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• Uluslararası Lions’un Politika, Konvansiyon ve  Yönetim Kurulu kararlarını Lion’lara duyurmak.
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• Makale ve yazıların içeriğinden yazarı sorumludur.

• Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin yayınlanmasını zorunlu kıldığı yazılar 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. 

• Toplumun bir kesimini veya bütününü aşağılayıcı, rencide edici veya kınayıcı yazılar ile politika ve dini konular içeren yazılar 
yayınlanamaz.

• Yayın Komitesi tarafından uygun görülmeyen içeriğe sahip yazıların yazarı uyarılır ve değiştirilmesi istenir. Değiştirilmediği taktirde 
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• Planlanan boyutu aşan yazılar Dergi Editörü tarafından kısaltılır ve yazarının görüşü alınarak yayınlanır. Olumlu görüş alınamaz ise 
yayınlanmaz.

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

• Dergide yer alacak haber ve yazıların en geç ilk yayın ayından önceki ayın 15ci gününe kadar Dergi Editörüne ulaşması gereklidir. Aksi 
durumda kesinlikle yayınlanamayacaktır. 

• Yazılarda mutlaka tercüme eden, röportajı yapan veya yazarın adı yer alacaktır. 

E. Reklam ve Reklam Yayın Kuralları : Reklamların içeriğinden reklam verenler sorumludur. Reklam formatı ve bedelleri için dergi 
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F. Aktivite ve Etkinliklerin Gönderilmesi
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şekilde Yönetim Çevresi görevlisine göndereceklerdir. Fotoğraflar için yukarıda şartlar belirtilmiştir. Açıklama yazısında aktivite veya 
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•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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İki ayda bir yayımlanır.

Sevgili Lion’lar, 
Değerli Okuyucular,

Evet, geldik görevdeki 6. yılımıza… Geçen beş 
yıldaki destekleriniz için teşekkür ederek bu 
sayıdaki yazıma başlamak istiyorum.  

Çok kolay bir iş değil dergi yayınlamak. Hele 
ki bizimki gibi profesyonel bir zihniyetle 
ama amatör bir ruhla yapılması gerekiyorsa, 
işiniz daha da zorlaşıyor. Benzeri bir dergiyi 
yayınlamak için en az beş – altı kişiden oluşan 
bir ekip bir ay çalışıyor. Biz de ise tercümeler 
hariç tüm işi bir kişinin yapması bekleniyor. 
İşte işin en zor yanı da bu ya… 

Bakın bir dergi size ulaşırken hangi safhalardan geçiyor:

İlk aşamada haberleri topluyor ve yayına hazırlıyoruz... Bize ulaşan haberlerin 
hemen hemen hiçbirisi haber formatında olmadığı için dergi editörü tek tek hepsini 
okuyarak, haber formatına sokuyor, kısaları uzatıyor ve uzunları kısaltıyor. En zoru da 
uzunları kısaltmak. Bazen 7-8 sayfalık yazılar geliyor. Hatta bazıları ingilizce klavye 
ile yazılış olduğu için ş, ı, ğ, ü, ö gibi türk harfleri de olmuyor. Tek tek üstünden geçip 
düzeltiyoruz. Bazıları da doğrudan aktivite formlarını gönderip ‘siz buradan haber 
yazın bizim işimiz çok, vaktimiz yok’ diyorlar. Genellikle gelen haberler ‘yaptık’, 
‘ettik’, ‘çalıştık’ gibi bir dille yazılmış oluyor. Zaman, mekan, amaç, ekip, hedef kitle, 
sonuç, vb. hiçbir yazım kuralını içermediğinden bildiğimiz kadarıyla ekleyip çıkararak 
haberleri düzenliyoruz. Bu iş her dergi için en az dört-beş gün zaman alıyor. 

Fotoğrafları tek tek inceleyip kalitelerine bakıyoruz… En büyük sorunlarımızdan 
birisi de bu. Cep telefonlarıyla çekilmiş bir sürü fotoğraf bize ulaşıyor. Ekranda pırıl 
pırıl görünebilen bir fotoğraf baskıda çamur gibi çıkabiliyor. Kalitesiz (genellikle 500 
kbyte’tan az büyüklükte) fotoğrafların yerine yenilerini istiyoruz. Ama genellikle 
gelmiyor. Kalitesiz fotoğrafları basma olanağımız olmadığı için bu tür haberleri 
fotoğrafsız veya küçük fotoğraflarla basmak durumunda kalıyoruz.

Uluslararasından gelen yazıları okuyup, yayınlamaya uygun olanlarını tercüme 
ediyoruz… Bu iş için gönüllü arkadaşlarımız var. Sağolsunlar bir dediğimizi iki etmeden 
süratle tercümeleri yapıyorlar. Bize de bu güzel yazıları yayına koymak kalıyor tabii ki 
(Banu, Nilgün, Zehra ve Sibel’e çok teşekkürler).

Makale türündeki yazıları okuyup yazım ve imla hatalarını düzeltmek… Bunu 
da yapıyoruz. Yaparken aynı zamanda sorun olabilecek kısımları da istemeden 
makaslıyoruz maalesef. Sonra sıraya koyarak yayınlıyoruz. Bu da editörün işi…

Elimizdeki malzemeyi de göz önüne alarak derginin içeriğini hazırlıyoruz… Bunu da 
editör yapıyor. Ama çok zor bir iş değil. Haber ve yazıların dergide kaplayacağı yeri iyi 
bilmek lazım.

Dergiyi grafik için tasarım firmasına gönderiyoruz… Firmada tasarım yapılıyor. En az 
beş-altı kez kontrole geliyor, gidiyor. Yazım ve tasarım hatalarını düzeltiyoruz. Kapağı 
seçiyoruz. Yayına hazırlıyoruz. 

Dergi basılıyor… Mutlu son. Artık işlem tamam demektir. 

Bundan sonra iş dağıtıma kalıyor. Dağıtım için adresleri dağıtım firmasına veriyoruz. 
Onlar paketliyorlar. Toplu gönderimleri biz paketliyoruz ve kargoluyoruz. Dergi 
ulaşmayan kardeşlerimize ısrarla tekrar gönderiyoruz…

Bunları şikayet olsun diye anlatmadım. Yaptığımız işin ne kadar yorucu olduğunu ve 
sizlerin de desteğinize her zaman ihtiyacımız olduğunu ifade edebilmek için yazdım. 
Biz görevimizi zevkle yapıyoruz. Ama yukarıda belirttiğim konularda sizler de dikkatli 
olabilirseniz işimiz daha kolay olacak ve derginizi sizlere zamanında gönderebileceğiz.

Dergimize sonsuz destek veren, 2011-12 Dönemi Genel Yönetmenler Konseyimizin 
Değerli Üyelerine bana güvenerek, göreve devam etmemi sağladıkları için gönülden 
teşekkür ediyorum.

Sevgiyle Kalın, 

Danyal Kubin 
Editör
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Wing-Kun Tam,  
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı 

Uluslararası Başkanınız olarak hizmet etmek büyük bir 
ayrıcalık. Ama kulübüm bana davrandığı gibi davranmasaydı, 
değil Başkan olmak, iyi bir Lion bile olamazdım. Yaşlı 
Lionların arasında sadece 30 yaşındaydım ve Lionların 
nasıl hizmet ettiğini bile daha anlamamıştım. Hong Kong 
Kulübüne üye oldum çünkü Lionların elit kişiler olduğunu 
duymuştum. Benden daha yaşlı olan kulüp başkanım bana 
hizmet misyonumuzu anlamama yol açan bir görev verdi. 
Başkalarına mutluluk verdiğimi anladığım an çoşkulu bir Lion 
oldum. 

İlk günden itibaren kulübüm beni bir aile üyesi gibi kucakladı. 
Benimle ilgilendi, cesaretlendirdi, benim için en iyisini 
yaptı. Kulüplerimiz üyelerine aile sıcaklığı vermeli. Onlara 
özen göstermeli, beslemeli, aramalı. Yapabilecekleri, ilgi 
duyacakları projeler vermeli, hasta ise ziyaret etmeli, yiyecek 
götürmeli. İşini kaybederse yanında olmalı, neşelendirmeli, iş 
olanakları ve ona yardımcı olabilecek kişiler bulmalı. 

Kulüplerimiz ailelerimiz gibi olmalı. Kulüplerimizin gücü 
birbirimiz ile olan ilişkilerimizdir. Birbirimize inanmalı ve aynı 
aile üyeleri gibi birbirimizi kollamalıyız. Bunu yaparsak üye 
kaybı yaşamayız. Kulüplerimiz hizmet etmek isteyen çoşkulu 
üyelerle dolar.

Sizi beni daha iyi tanımaya ve “İnanıyorum” temamı daha 
iyi öğrenmeye davet ediyorum. İnanıyorum ki temam 

Biz Bir Aileyiz
Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

Lionların daha çok bir araya gelmesine ve daha çok hizmetler 
üretmesine yardımcı olacak. Aile temam ve kuluplere aile 
katılımı yanı sıra Leolar, liderlik, halkla ilişkilere odaklanmak 
ve bir milyon ağaç dikmek istiyoruz. Bunun Lionlar için 
mükemmel bir proje olduğuna inanıyorum. Kolay; herkes bir 
ağaç dikebilir. Fiziksel güçlü olmanız veya yeşil bir parmağınız 
olması gerekmez. Ölçülebilir, yapılabilir.

Tek bir kişinin farklılık yaratabileceğine inanıyorum. 
Lions kulüplerin gücünün toplumlarını geliştirebileceğine 
inanıyorum. Cesaret, bağlılık ve eylem ile yeni boyutlara 
ulaşabileceğimize inanıyorum.  2011-2012 in Lions için 
önemli bir yıl olacağına inanıyor; Lions’un gelecek nesillerine 
ve hizmet edeceğimiz insanlara çiçek açacak başarı 
tohumlarını ekmek için sabırsızlanıyorum.  
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Sevgili Lion Dostlarım, Leo Kardeşlerim, 

Yeni bir hizmet dönemi başladı. Yeni hizmetler, 
yeni projeler için yeni sevinçler, yeni heyecanlar 
hissediyoruz. Geçen dönem gerçekleştirilen 
güzellikler çıtamızı yükseltti, hedeflerimizi büyüttü. 
Bu hizmetlere liderlik yapan Sevgili Geçen Dönem 
Konsey Başkanımız Sayın Erim Erinç Dinç ve 
Genel Yönetmenlerim bu dönem de desteklerini 
bizlerden esirgemeyecek, deneyimleri ile yolumuzu 
aydınlatacaklar, bu hizmet çıtasını daha da 
yükseklere taşımak da bizlerin görevi olacaktır.

Dönemin ilk büyük ve güzel heyecanını yaklaşık 
120 kişilik katılımla ABD, Seattle’da yapılan 94. Lions 
Uluslararası Konvansiyonunda yaşadık. 

Tüm Lionların konvansiyon kayıtları önceden 
yapılmıştı. Parad sırasında hava çok güzeldi. 
Geleneksel beyaz ceketler, kırmızı kravat ve 
fularlarla yürürken heyecan doruklardaydı. 

Türk gecesi oturma düzeninde ve yemekli yapıldı. 

Yaşar Ateşoğlu, 
MD 118 Konsey Başkanı, 2011-12

Yeni Sevinçler, Yeni Heyecanlar... 

Geceye beş Uluslararası Başkan katıldı. Uluslararası Başkan 
Wing-Kun TAM tüm ailesi ile birlikte katılarak güzel bir 
konuşma yaptı. IPP Sid L. Scruggs III eşi ile katıldı ve Türk 
Lionları için güzel, övgü dolu bir konuşma yaptı. First Vice 
President – Wayne A. Madden ise kısa bir konuşma yaptı. 
PIP Dr. Tae-Sup ve PIP Mahendra Amarasuriya diğer katılan 
Uluslararası Başkanlardı.

Ayrıca birçok, görevli ya da Geçmiş Uluslararası Direktör, farklı 
ülkelerden birçok Konsey Başkanı, Genel Yönetmen ve lion 
Türk Gecesine gelerek renk ve heyecan kattı. Fransa Konsey 
Başkanı Stefan Levendof’un Türkçe ve Fransızca dillerinde 
yaptığı Atatürk ve Türkiye ile ilgili konuşması salondaki 
herkesi aşırı duygulandırdı. Çok güzel, mutluluk dolu heyecanlı 
anlar yaşandı. Konuklarla masalarda hoş sohbetler yapıldı, 
Avrupa Forumunda, Akdeniz Konferansında görüşme sözleri 
verildi, yeni dostluklar kazanıldı.

Konvansiyonun açılış ve kapanış törenleri coşkulu ve duygu 
yüklü idi. Uluslararası Başkan TAM’ın yaşam öyküsü herkesi 
çok duygulandırdı. Kaybettiği eşi için “Gücümün Kaynağı” 
diyen TAM, annesi ve çocukları ile birlikte hep benim ailem, 
benim kulübüm mesajı verdi. Uluslararası Başkanların görev 
devri töreni ve Genel Yönetmenlerin “elect” lerini koparmaları 
mutluluğu doruklara taşıdı. 

Bu dönem Liderlik ve Üyelik ile ilgili üç yıllık yeni bir 
uygulama başladı. GLT (Global Liderlik Takımı) ve GMT (Global 
Üyelik Takımı). Lionsun gücü liderlik ve üyeliğe dayanır. 
Lions kulüplerinde etkin bir liderlik takımı, topluma uygun 
hizmetlerin verilebilmesi için motivasyonu sağlar. Etkin 
üyeler kulüplerin ve hizmetlerin temelidir. Üyelik ve liderlik 
bütünleşince başarılı kulüpler, başarılı yönetim çevreleri, 
başarılı hizmetler oluşur. Bunun için GLT ve GMT takımları 
hazırlıklarını yaptı, çalışmalara başladı. 

Sevgili Genel Yönetmenlerim Nuray Marçak, Hüsamettin 
Ocak, Ahmet Aşır, Neş’e Yıldırım, Sebahat Ural Yıldırım ve 
Leman Taşkın liderliğinde; 

“İnanıyorum ki; siz lionlar ve leolar başarılı hizmetler 
gerçekleştireceksiniz”.

