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Uluslararası Lions MD118 Çoğul Yönetim 
Çevresi 33. Ulusal Konvansiyonu 6-7 Mayıs 
2017 2017 tarihlerinde, İstanbul Milletlera-

rası ve Kabataş Lions Kulüplerinin ev sahipliğinde, 
İstanbul The Marmara Otelinde yapıldı. Konvan-
siyon Ulusal Komisyon Başkanı Metin Yılmaz’ın 
liderliğinde gerçekleştirilen organizasyon Lions’a 
yakışır bir katılım ve düzen içerisinde gerçekleşti.

Coşku içinde geçen konvansiyona Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen 500’den fazla Lion ve Leo katıl-
dı. Konvansiyonda yapılan törenle Hürriyet Gaze-
tesi Muhabiri İsmail Saymaz ile Fox TV Sunucusu 
Fatih Portakal’a yaptıkları çalışmalardan dolayı 
Melvin Jones Dostu ödülü verildi. 

Konvansiyonda yapılan seçimler sonucunda; Dan-
yal Kubin MD118 Konsey Başkanlığı (Konfederas-
yon Başkanı), Tuba Tengiz Yılmaz, Adnan Babür 
Gündüz, Hayri Tuna Yükselen, Mehmet Ali Özerk, 
Celil Vardar ve Mahmut Tanyol Konsey Üyelikle-
rine (Yönetim Kurulu Üyelikleri), yedek üyeliklere 
ise Nasuhi Öndersev (Konsey Başkan Yardımcılı-
ğı), Nuran Uzlu, Berna Ateşoğlu, Zeynep Kocasi-
nan, Dursun Özbey, Sina Mengi ve Ertuğrul Yıldız 
seçildiler.  

MD118 33. Ulusal Konvansiyonu 
İstanbul’da Yapıldı 
Elif Eroğlu, İstanbul Ayasofya Lions Kulübü

2017/18 dönemi Konsey Başkanlığı görevine seçilen 
Danyal Kubin, Cumartesi günü, dönem programını 
10 dakikalık bir film ile sunarak farklı bir başlangı-
ca imza attı. Sunumdan sonra eşi Gülten Kubin ile 
kürsüye gelerek konuşmasını yapan Kubin, Konsey 
Üyelerini yanına alarak ‘Biz’in Gücü’nün ilk örne-
ğini de sergilediler. Akabinde MD118 Konsey üye-
leri hep birlikte hazirunu selamladılar. 

Konvansiyonun Gala yemeği Cumartesi akşamı 
Boğazda tekne turu şeklinde yapıldı. Unutulmaya-
cak anılara sahne olan tekne turunda katılımcılar 
oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. 

Pazar günü ise görevdeki Konsey ile seçilen Konsey 
üyeleri hep birlikte fotoğraf verdiler. Devamında 
gelecek dönem Ankara’da yapılacak olan Konvan-
siyonun ev sahibi olan Ankara Esat Lions Kulübü-
ne Konvansiyon Bayrağı devredildi. 
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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
Sayın Lion’lar,
Sevgili Leo’lar,

Aralık 2017 ayından sonra Lion 
Türkçe dergisi basılı olarak yayın-
lanmayacak. Yani bundan sonra 

iki sayımız kaldı. Dergimiz Ocak 2018 
ayından sonra dijital olarak yayınlanma-
ya başlanacak. Bu konudaki haberleri siz-
lerle ilerleyen zamanlarda paylaşacağız.

Yine çok anlamlı ve birbirinden değer-
li haberler ve yazılarla dolu bir dergiyle 
karşınızdayız. Yine sayfalara sığamadık. 
Bazı haberleri istemeyerek de olsasonraki 

dergiye bıraktık. Eylül-Ekim sayısında bunları da göreceksiniz. Lion Türkçe 
dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp Başkan-
ları olmak üzere yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bakalım bu sayı-
mızda neleri paylaşmışız sizlerle;

33. Ulusal Konvansiyonumuzu İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu konudaki ya-
zımızı ön kapak içinde bulacaksınız. her zamanki gibi dolu dolu geçen  gör-
kemli bir konvansiyon yaşadık. Seçilen yeni yöneticilerimizi kutluyoruz…

Uluslararası Başkanımız Naresh Aggarwal törenle görevi devraldı. Başkanı-
mızın ilk mesajı da doğal olarak dergimizde yer aldı…

Türk Lions’unda da yeni bir dönem başladı. Genel Yönetmenlerimiz görev-
lerini devraldılar ve hızla göreve başladılar. Lions’un 2. Yüzyılının önderleri 
‘ortak mesaj’larını bizimle paylaştılar.  Liderlerimize başarılar diliyoruz…

Türk Lion’ları Kadın ve Aile Çalıştayında Buluştu… Aile ce Sosyal Politika-
lar Bakanlığı ve Barolar Birliği ile ortak olarak gerçekleştirilen bu anlamlı 
girişim ile gurur duyacaksınız…

LCIF’in çalışmalarından geniş bir özeti sizlerle bu sayımızda paylaştık. Oku-
yunca uluslararası vakfımızla gurur duyacaksınız... 

Uluslararassı Yönetim Kurulu’nın son toplantısında alınan kararların özeti-
ni de bu sayımızda bulacaksınız. 

Türk Lion ve Leo’larının ülkemiz insanına ulaştırdığı hizmetleri tüm detay-
larıyla dergimizde bulacaksınız. Onlarla ve yaptıklarıyla gurur duyacaksınız. 
Katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz...

Bu sayımızda çok önemli ve Türk Lions’unun temel direkleri olan birçok 
kulübümüzün yarı dönem aktivitelerine toplu olarak yer vermeye çalıştık. 
Hepsi birbirinden güzel ve gurur verici aktiviteler için kulüplerimize şükran-
larımızı sunuyoruz.

Sevgiyle kalın,

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PDG
MD118 Konsey Başkan Yardımcısı

W e  S e r v e

Önemli Not: Lütfen unutmayınız; biz ancak bize ulaşan aktivite ve etkinliklere 
olabildiğince ve yayın şartlarının sağlanması durumunda yer verebiliyoruz. Bu 
nedenle lütfen etkinlik ve aktivitelerinizin fotoğraflarını olabildiğince büyük ve 
yüksek çözünürlüklü gönderiniz. Cep telefonlarında yapabilmenin tek yolu var. 
O da fotoğrafları telefondan e-posta ile bilgisayarınıza aktarmaktır. Whatsapp 
veya facebook aracılığı ile aktardığınız fotoğraflar düşük kaliteli fotoğraflardır ve 
baskıda bulanık çıkar. Bu nedenle basamadığımız birçok aktivite var. Lütfen bu 
konuya özen gösteriniz.
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Çeviri: Başak Şefii, İstanbul Harbiye Lions Kulübü

küresel bir platformda birbirine 
bağlanacak.  

Bir sonraki adım hizmet etmeye 
başlamak. Punjab, Hindistan’daki 
Batala Smile Lions Kulübü’nün bir 
üyesi olarak, toplumun bana say-
gı duymaya başlamasından gurur 
duyuyordum. Bu saygı, hizmet 
ettiğim insan sayısına ve kaç kişi-
nin bu hizmetin farkında olduğu-
na bağlıydı. Bizim artık yeni bir 
Küresel Hizmet Takımımız (GST) 
var. Sizin bölgenizin GST lideri 
para ve saat başına maksimum ki-
şiye hizmet götürecek projeleri be-
lirleyecek. Ayrıca, Lion’ları Lions 
markası ve halkla ilişkiler kullana-
rak normal bir projeyi nasıl Miras 
Projesi haline getireceği konusun-
da eğitecek. 

Üçüncü adım liderliği istemektir. 
Lions merdivenlerini çıkmaktan 
zevk alsam da, bazen liderlerimi-
zin uzun konuşmalar yapmak yeri-
ne işe daha fazla odaklanmalarını 
dilerdim. Yeni ödül sistemi Lion 
liderlerinin eforlarını doğru yöne 
teşvik edecek. Üyelerin muhafa-
zasını ödüllendirmeyi planlıyoruz, 
böylece sizi - hali hazırdaki üyele-
rimizi - odak noktasında tutaca-
ğız. Kulübün yarısından fazlasının 
hizmete katılmasını ve en çok Mi-

Benim içim-
deki kutsal-
dan sizin içi-
nizdeki kut-
sala selam 
olsun. Yeni 
yüzyılımıza 
hoş geldiniz. 

Önümüzdeki 12 ay için amacım 
çok basit - Lionlar için ve Lion-
lar’dan  hizmetin yeni seviyelerine 
ulaşmak. Sizden hizmetin yeni bir 
seviyesine ulaşmanızı istemeden 
önce, Lionizm hizmetin yeni sevi-
yesini size getirecek.

Peki 1,4 Milyon Lion’a ben nasıl 
hizmet edebilirim? Herkese üst 
düzey görevler veremem. Size para 
veremem. Hepinizle bir araya ge-
lemem. Fakat, hizmet etmenin 
gücüyle hepinizin hayatlarına do-
kunmayı planlıyorum. 

O zaman öncelikle bir kişinin Li-
onistik kariyerinin her aşamasına 
ve benim nasıl yardım edebilece-
ğime bakalım. İlk aşama yeni bir 
üye olmak. Ben 43 sene önce yeni 
üye olduğumda, sanki doğduğum 
kasabadan çıkmış ve bir dünya 
insanı olmuşum gibi hissetmiştim. 
Bu sene, her üyemizin yeni mobil 
uygulamamızı indirmesini istiyo-
rum. Bu sayede bütün üyelerimiz 

DR. NARESH AGGARWAL 
LİONS KULÜPLERİ ULUSLARARASI BAŞKANI

Hizmetimizi 
Lion olarak Size 
Yükseltmek

ras projesi oluşturmayı ödüllendi-
receğiz.

Lionizm’in küresel lideri olarak, 
her Lion’u Lionizm’e bağlı tutmak 
istiyorum. Yeni “Eve Hoşgeldin” 
programımız, kulüp toplantılarına 
katılamayan üyeler için uluslarara-
sı bir online kulüptür. Toplantılar 
ve ödemelerin tamamı online ola-
rak gerçekleştirilmektedir.   

Son aşama ise şimdi. Önümüzdeki 
12 ay için her Lion’a aynı hedefi 
koymak istiyorum. Benim haya-
lim, her Lion’un her ay 10 kişiye 
hizmet etmesi. Eğer bu gerçekleşir-
se, yılda 170 milyon kişiye hizmet 
edeceğiz - şimdiki 100 milyon se-
viyemizin çok üstünde ve 2020’ye 
kadar yılda 200 milyon kişiye ulaş-
ma hedefimizde büyük bir adım. 
Bu konu dünya çapındaki bütün 
toplantılarımın odak noktasıdır. 

Dünyayı gezerken görüşmek üzere! 

T U R K E Y

      3TEMMUZ - AĞUSTOS 2017   LION



Lions’un İkinci Yüzyılı...
Mahatma Gandhi; ‘Başkalarına hizmet ederken kayboldu-
ğumda, nihayet kendimi buldum...’ sözleriyle neyi kastettiyse 
bizler de orada bulduk kendimizi; Lions’un 100. Konvansiyo-
nunda, Şikago’da… Tarif edilemeyecek kadar muhteşem bir 
ortam, binlerce gönüllü Lion, Leo ve Lions dostu ve bizler; hiz-
met edenler, Türk Lion’ları… Lions’u yeni yüzyılına taşıyacak 
inançlı güç: 

Aynen Gandhi’nin hissettikleri gibi,  
Aynen sizler; Türk Lion’ları gibi,  
Birliğe; BİZ olmaya inananlar gibi…    

Sayın Lion’lar,  
Sevgili Leo’lar;

Şikago Konvansiyonuna; ‘’Herşeye rağmen mazeret yok… 
Kaç kere denediğiniz değil, nasıl bitireceğiz önemlidir…’’ söz-
leri ile tüm yüreklere dokunarak, tüm Lion’lara yepyeni bir ba-
kış kazandıran azimli, asil ve cesur yürekli genç Nick Vujicic’in 
konferansı ile başladık yeni döneme.

