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Sevgili Lion Türkçe Okurları,
üyük bir inanç ve azimle
dergimizin yeni dönemdeki
ikinci saysıyla karşınızdayız...

Danyal Kubin
Editör (PDG)

Bu sayıda yoğunlukla Türk
Lionlarının gerçekleştirdikleri
etkinlik ve aktiviteleri bulacaksınız.
Kulüplerimizden aktiviteler ve
etkinlik haberleri her geçen gün
artan sayıda gelmeye devam
ediyor. Dergimize sahip çıkan
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Lionsun 100. Yılı için hedeflenen üç yıllık program dahilinde Lions
ve Leo Kulüplerimiz açlık, gençlik, görme ve çevre konularındaki
aktivitelerini her geçen gün artan bir ivmeyle topluma sunuyorlar.
Bu aktivitelerden bir kısmını derginizde bulacaksınız.
118T Yönetim Çevresinin, Beşiktaş Belediyesi ve Altı Nokta Körler
Vakfı ile işbirliği yaparak, Arnavutköy sahilinde gerçekleştirdiği
‘Sevgiyle Özgürlüğe Olta Atalım’ aktivitesi okumaktan öte
yaşanması gereken bir sosyal çalışma. Katkı koyan tüm Lionları
tebrik ederek bu aktiviteyi en geniş şekliyle paylaşıyoruz.
118Y Kulüpleri durmuyorlar. Çok anlamlı ve etkili sosyal ve
toplumsal çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Dergimizde bir kısmını
bulacaksınız. Gelecek sayılarımızda daha fazlasını sunabilmek
umuduyla paylaşıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Türk Lionsu çok önemli bir ilk’e imza attı:
Geleceğin Lions’u Konferansı... MD118 konseyimizin destekleri ve
118U Yönetim Çevremizin mükemmel ev sahipliğinde 12-13 Mart
2016 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Ataum Konferans Merkezinde
gerçekleştirilen bu etkinlikte, Lionsun geleceği ilk kez bilimsel bir
ortamda ele alındı. Dergimizde etkinlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra
‘Sonuç Bildirgesi’ni de bulacaksınız.
Dünya Lionsu durmuyor. Her gün binlerce aktiviteye imza atılıyor.
Hepsine yer vermemiz mümkün değil. Bu nedenle bir kısmını sizler
için seçtik. Eminim beğeneceksiniz.
Bu sayının yayınlanmasındaki katkılarından dolayı Ekin Duran,
Hülya Eksert, Altan Kiraz ve Elif Eroğlu’na çok teşekkür ediyoruz.
Lions Saygılarımızla,
Danyal Kubin, Editör
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Lion Dergisi’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı
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Konfederasyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz.
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TURKEY

En İyi
Hizmetimizin Temeli
Çeviri: Ekin Duran

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

İngilizce’nin öğrenilmesi en zor dillerden
biri olduğu bilinmektedir. Peki neden? Bazen
kelimeler hiç anlamlı gelmez. Mesela hamburgerin
içinde ham (jambon) yoktur, pineapple (ananas)
apple (elma) ya da pine (çam) içermez. Şaka
bir yana, birçok kelime gerçekten sorun teşkil
etmektedir. Ana dili İngilizce olmayan insanlar
bazı kelimeler arasındaki farkları anlamakta
sıkıntı çekmektedirler; homework (ev ödevi)
ve housework (ev işi), morale (moral) ve moral
(ahlaki), college (kolej) ve collage (kolaj) bu
kelimelerden bazılarıdır.
Fakat çok fazla anlam ifade eden ve özellikle
Lions tarafından kullanılan bir kelime var ki o da
“foundation” (temel). Bir evin temeli, ona destek
sağlayan beton ya da yığma yapıdır. Foundation
(temel) ayrıca aşağı yukarı olarak temel prensip,
destekleyici malzeme ve gömülü olan bir şeyin
dayanağı anlamlarına gelmektedir. Atalarımız 1968
yılında bilgece bir seçim yaparak, bağış sağlayan
birimimize “Lions Clubs International Foundation”
adını vermişlerdir. Bu birimin varlığı aslında
Lions’un yaptıklarına ana desteği sağlar ve bizim
temel prensiplerimizi somutlaştırır. Bu birim, Lions
hizmetlerinin sağlam ve güvenilir temelidir.
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF)
olmadan Lions Kulüpleri muhtemelen yine de
fonksiyon gösterebilirdi ancak dünya bu kadar
huzurlu bir yer olmazdı. Milyonlar kör olurdu.
Felaketlerden sonra, insanlar aç kalır, sığınak
eksikliği çekerlerdi. Gençler özgüven sahibi
olmayı öğrenemez, uyuşturucu ve alkolden nasıl
kaçınmaları gerektiğini bilemezlerdi (Teşekkürler

Lions Quest!). Kızamık hastalığı bir sürü çocuğun
ölümüne sebep olur. Yerel topluluklar engelli
insanlar için olan sağlık klinikleri, okullar ve oyun
alanlarından yararlanamazlardı.
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF)
Lion’ların etkimizi çoğaltmaları, kaynaklarımızı
bir merkezde toplamaları ve iyi niyetlerimizi
yönlendirmeleri için dahice ve dikkat çekecek
derecede efektif bir yoldur. Kulüplerimizin aracı
insanların kendi kendilerine yapabileceklerinden
daha büyük bir oranda hizmet vermektir.
Bu sayıda, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı
(LCIF) hakkında geniş kapsamlı bilgi edinecek
ve başarılı hizmetlerini öğreneceksiniz. Lütfen,
Lion’ların yarım yüzyıla yakın süredir yaptıkları
gibi vakıfa cömertçe bağış yapmaya devam
edin. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF)
aracılığıyla Lion’lara ve diğer insanlara yardım
edin.
İngilizce öğrenilecek en kolay dil olmayabilir,
fakat doğruyu açıklayabilmesi açısından
mükemmel bir dildir. Sözün özü; Uluslararası
Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) bize iyilik dünyasının
kapılarını açan harika bir vakıftır. Lütfen onu
desteklemeye devam edin.

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Kükrememiz
Sınırları Aşmalı
Çeviri: Ekin Duran

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Japonya’ya her bahar ziyaretleri halk tarafından
hoş karşılanan kırlangıç sürüleri ulaşır. Kırlangıçlar
Japon kıyafet kültüründe V şeklindeki kuyruklar
ile temsil edilip, iyi şansın, sadık evliliğin ve
bereketin sembolü olmuşlardır. Bu kırlangıçlar
Japonya’ya nerelerden gelirler? Açıkçası bu
sorunun cevabından çok emin değilim ve aslında
çok da önemli değil. Dünya’daki her yer birbiriyle
bağlantılı, bu yüzden yeni gelip ve dışarıda olup
hayatımızı zenginleştiren insanlara karşı açık fikirli
olmak çok iyi bir şeydir.
Bu yıl Lion’ları, uluslararası uyumun artması
için evrensel çapta projeleri üstlenmeleri için
cesaretlendiriyorum. Uluslararası Lions Kulüpleri
Vakfı’na (LCIF) bağış yapın. Mültecilere yardım
edin. Kızamık hastalığına karşı oluşumumuza
destek olun. İhtiyaç sahibi çocuklara arka çıkın.
Kulübünüzün iki ulustan kulüpleri eşleştiren
Lions’un Eşleştirme Programı’na (Lions Twinning
Program) dahil olmasını değerlendirin.
Japonya Lion’ları ve Filipin Lion’ları uluslararası
işbirliğinin örneklerindendir. Yıllar boyu, özellikle
maddi olanağı kısıtlı okulların geliştirilmesi için
ortak olarak çalışmışlardır. Kendi toplumumuza
hizmet sağlamak mükemmel bir şeydir. Yine de
unutmayın ki, dünyanın bir kesimi tamamen el
sürülmeden ve Lions gibi kurumların yardım eli
uzanamadan çok zor durumda yaşayan insanlarla
dolu.
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Lion olmak, ideal bir evren fikrini benimseyen
uluslararası derneklerin bir parçası olmak
demektir. Sizler gibi her bir Lion bireysel olarak
harekete geçmeye karar vermelidir, aksi takdirde
bahsettiğimiz derneklerin bir parçası olunamaz.
Bazen, cesaret verici sözler bile mesafeler
ve kültürler arasında bir köprü görevi görebilir
ve bizleri bir araya getirebilir. Facebook ve
diğer sosyal medya araçlarına bir göz atın.
Yakın zamanda, Agra Mahan Lions yaşlı ve fakir
insanlara sağladıkları katarakt operasyonunun
fotoğraflarını Uluslararası Lions Külüpleri
Facebook sayfasında paylaştılar. Arizona’daki
Altın Kanyon Lions Kulübü’nden (Gold Canyon
Lions Club) Machelle Davis James Facebook’ta
“Vay, bu mükemmel! Görme yetisi gerçekten
Tanrı’nın bir lütfu. Teşekkürler Lions.” Yorumunda
bulundu. Eğer dünya şu an evrensel bir kasaba ise
Lion’lar uyumun ve anlayışın önderi ve itibarıdır.
Kükremesi sınırlar ötesinden duyulan, ihtiyaç
dünyasını kapsayacak kadar büyük bir hizmet aşkı
olan bir Lion olun.

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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LCIF Görmenin Korunması Çalışması
Yardım ve Umut Sadece Bir Telefon Kadar
Uzağınızda

W

ill Jackson glokom hastalığı teşhisi konulduğunda
sadece 18 yaşındaydı. Sahip olduğu görme zorluğunu kabullenen Jackson, 30 yıldan uzun
bir süredir nispeten normal bir
hayat yaşamaya devam ediyor.
İki çocuğu ve nişanlısıyla birlikte
yaşayan Jackson, yemek yapmayı
çok seviyor ve Baltimore çevresindeki toplu taşıma araçlarını çok
başarılı bir şekilde kullanıyor.
Fakat son zamanlarda, Jackson’a gazete okumak, faturaları
gözden geçirmek ve çek yazmak
gibi günlük aktiviteleri fazlasıyla
zor gelmeye başladı. Göz doktoru
kendisine Baltimore Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü’nde
bulunan Lions Görme Merkezi’nin
görme zorluğu olanlar başlattıkları
rehabilitasyon hizmetlerini araştırmasını söylediğinde, Jackson
orada kendisi için yapabilecekleri
çok bir şey olduğunu düşünmüyordu. Glokom hastalığı ile yaşamaya öylesine alışmıştı ki, göz
doktoru dışında birinin yardımını
almayı düşünmemişti bile. Bütün
bunlara rağmen, görme bozuklukları uzmanıyla görüşmek için
randevu aldı.
Birkaç gün sonra Jackson,
Geçmiş Genel Yönetmen Ken
Chew’den MD 22 Çoğul Yönetim Çevresi Lion’ları girişimi ve
Lions Görme Merkezi ortaklığıyla
kurulan Görme Eksikliği Rehabilitasyonu (LOVRNET) adına bir
telefon aldı. Lions LOVRNET Delaware, Maryland ve Kolombiya
bölgesinde görme zorluğu olanlar
için olan güncel rehabilitasyon
hizmetlerinin eksikliğine değinen
topluluk merkezli yeni bir sağlık hizmeti programı modelidir.
Program göz bakımı sağlayanlar,
hastalar ve koordinatörler arasında hastaları uygun eğitimli hizmet

sağlayıcıları ile
eşleştiren tek
yönlü başvuru
olanağı yaratmaktadır.

Fotoğraf: Lion Marie Chew

Cassandra Rotolo
Çeviren: Ekin Duran

Jackson
Chew ile yaptığı ve bir saat
süren telekonferanstan yardım alabileceği
hizmetleri ve
Johns Hopkins Wilmer Göz Enstitüsü’ndeki Lions Görme Merkezi
kör ya da görme yeteneği zarar görmüş insanlara Baltimore’un her
kendisi
için
yerinde önemli rehabilitasyon hizmetleri sağlıyorlar.
uygun
olan
araçları öğrenCore 4 bağışı ile desteklenmiş ve
di. Özel kameralar, büyüteçler ve
yerel Lion’lar tarafından toplumu
hatta kendine güvenini sürdürmegöz sağlığı ve görme eksikliği resini sağlayan sesli saatler. Lions
habilitasyonu hakkında bilgilenGörme Merkezi’nden sağlanan
dirmek amacıyla harekete geçiriluyarlanabilir araçların yardımı samiştir.
yesinde, şimdi Jackson bir gün
futbol maçı izleyebileceğini umut
Chew’e göre Lions’un şaşırtıcı
ediyor. “Deneyim çok özel, insandeğeri, çizginin öteki tarafındalarla konuşmaya ve onlarla birlikte
ki insanları birleştirmesidir. “Ben
gülmeye başladım.” diyor Jackson
neredeyse 25 yıldır Lion’um. Kuve ekliyor “Bu, doktorun ofisinlübüm para toplamakta ve çek
deki formları doldurmaktan çok
yazmakta oldukça iyi ve bence bu
daha fazlası. Bir insan gibi hisseönemli bir şey. Ancak insanları birdiyorum, sadece bir numara gibi
leştirmek de çok önemlidir.” diyor
değil.”
Chew. “Bir hastanın yolculuğuna
şahit olmak yarattığımız etkinin bir
MD 22 Lion’ları Lions LOVRhatırlatıcısıdır. Bizim bir sürü iyilik
NET’in kurulması için 567,647$’lık
yapacak bir kapasitemiz var.”
Önce Göznuru (Sight First) bağış
aldılar. Tek yönlü başvurunun
Jackson’un görme yeteneği
geliştirilmesine ek olarak, Lions
belki zarar görmüş olabilir, anLOVRNET ayrıca yerel göz dokcak onun hayatına bakış açısı ve
torlarını ve göz bakım ürünü sağkendine güvenen yaşam tarzı çok
layıcılarına da eğitimler vererek
kuvvetli. Lion’ların ve Uluslararası
desteklediler. Bu sebeple, uyguLions Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF)
lamalarına ek olarak daha yüksek
Jackson’un yanında olmasıyla,
kalitede ve efektif rehabilitasyon
onun geleceği çok parlak. Yönehizmetleri sunmaya başladılar.
tim Çevrenizin veya Çoğul Yönetim Çevrenizin görme eksikliği
LOVRNET projesi, geçmişte
ihtiyaçlarına nasıl hizmetler sağMD 22 ile Johns Hopkins arasınladıklarını öğrenmek istiyorsanız
da görme zorlukları ve körlük için
lütfen lcif.org’u ziyaret edin. Lions
olan halk eğitim programlarını geLOVRNET hakkında daha çok billiştiren işbirliğinden esinlenmiştir.
gi için lovrnet.org ziyaret edebilirBu çaba, Uluslararası Lions Kulüpsiniz.
leri Vakfı’nın (LCIF) 200,000$’lık
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LCIF (Vakıf Etkisi)
Zimbabve’deki Lion’lar 5 Milyondan
Fazla Aşı Yapılmasına Yardım Ediyorlar
Eric Margules
Çeviren: Ekin Duran

Z

imbabve boyunca yer alan ve birçoğu modern
teknolojinin uzanamadığı kuytu şehirler ve
kasabalarda 15 yaşından küçük 5 milyondan
fazla çocuk ölümcül hastalıkların tehlikesiyle karşı
karşıyalar. Kızamık gibi birçok hastalık pahalı olmayan bir seri aşı ile kolayca önlenebilmektedir.

ve topluluğun bu duruma verdiği karşılık da mükemmel.” diyor Jonah Machaya (2nd vice district
412 governor). “Kısa mesajlar gönderdik. Reklam
panolarını doldurduk. Radyo ve cep telefonu yayınları gönderdik. Zimbabve topluluğunun birçoğu
ile iletişime geçtik.”

