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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
Değerli Lion Türkçe okurları,

Kısa bir aradan sonra dergimiz 
sizlerle buluştu... MD118 
Konseyinin yayınlanma 

kararı ve Uluslararası Lions Kulüpleri 
Birliğinin fon desteği ile yayınımıza 
devam ediyoruz. Katkı ve destekleri 
için Konsey Başkanımız Sayın Banu 
Tüzgiray başta olmak üzere MD118 
Konseyimize teşekkür ediyoruz.

Gelelim Editörlük işlerimize... 
Elinizdeki dergi Lionsun uluslararası 

boyutunu doyasıya yaşayabileceğiniz ve Lion olmakla bir kez 
daha gurur duyacağınız bir içeriğe sahip. Tabii ki Türk Lions’unun 
birbirinden değerli aktivitelerini de dergide bulacaksınız. Sizlerde, 
birbirinden değerli aktivitelerinizi, kaliteli ve yüksek çözünürlüklü 
fotoğraflarla da süsleyerek dergimize göndermenizi rica ediyoruz. 
Bu şekilde aktivitelerinizin gelecek dönemlere aktarılmasını da 
sağlamış olacaksınız,

Dergi içeriğinde özellikle LCIF tarafından sağlanan fonlarla 
yapılan aktivitelere ve afet yardımlarına dikkatinizi çekmek 
istiyorum, gerçekten LCIF, Lions kulüplerimizin aktivitelerine çok 
büyük destek sunuyor.

Bu sayımızda özellikle vurguladığımız bir başka konu mülteciler 
sorunu. İsveç Lionlarının gönüllü destek ve katkılarını yansıtan 
girişimler ile 118R Yönetim Çevremizin muhteşem aktivitelerini bu 
sayımızda bulacaksınız. Bu konuda da LCIF fonlarının desteğini 
yadsıyamıyoruz.

Kadına şiddet konusu son zamanlarda gündemimizi sıkça işgal 
ediyor. Ankara Maltepe Lions Kulübünün anlamlı fon geliştirme 
aktivitesini de dergimizde bulacaksınız.

118T Yönetim Çevremizin, Sarıyer Belediyesi ile işbirliği yaparak 
gerçekleştirdiği ana projeleri Yaşlı Gündüz Bakımevi’nin detaylarını 
okuyarak gurur duyacaksınız.

Lions’un Geleceğinin tartışıldığı, her yaştan Lion ve Leo’nun 
katılım gösterdiği, Lions Gelecek Merkezi ve Lions Enstitüsü 
tarafından düzenlenen atölye çalışmalarının sonuçlarını dergimizde 
bulabileceksiniz.

Yanı sıra Gençlerarası Değişim Programının 2015 ayrıntılarını en 
yetkili ağızdan takip edebileceksiniz.

Dergimize katkılarından dolayı Hülya Eksert ve Ekin Duran’a 
şükranlarımı sunuyorum.

Dergimiz sizlerden gelecek haberlerle zenginleşecek ve anlam 
kazanacaktır.

Sevgiyle kalın,

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin
Editör	(PDG)
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Japonlar konukseverlik kültürümüz için bir 
söz söylerler: omotenashi. Burada omotenashi 
umuma açık herhangi bir yerde, alışveriş yaparken 
veya akşam yemeğinde hissedilir. Bir alışveriş 
merkezinde tam asansör kapısına geldiğinizde,  iyi 
dikilmiş uniformalı bir görevli sizi nazikçe eğilerek 
selamlayabilir. Çağırma düğmesine bastığınızda, 
söz konusu bay ya da bayan görevli ellerini 
mükemmel şekilde doksan derece açıda tutarak 
sizi gelen asansöre doğru yönlendirecektir. Bu 
ziyadesiyle kareografik ve samimi bir karşılamadır. 
Hoş bir restoranda yemeğe gittiğinizde, görevliler 
kuyrukta bekleyecek ve yemeğin sonunda 
reverans yaparak kaldırıma kadar size eşlik 
edeceklerdir. Bu nezaket köklerini, diğerlerine 
duyulan güçlü hassasiyet anlamına gelen omoiyari 
kelimesinden alır. 

24-28 Haziran tarihleri arasında Fukuoka’da 
yapılacak 99. Uluslararası Konvansiyon’a 
katılırsanız bu harikulade konukseverlik kültürünü 
deneyimleyebilirsiniz. Üstelik, bir Lion olarak 
herhangi bir turistten çok daha ılımlı ve kapsayıcı 
bir karşılanma duygusu hissetmeniz mümkündür. 

Lion toplantılarına geldiğinizde veya Lion 
arkadaşlarınızla bir hizmet projesi gerçekleştirirken 
içinizden yükselen gurur duygusu ve yoldaşlık 
hissini biliyor musunuz? Bu his Lions Uluslararası 
konvansiyonunda katlanarak artacaktır. Dünyanın 
bir ucundan gelmiş diğer Lionlarla yanyana olmak, 
inanılmaz derecede moral yükseltici ve yaşam 
dolu bir deneyimdir. 

Uluslararası konvansiyona gelmeden de, 
Lionların dostluğundan hoşlanabilir ve büyük bir 
Lion olabilirsiniz. Ancak, yıllık konvansiyonun 
bir parçası olmakla, Lion olmayı yepyeni ve 
derin bir şekilde kavrayacak, Lionizm kapsamının 
büyüklüğünü ve önemini içselleştireceksiniz. 

Konvansiyon: Bir Lion 
olarak Gelmiş Geçmiş 
En İyi Haftanız   

Konvansiyon dünyanın her yerinden gelen 
benzer düşünceli insanlarla birlikte olmak 
fırsatıdır. Geçit töreninde birlikte yürüyebilir, 
ilham veren konuşmacıları dinleyebilir, Lionizm 
hakkında son haberleri öğrenebilir, birinci 
sınıf  ağırlamanın keyfini çıkarabilir, birliğimizin 
geleceği ile ilgili kararlara destek olabilir, 
kanıtlanmış başarılı projelerden, halkla ilişkiler 
çalışmalarından ve üyelik gayretlerinden dersler  
çıkarabilirsiniz. Konvansiyon beş günlük keyif, 
dostluk ve verimli öğrenme etkinliğidir.  

Japon Lionları, bu hatırlanmaya değer 
konvansiyon için hararetle çalışmaktadırlar. 
Japonya Lionizm’in oldukça güçlü olduğu bir 
ülkedir. Buradaki Lionlar, dünyanın neresinde 
olursa olsun bir afet olduğunda ilk harekete 
geçenlerdir; Japonya’daki hizmet projeleri çarpıcı 
bir şekilde etkin ve yaratıcıdır. Japon Lionlarının 
omotenashi ve omoiyari özellikleri ile, sizlere 
yaşamınızın en iyi deneyimlerinden birini 
yaşatacaklarından emin olabilirsiniz.

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı	

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı

Çeviri: Hülya	Eksert
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Türkiye’nin	Yunanistan	sınırında	Irak	ve	Suriye’den	gelen	
mülteciler	Lions’dan	yardım	alıyorlar.

Mültecilere Yardım 
İçin Her Şeyini Ortaya 
Koyan Lions   

olsun yardım etmek istiyoruz. Birkaçımız işlerimiz-
den ve ailelerimizden zaman ayırarak, bu Lion’lar 
gibi olup yardımlara katkıda bulunmak istiyo-
ruz. Bununla beraber hepimiz kriz bölgelerinde 
Lions’un yaptıklarını destekleyebilir, fon arttırma 
etkinlikleriyle veya kulüpler tarafından düşünül-
müş projelerle finansal olarak katkı sağlayabiliriz. 
Lütfen cömert olun. Birlikte çalışarak, Lions’un 
dünya çapında ihtiyaç sahibi sayısız aileye yiyecek 
yardımı yapmasına ve bu ailelerin hayatlarına yeni 
baştan güvenli bir şekilde başlamalarının sağlama-
sına katkıda bulunabiliriz. 

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı	

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı

Çeviri: Ekin	Duran

Lions Kulüpleri şu şekilde çalışırlar: toplumları-
nın gereksinim içinde olduğunu görürler ve bu ge-
reksinimleri sağlarlar. Uluslararası Lions Kulüpleri 
de aşağı yukarı aynı şekilde çalışmaktadır: büyük 
ölçekli acil bir problem ya da krizin farkına varırız 
ve onu ele alırız. Ben ve diğer Lions liderleri Avru-
pa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan 
en büyük ve en korkunç kriz olan bu mülteci krizi 
karşısında dehşete düşmüş durumdayız. Mülteci-
ler yanlarına çok az eşya alarak hayatlarını riske 
atıp evlerini terk ederek Suriye ve Irak’tan kaç-
mak zorunda kalıyorlar. Anne babalar çocuklarını 
besleyemiyor, onları kötü doğa şartlarından ya da 
hastalıklardan layığıyla koruyamıyorlar. 

Genel merkezde bizler sınır ötesi işbirliği fırsa-
tını gördük ve hızlıca toplanan Uluslararası Lions 
Kulüpleri (LCI) / Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı 
(LCIF) Mülteci İdare Komisyonu ile mültecilere 
hiçbir gecikmeye mahal vermeden yardım akışını 
sağladık. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) 
mültecilere yardım etmek için $200,000’lık bağışı 
onaylamış ve vakfımız Lion’lardan $312,000’dan 
fazla para toplamıştır. Bu miktar muhakkak ki 
artacaktır. Komisyon Lion’lara etkili projeler 
geliştirilmesi, yardımların verimliliğinin ve etkin-
liğinin arttırması adına diğer gruplarla ortaklıklar 
kurulması gibi konularda rehberlik edecektir. 
Almanya’dan yetenekli Uluslararası Direktör Hel-
mut Marhauer ve İtalya’dan Lion Claudia Balduzzi 
tarafından yetki verilmiş olan komisyonda ayrıca 
Yunanistan’dan, Türkiye’den ve krize dahil olan 
diğer Avrupa milletlerinden Lion’lar görev almak-
tadır.

Avrupa’daki Lion’lar kendileri için çok büyük 
bir risk taşımasına rağmen Türkiye ve Yunanis-
tan’daki mültecilere kahramanca yardım etmekte-
dirler. Bizler harekete geçtik ve ne kadar olursa 
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Oya SEBÜK
Geçmiş	Uluslararası	Direktör	

Yöneten; Cc Barbara Grewe, MD 111, Almanya 

Konuşmacı; Dane La Joye, Halka İlişkiler ve İleti-
şim Bölüm Başkanı (PR and Communication Divi-
sion Manager)

ULKB tarafından yapılmış ve yapılmakta 
olanlar:
• Logo ve Sloganın geliştirilmiş olması (bunları ye-

rel ihtiyaçlara göre değiştirebilirsiniz. ‘Where is a 
need, there is a Lion’ pek çok dile uyuyor ancak 
sizinkine uymazsa başka türlü yapabilirsiniz) 

• Arşiv oluşturulması, hizmet hikayelerinin toplan-
ması, yaratılması (collecting success stories)

• Promosyon materyali geliştirilmesi; tool kits, web 
sitesi yapılması; ‘lions100.org’, 

• Her üç ayda bir yeni bir video yayınlanması, 

• Yüzüncü Yıl Üyelik Planının 2015 Nisan ayı itiba-
riyle tamamlanması ve açıklanması, 

• Ocak/Şubat 2015 de yüzüncü yıl görevlilerinin 
webinarlar ile eğitilmesi, 

• Değişik Masa üstü görselleri (table top display)

• Lions mirası, (lions heritage),

• Çok çeşitli tool kits, yaptırılıp yollanacak, 

• Kontağı açmak için fikirler (turn key ideas) 100 
tane yapılabilecek hizmet listesi oluşturulması, 

• Lions’un hikayesi; bir sinema kiralayıp katılanlarla 
bu hikayenin paylaşılması, 

• Yüzüncü Yıl Kitabı (Coffee Table Book) masanın 
üzerinde duracak hemen el altında bulundurulup 
bakılabilecek bir kitap, belki çizgilerle anlatım, 
basit ve kolay okunan 

• 100 çeşit kutlama yolu (100 guidelines to celeb-
rate),

• Açık alan reklamları, bill boardlar, önemli mec-
mualara verilecek reklamlar. Uçaklardaki mec-
mualar gibi (Flight magazines) Uçaklarda film 
başlamadan önce gösterilecek kısa bir tanıtım fil-
mi, istasyonlara, otobüs terminallerine konulacak 
ilanlar, 

• Her fırsatta 100 sayısının kullanılması (100 çocuğu 
doyurduk, yüz kitap verdik vs) Ne yapılırsa 100 ‘e 
bağlanması, (her şeyi yüzleyin)

• Dünya Çapında Hizmet Projesi Haftaları (World 
Wide Service Project Weeks) Her ülkede aynı haf-
tada yapılacak hizmetler. Bu sene 13 Ocak haftası 
(Melvin Jones and our heritage) ve 10 Mayıs haf-
tası gibi (children in Need)

• Üyelere yönelik kampanyalar. (When did you see 
the light?; Aha moment) Lion olduğunu anladığın 
an, seni ağlatan ilk lions projesi, 

• Bir gün için Lion Kampanyası (one a day lion); 
önemli kişileri davet edip sadece bir gün lion ol-
malarını sağlamak,

• Belgesel film yapılması, 

• Think–Tanks (düşünce üretim kuruluşları) ile ça-
lışılması,

• Hedef 30 Haziranda 100 milyon insana hizmet 
etmiş olmak: 25 milyon kişiyi göz nuruna kavuş-
turmak, 25 milyon kişinin açlığına çare olmak, 
25 milyon gence hizmet etmek, 25 milyon çevre 
projesi ile çevreyi kurtarmış olmak, 

• 2017 de Chicago’da gelecek vizyonumuz açıkla-
nacak, 

• Yaptığınız aktiviteleri (CSC) ibaresi ile SAR (Ser-
vice Activities Report) ile gönderin, şu ana kadar 
kulüplerin %64’ü bu raporlamayı yapmaktadır, 

• Her MD toplamı 15.000 usd geçmemek üzere Yö-
netim çevresi başına 1.500 usd katkı alabilir. Tekil 
Yönetim çevreleri 2.500 usd alabilirler. Bu bağış 
sadece bir kez alınabilir, her sene alınamaz. Eşde-
ğer yerel katkı da sağlanmış olmalıdır. 

