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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,

2018 yılının son dergisiyle karşınızdayız. … 
Dönemin ilk yarıyılını da tamamladığımız 
bu son dergimizde uluslararası etkinlikler 
ve ülkemizde yapılan birbirinden değerli 
aktivitelerin yanı sıra tarifi imkansız derecede 
bizleri sarsan acı bir kaybımıza da yer 
vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili Berna 
Ateşoğlu Genel yönetmenimizin bizlere 
yaşattığı güzellikleri sizlerle olabildiğince 
paylaşmaya çalıştık. O, hep kalbimizde 
yaşayacak… Mekanı Cennet Olsun…

Bilgi akışı bu dergimizle birlikte hızlandı… Ancak yine de çok yeterli değil. 
Kulüplerimizdeki halkla ilişkiler ve medya görevlilerinin bilgi akışına daha fazla 
önem vermeleri dergimizin içeriğini de daha zenginleştirecektir. Lion Türkçe 
dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize teşekkür ediyoruz. 
Bu dergimizde;
Başkanımız çok çalışıyor ve her yerde olmaya gayret gösteriyor. Bu sayımızda 
Uluslararası başkanımız Gudrun Yngvadottir’in 2 yazısına yer verdik.
Lions İleri ilerlemekten yorulmadı… Bu sayımızda en son güncellemeleri 
paylaşıyoruz… 
Lions Quest tüm dünyada hızla yayılıyor… Bu sayımızda Slovakya’da yapılan 
etkinlikleri izleyebileceksiniz…
Kolombiya ve Uganda’dan seçilmiş aktiviteleri sizlerle paylaşıyoruz. Eminim 
gururla okuyacaksınız…
50. Yaşını geride bırakan LCIF her geçen gün etkinliğini artırıyor. Bu nedenle 
dergimizde de önemli yer tutmaya devam ediyor. Başarılarını takip ederek gurur 
duyacak ve Lion olduğunuz için mutlu olacaksınız…
Turuncu Pedalşörleri takip edin… 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Uluslararası Günü’nde dünyayı turuncuya boyadılar…
Yavru Vatan Kıbrıs Lion’ları durmak bilmiyor. Bu sayımızda, diğer kulüplerimizi 
de ihmal etmeyerek, Girne Özgürada Lions’un aktivitelerine geniş yer verdik…
Büyük Ailemize İzmir Efes Lions Kulübü katıldı… Hoşgeldiniz kardeşlerimiz. 
Başarılarınız daim olsun…
Bu sayımızda Uluslararası Yönetim Kurulu’muzun son toplantısında alınan 
kararları da bulacaksınız. Mutlaka sizi ilgilendiren bir şeyler vardır…
Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.
Sevgiyle kalın,

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PDG
Editör

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: Evrim	Uysal,	Menemen	Kubilay	Lions	Kulübü

Çeviri: Evrim	Uysal,	Menemen	Kubilay	Lions	KulübüMerhaba Lion’lar,

Ailem benim için ne kadar önemli hepiniz bu-
nun farkındasınız. Aile üyelerimden birini 
konvansiyonda yanımda görebilirsiniz ya da 

bir etkinlik sırasında kız torunumdan bahsettiğimi du-
yabilirsiniz.

Lions dünyasının aile için gerçekten harika bir yer 
olduğuna inanıyorum. Çocuklarınıza, etraflarındaki 
yardıma muhtaç kişilere -eylem yoluyla harekete geçe-
rek- nasıl yardım edeceklerini öğretmenin daha iyi bir 
yolu olabilir mi? Hizmet etmeyi bir aile geleneği haline 
getirmiş ve aynı kulüp bünyesinde iki ya da üç nesildir 
bu hizmeti sürdüren ailelerle karşılaştım.

Lâkin aramızdan sadece bazıları hizmet fikrini benim-
semiş ailelerde dünyaya geldi. Buna karşın, hepimiz yü-
reğimizde bizi hizmet etmeye çağıran o sesi duyduk ve 
bu nedenle Lions olduk. İşte yüreğimizdeki bu ses ebe-
veynlerimizden bize geçen DNA’dan gelmiyor. Sözünü 
ettiğimiz yüreğimizdeki bu ses de tıpkı DNA›mız gibi 
bizim bir parçamız haline geldi.

