri orada görev başındaydılar. Bizler oy 
kullanmada rehberlik ettiler. Bu sefere oy kullanma 
ok arasını kalemle doldurma şeklinde oldu, bazen 
delik açarak oluyordu. Ayseli ile beraber el ele 
benim ismimi oy pusulasında listede işaretlerken 
babamın Lioness rozetimi yakama takışı ve sonra 
yitirdiğim sevdiklerimle geçen mutlu Lions yıllarım 
şerit gibi gözümün önünden geçti. Bana kalan 
biricik kızım ve Lions ailem için Tanrıma şükrettim, 
okun arasını doldurarak yeni bir hayata adımımı 
attım. Bu aşamada canım genel yönetmenim 
Füsun Kantemir başta olmak üzere her fırsatta 
elimi tutan arkamı sıvazlayan can dostlarıma en 
içten teşekkürlerimi sunuyorum. (onların isimlerini 
teker teker yazamıyorum zira o kadar çoklar ki 
birini unutmaya kıyamam) 

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra beni 
sizlerden tamamen kopardılar, ayrı bir otobüsle 
yemeğe gittik. Kızım Aslı da benimle geldi, onu 



T U R K E Y

       19TEMMUZ - AĞUSTOS  2013   LION

yeni mesai arkadaşlarımla tanıştırdım. Sonra 
Board Toplantısı oldu. İngilizce bilmeyenlere kabul 
edilmiş diller için simultane tercüme var. Salonun 
tanzimi aynen bizdeki konsey toplantısı gibi.

 Bizlere direktör pinlerimiz takıldı. Benimkini 
ayrılan Avrupa Direktörü Wirfs taktı. Dikkatimi 
çeken bir olay da her toplantı öncesi bir dua 
yapılması oldu. Bu duayı her sefer bir başkası 

yapıyor ve duayı kendisi hazırlıyor. Bakalım bana 
ne zaman sıra gelecek. İlk Board olduğu için tüm 
eşler ve görevi biten direktörler de toplantıda 
varlardı. Bir nevi devir teslim gibi bir şey oldu. 
Başkanın ve yardımcıların bayrakları açıldı.

Daha sonra atandığımız komitenin toplantısı vardı. 
Beni District and Clubs Services Committee ye 
koymuşlar. Başkanı Kolombiyalı bir direktör, bir 
kelime İngilizce bilmiyor, İspanyolca tercüman 
ile konuşuyor. Koreli var, o da İngilizce bilmiyor, 
tercümanı yanında, ben ve New York dan ID. Dr 
Steven. Bir de her komitede olduğu gibi başkanı 
temsilen bir eski direktör appointee olarak var. O 
da Yeni Zelanda’dan. Asıl önemli kişi LCI daki bu 
bölümün başı Mindy Marks. Her şey ona soruluyor 
gibi. Operasyonel bir komite, üyelik ve liderlikle 
ve uzun vadeli komite ile birlikte de çalışıyormuş. 
Yönetim çevrelerinin ve kulüplerin daha rahat daha 
verimli çalışabilmeleri için önerilen üreten bir komite. 
Bu komite ve çalışmaları hakkında ben bilgilendikçe 
sizlere de bilgi vereceğim. Benden bekledikleri 
Başkanın %30 kadın üye hedefinin yakalanması. 
Biz de böyle bir sorun olmadığı için bakalım nasıl 
yardımcı olabileceğim. Görüşlerinize açığım. Ayrıca 
bir de Kadınlar ve Aile Üyeliği Geliştirme Özel 
Komitesinde diğer hanım direktörlerle iki beyle 
birlikte görevliyim. (Women/family Member Task 
Force) Bu arada aile üyeliğinin devam ettiğini ancak 
giriş aidatı olarak 25 $ alındığını belirtmek isterim.

Akşama Maritim Müzesinde yemek vardı. Orada da 
bizler birer Presidential Medal verildi. Başkanın eşi 
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boyunca her fırsatta bilgiler vermeğe çalışacağım. 
Türkiye bu Konvansiyona damgasını vuran 
ülkelerden birisi oldu. Hizmet projeleri ödülleri 
için genç Lion’ları yürekten kutlarım. Türkiye’de 
üye sayısı açısından çok yüksek olmasa da kalite 
açısından güçlü bir Lions yaşandığını herkes 
gördü. Genel Yönetmen Seminerinde konuşan Altı 
Nokta Körler Vakfı Masaj Ünitesinden Seyfullah 
çok alkış aldı. LCIF’in davetlisi olarak konuşma 
yapmak üzere davet edilen Seyfullah’ın tarafımdan 
tercüme edilen konuşmasını da ek de sizlere 
sunuyorum. 

1987 senesinde Taipei Taiwan Konvansiyonundan 
Lioness District Başkanı. 1996 da Motreal’de 
Genel Yönetmen, 1998 de Birmingam’da Konsey 
Başkanı, 2013 de de Hamburg’da Uluslararası 
Direktör oldum. Bu arada görevli olmadan da 
pek çok konvansiyona katıldım. Hamburg kadar 
organize bir konvansiyon görmedim. Almanlar 
çalışkanlıklarını ve disiplin anlayışlarını tüm 
dünyaya yansıttılar. Sadece toplantılar verilen 
saatlerin dışına uzadılar, bu da onların kabahati 
değildi.

Direktör olmak hayalim değildi belki ama Türk 
Kadınını dünyaya tanıtmak hayalimdi. Bu hayali 
Lions’da yakaladım, onu hakikat yapmak görevim. 

Yolumu açan, beni destekleyen herkese bir kez 
daha teşekkür ederim. İyi bir direktör olmaya söz 
verdim, sözümü tuttuğumu bilirsiniz. 

En içten sevgilerimle

hanım direktörlere ufak bir kolye taktı, erkeklere 
zaten kravat verilmişti, bize de eşarp verilmişti, 
Böylece Uluslararası ailem ile ilk tanışmam sona erdi.

Ağustos’un 6’sın da eğitim almak için Oak Brook’a 
gittim. Bu son iki senedir yapılan bir uygulama. 
Tüm bölümler (Divisions) ve görevlileri ile tanıştık 
ve konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi alıp, başkanın bu 
konulardaki hedeflerini tekrarladık. Akşamları ise 
yemeklerde sosyal olarak yakınlaştık. 

İlk Board toplantısı ise 5-12 Ekim tarihleri arasında 
Avustralya’da Port Dougles diye yazlık bir yerde 
Daha sonra Avrupa Forumu için herkes koşa koşa 
bize gelecek.

Sizlere Direktör olarak yaşayacağım bu iki sene 
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96. Hamburg Uluslararası Konvansiyona 
katılmak üzere 5 Temmuz 2013 
günü THY ‘ları ile İstanbul Atatürk 

Hava Alanından hareketle, Altıncı defa katılmak 
üzere yola çıktık. Hamburg nüfusu 1.802 milyon 
kişi ve 755 Km2 büyüklüğünde, Almanya’ nın  

96. HAMBURG
Konvansiyonun Ardından 

ikinci büyük bir liman şehri. Hamburg kendi başına 
bir eyalet olup, Avrupa Birliğinin de en büyük 6. 
metropolü. Almanya’nın dünya ya açılan kapısı 
olan kent, Almanya’nın en büyük limanına sahiptir. 
Elbe nehri ile Baltık Denizine ulaşan kent 2300 
köprüsü ile Venedik ve Amsterdam’dan fazla 
köprüye sahiptir. Parkları, bisikletleri, plajları, 
sokak kafeleri ile görülmeye değer bir şehir olan 
Hamburg, herkese hemen, hemen her imkanı 
sunuyor. Görülmeye değer yerleri, belediye 
binası, St. Michalis Kilisesi, tarihi depo mıntıkası 
ve Elbe nehri üzerinde yapılacak kısa turlar ile Bu 
güzel Hamburg şehrini yakından tanıma fırsatını 
bulursunuz. 

Ruhi Gönüllü / 118-Y  Yönetim  Çevresi (GMT) Küresel  Liderlik  Koordinatörü
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Konvansiyon ilk günü Parad yürüyüşü ile başladı. 
Şehrin Meydanında toplanan biz Lion’lar güzel bir 
havada yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Biz Türk 
Lion’ları olarak Yönetim Çevremizden 65 Kişi, Tüm 
Türkiye’den 195 kişilik bir katılım ile ülkemizi bu 
yıl yeni kıyafetlerimiz ile temsil ettik. Birçok ülke 
kendi ulusal kostümleri ile gelmişti. Bu görüntü 
bambaşka bir renk güzelliği sunuyordu. Birinciliği 
Endonezya’lı Lion’lar aldı. Yürüyüş Uluslararası 
Başkanının ve geçmiş başkanların bulunduğu 
tribünlerin önünden geçtikten sonra bitti. 

7 Temmuz günü, ikinci gün,  Konvansiyon 
Uluslararası Başkanın açılış konuşması ve 
konukların takdimi ile başladı. Ülkelerin bayrak 

serenomisi yapıldı.  Döneminde yaptığı hizmetleri 
gösteren Barka vizyon gösterisi ile başladı. Genel 
Kurulu Başkan Wayne Madden’in döneminde 
Dünya da altı milyon insana hizmet götürerek 
dokunduklarını ifade etti. İlk günün önemli konuğu 
Amerika geçmiş dönem başkanlarından George 
W.Bush’un torunun eşi First Lady Laura Bush idi. 
Kendisi öğretmen olan Laura Bush okuma yazma 
öğrenmenin önemini, özellikle okuma yazma 
bilmeyen kadınların her konuda özellikle sağlık 
hizmetlerini almaları konusunda (okuma yazma 
bilmedikleri için) düştükleri sıkıntılardan söz etti. 