Kalıcı ve etkin hizmetler için “HİZMET EDİYORUZ”, diyerek 
Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Her başlangıç yeni bir umuttur. Her yeni umut, yeni 
bir heyecan ve yaşam çoşkusudur.

Hayallerimizi, umutlarımızı yeşerttiğimiz sürece 
şekillenir.. 

Umut yoksa yaşamda yoktur.

Umudun tükendiği yerde hayatta tükenir.

Biz Lionlar için her zaman yeni umutlar  ve yeni 
hedefler vardır.

Hedefler bütün duygularımızı coşturur, heyecanımızı 
yükseltir ve enerjimizi arttırır. 

İnandığımız sürece de hedeflerimizi yakalarız. 
Sizlerde inanarak döneme ve hedeflerine sahip 
çıktınız.

Nuray Marçak,  
118 T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni, 2011-12

Döneme Başlarken; Merhaba

‘BENİM BÜYÜK AİLEM, BENİM MERKEZİM’ sloganıyla yola 
çıktığımız merkez yenileme projemize   katkıda bulunan tüm 
kulüplerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yenilenmiş yüzümüzle, üyelerimize daha iyi hizmetler 
vermek, yeni üyelerimizi aramıza katarak Lions hizmetlerimizi 
de  güçlendirerek Lionsu   daha da ileriye taşıyacağımıza  
inanıyorum. 

‘Her elden bir fidan kampanyası’ adıyla Yönetim Çevremizde 
başladığımız Uluslararası Başkanımızın Ağaç Dikme 
Kampanyasının verdiği ivme ile ilk ormanımızı 8 Ekimde 
Dünya Hizmet gününde açacağız.

MD Projemiz Alzheimer ve kulüplerimizin birbirinden 
güzel projeleri ile dönemimizi başladığımız güzellikte 
sürdüreceğimize olan inancım tamdır. 

Özellikle ‘Atım Hayata Açılan Kapım’  projesiyle Yeni Harbiye 
Lions Kulübümüz  otistik çocuklarımıza yeni  ufuklar açtılar. 
Başkanım inandı, istedi  ve başardı…Kutluyorum.

Başarıyı kimse bize hediye etmeyecektir, bunu başaracak 
olan bizleriz ve  hak etmiş olduğumuzu   bulacak olan yine 
bizler olacağız.

İyi bir gün iyi bir ay'ı ve iyi bir ay iyi bir seneyi getirecektir.

Atatürk ilke ve amaçları doğrultusunda çalışan Türkiye 
Cumhuriyetinin  savunucusu biz  Lionlar olarak hep birlikte 
etkinliklerimizde  yürekli  olacak, ilişkilerimizi sevgi ile 
güçlendireceğiz.

Birlik ve beraberliğimizin  gerçek dostluk ve sevgiyle tüm 
dönemler boyunca devam etmesini  diliyor. Hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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“İnanıyorum. Birlikte Başaracağız”

Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar,

İyi bir liderin en önemli özelliği resmin bütününü 
görebilme becerisidir. Dürüst, enerjik ve gerektiğinde 
fedakar olma, sürecin içerisinde yer alma, süreci 
yönlendirme, organizasyon kültürü oluşturma, 
çağdaşlık, yeniliğe açıklık, dürüstlük, vizyon sahibi 
olmak, çevrecilik, içinde bulunduğu toplumun ve 
tüm insanlığın yararını gözetmek, çevresiyle ilgili 
olmak, insanları sürükleyebilmek, adil olmak, 
esneklik, güvenilirlik, ileri görüşlülük, iyi iletişim 
kurabilme, dinamiklik, sempati, yerine göre otoriter 
olmak, hitabet yeteneği güçlü olmak, istikrar, zamanı 
iyi kullanabilmek, iyi örnek olmak ve daha pek çok 
özellikleri liderlik vasıfları içersinde sayabiliriz. Bu 
vasıfların özeti olarak “erdemliliğin her türü ile örnek 
olarak insanları sürükleyebilmek” şeklinde bir ifade 
kullanabiliriz.

M. Hüsamettin Ocak,  
118-U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni, 2011-12

Lion’ların bu özellikleri taşıdığına inanıyorum.

Lions bir düşünce ve yaşam tarzıdır. Çevremize hizmet 
vermenin yanında kendimizi de eğittiğimiz bir okuldur.

Lions ailemin bir özeliği ile çok gurur duyuyorum. Son derece 
paylaşımcı, başarıyı gönülden kucaklayan ve destekleyen, 
üyelerinin varlıkları ile gurur duyup bunu ön plana çıkarmayı 
görev bilen Lion’ların kazanılmış çok değerli dost olduğu 
bilinci, üyelerimizin yarattığı sevgi ortamı, bu güzel topluluğun 
vazgeçilmez olmasını sağlıyor.

İşbirliği ve Birlik kavramları, bizim kişisel ve profesyonel 
yaşamlarımızla ilgili konularda her zaman Başarının Anahtarı 
olmuştur. Bizler de bu iki kavramı bütün özel hayatımızın ve 
Lionistik yaşamımızın bir parçası haline getirdiğimizde Başarı 
Anahtarını hep elde etmiş olacağız.

2011 -2012 Hizmet dönemimizin daha önceki dönemlerde 
olduğu gibi başarılarla dolu olacağına inanıyorum. Türk 
Lions’unun Ülkemiz de hak ettiğ yere geleceğine inancım 
tamdır. Bunun için yapmamız gereken, Nitelikli, Dinamik, 
Katılımcı, Saygın, Gönüllülük ilkesi ile hizmet edebilen yeni 
üyelerle, Lionistik bilgisi ve tecrübesi olan üyelerimizin birlikte 
üretecekleri karşılıksız hizmetler Türk Lions’unun genişlemesi 
ve tanınması için faydalı olacağına inanıyorum.

Gelecek dönemlere güçlü bir Lions bırkmak için en derin sevgi 
ve saygılarımla.



Temmuz - Ağustos 2011 7

Yaşam insana bu dünyada sunulan bir armağandır. Yaşam ancak 
yaşamın, yaşananın farkında olduğumuz zaman anlam kazanır. 
Yaşama gücü sevdiklerimiz ile duygusal bağlarımızla beslenir. 
Farkında olabilmektir yaşamı anlamlı kılan. 

Farkında olabilmek… Bizi büyüten, emek veren sevdiklerimizin 
yaşamın farkında olamadığını fark ettiğimizde telaşlanır ne 
yapacağımızı şaşırırız.

Yardım etmek isteyip de ne yapacağımızı bilemediğimizde, daha 
da acı olan sevdiklerimizin, büyüklerimizin dünyalarında yalnız 
kalmalarıdır.

Bir şey söylemek isteyip de doğru kelimeyi bulamamak, kavram 
kargaşası içinde bulunmak. 

Gülen, sıcacık bir ifade ile bakan bir yüzü hatırlayamamak, yolda 
kalmak, çıkış yolunu bulamamak, neden bu yolda olduğumuzu 
da bilememek ne zor. 

Bunu düşünmek bile istemeyiz. 

Dilerim bütün bunları kimse yaşamasın. Ama bir gerçek var ki 
bunları yaşayanlar da var.

Bu dönem altı Yönetim Çevresi olarak ortak akıl ile ve ortak 
çalışmayla; beklenen hizmet olarak Alzheimer Projesini 
oluşturduk. Bu proje, hizmet bekleyen Alzheimer hastaları ve 
yakınlarını kapsayan, geriatri konusunda kamuoyu oluşturarak 
devlet hizmetinin de geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
oluşturuldu.

Bu proje Alzheimer hastalarının dağınık zihinlerinde söylemek 
isteyip de söyleyemedikleri sessiz çığlıklarının, hasta yakınlarının 
çaresizliğinin farkında olan lionların duyarlılığı ile hazırlandı. Bu 
çalışma geçmişe saygının ve büyüklerimize sahip çıkmanın bir 
göstergesiydi.

Bir sosyal sorumluluk anlayışıyla geliştirilen Alzheimer projesi; 
Alzheimer hastalarına bakan bakıcıların bilgilendirilmesi, hasta 
yakınlarının bilinçlendirilmesi ayrıca hastalığın erken evresinde 
hastaya yaklaşım ve davranışımız konusunda eğitim projesidir. 
Kısa erimli amaç Alzheimer hastalığı ve hastaya yaklaşım 
konusunda eğitim ve bilgilendirmektir. Uzun erimli amaç olarak 
da Lions Yaşam Evi projesini oluşturabilmektir.

Her lion için, yaşlanma nasıl kaçınılmaz ise; geleceği her lionun 
yönlendirmesi ve Lion olmanın farkındalığını da yaratması 
kaçınılmaz olmalıdır. Bu nedenle projeye her lionun destek ve 
katkılarını beklediğimizi bir kez daha belirtiyorum.

En içten duygularımla Lions Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum.

Dr. Sebahat Ural Yıldırım, 
118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni, 2010-2011

Bu Dönem Ortak Proje, Alzheimer 
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Herşey İnanmakla Başlar...

Değerli Lions Ailem, Sevgili Leo kardeşlerim,

Her şey inanmakla başlar.

İnanmadığın savaşı kazanamaz, İnanmadığın maçı 
alamazsın.

İnanmadığın ilişkiyi sürdüremez, İnanmadığın yuvayı 
kurtaramazsın.

İnanmadığın hareketin taraftarı olamaz, 
İnanmadığın insanın arkasından yürüyemezsin,

İnanmadığın insanla arkadaşlık kuramaz, 
İnanmadığın yerlerde yatırım yapamazsın.

Her şey inanmakla başlar,

İnanırsan yaparsın,

Önce inanacaksın yoksa…. İnandıramazsın.

Neşe Yıldırım, 
118K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni, 2011-12

Sevgili dostlar, bir işte başarıya ulaşmanın şansla ilgisi 
yoktur. Başarı; önce “inanmak”, sonra düşünce ve çalışma 
gerektirir. 

Kendi yeteneklerinize “inanın”, yeni ve farklı şeyler 
deneyin göreceksiniz başaracaksınız. 

Hayallerinize odaklanın ve önceliklerinizi belirleyin. 
Aramıza hayalleri olan ve bunları gerçekleştireceğine 
“inanan” yeni üyeleri katın. Az olsun ama kalıcı olsun! 

Üyeliğin korunması çalışmalarına “inanın”. Yapılan 
öneriler kulübünüzün çalışması üzerinde pozitif bir etkiye 
sahip olacak, bu sayede üyelerin başarılı bir şekilde 
devamını sağlarken, dostlukların pekiştiğini, hizmetlere 
aday olanların arttığını göreceksiniz. 

Eğitime “inanın”. Bilgili bir Lion’ un ilgili ve devamlı 
olacağını unutmayın.Eğitim Okulumuz ve değerli 
eğitmenlerimizin Lionistik ve kişisel eğitim konularında 
her zaman göreve hazır olduğunu lütfen hatırlayın. 
Lions bir liderlik okuludur ve yeni liderlerin yetişmesi 
geleceğimiz için hepimizin en önemli sorumluluğudur.

Gençlerimize yani Leo’lara “inanın”. Daha önce Leo 
olanlar, Leo olarak liderlik becerilerini kazanma fırsatı 
bulurlar, kişisel ve profesyonel hayatlarına gelişmiş Lion 
olarak geçerler.

İmajımızı yaptığımız hizmetlerle öne çıkarmaya “inanın”.
Toplumdaki imajımızı daha da yaygınlaştırmak için, proje 
ve hizmetlerimizin görsel ve yazılı medyada yer alması 
teşvik edilecektir. 

Hepinizin başarılı olacağınıza ve fark yaratacağınıza 
“inanıyorum” ve hayalleriniz ve projelerinizi hayata 
geçirmek için hazırlandığınız bu döneme liderlik yapma 
şansını yakaladığım için de çok mutlu olduğumu belirtmek 
istiyorum. Dönemimizde istediğiniz tüm desteği ben ve 
Yönetim Çevresi Görevlilerimiz size verecek ve hepimizi 
mutlu edecek bir dönem yaşamamız için hep birlikte 
çalışacağımızı beyan eder, Lion sevgi ve saygılarımı 
sunarım.
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Hizmet İçin Elele,  
Gönül Gönüle 

Göreve başlama hazırlıkları içinde bulunduğumuz 
bahar, tabiatın insanı kışkırttığı bir mevsimdir.

Bu mevsimde her zamankinden fazla hayal 
kurarız. Hayalin olduğu yerde umut, umudun 
olduğu yerde yaşam vardır. Büyük hedeflere 
ulaşmak için büyük hayaller kurmalı, 
hayallerimize inanarak planlar yapmalıyız. 
Heyecan ve motivasyon sağlayarak üyelerimizi 
yüreklendirebiliriz. Yalın ve hedef odaklı 
çalışmalarla sinerji yaratabiliriz. Toplum 
sorunlarını gündeme getirerek çözümler 
üretebiliriz. Bilgi ve düşüncelerin cesurca 
paylaşılabildiği ortamlar yaratabiliriz. 

Ülkemizin geleceği için tek yol olduğuna 
inandığım Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin 
aydınlığında geleceğimizi güven altına almak 
istiyorsak, Yüce Önderimiz’in emanetlerini ona 
yakışır bir şekilde korumak zorundayız.

Ahmet Aşır, 
118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni, 2011-12

Değerli Lionlar; 

72 milyonda bir avuç gibi görünsek de, yürekli ve cesur 
büyük bir hizmet ordusuyuz. Yaptığımız çok zor bir iş... 
Buna rağmen hak etmediğimiz bir şekilde eleştirildiğimiz 
de bir gerçektir.

Hizmetlerimizin bizlerin yaşamsal damarımız olduğunu 
ve hizmetlerin üyelerimizle gerçekleştirildiğini hiç 
unutmadan, kulüplerimizin ve üyelerimizin zenginliklerini 
ortaya çıkararak, yapılarını güçlendirmek sorumluluğumuz 
olmalıdır.

