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Diyabetli çocuklar 
yaz tatillerini Lions’un 
Maryland’deki Merrick 
Kampında geçiriyorlar.
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Lion Dergisi’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı 
sahibine, yazı, haber, fotoğraf, illüstrasyon ve diğer konuların 
telif hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi 
Konfederasyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz. 

Editörden
Sayın Lion’lar,
Sevgili Leo’lar,

Sondan bir önceki basılı sayı-
mızda yine birlikteyiz... Bili-
yorsunuz dergimiz Ocak 2018 

ayından sonra dijital olarak yayın-
lanmaya başlanacak. Bu konudaki 
haberleri sizlerle ilerleyen zamanlar-
da paylaşacağız.

Yine çok anlamlı ve birbirinden de-
ğerli haberler ve yazılarla dolu bir 
dergiyle karşınızdayız. Yine sayfalara 

sığamadık. Bazı haberleri istemeyerek de olsa son dergimize bıraktık. 
Kasım-Aralık 2017 sayısında bunları da göreceksiniz. Lion Türkçe 
dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp 
Başkanları olmak üzere yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Ba-
kalım bu sayımızda neleri paylaşmışız sizlerle…

100. Uluslararası Konvansiyonumuzu ABD Chicago’da gerçekleştir-
dik. Hayri Ülgen, PID bizimle yaşadıklarını paylaştı. Her zamanki 
gibi dolu dolu geçen bir konvansiyon süreci yaşadık. Uluslararası 
Başkanımız Naresh Aggarwal törenle görevi devraldı. Seçilen yeni 
yöneticilerimizi de kutluyoruz…

LCIF’in özellikle diyabet ve Körlük ile ilgili çalışmalarından bazıları-
nı sizlerle bu sayımızda paylaştık. Okuyunca uluslararası vakfımızla 
gurur duyacaksınız... 

Özellikle ‘Trahoma İle Baş Edebilmek Ekip Çalışması Gerektirir’ 
başlıklı yazıyı okumanızın Lions’un uluslararası anlamı açısından 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz...

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

Lions ve Özel Olimpiyatların önemini Brezilya’daki Plaj Oyunların-
da yaşayacaksınız… 

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

Sevgiyle kalın,

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PDG
MD118	Konsey	Başkan	Yardımcısı

W e  S e r v e

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

faturası çok ağır olacaktır. Diyabet, 
kalp hastalığı, inme, böbrek hasarı 
ve sinir hasarına yol açabilir. Ayrı-
ca körlüğe neden olmaktadır.

Hastalık baş gösterdiğinde Ulus-
lararası Lions Kulüpleri (LCI) ke-
narda oturmayacaklar.Hastalığı ön-
lemek ve tedavi etmek için yoğun 
çaba harcayacağız. Temmuz ayında 
Chicago’da düzenlenen 100. Ulus-
lararası Konvansiyonumuzda şeker 
hastalığının azaltılmasına yönelik 
yeni kararımızı duyurduk. Helen 
Keller’ın 1925’te körfez Şövalye-
leri olarak Lions’a seslenişini yi-
neleyen, Keller’in büyük-yeğeni 
olan, Keller Johnson-Thompson, 
Lions’ı bu yeni meydan okumaya 
davet ediyor.

Son genel oturumun bitiminde on 
binlerce Lion’a ‘’Diyabet ile ilgili 
çalışmalarınız aracılığı ile  karanlı-
ğa karşı yürütülen bu mücadelede, 
kendinizi körlerin şövalyesi olarak 
görmeye devam etmeyecek misi-
niz? sorusunu yöneltti.

Diyabet üzerine odaklanmak, 
LCI’ın yeni küresel hizmet çerçe-
vesinin bir parçasıdır. Enerjimizi, 
ve kaynaklarımızı, görmeye, açlı-
ğa, çevreye, çocuk kanseri ve şeker 

İlerlemek, yüksek bir bedel ile 
gerçekleşebilir. Dünya çapındaki 
insanlar fast food yemekten ve yo-
rucu olmayan işlerde çalışmaktan 
keyif aldığı için diyabet küresel 
bir kriz haline geldi. Benim kendi-
min neredeyse hiç zengin olmayan 
ulusum buna örnek noktasındadır. 
Hindistan, tip 2 diyabetten 50 mil-
yon insanın ızdırap çektiği “dünya-
nın diyabet başkenti” olarak bilinir. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
istatistikler de iç karartıcıdır. Mey-
ve ve sebze erişimine sahip olan 
bir şehir olan New York’ta, tahmi-
ni 800.000 yetişkinde, her sekizde 
birden fazla kişide, bugün diyabet 
bulunmaktadır. Ülke genelinde 
portre daha acımasızdır. Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezlerine 
göre, Amerika Birleşik Devletle-
ri’ndeki her üç çocuktan birinin 
yaşam sürelerinde diyabetik olma-
sı beklenmektedir. Bunun topluma 

DR. NARESH AGGARWAL 
LİONS KULÜPLERİ ULUSLARARASI BAŞKANI

Lions için Yeni bir 
Dönem Başlıyor…

hastalığına yöneltiyoruz. Gelenek-
lerimizi geliştiriyoruz ancak aynı 
zamanda Lions’a hizmet etmek 
için yeni yollar sunuyoruz. Lion’lar 
şüphesiz kendi yerel amaçlarını 
desteklemeye devam edebilir ancak 
biz kulüplerden ve bölgelerden beş 
faaliyet alanına katkıda bulunmala-
rını rica ediyoruz.

1925 uluslararası konvansiyonunda 
Johnson görme engellilerle ile ilgili 
çalışmaları çana vurarak başlatmış-
tır. 100 senedir Lion’lar bu çana ce-
vap vermiştir. Eminim ki diyabetle 
mücadelemizde başarılı olacağız.

T U R K E Y
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Çeviri: Ayşegül	Erengil,	Ankara	Maltepe	Lions	Kulübü

İnanın bana, kendinizi dünya Li-
on’ları tarafından çevrili olarak 
bulmak için sadece bir geçitte yü-
rümek veya asansöre binmek keyif 
vericiydi. Ve bunun asıl güzelliği, 
bu yabancıların çabucak arkadaş 
olmasıdır. Paylaştığımız hizmet 
bağları Lion’ların belirgin kültürel 
farklılıkları, gelenekleri ve dilleri 
görmezden gelmesine ve hemen 
dostluk kurmalarına olanak tanır.

Konvansiyona katılan Lion’lar, 
Lion olmanın harika olduğunu 
doğrularlar. Dünyayı daha iyi bir 
yer haline getiren dünya çapında 
bir hizmet birliğinin parçası olmak 
harika bir deneyimdir. Körlükle 
mücadele eden, açları besleyen, 
çevreyi geliştiren bir topluluğun 
içinde rol almak harikadır.

Chicago’da hizmette 100. Yılımızı 
kutladık ve önümüzdeki birkaç yıl 
boyunca izleyeceğimiz rotamızı 
çizdik. Görme konusunda gelenek-
sel hizmetlerimizi yapacağız, açlık, 
çevre, pediatrik kanser ve diyabet 
üzerine yoğunlaşacağız. Büyük ya 
da küçük olmasına bakılmaksızın 
katkınız takdir edilmektedir. Daha 
da önemlisi, bu gereklidir.

Hizmet ettiğimiz için teşekkür ede-
rim. Toplantılara katıldığınız, krep 
çevirdiğiniz ve gözlükleri topladı-

Hiç çok şey yaptığınız ve çok şey 
gördüğünüz harika bir tatile gitti-
ğiniz oldu mu? Eve geri döndüğü-
nüzde, ailenize ve arkadaşlarınıza 
bu konuda her şeyi anlatmaya he-
veslisinizdir. Ancak zor olan yal-
nızca ayrıntıları anlatmak değil, 
aynı zamanda ne kadar heyecanlı 
olduğunuzu ve neredeyse farklı biri 
gibi hissettiğinizi anlatmaktır. Söz-
cükler sizin deneyimlediklerinizi 
ve hepsinin ne kadar olağanüstü 
olduğunu anlatmaya yetmez.

Kelimelerin aynı yetersizliği ile 
şimdi ben karşı karşıyayım. Size 
yüzüncü yıl konvansiyonunu ve 
ne kadar harika olduğunu anlat-
mak istiyorum. Anlamak için ora-
da olmalıydınız. Bu, Alabama’dan 
Zimbabwe’ye Lion’ların bir par-
tisi, bir kutlaması, bir toplanma-
sıydı. Buradaki ana fikir Lions’un 
evrenselliğiydi. Biz neredeyse her 
yerdeydik.ve bir hafta boyunca tek 
bir yerdeydik.

DR. NARESH AGGARWAL 
LİONS KULÜPLERİ ULUSLARARASI BAŞKANI

Her Lion için 
Lionizme 
İhtiyacımız var…

ğınız için teşekkür ederim. Bir Lion 
olarak yaptığınız herşey çok değer-
lidir. Rahibe Teresa’nın dediği gibi, 
“Ben senin yapamadığın şeyleri ya-
pabilirim. Sen benim yapamadığım 
şeyleri yapabilirsin. Birlikte harika 
şeyler yapabiliriz.”

Bu yüzden Chicago’ya gelemediy-
seniz bir Lion olarak yaptıklarınızı 
onaylamama izin verin. Birlikte, 
her yıl 100 milyondan fazla kişiye 
“Hizmet ediyoruz’’. Bu rakam ina-
nılmaz olsa da, başka bir rakama 
odaklanmak istiyorum. Bu yıl, en 
derin dileğim 1.4 milyon Lion’un 
her birinin hizmet etmesidir. Her 
Lion’dan biraz Lionizm’e hizmete 
ihtiyacımız var.

4 
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Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin 100. Yıl 
Konvansiyonu 30 Haziran - 4 Temmuz 2017 
tarihleri arasında, Chicago, ABD’nde yapıldı. 100. 
Yılda muhteşem ve bir daha tekrar edilemeyecek 
kadar görkemli bir beklenti ile gittiğimiz Chicago, 
geçmişte Konvansiyon yaşamış Lion’lar için tam 
bir hüsran oldu. Konvansiyonun ABD’de yapılan 
önceki Konvansiyonlardan pek bir farkı yoktu. 100. 
Yıl beklentilerinden dolayı olsa gerek 30 Bini aşkın 
bir delege kaydı vardı. Eşler, aileler ve konuklarla 
bu sayının 50 Bin cıvarında olduğu söylenebilir. Biz 
de 250 civarında bir Türk heyeti ile konvansiyonda 
yerimizi aldık. 

Chicago, ABD’nin nüfus bakımından en büyük 
üçüncü şehri. Şehir 1830’larda, Illinois Eyaleti’nde, 
Michigan Gölü’nün güneybatı kıyısında kurulmuş 
ve “Rüzgarlı Şehir’’ (Windy City) olarak adlandırı-
lıyor. Kış aylarında Michigan Gölü’nden esen soğuk 
kuzey rüzgarları şehrin bu isimle anılmasında büyük 

Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği 
Chicago

Prof. Dr. Hayri Ülgen, PID

rol oynamış. 1885 yılında ilk gökdelenin bu şehir-
de yapılması ile de tarihe geçmiş. 442 m yüksekliği 
ile 2012 yılına kadar ABD’nin en yüksek gökdeleni 
olan Sears Tower ile de yeni ynesil gökdelenler kenti 
olarak ünlenmiş. 

100. Yıl Lions Konvansiyonu’nun yapıldığı, McCor-
mick Place ise Chicago’nun güneyinde, Michigan 
gölü ile Michigan Avenue arasında kalan bölgede 
çok büyük bir kompleks. Kuzey Amerika’daki en 

100. YIL 
ULUSLARARASI
KONVANSiYONU

Açılıştaki Resmi Geçitte 250 Türk yürüdü

Parad

T U R K E Y
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büyük konvansiyon merkezi olarak anılıyor. Mc-
Cormick Place’in toplam 240.000 m2’den büyük 
kapalı sergi ve konferans alanına sahip. Her türlü 
donanıma sahip. 

Seçilmiş Genel Yönetmenler Konvansiyon önce-
si Uluslararası Başkan adayı Naresh Aggarwal ve 
eşi Navita ile geleneksel aile resimlerini çektirdiler. 
Daha sonra; sınıflarda interaktif çalışmalar yaptılar, 
2017-2018 Uluslararası Programı hakkında bilgi al-
dılar. 30 Haziran sabahı seminerler başladı. Kayıtta 
sorun yaşamadık çünkü STH görevlileri de delegas-
yonun delege badge’lerini önceden alıp hazırlamıştı. 

Konvansiyon program içerisinde birçok konuda, 
birçok seminer vardı. Türk Lion’ları olarak birçok 
seminere katıldık. GAD seminerinde 118R’den Nec-
det Uludağ, PID Oya Sebük ise Lions’da Kadın se-
minerinde konuşmacı olarak yer aldılar. Kendilerini 
tebrik ediyoruz.

Bu yıl konvansiyonda ilk kez ‘Türkiye Standı’mız 
vardı. Türk gecesi yapmak yerine stand açmayı ve 
ülkemizi uygun buldu. Dört gün boyunca 10.000 
cıvarında ziyaretçi standımıza geldi. 18 m2 büyük-
lüğündeki Standımızda Türkiye ve Akdeniz Konfe-
ransını tanıtımın yanı sıra Lions Aaktivitelerini de 
tanıttığımız altı farklı el broşürü dağıttık. Ayrıca çe-
şitli hediyelerimiz de vardı. Sürekli tanıtım filmlerini 
gösterdik. Çok canlı bir stand idi bizimki. STH eki-
binin yanı sıra oluşturduğumuz program ile Lion’lar 
da sırayla standda sürekli görev aldılar. Türkiye 

Parad Türk
Heyeti Resmigeçitte

Cumhuriyeti’nin Chicago Başkonsolosu Sayın Umut 
Acar’da standımızı ziyaret etti ve bizimle uzun süre 
geçirdi. Gelecek yıllarda da Türk Gecesi’nin yerine 
stand açılarak dört gün boyunca ülkemizin ve Li-
ons’un tanıtımının yapılması çok daha etkili olacğını 
düşünüyoruz.