Şansa bakın ki, ihtiyaç neredeyse Lion oradadır.

Tüm hedef popülasyonun aşılandığı, neredeyse %90’ının vitamin takviyesi aldığını bildiren Zimbabve Çocuk Sağlığı ve Bakımı Bakanlığı’na göre,
Lions’un gayretlerinin başarıya ulaştığı çok açık.

Lion’lar bir şey yapılması gerektiğini biliyorlardı,
ancak kızamık gibi hastalıkların yayılmasını durdurmak
tasavvur edilemez bir ölçekte kaynak ve işbirliği gerektirmektedir. Bu yüzden,
2013 yılından bu yana Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) Zimbabve ve tüm
dünyadaki kızamık hastalığı
zorluklarını karşılayabilmek
için Gavi ve Vaccine Alliance ile ortaklık yapmaktadır.

“Gazetede bir ilan gördük ve çocuklarımızın kızamığa karşı aşılandığından emin olmanın bizlerin
ebeveyn olarak görevimiz
olduğunu hissettik.” diyor
çocukları kampanya sırasında aşılanan bir aile. “Kampanya bizim için son derece
yararlı oldu. Aşılama hem
ücretsiz hem de bizim yaşadığımız yere çok yakın. Bu
destek gerçekten şahane.”

Geçtiğimiz Eylül ayında
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF), Zimbabve
Lions ve Gavi Zimbabve
Çocuk Sağlığı ve Bakımı
Kızamık-kızamıkçık hasBakanlığı ile ortaklaşa 5,2
talığı kampanyasının başamilyon çocuğa kızamık-kırısı, Lions’un ve ortaklarızamıkçık aşısı ve vitamin A
nın topluluklarının iyiliği
takviyesi sağlayan 5 günlük
için bir araya geldiklerinde
çok büyük bir kampanya
başarı elde ettiklerinin bir
başlatmışlardır. Zimbabve
Zimbabve’deki Lion’lar Harare dışındaki bir okulda, bir
göstergesidir. Dünya üzeÇocuk Sağlığı ve Bakımı çocuğu kızamık-kızamıkçık aşısı olmaya hazırlıyorlar.
rinde kızamıkla mücadele
Bakanlığı kampanyayı kooretmek için hala çok fazla
dine etmiş, Gavi milyonlarca aşı ve vitamin takvişey
yapılması
gerekiyor.
Ortaklığın bir parçası olayesini sağlamış ve Lion’lar sokaklarda gönüllüleri
rak
Uluslararası
Lions
Kulüpleri
Vakfı (LCIF) ve göharekete geçirmiş ve kampanya hakkında bilgi yaynüllüleri
30
milyon
$
toplayarak
Gavi’nin dünyanın
mışlardır.
yoksul ülkelerinde benzer kampanyalar için fon
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF)
oluşturmasına yardım etmektedirler. Lion’lar tara100,000$’lık bağış yardımıyla Zimbabve’deki Lifından toplanan fonlar, Birleşik Krallık Uluslararası
on’lar havayollarını, yolları ve hatta cep telefonlaGelişim Departmanı ve Bill & Melinda Gates Vakrını kampanya hakkında hatırlatmalar ile kaplamışfı tarafından birleştirilecek ve toplamda 60 milyon
lardır. Kampanyayı televizyon ya da radyoya erişi$’a ulaşılacaktır. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı
mi olmayan ailelere ulaştırmak için, Lion ve Leo’lar
(LCIF) ve Gavi’nin kızamıkla mücadele etmek için
Pazar yerleri ve diğer kamusal alanlarda el ilanları
birlikte nasıl çalıştıklarını öğrenmek için lcif.org/
dağıtmak için takımlara ayrılıp çalışmışlardır.
EN/our-work/humanitarian-efforts/measles.php
adresini ziyaret edebilirsiniz.
“Lions Kulüplerinden çok büyük bir katılım var
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Ankara Maltepe Lions Kulübü;
Lions’un 100.Yıl Etkinlikleri kapsamındaki
4 Ana hedefi gerçekleştirdi…
Ayşe Beltan

Ankara Maltepe Lions Kulübü Başkanı

GENÇLİK: ZİÇEV, Zihinsel Yetersiz Çocukları
Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın talep etmiş
olduğu kırtasiye malzemeleri temin edilerek,
4 Eylül 2015 tarihinde teslim edilmiştir. Ankara Maltepe Lions kulübü başkanı ve üyeleri
okula giderek, okul içerisinde bulunan sınıfları
gezmiş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi almışlardır. Çocuklar için talep edilen kırtasiye
malzemeleri ile 100 adet kuru boya, 100 adet
pastel boya ve 100 adet kurşun kalem görevlilere teslim etmişlerdir.
GÖRME: Ekim ayı içerisinde
yapılması öngörülen “Göz” ile
ilgili aktivite kapsamanındı; 15
Ekim tarihinde, Maltepe Lions
Kulübü olarak; 15.10.2015 tarihinde Ankara Üniversitesine
bağlı AZ GÖRENLER EVİNE, 1
adet Teleskopik Gözlük ve 2
adet okuma Tableti Bağışı yapılmıştır.
AÇLIK: 10-16 Ocak tarihlerini içeren Açlık ve Yoksullukla
Mücadele Haftası kapsamında,
Maltepe Lions Kulübü tarafından temin edilen Gıda Paketleri,
çevrede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış olup, yaklaşık 80
kişiye ulaştırılması sağlanmıştır.
ÇEVRE: 29 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Maltepe Leo ve
Maltepe Lions kulüpleri olarak;
her geçen gün zarar verdiğimiz
doğaya, bizimle birlikte büyüyecek fidanlarımızı dikmek amacıyla, Çaba Derneği tarafından,
Alacaatlı bölgesinde gösterilen
araziye, yaklaşık 60 adet ağaç
dikimi yapılmıştır. Ağaç Dikimi,
dönem içerisinde hava şartlarına bağlı olarak ara ara devam edecektir.
4 hedefe ait raporlama, Uluslararası Lions My LCI sayfasında kaydedilerek 100. Yıl Peçi almaya hak
kazanılmıştır.
MART - NİSAN 2016
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Görme engelli vatandaşlar
özgürlüğe olta attı

B

eşiktaş Belediyesi’nin Uluslararası Lions 118
T Yönetim Çevresi ve Altı Nokta Körler Vakfı’yla Arnavutköy Sahili’nde ortaklaşa düzenlediği ‘Sevgiyle Özgürlüğe Olta Atalım’ etkinliğine
görme engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Beşiktaş Belediyesi’nin engelli vatandaşlar üzerine
farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinlik
kapsamında balık tutmayı seven vatandaşlar ile
görme engelli vatandaşlar biraraya gelerek birlikte
balık tuttu. Geleneksel hale gelen olta atma etkinliğine Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın yanı sıra ilçede görev alan Sivil Toplum
Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda görme engelli vatandaş katıldı. Rehberler eşliğinde programa
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katılan görme engelli vatandaşlar hayatlarında ilk
defa balık tutma heyecanı yaşadı. Görme engelli
vatandaşların toplumla bütünleşerek, yaşamı paylaşmalarına katkı sağlamayı amaçlayan olta atma
etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
“ARNAVUTKÖY SAHİLİNDE GÖRME ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE BERABER BALIK TUTACAĞIZ”
Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçı kasabasında
büyüdüğünü söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Ben pancar motorlu, hatta
zaman zaman küreklerle Bolaban, Medrese arası
Karadeniz’in en önemli hamsi yataklarından birisi-

TURKEY

dir. Bizim orada istavriti, mezgiti hepsi var ama en
önemli balığımız hamsidir. Bugün derneklerimiz
ve kulüplerimizle beraber görme engelli kardeşlerimizle birlikte balık tutacağız. Burası boğazın en
balık tutulan noktalarından birisidir. Akıntı burnu
dediğimiz yer olduğu için balıkçıların çok tercih
ettiği yer burası. Bu gün inşallah bolca balık tutacağız. Engelli kardeşlerimiz kendileri balık tutacaklar daha önceden oltaların ucuna balık takmadık”
dedi.
“AMACIMIZ BALIK TUTMAK DEĞİL, BALIK
TUTMAYI GÖRME ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE
ÖĞRETMEK”
Toplumda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen görme engelli Altı
Nokta Körler Vakfı Başkanı Murat Demirok, “Biz
Altı Nokta Körler Vakfı olarak görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekebilmek için bu
etkinliği yaptık. Bu farkındalığı Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan Türkiye’ye sayın başkanımızla
beraber yaymak istiyoruz. Kamuoyuna ve topluma
büyük bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Amacımız balık tutmak değil, onlara balık tutmayı öğretmek, yani hayatın içerisinde olduklarını öğretmek
istiyoruz” diye konuştu.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR İLK DEFA
BALIK TUTMA HEYECANI YAŞADI
Engelli vatandaşları toplumla bütünleştirmek ve
herkesin yapabildiği etkinlikleri yapabileceklerini
göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte balık
tutmaya çalışan görme engelli vatandaşlar renkli
görüntüler oluşturdu. Etkinlik için Kocaeli’den katılarak balık tutmaya çalışan görme engelli Güler
Demir, “Ben daha önce balık tutmadım. Şu anda
kendimi çok mutlu hissediyorum. Bende görenleri
gibi balık tutmayı yapabileceğime inanıyorum”
şeklinde konuştu.
İlk defa balık tuttuğu için heyecanlı olduğunu
belirten görme engelli Alpcan Özdemir, “İlk defa
balık tuttuğum için çok mutluyum. Balık tutarak
özgürlüğe adım atıyoruz. Tutuğum balıkları okulda arkadaşlarımızla pişirip yiyeceğiz” ifadelerini
kullandı.
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BİR ASIRLIK GELİŞME

“Mihenktaşı” Öyküler Yayımlandı

U

luslararası Lions Kulüpleri’nin bir asırlık
geçmişi, yüz adet hikâye ile resmedilecek.
Lions Kulüpleri’nin 2017 yılında kutlanacak yüzüncü yıldönümü öncesi LCI, Lionsların
özgeçmişini anlatan 100 “Mihenktaşı” öykü belirledi. Bunlar her türden Lions öyküsü: Örnek
vermek gerekirse Lider Köpekler’den Leo’lar ve
Melvin Jones, Helen Keller ve Jimmy Carter’e
uzanan Lions Tarama (Lions Quest) öyküleri. Bu

öykülerde, Lions’ların kuruluşundan bugünkü
gelişimine kadar tüm ayrıntılara, Lions’ların dünya
çapında gördüğü çeşitli hizmetlerden örneklere ve
kulüpleri saran dostluk ve neşe ambiyansına yer
verilmiş. Aşağıdaki Mihenktaşı öyküsü ve kalan
99 öyküye lions100.org adresinden erişebilirsiniz.
LION DERGİSİ her ay bir “Mihenktaşı” öyküsü
ile yüzüncü yıl dönüme ait en güncel bir haber
yayımlayacaktır.

Görme Yeteneği Kazanımı için
Lions Döngüsü
Dünya Sağlık Teşkilatı, dünyada 150 milyonun
üzerinde insanın uzak veya yakını görememe kusurunun düzeltilmemesi kaynaklı bulanık görme
sıkıntısından mağdur olduğunu açıkladı. Görme
engeli, çocukların okullarda öğrenme kapasitesini
olumsuz etkiliyor, yetişkinlerin iş bulmasını veya iş
bulsalar bile kendi başlarına yaşamalarını zorlaştırıyor. Sadece bir çift cam bile sıklıkla, bu kişilerin
dünyaya odaklanmalarını sağlayabiliyorken, gelişmekte olan ülkelerde bu kişilerin ihtiyacı olan temel bakım ve muayene hizmetine yeterli erişimleri
bulunmuyor. Buralarda maliyet de ayrı bir sorun
teşkil ediyor: Örnek olarak, bir gözlük bedeli neredeyse kişin tüm aylığı tutarında olabiliyor.
Ancak LCI, dünya çapında Lions yardımları ve
Görüş için Geri Dönüşüm-“Recycle for Sight” programı sayesinde, milyonlara berrak görüş imkânı ve
her defasında bir gözlük sağlayabildi.

80 yıldan fazladır Lion’lar kullanılmış gözlükleri topluyor,
dereceliyor, temizliyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.  
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Görüş için Geri Dönüşüm programında, yeni
ve az kullanılmış numaralı ve güneş gözlükleri, Lion’lar tarafından kendi topluluklarına ait kütüphane,
doktor ofisleri, okullar, bankalar, mağazalar ve hatta yaya kaldırımlarına konulan toplama kutularında
toplandı. Toplanan az kullanılmış gözlükler daha
sonra en yakın Lions Gözlük Geri Dönüşüm Merkezi’ne gönderildi, bu merkezlerde çalışanlar veya
diğer gönüllüler bu gözlükleri temizleyerek reçetelenen numaraya uygunluğunu tespit ettiler. Yenilenmiş gözlükler dikkatlice paketlendi ve gelişmekte
olan ülkelere insani yardım görevlilerine dağıtılıncaya kadar Lion’lar tarafından muhafaza edildi.