Dünün bize kattıklarını, bizler de yarınlara aktarmak 
zorundayız. Aktaralım ki yarınlara ulaşalım. Yarınlara 
ulaşalım ki ülkemizin geleceğinde söz sahibi olalım.

Dünya Başkanımız Dr.Wing-KUN TAM’ın Global hizmet 
kampanyaları kapsamındaki 

1.Ağustos ayında GENÇLİĞE YÖNELİK HİZMETLER 

2.Ekim ayında GÖZ NURUYLA İLGİLİ HİZMETLER 

3.Aralık-Ocak aylarında AÇLIKLA MÜCADELE 

4.Nisan ayında ÇEVRE PROJESİ AĞAÇ DİKME 

Aktivitelerine motive ederek katılımınızın önemini bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. 

Değerli Lion Dostlarım;

Hayal ettiğimizden fazlasını birlikte yapabiliriz. 
İhtiyacımız olan tek şey, birlik, beraberlik ve sevgiyle 
paylaşımdır. Bir yolu bitirmek için arkadaşlara; bir engeli 
aşmak için dostlara ihtiyaç vardır. Bir Lion olarak son 
nefesimize kadar yılmadan ve usanmadan bizler gibi 
düşünen insanları bularak benimsediğimiz, inandığımız 
ve iman ettiğimiz değerler istikametinde HİZMET İÇİN 
ELELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞARAK ortak hedeflerimize 
yürümeliyiz.
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Hizmet Etmek İçin  
Var Gücümüzle Çalışıyoruz.. 

Sevgili Lion’lar ve Leo’lar,

Yeni bir hizmet dönemine başladığımız bu günlerde 
hepimiz farklı heyecanlar ve koşuşturmalar 
içerisindeyiz ama amacımız ve yolumuz aynı; hizmet 
etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bütün çalışmalarımızda ki amaç ve ilkelerimiz:

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı,

Lions Tüzük ve Yönetmeliklerine saygılı,

M.Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yol 
göstericiliği ile, laik, demokratik, sosyal hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, 
yaşatmak ve geliştirmek,

Kurumsallaşmayı önemseyerek

Yapacağımız çalışmalar ve fikirlerimiz ile topluma 
yön vermek,

Lions markasının değerini koruyarak, tanıtımının 
doğru yapılmasına çalışmak,

Ulusumuzu uluslararasında en iyi şekilde temsil 

Leman Taşkın, 
118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni, 2011-12

etmek, tüm olanakları ulusal amaçlarımız için kullanmak,

Misyon ve Vizyonumuzun yol göstericiliğinde, gönüllüleri 
topluma hizmet etmeleri için güçlendirmek,

İnsani değerleri yüceltmek ve yaygınlaştırmak için günün 
şartlarına göre yöntemler geliştirmek,

Şeffaf, adil, paylaşımcı, sürekliliği önemseyen, değişikliğe açık 
bir yönetim anlayışının egemen olmasını sağlayarak;

Takım çalışması ruhunu yaratmak olacaktır.

Uluslararası Başkanımız Dr.Wing-Kun Tam’ın dönem sloganı 
”İnanıyorum”, bizlerin de sizlere ve kurumumuza olan 
duygularımızı çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum.

Yönetim Çevremizin ve Türk Lions’unun yükselen çıtasını 
daha da ileriye taşımanın hepimizin görevi olduğunu bilmenin 
bilinciyle,

Kulüplerimiz Marka Hizmetlerini gerçekleştirebilmek ve 
Yönetim Çevremizin Marka Projelerinin destekçisi olabilmek 
için Kabine Görevlisi arkadaşlarımla birlikte iyi ve güçlü 
iletişim içerisinde harekete geçtiler.

Ülkemizin geleceğinin yaratılmasında etkin olacaklarına 
inandığımız, bilgi ve deneyimlerimizle her zaman yanlarında 
olduğumuz, liderliklerini geliştirecekleri çalışmalarda 
ortak hareket edeceğimiz Leo’Larımızın Yönetim Çevresi 
ev sahipliğinde 26-27 Kasım 2011 tarihinde Kıbrıs’ta 
düzenlenecek olan Preforum’a katılımınız ve desteğiniz 
gücümüze güç katacaktır.

Ayrıca diğer Yönetim Çevresi dönem Genel Yönetmenlerimle 
uyum içerisinde yönetsel çalışmalarımızın yanında birlikte 
yürüteceğimiz bir çok ortak projeyi hayata geçirebilmek için 
tüm planlarımızı görevlilerimizle birlikte yaptık.

İnsanlık ülküsü doğrultusunda, amatör ruh, doğru strateji, 
profosyonel bakış ile, hedef birlikteliği olan, yaratıcı çözümler 
ürettiğimiz Lions’ta;

Yeni fikiler dolu, rahatlatıcı, bilgilendirici, sıra dışı toplantılar 
ile, doğru iletişim sayesinde, üye mutluluğunu sağlayarak, 
benzersiz, sürekli ve marka hizmetlerimiz ile aidiyet 
duygusunu kuvvetlendireceğiz ve başarıyı yakalayacağız.

Yaşamda ne varsa paylaşacağımıza inanıyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Lions Quest İçin  
Muhteşem Konser

MD 118 Ortak projemiz Lions Quest Yaşam Becerileri 
Eğitim programını desteklemek üzere T- E-Y Lions 
Yönetim Çevrelerinden, Beykoz, Yeni Harbiye, 
Rıhtım Karaköy ve Mavi Haliç Lions Kulüpleri 
örnek bir dayanışma içinde çok güzel bir konser 
düzenlemiştir. 

1 Haziran 2011 Çarşamba akşamı Şef-Bestekar 
Orhan Hakan Günay yönetiminde Kozyatağı Kozyy 
Kültür Merkezinde kalabalık bir seyirci huzurunda 
Rönesans Sanat Evi sanatçıları tarafından, Gönül 
Şarkılarımız, Türk Sanat Müziğinin en güzel eserleri 
ve yeni besteleri sunulmuştur.  

 
Beykoz, Yeni Harbiye, 
Rıhtım Karaköy ve 
Mavi Haliç Lions 
Kulüplerinin ev 
sahipliğinde, ortak proje 
olarak gerçekleştirilen 
konserin geliri LQ Yaşam 
Becerileri Eğitimleri için 
değerlendirilecektir.  
 

Büyük çoğunluğu Lion olan muhteşem bir 
kalabalık 650 kşilik salonu hınca hınç doldurmuştu. 
Sanatçılarımızı keyif ve hayranlıkla dinledik. Ortak 
etkinliğimiz, izleyenlerin ayakta alkışlarıyla ve 
tekrarlamak dileği ile sona erdi. 

Şima Sunder, 
LQ Ülke Eğitimler Koordinatörü 

Yüreklendiren ve motive eden sevgili Nilgün Erdem Niord 
ve sevgili Hesna Arıhan’a, Konseri gerçekleştiren Rönesans 
Sanatevi Yöneticisi Sayın Meral Güney’e, şefimize, korist, 
solist ve saz sanatçılarımıza, Kadıköy Belediyesi, Kozyatağı 
Kültür Merkezi yönetici ve çalışanlarına, salon sağlanması ve 
destekleri için Sayın Ali Yıldırım, Sayın Oya Tosun ve Sayın 
Can Murat Bozdoğan’a katkıları için teşekkür ediyoruz.

Başarı ile tamamlanan konserimize destek veren; 118-T 
Yeni Harbiye Lions Kulübü Başkanı Sayın Muhterem Çöloğlu, 
118-T Rıhtım Karaköy Lions Kulübü Başkanı Sayın Zeynep 
Arslan Gezgin, 118-E Mavi Haliç Lions Kulübü Başkanı Sayın 
Selver Tekan ve Kulüplerimizin Sayın Üyelerine, katılan 
kulüplerimize, konuklarımıza, dostlarımıza ve özellikle 
118-Y Beykoz Lions Kulübü Başkanı Bahadır Gürer'in özenli 
organizasyonuna gönül dolusu teşekkürler ediyoruz. 



12 Lion Türkçe

Lions Kulüpleri 94. Uluslararası Konvansiyonu 4-8 
Temmuz 2011 tarihleri arasında Seattle’da yapıldı. 

3 Temmuz Cumartesi akşam yemekte PID Nesim 
Levi ile birlikte, Genel Yönetmenlerimizin 5 
Temmuz akşamı, Sheraton otelinde bir Türk Gecesi 
düzenlediğini öğrendik. Konsey’de Seattle ile de 
bir karar alınmamıştı. Yıllardır bu organizasyonların 
içinde olan ve onlarca Uluslararası Konvansiyona 
katılan bir kişi ve Türkiye’nin Uluslararası Direktörü 
olarak, davetiyelerinin üzerinde ismimiz olan bir 
organizasyondan bu kadar geç haberdar olmak 
beni üzdü. Bu tanıtım gecelerinde amaç, birlikte 
yemek yemek değil, yabancı Lion dostlarımıza, Türk 
mutfağından örnekler sunmak, geleneksel hediyeler 
vermek ve Türkiye’nin tanıtımını yapmaktır. 
Genelde İtalyan, Fransız ve İngiliz delegasyonları 
bu tür davetler yaptıklarında davetiyelerini iki-üç 
ay öncesinde gönderirler ve katılımı teyit etmek 
isterler. Nitekim, Belçika, İtalya, Hollanda, Fransa 
ve İngiltere Seattle davetleri için aylar öncesinden 
mail ile bizden konfirmasyon istedi. Sorunlara sorun 
katmak için değil, çözmek için orada olduğumuzu 
düşünerek, 4 Temmuz günü bana verilen 
davetiyeleri üst düzey Lions görevlilerine dağıtmak 
ve katılımlarını sağlamak için elimden geleni yaptım. 
Bu tür davetlerin değerlemesi yapılırken, davetin 
kalitesi yanı sıra katılan Lions üst düzey görevlileri 
dikkate alınır.

Uluslararası Lions 
Kulüpleri Seattle, 
94. Konvansiyonu 5 
Temmuz, Salı günü 
10:00’dan itibaren 
Uluslararası Parad ile 
başladı. 

Türkiye bu defa oldukça önde, 17 sırada geçti. En büyük ekip 
Başkan adayı Wing-Kun Tam’ın Çin delegasyonu idi. 

Aynı gün öğleden sonra,Yönetim Çevrelerinin GMT ve 
GLT takımlarında görev alanlar için “GMT - GLT Toplantısı” 
vardı. Görevli arkadaşlarımız Konvansiyon Merkezindeki bu 
toplantıya katıldılar. 

Türk gecesinin yapılacağı Sheraton Oteline Selva ile 
gittiğimizde Konsey Başkanımız ve Seçilmiş Genel 
Yönetmenlerimiz eşleriyle protokola göre dizilmişlerdi. 
Salon gayet güzel düzenlenmiş ve süslenmişti. İlk gelenler 
PIP Dr. Tae-Sup Lee ve PIP Mahendra Amarasuriya ve eşleri 
oldu. Genel Yönetmenlerimizi tebrik ettikten sonra oturmalı 
sistemde kalamayacaklarını, başka toplantıları olduğunu ifade 
ederek izin isteyip ayrıldılar. Hemen ardından 1. VP Dr.Wing-
Kun Tam, annesi, oğulları ve kızıyla geldi ve ailecek protokol 
masasına alındılar. Bu arada ID Luis Dominguez, ID Gudrun 
Yngvadottir, PID Howard Lee, Avrupa’nın Başkan adayları 
PID Harri Ala-Kulju ve PID Philippe Gerondal eşleri ile PID 
Jacques Garello ise yalnız geldiler ve protokol masalarında 
yerlerini aldılar. Türk kökenli dostumuz Fransa Konsey 
Başkanı CC Stephan Levendorf ve 103W Fransa Seçilmiş 

Prof. Dr. Hayri Ülgen 
Geçmiş Uluslararası Direktör (2008-2010) 

Uluslararası Lions Kulüpleri 
Seattle 94. Uluslararası 
Konvansiyonu
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Genel Yönetmeni Jean-Maurice Coudré de eşleri ile 
protokolda yerlerini almışlardı. Bunların yanısıra, 
Genel Yönetmenlerimin davet ettiği İngiltere, 
Belçika, Hollandalı ve Alman Genel Yönetmenler, 
MD 112 Belçika Konsey Başkanı CC Daniel Smets, 
Maastricht Avrupa Forumu Sekreteri PDG Jos van 
Collenburg da misafirlerimiz arasındaydı. 

Toplantıyı Konsey Başkanımız Yaşar Ateşoğlu 
açtı ve ardından 1. VP 

Dr. Win-Kun Tam bize 
hitap etti ve döneminin 
programı ile ilgili bazı 
ana başlıklar sonrasında 
Genel Yönetmenliğim 
sırasında 118-Y misafiri 
olarak geldiği Türkiye’de 
gördüğü yakın ilgiden söz 
etti ve ailesiyle aramızdan 
ayrıldı. Bu arada salona IP 
Sid Scruggs ve eşi Judy, 
2. VP Wayne Madden 
ve eşi Linda, yanlarında 
PID Joseph Marcheggiani 
ve PID Ed McCormick ile 
birlikte geldiler. PIP Al 

Brandel ve PIP Frank Moore’un başka bir toplantıda 
olduğunu belirten eşleri Dr. Maureen Murphy ve Rita 
Moore davetimize katıldılar. IP Sid Scruggs’da Türkiye 
ve Kapalıçarşı anılarından söz etti, dönemindeki 
hizmet başarılarından dolayı kulüplerimizi ve Genel 
Yönetmenlerimizi kutladı, Nesim Levi ve benimle 

ilgili övücü sözler söyleyerek teşekkür etti. Davetin sonuna 
doğru MD 103 Fransa Konsey Başkanı CC Stephan Levendorf 
önce Türkçe sonra Fransızca protokol dışı bir konuşma 
yaparak, Türkiye ve Atatürk ile ilgili güzel sözler söyledi, Türk 
Lions Kulüpleri ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti. 