1 Temmuz Cumartesi günü sabah Parad vardı. Gü-
zel bir havada, 10:30 gibi yürüyüşe katıldık. Her za-
manki gibi önde Türk Bayrağı, ardından ‘’MD 118 
Turkey’’ ve “Peace at Home, Peace in the World’’ 
pankartlarımızla, Chicago’nun ana caddelerinden 
biri olan State Street üzerinde parad geçişini tamam-
ladık. Yaklaşık 250 kişilik delegasyonumuz beyaz 
T-shirtleri, ellerinde Türk bayraklarıyla çok güzel 
bir görüntü verdi ve izleyenlerden büyük alkış aldık. 

Aynı gün saat 15:00-16:00 arasında Aday Sapta-
ma Komitesi (Nominating Committee) toplantısın-
da Hindistan’dan Naresh Aggarwal’ın Uluslararası 
Başkanlığı, İzlanda’dan Gudrun Yngvadottir’in 1. 
Başkan Yardımcılığı, Kore’den Jung-Yul Choi’nin 2. 
Başkan Yardımcılığı onaylandı, 3. Başkan Yardım-
cılığına ise PID Haynes Townsend’in (ABD - Geor-
gia) adaylığı onaylandı. Diğer adaylar, adaylıklarını 
bu dönem için geri çektiler. Ardından da diretörlük 
adaylıkları kesinleştirildi.

Akşam üstü 17:30-20:30 arasında McCormick Pla-
ce Hall B’de Uluslararası Show vardı. Uluslararası 
Show’da 1970’lerin tanınmış gruplarından “Beach 
Boys’’ güzel bir konser verdi. Eski gruptan üç veya 
dört üyesi kalan Beach Boys hit şarkılarını seslendirdi. 

Federasyon Başkanlarımız Uluslararası Başkanın Resepsiyonu

30000 Delegenin Katıldığı Konvansiyonda 
en çok ilgiyi Türk standı çekti
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Federasyon Başkanlarımız Uluslararası Başkanın Resepsiyonu

2 Temmuz Pazar günü, 9:00’da “McCormick Place, 
Hall B’de” Açılış Toplantısı vardı. Devasa salonda 
yaklaşık 20.000 sandalye bloklar halinde dizilmişti. 
Türk Delegasyonu, STH’de görevli arkadaşlarımız sa-
yesinde sahnenin sağında, önde toplu olarak yer aldı. 

Toplantı Beatles benzeri bir grubun show’uyla baş-
ladı, Bob Corlew bir hoşgeldiniz konuşması yap-
tı ve açılış toplantısının onur konuşmacısı olarak 
ABD’nin Geçmiş Başkan Yardımcılarından Al Go-
re’u sahneye davet etti. Albert Arnold Gore Jr. (Kı-
saca Al Gore) 1948 doğumlu, Amerikalı bir siyaset 
adamı. 1993-2001 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Başkanı Bill Clinton’un Yardımcılığını 
yaptı. Halen çabalarını “Küresel Isınma’’ ve alın-
ması gereken önlemler konusunda yoğunlaştırarak 
konferanslar veriyor. Bu konuda yaptığı “Uygunsuz 
Gerçek’’ adındaki belgesel film 2007 yılında Akade-
mi Ödülü’nü kazandı. Bu filmin yanı sıra, Türkiye 
dahil dünyanın birçok ülkesinde bu konuda verdiği 
konferanslar ve diğer çalışmalar sayesinde aynı yıl, 
hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ile birlikte 
Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü. 

IP Bob Corlew, 1988’den bu 
yana Lions’da Peace Poster ya-
rışmasının yapıldığını, binlerce 
okulda yarışma düzenlendiğini 
ifade ederek, 1995-96 döneminde 
12 yaşında iken Peace Poster ya-
rışmasını kazanan, Danielle Her-
nandez’i (Arizona USA) sahneye 
davet etti. Ardından bu yıl yarış-
mayı Tailand, Bangkok Pinklao 
Lions Kulübünün sponsorluğun-
da 13 yaşındaki Lakkana Mee-
pana’nın kazandığını açıkladı ve 
kendisini sahneye davet ederek, 
ödülünü takdim etti. Finale kalan 

23 eser’e ise merit ödülü aldılar. 2017-2018 Dönemi 
Peace Poster yarışmasının ana teması “The Future 
of Peace’’.

IP Bob Corlew daha sonra, bu defa Uluslararası 
Öykü Denemesi “Essay Contest” yarışması finalisti 
Ohio (USA)’dan 12 yaşındaki Charlie Bruskotter’I 
sahneye davet etti ve ödülünü verdi. 

IP Bob Corlew bu arada, Lions’da Hanımların 30. 
yıllarını kutladıklarını, Leo’ların da hizmetlerinde 
60. yılı doldurduklarını belirterek tebrik etti. Ardın-
dan ‘’Centennial Service Challenge’’ 100. Yıl Hizmet 
etkinliklerinden söz etti. 

Haziran başı üye sayısında bir rekor kırıldığını 
1.449.987 Lion üye’ye ulaşıldığını, ancak 30 Ha-
ziran 2017 tarihinde; 47.390 Lions Kulübünde 
1.425.795 Lion ile dönemi +46.306 üye ile kapadı-
ğımızı açıkladı. 

Açılış oturumunun son bölümünde ise, Lions’da 
Ülke adedinin tekrar 210’a ulaştığı ve son ülkenin 
Birleşik Arap Emirliği olduğu belirtilerek, Dubai’de 
kurulan ilk kulübün başkanı olan Sheikh Tariq Al 

Başkonsolosumuz Türk Delegeleri ile

Türk heyeti coşkuyla birlikte
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Quassimi takdim edildi ve BAE 
Bayrağı geldi. 

Hemen ardından üye ülkelerin 
bayrakları podyum’a sıralandı ve 
Bayrak Töreni başladı. Ülkelerin 
Lions’a üyelik yıllarına göre yeni-
den eskiye bayraklar ve ülkeleri 
takdim edildi. En son ABD Bay-
rağı ve Lions Bayrakları geldi. 

3 Temmuz, Pazartesi günü top-
lantı, 09:00’da yine Hall B’de 
Blue Brothers Revue’nün perfor-
mansı ile başladı. Malum Chi-
cago, Blues müziğinin merkezi, 
Konvansiyonda olmasa olmazdı. 
Eski BM Sekreteri Ban Ki Moon, 
Lion’lara uluslararası ilişkilerin 
öneminden, Lions’un dinamiz-
minden, sağlık, açlık ve çevreyle ilgili hizmetlerin-
den söz ederek, Birleşmiş Milletlere verdiği desteğe 
teşekkür etti. “1947’den bu yana BM’e destek olu-
yorsunuz, Helen Keller’den bu yana göz sağlığı so-
runlarıyla uğraşıyorsunuz, insanlığın mutluluğu ve 
barışı için çalışıyorsunuz, 100. Yılınızı kutluyorum 
ve sizlere teşekkür ediyorum’’ 
dedi. IP Bob Corlew kendisine 
konuşması için teşekkür ederek, 
bir Peace Poster plaketi takdim 
etti ve bugüne kadar 600.000 ço-
cuğun Peace Poster Yarışmasına 
katıldığını söyledi. 

LCIF Başkanı Dr. Yamada ile bu 
defa LCIF’in Okul Çocuklarının 
görme sorunları ile ilgili filmi su-
nuldu. İlkokul çocukları ile okul 
öncesi çocuklarda göz kontro-
lu önemi üzerinde duruldu. Li-

ons’un insancıl yardımlara destek amaçlı olarak top-
lam 1 Milyar ABD Doları fon sağladığını, bu dönem 
yalnız 1 Milyon USD’ın Sığınmacılar için verildiğini, 
Lions Quest eğitimi için fon tahsis edildiğini, önü-
müzdeki dönem Pediatrik Kanser ile uğraşılacağını, 
her yıl 175.000 çocuğun bu nedenle öldüğünü ifade 

Bayrak Seremonisi

Federasyon Başkanlarımız Uluslararası Başkanın Resepsiyonu

Türk heyeti uluslararası merkezi de ziyaret etti
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MD118 Konseyimiz

ederek, bu yıl 2 Milyon USD’nin bu amaçla tahsis 
edildiğini, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru 
tedavi yapılması gerektiğini ifade etti. Dr. Yamada 
2017 sonu itibariyle 30 Milyon USD kızamık-kızıl 
aşısı için kullanıldığını, bu hastalıktan her gün 400 
kişinin öldüğünü, 1 USD’lık bir aşı ile 88 Milyon 
çocuğu koruduğumuzu, Lions’un GAVİ ile bu glo-
bal sorunu çözerken Bill ve Belinda Gates Vakfının 
desteğini aldığını ifade etti. Bu arada 2016-17 dö-
neminde LCIF’e 38 Milyon USD destek yapıldığını 
ifade ederek 100.000 USD üzerinde maddi destek 
sağlayan ilk 9 Lion’u podyuma davet etti. 

4 Temmuz Salı günü, artık Konvansiyonun Kapa-
nış Oturumu vardı. Kapanış Oturumu Uluslararası 
Başkan Bob Corlew’in memleketi Tennessee’den 
Country Müzik sanatçısı Charlie Daniels ve orkest-
rasının performansı ile başladı. 

Oturumun izleyen bölümünde; PIP Clement Kusiak, 
Election Committee Raporunu sundu. Uluslararası 
Başkan Dr. Naresh Aggarwal ve yardımcılarının ye-
terli oyu alarak seçildiklerini belirtti. IP Bob Corlew 
yemini okudu, Dr. Naresh Aggarwal tekrar etti ve 
başkanlık yüzüğünü takarak, çekici yeni başkana 
verdi. Uluslararası Başkanların görev devir tören-
lerinin ardından, salonda bulunan Seçilmiş Genel 
Yönetmenlerimiz “Elect Bantları”nı eşleri ile birlikte 
çekerek, Genel Yönetmen olarak görevlerini teslim 
almış oldular.

Yeni Uluslararası Başkan Dr. Naresh Aggarwal, IPIP 
Bob Corlew’e teşekkür ederek sözü aldı. ‘’The Power 
of We, The Power of Action ve The Power of Ser-
vice’’ sloganıyla konuşmasına başladı ve dönemin 
programını ana başlıklarıyla sundu. Gandi, Mande-

Türk Delegasyonu

Lions Konfederasyon Başkanı Danyal Kubin ve Eşi

şarkısı eşliğinde Mandela Art Dansçıları sahne aldı. 
Hint kökenli bu kısa gösteriyi takiben IP Dr. Naresh 
Aggarwal Seçilmiş Genel Yönetmenlerin 547 yeni 
Lions Kulüp ile Chicago’ya geldiklerini açıkladı ve 
kendilerini kutladı. Düşünün daha şimdiden bazı ge-
nel yönetmenler 546 yeni kulüp kurmuşlar bile!

Sonrasında ise PIP Clement Kusiac bir kez daha 
kürsüye gelerek, Election Committe final raporunu 
okudu. 6652 delegenin oy kullandığını ve tüm Ulus-
lararası Direktörler ile Yönetmeliğin değiştirilmesi 
istenen dört maddesinin yeterli oyu alarak kabul 
edildiğini bilgiye sundu. PID Haynes Townsed’in 
3. Başkan Yardımcılığına seçildiğini duyurdu. Ar-
dından Board’a seçilen yeni Uluslararası Direktörler 
takdim edilerek, eşleriyle podyumda yerlerini aldı-
lar. Son olarak Ev Sahibi Komite (Host Committee) 
Konvansiyon Bayrağını Las Vegas’daki Ev Sahibi 
Komite Başkanı’na devretti. Uluslararası Başkan 
herkesi 29 Haziran- 3 Temmuz 2018 tarihleri ara-
sında düzenlenecek olan Las Vegas Konvansiyo-
nu’na davet ederek oturumu kapattı.

Önemli bir sorun yaşamadan uzun bir turu başarıyla 
tamamladık. T, U, R, K ve E Yönetim Çevrelerinin 
turunu organize eden STH ekibine ve 118Y Yönetim 
Çevresinin turunu yapan İntra ekibine çok teşekkür 
ediyoruz. 

En büyük teşekkür bizlerle birlikte Chicago Konvan-
siyonuna katılan 250 civarındaki Türk Heyeti’ne… 
Çok uyumlu ve çok başarılı bir takım havasında tu-
rumuzu tamamladık ve ülkemizi temsil etmenin gu-
rurunu yaşadık. Iyi ki varsınız… 

la, Martin Luther King, Mother 
Theresa, J.F. Kennedy’den özde-
yişlerle konuşmasına devam etti. 
ABD’nin 16. Başkanı Abraham 
Lincoln’un ünlü “Geleceği ön-
görmenin en iyi yolu onu oluştur-
maktır’’ (The best way to predict 
the future is to create it) ifadesini 
tekrar ederek, ‘’Hizmet Ediyo-
ruz’, sloganı ile geleceği oluştura-
cağız’’ dedi. Ardından We Serve 
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Avcılar Lions Kulübü, Lionsun 100. yılına yaraşır 
bir aktivite olarak dönem programına, eğitim ve 
gençliği almıştı. Yönetim kurulumuzda yoksulluğu, 
ihtiyaç içinde olması nedeni ile gündeme getirilen Se-
lendi İlk Öğretim Okulu düşüncesini hemen kabul 
edildi. Yasal izinler alındı. İhtiyaçlar belirlendi. Yerel 
kuruluşlarla iletişime geçildi. Lions dostu iş yeri ve 
tanıdığımız işverenlere başvuruldu. Her üyenin akti-
viteye katılımına gayret gösterildi. Aynı zamanda Sa-
lihli Selendililer Derneği ve Ticaret Sanayi Odasının 
Selendili temsilcileri ile temas kuruldu.