TURKEY
Bu görme misyon gezilerinin bazılarında Lion’lar ve profesyonel göz doktorları, çocuk ve yetişkinleri görme taramasından geçirdi ve onlara ücretsiz cam, çerçeve ve eskisinden daha kaliteli bir
yaşam sağladı. Lion’lar ayrıca hem göz bakımına
odaklanmış kar amacı gütmeyen organizasyonlara
hem de askeri yardım grupları ile dini kuruluşlara
ve optimetri kolejindekilere geri dönüşümden geçirilmiş gözlüklerden dağıttı.
Gözlük geri dönüşümü, dünya çapında 1930’lardan bu yana Lions topluluklarının en popüler etkinliklerindendir. Günümüzde benzer olarak, Lion’lar
kendi toplulukları içinde gözlükleri toplamakta
ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktadırlar. Örneğin,
1960’ların başında İngiltere’de, Hayes & Harlington
Lions Kulübü, Hindistan’daki görme problemliler
için 20,000 den fazla gözlük toplamıştır.

Eski Gözlükler, Yeni
Konsept
Çeviren: Hülya Eksert

Across Europe, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma
Haftasının bir parçası olarak geçen yıl, 29 ülkede
binlerce okul, yerel yardımlaşma derneği ve kentte
organizasyonlar düzenledi ve projelere ev sahipliği
yaptı. Prag’ta bulunan Lionlar, bu etkinliğin tam ortasına dalarak, birçok Çek için bile oldukça yeni bir
kavram olan gözlük geridönüşümü fikrine katkıda
bulundu.
Çek Cumhuriyeti’nin önde gelen bankalarından
olan Komercní Banka’sında çalışanlar ile bankanın
müşterileri, bankanın 42 şubesinde 2,000 den fazla

Geçmiş birikim ve deneyimin bir sonucu olarak, Lions Kulüpleri 1994 yılında, “Görüş için Geri
Dönüşüm” resmi programını başlatmıştır. Ortak bir
kimlik ve format kapsamında program Lions Kulüpleri arasında genişlemeye devam etmektedir.
Her yıl, Lion’lar 30 milyondan fazla gözlük toplamaktalar. Avustralya ve Japonya’daki kulüpler
Avustralya’da bulunan altı adet geri dönüşüm merkezine 500,000 den fazla gözlük yolladılar.
Son on yılda, bu merkezlerden 3,5 milyonun
üzerinde gözlük Hindistan’da, Orta Doğu’da ve
Endonezya’nın ufacık adalarında bulunan ihtiyaç
sahiplerine gönderildi. Program çerçevesinde bazı
yerlerde yerel ıslah merkezlerinden kişiler işe alındı ve bazı merkezlerde bu kişilerin hapishaneden
çıkınca kullanabilecekleri bir beceri sahip olmaları
teşvik edildi.
Tokyo Sangenjaya Lions Kulübü, 2013 yılında
Avustralya geri dönüşüm merkezlerine gönderilmek üzere kullanılmış gözlüklerin toplanması için
yerel bir satıcı ile anlaşmıştı. Söz konusu iş adamının “Lion’ları bu gözlükleri paketlerken görünce,
ne kadar fazla tükettiğimizi ve kullanılabilir hatta
gayet iyi durumda olanları fırlatıp attığımızı daha iyi
anladım.” diye beyanatı oldu ve devam etti: “Oysa
bu gözlükler, başka bir insanın yaşamını değiştirebilir”.
Ve Honduras’ta 94 yaşındaki bir adam Lion’ların
geri dönüşüm gözlüklerinden birini taktığında çığlık atarak teşekkür etti ve “onbeş yıldır okuyamadığım İncil’imi şimdi okuyabileceğim” diye ekledi.

Sandra Zouzalova, Flagship Communications Direktörü,
Prag’ta bulunan Lion’lardan toplanan bazı gözlükleri gururla
gösterirken…

gözlük bağışında bulundular. Söz konusu insiyatifi
organize eden Prague Strahov San Giorgio Lions
Kulübünden Eva Zouzalova, “Proje bizi fazlasıyla
memnun etti” diye bildirdi ve “Gözlük geri dönüşümü yapılmıyor. İnsanlar, gözlülerin geri dönüşüme
katılacağını dahi bilmiyorlar. Gözlükler doğrudan
çöpe atılıyor” dedi.
Çek Lionlar bu gözlükleri, Kuzey İtalya’da bulunan Lions gözlük geri dönüşüm merkezine gönderdiler. Bu gözlükler, temizlenip, onarıldıktan ve
ölçüldükten sonra, Zambiya Lionlar tarafından Kenya, Mozambik, Zambiya ve Kamboçya gibi çeşitli
ülkelere naklettiler. Flagship Communications, etkin yerel bir ajans olarak gözlüklerin geri dönüşüm
sürecini Lionlar için karşılık almadan üstlendi.
Avrupa Birliği’nin sponsorluğunda ilk sürdürülebilir kalkınma haftasında atık ve kaynak korunması, biyoçeşitlilik, yeşil işler/eğitim, iklim değişikliği ve sosyal kaynaşma gibi konulara odaklanıldı.
MART - NİSAN 2016
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118-Y Lions Kulüpleri Etkinlikleri
ÇÖLYAK farkındalığı

Diyabet, Obezite ve Çölyak Komitemiz GLUTEN
duyarlılığı ve ÇÖLYAK farkındalığı toplantısını
“GLUTENSİZ A ‘da 216 Restaurant” bünyesinde
gerçekleştirdi. Konuk konuşmacılar Dr. Hakan
Güveli’ye, Dr. İlknur Akbulut’a, Diyetisyen Hilal
Batmaz’a, Yayla gruba, sponsorumuz Nustil
firmasına ve vakit ayırarak gelen tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.

“Gençlik Aktivitesi”

Çekmeköy Lions ve Çemenzar Leo Kulüpleri
“Gençlik Aktivitesi”nde bir araya geldi. Ataşehir
İlçesi Kayışdağı Mahallesi’ne bağlı bulunan Celal
Yardımcı Ortaokulu’nun bahçe iç duvarlarını,
öğrencilerin yüzlerinde mutluluk yaratacak şekilde
rengarenk boyadılar, Atatürk Büstü’nün tadilat ve
temizliğini yaparak, ”Ne Mutlu Türküm Diyene”
plaketini üzerine monte edip, her gördüklerinde
daha da gurur duyup saygıyla anacakları bir
görünüme kavuşturdular. GAD Öğrencileri ile
okul öğrencilerinin bir araya geldiği, birlikte duvar
boyayıp, tuvale resim yapıp, futbol ve voleybol
oynadıkları, ikramlarımızı paylaştıkları, farklı
ülkelerden farklı kültürlerin biraya gelmeleriyle
oluşan bir dostluk çemberi yarattılar.
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“Legoland”

Altıyol Lions Kulübümüz, sosyal paylaşımlarını
artırabilmek ve kişisel gelişimlerine katkıda
bulunabilmek amacıyla Dost Eller İşitme Engelliler
Okulundan çocuklarımızı 26 Ekim pazartesi günü
“Legoland”e götürdü. Çocuklarımız yaratıcılıklarını
ortaya koyarken aynı zamanda da çok keyifli bir
gün geçirdiler.

TURKEY

“Diğer Duyularımız İçin”

Altıyol Lions Kulübümüz Ekim Ayı Global
Hizmetler çervesinde “Görme Engelli
Çocuklarımıza” yönelik olarak 3 adet aktiviteyi
içeren “Diğer Duyularımız İçin” isimli projesini
gerçekleştirmiştir. 01 Ekim tarihinde, Kahve
Dünyası firması sponsorluğunda çocuklarımıza
Çikolata Eğitimi aldılar. 04 Ekim Pazar Günü,
çocuklarımızla taraftarı oldukları Fenerbahçe Spor
Kulübü’nün lig de oynadıkları Akhisarspor maçını
seyrettiler. 27 Ekim tarihinde Beyhan Uç Seramik
Atölyesi’”nde onlarla birlikte bu sefer çamura
şekil vermenin sırrına vardılar. Çocuklarımız bu
proje ile, öncelikle ne kadar özel olduklarını
anladılar. Bizlerin feda edemediği duyularımızdan
en önemlisinden yoksun yaşadıklarını ama diğer
duyularının ne kadar önemli olduğunun bir kez
daha farkına vardılar.

“Çocukları Onurlandirma
Haftası Etkinlikleri”

“Çocukları Onurlandırma Haftası Etkinlikleri”
kapsamında, Ataşehir Celal Yardımcı
Ortaokulu’nda 30 ve Ömerli Hikmet Tevfik
Ataman Çok Programlı Lisesi’nde 25 öğrenciyle
biraraya geldik. Öğrencilerin gelişimlerini
ruhen ve bedenen teşvik etmeye çalıştık. Eğitim
yaşantılarının iyileştirilmesinde rol model olmaya
gayret ettik. Üyelerimizin sahip olduğu meslek
dallariyla ilgili bilgilendirme yaptık ve hediye
ettiğimiz kırtasiye setleri ile de, yeni okul dönemi
için onları motive etmeye çalıştık.”
“Çocukları Onurlandırma Haftası Etkinlikleri”
kapsamındaki diğer iki aktivitemiz ise, İstanbul
Kayışdağı ve Fındıklı ilçelerinde oturan, ekonomik
sıkıntı nedeniyle çok zor şartlarda bulunan 2
aileyi ziyeret oldu. Çocuklara kıyafet ve kırtasiye
desteğinin yanı sıra, okul başarılarını arttırmaya
yönelik destekte bulunduk. Çocuklarından 1 tanesi
zihinsel engelli olan aileye özel ilgi göstererek,
eğitim ve tedavi şartlarının iyileştirilebilmesi için
ilgili kişilerle iletişime geçtik.”

Global Hizmetler

Çekmeköy Lions Kulübü, Anadolu Görme
Engelliler Derneği’nin Kartal Şubesi’ni ziyaret
ederek, Global Hizmetler kapsamında yer
alan Görmezler ile ilgili aktivite gerçekleştirdi.
Kendileriyle yaşadıkları zorluklar hakkında
konuştuk, ileriki tarihlerde, farklı platformlarda
da desteğimizi sağlamak üzere fikir alışverişinde
bulunuldu. Çocuklara 1 adet bilgisayar ve 10 adet
baston desteğimizi kendilerine teslim edildi.

Sarı Nokta

Lions Ataevimizde, Çınardibi Lions kulübümüzün
ev sahipiğinde, Dünya Göz Hastanesi
doktorlarından Prof. Dr. Gülderen Aktan Yavuz
tarafından ‘’Sarı Nokta’’ ile ilgili bilgilendirme
semineri gerçekleşmiştir.

MART - NİSAN 2016

LION

13

TURKEY

Zeka Oyunları Sınıfı

Kartal Vakıfbank Umut Çocukları Sosyal
Rehabilitasyon Merkezi Yatılı Ortaokulu’nda
bulunan 45 çocuğumuza yönelik, Erol Gürler Zeka
Oyunları Sınıfı kulübümüzün 600 TL ve diğer
kulüplerin katkısıyla düzenlenerek, 17 Eylül 2015
günü Genel Yönetmenimiz Ln. İsmet Özer Balta
ve Lionların katılımıyla hizmete açılmıştır.

Lions Eğitilebilir Engelliler İş Okulu
yararına,

Lions Eğitilebilir Engelliler İş Okulu yararına,
Kadıköy Kültür Sanat Derneği’nin katkılarıyla
Orkestra Akademik Başkent Konseri 23 Ekim
2015 Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

Zeka Oyunları Sınıfı

Lions GAD gezisi

Geleneksel Olarak Her Yıl Türkiye’ye Gelen Gad’lı
Gençlerimizi Fenerbahçe Müzesine Götürerek
Müzeyi Ve Futbol Sahasını Gezdirdik. Fenerbahçe
Tv Çekim Yaparak Başkan Cem Manacıoğlu
Tv’de Röportaj Yaparak Lions’u Ve Lionsun Gad
Projesini Anlattı, Aynı Akşam Tv’de Yayınlandı.
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Suadiye Lions Kulübümüz, Suriye’den gelmiş
ilkolkul çağındaki göçmenlere eğitim veren ve
kar amacı gütmeyen Suriye Can Okullarına,
eğitimlerine katkıda bulunmak adına bir bilgisayar,
bir projeksiyon cihazı ve bir projeksiyon perdesi
armağan etmiş ve bu ekipmanın kurulumunu
gerçekleştirmiştir.

TURKEY

Nerede bir hizmet varsa
orada bir Lion vardır
Nursel Şahin

118-U Taşköprü Lions Kulübü Başkanı

New York Etkinliğini Kendi
Yorumlarıyla Kutlayan
Avusturyalılar (Avusturya)
Çeviren: Ekin Duran

B

irleşmiş Milletlerdeki Lions Günü kutlamaları
çerçevesinde, Avusturya Lion’ları Lions Günü’ne kendi yorumlarını katarak kutlamaları Viyana’daki Parlamento Binasında gerçekleştirdi.
Avusturya Ulusal Konseyi (Avusturya Parlamentosundaki iki konseyden biri) başkanı olan Lion Karlheinz Kopf etkinliğin evsahibiydi.

Karataş sahilin de mıntıka temizliği yapan
kulüp üyelerine pikniğe gelen halkta yardım etti.
Dönem başkanı Nursel Şahin , ‘‘Bizim buradaki
amacımız farkındalığı yaratmak kirlettiğimiz
çevrenin bize nasıl geri döndüğünü anlatmaktı
ve hedefimize ulaştık. Bizimle birlikte çevredeki
vatandaşların, etkinliğe katılmasından dolayı da
çok mutlu olduk.’’
Kulüp üyeleri çöp poşetlerini taşıyıp çöp
konteynırlarına atmayı ihmal etmediler ve ‘‘Nerede
bir hizmet varsa orada bir lion vardır.’’ Sözünün
bir kez daha altını çizdiler.
Her dönem hizmetleriyle adından söz ettiren
Adana Taşköprü Lions Kulübü, duyarlı vatandaş
olarak kötülüğün kol gezdiği zamanımız da iyi
işlerin de olduğunu gösterdiler.

Büyükelçiler, Birleşmiş Milletler resmi görevlileri, Kopf ve Geçmiş Uluslararası Direktör Ernst Musil gibi Lion’lar Birleşmiş Milletler ile Lions’un uzun
dönemli ilişkilerini ve Lions gibi kar amacı olmayan
organizasyonların sosyal sorunlar hakkındaki önemini konuştular. Toplantının açılış konuşmacısı Herzogenburg Kilisesinin başrahibi olan Prelate Mag.
Fürnsinn’di. Toplantıda Mozart, Bach ve Handel’in
klasik eserleri çalındı. Avusturya’nın batı, merkez ve
doğu bölgelerinden gelen Barış Afişi Yarışması finalistleri 200 kişilik kalabalığa takdim edildi.
New York’ta baharın başlarında kutlanan Birleşmiş Milletler Lions Günü 37 yıllık bir geleneğin parçasıdır.