• Koordinasyon için her Tüzüksel Bölge için bir 
geçmiş uluslar arası başkan görevlendirilmiş. Av-
rupa Bölgesi görevlisi PIP J. Behar’ın sağlık du-
rumu uygun olmadığı için bu görevi CC Barbara 
Grewe, MD 111 Almanya ve PID Clodet Cornet, 
MD 103 Fransa yapacaklar,

Soru ve cevap bölümünde söz alarak, bu kampan-
yada Leo’ların katkısından hiç bahsedilmediğini ve 
aktivitelerini yapıp yolladıklarında patch gelip gelme-
yeceğimi sordum. La Joye; ‘Çok özür dilerim onları 
da hemen ekleyeceğim, tabi ki bu kampanyada etkin 
rol oynayacaklar’ dedi. 

Bilgi ve ilgilerinize sunarım. 

Başarı dileklerimle,

Yüzüncü Yıl Toplantısından Notlar  
(Centennial Service Challenges (CSC))
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Uzun	giriş	limanıyla	konvansiyon	kentimiz,	Lionlar	için	
keyif	ve	dostluğun	Japonya’daki	kapısı	olacak.	
Tim Hornyak
Çeviren: Hülya	Eksert

Fukuoka, Japonya’daki diğer büyük şehirlere 
benzemez. Kenti ortasından bölen beş ana 
nehir bulunur ve bunlar kent içinde sayısız 

kanalla muhteşem manzaralı bir dolaşım ağı 
teşkil ederler.  Kentte hoş bir şekilde birbirinden 
farklılaştırılmış köprüler yer alır. Bunlarda bazıları 
şöyle sıralanır: Najima Köprüsü ve köprünün 
1930’lu yıllara ait elegan taş işçiliği, pırıl pırıl yeni 
çizgileriyle Aitaka Köprüsü (430 metre, Japonya’da 
yaya ve bisikletliler için en uzun deniz köprüsü) 
ve piknik tablaları ile insanları tembelliğe teşvik 
eden turuncu-sarı çinili Deai Köprüsü, -isminin 
“karşılaşmaların köprüsü” olduğuna şaşmamalı-.  

Deai Köprüsü’nde kaygısız sokak sanatçıları 
akşamları alçak sesle şarkılar mırıldanırlar. 
Geleneksel yakatabune parti tekneleri, rengarenk 
fenerlerle donanmış halde, Nakasu Adasından 
aldıkları yolculara neon ışıkları altında sashimi ve 
sake ziyafeti çekerken Naka Nehri boyunca aşağı 
yukarı dolanırlar. Bu, Fukuoka kentinin gevşek ve 
rahat görüntüsüdür.  

Diğer yandan, Fukuoka bir ticaret ve kültür 
merkezi olarak gün içinde çok hareketlidir. 
Fukuoka havaalanı dünyanın en canlı üç 
havaalanından biridir. Başlıca Japon adalarından 
Kyushu adasının en güneyinde yer alması 

1	Temmuz	1-15	Temmuz	arasında,	konvansiyonun	ardından	başlayacak	olan	Hakata	Gion	Yamakasa	festivali,	Fukuoka’da	yaklaşan	
yazın	sinyallerini	veriyor.	Rengarenk	sergiler	festivalin	satış	yerleri.	Festival		Kushida	Mabed’inde.	(kapak	fotoğrafı).

Devamı 9. Sayfada >>

Muhteşem Fukuoka
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Fukuoka	suyolları	ve	parkları	kente	huzur	dolu	bir	ambiyans	katıyor.	
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Görülmesi Gereken Beş Yer
Fukuoka Kale Harabeleri, Maizuru Parkı ve 
Korokan Tarih Müzesi  
Jonai, Chuo Ward
17.	yüzyılın	başlarında	samurai	savaş	beyi	Kuroda	Nagamasa	
tarafından	inşa	ettirilen	Fukuoka	Kalesi,	Japonya’nın	feodalizmi	
terketmesiyle	1870’lerde	yıkılana	dek	Kuroda	beylerine	yüzyıllar	
boyunca	ev	sahipliği	yapmıştır.	Muazzam	taş	duvarlarının	bazıları	
ve	ahşap	kapıları	ile	47	adet		yagura	kulesinden	bazıları	halen	
ayaktadır.	Kulelerden	en	etkileyici	olanı	uzun	beyaz	Tamon	yagura	
kulesidir.		Maizuru	Parkın	çevresini,	baharda	kiraz	çiçekleri	sarar	
ve	tüm	yıl	boyunca	muhteşem	gezinti	alanları	yaratır.	Yine	Korokan	
Tarih	Müzesi	parkında,	7.	yüzyıl	ile	11.	yüzyıl	arasında	Çin’den	gelen	
kraliyet	konsoloslarının	konuk	edildiği	Korokan	devlet	konukevine	ait	
kalıntılar	sergilenmektedir.	Binaların	ölçekli	modelleri	ise,	ziyaretçilere	
orijinal	yapının	ihtişamı	hakkında	fikir	verecektir.			 

Fukuoka Kulesi
2-3-26, Momochi-hama, Sawara Ward 
1989’da	Asya	Pasifik	Expo’nun	yapıldığı	Fukuoka	
Kulesi,	767	feet	uzunluğundadır	ve	yansıtıcı	
panellerle	kaplıdır.	Gözlem	katından,	kentin	ve	
Genkai	Denizi’nin	panoramik	görüntüsü	izlenebilir.	
Özellikle	gün	batımı	manzarası	resmedilmeye	
değerdir.	Hilton	Fukuoka	Seahawk	otelinden	kısa	bir	
yürüyüş	ile	ulaşacağınız	kule,	Japonya’daki	en	son	
teknoloji	kişisel	robotların	sergilendiği		RoboSquare’i	
içinde	barındıran	TNC	Hosokaikan	binasının	da	
hemen	yanı	başındadır.		

 

Tenjin   
Tenjin	Fukuoka’nın	atan	kalbidir,	bölgede	lüks	mallar	satan	dükkanlar,	
alışveriş	merkezleri,	elektronik	mağazaları	ve	içinde	100	den	fazla	mağaza	
barındıran	1,900	feet	uzunluğunda	yeraltı	çarşısı	bulunur.	Bölgede	
kontrast	teşkil	eden	çarpıcı	mimari	örnekleri	yan	yana	görebilirsiniz.	
Örneğin	basamaklarında	ormanlar	büyüyen	dev	merdiven	şeklinde	
yapılmış	Acros	Fukuoka	binasının	yanıbaşında,	1910	yılı	Fransız	
Rönenans	stili	tasarlanmış	Kihinkan	Hall	binası	yer	alır.	

Kushida-jinja Tapınağı
1-41, Kamikawabata-machi, Hakata Semti
Shinto	Tapınağı’nın	geçmişi	8.	yüzyılda	Hakata	limanının	açılışına	
kadar	dayanır.	Tapınak,	ana	kapısı	ve	ana	bina	üstü	kanat	şeklindeki	
çatısı	ile	oldukça	etkileyici	bir	görünümdedir.	Tapınak,	Hakata	Gion	
Yamakasa	festivali	ile	de	özdeşlemiştir,	hatta	yükselen	sergilerin	
biri	tapınak	zemininde	yer	alır.	Eşit	derecede	güzel	Hakata	Machiya	
Folk	Müzesi	ve		Hakata	Geleneksel	El	İşi	Merkezi’nde	Hakata	
bebekleri	ve	kumaşları	sergilenmektedir.			

Fukuoka Kenti Akarenga Kültür Merkezi
1-15-30 Tenjin, Chuo Semti
Tenjin’de	bulunan	bu	seçkin	kırmızı-tuğla	Viktorian	yapı,	önceleri	
Nippon	Hayat	Sigortası	Şirketi’nin	Kyushu	şubesi	olarak	hizmet	
vermekte	idi.	Japonya’nın	hızla	modernizasyon	çağına	ait	Batı	
mimarisinin	örneklerinden	olan	bu	yapı,	Tokyo	İstasyonunun	
şaheser	Queen	Anne	uyanış	cephe	tasarımını	yapan	mimar	Kingo	
Tatsuno	tarafından	tasarlanmış	ve	1909	yılında	tamamlanmıştır.	
Bugün	iki	katlı	olan	bu	yapı,	Art	Nouveau	tarzı	bir	iç	dekorla	
bezenmiş	küçük	bir	kütüphane	ile	model	gemiler	gibi	geçici	
eserlerin	sergilendiği	mekanlara	sahiptir.	

Fukuoka Kalesi 

Tenjin 

Bir Hakata Bebeği
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Efsanevi	Fukuoka	mutfağı:	(saat	yönünde)	Hakata	ramen	ve	
orkinos	sashimi’den	motsunabe	ve	kızarmış	gyoza’ya	kadar.

sebebiyle Fukuoka, Kore yarımadası ile Çin’e 
en yakın yerlerden biridir. Yüz yıllardır kıtadan 
Japonya’ya hem kültürel hem de ticari alışveriş 
olarak hizmet vermektedir. 

Hem huzur veren etkisi hem de canlı iş yaşamı 
sebebiyle, Fukuoka Eyaletinin başkenti Lionların 
99. Uluslararası Konvansiyonu için muhteşem 
bir seçimdir. Dünya çapında on binlerce Lion 
24 Haziran Cuma günü ile 28 Haziran Salı günü 
arasındaki sürede bu şehirde bir araya gelecekler.  

Lionizm Japonya’da ve özellikle Fukuoka’da 
çok güçlüdür. Japonya’da  toplam 3,120 kulüpte 
124,353 Lions bulunmaktadır. Japonya’nın 6. 
büyük kenti olan Fukuoka’da ise 42 kulüpte 
bulunan Lions sayısı 2,097 dir. Kulüpler hizmette 
çok aktif, yaratıcı kulüplerdir. Japon Lionsların 
bugüne kadar LCIF’e sağladıkları destekler, 
hizmette kararlılıklarının iyi bir göstergesidir. 
LCIF’e yapılan katkı 300 milyon doların üstüne 
çıkmıştır ve vakfın tüm fonlarının üçte birinden 

çoktur. Bu Japonları, katkıda tüm diğer ulusların 
üstüne çıkarmaktadır.  

Japonya’yı Asya kıtasından ayıran Kore 
Boğazına yüzünüzü verirseniz,  Fukuoka Kyushu 
Adası’nda kuzey kentler olan Nagasaki, Kagoshima 
ve Kumamoto’nın kuzeyde en üstünde yer alır.  
Kent, Kyushu adasının en büyük kenti olarak 
kruz, feribot, tren veya havayolu ile adaya erişen 
yolcular için adaya giriş kapısı teşkil eder. Kent ile 
Güney Kore’nin Busan kenti ile arasında sadece 
133 mil vardır ve 620 mil uzaklığındaki Tokyo 
ile karşılaştığında ve her geçen gün artan Asyalı 
turist kapasitesi gözönüne alındığında metropol 
ve liman Japon adalarına ait olmaktan ziyade Asya 
kıtasının bir parçası gibi görünmektedir.  

Kent aynı zamanda oldukça kompak bir 
yapıya da sahiptir. Fukuoka Havaalanı ve 
Hakata İstasyonu, Tokyo’dan gelen tren hattına 
ait terminal, Tenjin alışveriş merkezi metro 
istasyonundan sadece dakika mesafesindedir. 

Devamı 11. Sayfada >>
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Ramen Stadyumu 
Canal Kenti, 1-2 Sumiyoshi, Hakata Semti
Gün	geçtikçe	büyüyen	Canal	Kenti	Hakata	Alışveriş	Merkezi’nin	
beşinci	katında	gizlenmiş	Ramen	Stadyumunda,	Japonya’nın	
sevilen	ramen	eriştesinin	servis	edildiği	sekiz	dükkan	vardır.	
Örneğin	Kizou,	kuzey	Japonya’nın	Sendai	alanından	biftek	
dili	ramen	ile	ünlüdür.	Bir	diğeri		Kagoshima	Ramen,	Fukkoku	
Shokudo’nun	kaselerinde	Kagoshima	kurobuta	olarak	fırınlanmış	
siyah	domuzdan	yapılır.	

