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Sevgili Zehra Gürol;
“Hayata Renk Katın” dediğinde

SİYAH’ı kastettiğini düşünmemiştik...
Tam da Sarıları, Pembeleri, Morları
kullanmayı yeni yeni öğrenirken...

Hayatımıza kattığın güzellikler
için sana hep minnettar kalacağız.

Mekanın cennet olsun.
Rahat Uyu.

Türk Lion ve Leo’ları
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Mayıs-Haziran 2015 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. 

Editörden
Sayın Lion’lar / Sevgili Leo’lar
Değerli Okuyucular,

Sizleri Sevgiyle Saygıyla 
selamlıyorum.

Bir dönemin daha sonuna 
geldik.

Güzel çalışmalarla 
hizmetlerle aktivitelerle dolu 
geçirdiğimiz bu dönemi de Lions’a 
artı değerler katarak kapatıyoruz. 

2014-2015 Döneminde almış olduğumuz bu görevin 3. yılını 
tamamlamış bulunuyoruz. Takdir edersiniz ki Dergi çıkarmak bir 
ekip işidir. Bu işin mutfağında bir çok kişinin emeği vardır. Bilgileri 
toplamak, tek tek okuyup tasnifini yapmak, uluslararasından gelen 
yazıları tercüme etmek, sayfa düzenini yapmak, en az 3 ayrı yerde 
baskı öncesi kontrollerini yapmak, basılması ve dağıtılması tam 
bir ekip işi. Öncelikle Genel Yönetmenlerimizin atamış olduğu 
Yönetim çevresi Dergi sorumlularının kendi Yönetim Çevresi 
Kulüplerinin yapmış olduğu hizmetleri derleyip gönderdikleri için 
teşekkür ediyorum. 

Yazıların redaktesin de ve çevirisin de her sayı da yardımcı olan 
Sn. Danyal KUBİN, ve Sn. Özge KİRAZ’a Çeviriler de Sn. Çağatay 
TİRİTOĞLU’na (PDG), Sn. Faruk BİRSEN’e Sevgili Leo Begüm 
TİRİTOĞLU’na emekleri için teşekkür ederim. Dergimizin Dizgisin 
de, tasarımın da, baskısın da ve dağıtımında göstermiş olduğu 
büyük gayret ve çabalar için ÖZSAN MATBAACILIK adına Sevgili 
Altan KİRAZ’a şükranlarımı sunuyorum.

2015-2016 döneminde de sürecek olan görevimiz de sizlerden 
gelen destek ile sizlerden gelen haber akışı ile sizlerden gelen 
öneriler ile en iyisini yapmak için elimizden geleni yapmak 
olacaktır. Amacımız yapılan güzel aktivitelerden  çalışmalardan 
kulüplerin birbirlerinden haberdar olması ve Türk Lions’unu en iyi 
şekilde tanıtıp hak ettiği yere getirmek.

Bu birlikte hazırladığımız son sayımız. Bundan sonra görevi 
başka bir kardeşimize devrediyoruz. MD118 Konseyimizin aldığı 
bir karar neticesinde Lion Türkçe dergisi bundan sonraki yayın 
hayatına elektronik ortamda devam edecek. Görevi üstlenecek 
kardeşlerime başarılar diliyorum. Görevde olduğum süre içerisinde 
bana destek olan ve Türk Lions’u için çok büyük önem arz 
eden dergimizin yayınlanmasında özveri dolu katkıları olan tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı başaramazdık.

Her Zaman Hayatımıza, Kendimize ve Dünyaya Renk Katan 
Değerli Genel Yönetmenimiz Ln. Zehra Gürol’u kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz. Ruhu Şaad Olsun. 

M. Hüsamettin OCAK
Editör	(PDG)
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O zamanlar bilmiyordum, ancak iş arkada-
şımın beni Lions toplantısına çağırdığı gün haya-
tımdaki en mükemmel günlerden biriydi.

Cesur, kendine güvenen ve öngörü sahibi birinin 
beni Lion olmaya davet etmesi hayatımı son derece 
anlamlı kıldı ve sonsuza dek değiştirdi. Yüzüncü yıl kut-
lamalarımızın bir parçası olan bu ayda, sizleri de başka-
larını Lion olmaya davet etmeye çağırıyorum.  

Yüzüncü yılımız birçok insan için kutlama, anma ve 
ileride olacak hizmetler için çağrı gibi birçok anlama gele-
cektir. Ayrıca yüzüncü yılımız üyeliklerimizi arttırarak Lions 
ruhunu ve hizmet kabiliyetini garantiye alacak muazzam 
bir araç olacaktır. “Gururunuzu Güçlendirin”. Bunu üyeler 
ekleyerek ve diğer insanların hizmet etmenin memnuniye-
tini, hatta keyfini, keşfetmelerine izin vererek yapın. 

Yüzüncü yıl kutlamasının bir parçası olan ve iyi 
planlanmış “Üyelik Ödülleri” (Membership Award) 
programımız, 1 Nisan’da başlayacak ve 30 Haziran 
2018’da sona erecektir. Lionlar ve Lions Kulüplerinin 
yeni kulüp ve üyelere destek sağlaması için bir takım 
teşvik edici ödüllerimiz bulunmaktadır. Yeni üyelere 
destek olan, yeni olan veya yeni üyelerin başladığı 
kulüplerin organizasyonlarına yardım eden veya yeni 
kulüplere destek olan Lionlar sınırlı sayıda olan hoş bir 
rozet, sertifika ve sembol alacaklardır. Lionların hizmet 
misyonlarının gelişmesi için en doğru ödülün gurur ve 
üyelerin arasındaki memnuniyet hissi olduğunu biliyo-
ruz. Fakat aynı zamanda Lionları, kendilerinin üyelik 
gayretleri için düzgün olarak tanımak istiyoruz. Hiz-
metlerimiz için bize teşekkür sunulduğu zaman keyif 
alıyoruz. Bu takdir sembollerini/simgelerini, Uluslararası 
Lions Kulüplerinden büyük bir teşekkür olarak görün-
menizi isteriz. 

Detaylar “Üyelik Ödülleri” programının 12. sayfasın-
dadır ve ayrıca lionsclub.org adresinde de bulunabilir. 
Biliyorum ki Lionlar bir şey sorulduğunda her zaman 
yanıtlarlar ve ellerinden gelenin en iyisini yaparak daha 
fazla hizmet sağlamamıza yardımcı olurlar. Sizlere üye 
arayışlarınızda başarılar dilerim!

LCIF (Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı) aracılı-
ğıyla Lionlara ve diğer insanlara yardım edin.

Joni ve ben Lionlarız, ancak aynı zamanda da ebe-
veynleriz. 

Yakın zamanda Nairobi Kenya’da bir ilkokulu zi-
yaret etmemiz ve 300’den fazla sevimli çocuğun gör-

Yüzüncü Yılımıza Üyelik 
Yönetimi ile Damganızı Vurun

me taraması hizmeti aldığını görmemiz bizim için çok 
memnuniyet vericiydi. Ayrıca Joni ve ben ihtiyacı olan 
çocuklara gözlük vermenin ayrıcalığını da yaşadık. Bu 
durumda kimin daha fazla gülümsediğinden emin deği-
lim, çocuklar mı biz mi? Siz de gururla gülümseyebilirsi-
niz, çünkü taramalar Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı 
(LCIF) sayesinde mümkün olmuştur ve Uluslararası 
Lions Kulüpleri Vakfının dikkate değer bu hizmeti sizin 
gibi Lionların katkısıyla gerçekleşmiştir. 

Sizlere neredeyse Kenya’daki projeden bahsetmek 
istemiyordum. LCIF hakkında yanlış bir fikre kapıla-
bilirsiniz. Muhtemelen Kenya size çok uzak bir yer ve 
siz de “Evet, LCIF buradan çok uzaklardaki gelişmemiş 
milletlere yardım ediyor.” düşüncesine kapılabilirsiniz. 
Doğruyu söylemek gerekirse LCIF’in kötü durumdaki 
yoksul bölgelerdeki insanlara yardım etmesinden gurur 
duyuyorum. Lionlar LCIF ile insanların görme yetene-
ğinin iyileştirmek, kızamığa karşı koruma sağlamak ve 
afetzedelere tekrardan kendi ayaklarının üzerinde dur-
malarına yardım etmek gibi birçok çalışmaktadırlar.

Bu saydıklarımın yanı sıra vakfımız ayrıca gelişmiş 
ülkelerdeki milyonlarca insana da yardım etmektedir. 
Belki de LCIF sizin toplumunuzda ya da size çok yakın 
bir toplumda faaliyet göstermektedir. Bu konu hakkın-
daki birkaç örneği şu şekilde sıralayabiliriz. LCIF son 
zamanlarda Colorado’daki Lionlara Rocky Mountain 
Lions Göz Enstitüsüne (Rocky Mountain Lions Eye 
Institute) görme taraması ekipmanlarının alınması için 
100,000$, Ohio’daki Lionlara çocuk parklarına engelli 
erişiminin sağlanması için 75,000$, Toronto-Kanada’daki 
Lionlara da Lions göz bakımevine ekipman alınması için 
100,000$ ödenek ayırmıştır. 

Lionlara göre Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı 
(LCIF) geniş ölçekte hizmet verilmesini sağlayan ve 
kulüplerin kendi başlarına yapabileceklerinden daha 
fazlasını yapan bir araçtır. LCIF Lionların modelinin 
mantıksal genişletmesi olarak düşünülebilir. Kulüplere 
katılırız çünkü hizmetlerimiz hemfikir insanlarla birleşti-
ğimizde daha değerli hale gelir. LCIF’i destekleriz çünkü 
kaynaklarımız ortak havuza konulduğunda çok daha 
öteye ulaşabilir. LCIF aracılığıyla başlarına yardım etmek 
için birbirimize yardım ederiz. Bizler hükümetlerin ve 
diğer sivil grupların/örgütlerin sağlayamadığı servisleri 
sağlayabiliriz. 

Eğer Lion olmanın değeri hakkında herhangi bir 
şüpheniz varsa veya Lionların hizmetinin kapsam ve 
alanlarına tam olarak hakim olamadıysanız, bu yazı sizin 
Lion olma gururunuzu kabartacaktır. “Gurur Güçlendir-
me”nin kesin olan tek bir yolu ise kim olduğumuzu ve 
ne yaptığımızı anlamaktır. İşte bu gülümseyebileceğimiz 
bir şey. 

 

      

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Çeviri: Danyal	Kubin,	PDG
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“Gururun hizmet anlayışıyla güçlendirilmesi değer 
yaratır.” der tanıtım müziğimizdeki bir cümle. Bu 
cümledeki en önemli nokta, programımda da temel taşı 
olan, ‘hizmet’ kelimesidir. Hizmetlerimiz üyelik, liderlik 
ve kulüp işletmesi gibi diğer tüm anlayışlar tarafından 
desteklenir ve geliştirilir. Lionlar olarak ‘hizmet’ bizim 
kimliğimiz ve misyonumuzdur.

Dünyayı dolaşırken en çok keyif aldığım şeylerden 
biri; kulüplerin hizmet alanında sahip olduğu 
başarıları görüp öğrenmektir. Bu başarıların yanında, 
kulüplerin yeni üyeler kazanmasını ve kendi liderlerini 
geliştirmesini görmek de beni çok memnun eder. Daha 
çok üye demek daha çok ortaya konulan yürek ve 
işin içine atılan el demektir. Bu katkıları göz önünde 
bulunduracak olursak üye sayısının artması, hizmetlerin 
artmasına da öncülük yapacak ve daha iyi yetiştirilen 
liderlerin hizmetlerimizi sunarken daha etkili ve verimli 
olmamıza katkıda bulunacaklardır. 