Bölgemizdeki Gelişim Üniversitesinin Gençlik Ku-
lübü projeye ortak edildi. İhtiyaçlar doğrultusunda 
toplanan yardımları dağıtmak üzere 14 Ekim saba-
ha karşı 21 kişi ile yola çıkıldı. Gelişim Üniversitesi 
Gençlik Kulübünün büyük katkıları oldu. Geçmiş 
dönem genel yönetmenlerimizden ln. Yavuz de-
mirkan ve eşi de destek vermek üzere bizimleydi-
ler. Gezi; hem kültür gezisi, hem çevre gezisi, hem 
Lionsu tanıtma aktivitesi, hem de yerel ve merkezi 
idare temsilcileri ile ilişki kurma üzerine planlandı. 
Konaklama yeri olarak Salihli Sardes Lidya Thermal 
Otel seçildi.

1. Gün, otele varışta Salihli Ticaret Odası Temsilcile-
ri ve Selendililer Derneği karşıladı ve lionların adına 
yaptırdıkları efelerin yöresel sarıkları verildi ve salih-

Selendi yollarında...
Saniye Güler Kaya, 2017/18	Dönemi	Kulüp	Başkanı

li çevre gezisi, sardes harabeleri ve bz. Yerler gezildi.

2. Gün Kula gezisini gerçekleştirdik. Kula belediye 
başkanın görevlendirdiği iki rehber eşliğinde kula 
evleri, tarihi sokakları gezildi. Kula yarenleri tara-
fından muhteşem bir gösteri yapıldı. Öğleden sonra 
peri bacaları gezisi ve unesco onaylı jeopark alanı 
dolaşıldı. 

3. Gün ise Selendi Milli Eğitim Şube Müdürü eşli-
ğinde, belirlenen 4 adet köy ilköğretim okullarına 
doğru yola çıktık. Başta Selendililer Derneği, Başka-
nı İrfan Akarsu olmak üzere, bir çok Selendili de bizi 
yanlız bırakmadı. Her gittiğimiz okulda çok sıcak 
karşılama vardı.

Okullarda dağıttımız malzemeler: 100 adet ki-
tap,-100 temel eser serisinden, 20 adet mobil satranç 
takımı, 24 adet basketbol, voleybol, hendbol, topu, 
8 adet türkiye haritası (bir yüzü siyasi biryüzü coğ-
rafi), 4 adet dünya haritası (bir yüzü siyasi bir yüzü 
coğrafi), Her okula 1 yıllık bilim ve çocuk dergisi 
aboneliği, 4 koli akıl ve zekâ oyunları seti, 400 adet 
resim kartonu, 4 koli oyuncak, 4 koli oyun hamuru, 
4 koli muhtelif boya, parmak boyalalar, sulu boyalar 
ve boyama kitapları, 4 koli lego, puzzle, yapboz, 4 
paket a4 kâğıdı, 8 koli muhtelif sekerleme (perfetti), 

Bu malzemeler eşit olarak 4 okula paylaştırıldı. Ay-
rıca, Rahmanlar İlköğretim Okuluna raylı demir dış 
giriş kapısı yaptırıldı. Çamlıca ilköğretime, 1 adet 
pingpon masası takımı, 1 bilgisayar, 1 yazıcı, verildi. 
Çortak ilköğretime, 1 m2 lik mıknatıslı duvar satran-
cı, 1 bilgisayar, 1 yazıcı, 1 fotokopi makinası, ana-
okuluna 1 elektirik süpürgesi, verildi. Şehirli oğlu 
ilk ögretimin anaokulu okul çatısı yenilendi, 500 tl. 
Nakti bağış yapıldı, 400 m2 dış cephe, 400 m2 iç cep-
he ve 200 m2 tavan boyası boyanmak üzere 35 adet 
kutu boya temin edildi.
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İsveç Lion’ları ve 118U Yönetim Çevresi ortak olarak  
5 tane Konteyner, 1 Tane anasınıfı donanımı ve yapı-
mını gerçekleştirdiler.

Şehit Gaffar Okan ilkokulu, Mehmet Adil İkiz orta-
okulu, Solaklı Atatürk İlköğretim okullarına 5 Kon-
teyner sınıfı, İdem köyü İlköğretim okuluna ana sınıfı 
açılışını gerçekleştiren 118U Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmeni Adnan Babür Gündüz‘e, İsveç Lion’ları-
nın proje yetkilisi Nilgün Erdem Niord’a ve Adana 
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Oflaz’a  ilgi yoğundu.

118U Genel Yönetmeni Adnan Babür Gündüz ’’Ön-
celikle işbirliğimizi kabul eden İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcımız Ömer Oflaz’a bizi yalnız bırakmadığı 
için ve proje ortağı olarak bizimle çalışan İsveç Lions 
Kulüplerine çok teşekkür ederiz. Bu dönem olan ana 
projemiz anasınıfları donanımı ve bir günde 5 tane 
konteyner ve 1 tane anasınıfı donanımını gerçekleş-
tirdik. Türk Lionları olarak memleketimize hizmetle-
rimiz devam edecektir.Yeni Yüz yılda Yeni Ufuklara’’ 
diyerek sözlerini bitirdi.

Bir Günde 6 Ana Sınıfı 
Açılışı

Ankara Maltepe Lions 
ve Leo Kulüpleri Düş 
Çocuklarıyla El Ele… 

Düş çocukları Sosyal Gelişim Projesi Türkiye’de özel-
likle maddi yetersizliklerinden ötürü, eğitimden ve 
sosyal hayattan uzak kalan başarılı çocukların kültü-
rel ve eğitsel alanlarda 4 yıl boyunca desteklenmeleri-
ni sağlayan ve 2004/05 döneminden bu bugüne kadar 
sürdürülen bir Lions projesidir. Ankara Maltepe Li-
ons ve Leo Kulüplerinin son aylarda gerçekleştirdiği 
etkinlikleri burada sunuyoruz…

Açık Havada Bir Düş Daha Gerçekleşti…

Ankara Maltepe Lions ve Leo Kulüpleri Düş Çocuk-
ları Sosyal Gelişim Projesi’ne destek vermek amacı ile 
açık hava sineması düzenledi. 

Ankara Karum AVM’nin bahçesinde gerçekleştirilen 
açık hava sineması etkinliğine sinemaseverler büyük 
bir ilgi gösterdiler. Seyirciler nostaljik Bizim Aile filmi 
ile kahkahalara boğulurken bir yandan da patlamış 
mısırlarını yedi ve açık hava sinemasının olmazsa 
olmazı gazozlarını keyifle yudumladı. İlk defa açık 
hava sineması deneyimi yaşayan konuklar ise keyifli 
bir sosyal ortam içinde unutulmaz dakikalar geçirdi.

Yanı sıra, Ankara Maltepe Lions ve Leo Kulüplerinin 
üyeleri, Düş Çocukları ile birlikte Ali Kuşçu Gökbilim 
Merkezi’ni ziya-
ret ettiler. Ziyaret 
Düş Çocukları için 
oldukça bilgilen-
dirici ve eğlenceli 
geçti. Çocuklar sı-
kılmadan, zaman 
zaman atölye ça-
lışmaları ile uygu-
lama yaparak yeni 
bilgiler edindiler. 

Ayşegül Onat, Ankara	Maltepe	Lions	Kulübü	Sekreteri
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Yenimahalle Lions Kulübü  
“Okula Hoş Geldiniz” 
Dedi…

Fethiye Lions, Yeni 
Dönem Aktivitelerine 
Devam Ediyor...
Zafer Aygün, 2017-2018	Dönem	Başkanı	

Yenimahalle Lions Kulübü, geleneksel aktiviteleri 
kapsamında, Ankara Hacıbektaş-ı Veli İlköğretim 
Okulunda 220 minik öğrenciye sembolik kırtasiye 
kitleri hediye edilirken, okula yeni başlayan çocukla-
rın sağlıklı eğitim alması için görmenin ve göz sağlı-
ğının önemini vurgulamak için yaklaşık 300 ilkokul 
1. sınıf ve anaokulu öğrencisine görme taramasının 
yapılabilmesi için öğretmenler pratik eğitimle bilgi-
lendirilerek uygulamaları için göz eşeli kitleri takdim 
edildi. Uygulama esnasında minik öğrencilerin heye-
canı ile güzel diyaloglar oluştu. Çok keyifli ve duygu-
sal bir ortamda öğrencilerin mutlulukları görülmeye 
değerdi. 

Fethiye Lions Kulübü; hizmet bayrağını devir aldığı 
gün açıkladığı Projelerini gerçekleştiriyor. Yöresinde-
ki muhtaç insanlara “Sağlık, Eğitim ve Çevre Sorun-
ları”için “Omuz Omuza Hizmet” götürmeyi hedefle-
yen Kulüp;

11 Eylül 2017 günü, Kadın Sağlığı’na yönelik anlamlı 
bir bağış yaptı: Fethiye Toplum Sağlığı Merkezi bün-
yesinde görev yapan KETEM’in (Kanser Erken Teşhis 
Tarama ve Eğitim Merkezi) gezici aracında kullanıl-
mak üzere;birer adet Jinekolojik Muayene Masası ve 
Etüv Cihazı’nı teslim etti.

Fethiye Ln’ları ile beraber,Toplum Sağlığı Merkezi ve 
KETEM Sorumlusu Hekimlere,tıbbi cihazları veren 
Dönem Başkanı Ln Zafer Aygün yaptığı konuşmada;

“Bu yardımla, kadınların rahim ağzı kanseri taraması 
için gerekli olan Smear Testi gibi hizmetlerin muhtaç 
insanların ayağına götürülmesinde ve en uç köylere 
kadar giderek yapılmasında kolaylıklar getireceğini 
düşündük. Ayrıca, böyle bir katkıda bulunmak bizleri 
de çok mutlu etti.”dedi.
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Hatay Büyükşehir 
Belediye Başkanı Artık 
Melvin Jones Dostu...

Çamlık Sahil Lions 
Kulübü Çalışıyor

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından 
çeşitli alanlarda birçok konuda başarı ödüllerine la-
yık görülen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Lütfü Savaş’a, Kışlasaray Lions Kulübü tarafın-
dan Melvin Jones Dostu Ödülü verildi. Kulüp üyeleri, 
Başkan Savaş’ın bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini 
ifade etti. Ödül, 118U Yönetim Çevresi Genel Yönet-
meni Adnan Babur Gündüz tarafından takdim edildi. 

Toplumların sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesine 
katkı sunan toplum gönüllülerine verilen Melvin Jo-
nes Dostu Ödülü’ne layık görülen Başkan Savaş, bu 
ödülün kendine verilmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek “Türkiye’de daha önce aralarında cum-
hurbaşkanları, başbakanlar, politikacılar ve valilerin 
de yer aldığı Prof .Dr. Türkan Saylan, Prof.Dr. İlber 
Ortaylı, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen gibi değerli ho-
caların, Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi değerli 
sanatçıların ve Uğur Dündar, Yılmaz Özdil,Fatih Por-
takal,İsmail Saymaz gibi basının değerli kalemlerine 
verilen böylesine anlamlı ve değerli bir ödüle layık 
görüldüğüm için çok mutluyum. Beni bu ödüle layık 
gören Kışlasaray Lions Kulübü yöneticilerine çok te-
şekkür ederim” diyerek, Hatay’a gönüllülük ilkesiyle 
hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

İstanbul Çamlık Sahil Lions Kulübümüzün aktivite-
lerinden bir demeti sizlerle paylaşmak arzusundayız.

Geçen Dönem Başkanı Türkan Razbonyalı ve yeni 
üye Figen Mumcu, Atlas Yardım Derneği’ne giderek 
Buhar Makinesi ve giysi yardımında bulunmuşlardır.

Üyemiz Fisun Sertçekiç tarafından Büyükada Devlet 
Hastanesi’ne engelli sandalyesi bağışlanmıştır. 

GAD Programı kapsamında yurtdışından gelen genç-
ler için pasta kesilerek onlara İstanbul Temalı birer 
defter hediye edilmiştir. 

Kulüp üyelerimizin katkılarıyla, Bolluca Çocuk Kö-
yü’nde yaşayan 6 çocuğa, Liay Burslu 5  Öğrenciye 
ve 7 üniversite öğrencisine burs verilmeye devam edil-
miştir. 

Büyükada Prof. Dr. Besim Üstünel İlkokulu’na 10 
adet hikaye kitabı hediye edilmiştir.

8 Ekim Dünya Lions Günü’nde gerçekleştirilecek 
Çevre etlinliklerine 200 adet heybe ile destek verilmiş-
tir. Ayrıca fidanlardan 20 tane alınmıştır.
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Lions ve Özel Olimpiyatlar 
Brezilya’daki Plaj Oyunları 
için Biraradalar
Çeviren: 	Başak	Şefii,	Harbiye	Lions	Kulübü

Brezilya’daki	Plaj	Oyunları’ndaki	iki	sporcu	bir	arkadaşlık	anını	
paylaşıyorlar.	

Jamie Konigsfeld 

Farklılıkları ve benzerlikleri kutlayan Plaj Oyunla-
rı, Özel Olimpiyatlar’ın Birleştirilmiş Sporlar prog-
ramının bir parçası. Birleştirilmiş Sporlar dünya 
çapında takım sporları sayesinde katılımı teşvik 
ediyor. Yarışma entelektüel maluliyetleri olan ve ol-
mayan sporcuları içeriyor. Beraber oynayıp rekabet 
ederek, farklı kültürlerden gelen sporcular birbirle-
rini daha iyi anlamaya başlıyorlar. 

Plaj Oyunları heyecan verici bir açılış seremonisi ile 
başladı. Delegasyonlar yürüdü, Brezilya Özel Olim-
piyatlarından görevliler, Lionlar ve yerel yöneticiler 
ilham verici konuşmalar yaptılar ve tabii ki, sporcu-
lar bir meşale koşusu gerçekleştirdiler. Yarışmacılar 
ve hakemler daha sonra bir yemin ettiler ve izleyen 
kalabalık canlı müzik ve kültürel performansların ta-
dını çıkardı. Uluslararası Özel Olimpiyatlar ile Ulus-
lararası Lions Kulüpleri Birliği’nin bayrakları bunla-
rın tamamının ortasında gururla dalgalanıyordu. 

