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Sevgili Lion Türkçe Okuyucuları,

ir dönemin daha sonuna geldik.
Dergimizi sizlere yakışır bir şekilde yayınlamış olmanın gururunu
yaşıyoruz. Bu yazımda bir değişiklik
yaparak teşekkürleri öne almak istiyorum. Öncelikle MD118 Konseyimize
bize güvenerek bu görevi verdikleri
için teşekkür ediyorum. Umarım onlara
layık olabilmişizdir. Bir derginin yayınDanyal Kubin, PDG.
Editör
lanması gerçekten kolay bir iş değil. Lions içinden ve dışında birçok gönüllü
katkı var her sayının içinde. Bıkmadan, usanmadan verdikleri katkılar
için; Elif Eroğlu, Ekin Duran, Hülya Eksert, Muhlis ile Mukbil Altuncuoğlu, Ayşegül Erengil ve Altan Kiraz’a çok teşekkür ediyoruz. Gelecek
dönemlerde bu görevi üstlenecek kardeşlerimize de katkılarının artarak
süregelmesini diliyoruz.
Maalesef ülke içinden haber toplamakta çok zorlanıyoruz. Bu konuda
çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Sizlerden bu konuya gereken ilgiyi göstermenizi özellikle bekliyoruz. Unutmayın ki; Lion Türkçe
dergisinde yer alan bir haber geleceğe bıraktığımız onurlu mirasın hiç
silinmemek kaydıyla iletilmesi demektir. Lütfen bu gözle bakarak birbirinden değerli aktivitelerinizi bizlerden esirgemeyiniz.
Evet, yine dopdolu bir dergi ile karşınızdayız. Bu sayıda;
Uluslararası Başkanımız Dr. Jutsihiro Yamada’nın son mesajları ile geleneksel konvansiyon çağrısını,
MD118 Konseyimizin Genel Yönetmenlerinin dönem sonu mesajlarını,
Lions Quest programı için Finlandiya’da gerçekleştirilen ilginç çalışmayı,
118T Yönetim Çevremizin en önemli dönem aktivitelerinden birisi olan
‘Engelli Nakil Aracı’ aktivitesini,
Kulüplerimizin başarıyla gerçekleştirdikleri aktiviteleri,
Dünyanın en büyük katılımlı sürekli yarışması olan Barış Posteri Yarışmasının birincisi olan Çinli Yumo’yu,
Seçerek sizler için hazırladığımı bazı Uluslararası aktiviteleri,
Uluslararası Başkan Yardımcılığı Adaylarının kısa özgeçmişlerini,
33. Ulusal Leo Forumu’nun geniş ve detaylı haberini,
2018 yılında ülkemizde yapılacak olan, Malta Uluslararası Lions Akdeniz
Konferansı’nın geniş bir özetini ve konferansın nerden nereye geldiğini,
İstanbul’da yapılan MD118 Başkanlar Liderlik Kampı’nın muhteşem öyküsünü ve
Son Uluslararası Lions Yönetim Kurulu toplantısı kararlarını bulacaksınız.
Katkıları olan tüm kardeşlerime tekrar teşekkür ederken, yeni dönem
yöneticilerine başarılar diliyorum.
Danyal Kubin, Editör
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Chennai,Tamil Nadu,India; A. D. Don Shove, Washington, United
States; Kembra L. Smith, Georgia, United States; Dr. Joong-Ho Son,
Daejoon, Republic of Korea; Linda L.Tincher,Indiana, United States.
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Montpellier, France; Eun-Seouk Chung, Gyeonggi-do, Korea;
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used, by the authors. Contents copyrighted © 2011 by The
International Association of Lions Clubs. Ali rights reserved.
Reproduction wholly or in part, except as brief quotations, is
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Lion Dergisi’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı
sahibine, yazı, haber, fotoğraf, illüstrasyon ve diğer konuların
telif hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi
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Kıyaslanamaz
Hizmetlerin için Selam
Olsun Lions
Çeviri: Ekin Duran

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Birçok Japon Konfüçyüs’ün öğretilerine, özellikle Onko Chishin hakkındaki düşüncelerine hayrandır. Onko Chishin “Geçmişten bir şeyler öğrenmek”
anlamına gelmektedir. Her ne kadar Konfüçyüs’ün
yazılarında görkemli bir biçimde ifade edilmiş olsa
da, bu kavram basitçe insanlar tarafından dünya çapında kabul görmüş bir his olan sağduyudur. Aslında bu fikir çoktandır var olan Lions logosunun bile
içine işlemiştir. Logodaki aslanlardan biri geriye bakarken bir diğeri ileriye bakmaktadır.
Başkanlığımın son ayına girerken, kendimi hem
geçmişe hem geleceğe bakarken buluyorum. Bu
yıl, geçmişteki Lions başarısının üzerine başarı inşa
ettik. Kızamık kampanyası ile hayat kurtarmaya,
görme yeteneğini korumaya ve topluluklarımızı sayısız yönde geliştirmeye devam ettik.
Lions ayrıca çocukların büyük şampiyonu ve
koruyucusu olmaya devam etti. Yılın başında Lion’ları Saygınlık, Uyum ve İnsanlığı (Dignity, Harmony and Humanity) destekleyen ana fikrimizin
bir parçası olarak çocuklara ellerini uzatmaları için
teşvik ettim. Ne yazık ki, mülteci rüzgarları dünyanın yıllardır görmediği bir insanlık trajedisidir. Lionlar bu duruma yaşam gücü, yiyecek, su, zorunlu
gereksinim malzemeleri tedarik edilmesi ve iyilikle
yanıt veriyorlardı.
Geçmişe bakmak ve geleceğe hazırlanmak Lion’lar için özellikle yüzüncü yılımıza yaklaştığımız

bu yılda çok anlamlıdır. Lionlar Yüzyıl Hizmet Görevi’ni (Centennial Service Challenge) başarmaya
doğru için büyük bir gelişim göstererek 30 Haziran
2018’e kadar 100 milyon insana hizmet sağlamayı
hedeflemektedirler. Nazar değdirmek istemiyorum,
ancak hedefe kolayca ulaşacağımızdan oldukça
eminim.
Bununla birlikte, uzun süreli gelenekleri değiştirmek ve kimi zaman da sonlandırma cesaretine
ihtiyacımız vardır. Bir diğer ihtiyacımız ise kuruluşumuzun topluluğun ihtiyaçları ile birebir ilişkili
kalması için gelişmesidir. Bu belki zor olabilir, ancak her zaman bir sonraki nesli düşünmek zorundayız.
Uluslararası Başkan olarak hizmet vermek benim için mükemmel bir ayrıcalık. Sıklıkla yaptığımız Tokyo seyahatleri sırasında Toshika ile insan
ruhunun en iyi örneklerinden olan içten ve zarif
binlerce Lion’la tanıştık. Biz Japonlar misafirperverliğimizle gurur duymamıza rağmen Toshika ve ben
Lions’un misafirperverliğinin en üst noktada olduğunu öğrendik. Bununla birlikte, Lions’un hizmet
etmeye kendilerini adamaları, toplulukları ve onların başarılarına verdiği önem bizi derinden etkiledi
ve ilham verdi. Lütfen hizmet etmeye devam edin
– dünyanın bize son 100 yılda olmadığı kadar ihtiyacı var.

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Bizler Lion’larız Farkında Olan İnsanlar
Çeviri: Ekin Duran

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Ben, bir beyin cerrahı ve hastane yöneticisi olarak, hasta bakımının önünde engel olarak duran
aşırı bürokrasi ve yönetim hiyerarşisini hiç sevemedim. Her zaman hastaları ön planda tuttum ve
tıp insanlarından da onların sorunlarını çözmelerini
bekledim.
Sağlık profesyonelleri arasındaki bu takım çalışması Lion’lar içinde çok büyük bir derstir. Lions
Kulüpleri yarattıkları kaynak ve başarı öykülerinden dolayı dikkate değerdir. Kulüplerin içindeki ve
kulüplerarası işbirliğini artırarak ve hatta işin içine
LCIF desteğini de katarak daha fazla hizmet edebiliriz. Kurucumz Melvin Jones’un dediği gibi; “Tek
başımıza az şey yapabiliriz ama birlikte çok fazla
şey yapabiliriz”.
Sağlık alanından Lions’a aktarabileceğim bir
ders daha var. Ben ameliyathanelerde bugüne kadar belki 100 hayat kurtardım, kariyerim boyunca

belki 4,000-5,000 hayat kurtaracağım. LCIF’in Kızamık Girişimini düşünüyorum. Bu ölümcül riski
olan hastalıktan son birkaç yılda milyonlarca çocuk
kurtarıldı. Bunu sen ve ben, Lion’lar birlik olarak
mümkün kıldık. Bir doktor olarak yaptıklarımdan
gurur duyduğum kadar, Lion’lar olarak başardıklarımızdan son derece memnunum.
Şimdi Lion’lar olarak takım çalışmasına olan
inancımızı yineleyelim. Bizim uyumumuz yaşamları kurtarıyor, çocuklara fırsat tanıyor ve görmeyi
sağlıyor. Üyelerimizi bağrımıza basalım. Lion’lardan
başka kim dünyaya bu kadar mükemmel etki sağlayabilir ki?
Bir neşteri maharetle kullanarak insanların yaşamını kurtaran birisi olarak, Lions Kulüplerinin sağladığı katkıya müteşekkirim. Tüm Lion’lara yaptıkları için çok teşekkür ediyor ve uzun yıllar hizmet
etmeye devam etmelerini rica ediyorum.

Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Konvansiyon Çağrısı

U

luslararası Yönetmelik Madde IV Bölüm
2’ye uygun olarak, 2016 Uluslararası Konvansiyonu Resmi Çağrısını yayınlıyorum.
99’uncu Uluslararası Konvansiyonumuz Japonya’nın Fukuoka şehrinde gerçekleşecektir. 24 Haziran günü saat 10:00’da başlayıp 28 Haziran günü
sona erecek olan konvansiyonun gündemi; Uluslararası Başkan ile Birinci, İkinci ve Üçüncü Başkan
Yardımcılarının yanı sıra Uluslararası Direktörler
Kurulu’nun 17 üyesinin seçilmesi ve tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen işlerin yapılması ve kararların alınması olarak sıralanabilir.
Fukuoka eski ve yeni arasında fevkalade bir
denge kuran çekici ve hoş bir şehirdir. Şu zamanlarda zayıflatıcı gurme yemekleri kutlaması yapılan
Fukuoka, Japonya’daki en eski Zen tapınağına ev
sahipliği yapmaktadır. Bununla beraber geleneksel
festivaller düzenlenen Fukuoka’da taze deniz ürünleri ve sokaklarda yemek standları bolluğu vardır.
Şehir tarih boyunca iki şehrin birleşimi olmuştur;
resmedilmeye değer kale şehri Fukuoka ve hareketli liman şehri Hakata.
5 günlük konvansiyonda ilham verici konuşmacılar, birinci sınıf göstericiler ve yerel müzik, dans
ve yemekler öne çıkmaktadır. Lion’lar tüm bunlarla
beraber muhteşem geçit töreni, yeni Uluslararası
Başkan’ın yemin töreni ve Lions’un hizmetlerinin

kapsamını ve çeşitliliğini gösteren tüm üyelerin
katılımı sağlanan oturumlar gibi konvansiyon gelenekleriyle de eğleneceklerdir. Konvansiyonun açılış konuşmasını insan hakları aktivisti olan ve 2014
Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Hindistan’lı Kailash
Satyarthai yapacaktır. Sınır Tanımayan Doktorlar
(Doctors Without Borders) 2016 Lions Yardımseverlik Ödülü’nü alacaklardır. Bir başka önemli olay
ise Barış Posteri ve Makale Yarışmaları birincilerinin açıklanmasıdır.
Konvansiyon Haftası dostluk, eğlence ve öğrenme deneyimleriyle birlikte harika ve dikkat çekici
bir deneyim olacaktır. Japonya Lions’u ziyaretçileri
misafirperverlik ruhu olan omotenashi ile kucaklayacaklardır. Lion’ları Fukuoka’daki binlerce Lion’a
katılarak Herkese Saygınlık Getirin (Bring Dignity
to Others) düşüncesine bağlılıklarını güçlendirmeleri için cesaretlendiriyorum.
Tarafımca 2 Mayıs 2016 tarihinde, Oak Brook,
Illinois, Amerika Birleşik Devletleri’nde imzalanmıştır.
En içten saygılarımla,
Dr. Jitsuhiro Yamada

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

MAYIS-HAZİRAN 2016

LION

5

TURKEY
Ayşen AĞMA

118-T Genel Yönetmen / 2015-2016

ği Bahçeköy’deki arazide yapımını tamamlayarak
ORD.PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY YAŞLI
GÜNDÜZ BAKIM EVİ’ni açtık.
Bu projenin başlıca anlamlarından biri İstanbul’da bir ilk olmasıdır. Bir diğer önemli anlamı ise,
Yaşlı Kreşimize Sarıyer Belediyesi Meclis kararı çıkartılarak Kurucumuz ORD.PROF.DR. FAHRETTİN
KERİM GÖKAY’ın adının verilmesi ve bu ismin
yaşatılması ve Lions logosunun yanında olmasıdır.
Bu proje Lionların ve LCIF’in desteği ile gerçekleşmiştir.
İkinci Ana Hedef Projemiz ise Lionların ve
LCIF’in desteği ile ENGELLİ NAKİL ARACI dır. 10
Mayıs Engelliler Haftasında Omurilik Felçliler Derneği’ne törenle teslimini ve devrini yaptık.

Değerli Lionlar,
Sevgili Leolar,
El ele hep beraber, hedefe HİZMET EDİYORUZ
diyerek çıktığımız yolda;
Dönemimizi ülkenin içinden geçtiği ateş çemberine rağmen müthiş bir enerji ve başarıyla tamamladık.
Dönem başında Başkanlarıma “Enerjiniz enerjim, gücünüz gücümüzdür.” diye seslenmiştim.
Enerji ve güçleriyle harikalar yarattık. Hepimiz
yorgun ama her şeyi unutturacak kadar mutluyuz.
Dönem Başkanları ile yaptığımız hazırlık toplantısında uygulanan anketten çıkan sonuçlara göre
hazırlanan Nisan 2015 tarihinde Genel Kurulumuzda onaylanan programımız başarıyla uygulandı.
Uluslararası Başkanımız Dr.Jitsuhiro YAMADA’nın 100. Yıl programındaki tüm konular tamamlanmıştır.
100. Yılda 100 “Organ Bağışı Kampanyası-BİR
HAYAT DA SEN KURTAR” sloganıyla 500 kişi olarak tamamlanmıştır.
Mülteci Projemiz kapsamında Çocuk ve Annelerin Eğitimi FSM Gençlik Merkezinde 15 Ocak tarihinden beri devam etmektedir.
Programımızda 1 Ana Hizmet Projesi, şartlar uygun olursa 1 Ana Hedef Projemiz vardı.
Ana Hizmet Projemiz olan Yaşlı Kreşimizi 26
Mart tarihinde Sarıyer Belediyesi’nin tahsis etti6

L I O N LIONSTURKIYE.ORG

6 Engelliyi refakatçisiz aynı anda taşıyan lift sistemli Mercedes Sprit aracımız kapılarında Yönetim
Çevremiz, Lions Logosu ve LCIF Logosu ile İstanbul
Caddelerinde dolaşmaya başladı. Bu gururu paylaşmak istedik.
Bana ve Yönetim Çevreme bu gururu ve onuru
yaşatan Yönetim Çevrem Lionlarına madden, manen, bedenen özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor,
Kalıcı hizmetlerin Türk Lionsuna, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
Tüm Yönetim Çevrelerimiz Genel Kurullarını
tamamladılar. Ulusal Konvansiyonumuzu yaptık.
Seçilmiş Konsey Başkanımızı, Konsey Başkan Yardımcımızı, tüm Genel Yönetmenlerimi, Genel Yönetmen 1.Yardımcılarımı, Genel Yönetmen 2.Yardımcılarımı kutlar, başarı dileklerimi iletirim.
Lions sevgi ve saygılarımla.