Chusuke
Japon Bankası’na ait Showa-dori Caddesi (lokasyon değişebilir)   
Diğer	Japon	kentlerinde	yiyecek	kamyonlarının	meşhur	olmasından	çok	zaman	önce,	Fukuoka	
yatai	denilen	tekerlekli	yiyecek	servislerine	sahipti.	Bunlardan	en	iyisi	Chusuke’dir.	Burnunuzu	içeri	
sokun,	kendinize	bir	yer	bulun	ve	yerel	halkla	birlikte	ramen	ve	gyoza	dumplinglerinden	Çin	soğanlı	
yakitori	şiş	ve	ciğere	kadar	herşeyin	tadına	bakın.	Japon	Bankası-Fukuoka	şubesinin	dışarısından	
parterinizin	parlak	kırmızı	tentesini	aramaya	koyulun.	

Yorozu 
2-3-32 Akasaka, 
Chuo Semti   
Bu	lezzetli	bar,	kiraz	
ağacından	zemini	
ve	bakır	ısıtıcıları	
ile	Japon	çayına	
adanmıştır.	Sahibi	
Suguru	Tokubuchi,	
çayı	pişirirken	ve	
geleneksel	Japon		
wagashi	şekerlemeleri	
ile	eşleştiririrken	çok	
özenlidir	ve	üzerinde	
daima	laboratuvar	
önlüğü	bulunur.	

Yanagibashi Çarşısı
1-5-1 Haruyoshi, Chuo Semti
“Hakata’s	mutfağı”	olarak	bilinen	
bu	alçakgönüllü	parter	koleksiyonu	
Nakasu	membaından	başlar,	Naka	
Nehri	boyunca	aklınıza	gelebilecek	her	
cins	deniz	ürünü	ile	–	ızgara	istiridye,	
balina,	balık	pastası,	uskumru,	palamut,	
bamboo	filizi	-	kızarmış	dolup	taşar.		
Çarşının	çıkışında	ise	yerel	kafe	zincirine	
ait Manu Kafe bulunur.  

Tonkotsu Ramen Ichiran Honten 
5-3-2 Nakasu, Hakata Semti
Fukuoka’da	bir	kase	ramen	için	zamanınız	varsa,	lütfen	
Ichiran’da	deneyin.	On	yıllar	önce	kurulduklarından	
beri,	tonkotsu	(domuz	kemiği	suyu)	ramen	tarzını	hiç	
değiştirmediler	ve	orijinale	sadık	kaldılar.	Üstelik	eğer	tek	
başınıza	giderseniz,	daha	da	ilginç	olur,	çünkü	restoranın	bi	
kısmı,	tek	başına	gelenlere	ayrılmıştır	ve	onlar	bu	kısımda	
rahat	rahat	noodlelarını	höpürdeterek	yiyebilirler;	ikinci	
servis	noodle	(kaedama)	istemek	için	sakın	çekinmeyin,	
ancak	et	suyunuzu	muhafaza	ettiğinizden	de	emin	olun!	

Ramen at Ichiran

Yorozu

Chusuke

Yanagibashi Çarşısı  

Yemek için Beş Harika Yer 
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Fukuoka konvansiyon merkezi (Lions 
konvansiyonunun yapıldığı yer) ile feribot 
terminali gibi tesislere gelenleri karşılayan Hakata 
Limanı, taksi veya otobüsle hızla ulaşılabilecek 
bir konumdadır. Fukuoka vilayetinin iç bölgesine 
bir an önce varıp Dazaifu’daki Shinto Tapınağı’nı 
veya muhteşem Yanagawa eski kanal kentini 
ziyaret kaçamağı yapmak isterseniz,  Nishitetsu 
Fukuoka (Tenjin) demiryolu istasyonu hemen 
yanıbaşınızdadır.  

Fukuoka, Tokyo ve Osaka’dan sonra Lions 
uluslararası konvansiyonuna ev sahipliği yapacak 
üçüncü büyük Japon şehridir. Kentin MS 57 
yılına uzanan bir tarihi vardır, bu tarihte Çin Hanı 
hanedanı tarafından yerel liderlere altın mühür 
takdim edilmiştir. Mühür şu sırada Fukuoka Kent 
Müzesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılda, savaş beyi 
Taira no Kiyomori, Hakata limanını Çin ile ticaret 
yapmak amacıyla inşa ettirmiştir. Bu süreçte, tcari 
malların yanı sıra Zen Budizm’i gibi bir takım 
felsefi kavramlar da ithal edilmiştir ve Japonya’nın 
ilk Zen tapınağı  Shofukuji, halen Hakata 
Bölgesinde yer almaktadır. Samuray dönemi, 1607 
yılında Fukuoka Kalesi’nin inşa edilişini görmüş ve 
modern kent adını buradan almıştır. Kent, tacirler 
için Hakata ve samuraylar için Fukuoka olmak 
üzere ikiye ayrılmıştır. 

Modernizasyon telaşı arasında, 1889 yılında 
kasabalar Fukuoka ismi altında birleşmiş, Hakata 
ismi ise bölge ve tren istasyonu ismi olarak 
muhafaza edilmiştir. 1945 yılında Amerikan 
hava hücumu sırasında yıkıldıktan sonra, 
Fukuoka geleneksel Budist tapınakları ve Shinto 
mabetlerinin çoğunu koruyarak kendi kendini 
yeniden inşa etmiştir.  

Kentte yerel halkın geçmişleriyle gurur 
duyduklarını gösteren çeşitli işaretler mevcuttur; 
bunlardan biri oldukça yeni olan Sennen no 
Mon (1000 Yıl Kapısı) olup, modern ahşap işi el 
işçiliğinin baş yapıtlarındandır ve Hakata tapınak 
bölgesine giriş yolunu gösterir. Bir diğeri de, her 
yıl Temmuz’da kutlanan Hakata Gion Yamakasa 
festivalidir ve festival boyunca her biri bir ton 
ağırlığında kocaman  geleneksel yürüyen geçit 
töreni sergilerinde, el işçiliği Hakata bebekleri, 
geleneksel happi kıyafeti giymiş adamların 
sırtlarında caddelerde dolaştırılır. 

Başka yerlerde yaşayan her Japon için, 
Fukuoka tek bir anlama gelir: yiyecek, özellikle de 
ramen. Kent sıklıkla bu popüler noodle yemeğinin 
Hakata versiyonu ile anılır ve Hakata ramen, üstü 
pırasa ve fırınlanmış domuz dilimleri ile süslenmiş 
domuz kemik suyuna içinde ince noodle demektir. 
Bu doyurucu karışım, kentte -diğer Japon 
kentlerinde oldukça seyrekleşen eski zamanlara 
ait bir çeşit akşam yemeği deneyimi- vatai denilen 
meşhur dış stantlarda servis edilir. 

Yine spesiyallerden olan karashi mentaiko, 
baharatlı tuzlanmış morina balığı yumurtasıdır, 
bazan pirinç köfteleri ya da makarna üzerine 
eklenerek servis edilir. Motsunabe, sıcak çanakta 
servis edilen miso çorbası içinde biber, lahana ile 
birlikte domuz işkembesi veya biftekten yapılır. 
Mizutaki tavuk ve sebze yahnisi, tetsunabe gyoza 
ise Çinlilerin domuz, yeşil soğan ve lahana 
ile doldurulmuş potstickers lerinin ufak tefek 
versiyonudur. Deniz kıyısında yer alan kent, doğal 
olarak muhteşem sushi, sashimi ve deniz ürünleri 
çeşitliliğine sahiptir- pilav üstünde sashimi somon, 
istiridye, deniz mercanı veya orkinos kaisendon. 
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Özetle  burada yaşayanların sevdiği her şeyi 
tadabileceksiniz.  

Fukuoka halkının ne kadar dostça ve nazik 
davrandığını göreceksiniz. Ülkedeki tüm Japonlar 
için, ülkelerinde seyahat eden turistlere yardım 
etmek adına yolunu değiştirmek veya bir yemek 
menüsü üzerinde bilgi aktarmak veya demiryolu 
bağlantısının nerede olduğuna dair yol göstermek 
hiç de şaşırtıcı değildir ve günlük hadiselerden 
kabul edilir.  Sınırlı ingilizceleri yüzünden (yavaş 
konuşmak daima yardımcı olur) kimi zaman 
utangaç olsalar da, Japonlar genellikle yabancıların 
kendi ülkeleri hakkında neler düşündüğünü 
merak ederler. Genelde bu tür kaynaşmalar ve 
kişisel tanışmalar oldukça ilginç sohbetlere ve 
kültürler arası dostluklara neden olabilir. 

Fukuoka sakinleri, -daha yenisi gelene kadar- 
yeni bir lüks giyim mağazası veya tatlı dükkanı 
gibi değişik gelişmeleri görmeye bayılırlar ve 
bayıldıklarını kabul ederler. Yine de değişmeyen 
tek şey, Japonya’nın içinden ya da dışından olsun 
kentlerine gelen ziyaretçilere sıcak ve konuk sever 
yaklaşımlarıdır. Kanalları, deniz ürünleri, noodle 
dükkanları ve gururlandıkları uluslararası ilişkileri 
hakkında ziyaretçilerin görüşlerini öğrenmek 
isterler. Bir çift chopstick alın ve Fukuoka’nın 
zengin kültür ve mutfak çorbasının derinliklerine 
dalın!  

Tim Hornyak, Tokyo’da yaşayan bir serbest 
yazardır ve Yalnız Planet (Lonely Planet) rehber 
kitapçıklarının birkaç yazarından biridir. 

Digital LION 

•  lionmagazine.org adresinde Fukuoka ile ilgili heyecan verici tanıtım videosunu izleyiniz. 

•  Lionslar 2002 yılında Japonya’da buluştular. lionmagazine.org adresinde “uluslararası konvansiyon kayıt-
setting” konusunu okuyunuz. 

•  Japon Lionslar, her türlü mücadeleye hazırlar: kendi uluslarına yıkıcı deprem ve tsunami ardından yardım temin 
ettiler. (Mayıs 2015 LION).

Kolay Kıyı Gezinti Olanakları

Kyushu Milli Müzesi’nde bilinmeyen bir sanatçı tarafından 
icra edilen bu 19. yüzyıl resmi bulunmaktadır.  

These destinations can be seen in one day via rail on a Nishitetsu Dazaifu & Yanagawa 
Sightseeing Ticket Pack (2,930 yen, US$24 for adults; 1,420 yen, US$11.50 for children)

Dazaifu 
Dazaifu	Kenti,	500	yıl	boyunca	tüm	Kyushu	adasını	yöneten	bir	idari	merkez	
statüsündeydi.	Bugün	ise,	Dazaifu	Tenmangu	Tapınağı	ile	meşhurdur,	tapınak	9.	
yüzyılda	devlet	adamı	olan	ve	tüm	Japonya	öğrencileri	arasında	öğrenmenin	tanrısı	
olarak	bilinen	Sugawara	Michizane’a	adanmıştır.	Tapınağa	doğru	giden	yolda	
umegaemochi	(kırmızı	fasulye	doldurulmuş	fırınlanmış	pirinç	keki)	ile	birlikte	servis	
edilen	çay	dükkanları	yer	alur.	Bunlardan	en	iyisi	Kasanoya’dır	.	Kyushu	Milli	Müzesi	
tapınağın	arkasındaki	tepede	yer	alır,	Budist	heykelleri,	kılıçlar	vs.	gibi	çeşitli	hazineler	
burada	sergilenir.	Dazaifu,	Nishitetsu	Fukuoka	İstasyonundan	(Futsukaichi	de	bir	
değişim	yapılır)	yaklaşık	30	dakika	mesafededir.	

Yanagawa 
Yanagawa,	Fukuoka’nın	güneyinde	Ariake	iç	Denizi’nin	kıyısında	yer	alan	bir	kale	
kasabasıdır.		Kale	bugün	kaybolmuş,	ancak	kilometrelerce	uzanan	kanalları	ve	
hendekleri	kalmıştır.	Bazıları	donkobune	kullanan	eski	moda	kayıkçılar	tarafından	
işletilir,	bu	kayıklar	düşük	düz	altları	olan	kayıklardır	ve	sırıklarla	itilirler.	30-	70	
dakikalık	donkobune	gezilerine	kawakudari	(mansaba	doğru-akış	aşağı)	denir	
ve	bu	yol	geçmişe	doğru	yavaş	yavaş	yapılacak	bir	gezinti	için	en	mükemmel	
yoldur.	Yolculuğun	bir	yerinde	bu	rahatlık	içinde	kayıkçının	mırıldandığı	şarkıyla	
uyanabilirsiniz.	Yerel	spesiyallerden	ızgara	yılan	balığı	(unagi),	Ohana	bölgesinin	en	
iyisidir,	Ohana	bölgesi	geçmişte	Yanagawa	yönetiminde	olan	Tachibana	klanına	ev	
sahipliği	yapmıştır.		Zarif	Shotoen	bahçesine	bakan	Shukeitei	restoranda,	bahçedeki	
asırlık	çam	ağaçlarını	ve	kuzey	Japonya’daki	Matsushima’yı	anımsatan	ortasındaki	
havuzu	seyre	dalabilirsiniz.	Yanagawa,	Nishitetsu	Fukuoka	istasyonundan	expres	
tren	ile	yaklaşık	45	dakika	mesafededir	ve	kawakudari	kanallarına	ulaşmak	için	taksi	
ya	da	otobüsle	seyahat	etmeniz	gerekecektir.				
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Son birkaç gündür BBC, DHA,  NTV, HALK 
TV ve de görsel  ve yazılı basında yer aldığı 
gibi  yüzlerce  Lion kardeşimizin emeği ile 

hazırlanan LİONS Sırt çantaları sığınmacıların sırt-
larında…

Tüm  kamuoyu camiamızın farkındalığını ve de 
özverisini görmekte...