Birinci gün 25. Barış Afişi ve Kompoziyon 
Yarışması ödülleri verildi. Ve Daha önceki yıllarda 
ödül kazanan gençler sahneye davet edildi. Türk 
kızı Zeynep de bunlardan birisiydi. Duygularından 
bahsetti.

Konvansiyonda üçüncü gün güzel bir Beatles 
konseri ile başladı. Wayne Madden Uluslararası 
Başkan, döneminde hedeflediği dört küresel 
hizmet aktivitelerinin ödüllerini dağıttı. Wayne 
Madden’in dört küresel hedefi gençlere hizmet, 
göz nurunu koruma, yoksullara ve açlara yardım, 
Çevre konularındaki hedeflerinde İlk üç dereceye 
girenlere ödüllerini verirken, Bizler, Türk Lion’u 
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olarak gurur duyduk. Gençlik dalında Altıyol Lions 
Kulübümüz 2. oldu. Açlara yardım Programında 
118-Y Yönetim Çevremiz 2. Oldu. çevre ve 
doğa küresel hedefinde Kalamış Körfez Lions 
Kulübümüz e-atık projesi ile dünya birincisi oldu 
ve ödülünü Emine Kalpakaslan başkanımız aldı. 
118 -T İstanbul Pera Lions Kulübü de uzun süreli 
okuma yazma programında Dünya Birincisi oldu. 
Ve ödüllerini Uluslararası Başkanın elinden aldılar. 
Uluslararsı başkan Wayne Madde günün konuğu 
Hollanda Prensesi Maxima ‘yı davet etti. Maxima 
uzun bir konuşma yaparak Dünya da ki yardıma 
muhtaç insanlar ve Lion’ların çalışmaları hakkında 
teknik konularda bilgiler verdi. Gün diğer ödüllerin 
dağılımı ile bitti. 

Akşam üstü saat 18.30 ile 20.30 arasında MD 118 
Konsey olarak Türk Gecesi düzenledik. Katılım 
yüksek olduğu gibi Ülkemizden getirdiğimiz 
hediyeleri konuklarımıza takdim etme fırsatını 
bulduk. Konvansiyonun son gününde Uluslararası 
Başkan Wayne Madden, sahneye ünlü İtalyan, 
müzisyen Andrea Botticelli’yi davet etti. Kendisi 
gibi görmezler ve fakir çocuklar yararına bir vakıf 
sahibi olan Botticelli’den hem bir müzik ziyafeti 
dinledik. Hemde kendisinin Vakfına LCIF’ten 
250.000 $ lık yardım çekini verdi. 

Daha sonra 2013-2014 Döneminin Uluslararası 

Başkanı Barry J. Palmer ‘ı yanına davet etti. Barry 
Palmer döneminin program hedeflerini anlattı. 
Gençlik, görme, açlık, ağaç dikme, daha iyi bir 
çevre, okuma yazma eylemi, Daha fazla üyeye 
sahip olma, Liderlik ve Micro Finans konusunda 
projeler yapılmasını istedi. 1.4 Milyon Üye Dönem 
hedefinin olduğunu bildirdi. Üyelik memnuniyet 
kılavuzunu kullanın, ayrılan üyelerinizi geri 
getirmeyi planlayın, kulüp mükemmellik sürecini 
(CEP) programını uygulayın, yeni kulüpler 
kurulmasını teşvik edin gibi hedefleri yanında, 
ödüllerden de söz etti. Kulüp üyeliği ödülleri, 
mükemmellik ödülleri, başarılı bölge başkanı 
ödülleri gibi. Avusturalyalı başkan Barry J. Palmer’ın 
dönem sloganı ise Follow Your Dream. Daha sonra 
uluslararası başkanlar görev devir törenlerinin 
ardından salonda bulunan yaklaşık 750 genel 
yönetmen’de elected’larını, eşleri ile birlikte 
çekerek Genel Yönetmenliklerini kutladılar. 2 
Uluslararası Başkan Yardımcısı olarak Japon Dr. 
Jitsuhiro Yamada seçildiği ve 2013-2015 dönemi 
Ululslararası direktörler sahneye davet edildi. 
Herbiri kısa bir konuşma yaptı. İçlerinde Oya 
Sebük’te 2 yıllık görevine başladı. Seneye 97. 
Uluslararası Konvansiyon Kanada’nın baş şehri 
Toronto’da yapılacak olup, 2013-2014 Döneminde 
başarılar bizim olsun diyor, 

Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Türk Lion’ları Olarak,

Almanya’nın Hamburg 

Kentinde Düzenlenen  

“96. Uluslararası Lions 

Konvansiyonu”’nda

Ülkemizi Temsil Ettik. 
Nesibe Musevitoğlu  / MD-118 Kültür ve Sanat Görevlisi
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96. Lions Uluslararası Konvansiyonu, 
5-9 Temmuz 2013 tarihlerinde, 
Almanya’nın Hamburg kentinde, 130 

ülkeden gelen 26.400 Lion’un katılımı ile gerçekleşti.

Türk Delegasyonu olarak, 200 Lion ile 
konvansiyonda ülkemizi temsil ettik. 
Konvansiyona katılmak ve Almanya’yı da gezip 
görmek amacı ile 03 Temmuz 2013’de Hamburg’a 
gittim.

Sizlerle konvansiyon ve Almanya gezimle ilgili 
intibalarımı paylaşmak istiyorum.  
 
KONVANSİYON:  
96. Uluslararası Lions Konvansiyonu, 6 Temmuz 
2013 Cts. Sabah 10.00’da, Binnenalster (Inner Alster) 
Meydanında, 20.000 Dünya Lion’unun katıldığı 
Parad ile başladı.

Türk Lion’ları olarak bizler de bu yıla özgü 
tasarlanan, sırtında “Türkiye” yazılı kırmızı gömlek, 
beyaz pantolon, beyaz flar ve kırmızı-beyaz 
şapkadan oluşan kıyafetlerimiz ile en önde Türk 
Bayrağımız ile paradaki yerimizi aldık.

Parada katılan bazı ülke Lion’ları, bu mahşer 
alanında otantik kıyafetleri ile katılarak, bir renk 
cümbüşü oluşturmuşlardı.

Görkemli Rathaus’un (Belediye Binası) önünden, 
Binnenalster Gölü kıyısı ve üzerindeki köprülerden 
geçerek, kongre Merkezi Messe’ye kadar, 1.6  Km.’ lik 
bir yolu hep birlikte yürüdük.

Yolun son bölümünde, sağ taraftaki platformda 
oturan Uluslararası Başkan ve kabinesi, dünya 
Lion’larını selamlarlarken biz de o noktaya 
geldiğimizde şapkalarımızı elimize alıp, onları 
selamladık.

Paradın sonunda grubumuz ile toplu fotoğraf 
çektirip, Messe Kongre Merkezi’nde, konvansiyon 
kayıtlarımızı tamamlayıp, kitlerimizi aldık. 
Messe’deki Türk Standına uğrayıp, İstanbul’da, 31 
Ekim 2013’de yapılacak Lions Avrupa Formu tanıtım 
broşürlerini alıp, yabancı Lion’lara vererek İstanbul’a 
davet ettik.

Ardından konvansiyonun gerçekleştirileceği, 16.000 
kişi kapasiteli, Q2 World Arena’daki Muhteşem Hair 
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Müzikali Show’unu ve Şarkıcı Anna Fermin konserini 
izledik. Akşam; Alman Lions Kulüplerinin, limanda 
verdikleri partiye katıldık.

7 Temmuz Pazar günü; konvansiyon açılışı Q2 World 
Arena’da, Uluslararası Başkan Wayne Madden’in 
konuşması ve konukların takdimi ile başladı. 
Alman Leo’ları ve bölge okullarının öğrencilerinin 
taşıdığı ülke bayrakları ile muhteşem bir bayrak 
seremonisi yapıldı. Türk Bayrağımız sahnede 
görüldüğünde, tüm delegasyon olarak ayakta 
alkışladık.

Açılışın önemli konuk konuşmacısı; Amerika Birleşik 
Devletleri 43. Başkanı George W. Bush’un eşi Laura 
Bush idi. Aynı zamanda öğretmen de olan First 
Layd Bush; okuma yazma öğrenmenin önemine 
değinirken, özellikle okuma yazma bilmeyen 
kadınların, sağlık hizmeti alırken düştükleri sıkıntılara 
değindi.

Piyano resitali ve solo konserlerin renklendirdiği 
programda, 25. Barış Afişi ve Kompozisyon 
Yarışması ödülleri verildi.

1994-95 Yılında bu yarışmada birinci olan ve orada 
bulunan, Türk kızı Zeynep Ulusoy’da sahneye davet 
edildi ve kısaca duygularından bahsetti. 
Gün içinde, Messe’de çeşitli eğitimler de yapılıyordu. 
Ben de; internet, sosyal medya, kültür ve sanat 

konularındaki eğitimlere katıldım. Ardından, Radison 
Blue Otel’de, Alman Senfoni Orkestrası’nın konserini 
izlemeye gittim.