Bizi bir araya getiren işte bu “gen”. İnandığımız ortak 
değerlere bağlıyız - insanların her gün bir şeyler yapa-
rak dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirebilecekle-
rine inanıyoruz. Başkalarının yapılması gereken işi yap-
masını beklemiyor, kendimiz yapıyoruz. İnsanlık için 
çok daha parlak bir geleceği kurma yolunda hep birlikte 
organize oluyoruz, birlikte hizmet ediyoruz ve birlikte 
çalışıyoruz. Bizleri Lion ailesi yapan şey tam da budur. 

Lion olmak için elzem olan kardeşliği hiç aklınızdan 
çıkarmamanızı ve yeni üyelerimizi sadece bir kulübe 
değil de tıpkı bir aileye katılmışlar gibi karşılamanızı 
diliyorum. Nihayetinde yüreklerinde hizmet etme aş-
kını paylaşanlarla birlikte kendimiz için kurduğumuz 
bu aile, hayatımız boyunca bizi bir arada tutacak olan 
bağları bünyesinde barındırıyor.

Saygılarımla,

Lion’ların Kalbi Yardımseverlik, 
Lion’ların doğasında var

BAŞKAN MESAJI

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Merhaba Lion’lar,

Günümüzde yazılı medya haberlerini okurken umut-
suzluğa kapılıp cesaretimizi kolayca kaybedebiliyoruz. 
Görünüşe göre dünyada yanlış giden çok fazla şey ve 
yardıma ihtiyacı olan pek çok insan var. Bazen içgüdü-
lerimiz sessizleşebiliyor.

Ancak Lion’lar için bu geçerli değil. Bizler yolunda 
gitmeyen yanlış şeyler ve yardıma ihtiyacı olan insan-
lara karşı sessiz kalmıyor ve beraberinde her zorlukla 
yüzleşiyoruz. Lion’lar yeryüzünde her zaman iyiliğe yer 
olduğunu bilirler. Bizler için çok büyük denebilecek 
bir zorluk asla yoktur. Küçük olsa da yardımseverliğin, 
yardıma muhtaç olanların ruhlarını destekleyerek mu-
azzam umut dalgalarına dönüşmesiyle çoğaldığının ve 
kendi kalbimizi yücelteme gücüne sahip olduğumuzun 
farkındayız.

“Kindness Matters“ (İyiliksever Olmak Önemlidir) 
küresel reklam kampanyamızla çok gurur duyuyorum. 
Çünkü bu kampanya Lions’un özüne iniyor ve insanlık 
adına yaptığımız şeyleri neden yaptığımıza işaret ediyor. 
Bir kişi için hayatı kolaylaştırmanın; topluluklar, millet-
ler ve dünya üzerinde bir dalga etkisi yarattığı bilinci ile 
ihtiyaç sahibi bireyleri görüyor ve bu ihtiyaçlar doğrul-
tusunda harekete geçiyoruz.

İçinde bulunduğumuz ay itibariyle, bu tatil sezonunda 
her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Umuyorum 
ki siz de yardımseverlik adına ihtiyacı olan birine dü-
şünceli bir şeyler yaparsanız, sizin yardımseverliğiniz 
sayesinde tatiller kimileri için biraz daha sıcak ve ay-
dınlık olacaktır.

Saygılarımla,
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Lions Quest Slovakya’da Çocuklara Sosyal 
Duygusal Beceriler Öğretiyor
Çeviren: Nilgün Niord, PDG

SLOVAKYA

Slovakya öğrencilerini parlak bir 
gelecek bekliyor. Lions Quest’in 
yaygınlaşması ve yeni ülkelere de 
ulaşması için LCIF’in “Hizmeti 
Güçlendir” fonuna bağış yapmayı 
düşünün. LCIF.org/BE100 
sayfasını ziyaret ederek Kampanya 
100 ‘ün  kaliteli eğitim, hayati 
sağlık hizmetleri, sosyal ve  spor 
fırsatları ve olumlu gelişim 
programları ile gençlere nasıl 
hizmet ettiğini öğrenin.