TURKEY
Selahattin ATAN

118-U Genel Yönetmen / 2015-2016

Dostlarım;
Akıl yaratıcının bizlere verdiği en büyük hediyedir. Aklı; tecrübe, bilgi ve sevgiyle birleştirdiğimizde hikmet sahibi oluruz.
Hayat yolunda akıl ve hikmet yolumuz, vicdan
rehberimiz olsun...
Başarı Nedir?
Başarı;
Sabah uyandığınızda yapacaklarımız için kapıdan uçarak çıkacak kadar heyecan duymaktır.
Sevdiğimiz insanlarla çalışmaktır.
Dünya ile iletişim kurmaktır.
Dostlarım...
“Hayatı Paylaşmak” diyerek başlamıştık döneme.
Hayat; kimi sevdiğimiz, kimi incittiğimizdir. Güven, mutluluk ve şefkattir. Arkadaşlarına destek olmak, nefretin yerine sevgiyi koymaktır. Birbirinin
hayatını güzelleştirmek için çalışmaktır.
Hayat; kıskançlığı yenmek, önemsemeyi öğrenmek ve güven geliştirmektir. Ne dediğin, ne demek
istediğin ve ne yaptığındır.
İnsanlık için uyum içinde onurla çalışmaktır.
(Dignity-Harmony-Humanity)

Hayata renk katmaktır.
İnsanlara bir şeyler hissettirmek, tek ortak noktaları bir “Hayal” olan bir sürü insanı birleştirmektir.
Tıpkı Lions gibi...
Lions bizlerin hayali, rengi, umudu... Yaşam biçimi, hayat tarzı... Geleceğe bıraktığı iz...
Bence başarı; keyiftir... Özgürlüktür ve dosluktur... Başarı aşktır...
Şimdi yeni bir başlangıç zamanı, yeni bir şölen...
Hepinizi Sevgiyle Kucaklıyorum.

Anadolu;
Uygarlıkların beşiği Anadolu...
Köy-köy, il-il, adım-adım Anadolu...
Çağlar boyu Anadolu...
Her şeyin başlangıcı, güneşin doğuşu...
Güç, barış, tunç, beyaz-siyah, karşıtlık, ikili denge...
Gece-gündüz, yaz-kış, sonbahar-ilkbahar...
4 mevsim Anadolu.
Nerede ihtiyaç varsa orada Lions vardır diyebilmek için 3 Lions 5 Leo kulübü kurduk Anadolu’da.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Atatürk bu güzel Anadolu’yu aklı hür, vicdanı hür, fikri
hür Türk gençliğine emanet etti.

MAYIS-HAZİRAN 2016
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118-R Genel Yönetmen / 2015-2016

Özellikle Yönetim Çevremizin tüm kulüplerinin
katkısı ile Ülkemizin son beş yılında yaşamakta olduğu sığınmacılar sorunu ile ilgili, LCIF ve Yönetim
Çevremizin katkılarıyla “LCIF BACKPACK” Mülteci
Sırt Çantası Projesi, hem ülkemizde hem de uluslararası camiada ses getiren bir çalışmayı hep birlikte
gerçekleştirerek süresi içinde sonlandırdık.
Yönetim Çevremiz öğrenci bursları konusunda
da hassasiyetini bir kez daha tekrarlamış ve geçmişte olduğu gibi bu dönemde 350’ye yakın öğrenciye
burs verilmiştir.

Sayın Lionlar Sevgili Leolar
Lion ve Leo Dostlarım
2015-2016 dönemi sona ererken; döneme başlarken duyduğum heyecan ve coşku aynı şekilde
devam etmektedir.
Aslında ülkemizin durumunu göz önüne aldığımızda bu süreçte neler yaşandı neler yaptık, neleri başardık, neleri eksik bıraktık,ülkemizdeki terör
olayları, komşularımızla, Dünya ve kendi dinamiklerimizin bir birleri ile olan ilişkilerine baktığımızda
her nokta ayrı bir sorun yumağı. İç dünyamızda
ülke olarak siyasal ekonomik sorunların yaşandığı
bir dönemin içinden geçmekteyiz.
İşte bu koşullarda öncelikle Atatürk İlke ve Devrimleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel ilkeleri
doğrultusunda heyecanla başladığımız bu dönem
koşusunda temel felsefemiz “ÖZGÜRLÜK, ANLAYIŞ ULUSUSUMUZUN GÜVENLİĞİDİR” ve dönem
sloganımız “BARIŞ, SEVGİ ve ANLAYIŞ” ile hizmet
ediyoruz diyerek çalışmalarımıza başladık.
Dönemimizde oluşturduğumuz takımımız ve Lions ailemizle birlikte büyük bir özveri sevgi ve saygı içinde çalıştığımız arkadaşlarımızla; basın, sivil
toplum, kulüpler arası ilişkiler,üyelerimizin mutlu
günleri, zor günleri, toplantılarımız dış ilişkilerimiz
konusunda başarılı çalışmalara imzamızı attık.
Kulüplerimizin kendi hedefleri, Yönetim çevremizin hedefleri ile Uluslararası başkanın hedefleri
doğrultusunda başarılı çalışmalar yaptılar. Özellikle
çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çevre ve açlıkla mücadele, eğitim, sağlık, kültür sanat ve en
önemlisi üyeliğin korunması konularında çok sayıda aktivite gerçekleştirmişlerdir..
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Dönemimizde Ulusal Bayramlarımız, Dini Bayramlarımız ve özel günlerimiz ile ilgili çeşitli aktiviteler ve toplantılar düzenlenmiş, tanıtım ile ilgili
çok sayıda basın toplantısı ve TV programı yapılmıştır.
Bütün bu çalışmalar yapılırken, Gen. Yön. 1.
Yrd. Cahit Kişioğlu, Gen. Yön. 2. Yrd. H. Tuna
Yükselen ile Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni A.
Altan Tarhan olmak üzere Geçmiş Dönem Konsey
Başkanlarım, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerim, Yön. Çev. Sekreterim Şule Kilit, Yön. Çevresi
Saymanım (Teoman Altay) Önder Barçın, GLT Koordinatörüm 2009-2010 dönemi Genel Yönetmeni
Erdal Eminoğlu Kesim Başkanlarım, Bölge Başkanlarım, Danışmanlarım, Koordinatörlerim, Komite
Başkan ve Komite Üyelerim, GLT ve GMT Takım
üyelerim, Kulüp Başkanlarım ve değerli Lionlar, Leolar, Lion ve Leo eşleri ile Lion-Leo dostlarının destekleri ile Lion olmanın, karşılıksız hizmet etmenin
onur ve gururunu yaşattınız.
Bu dönemde insanlığın barış ve mutluluğuna,
Ülkemizin refahı, güvenliği ve yücelmesi için yapılan çalışmalarda Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönündeki katkılarınızla beraber üyeliğin korunması ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalarınız ve
katkılarınızla yönetim çevremizde birlik, beraberlik,
barış, dostluk, sevgi ve anlayışı egemen kılmak için
göstermiş olduğunuz gayretlere sonsuz teşekkür ve
şükranlarımı sunuyorum.
Olmazsa olmazımız yönetim çevremiz görevlilerimiz özellikle Hasan Alper Bostancı, Eylem Akdölek
ve Sevinç Kuzu’ya ne kadar teşekkür etsem azdır.
Umuyor ve diliyorum ki önümüzdeki dönemler
daha güzel daha aydınlık daha başarılı olacaktır.
En içten Lion sevgi ve saygılarımla.

TURKEY
Av. İlknur KUTUCU

118-K Genel Yönetmen / 2015-2016

DÖNEME SON, HİZMETE DEVAM
Sevgili Lion ve Leo Dostlarım,
2015- 2016 Hizmet döneminin sonuna geldik. Kabine arkadaşlarım ve kulüplerimle el ele çalışırken, olumlu
olumsuz her türlü duyguyu paylaştık. Lions’daki bu paylaşma ve aynı hedefe odaklanma olgusu nereden geliyor
diye düşünüyorum. Paylaşma olgusu ortak genlerden
gelen aile kavramında var. Oysa Lions ailesinin böyle biyolojik ortaklığı yok. Bu aile birbirini tanımayan, farklı
yerlerde yetişmiş, farklı karakterlerde insanlardan oluşan
çok geniş bir topluluktur. Bu insanları aynı duygu ve
amaç etrafında toplamak, aynı hedefe yönlendirmek için
bir “yapıştırıcı” gerekmektedir. Bu yapıştırıcı, “Lions’da
bir lider etrafında kenetlenen takım ruhu” dur.
Bir dönem çok çabuk geçti. Çalışma yoğunluğu içinde zaman çok hızlı akıyor. Geçmiş dönem Genel Yönetmenleri’nden “Daha yapacak çok işim vardı, dönemim
bitti.” sözlerini hep duyardım. Şimdi gerçek anlamını öğrendim. Peki, 118-K olarak neler mi yaptık?
Alzheimer Hasta Konu Evi Projemiz:
118-K Federasyonu’nun en önemli hizmeti olarak içinde Federasyon Merkezi’nin de yer alacağı Bursa’da 3600
m2’lik alan içerisinde üç blokluk “Alzheimer Hasta Konuk
Evi” yapıyoruz. İnşaatın kaba kısmı bitti. Nilüfer Kulübümüzün üyesi Sn. Didem Dikencik’in yönlendirmesiyle,
Bursa’nın tanınmış hayırsever ailelerinden Edip Dikencik
ve Tülin Terzioğlu tarafından 1.500.000₺ tutarında önemli
bir bağış yapıldı. LCIF’den alacağımız fon, Kulüplerimizin
fon yaratan etkinlikleri ve diğer bağışlar ile inşaata devam
etmekteyiz. Ben ve pek çok Lion dostum annelerimizi Alzheimer hastalığından kaybettik. Özel duygularım nedeniyle
de Geleceğe Miras Anıt Eser olacak bu projeyi bitirmeyi çok
istememe rağmen teknik ve bürokratik gerekleri aşamadım.
2016-2017 Dönemi Genel Yönetmenim Sn. Ender Tukay’ın
dirayetli liderliğiyle bu eserin onurla bitirileceğine eminim.
Bu güzel projemizin ilk hazırlıklarını, arsa tahsisini ve
temel atmasını gerçekleştiren Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerim Sn. Mehmet Yavaş’a, Sn. Fatma Öztürk’e, Geçmiş
Dönem Genel Yönetmenim Nejat Yahya’ya, büyük bağışta
bulunan Dikencik Ailesi’ne, bağış ve katkısı bulunan Kulüplere, şirketlere ve şahıslara, inşaatı yürütmek için oluşturdu-

ğum başta Teknik Direktör Nedret Bayramoğlu olmak üzere
Teknik Komitenin tüm üyelerine tekrar teşekkür ediyorum.
Mülteciler İçin “Umut Yolcuları Projesi”
Göçün ne kadar acıklı olduğunu bilen Türk İnsanı, sığınmacıların durumunu bir insanlık dramı olarak görüyor
ve ortaya çıkan önemli ekonomik, sosyal sorunlara karşın
olabildiğince yardımdan yana tavır koyuyor. 118-K Lionları da bu insani yaklaşımın dışında olamadığını gösterdi.
Onların en öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için Çanakkale
Lions Kulübümüz sığınmacı sorununa el atıp bir proje hazırladı, geliştirdi ve ULKB.den 61.300$ bir fon sağlamayı
başardı. Ayrıca, yerel halkın desteği de sağlandı. Beklenenin
üstünde sağlanan bu maddi destek ile mültecilerin misafir edildiği Çanakkale Ayvacık İlçesinde bulunan kampın
açık alanı çelik çatı ile kapatılmış, tuvaletler yapılmış, ihtiyaç
malzemelerinin için konteynerler alınmış, çocuklar için yeni
oyun üniteleri, masa ve sandalyeler sağlanmış, televizyonlar ve projeksiyon cihazı yerleştirilmiş, ayakkabı ve giysiler
alınarak sığınmacılar ve çocukları giydirilmiş, çocuklar için
dershaneler açılarak İngilizce ders veren personel dahi sağlanmıştır. Bu şekilde proje öngörülenin üstünde bir başarı
ile gerçekleşmiştir. Başta Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni
ve Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Sn. Levent Özçer, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni ve Y.Ç. LCIF Koordinatörü
Sn. Neş’e Yıldırım ve Çanakkale Lions Kulübü Birinci Başkan Yardımcısı Sn. Aşkın Değirmenci olmak üzere, emeği
geçen Lion’ları kutluyor ve teşekkür ediyorum. Yeni proje
hazırlığı içinde olan Lion’lara başarılar diliyorum.
Terör Belası Ve Kutuplaşan Türkiye
Öncelikle kaybettiğimiz askerlerimiz, polislerimiz ile
vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet, yaralılarımız için
acil şifalar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde terör devam ediyor. Böyle zor dönemlerde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa dahi, gün birlik-beraberlik
günüdür. Devletimizin yanında yer alıpdevlet kavramı ile
iktidar kavramının farklı olduğunu unutmamalıyız.
Sevginin Aydınlattığı Yolda El Ele Hizmete Yürüdük
Genel Yönetmen olarak, başarılı olup olamadığıma elbette kendim karar veremem ama dönemim içinde Kabine arkadaşlarım ve Kulüp Başkanlarımla sevgi beraberliği
içinde çalıştığımı düşünüyorum. Her şeyin temelinde sevgi
vardır. Bu inançla dönem sloganımı “Sevginin aydınlattığı
yolda el ele hizmete yürüyelim” olarak seçmiştim. Sevgi
ile el ele yürüdüğümüz başta yakın çalışma arkadaşlarım,
Yönetim Kurulu üyelerim, Genel Yönetmen Birinci Yardımcım ve Seçilmiş Genel Yönetmenim Sn. Ender Tukay,
Genel Yönetmen İkinci Yardımcım Sn. Ali Özerk, Y.Ç.
Sekreterim Sn. Gül Liman ve Y.Ç. Saymanım Sn. Deniz
Güney olmak üzere emeği geçen tüm Kabine arkadaşlarıma, Kulüp Başkanlarıma, tüm Lionlarıma ve Leolarıma
candan teşekkür ediyorum. Bir dönem boyunca uyum
içinde çalıştığımız başta Konsey Başkanım Sn. Banu Tuzgiray olmak üzere, Dönem Genel Yönetmen arkadaşlarıma
birliktelikleri ve içtenlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.
Her veda yeni bir başlangıçtır diyerek tüm Lions Aileme en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, barış ve huzur
içinde bir Türkiye, bir dünya diliyorum.
En içten Lions Sevgi ve Saygılarımla.
MAYIS-HAZİRAN 2016
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118-E Genel Yönetmen / 2015-2016