Başarı için basmakalıp bir plan yoktur, ancak 
LION’un bu sayısındaki hikayelerin sizlere bu 
konuda ilham vereceğini umuyorum. Bu hikayeler 
harika şeyler başaran kulüpler hakkındadır. Kulüpler 
inisiyatif kullanıp risk alarak aileleri ve toplumları 
bulunduklarından daha iyi bir yere getiren hizmetler 
sundular. Kulüplerin başarısı sizin de başarınız olabilir. 
Hizmetiniz var olan hizmet projesini geliştirmek, 
yeni bir tanesine başlamak veya üyeleri destekleyip 
geliştirmek olsun; başarılı olmak tamamen sizin 
elinizdedir.

Başarı, Lions hakkındaki her şeydir. Kulüpler 
‘Centennial Service Challenge’ benimseyerek 100 
milyon insana yardım ederler ve hizmetlerini kayıt 
düzeyinde bildirirler. Bu da pozitif enerji ve coşkunun 
yaratılmasına sebep olur. Değer veririz, paylaşırız ve 
yaparız...

‘Strengthen the Pride’ı yaratan herkese teşekkür 
ederim. Yakın zamanda duyurulan ‘Centennial 
Membership Award’ programımız Lions ve kulüpleri 
tanıyarak onların üyelik başlatmalarını ve kulüp 
kurmalarını kabul eder. Eminim ki, sizler de başarıyı 
yaratmak için aynı  ‘yapabilirim’ ruhunu ortaya 
koyacaksınız. 

Lions’un	en	önemli	üç	kelimesi: 
HİZMET, HİZMET ve HİZMET

Sizinle uçakta yazdığım ve hislerime tercüman olan 
bir dörtlüğü paylaşmak istiyorum: Gayretimiz hala var, 
yolculuğumuz henüz tamamlanmadı, yüreklerinizi ferah 
tutun, biz daha yeni başladık. 

Burası Lions dünyası ve biz bundan çok memnunuz. 

Tüm samimiyetimle belirtiyorum ki sizlere 2014-15 
Döneminde Lions Uluslararası Başkanı olarak hizmet 
etmek benim için bir ayrıcalıktı. Hindistan’da Delhi 
Lions tarafından 52 yıldır işletilen okulları ziyaret 
etmek, Fransa’da ender rastlanan hastalıklara dair gen 
terapisi üzerine önemli araştırmalar yürüten Lions’un 
desteklediği kurumlarda bulunmak, Türkiye’de işitme 
ve görme engelli çocukların eğitimlerini gözlemlemek 
büyük bir ayrıcalıktı. Dünyayı dolaşmak Joni ve bana 
Lions’un dünya çapında camialarını nasıl geliştirdiklerini 
ve hizmet anlayışlarını nasıl sahiplendiklerini birebir 
görme imkanı tanıdı.

Lions, 98 yıldır olduğu gibi bu yıl da güçlü bir 
şekilde büyüyor. 2014-15 Lion’ları gösteriyor ki; 
Melvin Jones’un hemfikirli insanların bir araya gelip 
komşularına yardım etmeleri vizyonu çağdaş sınırların 
ötesinde ve hareketli /dinamik modern kültürün içinde 
yankılanmaktadır. 

Tanıtım müziğim ‘Strengthen the Pride’ idi. 
Lions’daki gururum özellikle bu yıl güçlendi. Kulüp 
Başkanları, Bölge Yöneticileri ve üyelerimizin bireysel 
çabaları sayesinde üyelikte sağlam bir kazanım elde 
ettik, ‘Centennial Service Challenge’ programımıza 
çok başarılı bir başlangıç yaptık, ‘Worldwide Week 
of Service for Children’ gibi henüz başlamış/
yeni girişimlerde güçlü bir katılıma sahip olduk ve 
kızamık kampanyası gibi yayınlanmış olan projelerin 
desteklenmesine devam ettik. 

Joni ve ben, bu yıl bize karşı çok misafirperver 
olan Lionlara ve ayrıca muhteşem hizmetleri için 
bütün Lionlara teşekkür ederiz. Başkan olmadan önce, 
Lionların hizmete bağlılıklarını çok iyi kavradığımı 
düşünüyordum, ancak faaliyetlerimizin boyutu ve 
çeşitliliği karşısında şaşırdım. Toplantılarda veya diğer 
Lions etkinliklerinde sizlerle tanışmayı ve 2017 yılında 
Chicago’da gerçekleşecek olan yüzüncü yıl kutlamasını 
sabırsızlıkla bekliyorum. 

 

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Çeviri: Danyal	Kubin,	PDG
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1962 yılında, Hüsna 
ve Ali Özmen 

Kasapoğlu çiftinin kızı olarak 
Konya, Beyşehir’de dünyaya 
geldi. Orta ve Lise Eğitimini, bir 
yaşındayken ailece göç ettikleri 
Ankara’da, Atatürk Anadolu 
Lisesi’nde tamamladı. 1985 
yılında, Hacettepe Üniversi-
tesi Eczacılık Fakültesi’nden 
mezun oldu. 1986 yılında, Tıp 
Doktoru ve Diş Hekimi, Ağız - 
Çene Cerrahı Doç. Dr. Muhtar 
Gürol ile evlendi. 1989 yılında 
biricik oğulları Murat dünyaya 
geldi. 1992 yılında, Hacettepe 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Teknoloji Ana 
Bilim Dalında yüksek lisans 
derecesini aldı. 1997-1999 yılla-

rının çeşitli dönemlerinde, 
ABD, Houston ve Austin 
Üniversiteleri Eczacılık 
Fakülteleri’nde master 
sonrası akademik çalış-
malar yaptı. 2000 
yılında, tez son-
rası çalışmaları 
için Fransa’nın 
Strasbourg ken-
tinde bulundu 
(Faculty of Phar-
macy, Université 

de Strasbourg). Ayrıca, 
çeşitli dönemlerde, İsviçre 
ve Almanya’da Glatt Tech-
nology Training Center’da 
sekiz kez, ilaç teknolojisi 
geliştirme eğitimleri aldı. 

İyi derecede İngilizce, 
orta derecede Fransızca ve 
Almanca bilmektedir. Kitap 
okuma, müzik dinlemek, tenis 
ve binicilik hobileri arasında-
dır.

1985 yılında ‘Gürol Eczane-
si’ni açtı. 1998-1999 yıllarında, 
ABD, Richmond / Virginia’da, 
CVS Pharmacy firmasında çalış-
tı. 1992 yılında kurduğu şirketi 
Karbomed San. ve Tic. Ltd. 
Şti. ile uzmanlık konusu olan 
ilaç üretim teknolojileri üzerine, 
İsviçre ve Almanya’dan üç fir-

manın Türkiye Temsilciliğini 
yaptı. Uluslararası Eczacı-

Zehra Kasapoğlu Gürol 
Seni Unutmayacağız
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lık Mühendisliği Kurumu 
– Türkiye Şubesi (Interna-
tional Society for Pharma-
ceutical Engineering, ISPE – 
Turkey Affiliate)’nin Yönetim 
Kurulu Üyesidir. Amerikan 
Eczacılık Bilim İnsanları 
Birliği (American Association 
of Pharmaceutical Scientists, 
AAPS) ile Türk Farmasötik 
Teknoloji Araştırmacıları 
Derneği (TÜFTAD)’nin üye-
sidir.  

Lions yaşamı; 1992 yılında 
Ankara Çayyolu Lions Ku-
lübü’nün kurucu üyesi olarak 
başladı. 2001/2002 Döneminde 
Kulüp Başkanlığı görevini üst-
lendi. 2004/2005 Döneminde, 

Ankara Emek Lions Kulü-
bü’nün kuruluşunda görev 
aldı ve 2005/2006 Döneminde 
Kurucu Başkanlık görevini 
üstlendi.

118U Yönetim Çevresi’nde 
Sağlık Atanmış Yönetmenler 
Kurulu Üyesi (AYKÜ), iki kez 
Kesim Başkanı, Yönetim Çev-
resi Sekreteri, Bölge Başkanı, 
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı, 
Genel Yönetmen 1. Yardımcısı 
ve 2014/2015 Döneminde Genel 
Yönetmen olarak görev yaptı. 

MD118 Çoğul Yönetim 
Çevresi’nde Lions Enstitüsü Çe-
viri Grubu’nda 118U Temsilcisi, 
Lions Enstitüsü Redaksiyon Gru-
bu’nda 118U Temsilcisi, MD118 
Çoğul Yönetim Çevresi Konsey 
Sekreter ve Saymanlığı, Lion 
Türkçe Dergisi Çeviri Komitesi 
görevlerini üstlenmiştir.

Anadolu Lions Diyabet Vakfı 

Seni Unutmayacağız

6 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



ve Lions Eğitim ve Hizmet 
Vakfı’na üyedir. Aldivak baş-
kanlığı görevini üstlenmiştir. 

MD118 Lions Enstitüsü 
tarafından  23-25 Temmuz 2004 
tarihlerinde İstanbul’da yapılan  
Kamp’ta “Eğitmen Eğitmeni” 
olarak seçildi (halen MD118’de 
6 Eğitmen Eğitmeni’nden biri-
si olarak görev yapmaktadır), 
26-30 Eylül 2004 tarihlerinde 
Roma/İtalya’da, Senior Lions Le-
adership Institute (Kıdemli Lion-
lar Liderlik Okulu)’na katılarak 
“Uluslararası Liderlik Sertifikası” 
aldı. Eğitimleri tamamlayarak 
Sertifikalı Rehber Lion oldu. 
14-17 Ekim 2004 tarihlerinde 
MD118 Çoğul Yönetim Çevresi 
tarafından düzenlenen, Kızılca-
hamam Kampı’nda “LE Liderlik 
Eğitmeni” olarak seçildi. MD118 
Çoğul Yönetim Çevresi eğitme-
ni olarak Lion’lara ve eğitmen 
adaylarına 200’ü aşkın eğitim 
verdi. 

Kulübünde yaptığı çalış-
malar sonucunda; Başkan 
Takdir Ödülü (President’s 
Appreciation Award), Başarı-
lı Sayman Ödülü (Treasurer 
Award), Başarılı Sekreter Ödülü 
(Secretary 

Award), %100 Başarılı Başkan 
Ödülü, Service Appreciation 
Certificate (Hizmet Takdir 
Belgesi), Uluslararası Başkan 
Takdir Sertifikası (Internatio-
nal President’s Certificate of 
Appreciation), Melvin Jones 
Dostu Ödülü, MD118 Genel 
Yönetmenler Konseyi Takdir 
Belgesi, Uluslararası Başkan 
Etkin Liderlik Sertifikası (In-
ternational President’s Impact 
Leadership Certificate), Sight 
First Aktivitesi Başarı Serti-
fikası, Uluslararası Lions Li-
derlik Sertifikası (Leadership 
Certificate by International 
Association of Lions Clubs) 
almaya hak kazandı. Ayrıca 
International Lions Clubs 
Senior Builder Key (15 Üye 
ile Kıdemli Kurucu Anahtar 
Ödülü) ve International Lions 
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Konvansiyonu’na, 
2014 Birmingham / İngil-

tere 60. Avrupa Forumu’na, 
2014 Toronto / Kanada 
Lions Kulüpleri Birliği 94. 
Uluslararası Konvansiyonu’na 
katıldı.

Zehra Gürol, yukarıda be-
lirtilen çalışmalarının yanısıra; 
MD çalışma grupları kap-
samında birçok uluslararası 
yayının (Sertifikalı Rehber 
Lion Programı, Lions Mentor 

Programı, Kulüp Güçlendirme 
Çalışması, Bölge Başkanları 
El Kitabı, Kesim Başkanları 
El Kitabı, vb.) tercüme ve re-
daksiyonunu yapmış, 118 U 
Yönetim Çevresi Lions Eğitim 
Okulu tarafından hazırlanan 
Kulüp Başkanları Rehberi’ne 
yaptığı çevirilerle katkı sağ-
lamış, Gelis Programı’nda 
eğitmen olarak görev al-
mak yanında, eğitim mo-
düllerinin ha-

Seni Unutmayacağız

Clubs Membership Growth Di-
amond Award  (Üyelik Geliştir-
me Elmas Ödülü) sahibidir.