JAMIE KONIGSFELD

Lions Quest  
Slovakya’da 
uygulanmaya başlıyor 
ve artık Lions Quest 
eğitimi almış bir 
köpek var.
Slovakya Lionları ülkelerinde 
Lions Quest’i pilot olarak 
başlatmak için LCIF den 10 000 
dolar bağış aldılar. Bu bağış ile  “ 7. 
Sınıf Ergen “ kitabının Slovakça’ya 
tercümesi ve ülkenin güneyinde 
40 öğretmenin eğitildiği ilk eğitim 
seminerleri yapıldı. Seminerler 
Temmuz 2018 de başarı ile 
tamamlanırken ilk kez bir köpek 
de Lions Quest eğitimine katıldı. 
Endy; seminerlerde tercümanlık 
yapan Slovakya’lı tercüman 
Naomi’nin rehber köpeğiydi. Slovakya’da Macarca çok bilinen bir dil 
olduğu için seminer de Macarca dilinde yapıldı ve her katılan öğretmenin 
tam olarak anlaması için Slovakça’ya tercüme edildi. Semineri veren 
uluslararası eğitmen Gabor Papp,  “ Naomi müthiş bir tercümandı; Endy 
onun gözü, Naomi de benim kulağım ve anlayışım oldu” diyor.

Seminerler başarı ile tamamlanınca, LCIF;  15 000 dolar daha bağış 
yaparak yeni eğitim seminerleri; diğer kitapların tercümesi ve yerel 
eğitmen yetiştirme çalışmalarını finanse etmeye karar verdi. Slovakya 
Lionları, program tam olarak uygulanmaya başlayınca akredite edilerek 
milli eğitimin kabul edilen programları arasına gireceğini umuyorlar. Bu da 
tüm ülke okullarında uygulanabilmesinin ve yaygınlaşması için Lionların 
farkındalığının, katılımlarının ve finansal katkılarının artmasının kapılarını 
açacak. 

Lions Quest’ten yararlanan 7.sınıf öğrencileri sağlıklı ve üretken bir yaşam 
için ihtiyaçları olan becerileri kazanacaklar. Lions Quest çocuklara olumlu 
davranış; zorbalık ve kötü alışkanlıklara karşı direnç kazandırıyor ve 
hizmet etmeyi öğretiyor. Aynı zamanda okullarına da olumlu etki yaparak 
sağlıklı ve güvenli bir ortam içinde eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor.
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İzmir Efes Lions Kulübü, 21 yeni üyesiyle İzmir 
Karaca Otel’de düzenlenen “Charter Gecesi” töreniyle 

kurularak hizmete başladı. İzmir Gündoğdu Lions 
Kulübü sponsorluğunda kurulan İzmir Efes Lions 
Kulübü’nün kurucu başkanlığını İnci Şap üstlenirken, 
yönetim kurulu üyeliklerine ise Aylin Benazus Kınay, 
Bricida Papi, Nesli Ulusoy ve Utku Dülekalp getirildi.

Geçmiş dönem Uluslararası Direktör, PID Nesim 
Levi’nin yönettiği kuruluş gecesi töreni görkemli 
görüntülere sahne oldu. 118 R Genel Yönetmeni 
Zeynep Kocasinan ve PID Nesim Levi ile eşi Birsen 
Levi, PCC Aysel Öztezel, GMT Küresel Üyelik 
Takımı Koordinatörü PDG  Neslihan Keçeci, Hukuk 
Ulusal Komisyon Başkanı PDG Cahit Kişioğlu ve 
eşi Münevver Kişioğlu,118 R  Genel Yönetmen 1. 
Yardımcısı Kemal Çenberci, Genel Yönetmen 2. 
Yardımcısı Esengül Erkan ve eşi PDG Yusuf Erkan, 
Alper Altan Tarhan ve  eşi Ufuk Tarhan, PDG 
Nurgün Özkaplan, 118R  Yönetim Çevresi Kesim 
ve Bölge Başkanları, Lionlar ve seçkin bir davetli 
gurubunun katıldığı törende ,kulübü kuran üyeler tek 
tek tanıtıldı ve   Lions geleneklerine uygun gerçekleşen 

Hoşgeldin İzmir Efes Lions 

tören sonunda kurucu üyeler ayakta alkışlandı.