Değerli Lions Ailem
Genel Yönetmen olurken şöyle demiştim “Her
Temmuz Lions yeniden kurulur , her Temmuz taze
bir başlangıçtır. Gerçekten de Hawaii konvansiyonundan çiçeği burnunda bir Genel Yönetmen döndüğümde taze bir başlangıç yapmıştım. Göreve başlar başlamaz dönem görevlilerini toplayıp, kabine
toplantısına kadar Dönem programım doğrultusunda komitelerden Çalışma Programlarını yapmalarını
istemiştim. Programlar hazırlandı, kabine toplantısında Lion’lara sunuldu ve düğmeye basıldı. Kulüplerimiz hızlı bir şekilde hizmet aktivitelerini yapmaya
başladılar ve birbirinden güzel, birbirinden anlamlı çalışmaları toplumun hizmetine sundular. Sayılı
günler çabuk geçer derler gerçekten de hızla akan
bir zaman içinde, hizmetler birbirlerini kovaladı ve
hizmet yarışı hızlı bir şekilde devam etti ve her başlangıcın bir de sonu olduğu gibi dönemimizin de
sonuna gelindi. Sizlere burada kulüplerimizin tüm
hizmetlerini anlatacak değilim. Onları Yönetim Çevremizin Ekim ayında yapılacak olan Mali Konvansiyonunda sunacağım Faaliyet Raporumda yazacağım.
Ancak, dönem içinde Kulüplerimizle birlikte yapılan ve tüm Yönetim Çevrelerine öncülük ettiğimiz ve
Dünya Başkan’ımız Dr. Yamada’nın yüzünü güldüren ve da takdirle karşıladığı bir hizmetimizden de
söz etmeden geçemeyeceğim.
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Hepinizin bildiği gibi sınırlarımızda bir insanlık
dramı yaşanmakta ve yapılan katliamlardan kaçan
2-3 milyona yakın Suriye vatandaşı ülkemize sığınmaktadır. Sadece kamplarda kalmayan ve tüm şehirlerimize yayılan Suriyeli mülteciler çok zor şartlar altında yaşamaktadır. İşte bu acı gerçeği gören
Yönetim Çevresi kulüplerimiz (Başta Mavi Haliç
Lions Kulübü) geçen dönemden başlayarak önce
İsveç Lionlarından temin edilen fonlarla (geçen dönem yaklaşık 250.000TL , bu dönem 300.000 TL)
gerek kamplarda (Cizre vs ....) ve gerekse şehirlerde yaşayan binlerce mülteciye erzak dağıtımı yapmıştır. Daha sonra LCIF mülteci fonundan temin
edilen 130.000 $ ile İstanbul Esenler’de Mülteci
ailelere hizmet veren bir merkeze Bilgisayar sınıfı
ve yine Esenler’de ve Mersin’de Mülteci çocuklar
için iki Çocuk yuvası açmıştır. Ayrıca İstanbul Esenler, Okmeydanı, Sütlüce, Piyalepaşa, Sultanbeyli ve
Mersin’de de eğitim gören 2000 civarında mülteci
öğrencilere kırtasiye ve ailelerine erzak dağıtımı
yapılmıştır. Esenler’deki mülteci hizmet merkezini
ve bilgisayar sınıfını Uluslararası Başkan’ımız Dr.
Yamada gezerken beğenmiş ve yapılanlardan çok
mutluluk duyduğunu beyan etmiştir. Ayrıca mülteci
ailelere yapılan erzak dağıtımına da katılmıştır.
Lions’un “Kendinden daha az şanslı insanlara hizmet etmek” düşüncesini yerine getirmiş olmaktan çok
büyük mutluluk duymaktayız. Bu konudaki hizmetler
dönemimiz sonuna kadar da devam edecektir.
Değerli dostlarım, az önce de söylediğim gibi
artık dönemimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak Lions’ta dönemler biter Lions bitmez. Temmuz
ayında Lions yeniden kurulacak ve taze bir başlangıç daha yapılacaktır. Temmuz ayında taze bir
başlangıç yapacak olan tüm Genel Yönetmenlerimi
kutluyor ve kendilerine başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum.
Hizmette kalın, Mutlu kalın, Sağlıklı kalın
En derin Lions Sevgi ve saygılarımla
Sevgi ve Saygılarımla,

TURKEY
İsmet ÖZER BALTA

118-Y Genel Yönetmen / 2015-2016

Sevgili Lions Ailem (Lion’lar ve Leo’lar)
2015-2016 çalışma dönemimiz başlarken, MD
118 Konfederasyon sayfamızda duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Geriye dönmektense,
geçmişten dersler çıkararak daima ileriye doğru
bakmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaman daima ileriye doğru akar.
Bizler Lionistik çalışmalarımızı Atatürk’ün dediği gibi kendimiz için değil bağlı bulunduğumuz
toplumda pozitif algı ve farkındalık yaratmak üzerine konumlandırmalıyız. Çalışmamızdaki başarının sırrı, mümkün olduğu kadar çok insanı fikir
ve hizmetlerimizle etkilemek olmalıdır. Bu nedenle
her zaman için doğru stratejiler geliştirmeli ve geleceği mutlaka yakalamalıyız. Gerçekleştireceğimiz
hizmetlerimizde, minimum hatayı ve maksimum
faydayı amaçlamalıyız. Lions’un bir yaşam biçimi
olduğunu asla unutmamalıyız. Tüm Lion arkadaşlarımız, Lion olmanın sorumluluğunu bulundukları
her ortamda taşımalıdır.
Uluslararası Başkan’ımız Sn. Ln. Dr. Jitsuhiro
YAMADA’nın sloganı “Diginity, Harmony, Humanity” dir.
Yani “Saygınlık, Uyum, İnsanlık”… İşte bu üç
kelime, tüm dönem çalışmalarımızda bizlere ilke
ve rehber olmuştur. Sivil toplum örgütlerinde insan
odaklı yaklaşımla uyum, saygınlık ve sadakatle çalışıldığı zaman kurumsal başarıyı yakalamak mümkündür. Ben merkezli çalışmalardan uzak durup,

sadece biz merkezli çalışmalar icra edebilirsek kurumsal olarak, ilerleyebiliriz. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de son derece doğru şekilde ifade ettiği
gibi “Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi
yener”
Bizler uluslararası iş birliği ve toplumun katılımı
ile gönüllü hizmetler vererek, insanlığın ihtiyaçları
için tüm insanlar arasında bir anlayış ruhu yaratma
ve geliştirme amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Buradan hareketle hizmetlerimizi dil, din ve
ırk gözetmeksizin yaparken, iç dinamiklerimizde
de üyelerimizin mutluluğu ve kulüplerimizin özgürleşmesi temel hedefimiz olmalıdır. Lions’ta adil
ve eşit olmanın da bir ilke olduğuna inananlardanım. Bu nedenle “Adil insan odur ki dışlanmayı ve
yalnız kalmayı göze alabilendir” ilkesiyle hareket
edebilenlere büyük saygı duymaktayım. Aynı zamanda çağımızda hızla değişen dinamiklere uyum
sağlayabilmeliyiz.
Aslında değişmeyen tek şey değişimin kendisidir, o zaman değişime önce kendimizden başlamalıyız. Lionlar olarak, gelişen ve globalleşen dünyada olumlu değişimler konusunda örnek olmalıyız.
Lions bir liderlik okulu ise daima yeni liderlere
yol açmalıyız. Toplum kendi liderlerini tarafsızca ve
sağduyu ile seçmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en derin
saygılarımı sunarım.
Sevgi ve Saygılarımla,

MAYIS-HAZİRAN 2016

LION

11

TURKEY

Finlandiya’da Lions Quest için
Yüksek Notlar
Cassandro Rotolo
Çeviren: Ayşegül Erengil

S

osyal Duygusal öğrenmenin, zorbalık, madde
kullanımı gibi davranış problemlerini azalttığı
ve öz-disiplin ve çatışma çözümleri gibi olumlu davranış kalıplarını artırdığı kanıtlanmıştır. Lions
Quest, LCIF’in sosyal-duygusal öğrenme programıdır (SEL), ve Lions’un Finlandiya’daki MD107 bölgesinde başarıyla uygulanmıştır. Finlandiya Hükümeti MD’107 programını çocuklar için eğitim müfredatına lider olarak tanımlamıştır, hatta Eğitim ve
Kültür Bakanlığı MD 107’ye öğretmen eğitim atölye
çalışmalarını yönetebilmesi için bir bağışta bulunmuştur.
Lions’un yerel katılımı Lions Quest’in başarısının
anahtarıdır ve 20 yılı aşkın bir süredir Finlandiya Lionları, Lions Quest’i büyütmek ve desteklemek için
6 milyon doların üzerinde artırmışlardır.
1991 yılındaki ilk atölye çalışmalarından bu
yana, 16.000’in üzerinde öğretmen Finlandiya’da
programı uygulamak için
eğitilmiştir. Sekiz sertifikalı eğitmen ülke genelinde
öğretmen yetiştirme çalışma atölyelerine ev sahipliği
yapıyor. Öğretmenler çok
kültürlü sınıflarda çalışmak,
farklılıklara odaklanmak ve
mülteci çocukların eğitim
ihtiyaçlarını belirlemek için
eğitildiler.

önlenmesi için bir rehber hazırladılar. “Sorumluluk
Benim” çocuklara sadece kendilerini çevrimiçiyken
nasıl koruyacaklarını öğretmiyor aynı zamanda onları başkalarını incitmekten vazgeçiriyor.
Bundan da öte Programın alınmasıyla, Finlandiya Lionları SEL Araştırmalarında küresel lider oldular. Helsinki Üniversitesi ile işbirliğinde MD 107,
Lions Quest eğitiminin, öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için, öğretmenlerin
yeteneklerinin yapılandırılmasında etkin olduğunu
gösteren bir çalışmayı yönetti. Bu araştırma ‘’European Journal of Social and Behavioral Science’’ dergisinde yayınlandı.
Finlandiya’daki Lion liderleri, Lions Quest için
yerel Lionlar ile birlikte çalışıyorlar ve Lionların bir
hedefe adandığında, neleri gerçekleştirebilecek olduklarına bir örnek olarak hizmet ediyorlar.

Finlandiya Lionları, Lions
Quest’i gençlik sporlarına
odaklanmak için geleneksel
sınıflar olmanın ötesinde genişlettiler. Aynı yönde öğretmenler eğitildiler, antrenörler iyi sportmenliği, takım
çalışması ve çatışma çözümlerini teşvik ettiler.
Günümüz öğrencilerinin
değişen ihtiyaçlarının anlaşılmasıyla, Lionlar internet
güvenliği ve siber saldırıların
12
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Finlandiya’da, gençlik hokeyi koçları buz üstünde canlı Lions Quest dersleri veriyorlar.
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Başkandan Mesaj
Ekvator, Quito’da büyük bir okula yaptığım son ziyaretim,
bana Lions Wuest’in ne kadar güçlü olabileceğini hatırlattı. Lions Quest’in oradaki çocukların davranışlarını ve
performanslarını ne kadar geliştirmiş olduğunu görmek
muhteşemdi.

Resmi Duyuru
2016 International Convention,
Fukuoka, Japan
Aşağıdaki Uluslararası Tüzük ve Yönetmelik değişiklik teklifleri
2016 Uluslararası Konvansiyonunda delegeler tarafından
oylanmak üzere duyurulmaktadır.

MADDE 1:

Onların baştaki başarısının anahtarı okul yönetiminin değişmez desteğidir. Tüm öğretmenler eğitildi. Onların benzersiz yaklaşımları ile tüm danışmanlar, okul hemşireleri
ve bazı yöneticiler eğitildiler. Bazı aileleri eğittiler ki; bu
eğitimlerin evde devam ettiği anlamına gelmektedir. Bir
problem olduğunda, ilgili herkes konu ile etkin bir şekilde
baş edebilir.
Lions Quest’le ilgili en büyük şeylerden biri, onun esnekliğidir. Müfredat sınıfa özgüdür. Ve diğer konularla birlikte
ya da kendine özgü öğretilebilir. Günlük, haftalık ya da ara
sıra öğretilebilir. Lions Quest her okulun ihtiyaçlarını karşılamak için adapte edilebilir.

BU MADDEYİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE
DEĞİŞTİRELİM Mİ?
DEĞİŞİK HALİ; 2016-2017 döneminden
başlamak kaydıyla, Uluslararası Tüzüğün
IX. Maddesi olduğu gibi kaldırılarak
madde numaraları uygun şekilde
kaydırılacaktır.
MADDE 2:

Benim fikrim, bu esneklik programın en büyük zayıflığıdır. Diğer sınıflar devam etmekte ve önceki dersler üzerine
inşa etmekte iken, periyodik olarak öğretilmektedir. Sadece Bir yıl için, diğer konuların da her sınıfta öğretildiği
bir şekilde uygulanabilir. Ben part-time bazında kullanıldığında, programın tam potansiyeline ulaşamayacağından
endişe duyuyorum.
Nasıl olmuş olursa olsun Lions Quest’i öğretmek için seçmiş olan okullara minnettarım. Fakat daha büyük etki için
lütfen okullarınızı Lions Quest’i düzenli olarak ve birden
fazla sınıf seviyesinde öğretmek için uzun dönemli çalışmalar yapmak için teşvik ediniz.
Biz Lionlar olarak Lions Quest’ile gurur duyuyoruz. Biz
Lions Quest’i daha fazla okul ve sınıfa yayma ihtiyacı
duyuyoruz bu şekilde daha fazla genç insana ulaşabiliriz
ve onlarda pozitif bir etki bırakabiliriz. Umuyorum ki; Finlandiya’daki Lions Quest hakkındaki bu hikayeyi okumak
size de yerel programlarınızın daha aktif hale gelmesi için
ilham verir.

Joe Preston,
LCIF Başkanı

PROGRAM VE HİZMETLERİN DAHA
ESNEK FONLANDIRILABİLMESİ İÇİN
ACİL DURUM FONUNDAKİ KISITLARIN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN ÖNERİ. (BU
ÖNERİNİN KABUL EDİLMESİ İÇİN 2/3
ÇOĞUNLUK GEREKMEKTEDİR)

İDARİ YÖNETİCİLERİN ATANMALARINA
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ. (BU
ÖNERİNİN KABUL EDİLMESİ İÇİN
ÇOĞUNLUK YETERLİ OLMAKTADIR)
BU MADDEYİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE
DEĞİŞTİRELİM Mİ?
DEĞİŞİK HALİ; 2016-2017 döneminden
başlamak kaydıyla, Uluslararası
Yönetmeliğin III. Maddesinin 3. Bölümü
“senior executive administrator and/or
executive administrator, treasurer and
secretary, and such other” yazısının,
“administrative” terimiyle değiştirilmesi
şeklindedir.