Üç günlük süre zarfında, sporcular plajda top oyu-
nu, plaj futbolu, yüzme, plaj voleybolu ve diğer spor 
alanlarında yarıştılar. Lionlar ve Leolar her sporda 
Özel Olimpiyatlar sporcuları ile ortak oldular. Di-
ğer Leolar Plaj Oyunları’nda gönüllü oldular. Itan-
haém Praia kentinden Brezilyalı Leo Pedro Almeida 

da Silva, sporcuların susuz kalmamasını sağlarken 
gururlu sporcuları izlemenin keyfini çıkardı. “Bu 
turnuvanın en iyi tarafı farklı beceri seviyelerinden 
sporcuların mücadelesiydi” diyen Almeida da Silva 
sözlerini, “madalyalarını aldıklarında ne kadar gu-
rur duyduklarını görmek harikaydı” diye sürdürdü. 

Uluslararası Özel Olimpiyatlar takımının üyeleri 
Lion Kester Edwards ve Christian Guiralt tarafın-
dan yaratılan Brezilya’daki Plaj Oyunları çok başarı-
lı geçti. Şimdi dünya çapında geliştirilen Oyunlar’ın, 
Görevimiz: Katılım programının parçası olması bek-
leniyor. Uluslararası Özel Olimpiyatlar ile Uluslara-
rası Lions Kulüpleri Birliği ortaklığının bir parçası 
olan Görevimiz: Katılım, spor ve hizmet ile katılı-
mı teşvik ediyor. Gelecek etkinliklere eklenebilecek 
bazı sporlar sörf, kano, yelken ve triatlon. Sunulacak 
sporlar, Plaj Oyunları’nın oynanacağı bölgeye bağlı 
olarak değişebilir. Bazı durumlarda, bir bölgenin po-
püler bir sporu da plaja uyarlanabilir. 

Gözlerinizi çevrenizde gerçekleşebilecek Plaj Oyun-
ları için açık tutun! ULKB ve Uluslararası Özel 
Olimpiyatlar’ın, entelektüel maluliyetleri olanlar 
için olumlu değişiklikler yaratan güçlü bir ortaklık-
ları var, ve giderek kuvvetleniyor. 

Geçen Kasım’da Brezilya’nın 
kumsallarında yürüyecek olsaydınız, 
bir kutlamaya tanıklık edecektiniz. 
Brezilya’nın en büyük şehri 
Sao Paulo’nun Santos Plajı’nda 
gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar 
Plaj Oyunları, deniz kenarında 
gerçekleşen yeni bir oyun modeli. 
130 Lion ve 30 Leo ile beraber, 
320’den fazla Özel Olimpiyat 
sporcusu altın madalya için 
mücadele etti!
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Suadiye Sahil ve 
Mühürdar Lions Kulüpleri 
Ortak Aktivitesi…
Filiz Gülbahar, Suadiye	Sahil	Lions	Kulübü	Sekreteri

Kızıltoprak Zühtüpaşa Mahallesi Muhtarlığı’ndan 
alınan bilgiye göre, 4 çocuklu gelir seviyesi düşük bir 
ailenin 2 çocuğunun da engelli olduğunun öğrenilmesi 
üzerine harekete geçildi. Bu yazıda sizlerle yapılan ak-
tivitenin öyküsünü paylaşmak istiyoruz...

Aile le temas kurduk... Babanın da kanser hastası ol-
duğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü öğrendik. 
Engelli çocuklar, diş problemleri nedeniyle, hem yeme 
hem de sindirim güçlükleri çekiyorlardı. Aklımıza, 
Mühürdar Lions Kulübü üyesi diş doktoru arkada-
şımız Aysun Kundak ve sahibi olduğu diş hastanesi 
geldi. Kendisine müracaat ettik ve teklifimizi büyük 
bir memnuniyet ile karşıladı.

Her iki gencimizin de gerekli kontrolleri yapıldıktan 
sonra, 28 yaşında olan spastik özürlü kardeşimizin te-
davisine karar verildi. Oldukça fazla olan ağız ve diş 
sorunları dolayısıyla genel anestezi altında operasyon 
uygun görüldü.

İki aşamalı olan bu tedavi sürecinin mali portresi hay-
li yüksek görünüyordu. Bizler de, iki kulüp paylaşma-
yı seçtik, zira yükler paylaşıldıkça hafifliyordu.

Tedavi günü kararlaştırıldı, kardeşimiz Semih, annesi 
ve rahatsız olan babası ile Kadıköy Engelli Taksi fırsa-
tından yararlanmak suretiyle Sancaktepe’de bulunan 
Marmara Dent Ağış ve Diş Sağlığı Merkezi’ne geldi-
ler. Biz de, Uz. Diş Hekimi, Mühürdar Lions Kulübü 
üyesi arkadaşımız Aysun Kundak ile birlikte iki kulü-
bün üyeleri olarak orada hazır bulunduk.

Yaklaşık dört saat boyunca heyecanlı bir şekilde has-
tanede kendilerine refakat ettik.

Semih kardeşimiz, rahatsız olan 24 dişinden başarı-
lı bir operasyon geçirdikten sonra, yine iki kulübün 
paylaşımı ile aileyi yormadan taksi ile evlerine yolcu 
ettik.

Yüreğimizde sevgi, içimizde huzuru hissederek, an-
lamlı bir hizmeti sonlandırmanın keyfini ve lion ol-
manın güzelliğini hep birlikte yaşadık.

Henüz ön görülemeyen 2. aşama için sponsorluğu 
üstlenen Marmara Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Mühürdar Lions Kulübü Üyesi değerli arkadaşımız,-
Diş Hekimi Uz. Dr. Sn. Aysun Kundak’a ve Marma-
ra Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bize bu güzel 
imkanı sağladıkları için sonsuz teşekkürler ediyor, 
sevgili Semih kardeşimiz’e ve ailesine de geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz… 

Semih	kardeşimiz	heyecanlı,	delikanlı	ve	oturmayı	hiç	sevmiyor…

Hafif	bir	sakinleştirici	yapıldıktan	sonra	yürürken	düşeceğinden	endişe	
ederek	kendisini	iki	taraftan	emniyete	aldık…

Anne,	baba	ve	Semih	ile	hatıra	fotoğrafımız…
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Fenerbahçe Lions’tan 
Örnek Aktivite...

Kıbrıs’ta Lions Gençlerle 
Birlikte

Mehmet Büyükkalfa, Fenerbahçe	Lions	Kulübü	Dönem	Sekreteri Süreyya Gürses, 
Girne	Özgürada	Lions	Kulübü	Tanıtım	ve	İletişim	Kom.	Bşk.

İstanbul Fenerbahçe Lions Kulübümüz 19 Eylül 
günü 8 üyesinin katılımıyla, Atlas Yardım derne-
ğinde, mahallede durumu müsait olmayan sakinle-
re yemek dağıtımı yapmıştır. Yemek dağıtımı saat 
16:00’da başlamış ve toplamda 300 kişiye ulaşıl-
mıştır. İhtiyaç sahiplerine Çorba, kırmızı et ka-
vurma, salata, pilav ve helva’dan oluşan bir menü  
ikram edilmiştir. Aktivitenin sponsorluğunu kulüp 
üyesi Mehmet Büyükkalfa üstlenmiştir. Ayrıca At-
las Derneği çocuklarıyla da oyunlar oynanmış ve 
güzel bir öğleden sonra geçirilmiştir.

31 Temmuz Pazartesi akşamı, Girne Özgürada 
Lions Kulübü, Girne Bellapais Manastırında, Lö-
semili Çocuklar Yararina Flüt ve Piyano Resital 
düzenledi. Resitale, Flütde Burak Beşir ve Piyanoda 
Piyanist Atakan Sarı hiç bir karşılık almadan destek 
verdiler. Elde edilen gelir, Lefkoşa Dr. Burhan Nal-
bantoğlu Devlet  Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölü-
mü ihtiyaçları için kullanılacaktır.

7-13 Ağustos Dünya Gençlik Haftasında, Lefkoşa 
Lider Leo Kulübü, İskele Sahil Leo Kulübü ile İskele 
Sahil Lions Kulübü ve Girne Özgürada Lİons Ku-
lüpleri, gençlerle birlikte olmak adına çok güzel bir 
etkinliğe imza attılar. Önce her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen çevre etkinliğimiz olan sahil temizliği ve 
deniz kaplumbağalarını denize bırakma etkinlikleri 
gerçekleştirildi. Ardından gece pikniğinde gençler ile 
biraraya gelindi. Aksam pikniğine Federasyon Baş-
kanımız Seray Gürün ve değerli eşi ile Lions ve Leo 
Kulüpleri de katılarak bizleri onurlandırdılar.
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2017-2018 dönemine hızla başlayan İzmir Bayraklı 
Smyrna Lions Kulübü, Albinizm ve Az gören Rehabi-
litasyon Merkezi Projesi yararına 16 Ağustos’ta Çeş-
me Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 18 Ağustos’ta Mar-
maris Amfi Tiyatro’da Dünayca ünlü Moscow State 
Ballet topluluğu ile Kuğu Gölü Balesini sahneledi.

Dünya çapında tescillenmiş dansçılardan oluşan 
“Moscow State Ballet” topluluğu, Tchaikovsky’nin 
seçkin başyapıtı olan “Kuğu Gölü” koreografisini 
izleyicilerle buluşturdu. “Klasik Rus Balesi’nin eski 
ihtişamını günümüzde yaşatan ayrıcalıkları ile bu 
unutulmaz gösteriyi, Çeşme’de 2500, Marmaris’te ise 
1500 kişi izledi. 

Bayraklı Smyrna Lions Kulübü Başkanı Seyhan Kura-
lı, gösteriler öncesinde izleyicilere yaptığı konuşmala-
rında Lions’un nasıl ve ne boyutta bir STK olduğunu, 
topluma nasıl fayda sağladığını anlattı. Kuğu Gölü 
Balesi gösterisi aracılığıyla 4.000 kişiye doğrudan 
seslenme imkanı yaratan Bayraklı Smyrna Lions Ku-
lübü Başkanı Seyhan Kuralı, ihmal edilen ‘az gören’ 
sorunundan ve yükseltilebilir yaşam standartlarından 
söz ederek Albinizm Derneği ile ortak geliştirmekte 
oldukları Albinizm ve Az Gören Rehabilitasyon Mer-
kezi Projesini ve önemini aktardı.

Bayraklı Smyrna Lions, 
Moscow State Ballet’nin 
Kuğu Gölü Balesini 4.000 
izleyiciyle buluşturdu...
Seyhan Kuralı, 2017/18	Dönemi	Kulüp	Başkanı

Çeşmede; Çeşme Kaymakamı Mehmet Karahan, İz-
mir milletvekili Nükhet Hotar, Çeşme ilçe emniyet 
müdürü Hüseyin Yılmaz, Rusya fahri konsolosu Eray 
Gürler,  MD118  Konsey Başkanı Danyal Kubin ve 
118R Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen ile bir-
likte 300’ü aşkın Lion’un, Marmaris’te ise Marmaris 
Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan ve çok 
sayıdaki protokol davetli ile Lion’un katıldığı gösteri-
ler, büyüleyici performanslarla taçlandı.

Yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulan et-
kinlikler sonucunda elde edilen gelir, proje satın alma-
larında kullanılmak üzere 118R Yönetim Çevresinin 
Proje için açtığı hesaba aktarıldı.

İzmir Bayraklı Smyrna ve Ankara Maltepe Lions Az 
Görenler için el ele verdi…

Görme bozukluklarının %80’lik bir kısmını kapsa-
yan Az gören olduğunu biliyor muydunuz?

İzmir Bayraklı Smyrna Lions Kulübü Başkanı Seyhan 
Kuralı, Başkan 1. Yardımcısı Gülcan Bozkurt ve Az 
Gören Proje Koordinatörü Erdinç Çağlarkaya 29 
Eylül Cuma günü, 118U 7. Bölge Başkanı ve Ankara 
Maltepe Lions Kulübü 2013 - 2015 LCIF - Sightfirst 
Az Gören Proje Koordinatörü Murat Kezlev’in ev sa-
hipliğinde Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları 
ve Az Gören Rehabilitasyon Birimini’ni keşif ziyareti 
gerçekleştirdiler. 

Türkiye’nin ilk ve en büyük az gören rehabilitasyon 
merkezinin kurucusu Prof. Dr. Aysun İdil ve Ankara 
Kolej Lions üyesi Az Gören uzmanı Prof. Dr. Ayşen 
Topalkara, Görme Araştırmaları ve Az Gören Reha-
bilitasyon Birimini gezdirerek, rehabilitasyonda kul-
lanılan teknikleri ve ekipmanları tanıttı. Dünya stan-
dartlarına göre her 10 milyonluk nüfus için en az 1 az 
gören merkezi olması gerektiğini, Türkiye’de biri özel 
olmak üzere 2 adet Az gören rehabilitasyon birimi ol-
duğunu, İzmir’de kurulabilecek bir az gören rehabil-
tasyon merkezinin Ege bölgesinin tamamına hizmet 
sunabileceğini ve bunun çok acil ve önemli bir ihtiyaç 
olduğunu belirttiler. 

Daha önce Ankara Maltepe Lions Kulübünün LCIF 
projesi fon desteği ile güçlendirilen Az Gören Reha-
bilitasyon Merkezi’nin Bayraklı Smyrna Lions Kulü-
bü önderliğinde 118R ortak projesi olarak İzmir’de 
de temellerinin atılması ve omuz omuza hizmet için 
projeye başlandı.  
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118K  Gölcük Lions Kulübü, Başkan 1. Yardımcısı 
Nihal izlal Tezgiden’in hazırlayıp, Kulüp Başkanı 
Muzaffer Aktaş tarafından 1. bölgeye sunulan “Bir 
Kitap da Sen Dik” isimli çevre projesinin bölge 
projesi olarak kabul edilip, bir komite kurularak 
çalışmalara başlamasıyla, projenin 1. Aşaması olan 
”farkındalık” kısmı başarıyla bitirildi.