Yeni bir dönem başlıyor...  Yeni bir hizmet dönemi, yeni bir 
takvim, yeni ve inançlı liderler ve yeni projeler… Ama en 
önemlisi; Yeni bir yüzyıl... Dünya Lions’u için, Türk Lions’u 
için ve hepimiz için yeni bir yüzyıl. Doğal olarak yeni yüzyılda, 
yeni gereksinimlerimiz var; Yeni ilhamlara, yeni kavramlara, 
yeni bir itici güç’e ihtiyacımız var…

“LCI Forward” - Lions İleri - Uluslararası Lions’un ikinci 
yüzyılını üzerine kurguladığı sihirli bir itici güç kaynağı. Bir 
asır boyunca, Lions’a dair kazandığımız tüm deneyimlerden 
süzülerek oluşturulan geleceğin Lions’una ışık tutacak yeni bir 
kavramlar manzumesi…

“Lions İleri” çıktılarını çalışmalarımızın her alanında kullan-
maya ihtiyacımız var. Özümsemeli, içselleştirmeli ve sahip çık-
malıyız. Bu bağlamda;

§	Üyeliğin değerini artıracak, sempatizan sayımızı artıraca-
ğız, 

§	Hizmet Projelerimizin etkinliğini artırarak, toplumun daha 
farklı kesimlerine ulaşacağız,

§	Toplumun her kesimine ulaşarak, beklentilerini karşılaya-
cak, değişime açık olacağız,

§	Vizyonumuzu ulaşılabilir kılmak için her kademede mü-
kemmelin arayışı içerisinde olacağız,

§	Uluslararası ile uyum içerisinde yerel gereksinimleri karşıla-
yan, uygun programları üretmek için çalışacağız.

Değerli Dostlarımız;

Lions; yeni bir yüz yıla başlarken; Gönüllülük olgusunun te-
melinde yatan, “BİZ” kavramını öne çıkarmamızı öngörüyor. 
BİZ olmanın, birlikte üretmenin, başarıyı paylaşmanın yarata-
cağı sinerjinin farkında olmamızı öneriyor.

Döneme hazırlanırken; Genel Yönetmenler olarak 2017-18 
dönemini BİZ’lerin dönemi olarak tanımladık. Tüm çalışmala-
rımızda, kararlarımızda, planladığımız dönem çalışmalarında 
Yönetim Çevrelerimizin ortak bir davranış, eylem benimse-
mesine özen gösterdik. Dönem Programlarımızı bu yaklaşım 
doğrultusunda oluşturarak, Türk Lions’unu merkeze koyarak 
hazırladık. Sizlerle zaman zaman yaptığımız paylaşımlarda da 
bu değişimi yansıttık.

Şimdi; yeni yüzyıla girdiğimiz bugün, bu olguyu bir kez daha 
vurgulamak ve daha da güçlendirmek için Yönetim Çevreleri-
mizin Lion’larına hep birlikte çağrı yapmak istiyoruz;

Gelin; Yönetim Çevresi ayrımı gözetmeden, Türk Lions’unun 
gelişimi ve sürdürülebilirliğini ortak payda yaparak; geçmiş ve 
gelecek liderlerimizle birlikte, sağlam temeller üzerinde, dur-
madan yükselerek fark yaratacak, bir değil biz olacak bir Türk 
Lions’u yaratalım:

§	Tüm çalışmalarımızı ortak paydalarımıza katkı sağlayacak 
şekilde planlayalım. 

§	Ortak projeler ve aktiviteleri her fırsatta değerlendirelim.

§	Kulüplerimizden başlayarak, Bölgeler, Kesimler ve Yöne-
tim Çevreleri olarak birbirimize koşulsuz destek olalım. 

Uzun bir çalışma sürecinin sonucunda Türk Lions’unun hizmet 
bayrağını en üste çekebilmek için el ele verdik, güç birliği ettik, 
azmettik. Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyet değerlerine 
bağlı kalarak; Türk toplumunun refah seviyesini yükseltmek 
için insanlığa daha fazla hizmet götürmek için kararlıyız. 

Bizler; Türk Lions’unun Genel Yönetmenleri olarak, bu çağrı-
mızı güçlendirmek için, dönem boyunca çalışmalarımızı ortak 
akıl ve dayanışma ile yürütmeye, tüm kulüplerimizi bu çalışma 
şekline özendirmeye ve desteklemeye kararlıyız. Sizlerin de bu 
inançla yapacağınız çalışmalarda Türk Lions’u için beklenen 
yükselişi başlatacağınıza yürekten inanıyoruz.

Sevgili Kardeşlerimiz; 

Yeni başlangıçlar kucağımıza bırakılan birer şanstır. Bu şansı 
yaşayarak deneyimlerken gerek topluma gerekse içinde bu-
lunduğumuz topluluğa karşı büyük sorumluluklarımız var. 
Bu sorumluluğun bilinciyle; bizden daha az şanslılara, ümit-
lerini korumalarına yardımcı olmak amacıyla sevgimizle yeni 
yüzyılda da hep beraber, hizmete devam edeceğimize yürekten 
inanıyoruz. 

Değişim için değişmek zorundayız… İnancımız temel dayana-
ğımızdır. Bulunduğumuz noktadan başlayacağız, insanlık için 
arılar gibi çalışıp ulaşılamaz gördüğümüz hedeflere ulaşmak 
için çabalayacağız. Yeter ki; kendimize güvenelim, birbirimize 
inanalım.

Bu bağlamda vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, birlik 
ve beraberliğimiz için, bayrağımızın dalgalandığı her yerde var 
olmak ve bu yolda hizmet etmek hedefimiz olacaktır.

Sizlere güveniyor ve mutlaka başaracağımıza olan inancımızla, 
Lions sevgi ve saygılarımı sunuyoruz.

Tuba Tengiz Yılmaz 
118T Yönetim Çevresi

Adnan Babür Gündüz 
118U Yönetim Çevresi

Hayri Tuna Yükselen 
118R Yönetim Çevresi

Mehmet Ali Özerk 
118K Yönetim Çevresi

Celil Vardar 
118E Yönetim Çevresi

Mahmut Tanyol 
118Y Yönetim Çevresi

2017 / 2018 Dönemi Genel Yönetmenleri
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Lionlar Sayesinde LCIF’in 
Destekleri 1 Milyar
Dolara Ulaştı
Çeviren:  Ayşegül Onat, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Çad’da yaşayan hamile 
genç bir kadın, Mariam, 
tehlikeli bir göz hastalığı 
olan trikiyasizden 
müzdaripti ve doğacak 
olan bebeğine hakettiği 
ilgiyi gösterebileceğinden 
emin değildi. Neyseki, LCIF 
sayesinde göz problemi 
doğumdan kısa bir süre sonra 
düzeltildi. Mariam’ın mutlu 
sonu, LCIF’in yarım yüzyılda 
ulaştığı milyonlardan yalnızca 
bir örnek.
Özellikle bu yıl, Lions ve LCIF için 
tarihi bir kilometre taşını işaret edi-
yor. Ocak ayında LCIF Mütevelli 
Heyeti LCIF desteklerinin 1 Milyar 
ABD Dolarını geçtiğini onayladı. 
1968’deki kuruluşundan bu yana, 
LCIF, 13.000’den fazla projeye des-
tek sağladı. Bu sayede dünyanın dört 
bir yanındaki milyonlarca insan, ih-
tiyaç duyduğu zamanlarda umut ve 
rahatlık kazandı.

LCIF, çocuklarını göremeyen ebevey-
nlere görüşlerini kazandırdı. Deprem-
ler ve orman yangınları sonucu harap 
olan toplulukları yeniden inşa etti. Aç 
çocukları besledi; sağlıklı ve üretken 
yetişkinler olmaları için gençleri güç-
lendirdi. Lionlar LCIF’nin desteğiyle 
kör edici hastalıkların yayılmasını 
kontrol etmeye yardımcı olan su ku-
yuları ve tuvalet alanları inşa etti. Bir 
zamanlar sakatlık yüzünden dünya-
dan kopuk yaşayan, eğitimi ve dost-
luğu reddeden insanlar şimdi okula 
devam ederek toplumlarına katkıda 
bulunuyorlar. Bu 1 milyar ABD Do-
ları tüm dünyaya Lion’ların ilgisini ve  
LCIF’in yardımlarını gösteriyor. 

İlk LCIF desteği, 1972 yılında fela-
ket bir sel baskını sonrasında Güney 
Dakota Rapid City topluluğuna ve-

Çad’da yaşayan bir genç 
kadın olan Miriam, “Ameliyat 
kampının organize 
edilebileceği söylendiğinde 
hamileydim” diyor. “Doğumdan 
iki gün sonra ameliyat olmaya 
karar verdim ve kocam beni 
eşeğimizin üzerinde sağlık 
merkezine götürdü. Artık 
gözlerim yüzünden acı 
çekmeyeceğim ve bebeğimle 
ilgilenebileceğim.

rilmiştir. Ulusal Hava Servisi’nin yal-
nızca 100 yılda bir kez olabileceğini 
belirttiği sel felaketinde, fırtına Black 
Hills’in üzerinde kalmış ve felaket 
miktarlarda yağmur getirmiştir. Sen 
yüzünden 200’den fazla insan haya-
tını ve 5.000’den fazla kişi evlerini 
kaybetmiştir. LCIF, bölgenin yeniden 
inşasına yardımcı olmak için 5.000 
ABD Doları destekte bulunmuştur. 
Lionlar, yıkılmış topluluğa yardım 
sağlama konusunda olay yerine ilk 
gelen örgüt olmuş ve günümüzde de 
devam eden bir mirası başlatmışlardı.

O günden bu yana, LCIF, dünya 
genelinde projelere fon sağlamıştır. 
Toplumlar hem dünya genelinde, 
hem de kendi bölgelerinde desteklen-
mektedir. LCIF’in dört ana hizmet 
alanı olan görme, gençlik, felaket ve 
insani yardım alanlarındaki destekle-
ri, en kritik bölgelerde yardıma ihti-
yacı olanlara ulaştırılmıştır. 

Lionlar ve LCIF birlikte çalışarak 
harika şeyler başarmıştır, ancak ya-
pılması gereken daha çok şey vardır. 
Biz Lionlar ve LCIF yeni bir yüzyılın 
hizmetine girerken, çabalarımızı yeni 
küresel hizmet alanlarına odaklaya-
cağız: şeker hastalığı, çevre, açlık, 
çocuk kanseri ve görme. Dünyamız 
değişmeye devam ettikçe, yeni en-
dişeleri gidermek; toplumumuza ve 
gelecek kuşaklara en iyi şekilde hiz-
met etmek için bizler de dünyamızla 
birlikte değişmeliyiz. Lionlar, LCIF’i 
destekleyerek göreve dahil olabilirler. 
İster bir bağışta bulunun veya bir hiz-
met projesine katılın; hem yerel ola-
rak, hem de küresel olarak bir fark 
yaratabilirsiniz. LCIF’i nasıl destek-
leyebileceğiniz hakkında bilgi almak 
için kulübünüzün LCIF Koordinatö-
rü ile konuşun.

LCIF, Lions’un desteğiyle ihtiyaç du-
yanlar için olumlu değişiklikler yapa-
bilir.
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Charlie Bruskotter Birleşmiş Milletler Lions 
gününde makalesini okuyor….

12 yaşındaki Charlie Bruskotter, piyano ve davul çalı-
yor, meraklı bir şekilde bilim yayınları dinliyor ve po-
puler kitapları okuyor. Ayrıca yetenekli bir yazar. Ohio, 
Delaware’de yaşayan Charlie, Lions’un, görme engelli 
gençler için düzenlediği “Lions Uluslararası Kompo-
zisyon Yarışması”nın  bu seneki büyük ödülünün sahibi 
oldu.

Charlie, görmesini etkileyen genetik bir rahatsızlık olan 
oküler albinism hastası. Charle’nin ailesi ve iki büyük-
babası da Lion. Charlie’nin makalesi, eğer biz başkaları-
na karşı dostça yaklaşırsak, yeni fikirlere açık olursak ve 
birbirimizin farklılıklarını kabul edersek dünyaya barışın 
geleceğini anlatıyor. Charlie, “Farklılıkları kabul ederek, 
nasıl göründükleri ve davrandıklarına göre yargılamamız 
sebebiyle hiç bir zaman tanıyamayacağımız insanları ta-
nımaya başlayabiliriz”  diyor. Charlie 5000 USD alacak 
ve Temmuz ayında Chicago’da gerçekleşecek olan 100. 
Yıl Uluslararası Konvansiyonda onurlandırılacak. Ödül, 
Mart ayında, New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Millet-
ler Lions Gününde açıklandı. Törene Charlie, ailesi, kü-
çük erkek kardeşi, iki büyükbabası ve sponsor Delaware 
Lions Kulübü’nün başkanı Michael Jones katıldı.

Çeviren:  Ayşegül Erengil, Ankara Maltepe Lions Kulübü

OHİO’LU DELİKANLI KAZANDI…
MAKALE YARIŞMASI

Engelsiz Yaşam 
İçin Tekerlekli 
Sandalye...

Adana Beşocak Lions Kulübü, Çukurova Engelliler 
Derneği’nde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi 10 engelliye 
10 tane tekerlekli sandalye bağışında bulundu.. 