2004 Roma / İtalya 50. 
Avrupa Forumu’na,2011 Maast-
richt / Hollanda 57. Avrupa 
Forumu’na, 2012 Seattle / ABD 
Lions Kulüpleri Birliği 94. Ulus-
lararası Konvansiyonu’na, 2012 
Brüksel / Belçika 58. Avrupa 
Forumu’na, 2013 İstanbul 59. 
Avrupa Forumu’na, 2013 Ham-
burg / Almanya Lions Kulüp-
leri Birliği 94. Uluslararası 

zırlanmasında aktif rol oynamış, 
Kulüp Mükemmeliyet Çalışması 
(CEP, Club Excellence Process), 
Sertifikalı Rehber Lion Prog-
ramı (Certified Guiding Lions 
Programme) ve Leo’dan Lions’a 
Programlarının seminerlerie ka-
tılmış, 17-18 Eylül 2011 tarihle-
rinde, Bursa, Yalova’da, MD 118 
Lions Enstitüsü tarafından dü-
zenlenen Bölge ve Kesim Baş-

kanları Eğitimi’ne katılmıştır.
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Nilgün Erdem Niord PDG
Komisyon	Başkanı	

MD 118  projesi Lions Quest Yaşam Be-
cerileri Eğitim Programı bir hizmet 
dönemini daha başarı ile tamamlıyor. 

Bu dönem başlayan iki yıllık LCIF Core 4 projesi 
kapsamında dönem içinde 12 eğitim, iki yıl içinde 
iki yeni yerel eğitmen ve iki yerel senior eğitmen( 
yeni eğitmen yetiştirebilecek uzman eğitmenler) 
yetiştirmek ve kitaplarımızı yenilemek vardı.

2014-2015 Dönemini 12 yerine 21 eğitim ile 
kapatıyoruz. 12 eğitimin sponsorluğunu kulüpleri-
miz, 2 eğitimi TED Rönesans Okulları, 7 eğitimi de 
Garanti Bankası Mensupları Derneği yaptı.

Yönetim Çevrelerimiz Darüşşafaka Orta Okul 
ve Lisesi nin tüm öğretmenlerine eğitim verdiğimiz 
4 eğitim süresince  ÖRAV ( Öğretmen Akademi-
si Vakfı ) Genel Müdür Yardımcısı Arzu Atasoy 
6.yerel eğitmenimiz olarak sertifikasını aldı, Metin 
Yoleri de onu eğiterek Senior Eğitmen olarak ulus-
lararası sertifikasını aldı. 

Yine Garanti Bankası’nın sponsoru olduğu ve 
ülkemizin en geniş kapsamlı meslek lisesi olan 
Deniz Yıldızları Teknik Meslek Lisesi tüm öğret-
menleri eğitim aldı. Bu eğitimlerde meslek liseleri 
için 7. yerel eğitmen İlknur  Bolu ‘yu Rengin Da-
mar yetiştirmekte ve önümüzdeki yıl bu süreç de 
tamamlanacak. 

Boğaziçi Üniversitesi Barış Merkezi’nce yapı-
lan iki yıl süren uluslararası standarttaki ölçme 

LIONS QUEST 
HABERLERİ

değerlendirmemiz de sonuçlandı. Türkçe,İngilizce 
raporlanarak ilgili mercilere gönderildi. 

İlkokul kitabımız yeniden düzenlendi, renkli 
olarak basıldı. Okul öncesi kitabımız da yenilenme 
sürecinde. 

Lise + müfredatı ise hem LCIF de yenilendi, 
hem Alman Lions Vakfı HDL ‘in oluşturduğu, 
insan hakları, demokrasi, değerler, vatandaşlık 
konularını içeren müfredatı Türkiye de , Belçika 
da ve sonrası tüm Avrupa da uygulamak için üç 
ülkeli AB Erasmus Plus proje müracaatı yapıldı. Bu 
çalışmalar ile Eylül ayından itibaren bu kitabımızı 
da yenileyeceğiz. 

Katkıda bulunan tüm kulüplere, teşvik eden 
Genel Yönetmen Takımlarına teşekkür ediyoruz.

Lions Quest Ulusal Komisyonu adına.
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Hizmet Kavramı

Dayanak
Lions’un Evrensel Hedefleri’nin dayandığı en 

temel kavramlardan birisi Lions’un Evrensel Vizyo-
nu’dur.

İşte bu vizyon Lions’un hizmetlerinin evren-
selliğini en güzel şekilde açıklamaktadır. Küresel 
Lider olabilmenin en önemli koşullarından birisi 
Evrensel Hedeflere sahip olabilmektir. 

Bu nedenle Lions’un Ana Hizmet Program-
ları Evrensel İhtiyaçlara göre belirlenmiştir. 
Belirlenen bu hedefler Lions’un 10’larca yıldır sür-
dürdüğü pek çok hizmetin/programın bugün ulaş-
tığı şeklidir. İşte, Evrensel Hizmetler’in bugün 
ulaştığı rakamsal değerlerinin büyüklüğünün daya-
nağı Lions’un belirlemiş olduğu bu politikadır. 
Aynı zamanda bu politikalar Dünya Lionsu’nun 
tanıtımında da önemli rol oynamaktadır.

Hizmet Kavramı
“Başkası İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok 

Fazla İleri Gidemezsiniz” özdeyişi ile yola çıktı 
kurucu Melvin Jones... 

1917 yıllarındaki bu düşünce; kendini hizmete 
adamış bireylerden oluşan Lions camiasının ortak 
amacı olarak kabul edilmiştir. Hızla sanayileşen 
bir toplumda değişik meslek grupları, değişik ırk, 
dil ve dinden insanlardan oluşuyordu. Meslek ah-

laki değerleri, vatandaş törel ilkelerinin toplumu 
paylaşan değişik iş sektörleri arasında dayanışmayı 
ve bütünleşmeyi gerektiriyordu. Çünkü insanların 
gelişmesiyle birlikte mutluluğa da ihtiyaçları vardı. 

İşte bu temel düşünceden yola çıkan Lions 
dünyayı yeni bir kavramla tanıştırmıştır. 

“Hizmet…”

Peki, ortaya çıkan Hizmet kavramı bize neleri 
çağrıştırıyor? 

Bunun yanıtını tabii ki Evrensel ve Ulusal 
programlarla desteklenen ve Lionlar tarafından 
gerçekleştirilen hizmetlerin bütününden çıkartabi-
liriz. Biz Lionlar, “HİZMET” kavramından dünya 
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barışını, aidiyeti, toplumsal başarıyı, doğru eğitimi, 
fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı toplumu, mutlu 
insan kavramını, tatmin olma duygusunu ve daha 
pek çok olguyu çıkartabiliriz. Çünkü, sunduğu-
muz hizmetlerin sürekliliğinin toplumda yarattığı 
pozitif etkinin toplumu da bilinçlendireceği ve bu 
kavramları “toplumsal bilince” dönüştüreceği 
unutulmamalıdır. 

Bu nedenle, “Hizmet Ediyoruz” sloganı bir 
felsefe ve bir esin kaynağı olarak tüm Dünya Lion-
ları’nın yaşam tarzı olarak benimsenmiştir.

“Eğer HAREKET edersek kendimizin, kulüp-
lerimizin ve hizmet verdiğimiz toplumun değeri 
artar.”

Geçmiş Uluslararası Başkan Eberhard 
Wirfs bu sözüyle Hizmet Kavramı’na farklı bir 
bakış açısı getirmiştir.

 “Hareket” kavramı bize Lionsun temel fel-
sefesi olan “Hizmet Etme” kavramını anımsatır. 
Hareket; bir cismin durağan bir noktaya göre 
durumunun ve yerinin değişmesi, devinme olarak 
tanımlanabilir. 

“Lionsun Hareketinin” temelinde yatan ise 
üye kavramıdır. Üyelerin hizmet üretmek için 
yaptıkları her şey “Lions’un Hareketi” olarak 
algılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, toplumu hare-
kete geçirmenin yolu bireyleri harekete geçirmek-
ten geçer. Bu hareketin, öncelikle Lionlar’a ar-
dından Kulüplere ve bağlantılı olarak yaşadığımız 
topluma faydalarının olduğu unutulmamalıdır. 

Lions Hedeflerinin Evrensel 
Olma Özelliği 

Uluslararası başkanlarımız programlarında 
dönem aktivitesi kavramına hiç yer vermezler… 
Çünkü, Lions’un Evrensel Amaç ve Hedefleri 
belirlenmiştir. Bu hedefler daha önce belirtildiği 
gibi 10’larca yıldır süregelen hizmet programları so-

nucunda belirlenmişlerdir. Yerel hedeflerle birlikte 
küresel hedefler süreklidir ve her dönem uygulanır. 

Lions’un hedeflerinin evrenselliği “Lions’un 
Amaçları” arasında yerini almıştır. Lion’ların Li-
ons’a esas giriş amaçlarının bu hedeflere ulaşmak 
olduğu kabul edilir. Dönem liderleri de farklarını 
hedefe ulaşma yöntemleriyle ortaya koyarlar. Böy-
lece Lions’un Evrensel Hedefleri’nin süreklili-
ği sağlanmış olur. 

Lions’un Evrensel Hedefleri
Lion’lar kendilerinden daha az şanslı olanlara; 

yani, doğum, zorunlu nedenler, kazalar, savaşlar, 
doğal afetler, salgın hastalıklar ve kalıtımsal hasta-
lıklar gibi nedenlerle yaşamını bizlerle aynı şartlar-
da sürdüremeyenlere, yaşamlarını kolaylaştırmak 
için hizmet ederler.

Lionlar “Hizmet Ediyoruz” sloganını uygula-
makta olduğu Evrensel Hedefler sayesinde sade-
ce slogan olmaktan çıkartarak evrensel bir kavram 
haline getirmişlerdir. Böylece, Lionlar yapılan hiz-
metlerin tüm dünya tarafından bilinmesi sağlamış, 
tüm dünyada yaygın olarak sürdürülen projeler 
aracılığı ile gerçekleştirilen “Evrensel Hedefler” 
sayesinde önce yaşadığımız çevrenin sonra Dün-
ya’nın bu olumlu değişime tanıklık etmesi amaç-
lanmıştır.

İşte, bu ortak amaçla belirlenen “Lions’un 
Evrensel Hedefleri”  tüm dünyada yaygın olarak 
uygulanır. “Lions’un Evrensel Hedefleri” olduk-
ça geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu hedeflerin bir 
kısmı Ana Hedefler, diğerleri ise İkincil hedef-
lerdir. 

Bunlar genel olarak aşağıdaki 5 ana başlıkta 
irdelenebilir; 
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§ Sağlık Hizmetleri,
ü Önce Göznuru (Sight First) Programları 
ü İşitme ve Konuşma Engellilere Yönelik Programlar 
ü Bedensel Engellilere Yönelik Programlar
ü Diabetle Mücadele

§ Gençliğe Yönelik Programlar,
ü Leo Kulüpleri Programı
ü Gençlerarası Değişim Programı
ü Barış Posteri Yarışması
ü Sokak Çocukları  
ü Engelli Çocuklara Yönelik Eğitim Hizmetleri
ü Eğitim Kurumlarına Hizmetler
ü Lions Quest

§ Çevre Hizmetleri,
ü Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
ü Çevre temizlik kampanyaları
ü Ağaçlandırma projeleri
ü Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
ü Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması

§ Uluslararası İşbirliği ve Yarışmalar 
ü Uluslararası Kulüp İkizleşme Programı
ü Uluslararası Yarışmalar 
ü Kültürel Değişim Programları
ü BM ile Lions Günü
ü Uluslararası Ortak Projeler
ü Ortak Aktiviteler
ü Lions Alert Programı

§ Toplumsal Hizmetler
ü Uluslararası Kulüp İkizleşme Programı
ü Evsizler için barınak 
ü Aile içi şiddet kurbanları için sığınma evi 
ü Oyun alanları 

ü Engelliler için yaşam alanları
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Nasıl Yaparız? 
Uluslar arası Lions 

Kulüpleri dünyanın en 
yaygın hizmet kurulu-
şudur ve Lionlar her 
gün her yerde farklılık 
yaratırlar. 