8 Temmuz, Konvansiyonun 3. günü; Q2 World 
Arena’da, Beatles konseri ile başladı. Uluslararası 
Başkan Wayne Madden; döneminde hedeflediği 
dört küresel hizmet aktivitelerinin ödüllerini dağıttı. 
Wayne Madden’in dört küresel hedefi olan; Gençlere 
hizmet, göz nurunu koruma, yoksullara ve açlara 
yardım ve çevre konularında Türk Lion’larının 
ilk üç dereceye girmesi, ülkemiz adına hepimizi 
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gururlandırdı. Çevre ve doğa Küresel hedefinde, 
Kalamış Körfez Lions Kulübü “e-atık projesi” ile 
Dünya birincisi oldu. Gençlik dalında Altıyol Lions 
Kulübü 2. açlara yardım programında 118-Y Yönetim 
Çevremiz 2., 118 T İstanbul Pera Lions Kulübü de 
uzun süreli okuma yazma programında dereceye 
girdiler.

Günün konuğu Hollanda Prensesi “Princess 
Laurentien” idi. Prenses yaptığı konuşmada; 
dünyadaki yardıma muhtaç insanlar ve Lion’ların 
çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. 

Türkiye’den Uluslararası direktörlüğe aday Ln. Oya 
Sebük ve diğer aday direktörler ile Uluslararası 
2. Başkan Yardımcısı kendilerini tanıtan kısa birer 
konuşma yaptılar. Aynı akşam, Radison Blue Otel’de 
Konfederasyonumuzca düzenlenen Türk Gecesi’ne 
katıldık. 

Konuklara Türkiye’den getirilen seramik kaftanlar ve 
Türk Lokumu ikram edildi. 
Uluslararası geçmiş dönem direktörümüz Prof. Hayri 
Ülgen ve Konsey Başkanımız Ln. Mehmet Yaman 
birer açılış konuşması yaptılar. Yine Uluslararası 
direktör adayımız Ln. Oya Sebük’de katılanlara 
hitap ettikten sonra, katılan konuklarımız ile birlikte 
eğlendik. 

9 Temmuz 2013 Salı günü, Messe Kongre 
Merkezinde Uluslararası başkan yardımcısı ve 
Direktörlerinin seçimi için oy kullanıp, kapanışın 
yapılacağı Q2 World Arena’ya gittik. 
Kapanış oturumunda, Uluslararası Başkan 
Wayne Madden; Olimpiyat şampiyonu Çinli 
Basketbolcu Yao Ming’e toplum için yaptığı gönüllü 
hizmetlerinden dolayı Lions onur üyesi rozetini 
2013-2014 Uluslararası Başkan’ı Ln. Barry Palmer, Ln. 
Joe Preston ile geçmiş dönem uluslararası Başkanı 
Ln. Tam ve Hamburg Almanya Lions Kulüpleri 
Uluslararası 96. kongresinde özel olimpiyatlar 
CEO’su Timothy Shriver ile birlikte taktı taktı.

Kapanış oturumuna, ünlü İtalyan tenor Andrea 
Bocelli’nin verdiği muhteşem konser damgasını 
vurdu. 12 Yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza 
yüzünden iki gözü de kör olan Bocelli, dünyanın 
en iyi üç tenoru arasında yer almakta. Konserini 
Schubert’in ünlü “Ave Maria” sı ile sonlandıran 
sanatçı, dinleyenler tarafından dakikalarca ayakta 
alkışlandı.
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Kendi adına kurduğu (Andrea Bocelli Foundadion) 
Vakfı ile kendisi gibi görmezler, fakir çocuklara 
ışık tutan Andrea Bocelli’ye, yaptığı bu insani 
hizmetlerden dolayı Melvin Jones onur ödülü verildi.  
Ayrıca Bocelli Vakfı’na, LICIF’den 250.000 Dolarlık 
bağış yapıldı ve bağış çeki Uluslararası Başkan 

Wayne Madden tarafından sanatçıya teslim edildi.  
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, 2013-
2014 dönemi seçilmiş uluslararası Başkanı Barry J. 
Palmer, dönem program hedeflerini anlattı.  
Palmer; gençlik, görme, açlık, ağaç dikme, daha iyi 
bir çevre, okuma yazma eylemi, daha fazla üyeye 
sahip olma, liderlik ve micro finans konularında 
projeler yapılmasını istedi. Dönem hedefinin 1,4 
milyon üye olduğunu bildiren Avusturalya’lı Başkan 
Barry J. Palmer, dönem sloganını “Follow your 
Dream” olarak açıkladı.

Uluslararası başkanlar, görev devir törenlerinin 
ardından, salonda bulunan yaklaşık 750 Genel 
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Yönetmen “Elected’lerini” eşleri ile birlikte çekerek, 
Genel Yönetmenliklerini kutladılar. Uluslararası 
2. Başkan Yardımcısı olarak seçilen Japon Dr. 
Jitsuhiro Yamada ile 2013-2015 Dönemi görev 
yapacak uluslararası Direktörler sahneye davet 
edildi. Türkiye’den Uluslararası Direktör olarak 
seçilen Ln. Oya Sebük sahneye çıktığında, tüm Türk 
Delegasyonu olarak kendisini ayakta alkışladık. 
Çeşitli gösterilerin ardından, Birleşmiş Milletler ve 
Alman Milli Marşları ile Konvansiyon sona erdi. 
Aynı gece; Uluslararası Başkan Barry Palmer bir 
kokteyl verdi. Salon girişinde katılanlara dönem 
rozetleri dağıtıldı. Katılanlar Uluslararası Başkan 
Barry Palmer ve geçmiş dönem başkanı Wayne 
Madden ile fotoğraf çektirdiler. 

Bir Uluslar rası konvansiyon da bu şekilde 
sona ererken, gelecek yıl Kanada’da yapılacak 
konvansiyonda buluşmak dileği ile salondan ayrıldık.  
Şimdi de sizlere konvansiyon vesilesi ile Almanya’da 
gezdiğim ve gördüğüm yerleri anlatacağım.

HAMBURG 
Almanya’nın 12 eyaletinden biri olan Hamburg; 
1.802 Milyon nüfusa, 755 Km2 yüzölçümüne sahip, 
en kalabalık 2. Şehri. Hamburg, Elbe, Alster ve 
Bille Nehirlerinin kesişim noktasında bulunuyor. 
Kent merkezi, Binnenalster ve Aussenalster Gölleri 
etrafında kurulmuş ve su kanallarını birbirine 
bağlayan 2.302 adet köprüye sahip. 

Elbe nehri ile Baltık Denizine ulaşan kent, Venedik 
ve Amsterdam’dan fazla köprüye sahip. Hamburg; 
parkları, bisikletleri, plajları, cafeleri, 60 Tiyatro, 60 
müze, müzikal opera, konser salonları, 100 hektarlık 
alandaki 80 özel tasarım parkları, kiremit renkli tarihi 
binaları, eşsiz manzaraları ile dünyanın en güzel 
turizm ve kültür şehri olmayı hak etmiş. Hamburg 
görülmeye değer, çekici ve geleneklerine bağlı 
modern bir metropol. 

Kentin büyük istasyonu Haupth Bahnhoff’un kuzey 
çıkışında yer alan Spitalerstrase, sadece yayalara 
ayrılmış bir alışveriş alanı. Mönckebergstrase de 
(Hamburg Alışveriş Caddesi) ise kentin en büyük 
alışveriş caddesi.

Laventhaus Alışveriş Merkezi, Bleichenhof Kapalı 
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Çarşısı, Viertel Kapalı Çarşısı ve Neuer Wall Caddesi 
ile Rathaus Belediye Binası görülmesi gereken 
yerler.

Rathaus Belediye Binası; 1897 Yılında neo-
rönesans tarzı inşa edilmiş, 4000’den fazla meşe 
direğin üzerinde duran 647 odaya sahip, 111 metre 
genişliğinde ve 112 metre yüksekliğinde, avlusu ile 
turistlerin en çok gezdikleri bir kompleks. Biz de 
binanın içini ve avlusunu gezip fotoğraflar çektik. 
Hamburg’u konvansiyon süresince Lion’lara tahsis 
edilen ücretsiz shuttl’lar ile gezdik. Daha sonra 
“Hop on Hop Of” turistik otobüsü ile daha yakından 
tanıma fırsatı elde ettik. 

Otelimizin merkez tren İstasyonuna yakın olması 
nedeni ile şehir içi ve dışı ulaşımlarımızı tren ile 
yaptık.

Hamburg’da gece saat sekizden sonra metro’lar, 
sokaklar ıssızlaşmakta, sokakta yatan, bira içen ve 
dilenen dilencileri görmek mümkün. Bu nedenle geç 

saatlerde ulaşımlarımızı taksi ile yaptık.  
1871 Yılında meşe kazıkları üzerine inşa edilen tarihi 
depo mıntıkası; köprüleri, kanalları ile görülmeye 
değer bir yer. 

Burada tarihi bir binada bulunan, dünyadaki birçok 
tanınmış yapının minyatürünün bulunduğu “Miniatur 
Wunderland” da zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. 
Arkadaşlarımızla akşamları Alster Gölü kıyısındaki 
restoranlarda yemeğimizi yerken, muhteşem 
Rathaus ve göl manzarası ile büyülendik. 
Hamburg’da bir akşam da, Alman Lion dostlarımız 
bizi arabaları ile alarak şehri gezdirdiler.Renkli ve 
canlı eğlence caddesi Reeperbahn ile bir numaralı 
eğlence semti St. Pauli semtinden gerçekten bu 
caddelerde, geç saatlerde bayanların dolaşmasının 
uygun olmayacağını öğrendik.