Tören’de konuşan Adana Beşocak Lions Kulü-
bü Dönem Başkanı Ln. Nurdan Çalışkan, ‘‘bugün 
burada 10 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sa-
hibi engelli kardeşlerimize vermek üzere toplan-
dık... Çukurova engelliler derneğine Ocak ayında 
dikiş makineleri alımı gerçekleştirmiştik... Burada 
engelli kardeşlerimiz aktif olarak her gün dikiş 
eğitimi alıyorlar. Eğitimin sonunda meslek sahi-
bi olacaklar ve istihdam edilmeleri sağlanacak. 
Adana Beşocak Lions Kulübü olarak gerçekleş-
tirdiğimiz bu hizmetin mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz... Şimdi de; toplumsal duyarlılık ve sos-
yal sorumluluk bilinciyle; 10 engelli kardeşimizin 
sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek ve sosyal 
hayat içinde olabilmeleri amacıyla; 10 tane teker-
lekli sandalye alımı gerçekleştirdik... Bu projemizde 
bize destek olan sponsorlarımıza örnek davranışla-
rından dolayı çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı 
sunuyoruz’’ dedi ve sözlerini sevgi ile engelsiz ya-
rınlara hep birlikte diyerek sonlandırdı... 

Ayrıca; Törene katılan 118U Yönetim Çevresi kabi-
ne görevlilerine, Adana Beşocak Lions Kulübü’nün 
değerli üyelerine ve bu hizmeti yapmalarına vesile 
olan Çukurova Engelliler  Derneği Başkanı Sn. Ah-
met Ataç’a çok teşekkür etti... 
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Gazimağusa Özel 
Eğitim Merkezi 
Piknik

Uluslararası Çevre 
Fotoğrafları Yarışmasında 
Ziyapaşa Lions 3. Oldu…
Chicago’da yapılan yarışmaya 200’ü aşkın ülkeden ka-
tılan binlerce fotoğraf sanatçılarının eserleri arasından 
ilk elemeyi geçen ‘‘yılki’’ isimli fotoğraf, Chicago Kon-
vansiyonun’da kendi dalında dereceye girerek Üçüncü-
lük ödülüne layık görüldü. 

Bu başarıya imza atan Ziyapaşa Lions Kulübü üyesi 
Ln. Mehmet Köseli ‘‘Yılkı’’ adını verdiği fotoğrafının 
hikayesini, ‘‘Yılkı, doğdukları ve büyüdükleri yaşam 
alanlarından, kimi zaman ekonomik kimi zaman şehir 
göçü kimi zamanda yorgunluk yaşlılık sonrası hüzünlü 
ayrılış hikâyesidir. Doğaya bırakılan atları zor şartlar 
beklemektedir açlık, soğuk hava şartları, hastalık. Bir-
çoğu doğadaki yılkı sürülerine katılmaya çalıştılar bir 
kısmı başarılı olamaz hayata küser mücadeleyi bıra-
kır ve hayata veda eder. Yılkıya karışmayı başaranlar 
onlarla yaşamaya alışır kimi zaman o sürülerin lideri 
olur kimi zamanda 15 – 20 attan oluşan kendi sürüle-
rini kurar. Özgürlüklerinden ödün vermeyen bu atlar, 
yeni doğan taylar ile çoğalarak ülkemizde yoğunlukla 
Afyon, Denizli, Burdur, Kayseri ve Karaman illerinde, 
yelelerini rüzgarla yarıştırarak doğada koşmaya devam 
ediyorlar.Bu fotoğrafı Temmuz ayının sıcağında yılkı-
ları bulmak için gittiğimiz Kayseri de Erciyes dağının 
eteklerinde çekmiştim. Onları ilk gördüğümde nasıl 
bir kompozisyon yapacağımı ve gördüklerimi fotoğraf 
karesine nasıl yansıtacağımı bir süre çözemedim çün-
kü o kadar özgür ve asilerdi ki hiçbir kompozisyon o 
ruhu anlatmaya yetmezdi. O an bildiğim tüm fotoğraf 
kurallarını unutup onlar kadar özgür düşünüp; onla-
rın o doğaya meydan okurcasına özgürce koşmalarını 
,koşarken ki ahenklerini, güçlerini ve asiliklerini bulun-
duğumuz alanın en yüksek yerine tırmanıp yukarıdan 
fotoğraflamaya karar verdim ve ortaya bu kare çıkmış 
oldu.’’ sözleriyle anlatırken, bir Lion olarak bu ödülü 
Türkiye’ye adına almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, 10-16 Mayıs Dünya 
Engelliler Haftası olması nedeniyle 15 Mayıs Pazartesi 
günü Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gör-
mekte olan çocuklarımı-
za bir piknik organize 
etti. Özel eğitim gerek-
sinimli çocuklarımızın 
hayatlarında hatırlaya-
bilecekleri anılar bırak-
mak olan amacı gerçek-
leştirmek ve onların ya-
şamında fark yaratabil-
mek adına Bedis Piknik 
yerinde mangal yapıldı. 
Piknik süresince top oy-
nayıp uçurtma uçurdu-
lar. İp çekmece ve voley-
bal oynayan çocukların 
mutluluğu görülmeye 
değerdi. Kebaplarını ye-
dikten sonra servisleri ile 
evlerine bırakıldılar.

İnanç Genç, Mağusa Mesarya Lions Kulübü

T U R K E Y
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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 
Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri ile Lise öğren-

cilerinin birlikte boyadıkları puzzle parçalarından 
anlamlı bir mesaj çıktı. 2 Nisan Dünya Otizm Far-
kındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte en-
gelli öğrenciler ile gönüllü lise öğrencileri bir araya 
geldi. Öğrenciler, engelli bireylerle birlikte önceden 
hazırlanan yapboz parçalarını boyadılar. Rengarenk 
boyanan 25 adet parça daha sonra hep birlikte bir 
araya getirildi. “Sen Yoksan Bir Eksiğiz” ve “Otizm 
Farkındalık Günü” yazılı puzzle hazırlanışı sırasında 
öğrenciler keyifli anlar paylaştılar.

Turgutreis Lions Kulübümüz 
ve Bodrum Sağlık Vakfı 
“Otizm Farkındalık Günü” 
Etkinliği Gerçekleştirdi

Engelli öğrencilerin keyiflerince bir gün geçirdikle-
ri etkinlikte ortaya çıkan görüntü aslında anlamlı 
bir mesaj oldu. Otizm, bir rahatsızlık değildir bir 
farklılıktır. Bunun farkındalığını sağlamak için 
puzzle etkinliği düzenledik. Bodrum Sağlık Vakfı 
Öğretmenlerinden Alev Karaman ve Turgutreis Li-
ons Kulübü Başkanı Metin Akbulut Puzzle aynı za-
manda otizmin simgesi, uluslararası kullanılan bir 
simge. Bizde nasıl bir etkinlik yaparızı düşünürken 
bütün çocuklarla beraber bir puzzle yapalım dedik. 
Herkesi bu farkındalığa sahip olmaya çağırıyoruz. 
Sen yoksan bir eksiğiz diyoruz” dediler.

Eski Beşiktaş Lions Kulübü

Eski Beşiktaş Lions Kulübümüz, 2 Mart 2017 günü 
engelli bir gencimize tekerlekli sandalye temin etti-
ler.  Sandalye, Engelliler Komitesi Başkanı Zeynep 
Taşkan ile birlikte teslim edildi.

Kulübümüz, 2 yaşındaki Ezgi bebeğin iki kulağına 
da işitme cihazı takılmasını sağladı. Ayrıca İşitme 
engelli yavrumuzun da iki kulağı için işitme cihazı 
takıldı. Cihazlar kulüp tarafından satın alındı. 

Yağmur Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi – Os-
manbey Şubesi aracılığıyla bir gencimize kulubü-
müz tarafından tekerlikle sandalye alındı.

Şahinbey Lions İz Bırakmaya 
Devam Ediyor…

Gaziantep’te büyük hizmetlere imza atan Şahin  Li-
ons Kulübü hizmette devamlılık anlayışını bir kez 
daha göstererek dönemin az kalmasına rağmen hiz-
metlerine aynı suratla devam ediyor. Bu sefer, Kara-
caoğlan ilkokulunu öğrencilerine 56 çift ayakkabı ve 
56 adet tişörtü sponsorlar aracılığı ile bağışladılar.

Dönem Başkanı, Ln. Nermin Keçeci, “Lion’da hiz-
met dönemi bitmez. Sadece bayrağı 30 Haziran’da 
yeni başkanımıza devredeceğiz ve yine hep birlikte 
şehrimizde elimizi geleni yapacağız. Hizmet yapma-
mıza olanak yaratan hedef ortaklarımıza Karacaoğ-
lan  İlkokulu yönetimine çok teşekkür ederiz” dedi.
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Okul çağında olan çocuklar toplu yaşamın ge-
tirdiği enfeksiyonlardan bulundukları koşulların 
temiz olmamasından çok etkilenir ve enfeksiyon 
hızla yayılır. Her yıl öğrencilerin, öğrenimi salgın 
hastalılar nedeniyle kesintiye uğrar.

Salacak Lions kulübü çocukların sağlığı konu-
sunda da oldukça  hassastır. Küplüce de bulunan 
Lions okulunun profesyonel bir firma yardımı ile 
temizlik yapılması kararlaştırıldı.

Dünya da 77 ülkede hizmet veren ISS entegre 
servis hizmetleri sponsorluğunda Külüce Lions İl-
köğretim okulunun detaylı temizliği yapıldı.

Öncelikle temizlik için okulda keşif yapılıp ih-
tiyaçlar belirlendi. Keşif sırasında okulun çok kirli 
ve tam bir enfeksiyon kaynağı haline dönütüğü gö-
rüldü. 

24 Aralık Cumartesi günü için organizasyon ta-
mamlandı. ISS firmasında 28 çalışan 7 adet temiz-
lik makinası 4 ayrı çeşit kimyasal ve kirçözücülerle 
7 saat detaylı temizlik yapıldı.

Yaklaşık 5000 metrekarelik alan temizlendi de-
zenfekte edildi. 

Sınıflar, camlar, tuvaletler, idari ofisler, mer-
divenler, dış alan konferans salonu ortama uygun 
dezenfektanlarla temizlendi. Özel kir çözücü mad-
deler kullanıldı. Zeminler için 6 adet makine ile 
toplam 3 kez yıkama yapıldı. 1 makine ile su çekme 
işlemi gerçekleştirildi.

 Tüm ayrıntıları ile temizlik yapan personelin 
okula geliş ve dönüşleri için servis ayarlandı. Ça-
lışanların öğlen yemekleri unutulmadı. Lunch box 
larla çalışanlar öğlen yemeklerini yediler.

Dış alan temizliğinden sonra servisleri ile geri 
döndüler

Artık okul pazartesi tertemiz bir durumda öğ-
rencilerini bekliyor.

Lions İlköğretim Okulu’nun 
Detaylı Temizliği

T U R K E Y
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LCIF İnsanlığa 
Yatırım Yaptı
Vakıf,  kızamık hastalığı ve dünyanın karşı 
karşıya bulunduğu diğer zorluklarla mücadele 
edebilmek için bütçesini yıllık 50 milyon dolara 
yükseltmeyi planlamaktadır.

Kızamık hastalığından 
milyonlara varabilecek 
ölümü, hedef 
ortaklarımızla birlikte 
engelledik.
Joe Preston, 2015-16 LCIF 
Chairperson

Çeviren: Hülya Işıklı 4.Böge Başkanı 118U
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LCIF çıtasını yükseltiyor . 
Ve biz, bunu, ihtiyacın en 
yüksek olduğu bir zamanda 
yapıyoruz.
Vakıf, en savunmasız 
insanların hizmetkârı 
olarak yeryüzündeki en 
zorlu yerlerde yaşayanların 
hayatlarını iyileştiren Lionları 
desteklemeyi, 50 yıldır 
sürdürmektedir.
Şimdi, 2018 yılında 50. 
kuruluş yıldönümünü 
kutlama hazırlıkları 
içindeyken, yılda 50 milyon 
dolara yükseltme hedefi 
belirledik. Hedefin üst düzey 
olduğunu biliyoruz fakat 
Lionların, toplumlarımızda ve 
dünyamızda böylece daha 
çok etkisinin olacağını da 
biliyoruz.
Bu sayede daha fazla göz 
taramaları yapabilir, daha 
fazla temiz su sistemleri 
kurabilir, daha çok kliniği 
hizmete açabilir, doğal 
felaketle karşılaşan 
insanlara daha geniş yaşam 
alanları finanse edebiliriz. 
Önlenebilir bir hastalık 
olmasına rağmen günde 
300 çocuğun hayatına mal 
olan, kızamıkla daha fazla 
mücadele edebiliriz. Bu 
nedenledir ki, Vakıf,  kızamık 
salgınını sonlandırmak için 
Lionları harekete geçiriyor 
ve Gavi,  Aşı İttifakı (The 
Vacine Alliance) , İngiltere 
Uluslararası Kalkınma 
Departmanı  (UK’s Dept. For 
Int. Development) ve Gates 
Vakfı gibi salgınları sona 
erdiren küresel ortaklarla 

birlikte çalışıyor. Lionların, 2000 
yılından  2014 yılına kadar, 
17,1 milyon çocuğu ölümden 
koruyarak, gerçek bir fark 
yarattığını biliyoruz. 
Vakıf,  küresel ihtiyaçlar arttıkça 
daha fazlasını yapmak istiyor. 
LCIF, 2015-16 döneminde, 39.5 
milyon sağlamasına rağmen 
, 45 milyon dolar hibe verdi. 
Ve Lionlar, Vakfın desteğini 
gerektiren yeni bir küresel 
hizmet çerçevesi başlatıyor. 
Artan hizmet talebine ayak 
uydurmak için daha fazla 
fonlama gerekecek.
LCIF 50 milyon dolarlık 
hedefine, ancak Lionların 
desteğini alarak ulaşabilir 
ve dünyaya daha fazla umut 
olabilir.
Bunu nasıl yaptığımızı anlamak 
için okumaya devam edin.