Lionlar üstlendikleri 
sorumluluğun farkın-
dadırlar. Bu nedenle 
tüm dünya da etkin ve 
büyük projeler üret-
mekte ve uygulamak-
tadırlar. Lions Kulüp-
leri bir araya geldikle-
rinde hizmet verdikleri 
toplumdaki sorunları 
yakından gözlemler, 
bu sorunların çözüm 
yollarını araştırır ve 
geliştirdikleri projelerle 
sorunların azalmasına, 
ortadan kalkmasına 
destek verirler. Böy-

lece toplum kendini daha iyi hisseder, gelişir ve 
bilinçlenir. 

Lion Liderler, yetenekli ve uzman gönüllülerdir. 
Lionlar hizmet ürettikleri her yerde, hiç tanımadığı 
insanlarla dostluklar kurar, ihtiyacı olan öğrenci-
lere okul kitabı, kırtasiye malzemesi, yaşlılara ba-
kım, ulaşım gibi çeşitli konularda olanaklar sağlar-
lar. Evrensel Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
en önemli faktör Dünyanın her yerinde iyi organi-
ze olmuş Lions Kulüpleri ve Lionlar’dır. Lions tüm 
dünya da  körlükle mücadelesiyle tanınır. Gönüllü 

olarak bir çok projeye de destek veririz.

Lions gençliğe hizmet eder. Gençliğe yönelik 
toplumsal projeler hazırlar ve gençleri katılım için 
teşvik eder. Bunlar; öğrenci bursları,gençlik kamp-
ları aracılığı ile tatil olanakları, okullara ve öğren-
cilere destek programları, Lions Quest, Değişim 
programları gibi programlardır.

Yine, Leo Kulüp Programları ile dünya gençli-
ğine kişisel gelişim olanağı tanır. Dünya Lionları 
bu hizmetleri Lions’un yardım kolu olan LCIF’in 
bağışları ile gerçekleştirilmektedir. LCIF  Lions 
Kulüpleri’nin dünyadaki insani projelerini destek-
lemek amacı ile kurulmuş kamu yararına bir va-
kıftır ve kurulduğu yıldan bu yana  tüm dünyada 
Lions’un projelerine destek vermek amacı ile yak-
laşık 700 milyon dolar karşılıksız bağış yapmıştır.

Bizler, bu kaynakları kullanan ve topluma 
gönüllü olarak hizmet eden 46 bin kulüp ve 1.35 
milyondan fazla üyesi olan Lions ailesinin temsil-
cileriyiz. “Lions Ailesi” aynı evrensel çatı altında 
geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren farklı dil, 
din, kültür, gelenek ve göreneklere sahip küresel 
bir örgüttür ve zengin bir geçmişe sahip olmanın 
haklı gururunu yaşar. 

Lions’un Evrensel Hedefleri’nin sürekliliğinin 
ve yaygınlığının sağlanması ile Lions’u topluma 
daha doğru tanıtmak ve daha büyük bir organi-
zasyon olarak geleceğe taşıyabilmek mümkün 
olabilecektir. Liderlik yolunda sizlere çok büyük 
katkısı olacağına inandığımız bu çalışma Uluslara-
rası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi yayınlarından 
derlenmiştir. 
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Çeviri: Çağatay	Tiritoğlu,	/	PDG	

Halihazırda,	İkinci	Başkan	Yardımcılığı	için	7	adet	aday	bulunmaktadır.		Seçimlerin	
30	Temmuz’da	Honolulu’da	gerçekleşecek	olan	98.	Uluslararası	Konvansiyonda	
yapılacağı	planlanmıştır.	

Naresh Aggarwal Philippe Gerondal

Patricia ‘Patti’ Hill

Naresh	Aggarwal	1998-
2000	yılları	arasında	Delhi-
Hindistan’da	Uluslararası	
Yöneticilik	yapmış	olan,	iş	
dünyası	ve	hümanizm	lideridir.	
41	yıldır	Batala	Smile	Lions	
Kulübünde	hayat	boyu	üyeliği	
olan	Aggarwal,	aynı	zamanda	
üç	kere	kurula	atanmış	ve	grup	
lideri	olmuştur.	Küresel	Liderlik	
Takımı	Yasal	Bölge	Lideri	gibi	

birçok	liderlik	pozisyonunda	bulunmuş	olan	aday,	ayrıca	‘İyi	
niyet	Elçiliği	Ödülü’ne	(Ambassador	of	Goodwill	Award)	ve	21	
Başkanlık	madalyasına	(21	President	Medals)	sahiptir.	Aggarwal	
öncü	bir	bağışçı	ve	Uluslararası	Lions	Kulüpleri	Derneğinde	
(LCIF)	Hayırseverlik	Ortağı’dır	(Humanitarian	Partner).

Philippe	Gerondal	Brüksel-
Belçika’daki	Gembloux	Lions	
Kulübünün	ömür	boyu	üyeliğine	
sahiptir.	Gerondal	eski/emekli	
bir	üniversite	profesörü	olmakla	
birlikte,	onursal	avukat	ve	
yargıçtır.	Progressive	Melvin	
Jones	Fellow	olan	Gerondal	
2000-2002	yılları	arasında	
yöneticilerin	uluslararası	
kurulunda	hizmet	vermiş	ve	

kurula	atanmıştır.	‘Önce	Göznuru	2’	kampanyasında	sektör	
koordinatörü	olarak	çalışmış	olup	esas	bağışçılardan	biridir.	‘İyi	
niyet	Elçiliği	Ödülü’ne	(Ambassador	of	Goodwill	Award)	ve	15	
Başkanlık	madalyasına	(15	President	Medals)	sahiptir.	Gerondal	
4	dili	akıcı	olarak	konuşabilmektedir	ve	2008’den	bu	yana	Lions	
Kulüpleri	Derneğinde	(LCIF)	koordinatördür.

Edmonton-Kanadalı	olan	
Patti	Hill,	Edmonton	Host	
Lions Kulübü üyesi bir 
psikologtur.	2007-2009	
yılları	arasında	uluslararası	
koordinatörlük	yapmış	olan	
Hill,	hala	USA/Kanada	Lions	
Liderlik	Forumunun	komite	
üyesidir.	‘Önce	Göznuru	2’	
kampanyasının	çok	uluslu	
koordinatörü	olan	aday,	Kuzey	

Albert	Lions	Göz	Araştırması	Enstitüsünün	de	yöneticiliğini	
yapmıştır.	Progressive	Melvin	Jones	Fellow	ve	Küresel	Liderlik	
Takımı	Yasal	Bölge	2.	Lideri	olan	Hill,	İlham	verici	Kadın	
Ödülünü	almıştır.	Hill,	birden	çok	profesyonel	kuruluş	ve	toplum	
kuruluşlarında	aktif	görev	almıştır.

İkinci Başkan Yardımcısı Adayları

Rosane T. Jahnke

Uluslararası	yöneticilerin	
kuruluna	2008-2010	yılları	
arasında	hizmet	etmiş	olan	
Jahnke,	Brezilya’daki	Jaraguá	
do	Sol	Lions	Kulübüne	üyedir.	
Önceden	öğretmenlik	yapmış	
olan	aday	şu	an	avukatlık	
yapmaktadır.	Progressive	
Melvin	Jones	Fellow	ve	
Helen Keller Knight of 
Sight	sahibidir.	Jahnke	18	

uluslararası	konvasyona	ve	13	FOLAC	forumuna	katılmıştır.	
Birçok	profesyonel	ve	toplumsal	kuruluşta	aktif	görev	alan	aday,	
özel	ihtiyacı	olan	çocukların	hakları	ve	kansere	karşı	farkındalık	
konularında	katkı	sağlamaktadır.	
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Phil Nathan

Steven D. Sherer

Salim Moussan

Beyrut-Lübnanlı	olan	Salim	
Moussan	1997-1999	yılları	
arasında	uluslararası	yönetici	
olarak	hizmet	vermiştir.	Beyrut	
St.	Gabriel	Lions	Kulübü	üyesi	
olan	aday	iki	kez	kurula	ve	
grup	liderliğine	atanmış,	çeşitli	
liderlik	forumlarını	yönetmiştir.	
Moussan	3	dili	akıcı	olarak	
konuşabilmektedir	ve	91	ülkeyi	
ziyaret	etmiştir.	Aday	27	kez	

ardışık	uluslararası	konvensiyonlara,	62	tane	bölge	forumlarına	
ve	40’tan	fazla	yerel	konferansa	katılmıştır.	

Earls	Colne-İngiltereli	olan	Phil	
Nathan	1982	yılından	bu	yana	
Lion’dur	ve	Kuzey	Woodham	
Ferrers Lions Kulübünün 
ayrıcalıklı	üyesidir.	1999-2001	
yılları	arasında	uluslararası	
yönetici	olarak	hizmet	vermiş	
olan	Nathan,	şirket	yöneticisi	
olan	bir	borsacıdır.	Nathan	
aynı	zamanda	2006	ve	2014	
Avrupa	Forumlarının	ikisinde	

de	başkan	olmuştur.	Kendisine,	hizmetlerinden	ve	başarılarından	
dolayı,	Kraliçe	II.	Elizabeth	tarafından	Britanya	İmparatorluğu	
Üye	Nişanı	(MBE)	verilmiştir.	meclisi,	izci	kulübü	gibi	pek	çok	
organizasyonda	da	görev	almaktadır.

New	Philadelphia,	Ohio’dan	
olan	Steven	D.	Sherer	1980	
yılından	beri	Dover	Lions	
Kulübünün	üyesidir.	Lisanslı	
muhasebeci	olan	Sherer	aynı	
zamanda	New	Philadelphia	
Public	Schools’da	mali	işler	
müdürüdür.	Aday	Progressive	
Melvin	Jones	Fellow	olmakla	
birlikte,	sayısız	Lions	ödüllerine	
ve	profesyonel	ödüllere	

sahiptir.	Sherer	2006-2008	yılları	arasında	uluslararası	yönetici	
olarak	hizmet	etmiş	ve	4	yıl	boyunca	Küresel	Üyelik	Takımına	
koordinatörlük	yapmıştır.

Manjimup Lions 
Blaze Aid
Gönüllülerine	
Destek	veriyor
Batı Avustralya tarihinin en büyük orman 
yangınlarından biri bu yılın başlarında 
ülkenin güney batısını vurduğunda 
Manjimup Lionları harekete geçmenin 
zamanı olduğunu biliyorlardı.

Lionlar kurtarma çalışmalarına destek 
olmak için uzaklardan gelen sayısız Blaze Aid 
gönüllülerine (birçok turist de dahil olmak üzere) 
yardım etmeyi üstlendiler. 

Başkan Dot Jacobs tarafından organize edilen 
Manjimup Lionları yaklaşık üç ay boyunca iki 
haftada bir olmak üzere 25’e yakın Blaze Aid 
gönüllüsünün yemek ihtiyacını sağladı. Bu 
yemek ihtiyacı Manjimup’un karayolu ile bir saat 
güneyinde yer alan Northcliffe’nin küçük bir 
kasabasında, Manjimup Lionlarının geçici merkezi 
olan kriket kulübünde sağlandı. 