Bu semt, futbol takımı ve bir zamanların meşhur 
Beatles grubu ile de ünlüymüş. St. Pauli’nin 
ortasında muhteşem bir heykel bulunuyor. Granit 
taşların aralarındaki oyuklarda yaklaşık 70 şarkı 
adının oyulmuş çelik bantlar, var.

Kenarında ardışık olarak yanan lambalar, dönen bir 
pikap ilüzyonunu canlandırıyor. John, Paul, George 
ve Ringo ise çelik çerçevelerin ortasında silüet olarak 
durmaktalar. 

Hamburg’da görülecek yerlerden birinin de balık 
pazarı olduğunu duymuştuk. Balık pazarını görmeyi 
çok istediğimizi söylediğimizde, buranın gündüz 
açık olmadığını, gece yarısı açılıp sabah yedi gibi 
kapandığını öğrendik ve ne yazık ki göremedik. 
Bir başka akşam Hamburg’da yaşayan Türk 
dostlarımız ile St George semtinde, dolaşıp, Alster 
gölü kenarında bir şeyler yedikten sonra, Elbe 
nehrinin altından geçen St Pauli Elbe Tüneli’ni 
görmek üzere limana gittik. Tarihi asansör ile tünele 
indik. ElbeTünelini önce yürüyerek, daha sonra da 
araba ile geçtik.  
Elbe Tüneli’nin temeli, imparator II. Wilhelm 
zamanında atılmış ve 1911’den bu yana tünelin her 
iki giriş, çıkışında 4 adet araç - vasıta asansörü ile 
ikişer adet yaya asansörü bulunuyor. Asansörler 
ile 24 metre derinliğe inen araç ve yayalar 
426,5 metre uzunluğundaki tüneli ister motorlu 
vasıta ister bisiklet ile isterse yaya olarak karşıya 
geçebiliyorsunuz.
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Türkiye de ilk kez spor antrenörleri Lions Quest 
ile tanıştı ve program gençlerin olduğu her 
ortamda etkin olduğunu kanıtladı

Bebek Lions Kulübü Başkanı Sn. Başaran Dölen 
aracılığı, Voleybol Vakfı ve Voleybol Federasyonu 
yöneticileri, milli takımın efsane antrenörleri İstanbul 
Voley Otel de Lions Quest eğitimi aldılar ve program 
ile tanıştılar.

Federasyonu ve vakıf başkanları ve Yardımcıları 
ve master antrenörlerin bizzat başından sonuna 
katıldığı seminer çok başarılı noktalandı ve sonrası 
yaptığımız değerlendirme görüşmelerinde Lions 
Quest eğitiminin Türk Sporuna büyük katkılar 
yapabileceği görüldü. 

Sadece voleybol değil tüm sporların antrenör 
eğitimleri teknik içerikli olup kişisel gelişim, grup 

psikolojisi, duygusal ve sosyal yanları içermemekte. 
Lions Quest işte bu boşluğu doldurabilecek bir 
program. 

Eğitime katılan antrenörler arasında Gençlik ve 
Spor Bakanlığının eğitim danışmanı olarak çalışan 
uzmanlar bu programın tüm sporlar antrenör 
eğitimleri içine alınması gerektiğini beyan ettiler 
ve bu çalışmada yer almak istediler. Halen işbirliği 
içinde  spor diline ve takım ortamına daha uygun 
hale getirerek bir müfredat hazırlamaktayız.

Bu deneyimi paylaştığımız LCIF Başkanı ve 
yöneticileri çok mutlu oldular ve etkinliğimiz LCIF 
Dünya bülteninde yer aldı.

Lions Quest Yaşam Becerileri Programı  Okullar Dışına Taştı
Nilgün Erdem NİORD /  (PDG) Lions Quest Ulusal Komsiyon Başkanı
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Geçtiğimiz dönem, MD118 Konseyi dönem 
başında aldığı bir kararla yeni web sitesini 
hazırlama görevini MD118 Lions Enstitüsü’ne 

verdi. Aslında bu bizler için sürpriz değildi. Yaklaşık 
10 yıldır Türk Lions’unun dışa açılan penceresi 
olabilecek nitelikte yeni bir web sitesi hazırlanması 
için sürekli önerilerde bulunuyorduk. Konsey 
gündemlerinin değişmez maddesiydi bu. Bu 
süreçte birkaç kez girişimlerde bulunuldu. Ancak, 
her seferinde hedef eskinin toparlanıp düzeltilmesi 
üzerine kurgulandığı için bir türlü arzu edilen 
siteye kavuşamadık. Yıllar geçti sonunda bebeği 
kucağımızda bulduk…

Evet,  2012-13 Dönemi MD118 Konsey 
Başkanımız Sayın Necdet Akman’ın görevi 
bize vermesinin hemen ardından 15 Eylül 2012 
günü fiilen çalışmalara başladık. Konseyimiz 
koordinasyon görevini 118-U Genel Yönetmeni 
Sayın Erdem Baylan’ın yapmasını istemişti. Tüm 
çalışmalarımızda Sayın Baylan’ı bilgilendirdik ve 
değerli görüşlerine başvurduk. Tabii ki ilk işimiz 
– her Lions çalışmasında olduğu gibi – hedefe 
odaklı bir ekip kurmak oldu. Yeni web sitesi için 
oluşturduğumuz ekipte, geçmiş dönem genel 
yönetmeni sayın Çağatay Tiritoğlu, 118-U Genel 
Yönetmen 1. Yardımcısı Sayın Zehra Gürol, 118-U 
GLT Koordinatörü Sayın Faruk Birsen, LE sekreteri 
Haşim Ata Maden, 118-U 2012-13 YÇ sekreteri 
Adnan Babür Gündüz ve 118-U Eğitim Okulu 
Başkanı Sayın Dr. Mehmet Özer gönüllü olarak 
yer aldılar. Profesyonel destek için de, Lions dışı 
çalışmalarımızda yetkinliklerine şahit olduğum 
tasarımcı Gökçe Körpeoğlu ve programcı Ozan 
Aksu’yu görevlendirdik. 

Ekip tamamlanmıştı. Artık harekete geçebilirdik. 
Konsey Başkanımız 2012 yılının sonuna kadar bize 
süre vermişti. Bu kadar kısa bir sürede bu çalışmanın 
tamamlanması pek mümkün görünmese de 
elimizden geleni yapacağımızı belirttik her, iyi Lion 
gibi…

İşe alfabeden başladık açıkçası. Yepyeni bir sitenin 
haritasını hazırladık öncelikle. Site haritasını son 
haline getirdikten sonra Lion ve Leo’ların görüşlerini 
aldık. Görüşlere göre gerekli düzenlemeleri yaparak 
tasarıma geçtik. Tasarım çalışmalarına paralel olarak 
programlama çalışmalarını da yürütmeye başladık. 
Sitenin grafik tasarımı taslak olarak tamamlandıktan 
ve içerik büyük oranda belirlendikten sonra 6-8 

Türk Lions’nun Aynası 
www.Lionsturkiye.org

Danyal Kubin / PDG, MD118 Lions Enstitüsü Başkanı,
GLT Türkiye Koordinatörü, Lions Web Sitesi Admin’i
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Aralık 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılan konsey 
toplantısında sitenin konsey üyelerine sunumu 
yapıldı. Bu oturumda herkesin önerileri alındı ve 
bu öneriler mümkün olduğunca sitenin tasarımına 
yansıtıldı. Bu arada 2013 Şubat ayında siteyi 
açacağımıza da söz verdik herkese…

10 Aralık günü 2012 günü siteye veri yüklemeye 
başladık. Yükleme işlemi halen de devam 
etmektedir. Bu sonu gelmeyen ve sürekli 
yenilenen bir süreç aslında… Bugüne kadar 800 
sayfa’dan fazla bilgi yüklendi siteye. Tamamı eski 
bilgilerden elden geçirildi veya uluslararası Lions 
sitesinden tercüme edildi. Bu süreçte; Uluslararası 
Lions tarafından yayınlanmış olan broşürlerden 
Türkiye’de kullanılabilecek olanlarının tamamı 
(78 adet) Türkçe’ye çevrildi ve grafik tasarımları 
orijinaline uygun olarak yapılarak siteye yüklendi, 
uluslararası yayınlar ile ülkemizde yapılan yayınlar 
taranarak uygun olanları siteye yüklendi, Lions’un 
tanıtım filmleri elenerek seçildi ve altyazı girilerek 
siteye yerleştirildi, site için gerekli olan bilgiler 
ilgililerden ve görevlilerden toplandı ve siteye girildi, 
animasyon bölümleri (hareketli menüler) hazırlandı, 
linkler ayarlandı ve işler hale getirildi ve üye girişi 
için elektronik formlar hazırlandı…

6 Şubat 2013 günü sitenin halka açık bölümü 
devreye alındı ve üye kayıtlarına başlandı. Halen 
2000’e yakın Lion ve Leo sitemize üyedir. 