Bir Nepal sağlık çalışanı, hayatı kurtaran 
kızamık- kızamıkcık aşıları sağlıyor
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Biz, iyiliği 
ispatlıyoruz
LCIF, her zamankinden daha 
fazla insana yardım ediyor.

İnsani Yardım
Nairobi ‘de, orta yaşlı bir dikişçi olan Mary 
Ndundo (fotoğraf), saatler sonra dikiş 
makinesinin üzerine eğildi. Mary, Kibera’da 
yaşıyor ve çalışıyor. Kenya’nın kötü şöhretli 
gecekondu bölgesinde.  İşine son verildiğinde, 
LCIF ve Lionlar sayesinde aldığı küçük bir kredi 
onu çok mutlu etti. Şimdi dükkan sahibinin 
genişlettiği işyerinde, öğrencilere eşofman 
takımları ve kazaklar üretiyor. Ndundo  artık 
, yoklukla mücadele ederken LCIF in mikro 
girişimci kredisi ile ailesine destek olan bir çok 
kadından biri. Küçük krediler, kadınlara, kendi 
işini kurmak veya genişletmek için malzeme 
ve ekipman satın almalarını sağlar. Kenya’daki 
411 A Yönetim Çevresi Lionları, ASA Kenya 
ile işbirliği içinde, yoksulları kaderlerine karşı 
gelmeleri için güçlendiriyor.

Gençlerin Yetiştirilmesi
‘Tamam, hepiniz müdürün odasına gideceksiniz “ 
Leah Roberts yedinci sınıf yazma öğrencilerine aynen 
böyle seslendi. Fakat öğrenciler, yanlış davrandıkları 
için değil övgüye değer davranışlar için sınıf dışına 
gönderildi. Yazılarını paylaşmaya gönülsüz olan 
utangaç bir öğrenci, adını söyleyen sınıf arkadaşları 
tarafından teşvik edilmişti. Roberts yazdıklarını sesli 
okuduktan sonra  sınıf arkadaşlarından  sadece övgü 
aldı. Bu tür olumlu davranışlar, Teksas’taki Fort Worth 
yakınlarındaki Wayside Middle School’da (fotoğraf), 
LCIF’in sosyal ve duygusal öğrenme programı 
olan  Lions Quest uygulandığından beri dersliklerin 
bir parçası olmuştur. Roberts, Lions Quest in, 
öğrencilerin coşkusunu, bütünlüğünü, vatandaşlığını 
ve merhametini artırdığına inanıyor. Lions Quest, 
NoVo Vakfı’nın 300.000 dolarlık hibesi sayesinde, 
Fort Worth’taki Eagle Mountain Saginaw Bağımsız 
Okul Bölgesinde uygulanmıştır. Lions Quest, yaklaşık 
100 ülkede 14 milyondan fazla öğrenciye ulaşan 
600.000’den fazla eğitmen yetiştirmiştir.
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Görmeyi Koruma
Vahşi çeteler tarafından terörize edilen fakir 
bir ülke olan El Salvador’da,  görme problemi 
yaşayan çocuklar için ebeveynlerin çoğu zaman 
başvuracağı yer yoktur. Halk Sağlığı merkezleri 
ya çok zayıftır ya da bulunmamaktadır. San 
Salvador’daki Benjamin Bloom Ulusal Çocuk 
Hastanesi, ülkenin çocuklara adanmış tek kamu 
hastanesidir. Ancak, LCF ve Lionların sayesinde 
El Salvador’daki çocuklar sonunda görme 
sorunlarına çare bulabiliyorlar. (fotoğraf). El 
Salvador’daki D 2 Yönetim Çevresi Lionları, LCIF 
in  SightFirst  programından aldıkları 53,601.-$ 
destek sayesinde Benjamin Bloom’daki Pediatrik 
Az Görenler Ulusal Programı’nı genişletmeyi 
başarmıştır. Hibe, 28 göz doktoru için altyapı 
iyileştirme ve insan kaynakları eğitimini 
kolaylaştırmıştır. Lionlar, LCIF in desteği ile 
El Salvador’da ve dünyanın dört bir yanında 
görmeyi korumaktalar.

Afet Yardımı
Soudelor Tayfun u , 2015 yazında Batı Pasifik 
bölgesini harabeye çevirip,  onlarca hayatı 
sonlandırdı. Muson yağmurları, şiddetli rüzgar, su 
taşkınları ve heyelanlar milyonlarca aileyi susuz, 
elektriksiz ve barınaksız bıraktı. LCIF,  10,000$ 
Acil Hibe desteğini, Saipan’daki kurtarma 
çabaları için derhal Mikronesya’da  204 Yönetim 
Çevresi  Lionlarına gönderdi. (Fotoğraf). 200.000 
Amerikan Doları tutarındaki Büyük Felaket 
hibesi, Acil ihtiyaçlara ve uzun vadeli yeniden 
yapılandırmaya yardımcı olmak amacıyla Tayvan 
300 Yönetim Çevresine verilmiştir. LCIF in Acil 
Yardım Programı, afetlere müdahale ve kurtarma 
çabalarına katılan Lionlara ve diğer ortaklara 
finansal destek sağlamaktadır. Bir felaket 
gerçekleşir, haber verilirse, Lionlar derhal yardıma 
koşar. LCIF de zaten onlara bu fırsatı verir. “Acı 
çeken birini gördüğümde onlar için içim acı dolar. 
Ve ben elimden gelenin en iyisini yapmak isterim, 
“diyor New York’taki West Hempstead Lions 
Kulübü’nden Donor Lion Terri Oster.

Ve hepimiz daha fazlasını 
yapıyoruz. Değişen hayat 
hikayelerini LCIF.org’da okuyun.
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LCIF, dünyanın dört bir yanındaki 
Lionların taahhüdü olmaksızın, 
bu başarıların hiçbirini 
gerçekleştiremezdi. Sizin ve 
kulübünüzün, gelecekte de 
rüyaların gerçekleşmesini, nasıl 
sürdüreceğinize önem verin.
Joe Preston
2015-2016 arası LCIF Başkan Yardımcısı

LCIF.org /adresindeki mektubun tümünü ve yıllık raporu lütfen okuyun. 

Çocuğuna hayati kızamık 
aşısı bekleyen anne.

14 14 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



Umut Bizim 
Elimizde
50 milyon dolar hedefimize 
ulaşmakla başlarız.

İhtiyacı olan her kişi ve aile, 
bizleri hedefimize doğru 
ilerlemeye motive eder. 
Yapılan her iyilik ve her dolar 
bağışı umudumu yeniden 
yeşertiyor. Aslında insanlar 
acı içinde mücadele ederken 
onlara destek olmak her zaman 
kolay değildir. Fakat Lionların ve 
LCIF’in çabalarıyla umut yeniden 
oluşturulabilir.
Sayılar kanıtlamaktadır. 2015-16’da 
Vakıf, daha sağlıklı topluluklara, 
daha parlak geleceklere ve uzun 
süreli umutlara yol açan büyük 
ölçekli projelere imza atarak 44 
milyondan fazla kişinin yaşamını 
etkiledi. Bu 44 milyondan her 
birinin yaşamı Mary Ndundo gibi 
gerçek bir hayat. Bir LCIF mikro 
girişim projesi sayesinde gelişti. Bu 
nedenle, LCIF önemlidir.
Dahası, LCIF sizlerin gerçek 
kuruluşunuzdur. Her dolar, Lions’un 
çabalarıyla topluluğumuza geri 
dönüyor. Ve harcanan her dolar, 
en fazla etkiye sahip olduğu yerde 
harcanır ve şeffaflıkla yönetilir. 
Vakfımız, Şaşırtıcı olmayan 
bir şekilde, Charity Navigator 
tarafından dört yıldız(en yüksek 
ödül olan) değerlendirmesine, altı 
yıl üst üste layık görüldü.
Yılda 50 milyon dolara 
yükseltmenin iddialı olduğu 
doğrudur, özellikle gönüllü 
kuruluşların katılımının azaldığı bir 
dönemde. Bu rakam, Vakfın 2015-
2016 yılları arasında kazandığından 

10 milyon dolar daha fazla.
Bu amaca ulaşmak, taahhüdü, 
merhameti ve olağanüstü 
cömertliği yeniden tesis 
edecektir. Fakat en önemlisi, 
hepimizi, yani 1.4 milyon 
Lionun hepsini içine alacak 
şekilde; hep birlikte hizmet 
ederek, değişen hayatları göz 
önünde tutarak, başkalarını ve 
bizi selamlayan diğer insanlara 
yardım etmenin getirdiği sevinci 
asla unutmayacağız.
Her Lion Vakıf’ a 10 dolar 
verse, yeni bağış toplama 
hedefine ulaştığımız gibi, 
hedefleneni fazlasıyla aşarız. 
LCIF i destekleyen Lionlarla, 
Lionların çalışmalarını  
destekleyen LCIF ile dünyayı 
yapılandırmada ne kadar çok 
umut olabileceğimiz konusunda 
herhangi bir sınır olamaz.

Her 10 doların değeri 
büyüktür.
10 çocuğa aşı 
yapabilir veya doğal 
bir felaketten sonra 
bir aile besleyebiliriz.
Bu yüzden bugün ver!
   LCIF.org/donate
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Adana Reşatbey’den 
Açlık Aktivitesi

Batı Ataşehir Lions 
Kulübü

Çınardibi Lions’tan 
Anlamlı Aktivite

100. Yılda 100 etkinlik kapsamında Adana Re-
şatbey Lions Kulübü Açlık projesi kapsamında,  
Adana Gazipaşa İlköğretim okulunda 70 aileye bun-
lardan 25’i engelli aileler ve aynı gün Mevlana Orta 
Okulu’nda 30 aileye. Erzak yardımı yaptı.

Dönem Başkanı Ln. Berrin Günüz, ‘‘100. Yılda 
100 Etkinlik kapsamında Adana Reşatbey Lions 
Kulübü olarak Açlık ve Engellilere yönelik etkinli-
ğimizde Adana Mevlana Ortaokulu ve Adana Ga-
zipaşa İlköğretim okulunda ihtiyaç sahibi yetim en-
gelli ve otizmli öğrencilerin aileleriyle buluştuk. Bu 
güzel insanlara gıda deterjan ve battaniye hediye 
ettik. Duygu dolu anlar yaşadığımız bugünde tele-
fonla arayarak bizi kutlayan Genel Yönetmenimiz 
Sn. Ömer Ruhi Eryurt ‘a bizi yanlız bırakmayan 11. 
Bölge Başkanımız Sn. Evren Koca’ya Lion Quest ko-
ordinatörü Sn. Siber Yörük’e kulüp üyesi dostlarıma 
ve okul yönetimlerine sonsuz teşekkürler.’’ dedi.

Batı Ataşehir Lions Kulübü, 2016-2017 Eğitim 
dönemi başlangıcında tüm ilk ve orta dereceli okul-
larda öğrencilerin eğitim dönemine adaptasyonlarını 
sağlama amacına yönelik etkinlikler düzenlemekte-
dir. Bu kapsamda edebiyat, şiir, resim vb. sosyal ak-
tivitelere yer verilmekte.

Koşuyolu, Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu öğ-
rencilerine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınların-
dan“Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına 
Yolculuk” adlı 250 adet şiir kitabı okul müdürü ve 
edebiyat öğretmenine teslim edilmiştir. 

Ayrıca Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören, ailele-
rinin maddi olanakları sınırlı olan öğrencilerin 2016-
2017 dönemi boyunca eğitim araçları, kırtasiye ve 
kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için 118 Y Yönetim 
Çevresinin Lions ve Leo Kulüplerinin desteği ile ça-
lışma başlatıldı.  “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir 
Dünyasına Yolculuk” adlı 250 adet şiir kitabı okul 
müdürü ve edebiyat öğretmenine teslim edilmiştir. 