Gübre çarçur edilmez.
(Avustralya)
Çeviren: Hülya Eksert

H

ayvan dışkısından elde edilen toprak gübresi merhamet ve şifa uçuşlarına destek sağlıyor. Ya da yerel bir gazetede yazdığı gibi
“Dışkı o kadar da berbat bir fikir değil”.
Murgan Lions Klübü yetenekli bahçıvanlar için
gübre paketliyor ve satıyor. Elde ettiği gelir; uzaklarda yaralı ve hastalanmış insanların medikal bakımlarına hızla yetişen ve bu amaçla bir helikopter ve
uçak filosu kullanan CareFlight’a gidiyor.
Bu gübre, mandıra çifçisi ve 1974 den beri Lion
Col Sippel’in ineklerinin bir teveccühü esasında. Col,
konuyu Toowoomba Chronicle’e şöyle anlattı: “Bir
gün, ineklerimin bu devasa çıktılarına bakarken aklıma “bu dışkıları satmalıyız” şeklinde parlak bir fikir
geldi”. Kulüp, halen haftada 40 torba dışkı gübresi
satıyor.
MART - NİSAN 2016
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YILLIK RAPOR 2014-2015

LCIF’in Mükemmel Yılı
Uluslararası Lions Kulüpleri
Vakfı Başkanı olarak, 2014-2015
Yıllık Raporu’ndan en sevdiğim
hikâyeleri sizlere takdim etmekten
gurur duyuyorum. Bu hikâyelerde,
geçtiğimiz yılda, Vakfımızın yarattığı
özel etkiler vurgulanıyor. Geçmiş
Dönem Başkanı Barry Palmer’ı bu
fantastik hizmet yılı için kutlarken,
siz tüm Lionlara vakfımıza
tereddütsüz destek sağladığınız için
şükranlarımı sunuyorum!

Joe Preston
LCIF 2015-2016 Dönem Başkanı
Geçen Dönem Uluslararası Başkanı

Başkan’ın Mesajı
Siz Lion’lar, beni şaşırtmaktan
asla vazgeçmediniz. Uluslararası
Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF)
başkanı olduğumda, tüm
yılı hayallerinizi izlemekle
geçireceğimi tahmin etmiştim.
Oysa bencillikten arınmış
hizmetleriniz ve cömertçe açık
yüreklerinizle tüm yıl siz bana
ilham verdiniz. Geçtiğimiz yılda
LCIF’a destek veren herkese çok
teşekkürler. İlk elden yarattığınız
etkiyi gördüm ve şimdi artık
Lion’lar ve LCIF’ın birlikte ne
kadar çok şeyi başarabileceğini
gayet iyi biliyorum.

LCIF Başkanı Palmer, Tayland’da afet yardım
ekibine destek verirken.

Sizlerin nezaket ve cömertliği olmasaydı, bugün daha fazla çocuk
uyuşturucu kullanıyor, çok az çocuk hayat kurtaran aşılara kavuşuyor,
körleşme hastalığı daha korkutucu boyutlara erişiyor ve afet mağduru daha
fazla insana destek sağlanıyor olacaktı. “Biz Hizmetteyiz” sloganımız sayenizde
her gün yaşandı. Sevgi ve merhametin korku ve yalnızlığın nasıl üstesinden
geldiğini gösterdiniz. Her geçen gün dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek
için çabaladınız ve kendi hayallerini gerçek kılabilmeleri için dünyanın her
yerinden birçok insana yol gösterdiniz.
Ortaklarımızla beraber önemli adımlar attık ve bireyler için tek
başına gerçekleştirebileceğimizden daha fazlasını gerçekleştirdik. Gavi’de
gerçekleştirdiğimiz “Vaccine Alliance” ve “Measles & Rubella Initiative”
programları ile kızamık virüsünden milyonlarca ölümü engelledik. Dünya
Sağlık Organizasyonu ile çalışarak körlüğün önlenebilir nedenlerini yok etme
noktasına kadar yaklaştık. Johnson & Johnson Vision Care ve VSP Global
şirketleriyle ortaklaşa eskiden yapılandan daha fazla sayıda çocuğun göz
sağlığına kavuşmasını sağladık. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile
Lions Quest ortaklaşa çalışarak Avrupa’ya yayıldık ve geçmişte olduğundan
daha fazla gence ulaşarak bu gençlere olumlu yaşam becerileri kazandırmayı
başardık.
Tüm bu ortaklıklarımız çok değerlidir, yine de LCIF, dünya çapında
siz Lion’ların kararlılık ve azimleri olmasaydı bu başarıların hiçbirini elde
edemezdi. Bu raporla, bu yıl gerçeğe dönüşen hayallerinize şöyle bir göz atmış
olacağız. Raporun sayfaları arasında sizi gururlandıran proje ve programları
okuyacak, sizin ve kulübünüzün gelecekte daha birçok hayali nasıl gerçeğe
dönüştüreceğinize dair fikirler edineceksiniz.

Barry J. Palmer
LCIF 2014-2015 Dönem Başkanı,
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Gençliğe Destek
LCIF Lions Quest programı kapsamında; 12. sınıfa kadar olan öğrencilere karakter eğitimi, fiziksel
şiddetten kaçınma, uyuşturucu farkındalığı ve hizmet-öğrenme konularında eğitim verildi.

LCIF Rio Blanco’da bu okulu inşa etti.

Yerel Toplumları
Geliştirmek
LCIF İnsani Yardım hibeleri aracılığıyla, kendi
topluluklarında yaşamsal kamu hizmet kurum ve
programlarının iyileştirilmesine destek olmaya gayret eden Lions gruplarına fonlar yaratıldı.
Guatemala’da, Rio Blanco’nun ilkokulu 100 öğrenciyi barındırmada sıkıntı yaşıyordu ve öğrenciler
ve görevlilerin paylaşacağı sadece tek bir tuvaletleri
vardı. Avusturya 114-M Yönetim Çevresi Lionları,
LCIF’den 51,000 ABD Doları standart hibe temin
ederek; dört sınıfı, spor sahası, depo odası ve işleyen tuvaletleri olan yeni bir okul inşa etmeyi başardı. Joyabaj Belediyesi tarafından sağlanan arsada
yapılan okul binası, şu anda Rio Blanco halkına
aittir.

Nebraska Omaha’da bulunan Cooper Village;
zıtlaşma bozukluğu, depresyon, tavır bozukluğu,
manik-depresif olan öğrenciler için yerleşik psikiyatrik tedavi merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezde, Lions Quest’e ait ve kendi Kişisel Gelişim
sınıflarında kullanılan ve her gün her sınıfta uygulanması zorunlu olan “Gençler için Beceriler” müfredatı kullanılıyor. .
Evvelce Cooper Village’da çalışmış olan bir Lions Quest öğretmeni olan Ruth Woll’a göre “Bu
program Uyuşturucu Önleme dersi vermekten çok
daha faydalı oluyor.” “Programda, öğrenciyi pozitif
algılamak isteyeceği noktaya getirecek etkin iletişimin nasıl sağlanacağına dair dersler veriliyor. Bu
birçok çocuğun gerçek ihtiyacına cevap veriyor.”
Bu şekilde birbirlerini tanıyorlar, birbirlerine karşı saygılı davranmayı ve konuşmayı öğreniyorlar.
Daha sonra bu çocuklara, kendilerinin ne kadar
özel olduğunu ve öz-güven geliştirici destekler sağlanıyor ve programla kendilerine güvenin önemi
gösteriliyor.
“Buraya gelen çocukların çoğu, kendi topluluklarında, evlerinde ve okullarında yeterli başarıyı
*Gizlilik nedeniyle isimler değiştirilmiştir.

Avusturya Lionları, başarılı bir fon yükseltme
kampanyası yürüttüler ve toplanan miktarı 110,000
ABD Dolarına çıkardılar. İnşaatta harcanmayan bakiye fonlarla ise, başarılı ilkokul öğrencilerinin vilayet merkezinde bulunan ortaokula gidebilmesini
sağlayan burs programları açtılar.
Joyabaj Belediye Başkanı Florencio Carrascosa
“Rio Blanco’da bulunan ilkokul öğrencilere mali
destek sunan Lionların cömertlikleri takdirle karşılanmıştır. ” şeklinde demeç vermiş ve devam etmiştir:
“Lionlar burada eğitimi mümkün kılmıştır, eğitimse gelecek için umut demektir. Bizler bununla
gurur duyuyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.”
Lions Quest okullarda karakter eğitimi veriyor.
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sağlayamamış çocuklar. Bu çocukların duygusal ve
sosyal becerilerinin yapılandırılmasında programın
oynadığı rolün sonuçlarını görmeye bayılıyorum.
Her ünitede öğrencilere duyguları ve duyguları ile
nasıl muhatap olacakları hakkında önemli dersler
aktarılıyor. Tüm üniteler, onların daha iyi bir yaşam
sürmeleri için tasarlanmış.”
“Andy aklıma geldiğinde hep gülümserim”, diyor bir grup üyesi. Bir öğrenci diğerine sataşmaya veya karışmaya kalktığında, Andy hep şöyle bir
hatırlatmada bulunurdu: “Kendininki daha parlak
yansın diye John’un mumunu üflemek zorunda değilsin.”
“Hizmet-öğrenme birimi benim hep ilgimi çekmiştir, çünkü çocuklarımızı kapalı kapılar ardında
yetiştiriyor ve topluma hazır hale getirmiyoruz. Bu-

rada, hem onlar heyecan duyuyor, hem de onların
çeşitli becerileri bana sürpriz oluyor. Özellikle, herhangi bir görevlisinin arabasının şanzıman yapını
değiştirme veya kontrol etme gibi konularda birbirlerine bir şeyler öğretmeye gayret etmelerinden ve
bu konuda kendilerini sorumlu hissetmelerinden
hoşlanıyorum.”
“Bu dersler hem yaşamsal hem de sıklıkla bu
çocuklardan çok uzak kalmış. Sadece çocuklara
uyuşturucu tehlikesine karşı eğitmiyor, ayni zamanda kendilerinin günlük hayatta yaşamlarında daha
olumlu seçimler yapabilmelerini sağlayacak beceriler edinmelerine yardımcı oluyor. Keyif ve alıştırma
yoluyla bu zor jenerasyonla iletişim kurmak, gerçekten bu program bizim için mükemmel.”

Kızamık ile Savaş
LCIF, ihtiyaç olan yerlerde measles aşılama hizmetine erişimi artırarak dünya çapında measles
kaynaklı ölümlerin azaltılması amacıyla mali ve gönüllü destek sağladı.
Zambia Lionları, yerel Toplum Gelişimi Anne
ve Çocuk Sağlığı Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde düzenlenen Afrika Aşılama Haftasına ikinci kez
katıldılar. Lionlar burada tüm ülke çapında 20,000
el ilanı basıp dağıttılar. Lionlar, söz konusu etkinlik
haftasını ebeveynleri aşı hakkında bilinçlendirmek
ve ailelerle düzenli aşılamanın önemini tartışabilmek için bir platform olarak kullandılar. Evleri,
çarşıları, otobüs duraklarını ziyaret ettiler ve toplum bireyleri ile birebir görüşmeler yaptılar, megafonlarla aşılamanın önemini duyurdular. Lionlar
Bakanlık ile ayrıca etkinlik haftası kapsamında aşılama klinikleri dâhil değişik yerlerde düzenlenen
halk sağlığı müdahalelerine de katıldılar. Haftanın
sonuna doğru, 141 Lionları Bakanlığın medikal
ekiplerine 7,850 den fazla çocuğun aşılanmasında
yardım etmiş oldular.
“Lionlar piyade erleri gibiydiler, tanıtıma öncülük ettiler, ilanları dağıttılar ve afişleri yaydılar,
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LCIF measles kaynaklı ölümleri azaltıyor.

grupların kontrolüne yardımcı oldular.” diye anlattı
Geçmiş Zambia Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
Christine Kasonde. “Nerede bir ihtiyaç varsa, orada
bir Lion vardı!”

TURKEY

YATIRIMLAR VE ETKİLERİ 2014-2015
YEREL
TOPLUMLARI
GELİŞTİRMEK

Toplamda 9,345,400$ tutan 178 Standart bağış, toplamda 403,765$
tutan 28 Uluslararası Yardım bağışı ve toplamda 289,685$ olan üç adet
Core 4 Diyabet bağışı ile Lions’un kendi topluluğundaki ve Lions’daki
7,474,330 insana sağladığı eğitim desteği, sağlık ve diğer kritik kamu
hizmetleri desteklendi.

GENÇLİĞE
DESTEK

1,928,162$ tutarındaki 35 adet Core 4 Lions Quest bağışı ile Lions
Quest programları uygulandı ve 15 ülkeye yayıldı.

KIZAMIKLA
İLE SAVAŞ

6,000,000$ ile Measles & Rubella Initiative ve Gavi arasında yapılan
Vaccine Alliance aracılığıyla milyonlarca çocuğun aşılanmasını sağlandı.
638,272$ ile 13 ülkedeki Lion’ların sosyal açıdan yönlendirilmeleri ve
haklarının savunulması desteklendi.

GÖRMENİN
KORUNMASI

Yaklaşık olarak 9,456,750 kişinin göz bakımını sağlayan, 51 göz bakım
tesisini geliştiren ve 250,490 göz bakım uzmanını eğiten 12,158,240$
tutarındaki 44 adet SightFirst bağışı topladı.

AFET
YARDIMLARI

Lions ve diğer ortaklarını sağladıkları acil yardımları destekleyen
1,327,600$ tutarındaki 141 Acil Program bağışı toplandı.