MADDE 3:

‘PUBLIC RELATIONS’ HALKLA İLİŞKİLER
KOMİTESİNİN ADININ ‘MARKETING
COMMUNICATIONS COMMITTEE’
PAZARLAMA VE İLETİŞİM KOMİTESİ
OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN
ÖNERİ. (BU ÖNERİNİN KABUL
EDİLMESİ İÇİN ÇOĞUNLUK YETERLİ
OLMAKTADIR)
BU MADDEYİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE
DEĞİŞTİRELİM Mİ?
DEĞİŞİK HALİ; Uluslararası Yönetmeliğin
IV. Maddesinin 1(i). Bölümü “Public
Relations” kelimesinin kaldırılarak yerine
“Marketing Communications” ibaresinin
konulması.
MAYIS-HAZİRAN 2016
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Engelli Nakil Aracı

Başkan Yardımcıları bilgilendirme toplantımızda
yapılan anketten çıkan sonuca göre dönem başkanları %78 lik oyla engelli rehabilitasyon merkezi
istediler. Mart 2015 tarihinde Devlet İstatistik Ens.
alınan verilere göre yeterli yeterli rehabilitasyon
merkezlerinin olduğunu ancak taşıma sorunundan
dolayı %7-8 kapasite ile çalıştıklarını tespit ettik.
Çalışmalarımızı bu yönde başlattık. OFD’nin 8 atölyesini gezerek merkezde eğitim gören sayısının azlığı araştırmalarımızı doğruladı ve hedef projemizin
engelli nakil aracı olmasına karar verdik.

Bu imkanla 6 engelli genç haftada, 6 engelli x 3
x 2 dönem olmak üzere 12 genç 3 aylık eğitimle
meslek edinecekler. Bu rotasyonla yılda kaç kişilere ulaşacağız ve 118-T Yönetim Çevresi Ana Hedef
Projesi olan Engelli Nakil Aracı 10 Mayıs Engelliler
Haftasında Lionsların ve LCIF desteği ile Omurilik
Felçliler Derneği’ne törenle teslimi ve devri yapılmıştır.
6 Engelliyi refakatçisiz aynı anda taşıyan Lift sistemli Mercedes Spirit aracımızın kapılarında Yönetim
Çevremiz, Lions Logosu ve LCIF Logosu ile İstanbul
Caddelerinde dolaşmaya başlamıştır.
KALICI HİZMETLERİN TÜRK LIONS’UNA ve İNSANLIĞA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ.
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118-U Beysukent Lions Kulübü Etkinlikleri

Beysukent Kulübü olarak 16 Mart tarihinde Çamlıdere doğa dostları derneği ile birlikte Osmansin
İlköğretim Okulu ziyaret edildi, hem yapımı sağlanan ilk ve ortaokul tabelaları teslim edildi, hem çocuklara çeşitli hediyeler verildi hem de aynı okuldan bir grup öğrenci Yenimahalle Belediyesi’nin de
desteği ile Ankara’da sinema salonuna getirilerek
ilk kez sinema seyretmeleri sağlandı.

Beysukent Kulübü olarak Ekim ayında Doğa Dostları Derneği ile birlikte, İlköğretim ve Kardeş Okul
Projesi içerisinde Çamlıdere’ye gezi düzenlendi ve
kırtasiye, spor malzemesi ve kıyafetten oluşan 20
adet koli teslim edildi Ayrıca Aşağı Mahmutlar ve
Osmansin İlköğretim Okulları’nda göz eşeli taramaları yapılması için materyaller bırakıldı ve eğitimcilere gerekli bilgilendirme yapıldı.

Beysukent Kulubü olarak Kırıkkale Özel Değirmenci Bakım Merkezi ziyaret edildi ve orada bulunan
yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere çeşitli hediyelerin
takdimi sağlandı.

MAYIS-HAZİRAN 2016
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Tatlı Rüya
Çeviren: Elif Eroğlu

Sanat yoruma açıktır, ancak Çin’den Yumo Zhu barışın; üzerinde
kirazlar olan, lezzetleri taşıyan bir kek gibi tatlı bir anlaşma olmasını
öneriyor gibi görünüyor. Her durumda, Yumo 2015-16 Lions Uluslararası Barış Posteri Yarışması büyük ödül kazananı olarak seçildi. Bu
yarışmanın teması “Barışı Paylaşın”dı. 2016-17 döneminin teması ise
“Barışın Kutlanışı” olarak belirlendi. 15 Kasım tarihi itibariyle 11, 12 ve
13 yaşındaki öğrenciler yarışmaya katılabilirler. 25 yıldan uzun süredir,
yaklaşık 100 ülkeden milyonlarca çocuk Lions kulüplerinin okullardaki
ve gençlik gruplarındaki sponsorluklarıyla bu yarışmaya katıldı.
Detaylı bilgi için lionsclubs.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Birleşmiş Milletler
Güney Afrikalı
Günü Cinsiyet Eşitliğine Çocuk Kompozisyon
Odaklanmıştı…
Yarışmasını Kazandı
Çeviren: Danyal Kubin, PDG.

Çeviren: Ayşegül Eregil

Tennille Amor Birleşmiş Milletler gününde
‘Lion’ adlı şarkısını seslendirdi.

Joel Greek, kompozisyonunu Mart ayında Birleşmiş Milletler ile
Lions Günlerinde okurken…

T

G

arihinin en büyük katılımı olan 700 Leo, Lion
ve konukların katılımıyla gerçekleştirilen, 38.
Yıllık Birleşmiş Milletlerle Lions Günü Mart
ayında New York’ta kutlandı. Konuşmacılar cinsiyet eşitliği ve barış konuları üzerine odaklandılar.
Uluslararası Başkan Dr. Jitsuhiro Yamada BM Kadın
Bölümü ile Lions arasındaki, eşitsizlik ve şiddeti engellemeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasını imzaladı.
İçlerinden BM Ekonomik ve Sosyal İşler Sekreter
Yardımcısı Thomas Gass, BM nin sosyal alandaki
sürdürülebilir hedeflerini anlattı. Geçmiş Uluslararası Başkan Jim Ervin, Carter Center ve Syed Mahmood Kazmi, Pakistan vakıfları ile Lions’un gençlik
üzerine yaptıkları çalışmaları anlattı.
Uluslararası Kompozisyon ve Barış posteri yarışmalarının birincileri de açıklandı. Buna göre kompozisyon yarışmasını Cape Town, Güney Afrika’dan
Joel Greek ve Barış Posterini Çin’den Yumo Zhu
kazandı. Lions’un BM nezdindeki temsilcisi Geçmiş
Uluslararası Başkan Al Brandel’in ev sahipliği yaptığı etkinlik katılımcıların coşkusuyla sona erdi.
Lions 1945’deki kuruluşundan beri Birleşmiş
Milletlerde temsilci bulundurmaktadır.

örme engelli gençler arasındaki kompozisyon yarışmasının büyük ödülünün bu seneki sahibi Güney Afrika’da yaşıyor ve 6
yaşındayken fark edilen bir beyin tümörü sonucu
görme yetisini kaybetmiş. 12 yaşındaki Joel Greek,
2015-2016 Genç Görme Engelliler için Lions Uluslararası Kompozisyon yarışmasının birincisi oldu.
Athlone Körler Okulunun altıncı sınıfında, eşitsizliği
ve ayırımcılığı ortadan kaldırarak barışı paylaşmanın
önemi üzerine 500 kelimelik bir kompozisyon yazdı.
’’Ben engelli genç bir erkek çocuğuyum, ailemdeki
tek engelli… Yine de onlar beni hiçbir şey yapamayacağımı bildikleri gibi kabul ediyorlar.’’ Bir gözü
görmeyen ve diğer gözü az gören Joel, “Bizim dünyayı değiştirecek fırsatımız var’’ dedi. Joel 5000 USD
alacak ve Haziran ayında Fukuoka Japonya’da yapılacak olan 99. Uluslararası konvansiyonda onurlandırılacak. Ödül Mart ayında, New York’ta, Birleşmiş
Milletler ile Lions Günlerinde açıklandı. Törene Joel,
annesi, Cape Town’daki okulundan bir sekreter ve
sponsor Gordon Bay Lions Kulübün Başkanı James
Lang katıldılar.
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Muş İlimizdeki
Çocuklarımızın Minik
Ayakları Lion’lar
Sayesinde Isındı…

Siirt Kurtalan Yoldurağı
Köyü İlkokulunun Artık
Bir Fotokopi-Yazıcı
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.

Yaşlılarımızla Buluştuk…

Ankara Yenimahalle Lions Kulübü üyelerince
10 Ocak 2016 tarihinde Muş ilimizde Kardelen Rehabilitasyon Merkezi, Elmakaya İlköğretim Okulu
ve Ahmed-i Hani İlköğretim Okulu’ndaki ihtiyaç
sahibi öğrencilere 50 çift bot temin edilmiştir. Çocuklarımıza bu sevinci yaşatan olayı organize eden
başta Fatma Demirkol ve Yaşar Işık olmak üzere
katkıda bulunan tüm üyelerimize, Lion dostu konuklara minnet ve şükran duygularımızı sunarız.
Bu aktivite Lion Tam Zamanında aktivitesi olarak
gerçekleşmiş ve 118-U Genel Yönetmen 1. Yard.
Ömer Ruhi Eryurt tarafından başkanımıza tebrik ve
teşekkür mesajı gönderilmiştir.
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Yenimahalle Lions Kulübü üyeleri , Yaşlılar Haftası’nda 22 Mart 2016 Salı günü saat 14.30 da Ankara Demetevler Fatma Uçer Huzur evini ziyaret
etti. Burada, yaşlılarımızla buluşulup, sohbet edildi.
Ziyaret esnasında yaşlılarımızın bazı ihtiyaçları da
karşılandı.

TURKEY

118-U Mersin Mezitli Lions Kulübü’den Etkinlikler

Edremit Lions’tan Cezaevlerine Kitap Bağışı

Ln. Deniz AKAR Edremit Lions Kulübü Başkanı

Hizmet ediyoruz sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığımız ve Edremit Lions Kulübünün öncülüğünü yaptığı, cezaevlerine kitap bağışı aktivitemize 1500 aşkın roman,hikaye ve bilgi kitapları haricinde eğitim amaçlı kullanılmak üzere bilgisayar, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, giyim eşyası
ve sarf malzemeleri verilmiştir. Aktivitemize destek veren tüm Lionlara ve kulübümüze teşekkür ediyoruz.
MAYIS-HAZİRAN 2016
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Kozyatağı Lions’tan
Yerli Malı ve Tutum
Haftası Etkinliği

17 Aralık 2015 118-Y Yönetim Çevresi, Kozyatağı
Lions Kulübü olarak Küplüce Lions İlkokulu, 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.

Fulya kulübü LIONS QUEST’e sponsor olmuş maddi manevi tüm desteğimizi vererek öğretmenlerimizin eğitimine katkı sağlamaya çalışmıştır
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Güneş Leo’dan Otizm
Farkındalığı

2 Nisan 2016 – Dünya Otizm Günü’nde farkındalık
yaratmak için sponsoru olduğumuz İstanbul Güneş
Leo Kulübümüzün gençleri el ele verip otizmli,
down sendromlu ve 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.

Kulübümüz engelli çocuklarla beraber sevgi parkında oyunlar ve yarışmalar tertip etmiş arkasından
güzel bir yemek ile beraber günü keyifli bir şekilde
noktalamıştır

TURKEY

Dickens’a Özgü Çocuk İş
Gücü Draması
Çeviren: Hülya Eksert

Azimle Savunan Genç
(Avustralya)
Çeviren: Ekin Duran

Aidan Barry kolları 6 inç (15,4 cm) olmasına rağmen golf
oynuyor.
Babası işe göndermeden önce annesi Yasir’i yatıştırıken…

H

assas ve zeki bir genç olan Pakistan’lı Yasir, ilaç
bağımlı babasının zoruyla okula bırakmış ve pis
gürültülü bir atölyede çalışmaya başlamıştır. Yasir görevşinas bir şekilde işe devam ederken bir gün aklına okul günleri gelir ve acı acı ağlamaya başlar.
Bu Lion Kulüplerinin sponsor olduğu ve çocuk iş
gücü üzerine insanın içine işleyen bir drama olan “Küçük Eller” projesinin konusunu teşkil eder. Drama, ünlü
bir Pakistanlı yazar tarafından kaleme alınmış ve İslamabad’da Pakistan Milli Sanatlar Konseyine ait mükemmel
donanımlı bir oditoryumda bir Lion yönetiminde sahneye konulmuştur. Pakistan dünyada çocuk işçiliğinin hızla
yükseldiği ülkelerden biridir ve 90 dakikalık drama profesyonel aktörler tarafından Haziran’ın 12’si olan Dünya
Çocuk Emeğine Hayır Günü’nde sergilenmiştir.
İslamabad Kenti Lions Kulubü geçici Başkanı Iftikhar
Ahmed demecinde “Çalışan çocuk ve gençlerimiz yeterli
eğitim imkânından yoksun kalıyor ve suistimalin çeşitli
biçimlerine maruz kalabiliyorlar, Sanat icra etmenin halka
mesaj vermek adına en iyi ortamı sağladığı kanısındayım.
Bu şekilde hem üye sayımızı arttırabilir, hem de Lion’ların
iyi imajını halka aktarabiliriz.” dedi.
Gösterinin prodüktörü Ahmed, oyun yazarı Aslam
Mughal’ın senaryosuna genel fikirlerle katkı sağladı ve
oyun UNICEF ve Birleşik Devletler elçiliğinden gelen görevliler dâhil 500 kişi tarafından izlendi.
Oyun zalim figürler barındırsa da iyimser bir sonla
tamamlandı. Çalıştırılan bir diğer çocuğun ölümünde seyirciler şokla sarsıldı. Bu durum Yasir’in babasının kalbini
yumuşattı ve bir Lion’un mali açıdan aileye yardım etmesiyle Yasir okula geri dönüş yaptı. Yasir okul dönemi
bittikten sonra, çocuk emeğine son verdiren bir Lions topluluğuna katıldı.