Ayrıca daha önce söylediğimiz gibi LİONS sırt 
çantaları Avrupa’da da şimdiden görülmeye baş-
landı. Artık çantalarımız Yunanistan’a bile ulaştı. 
Lions  Markası ve “WE SERVE” sloganımız Sakız 
Adası caddelerinde geri dönmek istemeyenlerin 
gösterisinde bile boy göstermekte. Tahminen ge-
çen hafta yakalanıp, sırt çantasını teslim alıp, tek-
rar Sakız adasına  geçen bir Suriyeli’yi aşağıdaki 
BBC haberinde  görebiliyorsunuz.

Sonuç; bundan sonra da  dünya medyasında 
yer alacak Lions Sırt Çantaları; bazen Atina’da ba-
zen Avrupa sınırlarındaki sığınmacıların sırtlarında 
görülecek ve 118- R Lion’larının ortak HİZMETİ ile 
LİONS’un farkındalığının küresel olarak tanıtımına 
destek verilmiş olunacaktır.

Hayri Tuna Yükselen
118-R	Genel	Yönetmen	2.	Yardımcısı

Ege Bölge Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 
aldığımız bilgiye göre Dikili  - Çeşme’de sığınmacı 
sırt çantalarımız tükenmiş olup, Ege Bölge  Sahil 
Güvenlik Komutanlığı Turan Depolarından ikmali 
süratle yapılacaktır. Geri Kabul anlaşması imzalan-
sa da  görüldüğü gibi orta vadede sahillerimizde 
bu göç hareketi devam edecek gibi görünmekte-
dir. 

Çünkü hiç bir insan içindeki UMUT MUMUNU 
söndürmeyecek. Gelecek hafta LCIF’e kapanış 
dosyası da verilecek olan proje, amacına ulaşıp 
Lions markasını global anlamda  öne çıkarmıştır.

118-R’nin	Büyük	Başarısı:	
Mülteciler İçin Sırt Çantaları…

T U R K E Y
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Nepal, geçen 25 Nisan’da 7.8 büyüklüğündeki 
bir depremle sallandı. Depremden iki hafta sonra 
7.4 büyüklüğünde bir deprem daha ülkeyi vurdu 
ve takip eden aylarda binlerce artçı şok bölgeyi 
etkilemeye devam etti. Bu yıkıcı depremler serisi 
ülkenin altyapısını yerle bir etti ve Nepal halkının 
ruhunu derinden sarstı. 

Yerel olarak “Gorkha” depremi olarak bili-
nen deprem 9,000’den fazla insanın ölümüne ve 
23,000’den fazla insanın yaralanmasına sebep oldu. 
Bütün köyler yerle bir oldu, tarihi alanlar zarar gör-
dü veya yıkıldı, neredeyse 8 milyon insan evsiz kal-
dı. Depremi toprak kaymaları ve Everest Dağı’nda 
da meydana gelen heyelanlar izledi. Bu yaşanılan-

Nepal’deki Deprem Sonrası 
Yardımlaşmada Lions’un Önemi
Çeviren: Ekin	Duran

lar, Nepal’de son yüzyıl içinde yaşanılan en kötü 
doğal afetlerdi. Uzmanların yıllardır süren uyarıla-
rına rağmen Nepal ölümcül bir deprem için zayıftı, 
korumasızdı ve ne yazık ki bu duruma hazırlıklı 
değildi. 

İlk depremden hemen sonra Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı (LCIF) Nepal Lions’a 100,000$’lık 
Büyük Afet Bağışı (Major Catastrophe Grant) sağ-
lamıştır. Büyük Afet Bağışı, uluslararası geniş çapta 
etkilere sahip afetlere fon sağlamakla beraber, acil 
ve uzun vadeli ihtiyaçlar için de kullanılabilmek-
tedir. 

İlk sarsıntı başladığında, 1,500’den fazla Nepalli 
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Lion Yönetim Çevresi Konferansındaydı. Bu yerel 
Lion liderleri, yardım girişimini organize etmek ve 
bulunabilecek her türlü yardım malzemesini bula-
bilmek adına bir komite kurdular. Lionlar pirinç, 
tuz ve şilte içeren yardım kitini hızlıca toparlamakta 
yeteneklilerdi. Avrupalı Lion’lar su damıtma araçla-
rı, Hintli Lion’lar tente ve güneş enerjisi ile çalışan 
aydınlatma araçları gönderdiler. Bangladeş Lion’ları 
7,000 battaniye, Pakistan’daki Gujrat Lion’ları 5,000 
yardım kiti sağladılar. Yardım kitlerinin dağıtımları-
nın yapılabilmesi için paketleme merkezleri Gork-
ha, Dhading ve Nuwakot’ta kuruldu. 

Birçok üyesi afetzede olmasına rağmen Nepal 
Lions hemen çalışmaya başladı. Lionlar artan talebi 
karşılamak için temin edilen kanların yetersiz oldu-
ğunu anladılar ve kan bağışı organize ederek her 
gün 4,000 pintten fazla kan topladılar. Toplanan 
kanlar kısa sürede birçok kan bankasındaki depo-
ların kapasitesini aştı. 

3 gün içinde, Nepal’in her yerindeki kulüpler 
yardım operasyonu için birlikle çalışmaya başladı-
lar. Tükenmeye başlayan yardım malzemeleri kısa 
sürede tedarik edildi. Lion’lar birlikte çalışarak Kat-
mandu, Nepalgunj, Butwal, Narayanghat, Pokhara, 
Birganj, Janakpur ve Biratnagar’da paketleme mer-
kezleri kurdular. Pirinç, tuz ve şilteye ek olarak bu 
merkezler tente, erişte, battaniye ve diğer malzeme-
leri de paketlediler. Lions Takımları afetten etkile-
nen alanlarda ailelere, okullara, sağlık merkezlerine 
ve direk ihtiyacı olanlara 17,000’den fazla yardım 
kiti dağıttı.

Depremi takip eden günlerde çok yoğun bir 
şekilde yağmur yağmaya başlayınca, Lion’lar farklı 
topluluklar için sığınaklarlar inşa ettiler ve yemek 
servislerini buralarda yapmaya başladılar. İnsanlar 
evlerine geri girmek konusunda gönülsüzlerdi, yeni 
bir depremin ya da bir artçı şokun sağlam kalmış 
binaları da yıkacağından korkuyorlardı. Bu sebep-
le dışarıda çadırlarda ve geçici kurulan kamplarda 
kalıyorlardı.  

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF) 
sağladığı fon ve Nepal’deki Lion’ların bir araya ge-
lip yaptıkları çalışmalar ile ihtiyaç duyulan malze-
melerin toplanması yardım operasyonunun kolay 

kısmıydı. Zor kısım, toplanılan malzemelerin pa-
ketleme merkezlerinden afetzedelere ulaşımı oldu. 
Nepal izole topluluklardan oluşan dağlık bir ülke 
olduğu için, malzemelerin inişli çıkışlı arazileri aşa-
rak ulaştırılması zorlu bir görevdi. Vatandaşların 
birçoğu, dağlardan aşağılara inerek yardım kitlerini 
kendileri almak zorunda kaldı. Lion’lar malzemele-
rin uzak bölgelere de ulaşımını sağlamak için, bu 
bölgelere helikopterlere malzemeleri teslim ettiler. 
Helikopterlerin paketleme merkezlerine geri dönü-
şünde ise, tıbbi tedaviye ihtiyacı olan insanların ta-
şınmasını sağladılar. 

325 Çoğul Yönetim Çevresi Geçmiş Konsey Baş-
kanı olan Lion Pankaj Pradhan “Henüz kimsenin 
ulaşamadığı bölgelere ulaştığımızda, insanlar bizleri 
kollarını iki yana açarak karşıladılar. Depremden bu 
yana ilk defa gülümsüyor gibilerdi.” dedi ve ekledi  
“Herkes bizimle zorluk çektiği hikayelerini paylaş-
tı. Onların yürek burkan hikayeleri aracılığıyla, her 
birinin zorlukları yenme konusunda ne kadar güçlü 
olduğunu gördük. Desteklerimiz için son derecede 
minnettardılar.” 

Yardım malzemelerinin araçlara yüklenip-bo-
şaltılması ve taşınması için çalışacak insan bulmak 
ciddi bir problemdi. Bu sebeple, yerel Lion’lar işin 
çoğunu kendileri üstlendiler. Lion’lar otomobillerin 
ulaşamadığı bölgelere malzemeleri yaya olarak taşı-
makla kalmayıp, deprem ve artçı şoklar arasında da 
kritik önem taşıyan malzemelerin ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırılabilmesi için durmadan çalıştılar. Lion’lar, 
ikinci depremin merkez üssünde dahi çalışmalarını 
sürdürdüler. Bunlarla birlikte Nepalli Lionlar azimle 
kendilerine riske atmak pahasına çalışmaları sür-
dürmeye devam ettiler. 

İlk sarsıntıdan on gün sonra, yerel Lion’lar Sid-
hupalchowk bölgesinde Danuar Basti’ye ulaştılar. 
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O zamana kadar hiçbir yardım kuruluşu çok uzak 
olan bu bölgeye ulaşmamıştı. 

Lionlar afet bölgesine vardıkları an yıkımın iz-
leriyle karşılaştılar. İnsanlar, yas tutarken giydik-
leri geleneksel beyaz kıyafetleri içinde kayıplarını 
anıyorlardı. Eğreti sığınaklarda kıvrılarak bir arada 
yatıyor ve fazlasıyla yardıma ihtiyaç duyuyorlardı. 
Lion’lar çadır ve battaniye içeren yardım kitleri sağ-
layarak afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışı-
yor, yakında bulunan sağlık kampında tıbbi tedavi 
görmelerine yardımcı oluyorlardı. 

Yıkıntılar arasında hayat devam ediyordu, hatta 
bazıları yeni başlangıçlara yelken açıyordu. Phool 
Maya Tamang Lions Kampında sağlıklı bir kız ço-
cuğu dünyaya getirdi. Lion’lar hayatın verdiği bu 
kıymetli hediye karşısında Phool ve bebeğine yar-
dım ettiler. Anne ve bebeğin sağlam bir sığınağa 
taşınmasına yardım ederek kalıcı bir evleri olana 
kadar güven içinde yaşamalarını sağladılar. 

76 yaşında olan Shambhu Bahadur Bhanda-
ri helikopterlerin evinin üzerinden geçip gitmesi-
ni izliyordu ancak hiçbir helikopter ona yardıma 
gelmiyordu. Yerel Lion Kulübü Shambhu Bahadur 
Bhandari’nin yaşadığı köye yardım götürmeyi tek-
lif eden ilk topluluk olmuştu. Bhandari, bir elinde 
yiyecek çantası diğer elinde battaniye ve çadır olan 
Lion’ları gözleri yaşlı bir şekilde karşılamış, onlara 
şükranlarını sunmuştu. Bhandari, kendisi yiyecek 
ve sığınak ararken iki küçük torununun aç kalma-
yıp karınlarını doyurabileceği için Lion’lara duydu-
ğu minnettarlığı belirtmişti. 

Bunların yanı sıra Lion’lar sağlık kampları kur-
muş, bölge hastanelerine ilaç bağışı yaparak önlem 
alınmasına yardımcı olmuştur. Lions depreme daya-
lı 1,000 ev ve 50 okulun yeniden yapılanma planları 
için hükümetle yakın olarak çalışmaktadır. 

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) top-
lamda 5 milyon $ ayırarak acil yardım ihtiyaçlarını 
ve uzun dönemli yeniden yapılanma çalışmalarını 
sağlamaktadır. Uluslararası Lions Kulüpleri Vak-
fı’nın (LCIF) yanı sıra Nepal Lions da kendini ülke-
nin yeniden inşasının sağlanmasına ve planlanan 
işler bitene kadar çalışmaya devam edilmesine ada-
mıştır. 