Görmenin Korunması
Lion’lar insanların görme kabiliyetini çeşitli yollarla korurlar. LCIF görme-koruma çalışmalarını,
Lion’ların yetersiz hizmet alan topluluklarda körlüğün ve görüş kaybının önlenmesi amacıyla kapsamlı göz bakım sistemleri kurmasına aynı zaman-

Maurine Sanford

da kör veya görme engelli kişilerin bakımı ile ilgilenmesine ön ayak olan SightFirst gibi programlarla
desteklemektedir.
Ensight, Kolorado’da bulunan ulusal akrediteye
sahip, az-görüş kliniğidir. Bu klinik, 2001 yılında
kurulduğundan beri Fort Collins Lions Kulübünce
desteklenmektedir. 2013 yılında, LCIF Kolorado’da
az-görüş mobil servislerini daha da büyütmek üzere
üç yıllık SightFirst programına 200,050 ABD Doları fon sağlamıştır. “Onsite” minibüs Kolorado bünyesinde dolaşarak yerinde az-görüş rehabilitasyon
hizmeti sağlamıştır. 290’dan fazla görüş azlığı çeken
hasta bu hizmetten yararlanmış ve programda 100
Lion gönüllü olarak görev almıştır.
Hizmet sağlananlardan biri olan Maurine Sanford hikâyesini şöyle anlatıyor: “Önceleri kambur
bir şekilde yürür ve incinme korkusuyla hiçbir şey
yapmayı canım istemezdi. Ensight ve Kolorado Lionları sayesinde artık dümdüz ayaktayım ve yaşamımın bundan sonraki kısmına ilerleyebilirim.”
MART - NİSAN 2016
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Afet Yardımları
LCIF Acil Program hibesi, afet sonrası
müdahale ve kurtarma çabalarına dâhil olan
Lionlara ve diğer ortaklarımıza mali destek
sağlamaktadır. Büyük Afet Hibeleri programı
(Major Catastrophe Grants) uluslararası etkileri olan büyük afetlere oldukça ciddi boyutta
fonlar temin etmektedir.
76 yaşındaki Shambhu Bahadur Bhandari, geçen Nisan’da meydana gelen yıkıcı deprem sonra köyünün semalarında dolaşan helikopterleri görmüş, ancak bunların hiçbirisi
yardıma gelememiş. Yerel Lions kulübü bu
köye yardım teklif eden ilk kulüp olmuş. Bir
ellerinde yiyecek diğerinde battaniye ve çadır taşıyan Lionları görünce, onlara gözyaşları
içinde yaklaşmış. Lionlarla kucaklaşmış ve iki
genç torunu ile birlikte şükranlarını iletmiş.
325 Nolu Çoğul Yönetim Çevresi Geçmiş
Genel Yönetmeni Pankaj Pradhan “Onun
söyledikleri biz Lionları sessizleştirdi, konuşamadık.” diye konuştu ve devam etti. “Sadece
birbirimize baktık. Bizim için acılı ama acılı
olduğu kadar kalbimizin ısındığı bir andı. Bu
yerde bu doğru zamanda insanlara yardım
edebilme ayrıcalığına ulaştığımız için kendimizi çok şanslı hissettik. Lion olmakla daima
gurur duyduk ve toplum içinde bir fark yaratabildiğimizi artık gerecekten biliyoruz.”

Mariam

Kendi Kelimeleriyle;
“Teşekkürler Brezilya Lions Kulüpleri. Atletler
olarak bize inandığınız için çok teşekkürler. Bize
parlayabilmemiz için fırsat verdiğiniz için teşekkür
ederiz. Sürprizle karşılaşabilirsiniz, ama hayal
kırıklığına uğramayacaksınız!”
—diye konuştu atlet Leticia Elias, Brezilya Özel
Olimpiyatları
Ekvator’da bulunan Quito los Olivos Tıp
Merkezi’nde görevli Dr. Juan Carlos Terán
“Hastalıkların iyileşmesine yönelik
çözümler sadece tıpta değildir,
topluma karşı takındığınız
tavırlar da hastalıkları iyileştirir.
Topluluğumuza destekleriniz için
LCIF’e şükran borçluyuz.” dedi.
Chad’da yaşayan Mariam bir trikiyazis
(kirpik batması) operasyonu
sonlarında şunları söyledi: “Bir
ameliyat kampı organize edileceğini
öğrendiğim zaman hamileydim.
Doğumdan iki gün sonra, ameliyat
olmaya karar verdim ve eşim beni
eşeksırtında sağlık merkezine
getirdi. Artık gözlerimden dolayı acı
çekmiyorum ve bebeğimin bakımını
sağlayabilirim.”

Nepalli Shambhu Bahadur Bhandari şükran içinde Lionlardan
yiyecek alırken.
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www.lionmagazine.org sayfasından
erişebilirsiniz.
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Mersin Kilikya Leo Kulübü
Kuruldu…
Pamir Diril

Leo Kulüp Danışmanı

Mersin Kilikya Leo Kulübü, Kilikya Lions Kulübünün sponsorluğunda kuruldu. 19 Aralık 2015
akşamı, Mersin Dia Center’da yapılan muhteşem bir
törenle kurulan kulübümüzün 22 Kurucu üyesi var.
Kulübümüz aday üyelerle birlikte en kısa sürede
30’lu üye sayılarına ulaşmayı hedefliyor.
Bu güzel gecenin tören yönetmenliğini Geçmiş Genel Yönetmenimiz Danyal Kubin yapmıştır.
Leo Kulübünün oluşumunda, Kilikya Lions Kulübü
Geçmiş Dönem Başkanı ve 118U Adım adım Anadolu koordinatörü Pamir Diril’in ve üyelik takımının çok büyük emeği var. Pamir Diril aynı zamanda
kulübü advisorluğunu da yürütecek.
Kilikya Lions Kulübümüzün Dönem Başkanı
Ayten Aygenli törende yaptığı konuşmada kulübün

kuruluşundan duyduğu mutluluğu etmiş ve genç
Kilikya Lions Kulübünün Leolarla birlikte daha da
güçlendiğini belirtmiştir. Aygenli; Bundan sonra
kulübün daha büyük hizmetlere imza atacağını da
eklemiştir…
22 Genç Leo adayımızın heyecanlı ve bir o kadar da güzel gecesinde onlarla olmak çok güzeldi.
Mersin Kilikya Leo kulübü başkanı Leo Didem Bilir
söz alarak, Kilikya Lions Kulübünün gücü ve genç
arkadaşlarıyla birlikte güzel projelere imza atacaklarına söz vermiştir.
Kulübün kuruluş belgesi Genel Yönetmenimiz
M. Selahattin Atan tarafından kurucu başkana verilmiştir. Atan konuşmasında; Kulübe başarılar dilemiş ve Lions’un geleceğinin gençlerin elinde olacağını bir kez daha vurgulamıştır.
Geceye; Leo Yönetim Çevresi Başkanı Emre Yıldırım, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz Nedret
Yılmaz, Geçen Dönem Genel Yönetmenimiz Bülent Şen ve Eşi, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz Danyal Kubin, Genel Yönetmen 2. Yardımcımız Adnan Babür Gündüz ve Eşi, Genel Yönetmen
2. Yardımcımız Ömer Ruhi Eryurt, Genel Yönetmenimiz M. Selahattin Atan, çok sayıda Lion ve Leo ile
birlikte konuklar katılmışlardır.
MART - NİSAN 2016
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Edirne Kırkpınar Lions
Kulübü Kuruldu

Bir yıldır süren kuruluş çalışmaları sonucunda
Çorlu Lions Kulübü sponsorluğunda Edirne Kırkpınar Lions Kulübünün kuruluşunu 2 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdik. Üye giriş törenimizi Nesim
Levi’nin yönettiği kuruluş gecemize Genel Yönetmenimiz Yavuz Demirkan, Geçen Dönem Genel
Yönetmenimiz Şima Sunder, Geçmiş Dönem Genel
Yönetmenimiz Sedat Toktürk, Bölge Başkanları ve
İstanbul ile Trakya’dan katılan kulüp başkanları ve
üyelerinin katılımıyla düzenledik.
Görkemli bir kuruluş gecesi sonrasında ertesi
gün katılımcılar Edirne’nin tarihi ve kültürel yerlerini
gezdiler.
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Cezaevine Koli Koli
Kitap

Karşıyaka Yalı Lions Kulübü, Edremit’ten sonra Torbalı Cezaevi’ne de kolilerce kitap hediye etti.
Daha çok kişinin kitap okuma imkanı bulması için
sürekli projeler hazırlayan dernek üyeleri, yardımları
sürdüreceklerini belirtti.
“Hizmet ediyoruz” ilkesiyle sürekli sosyal projeler hazırlayan Karşıyaka Yalı Lions Kulübü’nün
amacının daha çok kişiye ulaşmak olduğunu belirten Kulüp Başkanı Oya Aytan “ Her yıl planlı olarak
sosyal projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Bazen
hastanedeki hastalarımıza bazen de sahipsiz kalan
vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Kulüp olarak en
önem verdiğimiz hizmetlerden biri de kültürel etkinliklere yönelik katkılar sunmaktır. Geçtiğimiz yıl
Balıkesir Edremit’teki bir cezaevi için kitap bağışı
kampanyası yapmıştık. Büyük ilgi gören kampanyamızın sonunda Torbalı ile bağlantı kurduk. Buradaki
cezaevindeki kütüphanede kitap sayısını arttırmak
için üyelerimizin girişimi ile kısa sürede kolilerce
kitap topladık. Cezaevinde yatanların kitaplarla buluşmasını, kültürle yoğrulmasını arzu ediyoruz. Bizlere destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Yeni dönemde kampanyamızı başka cezaevlerine
yönelik sürdüreceğiz” dedi.

TURKEY

Kulüp bir Köyü Evlat Edindi
(Hindistan)
Çeviren: Hülya Eksert

Kendi Nişini Biçimlendiren
Lion (Finlandiya)
Çeviren: Ekin Duran

N

arangi Lions Kulübü, içinde yaşayan 99 ailenin sağlıklarını iyileştirmek ve mirasın korunmasını sağlamak amacıyla bir köyü evlat
edinmiştir. Küçük, izole edilmiş Burha Mayong köyü
Tiwas, Hindu Assamese ve Bengali Hindu göçmenlerinin yuvasıdır.
Narangi Lionları, bu aileler için sağlık kampüsleri, okuma yazma programları ve kadın güçlendirme
sınıfları açmışlardır. Bunlar için bir bina ve banyolar
inşa etmiş, bilgisayarlar, dikiş makinaları ve dokuma
tezgahları bağışlamışlardır.
Assam Tribune’den alınan bilgiye göre, 68 üyeli
kulüp köyün iyileştirmesi için Sosyal Refah Bölümü
ile çalışmaktadır.

Siirt Kurtalan Yoldurağı Köyü
İlkokulunun Artık Bir FotokopiYazıcı Makinası Var...

118-U Genel Yönetmenimiz Selahattin ATAN’ın
programında yer alan Bizim Köy Projesi kapsamında
Ankara Yenimahalle Lions Kulübü üyeleri Siirt Kurtalan Yoldurağı Köyü İlkokulu’nun isteği üzerine bu
okula Canon marka lazerjet fotokopi-yazıcı makinesi
hediye etmiştir.15 Aralık 2015’de gerçekleşen bu aktivite sonrasında Okul müdürü Veysel Sis okul adına
minnet duygularını bildirmiş ve öğrencilerle beraber
çekilen aşağıdaki resmi göndermiştir.

Veijo Oinonen Noel Baba heykeli yaptı.

F

inler’in soğuk havayla ilgili bir esprileri vardır; soğuk
hava diğer Avrupalılar için arabalarının çalışmaması
anlamına gelirken Finler için üstü açık arabalarıyla tepelerden aşağılara doğru gezmek anlamına gelirmiş.
Lion Veijo Pinonen kış mevsiminin keyif olduğunu düşünen Finlerden biri, aynı zamanda kendisinin buzdan heykelcilikten kazandığı 18 adet şampiyonluğu var.
2005’ten beri Kuusankoski Lions Kulübünün üyesi
olan Oinonen, Fin Şampiyonası’nda altın madalyayı evine
götürmekle kalmamış takımların yarıştığı Sapporo-Japonya
gibi uluslararası yarışmalarda da madalyalar kazanmıştır.
“Temel fikirleri olan ve takımı yönetebilecek bir lidere sahip olmalısınız.” diyor Oinonen. “Uluslararası yarışmalarda
zaman limitiniz var, bu yarışmalarda kesinlikle başarılı bir
liderin yürüttüğü takım çalışmasına ihtiyaç vardır.”
Buzdan heykelcilik kış festivallerinde buzdan devasa
bir dünyaya giriş biletidir. Çin’in Harbin şehrinde bütün
bir kasaba buzdan inşa edilmiştir. “Binalardan bazıları 30
metre uzunluğunda ve LED’lerle aydınlatılmış. Bu inanılmaz bir tecrübe.” diyor kış mevsiminin büyük bir kısmını,
haftalarca gün ışığı görmeden, Kuzey Finlandiya’daki Lapland şehrinde geçiren Oinonen.
Oinonen’e göre bu ilgi alanı kendisinin Lions’a iyi bir
şekilde uyum sağlamasına imkan tanımış. “Spor organizasyonlarında birçok kez gönüllü olarak çalıştım, belki de
Lions’a katılmak istememin sebebi budur.” diye açıklıyor
Oinonen ve ekliyor “Kulübümde hep birlikte çalışıyoruz
ve sorumluluğu paylaşıyoruz.”
MART - NİSAN 2016
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Yeni Yıl Kermesi

2 Nisan Dünya Otizm Günü
2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde farkındalık yaratmak
için sponsoru olduğumuz İstanbul Güneş Leo Kulübümüzün gençleri el ele verip otizmli, down sendromlu, zihinsel
engelli çocuklar için bir festival düzenlediler.
Festival öncesi ilgili kurumların yetkililerine danıştılar,
gerekli bilgileri ve eğitimleri aldılar.
Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakasının farklı vakıflarından konuk edilen yaklaşık 100 gence ve ailelerine oyun, müzik, dans ile
dolu, renkli bir gün yaşattılar.
Dört dörtlük bir planlama ve organizasyon sergileyen
İstanbul Güneş Leo Kulübü gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz.

Balıkesir Lions Kulübü üyeleri ve eşleri, Kulübümüz yararına 12 Aralık 2015 Tarihinde Balıkesir
52 Evler Restaurant salonununda, Balıkesir’li Lions
dostlarının ve halkın geniş katılımı ile “Yeni Yıl Kermesi” düzenledi.
Katılımcılar arasında, gerek Balıkesir’den gerekse
çevre il ve ilçelerden değişik sanat kollarında hizmet veren amatör ve profesyonel sanatçılar ile çeşitli
vakıfların temsilcileri de bulundular. Lions dostları
ve katılımcılar, Balıkesir Lions Kulübü eşlerinin sıcak
ve samimi destekleri ile neşeli saatler geçirdiler. Kulüp dönem başkanı Hakan Altan ve yönetim kurulu
üyeleri, standları tek tek gezip katılımcılarla sohbet
ederek, Lions’un Balıkesir’de ve dünyadaki faaliyetleri hakkında bilgi verirken, katılımlarından dolayı
teşekkür etti.