Çınardibi Lions Kulübü, HER ÇOCUK BİR 
UMUTTUR derneği işbirliği ile katkıda bulunan ar-
kadaşların aracılığı ile toplanan 1.600,- TL karşılığı 
70 adet okul önlüğü ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıl-
masını sağladı.

Yine Eylül dönemi içerisinde Bağcılar’da bulu-
nan Barış Zeytini isimli okulun mülteci çocuklar için 
tefrişi yapılan ana sınıfında kullanılmak üzere kulüp 
başkanının önderliğinde dört arkadaş maddi katkı-
da bulunmuştur.
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Adana Beşocak 
Lions Kulübü’nden 
Anasınıfı Açılışı

Adana Beşocak Lions Kulübü; Seyhan Kaymakam-
lığına bağlı Birinci İnönü İlkokulu’na Tam dona-
nımlı Anasınıfı Tefrişi yaptı...

Açılışta konuşan Adana Beşocak Lions Kulübü 
Dönem Başkanı Ln. Nurdan Çalışkan; Okul ön-
cesi eğitim yani Anaokulu; çocuğun yaşamında ki 
ilk gerçek deneyimdir... Bu nedenle çocuğun küçük 
yaşlarda , sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürme-
si önem kazanmaktadır... Ana kucağında ki yoğun 
ilgiden sonra, Anaokulu ortamı çocuk için dünyaya 
açılan yepyeni bir penceredir...’ dedi.

Başkan ayrıca; açılışa katılan Seyhan Kaymakamı-
na, Seyhan Milli Eğitim Müdürüne, Genel Yönet-
men Sn. Ln .Ömer Ruhi Eryurt’a, Yönetim Çevresi 
Saymanı Sn. Ln Vatan Yalı’ya, 11. Bölge Başkanı 
Sn. Ln. Evren Koca’ya, Ceyhan Lions Kulübü Dö-
nem Başkanı Sn. Ln. Nejdet Kaya’ya, Yarışmalar ve 
GAD Komite Başkanı Sn. Ln Naime Arıcıoğlu’na 
ve Adana Beşocak Lions Kulübünün değerli üyele-
rine çok teşekkür etti...

Uluslararası Çevre 
Fotoğrafları Yarışmasında 
Ödül Ziyapaşa Lions 
Kulübü’nden

Adana Taşköprü Lions Kulübü 2016-2017 Döne-
mini son günün de muhteşem bir tören ile bitirdi. 
30 Haziran gecesi saat 24.00’te yeni döneme geçer-
ken, kulüp yeni dönem görevlilerini taktim eder-
ken, sürpriz bir şekilde Kurucu Başkan’a Melvin 
Jones ödülünü dönemin son ve en önemli ödülünü 
de taktim ederek, döneme damgasını vurdu. 

2016-2017 Dönemini Genel Yönetmeni son tören 
konuşmasını ve Lionlar için en büyük ve en özel 
ödüllü kurucu başkanı Ln. Fatma Nurcan Özde-
mir’e takdim ederek dönemini İz Bırakarak bitir-
miş oldu. Tören yönetmeni Geçmiş Dönem Genel 
Yönetmeni Ln. Bülent Şen’in kurucu başkan için 
hazırladığı sürpriz slayt gösterisi de herkese duygu-
sal anlar yaşattı.

Ödüle layık görülenww kurucu başkan Ln. F. Nur-
can Özdemir, ‘‘Bu organizasyonu bana nasıl fark 
ettirmeden hazırladılar hiç bilmiyorum. Buraya as-
lında, görev teslim töreni için gelmiştik. Benim için 
çok büyük sürpriz oldu. Sevgili Başkanım Ln. Ze-
liha Demir’e kulüp arkadaşlarıma bu ödülü bana 
layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Bir Li-
on’un alabileceği en büyük ödül bundan başka ödül 
de yok… Sizleri çok seviyorum’’ diyerek duygusal 
bir konuşma yaptı.

Tören yeni başkan Ln. T. Murat Başlıkçıoğlu’na 
başkanlık madalyası teslim edildikten, geçen dö-
nem başkanını Ln. Zeliha Demir’e Taşköprü Lions 
Kulübünün geleneksel başkanlık yüzüğü hediye 
edilerek son buldu.  
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118K Gölcük Lions Kulübü, 1. Başkan yrd. Nihal iz-
lal tezgiden in hazırlayıp, kulüp başkanı Av Muzaffer 
Aktaş tarafından 1. bölgeye sunulan “bir kitapta sen 
dik” isimli çevre projesinin bölge projesi olarak kabul 
edilip, bir komite kurularak çalışmalara başlamasıyla 
başlayan proje 1. Aşaması olan “farkındalık” kısmı 
başarıyla bitirildi.

Bir Kitapta Sen Dik 

Eskişehir prototip proje için ilk durak seçilerek geli-
şim kolejli ilk öğretim sınıflarına el yapımı kağıt üre-
timi su kurusu atölyelerinde öğretilmiş. Çevre konu-
sundaki duyarlılık anlatılarak atık kağıtların tekrar 
kağıt haline gelebilme aşamaları eğitimi verilmiştir.

Proje ortağı Mozart Sanat ise bu atık dut ağacı dal-
larından elde üretilen kağıtlardan elde yapılarak ha-
zırlanan bir masal kitabı üretme aşamasına geçmiştir

Bünyesinde bulunan sanatçılarından şair ijlal şahan’a  
‘’Kelile ve Dimne’’ den BALIKÇIL ile YENGEÇ in se-
naryosunu şiirsel bir dille kaleme aldırmış minyatür 
sanatçısı Özcan Özcan’a  çizimlerini yaptırarak masal 
kitabını özel atölyelerde bastırıp son sayfalarına ekle-
nen ağaç tohumları ile bize teslim etmiştir.

Üretilen masal kitapları Eskişehir gelişim kolejli öğ-
rencilerine okutulmuş,  Eskişehir Tepebaşı belediyesi 
tarafından belediye şantiyesi ekim alanlarında düzen-
lenen büyük bir etkinlikle yine çocuklar tarafından 
okunan kitaplardaki ağaç tohumları toprakla buluş-
turulmuş tur.

Böylece ilk aşaması biten bir kitapta sen dik projesi 
2017-2018 dönemimde de ikinci aşaması olan atölye 
açım aşamasında devam edecek ve sürdürülebilirlik 
kısmını da hayata geçecektir.

2016 yılının temmuz ayında 2017-2018 dönemi ilk 
bölge toplantısında Bölge Başkanı Barış İngenç Ta-
rafından ortak bölge projesi olarak kabul edilerek 
kurulan ortak proje komitesi çalışmalarına başlamış 
Yalova Belediyesi, Yalova kağıt müzesi, Mozart sanat  
ile proje ortaklıkları yapmıştır.

Kağıt müzesi atölyelerinde öğrenilen atık kağıtlardan, 
dut ağacı dallarından kağıt yapımıyla birlikte Eskişe-
hir Tepebaşı Belediyesi ve su kurusu merkezide proje 
ortaklığına alınmış kağıt yapım bilgileri pekiştirilmiştir.

Arkasından Proje  118K yönetim çevresi  ve yönetim 
çevresi genel yönetmeni DR Ender Tugay tarafından 
da desteklenmeye başlamış ve Eşkişehir Anadolu Ünü-
versitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi 
Doç. Dr. Figen Ünal tarafından beş öğrencisine bitir-
me ödevi olarak verilmesiyle ayrı bir boyut kazanarak 
farkındalık aşamasında önemli bir adım atmıştır.
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Sezgin Mursal, Dönem Başkanı

Antakya Kışlasaray’dan 
Kadınlarımıza Destek

Ankara Köroğlu Lions Kulübü 
25. Yılını Coşkuyla Kutladı…

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü,  Antakya ceza-
evindeki kadın mahkumlara muhtelif giysi yardımı 
yapmanın yanı sıra, tüm sivil toplum örgütlerini 
bir araya getirerek Antakya ilinde bulunan yabancı 
uyruklu gelinlerin sorunlarını dinlemek ve onlara 
çözüm yolu arayarak farkındalık yaratmak ama-
cı ile bir eğitim semineri de düzenlemiştir. Dönem 
Başkanı, Seval Kirkizoğlu,’’Cezaevinde ki mahkum 
kadınların biraz da olsa ihtiyaçlarını gidermek ve 
yabancı uyruklu gelinlerin sorunlarına çözüm ara-
mak ve sorularına cevap verebilmek, ilginin yoğun 
olması bizleri mutlu etti.’’ diyerek katılımcılara ve 
hedef ortaklarına teşekkür etti.

Kulübümüz ayrıca, huzurevindeki yaşlıları Sidney 
Kafe de misafir etti. 21 Nisan Cuma günü de Sa-
mandağ ilçesine bağlı Yeniköy İlkokulu öğrencile-
riyle birlikte 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk 
Bayramını coşkuyla kutladı. Çocuklara ve yaşlılara 
yapılan ikramlarla renkli anlar yaşandı.

Ankara Köroğlu Lions Kulübü 25. Yılını 26 Mart 
2017 de 118U Genel yönetmeni Ömer Ruhi Eryurt 
ile Ankara Milletvekili Sayın Gülsün Bilgehan ha-
nımefendinin katılımıyla Daphne restaurant’da ger-
çekleştirilen bir brunch ile kutladı. Kurucu başkan 
Bilge Şentürk kulübe hitaben yaptığı konuşmada; 
‘soyağacını Gaziosmanpaşa Lioness Kulübünden 
alan Köroğlu Lions kulübümüz geçmişten geleceğe 
hizmet rüzgârları estiren güzide nitelikleri sinesinde 
toplayan başarıların simgesi olmuş saygın bir ku-
lüp niteliğindedir. 1992 yılında on yıllık bir lLoness 
kulübüyken köroğlu Lions kulübü adını almış ve 
başarılı hizmetlerine devam etmiştir...’ dedi ve söz-
lerini ‘… dönüp baktığımızda 25 yılın hiç boşa git-
mediği, başkanların çok kısıtlı bütçelerle nasıl hari-
kalar yarattıkları gözlemlenebilir.  Atamızın çizdiği 
ışıklı yoldan ve Lion kaidelerinden hiç taviz verme-
dik… İnsanımıza bir  nebze olsun deva olabildiy-
sek ne mutlu bize ne mutlu köroğlu lions kulübü 
oluşturanlara hepinizi hak ettiğiniz Lions sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum… ’diyerek kulübümüzü 
onurlandırmıştır

Kulüp üyelerimizden sayın Cemile Çevik brunchta 
yapmış olduğu güzel tablosunu bağışlayarak kulü-
bümüze destek vermiştir 
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Ayasofya’dan özel Sınıflar…
Burcu Tokumbet 

İstanbul Ayasofya Lions Kulübü 100. Yıl Miras Projeleri 
kapsamında Mayıs ve Haziran aylarında Beykoz Şehit 
Hasan Kaya Ortaokulu’nda eğitim gören otizmli öğren-
ciler için tam teşekküllü iki özel sınıfın açılışını yaptı. 

İlk sınıf olan Tebessüm Özel Eğitim Sınıfı 5 Mayıs 
2017 tarihinde sayın Erol Turgut’un katkısı ile tören-
le hizmete girdi. Açılış törenine veliler, okul yönetimi 
ve öğretmenler ile Kulüp üyeleri katıldılar. Törende 
konuşan Kulüp Başkanı Elif Eroğlu, eğitime olan kat-
kılarının devam edeceğini belirterek katkıda bulunan 
Erol Turgut’a teşekkür etti. Öğrencilerin Erol Turgut 
için hazırladıkları video film, doğum gününü kutla-
yan dev resim çerçevesi ve gösterdikleri sıcak ilgiden 
dolayı duygusal anların yaşandığı törende, çeşitli ik-
ramlarda bulunuldu. 

Kulüp, ilk sınıfın açılışından bir ay gibi kısa bir zaman 
içerisinde ikinci özel sınıf olan Gökkuşağı Özel Eğitim 
Sınıfını da rahmetli babası Federico Kubin’in anısına, 
Danyal Kubin’in katkıları ile 8 Haziran 2017 tarihinde 
açtı… Törene katılan 118E Yönetim çevresi Genel Yö-
netmeni Neslihan Keçeci; katkıda bulunanlara teşek-
kür ederek, Lions’un 100. yılındaki miras projelerinin 
önemini vurguladı ve katkıların dolayı Danyal Kubin’e, 
Fahrettin Kerim Gökay Hizmet Gönüllüleri Ödülünü 
takdim etti… 

Törene; öğrenciler, okul yönetimi, kulüp üyeleri ve 
aileler katıldılar... Bir öğrencinin şarkı söylemesi ve 
öğrencilerin Federico Kubin anısına ellerini basarak 
yaptıkları resimli çerçeve çok güzeldi. Duygusal anların 
yaşandığı törende çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Her iki törende de Dönem başkanı Elif Eroğlu ve Ku-
lüp Üyeleri ile konuklar, çocuklarla tek tek ilgilendi-
ler, onların yaptıkları etkinliklere katılıp oyunlar oy-
nadılar. Öğrenciler hakkında yetkililerden bilgi alan 
kulüp üyeleri daha sonra özel eğitim sınıfında eğitim 
gören öğrenciler ve velileri ile sohbet ettiler.  Okul 
yönetiminin işbirliği ve Ayasofya Lions Kulübünün 
çabaları ile eğitime iki özel sınıf kazandırılmış oldu. 
Her iki törenden sonrada; Kulüp yönetimi okuldaki 
sınıfları gezerek eksikleri tespit etti ve programa aldı. 