Başında biraz tedirgin olduğumuz davetimizin başarılı ve 
yoğun bir üst düzey görevli katılımıyla geçmesinden dolayı, 
geceyi yorgun ama mutlu bir şekilde bitirdik. Nitekim 
ayrılırken Konsey Başkanımız ve Genel Yönetmenlerimizin 
mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu geceyi 
düzenleyenlere, başta Sevgili Tolga Özbabacan ve STH Takımı 
olmak üzere tüm görevlilere teşekkür ediyorum, bize yakışanı 
yaptığımıza inanıyorum. 

6 Temmuz Çarşamba günü, 9:00’da Açılış Toplantısı vardı. 
Geçmiş Dönem Başkanları tanıtıldıktan ve sahneye davet 
edildikten sonra IP Sid Scruggs’ın oğlu Kevin Sgruggs ile 
sanatçı LaDonna Gatlin’ın dönemin şarkısını da kapsayan bir 
performansı oldu. Ardından Sid ve Judy Scruggs’ın tanıtımı 
ve yıl içinde yaptıkları bir film ile sunuldu. Seattle Belediye 
Başkanı Michael McGinn bir konuşma yaparak, Lion’ların 
Seattle’ı konvansiyon için seçmelerinden dolayı duyduğu 
mutluluğu belirtti. Tabii ki mutlu olacak! 15.000 kişi bölgeye 
ciddi bir ekonomik katkı sağladı. Lions Paradı’nın Seattle’ın 
gördüğü en uzun parad olduğunu ifade ederek teşekkür etti. 

IP Sid Scruggs dönemin etkinliklerini özetledi, hedeflerine 
ulaştığını, Ağustos, Eylül, Aralık-Ocak ve Mart ayları için 
hedeflediği hizmetlerin birçok kulüp ve yönetim çevresi 
tarafından başarıyla uygulandığını, organize hizmet 
kampanyaları, çeşitli vakıflar (Ağahan Vakfı, Bill ve Melinda 
Gates Vakfı) ve Kurumsal Ajanslar (UN Refugies Agency, 
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UNHCR Mülteciler Yüksek Komiserliği, World Food 
Programme, vb.) aracılığıyla her gün başkaları için 
inanılmaz hizmetlere imza attığımızı ve harikalar 
yarattığımızı belirtti. LIONS’un gerekli hizmetleri 
sunan sevgi dolu bireyler (Loving Individuals 
Offering Needed Services) anlamına geldiğini, 
eğer hizmetlerinizin kalmasını istiyorsanız “Zaman 
geçiyor ve anılar soluyor, bir şeyler yaptığınızda 
yazın ki okunsun ve unutulmasın” (Do something 
and write something, Time passes and memories 
fades…) dedi. Ben de zaten yıllardır bunun için 
yazıyorum …

Dönemin Barış Afişi “Peace Poster” yarışmasının 
24 finalisti tanıtıldı, Büyük Ödül Hindistan, Moirang 
Lions Kulübü sponsorluğunda Raj Phairembam’a 
verildi. 11 yaşındaki Hintli çocuğun posteri oldukça 
profesyoneldi ve kendisine 5.000 USD’lık bir çek 
verildi. Biliyorsunuz, Barış Posterine her yıl 350.000 
müracaat oluyor ve bunlardan 24 finalist belirleniyor. 
Büyük ödülü kazanana 5000 USD, 23 finaliste ise 
500 USD Merit Award veriliyor. 

Açılış toplantılarının ilk günü, bir de “Lions İnsanlık 
Ödülü” (Lions Humanitarian Award) verilir. Bu yıl 
200.000 USD’lık ödül Samaritan’s Purse Başkanı ve 
CEO’su Dr. Franklin Graham’a verildi. “Samaritan’s 
Purse” Uluslararası Hristiyan Evangelist bir yardım 
organizasyonu, dünyada savaş, yoksulluk, doğal 
afet ve hastalık mağduru insanlara ruhsal ve fiziksel 
yardım sağlıyormuş. 

Açılış oturumu ülke bayraklarının geçişi “Flag 
Ceremony” ve laser ışık oyunlarıyla sona erdi. 
Öğleden sonra ise Konvansiyon Merkezinde CEP 
“Club Excellence Process”, Lion Magazine Editörleri, 
2. VP ve ID adaylarının tanıtım toplantıları vardı. 
Akşam üstü ise önce Hollanda, daha sonra Belçika 
ve İtalya kokteyl’lerine, son olarak da Fransa’nın 
yemek davetine katıldık.

Geçmiş yıllarda pek rağbet etmediğimiz, 7 Temmuz 
Perşembe günkü, ikinci oturum bizi çok ilgilendiren 
ödüller vardı. Beacon Awards ödüllerinde 118-Y  
Bağlarbaşı Lions Kulübümüz “Açlara Yardım 
Programı veya Etkinliği” (Best Hunger Relief 
Program or Activity) sınıfında üç finalist arasındaydı 

ve Birinci ilan edildi. Seçilmiş Genel Yönetmenimiz Leman 
Taşkın, Bağlarbaşı Kulübümüzün ödülünü aldı. Dev ekranda 
Gümüş Ödüller arasında 118R Yönetim Çevremiz Genel 
Yönetmeni Nasuhi Öndersev’i, Altın Ödüller arasında da 118-Y 
Yönetim Çevremiz Genel Yönetmeni Rıdvan Eyüboğlu’nun 
isimlerini büyük bir mutlulukla izledik. Değerli Genel 
Yönetmenlerimize ve bu hizmetleri yaratan kulüplerimize 
teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

Ödüller sonrasında, Konuşmanın Gücü (Power of Speech) 
konulu uluslararası kompozisyon yarışmasında ödül kazanan 
ABD’den Amy Bosko’ya 5.000 USD’lık ödülü takdim edildi. 
Lions Uluslararası Kompozisyon Yarışması (Lions International 
Essay Contest) görme özürlü çocuklara barış konusundaki 
hislerini ifade etme olanağı sağlamakta. 2011-2012 dönemi 
yarışma konusu yine “Çocuklar Barışı Bilir” (Children Know 
Peace) ve bu yarışmaya 11-13 yaşları arasındaki görme 
özürlü çocuklar katılabiliyor. 

İkinci oturumun izleyen bölümünde, sahneye LCIF Başkanı 
IPIP Eberhard Wirfs çıktı ve LCIF aktivitelerinden söz ederek, 
konuk konuşmacı olaral William H. Gates’i mikrofona 
davet etti. Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın kurucularından 
Bill Gates’in babası olan William H. Gates çok güzel bir 
konuşmayla; vakfı kısaca tanıttıktan sonra, kızamık 
hastalığının önemi, çocuklarda yarattığı sağlık sorunları 
ve bu konuda yapmak istediklerini açıkladı. Baba Gates; 
“Çabuk gitmek istiyorsan yalnız git, uzun bir süre yürümek 
ve emin adımlarla hedefe ulaşmak istiyorsan, birlikte git” 
düşüncesiyle Lions Kulüpleri ile birlikte çalıştıklarını, LCIF 
Lions Vakfı ile ortak olduklarını ve ilk yıl 10.000 çocuğun 
ölmesini önlediklerini ifade etti. Lions Kızamık (Measles 
Initiatives) Programı ile 10 yılda kızamıktan ölenlerin %90 
azalacağını ekledi. Lions kulüpleri aracılığıyla “Kızamıktan 
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arınmış bir dünya” sloganıyla bu yıl Afrika’da Mali, 
Nijerya, Etiyopya ve Madagaskar’da 700.000 çocuk 
aşılanmış, bir aşı bedeli 25c’miş. Böylelikle iki yıl 
önce Board’da karara bağlanan anlaşmanın ortak 
projenin meyvalarının alındığını öğrenmiş olduk. 
Gates Vakfı Lions Kızamık Pilot Programına LCIF 
aracılığıyla 400.000 USD bağışta bulunmuştu, LCIF de 
kendi fonlarında 300.000 USD tahsis etmiş ve Lions 
Kulüpleri aracılığıyla yaklaşık 42 Milyon çocuğun 
aşılanmasını hedeflemişti. Bilineceği üzere kızamık 
genç yaşta çocuklarda körlüğe, duyma sorunlarına, 
bağışıklık sistemi bozukluklarına ve sonuçta ölüme 
neden olmakta. 

Vakıf Başkanı IPIP Eberhard Wirfs Lions’un SightFirst 
programının 20. Yılını kutladığını belirterek 24 
Milyon kişiye göz tedavi ve ameliyat hizmeti 
götürüldüğünü, toplanan fonların 415 Milyon doları 
bulduğunu açıkladı. Bu yıl Special Olympics’in 
(Engelli Olimpiyatları) de 10. Yılını kutladığını ve 
Lions tarafından desteklenen engelli atlet sayısının 
250.000’i bulduğunu ifade etti. Ardından LCIF’in 
bir diğer hizmet ortağı ve sponsoru Bausch&Lomb 
Seattle bölge yöneticisini kürsüye davet etti. 
Bausch&Lomb temsilcisi de B&L Göz Hastalıkları 
Erken Teşhis Enstitüsü ortaklığı ile Lions’un Pediatrik 
Katarak Projesini desteklediklerini, bu yıl yalnız 

Çin’de çocukların göz sorunlarını teşhis ve tedavisi ile 
pediatrik katarak ve çocuk körlüğünün önlenmesi amacıyla 
LCIF’e 350.000 USD bağışta bulunduklarını ve bu bağışların 
devamına karar aldıklarını ifade etti. IPIP Eberhard Wirfs 
konuşmasını LCIF’in bu yıl etkinlik raporunu sunarken; doğal 
felaketler nedeniyle Yeni Zelanda Christchurch depremi, 
Japonya’daki Tsunami (17 Milyon USD destek verilmiş), 
Güney Amerikada Tornado felaketleri ve Haiti depremi 
sonrası okul yapımına destek olunduğunu, son 10 yılda 
bu amaçla 50 Milyon USD fon sağladıklarını, Lions Quest 
Programının son derece başarılı geçtiğini 66 ülkede hizmet 
edildiğini, 500.000 öğretmen eğitildiğini, 12 Milyon çocuğa 
ulaştıklarını, bazı ülkelerin eğitim programına alındığını, 
amaçlarının dünya çocuklarını sosyal hayata alıştırmak, 
duygusal açıdan güçlendirmek, bulundukları topluma hizmet 
etmeyi öğretmek ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak 
olduğunu ifade ederek sözlerini bitirdi.

İkinci oturumun sonunda 
ise PIP Dr. Jean Behar, aday 
saptama komitesi başkanı 
olarak yeni dönem seçilecek 
Uluslararası Direktörler ile 
2. Başkan Yardımcısı adayı 
Avustralyalı Barry Palmer’in 
tanıtımını yaptı. Her aday 
kendilerini verilen süre 
içinde tanıttılar ve ertesi 
gün yapılacak seçimlerde 
delegelerin kendilerine destek 
vermesini istediler. 

8 Temmuz Cuma günü 07:00-10:00 arası oylamaya gittik. 
Bu yıl Uluslararası Direktör görevi için mevcut kadro kadar 
aday olduğundan, aralarında bir yarışma yoktu. Doğal olarak 
adayların hepsi seçilmiş oldular. Ancak yönetmeliklerle de 
ilgili iki Madde’deki değişiklik oylamaya sunuldu. 

Bunlardan ilki üyelik ödemeleri ile ilgiliydi. Değişikliğe göre; 
1 Temmuz 2012’den itibaren uygulanmak üzere, yarı dönem 
üye aidatlarının 20.50 USD olarak belirlenmesine, kulüplerin 
Haziran ve Aralık ayları üyelik raporlarındaki üye sayısı esas 
alınarak LCI hesaplarına ödenmesine, Aile üyelikleri için; ilk 
aile üyesinin yukarıda belirtilen üyelik bedelinin tamamını 
ödemesine, en çok 4 aile üyesine kadar aynı evde oturan 
diğer aile üyelerinin yukarıda belirtilen aidatın yarısını 
ödemelerine, Öğrenci üyeliği programı kapsamında öğrenci 
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üyelerin yukarıdaki aidatın yarısını ödemesine, Her 
Lions Kulübünün sponsoru olduğu Leo Kulübü için 
Uluslararası Yönetim Kurulunun uygun göreceği bir 
meblağı belirli bir tarihe kadar ödemesi kabul edildi. 

Oylanan ikinci madde ise, Genel Yönetmenlerin 
ve Yardımcılarının yeni GMT-GLT yapılanması ile 
değişen görev tanımları ile ilgili idi. 

Oylama sonrası Key Arena’ya gittiğimizde herkes 
“Million Dollar Quartet”in müziğiyle dansediyordu. 
Orkestra biri Elvis Presley diğeri Johnny Cash kopyası 
iki solist-gitarist, bir bas gitar ve bir piano’dan 
oluşuyordu. Daha çok 60’ların müziğini yaptılar ve 
delegeleri dans ettirip eğlendirdiler. 

Kapanış Oturumunu IP Sid Scruggs açtı ve sahneye 
Platters grubu üyelerinden Milton Bullock’u davet 
etti. Golden Platter olarak tanıtılan Milton Bullock 
“Only You” ile sahneye çıkarak birkaç şarkı söyledi 
ve bir lion olduğunu ifade etti. Ardından her zaman 
olduğu gibi Konvansiyonun Keynote Speaker’ı olarak 
ABD eski Başkanı Bush’un Ulusal Güvenlik Danışmanı 
ve Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice davet edildi. 
Bir zamanlar “dünyanın en güçlü kadını” olarak 
gösterilen Dr. Rice halen Stanford Üniversitesinde 
Uluslararası İlişkiler profesörü olarak çalışıyormuş. 
Bence pek başarılı bir konuşma değildi. Konuşmayı 
Lions’a ve hizmetlerine, günün anlam ve önemine 
bağlayamadı. Genellikle siyasi ilişkiler, özgürlük ve 
demokrasiden, Doğu Avrupa, Romanya ve Mısır’daki 
demokrasi’den, bu ülkelerin başkanlarına kendisi 

görevde iken söylediklerinden söz etti. Kendisine teşekkür 
edildi ve bir plaket takdim edildi.