2017-2018 dönemi ilk  bölge toplantısında Bölge Baş-
kanı Barış İngenç Tarafından ortak bölge projesi ola-
rak kabul edilerek kurulan ortak proje komitesi ça-
lışmalarına başlamış Yalova Belediyesi, Yalova kağıt 
müzesi, Mozart sanat  ile proje ortaklıkları yapmıştır.

Kağıt müzesi atölyelerinde öğrenilen atık kağıtlar-
dan, dut ağacı dallarından kağıt yapımıyla birlikte 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve su kurusu merkezi 
de proje ortaklığına alınmış kağıt yapım bilgileri 
pekiştirilmiştir.

Bir Kitap da Sen Dik!
Saniye Güler Kaya, 2017/18	Dönemi	Kulüp	Başkanı

Arkasından Proje  118- K yönetim çevresi  ve yö-
netim çevresi genel yönetmeni DR Ender Tugay 
tarafından da desteklenmeye başlamış ve Eşkişehir 
Anadolu Ünüversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 
öğretim görevlisi Doç. Dr. Figen Ünal tarafından 
beş öğrencisine bitirme ödevi olarak verilmesiyle 
ayrı bir boyut kazanarak farkındalık aşamasında 
önemli bir adım atmıştır.

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

Proje ortağı Mozart Sanat ise bu atık dut ağacı dalla-
rından elde üretilen kağıtlardan elde yapılarak hazır-
lanan bir masal kitabı üretme aşamasına geçmiştir.

Bünyesinde bulunan sanatçılarından şair ijlal şahan 
a “Kelile ve Dimne’’ den BALIKÇIL ile YENGEÇ 
in senaryosunu şiirsel bir dille kaleme aldırmış min-
yatür sanatçısı Özcan özcana  çizimlerini yaptırarak 
masal kitabını özel atölyelerde bastırıp son sayfala-
rına eklenen ağaç tohumları ile bize teslim etmiştir.

Üretilen masal kitapları Eskişehir gelişim kolejli 
öğrencilerine okutulmuş, Eskişehir Tepebaşı beledi-
yesi tarafından belediye şantiyesi ekim alanlarında 
düzenlenen büyük bir etkinlikle yine çocuklar tara-
fından okunan kitaplardaki ağaç tohumları toprak-
la buluşturulmuş tur.

Böylece ilk aşaması biten bir kitapta sen dik proje-
si 2017- 2018 dönemimde de ikinci aşaması olan 
atölye açım aşamasında devam edecek ve sürdürü-
lebilirlik kısmınıda hayata geçecektir.
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Mağusa Lions Kulübü Etkinlikleri
KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

Mağusa Mesarya Lions 
Kulübü ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Kızılay’ı işbirliğinde 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
kampüsünde Gazimağusa 
Devlet Hastahanesi Kan 
Bankası yararına kan ba-
ğışı etkinliği organize edil-
di. 3 Ekim 2017 tarihinde 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde bulunan 
CL Meydanında saat 10:00-14:00 saatleri arasın-
da gerçekleştirilen etkinliğe katılım ve ilgi büyüktü. 
Etkinlik sonunda toplam 50 ünite kan bağışı yapıl-
dı. Etkinlikte hizmetlerini esirgemeyen Gazimağusa 
Devlet Hastahanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp 
Göksu, İdare Amiri Ceyhun Ümiter, hemşireleri-
miz, Ambulans şöförümüz ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Kızılayı Kıbrıs Kurucusu Nihat Nalbantoğlu, yetki-
lilerden Hülya Özüahmet,  Konya Kızılay Bağışçısı 
Kazanımı Engin Çorman ve Koordinatör Begüm 
Hanıma yardımlarından dolayı teşekkür edildi.

8 EYLÜL DÜNYA KİTAP OKUMA 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ
8 Eylül Dünya Okuma günü olması nedeniyle Ma-
ğusa Mesarya Lions ve Mağusa Kale Lions Kulüple-
ri Petit Baby Montessory School’da çocuklara kitap 
okuma etkinliği organize ettiler. İnternet ve sosyal 
medya kullanımının yaygın olduğu günümüzde ço-
cuklarımıza kitap okuma alışkanlığını edindirmek 
adına onlara hikaye kitapları alarak ilgilerini çeken 
hikayeler okumaya çalışıldı. Bilgisayarda oyun oy-
namak yerine hayal güçlerini geliştirecek boyama 
kitapları hediye edild. 

MEROS YAŞLILARA BAKIM EVİ 
BAYRAM ETKİNLİĞİ
Kurban Bayramı olması nedeni ile Mağusa Mesar-
ya Lions ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri Gazima-
ğusa’da bulunan Meros Yaşlılara Bakım Evi’nde 
bir etkinlik organize etti. Bakımevi’nde bulunan 
büyüklerimize meyve ikramında bulunup onlara 
1’er adet havlu hediye edildi. Levent Kuaför Salonu 
sponsorluğunda büyüklerimizin bayram öncesi saç 
kesimi ve boyası yapıldı. 

İnanç GENÇ Mağusa	Mesarya	Lions	Kulübü
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1925 Cedar Point’ten 
Bugüne…
Çeviren: 	Başak	Şefii,	İstanbul	Harbiye	Lions	Kulübü

Şikago’daki	100.	Yıl	Konvansiyonu’nda	konuşan	Keller	Johnson-
Thompson,	Lionları	diyabet	salgını	ile	mücadeleye	çağıyor.	

Keller’ın yeğeninin çocuğu Tuscumbia, Alabamalı 
Johnson-Thompson, Lionlar’ı ikinci yüzyıllarında 
yeni bir amaç için harekete geçmeye çağırırken 
çanı güçlü bir şekilde çaldı.

“Diyabetle olan çalışmalarınızla da kendinizi, 
karanlığa karşı mücadele eden Görmeyenlerin 
Şövalyesi olarak görmeye devam etmez misiniz?” 
diye Lionlara sordu. 

Yüzüncü yıl Başkanı ve geçmiş dönem Uluslararası 
Başkanı Alabamalı J. Frank Moore III,“Biz 
Lionlar çana her zaman cevap veririz” diye cevap 
verdi. “Diyabetle de öyle yapacağız.”

Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 
yeni hizmet alanlarını, görme, açlık, çevre ve 
pediyatrik kanser olarak duyurmuştu. Şikago’da 
Lionlar önümüzdeki 5-10 sene için beşinci hizmet 
alanının diyabet olduğunu da öğrendi.

ULKB, Lionlara danıştıktan sonra diyabeti 
merkezi bir amaç olarak kabul etti. O zamandan 
beri Lions liderleri küresel bir teknik diyabet 
çalışma grubu kurdular, pilot programlara kaynak 
sağladılar ve diyabet projelerinin planlanması ve 
uygulanması sırasında Lion ve Leo’lara kolaylık 
sağlayacak adım adım rehberleri hazırladılar. 

Diyabeti sınırlamak için 1,45 milyon Lion’un 
desteğini sağlamanın tam zamanıydı. Diyabet, 

Helen Keller’ın yaşayan tek akrabası 
Keller Johnson-Thompson, 4 
Temmuz’da Şikago’daki 100. 
Yıl Konvansiyonu’nun sonunda 
15.000 Lion’un önündeydi. 
Yanı başında, 1925’te Cedar 
Point, Ohio’da gerçekleştirilen 9. 
Uluslararası Konvansiyonu’nda Helen 
Keller’ın yanındaki çan duruyordu. 
Keller, Lionları Görmeyenlerin 
Şövalyesi olmaya çağırdığı tarihi 
konuşmasından sonra çanı çalmıştı. 

dünya çapında hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ulusları etkileyen ve hızla büyüyen bir 
sağlık krizidir. 1980 ile 2014 arasında dünya 
çapında diyabetli sayısı dört katına çıktı ve 108 
milyondan 422 milyona yükseldi. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre, son on yılda yaygınlığın yüzde 50 
oranında arttığı Amerika’da her üç çocuktan biri, 
hayatlarının bir noktasında diyabetli olacak. 

Diyabet zaman içinde kalbe, damarlara, gözlere, 
böbreklere ve sinirlere zarar verebilir. Diyabetli 
yetişkinlerin kalp krizi ve inme geçirme riskleri 
2-3 kat fazla. Diyabete bağlı retina bozukluğu 
(diyabetik retinopati), yetişkin körlüğünün 
birinci sebebi ve diyabet, böbrek yetmezliğinin 
ana sebeplerinden bir tanesi. Diyabetik nöropati 
ise ülser, enfeksiyon ve nihayetinde uzuv 
ampütasyonu riskini arttırmakta. 

Fiziksel aktivite, sağlıklı bir kiloyu korumak, 
alkolden kaçınmak ve sağlıklı beslenme, diyabeti 
önleyebilir. 

Lionlar şunları yaparak bir fark yaratmaya söz 
veriyorlar: 

1.  Var olan programları geliştirmek veya yeni 
toplumsal projeler üretmek. Buna diyabet ve 
görme taramaları, eğitim programları, ihtiyacı 
olanlara ilaç ve gereç sağlamak ile kamplara ve 
kurumlara destek olmak dahil.  

2.  Strides programını geliştirerek, Lionların, 
yürüyüş, bisiklete binme, koşma ve dans 
etme gibi fiziksel aktiviteleri cesaretlendirerek 
diyabetle savaşta toplulukları katmasını ve 
güçlendirmesini sağlamak.

3.  Diyabete farkındalık sağlayan günleri 
değerlendirmek. Dünya Diyabet Günü 14 
Kasım.
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Gönüllüler Kıbrıs 
Sahilinde Buluştu

Lionlar Kocatepe’de

Bayramda Geçmişlerini 
ve Geleceklerini 
Unutmadılar…

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonuna bağlı İs-
kele Sahil Lions Kulübü 7-13 Dünya Gençlik Haftası 
olması nedeniyle  Gazimağusa Beach Club’ta etkin-
likler organize ettiler. DAÜ Sualtı Araştırma ve Gö-
rüntüleme Merkezi, Mağusa Kale, Mağusa Mesarya 
Kulüpleri ile gençlerden oluşan İKSAD İnönü Derneği 
ve SOS Girne Gençlik Evi Gençlerinin ortak etkinli-
ğinde sahilde temizlik yaptılar. Temizliğin ardından 
caretta caretta yavrularını DAÜ Öğretim Görevlisi 
Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve AISEC gönüllüsü 
öğrenci asistanlar eşliğinde deniz ile buluşturdular. 
Sahil temizliğinden ve Caretta caretta yavrularının 
denizle buluşmasına yardımcı olan gençler renkli gö-
rüntüler sergilediler. 

Kurban Bayramı nedeniyle Mağusa Mesarya Lions, 
Mağusa Kale Lions, Girne Akdeniz Lions Kulüp-
leri ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Mağusa Şubesi 
ortak etkinlik organize ettiler. SOS Çocuk köyünde 
kalmakta olan 53 çocuğumuz için bayramlık kıyafet 
temin edip  SOS Çocuk köyü sorumlusuna teslim etti-
ler. Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, SOS Çocuk 
köyünün tarihçesi ve burada kalmakta olan çocukla-
rın durumları hakkında detaylı bilgiler  aktardı. 

Etkinlik sonunda çocukların mutluluğu görülmeye 
değerdi.

Kuruluş Savaşı’nın son evresi 26 Ağustos 1922’ Af-
yonkarahisar-Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruzu 
anmak, anlamak ve o günkü şartları tekrar yaşayabil-
mek, değerlerine her zaman sahip çıkma adına, Türk 
Lion’ları Kocatepe’deydiler.

Her yıl düzenlen Kocatepe yürüyüşünün bir parçası 
olan Bayrak teslimatı, devlet töreniyle 118U görevlile-
ri tarafından Anıtkabirden alınıp Afyonkarahisar Va-
lisine teslim edildi. Bayrak 8 Eylül’de İzmir’de teslim 
edecek bisiklet yarışçılarına emanet edildi. Afyonka-
rahisar Valisinin startıyla bisikletçiler uğurlandı.

Geceyi Kocatepe’de geçiren 120’den fazla Lion, 6 
Yönetim Çevresi’nin Genel Yönetmenleri ve MD118 
Konsey Başkanımız Danyal Kubin gece boyunca Türk 
askerleriyle birlikte nöbet tuttular...

Şartların zor havanın gerçekten soğuk olmasına aldı-
rış etmeyen Türk Lion’larının haklı gururları yüzlerin-
den okunuyordu. 

Zafer Bayramını 
Çocuklarla Kutladılar...
Mezitli Lions Kulübü bu yılda Mersin Palm AVM de 
çocuklarla birlikte ruhuna yakışır bir bayram kutla-
ması yaptılar. 100 adet Türk Bayrağı ve balonlar da-
ğıtılırken çocukların ve AVM yi gezenlerin ilgisinin 
yoğun olduğu dikkat çekti. Bayraklarını balonlarını 
alan çocuklar neşeleri görülmeye değerdi. 
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Kıbrıs Lionlarından Vefa

KKTC 100.Yıl Mehmetçik Karpaz, Girne Ada, Girne 
Akdeniz, Girne Beşparmak, Girne Özgürada, Girne 
Vatan, Güzelyurt Yeşilada, İskele Sahil, Lefkoşa Baş-
kent, Lefkoşa, Sarayönü, Mağusa Kale Lİons Kulüp-
leri 2015 yılında elim bir trafik kazasında vefat eden 
118U Genel Yönetmeni Zehra Gürol’un anısına ge-
leneksel hale gelecek 1. tavla turnuvası düzenlediler.    