Yerli Malı ve Tutum Haftası
Kozyatağı Lions Kulübü olarak Küplüce Lions İlkolu,
2. sınıf öğrencileri ile “Yerli Malı ve Tutum Haftası” etkinliği düzenledik.
Toplam 126 öğrenci ile konferans salonunda onların
ezberlediği şiirleri dinlerken hazırladığımız ev yapımı kekleri ve sponsor firmamızın içeceklerinden ikramda bulunduk.
Ardından görsellerle destekleyerek hep beraber aktif
şekilde “hangi ürün hangi
şehrimizde yetişir” oyunu oynadık.
Aktivitemizin
sonunda
öğrencilerimize meyve ve
sponsor firmamızın çerez
paketlerini dağıttık. Bu aktivitemizde bize yardımcı olan
Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen,
Sınıf Öğretmenleri, Okul Aile
Birliği, o gün bizi yalnız bırakmayan Önce Çocuklar ve Eğitim ve Pilot Okulları Komite Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
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118-T İstanbul Ulus Lions Kulübü Etkinlikleri
1. Kırgızıstan Bişkek Lions Kulübü Fotograf
Yarışmasına Gönderdiğimiz Can Yücel Birinci
Oldu

Kırgızistan Bişkek Lions
Kulübü ve Lions Amorbach
– Miltenberg’in birlikte
organize ettiği 2. İPEK YOLU
STARLARI 2015 Müzik ve
Fotoğraf Sanat Festivali’ne
Ulus Kulübümüzün
sponsor olduğu ettiği Can
Yücel isimli Mimar Sinan
Üniversitesi Fotoğrafçılık
Bölümü Yüksek Lisans
Öğrencisinin katıldığı eser
birincilik ödülünü almıştır.
5-13 Eylül arası geleneksel olarak düzenlenen
uluslararası bu Festival; Almanya’nın Bavyera
eyaletinden 20 Lions Kulübün sanatçıları ile
Kırgızistan sanatçılarının yoğun katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Bişkek Ulusal Güzel Sanatlar
Müzesi’nde açılışı yapılan fotoğraf sergisinde
200’den fazla eser sergilenerek genç kültürlerin
ortak projesi olarak aynı zamanda büyük bir ilgi
uyandırmıştır.

2. Ord. Prof. Dr. Fahrettın Kerim Gökay Gündüz
Yaşlı Bakım Evi

26 Martta uluslararasi Lions 118-T kulüpleri ve
sariyer belediyesiyle ortak olarak gerceklestirilen
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay gündüz yaşli
bakim evi’nin açilişi yapildi. Bakim evinin salon
tefrişi ist. Ulus lions klübü ve klüp başkani şule
büyükyilmaz tarafindan karşilanmiştir.

3. “Yeni Arayışlar 4’’ Yarısması Ödül Töreni Ve
Sergi Açılışı

Kulübümüzün ev sahipliğinde üçüncüsünü
gerçekleştirdiğimiz ‘’Yeni Arayışlar 3.Yarışması
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
resim ve heykel bölümü öğrencileri arasında
düzenlenmekteydi. Bu yıl Fotoğraf bölümü de
eklenerek Kurucu Baskanımız Oya Sebük’ün oğlu
merhum Boğaç Sebük anısına ilki düzenlenen
fotoğraf yarışmasında doğu batı buluşması
konulu fotoğraflarıyla dereceye giren CAN YÜCEL
öğretim görevlilerinin ortak değerlendirmesi
ile Kırgızistan’daki yarışmaya katılması uygun
görülmüştür. Ve bu genç yetenek yarışmanın
birincilik ödülünü almıştır.
29 Mart’ta kurucu başkanimiz sn. Oya sebük
ve kurucu üyemiz sn. Ayla gürsoy’un katkilariyla
ve mimar sinan güzel sanatlar üniversi tesi işbirliği
ile resim ve heykel dalinda 4.Sü fotoğraf dalinda
2.Sini gerçekleştirdiğimiz yeni arayişlar resim,
heykel, fotoğraf yarişmasi ödülleri verildi. Ve
sergisi 8 nisan a kadar msgsü osman hamdi bey
salonunda devam etti.
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4. Gülsin Onay
Piyano Resitali

30 Mart’ta İst. Ulus
lions klübü burslu
öğrencileri için yapilan
ve gelenekselleşen
resitalimizi bu sene
notr dame de sion de
sen esprit kilisesinde
devlet sanatçimi sn.
Gülsin onay’in sunumu
ile gerçekleştirdik.

5. 6 Nisan 2016 Ağaç Dikme Aktivitesi

7. İstanbul Ulus Lions Kulübü 25.Yılında
Türkiye’nin En Kuzey Ktası İnceburun’da

İstanbul ulus lions kulübü özel evrim okullari
ile ortak bir kütüphane oluşturma projesini
yürüttü.
Toplanan kitaplar titizlikle düzenlendi ve
sinop’un lala köyü ilkokuluna gönderildi.
Öğrenciler arasinda bir yarişma halinde
yürütülen bu kampanyada en çok kitabi
getirerek birinci olan sinif öğrencileri ödül olarak
kulübümüz tarafindan 13 nisan da down cafe’ye
öğle yemeğine götürüldü. Böylelikle down’li
dostlarin servis yaparak harçliklarini kazanan
gençlere de destek verilmiş oldu.

6 Nisan’da istanbul ulus kulübü çevre aktivitesi
olarak riva’da feride alpauti ilköğretim okulunun
bahçesine 8 adet çam ve 2 adet manolya ağaçlari
dikilmiştir. Jeomorfolog güner köpük öğrencilere
toprak ve çevre ile ilgili konuşma yapmiştir.

İkiokul öğrencileri karşilikli mektuplar yazdilar.
Özel evrim öğrencileri her bir öğrenciye birer
mektup eşliğinde özel birer kitap da gönderdiler
ve onlarin bunlari alinca keyifli anlar yaşamalarina
gönderilen fotoğraflarla şahit oldular.

6. İstanbul Ulus Lions Kulübü Üyeleri Down’lı
Öğrencileri 18 Nisan 2016 da Emirgan Lale
Bahçesine Pikniğe gittiler.

22 Nisan 2016 da kütüphane ulus lions
kulübünün de katildiği törenle açildi. Açilan
kütüphaneye 1700 adet kitap ve okul cocuklarina
130 adet kalem kutusu ve kirtasiye verildi

Özel evrim okullari öğrencilerinin de katildiği
piknikte çeşitli oyunlar oynandi ve kimsenin farkli
olmadiği bir kez daha görüldü. Hayatta hiç bir
şeyin anlaşmaya engel olamayacaği bir kez daha
ispatlandi.
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Türk Lions’u Geleceğini Yapılandırıyor:

“Geleceğin Lions’u Konferansı”
Danyal Kubin

Organizasyon Komitesi Başkanı

Bülent Şen

Konferans Başkanı

Çevresi bünyesinde Türk Lions’unun tümüne hitap edecek konuma
getirilen bu yeni oluşumla Türk
Lions’u geleceğe daha umutla bakabilecek ve gelecekten bugüne
bakarak daha verimli programlar
gerçekleştirebilecektir.
Bu konferansla ulaşılması
planlanan hedefler özetle;

L

ions hizmet ederken liderler yaratır… Bu liderler vizyon üretir ve takip ederek topluma daha
büyük projelerle hizmet edilmesini sağlarlar. Lions’un örnek organizasyonu ve düzenli yapılanmasının meyvesi olan yaratıcılıkla birleştiğine bu vizyon
liderliği, hizmet ve toplum için çözüm üretmenin,
her kesim ve topluma ve tüm ihtiyaçlara hitap etmenin yolunu açar ve bunu mümkün kılar. Bu gerçekten yola çıkarak, gücümüzü sistematik hale getirecek
ve dönemden döneme, kuşaktan kuşağa aktarımını
kolay kılıp, üretimlerimizi daha sürdürülebilir kılarak, uzun vadelere yayacak olan ‘Lions Gelecek Merkezi’ yapılanmasını başlattık. 118U Yönetim Çevresinde, Merhum Zehra Gürol Genel Yönetmenimizin
girişimleri ile ilk tohumları atılan ve Çoğul Yönetim

- Lions’u ve sosyal toplum olgusunu bilimsel bir temelde tartışmak...
-

Lions’un imajını tazelemek, marka değerini tekrar
yakalamak, ortaya çıkarmak...

-

Yeni bir platform, farklı bir ortam yaratarak motivasyonu artırmak…

-

Güncel sorunlarımıza çözüm bulmak için düzeyli
bir ortam oluşturmak...

-

Türk Lions’unun pazarlayabileceği ürünleri ve
pazarlama stratejilerini ortaya koymak...

-

Tüm Leo ve Lionların görüşlerini sunabilecekleri
bir ortam oluşturmak...

-

Lions’un toplumdaki içe dönük imajının dışa dönük bir kimlik ile güçlendirmek...

olarak belirlenmiştir.
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Tüm bu çalışmaların değerlendirileceği ve tüm
Lion ve Leoların bildiri, görüş ve önerileri ile katkı
koyabilecekleri bir önemli girişimi, Çoğul Yönetim
Çevremizin de desteği ile 118U Yönetim Çevresi,
MD118 Genel Yönetmenler Konseyimizin desteğiyle
12-13 Mart 2016 tarihlerinde, Ankara’da ve Ankara
Üniversitesi salonlarında gerçekleştirdi. Türk Lions’u
için ilk olan örnek bir girişim ‘Geleceğin Lions’u
Konferansı’... Temel amaç; ‘Geleceğin gerisinde kalmamaktır’. MD118 Konseyi bünyesinde yapılan atölye çalışmalarının bir uzantısı olan bu ‘ilk’ Konferansa
Lion ve Leolarımız önemli katılım ve katkı koydular.
Konferans Başkanlığı görevini Danyal Kubin,
Organizasyon Komitesi Başkanlığı görevini Bülent
Şen, Değerlendirme Komitesi Başkanığını Dr. Remzi
Karşı ve Sekreterliğini Dr. Mehmet Özer’in üstlendiği Konferansta Konferans ekreteri olrak Elif Eroğlu
görev yapmıştır. Yanı sıra, organizasyonda yaklaşık
50 Lion ve Leo’dan oluşan bir ekip görev yapmıştır.
Konferans 61 toplam bildiri özeti gönderilmiştir.
Bu bildirilerden 33 tanesi sözel olarak sunulmaya
uygun bulunmuştur. Yanı sıra 12 poster bildiri sunumu yapılmıştır. 182 katılımcının kayıt yaptırdığı konferansın ilk günü 164, ikinci günü ise 105 katılımcı salonda yerini almıştır. Konferans aynı zamanda
naklen Youtube üzerinden de yayınlanmıştır. Bu yayını ilk gün 340, ikinci gün ise 405 kişi takip etmiştir.
Konferans 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni M. Selahattin Atan ve MD118 Konsey Başka-
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nı Banu Tüzgiray tarafından açılmıştır. Hayalimdeki Lion, Hayalimdeki Kulüp, Hayalimdeki Yönetim
Çevresi ve Değerlendirme ve Sonuç Oturumu olmak
üzere dört oturumdan oluşan Konferansta Oturum
Başkanlıklarını Geçmiş Uluslararası Direktörlerimiz
Oya Sebük, Prof. Dr. Hayri Ülgen, Nesim Levi ile
Geçmiş Genel Yönetmen Danyal Kubin üstlenmişlerdir.
Değerlendirme ve Sonuç Oturumunda yapılan
tartışmaların sonucunda ortaya çıkan ‘Sonuç Bildirgesi’ MD118 Konseyine sunulmuştur. MD118 Konseyi sonuç bildirgesindeki hususların gerçekleştirilmesi
ve ilk Konvansiyonda resmileştirilerek uygulamaya
konulması için bir Komite Oluşturmaya karar vermiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu Konferansta
ortaya çıkan sonuçların mutlaka uygulamaya geçmesi yönünde görüş bildirmişlerdir.

TURKEY

Geleceğin Lions’u Konferansı Sonuç Bildirgesi
benliği gibi konuların mevcut eğitim
programları içerisine uygun bir şekilde yerleştirilmesi konusu oybirliği
ile kabul görmüş ancak, bu konuların
işleneceği eğitimlerin, üniversitede
ders verilmesi gibi bir format dışında,
eğlenceli ve yetişkinlerin sıkılmayacağı
tarzda verilmesi konusunda not eklenmiştir. Eğitim konu başlığında ‘şiddet’
sözcüğünün geçmemesi de ayrıca hatırlatılmıştır.

Konferanstaki tüm sunumlar ve tartışmalar
ile Konferans genelinde ortaya çıkan temel
bulguların sentezi sonucunda dört ana
başlık üzerinde görüş birliği oluşmuştur.
Katılımcılar bu dört konuda ilerleme sağlanamaması durumunda, geleceğe yönelik
diğer çözüm önerilerinin etkili olamayacağı
ve uygulanamayacağının altı çizmişlerdir.
Bunlar;
●

●

Günümüzde, bir gönüllü organizasyon için uygulama standartları
açısından çok önemli bir referans
kaynağı olan Tüzük ve Yönetmelikler, işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir. Titizlikle ve tüm hususlar göz önüne alarak hazırlanmış
tüzük ve yönetmelikler tamamen
keyfi uygulamalara maruz kalmakta
ve yapılan ihlallerin karşılığı olarak
hiç bir yaptırım bulunmamaktadır.
Bu konuda MD118 Konseyinin yetkilerinin gözden geçirilmesi gereklidir.

Yüz yıldır uygulanan ve öz olarak
sorun taşımayan Lionistik kuralların, çağımızın gerektirdiği zorunlu
değişikliklerin dışında, özlerine uygun olarak ve taviz verilmeden uygulanması koşulsuz sağlanmalıdır.

●

Genel Yönetmenler Konseyi düzeyinde alınan ve tüm Yönetim Çevrelerini bağlayan kararlar, Yönetim
Çevreleri içerisinde hiçbir karşılık
bulmamakta, uygulanmayan ve/
veya keyfi uygulanan kararlar zamanla geçersiz hale gelmektedir.
Bu da, Genel Yönetmenler Konseyi’ni etkili bir kurul olmaktan çıkarmaktadır. Yönetimde birlik, uygulamada birlik, denetimde birlik
sağlanmalıdır.