A

idan Barry yeterince uzun zamandır golf oynayan ancak sahip olduğu engelden dolayı
ancak belirli bir uzmanlığa ulaşabilmiş olan
17 yaşında bir gençtir. Sahip olduğu bu engel onun
ortalama bir golf oyuncusuyla arasındaki farkı ortaya koymaktadır.
Aidan görme ve duyma problemleri çekmektedir. Bunun yanı sıra kendi tabiriyle astıma benzettiği
bir akciğer problemi vardır. Kolları ise sadece birkaç inç uzunluğundadır. Aidan’ın tıbbi olarak çektiği zorluklar doğumundan sadece iki hafta sonra
gerçekleşen, aynı zamanda geçirdiği 6 operasyonun
ilki olan, açık kalp ameliyatı ile başladı.
Aidan golf oynamaya 7 yaşındayken başladı ve
annesi Bernadette’nin kurul üyesi olduğu Güney
Avustralya Engelliler Rekreasyon ve Spor kulübünde oynuyor. Ailesi Avustralya’nın beşinci büyük
şehri olan Adelaide’ın banliyolarından biri olan Marion’da yaşamaktadır.
Adelaide Lions Kulübü Aiden’in azmine hayrandır. Aiden kendi tarzında bilgisayar terminolojisini
kullanarak hayatı şöyle tanımlamaktadır: Fiziksel bir
engele sahip olmak hayatı “Zor Mod”da oynamak
gibidir.
Aiden başarılı bir öğrencidir. Amacı hukuk okumak ve paralimpik olimpiyatlarda altın madalya kazanmaktır. Bu sırada Aiden’in hayatı Lions’un bağışladığı 45,000 Avustralya doları (US$32,000) ile ona
sağlanan asistan köpekle oldukça kolaylaşmıştır. Bu
asistan köpek ona eşyalarını taşımasına, yaya geçitlerinde trafik ışığı butonlarına basmasına ve hatta
çamaşır makinesinden eşyalarını çıkarmasına yardımcı olmaktadır.
MAYIS-HAZİRAN 2016
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Haziran 2016 Konvansiyonu Dünya Başkan
Yardımcılığı Adayları
İkinci ve Üçüncü Başkan Yardımcısı Adayları
Yayına girdiğimiz an itibariyle, İkinci Başkan Yardımcılığı görevi için Üçüncü Başkan
Yardımcılığı için ise altı aday bulunuyor. Seçimlerin Japonya’nın Fukuoka kentinde
yapılacak olan 99. Uluslararası Konvansiyon sırasında 28 Haziran’da yapılması
planlanıyor.  

İkinci Başkan Yardımcısı Adayları
Salim Moussan
Lübnan, Beyrut kökenli
Salim Moussan, 1997-1999
yılları arasında Uluslararası
Direktör olarak hizmet verdi.
Beyrut St. Gabriel Lions
Kulübü üyesi olarak, iki kez
Yönetim Kuruluna ve Grup
Liderliğine atanmış ve çeşitli
liderlik forumlarını yönetmiştir.
Kendisi, 91 ülkeye ziyarette
bulunmuştur ve 3 yabancı dil
bilmektedir. Ard arda 27 Uluslararası Konvansiyon’a 62 bölge
forumuna ve 40 dan fazla bölgesel konferansa katılmıştır.

Gudrun Bjort Yngvadottir
İzlanda Gardabaejar’den
Gudrun Bjort Yngvadottir,
2010-2012 yılları arası
Uluslararası Direktörler
kurulunda görev aldı.
Gardabaejar Eik Lions
Kulübü üyesi olarak, İzlanda
Üniversite’sinde sürekli olarak
Eğitim Enstitüsü Direktör
Yardımcısı pozisyonunda olup,
fakülte üyesi ve birçok Lions
Liderlik Enstitüsü ve Uluslararası Konvansiyon’da takdimcidir.
Bir Progressive Melvin Jones dostu olarak birçok sosyal
ve profesyonel organizasyonda aktiftir ve birçok LCI ödülü
bulunmaktadır.

Walter R. “Bud” Wahl
Illinois, Streator’dan Walter R. “Bud” Wahl 2003-2005 yılları
arasında Uluslararası Direktör olarak hizmet verdi. Kendisi vakfın
sağlık bakım alanında Risk Yöneticiliği ve Koordinatörlüğü’nü
yaparak emekli olmuş, aynı zamanda Streator Hardscrabble
Lions Kulübünün de kurucu üyesidir. Wahl, ayrıca Progressive
Melvin Jones Dostu programı kapsamında birçok profesyonel ve
topluluk organizasyonlarında aktif olarak görev alıyor. 2011 USA/
Canada Lions Leadership Forum’unda Başkan ve SightFirst
Kampanyasının Ulusal Koordinatör’ü 2012 Seçim Komitesi
Başkanı ve birçok ulusal ve uluslararası seminerlerin yönetici ve
sunucusudur.
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Üçüncü Başkan Yardımcısı Adayları
Jung-Yul Choi
Kore Cumhuriyeti Busan
kentinden Jung-Yul Choi,
1996-98 yılları arasında
Uluslararası Direktör olarak
görev yaptı. Emlak şirketi
yöneticisi olan Jung-Yul Choi,
1977 yılından bu yana Busan
Jaeil Lions Kulübü üyesidir ve
95. Uluslararası Konvansiyonu
ile 39. OSEAL Forumunun
Kabul Komitesi Başkanlığı
yapmıştır. Kendisi ayrıca insani ortak sıfatıyla Progressive Melvin
Jones Dostu olup, İyilik Elçisi ödülü sahibidir. Busan Spor Birliği
müdürü ve Dong-A Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkan
Yardımcısıdr.  

Patricia ‘Patti’ Hill
Psikolog olan Kanada
Edmonton’dan Patti Hill
Edmonton Host Lions Kulübü
üyesidir. 2007-2009 arası
Uluslararası Direktör olarak
görev gören Bayan Hill, 2.
SightFirst Kampanyası’nın
çok uluslu koordinatörü, USA/
Kanada Lions Liderlik Forum’u
Komite Üyesi ve Lions Kuzey
Alberta Göz Araştırması
Enstitüsü Geçmiş Direktörü ve birçok konvansiyon ve forumların
sunucu ve yöneticisidir. Progressive Melvin Jones Dostu olup,
GLT Tüzüksel Bölge 2 Lideri’dir ve bu sıfatla İlham Veren
Kadın ödülünü almıştır. Kendisi birçok profesyonel ve sosyal
organizasyonlarda aktif görev yapmaktadır.

Rosane T. Jahnke
Rosane Teresinha Jahnke
2008 – 2010 yılları arasında
Uluslararası Direktörler
kurulunda görev yapmıştır.
Brezilya Jaraguá do Sol
Lions Kulüp üyesi olan
Bayan Jahnke, hem
öğretmen hem de avukattır.  
Progressive Melvin Jones
Fellow olarak Helen Keller
Görme Şövalyesi ödülüne
layık görülmüştür. Bugüne kadar 18 uluslararası konvansiyon
ve 13 FOLAC forumuna katılmıştır.  Birçok profesyonel ve
topluluk organizasyonlarında aktif görev yapan Jahnke, özel
ihtiyaç sahibi çocukların hakları ve kanser önleme farkındalığı
çalışmalarının destekçisidir.

Carolyn A. Messier
Connecticut, Windsor
Locks’dan Carolyn A. Messier,
2011-2013 yılları arası
Uluslararası Direktör olarak
hizmet etmiştir ve 2014-2015
arası yönetime atanmıştır.
1990 yılında Kulübe üye olan
Bayan Messier, Lions Görüş
Azlığı Merkezleri Yönetim
Direktörlüğü’nden emekli
olmuştur. Progressive Melvin
Jones Dostudur ve altı adet USA/Kanada forumu sunucusu
ve moderatörü olarak görev almıştır. New England Lions
bölgesinde aktiftir, İyiniyet Elçisi ödülü sahibi olduğu gibi sayısız
diğer profesyonel ve LCI takdirine sahiptir.

Fabrício Oliveira
Brezilya Catolé do Rocha’dan
Fabrício Oliveira, 2006-08
arasında Uluslararası Direktör
olarak hizmet verdi. İşadamı
ve İş İdarecisi olan Oliveira,
1985’den bu yana Catolé do
Rocha Lions Kulübü üyesidir.
Progressive Melvin Jones
Fellow’udur ve Global Vizyon
Nişanı’na, İyilik Elçisi Ödülü’ne
ve 10 adet Bakan Ödülüne
sahiptir.  İki kez Genel Yönetmen Seçimi Seminer grup lideri
olan Oliveira, birçok profesyonel ve topluluk organizasyonlarında
halen aktiftir.

Steven D. Sherer
Ohio New Philadelphia’dan
Steven D. Sherer, 1980’den
bu yana Dover Lions Kulübü
üyesidir. Sertifikalı Mali Müşavir
olan ve New Philadelphia
Kamu Okulları Mali Yöneticiliği
görevinden emekli olan
Sherer,  Progressive Melvin
Jones Fellow’udur ve sayısız
Lions ve profesyonel  ödüle
sahiptir. Sherer, 2006-2008
arası Uluslararası Direktör olarak hizmet vermiş, dört yıl GMT
alan koordinatörlüğü yapmıştır. Halen LCIF Quest Danışma
Komitesinde aktif görevdedir.
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Görme Engelli ve Gözleri Gören
Öğrencileri Birleştiren Kitap
Çeviren: Ekin Duran

bir yaklaşımdan dolayı çok onurlulardı.”
Altı Nokta Körler Derneği
Başkanı Sebük, “Fadiş” kitabının
kaydının vakfın kayıt kütüphanesinde yapılmasını ayarladı. İstanbul Ulus Lions Kulübü Sebük’ün
rahmetli annesi ve kurucu üye
olan Perihan E. Minkari’nin anısına kütüphaneyi oluşturdu.

Ü

nlü bir çocuk kitabı ve
kitabın ünlü yazarı görme engelli çocuklar için
olan bir okuldaki öğrenciler ile
ortaokuldaki öğrenciler arasında
köprü kurdu. Dostluk, okuryazarlık ve öğrenim Lions tarafından kurulan ve kitapların sesli
versiyonlarını hazırlamak için
uzun saatler harcayan görme engelli ve gayretli ebeveynlere destek için olan Lion-led vakfı ile
mümkün kılındı.
Her ikisi de İstanbul’da bulunan Özel Evrim Okulları ve
Veysel Vardal Görme Engelliler
Okulu öğrencileri birbirlerini tanıyarak ortak hobilerinden bahsederek neşeli bir gün geçirdiler.
Gün içinde ortaokul öğrencilerinin aileleri sayesinde CD kaydı
yapılan “Fadiş” kitabı önce okunup, sonra da dinlenerek öğren-
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cilerin kitap hakkında düşüncelerini paylaşmalarına olanak sağlandı. Öğrenciler bununla birlikte kitabın yazarı Gülten Dayıoğlu
ile söyleşi yaptılar.
Her iki okuldan da öğrenciler birbirleriyle olan iletişimleri
sayesinde sosyal ilişkilerini geliştirdiler. “Bu durum, Özel Evrim
Okulları öğrencileri için yaşıtları
olan görme engelli bir çocukla
ilk kez karşılaşmalarıydı. Öğrenciler, görme yetisinin hayatta her
şey demek olmadığını ve başka
duyuların da var olduğunu anladılar. Farklılığı kabul ettiler ve
saygı duydular.” Diyor projeye
dahil olan Geçmiş Uluslararası
Direktör Oya Sebük. “Görme engelli öğrenciler yaşıtlarının yaptığı bu ziyaret için hem çok heyecanlı hem de böylesine dostça

Özel Evrim Okulları’nda İngilizce Öğretmeni olan İstanbul
Ulus Kulübü’nden Lale Dorusk,
okuryazarlığı desteklemek ve
görme engelli olan ve olmayan
çocukları ayıran bariyerleri kırmak için RAP Projesini (Reading Action Program) başlattı.
Dorusk’un projedeki ortağı ise
Veysel Vardal Görme Engelliler
Okulu’ndaki görme engelli öğretmen Hatice Çelik’ti.
“Fadiş” bir kızın çalkantılı ev
hayatını anlatan bir kitaptır. Her
iki okuldan da öğrencilerin yazar Dayıoğlu’na sordukları soru
aynıydı; neden kitabında bir çözüm olmadığı. Dayıoğlu sakince
cevapladı “Neden siz bir tane
yazmıyorsunuz?”. Şimdi iki okuldan da öğrenciler ayrı ayrı hikaye için düşündükleri çözümü yazıyorlar ve aralarından bir çözüm
Dayıoğlu tarafından kazanan
olarak belirlenecek. Bununla birlikte, yazar Veysel Vardal Görme
Engelliler Okulu öğrencileri ile
geçirdiği günden esinlendi ve şu
an üstün başarılı bir görme engelli çocuk hakkında kitap yazmaktadır.

TURKEY

Mevsimi Canlandıran Kar
Festivali (Japonya)
Çeviren: Ekin Duran

Nepal Depreminden Sonra
Hızlı Müdahale (Almanya)
Çeviren: Ekin Duran

Kar Feneri Festivali’nde kar kulübelerini seyreden çocuklar

L

iman kenti olan Otaru’da, Kasım ayından Mart ayına kadar sürekli olarak kar yağar ve güneş nadiren
parlar. Şubat ayında, şehir göz alıcı Kar Fener Festivali ile kış havasıyla dalgasını geçer. Otaru şehri yollara döşenmiş küçük kar kulübelerinde yanan mumlarıyla,
kardan yapılmış heykelleriyle ve kanal kenarında sıra halinde durup mum tutan küçük kardan heykelcikleriyle tam
anlamıyla parlamaktadır. Kanalın içinde mumlar ile ışıltı
verilmiş cam küreler yüzmektedir.
Şehrin etkisi sinematik, başka bir dille açıklamak gerekirse uzun ve kasvetli kışın hayat dolu yüzüdür.
Otaru Lion’ları Kar Fener Festivali’ni 13 yıldır organize
etmektedirler. Festival yakınlardaki Sapporo Kar Festivali
ile aynı zamana denk gelmektedir, böylece gezginler her
iki etkinliği de ziyaret etme şansına sahip olurlar.
Sapporo 1972 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış
ve daha ünlü olan kar festivalinde de sanatçılar tarafından
yapılan iri heykellerle kendini ön plana çıkarmış bir şehirdir. Sapporo’nun aksine Otaru’da ikamet edenler kardan
kendi sanatlarını ortaya çıkarmaktadırlar. Bu sebeple Otaru’daki festivali insanlar kendilerine daha yakın hissederler. Bu durumun en iyi örneği, geçen yıl çocukların ulaşabilmeleri için bilinçli olarak yere yakın yapılan kardan
heykellerdir.
Küçük kar kulübelerindeki mumlar, karın üzerinde turuncu parlak bir ışık ortaya çıkarırlar. Lion’lar takımlara
ayrılarak mumları yanık kalmasını sağlarlar.
Festivalde Lion’ların içerisinde çeşitli boyut ve şekillerde kardan adamların olduğu kendi eğlence çadırları vardır. Bu çadırda kalıcı olarak gösterilen, flüt çalan çocuk
şeklinde bronz bir aziz heykeli de bulunmaktadır.
Festival bağış toplamak için yapılan bir etkinlik değildir. Japon Lions’a göre “Hizmet aktiviteleri para toplamak
için değil, eski usul gönüllü çalışmalarıdır”. Geçtiğimiz
sene festival 498,000 kişiyi ağırlamıştır.