Bölgede bulunan bütün şehirlerin kurtulmasına 
ve stok kaybının minimum olmasına rağmen, 
fazlasıyla çiftlik alanı ve tarihi bölgeler mahvoldu, 
bölgedeki vahşi yaşam zarar gördü. 

Yangının zarar verdiği tahmini 170 km 
uzunluğundaki çitin kapladığı alan Ulusal Afet 
alanı olarak açıklandı.

Kulüp üyelerinden, başka kulüplerden ve 
halktan birçok bağış kabul edildi. Bu bağışların 
içinde ağzına kadar dolu patates ve elma çuvalları 
dahi vardı.

T U R K E Y

      15 MAYIS - HAZİRAN 2015   LION



Ln. Nurdan REİSOĞLU

Merkezi İstanbul’da bulunan, Amacı; Toplu-
mumuzun eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel 
içerikli gereksinimlerinin doğrudan ya da 

Lions ve Leo kulüpleri dernekleri tarafından üre-
tilecek hizmet projeleri ile karşılanmasına ilişkin 
araştırma ve incelemeler yapmak, yardım ve kat-
kılarda bulunmak, adı geçen kuruluşlar ile üst ku-
ruluşların çalışma ve dayanışmalarına olanak sağ-
lamak olan, kurucuların ve halihazır 500’e varan 
mütevellilerin tamamı Türkiye’mizin her yöresinde 
yaygın, insanımıza ve ülkemize karşılıksız hizmet 
eden Lionlar ve Lions Kulüplerinden oluşan ve 
1/3’ü her sene değişen 6 Yönetim Çevremizi (T-U-
R-K-E-Y) temsil eden Lionların görev yaptığı Türk 
Lions Vakfı (TLV)  1984 yılında kurulmuştur.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır……

Vakfımız; amacı doğrultusunda, kuruluşundan 
bu yana birçok Lions ve Lioness kulübünün 
hizmet projelerine katkıda bulunmaya, tüm 
Lionların oyları ile de “Türk Lions’unun Tek 
Resmi Vakfı’ sıfatını üstlenerek Türk Lions’una 
şemsiye görevini sürdürmeye devam etmektedir. 

Kulüplerimizin katkıları ve Uluslararası Fonlardan 
sağlanan bağışlar ile kurulan “İstanbul Tıp 
Fakültesi Lions Göz Bankası” konusunda 
Türkiye’de ilk olup, etik değerlere saygılı olarak 
hizmet faaliyetlerine devam eden Vakfımız 
kuruluşu bir iktisadi işletmedir..   

Vakfımız ülkemizin yaşadığı 1999 büyük 
deprem felaketinde dünya Lionlarından, ağırlıklı 
olarak da Japon Lionlarından gelen 2.200.000 US 
Dolar yardımı depremde zarar görmüş insanımız 
hizmetine sunmuştur ve bu bağlamda;   

- Sakarya Üniversitesi’ne Sapanca’da 248 
yatak kapasiteli öğrenci yurdu yapılmış,

- İstanbul Üsküdar’da depremde yıkılan bir 
okul yerine 16 derslik “LİONS İLKÖĞRETİM 
OKULU” inşa ettirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağışlanmış,

- Depremzede ve özellikle dar gelirli ailelerin 
çocuklarına hizmet vermek amacı ile 
İstanbul Avcılar’da 120 öğrenci kapasiteli 
“ASLANCIK GÜNDÜZ BAKIM EVİ” yaptırılarak 
Vakıf bünyesinde iktisadi işletme olarak hizmete 
sokulmuş,

TÜRK LİONS 
VAKFI (TLV)
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- Bolu’da 21, Kocaeli’nde 21 ve Adapazarı’nda 
78 Konteynerlik Lions Deprem Köyleri 
kurularak yöre insanımızın acıları 
hafifletilmiş, aracılığımızla İngiltere’den 
getirilen 87 adet karavan İstanbul İli 
Deprem Koordinasyon Merkezi’ne 
bağışlanmıştır.

Ve olmazsa olmaz….. Eğitim….

Karşılıksız hizmet çalışmalarını Laik, 
Demokratik, Çağdaş Atatürk Türkiyesi çizgisinde 
sürdüren, ülkemizin en önemli sorununun çağdaş 
eğitim olduğu bilinci ile hareket eden Vakfımız, 
eğitim konusundaki çalışmalara özel bir önem 
vermektedir.

Bu anlamda, Yönetim Çevrelerimizin Vakfımız 
haricinde kendi içlerinde binlerce öğrenciye 

Lions Vakfı Eğitim Bursu Banka Hesabı: 
Akbank Şişli Şb. (Şb.Kodu: 054) Hesap No: 113378 

IBAN: TR58 0004 6000 5488 8000 113378 

Türk Lions Banka Hesabı: (Komisyonsuz Hs.)
Akbank Perpa Şb. (Şb.Kodu:633) Hesap No:12110                                                                                                                          

IBAN: TR 34 0004 6000 3388 8000 0121 10

burs vermeleriyle birlikte, Lions kulüplerinin 
sponsorluğunda, Vakıf bünyemizde 1996 yılında 
tesis edilen “TÜRK LİONS EĞİTİM BURSU” 
ndan, mevcut yönetmeliğimize göre, bugün 
kulüplerimizin önerdiği 347 orta ve yüksek 
öğrenimde okuyan öğrenci faydalanmaktadır. 

Ve…. Yüreğimizden gelen 
teşekkürlerimizle;

Türk Lions’unun kurucusu Prof.Dr.Fahrettin 
Kerim Gökay’ın adını taşıyan “Türk Lions 
Fahrettin Kerim Gökay Hizmet Gönüllüleri 
Ödülü’ Vakfımızın en üst düzeydeki hizmet 
ödülüdür ve insanlığa hizmet eden herkese 
verilmektedir. Hayırsever dostlarımızın, sizlerin, 
bağış ve yardımlarınız mali gücümüzü arttıracak 
ve böylelikle ülkemiz insanına daha fazla hizmet 
götürmemize olanak tanıyacaktır.              

BAĞIŞLARINIZ İÇİN
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10          Mart 2015 günü gerçekleştirdiğimiz 
ve elde edilecek gelirin Sığınma Evi 
için kullanılacağını duyurduğumuz 

“ÜLKEMDE KADIN OLMAK” konulu panelimizden 
elde edilen gelir ve bağışlar; Türkiye Barolar 
Birliği ve Yenimahalle Belediye Başkanlığının 
işbirliği ile hayata geçirilen ve adresi gizli  tutulan, 
Türkiye’ nin en  büyük ve  kapsamlı,  modern  
YAŞAM EVİ’nin (doktor odası, revir, rehberlik 
odası, psikolog odası, kreş, 9 misafir odası, fitnes 
salonu, 2 hobi odası, engelli misafir odası,  emanet 
odası, sığınak, kütüphane, güvenlik odası, yangın 
çıkış merdiveni,  çocuk oyun parkı,  7/24 kameralı 
güvenlik  hizmeti,  12 banyo, çocuklar için etüd 
odası) tefrişinde kullanılmış ve  sığınma evinin 
hizmet vermesine  katkıda  bulunulmuştur. 

Yenimahalle Belediyesi yetkilileri ile yapılan 
görüşmeler sonucunda YAŞAM EVİ’nde;  

“OYUN ODASI”

“OKUMA ODASI” 

“GİYSİ ODASI”na   

‘LİON ZEHRA GÜROL’ adı verilmek suretiyle 
tefrişi, 118-U Yönetim Çevresi” Kadın ve Aileye 
Yönelik Hizmetler Koordinatörlüğü” tarafından 
üstlenilmiş ve koordinatörlüğümüz; katılımcı 
kulüplerin başkanları ve komite üyelerinden 
oluşan çok kıymetli 22 LION kardeşimiz ile 

“Ülkemde	Kadın	Olmak”	
118-K	Genel	Yönetmeni

çalışmalarını yürütmüş, ZEHRA GÜROL isminin 
yer aldığı tabelalar, Yaşam Evi’ne yerleştirilmiş ve 
projeyi başarı ile sonuçlandırmıştır.

SIĞINMA EVİ PROJESİ‘ ne katılmayı kabul 
eden ve bu nedenle davetiyelerde ev sahibi /  
katılımcı kulüp olarak yer alan ve başlangıçtan, 
teslimatın yapıldığı son güne kadar her an maddi, 
manevi destek veren, soğuk  kış  günlerinde  
toplantılara  katılan, davetiyelerin basımı ve 
tesliminde  görev alan, bağışları  toplayan, 
eşyaların paketlenmesi ve kolilenmesinde çalışan, 
teslim edilen eşyaların dökümünü hazırlayan, 
300 adet kitabın bağış yoluyla temin edilmesini 
sağlayan, tabelalarda kullanılacak Zehra Gürol 
fotoğrafları için  araştırmalar yapan ve fotoğrafları 
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temin eden, dizayna karar veren, 60 koli giysi 
temin ederek  3 ayrı (bebek odası / kız ve erkek 
çocuk giysi odası / yetişkin giysi odası) giysi 
odasının tefrişini sağlayan,  proje kapsamı dışında 
olmakla beraber gelişen ihtiyaç  nedeni ile doktor 
odası ve revir için  sağlık malzemelerini  temin 
eden, oyun  odasını bayram yerine çeviren 
çalışmalarımızı ilmek ilmek örerek, projenin başarı 
ile sonlandırılmasındaki emekleriniz için  sonsuz 
teşekkür  ve minnet duygularını sunuyoruz.

“OYUN	ODASI”	“OKUMA	ODASI”	“GİYSİ	ODASI”
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“Sokak Kitaplıkları” 
Pg. A. Şima SUNDER (DG)
118-E	Genel	Yönetmeni

Dönemimizin başında 
Eğitim Hizmetleri 
Koordinatörümüz 

Sibel Güllü; 7. BB Birten 
Bilecik, 8. BB Figen Erdikler  
ve Kitaplıklar Kom. Bşk. 
Naciye Erkman ile İst 
Marmara, Yeşilyurt Feneri, 
Dikilitaş, GOP&Topkapı, 
Ataköy, Eminönü, Eyüp, 
Vefa Lions Kulüplerimizin 
öncülüğünde  başlatılan 
“Sokak Kitaplıkları” projesi 
fikrini  benimle paylaştığı 
zaman çok mutlu olmuştum. Dönem hedeflerimiz 
arasında kitap okumayı sevdirme ve kitap 
kampanyalarını destekleyen projeler  konusuna 
öncelik vermiştik.

4. Kesimin hazırladığı Kumbaralar; bu projede 
kullanılmak üzere Başkanlar Okulumuzdan 
başlayarak, kulüplere dağıtıldı....

Bu sırada Genel Yönetmen Takımız ve Sibel 
Başkanımızla Bakırköy Belediye Başkanımız 
Dr. Bülent Kerimoğlu’ nu ziyarete gittik. Ziyaret 
konularımız arasında “Sokak Kitaplıkları” 
projemizi de sunduk. Çok beğenildi ve birlikte, 
parklarda bahar aylarında peş peşe Kitaplıklar 
açma sözünü aldık.
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İlk kitaplığımız 15 Mayıs 2015  Cuma günü  
15.00’de Bakırköy İlçesi Ataköy’de Atilla İlhan 
Parkı’nda  büyük bir coşku ve şenlikle açıldı. 
Kullanışlı ve güzel bir tasarımla çiçeklerle 
donanmış bir köşede tam Değerli Atilla İlhan 
Ustanın elinde kitap, bize bakan heykelinin 
karşısında hizmete açıldı. Kitaplığımıza Atatürk ile 
ilgili kitaplar çoğunlukta olmak üzere 250 kitap 
yerleştirildi ve çok yakınımızda Zübeyde Ananın 
heykeli olması çok anlamlıydı.