Bu arada Yönetim Çevresi Admin’lerimiz 
de atandılar ve göreve başladılar. Genel 
Yönetmenlerimiz; 118-T’den; Ali Suat Erduran ve 
Seda Uzungil, 118-U’dan Faruk Birsen ve A. Babür 
Gündüz, 118-R’den Hasan Alper Bostancı ve Levent 
Özalp, 118-K’dan Abdullah Makineci ve Gülnur 
Geroğlu, 118-E’den Oğuz Biçer ve 118-Y’den Şahika 

Konuk ve Berk Bulgurlu’yu Admin olarak atadılar. 
Adminlerimiz bizden de hızlı çıktılar. Atandıkları 
günden başlayarak öncelikle sitenin bilgilerini 
girdiler ve akabinde üye kayıtlarını takip etmeye 
başladılar. 

Takip eden süreçte hummalı bir çalışma ile sitenin 
yüklenmesine devam edildi, eksikleri tamamlandı 
ve üyelerimizin en çok kullandıkları bölüm olan ‘mail 
gönderme bölümü’ hazırlandı. 

Ve sonunda geldik 20 Haziran’ı 21 Haziran’a 
bağlayan geceye… Yani yılın en uzun gününe. Yeni 
bir Web Sitesinin hazırlanmasındaki kararlılık ve 
teşvikleri yadsınamaz derecede önemli olan MD118 
Konsey Başkanımız Necdet Akman aşağıdaki mail 
ile Web sitemizi resmen devreye aldı:

“Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar,

Dönem başında Konseyimiz, Lion’lar ve Leo’lar 
arasındaki iletişim başta olmak üzere, çağdaş 
haberleşmenin ve bilgi paylaşımının tabanını 
oluşturacak, Lions’un tanıtımına katkı sağlayacak 
WEB sitemizin, işler hale getirilmesine karar vermiş 
ve LE Ulusal Komisyon Başkanımız Sayın Ln. Danyal 
Kubin’e (DG) bu görevi vermiştir. 

Büyük bir özveri ile yapılan çalışmalar göstermiştir 
ki, eski sitemizi yenilemek yenisini yapmaktan 
daha zor. Bu nedenle yeni bir WEB sitesi 
yapmanın daha doğru olacağına karar verilmiştir. 
Doğruyu ve mükemmeli yakalamak adına yapılan 
çalışmalar, planlanan sürelerde tamamlanamamış 
ve dönemimizin sonuna kalmış olmakla birlikte, 
yeni WEB sitemiz tamamlanmıştır. Sitemiz, iki 
ana bölümden oluşmaktadır: Halka açık bölüm ve 
üyelerimiz için olan bölüm. Bu bölümlerde dikkatli 
bir gezinti yaparsanız göreceksiniz ki, Uluslararası 
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Lions’un sitesinden hiç de aşağı kalmayacak 
derecede donanımlı ve içeriği zengin bir site 
hazırlandı. 

Bu tabii ki tüm yoğunluğuna ve Lions Enstitüsü gibi 
bir büyük sorumluluğu da paralel olarak üstlenmiş 
olmasına karşın özveriyle çalışarak web sitemizi 
tamamlayarak hizmete sokan Danyal Kubin ve 
Ekibinin eseridir. Onbinlerce dökümanı siteye 
girdiler, Uluslararası Lions’un hemen hemen tüm 
yayınlarını tercüme ettiler ve yeni bilgilendirme 
rehberleri hazırladılar, yüzlerce görseli elden 
geçirdiler ve derlediler, filmlere altyazılar girdiler, 
haberleri takip ettiler, tüm görevlileri tek tek 
kaydettiler ve daha nice büyük uğraşı ile çalışarak 
bu siteyi oluşturdular. Danyal Kubin başta olmak 
üzere, Faruk Birsen, Zehra Gürol, Çağatay Tiritoğlu, 
Haşim Ata Maden, Adnan Babür Gündüz ve 
Mehmet Özer ile Yönetim Çevresi Adminleri ve 
katkıda bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür 
ediyorum.

Bugün itibari ile de, sitemiz faaliyete geçmiştir. 
Sizlere gelen bu mail, sitemizin faaliyete geçtiğini 
gösteren ve yeni sitemizden gönderilen ilk 
maildir. Bu site Konseyimizin Lions’un geleceğine 
emanet ettiği önemli bir mirastır. Sitemizin işlerliği, 
güçlenmesi ve geleceğe gelişerek taşınması 
sizlerin ilgisine ve desteğine bağlıdır. Bu nedenle, 
her türlü öneriniz bizler için önemlidir. Lütfen site 
sorumlularına önerilerinizi aktarınız ki onlar da 
görüşlerinizi rehber edinerek daha iyi bir site için 
kolları sıvasınlar.

Yeni Web Sitemizin hayırlı olmasını diliyor, Sevgi ve 
Saygılarımı sunuyorum. 
20 Haziran 2013

Necdet AKMAN 
Konsey Başkanı”

Konsey başkanımızın ardından genel 
yönetmenlerimizden başlayarak birçok Lion 

lider sitemizin attıkları maillerle sitemizin açılışını 
kutladılar. 

Sizler bu yazıyı okuduğunuzda sitemiz hemen 
hemen üç aydır faaliyette olacak. Bu zaman 
zarfında yeni bilgileri girmenin yanısıra sitemizin 
yapısındaki eksikleri de gidermeye çalışıyoruz. Bu 
süreç hiçbir zaman sona ermeyecek. Çünkü bir web 
sitesi yaşayan bir organizma gibi sürekli kendini 
yenilemelidir. Aksi halde ölmeye mahkumdur. Biz 
de sitemizi öldürmemek için gereken tüm çabayı 
gösteriyoruz.

Bu süreçte bir başka güzelliği de 4 Mayıs 
Ulusal Konvansiyonunda kabul edilen Lions 
Web sitesi Yönetmeliği ile yaşadık. Bundan 
sonra uygulanabilir bir yönetmelik ile sitemizi 
yönetebileceğiz. Kurumsallaşma açısından çok 
önemli bir adım oldu bu. 

Sitemiz birçok yeniliği de içeriyor. Bunlardan en 
önemlisi kulüplerin, bölgelerin ve kesimlerin iç 
haberleşmeleri için siteyi kullanabilecek olmalarıdır. 
Şimdiden birçok kulübümüz tüm kulüp için 
haberleşmelerini sitemizden yapmaktadırlar. Bu 
sayının her geçen gün artacağına inanıyorum. 

Ayrıca sitenin özellikle ‘üyeler için’ bölümü tam 
bir bilgi hazinesi. Lions ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelere buradan ulaşmanız artık mümkün olacak. 
Uluslararası Lions’un broşürlerinin tercümelerinden 
tutun, liderlerimizin özgeçmişlerine, hizmetlerimizin 
detaylarından, onurlu geçmişimize kadar herşey 
sitemizde yer alıyor. Artık bilgiye ulaşmak 
eskisinden çok daha kolay. İstediğiniz her bilgi 
ve materyali siteden indirip kullanabileceksiniz. 
Sitemize girmek artık çok zevkli ve kolay… Yeter 
ki üye olun. Tüm sorunlarınız için Yönetim Çevresi 
Admin’lerine başvurabilirsiniz. 

Tabii ki eksiklerimiz de var. En önemli eksiğimiz 
Leo’lara yeteri kadar yer veremememiz. Bunu da en 
kısa zamanda özel bir bölüm açarak halledeceğiz. 
Ancak Leo MD sitesine link verdik. En azından 
şimdilik bu şekilde yürüteceğiz. 

Konsey Başkanımızın da belirttiği gibi web sitemiz 
ancak sizlerin destek ve katkıları ile gelişebilir. Yeni 
sitenin oluşmasındaki teşvik ve katkılarından dolayı 
tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
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Antakya Kışlasaray Lions Kulübü’nün 
katkısıyla Arsuz’da 2. sergisini açan ressam 
Aydan Aksoy ile hayatı, resimleri ve sergisi 

hakkında kısa bir söyleşi yaptık;  Evli ve iki çocuk 
annesi olan Aksoy, 25 yıldır resimle iç içedir.  İlk ve 
orta öğrenimini Antakya’da, yüksek öğrenimini ise 
Çukurova Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde 
tamamlamış,  şimdi ise Adana BİLFEN  Koleji’nde 
resim öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

-  Arsuz’daki serginizin adı ve teması neydi?

Arsuz’daki sergim, aslında 20 Nisan 2013’te 
Antakya’da, yine Kışlasaray Lions Kulübü’nün 
katkılarıyla açmış olduğum ilk serginin devamı 
niteliğindeydi. Dolayısıyla tema ve isim ikinci 
sergimde de aynıydı. Sergimin adı Renklerin 
Rotası’ydı.  Deniz ve yelken temasını işlemiştim. 

-  İkinci serginizi neden Arsuz’da açmaya karar 
verdiniz?

İlk sergimde çok beğeni aldım. O sırada Arsuz 
Belediye Başkanı Sayın Fuat Süme,  Arsuz’da da 
bir sergi açalım dedi.  Ben de tabii o heyecanla 
kabul ettim.  Tabii bu sergi de çok güzel geçti. 
Benim açımdan çok başarılı bir sergiydi. Lionslar 

ne düşünüyor bilmiyorum, ama çok da güzel 
bir açılış oldu.  Benim için önemli olan kısımları, 
başardığımı düşünüyorum.

-  Arsuz’daki serginizi hazırlamak ne kadar 
zamanınızı aldı?

İki yıl kadar uzun bir zamanımı aldı. Ancak ilk 
sergimin devamı olduğu için son dört ayda 
hızlandırılmış bir şekilde, elimde olan resimlerime 
ekleme yaptım. 