Depremden sonra Nepal’de suları arındıran PAULS’leri
paketleyen kişi

A

lman Lion’ları geçtiğimiz Nisan ayında Nepal’de meydana gelen yıkıcı depremin ardından hemen harekete geçti. Felaketten sonra
sadece dört gün içinde, Alman Lion’ları yardım için
100,000€ (112,000$) ’dan fazla bağışta bulundu.
Alman Lion’ları ile kar amacı gütmeyen ortaklığı
olan Help, Nepal’e hayatta kalanlara ulaşmak ve yaralıları iyileştirmek amacıyla 6 kişilik kurtarma ekibi
gönderdi. Deprem 9,000’den fazla insanın ölümüne,
23,000’dan fazla insanın yaralanmasına ve neredeyse
3 milyon insan evsiz kalmasına sebep oldu. Hayatını kaybedenlerin arasında Nepal’de çevre gezisine gitmiş olan Göttingen Üniversitesi Profesörü Dr.
Matthias Kuhle ve öğrencileri de bulunmaktaydı. Dr.
Matthias Kuhle kaya kaymasından dolayı hayatını
kaybetmiştir.
Alman Lion’ları ayrıca Help’e kendi yaratıcı felaket metodu olan “İş için Nakit” metodunu kullanma
olanağını sağlamıştır. İkamet eden insanlara ödeme
yapılarak yardımcı olmaları ve yeniden yapılanmaya katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Bu metot
bir yandan da zarar görmüş ekonomiyi de desteklemektedir.
Diğer felaketlerde olduğu gibi, Alman Lion’ları ayrıca kirlenmiş suların arındırılması için PAULS
(Portable Aqua Units for Livesaving) dolu paletler
gönderdi.
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Karadeniz’de Yeni Bir İnci:
Giresun Lions Kulübü

Danyal Kubin, PDG.

Lions; Samsun, Ordu
ve Trabzon’dan sonra
Karadeniz’in İncisi Giresun’da
Ordu 19 Eylül Lions Kulübümüzün sponsorluğunda kurulan Giresun Lions Kulübü, 118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın İsmet Özer
Balta’nın yönettiği muhteşem bir törenle Lions ailemize katıldı.
Kuruluş gecesinin gerçekleştirildiği 5 Mart 2015
akşamı, MD118 Konseyinin 2015-16 dönemi üçüncü toplantısına da kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapan Giresun kenti, haklı gururunu bir Lions
Kulübüyle taçlandırdı. Kulübün kuruluşunun bir
başka önemli yanı da Trabzon ile Ordu arasındaki
mesafenin bir diğer Lions Kulübü ile yakınlaşması
olmuştur. Böylelikle Karadeniz’deki komşuluk ilişkileri de daha sıkılaşacaktır.
Kulübün kuruluşunda azim ve sabırla gerçekleştirdiği çalışmalarla çok önemli bir rolü üstlenen
118U 16. Bölge Başkanı Sayın Ebru Dok’un çalışmaları yadsınamaz. Ebru Dok ile birlikte Lions’un
Karadeniz’deki duayenlerinden Sayın Dr. Remzi
Karşı’nın rehber Lion olarak görev aldıkları Giresun
Lions Kulübümüz, hizmetlerine de hızla başladı.
Törende konuşan 118U Yönetim Çevresi Genel
Yönetmeni M. Selahattin Atan ‘Giresun Lions Kulübü sadece bir başlangıçtır. Anadolu’da kulüp kurma
çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz.
Güçlü bir genişleme takımımız var ve bunun sonu-
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cunu alacağız’ dedi ve katkı koyan tüm Lion’lara
teşekkür etti.
Yaklaşık 200 kişinin hazır bulunduğu törene;
ev sahibi Ordu 19 Eylül Lions Kulübü Başkanı Sayın Hatice Öztürk ve üyelerinin yanı sıra, Geçmiş
Uluslararası Direktörlerimiz; Sayın Nesim Levi, Sayın Prof. Hayri Ülgen ve Sayın Oya Sebük, MD118
Konsey Başkanımız Banu Tüzgiray ile Konsey
üyelerimiz, Konsey Danışma Kurulu üyesi Geçmiş
Genel Yönetmenler ve Konsey Başkanları, komşu
Samsun ve Trabzon Kulüplerinden kalabalık bir
grup ile 118U Yönetim Çevresinden yoğun bir katılım gerçekleşmiştir.
Tören coşku içinde sona erdi.

TURKEY

33. Ulusal Leo
Forumu
Leo Emre AKSOY
118 Leo Çoğul Yönetim Çevresi Başkanı

Sayın Lion büyüklerim, sevgili Leo Kardeşlerim;
2015-2016 çalışma döneminin en heyecan verici
toplantılarından biri de 118-R Yönetim Çevremiz ev
sahipliğinde gerçekleştirilen 33. Ulusal Leo Forumu
¨Forum7¨ idi.
En az bir dönem evvelden çalışmalarına başlanılan ve bir önceki Ulusal Leo Preforumu olan
Preforum Efsane’de tanıtımı yapılan forumun sanat
içerikli teması ve programı açıklanınca hem Leo
kardeşlerimiz, hem de Lion büyüklerimiz bunu büyük bir memnuniyet ve heyecanla karşıladılar.

Nihayet beklenen gün geldi. Organizasyonumuzun ilk günü olan Cuma günü, içerik olarak
birbirinden yoğun ve kapsamlı atölye çalışmaları
programı doldurmakta idi. Bu çalışmalara katılan
arkadaşlarımız, forumun temasına yakışır biçimde
katkı sağladıklarını ve atölyelerden keyif aldıklarını belirttiler. Cuma akşamı ise, ¨Fashion Lounge
Party¨ kapsamında, modacı Uğurkan Erez, Şenay
Düdek ve Ertan Kayıtken gibi ünlülerin jüri olarak
katılımcılarımızın kıyafetlerini değerlendirdiği eğlenceli, bol şamatalı ve çok şık bir parti gerçekleşti.
Cumartesi günü ise forumun resmi olarak başlaması anlamına gelen açılış toplantısı için herkes
son derece şık bir şekilde hazırdı. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen açılış toplantımızda, bir sonraki
preforumun 118-K Yönetim Çevresi ev sahipliğinde Afyon’da gerçekleşecek olacağının açıklanması
tüm katılımcılardan çok olumlu tepki aldı. Dönem
LYÇ Başkanlarımız kendi bölgelerinden haberleri
bizlerle paylaştılar ve ulusal bazda idari görevlere
aday olan arkadaşlarımız kendilerini tanıttılar. Açılış
toplantısının ardından gün yine forum temasına uygun atölye çalışmaları ile geçti. Ardından Cumartesi
akşamı forumun en keyifli anlarından biri olan gala
gecesine sıra geldi. Tüm hanımefendi ve beyefendilerin şıklıkta birbiri ile yarıştığı bu gece açılışında
çok anlamlı bir olaya da ev sahipliği yaptı. Galanın
açılışında ¨İZOT¨ İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne alarak bizlere inanılmaz keyifli bir dinleti
sundular. Bizler de bu arkadaşlarımızın dinletisinden hem büyük bir keyif aldık, hem de yetenekleri
ve gelişimleri konusunda farkındalık sahibi olduk.
Forum Başkanı Leo Serhan Çiner tarafından forum
komitesine teşekkürlerin sunulmasının ardından
coşkulu bir eğlence devam etti.

Tanıtımı yapılan ve programı açıklanan forumumuz hakkında, ev sahibi Yönetim Çevresi için
artık bundan sonra esas zahmetli dönem başlamış
oldu. Forum komitesindeki arkadaşlarımız detayları
planlamak için yoğun bir tempoda çalışmaya başladılar. Ve böylelikle Forum 7 hikayesi başlamış oldu.
Artık bütün arkadaşlarımızı bekleyen uykusuz
geceler, binlerce kere planlanması ve kontrol edilmesi gereken detaylar, her anına kadar düşünülmesi gereken bir program ve sadece çok çalışmak
gereği idi. 118-R Yönetim Çevresi tüm üyeleri ile
forum için ellerini taşın altına koydular ve güzel bir
organizasyon ortaya çıkardılar.

MAYIS-HAZİRAN 2016
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Leo’larımıza Binlerce
Teşekkür…
Nasuhi ÖNDERSEV, PDG.
Leo ve Gençlik Ulusal Komisyon Başkanı

Pazar günü ise Türk Leo hareketinin idari manada en üst yapısı olan Çoğul Yönetim Çevresi’nin
önümüzdeki dönem görevlilerinin seçiminin gerçekleşeceği, bir önceki forum aklanmasının yapılacağı kapanış toplantısı var idi. Toplantımızda Preforum Efsane aklandı, önümüzdeki dönem Çoğul
Yönetim Çevresi Başkan Yardımcılığı’na U Yönetim
Çevremizden Emre Yıldırım, Çoğul Yönetim Çevresi Başkanlığı’na T Yönetim Çevremizden Osman
Nevzat Özgen, Delegasyon Liderliği’ne ise Y Yönetim Çevremizden Büşra Mermut arkadaşlarımız
seçildiler. Toplantımız Başkanlarımızın sunum ve
teşekkürleri ile sona erdi.
Kapanış toplantısının ardından otelden ayrılırken herkesin teşekkürlerini ve memnuniyet belirten sözlerini duymak büyük bir keyifti. Böyle güzel
bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen
başta Forum Başkanı Leo Serhan Çiner olmak üzere
tüm Leo arkadaşlarımın, emeklerinin çok kıymetli
olduğunu ve güzel olan herşeyin onlar sayesinde
gerçekleştiğini bir kere de buradan belirtmek isterim.
Bunca heyecandan geride kalan ise Türk Leoları olarak, yapmamız gerekeni sizlerin takdirleri ile
başarılı bir şekilde yapabildiğimizi bilmek, aramıza
yeni katılan Leo arkadaşlarımızın forum sonunda,
“Böyle bir sivil toplum örgütünün içerisinde olmaktan ve sizlerle beraber çalışmaktan gurur duyuyoruz.” demeleri herşeye değerdi.
Sponsorlarımız, isimsiz kahramanlarımız ve
emeği geçen herkese içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız.
En derin Leo sevgi ve saygılarımla.
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Leolarımız yine mükemmel bir organizasyon yaparak, 500 Leo kardeşimiz ile, Kuşadası “Forum 7”
yi gerçekleştirdiler.
Forumların amacını; Leo Kulüpleri arasında anlayış ve işbirliğini geliştirmek, tartışma grupları yolu
ile Leo Kulüpleri arasında deneyim ve düşünce alışverişini gerçekleştirerek devamını sağlamak, ulusal
bazda alınması gereken kararları ve öncesinde sunulan önergeleri karara bağlamak, ulusal bazda
yapılması gereken seçimleri yapmak, bir sonraki
Preforum’un programını, yeri ve tarihini açıklamak
olarak söyleyebiliriz.. Ve tüm bunları yaparken, eğlenmeyi de ihmal etmemeyi çok iyi başarıyorlar..
Leo olarak katıldığım ilk Forum, İstanbul’da
1983 veya 1984 tarihinde, son forum ise Kuşadası
Forum 7 oldu. Arada 32-33 yıl gibi ciddi bir süreç
var. Aradaki farkları çok iyi görebiliyorum..
118 R Leo Yönetim Çevresi ev sahipliğinde Kuşadası’nda “Yine, Yeniden, Daha Güçlü Bağlar Kurmak” sloganı ve “Bir Sanat Forumu” temasıyla gerçekleştirilen 33. Ulusal Leo Forumu için, uykusuz
ve yorucu günler geçiren, Forum 7 Başkanı Serhan
Çiner ve Forum Ekibine, 118 R Leo Yönetim Çevresi Başkanı Emre UTKU’ya, MD Leo Çoğul Yönetim
Çevresi Başkanımız Emre Aksoy’a
Katkı ve katılım sağlayan; Leo Kulüpler Komite Başkanları; 118 T Çağatay Erşahin, 118 R Berfru
Gür ve 118 Y Tolga Güner’e, 118 R Lions Yönetim
Çevresi Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Cahit Kişioğlu ve 118 U Lions Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Selahattin Atan’a çok teşekkür ediyorum.
Leo, Lion Sevgi ve Saygılarımla.
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Uluslararası Lions Akdeniz Konferansı
ve Akdeniz Dayanışması Gözlemevi
Selva ÜLGEN, PDG.
MD 118 Konsey Akdeniz Konferansı Görevlisi

linen Akdeniz, Romalı’lar tarafından Mare Nostrum (bizim deniz) olarak adlandırılırdı.
Akdeniz’in bir özelliği de çevresinde barındırdığı
ülke ve toplumların farklı kültürlerini koruyabilmesi olmuştur.
Bu görüşün izinde İtalyan Lion’ları (MD108) 1986
yılında bir ‘’Lions Akdeniz Konferansı’’ düzenledi ve
konferans 10 yıl boyunca İtalya sınırları içinde kaldı.
Bölgesel bir toplantı olan Lions Akdeniz Konferansı,
izleyen yıllarda Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin
Lion’larının katılımıyla her yıl Mart Ayında toplanmaya
devam etti.
Lions Akdeniz Konferansı’nın Amaçları;
• Akdeniz ülkeleri arasında anlayış ve dostluğu geliştirmek,

A

kdeniz, Avrupa’nın güneyinde, Afrika’nın kuzeyinde, Asya kıtasının batısında 2,5 milyon km²
alana sahip dünyanın en büyük iç denizidir. Derinliği 4000 metreyi geçen birçok çukura sahiptir. Doğu
Akdeniz Havzası, Batı Akdeniz Havzası’ndan daha derindir. Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu’na, Süveyş
Kanalı ile Kızıldeniz’e bağlanır.
En dikkat çekici teori, Çinlilerin ve Türklerin ana
renkleri coğrafyada yön olarak da kullanmaları geleneği. Buna göre “beyaz” Batı’yı, “siyah” ‘Kuzey’i, “mavi
ve yeşil” Doğu’yu, “al ve kızıl” Güney’i gösterirmiş. Bu
teori, kuzeydeki Karadeniz’in, güneydeki Kızıl Deniz’in,
Yaşar Kemal’in “Dünyada hiçbir göl, hiçbir deniz, hiçbir
su Van Gölü’nün maviliğinde olamaz.” diyerek duygularını ifade ettiği doğudaki Mavi Deniz’in (Van Gölü)
adlarını açıklıyor.

• Uluslararası Lions’un önerdiği program içeriğinde
bölgeye hizmet etmek, edinilen deneyimleri paylaşmak,
• Akdeniz havzasında Sosyal ve Kültürel konularda,
İnsan İlişkileri, Ekonomi, Çevre sorunları gibi konularda sunumlar yapmak, ortak hizmet projeleri geliştirmektir.
Lions Akdeniz Konferansı iki yıl için seçilen Koordinasyon Komitesi tarafından yönetilir.
2015-2017 çalışma dönemi için seçilen Koordinasyon Komitesi;
Koordinatör PDG Sami Berbari (Lübnan),
Geçen Dönem Koordinatörü PDG Aron Bengio
(İtalya)
Sekreter/Arşivist PID Massimo Fabio (İtalya)

Bizim Akdeniz olarak isimlendirdiğimiz bu iç deniz;
• Latince’de, Mediterraneus (medi: orta, terra: toprak,
yer)
• Yunan dilinde, Mesogeffis Thalassa (karalar arasındaki deniz),
• Hebreu dilinde, ha-Yam ha Tikhon (ortadaki deniz),
• Arapça, El Bahre-l Ebyedu’l-Mutavassit (ortada yer
alan beyaz deniz)
• Farsça ise Bahr-i Sefid (beyaz deniz) olarak adlandırılmıştır.
Günümüz dünya dilinde Mediterranean Sea diye biMAYIS-HAZİRAN 2016
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Dolayısıyla bizler MSO’ya “Lions
Akdeniz Dayanışması” diyebiliriz
diye düşünüyorum.
Akdeniz Dayanışması Gözlemevi’nin Amaçları;
• Akdeniz ülkelerinde Lions hizmetlerini yaymak,
• Akdeniz ülkeleri kültür çeşitliliğini tanıtmak,
• Akdeniz’de ortak bir vizyon sahibi olmak,
• Akdeniz ülkeleri arası dostluk
ve bilgi değişimi yapmak,
• Akdeniz ülkeleri Yönetim Çevreleri ve Kulüpleri arasında ikizleşmeyi desteklemek,
Üyeler;
PDG Claude Cappez (Fransa)
PDG Selva Ülgen (Türkiye)
VDG Mahmoud El Maghraby
(Mısır)
PDG Jelil Bourraqui
nus)’dan oluşmaktadır.