Ayrıntılı olarak tartışılan ve karar bağlanan
diğer konular aşağıda sıralanmıştır;
●

Şiddet dilinden uzak; samimi bir iletişim ve etkileşimi benimseyen üye profili
GÖRÜŞ: Tartışmalar sonunda; üyeler
arasında güçlendirilmesi gereken
temel kavramın iletişim ve etkileşim
olduğu konusunda mutabık kalınmıştır. Güçlü bir iletişim ve etkileşim için;
samimiyet, şiddetten kaçınma, iletişimde benlik kavramları ve yetişkin

Bir bölüm katılımcı; geçmişte doğru
bir şekilde uygulanan üye önerme ve
alım modelinin deforme olmasından
kaynaklı yaşanan “Profil” sıkıntısının
güçlü kulüpler için de potansiyel sıkıntı olduğu yönünde saptamalar gelmiş
ve yeni üye kriterlerinde acil olarak bir
standartlaşmaya gidilmesi önermiştir.
Buna karşılık bir bölüm katılımcı; Üyelikte agresif büyüme politikalarının ve
uygulanan inovatif üyelik programlarının kulüpleri yeni üye kriterleri ve üye
alım politikaları konusunda mevcut Lionistik uygulamalardan uzaklaşmaya
itmediği, kulüplerin kriterleri deforme
etmeden de yeni üye programlarını
uygulayabilecekleri görüşü ortaya konulmuştur.

ÇIKTI: Şiddetsiz İletişim, Samimiyet,
İletişimde “Benlik” kavramları ile zenginleştirilmiş “İletişim ve Etkileşim”
eğitim programının Enstitü tarafından hazırlanması ve uygulanması
konusu Genel Yönetmenler Konseyine sunulacaktır.
●

Üyelik
GÖRÜŞ: Üyelik Komitesi Başkanları
için hazırlanan programın tüm kulüplere mobil eğitimle aktarılması konusu
tartışılmıştır. Lions Enstitüsünün programı yenileyerek hazırlaması olumlu
bulunmştur.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik Lions’un işleyişinde yer bulmalıdır.
Etkili denetim mekanizmalarının
keyfi yönetimlerin önüne geçmesi
geleceğe güvenle bakmak açısından olmazsa olmaz derecede önem
taşımaktadır. Denetim mekanizmaların şeffaflık ilkesinden şaşmadan
yürürlüğe konulması sağlanmalıdır.

●

me has değil dönemlerarası bir program ile yürütülmesi gereği belirtilmiştir.

Önemli bir saptama ise; asıl sorunun
Törel İlkelerimize ve mevcut kurallara uymamaktan kaynaklandığıdır.
Mevcut Lionistik kurallara uyulmadığı
takdirde hiçbir standartlaşmanın sonucu olumlu etkilemeyeceği görüşü
hakim olmuştur.

Üye veri tabanı oluşturulması konusu
görüşüldü.Bunun sadece üyelik hareketi açısından değil, meslek ve ortak
yönlerin de yer alacağı bir tam üye
veri tabanı ile Leolar ve Lionlar arasında iletişim açısından yararlı olacağı,
üyelerin Lionistik geçmişinin (katıldığı
seminer, sertifika ve görevler, vb) de
yer alması sonradan yapılacak atamalarda liyakat açısından da önemli
olabileceği de görüşüldü. Katılımcıların büyük çoğunluğu veri tabanının
oluşturulması yönünde görüş bildirdi.

ÇIKTI: Lions’un uyguladığı büyüme
stratejileri ve üyelik programları kulüplerimiz tarafından benimsenerek
uygulanmalıdır. Ancak; hiçbir program ve büyüme teşviki, yeni üye kriterlerimizden uzaklaşmayı gerektirmez. Genel Yönetmenler Konseyine
“Yeni Üyelerle Büyüme” konusunda tüm kulüplere mevcut kural ve
yöntemleri hatırlatıcı, uygulamaları
açıklayıcı ve soru işaretlerini giderici bir standart metin yayınlanması
konusunda öneride bulunulacaktır. Görevlendirilirse MD118 Lions
Enstitüsü böyle bir metnin hazırlığını
yapacaktır. İkinci aşamada kulüp
başkanlarına “Büyüme ama nasıl?”
konulu bir eğitim programı hazırlamak için MD118 Konsey oluru alınacaktır.

ÇIKTI:

●

-

Kulüplerin Üyelik Komitelerinin
ULKB’nin yeni atama kriterlerini
de gözönüne alarak bir zorunlu
eğitim sürecinden – veya mobil
eğitimle kulüplerin tamamına geçirilmeleri önerilmektedir.

-

Üye Veri tabanı’nın oluşturulması
için MD118 Konseyine öneri götürülmesi gerekmektedir.

-

Engelli üye sayısının artırılması
için girişimler yapılması önerilmektedir.

Yeni üyelerin seçim kriterleri
GÖRÜŞ: Katılımcılar ağırlıklı olarak
son yıllarda, Uluslararası Lions tarafından uygulanan büyüme politikaları ve üyelik programlarının, kulüpleri seçicilikten uzaklaştırdığı ve
Lions’un yapısına uygun olmayan
üyelerin alınarak üyelerin korunmasını
zorlaştırıcı bir etki oluştuğu yönünde
görüş bildirmişlerdir. Lions’un üyelik
politikaları ile ödül sisteminin bir döne-

●

Mevcut Üyelere sahip çıkılmalı, yabancılaştırılmamalı
GÖRÜŞ: Tüm görüşler; mevcut üyelerin, özellikle yeni üyelerin aidiyet
duygularının pekiştirilmesi gerekliliği
üzerinde durdular. Üyelerin kulübe yabancılaşmaması için öncelikle, kulüp
projelerine aktif katılımlarının sağlanması, kendilerini faydalı hissettikleri
takdirde kalıcı olabilecekleri vurgulanmıştır.
Diğer yandan, kulübe yeni katılan üyelerin Lions yaşı yüksek üyeler tarafından gözetilmeleri, onların adaptasyon
sürecindeki yaşayacağı sıkıntılarda
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destekleyici ve yüreklendirici olmalarının önemi ortaya konulmuştur.

geçirilmesi de önerilmiş ve kabul görmüştür.

Genellikle üyeler arasında zaman içerisinde oluşan kuşak farklarının -Bunu
Lionistik Kuşak Farkı olarak da adlandırabiliriz- kulüp içi uyuşmazlıklara neden olduğu ve kuşak farklarının
yönetilebilir olduğu saptaması öne
çıkmıştır.

Bir önemli konu da Leo yaşı ile ilgili
olarak tartışılmış ve ağırlıklı olarak Leo
yaşının üst limitinin en fazla 25 olması
gerektiği yönünde görüş oluşmuştur.
18 yaşındaki bir öğrenci Leo’nun, yaşamını kurgulamış 30 yaşındaki bir yetişkin Leo tarafından ne derece doğru
yönlendirilebileceği de sorgulanmıştır.

ÇIKTI: Bu konudaki sonuçlar üç ana
başlıkta özetlenmektedir.
-

-

-

●

Yönetim Çevresi Genel Yönetmenleri tarafından ortak olarak tüm kulüplerde “Aidiyet”
ve “Gönüllülük” konulu eğitim
konularının mobil eğitim olarak
uygulanması MD118 Genel Yönetmenler Konseyi tarafından
tavsiye edilecektir.
Genel Yönetmenlerin kabinelerine biyolojik yaşı genç üyeleri
almaları ve bu konuda gençlere
pozitif ayırımcılık uygulamaları
tavsiye edilecektir.

Leo – Lions ilişkisi:

-

Leo programı yeniden tanımlanacak, bu tanımlama içerisinde
yer alan konulardan biri de Leo
yaşının üst seviyesi olacaktır.

-

Kulüplere Leo’larla ortak proje
yapmaları için Konsey Tavsiyesinde bulunulacaktır.

-

Leo danışmanları için sertifikalı
bir eğitim programı düzenlenecektir.

-

Leo’lar için farklı içerikte bir
GELİS programı uygulanacaktır.
Bu program içerisinde liderlik,
proje yönetimi, iletişim etkileşim gibi konular ağırlıklı olacaktır.

-

Lions kabinelerinde Leo’lara da
yer verilmesi - komite düzeyinde - hem onların yaratıcılık ve
aktif olma özelliğinden yararlanma, hem de Lions deneyimi kazanmaları için bir olanak
yaratacaktır. Bu konuda Genel
Yönetmenler Konseyi, Genel
Yönetmen Yardımcılarının da
görüşünü alarak, uygun gördüğü takdirde bir kararla tüm
genel Yönetmenlerin kendi kabinelerine Leo ataması yapması
konusunda yönlendirme yapacaktır.

Leo – Lions ilişkilerinde; gerek kuşak
farkından, gerekse her iki grup arasındaki beklenti farklılıklarından kaynaklanan bazı sıkıntılar mevcuttur.
Leo’lar, Lion’ları yeterince aktif ve etkin bulmamakta, Lion’lar ise, Leo’ların
davranışsal olarak kendilerini belirli bir
seviyeye taşımaları gerektiğini vurgulamaktadırlar.
İletişimde öncelikle ele alınması gereken konu; Siz – Biz kavramlarının yok
edilerek, ortak bir dil geliştirmek olduğu konusunda mutabık kalınmıştır.
İletişimin en önemli dinamiği olarak
Leo danışmanları ön plana çıkartılmış, bu görevlilerin Leo programı için
en önemli kişiler olduğu, bu nedenle
göreve atanacak kişilerin, Leo psikolojisini anlayabilecek, tercihen öncesinde Leo yaşamı olan ve zaman
ayırabilecek nitelikte olması vurgulanmıştır.

Üniversitelerin Leo kaynağı olarak
daha aktif değerlendirilmesi gündemde tartışıldı. Özellikle üniversite gençlerine yönelik üniversiteleri de ortak
ederek planlanan, öğrencilere yönelik
kişisel gelişim seminerlerinin hayata
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Sonuç olarak yeni kulüp kurulması ve
yeni üyelerin alınmasının Uluslararası
Lions tarafından da desteklendiği ve
bu nedenle, kulüplerin mevcut durumu ile yeni kulüp çalışmalarının birbirinden bağımsız olarak ele alınması
gerektiğinin altı çizilmiştir.

ÇIKTI: Tüm maddeler MD118 Genel
Yönetmenler Konseyi’nin uygun göreceği karar mekanizmasını kullanarak karar alıp uygulamaya koyacağı şekilde;

Tüm kulüplere “Kuşaklar Arası
İletişim” eğitim programı uygulanmalıdır. Genel Yönetmenler Konseyi olurundan sonra,
bu konuda MD118 Enstitüsü
bünyesinde hazırlanacak eğitim
programı kulüplerin kullanımına
sunulmalıdır.

Bir grup katılımcı; Leo programının
Lions kulüpleri tarafından ve Lions’un
da Leo Kulüpleri tarafından doğru algılanamadığını ve bu hatalı algılamanın gençlik programını mecrasından
çıkardığını özellikle vurgulamışlardır.

Ağırlıklı görüş ise; yeni kulüplerin her
zaman yeni heyecan getirdiği, güçlü
olmayan kulüplerin var olduğu yerlerde yanlarına yeni ve dinamik kulüplerin
kurulmasının sinerjiyi artıracağı yönünedir.

●

Kulüp kuruluşlarında kurucu üyelerin
Lionistik geçmişleri ile de ilgili görüşler
konuşulmuştur;
Bir grup; kulübünde mutlu olmayarak
ayrılan kişilerin yeni bir kulübe kurucu
olmalarına izin verilmemesi yönünde
görüş bildirmiş, diğer bir grup katılımcı
ise, Uluslararası Lions uygulamalarının
bu konuda çok açık olduğunu belirterek, %25 Lion üyenin yanına %75 yeni
üye alınarak kulüp kurulabileceğini belirtmiştir.
ÇIKTI: Farklı uygulamaların ve görüşlerin yerine, Uluslararası Lions tüzük
ve yönetmeliklerine uygun olan uygulamaları yapmanın daha doğru olduğu
düşüncesi hakim olmuştur. Her Yönetim Çevresinin Genel Yönetmenin değerlendirmesi ve kararı ile yeni kulüp
kurması gerekliliği hatırlatılmıştır.
●

Kulüp Yönetimi:
Kulüplerle ilgili ortaya konan en önemli
konular; üyelerin ihraç mekanizması
ve kulüpler arası üye hareketleri üzerine olmuştur. Görüşmeler sonrasında
varılan ortak sonuca göre;
Kulüplerinden yüz kızartıcı bir nedenle, veya ödenti ödememeyi alışkanlık
haline getirme nedeniyle ilişkisi kesilen
Lionların başka bir kulübe üye olarak
alınmasının sakıncalı olduğu ve iyi örnek teşkil etmediği yönünde kulüplere
tavsiyede bulunulması,

-

Tümü Leo danışmanlarından
oluşan bir kurul, her dönem en
az bir kez toplanmalı. Bu; Genel Yönetmenler Konseyi’nin ,
Genel Yönetmen Yardımcıları
ile alacağı kararla uygulamaya
geçirilecektir.

Üye hareketlerini ve ayrılma nedenlerini ortak bir veri tabanında takip etmek
ve her kulübün başka bir kulüpten gelen üyeyi kabul etmeden önce araştırma yapmasının uygun olacağı yönünde kulüplere tavsiyede bulunulması
kabul görmüştür.

-

Üniversitelerin Leo kulüpleri için
kaynak oluşturmasını amaçlayan,
öğrencilere yönelik kişisel gelişim
seminerlerinin hayata geçirilmesi
önerisi kabul görmüştür.

Genişleme:

Kabul gören bir diğer konu; kulüp sorunlarının özellikle konukların olduğu
ve yeni üyelerin yer aldığı genel toplantılarda konuşulmaması , bu sorunlar için Yönetim Kurullarının daha uygun olacağıdır.

Yeni kulüplerin kurulması ile ilgili ağırlıkları farklı olan iki görüş oluşmuştur.
Bir görüş; bir yörede yeterince güçlü
olmayan Lions kulüpleri varken aynı
bölgede yeni bir kulübün kurulmasını
sakıncalı bulmakta ve kulüp enflasyonu yaratmadan, yeni kulüp kurmak
yerine güçlü olmayan kulüplerin güçlendirilmesini daha doğru bulmaktadır.

ÇIKTI: Gerek Uluslararası uygulamaların ilgili bölümleri, gerekse tüzük

Bir başka başlıkta; kulüplerin belirli bir hizmet alanında uzmanlaşması
görüşülmüş, bu konuda tam bir ortak
görüş çıkmamıştır. Uzman kulüpler
yerine, “Özel İlgi Kulüpleri” gündeme
gelmiş ve bu kavramın üzerinde durulması görüşü öne çıkmıştır.