Oturumun izleyen bölümünde, Birleşmiş Milletler Bayrağı, 
UN’deki yeni temsilcimiz PIP Prof.Dr.Pino Grimaldi’ye törenle 
takdim edildi. Ardından her zaman olduğu gibi oylama 
sonuçlarını vermek üzere PID LeGrand W. Perce oylama 
sonuçlarını okudu. Oylamaya 3873 delegenin katıldığını 
belirtti ve tüm Uluslararası Direktör adaylarının, Uluslararası 
Başkan adayı Dr. Wing-Kun Tam ve Başkan Yardımcılarının 
gerekli oy sayısını alarak seçildiklerini, yönetmeliklerle ilgili 
maddelerin de onaylandığını ifade etti. 

IP Sid Scruggs ve Judy’ye Çoğul Yönetim Çevresi 25.000 USD 
nakit ve bir akülü Golf arabası hediye ettiler. Daha sonra 
yeni uluslar arası Başkan Dr. Wing-Kun Tam’a görev törenle 
devredildi. Konvansiyon’un kapanış oturumu, IP Dr. Tam’ın 
dönem hedeflerini özetleyen konuşması ile sona erdi.

“Yalnız yapabileceğini düşünme, yapabileceğine inan” 
diye sözlerine başlayan IP Dr. Wing-Kun TAM, inanmak 
düşünmekten farklıdır, zira üç elemanı daha içerir; Cesaret 
– Kararlılık ve Eylem. “Ben size inanıyorum, siz de inanın” 
dedi.

Bu yıl “I Believe” sloganı’nı destekleyecek olan temel 
hedeflerimizin ise;

• Kulüplerimizin bir aile olmaları, üyeleri birer aile bireyi 
olarak kulüplerde tutmak ve yeni aile üyeleriyle 
güçlendirmek,
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• Hizmetlerimizi yeni boyutlara ulaştırmak, özel 
bir kampanya ile bu yıl dünyada 1 Milyon fidan 
dikmek,

• Lions’a genç insanları ve Leo’ları dahil ederek 
geleceğimizi beslemek 

olduğunu ifade etti ve “Birlikte inanıp 
başaracağımıza olan inancım sonsuzdur” dedi.

Bu dönem içinde uygulanacak programların ise; 
Kulübüm Ailem, Aile Üyeliği programı ve Lions 
“Family Cub” Aile yavruları (aslancıklar) programı,, 
Leo’lar ve “Leo to Lion” Programı (Eski Leo’ların Lion 
olmaları halinde giriş aidatı alınmayacak, 30 yaşına 
kadar aidatların yarısını ödeyecekler), Dünyamız, 
Çevremiz ve Sorumluluklarımız; “1 Milyon fidan 
dikme” programı ve Hizmetlerimizi Geliştirme 
olarak belirlendiğini ekledi. Bu arada geçen yıl 
olduğu gibi, bu yıl da; Ağustos ayı içinde; gençlerle 
ilgili etkinliklere yoğunlaşılacağını, Ekim ayında 
göz ile ilgili hizmetlere yoğunlaşılacağını, Aralık ve 
Ocak aylarında; açları doyurma etkinliklerine önem 
verilmesini, Nisan ayında ise çevre etkinliklerine 
odaklanılacağını ifade etti.

Bu dönem Lions/Leo Kulüpleri ve Yönetim Çevresi düzeyinde 

• En iyi uzun dönem çevre projesi. (Lions/Leo Kulüpleri ve 
Yönetim Çevresi düzeyinde), 

• En iyi gençlik programı (Lions Kulüp ve Yönetim Çevresi 
düzeyinde), 

• Körler ve görme özürlüler ile ilgili en iyi hizmet projesi 
(Lions/Leo Kulüpleri ve Yönetim Çevresi düzeyinde), 

• En iyi açlıkla mücadele programı veya aktivitesi (Lions/
Leo Kulüpleri ve Yönetim Çevresi düzeyinde) yapılacağını 
ifade etti.

Bu projelerle ilgili tekliflerinizi öncelikle 1 Nisan 2012’den 
önce Public Relations Division’a gönderilmelidir. Bu arada, 
Görevlerinin ilk dört ayında, üyelikte güçlü ve başarılı artış 
sağlayan Genel Yönetmenlere İlk İnananlar Ödülleri “First 
Believer Awards” iki düzeyde verilecek; “Excellent”; 31 Ekim 
2011’e kadar “İki yeni kulüp veya artı üyelik” sağlayanlar. 
“Superior”; 31 Ekim 2011’e kadar “Beş yeni kulüp ve artı 
üyelik” sağlayanlar. (Yeni Kulüplerin müracaatları LCI Üyelik 
Bölümüne 31 Ekim 2011 tarihi’ne kadar yapılmış olmalıdır). 
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Zirvedekiler 2010
Nezih Ağaoğlu 
Eskişehir Odunpazarı Lions Kulübü Başkanı

Kulübümüz 2010-11 döneminde çok önemli aktivitelere imza 
atmıştır. Bunlardan bazılarını bu satırlarda sizlerle paylaşmak 
istiyoruz.  
 
Barış Posteri Yarışmasına Deniz-İş İlköğretim Okulu’ndan 
Aysel Özdemir ile katılındı. Engelliler kategorisinde öğrencimiz 
1. oldu. 26 Eylül 2010 günü Bursa’ da ahşap dokuma tezgahı 
yaptırdık ve hizmete soktuk. 10 Ekim 2010 Dünya Lions 
Hizmet Günü’ne 3 tepsi baklavayla katıldık. 
 
24 Kasım 2010 günü Koşuyolu Necati Bey Öğretmenler 
Huzurevini ziyaret ettik ve yaşlılarımızla birlikte olduk. 
Emel Gürcaner, her pazartesi günü 118-E Lions Merkezi’ nde 
etek ve elbise kalıp ve uygulamalı kursu vermiştir. 
11 Mayıs 2011 günü Silivri Esen İbak Engelliler Okulu 
öğrencilerine basketbol ve atletizm müsabakaları için 80 adet 
eşofman ve tişörtler yaptırılmıştır. Ayrıca okula örgü tezgahı 
temin edilmiştir.

İstanbul Ulus Lions Kulübünden…
Kaş’a Kütüphane
Zehra Akgöz 
Ulus Lions Kulübü Başkanı

İstanbul Ulus Lions Kulübü, 15 Nisan 2011 günü, geleneksel 
hale getirdiği kütüphane açılışını bu sene de Antalya’nın Kaş 
İlçesinde gerçekleştirdi.

Açılışta 118 Y Genel Yönetmeni Sn. Erdinç Gökhan ve Eşi,  
118 R Genel Yönetmeni Sn. Nasuhi Öndersev, geçen dönem 
Genel Yönetmeni Sn. Metin Yılmaz, Genel Yönetmen 1. 
Yardımcısı Sn. Nuray Marçak ile 16 Kulüp üyesi ve eşleri 
katıldılar. 

Kaş Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon komutanı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü, okulu yaptıran Hayırsever İsmet Köroğlu 
ve ilçenin ileri gelenleri törende hazır bulundu. Kütüphanenin 
bulunmasında ve oradaki tüm işlerin yapım aşamasında 
bizlere destek veren işadamı Erdal Hacıvelioğlu ve eşine 
sonsuz teşekkürler.

Kulübümüz ayrıca, 27 Nisan 2011 Çarşamba günü, İstanbul 
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim dalında HD Kamera 
görüntüleme sistemini açarak ikinci büyük aktivitesini de 
gerçekleştirdi. 

Görüntüleme sisteminin açılışına Genel yönetmenimiz  
Sn. Erdinç Gökhanve Lion’lar ile Göz hastalıkları Anabilim 
Dalının Başkanı Prof. Dr. Koray Akarçay, Prof. Dr. Ahmet 
Gücükoğlu, Prof. Dr. Nur Kır ve birçok doktor, asistan ve 
öğrenciler katıldı. 

HD Kamera görüntüleme sistemini alabilmek için; kermes 
düzenledik, tiyatro biletleri sattık. Kulüp üyelerimiz ve 
yakınları da bağışlarını bizden esirgemediler. 
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Çamlıbel Leo Kulübü, Mersin Çamlıbel Lions 
Kulübünün sponsorluğunda, 17 Haziran 2011 Cuma 
günü Mersin Oteli’nde düzenlenen görkemli bir 
törenle kuruldu.

Töreni Geçmiş Dönem Genel yönetmenimiz Sayın 
Danyal Kubin yönetti. Leo Kulübümüz, Üniversite 
öğrencileri ve Üniversiteyi başarı ile bitirerek, 
hayata atılmış, pırıl pırıl, genç, dinamik ve Atatürk 

İlke ve İnkilaplarına 
bağlı, yürekleri, 
topluma hizmet 
etme isteği ve 
heyecanı ile dopdolu 
olan başarılı, 18-28 
yaş aralığındaki 
21 gençten 
oluşmaktadır.

 
Kuruluş Törenine, 118-U Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmeni Sayın Çağatay Tiritoğlu, Genel Yönetmen 
2. Yardımcısı Erdem Baylan ve Yönetmenler 
Kurulumuzun değerli üyeleri, Leo Yönetim Çevresi 
Başkanı Sayın Mete Eryılmaz ve Başkan Yardımcısı 
Özgür Abacı, Mersin ve Adana’daki Lions ve Leo 
Kulüplerinin Başkan ve üyeleri ile Lions ve Leo dostu 
konuklarının katılarak geceyi unutulmaz kılmış, 
gençlerin motivasyonlarına katkı sağlamışlardır.  
Kulübümüzün Danışmanlığını Geçmiş Dönem Genel 
Yönetmenimiz ve aynı zamanda kulübümüzün üyesi 

Sayın Nedret Yılmaz üstlenmiş bulunmaktadır. Sayın Yılmaz’ın 
kulübün kuruluşunda da çok büyük emekleri vardır. 

Çamlıbel Leo Kulübü Kurucu Başkanı Leo Sadi Apçin 
konuşmasında; Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşunun üyesi 
olmanın gururunu yaşadıklarını ve bu sayede kazanacakları 
kişisel gelişim ve aldıkları 
liderlik eğitimlerinin, özel 
hayatlarında da kendilerine 
sağlayacağı olumlu katkıları 
anlattı ve davranışlarıyla da 
toplumdaki diğer gençlere 
örnek olacaklarını ifade etti. 

Kulübümüzün kurucu yönetim 
kurulu aşağıdaki üyelerden 
oluşuyor:

Yasemin Yüksel, Aslı Narin, 
Pelin Yücesoy, Aysu Seçkin, 
Fatma Başer, Nükhet Bilgin, 
Yüksel Alıcı, Ramazan Şan, Zübeyir Doğan, Engin Yıldıran, 
Hasan Selvi, Liva Yılmaz, Murat Yosunlu, Nurullah Kaplanoğlu 
(Kurucu 3. Direktör), Şeyma İpek Temel (Kurucu 2. Direktör), 
Eda Parlak (Kurucu 1. Direktör), Ata Üçbudak (Kurucu 
Sayman), Selin Nazlı Boz (Kurucu Sekreter), Ufuk Akdemir ( 
Kurucu Asbaşkan), Sadi Apçin (Kurucu Başkan).

Biz de gençlerimize, örnek davranışlarından dolayı teşekkür 
ediyor, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı olarak, yapacakları 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Mersin’de Yeni Bir Işık: 
Çamlıbel Leo Kulübü

Gülsüm Akbulut 
Mersin Çamlıbel Lions Kulübü 2010/11 Dönem Başkanı 
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Uzun yıllar sonra karadenizde ilk Leo Kulübü 
kuruldu. Samsun Atakum Lions Kulübümüzün 
sponsorluğunda kurulan Atakum Leo Kulübümüzün 
kuruluş gecesinde büyük coşku yaşandı…

Kuruluş törenini 118-U Yönetim Çevresi Eğitim Okulu 
Başkanı Sayın Danyal Kubin yönetti. 31 üye ile 
kurulan yeni Leo Kulübümüzün advisorluk görevini, 
kuruluşta da çok büyük katkıları olan 2010-11 
Dönem Başkanı Sayın Özden Küçükel üstlendi. 

Kuruluş gecesine; 
2010-2011 
Dönemi Konsey 
Başkanı Sayın 
Erim Erinç Dinç, 
118-U Yönetim 
Çevresi Genel 
Yönetmeni Sayın 
Çağatay Tiritoğlu, 
Genel Yönetmen 

1. Yardımcısı Sayın Hüsamettin Ocak, Genel 
Yönetmen 2. Yardımcısı Sayın Erdem Baylan ve eşi, 
Bölge Başkanlarımız Sayın Gülçin Bilgiç, Sayın A. 
Babür Gündüz, Sayın Serap Gürgör, Barış Posteri ve 
yarışmalar Komitesi Başkanı Sayın Şebnur Gündüz, 
Leo Kulüpleri Komitesi Başkanı Sayın Burhan 
Eser, Liderlik Komitesi Başkanı Sayın Remzi Karşı, 
Toplumsal Aktiviteler Komite Başkanı Sayın Çağlar 
Temiz, Samsun Lions Kulübü Başkanı Sayın Ersin 
Başar ve üyeleri, Leo Yönetim Çevresi Başkanı Sayın 
Mete Eryılmaz, Lion, Leo ve Lion dostu konuklar 
katıldılar.

Samsun Atakum Leo Kulübü 
Kuruldu

Özden Küçükel 
Samsun Atakum Lions Kulübü Başkanı 

Atakum Lions 
Kulübü  
2010-2011 
Dönem Başkanı 
Özden Küçükel 
konuşmasında; 
‘Atakum Lions 
Kulübünün 
sponsorluğunda 
kurulan Atakum 
Leo Kulübünün 
hukuki sorumluluk taşımadan,Lions Kulüplerimizin Gençlik 
Komitesi olarak sevgili Leolarımız ''Liderlik, Deneyim, Olanak 
Yaratmak'' niteliklerini daha iyi geliştirerek topluma karşılıksız 
hizmetler sunacaklardır’ dedi.