Lion Leif ve Nilgün Erdem Niord, Irak’taki IŞİD 
zulmünden kaçan ve dini bir azınlık olan 500 
Yezidi için bir araç dolusu yiyecek ile Türki-

ye’nin güneydoğu sınırına yolculuk ettiler. Fakat 
polis ile Kürt halkı arasındaki çatışmanın içinde 
kalan Leif ve Nilgün Erdem Niord oradan kaçmak 
zorunda kaldılar. “Her yer biber gazı içindeydi” 
dedi Türkiye ve İsveç’te yaşayan barış aktivisti Ni-
ord. Daha sonraları sempatizan Türkler, Lions’un 
yardımının dağıtımını sağladılar. Önceleri Niord, 
eşi Leif ve Türk Lion Fadime Demirci Türkiye’nin 
Suriye sınırında bulunan küçük köylerinde yaşa-
yan 1,000 mülteci aileye yiyecek, yatak, battaniye 

Mülteciler İçin Hayatlarını 
Riske Atan Lion’lar
Çeviren: Ekin	Duran

ve oyuncak yardımında bulundular. İsveçli ve 
Türk Lion’lar da bu yardımı destekledi. LIONS 
dünya çapında para topluyor, Suriyeli ve Iraklı 
mültecilere bağışları sağlıyorlar. Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı (LCIF) mültecilere yardım etmek 
için $200,000’lık bağışı onaylamış ve vakfımız Li-
on’lardan $312,000’dan fazla para toplamıştır. Yar-
dımları koordine etmek adına Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı (LCIF) / Uluslararası Lions Kulüp-
leri (LCI) Mülteci İdare Komisyonu kurulmuştur. 
Nilgün Niord mültecilerin çok acil ihtiyaçları oldu-
ğunu söylüyor. “Mülteciler hiçbir şeyleri olmadan 
kaçtılar. Yaşlıları sırtlarında, bebekleri kucakların-
da taşıdılar.” diyor Niord ve ekliyor “Çocukların 
çoğu sarsıntı geçirmiş gibi şaşkın, anneler umutsuz 
ve çaresizlerdi.”

Türkiye’nin	Suriye	sınırında	Lions	tarafından	bağışlanan	
yiyecekleri	taşıyan	mülteciler.
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Sarıyer Belediyesi ile Lions 
ortaklığında açılan Ord. 
Prof. Dr. Fahrettin Kerim 

Gökay’ın adının verildiği Yaşlı 
Gündüz Bakımevi ilkleri yaşat-
maya devam ediyor.

Açılış konuşmasında “Yaşlı 
Gündüz Kreşi”  hakkında bil-
gi veren Lions 118-T Yönetim 
Çevresi Federasyon Başkanı 
Ayşen Alma, Sarıyer Belediyesi 
ile titiz bir çalışma yürüttüklerini 
dile getirirken, “Projemiz genel 
olarak insanları mutlu etmeye 
yönelik. Bu amaç doğrultusunda 
birlikte çalıştığımız Sarıyer Bele-
diyesi’ne sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, zincire 
bir halka daha eklediklerini belirterek, “Ben bu 
süreçte, her zaman fakirin, garibanın yanında olan 
başta Lionsların Başkanı Ayşe Hanım olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
Genç, toplumsal fayda sağlayan bu tarz yerlerin 
yaşatılması gerektiğini kaydederek, “Yaşamın 
tadına varabilmek önemlidir. Türk toplumu an-
nesine, babasına, atasına sahip çıkar. Ve yarın bir 
sonraki neslin atası dedesi olacak çocuklara da 
sahip çıkar. Bu da yaşamdan alınabilecek en güzel 
tatdır” şeklinde konuştu. Yaşlı Gündüz Bakım Evi 
ve benzeri projelere sahip çıkmak ve sorumluluk 

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 
Yaşlı Gündüz Bakımevi Açıldı…
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almak gerektiğine işaret eden Genç, “Kentlerde 
yaşam alanları daralıyor. Biz de belediye olarak 
bunun farkındayız. Küçücük evlerde yaşlılarımızın 
gün boyu yalnız kalmamaları için bu proje bir ör-
nektir” dedi.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankur-
taran, Yaşlı Gündüz Bakım Evi fikrini veren Lions 
Kulübü’ne ve projeyi hayata geçiren Sarıyer Bele-
diyesi’nde teşekkür etti. 

 Törenin sonunda Lions 118-T Yönetim Çevresi 
Federasyon Başkanı Ayşen Ağma, Belediye Başka-
nı Şükrü Genç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür 
ederek plaket takdim etti.

60 yaş üstü yaşlılara kucak açacak olan Yaşlı 
Gündüz Bakımevi, burada vakit geçirmek isteyen 
yaşlıları sabah saatlerinden akşam saat beşe kadar 
misafir edecek. Yaşlılarımız burada kaldıkları süre 
içerisinde sabah kahvaltılarını yapıp öğle ve ak-
şam yemeklerini de yiyebilecek. Gün boyu yemek 
hizmetinin yanı sıra yaşlılarımız bina içerisinde bu-
lunan dinlenme odaları, hobi odası ve hizmet oda-
larında da vakit geçirebilecekler. Ayrıca yaşlılar, 

belli aralıklarla tiyatro ve geziye götürülerek keyifli 
vakit geçirmeleri sağlanacak.

Yaşlı Kreş Evi’nde vakit geçiren yaşlılar gün 
içerisinde ürettikleri resim, tasarım, dikiş, patik, 
tesbih vb. gibi ürünlerin satışından elde edilen 
para ile ihtiyaç sahibi çocuklara burs vermeyi 
planlıyor. Böylece, yaşlılar bir taraftan üretip gelir 
elde ederken, diğer taraftan deneyimlerini çocuk-
lara aktarma imkânı bulacak. İhtiyaç sahibi çocuk-
lar ise hem yaşlılarla vakit geçirip onların dene-
yimlerinden yararlanma imkanı hem de eğitimleri 
için burs almış olacaklar.

Yaşlı Kreş Evi’ndeki yaşlılar, düzenli olarak 
doktor ve psikolog kontrolünde tutulurken ayda 
bir kez hamam olmak üzere, spor tesislerinde her 
tür aktiviteden de yararlanabilecekler. Yapılan 
protokol ile yaşlılar atlı terapilerden de yararlanma 
fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra oluşturulan sistem-
den kısa süreli yararlanmak isteyen yaşlılarımız da 
günlük, hatta saatlik hizmet alabilecekler.
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118-E Yönetim Çevresi 2014-2015 Döne-
minde UNCHR ile işbirliği içinde 

ülkemizdeki göçmenlere destek olmayı programı-
na aldı. Bu bağlamda yardım malzemesi toplama 
eylem planı, depo ve toplama merkezleri oluştur-
ma çalışması yapıldı.

Eylül ayında Kobane sınırından Suruç’a büyük 
bir göçmen akını başladığında UNCHR yetkilileri 
acil yardım çağırısı yaptı. Aynı günlerde Suruç 
köyü Eğrice de 2 yıl önce Zeugma Lions Kulübü 
sponsorluğunda Lions Quest eğitimi yaptığımız, 
Robert Kolej mezunlarının eseri Eğrice İlk Öğretim 
Okulu müdüründen, okullarına 250 kadın ve ço-
cuk ağırlıklı göçmenin sığındığı, her türlü yiyecek 
ve malzemeye ihtiyaç olduğu bilgisi ile acil yardım 
çağrısı geldi.

Mavi Haliç Lions Kulübü, 28 Eylül de organize 
ettiği İsveç Gecesi geliri 2600 TL nı geceye katı-
lanların onayı ile bu okula gönderilmesine karar 
verdi. Çocuk bezi,çocuk maması ve bisküvi ağır-
lıklı bu küçük yardımın teslimini gözetmek için 
Gaziantep Lions Kulüplerinden yardım istendi ve 
bayram sonrası 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Gü-
nün de bu teslimatın yapılması kararlaştırıldı. Ayrı-
ca 118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Şima 
Sunder ve Genel Yönetmen Takımı LCIF e acil 
yardım talebinde bulundu, ancak LCIF, göçmenle-
rin acil yardım kapsamına girmediğini bildirdi. 

Türkiye’de olanları PCC Leif Niord üzerinden 
izleyen İsveç LCIF koordinatörü PID Jan Ake 
Akerlund bu durumu öğrenince durumu konseyi 
ile paylaştı ve MD 101 Konseyi, LCIF in veremedi-

İsveç Lions Çoğul Yönetim Çevresi Şartlı Bağışının;  
Türkiye 118 E Lions Yönetim Çevresi Aracılığı İle 
Urfa-Suruç Daki Göçmenlere Ulaşması Raporu

ği 15 000 acil yardım fonunu üstlenme kararı aldı.

Kurban Bayramının hemen öncesi oluşan bu 
gelişmeyle Mavi Haliç Lions Kulübünün yardım 
kapsamı genişletildi ve Türkiye çapında bir pa-
zarlama şirketi yöneticisi PDG Metin Yılmaz den 
yardım istendi. Bayram tatilinin yarattığı zorluğu-
na rağmen şirketin Adana ve Urfa elemanları acil 
yardım malzemelerini piyasa fiatlarının çok altında 
temin ettiler ve daha önce planlandığı gibi 8 Ekim 
günü yardım gerçekleştirildi. İsveç Konseyinin 
şartlı bağışını yöneten PCC Leif Niord ve 118 E 
adına koordine eden PDG Nilgün Niord bizzat 
Urfa ve Suruç a giderek teslimata eşlik ettiler. 

Bölge Lionlarının duyarlılığı göz önüne alına-
rak sadece İsveç Lionlarının adının kullanıldığı 
afişler ve duyurularla yardım kamyonu Niord çifti 
ve Şirket elemanları önce AFAD’a giderek rapor 
verdi, Lions AFAD tarafından akredite edildi; sonra 
ürünler Eğrice İÖO na boşaltıldı, okul müdürü,öğ-
retmenleri, öğrencileri ve köy sakinleri yardımı ile 
aile poşetlerine ayrıştırıldı. 60 paket bir minibüse 
yüklenerek çevredeki 3 köye gidilerek AFAD yet-
kilisi gözetiminde göçmen ailelerine dağıtıldı, ka-
lan 140 paket sonraki günlerde yine AFAD bilgisi, 
bize rapor verilmesi ve okul yönetimi kararı ile 
diğer köylerde kalan göçmen ailelere dağıtılması 
için okulda bırakıldı. Tüm çalışmalar hakkında MD 
118 Konsey Başkanı, LCIF Koordinatörü, Lion Der-
gi Editörü ve 118-U Genel Yönetmenine düzenli 
bilgi aktarıldı.

Lions; dil, din, ırk ayırımı yapmadan ihtiyacı 
olanın yanında olma misyonunu bir kez daha 
gerçekleştirdi. İsveç ve Türk Lionları, hayatlarını 
geride bırakarak, ülkemizin en yoksul yöresinin 
halkına sığınan çaresiz kadın ve çocuklara yardım 
elini uzattı. Kuşkusuz 118-E salt Suruç da değil, 
her yöredeki göçmen çocuklara hizmet götürmeyi 
sürdürecek. Dileriz ki uluslararası gücü yanı sıra 
çok üstün organizasyon becerisi ile Türk Lion-
larının çok kolay yapabileceği ve diğer STK lara 
örnek olacağı bir kampanya başlatarak ülkemizin 
çeşitli kent ve yörelerinde barınmaya çalışan deği-
şik kültürlerden binlerce göçmen çocuğa daha çok 
çare olabilsinler.

Nilgün Erdem Niord
PDG
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“Lions, yaklaşık 100 yıldır 
hizmette liderlik yapmaktadır. 
Toplum yerel ve global olarak 
değişime uğrarken, bizim de hiz-
met önceliklerimizde değişiklik 
yapmamız kaçınılmazdır. Hizmet 
alanlarımızı ve önceliklerimizi 
doğru bir şekilde güncelleyerek 
gelecek yüz yıla hazırlıklı ola-
rak girmemiz en önemli çalışma 
konumuzdur… “ Dr.Jitsuhiru 
Yaramada-Uluslar arası Başkan / 
16.11.2015

Uluslar arası Başkanın mesajı 
geldiğinde, Türk Lions’u çalış-
malara çoktan başlamıştı. Genel 
Yönetmenler Konseyi “Lions Ge-
lecek Merkezi -LGM- adı altında 
bir Ulusal Komisyon Başkanlığı 
oluşturmuş ve Konsey Başkanı-
mızın sınırsız desteği ile göreve 
başlayan bu komisyon, dönem 

Gelecekten Bu Güne Bakmak…
Bülent Şen
LGM	Ulusal	Komisyon	Başkanı

Danyal Kubin
Lions	Enstitüsü	Başkanı

boyunca Lions Enstitüsü ile birlik-
te yürüteceği çalışmalarına 1 Tem-
muz 2015 tarihinde başlamıştı. 