Belediye Başkanımız açılış konuşmasında   
İlçede 10 Parkta daha Sokak Kitaplığı açılışı 
yapılacağı müjdesini verdi. Belediye Başkanımız, 
Millet Vekilimiz Muharrem İnce, Lions Ailemiz ve 
halkımızla açılışı yaptık..

Kitaplık Projemizin  yaratıcısı Sibel Güllü 
Başkanımız ve Yönetim Çevremiz Eğitim 
hizmetlerine emek verenlerin  hayalleri gerçek 
olmuştu.. Sokak Kitaplıkları 118-E Lions Yönetim 
Çevremizle anılacak..

Sadece bizim değil Uluslararası Başkanımız Joe 
Preston’un da hedefleri arasında Kitap okumayı 
teşvik, RAP projesi ön sırada olduğu için, işbirliği 
yapan,destek veren kitap temin eden kulüpleri LCI 
100. yıl ödüllerine hak kazanmış olacaklar....

Bu kadar güzelliği ve başarıyı bir arada 
yaşamanın mutluluğunu, keyfini paylaştık.

Böyle  değerli bir hizmetin gerçekleşmesi için 
Genel Yönetmen Yardımcımız Neslihan Keçeci 
içten destek verdi, ilişkileri sürdürdü. Yıl boyunca  
güçlü bir ekip çalışması sergilendi. Başlatılan ve 
hala devam eden “Kitap Toplama” Kampanyamıza 
kulüplerinden  büyük destek geldi. Lions 
Merkezimiz kitaplarla doldu. Kitapların  temininde  
başta Mustafa Acar, Besbülent Şimşek ve 
Rahmi Çakıroğlu Başkanımız olmak üzere  pek 
çok Lion ve Leo liderin katkısı unutulamaz... 
Teşekkürlerimizi sunuyorum.

Katılım ve sorumluluk duyguları ile yanımızda 
olan Değerli Lion ve Leo liderlerimizle daha nice 
başarıları paylaşmak dileğiyle.
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Maharashtra’nın ışıldayan başkenti olan 
Bombay, Hindistan’daki en zengin şehirdir.

18.4 milyon insan popülasyonu ile Bombay, 
diğer şehirlerden daha fazla milyoner ve bilyoner-
lere ev sahipliği yapmaktadır. Buna rağmen bu 
metropol son derece kötü durumda olan yoksullu-
ğun, kemikleşmiş olan işsizliğin ve umumi sağlık 
hizmetlerinin eksikliğinin acısını çekmektedir. 
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) ve Hin-
distan’daki Lionlar bu ihtiyaçlara el uzatmak için 
büyük bir adım atıyorlar.

Lions Nirman Sağlık Merkezi (Lions Nirman 
Health Center) neredeyse 30 yıldır yüzlerce az ve 
orta gelirli ailelere oftalmoloji, jinekoloji, diş he-
kimliği, patoloji ve fizik tedavi uzmanlık dallarında 
danışmanlık ve tedavi hizmeti sunmaktadır. Yakın 
dönemde 323-A3 Yönetim Bölgesi Lionları, Lions 
Nirman Sağlık Merkezine ekipman sağladıkları için 
30,000$ olan LCIF Standart Bağış’ı ile ödüllendiril-
diler. Sağlık merkezi Versova Lions Kulübü tara-
fından sahiplenilmiş ve işletilmektedir. Bu merkez 
LCIF ve yerel Lionlar sayesinde, daha fazla insana 
daha modern bir teknoloji ile yardım edebilecek-
tir. 

Bombay’daki sağlık merkezine erişim eksikliği 
bir yana, evsizlik de başlı başına bir problemdir. 
323-A3 Yönetim Bölgesi Lionları, sokak çocuk-
larına yardım eden bir sivil top-
lum kuruluşu olan Samatol Vakfı 
(Samatol Foundation) ile birlikte 
çalışarak evsiz ve sokaklarda ya 
da tren istasyonları depolarında 
yaşayan çocukların bakımlarını 
sağlamaktadır. 

Yakın zamana kadar, Lionla-
rın bu çocukları rehabilitasyon/
iyileştirme için götürebilecekleri 
hiçbir yer yoktu. Şimdi LCIF’in 
kendilerine sağladığı 26,822$ Stan-
dart bağış ile sokak çocuklarına 
bakımevleri tesis edebiliyorlar. Bu 

bağış Lionların, en çok ihtiyacı olan çocukların ha-
yati ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek adına, 
Samatol Vakfı ile olan ortaklığının genişletmesine 
olanak sağlamaktadır. 

Yılda altı kez, sokak çocukları tren istasyonla-
rından alınıp bakımevlerinde bulunan ve yemek, 
barınma, danışmanlık ve medikal bakım hizmetleri 
sağlanan rehabilitasyon kampına götürülmekte-
dir. Bu rehabilitasyon kampının amacı çocukları 
aileleriyle yeniden bir araya getirmektir. Eğer bu 
mümkün olmuyorsa, çocuklar mesleki eğitimler 
gibi uzun dönem yardım sağlayan kuruluşlara 
yerleştirilir. Rehabilitasyon kampı her iki durumda 
da, çocukları sokağa dönmekten uzak tutmayı he-
defler.  Kamp, her yıl 240’dan fazla çocuğa hizmet 
etmektedir. 

LCIF ve yerel Lionlar, Bombay ve çevresinde, 
kaliteli sağlık hizmetlerine erişim ve yardıma muh-
taç gençler için sosyal destek konularında aktif bir 
şekilde çalışmaktadırlar. Lions Kulübünüzün LCIF 
Standart Bağışı’na nasıl başvuruda bulunacağını 
öğrenmek için www.lcif.org internet sitesini zi-
yaret edebilirsiniz.

Bombay’da İkinci Bir Şans
Verilen Sokak Çocukları
Çeviri: Ekin	Duran
Cassandra Bannon 
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KARAGÖZ LIONS’UN 15. KURULUŞ YILI 
GÖRKEMLİ BİR DAVETLE KUTLANDI…
118-K	Genel	Yönetmeni

KKaragöz Lions Kulübü üyeleri, 15. 
Kuruluş Yılı adına düzenlenen görkemli 
davette biraraya gelerek, 15 yıllık hizmet 

serüvenini gururla ve coşkuyla kutladılar.

Club Altın Ceylan’nda gerçekleştirilen geceye 
Karagöz Lions Kulübü Başkanı Sinem Uğurgün, 
kulüp yönetimi ve kulüp üyeleri katılırken, Lions 
118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Nejat 
Yahya ve 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı birçok 
kulüp başkanı ile üst düzey Lions Yöneticileri de 
gecede yer aldı.

Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz 
Hacivat gösterisi ile başlayan gece, salondaki 
konuklardan Karagöz Lions Kulübü hakkında 
görüş alınmasıyla devam etti. Lions 118-K Yönetim 
Çevresi Federasyon Başkanı Nejat Yahya da, 
Karagöz Lions’un 15. Yıl Dönümü’ne özel yazdığı 
ve bestesi kendine ait olan şarkıyı seslendirerek, 
davete renk kattı.

Gecenin anlam ve önemine ilişkin 
açıklamalarda bulunan Karagöz Lions Kulübü 
Başkanı Sinem Uğurgün, geceye gösterilen 
yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “15 yıl boyunca insanlık adına hizmet 
etmiş kulübümüzün bu dönemki başkanlığını 
yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Karagöz 
Lions Kulübü olarak, insanlığa hizmet için 
çıktığımız bu yolda 15. yılımızı doldurmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Ümit ediyorum ki, 15 
yıldır yanan hizmet ateşimiz yıllar geçtikçe daha 
da alevlenecektir” dedi.

Karagöz Lions ailesine 2 yeni üye katıldı

Gecenin ilerleyen bölümlerinde gerçekleştirilen 
üye alım töreninde Arzu Öneyman ve Dr. Gürhan 
Soyer de Karagöz Lions ailesine dâhil olmanın 
mutluluğunu yaşadılar. Üye alım töreniyle devam 
eden davet, 15. Yıl Dönümü’ne özel olarak 
hazırlanan pastanın kesimiyle son buldu.
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Ankara Hisar Lions Kulübü’nün 30. Kuruluş 
Yıldönümü’nü Kutladık 
Ln. Erdoğan Tan 
118-U	Genel	Yönetmeni

Ana felsefesi hizmetin ulaşamadığı sosyal 
toplum konularında ve karşılıksız hizmet 
anlayışı içinde kendilerinden daha az şans-

lı insanlara yardım etme olan Türk Lionsu’nun 
etkin kulüplerinden biri olan Ankara Hisar Lions 
Kulübü 23 kurucu üyesi ile birlikte 1985 yılında 
Lions camiasına katılmıştır. Kuruluşundan bugüne 
kadar geçen 30 yıllık süre içinde Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği istikamet yolunda laik, de-
mokratik ve sosyal devlet anlayışından hiçbir ödün 
vermeden karşılıksız hizmetleri ile topluma destek 
olmuş olan Ankara Hisar Liions Kulübü bundan 
sonra da daha etkin biçimde destek olmaya de-
vam edecektir.

İnsani değerleri yüceltmenin, ulusal ve ulusla-
rarası sevgi ve anlayış ruhu yaratmanın bir erdem 
olduğu karinesinden hareketle Lions camiası için-
de saygın bire yere sahip olduğunun bilincindeki 
Ankara Hisar Lions Kulübü 30. kuruluş yıldönü-
münü 21 Şubat 2015 tarihinde görkemli bir şekilde 
kutlamıştır. 

Kuruluş kutlamasının ilk adımına Ata’nın ebedi 
istiratgâhının ziyareti ile  başlanmış, kulüp üye-
leri ve aileleri bu Yüce insanın huzurunda saygı 
ile eğilmişlerdir. Kulüp başkanı Ln Erdoğan Tan 
tarafından anı defterine yazılan yazıda şu satırlara 
yer verilmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Ulu Önderimiz, Büyük İnsan Mustafa Kemal ATA-
TÜRK, Huzurunda saygı ile eğilirken Cumhuriyet 

değerlerinin en güçlü savunucuları olarak büyük 
bir özlemle buradayız. Bizlere kazandırdığınız 
Cumhuriyetin değerlerine hiç şüphesiz bugün 
daha çok ihtiyacımız var. Bizler demokratik, laik 
ve sosyal devlet anlayışından asla taviz vermeme-
ye kararlıyız. Bu ideal için sonuna kadar savaşa-
cağımıza emin olabilirsiniz. Her geçen gün artan 
özlem ve hasretle Hisar Lions Kulüp Üyeleri ve 
aileleri olarak aziz hatıranız önünde bir kere daha 
saygıyla eğiliyoruz.” 

Kutlamaya akşam Nazım Hikmet Ran Kültür 
Merkezinde verilen kokteyl ile devam edilmiş, 
kokteylin ardından 118-U Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmeni Ln. Zehra Gürol’un da hazır bulundu-
ğu gecede 30 yıllık 3’ü kurucu olmak üzere beş 
üyeye 30. Yıl anı yüzükleri takılmış, akabinde 
Hisar Lions Kulübü’nün kısa bir tanıtım filmi izlen-
miştir.  Gecenin görsel sunumu AFTUD - Anadolu 
Folklor Turizm ve Dayanışma Vakfı tarafından ger-
çekleştirilmiştir.