Kulübümüz ayrıca; Türk Böbrek Vakfı tarafından So-
ma’da yaptırılan Anaokulu’nun Atatürk Köşesini’de 
yaptırarak eğitime yönelik hizmetlerine devam etti. 
Açılışa Başkan Elif Eroğlu ve kulüp üyeleri katıldılar.
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Songül Parlayan, Ege Pasaport Lions Kulübü Başkanıı Nurdan Çalışkan, Kulübü Başkanıı

Çocuklarımız İçin 80’ler ve 
90’ları Tekrar Yaşayalım

Adana Beşocak ve Lefkoşa 
Sarayönü Lions’tan Seminer 

‘’Çocuklarımız için 80’ler ve 90’ları tekrar yaşaya-
lım’’ adlı konser İzmir Ege Pasaport Lions Kulübü 
ve  İzmir İmbat Lions Kulübünün işbirliğiyle 19 
Nisan 2017 tarihinde  Sabancı Kültür Merkezin-
de gerçekleştirildi. 600 kişiye verilen konserin tüm 
organizasyonunu ve sponsorluğunu Andantino Or-
ganizasyon- Alp Özdemir ve A-Plus Ses-Işık- Sah-
ne-Ahmet Öztürk üstlendi. Aydın Tonya yöneti-
mindeki Musicana band Orkestrasıyla birlikte Ev-
rim Özkaynak, Sedat Yüce, Eflatun, Alper Azman, 
Açelya Alan, Göknur Tonya tamamen ücretsiz ola-
rak sahne aldılar ve doyumsuz bir gece yaşattılar. 
Behcet Uz Çocuk Vafkı yararına gerçekleştirilen 
konseri İzmirliler büyük bir keyifle izlediler. 

Behçet Uz Çocuk Hastanesi Cocuk cerrahisindeki oda 
24 Nisan günü, 118R Yönetim Çevresi Genel yönet-
meni Cahit Kişioğlu, Genel yönetmen 1. Yardımcısı 
Hayri Tuna Yükselen, Genel yönetmen 2. Yardımcısı 
Zeynep Kocasinan, İzmir Ege Pasaport Lions Kulübü 
ve İzmir İmbat Lions Kulübü üyeleri  ve yönetim çev-
resi görevlilerinin katılımıyla hizmete sunuldu. 

Ege Pasaport Lions Kulup başkanı Aysun Teneler 
ve İmbat Lions Kulüp başkanı Korhan Çerçi kon-
sere sponsor olan ve açılışta da yanlarında bulunan 
sanatçılara teşekkürlerini sundular ve işbirliklerinin 
gelecek yıllarda da süreceğini bildirdiler.

Adana Beşocak Lions Kulübü ve Lefkoşa Sarayönü 
Lions Kulübü; çevre bilinçlendirme çalışmalarına 
katkı sunmak amacıyla; Güzelyalı Ortaokulu›nda, 
Doğa, Çevre ve Su konulu bir seminer gerçekleştirdi.

Seminer öncesi konuşan Adana Beşocak Lions Ku-
lübü Başkanı Ln. Nurdan Çalışkan; öğrencilerde 
çevre bilincini oluşturmak  ve onların çevrelerine 
karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini 
sağlamak için; Ailelere, eğitimcilere,  vatandaşlara 
ve biz STK’lara büyük sorumluluklar ve görevler 
düşmektedir. İşte bu nedenle; henüz vakit varken 
ve geç kalmadan “bana ne” demeden, hepimiz bu 
çabanın içinde olmalıyız dedi ve hep birlikte sevgiye 
dayalı, çevreye saygılı bir geleceğe merhaba diyerek 
sözlerini noktaladı. 

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Ln. Sa-
dık Gardiyanoğlu’da günün anlamına uygun kısa 
bir konuşma gerçekleştirdi. Seminere konuşmacı 
olarak katılan Doğa ve Yaşam Bilimci; Sn. Prof. 
Dr. Atabay Düzenli değerli bilgileriyle öğrencileri 
aydınlattı...
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Lions Quest Reşatbey Lions’dan 
Çevre Etkinliği

Reşatbey Lions Kulübü’nden 
Otizm Sınıfı

İstanbul Fulya Lions Kulübümüz, 25-26 mart ‹ta 21 
genç öğretmenimize Lions Quest eğitimi vermiştir. 
Oldukça başarılı geçen eğitim sonunda katılımcılar, 
dünyanın en etkin gelişim programlarından birisi 
olarak kabul edilen Lions Quest programından çok 
etkilendiklerini belirtmişlerdir. Ülkemizde Türk Li-
ons Vakfı şemsiyesi altında yürütülen Lions Quest 
Eğitimine TLV Başkanı Erm Erinç Dinç, 118T Genel 
Yönetmen 1. Yardımcısı Tuba Tengiz Yılmaz, Genel 
Yönetmen 2. Yardımcısı Nuran Uzlu ve 118E Geç-
miş Dönem Genel Yönetmeni Şima Sunder katıldılar.

Lions Quest Eğitimi
Kabataş Lions Kulübünün ev sahipliğinde 28-29 
Nisan 2017 tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan 
Sosyal Yaşam Merkezinde, Sagem ve Sarıyer Beledi-
yesi’nin 22 Eğitmenine, Sayın Rengin Damar tara-
fından Lions Quest Eğitimi veridi. Eğitimden sonra 
eğitmenlere sertifikaları dağıtıldı. Eğitimden sonra 
Lions Quest Avrupa Koordinatörü Nilgün Erdem 
Niord’a Sarıyer Belediyesi tarafından Plaket takdim 
edildi. Eğitime TLV Başkanı Erim Erinç Dinç’de ka-
tıldı.

100. yılda 100 etkinlik kapsamında Anaokulu   öğ-
rencileriyle birlikte çevre temizliği yaptılar. Dönem 
Başkanı Ln. Berrin Gündüz, ‘‘Çocuklarımıza tertemiz 
bir dünya bırakmak için el ele verip, eğitim Okul Ön-
cesinden başlar diyerek, farkındalık yaratmak için hep 
beraber çevre temizliği yaptık. Bizi yalnız bırakmayan 
yönetim çevresine ve kulüp başkanlarıma çok teşek-
kür ederim’’ dedi. Çevreyi temizleyen kulüp üyeleri ve 
yuva öğrencileri keyifli bir gün geçirirken, çocuklara 
yapılan ikramlarla yorgunluklarını attılar. 

Adana Reşatbey Lions Kulübü, Otizm Farkındalık 
Haftası kapsamında, 5 Nisan 2017 günü Adana da 
bir ilki gerçekleştirdikleri, Gazipaşa İlköğretim Oku-
lu’nun özel eğitim öğrencileri için “UMUT MELEK-
LERİ” projesini hayata geçirdi ve Umut Meleklerine 
Özel Eğitim Sınıfını armağan etti. Açılışı gerçekleşti-
ren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Oflaz, 
Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ça-
lışır. Genel Yönetmen Ln. Ömer Ruhi Eryurt yaptı.

Dönem Başkanı Ln. Berrin Gündüz, “Umut Melek-
leri projesine dahil olmak bizlere onur verdi. Bir in-
sanı bile hayata bağlamak, eğitimine katkı sağlaya-
bilmek tarifi mümkün olmayan bir mutluluk.’’ dedi.
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Burs aktivitelerine devam 
ederek Bolluca Çocuk Kö-
yü’nde yaşayan 6 çocuğun 
barındığı ev için burs yar-
dımı yapmış, Liay Burslu 
4  Öğrencinin 2017/Mayıs  
ayı bursları yatırılmış ve 7 
üniversite öğrencisinin Ma-
yıs ayı eğitim bursları yatı-
rılmıştır.

Çamlık Sahil Lions 
Kulübünden
Türkan Razbonyalı, Dönem Başkanı

9 Mayıs Salı günü Ataşehir’de Engelli gençlerimi-
ze yönelik düzenlenen Atafest Şenlikleri’nde sahne 
alan Ataşehir Lions İş Okulu Öğrencilerimiz, Kulü-
bümüzün Ana Hizmet Aktivitesi dahilinde yenile-
diği Bando forma ve enstrümanları ile gösterilerini 
sergilemişlerdir. 

10 Mayıs’ta Mahmut Şevket Paşa İlkokulu’nda Ana-
sınıfından 8. Sınıfa kadar olan toplam 200  öğrenciye  
Çevre Etkinliği kapsamında Ataşehir Tema Vakfı Gö-
revlisi Sn. Ln. Saadet Garan tarafından Çevre Bilinç-
lendirme Eğitimi barkovizyon eşliğinde verilmiştir.

12 Mayıs Cuma günü Kadıköy Melahat Şefizade 
Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerinden 35 kişilik bir 
gruba diş sağlığı ve beslenme ile ilgili kukla  göste-
risi yapılmıştır. 

18 Mayıs Perşembe günü Lions İş Okulu’nda ger-
çekleştirilen Gençlik Festivali’ne Başkanımız Tür-
kan Razbonyalı ve Üyelik Direktörümüz Günsen 
Soyupak katılmışlar ve çocuklarla birlikte dans 
edip şarkı söyleyerek keyifli bir gün geçirmişlerdir. 

19 Mayıs’ta Cumhuriyet Yıldızlarının Samsun 
Gezisi’nde Kulübümüz 3 Cumhuriyet Yıldızı için 
sponsor olmuştur. 
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Antakya Orontes Lions 
Kulübünden

Ata Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret 

Kitap Bağışı
Antakya Orontes Lions Kulübü, Hatay’ın Samandağ 
ilçesinde bulunan Sutaşı Ortaokulu Kütüphanesine 
300 adet kitap bağışladı. Öğrenci Eğitim seviyesinin 
başarılı olduğu bu okulda hazırlamış oldukları Z kü-
tüphanesine yapılan kitap bağışında hem öğrenciler 
hem de Öğretmenler memnun kaldı...

Parkinson Gününde THAİ-CAİ Dansı 
Kulübümüz, 11 Nisan Dünya Parkinson günü dola-
yısıyla MKÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalı 
üyesi Prof. Dr. Esra Okuyucu ve Antakya Orontes 
Lions kulübü başkanı Ln. Meltem Akbay öncülü-
ğünde, Hatay Büyükşehir belediyesinin ev sahipliği 
yaptığı HATMEK te Konferans düzenlendi. Parkin-
son hastalığını geriletmeğe yönelik THAİ-CAİ Dan-
sının tanıtımı yapıldı. Parkinson hastaları dans etti.

Öğrencilerle Elele Çevre Temizliği 
Kulübümüz ‘‘Sağlıklı Bir Gezegen Sağlıklı Top-
lulukla Başlar’’ Bilinciyle, Hatay Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma Başkanlığı, Doğa ve Final 
Okulları öğrencileriyle birlikte Defne Belediyesi 
Sevgi parkında mıntıka temizliği yaptılar. 100 öğ-
rencinin katılımıyla gerçekleşirken çevre temizliğini 
eğlenceye çeviren öğrencilerin mutluluğu ve neşesi 
görülmeye değerdi.

Adana Yeni Baraj Lions Kulübü ve Adana Toros Li-
ons Kulübü olarak  Ata Rehabilitasyon Merkezinde 
kalan 22 hastalarımıza sponsor kuaför Eyüp Ören-Fa-
me  tarafından saç bakım kesim hizmeti gerçekleştir. 

Hastaların kişisel bakımını gerçekleştirmeye ara-
cı olan kulüp üyeleri yaşlılarla tek tek ilgilendiler. 
Yeni Baraj Dönem Başkanı Ln. Canan Özdemir,’’ 
Lion’lar özellikle yaşılar ve çocuklara yıllardır hiz-
met vermektedir.Burada da çok fazla bakıma muh-
taç hasta yaşlılarımız yaşamakta bizde,biraz da olsa 
onları mutlu etmek istedik.Sponsorlarımıza ve etkin-
liğimize dahil olan Toros Lions Kulübü’ne sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.’’ dedi.