4 Eylül 2015 Alanya Konse-
yi, LGM çalışmaları için çok iyi 
bir başlangıç oldu. Uluslar arası 
Direktörler, Geçmiş Dönem Kon-
sey Başkanları, Geçmiş Dönem 
Genel Yönetmenleri, Konsey Baş-
kan Yardımcısı, Dönem Konsey 
Başkanı ve Genel Yönetmenleri 
ile Genel Yönetmen 1 ve 2. Yar-
dımcılarının katıldığı açılış top-
lantısında, çalışmaların ne yönde 
ilerlemesi gerektiği ortaya çıktı. 
Öncelikle, Türk Lions’unun bu 
günü ve geleceğine dair somut 
saptamalar ve öngörüler gereki-
yordu. Bu; çok geniş bir katılımcı 
profili ile yapılması gereken uzun 
soluklu bir çalıştaylar dizisi de-
mekti. Zamanı çok iyi kullanmalı 
ve her çalışmada bir öncekinin 
üzerine pozitif bir katkı koymalıy-
dık. Başladık…

Önce odaklanmamız gereken 
soru ve sorunları tespit etmeliy-
dik. Gelecekten bu güne bakabil-
mek için, önce geleceğe gitme-
liydik. Gelecekle ilgili bir büyük 
resim ortaya koymalıydık. Sonra, 
bu vizyon eşliğinde, bu güne 
dönmeli ve kendimize şu soruları 
sormalıydık;

“Neleri değiştirmeliyiz?”

“Neleri değiştirmemeliyiz?”

“Hangi yönlerimizi güçlendir-
meliyiz?”

Lions Enstitüsü Danışmanımız 
Sn. Nesim Levi’nin de katılmasıy-
la çok hızlı ve verimli bir üretim 
süreci başladı. Yapacağımız çalış-
manın formatı oluştu. Cevaplarını 
arayacağımız sorular ortaya çıktı. 
Hangi yöntemle sonuca ulaşacağı-
mıza karar verdik ve uygulamayı 
gerçekleştirdik.

11 Aralık 2015 İstanbul Konse-
yi, ilk LGM çalıştayının gerçekleş-
tiği ve LGM çalışmalarının dönüm 
noktası olarak nitelenebilecek bir 
organizasyondu. 82 katılımcı ile 
6 saat süreyle yapılan “Kabare” 
çalışmasında aşağıdaki 8 soruya 
cevap aradık:

• 2030 yılında Türkiye’de gönül-
lü profili nasıl olacak?

• Metropollerin / Büyükşehirle-
rin dışına nasıl çıkarız?

• Üyelerimiz sizce nelerden 
memnun değil?

• Sizce 2030 yılında ülkemi-
zin karşı karşıya kalacağı ve 
Lion’ların el atabileceği en 
önemli sorunlar neler olabilir?

• Türk Lions’unun misyon ve 
vizyonu değişmeli midir? Eğer 
değişmeliyse neler değişmeli-
dir?

• Lions kulüpleri hizmet alanla-
rını daraltmalı mı?

• 2030 yılındaki bir kulüp top-
lantısı nasıl olacak? Öngörüle-
riniz nelerdir?

90 katılımcının tamamı dene-
yimli lionlardan oluşuyordu -36 
/ 70 biyolojik yaş- ve çok önemli 
bulgular ortaya çıktı. Bu çalışma 
başlangıç için çok önemliydi an-
cak, genç lion’ların ve Leo’ların 
görüşleriyle de desteklenmesi ge-
rekiyordu. Aynı çalışmayı bir kez 
de onlarla yapmalıydık.

30 Ocak 2016 Ankara LGM 
Çalıştayı, cevaplarını aradığımız 
8 soru için, genç lionlar -25 / 35 
biyolojik yaş-  ve Leo’ların görüş-

20 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



lerini de alma şansı bulduğumuz 
çok verimli bir çalışma oldu. 25 
Leo, 27 genç lion ile yapılan ka-
bare çalışmasında, ilk çalışma ile 
birleştiğinde gelecekle ilgili çok 
önemli saptamaların ve bulguların 
çok daha fazla netleştiği ve ortak-
laştığı bir yol haritası şekillenmişti 
artık.

Biyolojik ve lionistik olarak 
her yaştan 132 lion ve Leo’nun 
katılım ve katkıları bizi;  üzerin-
de yoğunlaşmamız gereken çok 
önemli 9 saptama ile karşı karşıya 
getirdi;

1- Gençler; Lions’un ritüellerini 
artık sorgular hale gelmiştir. 
Özellikle, hiyerarşik yapının 
üyeler arasında sıkıntı yarattı-
ğı, toplantılara hakim olan ağır 
protokol düzeninin uyumsuz-
luklara ve kopmalara yol açtı-
ğı düşüncesi hakim. Lions; bu 
anlamda kendisini yenilemeli, 
değişmeli ve sürekli değişime 
açık olmalıdır.

2- Yönetimde Şeffaflık, her kade-
medeki Lion için önemsenen 
ve dikkat edilen bir olgudur.

3- Kulüplerden başlayarak yö-
netimlerin her kademesinde 
bütçe ve harcama prensipleri 
yeniden gözden geçirilmeli, 
üyeler üzerine aşırı yük bin-
diren ekonomik uygulama ve 

organizasyon ısrafından kaçı-
nılmalıdır.

4- Lion’lar; kulüplerine ve Lions’a 
faydalı olmayı arzu etmekte, 
kendilerinin sahip oldukları 
yetenekleri değerlendireme-
diklerinde mutsuz olmaktadır-
lar. 

5- Topluma hizmet için çaba sarf 
eden ve Lions’ta başarılı hiz-
metlerin üretilmesine katkıda 
bulunan lion’lar, bu çabaları-
nın karşılığını adil olarak ala-
madıklarını düşünmektedirler. 
Onlara göre bunun tek sebebi; 
görevlendirme, teşekkür ve 
ödüllendirme sistemindeki 
adaletsiz uygulamalardır. 

6- Lions’un toplum algısındaki 
olumsuz imajı tüm Lion’ları ve 
Leo’ları özel ve iş yaşantıların-
da tedirgin etmektedir. Bu al-
gının değişmesine yönelik acil 
ve etkin atılımların yapılması 
Lions açısından çok kritik bir 
önem arz etmektedir.

7- Lions’un Misyon ve Vizyonu 
bu günkü şekliyle, kolay anla-
şılabilir, kolay içselleştirilebilir 
ve anlatılabilir düzeyde de-
ğildir. Ana yapıyı bozmadan 
akılda kalıcı, net ve bazı yanlış 
algılamaları giderici bir içerik 
düzenlemesine ihtiyaç vardır.

8- Kulüplerimiz ve üyeler dö-
nemsel olarak kendilerine hiz-
met alanlarının lanse edilme-
sini değil, kendi birikim, yete-
nek ve üyelerinin ilgi alanla-
rıyla örtüşen hizmet projelerini 
gerçekleştirmek arzusundadır-
lar. Dönem hedefleri adı altın-
da her kulübün gerçekleştirme 
zorunluluğu hissedebileceği 
hizmetleri lanse etmeden, ku-
lüplere yol gösterici ve teşvik 
edici söylemlerin öne çıkması, 
daha rahat, kolay ve arzulu bir 
hizmet ortamı sağlayacaktır.

9- Günümüzde çok yaygın olarak 
her kesimde kullanılan sosyal 
medya ortamı, gelecekte daha 
çok yaygınlaşacak ve herkes 
için hayatın vaz geçilmez bir 
parçası olacaktır. Ancak, her 
yaşta Lion ve Leo’nun farkında 
olduğu gibi; olumsuz, verimsiz 
ve zamanı etkin kullanmayı 
engelleyen sosyal medya kirli-

liği, önüne geçilmesi gereken 
en önemli sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu konuda köklü 
bir kullanım kültürü değişimi-
ne ihtiyaç vardır. 

Bu 9 konu, her biri üzerinde 
günlerce çalışılması gereken çok 
önemli bulgulardı. Bu konular, 
tüm lionlara ve leolara açılmalı, 
üzerinde her bir Lion ve Leo’nun 
düşünce ve öneri geliştirmesine 
fırsat verilmeliydi. Lions’un düşün-
ce zenginliğinin bir gereği olarak 
bizlere düşen görev, herkesin dü-
şünce ve önerilerini özgürce savu-
nacağı bir platform oluşturmaktı.

Sormalıydık, paylaşmalıydık, 
önermeliydik ve sonuç üretme-
liydik. Bir Konferans düzenleme-
liydik. Türk Lions’unda bir İLK 
olacak geniş katılımlı bir Konfe-
rans…
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DENETİM KOMİTESİ
1. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı Bölüm II 

Paragraf B’den ortak denetim komitesinin 
kaldırılarak, ayrı bir LCIF denetim komitesi 
kurulmuştur.

2. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı Bölüm XI 
Paragraf C.2. kaldırılarak, dahili denetim 
fonksiyonlarının bağımsızlığının ifade eden 
Bölüm II Paragraf B.3. olarak değiştirilmiştir.

ANAYASA VE YÖNETMELİK KOMİTESİ
1. CSC’nin (Corporation Service Company) 

Uluslararası Lions Kulüpleri Derneği’nin ka-
yıtlı temsilciliği onaylanmıştır.

2. Uluslararası Üçüncü Başkan Yardımcısı’nın 
eski görev yerine getirilmesi konusunda Yö-
netim Kurulu Politikası’nın revize edilmesi 
çözümü kabul edilmiştir.

3. Anayasa ve Yönetmelik Standart Form’nun 
dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Po-
litika El Kitabı Bölüm XX, Paragraf Q.2.’nin 
revize edilmesi çözümü kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı’nın diğer 
hükümlerle tutarlı hale gelmesi için Bölüm 
III, Paragraf E.3. revize edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı Bölüm 
VII’de yer alan Çoğul Yönetim Çevresi Yö-
netmeliği Yönetim Çevresi Yönetmeliği’n-
deki önceki değişikliklerle tutarlı olması için 
revize edilmiştir.

6. Konvansiyonlardaki pin değişim prosedürü 
pratikte uygulandığı şekliyle revize edilmesi-
ne karar verilmiştir. 

7. Danışma Komitesi’nin Yönetim Kurulu Poli-
tika El Kitabı Bölüm II Paragraf A’da bulunan 
Başkan Yardımcısı Adayları amaç, işleyiş 
düzeni ve görevlerine göre revize edilmiştir.

8. 2016 Uluslararası Konvasiyon’da bildirilen, 
Uluslararası Anayasa’da Acil Yedek Fon’un 
program ve hizmetlere daha fazla esneklik 
sağlamak adına Anayasa’dan kaldırılması 
çözümü kabul edilmiştir. 

9. 2016 Uluslararası Konvasiyon’da bildirilen 
Uluslararası Yönetmelik’te idari görevlilerin 
tayini ve adaptasyonu düzenlemesi yapıl-
mış, idari görevliler ile ilgili Yönetim Kurulu 
Politika El Kitabı Bölüm XVIII Paragraf A ve 
Paragraf B revize edilmiştir.

KONVANSİYON KOMİTESİ
1. 2016 Fukuoka konvansiyon programı revize 

edilmiştir.
2. Belirlenmiş Seçim Komitesi üyelerinin di-

ğer ödemeler olmadan hizmet vermesi için 
gündelik ödenek oluşturulmuştur. Yönetim 
Çevresi Yöneticileri ve seçilen Yönetim Çev-
resi Yöneticileri fakültesi ve genel merkezi 
çalışanlarının Fukuoka Konvansiyonu’na 
katılmasına karar verilmiştir.

3. Konvansiyon teklif politikası görevlendirilen 
kişinin gelecekte bulunulacak şehirlerde 
mekan denetlemesi yapmasına izin verecek 
şekilde revize edilmiştir. 

4. Konvansiyon kayıtlarının ve konaklama iptal 
ücretlerinin arttırılması politikası revize edil-
miştir.

5. Üçüncü Başkan Yardımcısı’nın 1 Temmuz 
2016 tarihinde eski görevine geri getirilmesi 
konusunu içeren politika düzenlenmiştir.

6. Seçim Prosedürü, değişimli olan temsilcile-
rin onaylanması durumunun aradan çıkarıl-
ması için revize edilmiştir. 

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMET KOMİS-
YONU
1. Tabubil Lions Kulübü’ne altı aylık dönem 

içinde koruyucu bağış yapılmasına karar ve-
rilmiştir.

2. Geçmiş Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Marina Barsegova’nın ilaveten Ermenistan 
Cumhuriyeti için Düzenleyici Lion olarak hiz-
met etmesi ve Geçmiş Uluslararası Direktör 
Per Christensen’in ilaveten Moldova Cum-
huriyeti için Düzenleyici Lion olarak hizmet 
etmesi belirlenmiştir.

3. Ekim 2018’den önce yeniden oluşturulması 
(redistricting) kabul edilen Yönetim Çevrele-
rinin üyelik politikalarının desteklenmesi için 
ilk yılda her üye için 2 USD fon, takip eden iki 
yılda ise 1 USD fon sağlanması ve ayrıca 10 
USD ilave fon verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. Yönetim Çevresi 316-C (Hindistan), Çoğul 
Yönetim Çevresi 3 (Oklahoma) ve Çoğul 
Yönetim Çevresi 316’nın (Hindistan) erte-
lenen 2016 Uluslararası Konvansiyonu’nda 
yer almalarıyla ilgili yeniden yönetim çevresi 
olarak sayılması talebinin kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı e-posta ve 
telefon numaralarının toplanmasına olanak 
sağlayan elektronik raporlamayı teşvik et-
mesi adına revize edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı üye bilgile-
rini en iyi şekilde koruması için revize edil-
miştir.