Binlerce yıl aldı yolculuk

Bir suyun sesi vardı bir de rüzgârın

İnsanoğlu Tarih sahnesine çıkışıyla birlikte 
fark etti gizemimi 

Işık benden yükselir dünyaya 

Dünya benden bakar hayata

Dünyanın parmağına takılı bir yüzüktür 
Anadolu

Yeniden bağlanacaksın geçmişten geleceğe 

doğudan batıya

“Borcumuz Var Anadolu’ ya ve Ona Değer Ka-
tanlara” adlı gösteri Anadolu’yu simgeleyen bilge 
kişi ile açılmış; Yunus Emre, Mevlâna, Neşet Ertaş, 
Kazancı Bedih, Yörük Ali, Özay Gönlüm, Kâmil 
Sönmez ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 
halkoyunları gösterisi eşliğinde anılmıştır.  Halay, 
Çerkez, Kaşık, Karadeniz , Trakya ve Ege yöre-
lerinden çeşitli oyunlar sergilenen gösteride Ln. 
Sezai Çakmak ve Ln. Cafer Gül önderliğinde kulüp 
üyesi bazı kardeşlerin sahne alarak kısa ama çok 
anlamlı folklor gösterisi sunması geceye apayrı bir 
renk katmıştır. Gösterinin finalinde Anadolu’nun 
düşmandan kurtuluşu sembolize edilmiş,  bilge ki-
şinin muhteşem oyunu ile taçlanmıştır.      
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Zaman değişiyor, Lions’un da bu değişime 
ayak uydurması ve hatta değişimin önüne 
geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda PDG John 

Muller ilerlemenin inovatif/yenilikçi yolunu ince-
liyor. 

Günümüz değişim dünyasında, değişim 
süreklidir. Değişmeyen veya değişemeyen in-
sanlar birçok farklı durumda toplumun gerisin-
de kalacaklardır. 

Yaklaşık 100 yıldır bize hizmet eden olan ku-
lüp yapısı, gelecekte de en iyi şekilde hizmet vere-
cek olan en uygun yapı olmayabilir. 

Başka diğer deyişle, bizlerin bugün bildiği ku-
lüp yıllar içinde ‘gerçek kulüp’ ya da ‘klasik kulüp’ 
olmayabilir. Engelliler, gençler-yaşlılar, çalışan 
çiftler ve erken emekli olanlar gibi gruplara dahil 
olmamız toplum tarafından talep edilmektedir. 
Peki bizler kulüp yapımızın içinde toplum çeşitlili-
ğini nasıl sağlarız? Olgunlaşmakta olan Leo’larımız, 
genç profesyonellerimiz, baby boomerlar ve belirli 
projelere veya olaylara katılmak isteyen gönüllüler 
için “Lions’a giden yolu” nasıl belirleriz?

Yöneticimiz Rob Oerlemans’ın Hamburg Kon-
vansiyonunda gerçekleşen Leo/Lion Zirvesi’nde 
sunduğu gibi; Avustralya okaliptüs ağacından baz 
alınan modelimizi lütfen göz önünde bulunduru-
nuz. Bu modelde birden fazla kulüp dalı kendi 
egemenlik alanlarına sahip olup, bir yandan da 
aynı “ana” Lions kulübünün bünyesinde birlikte 
çalışabilmektedirler. Bu kulüp dalları birbirlerini 

organizasyonlarda, projelerde ve aktivitelerde des-
tekleyebilmektedirler. Ana kulüp “idari merkez” 
haline gelir ve bahsi geçen kulüp dallarını destek-
ler. 

Yukarıdaki paragrafta açıklanan modelde,  ana 
kulüp üyeleri 35-70 yaşları arasında olup idari des-
tek, teknik bilgi ve proje organizasyonu konusun-
da uzman olan üyelerden oluşur. Kulüp dallarının 
yapısı şu şekilde olabilir:

•	 Kulüp Dalı A – Genç Pofesyoneller Aylık 
Kahvaltı Kulübü

•	 Kulüp Dalı B – Kıdemli Lion’lar: Artık ağır 
işlerde çalışamayan ancak yetenekleri dahilinde 
halen projeleri ve aktiviteleri üstlenmek isteyen 
kıdemli Lion’lar bu dalda bulunur.

•	 Kulüp Dalı C – Leo/Lion Kulübü

•	 Kulüp Dalı D – Okul Bazlı Öğretmenler ve 
Ebeveynler Grubu: Yıllık okul kutlamalarını 
ve okul ile alakalı bağış programlarını organize 
eden Lion’lar. 

•	 Kulüp Dalı F – Yerel Futbol / Spor Kulübü: 
Genç toplumu çeşitli zararlı aktivitelerden 
(uyuşturucu vb.) uzak tutmak amacıyla, ortak 
projelerde Leo/Lion Dalı ile çalışabilecek olan 
daldır.

•	 Kulüp Dalı G – Özel İlgi veya Engelli İnsanlar 
Grubu

•	 Kulüp Dalı H – Etnik ve Kültürel Çeşitlilik 
Grubu

Belki de bu çabalayan gruplar yok 
olup gitmek yerine kulüp dalı olarak 
devam edip, yerel bir merkez kulübe 
bağlı olabilirler. Böylelikle küçük şehir-
ler Lions varlığından mahrum edilme-
miş olur. Sizin fikirlerinize açığım, hatta 
bir görev yayınlıyorum! Bazı kulüpler 
zaten onlara bağlı kulüp dalı ya da 
dallarına çoktan sahipler. Hangi kulüp 
ilk olarak beş kulüp dalını iki yıllık de-
neme süresince üstlenerek; belirlenmiş 
geri bildirimler ve karşılaşılan görev-
lerin sonuçlarını alarak, başarılarını ve 
geçirdikleri süreci Lions Ailemizle pay-
laşmayı ister? Sizlerden haber almayı 
bekliyorum.

PDG John Muller, GMT Area Leader MD201

GELECEĞİN LİONS KULUBÜ 
T U R K E Y
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Ln. Sibel ENGİN
118-T	İstanbul	Ulus	Lions	Kulübü	Başkanı

İstanbul Ulus Lions Kulübü olarak geçtiğimiz yıl 
Veysel Vardal Körler Okulu ile Evrim Okulları ile 
ortaklaşa sürdürmüş olduğumuz okuma projesini 

bu yıl değişik bir boyutta gerçekleştirmek istedik 
ve Özel Evrim Okulları ile yaptığımız görüşmeler 
sonunda olumlu yanıt alınca Lions’un amaçları çer-
çevesinde olan engellilere el uzatmak amaçlı proje-
yi başlattık. Engelliler Komitesi Başkanı Sn.Ln. Nu-
ran Koçdur’la yapılan görüşmeler sonucu Down’lı 
gençlerle Özel Evrim Okulu öğrencilerinin çeşitli 
olaylarda iletişimde olmalarının her iki taraf için de 
çok yararlı olacağı bir kez daha onaylandı ve proje 
hayata geçirildi.                                 

Bir grup öğrenci Engelliler ve Down’lılar ile il-
gili bir araştırma çalışması ve sunum  yaptılar.   Ö. 
Evrim Okulundan öğrencilerin Down’lılarla ilk te-
masları Mecidiyeköy’deki Down Kafe’de bir öğle 
yemeği ile gerçekleşti.  25 Öğrenci bu kafede servis 
yapan Down’lı gençlerle tanıştı ve annelerinin yap-
tıkları yemekleri büyük keyifle yiyip onlarla sohbet 
ettiler. Down’lı bir gencin anılarını yazdığı Pelince 
kitabını satın aldılar.  Bu gün sonunda dostluğun 
engel tanımadığını anladılar. 

İkinci birliktelik 10 tane Down’lı gencin Özel 
Evrim Okullarına ziyareti ile gerçekleşti.  Öğrenciler 
onlara Nazın Hikmet’in “Sevdalı Bulut” eserinden 
masallar okudular, karşılıklı tekerlemeler sunup 
şarkılarla dans ettiler.  Daha sonra bahçede birlikte 
çeşitli sportif yarışmalar yapıp basketbol oynadı-
lar.  Okuldan ayrıldıklarında iki tarafın tezahüratı 
görülmeye değerdi.  En ilginç yanı da öğrencilerin 
hiç beklemediği şekilde bir Down’lının maçlardaki 

118	T	İstanbul	Ulus	Lions	Kulübü	
Özel	Evrim	Okulları	İle	“Down’lı Dostlar’la Elele”	Projesi

amigolar misali onları tezahürata yönlendirmeleriy-
di.  Ayrılmak zor oldu ama yeniden birlikte olma 
planları onları mutlu etti ve öğrenciler Down’lılara 
Sevdalı Bulut kitaplarını hediye ettiler. 

Üçüncü beraberlik ise 7 Mayıs Perşembe günü 
Dünya Günü kutlamaları çerçevesinde Emirgan 
Lale Bahçesinde gerçekleşti.  Ö. Evrim okulların-
dan 27 öğrenci ile birlikte 7 Down’lı genç okulda 
buluşup birlikte Emirgan Lale Bahçesine gittiler.  
Burada çeşitli oyunlar  oynandıktan sonra gruplar 
halinde, (her bir grupta Down’lı dostun da oldu-
ğu) Hazine Avı yarışması yapıldı.  Bulunan hazine 
parçaları parktaki çeşitli noktaların bulunması ile il-
giliydi. Kazanan grubun hediyesi mP3ler oldu.  Ha-
zırlanan piknik paketlerindeki yiyecekler yendikten 
ve piknik sahasında sportif yarışmalar yapıldıktan 
sonra okula dönüldü.  Dostlukların iyice pekiştiği, 
birlikte eğlenildiği çok keyifli bir gün yaşamanın 
yansımaları gözlerden okunuyordu.

Proje boyunca gözlemlediğimiz sevgi ve anla-
yış ortamında engellerin olmadığı ve sınırların çok 
kolay aşılabilir olduğu.  Tabu kabul edilen konula-
rın gençler tarafından heyecan ve olgunlukla karşı-
landığı da şaşırtıcıydı. Projemizin gerçekleşmesinin 
yararına ve Hizmetin sürekli olmasının daha etkili 
olacağına inandığımız ve Hizmetin kalıcı olmasını 
planlandığımızdan bu yıl yapılanları başlangıç ola-
rak kabul ediyoruz ve Down’lı Dostlarla Projemizi 
gelecek yıl da Özel Evrim Okulu öğrencilerinden 
bir sınıfın ev sahipliğinde her ay değişik etkinlikler-
le sürdürmek amacımız olacak. 
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Gemlik Lions Kulübü 
Üye Alım Töreni 
Gerçekleştirdi

Hacivat Karagöz 
Gölge Oyunu…

118-K	Genel	Yönetmeni

118-K	Genel	Yönetmeni

Gemlik Lions Kulübü üye alım töreni Almira 
Otel’de gerçekleşti. Toplantıda konuşan 
Gemlik Lions Kulübü Başkanı Taner 

Hacıoğulları, “Yeni üyemiz ile birlikte gönüllülük 
esasına dayandırdığımız projelerimiz hız kesmeden 
devam edecektir” dedi.

Ahmet Rasim Öztürk’ün yönetmenliğini yaptığı 
törene Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon 
Başkanı Nejat Yahya, Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Taner Hacıoğulları ve Gemlik Lions 
Kulübü üyelerinin yanı sıra Lions 118-K Yönetim 
Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları ve üyeleri 
katılırken, yeni üye Filiz Güneş düzenlenen 
törenle kulüp rozetini taktı.

Geceye katılım sağlayan herkese teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Taner Hacıoğulları, “Bugün burada 
kulübümüzün yeni üyelere kapı açmasının 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni üyemiz ile birlikte 
gönüllülük esasına dayandırdığımız projelerimiz 
hız kesmeden devam edecektir. Gün geçtikçe yeni 
üye alımlarımızla büyümeye devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Gecenin anlam ve önemine ilişkin bir konuşma 
yapan Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon 
Başkanı Nejat Yahya ise, “30 Haziran 2015’e doğru 
yelken aldık. Önümüzde çok anlamlı aktiviteler 
var. Lions dünya başkanımızın da dediği gibi 1 kişi 
dahi olsa üye yapın. Ve siz Gemlik Lions Kulübü 
olarak bunu başardınız. Tüm Lions kulüplerimize 
üye alım törenleri için minnettarım” diye konuştu.