Kulübün Kurucu Başkan'ı Sayın Uğur Serkan Baş törende 
yaptığı konuşmada; bundan sonra tek hedeflerinin Samsun'a 
Leo hizmetlerini götürmenin yanısıra sosyal paylaşım 
alanında yeni bir oluşumu kente tanıtmak olduğunu belirtti.

Kuruluş 
çalışmaları 
sırasında 
defalarca biraraya 
gelen ve Lions 
Eğitim Okulundan 
eğitim alarak 
temellerini 
sağlamlaştıran 
Kulübümüzün 
tek hedefi 
Atatürk İlke ve Devrimleri ile Lions’un Evrensel Amaçları 
doğrultusunda insanlığa hizmet etmektir. 
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Bizi Tanıdılar...
Hale Akyüz 
Ankara Maltepe Lions Kulübü 2010, 11 Dönem Başkanı

Lions Hizmet Evimiz’in bulunduğu yer Ankara'nın gecekondu 
bölgelerinden birisi. Keklikpınarı olarak adlandırılan bu 
bölgede yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçen Evimiz'i bölge 
halkı ile bir türlü entegre edemiyorduk. Gençler Evimiz'e 
sürekli zarar veriyor, hırsızlıkların önünü alamıyorduk. 

Geçen Ramazan ayında, Ankara Kulüplerinin ortak aktivitesi 
olarak başlattığımız 'İftar Yemekleri' ile kaynaşmanın ilk 
adımını attık. Ancak bu kadarla kalmamalıydı... Devamını 
getirmeliydik.

Amacımız artık belliydi; Ankara Dikmen Keklikpınarında 
bulunan Lions Hizmet Evimiz’de bölge halkı ile kaynaşmak. Bu 
amaca ulaşmak için 16 kulüp bir araya geldik. Programımızı 
hazırladıktan sonra fon geliştirmenin yollarını aradık ve 
Polonya Büyükelçiliğinde müzikli şarap, peynir gecesi 
düzenlemekle işe başladık. Etkinliğe katılan 300 civarındaki 
konuğumuz bizleri cesaretlendirdi. Ardından müzikli rakı, balık 
gecesi ve Vatikan Büyükelçiliğinde kermes yaptık. 

Geliştirdiğimiz fonlar ile biçki, dikiş ve bilgisayar sınıfları 
kurduk. Evimizde ilk olarak Okuma, Yazma Kursu açtık. Çevre 
halkından katılan 15 kişiye, halkevlerinden aldığımız destekle 
okuma, yazma öğrettik. Kursa bize her alanda destek olan 
Ankara Mültecileri Destekleme Derneğinin bakımlarını 
üstlendiği mülteciler de katılarak Türkçe konuşma öğrendiler. 
Ardından mefruşat ve biçki, dikiş kursları düzenledik. 
Yaptıklarını satarak para kazandılar. Son olarak düzenlediğimiz 
bilgisayar kursları ile ”bilgisayarı öğrendik artık iş arayabiliriz” 
dediler.

Sonunda Bizi Tanıdılar…

Bu aktivitelerde, Ankara Maltepe, Ümitköy, Kocatepe, 
Gaziçiftliği, Mogan, Köroğlu, Esat, Ulus, Beysukent, 
Ortadoğu, Güzeltepe, Akyurt, Birlik, Ayvalı, Emek, 
Anadolu Lions Kulüpleri elele vererek bu örnek aktiviteyi 
gerçekleştirdiler. Çalışmalarımıza bu dönemde de devam 
edeceğiz. 

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler....

Kep Giyme Töreni 
Sibel Gelbul 
2010-2011 Dönemi Kulüp Başkanı

Mersin Mezitli Lions Kulübü, 21 Mayıs 2011 Cumartesi günü 
Atlıhan otelinde Atatürk İlköğretim okulundaki 50 öğrencinin 
mezuniyet balosu ve kep töreni organizasyonunu yaptı. 
Çocuklarımızın eğitim yılını bitirmenin sevincini yaşamaları 
görmeye değerdi.

Özellikle kep ve cüppe giyerek mezuniyet kutlaması 
yapamama ihtimali olan okullarımızı tercih ederek onların da 
aynı mutluluğu yaşamalarını sağlayarak; Atatürk’ün kutsal 
emanetini taşıyacak nesillere hizmet edebilmenin sevincni 
yaşıyoruz.

Kulübümüz üyeleri ayrıca, Toroslardaki Huzurevi'ni ziyaret 
ederek yaşlılara ikramlar sundular ve onlarla keyifli saatler 
geçirdiler.
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Çanakkale Lions Kulübü’nün 2010-11 Çalışma 
Döneminin son çeyreğinde gerçekleştirdiği 
projelerden bazılarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. 

"Atatürk, Devrimler ve Kadın" konulu 
konferans...

Çanakkale Lions Kulübü ve ÇOMÜ İletişim Topluluğu 
ortaklığı ile gerçekleştirilen Muazzez İlmiye Çığ'ın 
verdiği 'Atatürk, Devrimler ve Kadın’ konulu 
konferans, Anafartalar Yerleşkesi Süleyman Demirel 
Konferans Salonu'nda gerçekleşti. 

 
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması…

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 8 Mart günü 
Cumhuriyet Meydanında Çanakkale Lions Kulübü’nün 
Bayan üyeleri ve Topluma Hizmet Uygulamaları 
Dersi stajer öğrencileri ile birlikte Atatürk Anıtına 
çelenk konulmuştur. 

Tüp Bebek semineri…

Geleneksel 3. Tüp Bebek Semineri, İstanbul Tüp Bebek ve 
Kadın Sağlığı Merkezi ve Çanakkale Belediyesinin katılımı ile 
gerçekleşti. Yüksek katılımlı bilgilendirme seminerimizde Op. 
Dr. Aret Kamar “Tüp Bebek Tedavisinde Son Gelişmeler ve 
Merak Edilenler” konulu sunumu 25 Mart 2011 tarihinde Prof. 
Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirmiştir.  
 
Lions Quest Eğitim Semineri...

‘Lions Quest - Yaşam Becerileri Programı’ Çanakkale’de 3. 
kez, 9 Nisan 2011 günü yapıldı. Çanakkale Lions Kulübünün 
organizasyonuyla, Ana Sınıfı Öğretmenlerine verilen 
eğitimde 2-6 yaş grubu çocuklarında uyuşmazlık yönetimi, 
öfke kontrolü, oyunlarla beceri kazanma gibi bilinçlendirme 
eğitimleri işlendi. 

'Müzikallerden Duyulara' konseri...

Çanakkale Lions Kulübü ve ÇOMÜ Güzel Sanatlar Bölümü, 
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlediği Müzi-
kallerden Duyulara programı Anafartalar Yerleşkesi Süleyman 
Demirel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Öğr. Gör. Yurdagül 
Perçin’in hazırlayıp yönettiği, Öğr. Gör. Buket Deniz’in koreog-
rafisini gerçekleştirdiği Müzikallerden Duyulara programında 
ünlü müzikallerden çok sayıda eser seslendirildi. 

Daniş Acar Huzurevi Anneler günü programı… 

Anneler Günü sebebiyle 7 Mayıs 2011 günü Daniş 
Acar Huzurevine giden Çanakkale Lions Kulübü üyeleri, 

Çanakkale  
Lions Kulübünden
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huzurevindeki 
annelere Lions 
dostu Selma 
Tataroğlu’nun 
hediye ettiği çeşitli 
kıyafetleri ve 
üyelerin hazırladığı 
yiyecekleri 
götürerek özel 
bir anneler günü 
kutlaması yaptılar. 

Deprem Eğitimi…(1 Mart 2011)

Deprem Haftasında, 1 Mart 2011 günü, Çanakkale 
Koleji İlköğretim Okulu öğrencilerine ‘deprem nasıl 
meydan gelir ve ne gibi tedbirler almalıyız?’ konulu 
bir sunum yapıldı. ÇOMÜ Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden’in 
verdiği seminerde, yerküre ve oluşumu’nun yanısıra 
ülkemiz ve Çanakkale’nin yaşadığı büyük sarsıntılar 
ve zararları konuşuldu. 

‘Tut Ellerimden Bırakma, Beni Yarınlara 
Hazırla’ Projesi Ödül Töreni İle Veda Etti….

Çanakkale Lions Kulübü’nün 2010 – 2011 hizmet 
projesi olan ‘Tut Ellerimden Bırakma, Beni Yarınlara 
Hazırla’ projesi Karne Günü ve Belge Takdim’i Kolin 
Hotel’de düzenlenen bir törenle yapıldı.  
Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Öznur Doğangün 

törende yaptığı konuşmada; “Proje’nin hedeflerine 
ulaşmasının da ötesinde, projeye dahil olan 50’ye yakın 
gönüllü ile, teknolojinin bizlere her geçen gün biraz daha 
unutturduğu kadirşinaslık, çıkarsız ve koşulsuz sevgi, topluma 
hizmet anlayışını da bir kez daha hayata geçiren çok yönlü 
bir çalışma olmuştur.” dedi. Doğangün, proje’ye destek 
olan herkese 
teşekkür 
ederken, 18 
Mart İlköğretim 
Okulu’na ve Özel 
Eğitim Sınıfı’nın 
proje de yer 
almayı kabul 
etmelerinden 
onur 
duyduklarını 
ve ortak 
çalışmalarının önümüzdeki yılda devam edeceğini belirtti. 

Kulüp Başkanı Öznur Doğangün’ün sahnede karşıladığı 
çocuklar, karne ve hediyelerini ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat 
Laçiner, Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer ve Hale Gökhan’ın 
elinden almanın mutluluğunu yaşadılar. Törenin sonunda 
çocukların ‘Eski Dostlar’ şarkısını söylemesi ise tüm konuklar 
için büyük bir sürpriz oldu.

Proje’nin başarısı sebebiyle Çanakkale Milli Eğitim Müdürü 
Vefa Bardakçı, Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Öznur 
Doğangün’e teşekkür ederek plaket sundu. 
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Raj Phairembam için barışa duyulan ihtiyaç, 
soyut bir kavram değil. 11 yaşındaki öğrenci 
şehrindeki çalkantılardan dolayı zaman zaman 
okuluna gidememekte. Hindistan’da bir eyalet olan 
Manipur’da isyan çıkaran neredeyse iki düzine 
militan ya da özerk grup mevcut. 

Raj “Bazen yollar bir-iki gün kapanır. Bazen bir ay 
kapandığı olur” diyor. 

Bu seneki Barış Posteri Yarışmasının birincilik 
ödülünü kazanan öğrenci zamanının büyük bir 
kısmını barış ve Hindistan’ın kuzey doğusundaki 
küçük köyü için barışın ne anlama geldiği konusunda 
düşünce yürüterek geçiriyor. Bu yetenekli sanatçı, 
bir gün aynı babası gibi bir ordu mensubu olarak 
Birleşmiş Milletler Barış Gücü üyesi olabilmeyi hayal 
ediyor. 

Raj, New York şehrinde Birleşmiş Milletler’de 
kutlanan Lions Günü’nde dünyanın değişik 
bölgelerinden gelen Lionlarla bir araya geldiğinde bu 
rüyasına doğru bir adım daha atmış oldu. Daha önce 
hiç uçağa binmemiş olan Raj, dört günlük yorucu bir 
seyahatin ardından ana kentin yoğun manzarası ve 
gürültüsü ile karşılaştı.

Raj New York için “Burada pek çok değişik şey var. 
Burada yüksek binalar var. Bizim eyaletimizde hiç 
yüksek bina yoktur. Biz tepelerle çevriliyiz ” dedi.

Raj, Lionlara barış hakkındaki düşüncelerini aktarma fırsatı 
buldu ve aynı zamanda Lionlara teşekkürlerini iletti.

Raj Lionlara “ Barışın olduğu bir yerde yaşamak istiyoruz. 
Barış bizim doğamızda var. Biz ona değer veriyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda Raj, 5000 Dolar’lık para ödülünün 
250 Dolar’ını Japonya’daki felakette etkilenenlere yardım 
için Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’ne bağışladı. Bu eşi 
görülmemiş hareket, oradaki Lionlardan destek yağmasına ve 
pek çok kulübün de beraberinde bağışlarda bulunmasına yol 
açtı.

Raj “Uluslararası Lions Kulüplerine teşekkürler. Dünyanın taa 
öbür ucundaki Lionlara teşekkürler. Dünyanın öbür ucundaki 
çocuklara bir şans verdiniz ” dedi. 

Barış Posteri Mansiyon Ödülü 
Kazananlar 

 
Sonia Vanesa Ruiz, 
12

Sponsor: Adroque 
Lions Kulübü, 
Arjantin

“ İletişim barışa 
giden yoldur”.

 
 
Yanyao Zhou, 13

Sponsor: Guangdong 
Xiangshan Lions 
Kulübü, Çin

“ Arkadaşımdan bir 
mektup aldım ve bir 
anda ilham geldi. 
Neden dünyaya 
iyi dileklerle 
dolu bir mektup 
yollamayayım?”

Barış Posteri Galibi  
Kendi Deneyimini Çizdi 
 
Kelly Janowski 
Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü
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Atharva Sudarshan Barapatre, 
11

Sponsor: Chandrapur Lions 
Kulübü, Hindistan

“Haydi hep beraber barış 
dileyelim, barış için çalışalım, 
barış vaazları verelim ve barışı 
amaçlayalım. Birarada fark 
yaratabiliriz ve yaratacağız.”

 

 
Prajwal P. Hadli, 12

Sponsor: 
Gadag-
Betgeri 
Lions 
Kulübü, 
Hindistan

“Karşılıklı 
anlayış ve 
beraberlik, 
uluslararası 
barışın 
ekimine aracıdır ve gelişmek için tek yolumuzdur.”  

 
 
 
 
Sheelam Arun Kumar, 12

Sponsor: Hasanparthy Lions 
Kulübü, Hindistan

“Benim bakış açıma göre 
barış, düşmanlığın ve şiddetli 
çatışmanın olmamasıdır.”