Kurucu Başkan İnci Şap ve Sponsor Kulüp Başkanı 
Nurdan Pakoğlu yeni kulüp bayrağını birlikte 
açarken heyecanları gözlerinden okunuyordu. Sosyal 
sorumluluk düşüncesi ile bir araya gelerek kulübü 
kurduklarını belirten Kurucu Başkan İnci Şap; 
“Yaşadığımız topluma, kentimize, başta çevremizdeki 
korunmaya muhtaç çocuklara, yaşlılara, kadın 
haklarına olmak üzere tüm canlılara ve doğaya 
yönelik farkındalık yaratacak çalışmalar ve projeler 
gerçekleştirmek istiyoruz. Genç ve dinamik bir 
ekip kurduk. Başarılı çalışmalara imza atacağımıza 
inanıyorum. Bizlere güvenen ve destek olan herkese 
şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

T U R K E Y
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Mersin Akdeniz Lions Kulübünden…
Demet Altay, 2018-19	Dönem	Başkanı

www.lionsturkiye.org web sitemizin iletisim formunu 
doldurarak bizlere ulaşan Van Çatak Kayaboğazı 
ortaokulu öğretmeni, öğrencikeri için taleplerde 
bulundu. Bu mesaj web sitesi adminimizin Bilgi 
Teknolojisi Koordinatoru Aslıhan Yazan Ilgar 
tarafindan kulübümüze ulaştırılınca okulla iletişime 
geçildi. Aktivite kapsamında 207 adet dş fırçası 65 
diş macunu, kolonya, 10 adet lif, 8 adet şampuan, 25 
paket A4 fotokopi kağıdı, 300 adet kitap, 100 adet 
çorap ve kıyafet (toplam 13 koli) 18 Ekim günü okula 
gönderildi.  Toplam 400 çocuğun yüzünde gülümseme 
ve kalplerindeki mutluluğun sevincini yaşıyoruz. 

20 Ekim 2018 de Mersin Kushimato sokağında 
düzenlenen, bircok sivil toplum örgütünün yer 
aldığı “Mersin Sokak Çalgıcıları Festivali”ne katılım 
sağlandı. DİSLEKSİ  adına 500 adet brosur dağıtıldı. 
Açılan standta reçel satışı yapılaraksağlık odası 
aktivitesi için gelir sağlandı. 

8 Kasım günü 118U Genel Yönetmeni Berna 
Ateşoğlu’nun ve Lion’ları katılımları ile Mersin 
Çankaya Engelliler Lisesi Spor Odasının açılışı 
gerçekleştirildi. 

Kulübümüz 14 Kasım dünya diyabet gününde 
Kocatepe ilköğretim okulunda diyabet ve sağlık 
odasını hizmete açtı. Açılış öncesi Dr. Ruhsar uçar 
tarafından 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine “diyabet 
nedir? Nasıl önlenir.” konusunda eğitim verildi. 
Ardından öğrencilere diyabet hakkında bilgilendirici 
broşürler dağıtıldı.
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TURUNCU PEDALŞÖRLER
Alper Koçulu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Uluslararası Günü’nde biz de dünyayı 
turuncuya boyadık! ‘Turuncu Pedalşörler’ 
hizmet etkinliği; Perşembe Akşamı 
Bisikletçileri, Bağlarbaşı Lions Kulübü, 
Beylerbeyi Lions Kulübü, Salacak Lions 
Kulübü ve Salacak Leo Kulübü’nün ortak 
hizmet etkinliğidir.

Türk Lions ve Leo’sunun Sesi
Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddeti önlemek için Türkiye’nin dört bir yanından 
144 slogan topladık. Türkiye’deki her bir yönetim 
çevresinden, onlarca Lions ve Leo Kulübünden gelen 
bu sloganları bisikletlerimizin önüne ve arkasına astık. 

Dünyayı Turuncuya Boya
Turuncu yelek ve buff ’larımızı giyen 100 
bisikletçimizle Kalamış Parkı - Şaşkınbakkal Işıklar - 
Kalamış Parkı arasındaki 10km’lik parkurda ıslıklar ve 
tezahüratlar eşliğinde bisiklet geçitimizi tamamladık. 