Geleneksel Türk Gölge Oyunu 
Karagöz Hacivat gösterisi 
ile başlayan gece, salondaki 

konuklardan Karagöz Lions Kulübü 
hakkında görüş alınmasıyla devam etti. 
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon 
Başkanı Nejat Yahya da, Karagöz Lions’un 
15. Yıl Dönümü’ne özel yazdığı ve bestesi 
kendine ait olan şarkıyı seslendirerek, 
davete renk kattı.

Gecenin anlam ve önemine ilişkin 
açıklamalarda bulunan Karagöz Lions 
Kulübü Başkanı Sinem Uğurgün, geceye 
gösterilen yoğun ilgiden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “15 yıl 
boyunca insanlık adına hizmet etmiş 
kulübümüzün bu dönemki başkanlığını 
yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 
Karagöz Lions Kulübü olarak, insanlığa 
hizmet için çıktığımız bu yolda 15. yılımızı 
doldurmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Ümit ediyorum ki, 15 yıldır yanan 
hizmet ateşimiz yıllar geçtikçe daha da 
alevlenecektir” dedi.
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Yeni program, Lions’u iyileştirmeye ve yeni kulüp-
lerin kurulmasına yönelmiştir.

2015 yılında 18 yeni üyesiyle üye sayısını 
299’a yükseltmiş olan Teksas’daki Conroe Noon Lions 
Kulübünün bulduğu üyeler, kulübün sunduklarını kabul 
eden insanlar olmuştur. Kulübe yeni katılan Lionlara ne-
den katıldıkları sorulduğunda çeşitli cevaplar alınmıştır. 
“Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek amacıy-
la”, “Kulüpteki iyi insanları tanımak için” ve “Hizmet be-
nim tutkumdur” bu cevaplardan sadece bazılarıdır. 

Uluslararası Lions Kulüplerinin 2017 yılında kutla-
yacakları yüzüncü yıldönümleri yaklaşırken, diğer ku-
lüplerin de yeni üye eklemek konusunda aynı şekilde 
başarılı olmayı denemeleri beklenmektedir. Uluslararası 
Lions Kulüpleri üyeliğin büyümesini şansa bırakmamak-
tadır. Üyelik Ödülleri Programı (Membership Awards 
Program) yüzüncü yıldönümü ile birlikte başlamaktadır. 
1 Nisan’dan 30 Haziran 2018’e kadar sürecek olan prog-
ram dahilinde, yeni üyeler ya da sponsor kulüpler geti-
recek olan Lionlar ve kulüpler güzel bir rozet, sertifika 
ve peçl alacaklardır.

“Bu, hizmet yeteneğimizi arttırarak hizmet verme-
miz için büyük bir şans.” diyen Uluslararası Başkan Joe 
Preston sözlerine şöyle devam eder. “Ben tüm Lionları 
ve kulüpleri yeni Lionları geliştirerek ve yeni kulüpler 
kurarak hizmet yeteneğimizi geliştirmeye kendilerini 
adamaları konusunda cesaretlendiriyorum.” 

1 Nisan 2015 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 
yeni bir üyeye destek olan bir Lion yüzüncü yıldönümü 
sponsoru olarak takdir edilecek ve sınırlı sayıda olan 
rozet ile sertifika alacaktır. Bunun yanında, aynı tarihler 
arasında yeni bir kulübün kurulmasında yardımcı olan 
Lion da rozet ve sertifika sahibi olacaktır. Yeni bir kulü-
bün kurulmasında birden fazla Lion görev alıp yaptıkları 
işler takdir edilebilir.  

Ödül programının birden fazla takdir seviyeleri var-
dır. 

1. Eğer yeni bir Lion ya da kulüp bir yıl ve bir gün iyi 
konumda kalmaya devam ederse, sorumluluk sahibi 
Lion ya da Lionlar “Gümüş Yüzyıl Lion”u ile ödül-
lendirilip bir rozet daha  kazanacaklardır.

2. Eğer yeni bir Lion ya da kulüp iki yıl ve bir gün iyi 
konumda kalmaya devam ederse, sorumluluk sahibi 
Lion ya da Lionlar “Altın Yüzyıl Lion”u ile ödüllendi-
rileceklerdir. 

3. Yukarıdaki maddelerle aynı şekilde, fakat Lion ya 
da kulüp üç yıl ve bir gün iyi konumda kaldığı du-
rumda sorumluluk sahibi Lion ya da Lionlar “Elmas 
Yüzyıl Lion”u olarak onurlandırılacaklardır. 

Bu takdir seviyelerinde bahsi geçen kulüplerin veya 
Lionların iyi durumda kalmaları durumu şu şekilde 
açıklanabilir. Kişi başına düşen uluslararası vergilerin ta-
mamen ödenmiş olması, ödenmemiş bakiyelerinin 50$’ı 
geçmemesi ve ödemenin vadesinin 90 günden fazla 
geçmiş olmaması gerekmektedir.  

Gümüş Yüzyıl Lionlarının isimleri ayrıca LCI internet 
sitesinde görülecektir. Altın Yüzyıl Lionlarının isimleri 
internet sitesinde görülmekle birlikte bölge toplantıları, 
bölge ve çoklu bölge konvansiyonlarında tanınacaktır. 
Elmas Yüzyıl Lionları ise diğer seviyeleriyle aynı tak-
dirleri paylaşmanın yanı sıra, isimleri LION Dergisinde 
listelenecektir.

Kulüpler ayrıca üyelik katkılarına göre çeşitli takdir 
seviyeleriyle ödüllendirileceklerdir. 

1. Prömiyer Yüzyıl Lion Kulübü; 2015, 2016 ve 2017 
yılları boyunca en az üç adet yeni üye katkısında 
bulunan kulüpler olacaktır. Bahsi geçen yeni üyeler, 
iki yıl ve bir gündür aktif olmak zorundadırlar. Bu 
takdir seviyesindeki kulüpler üye katkısı yerine, yine 
belirtilen yıllarda, yeni bir kulübün destekçisi olabi-
lirler. Üyeler için geçerli olan koşul yeni kulüp için 
de geçerlidir; yeni kulüp iki yıl ve bir gündür aktif 
olmak zorundadır. Koşullar gerçekleştirildiğinde 
Prömiyer Yüzyıl Lion Kulübüne peç verilecektir, ku-
lübün ismi LCI internet sitesinde görülecektir. Ayrıca 
uluslararası konvansiyonlarda, bölge toplantılarında, 
bölge ve çoklu bölge konvansiyonlarında tanınacak-
lardır.

2. Birinci Sınıf Yüzyıl Lions Kulübü; 2015, 2016 ve 2017 
yılları boyunca her yıl en az üç adet 
yeni üye sağlayan veya her yıl yeni 
bir kulüp destekçisi olan kulüpler 
olacaktır. Bu kulüp Prömiyer Yüzyıl 
Lion Kulübüyle aynı şekilde onur-
landırılacak, buna ek olarak bölge 
valisinin takdim ettiği özel bir ödül 
ve kulübün her üyesine özel olarak 
hazırlanmış rozetle takdir edilecektir. 

Detaylı bilgiler Uluslararası Lions 
internet sitesinde bulunabilir.

Yüzüncü Yıldönümü 
Kutlaması Üye Ödülleri 
duyuruldu

L I O N S  C L U B S  I N T E R N A T I O N A L  C E R T I F I C A T E  O F

Centennial Club Organization
Presented to

For providing the greatest assistance 

in the organization

of a new Centennial Lions Club, as

determined by the district governor.

District Governor
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Engelliler için Rüya Sahası Yapıldı
Çeviren: Danyal Kubin, PDG 

Chris Branan Beyzbol küçükler liginde oy-
nayan bir çocuk. Bir zaman sonra küçükler 
liginde koçluk yapmaya başladı. 10 yaşındaki 

oğlu Jake de beyzbolu seviyor ve oynuyor. Babası 
gibi, oğlu gibi?

Tam anlamıyla değil aslında. Ama yeteri kadar 
yakın.

Jake bir tekerlekli sandalyeye bağımlı. Lion’lar 
Covington, Georgia Kent Parkında o durumda 
olanlar için bir oyun alanı yapana kadar beyzbol 
oynayamadı. Park fiziksel ve zihinsel engellilerin 
oynayacağı şekilde yapıldı. Oyun alanı tam olarak 
standart sahalar gibi değildi, ama alınan zevk ve 
oynarken hissedilen gurur oyuncular ve aileler için 
paha biçilmezdi. Bu yeni saha ile Branan kendi ve 
oğlunun zevk aldıkları aile geleneğini devam et-
tirebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Branan ‘Bu bir 
rüya gibi…’ diyor.  

Rüyaları gerçekleştirmek bir mucize liginin 
revaçta olmasına da vesile oldu. Mucize Ligi 1997 
yılında Georgia’da, engelli gençler için kurulmuş-
tu. Oyun engelliler için tasarlanmış bir alanda 
oynanıyor. Toplum üyeleri engellilere dost olarak 

yardımcı oluyorlar. Her oyuncu vuruş sırası gelin-
ce vuruş yerine geliyor. Vuruştan sonra tekerlekli 
sandalye ile ilerleyerek tekrar vuruş noktasına 
geliyor. Ve her oyuncu ile her takım, her şekilde 
kazanıyor…

18-I Yönetim Çevresi Lionları, LCIF’ten 75,000 
usd tutarında bir stndart bağış fonu aldılar. Bunun-
la Mucize Ligi’nin parkta yapılacak özel sahasına 
destek oldular. Lion’lar bu projenin, fon geliştir-
meden, pazarlamaya kadar çeşitli noktalarında 
yer aldılar. Hatta profesyonel insan gücü ve inşaat 
malzemeleri bile temin ettiler. Park Nisan ayında 
100 oyuncu ve 8 takımın katıldığı bir turnuva ile 
açıldı.

Mucize Liginnde önce en yakın engelli tesi-
si komşu ilçedeydi. Spinal muscular atrophy tip 
II’den muzdarip Morgan 2 yıl boyunca bu sahaya 
taşındı.  Bu girişim onun için çok değerli. Rekabet 
artık sahalara da yansıdı ve mutlulukları arttı. 

Morgan Phillies için oynuyor. Ailesi kendi ken-
tinde olduğu için daha mutlu. Annesi Tangi For-
man, ‘onun yakınımızda olması ve spor hayatını 
burada sürdürmesi beyzbola olan ilgimizi de artır-
manın yanı sıra daha çok ilgilenmemizi de sağladı’ 
diyor.

Lion’lar, çocukların gelişiminde sporun öne-
mini bildikleri için bu aktiviteyi gerçekleştirdiler. 
Onlar takım olması ve sportmenliği ancak böyle 
öğrenebilirlerdi. Bunun yanı sıra eğlenmeyi de ih-
mal etmiyorlardı tabii ki.

Mickie Bradley ve oğlu Taylor, Mucize Liginin 
Newton County’e gelmesinden dolayı çok heye-
canlılar. Taylor, komşu Conyers’de 12 yıl boyunca 
Mucize Liginde oynamış. Şimdi ailesi son derece 
güvenli hissediyor kendilerini. Taylor’u oynarken 
seyretmek, aile ve arkadaşları için de büyük bir 
deneyim. Bradley ‘Küçük şeyler yaşamınızda son-
suza kadar farklılık yaratabilir. Bu sporcuların bir 
sayı aldıktan sonraki mutluluk ve neşeleri, onları 
seyreden bizlerin de hayatını etkiliyor.’ diyor.

LCIF ve Lionların desteği ile Newton County’de 
herkes büyük Amerikan oyununu oynama şansına 
kavuştur; top oyna!! 

Mucize	Liginde	eğlence.
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