 
Nabila Nindya Alifia Putri, 11

Sponsor: Malang Indah Lions 
Kulübü, Endonezya

“Ben, büyükbabama ait bir 
Javanez etnik müzik aleti, 
özellikle de gamelan ile çalınan 
bir müzik senfonisinden 
esinlendim.” 

 
Lucia Paladini, 12

Sponsor: Alessandria Evsahibi 
Lions Kulübü, İtalya

“Bu yarışma, dünyanın değişik 
yerlerindeki genç insanlara 
yönelik yaratıcı bir etkinlik 
olması nedeniyle önemlidir. 
Bu, hepimiz için barış 
hakkında düşünerek birleşme 
zamanıdır.” 

Jonathan Richard Young, 13

Sponsor: Sliema Lions Kulübü, 
Malta

“Benim posterim, silahların 
yok edildiği birleşmiş bir 
dünya vizyonunu ve hırs ve 
ihtiras zincirinden kurtulmayı 
başardığımız birleşmiş 
mutlu bir dünya vizyonunu 
tanımlamakta.”

 
Christopher de Jesús Sosa De la Cruz, 13

Sponsor: Jerez Lopez 
Velarde Lions Kulübü, 
Meksika

“Çizimimin, 
insanları daha iyi 
bireyler olmaya 
esinlendirmesini 
istiyorum.” 
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Poson Rooso Miranda, 11

Sponsor: Colombo Maitland Lions 
Kulübü,Sri Lanka

“Biz küçük çocuklar bir araya 
gelebilirsek, barışın kapısını 
açabiliriz.”

 

Patricia Perez, 11

Sponsor: Miami Lakes 
Lions Kulübü, Florida

“Benim posterim, din 
ve milliyet ayırımı 
yapmaksızın tüm 
dünyadaki barışa 
adanmıştır.” 
 

 
 
John Deng, 13

Sponsor: Bucklands Beach Lions Kulübü, Yeni 
Zelanda

“Benim posterim, 
dünya üzerinde 
müzik aracılığı ile 
barış elde edilmesi 
hakkında. Müziğin 
herkes tarafından 
anlaşılan bir 
lisan olduğunu 
düşünüyorum. 

Asobara Hillary 
Chukwuemeka, 11

Sponsor: Ikeja D’Ivy 
Lions Kulübü, Nijerya

“Etrafımızdaki 
dünyada günümüzde 
savaş var ve ben 
etrafımızda barış olması gerektiğini düşünüyorum.” 
 
 

 

Ioana Rotaru, 13

Sponsor: Milford Lions Kulübü, 
Massachusetts

“Hepimiz barış için konuşmalıyız; 
çünkü onun sesi yok.”

 
 
 
 

 
Marina Troncoso, 12

Sponsor: Marbella 
Decano Lions 
Kulübü, İspanya

“Eğer barışı 
oluşturmak için hep 
birarada çalışırsak, 
o bir puzzle gibi bir 
araya gelecektir.” 

 

Kylah Alexis Reed, 12

Sponsor: Makakilo 
Kapolei Lions 
Kulübü, Hawai

“Biraraya gelemez 
ve birbirimizi 
sevemezsek, barışı 
hiç bir zaman 
bulamayacağız.”
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En-Ting Lin, 12 
Sponsor: Taoyuan Wan Shou Lions Kulübü, Çoğul 
Yönetim Çevresi 300 Tayvan

 
“Yanlızca barış, 
insanoğlunun 
Doğa Ana ile 
iyi geçinmesine 
olanak tanır ve eko 
sistemimizle uyumlu 
bir ilişkiyi destekler.”

 
 

Anish Thapa, 11

Sponsor: Kathmandu 
Bhrikuti Lions Kulübü, 
Nepal

“Olumlu ol. Şiddete 
‘hayır’ de.” 
 
 
 

Ye-Eun Park, 12

Sponsor: Seul Hyung Saek Lions 
Kulübü, Kore

“Barışın benim, ailem ve 
çevremdeki herkes için ne 
kadar önemli olduğunu unutmuş 
olduğum için, bu yarışma bana 
çok anlamlı. Bana, barış hakkında 
düşünmek için bir olanak ve 
zaman verdi.”

Antonella Hergatacorzian Kehyaian, 12

Sponsor: Montevideo 
Agraciada Arroyo 
Lions Kulübü, 
Uruguay 
“Duygular, teknoloji 
ve barış birarada 
yol alabilir. Hepimiz 
en büyükten 
en küçüğüne 
kadar katkıda 
bulunmalıyız.” 
 

Annika Ponzilius, 13

Sponsor: Selkirk ve 
Yönetim Çevresi Lions 
Kulübü, Kanada

“ Lions Barış Posteri 
Yarışması, bana, 
benim için barışın 
ne anlama geldiğini 
insanlara gösterme 
şansı veriyor. ” 

MinJoo “Deborah” Kang, 12

Sponsor: Fairfax Ana Lions Kulübü, Virginya

“Barış hiç bir zaman 
kolay gelmez; 
büyümesi ve canlı 
kalabilmesi için 
zamana, gayrete ve 
sabıra ihtiyaç vardır, 
ancak ne kadar 
güzel bir dünyaya 
kavuşacağımızı hayal 
edin.”  

Hyo Jin “Esther” Kim, 13

Sponsor: Fullerton Ana Lions 
Kulübü, Kaliforniya

“Bu dünyadaki bütün çocuklar 
barış umuyor. ” 
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Otistik Çocuklar İçin 
Bir Çakmakta Sen Çak 
A. İzzet Bilgin 
2010-2011 Dönem Başkanı

Ankara Kocatepe Lions Kulübü, "Otizmin Farkındayım ve 
Her Zaman Yanındayım" diyen, duyarlı insanların bir araya 
gelmesi ile "Otistik Çocuklar İçin Bir Çakmakta Sen Çak" 
kampanyası düzenleyerek kulübümüzün logosunu taşıyan 
çakmakların satışlarından sağladığımız gelirle yapılan, Ali 
Kuşçu İlköğretim Okulu Otistik Çocuklar Eğitim Sınıfının açılışı 
8 Haziran.2011 tarihinde gerçekleştirildi. 

Otistik çocukların eğitimi ile ilgili olarak kendilerine zarar 
vermemesi için normal sınıflardan farklı olarak duvarlar 
polistren köpüğü ile döşenip üzerine deri kaplandı. Ayrıca 
çarpmalara karşı, kalorifer petekleri ve köşeli yerler ve 
lavabo kenarları ve kapılar yine özel malzemelerle kaplanarak 
önlem alındı. 

Çocuklarımızın eğitimi için gerekli olan Otizm maxi set temin 
edilerek öğretmenlerimize teslim edildi.

Lions'un Tanıtımı
Ufuk Özbey Eligül 
Lions'un Tanıtımı ve Halkla İlişkiler Kom. Bşk. 

5 Haziran 2011 Pazar günü, Batı Ataşehir Kentplus'ta 
organize edilen Yaz Panayırında, Lions'un Tanıtımı ve Halkla 
İlişkiler Standı açıldı. Katılımcılara promosyon ürünlerimiz; 
magnet, takvimli magnet, kitap ayracı ve tanıtım cdleri 
dağıtıldı. Üyelik Komitemiz üyelik ile ilgili bilgi verdi.

El Emeği, Göz Nuru… 
Birten Bilecik 
Kadın ve Aile Birliği Komite Başkanı

2010-2011 Hizmet Döneminde Kadın ve Aile Birliği Komitesi 
olarak TÜLBEK Vakfı yararına Lion dostlarımıza el becerileri 
(pachwork, nakış, kurdele işi, takı) kursu açtık. Her pazartesi 
günü saat 12.00-16.00 arası Lions Merkez’de inanılmaz 
keyifli saatler yaşadık. Pazartesi günleri Merkez yoğun 
olduğu  halde Genel Yönetmenimiz Sayın Gökhan Berker’in 
hoşgörüsü, destek vermesi ile bizler rahatlıkla çalıştık. 
Merkezi evimiz gibi kullandık. El becerilerinin yanında her 
pazartesi günü mutfakta yöresel yemekler pişirdik. ’Halil-
İbrahim Sofrası’ misali soframızı dostlarımızla paylaştık. 
Bu güzellikleri yaşayınca işlerimizde daha başarılı olduk. 
Yatak örtüleri, masa örtüleri, kırlentler, duvar süsleri, takılar 
görülmeğe değer güzellikte yapıldı. 
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11. “Lions Tiyatro Ödülleri” bu yıl değişik bir 
konseptte ve Konsey organizasyonunda yapıldı. 
Daha önce, Direklerarası halk jürisi tarafından 
yapılan ve tiyatroda her konuda verilen ödüller 
bu yıl altı dalda verilmiştir. 

Bu yıl Lions Tiyatro 
Ödülleri; En iyi 
oyun, En iyi Kadın/
Erkek oyuncu, En 
iyi Yönetmen, En iyi 
Yerli Oyun Yazarı, En 
iyi Genç Kadın/Erkek 
oyuncu ve Gençlere 
Olanak tanıyan Kurum 
dallarında verilmiştir. 
 

Seçici jüri; İstanbul Kültür Sanat Vakfı Tiyatro 
Direktörü Dikmen Gürün’den alınan fikir ve 
bilgilendirme ile, tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen, 
Osman Görmez ve Konsey Başkanı Erim Erinç 
Dinç‘ten oluşmuştur.

Konsey Başkanı Erim Erinç Dinç, 118-T Genel 
Yönetmeni Erdinç Gökhan, 118-R Genel Yönetmeni 
Nasuhi Öndersev, 118-E Genel yönetmeni 
Gökhan Berker, 118-Y Genel Yönetmeni Rıdvan 
Eyüboğlu ile Geçmiş dönem Genel Yönetmeni ve 
Konsey Başkanlarının katıldığı tören 8 Haziran 
2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş 

Lions Tiyatro Ödülleri

Özden Küçükel 
Samsun Atakum Lions Kulübü Başkanı 

Kampüsünde kokteyli takiben küçük bir müzik dinletisinden 
sonra sahiplerine verildi. 
 
Ödülleri kazananlar şöyle;

En İyi Oyun                         : Güzel Şeyler Bizim Tarafta

En İyi Kadın Oyuncu       : Şebnem Köstem  
   (Tehlikeli İlişkiler Oyunu İle)

En İyi Erkek Oyuncu         : M. Ali Kaptanlar  
   ( Vanya Dayı 2010 Oyunu İle)

En İyi Yönetmen               : Yiğit Sertdemir  
   (Surname Oyunu İle)

En İyi Yerli Yazar              : Behiç Ak (İki Çarpı İki Oyunu İle)

En Genç Kadın Yetenek  : Ece Özdikici  
   (Romeo Jülyet Oyunu İle)

En Genç Erkek Yetenek   : Ushan Çakır (Tiyatro 02) 
 
En İyi Kurum                      : Kumbaracı 50  
   (Gençlere Olanak Tanıdığı İçin)
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Wing-Kun Tam Oak Brook Lions merkezinde başkan 
koltuğunda öne eğilerek “Hayatımdaki en önemli üç 
kararı bir yıl içinde aldım” diyor. 

Tam yavaş konuşuyor. Üslubu 
sakin ve mütevazi; müthiş bir 
kararlılığı maskeliyor. 

Tam Lionsun 95inci, Çin’in ilk 
uluslararası başkanı oluyor. Ofis 
duvarında Çince “Dragonlar 
Soyundan“ yazıyor. Çinliler için 
dragon güç simgesi ve başarılı 
kişileri “dragon“ olarak övüyorlar. 

Çin kültürü Tam’ın kişiliğinin 
önemli bir parçası. Hong Kong da 
okuyor, uluslararası kargo şirketini 
burada kuruyor ve çocuklarını 
Çin değerleri ile büyütüyor. Ama 
öyküsü aynı zamanda evrensel. 
Bir aile babası, bir iş adamı ve bir 
Lion olarak çabaları ve başarıları 
yanında hayatında aldığı kararlar 
onu şekillendiriyor Lionsun bu en 
üst görevine taşıyor. 

 
İlk kararı

Hong Kong da ailesi ile yaşarken 16 yaşındaki Tam 
bir genç fırtına. Okula gidiyor ve aynı zamanda 3 işte 
birden çalışıyor. Hatta iş içinde işi var. Aynı şirkette 
sabah ithalat bölümünde, gece ihracaat bölümünde 
çalışıyor. Hırsı aileden geliyor. Babası “Çocuklarınız 
sizden daha başarılı değilse siz başarısızsınız.“ 
inancında. Annesi de çocuğunun okulda çok başarılı 
olup ailesini gururlandırmaya zorluyor. “Annem 
çok katıydı, çok çalışıyordum, o benim hep birinci 
olmamı istiyordu” diyor Tam. 

Çinde işleri bozulunca Tam’ ın babası 1955'de 
Hong Kong'a göçüyor. Tam beş yaşında. Bu yaşta 
bile Tam başarısızlık ve aşağılanmayı motivasyona 
dönüştürmeyi biliyor. Yeni okulunda, İngilizce ile 
yüzleştiğinde alfabeyi tek bir kelime gibi okuyor, 
arkadaşları alay ediyor, öğretmeni kızıyor. Tam 
kendini derslerine veriyor ve çok kısa sürede 

Tam Takımı 
Yeni Başkan Kulüplerin Üyelerini 
Aile Gibi Kucaklamasını İstiyor...

Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

İngilizce'yi mükemmel öğreniyor.

Tam’ın öğrencilik sırasındaki işleri onu kargo sektörüne 
yöneltiyor.

Daha 20 yaşında iken şirketi onu bu işi öğrenmesi için 
Amerika'ya gönderiyor. New York, Los Angeles ve San 
Franscisco'da kalıyor. Babası “Seyahat kitaplardan daha iyi 
öğretir” diyerek destek veriyor. 