Turnuva geliri ile durak/plaj kütüphaneleri yapılacak 
olan bu anlamlı aktivitede kulüp üyeleri hazır bulu-
nurken 118U Genel Yönetmeni Adnan Babür Gün-
düz ve eşi Şebnur Gündüz, Kıbrıs Lions Kulüplerini 
yalnız bıraklmadılar.

Turnuva 1.sine ‘‘Zehra Gürol Hizmet Ödülü’’ taktim 
edilirken duygusal anlar da yaşandı.

Gençlere Destek…
Antakya Kışlasaray Lions Kulübü, Gençlik Haftası 
kapsamında, Antakya Anadolu Lisesi Pansiyonuna 
giyecek ve kitap götürdü. Pansiyonda kalan öğ-
rencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kulüp 
üyeleri. Bu tür desteklerini devam ettireceklerini 
bildirdiler.

Duygu ve Düşüncenin Patronu 
Olmak
Mersin Babil Lions Kulübü Psikolog Kubter Kunt 
ve Ece Kerim ile “Duygu, düşüncenin patronu ol-
mak” konulu söyleşi gerçekleştirdi. İnteaktif ger-
çekleşen sunuma Genel Yönetmen Ln. Adnan Ba-
bür’de katıldı. 

‘Dünya Alzheimer Günü’ 
Mersin Çamlıbel Lions Kulübü Mersin Alzheimer 
Derneğinin düzenlediği etkinliğe kalabalık olarak 
katıldılar.

Gençlerle Kamp
Çamlıbel Leo Kulübü, Uluslararası Gençlik Haf-
tasını yaşıtlarıyla birlikte kamp ve çevre temizliği 
yaparak kutladı.

Lion’lar STK’larıyla İşbirliğine 
Devam ediyor...
Çamlıbel Leo ve Lions Kulüp üyeleri Mersin ve 
Suriyeliler yardımlaşma Derneğine ziyaret ederek 
birlikte yapılabilecek aktiviteler hakkında görüş 
alışverişinde bulundular. 

Lion ve Leo’ar Omuz Omuza…
Eğitim bursu için fon yaratmaya çalışan kulüple-
rimiz, tekne gezisi ve kahvaltı etkinlikleri düzenle-
diler. Konuklara Taşucu, Tisan, Boğsak koylarını 
gezdiren üyeler iki gün sonra Leoların eğitim için 
düzenledikleri sabah kahvaltısında buluştular.

22 

T U R K E Y



‘‘Yaşamda Ritimler’’ 
Ankara Çukurca Lions Kulübü, Lions Quest Ta-
kımından Dilek Bölükbaşı ile ‘‘Yaşamda Ritimler’’ 
konulu söyleşi gerçekleştirdi. Ana teması, ‘‘titre-
şimin sırrını çözen kâinatın da sırrını çözer’’ olan 
söyleşide, müzikli danslı uygulamalarla hareketli 
saatler yaşandı.

Bayramlaşma Coşkusu… 
Türkiye Körler Vakfı, her yıl olduğu gibi bu bay-
ramda da dostlarını unutmadı. Vakıf genel merke-
zinde başlayan bayramlaşma ve sohbetin ardından 
Lion ve gönüllülerin kurban bağışları itina ile hazır-
lanan paketlerde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Lion’lar Eğitime Katkı İçin 
Yollarda
Mersin Piri Reis Lions Kulübü bursu öğrencilere 
gelir sağlamak için Balkan turu düzenledi. 8 gün 
süren turda tarihi ve bölgeyi gezen Lion ve misafir-
ler keyifli vakit geçirdiler.

Samsun Atakum Lions Kulübü 
Resepsiyonda
Samsun Atakum Lions Kulübü Zafer Bayramı kut-
laması nedeniyle Samsun Valisini İbrahim Şahin’in 
misafiri oldu. Yönetim kurulunun katıldığı resep-
siyonda Lionsu temsil eden kulüp üyeleri duygusal 
anlar yaşadılar.

Tişört Boyama Etkinliği
Ankara Ümitköy Lions Kulübü, Ağustos ayı “Genç-
lik” Aktivitesini, Şizofrenler Derneği Mavi At Kafe-
de Şizofren Gençlerle “Tişört Boyama Etkinliği” dü-
zenleyerek ve tişört bağışı yaparak gerçekleştirdi...

Yeni Baraj’dan Hasta Çocuklara 
Moral Ziyareti
Adana Yeni Baraj Lions Kulübü Acıbadem Hastane-
sinde tedavi  gören  Lösemi hastası 40 çocuğu ziyaret 
etti. Adana Palyaço  Grubu ile kırtasiye okuma ve 
boyama kitapları, boya kalemleri gibi hediyelerde 
veren kulüp üyeleri. Sağlık problemi ile uğraşan ço-
cuklara biraz da olsa moral vermeye çalıştılar. Özel 
izinle çocuklarla sohbet etme şansları olan kulüp 
üyeleri çok duygusal anlar yaşadılar. Palyaçoların 
keyifli gösterisiyle mutlu olan çocuklar keyifli saat-
ler yaşadılar.  
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Trahoma ile Baş 
Edebilmek Ekip Çalışması 
Gerektirir
Çeviren: 	Gülşah	Sağbaş
Cassandra Rotolo 

LION Dergisi: Hayatınızı 
yardım kuruluşlarında 
çalışmaya adamaya ne zaman 
karar verdiniz?

Kathy Callahan: Yardım etmek 
istediğimi bilerek büyüdüm. 
Annem bana bunu çok genç 
yasşta öğretmiştir. Kendisi bunu 
ilk elden tecrübe etmiş ve ben 
başkalarına yardım etmenin 
tadını aldığına şahit oldum. 
İnsanlara mı, hayvanlara mı 
yardım etmeliyim bilmiyordum. 
O yüzden lisans eğitimim 
sırasında üç yaz boyunca, önce 
British Columbia’da orkalar 
üzerinde yapılan araştırma 
çalışmalarına,  sonra ABD 
Barış Gücü’ne katıldım. Bence 
Barış Gücü yardımseverlik 
çalışmalarına ısınmamda çok 
etkili oldu.

1996’da Cote d’Ivoir bölgesinde 
içme suyunda hızla yayılan ve 
son derece ağrılı bir parazit 
hastalığı olan Guinea solucanı 

hastalığı üzerinde çalışmalar 
yaptım. İkinci günümde bir 
adam karın bölgesinde deri 
altında büyüyen bir Guinea 
solucanını göstermişti, tüm 
solucanı derisinin altında 
görebiliyordum. O andan sonra 
bir daha hiç kimsenin böyle acı 
çekmemesi gerektiğine kesin 
karar verdim.

LM: Trahom ile mücadele 
çalışmalarına ilk nasıl 
katıldınız? 

KC: Barış Gücü ile beraber 
çalıştığım sürede, Guinea 
solucanını filtreleyebilen bir 
sistem kurduk. Bu sistem 
sayesinde buna bağlı görülen 
hastalıklarda %47 oranında 
azalmayı daha ilk yıldan 
gözlemledik. Sonraki yıllarda ise 
hastalığın tamamen silindiğini 
gördük. Carter Merkezi’nden 
yetkililerle bir konferans 
sırasında tanıştım.  Onbin 
kişiye yardımcı olmak varken 
milyonlarca kişiye ulaşabilme 
ihtimali çok daha etkileyiciydi. 
1998 yılında tekliflerini kabul 
ettim ve Guinea solucanı ve 
onchocerciasis [dere körlüğü] 
üzerinde çalışmaya başladık. 

2001 yılında iki gözünden 
trahom sebebiyle ameliyat 
olması gereken 5 yaşında bir 
oğlan çocuğu ile tanıştım. 
Gerçekten korkunç bir 
manzaraydı. Yardımcı 
olabileceğimi biliyordum. 
Carter Merkezi Güney 
Sudan bölgesindeki insanlara 
yardımcı olmak istiyordu ancak 
sadece Guinea solucanı değil 

Lion’lar milyonlarca 
kişiyi trahom sebebiyle 
oluşan körlükten 
kurtarmışlardır; 
trahom, bakteriyel 
enfeksiyon nedeniyle 
korneanın çizilmesi. 
Lion Kelly Callahan 
Carter Merkezi Trahom 
Kontrol Programı’nın 
direktörüdür. 

onchocerciasis hastalığını da 
kontrol altına almak istiyordu. 
Bu şekilde trahom hastalığını da 
kontrol altına alabileceklerine 
inanıyorlardı. Bu düşüncelerle 
2001 yılında Sudan’ da 
çalışmalara Carter Merkezi ile 
başladık. Daha sonra Carter 
Merkezi’nin Atlanta ofisine 
taşındım ve sonrasında trahom 
kontrol programı direktörü 
olarak çalışmaya başladım.

LM: Hastalıkla mücadelede 
sizce en büyük engel nedir? 

KC: En zor olanı 
alışkanlıklarımızı değiştirmektir. 
Suya veya hijyen ortamlara 
erişiminiz olmadan 
büyüdüğünüzü düşünün. Bu 
kavramlar size daha ilerideki 
yaşlarda size tanıtıldığında, 
bunun neden çok önemli 
olduğunu anlamazsınız. Bizler 
insanların alışkanlık engelini 
aşmaları için onlara yardımcı 
olmalıyız ki kendi yüzlerini, 
çocuklarının yüzlerini yıkamaya, 
tuvaletler yapmaya ve bunları 
kullanmaya alışkanlık haline 
getirsinler. 

Bunun ötesinde bu bölgeler 
çevresel olarak da zorlu 
bölgelerdir. Borulama yoluyla 
suyu ulaştırmak ve hijyen 
sağlamak bu böölgelerdeki 
hükümetler için de zordur. 
Bu altyapı girişimleri nasıl 
olacak? Bu kadar büyük ölçekli 
yatırımlar için mali destek nasıl 
sağlanacak?  

LM: Trahom ile mücadele en 
önemli ilerleme nedir? 

KC: Bence bu ortaklığın 
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sağlanmış olması en büyük etkiyi sağladı. 1999 yılında 
bu sorunu büyük önem veren ilk yardım kuruluşuyduk. 
Uluslararası Lions Konfederasyonu ve yerel Lions ekipleriyle 
hastalığın yaygın olduğu ülkelerde yaptığımız ortaklaşa çalışma, 
kapsamımızın artarak daha fazla ülkeye yayılmasını sağlamıştır.  
Uluslararası Trahom Kontrolü Koalisyonu  kurulmuş ve bu 
kuruluş ortaklığın hedefimize daha fazla odaklanmamızı 
sağlamıştır. Bu programın dünya çapında sesinin duyulmasında 
bu ortaklıklar ve oluşumlar ana etkendir. 

LM: LCIF ve Carter Merkezi ilk 1999 yılında beraber çalışmaya 
başladı. Bu çalışmalar sırasındaki en güzel anınız nedir? 

KC: Böyle o kadar çok anım var ki. Ama beni çok etkiyelen 
iki tanesi var. Brincisi, Uganda’da bulunan Lion Klübü’nün 
çok yükek bir bayan katılımcısı var. Dr. Edridah, Sağlık 
Bakanlığı’nda Unutulmuş/Önemsenmemiş Tropik Hastalıklar 
Koordinatörü bir Lion’dur. Aynı zamanda Carter Merkezi 
ülke temsilcisi Peace Habomugisha da bir Lion’dur. Bu 
değerli kişilerle ve diğer Lion’larla çalışmak, buna  Lion Night 
Ndyarugahi’yi de dahil etmeliyim, unutulmaz bir tecrübeydi. 
Onların trahom kontrolü için strateji geliştirmelerini izlemek 
inanılmazdı. Bu bayanlar körlüğü önlemek için çalışan 
yetkilendirilmiş, başarılı kadınlardır.  

İkincisi ise, 2016 yılında Amhara, Etiyopya’da Pfizer tarafından 
bağışlanan Zithromax®’ın toplu uygulamasına katılmıştım. 
Eski Başkan Joe Preston’da oradaydı. Onun tek doz tedavi ile ne 
büyük değişiklik yaratıldığını gördüğünde yüzü aydınlanmıştı. 
Preston kalabalıkla beraber şarkılar bile söylemişti. 
Dayanamamış, ağlamıştım.  

LM: Trach bilinen en eski enfeksiyon hastalığı. Bu hastalığı yok 
etmeye ne kadar yakın olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

SightFirst
ve

Trahoma
LCIF’in Görüşönceliği programı 
Carter Merkezi’ne $29 milyon 
USD’den fazla para bağışlayarak, 
trahom ile 23 ayrı proje ile 
savaşan, Ethiopia, Mali, Niger, ve 
Sudan’da lider yardım kuruluşu 
olmuştur.

•	 538,000’den fazla trikiyazis 
ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

•	 LCIF ve yerel Lion’lar, 152 
milyon doz Zithromax© (Pfizer 
tarafından bağışlanmıştır) 
dağıtımını sağlamışlardır.

•	 3 milyon tuvalet ve su 
kuyuları Afrika’da yapılmıştır. 

Nyuking Galwak, 30, küçük oğlu ile Güney Sudan’da bulu-
nan göçmen kampında hijyen olmayan ve temiz suya erişimi 
olmadan yaşam koşullanılarına katlanmak zorunda zorunda 
kaldı. Trahom sebebiyle iki gözü de göremiyordu. Lion’lar 
bölgede kurulan sosyal yardım amaçlı kurulan klinikte yapı-
lan ameliyat ile Galwak’ın tekrar görebilmesini sağlamışlar-
dır. Galwak, artık ellerini ve yüzünü temiz suyla yıkamanın 
ne kadar önemli olduğunu biliyor. 

KC: Körleştiren trahom hastalığı 
ile mücadele mümkün. Ancak 
sorunun kapsamı olan Etiyopya ve 
Güney Sudan gibi ülkelerde bunu 
başarabilmek için bir kaç yıla daha 
ihtiyacımız var. Lion’larla beraber 
bu hedefimize ulaşabileceğimize 
eminim. 

LM: Lion’larla paylaşmak 
istediğiniz başka bir konu var mı?