- Resim yapmak size ne hissettiriyor?

Çok keyifli! Bence herkes yapmalı ve mutlaka 
bir hobi sahibi olunmalı. Resim yapmak benim 
için anlatılamayacak bir duygu. Resim yapmaya 
başladıktan bir süre sonra kendimi kaybediyorum. 
Boyalar, elimdeki fırçayla anlamlaşıp sanki dans 
ediyorlar. 

- Resim yapmak sizce yetenek işimi yoksa hayal 
gücü olan herkes eline kalemi, fırçayı aldığında 
resim yapabilir mi?

Ben, çok çalışıldığında yapılabileceğini 
düşünüyorum. Tabii yetenek de gerekli, hiç 
yeteneği olmayan bir insanın da yapabileceği 
bir sanat değil. Ama bunun üzerine çaba sarf 
edildiğinde de,  belli bir seviyeye gelinebileceğini 
düşünüyorum. 

-  Eğitim hayatınıza gelirsek üniversiteden önce de 
resimle uğraşıyor muydunuz?

Tabii ben resim eğitimime  üniversiteden önce 
başladım zaten.  Halk eğitimin verdiği sertifikalı 
bir kursa gitmiştim. Ordan aldığım sertifikayla, 
Antakya’daki yetiştirme yurdunda  resim 
öğretmenliğine başladım.  Üç yıl öğretmenlik 
yapınca baktım ki bu iş hoşuma gidiyor, çocuklarla 
diyaloğum da iyi. Bunun üzerine üniversitede de 
bu eğitimi almaya karar verdim.

- Yeteneğinizin ne zaman ve nasıl farkına 
vardınız?

Lisede fen bölümü okuduğum için o dönemlerde 
pek resim yapmadım. Çünkü lisede resim dersi 
yoktu. Ancak ortaokulda resim derslerine büyük 
bir hevesle giderdim. Öğretmenim de resimlerimi 
her zaman beğenirdi. O yaşta resimlerim için 
böyle bir beğeni almak beni sanat konusunda 
ilerlemeye teşvik etti. Liseden sonra da Antakya’da  
resim dersleri alarak resim yapmaya devam ettim. 
O sene  Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi’nin 
Güzel Sanatlar Bölümü’nün açıldığı ilk yıldı. Ben 
de ders aldığım hocamın desteği ile üniversitenin 

Ropörtaj / Ln. Laçin Mıstıkoğlu / Antakya Kışlasaray Lions Kulübü
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yetenek sınavına girdim. Hocam: “ Kesin 
kazanırsın sen, çok yeteneklisin.” demişti. Ancak 
o sınavda ilk elemelerde elendim. Bu benim için 
büyük bir hayal kırıklığıydı. Bunun üzerine Adana 
Çukurova Üniversitesi’nin yetenek sınavına girdim. 
Sınava katılan 640 öğrenci arasından 6. olarak 
okula girdim.

- İki çocuğunuz olduğunu söylediniz, onlarda sizin 
gibi yetenekli mi? Resime meraklı mı?

İki çocuğumda henüz küçük yaşlarda olduğu için 
resime ilgililer, resim yapmayı seviyorlar. Ama 
kızım Elif’in, oğlum Mert’e göre daha yetenekli 
olduğunu söyleyebilirim. Elif, Türkiye’deki çocuklar 
arası resim yarışmalarından, üst üste aldığı 
birincilik ve ikincilik ödülleri var. Elif’in böyle 

yetenekli olduğunu görmek beni gerçekten çok 
etkiliyor. Umarım hevesi hiç kırılmadan daha güzel 
projelere imza atar.

-  Hangi tema ve teknikle ilerlemeyi 
düşünüyorsunuz?

Tema olarak hangi alanda ilerleyeceğimi 
henüz bilmiyorum. Ama teknik olarak yağlı 
boya kullanıyorum ve spatula kullanmayı çok 
seviyorum, beni çok rahatlatıyor. Resimlerimde 
de gördüğünüz gibi hep kabartılar var. Bu 
dokuyu resimlerimde işlemek hoşuma gidiyor. O 
yüzden teknik olarak spatula ile devam etmeyi 
düşünüyorum.

- Resim yaparken size ilham veren bir şey var mı?

Evet! Yiğenim Mustafa Mursal. O küçüklüğünden 
beri beni hep dürtükler, teyze hadi bir sergi aç, 
niye açmıyorsun! diye. O yüzden ilk sergimi 
açmam onun sayesinde oldu.

- Gelecekteki hedefleriniz neler?

Henüz planlamış olduğum bir projem 
yok. Ancak düşündüğüm bir proje var. 
Önümüzdeki sene çalışmalarıma kızımı da dahil 
edebileceğim, çocuklarla ilgili bir resim çalışması 
gerçekleştirmeyi düşünüyorum.

-  Aydan Aksoy’a çalışmalarında başarılar diler ve 
yeni sergiler açmasını temenni ederiz.



38 

T U R K E Y

LION    TEMMUZ - AĞUSTOS  2013

Ülkemiz-doğu-batı kültürünün farkını 
imgelemeye çalışarak, sosyal statü arayışında 
olmadığımı, düşünerek yeşil pasaporturma 

rağmen “neden geldin bu ülkeye” diye soru soran, 
beni sarsan Zürih havaalanı, polisinin sorusuna 
verdiğim  cevabı  hatırlıyorum, “turistik gezi”. 

İsviçre’nin Zürih kentinde edindiğim ilk izlenim 
birbirleriyle göz göze gelmekten çekinen, genelde 
şık, bakımlı, oldukça kibirli yalnız dolaşan insanlar.

Orada bulunduğum kısa süre de masumca 
keşfettiğim, kendiyle uzun süre baş başa kalmanın 
değil, insanca hünerin yalnızlığın kölesi olmadan 
bir arada olmanın, mutluluğunun ise paylaşımcılık 
olduğunu fark ettim, bu gözlemin mi yoksa havanın 
mevsim dolaysıyla soğukluğundan mı hangisinin 
etkisi olduğunu kestiremediğim için, bende hala 
üşüme duygusu yaratmakta, ama gitmeden önce bu 
ülke hakkında duyduğum, okuduğum benzer şeylerdi.

Kaldığım sürece gezmeye çalıştığım Zürich, Luzern 
ve Bren kentleri çok etkilendiğim Albert Einstein 
yaşamını sürdürdüğü Bern kentindeki mütevazi evi. 
(şu anda müze) 

Zürich, kentine gelmeden önce önemle görmem 
gereken iki müzeyi belirlemiştim, Kunsthaus Zürich 
ve Modern Sanatlar müzesi idi, hedefim zamanı iyi 
bölüştürüp bu iki müzeyi gezebilmekti.

Kunsthaus müzesine gittiğimde öğrendiğim “Mart 
2013 MARC CHAGALL” sergisi, 1887-1985 yılların da bir 
asır yaşamış bu sanatçının oldukça değerli, renklerle 
dans eden, romansı eserlerini bir arada görmekti, o 
tarihlerinde orada bulunmam müthiş bir şanstı.

Ancak, dünya resim sanatında yer bulmuş ünlü 
ressamların farklı salonlarda sergilenen eserleri 
ise, İsviçre gibi ilkesel hünerler “para” ve paranın 
beyni olan bu ülke’de  her salon farklı ücretler 
ödenerek  gezilebiliniyordu.

Her şeye rağmen onların, kutsal reçeteleri olan para, 
o anda benim için önemini kaybetti   ALBERTO  
GIAGOMETTI ve eserleri çok önemli ve değerliydi. 

Bir zamanlar okuduğum, Jean Genet’in  kendisi ile 
söyleşi halinde yazmış olduğu, hayatını, yaşamını 
anlattığı “GIAGOMETTI’nin ATÖLYESİ” adlı ince 
bir kitap, o zamanlar bu kitap bana mecalsiz bir 
yalnızlık yaşattığını  hatırladım, bu ünlü heykeltraşın 

eserlerini, bir gün kendi ülkesinde  seyredeceğimi 
hatta elimi sürebileceğimi hiç mi hiç aklıma 
getirmemişti. 

Heykeltraş GIAGOMETTI’nin  eserlerini seyrederken 
gizlenmemiş hüzün, gerçek yalınlık, tuhaf duygu-
düşün karmaşası, hiçlikle varlık arasında gidiş-gelişler, 
doğamız gereği içselleştirdiğimiz duygu olan, korku, 
korkudan korkmayan,  yalnızlığın dehşetini yok sayıp 
bu ürkünç yalnızlığın ışık saçan gücünü yansıtırcasına 
biz buradayız diye insanın ta içine bakan heykeller!... 
ürküten ama ürkmeyen ısrarcı saflığın, alaycı, 
soğukkanlı, mesafeci tavrı içinde, yalnızlığın gurur 
verici ürpertisini yaşatan heykeller!...bu özenilmemiş 
gibi duran eserler inadına yalnızlıkla hiç de tekin 
olmayan  heykel ve heykelcikler… asla uçarı ya da 
heybetli heykeller değildi, görkemli heykellerle alay 
edercesine öylesine zıt dı ki, küçücük, hatta alçıdan 
yapılmış dengesini kaybedeceğin korkacağınız 
alabildiğine uzun bacaklı dik duran figürler, yarım-
yamalak kırılıp dökülecek kürdan gibi heykelcikler 
camdan kutularla sarıp sarmalanmış ve sanatçının bir 
çok eseri yağlıboya tabloları, karalamaları her şeyi  bu 
müzede.