24 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



Türk Lion’ları Kadın ve Aile 
Çalıştayında Buluştu…

Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 
Konfederasyonu, Kadın ve Aile Ulusal Komisyonu 
Başkanı Neşe Güner’in öncülüğünde, Barolar Bir-
liği ve  “Herkes İçin Eşit Bir Dünyada Birlikte Var 
Olmak” başlığıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da dü-
zenlenen çalıştaylar gerçekleşti. 

Gerçekleştirilen çalıştaylarda, Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın,Şiddet ve Koruma Mekanizmaları, Kadın 
ve Eğitim Sorunları, Kadın ve Medya, Ceza Huku-
ku ve Kadına Yönelik Haksızlıklar ana başlıkları 
masaya yatırılarak çözüm yolları üzerinde tartışıldı 
ve raporlandı.

118-U Lions Kulüpleri Federasyonluğunun ev sa-
hipliğini yaptığı Ankara’daki çalıştayda grupların 
moderatörlüklerini; Prof. Dr. Aylin Görgün Baran, 
Av. Sema Aksoy, Ferda Çakmaklıoğlu, Ayşe Sucu 
ve Meltem Soyer yürütmüşlerdir. 

Seray Levent

Ankara’da gerçekleştirilen Ça-
lıştaya, Türkiye Barolar Birli-
ği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzi-
oğlu ve Lions 118U Federasyonu 
Genel Yönetmeni Ömer Ruhi Er-
yurt, Barolar Birliği Başdanışma-
nı Necdet Basa, Genel Yönetmen 
Yardımcısı Adnan Babür Gün-
düz, Yönetim Kurulu Üyesi Sela-
hattin Atan, Kadın ve Aile Ulusal 
Komisyon Başkanı Neşe Güner, 
Kadın ve Aile’ye Yönelik çalış-
malardan sorumlu Koordinatör 
Gülay Karpek ve çok sayıda Lion 
katılmıştır.

Kadının toplumdaki yerine çözüm bulunmaya çalı-
şılan Ankara, İzmir ve İstanbul oturumlarının sonuç 
raporları 1 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da yapıla-
cak olan Konferansta sonuçlandırılarak Türkçe ve 
İngilizce olarak  kitap haline getirilmiştir. Kitabın 
İngilizce versiyonu Uluslararası Lions Kupleri Birli-
ği Chicago Konvansiyonunda dağıtılmıştır.
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Foça Ekonomisine Katkı Etkinlikleri 2017 
Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı

Phokaia Lions Kulubü, Ege Üniversitesi Su Ürünle-
ri Fakültesi, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi 
İşbirliği ve Foça Belediyesi’nin katkılarıyla düzenle-
nen çalıştayda öncelikle “Sürdürülebilir Balıkçılık” 
odaklı bilimsel sunumlar yapıldı ve sonrasında Foça 
Balıkçılığının sorunlarının ele alındığı panel gerçek-
leştirildi. 24 Mayıs 2017 tarihinde Foça Belediyesi 
Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapılan çalıştaya; 
Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Gök-
han Demirağ, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 
Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cey-
han Çetin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-
lüğü Temsilcisi Mehmet Gündoğdu, Phokaia Lions 
Kulübü Başkanı Şahika Önal, Lions 118-R Fede-
rasyonu Başkanı Hayri Tuna Yükselen, 2016-2017 
çalışma dönemi Phokaia Lions Kulübü Su Ürünleri 
Kooperatifi ile İlişkileri Düzenleme Komitesi Başka-
nı Güngör Sarıkaya, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Şen, Foça 
Liman Başkanı Talat Yolcu, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcile-
ri, öğretim üyeleri ve Foçalı Balıkçılar katıldı.

Prof. Dr. Adnan Tokaç başkanlığında gerçekleşen 
1. sabah oturumunda; Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu 
‘Sürdürülebilir Balıkçılık’, Prof. Dr. Celalettin Aydın 

‘Büyük Ölçekli Balıkçılık (Trol-Gırgır)’, Prof. Dr. Ali 
Kara ‘Küçük Ölçekli Balıkçılık’ ve Prof. Dr. Zafer 
Tosunoğlu başkanlığında gerçekleşen 2. sabah otu-
rumunda Doç. Dr. Ali Ulaş ‘Yapay Resif Uygulama-
ları’ Doç. Dr. İlker Aydın ‘Yayılımcı Türler ve Ba-
lıkçılığa Etkisi’ ve Ege Üniversitesi mezunu Biyolog 
Esra Kartal ‘Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’ hak-
kındaki bilimsel bilgileri ve deneyimlerini aktardı.

Öğle sonrası oturumunda ise ‘Sürdürülebilir Foça 
Balıkçılığı’ konulu panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Adnan Tokaç moderatörlüğünde gerçekleşen pane-
le; Mehmet Gündoğdu ‘T.C. Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü, Ankara’, Ramazan Özkaya ‘Su Ürün-
leri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı, Ceyhan Çetin ‘Foça Merkez Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı’, Prof. Dr. H. Tuncay Kınacı-
gil ‘Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ ve Prof. 
Dr. Zafer Tosunoğlu ‘Ege Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi öğretim üyesi’ konuşmacı olarak katıldı. 
Bilimsel çalışmaların sürdürülebilir balıkçılık açısın-
dan öneminin vurgulandığı çalıştayda Foça balıkçılı-
ğının güncel sorunları ve çözüm yolları tartışılmıştır. 

‘Sürdürülebilir Foça Balıkçılığı’ konulu panel 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balık-
çılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden Ziraat 
Yüh. Müh. Mehmet Gündoğdu 1380 sayılı yasanın 
uygulanmasına dair genel bir bilgilendirme konuş-
ması yapmıştır. Bu yasa kapsamında Su Ürünleri 
Avcılığını düzenleyen tebliğin hazırlanmasında 164 
adet kurum ve kuruluşdan  alındığı ve sonrasında 
bu görüşlerin 33 üyeden oluşan Su Ürünleri İstişare 
kurulunun incelmesi ile 4 yıl süreli olarak yapıldı-
ğını ifade etmiştir. Bakanlık bünyesinde 2011 yı-
lında kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğü (BSGM) olarak sürdürülebilir balıkçılık 
konusunda yapılan çalışmalara destek olunduğunu 
bu kapsamda balıkçılık filosunun balık stokları üze-
rindeki etkisini azaltabilmek için günümüze kadar 
1011 teknenin geri alımı yapılarak filodan çıkarıl-
dığı ifade edilmiştir. Ayrıca denizde çeşitli nedenler 
ile bırakılan veya kaybolan balıkçıluk takımlarının 
hayalet avcılık yapmasının önlenmesi için bunların 
denizden toplanması çalışmalarına da bakanlık ola-
rak destek olduklarını ve bu kapsamda şu ana kadar 
354 bin çeşitli muhteviyatta balık ağının çıkarıldığı-
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nı bunların toplam uzunluğunun yaklaşık 270 km 
olduğunun tahmin edildiği ifade edilmiştir. Ceyhan 
Çetin ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya’da sırası 
ile balıkçı gözü ile yaşadıkları sorunları dile getirmiş-
lerdir. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başka-
nı Ceyhan Çetin özellikle Foça ve civarında amatör 
adı altında profesyonel balıkçılık yapan kişilerden ve 
yine amatör avcılık yapan tur teknelerinin giderek 
sayılarının artmasından ve bu faaliyetlerin yeterli bir 
şekilde denetlenmemesinden yakınmıştır. Su Ürün-
leri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Özkaya ise balıkçılık istatistik-
lerinin doğru tutulmasının önemi üzerinde durarak 
balıkçıların mağdur olduğu bazı yasaklamaların ör-
neğin lahoz yasağının verilen yanlış av istatistiklerin-
den kaynaklandığını ve balıkçıların doğru rakamları 
vermesi gerektiği üzerinde durmuştur. Panelde söz 
alan Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’da özetle 
Foça’nın Özel Çevre Koruma kapsamında olduğun-
dan Foça’daki balıkçılığın da bu kapsamda değerlen-
dirilmesi gerekliliğine vurguda bulunmuştur. Birçok 
kısıtlamanın mevcut olduğu bu bölgede dışarıdan 
gelen özellikle gırgır teknelerinin balık indirme li-
manı olarak Foça’yı yoğun olarak kullandıklarını ve 
Foça’nın bir nevi giderek AVM’ye benzediğini ifade 
etmiştir. Oysa Foça’nın 5000 yıllık tarihi korunmuş 
limana ve otantik bir sahip olduğunu belirten Sn. 
Demirağ, geleneksel Foça balıkçılığının korunması 
gerektiğini ve marka olan Foça yoğurdu gibi Foça 
balıkçılığınıda bir marka haline getirmek istedikleri-
ni ifade etmiştir. Panelde yapılan konuşmalar ve pa-
nel esnasında söz alarak toplantıya katkıda bulanan 
balıkçı ve misafirlerin dile getirdiği konular aşağıda 
kısaca özetlenmiştir.

Foça Özel Çevre Koruma kapsamında olduğundan 
Foça balıkçılığınında bu kapsamda düzzenlenmesi 
ve yönetilmesi gerekliliğine,

• Geleneksel Foça balıkçılığının korunması ve mar-
ka haline getirilebilmesi ve bu bölgede sürdürü-
lebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için bu bölgede 

yapılacak balıkçılığa kota konulması ve bazı tah-
ditlerin getirlmesine

• Yasal çalışan ve geleneksel Foça trol balıkçı tek-
nelerinin devamlılığının sağlanması, bu teknelerin 
sayısında giderek azalma olduğu,

• Amatör balıkçılık ve günlük turlar şeklinde ger-
çekleştirilen olta balıkçılığının düzenlenmesine, 
(Özellikle bu tür uygulamalarda kullanılan sinek 
iğneler ile çok küçük  yavru ve küçük balıklar ya-
kalanmaktadır.)

• Yasak dönemde yapılan yasadışı kaçak avcılığın 
önlenmesi için etkin tedbir alınmasına, ihbar-
da bulunanların gizli tutulması ve korunmasına, 
Özellikle av yasağının uygulandığı 15 Nisan -1 
Eylül arasında yasa dışı kaçak şebeke avcılığı ve 
çevirme avcılığı yapılmasının önüne geçilmesi,

• BAGİS’in (Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi) 12 
m’nin altındaki balıkçı tekneleri için de geçerli ol-
ması ve bu sistemin teknelere alınmasında gerekli 
teknik ve mali desteğin sağlanması,

• AB’de ve içsularda serbest olan misina uzatma ağ-
ları ile avcılığın denizlerde serbest hale getiririlmesi 
(Not: Bu durum sadece balıkçıların talebi olarak 
not alınmıştır. Çalıştayda bu husus hakkında her-
hangi bir görüş belirtilmemiştir.)

• Foça balıkçılarının en önemli sorunundan birisi 
askeri yasak bölgelerin 500 m’lik mesafenin 1,5 
mile çıkarılması, bu nedenle balıkçıların  avlak sa-
halarına giderken 1 saatlik yol yerine 4 saate varan 
seyir zamanı yapmalarına ve özellikle bozuk hava 
koşullarında bu sahayı geçiş olarak kullandıkla-
rında cezayi müyeydide ile karşılaştıklarını bildir-
mişlerdir. Bu konuda mümkün olabilecek çözüm 
yoları için ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa 
geçilmesi hususunda genel bir görüş birliğine va-
rılmıştır.

Genel sonuç olarak 5000 yıllık denizcilik kenti Fo-
ça’nın otantik balıkçılık yapısının korunması ve 
marka haline getirilmesi ve bu konuda özellikle ba-
lıkçılık kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda 
görüş birliğine varılmıştır. 
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19 Mayıs’ta Yalnız Bırakmadılar…
Adana Taşköprü Lions Kulübü, 19 Mayıs kutlama-
ları ve ‘’2. Sınıflar Dünyayı Geziyor’’ isimli okuma 
yarışması için İncirlik İlköğretim okulundaydılar. 
Eylül ayından bu yana devam eden okuma yarış-
ması en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verilerek 
sonuçlandı. Bisiklet ödülünü alan öğrencilerin mut-
luluğu görülmeye değerdi. 

Adana Taşköprü Lions 
Kulübü’nden

Gümüş Kanatlar MK, Taşköprü Lions, Karataş 
Belediyesi El Ele
Taşköprü Lions Kulübü, Gümüş Kanatlar MK ve 
Karataş Belediyesi ile birlikte Karataş ilçesi Harbiş 
kumsalında, sahil temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Doğal güzellikleri ve bakirliği ile ülkemizin el değ-
memiş ender noktalarından biri olan Karataş’ın 
Harbiş kumsalında, doğa ve çevre dostlarını bir 
araya gelerek, bir çok canlının barınma noktası 
olan bölgenin, dış etkenler sebebi ile kirletilmesine 
dikkat çekmek ve bu alanları kullanan vatandaşla-
rımızı daha duyarlı davranmaya teşvik etmek ama-
cı ile sahil temizlik çalışması gerekleştirildi.