7. Yetkili Yönetici’ye  yapılan referansların 
düzeltilmesi için Yönetim Kurulu Politika El 
Kitabı revize edilmiştir.

8. Yerleri değişen paragraflara yapılan refe-
ransların düzeltilmesi için Yönetim Kurulu 
Politika El Kitabı revize edilmiştir.

MALİYE VE GENEL MERKEZ OPERASYON KOMİS-
YONU
1. 2016 Finansal Yılı 1. Çeyreği Tahminleri’nde 

bütçe açığı olması onaylanmıştır.
2. Anayasa ve Yönetmelik taslaklarındaki dü-

zenlemeler Haziran 2016’da Fukuoka’da ya-
pılacak olan Uluslararası Konvansiyon’daki 
Makale IX’te geçen Anayasa’nın kaldırılması 
içeriğiyle onaylanmıştır. 

3. Temmuz 2014’te Toronto’da yapılan Yöne-
tim Kurulu toplantısında onaylanan ve geçici 
olarak durdurma politikasını değiştiren Çö-
züm 5’in Maliye ve Genel Merkez Operasyon 
Komitesi raporunda kaldırılması onaylan-
mıştır. Bu karar, geçici olarak durdurma 
politikasını hızlı ve hemen geçerli olacak 
şekilde önceki versiyonuyla değiştirmiştir. 

4. Üçüncü Başkan Yardımcısı seyahat progra-
mını ilgilendiren Yönetim Kurulu politikası 
değişikliğinin 1 Temmuz 2016’da geçerli 
olacak şekilde uygulanması onaylanmıştır.

5. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı Bölüm XII 
ve Bölüm XXI’in düzenleme işlemleri onay-
lanmıştır. 

LİDERLİK GELİŞİM KOMİSYONU
1. Fukuoka-Japonya’da gerçekleşecek olan 

2016 DGE Semineri için plan, zaman çizel-
gesi ve grup lideri takımları onaylanmıştır. 

2. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı, Liderlik 
Gelişim Komitesi ve Liderlik Gelişim Biri-
mi’nin güncel terminolojisini tam olarak 
yansıtması adına revize edilmiştir.

UZUN VADELİ PLANLAMA KOMİTESİ
1. Yeni 5 yıllık stratejik planın başlıca ve des-

tekleyici hedeflerinin geliştirilmesi onaylan-
mıştır: LCI Forward. Başlıca hedef; 2020-21 
dönemi sonuna kadar Lions’un hizmet etki-
sini 3 katına çıkararak her yıl 200 milyon in-
sanın hayat standartlarının yükseltilmesidir. 
Planın taslak özeti kabul edilmiştir. 

2. Stratejik planlama takımı gelecek gelişim 
planları için tayin edilmiş ve makul bir bütçe 
desteği onaylanmıştır. 

3. Lions’un gelecekteki hizmet yaklaşımlarını 
keşfeden ve bizim yardımsever hizmet faali-
yetlerimize daha çok insan çeken uluslarara-
sı çalışma grubu oluşumu yetkilendirilmiş-
tir.  

4. Yüzüncü Yıl Faaliyet Komitesi oluşumu eklen-
miştir.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Join Together pilot programı geçici olarak 

durdurulmuş, ancak programın pilot alanı 
olmak isteyen Lions Kulüpleri’ne uygulana-
bilirliği askıda tutulmaktadır. 

2. Çoğul Yönetim Çevresi O’daki (Arjantin) özel 
uygulama (girişim) için 25,000 USD üyelik 
bağışı onaylanmıştır. 

3. Yeni kulübün kayıt alma süreci politikasının, 
çevrimiçi kayıt almaya olanak sağlayacak şe-
kilde revize edilmiştir.

4. Aile üyeliği politikası, niteliklere bağlı olarak 
revize edilmiştir. Buna ek olarak ikamet bil-
gilerini, aile ilişki bilgilerini içeren raporlama 
MyLCI kanalıyla olacak şekilde revize edil-
miştir. 

5. Anahtar Ödül politikası MyLCI kanalıyla ra-
porlama yapılacak şekilde revize edilmiştir. 

6. Ömür Boyu Üye politikası otomatik onay 
sürecinin daha iyi yansıtılması adına güncel-
lenmiştir.

7. Ömür Boyu Üye politikası Uluslararası Di-
rektörler Kurulu onayı gerekliliğinin kaldırıl-
ması şeklinde revize edilmiştir.

HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ
1. Halkla İlişkiler Komitesi Raporu’nda bulunan 

güncel Öncelik Sıralaması’nın Sergi A ile yer 
değişimi yapılmıştır.

2. LIONS Dergisi’nin yeni yayınlarına 1 Ocak 
2018 tarihine kadar fon verilmeye devam 
edilmesine karar verilmiştir. 

3. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı Bölüm 
XX’in bazı kısımları güncel uygulamaları 
yansıtacak şekilde güncellenmiştir. 

HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ
1. Leo Kulüp Danışma Heyeti ve 2015-2017 

yılları için alternatifler seçildi. 
2. Yönetim Kurulu Politika El Kitabı Bölüm I’in 

Youth Camp ve Youth Exchange Program’ları 
ile bağlantısı açıklanmış ve birleşimi sağlan-
mıştır.

Yukarıda bulunan çözümlerden herhangi biri ile 
ilgili daha fazla bilgi için lütfen LCI web adresi 
www.lionsclubs.org ziyaret edin ya da Uluslara-
rası Ofis ile 630-571-5466 telefon numarasın-
dan iletişim kurun.

YÖNETİM ÖZETİ ULUSLARARASI DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI
Budapeşte, Macaristan 1-4 Ekim, 2015
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Ankara Maltepe Lions ve Leo’dan ‘Kadına 
Şiddete Hayır’ Kampanyasına Destek
Ayşe Beltan SARAÇOĞLU
118-U	Maltepe	Lions	Kulübü	Başkanı

Ankara Maltepe Lions Kulübü, Ankara Maltepe 
Leo Kulübü ve Tiyatrokare, ‘’Fosforlu Müzikali’’ ile 
‘‘Kadına Şiddete Hayır’’ diyor. Kulüplerimiz, Tiyat-
rokare’nin de desteğiyle 19 Aralık 2015 Cumartesi 
akşamı Ankara- Şinasi Sahnesinde ‘kadına şiddete 
hayır’ kampanyasına destek amacıyla “Fosforlu” 
müzikalini sahneledi. Tiyatro Kare işbirliğinde, 
elde edilecek gelir, Kadın Dayanışma Derneği ile 
ortaklaşa çalışılarak, şiddet gören kadınların sos-
yo-ekonomik kalkınmalarına destek olmak ve top-
luma kazandırılması için yürüteceğimiz faaliyetlere 
aktarıldı.

Proje, şiddet mağduru kadınlara yalnız ve ça-
resiz olmadıklarını hatırlatmak, onları korkularının 
esiri olmaktan kurtararak, hayatlarına yeniden 
yön verebilmelerini sağlamak, kaybetmiş oldukları 
özgüveni, ihtiyaç duydukları inancı, gücü ve yitir-
dikleri yaşama sevincini yeniden kazanmaları için 
gereken psikolojik desteği vermek kararlılığı ile 
hazırlandı. Alacağınız her biletin şiddet mağduru 
bir kadının bedenindeki darbe izlerinin merhemi, 
yüzündeki tebessümün sebebi olacağı söylemin-
den yola çıkılarak 460 kişilik salon tam anlamıyla 
doldu. Lion ve Leo’lar çevrelerini harekete geçire-
rek salonu doldurdular. salondaki Lion ve Leo ora-

nı %15 cıvarındaydı. Gösteriye katılanlara ayrıca 
Lions tanıtımı için broşüleler dağıtıldı.

Müzikalin bizatihi kendisi, Kadına Şiddet Un-
surlarını içeren temalarla süslü olduğundan; tüm 
izleyiciler bu konuda farkındalık sahibi olmuşlar-
dır.

T U R K E Y
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Cassandra Rotolo
Çeviren: Hülya	Eksert

Lion	Jim	Worden,	Elmhurst	Memorial	Sağlık	Merkezi’nde	
Diyabet	Önleme	Programı	sağlık	koçlarından	Julie	Sanfilippo	
(ortadaki)	ve	setrtifikalı	eğitim	uzmanı	hemşire	Linda	Voght	ile	
hasta	eğitimi	üzerine	konuşurken.	

1 J Yönetim Çevresi, Şikago topluluğuna 
banliyö yaşamını geri vermek amacıyla yeni yollar 
aradığında, Lion Jeri DiPasquale’ın aklına bir 
fikir geldi. 13 yaşındaki oğluna juvenil diyabet 
teşhisi konmuştu ve ailesi diyabetlilerin ihtiyaçları 
hakkında oldukça geniş bir bilgiye sahipti.  

“Ebeveyn olarak daima çocuğunuzun 
emniyetini sağlamakla uğraşırsınız” diye 
sözlerine başlayan DiPasquale ekledi: “Ona 
caddeye doğru koşmamasını, sıcak sobaya 
dokunmamasını söylersiniz. Ama diyabet hastalığı 
teşhisinden sonra her şey değişiverir. Artık 
çocuğunuzun yaşamını ellerinizdedir, ona aşısını  
yapmadığınızda öleceğini bilirsiniz.” 

Bu deneyimle, DiPasquale, klubüne diyabetin 
önlenmesi için gereken desteği vermeyi önerdi.   
I J Yönetim Çevresi Lion’ları, Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı’ndan (LCIF) temin ettikleri 95,275 
ABD Doları Core 4 Diabet hibesi sayesinde,  
diyabet önleme ve yaşam döngüsü boyunca 
müdahale programı geliştirmek üzere Elmhurst 
Memorial Sağlık Merkezi (EMH) ile birlikte bir 
ekip oluşturdular. Proje kapsamında bu hastalığın 
gelişmesi riski altında bulunan düşük gelirli 
yetişkinlere kaynak ve eğitim imkânı sağlandı. 

DiPasquale demecinde, “Elmhurst Memorial 
Sağlık Merkezi’nden destek ve eğitim almasaydık 
böyle bir işin altından asla kalkamazdık. Bu 
yaşamsal kaynağa diğer ailelerin de erişimini 

kolaylaştırdığı için LCIF’e de ayrıca şükran 
borçluyuz.” dedi.  

Diyabet hem Birleşik Devletler’de hem de 
dünyada gitgide çoğalan bir hastalıktır. Amerikan 
yetişkinlerin 29 milyonu şeker hastasıdır. Diyabet 
Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) alınan 
bilgiye göre, hastalığından habersiz 7 milyon 
kişi de bu rakama dâhildir. Kalan 86 milyon 
Amerikalı’nın ise (bunun yüzde 33 ü yetişkinler)  
prediyabet evresinde olduğu ve önümüzdeki beş 
yıl içinde diyabet olma risklerinin yüksek olduğu 
bildirilmektedir. Bu eğilim devam ettiği takdirde, 
2050 yılına gelindiğinde, her üç Amerikalıdan 
birinin şeker hastası olacağı öngörülmektedir.  

Bugün yerel Lion’ların yardımıyla, EMH’daki 
yeni Diyabet Önleme ve Yaşam Boyu Müdahale 
programı, yetersiz hizmet alan ve mali sıkıntıları 
olan risk altındaki şeker hastalarına hizmet 
sunulmaktadır. Bu kişiler, artık hastanede 
bulunan Öğrenme Merkezi’nde diyabet eğitim 
görevlisine ücretsiz danışabiliyorlar. Arzu 
ederlerse, Tip-2 diyabet gelişmesini önlemek veya 
geciktirmek amaçlı CDC müfredatı çerçevesinde 
oluşturulan yaşam boyu değişim programına kayıt 
olabiliyorlar. 

Program, katılımcıların makro çerçevede 
diyabetin yaygınlaşmasını azaltma hedefine doğru 
eğitilmelerini amaçlıyor. Bu geniş çaplı bir sosyal 
yardım programı olup, bireylerin kendi risklerini 
tanımlayarak bunların minimasyonu için bir plan 
geliştirmelerine yardımcı oluyor. 

Yerel Lion’lar programının başarısının ayrılmaz 
bir parçasını teşkil ediyor. 1 J Yönetim Çevresi 
2,300 üyeli 64 adet Lion Kulübü bulunuyor. 
Lion’ların görevi, diyabetin önlenmesini savunarak 
topluluklarının elçisi olmak. Gayri resmi toplantılar 
düzenlenmesinde kolaylaştırıcı rol oynuyorlar, 
vücut ağırlığı ve katılımcıların vücut kitle 
endeksi (VKI) ölçümleri gibi sağlık verilerinin 
toplanmasına yardımcı oluyorlar, fon arttırıcı 
etkinliklere ev sahipliği yapıyorlar.   

Lion’lar ve LCIF yardımıyla, program bittiğinde 
katılımcıların en az % 65 inin normal kiloya 
inmesi ve kan şeker düzeylerinin stabilizasyonu 
bekleniyor. 