KC: Başkan Carter, Amerikan 
donanmasındaki görevini 
bıraktığında Lion olmuştur. Onun 
fakir insanlara yardım etme arzusu, 
Lion’ların Körlerin Şövalyesi olmak 
istemesi ve dünyada uzun vadeli 
hastalıklara etki etme arzuları 
bende kalıcı bir etki yaratmıştır. 
Lion-Carter Merkezi ortaklığında 
yapılan bu asil çabaları gördükçe 
enerjim artıyor. Ne kadar da etkili 
bir ortaklık! 400 milyonun üstünde 
tedavi ve 600,000 üzerinde görüş 
kaybı önleyen ameliyat. Bunun bir 
parçası olmaktan onur duyuyorum.

T U R K E Y

      25EYLÜL - EKİM 2017   LION



Atapark Lions 
Kulübünden
Konukevine Destek

Artık Pilini Kutuya At, 
Doğaya Can Kat

Ankara Atapark Lions Kulübü Demetevler Zübeyde 
Hanım Konukevinde kalan erkek ve kadınlara kıyafet 
yardımı yaptılar. Gelen kıyafetler Atapark Lions Ku-
lübü üyeleri tarafından yetkililere teslim edildi.

Ankara Onkoloji 
Hastanesine Destek 

Kulübümüz ayrıca Ankara Onkoloji Hastanesi de 
tedavi gören çocuklara kitap, oyuncak, giysi desteği 
sağlandı. Çocukların temel malzemelere çok ihtiyaç-
ları olduğu tespit edildi. En kısa zamanda bu ihtiyaç-
larının da giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya Deniz Lions Kulübü’nün önderliğinde, 118-
R 5. Kesim Kulüpleri ortak olarak, “Atık Pilini Ku-
tuya At, Doğaya Can Kat” sloganıyla çevre aktivitesi 
gerçekleştirdiler. 26 Mayıs 2017 tarihinden itibaren 
başlatılan ve gelecek dönemlerde de sürekliliği sağla-
nacak proje ile hedef, atık pillerin gelişi güzel çöplere 
atılmasını önlemek, geri kazanımı ve uygun bir şekilde 
bertaraf edilmesini sağlamak amaçlanıyor. Bu amaç-
la, Lions Evimize, kulüplerimizin kendi belirledikleri 
noktalara ve Erasta AVM’ye Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından yetkilendirilen TAP/Taşınabilir Pil 
Üreticileri ve İthalatçıları Derneği› den talep edilen 
Atık pil kutularını yerleştirdi. 

Bir Nebze Mutluluk…
Ankara Kolej ve Turkuaz Lions Kulüpleri Türkmen 
Mülteci çocuklarını TED Ankara Koleji  İncek Sos-
yal Tesislerinde misafir ettiler. Dört gün boyunca 80 
mülteci çocuğu misafir eden tesiste çeşitli aktiviteler 
yapılırken çocuklarla hoş vakit geçirildi. Dört günlük 
20 şerli guruplarla tesise misafir olan 80 çocuğun ke-
yifleri görülmeye değerdi.
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Mersin Ticaret 
Borsası ile İşbirliği

Lions Kulüplerinden 
Siber Gençlere Tam 
Destek

Eğitim İçin Kolları 
Sıvadılar...

Mersin Akdeniz Lions  Kulübünün aracılığı ile bu yıl-
da Mersin Ticaret Borsası bağışı ile öğrencilere okul 
kıyafetleri verildi. 8 Ekim dünya Hizmet Günü kap-
samında gerçekleşen aktivitede çocukların mutluluğu 
görülmeye değerdi. Şu ana kadar 210 öğrencinin okul 
kıyafetleri temin edildi. 

Akdeniz Lions Kulübü Dönem Başkanı, Emel Tek-
gül,’’Öğrencilerimize desteğimiz devam edecek. Şim-
diye kadar 210 öğrenciye ulaşıldı hedefimiz bir 210 
öğrenci daha işbirliği yapan hedef ortaklarımıza çok 
teşekkür ederiz. Aydınlık gençlik için elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz ‘‘Yeni Yüzyılda Yeni Ufuk-
lara’’ Diyerek sözlerini tamamladı. Etkinliğe 118U 
Genel Yönetmeni Adnan babür Gündüz’de katıldı.

Babil ve Mezitli Lions Kulüplerinin ortaklaşa gerçek-
leştirdiği Eğitim şenliği aktivitesinin geliri eğitime ak-
tarıldı. Eğitime katkı şenliğinde renkli anlar yaşanır-
ken çocukların keyfi görülmeye değerdi. Kulüp Baş-
kanları, her yıl yaptıkları şenliğin devam edeceğini ve 
gelirin eğitime aktarıldığını bir kez daha vurgularken 
bütün katılımcılara çok teşekkür ettiler. Çocukların 
yüzleri boyanırken yarışmalar gün boyu devam etti.

118U Yönetim Çevresi Liderleri, üniversite yerleştir-
me sınavında başarı kazanan görme engelli gençlerle 
kahvaltılı toplantı yaptı.

118U Genel Yönetmeni Adnan Babür Gündüz ve 2. 
Yardımcı İlknur Türkkaan ile Türkiye Körler Vakfı 
Genel Başkanı Erol Aydın, kahvaltıda “Engelliler ara-
sında onbinde bir sınav kazanma oranı ile üniversiteli 
olma şansı en düşük engelli grubu görme engelliler-
dir. Avrupa ve OECD ülkeleri arasında üniversite 
mezunu görme engelli sayımız hızla azalmaktadır. Bu 
çok ciddi bir sorundur, nedenlerini biliyoruz en kısa 
zamanda eğitim program ve politikamızı gözden ge-
çirmeli, umutsuzluğa terk edilen bu gençlerimizi için-
de bulundukları durumdan mutlaka kurtarmalıyız” 
açıklamasını yaptılar.

Adana Reşatbey Lions Kulübü, 21 Eylül Alzheimer 
Günü dolayısıyla Adana Huzurevi’ne 5 adet tekerlek-
li sandalye, 5 adet walker (yürüteç), 5 adet karedyen 
(koltuk altı değneği) hediye ettiler. 

Dönem başkanı Ln.Özen Öz, “21 Eylül Dünya Al-
zheimer Günü dolayısıyla, Adana Huzurevi’nde bü-
yüklerimiz ile güzel bir günü paylaşarak onların,mut-
luluğuna ortak olduk.Bu ziyarette Huzurevi sakin-
lerinin kullanması için 5 adet tekerlekli sandalye, 5 
adet walker(yürüteç) ve 5 adet karedyen(koltuk altı 
değneği) hediye ettik. Başta Huzurevi yöneticilerimiz 
olmak üzere tüm personele yaşanan bu anlamlı gün 
için teşekkürü borç biliriz. Unutursanız hatırlatırız, 
biz her zaman yanınızdayız.” Dedi.

Reşatbey Lions Kulübü 
Alzhemier Günü’nü Kutladı
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Philadelphia’daki Çocuk Has-
tanesi’nin Endokrin katında 
görevli Jamie Connelly her 

zaman “o hemşire” gibi olmak 
istemişti – 2005 yılında 11 yaşın-
dayken Tip-I diyabete yakalanıp 
hastaneye ilk adımını atan o hem-
şire gibi.  

Connelly, hemşirenin “Bilmeni is-
terim ki bugün çalışıyorum” dedi-
ğini ve “Bende de diyabet var. 11 
yaşımdayken, bu hastanede bana 
Tip-I diyabet teşhisi konulmuştu.” 
dediğini hatırlıyor. 

O an, Maryland Lionları Jack ve 
Joan Magee’nin torunu olan Con-
nelly, bu hastalıkta yalnız olma-
dığını ve ileride o hemşire gibi bir 
hemşire olmak istediğini anladı: 
küçük yaşlarda bu hastalığa yaka-
lanan ve ömür boyu bu hastalığı 
taşıyan çocuklara yardım eden bir 
hemşire.

Diyabet ile Yaşamak
Çeviren: Gianni	Berk	Kubin

Erken yaşta bu hastalık ile başa 
çıkmayı başardı. 11 yaşından beri 
tıpkı flüt çalmak gibi, düzenli ola-
rak kan şekerini kontrol etmek de 
hayatının bir parçası haline geldi. 
Yaşıtlarının aksine, her gün, 6. Sı-
nıf matematiği yapmak zorunda 
kaldı ve gün boyu aldığı karbon-
hidrat miktarını düzenli olarak 
hesapladı. Kan şekerinin kontrol 
edilmesi gerektiği için okul günü 
veya pazar günü fark etmeden her 
sabah erken uyanmak zorunda 
kaldı. 

Yıllarca, evde, okulda ve yaz 
günlerini severek geçirdiği Lion 
Merrick kampında—kampa ka-
tılmasında destek olan Cecilton 
Lionlarına şükranlarını sunuyor—
günde sekiz insülin iğnesine maruz 
kaldı. Düzenli olarak kan şekerini 
ve aldığı karbonhidrat miktarını 
kontrol etmek zorunda olmasına 

rağmen, son yıllarda sadece 2-3 
günde bir iğne olması neşesini bi-
raz olsun yerine getirdi. 

Connelly, şeker hastalığı ile ilgi-
li olarak “Bu hastalık her zaman 
zordur fakat bu durum daha 
durumun ciddiyetinin farkında 
olmayan çocuklardan ziyade has-
talığın bir ömür boyu süreceğinin 
farkında olan ebeveynler için daha 
zordur. Hiçbir ebeveyn çocuğu-
nun böyle bir hastalık ile teşhis 
edilmesini istemez.” dedi. 

Tip-I diyabetin (vücudun yeter-
li seviyede insülin üretememesi 
anlamına gelir) sebebi henüz bi-
linmezken, Tip-II diyabetin vü-
cudun şeker direncinin düşmesi 
sonucu—genelde aşırı kilo ve az 
aktiviteye bağlı olarak— ortaya 
çıktığı bilinmektedir. Amerika’da 
yetişkinlerin %60’ı ve çocukların 
%30’undan fazlası aşırı kilolu 
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veya obezite sınıfına girmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre, üç yetişkinden biri diyabete 
yol açabilecek düşük glikoz tole-
ranslı durumunda ve bu durumda 
olan on kişiden dokuzu hastalık 
başlangıcının farkında bile değil. 
Bu nedenle kan şekeri kontrolü 
oldukça önem taşımaktadır. 

Lionlar dünya genelinde farkında-
lığı, erken teşhisi ve teşhis konulan 
kişiler için gerekli tıbbi tedaviyi 
sağlama adına yatırımlar ve bağış-
lar yapıyor. Lionlar Bölge 35 Di-
yabet Farkındalığı Kuruluşu Baş-
kanı ve eski Florida Eyalet Başka-
nı Dr. Norma Callahan bağışlar 
ile ilgili şöyle konuştu, “Lionlar, 
Florida’da 140.000 kişiye kan şe-
keri kontrolü yapma olanağı ve 
diğer 10.000 kişiye bu kontrolü 
kendileri yapabilmeleri için gerek-
li eğitimi sağladı”.

Callahan,	
“Sağladığımız	
kontrollerin	

%10’una	erken	
teşhis	konuluyor”	
dedi.	“İnsanlar	bize	
gelip,	hayatlarında	
büyük	değişiklikler	
yarattığımız	için	
teşekkür	ediyor”.

Ve daha fazlasının olacağı sözü 
verildi. Haziran ayında, Ulusla-
rarası Lion Kulüpleri Kuruluşu, 
diyabet etkilerini azaltma ama-
cı ile oluşturulan pilot projelere 
$750.000 bağış yaptı. 25 onayla-
nan proje (160 proje arasından) 
ile kan şekeri kontrol merkezleri 
ve sağlık kampları gibi kuruluşla-
rın masrafları karşılandı. 

17 kişiden birinin diyabet hastası 
olduğu Kenya’da, Lionlar, kont-
rol merkezleri ve destek grupları 
oluşturulmasına olanak sağlıyor. 

Bu yılın başlarında, Kenyalı Lion-
lar M.P. Shah Hastanesi ve Lion-
lar SightFirst Göz Hastanesinde 
bulunan ve yeni kurulan Lionlar 
Diyabet Önleme Merkezleri ile 5 
günlük bir kamp düzenledi. Kamp 
süresince, 1.000 kişinin diyabet 
hastası olup olmadığı, kan basınç-
ları, vücut yağ oranları ve ayak 
sorunları test edildi. Bilindiği gibi 
diyabet, görme kaybı, böbrek yet-
mezliği, kalp krizi ve felç hastalık-
larının oluşmasında ana etkenler-
den biridir.  

Ungul, Hindistan’da Lionlar, di-
yabet farkındalık programı kap-
samında, bölgedeki stadyumun 
koşu parkurunu geliştirip, bir 
koşu grubu oluşturuyor. 

Arizona’da üç farklı Lion grubu 
bir araya gelip destek grupları 
oluşturuyor. Michigan’da Lionlar, 
insanların arayıp kan şekeri kont-
rolü yapmak için randevu talep 
edebilecekleri çağrı merkezlerinin 
reklam panolarını hazırlıyor. Tek-
sas’da Lionlar, Lionlar Kliniği ile 
beraber, sağlık sigortası olmayan 
düşük bütçeli insanlara olası di-
yabet teşhisi için ücretsiz muayene 
imkânı sağlıyor.  

38 yaşındaki Iowa’lı Lion Sue, ko-
cası Lion Steve Schuelke’nin tüm 
bu yardımların gerçekleştiğini gö-
rebilmeyi çok istediğini belirtti. 

Schuelke diyabete bağlı kalp krizi 
sonucu 62 yaşında vefat etti. Tip-I 
diyabet teşhisi konulduğunda 18 
yaşındaydı. “Senelerce savaştı ve 
mücadele etti sonunda vücudu pes 
etti ama ruhu hiçbir zaman pes et-
medi” dedi Sue Schuelke. 