Döneminde alışılmışın dışına çıkan “tekinsiz” sanatçı 
GIAGOMETTI, kuşkusuz, en etkileyici ise, titizlikle 
içine ruhunu da sıkıştırmış olduğu, o ünlü heykeli, 
yaşamında hep gerçekliğin ona acı verdiğini ifade 
eden, batan, dürten, o diken ucu yalnızlığını çelimsiz, 
yoksunluk duygusunu yaşatan insan suretinden 
köpek suretine bürünmüş gibi, gerinerek, ayaklarını 
öne doğru uzatan KÖPEK heykeliydi, asla uzlaşmayı 
istemeyen kuru, sıska, soğukkanlı, ruhu olan bu 
heykellerin hepsinin söylediği, hissettirdiği tek şey 
kusursuz yalnızlık….      

GIAGOMETTI bu heykeline  “Bu ben. bir gün sokakta 
kendimi böyle gördüm. köpek olarak.” (“ALBERTO  
GIAGOMETTI’nin Atölyesi”)   

1901 yılında İsviçre’nin İtalya sınırında doğmuş 
babası da ressam olan heykeltıraş, hayatına resim 
yaparak başlar, meslek okulu heykel bölümünü 
bitirir, inişli çıkışlı yaşamı ve sanat serüveniyle 
başarılı sergiler açar, çağındaki bir çok sanatçıyla 
tanışır, etkilenir ancak, inatla heykeldeki ve 
yaşamındaki  kendine özgü misyonunu devam 
ettirir. 1965’ de bir hastanede hayatı son bulur.                                                                                                                                           
  

ALBERTO GIAGOMETTI
Nejla Tuğcu  / 118-U Ümitköy Lions Kulübü

Sanat
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Şiir Köşesi Sema Güneri

Bir zamanlar çocukken; 

Bayramlar çok güzeldi.

Çocuk penceresinden;

Herkes bayram ederdi. 

Ne aç olanlar, 

Ne evsiz,

Ne güneşsiz,

Ne de çaresiz….

Sanki hiç biri yoktu,

Herkes için bayramdı.

Öyle ya; çocuktuk,

Tertemiz yüreğimiz,

Tazecik belleğimiz,

Minicik hayallerimizle,

Sadece bir çocuktuk….

Şimdi büyüdük…

Aç ,

Evsiz, 

Ve güneşsiz

Ve çaresiz…..

Hepsi gözümüzün önünde.

Ve dönence…

Bayramlar gelmekte,

Bayramlar geçmekte.

Yürekler dar,

Bellekler kirli,

Hayaller kırık dökük…

Çünkü büyüdük,

Bizler büyüdük,

Ve bizler büyüdükçe,

Bayramlar küçüldü…..

Bülent Şen - Ağustos 2013

SESSİZ GEMİ
Şiire Yorum Yapın

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 

Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu. 

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. 

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 

Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. 

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden. 

Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden

Yazar: YAHYA KEMAL BEYATLI
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Antakya Kışlasaray Lions Kulübü olarak 4 
Temmuz 2013 tarihinde Leo Kulübümüz ve 
Huzurevi Derneği ile birlikte Ant. Huzurevi 

ziyaret edilmiştir. 10 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 
de, hazırlamış olduğumuz 30 adet Ramazan 
paketini ihtiyac sahiplerine ulaştırmış bulunuyoruz. 
Hayallerimiz hizmetlerimizle gerçekleşsin.

Çukurca Lions Klübü 16 Temmuz salı günü 
GAD programı  kapsamında yurtdışından 
gelen yabancı  öğrencileri TBMM’ de misafir 

etti. GAD programı ile gelen öğrencilere   meclis 
salonu tanıtımı yapılarak, TBMM’ de öğlen yemeği 
ikramlarında bulunuldu. Ayrıca öğrencilere Atatürk 
kadını Sayın Aylin Nazlıaka ile sohbet olanağı 
sağlandı. Daha sonra  öğrenciler Ana Muhalefet 
Partisi Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya 
geldi.

Hatırlanacağı üzere,  Çukurca Lions klübü’nün 
geçen seneki aktivitesinde, GAD programı ile gelen 
öğrenciler Ana Muhalefet Partisi Başkanı Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekili Sn. Aylin Nazlıaka 
ile tanıştırılmış ve kendileriyle Türkiye’nin gündemi 
üzerine sohbet olanağı sağlanmıştı.”

Antakya Kışlasaray Lions 
Kulübünden Huzur Evi 
Ziyareti

Çukurca Lions Klübü 16 
Temmuz Salı Günü Gad 
Programı Kapsamında 
Yurtdışından Gelen Yabancı 
Öğrencileri Tbmm’de Misafir Etti.

Hanni Kil / 118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

Irem Tomak / 118-U Çukurca Lions Kulübü Başkanı
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Tarsus Lions Kulübü Basın 
Bayramını Kutladı
Sezin Özşeker / 118-U Tarsus Anıt Lions Kulübü Başkanı

Tarsus Anıt Lions Kulübünün her yıl 24 Temmuz 
Basın Bayramı dolayısıyla düzenlediği iftar 
yemeği bu yıl da yerel idarecilerimizin, basın 

mensubu arkadaşlarımızın ve Tarsus Sakatlar 
Derneğinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 170 kişinin 
katıldığı iftar yemeği kulübümüzün ve Lions’un 
tanıtımına büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. 
Döneme başlarken gerçekleştirdiğimiz bu 
aktivitemiz, yapacağımız diğer aktiviteler için bizi 
motive etmiştir.

Marmaris Yalı Lions Kulübü yaptıkları her 
aktivitede daima yanlarında olan fedakarca 
çalışan basın emekcisi arkadaşlarla kutsal 

ramazan ayında iftar sofralarını paylaştı. 24 
Temmuzda Türk Basınından sansürün kaldırılışının 
105. Yıldönümünü birlikte kutlarken Yalı Lions 
Kulübünün 2013-2014 çalışma Döneminde planlanan 
çalışmaları aktardık, görüşlerini aldık. Aynı gün 24 
Temmuz Lozan Barış Antlaşmasının 90. Yıldönümü 
olması nedeniyle Kurtuluş Savaşımızın Zafer 
Belgesi olan antlaşmanın önemini vurguladık. 
Böylesine anlamlı üç güzel günü basın emekçisi 
arkadaşlarımızla birlikte kutlamaktan mutlu olduk. 
Onlar da haber yaparken haber olmanın keyfini Yalı 
Lions ailesi ile birlikte yaşadılar.

Marmaris Yalı Lions Kulübü toplumdaki birlikteliğin 
ve paylaşımların en yoğun olduğu ramazan ayın’da 
ihtiyaç sahibi aileler için özel ramazan paketleri 
hazırladı.Özenle ve sevgiyle hazırladığımız 
paketlerimizi ihtiyaç sahibi ailelere üye 
arkadaşlarımızla evleri dolaşarak dağıttık. Ailelere 
yaptığımız çalışmaları anlattık. İhtiyaçları olduğunda 
daima yanlarında olduğumuzu hatırlattık. Kutsal bir 
ayda 300 kişiye ulaşıp, gün boyu erzak dağıtarak 
yorgun fakat gönüllerinde bir yer aldığımız için 
mutlu ve huzurla görevlerimizi tamamladık.

Marmaris Yalı Lions Kulübü 
Ramazan Ayında İftar 
Sofralarını Paylaştı
Aydan Erkefeli / 118-R Marmaris Yalı Lions Kulübü Başkanı
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118-K Yönetim Çevresinde yer alan Koza Lions 
Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzur 
Evi’nde iftar programı düzenledi.

Programda konuşan Koza Lions Kulübü Başkanı 
Gül Liman, ramazan ayının vazgeçilmezi olan iftar 
organizasyonlarının birlik ve beraberlik anlayışını 
pekiştirdiğini söyledi. Liman ayrıca; her zaman 
ziyaret ettikleri ve çeşitli etkinliklerde bir araya 
geldikleri huzur evi sakinleriyle iftar programı 
vesilesiyle buluşmanın da ayrı mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirerek, “Amacımız ramazan ayı 
ruhu içinde yer alan sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşım 
ve beraberlik duygularını yaşamak ve yaşatmak; 
aynı zamanda yaşamları boyunca toplumun değişik 
kesimlerinde mücadele etmiş, ülkeye hizmetler 
vermiş ve yaşamlarının sonbaharında bir araya 
gelmiş yaşlılarımızın sosyal hayatlarına renk 
katabilmek” dedi.

İftar sonrasında ramazan ayının geleneksel 
eğlencelerinden biri olan Hacivat- Karagöz 
gösterisiyle keyif bulan huzur evi sakinleri, 
eğlenceye ortak olmayı da ihmal etmediler. 

Program sonunda huzur evi sakinleri kendilerine 
güzel bir akşam yaşatan Koza Lions Kulübü Başkanı 
Gül Liman’a ve kulüp üyelerine teşekkür ederek,  
ramazan ayında kendilerini unutmayan Lion’larla 
birlikte iftar yapmaktan dolayı son derece mutlu 
olduklarını belirttiler.