1 J Yönetim Çevresi Lion’ları topluluklarının 
sağlık düzeyinin iyileşmesi için özenle çalışıyor ve 
esasen bir ons önlem ile tedaviye bir pound eksik 
harcanacağını göstermeye çabalıyorlar. 

Yönetim Çevrenizin nasıl Core 4 Diyabet 
hibesine başvurabileceği konusunda bilgilenmek 
için lcif.org sayfasını ziyaret ediniz.

Illinois Lion’ları Diyabet 
Riskini Azaltıyor
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Uluslararası Lions Gençlerarası 
Değişim Programı

Ln. Sema YAZGAN
(118	T)	GAD	Ulusal	Komisyon	Koor.

Ln. M. Tanju ALP PDG
GAD	Ulusal	Komisyon	Başkanı

Lions’un en önemli ve ulus-
lararası faaliyetlerinden biri 
olan Gençlerarası Değişim 

(GAD) Programları ülkemizde 

33 yıldır başarı ile temsil edil-

mektedir.

GAD, MD 118 Türkiye ge-

nelinde Lions Yönetim Çevre-

lerimiz ve Lions Kulüplerimiz 
aracılığı ile özel olarak seçilip 
yurtdışına gönderilen ve aynı 
amaçla yurtdışından ülkemize 
gelen gençlerin dünya görüşleri-
ni, kültürel ve bilgi birikimlerini 
arttırabilmeleri için dünyanın 60 
civarında ülkesinde uygulanan 
uluslararası bir programdır.

Özellikle 1993-94 döne-
minden itibaren 6 (altı) YÇ ‘de 
oluşturulan GAD Komiteleri faa-
liyetlerini her geçen yıl etkinleş-
tirerek devam etmektedirler.

MD 118 GAD Ulusal Komis-
yonumuz halen Avrupa’da yurt-
dışına genç gönderen ülkeler 
arasında 4. sırada ve GAD Kamp 
ve Aile Yanı Programlarında ise 
3.ncü sırada yerini korumakta-
dır.

2014-2015 DÖNEMİ GAD 
KAMP ve AILE YANI PROG-
RAMLARI

2014-2015 döneminde 
MD118 Türkiye GAD kanalı ile 
yurtdışındaki Lions GAD Prog-
ramlarına 203 genç katılmıştır.

12 gencimiz çeşitli neden-
lerden dolayı kamp iptali (Al-
manya) ve Ukrayna’daki siyasi 
olaylar, ailevi ve şahsi neden-
lerden dolayı) yurtdışı GAD 
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Programlarına katılamamışlardır. 
9 gencimiz müktesep haklarını 
yeni dönemde kullanacaktır.

MD 118 TÜRİYE GAD KAMP 
VE AILE YANI PROGRAMLARI

MD 118 Türkiye GAD Ulusal 
Komisyonuna dahil 6 Yönetim 
Çevresinde 8 GAD Kampı ve 
Aile yanı programı organize 
edilmiştir. 118 R ve 118 E Yöne-
tim Çevrelerimiz bu dönemde 
2 kamp ve Aile yanı programı 
organize etmiştir. Organize edi-
len sekiz (8) kamp ve aile yanı 
programlarına 167 yabancı genç 
katılmıştır. 118 T Yönetim Çevresi bu dönem 32. 
Uluslararası GAD Programını başarıyla düzenledi.

27 Haziran-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında 
Aila Yanı Misafir Etme programı ile başlayan GAD 
programı 06 -12 Temmuz 2015 tarihleri arasında 
“31st International Lions ISTANBUL & AROUND 
YOUTH CAMP” adı altında Kültür Turunu müte-
akkip 13-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında Istan-
bul’da GAD Kampını gerçekleştirdi.

Aile Yanı ve Gençlik Kampı programı GAD Ko-
mite Bşk Lion Emel GÜLÇÜR ve GAD AYKÜ Lion 
Güniz AYGİGİ’nin koordinatörlüğünde organize 
edildi. Kampa 16 ayrı ülkeden 19 yabancı genç 

katıldı. Kampta 3 Leo (1 kamp direktörü olarak) 
görev yaptı.

Kamp programı aynen uygulandı. 4 Lions Ku-
lübü kamp programına istirak ettiler. Istanbul çev-
resindeki tatil yöreleri Boğaz ve Adalar ile Kültür 
Turunda Bursa, Izmir, Kusadası, Selçuk (Şirince, 
Efes, Meryem Ana), Bergama, Çanakkale (Assos, 
Truva), Gelibolu (Şehitlikler, Abide) şehirleri ziya-
ret edildi.

118U Yönetim Çevresi bu dönem 19. Ulusla-
rarası GAD Programını başarı ile düzenledi. 5 -12 
Temmuz 2015 tarihleri arasında AİLE YANI Misafir 
Etme programı ile başlayan GAD Programı 13-25 
Temmuz 2015 tarihleri arasında “19th EURASIA 
INT. LIONS YOUTH CAMP” adı altında Genç-
lik Kampı organize edildi. Aile Yanı ve Gençlik 
Kampı GAD Komite Bşk Lion Hale AKYÜZ ‘ün ve 
Genel Yönetmen 2. Yrd Lion A. Babür GÜNDÜZ 
koordinatörlüğünde organize edildi. 

Programa 4 yabancı genç katıldı. Kampta 3 
Leo gencimiz görev yaptı. Kamp programı aynen 
başarı ile uygulandı. Yabancı Gençler Bilkent Üni-
versitesi kampusunda konakladılar. Istanbul ve 
Kapadokya (Nevşehir) turları yapıldı.

118 R YÖNETİM ÇEVRESİ bu dönem GAD 
Programlarını İZMİR ve ANTALYA çevresinde 
planlanan 2 ayrı GAD Kamp ve Aile yanı program-
lara göre organize edildi.

1-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında AİLE 
YANI Misafir Etme programı ile başlayan GAD 
Programı, 12-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında 
Ege Üniversitesi kampusunda “LIONS AEGEAN 
YOUTH EXCHANGE CAMP” Adı altında Gençlik 
Kampı ile devam etti.
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Programlara 24 yabancı genç 
katıldı. Kamp programında ayrı-
ca 5 Leo Staff görev yaptı. Belir-
lenen kamp programı başarı ile 
sonuçlandı. İzmir ve civarındaki 
Çeşme, Kuşadası, Selçuk-Efes 
şehirleri ziyaret edildi ve çeşitli 
aktiviteler yapıldı.Yönetim Çev-
resine bağlı Lions Kulübleri bu 
programa direkt olarak etkinlik-
lere katıldılar.

118 R Yönetim Çevresi ilk 
defa bu dönem ikinci GAD 
kampını ANTALYA da “LIONS 
ANTALYA YOUTH EXCHANGE 
CAMP” adında gerçekleştir-
di.15-26 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında AİLE YANI Misafir 
Etme programı ile başlıyan 
GAD Programı, 26 Temmuz-05 
Agustos 2015 tarihlerinde Antal-
ya GAD kampı ile devam etti. 
Programlara 24 yabancı genç 
ve 5 Leo staff görev yaptı.Belir-
lenen kamp programı yanında 
Antalya civarındaki tarihi yöreler 
(Aspendos, Side, Kale (Noel 
Baba) ve turistik yöreler ziyaret 
edildi.

Her iki GAD kampı GAD 
Komitesi Başkanı Lion Necdet 
ULUDAĞ ve Lion Nazan AL-
BAYRAK ve Lion Gülay BİLGİÇ 
koordinatörlüğünde organize 
edildi. Antalya ve Alanya Lions 
Kulüpleri bu GAD kampına des-
tek verdiler.

118 K Yönetım Çevresi 22 
Haziran - 2 Temmuz 2015 tarih-
leri arasında başlayan Aile Yanı 

Misafir Etme Programını mütea-
kip 2-12 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında “9.th LIONS YOUTH 
EXCHANGE BURSA CAMP” 
adında Uluslar arası Gençlık 
kampı düzenlenmiştir. Kampa 
20 yabancı genc ve 4 Leo staff 
katıldılar. Belirlenen kamp pog-
ram aynen uygulandı. Bu prog-
ram dahilinde İstanbul, Bursa, 
Çanakkale, Eskişehir ve Iznik 
şehirleri ziyaret edildi.

Organizasyon Lion Müjdat 
Sezer koordinasyonunda GAD 
Komitesi Başkanı Serkan De-
mirağ tarafından uygulandı. 
118 E YÖNETİM ÇEVRESİ bu 
dönem de İstanbul ‘da 2 kamp 
organize etti. İstanbul Erkek 
Lisesinde organize edilen “16.
th LIONS ISTANBUL DANCING 
AT BOSPHORUS CAMP” ve “9 
th LIONS ISTANBUL CULTURE 
CAMP” adı altındaki kamplar ve 
Aile Yanı Misafir Etme Program-
ları başarılı bir şekilde sonuç-
landı.

05-15 Temmuz 2014 tarih-
lerinde Aile Yanı Programları 
15-26 Temmuz 2015 tarihleri 
arasındada GAD Gençlik Kamp-
ları yapıldı. Özellikle İstanbul 
şehrindeki kültür, sanat ve tarihi 
yerler ziyaret edildi. Bogaz turu 
ve Adalar ve Istanbul cevresin-
deki tarihi ve turistik yerler ge-
zildi. Kampın en etkin gösterisi 
Boğazdaki bir otelde yapılan 
defile idi. Kamp sonunda cok 
beğenilen “TALENT SHOW” 

gösterisi yapıldı.

Her iki kampa 44 yabancı 
genç katıdı ayrıca kampta 12 
Leo ve 2 yabancı Leo staff görev 
yaptılar. Her iki kampa da Yö-
netim Çevresi kulüpleri destek 
verdiler. Kamp ve Aile Yanı 
Programları Lion Erel KARAMA-
NOGLU ve GAD Komitesi Baş-
kanı Lion Neslıhan DEMIRHAN 
tarafından organize edildiler.

118 Y YÖNETİM ÇEVRESİ 
tarafından Istanbul’da organi-
ze edilen “LIONS CATCH THE 
SPIRINT OF ISTANBUL CAMP” 
02-11 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında Aile Yanı Misafir Etme 
Programı ile başladı. GAD 
Gençlik Kampı 11-22 Ağustos 
2015 tarihleri arasında yapıldı.
Istanbul ve cevresindeki tatil 
yöreleri, Prens Adaları ve Istan-
bul’un tarihi ve kültürel mekan-
ları gezildi. Kamp kapanısında 
“Talent Show” gösterisi yapıldı. 
GAD programlarına 22 yabancı 
genç katıldı ve 5 staff (3 Leo) 
görev yaptı.

Programlar GAD Komitesi 
Bşk. Lion Çağla TEZER ve Lion 
Serra Nur SORGUÇ, Lion Davit 
FRANCO tarafından organize 
edildi.

MD 118 GAD Ulusal Komis-
yonu tarafından takip edilen 
GAD kamplarımız özellikle 
kamplarla ilgili çekilen resim, 
videolar Sosyal paylaşım Sitele-
rinde yayınlandı.
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Ayşe Beltan Saraçoğlu
118-U	Maltepe	Lions	Kulübü	Başkanı

Yonca Kosif
118-U	Ümitköy	Lions	Kulübü	Başkanı

118-U Yönetim Çevremizin programında yer 
alan Bizim Köyümüz projesi kapsamında, Ka-
zan’da bulunan Gazi İlköğretim Okuluna yapmayı 
plandığımız;

- Kompanzasyon Pano tadilatı

- Acil aydınlatma armatürü

- 1*36W Florasan arm

- Kapı kolu + kilit

- Engelli ve Çağrı Sistemi

- Anasınıfı için Klozetçalışmalarının sonuna 
geldik.

 İşlemlerin tamamlanmasına müteakiben, Okul 
ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.

Siz değerli üyelerimizi aramızda görmekten do-
layı çok mutlu oluruz.

Yapılan çalışmalara ilişkin bazı kısım fotoğraf-
ları ekte bilgilerinize sunarız.

Bu aktivitemizi gerçekleşmesini sağlayan Sn. 
Bora Yılmazyiğit’e çok teşekkür ederiz.

5.125 TL (+ KDV) maliyeti olan bu aktivitemi-
zin, karşılanması için Fon geliştirici aktivite/lerimi-
zi bir an önce planlamamız gerekmektedir.

Ankara Ümitköy Lions Kulübü, Uluslararası Li-
ons Dünya Açlıkla ve Fakirlikle Mücadele haftası 
etkinlikleri kapsamında, 13 Ocak 2016 tarihinde, 
Ankara Mamak’ta yerleştirilmiş Türkmen Sığınmacı 
kardeşlerimize gıda hijyen ve giysi yardım paketle-
rini ulaştırdı. Ayrıca sığınmacı ailelerini barındıkları 
evlerde ziyaret ederek manevi destek te verdiler. 
Bu etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra birçok Lion 
ve aileleri de katıldılar. 

Bizim Köyümüz Ümitköy Lionstan 
Türkmenlere
Destek...
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Lion Türkçe Dergisi Yayın Kuralları 
2015	-	2016

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	5,000	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	135	gr	mat	kuşe	kağıda	basılacaktır.
2. 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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