(Tu-

Lions Akdeniz Konferansının 30
yıllık geçmişinde, 2015-2017 çalışma dönemi Koordinasyon Komite
Üyeliğine ilk defa MD 118 Türkiye’den bir üye seçilmiştir.
Lions Akdeniz Konferansı Yönetmeliği kapsamında yapılan
toplantılarda, bu konferansı ülkelerinde düzenlemek isteyen Lions
Yönetim Çevreleri, Çoğul Yönetim
Çevresi ya da Yönetim Çevresi düzeyinde karar alarak konferansın
yapılacağı tarihten 3 yıl önce aday
olduklarını açıklarlar. Birden fazla
ülkenin adaylığı söz konusu olduğunda, 2 yıl öncesinde yapılan konferansta bir seçim yapılır, kazanan
ülke konferansı ülkesinde düzenler.
Mediterranean Solidarity Observatory-MSO, 1998 Tunus Lions
Akdeniz Konferansında Onursal
Başkan PIP Prof. Guiseppe Grimaldi’nin önerisiyle gerçekleşmiştir. Lions Akdeniz Konferansına verilen
bu ismin Türkçe karşılığı “Akdeniz
Dayanışması Gözlemevi” olmalıdır. Ama ortada bir mekân yoktur.
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• Gençler arası değişim programları düzenlemek,
• Çevrenin korunması için öneriler getirmek,
• Akdeniz üniversiteleri arasında
sponsorluk yaratmak için çalışmalar yapmak,
• Lions Akdeniz Konferansı organizasyon komitesine destek olmak.
Sosyal ve kültürel açıdan görüşleri birbirlerine yakın olan bu
ülkelerin, Lions hizmetleri ve üyelik konularındaki çalışmaları doğal
olarak aynı yönde gelişmeler göstermektedir. Nitekim bu amaçla
son yıllarda Akdeniz Ülkeleri Lions
Kulüpleri arasında ikizleşmeler ve
ortak hizmet etkinlikleri sıkça yapılmaya başlamıştır.
Akdeniz Dayanışması Gözlemevi’nin üyeleri; MD-108 İtalya,
MD-103 Fransa, MD-115 Portekiz,
MD-116 İspanya, MD-117 Yunanistan-Kıbrıs, MD-118 Türkiye, D-126
Hırvatistan, D-128 İsrail, D-129
Slovenya, D-351 Lübnan-Ürdün-Irak-Filistin, D-352 Mısır, D-414 Tunus, D-415 Cezayir, D-416 Fas ile
geçici bölge (Provisional Region
veya Undistricted) durumundaki
Malta, Bosna-Hersek, KKTC, Arnavutluk-Montenegro ve son olarak
2015 Augsburg Avrupa Forumu’nda
Lions Akdeniz Konferansı’na üyelik

talep eden Monako’dur.
Uluslararası Lions Kulüpleri
üyelerinin yaklaşık %10’unu temsil
eden Lions Akdeniz Konferansı’na
üye 23 ülke bulunmakla birlikte
Genel Kurul’da 18 Yönetim Çevresi
olarak temsil edilmektedir. Zira Yunanistan-Kıbrıs, Lübnan-Ürdün-Irak-Filistin ve Arnavutluk-Montenegro farklı ülkeler olmakla birlikte, tek Yönetim Çevreleriyle temsil
edilirler. Her Yönetim Çevresi (MD,
D veya Und./Prov.Reg.) 1 Başkan
(CC, DG, RC) ve 1 seçilmiş delege olmak üzere 2’şer kişi ile temsil
edilmektedir.
Akdeniz Dayanışması Gözlemevi Yönetmeliği, 2010 Bodrum, 2012
Atina ve 2014 Tanca Konferansları’nda verilen önergelerle son şeklini bulmuş ve Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından yerel bir toplantı
olarak benimsenmiştir.
Koordinasyon Komitesi (Yönetim Kurulu), Genel Kurul’da
(Board of Directors) adaylar arasından 2 yıllık bir süre için seçilir. Koordinasyon Komitesi 1 Koordinatör,
1 Geçen Dönem Koordinatörü, 1
Sekreter/Arşivist ile Akdeniz’in kuzeyindeki Avrupa Ülkelerini temsilen seçilen 2 üye ve Kuzey Afrika
ile Orta Doğu Ülkelerini temsilen
seçilen 2 üyeden oluşur.
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118T’den
Ağaçlandırma Etkinliği

Lions Akdeniz Konferansının 30 yıl süren yolculuğu;
İlk Lions Akdeniz Konferansı 1986 yılının Mayıs
ayında Sicilya Giardini Naxos’ta yapıldı. Sonraki on yıl
boyunca toplantılar her yıl İtalya’da gerçekleşti.
1997 yılında İtalya dışındaki ilk toplantı Lübnan
(Beyrut) olmak üzere, 1998 Tunus (Tunis), 1999 Malta,
2000 Fransa, 2001 İtalya (Taormina), 2002 Fas (Tanca),
2003 Hırvatistan (Dubrovnik), 2004 Türkiye (Mersin),
2005 Cezayir (Oran), 2006 İtalya (Lecce), 2007 Fransa
(Aix-en-Provence), 2008 Lübnan (terör olayları nedeniyle iptal edildi), 2009 Tunus (Hamamet), 2010 Türkiye
(Bodrum), 2011 İtalya (Trieste), 2012 Yunanistan (Atina), 2013 Slovenya (Lubliana), 2014 Fas (Tanca), 2015
İtalya (Pescara), 2016 Malta’da yapıldı.
2011 yılında Trieste’de düzenlenen 14. Lions Akdeniz Konferansı ilk defa bir Uluslararası Başkan, Sid Scruggs ve 2.VP Wayne Madden tarafından ziyaret edildi,
PIP Jean Behar ve PIP Prof. Guiseppe Grimaldi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Bu tarihten sonra düzenlenen tüm
Lions Akdeniz Konferansları Uluslararası Lions Kulüplerinin yerel bir toplantısı sayılarak, Uluslararası Başkanlar
ve Uluslararası Direktörler tarafından ziyaret edildi.
Önümüzdeki yıllarda Lions Akdeniz Konferansı;
30 Mart-2 Nisan 2017 tarihinde Mısır’ın İskenderiye
şehrinde,

18 Nisan 2016 Pazartesi günü 118-T Yönetim
Çevremiz, Sarıyer Belediyesi ile ortak projesini
büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.
Zekeriyaköy-Uskumruköy kavşağında yer alan Lions logomuzun da yer aldığı totem ile belirgenliştirdiğimiz alana ağaçlarımızı diktik.
Yaban hayatın ve doğanın dostu Orman Fakültesi
öğretim görevlilerinden Merhum Prof. A.UÇKUN
GERAY anısına düzenlen alanının açılış törenine,
Merhum Profesör’ün yakınları, çalışma arkadaşları
ve öğrencileri de katıldı.
100 kreş çocuğunun da ağaç dikme deneyimi
yaşadığı güzel günde, Sarıyer Belediyesi’nin jesti
olarak Kulüpler ve Lionlar adına simgesel olarak
dikilen fidanlar 500 ağaca tamamlanacaktır.
Her yıl her 22 Nisan’da kutlanan yeryüzünün
simgesel yaş günü ilan edilen Dünya Günü/Earth
Day için, böyle güzel bir eyleme aracı olmanın
mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.
Bu hizmet 100.yıl için çevre ayında bütün 118-TYC
çevresi kulüplerimizindir.

Bir sonraki yıl, Malta Lions Akdeniz Konferansında
MD-118 olarak kazandığımız seçimin ardından, 15-18
Mart 2018 tarihlerinde ülkemizin tarihi ve turistik şehri
Antalya’da 21. Lions Akdeniz Konferansı olarak gerçekleşecek.
Antalya’da gerçekleşecek 21. Lions Akdeniz Konferansı’nın Başkanlığına Konseyimiz tarafından atanmış
bulunmaktayım. Birlikte bu uluslararası toplantıyı mükemmel bir şekilde gerçekleştirip, Akdeniz Ülkelerinden katılacak dostlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağımızı
biliyor, tüm Lion ve Leo dostlarıma güveniyorum.
MAYIS-HAZİRAN 2016
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İstanbul’dan Başkanlar Geçti;
MD118 Başkanlar Liderlik Kampı
Danyal Kubin, PDG.
MD118 Lions Enstitüsü Başkanı

Gurur tablomuz

Halen etkisinden kurtulamadım desem yalan olmaz... Duygular ne kadar sıcaksalar o
kadar anlam kazanırlar. Ben de öyle yapıp, sıcağı sıcağına, kamp biter bitmez oturdum
bilgisayarın başına. Bir Başkanlar Liderlik Kampı’nı daha tamamlamış olmanın huzuru
içinde, bence çok büyük anlam taşıyan bu yazıyı sizlerlele paylaşmayı arzu ettim.

Açılışı Konsey Başkanmız yaptı

Açılışta Sınıf ve Yardımcı Eğitmenlerimiz

29-30 Nisan / 1 Mayıs 2016 tarihlerinde yatılı
olarak, Titanic Kartal Business Otel’de gerçekleştirilen kampa 117 Lions ve Leo Kulüp Başkanmız
katıldılar. Eğitmenler, görevliler, Liderlerimiz ve
eşlerimizle birlikte 220 kişilik bir grup idik.

Eğitim programını Nesim Levi başlattı
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Cumartesi günü Konsey Başkanımız Banu
Tüzgiray tarafından açılan kamp üç tam gün
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sürdü. Başkanlarımız 5 sınıfa (takım) ayrıldılar.
Takımlara güzel ülkeminiz birbirinden güzel
dağlarının isimlerini derdik; Ağrı, Uludağ, Toros,
Erciyes ve Kaçkar.
9 MD eğitmenimizin görev aldığı kampta toplam olarak 97,5 saat eğitim verildi. Cuma akşamı
‘Büyük Risk’ yarışması, Cumartesi akşamı ise
‘Toplantı Sabotajı’ şovu ile eğlendik.
Türk Lions’unun muhteşem tablosunu yaratan
Başkanlarımız... Kampın öğrencileri; 2016-2017
Dönem Başkanları... Bu sözler sizleri için;
27 yıllık Lions yaşamımda onlarca organizasyonda yer aldım. Bunların içinde her türlü organizasyon vardı. Ama;
böyle uyumlu,
böyle disiplinli,
böyle kaprissiz,
böyle özverili,
böyle canlı, capcanlı,
böyle heyecanlı,
böyle çalışkan,
böyle tutkulu,
böyle inatçı ve inançlı,
böyle anlayışlı
bir takım görmedim. Tam 117 Başkan Adayı
inanılmaz bir uyum içinde kampın sorunsuz tamamlanması için çaba gösterdiler. 20 küsür kentten gelen başkanlarımızın sadece üç gün içinde
‘Takım’ olmayı başarmalarına tüm Lions Ailesinin
şahit olmasını isterdim. O ne azimdi yarabbi...

Yeni Kulüplerle Genişleme

Büyük Risk takımları yarışmada

Büyük Risk yarışmasında tüm teknik sorunlara karşı çok eğlendik gerçekten. Hem bilgilerimizi tazeledik hem de yarışma ortamı içerisinde
‘takım’ olabilmeyi başardık.
Ve Toplantı Sabotajı ... O gece orada olmayanlara nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Ama ben
Lions yaşamım boyunca bu kadar eğlendiğimi ve
Lions Ailesi ile bu kadar gurur duyduğumu çok
az hatırlıyorum. Ne yıldızlar vamış içimizde de
biz bilmiyormuşuz... O nasıl şovdu öyle. Hepimiz çok mutlu olduk. Cesaretinizle, organizasyon yeteneklerinizle, zamanlamanızla, her şeyinizle gurur duyduk. Hem eğlendik, hem gözlerimiz doldu bu gurur tablosu karşısında. Tam bir
takım şovuydu...

Lions Enstitüsü Organizasyon Takımı
MAYIS-HAZİRAN 2016
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Toplantı Sabotajıları

Ve geldik son güne... Artık veda zamanı gelmişti. Kapanış oturumu açılıştan daha bir duygu
dolu, daha bir hüzünlüydü. Ayrılık her zaman
kavuşmadan daha zor değil mi zaten? Hele üç
günü her anıyla, dolu dolu paylaştığınız dostlardan ayrılık... Herhalde en zoru da bu idi. Adına
Veda Çemberi mi dersiniz, sevgi çemberi mi?
Bilemiyorum. Ama o muhteşem dairenin içinde
olmak istemeyecek bir Lionu hiç düşünemiyorum.
Sizlere ve ‘Lions Ailesi’ kavramını bizlere
gösteren sevgili ailelerinize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
Ve geldik teşekkürlere;
Sevgili LE Sekreterim Elif Eroğlu... Kamp için
hem bir dost hem de LE sekreteri olarak gösterdiğin çaba için şükranlarımı sunuyorum. Sen
olmasaydın başaramazdık...
Ve tabii ki Serhat Susantez. Süper bir performanstı gerçekten. Sorun olan her yerde çözücü
olarak seni gördük. Dostluğun ve organizasyon
becerilerin için şükranlarımı sunuyorum.
Sevgili Eğitmen arkadaşlarım; Bülent Şen,
Buket Aksu, Tayfun Türkalp, Mehmet Özer,
Faruk Birsen, Abdullah Makineci, Evren Keçeci ve Sema Doğan; tam bir takım ruhuyla gösterdiğiniz özveri dolu çabalar için hepinize teker
teker teşekkür ediyorum. Olağanüstü özveriyle
ve tam bir görev bilinciyle gösterdiğiniz çabalar
Lions’un geleceğine ışık tutacaktır. Sizin gibi bir
ekiple çalıştığım için çok mutlu ve gururluyum...
Hepsine kucak dolusu teşekkürler...
Ve Sevgili Nesim Levi... Tam bir vizyon adamı. Hepimizin rehberi ve her sorunumuzu engin
bilgi dağarcığıyla ve deneyimiyle çözebilen dost.
Size söyleyecek yeni bir şeyler bulabilecekmiyim
bilmiyorum. Ama tek bir cümle kurmam istenseydi sanırım şu olurdu:
‘İyi ki Varsınız’.
Sevgili Genel Yönetmenlerimiz ile Genel
Yönetmen Yardımcılarımız ve Konsey Başkan Yardımcımız. Türk Lions’unda efsane olan
bu kampın düzenlenmesindeki destekleriniz için
sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Liderliğinizle bizlere yeni bir ufuk açtınız. Sağolun...