TURKEY
ve yönetmeliklerden ilgili bölümlere
referans verilerek, üye hareketlerinin nasıl olması gerektiği yönünde
bir tavsiye metni hazırlanacak ve
kulüplere yayınlanacaktır. Bu yayın,
Genel Yönetmenler Konseyi ortak
kararı ve Yönetim Çevreleri Genel
Yönetmenleri aracılığı ile yapılacaktır.
●

yapılan temaslarla ilgili etkin ve belirleyici yönetim tarzının sergilenmesi ,
kendi içimizdeki duygusal ve rasyonel
olmayan reaksiyonlardan çekinerek
doğru hamlelerin yapılmasından kaçınılmaması gerektiği görüşü ağırlık
kazanmıştır.
ÇIKTI: Bu konularda Genel Yönetmenler Konseyi’nin gelecek dönemlerin
yönetimleri ile de mutabık kalarak,
Devlet Kurumları ile ilişkileri düzenleyen tek ve standart bir protokol metni
yayınlaması (Yönetim Çevreleri Genel
Yönetmenleri aracılığı ile kulüplere) temenni olarak belirtilmiştir.

Protokol:
Genel olarak, takdim protokolü ve
ünvanlar üzerinde görüşmeler yoğunlaşmıştır. Ülkemizde anlaşılması ve
anlatılması çok zor olan PDG, IPDG,
ID gibi ünvanların kullanılmaması, takdim protokolüne bir sınırlama getirilmesi, Konsey toplantılarında takdim
protokolü uygulanmaması yönünde
görüşler öne çıkmıştır. Tüm görüşler,
temenni düzeyinde kalmış ve ağırlıklı
bir görüş oluşmadığı için Genel Yönetmenler Konseyi’nin değerlendirmesine sunulması kararlaştırılmıştır.

●

Tüm katılımcılar hantal ve büyük kabineler olduğu görüşünde birleşmiştir. Kabine sayılarının azaltılması, bu
konuda var olan yönetmeliklere uyulması, Genel Yönetmenlerin tüzüklere
aykırı olarak keyfi uygulamalarla aşırı
kalabalık kabineler oluşturmaması yönünde görüşler ortaya konulmuştur.

ÇIKTI: Genel Yönetmenler Konseyi
oluru ile Lions Enstitüsü tarafından
“Sizin Kulübünüz Sizin Tarzınız” yayını tüm kulüplere uygulamalardaki
esneklikler ve değiştirilemez konularda yol gösterici açıklamalarla yayınlanacaktır.
●

Halkla İlişkiler:
Bu başlık altında, genel olarak; yapılan
hizmetlerin topluma yeterince anlatılamadığı, tanıtımın yeterli olmadığı ve
özellikle Lionlar olarak kendimizi topluma doğru ifade edemediğimiz görüşü ağırlık kazanmıştır.

ÇIKTI: Atamalarda, liyakata önem
verilmesi ve Uluslararası Lions’da
yer almayan ünvanların kesinlikle
kullanılmaması üzerinde görüş birliği oluşmuştur. Bu hususun MD118
Genel Yönetmenler Konseyi’nin değerlendirmesine sunulması ve ortak
bir karar alınması kararlaştırılmıştır.

Hizmetlerimizde kullandığımız kıyafetler üzerinde ağırlıklı görüşmeler olmuş
ve kullanılan sarı yeleklerin üniforma
etkisi yarattığı, ülkemizde bu kullanımın bizim düşüncemizin tersine, sempati değil, uzaklaşma yarattığı görüşü
ortaya konulmuştur.

Devlet ile ilişkiler:

ÇIKTI: Bu konunun Genel Yönetmenler Konseyi’ne sunulması kararlaştırıldı. Genel Yönetmenler Konseyi’nin
gelecek dönem yönetimleri ile birlikte alacağı bir karar olduğu takdirde,
Yönetim Çevresi Genel Yönetmenleri
aracılığı ile tüm kulüplere aynı şekilde
yayınlanması kararlaştırıldı.

Genel olarak, tüm katılımcılar, sivil
toplum kuruluşu olarak, devlet kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve
geliştirilmesi yönünde görüş belirtmişlerdir.
Kendi ilkelerimizden taviz vermek
anlamına gelmeyecek durumların
çok iyi tespit edilerek, böyle durumlarda, devlet kurum ve yetkilileri ile

Engellilere, engelsizler için hizmet
üretme fırsatının sağlanması konusu
tartışıldı. Lions’un hizmet yaklaşımları
içerisinde özel bir konu olarak gündeme gelmiş olan bu öneri destek bumuş ancak tam anlamıyla yapılanması
sağlanamamıştır.
Yönetim Çevrelerinin kendi ana projelerini yapmak yerine her dönem Genel
Yönetmen Konseyi olarak tespit edilecek olan tek Ulusal Projeye tüm Yönetim Çevrelerinin destek vermesinin
Lions’un marka değeri ve tanıtımına
daha fazla katkıda bulunacağı görüşü
ortaya atılmıştır.

Tüm bu esnekliklerin, Uluslararası ve
Ulusal Lions vizyon, misyon, amaç ve
törel ilkelerine aykırı olamayacağı da
önemle not edilmiştir.

Kabinelere atama yaparken, liyakata
önem verilmesi ve Uluslararasında yer
almayan ünvanların kesinlikle kullanılmaması üzerinde görüş birliği oluşmuştur.

●

Lionistik uygulamaların coğrafi ve
politik farklılık gözetilerek esnetilmesi:

Bu bağlamda, bu başlık altında ortaya
konulan görüşler, dünyanın her tarafında aynı politikaların geçerli olamayacağı, Lionistik olarak vaz geçilmez ve
değişmez kuralların dışında, yerel koşullara göre esnetilebilecek olanların
kulüplerin kendi inisiyatiflerinde küçük
değişikliklere uğrayabileceği yönünde
ağırlık kazanmıştır.

Kabine (Yönetmenler Kurulu):

Kabinelere atama yaparken, güçlü olmayan ve özellikle üyelik sorunu yaşayan kulüplerden görevli atanmaması
üzerine bir yoğun görüş oluşmasına
karşın, görevlerin kulüplere değil kişilere verilmesi gerektiği, liyakat esaslı
atamalarda görevi yapacak kişilerin
önemli olduğu görüşü de benzeri şekilde dile getirilmiştir.

Hizmet projelerinde, dönemsel olarak
Genel Yönetmenlerin kendi arzularına
göre ortaya attıkları konuların, gelecek
dönemlerde aynı ilgiyi görmemesi, bir
çoğu tamamlanmamış projeler olarak
kalması sonucu sürdürülebilir olmaktan çıktığı görüşü ortaya atılmış ve
hedeflenmesi düşünülen ve bir dönemde tamamlanamayacağı öngörülen projelerde Genel Yönetmen Takımı
olarak karar verilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Uluslararası Lions’un zaten son yıllarda, yerel koşullara göre bazı kuralların
esnetilmesine olanak sağlayan “Sizin
Kulübünüz Sizin Tarzınız” gibi telkin
ve uygulamalarının mevcut olduğu ortaya konulmuştur.

ÇIKTI: Takdim Protokolunun tüm Yönetim çevrelerinde bir standarta bağlanması ve gerekirse kısaltılması
konusunda ortak görüş oluşmuştur.
●

Tüm katılımcılar, Genel Yönetmenlerin kulüplere proje empoze etmemesi
yönünde görüş belirtmişlerdir. Genel
Yönetmen hedeflerinin, Uluslararası
hedeflerden çok sapmadan, kulüpler
üzerinde aşırı yük ve baskı oluşturacak tarzda değil, kulüplerin kendi iç
dinamiklerini devreye sokabileceği,
seçimde inisiyatif kullanacağı ve kendi
güçlerine göre karar vereceği hizmet
hedeflerinin daha doğru bir yöntem
olacağı üzerinde görüş birliği sağlanmıştır.

●

Hizmet:

●

Ödüller:
Son yıllarda bir ödül enflasyonu olduğu ve ödüllerin verilmesinde fırsat
eşitliği ve adaletin biraz daha azaldığı ve neredeyse tüm faaliyetlerin ödül
endeksli olmasının getirdiği bir rekabet yapısının Lions’a daha fazla fayda
sağlamadığı görüşü ortaya atılmıştır.
Görüşmeler sonunda, Lions’un ve
üyelerin takdire dayalı bir sistemi olduğu, ödüllendirme ile ilgili fazla aşırıya
kaçmadan, Uluslararası ödüllere ilave olarak Genel Yönetmenin sade ve
motivasyona yönelik ancak, doğru bir
değerlendirme ile vereceği ödüllerin
Lions’un felsefesine aykırı olmadığı,
ödüllerde aşırılığın ortadan kaldırılması ve adaletli bir ödüllendirmenin daha
önemli olduğu da değerlendirme kapsamına alınmıştır.
ÇIKTI: LE tarafından hazırlanmış
olan “Takdir Sanatı” konulu eğitimler tüm kulüplere mobil olarak
verilecek, Yönetim Çevresi eğitim
programları içerisine dahil edilecektir.
MART - NİSAN 2016
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23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlama
etkinliği

Erken Bunama Lions’un
Hedefinde (İngiltere)
Çeviren: Ekin Duran

N

oel Baba hafıza yeteneği – ya da en azından
demans hastalığı olanlar için bakım ve desteği armağan etmiştir. Noel’den dokuz gece
önce, Noel Baba Mildenhall ve Yönetim Çevresi Lion’ları ile birlikte İngiltere’nin güneydoğusunda gezmiş ve West Suffolk Hastanesinin “Forget-Me-Not”
(Beni Unutma) kampanyası için bağış toplamıştır.
Ancak cimrilik kendini göstermiştir. Noel Baba
demans hastalığı ile ilgili farkındalığı arttırmak ve
hastalara bakım sağlamak için ancak 3,751€ ($4,200)
toplayabilmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlama etkinliği Mersin Kızkalesi Meydanında; Mezitli Belediyesi, Mersin Barosu, Mezitli Lions Kulubü
ve diğer STKlarında katılımıyla gerçekleşti. Çocuklara 1000 uçurtma,1000 tişört, tuval akrilik resim, kil
den heykel yapımı, baskı boyama ve çeşitli çocuk
oyunları ve ikramlar verildi. Tuval ve akrilik boyayla yapılan resimler 30 Nisan Cumartesi günü Mezitli
Down Cafede sergilenmek üzere seçildi.

Demans Cosham Lions’un uzun süreli üyelerinden Eric ve Pat Nixon’ın hayatlarını da vurdu. 43
yıldır RAF’de hizmet veren 87 yaşındaki Eric, Alzheimer’a yakalandı. Emekli özel eğitim öğretmeni Pat,
Lions toplantılarında “Demans Arkadaşı” olma konusunda konuşmalar yapıyor, kar amacı düşünmeden
insanları demans hastalarıyla iletişim içinde olmaya
teşvik ediyor, onları karşı sabırlı olmayı öğretiyor
ve rozet takarak “Demans Arkadaşı”nın reklamının
yapılmasını sağlanıyor. Pat, Portsmouth News’da şu
şekilde konuşmuştur: İnsanların demans hastalığının
ne olduğunu ve nelere sebep olabileceğini anladıklarını sanmıyorum.”

Suyumuzu Koruyalım…
100.Yıl Aktiviteleri kapsamında çevre konusu ile
ilgili olarak Ankara Yenimahalle Lions Kulübü adına TEMA üyesi ve Köroğlu Lions Kulübü başkanı
Sn. Sevgi Sevindi ‘Suyun korunması’ ile ilgili olarak
25 Şubat 2016’da saat 13.30’da Hacı Bektaş’ı Veli
ilköğretim Okulunda bir konferans verdi. Toplantı
öncesinde Okul Müdürü Sn.Cemalettin Şener’e çevre
temalı bir kitap hediye edildi. Konferansa beş lions
üyemiz ve lion dostu Sn. Esengül Deniz Acar katılmıştır.
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Kışlasaray Alpha Leo Kulübü Kuruldu…
Şölen Mıstıkoğlu

Alpha Leo Kulüp Danışmanı

118 U yönetim Çevresinin ilk Alpha LEO kulübü,
Antakya Kışlasaray Lions ve Antakya Kışlasaray Leo
kulüplerinin sponsorluğunda, 6 Aralık 2015 tarihinde Antakya Anemon Oteli’nde gerçekleşen muhteşem bir Charter töreni ile kuruldu.

topluma yararlı hizmetler yapacaklarını belirtmiştir.

Geçen Dönem Genel Yönetmeni Bülent Şen’in
yönettiği tören ile 13 ile 17 yaş aralığındaki 32 kurucu üye ile kurulan kulübümüzün, kurucu üyelerinin
yarattığı coşku görülmeye değerdi.

Lions ve Leo protokolunun yoğun bir şekilde yer
aldığı törenden sonra başlayan eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmüştür.

Alpha Leo Kulübünün Kurucu Başkanı Neşet
Bahadırlı’nın girişimleri ve önderliğinde Kulübün
Danışmanı Şölen Mıstıkoğlu ve Edip Sautoğlu’nun
çabaları ile kurulan kulübün charter gecesinin ev
sahipliğini, Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı Gözde
Özgen ve Kışlasaray Leo Kulübü Başkan’ı Corc Hurigil yaptılar. Kurucu başkan neşet Bahadırlı yaptığı
konuşmada; genç Leo’ların yapacakları çalışmalar ile
hem kendilerini yaşama hazırlayacaklarını hem de

Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı Gözde Özgen
yaptığı konuşmada, Kışlasaray ailesinin artık büyük
bir aileye dönüştüğünü ve Alpha ile Omega leo Kulüpleri ile güçlendiklerini vurgulamıştır.

Geceye 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
M. Selahattin Atan, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Hüsamettin Ocak, Genel Yönetmen 1. Yardımcısı
Ömer Ruhi Eryurt, Basın yayın direktörü Binnur Kartaloğlu, 12. Bölge Başkanı Figen Altunlu, Leo Yönetim Çevresi Başkanı Emre Yıldırım, Leo Yönetim
Çevresi Başkan Yardımcısı Umut Taş, Leo Büyüme
ve Genişleme Koordinatörü Eray Ağaçdoğrayan, 26.
Leo Preforumu Başkanı Çağlayan Üvez ile birlikte
çok sayıda Lion, Leo ve konuklar katılmışlardır.
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