Geniş bir alanın temizliğini gerçekleştiren Adana 
Taşköprü Lions Kulübü geçen yılda Karataş Sahili 
temizliğini gerçekleştirmişti. Bu yıl da farkındalık ya-
ratabilmek için Gümüş Kanatlar Motor Kulübü ve 
Karataş Belediyesi ile ortak çalışmaya imza attılar. 
Lion’lar hizmet için İz bırakmaya devam ediyor… 

Çölyak Hastaları İçin Kollar Sıvandı…
Adana Taşköprü Lions Kulübü, hala halk tarafın-
dan tam bilinmeyen bu hastalıkta diyet yapmak 
zorunda kalan hastalara oldukça pahalı olan gıda 
ürünlerinden hediye ederek farkındalık yaratmaya 
çalıştı. 4 ailenin 3 aylık ihtiyacını karşılamaya çalı-
şan kulüp üyeleri yeni dönemlerinde çölyak hastalı-
ğını anlatmak ve farkındalık yaratmak üzere prog-
ramlarına eklediklerini ilave ettiler.

Özel Eğitim Sınıfı İçin Kahvaltı
Adana Taşköprü Lions Kulübü yeni dönemin ha-
zırlıklarına şimdiden başladı.2017-2018 Eğitim-öğ-
retim dönemin de özel eğitim sınıfı tefrişi için hayır 
severleri kahvaltıda buluşturdu. Kahvaltıda tavla 
turnuvası yapılırken çekilişle hediyelerde dağıtıldı. 
Çekilişte hediye olarak verilen bisikletin küçük bir 
çocuğa çıkması da herkesi mutlu etti.
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DENETİM KOMİTESİ

1. LCI ve LCIF in iç denetimini yapmak üzere iki iç denetçi tutma kararı 
onaylanmıştır. Denetçiler doğrudan Uluslararası Başkana ve Denetim Ko-
mitesi başkanına rapor vereceklerdir.

TÜZÜK VE YÖNETMELİK KOMİTESİ

1. MD 317 (Hindistan) Uzlaştırma Komitesinin nihai kararı reddederek, şika-
yetin onaylanması ile birlikte, MD 317 Uluslararası Direktörünün onayı ile 
geçen dönem Genel Yönetmeni Valwalker’in  görevinin geçersizliğini ilan 
etti. Bangalore West Lions Kulübü’nün şikayetiyle ilgili olarak gündeme 
getirilen ve tüm taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olan tüm konular kabul 
edildi.

2. 24 D Yönetim Çevresi (Virginia, ABD) tarafından yasal şikayet olarak dol-
durulan MD 24 ün bölünme önerisinin onaylanmasına itiraz etti. 24 D Yö-
netim Çevresinin şikayetiyle ilgili olarak gündeme getirilen ve tüm taraflar 
üzerinde nihai ve bağlayıcı olan tüm konular kabul edildi.

3. Uluslararası Yasa ve Yönetmeliklere ve Uluslararası Yönetim Kurulu poli-
tikalarına uymadığı için Tien Kuei Weng’i 300-C1 Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmenliği görevinden aldı. Tien Kuei Weng’in gelecekte Lions Clubs 
International ya da herhangi bir kulüp ya da bölge tarafından Geçen Dö-
nem Genel Yönetmeni olarak tanınmayacağını ve bu unvan için herhangi 
bir imtiyaz hakkına sahip olmayacağını beyan etti. Genel Yönetmen Birinci 
Yrd.sı  Ln.Yu-Jien Yeh’in 2016-2017 mali yılının geri kalanında Genel Yö-
netmen Vekili olarak görev yapacağını ve 2017-2018 mali yılı için de  Genel 
Yönetmen olarak görev alacağını bildirdi.

4. Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XV. Bölümünü, mobil uygulama-
larda Lions’un dernek ticari markasının kullanımı için önceden izin talep 
edilmesi gerektiği şeklinde revize etmiştir. 

5. Tipografik bir hatanın düzeltilmesi için Kurul Politika Kılavuzunun VII. 
Bölümü’ndeki Yönetim Çevresi Tüzüğü Standart Formunun III. Maddesini 
revize etmiştir.

6. Açıklamaya yönelik olarak Kurul Politika Kılavuzunun VII. Bölümündeki 
Yönetim Çevresi Tüzüğü Standart Formunun VI. Maddesi revize edildi.

7. Vadesi geçmiş aidatların ödenebileceği ile ilgili daha önce kabul edilen deği-
şikliklerle tutarlı olması için Kurulun Politika Kılavuzunun VII. Bölümün-
deki Yönetim Çevresi Yasa ve Tüzükleri Standart Formunda Tüzük D, E ve 
F bölümleri uyarlandı.

8. Atama Komitesinin bileşimi ile ilgili olarak daha önce kabul edilen değişik-
liklerle tutarlı olması için Kurulun Politika Kılavuzunun VII. Bölümündeki 
Yönetim Çevresi Standart Form yasa ve Tüzüğünün A’ya ekli A uyarlandı.

9. Aynı bölgedeki bir uluslararası direktör ve üst kademe yöneticinin aynı 
anda Uluslararası Yönetim Kurulunda görev yapmasına izin vermek için 
Uluslararası Tüzük’ün II. Bölümü, Bölüm 5 (c) ‘yi tadil ederek, 2017 Ulus-
lararası Konvansiyona rapor edilecek şekilde uyarlandı. 

10. Uluslararası Tüzüklerin II. Bölüm, 4 maddesi tadil edilerek ; Uluslararası 
bir yöneticinin onaylanmasının geçerlilik süresini iki (2) den üç (3) başarılı 
uluslararası konvansiyon tamamlanması şeklinde değiştirilmesi ve uluslara-
rası bir yönetici adayının ilk dönemden sonra başka bir onay talep etmesi 
için üç yıllık bir bekleme süresi talebi ve iki başarılı dönem sonrası üç yıllık 
bekleme dönemi talep etmeyi içerecek şekilde, 2017 Uluslararası Konvansi-
yonuna rapor edilmek üzere tadil edildi.

KONVANSİYON

1. 2022, 2023 ve 2024 Uluslararası Konvansiyonları için aşağıdaki şehirler se-
çilmiştir:

• 2022 - Yeni Delhi, Hindistan

• 2023 - Boston, Massachusetts, ABD

• 2024 - Melbourne, Avustralya

YÖNETİM ÇEVRESİ  VE KULÜP HİZMET KOMİTESİ

1. LCI İleri’yi daha yakından desteklemek için Kulüp Mükemmellik Ödülü 
gereklilikleri ile  Bölge Mükemmellik Ödülü gereksinimleri revize edildi.

2. Güney Sudan Korunma Konumunda olan Juba Lions Kulübü’nü onayladı.

3. 2017-2018 mali yılında geçici yönetim çevreleri için Genel Yönetmen ola-
rak görev yapmak üzere Lionları atadı.

4.  D-2 (El Salvador) Yönetim Çevresinde, 2017-2018 Genel Yönetmeni ola-
rak görev yapmak üzere Genel Yönetmen İkinci Yrd. Alba Guadalupe Del 
Duke De Hidalgo atandı.

5. Geçen dönem Uluslararası Başkan pozisyonunun rozet politikasını düzelt-
mek için kurul politikasını değiştirdi.

6. Kurul politikasını, yeni kulüp başvurusunda yalnızca bir Rehber Lion a ih-
tiyaç duyulması ve bir Rehber Lion olmasının fayda sağlayacağını düşünen 
kulüplere bir Rehber Lion atanmasını  onaylayacak şekilde düzenledi. 

YÖNETİCİ ÖZETİ 
ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Atina, Yunanistan
24-27 Mart 2017

7. Kulüp yasa ve Tüzükleri Standart Formu; Yeni kulüp görevlisi pozisyonları-
nı tanıtmak, kulüp başkan yardımcısının pozisyonunu genişletmek ve Lions 
kulüplerinin uygulamalarını modernize edecek şekilde düzenlendi. 

8. Genel Yönetmen Danışma Kurulu’na uygun olarak, gerektiğinde kulüp 
başkan yardımcısı ve diğer kulüp görevlilerini dahil etmek üzere, Yönetim 
Çevresi Standart Form Yönetmeliklerini gözden geçirdi.

FİNANS VE MERKEZ OPERASYON KOMİTESİ

1. 2017 Yılının Üçüncü Çeyrek Tahminini onayladı.

2. Ekim / Kasım ve Mart / Nisan 2018-2019 dönemi yönetim kurulu toplan-
tılarının toplam bütçesi için 2.2 milyon ABD Doları’nı geçmeyecek şekilde 
onaylandı.

3. Başkan Yardımcısının Yönetim Kurulu toplantı bütçesinin toplam harcama 
bütçesine izin vermek için İcra Sorumlusunun Seyahat ve Gider Geri Ödeme 
Politikasını gözden geçirerek, Başkan Yardımcısının ülkesinin ekonomik ve 
para faktörlerinin böyle bir artışa izin vereceği durumda, 2,000,000 doları 
aşabileceğine dair düzenlemeyi yaptı. 

LİDERLİK GELİŞİM KOMİTESİ

1. Geçen dönem Uluslararası Direktör  Stephen Glass ‘ın (West Virginia, 
ABD) , İngilizce konuşan bir sınıf grubunun öğrenimini kolaylaştıran 2017 
Genel Yönetmenler-Seminer grubunun lideri olarak Geçen dönem Konsey 
Başkanı Dr. Dato Nagaratnam’ın (Malezya) yerine görev almasını  onayla-
dı.

2. Yönetim Kulu Politikaları kitabının Bölüm XIV, A.1.-3. Paragrafı, misyon, 
hedefler ve program hedefleri, LCI İlerleme ile uyumlu olacak şekilde dü-
zenlendi.

UZUN  VADELİ PLANLAMA KOMİTESİ

1. Üyelik Geliştirme Komitesi tarafından denetlenecek şekilde,  iki yıllık 100.
yıl kutlamaları ile ilgili pilot proje bazında, uluslararası bir kulübün kurul-
ması için yetkili kılınmıştır.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

1. 2017-2018 mali yılı boyunca uygulanacak yeni Küresel Eylem Takımını 
onayladı.

2. 2017-18 yıllarında uygulanacak, üyelik artışını desteklemek amacını içeren, 
Büyük Ölçekli Hibe Programının uygulanmasını onayladı.

3. 2017-2018 mali yılında devam etmek üzere Yeni ve Gelişmekte Olan Ülke-
ler Komitesini onayladı.

4. Japonya’daki Aile ve Kadın Eylem Takımının devamı onaylandı.

5. 2017-2018 mali yılında uygulanacak Özel Kulüp Programı onaylandı.

6. Bir kulübe 30 artı üye eklemek için Genel yönetmen onayı gerekliliğini kal-
dırdı.

PAZARLAMA İLETİŞİMLERİ KOMİTESİ

1.  Çoğul ve tekil Yönetim Çevrelerinden gelen tüm 100. yıl hibe başvurularını 
onayladı.

2. Uluslararası Liderlik Madalyasının yeni tasarımını onayladı.

3. Dijital LION Dergisinin, insiyatifinin gereklilikleriyle uyumlu hale getirmek 
amacı ile Yönetim Kurulu Politika Kılavuzunun XVI. Bölümü değiştirildi.

4. Başkanlık ve Liderlik Ödülleri takdirinin herbiri, sadece 2017-2018 mali 
yılı için, 2.500’e yükseltildi.

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ

1. Diyabet Stratejik Planını Onayladı.

2. Çoğul ve tekil Yönetim Çevresi isteğe bağlı Program Yöneticisi pozisyonla-
rını yeni hizmet çerçevesi ile uyumlu hale getirdi.

3. 2017-2019 Leo Kulüp Programı Danışma Paneli’ne  üyeler atandı.

4. 2017-2019 Leo Kulübü Programı Danışma Paneline yedekler atandı.

5.  2015-2016 İlk On Gençlik Değişim Kampı Başkanları Ödüllendirildi.

6.  Geçici Gençlik Komitesi terimi 2017-2018 dönemine kadar uzatıldı.

7. Yönetim Politikası El Kitabının I. Bölüm başlığı olan  “Etkinlikler”, “Hiz-
met” olarak değiştirildi.

8. Yönetim Kurulu Politikası El Kitabının I. Bölümü, Yeni Hizmet Çerçevesi 
ile uyum sağlamak için güncellendi.

9.  Leo Alan Forumu politika desteği, Kurul Politika Kılavuzunun XXII. Bölü-
mü, A Paragrafına eklendi.

Yukarıdaki kararlardan herhangi biriyle ilgili bilgi için lütfen Lionsclubs.org 
web sitesinde yer alan LCI web sitesini ziyaret edin veya 630-571-5466 numa-
ralı Uluslararası Büro ile iletişime geçin.

Çeviri: Hülya Işıklı, Ankara Ümitköy Lions Kulübü
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