TURKEY
Son olarak; Sevgili Konsey Başkanımız Banu
Tüzgiray... Kampı ilk duyduğunuz andan itibaren bizlere inandınız. Bizlere bunu hep hissettirdiniz, yaşattınız. Olumlu bakmamızı ve iyiyi
görmemizi sağladınız. Size destek ve katkılarınız
için sonsuz teşekkürler...
Türk Lions’unun sağlam geleceği için attığımız bu adımda bizlerle birlikte olan, destek veren tüm kardeşlerime tek tek teşekkür
ediyorum.

100. Yılında Lions

Veda çemberi
MAYIS-HAZİRAN 2016
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YÖNETİCİ ÖZETİ

ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Savannah, Georgia, ABD
1-4 Mart, 2016
TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
KOMİTESİ
1. Üçüncü Başkan Yardımcılığı ve
Uluslararası Direktörlük adaylarına ilişkin gerekliliklerin gözden
geçirilmesi amacıyla kurulan
Geçici Kurul’un yedi üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanmış
ve kendilerinden sonra gelecek
Tüzük ve Yönetmenlikler Komitesi tarafından ayrıntılı inceleme
talep edilmiştir.
2. Yönetim Komitesi, ofis ve saymanın ücretini sözleşme ile tespit etme konusunda yetkilendirilmiştir.
3. Yönetim Politikaları El Kitabı’nın
XV. Bölümü’nde yer alan Genel
Yönetmenleri Askıya Alma Politikası, politika kapsamında gözden geçirme talep edebilmek
için, ilgili Yönetim Çevresinde
iyi durumda olan kulüplerin çoğunluğu gerekecek şekilde revize edilmiştir.
4. Yönetim Politikaları El Kitabının
III Bölümü, E.6 Paragrafı yeni
LCIF Mütevelli Heyeti yapısını
yansıtacak şekilde revize edilmiştir.
5. Yönetim Politikaları El Kitabının
XV Bölümü, C ve L Paragrafları,
gereksiz dilin kaldırılması amacıyla revize edilmiştir.
6. Yönetim Politikaları El Kitabının
XV Bölümü, Uluslararası Başkan Üçüncü Yardımcı görevinin
yenilenmesine ilişkin daha önce
yapılan değişikliklerle tutarlı
olması bakımından revize edilmiştir.
7. Yönetim Politikaları El Kitabının
XV Bölümünde yer alan Genel
Yönetmen, Birinci ve İkinci Genel Yönetmen Yardımcıları Seçim Prosedürlerinde, elektronik
yollarla resmi şikayet belgelerinin saklanmasına ve şikayetlerin dosyalanmasına izin verecek
şekilde esneklik sağlayan değişiklikler yapılmıştır.
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8. Yönetim Politikaları El Kitabının
XV Bölümünde yer alan bir topluluğa ait ün ve iyi ahlak karakteri tanımları, kulüplerin kendi
topluluk üyelerinin gereklilikleri
yerine getirip getirmesi durumunda kulübe üye yapılmasına
karar verebilmelerine ve bazı
durumlarda birliğin imajının korunması için kulüp üyeliklerinin
gözden geçirilmesi için Uluslararası Direktörler Kurulu ve
Anayasa ve Tüzük Komitesini
yetkilendirmelerine izin verecek
şekilde revize edilmiştir.
9. 2016 Uluslararası konvansiyonuna sunulmak üzere, Halkla
İlişkiler Komitesinin adının Pazarlama İletişim Komitesi olarak
değiştirilmesine yönelik Uluslararası Tüzük zeyilname teklif
tasarısı benimsenmiştir.
KONVANSİYON KOMİTESİ
1. Yedi (7) yıl önceden konvansiyon yerinin seçilebilmesine olanak sağlayacak şekilde konvansiyon teklif politikasının revize
edilmesine,
2. 2021 Lions Kulüpleri Uluslararası Konvansiyonu için Kanada,
Quebec, Montreal kentinin seçilmesine karar verilmiştir.
YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP
HİZMET KOMİTESİ
1. 201-Q2 Yönetim Çevresi Tabubil Lions Kulübünün (Avustralya) muhafaza statüsü 4 Eylül
2016 ya kadar uzatılmıştır.
2. Yönetim Çevresi 351 (Lübnan,
Ürdün ve Irak) kapsamı Filistin
Devletini içerecek şekilde genişletilmiştir.
3. Oklahoma 3. Çoğul Yönetim
Çevresi tarafından sunulan Yönetim Çevresi yenileme teklifine
ilişkin 5 Ekim 2015 tarihli zeyilname onaylanmıştır. Zeyilname

ile Yönetim Çevresi 3-E, Yönetim Çevresi 3-SW ve Yönetim Çevresi 3-NW’nin isimleri
Yönetim Çevresi 3-E, Yönetim
Çevresi 3-SW ve Yönetim Çevresi 3-NW olarak değiştirilmiş
ve yeni Yönetim Çevresi oluşturma işlemi 2017 Uluslararası
Konvansiyonu’nda tescil olana
kadar ertelenmiştir.
4. Yönetim Çevresi 305-S1, Yönetim Çevresi 305-S2 ve Yönetim
Çevresi 305-S3’ün birleşmesine
ve Yönetim Çevresi 305-S olarak anılmasına ilişkin yönerge
(2016 Uluslararası Konvansiyonu’nun kapanışında yürürlüğe
girecek şekilde) kabul edilmiş
ve Yönetim Çevresi üyelerine
2016-2017 bütçe döneminde
hizmet verecek Yönetim Çevresi Genel Yönetmenini seçmek
üzere bir seçim düzenlemeleri
talimatı verilmiştir.
5. 2016-2017 bütçe dönemi için
yerel Lion’lar tarafından, Genel
Yönetmen olmak için geçici Yönetim Çevrelerden önerilen Lion
liderleri onaylanmıştır.
6. Yönetim Politika El Kitabı; Standart Kulüp Anayasa ve Tüzüklerinin kulüp LCIF Koordinatörünü kapsayacağı şekilde tadil
edilmiştir.
7. Filistin Devleti ile Kosova Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri arasında resmi olarak yerini almış ve buna ilişkin tadilat
Yönetim Politika El Kitabı’nda
yerini almıştır.
8. Yönetim Politikaları El Kitabı’nda tadilat yapılarak, Uluslararası
Başkan’a Seçilmiş Genel Yönetmenlerinin Genel Yönetmenleri – Seçim Seminerine tam
katılım göstermemeleri halinde,
bu kişilerin Uluslararası Konvansiyona ilişkin masraflarını
reddetme yetkisi verilmiştir.

FİNANS VE GENEL MERKEZ
OPERASYON KOMİTESİ
1. Genel Fon Yatırım Politikası,
Acil Rezerv Fonu Yatırım Politikası varlık tahsisatı hükümlerine uyumlu olacak şekilde tadil
edilmiştir.
2. FY 2016 3. Yarı Tahmin Tablosu,
açık veren haliyle onaylanmıştır.
3. Tanımlı Kazanç Plan Fonlama
Politikası tadili onaylanmıştır.
4. 2016 Uluslararası konvansiyonunda yapılacak Acil Rezerv
Fonuna ilişkin Uluslararası Anayasa tadilatı teklifinin benimsenmesine bağlı olarak Genel
Fon Yatırım Politikasında yapılacak değişiklik onaylanmıştır.
5. Ekim/Kasım kombine bütçesi ve 2017-2018 Mart/Nisan
yönetim kurulu toplantıları ve
Yönetim Memuru Seyahat ve
Masraf Karşılama Politikası istisna hükmü (ilave seyahat ücretine 2 güne kadar extra ücret
verilmesine izin veren) getiren
ilave fonlar onaylanmıştır.
6. 1 Temmuz 2017’den itibaren
geçerli olmak üzere Yeni Üye
Giriş Ücretleri ve Geçici (Charter) Ücretlerini 35 USD çıkaran
hüküm onaylanmıştır.
LİDERLİK GELİŞTİRME
KOMİTESİ
1. Papua Yeni Gine Lion’larının
kulüp seviye eğitimlerine destek olmak üzere 2016-2017 den
başlayarak önümüzdeki üç yıl
için her yıl 2000 USD tutarında
bir fon ayrılması onaylanmıştır.
2. 2016-2017 teklif bütçesinin onayına bağlı olarak, kalifiye Afrika
Lion’ları için iki Lions Birleştirme
Liderlik Enstitüsü’ne (ELLI) destek olacak sınırlı fon ve müfredat onaylanmıştır. Planlama ve
uygulama Afrika GLT tarafından
gerçekleşecektir.

3. 2016-2017 teklif bütçesinin
onayına bağlı olarak, ISAAME
alanı kalifiye Lionları için 20162017 Lions Liderlik Enstitüsü
takvimine bir Fakülte Geliştirme
Enstitüsü (FDI) eklenmesi onaylanmıştır.
4. 2016-2017 teklif bütçesinin
onayına bağlı olarak, ABD, bağlı
kuruluş ve Kanada kalifiye Lionları için 2016-2017 Lions Liderlik Enstitüsü takvimine bir Fakülte Geliştirme Enstitüsü (FDI)
eklenmesi onaylanmıştır.
5. 2016-2017 teklif bütçesinin
onayına bağlı olarak, 20162017 de başlamak üzere, yeni
bir Sertifikalı Lions Eğitmen
Programı tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması planı
onaylanmıştır.
ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Leo’dan Lion’a ve Öğrenci Üyelik Kurul Politikasında, üyelik
tiplerinin her birine kabul koşullarında bağımlılık oluşturan ilgili
uygulamaları destekleyen dilin
kaldırılmasına ilişkin revizyon
yapılmıştır.
2. Kurul Politika El Kitabı’nda,
“Ödüller” kelimesi eklenerek
ilgili başlığın “Üyelik Ödülleri
Programı” olarak değişmesine
ilişkin tadilat yapılmıştır.
3. Kurul Politika El Kitabı’nda Kilit
Ödüllere ilişkin kısımda raporlama ve proses ayrıntılarına özel
dilin kaldırılmasını düzenleyen
bir revizyon yapılmıştır.
4. Kurul politikasından GMT Yönetim Çevresi Koordinatörü Süre
Uzatma ödülü kaldırılmıştır.
5. Kurul Politikası Chapter X’da
“Charter Monarch ve Monarch
Milestone Chevrons (Nişanları)”
için listelenen ödül gereklilikleri
kısmı kaldırılmıştır.
6. Kurul politikası, Chapter XVII’e

Chevrons (Nişanlar) adı altında
yeni bir kısım eklenecek şekilde
tadil edilmiştir.
7. Kurul politikasında, sona erme
hükmünden etkilenecek ülkelerin politikadan çıkarılmasını öngören tadilat yapılmıştır.
HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ
1. İkinci Yüzyıl Programı LCI pazarlama ekibi tarafından önerilen değişikliklerle onaylanmış
olup, Yönetim Komitesinin gözden geçirmesi için final program
taslağı Halkla İlişkiler komitesi
tarafından hazırlanmıştır.
2. Halkla İlişkiler Komitesinin adının “Pazarlama İletişim Komitesi” olarak değişmesine ilişkin
tadilat teklifi yapılmıştır.
HİZMET AKTİVİTELERİ
KOMİTESİ
1. 2014-2015 Top Ten Gençlik Kampı ve Başkan Değişim
Ödülleri dağıtılmıştır.
2. Halihazır uygulamaları yansıtacak şekilde Chapter I güncellemesi yapıldı.
3. Halihazır uygulamaları yansıtacak şekilde Chapter XXII güncellemesi yapıldı.
4. 2016-2017 sonuçları sonrasında Lions Çevre Foto Yarışması
sonlandırılmıştır.
5. Leo Kulüp Programı İstişari Panel Dönemi düzeltilmiştir.
Yukarıdaki kararlar konusunda
daha fazla ayrıntı öğrenmek isterseniz, (LCI web) www.lionsKulüpleri.org sitesini ziyaret ediniz veya
630-571-5466 numaralı telefondan
Uluslararası Ofisi arayınız.

Türk Lions Vakfı 1984 yılında kurulmuştur. Kurucuların
ve halihazır 500’e varan mütevellilerin tamamı Türkiye’nin her yöresinde yaygın, insanımıza ve ülkemize
karşılıksız hizmet eden Lionlar ve Lions Kulüplerinden oluşmaktadır.
Merkezi İstanbul’da bulunan Vakfımızın Yönetim Kurulunda, 1/3’ü her sene değişen 6 Yönetim Çevremizi (TURKEY) temsil eden Lion’lar görev yapmaktadır.
Vakfın amacı; Toplumumuzun eğitim, sağlık, sosyal
ve kültürel içerikli gereksinimlerinin doğrudan ya da
Lions ve Leo kulüpleri dernekleri tarafından üretilecek hizmet projeleri ile karşılanmasına ilişkin araştırma
ve incelemeler yapmak, yardım ve katkılarda bulunmak, adı geçen kuruluşlar ile üst kuruluşların çalışma
ve dayanışmalarına olanak sağlamaktır.
Vakıf bu amaç doğrultusunda kuruluşundan bu yana
birçok Lions ve Lioness kulübünün hizmet projelerine
katkıda bulunmuştur. Geçen bu süreçte hayata geçirdiği en ulvi ve önemli hizmet;
“Türk Lions’unun Tek Resmi Vakfı” sıfatıyla üstlendiği
Türk Lions’una şemsiye görevidir.

Bu anlamda;
Kulüplerimizin katkıları, LCIF’ten sağlanan bağışlar,
vakfımız ve “İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı iştiraki ile kurulan “İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz Bankası” konusunda ilk olup, etik değerlere saygılı olarak hizmet
faaliyetlerine devam etmektedir.
Ülkemizin 1999 yılında yaşadığı büyük deprem felaketi
nedeniyle dünya Lion’larından, ağırlıkla da Japon Lion’larından gelen yaklaşık 2.200.000 US Dolar yardımı,
Vakfımız kanalı ile Türk insanının hizmetine sunulmuştur. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesine Sapanca’da
248 yatak kapasiteli öğrenci yurdu yapılmış, İstanbul’da Üsküdar’da depremde yıkılan bir okul yerine 16
derslikli “LIONS İLKÖĞRETİM OKULU” inşa ettirilerek
Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. Depremzede ve
özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet vermek
amacıyla İstanbul Avcılar’da 120 öğrenci kapasiteli
“ASLANCIK GÜNDÜZ BAKIMEVİ” yaptırılarak vakıf
bünyesinde iktisadi işletme olarak hizmete sokulmuş,
Bolu’da 21, Kocaeli’de 21 ve Adapazarı’nda 78 konteynerlik Lions Deprem Köyleri kurularak yöre insanımızın acıları hafifletilmiş, aracılığımızla İngiltere’den
getirilen 87 adet Karavan İstanbul İli Deprem Koordinasyon Merkezine bağışlanmıştır.
Karşılıksız hizmet çalışmalarını; Laik, Demokratik, Çağdaş Atatürk Türkiye’si çizgisinde sürdürülen, ülkemizin en önemli sorununun çağdaş eğitim olduğu bilinci
ile hareket eden vakfımız, eğitim konusundaki çalışmalara özel bir önem vermektedir.