Kozmopolit Hong Kong’da yaşamak farklı kültürleri 
anlamasına yardımcı oluyor. Uluslararası bir kargo şirketinde 
çalışmak Tam’ın çeşitli ülke insanları ile kaynaşmasını 
sağlıyor. Tam “İnsanlara ve yaşamlarına saygı duymayı 
öğreniyorsunuz. Size insanlarla baş etme bilgi ve becerisi 
kazandırıyor.” diyor.

30 yaşına gelince artık Tam hayatının önemli kararlarını 
vermeye hazır. “Benim için Hong Kong insanı olmak kanında 
girişimcilik dolaşması demek. Gerçekten para kazanmak 
istiyorsanız kendi işinizi kurmalısınız.” diyor.

Bugün Tam’ın kargo şirketi 20 ofiste 200 kişinin çalıştığı, 
yılda 200 milyon ciro yapan uluslararası bir kuruluş. Babası 
son hasta dönemlerinde oğlunun giderek büyüyen başarısına 
şahit oluyor. “Hasta yatağında bana hep gülümsedi“ diyor 
Tam. 

Tam 5 yaşındayken ailesi ile  
Hong Kong'a göç etti..

Doğa Eğitim Merkezi kalabalık Hong Kong da bir nefes 
alma şansı yarattı.



Temmuz - Ağustos 2011 31

İkinci Karar 

15 yıl Tam karısına bakıyor, yemeğini yapıyor, 
doktorlara, hastahanelere taşıyor, ona hep teslim 
olmamasını, iradesiyle ve isteğiyle kanseri 
yenebileceğini söylüyor. 

Tam ve Irene ideal bir çift değildiler. Ama bunu 
üç çocuklarına hiç belli etmediler. “Benim anne 
ve babam benim için dünyanın en tatlı çiftiydi. 
Her zaman birbirleriyle ilgiliydiler. Birbirlerini 
anlıyorlardı.” diyor 26 yaşındaki Alvin Tam. 23 
yaşındaki Tiffani Tam ise “Babamda en hayran 
olduğum şey anneme olan aşkıydı“ diyor. 18 
yaşındaki Andrew Tam “Hiç kavga etmezlerdi“ diye 
ekliyor. 

Tam, ciddi bir babaydı, onları en iyisini yapmaya 
yönlendiren. Irene yumuşaktı, şakalar yapar, 
çocuklar yanlış bir adım atıp dengeleri bozulunca 
yumuşak iniş yapmalarını sağlardı. Birlikte bir takım 
oldular, Tam ailesi sık sık spor gezilerine çıkardı, 
en çok da Japonya ve ABD’ye kayak gezilerine. Bir 
keresinde Tahoe gölünde kar fırtınası yollarını kapadı 
ve 10 saat ıssız bir yolda arabalarında oturmak 
zorunda kaldılar. Tam onlarla sürekli konularak bu 
süreyi korkusuz geçirmelerini sağladı. 

Tam takımı 4 yıl flört ten sonra kuruldu. “Çok güzeldi, 
çok iyi kalpliydi” diyor Tam. Irene,Tam’in kalbini 
ondan aşk ve bağlılıktan başka bir şey istemeyerek 
kazandı. “Ona hep en iyisini vermeye çalıştım. En 
iyi restoranlara götürdüm, en iyi yemekleri sundum, 
ama bana hep ‘Buna gerek yoktu’ dedi. Evlendikten 
sonra da bu devam etti.” diyor, 31 yaşında 
evlenmeye karar veren Tam. 

Tam ve Irene tanıştıkları ilk günden son dakikaya kadar birbirlerinin hayatını 
zenginleştirdiler. 

Tam’in ailesine bağlılığı işine, daha sonra Lions’a bağlılığını 
engellemedi. Hep yollardaydı. 1992 Hong Kong konvansiyonu 
ev sahibi başkanı olduğu zaman günde 25 saat yetmiyordu. 
SightFirst’ü Çine getirmek için Çinli bürokratlar ve Lion 
liderlerle günlerce, saatlerce uğraştı. Sonra bir gün, yine 
bir Lion toplantısına gitmek üzere hazırlandı, Irene’ye bu 
toplantıda 2005 de konvansiyonun yine Hong Kong'da 
olması ve yine kendinin ev sahibi başkanlığı yapmasının 
konuşulacağını söyledi. Irene gözlerini ona dikti ve “Tam bu 
evden çıkarsan bir daha geri gelme” dedi. “ Çok ciddiydi. 
Bavulumu yatağın yanına bıraktım ve birşey yapmadım” 

Irene Lions'un onun için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. 
Bir saat sonra yanıma geldi ve ‘Gel senle anlaşalım’ dedi. 
Tam ev sahibi başkan olmaktan vazgeçmeyi kabul etti. Lion 
gezisine çıktı, Frankfurt üzerinden Brezilya’ya uçtu, sonra 
Los Angeles’da Uluslararası Başkanı ziyaret etti, daha sonra 
Phoneix'e geçti, çölün içinden 150 mil araba kullanıp yeni 
açılan restoran Wendy’s de Lion liderlerle buluştu. Sonra Hong 
Kong‘a Irene’ye döndü; söz vermişti. 

İkisi çocuklarını büyütüler, geleceklerini planladılar.. kanser 
onları daha da yaklaştırdı. “Birbirlerinden vazgeçmediler, 
beraber yüzleştiler. Onunla savaşırken aralarındaki bağı, 
cesaretlerini ve nasıl çabaladıklarını gördüm” diyor Andrew. 

Irene’nin hastalığı Tam’ı değişirdi ve güçlendirdi “Onu 
yeneceğine inanıyordu, ailemize, bana inanıyordu. Ben de ona 
inanıyordum “ 

Tam, Irene ile evliliğinin hayatında dönüm noktası olduğunu 
biliyordu. Günden güne zayıfladıkça İrene’nin başka türlü bir 
hayat sürmek isteyip istemediğini merak ediyordu. Ölüm 
döşeğinde ona sormaya cesaret etti: “Bir sonraki hayatında 
yine benimle evlenirmisin?” cevap “Evet” ti. 

 “Ona hep en iyisini vermeye çalıştım. 
En iyi restoranlara götürdüm, en iyi 
yemekleri sundum, ama bana hep 
‘Buna gerek yoktu’ dedi. Evlendikten 
sonra da bu devam etti.”

Tam’ın ailesi annesinin doğum dününü kutluyor.
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Üçüncü Karar 

1981 de Tayvan da Tam bir iş arkadaşının yakasında 
L şeklinde bir rozet gördü. Ne olduğunu sordu. 
Arkadaşı açıkladı: “Bu katıldığım çok özel bir grup. 
Lionsa katılırsan statünü yükseltirsin”

Kısa süre sonra bu arkadaşı Hong Kong da bir yeni 
Lions kulübü kurulmakta olduğunu haber verdi. Tam 
kulübe katıldı, hayatını değiştiren bir karar daha. 

Tam, kulübün en genciydi. Kurucu başkan 94 
yaşındaydı. Kulüp üyelerine baktı ve doğru 
yerde olup olmadığını sorguladı. Başkan ona ilk 
görevini verince kuşkuları yoğunlaştı. Kulüp, yaşlı 
vatandaşları basit bir gemi gezisine götürüyordu.

Tam, ona verilen görevi yaptı,yaşlılara kurabiyeler, 
bisküitler, diş macunu, tıbbi malzemeler götürdü. 
“Gösterdikleri tepki inanılmazdı…elimi sıkıyorlar, beni 
kucaklıyorlardı.” diye hatırlıyor Tam. Kurucu Başkana 
anlatırken vurguladığı şuydu: “Onlar için önemli olan 
yiyecekler veya ilaçlar değildi, onlara verdiğim sevgi 
ve ilgiydi“ 

Bu ilk proje Tam’a iki ders verdi.Birinci dersi: ”Lions'a 
girmeden sadece üyeliğin bir onur olduğunu bilirdim, 
girdikten sonra Lions ruhunu anlamaya başladım. 
İhtiyacı olanlara yardım etmek ve mutluluğu 
başkaları ile paylaşmak olduğunu anladım ve buna 
inandım.“ 

İkincisi: Kurucu Başkan ona güvenmişti. “Kulübüm 
beni aile gibi sardı. Yeni bir Lion olarak yeni doğmuş 

bir bebek gibiydim. Beni ayaklarımın üzerinde durana kadar 
destekledi. Kulüplerimiz üyelerine böyle muamele etmeli, aile 
bireyleri gibi“ diyor Başkan Tam.

Tam, Hong Kong tarihinin zor bir döneminde Lion oldu. 1984 
de İngiliz’ler Hong Kong‘u 1997 de Çin’e devretmeyi kabul 
ettiler. Bazı Hong Kong vatandaşları ülkeyi terketmeye 
başladı, ülkenin geleceğinden kaygı büyüktü. Tam ise Çindeki 
Lion projelerinin en büyüğünü yönetmekle meşguldü. 2 
milyon dolardan fazla para toplayıp tıkış tıkış araba dolu 
hiper şehir Hong Kong da bir Doğa Eğitim Merkezi oluşurdu. 
Bugünbu merkezi her yıl yarım milyon insan ziyaret etmekte. 
“İnsanların güvenini sağladık, Hong Kong un güzel bir ülke 
olarak devam edeceğine ikna ettik.“ diyor Tam.

Politik belirsizlikler döneminde, bürokratlardan binlerce kişinin 
yürüyüş yapacağı uluslararası bir kongre izni almak kolay 
değildi. Tam Hong Kong’un bu konvansiyonu başaracağından 
emindi, öyle inançlıydı ki herkes de ona inandı. 

Tam artık ısınıyordu. Milyonlarca Çinli katarakt yüzünden kör 
oluyordu. Sağlık sistemi görmeyi yeniden kazandıran bu basit 
ameliyat için kaynak bulamıyordu. Çinde daha Lions kulüp 
yoktu, sınırları içinde kar amacı gütmeyen hiç bir sivil toplum 
kuruluşu da yoktu.

Tam ve diğer Lionlar Çin yetkililerini Lion kulüplerin bir 
katarakt kampanyası başlatmalarına izin vermeleri için 
sayısız lobi faaliyeleri yürüttüler. ULKB yönetim kurulu 
üyeleri de Lions’a izin verilmeyen bir ülkede büyük bir sağlık 
kampanyası yapılması konusunda kuşkuluydular. SF Danışma 
komitesi o güne kadar hiçbir projeye bu denli yüklübir para 
ödemediklerini söylüyor, 15 milyon usd’nin Lionların olmadığı 
bir ülkeye vermelerinin istenmesini anlamıyorlardı. 

Israr ve doğru kanalları kullanarak her iki taraftaki kapılar 
açıldı. SF Çin operasyonu başladı, dev katarakt projesi ile 5.2 
milyon insana dokundu. 

Bu proje Çin hükümetine iki iki şey öğretti: Körlüğün toplumda 
önemli bir sorun olduğunu ve Lionların yetkin ve güvenilir 
insanlar olduğunu. Bu platform üzerine Çin'de Lion kulüpler 
kurulmaya başladı. 

Tam’ın Başkanlığı Çinde Lionsun daha da gelişmesini 
sağlayacak, insanlar Lions hakkında daha çok şey okuyacak, 
ne yaptıklarını görecek ve onlara katılacak. 

Tam bir deprem kurbanını neşelendirmeye çalışıyor.

Tam (sağda) SF projesi ile ameliyat olan bir hastayı kontrol ediyor.
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Irene ölünce, günlerce kanepede yatıp haberlere 
baktı. “Annemi kaybetmek hiç kuşku yok ki babamın 
başına gelen en zor şeydi. Bütün gün odada oturup 
annem için ağlıyordu“ diyor kızı Tiffany Tam. 

Sonra Sichuan eyaletindeki 70.000 kişiyi öldüren 
2008 depremi oldu. ULKB de yürütme kurulu 
toplantısı vardı. Hemen telefon etti, Lionları eyleme 
çağırdı. Çindeki Lionları da buldu. Takımlarla Çinli 
Lion afet bölgesine geldi. LCIF 500,000 dolar afet 
fonunu kabul etti.

“Eşimi kaybetmiştim ve çok üzgündüm. Ama şimdi 
biliyordum ki yardım edebilirdim.” Diyor Tam.

 “Fon ve malzeme için savaş verdi.” diyor oğlu 
Andrew ve devam ediyor: “Gerçek Tam geri geldi. 
Anem öldükten sonra hiç görmediğim bir pırıltı 
gözlerine yerleşti. 

Tam Irene’nin savaşçı ruhuna inanıyordu. Bir cins 
dönemin hayaperestiydi. Bu insanlar gözleri açık ken 
hayal görür ve onu gerçekleştirirler. 

 

Takes on Tam
 
“Babamdan hiç bir 
zaman vazgeçmemeyi 
öğrendim. Hala 
hatırlarım, lisede basket 
maçında kaybediyorduk, 
dinlenme arasında 
babam geldi ve saat 
çalıştığı sürece kazanma 
şansımız olduğunu, 
vazgeçmememizi söyledi. 
Oyunu tersine çevirip 
kazandık”.  
– Alvin Tam, 26

“Babam herzaman kendini 
kurtarıcı olarak görür, 
insanları dertlerinden 
kurtaran, problemlerini 
cozen. İnanıyorum ki Lions 
onun için iş ve ailesinden 
sonra hayatındaki en 
önemli şey. Kişiliği 
nedeniyle başkalarına 
hizmet etmekten müthiş 
keyif alıyor.” –Tiffany 
Tam,23

“Tutkulu bir adam. Bir 
tutkusu Lions, Hong Kong 
bir başkası. Bu tutkular 
onda öyle güçlü ki.. Adeta 
hissediyor, ona doğru 
gidiyorsunuz.. Nadir 
bulunan bir mıknatıs gibi 
o.”  
- Anthony Lau, Hong Kong 
Turizm Yönetim Kurulu 
Başkanı 

“O hayatını soylu bir 
amaca adadı. Benim 
gözümde o kendini hiç 
düşünmeyen bir kişi. 
Çin’de birçok insana büyük 
hizmet ailesine katılmaları 
arzusu verdi.”  
–Tang Xiaoquan, Çin 
Özürlü İnsanlar Vakfı 
Başkanı 