Schuelke, diyabete bağlı kalp kri-
zi ve böbrek yetmezliği gibi sağlık 
sorunlarına rağmen oldukça aktif 
bir yaşam sürdü. Okullarda ve di-
yabet kamplarında gönüllü olarak 
çalıştı ve kendi hikayesini, başka-
larına ilham kaynağı olacağına 
inandığı için her zaman paylaş-
maya çalıştı. Diyabet hastaları için 
eğitilen kopeğini diğer hastalar ile 
tanıştırdı ve Lion toplantıların-
da aktif olarak rol aldı. İşini her 
zaman ciddiye aldı, o kadar çok 
ciddiye aldı ki bazı toplantılarda 
tüm zamanını araştırma yaparak 
geçirdi.  

Scheulke, 11 yaşında Tip-I Diya-
bet teşhisi konulan kızının rol mo-
deli oldu. 

 “Hastalık ile nasıl yaşanabilece-
ğini göstermek istedi,” dedi Sue 
Schuelke. “Tip-I ile bir seçeneği 
yoktu. Hayat onun için sıradan 
olmadı, ama hastalığın kendisini 
engellemesine izin vermedi. Hiçbir 
zaman, “diyabetim var ve bu yüz-
den başaramam” demedi.”
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Çiftehavuzlar Lions 
Kulübü’nden 

Yüzyılın Bağımlılığı 
Teknoloji

Lefkoşa Lider Leo’dan 
Kitap Perileri...Van-Erdemit Lions 

İlköğretim Okulu’na Destek 
Yine Onlardan Geldi…

İstanbul Ataşehir’de yer alan Çocuk Eğitim Derneği, 
İşitme Engelli Çocuk ve Aile Eğitim Merkezi’nde eği-
tim alan 4-6 Yaş arası İşitme Engelli 21 çocuğumuza 
birer bisiklet hediye edildi. Bu aktivite Kadıköy Life 
dergisinde haber yapıldı.

Gençliğe Yönelik Hizmetler kapsamında (GAD) 
Gençler Arası Değişim Programı’ndan gelen 28 genç-
le birlikte toplam 36 kişi olarak İstanbul’un tarihini 
ve kültürünü yansıtan Kız Kulesi’nde kahvaltı yapıldı. 
Kahvaltının ardından Kız Kulesi simgeli pasta kesildi.

İskenderun Körfez Lions Kulübü, Gençlik haftası 
etkinlikleri çerçevesinde Derinlik Psikoterapi Mer-
kezinde Uzman Psikiyatr Dr. Suat YİĞİT tarafından 
«Teknoloji Bağımlılığı Gençleri Nereye Götürüyor» 
konulu interaktif bir bilgilendirme toplantısı yaptı. 
Yaşları 8 ile 17 arasında değişen yaklaşık 30 genç ve 
öğretmenlerinin katıldığı toplantı   zaman zaman soru 
cevap şeklinde devam ederken ilginin yoğun olduğu 
gözlendi.

Van depremi sonrası Türk Lionlarının desteği ile tek-
rar inşa edilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredilen 
Van-Erdemit Lions İlköğretim Okulu’nun kitap ihti-
yaçlarını Köroğlu Lions Kulübü Gençlik Haftası kap-
samında karşıladılar.

Ankara Köroğlu Lions Kulübü dönem başkanı Ned-
ret Akar, ‘‘Van-Erdemit 
Anaokulu bizim için 
önemli ve buraya hizmet 
etmekten onur duyuyo-
ruz.Eğitime devam eden 
26 öğrencinin kitap ih-
tiyaçlarını karşılamaya 
çalıştık ve hizmet etmeye 
devam edeceğiz.’’ dedi. 
Köroğlu Lions Kulübü 
üyelerinin hepsi tesli-
matta hazır bulundu. 

Zerrin Tever, 2017/18	Dönemi	Kulüp	Başkanı

Süreyya Gürses, 
Girne	Özgürada	Lions	Kulübü	Tanıtım	ve	İletişim	Kom.	Bşk.

Lefkoşa Lider Leo Kulübü Ağustos ayı etkinliği ola-
rak, “Okur Yazarlığı Yayma Programı”nın bir par-
çası olan ‹Kitap Perileri› etkinliğini gerçekleştirdi. 
Lefkoşanın birçok farklı noktasına kitaplar bırakıldı 
ve onların yeni okuyucularıyla buluşturmak hedeflen-
di. Kulübümüz, kitapları yeni okuyucuları ile buluş-
turmak için sözleşilen tüm işletme ve kurum sahiple-
rine teşekkür eder.
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Türkiye Körler Vakfı 
43 Yaşında

Türkiye Körler Vakfı’ndan 
Fark Yaratan 9 Eylül 
Etkinliği 

Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklerle 
vakfın 43. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Ankara’da, 118U Yönetim Çevresi  Genel  Yönetmeni 
Adnan Babür Gündüz ile birlikte Lion’ların ve gönül-
lülerin katıldıkları bir tören ile görme engelli çocukla-
rın özel eğitim aldığı bir okulda kutlama yapıldı. 

Genel Başkan Erol Aydın, “Kuruluşundan günümüze 
Lions ailemiz ve Lion kardeşlerimizle Türkiye Körler 
Vakfı, hizmet alanlarını genişletmektedir. Özellikle 
Trabzon, İstanbul ve Ankara’da önemli atılımlar için-
deyiz. 2017-18 çalışma döneminde Adana, Mersin, 
İzmir ve Konya Lions Kulüplerini ve gönüllüleri de  
çalışmalara dahil ederek çok önemli projelere imza 
atacağız” dedi.

Genel Yönetmen Adnan Babür Gündüz’de yaptığı 
konuşmasında,”Lions’un en önemli hizmet alanla-
rından biri olan Göz Nurunu Koruma-SIGHT FIRST 
anlayışı sayesinde dünyada 100 Yılda 200 milyonu 
aşkın görme engelliye hizmet verildiğini, ülkemizde 
de 50 yıldır görme engelliler için okul açmak dâhil  
birçok faaliyetin içinde olduklarını ve olmaya devam 
edeceklerini “belirtti.

Anıtkabir’den alınarak 26 Ağustos’ta Afyondan Za-
fer Yolu boyunca Türk Lion’ları sponsorluğunda Bü-
yük Taarruz Bisikletçileri tarafından İzmir Valiliğine 
teslim edilmek üzere yola çıkan korteje  Belkahve’de 
katılan İzmir Eşpedal Derneği etkinlikte büyük ilgi 
topladı.

Türkiye Körler Vakfı ile gerçekleştirilen ortak aktivi-
teye katılan beş tandem bisikletli görme engelli spor-
cular ve Büyük Taarruz Bisiklet konvoyu Cumhuriyet 
meydanı tören alanına birlikte girdiler. Büyük coşku 
ve ilgi ile alkışlanan grup bayrak teslim töreninin ar-
dından yaptıkları açıklamada,

“Unutturulmaya çalışılan zaferlerimiz ve kurtuluş yo-
lunda yazılan destanlarımızla beşinci kez İzmir’deyiz. 
Türk’ün en büyük ve ebedi zaferi ile taçlanan destanı-
nın yılmaz sahipleri ve koruyucularıyız” denildi.

MD118 Konsey Başkanı Danyal Kubin, 118U Genel 
Yönetmeni Adnan Babür Gündüz, 118R Genel Yö-
netmeni Hayri Tuna Yükselen, 118E Genel Yönetme-
ni Celil Vardar ve Vakıf Genel Başkanı Erol Aydın  
tarafından katılımcılara verilen çeşitli plaket ve ma-
dalyalarla tören son buldu.
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Engelsiz Gençler 
Çikolata İmalatında

Mersin Babil Lions’tan 
Muhteşem Jest…

Dünya Hizmet Günü’nü 
Kutladılar

Mersin Lions Kulübü, Gençlik Haftası kapsamında, 
Mersin Tez Eğitim ve Rehabilitasyon okulu öğrenci-
leri Çikomania Cafe de çikolata İmalatı için mutfağa 
girdiler. Öğrencileri yalnız bırakmayan Mersin Lions 
Kulüp üyeleri ve yönetim çevresi görevlilerinin mutlu-
luğu görülmeye değerdi. Öğrenciler kendi yaptıkları 
çikolataları ailelerine götürmeyi ihmal etmediler.  

Mersin Babil Lions Kulübü, Gençlik Haftası kapsa-
mında Mezitli Belediyesi ve Mersin Devlet Opera ve 
Balesi‘nin ortaklaşa düzenlediği yaz konserlerinde 
civar köylerden gelen gençleri buluşturdu. Gençlere 
alanlarında yetkin kişiler tarafından meslek tanıtımla-
rı yapıldı. Söyleşi ve sohbet havasında geçen etkinlik-
te, Mezitli Belediye Başkanı da gençlerle sohbet ede-
rek güne ayrı bir anlam kazandırdı. Etkinlik sonrası 
günün anlam ve önemine uygun hediyeler gençlere 
dağıtıldı.

Yenişehir Lions Kulübü üyeleri Dünya Çocuk günü 
ve Dünya  Hizmet günü etkinlikleri kapsamında  De-
ğirmençay ilkokulu  öğrencilerinden ihtiyaç sahibi  51 
öğrenciyi  Mersin Forum AVM desteği ile sinema, ye-
mek ve Bowlinge götürdüler. 

Kulübümüz ayrıca; ‘‘Gençlik Haftası’’ kapsamında 
sınava hazırlanan öğrencilere ‘‘Sınav Motivasyon’’ 
semineri düzenledi. Aile ve öğrenci koçu Seda İlgi’nin 
verdiği seminere gençler yoğun ilgi gösterdi. Seminer 
sonunda danışman Seda İlgi’ye çiçek armağan edile-
rek teşekkür edildi.

Havva Olgunsel, 2017/18	Dönemi	Kulüp	başkanı Şehit ve Gaziler 
Derneğine Ziyaretler
Ordu 19 Eylül Lions Kulübü Üyeleri, Şehit ve Gaziler 
Haftası kapsamında Şehit ve Gaziler Derneğine ziya-
rette bulundular. 

Dönem Başkanı Ln. Eviz Gürcan ‘‘Şehit ve Gaziler 
Derneğine yaptığımız ziyaretimizin temel konusu biz 
Lion olarak neler yapabiliriz ve nasıl destek sağlayabi-
liriz di. Bu nokta da sayın dernek başkanımızla ortak 
kararlar verdik. Misafirperverlikleri ve hedef ortak-
lıkları için kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.
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Orontes Lions Kulübü 
Gençleri Yalnız Bırakmadı

Çocuklara Bayram 
Süprizi

Motorcular ve Lionlar El Ele...

Antakya Orontes Lions Kulübü Gençlik Haftası Kap-
samında, bölgeyi gezmeye fırsatı olmayan gençleri 
misafir etti. Gençlerle şehir turu yapan kulüp üyeleri, 
Antakya’nın tarihi yerlerini ve Hatay Kültür Müzesini 
gezdirdikten sonra onlarla keyifli bir öğle yemeği ye-
diler. Kulüp üyeleri, Orontes Kulübünün anısı olması 
düşüncesiyle günün anlam ve önemine uygun gençlere 
hediyeler verdiler.  

Süleyman Yançatoral, Samsun	Atakum	Lions	Kulübü

Reşatbey Lions Kulübü 
‘‘Dünya Görme Günü’’ nü 
Kutladı.
Reşatbey Lions Kulübü, 8 Ekim “Dünya Hizmet 
Günü” ve 13 Ekim “Dünya Görme Günü”nü Ada-
na Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlköğretim 
Okulu›nda çocuklarla kutladılar. 

Bu etkinlik çerçevesinde; okulun yemekhane ve mut-
fağının tül ve perde ihtiyacı karşılandı. Çocuklara 
çanta, kıyafet, iç çamaşırı, çorap, toka gibi hediyelerin 
yanında pasta, şeker, meyve suyu ikram edildi. Final 
Okulları sponsorluğunda ortaöğretim öğrencilerine 
25 adet melodika hediye edildi. Okul etkinliklerinin 
vazgeçilmezi Maviş ile çocuklar keyifli ve kahkahalı 
anlar yaşadı. Genel Yönetmen Adnan Babür Gün-
düz’ün ve Lion üyelerin katılımı ile etkinlik daha bir 
renkli geçti. 

Çocuk Evinden  yaşayan 15 çocuk  ile  birlikte Ata-
türk Anıtına,Lunaparka, Gazi Müzesini gezdirerek   
birlikte yemek yemeye gittik. Daha sonra ilk Çağ 
hayvanları müzesi gezisini gezdikten sonra sinemaya 
gidilerek birlikte hoşça vakit geçirdiler. 

Dönem Başkanı Ln. Arzu Hazinedar, ‘‘Bayram da ço-
cuklarımızı farklı ortamlara götürmek beraber bir gün 
geçirmek ve yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek 
tarifsiz bir duygu onların mutluluğu hepimizin mut-
luluğu bizi yalnız bırakmayan işbirliği yapan herkese 
çok teşekkür ederiz.’’dedi. Gün boyu süren geziden 
sonra çocuklar tekrar yurt görevlilerine teslim edildi.

8 Ekim Lions Kulüpleri Dünya Hizmet Günü kap-
samında Adana Taşköprü Lions Kulübü ve Gümüş 
Kanatlar Kulübü Kan Bağışı ortak aktivitesin de bir 
araya geldiler. Baraj yolu Kızılay Kan Merkezin de 
gerçekleşen aktivitede kan bağışı yapmak için mo-
torcular, Lion üyeler sıraya girerken halkın ilgisi 
yoğun oldu.

İki kulübün başkanları Murat Balıkçıoğlu ve Tun-
cay Balcı, dernek işbirliklerinin devam edeceğini 
bildirirlerken. Adana Taşköprü Lions Kulübü Dö-
nem Başkanı, Murat Balıkçıoğlu, 15 Ekim Pazar 
günü Yelken Kulübün de yapılacak Eğitime katkı 
kahvaltısına herkesi davet etti. 

T U R K E Y

      33EYLÜL - EKİM 2017   LION