Koza Lions Kulüp’ten Anlamlı 
Davranış Huzur Evinde İftar

Lion’lardan Zafer 
Yürüyüşü…

Gül Liman / 118-K Koza Lions Kulübü Başkanı 118-K  Yönetim Çevresi

Kurtuluş Savaşımızın en önemli etabı 
durumunda olan Büyük Taarruz ve 30 
Ağustos Zaferi nedeniyle Lions Kulüpleri 

tarafından düzenlenen Kocatepe Zafer Yürüyüşü 
büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Zafere giden yolda Büyük Taarruz sırasında ilk 
adımın atıldığı Afyonkarahisar coğrafyasının tarihsel 
önemini anlatmak, Türk gençliğinin Atatürk ilke ve 
devrimleri ışığında, zorluklardan ve engellerden 
yılmadan 91 yıl önceki kararlılık ve azimle 
yürüdüğünü vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen 
etkinlik Sivil Toplum Kuruluşları, Askeri Erkan ve 
destek veren tüm vatandaşlarımızın katılımı ile 
yapıldı.

Afyonkarahisar ili Zafer Haftası Kutlamaları 
içerisinde düzenlenen Kocatepe Zafer Yürüyüşü’ne 
Uluslararası Lions MD 118 Konsey Başkanı Mehmet 
Yaman başta olmak üzere Lions 118-K Yönetim 
çevresi bünyesindeki kulüp başkanları ile üyeleri 
katıldılar.
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Kükürtlü Lions Kulübü olarak geçtiğimiz 
günlerde, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım 
Derneği (LÖDER) ile birlikte iftar yemeği 

organizasyonu da gerçekleştirdiklerini belirten 
Toy, “Önce çocuklar” projesi kapsamında LÖDER 
bakım evindeki hasta çocuklar ve yakınlarıyla iftar 
yemeği yaparak onlarla birlikte olmak ve onlara 
farklı bir gece yaşatmak istedik. LÖDER bakım 
evinde mutfaklarının müsait olmamasından dolayı 
sıcak yemek yiyemedikleri içinde bu iftar onları çok 
sevindirdi. Tabii ki onların sevinci de biz Kükürtlü 
Lions üyelerini mutlu etti” şeklinde konuştu.

118-K Yönetim Çevresi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren 
Kükürtlü Lions Kulübü 

üyeleri, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 100 
aileye erzak yardımında bulundu. 

Erzak yardımı çalışmalarıyla ilgi açıklama yapan 
Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Fulya Toy, “Ramazan 
ayının kendisine özgü yardımlaşma ortamında bir 
nebze de bizim katkımız olsun istedik” dedi.

Lions’un ana felsefesi olan “karşılıksız hizmet” 
ilkesi ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten 
Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Fulya Toy, “Kükürtlü 
Lions Kulübü üyeleri olarak her yıl ramazan ayı 
nedeniyle erzak yardımında bulunuyoruz. Bu yıl 
da önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi 100 aileye 
erzak yardımında bulunmaktan 
mutluyuz. Türk toplumu olarak 
bizim en önemli hasletlerimizden 
birisi olan yardımlaşmanın güzel 
bir örneğini sergilediğimize 
inanıyoruz. Bu çalışmamızı hizmet 
dönemimiz boyunca sürdürmeyi 
arzu ediyoruz” dedi

Kükürtlü Lions 
Kulübü’nden Erzak Yardımı

LÖDER’DE İFTAR

Fulya Toy / 118-K Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı

Fulya Toy / 118-K Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı
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Bursa Merinos Lions Kulübü, manevi 
duyguların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın 
doruğa ulaştığı  Ramazan ayı dolayısıyla , 

ihtiyaç sahibi çocukları Ramazan Bayramı öncesinde 
bayramlık giysi alışverişine götürdü. 6 Ağustos 
2013 günü Onko-Day yardımlarıyla gerçekleşen 
organizasyonla, kendisi veya aile fertleri kanser 
hastalığından muzdarip, ihtiyaç sahibi 38 çocuk, 
kendi beğenileriyle alışverişlerini yaparak tam 
takım kıyafetlerini aldı ve yeni bayramlıklarıyla 
bayrama girmenin mutluluğunu yaşadı. Ailelerinin 
de katılımıyla gerçekleşen alışveriş sonrası topluca 
bayramlaşarak önümüzdeki bayramlar tekrar 
buluşmak üzere sözleşildi.

Ramazan Ayı  Dolayısıyla, 
İhtiyaç Sahibi Çocukları 
Ramazan Bayramı 
Öncesinde Bayramlık Giysi 
Alışverişine Götürdü

PAYLAŞMAK GÜZELDİR

Korhan Varal / 118-K Merinos Lions Kulübü Başkanı

Dilek Şen / 118-K Barış Lions Kulübü Başkanı

Bursa Barış Lions Kulübü olarak temmuz ayı 
aktivitemizi 31 Temmuz 2013 tarihinde; özel bir 
vakıf olan Somuncu Baba ekibi ile birlikte dar 

gelirli vatandaşların iftar yemeğini organizasyonu 
şeklinde gerçekleştirdik.

Hizmetlerimizin şehrin her köşesine uzanması 
ve daha çok insana ulaşması amacıyla başlayan 
dönemimizde; ilk aktivitemizi Tahtakale semtinde 
bulunan Somuncu Baba Aşevinde bir iftar yemeğine 
ev sahipliği yaparak düzenledik.

740 kişiye yemek servisi yapılmasının tüm 
giderlerinin karşılandığı iftar organizasyonumuzda, 
yemeklerin servislerine de katılımcı üyelerimizle 
birlikte destek verdik. 3 kap sıcak yemek, tatlı ve 
meyve ikramlarının olduğu iftar menüsü her akşam 
için özel olarak hazırlanıyor.

Bulunduğu konum itibari ile gerçek ihtiyaç 
sahiplerine hizmet sunan aşevinde üstlenmiş 
olduğumuz ev sahipliği ile bizler de o akşam 
soframızı paylaşmış olduk.

Aktivitelerimizin ortak amacı olan hizmet etme 
anlayışımızın bu dönem ilk durağında hizmetimizi 
paylaşarak, heyecanımızı ve motivasyonumuzu 
yanımıza alarak çıktık yola. Bursa Barış Lions Kulübü 
olarak paylaştıkça çoğalacağımıza inandık.
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Uluslararası Başkanımız Barry J. Palmer’in 
“Rüyanı Takip Et” sloganını Eskişehir 
Köprübaşı Lions Kulübü’nde “Türk Lionsu’nun 

50. Yılında Önce Çocuklar Projesi” ile birleştirdik. Bu 
yıl Eskişehir Köprübaşı Lions Kulübü üyeleri olarak 
rüyalarımızı çocuklar süslesin dedik. Süslesin ki, 
onların rüyaları güzelleşsin. Güzelleşsin ki, sevgiyle, 
bilgiyle, umutla donanmış bir nesil yükselsin bu 
topraklardan. Bozkır ses versin.  

Bu amaç doğrultusunda 24 Temmuz 2013 günü iki 
basamaklı bir projenin ilk adımını gerçekleştirerek 
Halis Toprak Çocuk Yuvasında barınan 6-12 yaş 
arası 50 çocuğumuza ve onların öğretmenleri ile 
bakıcı annelerine bir iftar yemeği verdik. 81 kişilik bu 
yemekte oldukça zengin hazırlanmış menü zarif ve 
samimi bir ortamda sevgili çocuklarımıza sunuldu. 
Kulüp üyeleri, eşleri ve misafirlerin masalara dağınık 
oturarak çocuklarla tüm gece sohbet etmeleri ise 
gecenin sevgi dolu ortamını iyice ısıttı. Çocukların 
o saf ve temiz konuşmaları, soruları hem duygusal 
anların yaşanmasına, hem de topluma hizmet etmek 
için Lions çatısı altında toplanmamızın ne kadar 

Türk Lionsunun 50.Yılında Önce Çocuk Projesi’nde Bir Bozkır Rüzgarı
Lilian M. Tonella Tüzün / 118-K Eskişehir Köprübaşı Lions Kulübü Başkanı

doğru bir karar olduğunu bizlere bir daha anımsattı.

Bu projenin ikinci adımını ise Eskişehir Yunus 
Emre Lions Kulübü ile beraber gerçekleştirdik. İki 
kulüp üyelerinin ve çevremizdeki yardım severlerin 
katkılarıyla izinli olarak yuva dışında bulanan 
çocukları da dahil ederek, toplam 59 çocuğumuza 
bayram hediyesi olarak 50’şer TL.’lik Hediye 
çeki imkanı sağladık. 5 Ağustos günü gruplar 
halinde alışveriş merkezine gelen çocuklarımız 
hediye çeklerini gözetimimizde kendi zevklerine 
ve ihtiyaçlarına göre kullandılar. Çoğu hayatında 
ilk defa kendi arzusuna göre alışveriş yapıyordu. 
Yalnızca onlara yardım etmediğimizi, kendilerine 
sevginin yanı sıra saygı duyduğumuzu da 
anlıyorlardı.

Onlarla yaşadığımız bu süreç yapacağımız 
hizmetlerinde taylarını da kendiliğinden ortaya 
çıkarıyordu. Sonbaharda bu çocuklarımıza yönelik 
“Psikolojik Destek Programı” ve kulübümüz üyeleri 
tarafından verilecek “Kariyer Günleri Programı” 
projelerini devreye sokmaya karar verdik. Amacımız 
gelecekte de onların ihtiyaçları çerçevesinde 
etkinliklerimizi çeşitlendirmek ve sürekliliğini 
sağlamak.
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