Geniş Kitlelere Uzan
Fotoğraflarımızı ve bilgilendirme görsellerimizi 
paylaşırken, Birleşmiş Milletler tarafından duyurulan 
ve dünya çapında her gün sayısız kişi tarafından 
tıklanan etiketleri kullandık. 

Bisikletlerimizdeki sloganları aynı zamanda online 
olarak paylaşmayı da ihmal etmedik. Lions Türkiye 
(ÇYÇ118) de bize destek verdi ve etkinliğimizi sosyal 
medya hesaplarında yayınladı. 

Dahası, hizmetimiz basında yer aldı ve hatta ana haber 
bülteninde yayınlandı. Bu geniş iletişim ağıyla, en az 
10.000 kişiye ulaştık ve en az 2.500 kişiye hizmet ettik. 

İşte bu gerçekten de aslanlara yakışır bir haber! 
Turuncu Pedalşörlerimizin hepsine sonsuz teşekkürler. 

Birlikte Güçlüyüz!

T U R K E Y
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Girne Özgürada Lions 
Toplumla Birlikte

Kulübümüz, 8 Ekim Dünya Lions Hizmet günü 
kapsamında Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri 

Federasyonunun 6 Ekim Cumartesi günü Girne 
kapısından Selimiye Meydanına kadar düzenlediği 
yürüyüşe ve Selimiye Meydanında düzenlenen 
kermese katıldı. 

4 Ekim Hayvanları koruma günü dolayısıyla, 
kulübümüz üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesine bağlı 
Hayvan barınağında bulunan minik dostlarımıza 
mama bağışında bulunuldu.

16 Ekim günü Lefkoşa’da bulunan Şehit Tuncer 
İlkokulunda okuyan 10 ihtiyaçlı çocuğumuza verilmek 
üzere 10 adet okul üniformasını okul Müdürüne teslim 
edildi.

Dünya Görme Günü ve Lions Küresel Hizmetleri 
Kapsamında, Dr. Şerife Özhuy ve Tengül Kani ile 
birlikte Karakum Anaokulundaki 40 çocuğa göz 
taraması yapıldı çocuklara izah ikramlar dağıtıldı.

14 Kasım Diyabet günü ve Küresel Hizmetler 
Kapsamında, Kulübün her yıl düzenlenen marka 
etkinliği olan, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri 

Ömra Can, 2018-19	Dönem	Başkanı

Federasyonuna bağlı kulüpler ve Türkiye’den gelen 
118Y Yönetim Çevresi Lion Dostlarımızla birlikte, 
“SİZ YÜRÜDÜKÇE DİYABET UZAKLAŞIR” 
Etkinliğini, İkiz Kulüp olan İstanbul Ethem 
Efendi Lions Kulübü ile birlikte gerçekleştirildi. 
Etkinlik saat 10.00’da Diyabet Taraması ile başladı 
ve ardından Oya Değer Zumba Ekibi ile birlikte 
Zumba yapıldı. Diyabeti simgeleyen Mavi balonlarla 
ve Kulüp pankartlarınızla Girne Çarşısı’nda yürüyüş 
gerçekleştirildi. 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla Lefkoşa 
Çocuk Esirgeme Kurumu Etkinlik Merkezine hikaye 
kitapları, çocuk klasikleri, Boyama Kitaplarını yetkili 
öğretmenimiz Çiçek hanıma teslim edildi. 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Surlar içinde 
yaşayan 10 çocuğun diş bakımları Dt. Şerife Ünverdi 
ve Dt. Ünsal Nedim tarafından yapıldı. Tedavileri 
doktorlarımız tarafından ücretsiz olarak karşılandı. 

Yanı sıra, LCIF tarafından her yıl düzenlenen; ihtiyaçlı 
insanlar için tamir ve bakımdan geçerek yeniden 
kullanılması kampanyası desteklenmeye devam ediyor. 
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“Engelli olmak, Yetersiz  
olmak değildir”
Çeviren: Bülent Şen, PDG

yetersiz olmak değildir” Programını uygulamaya başladığında, Tanya, 
çalıştığı sporcular içerisinde doğuştan liderlik yeteneği olan ve toplumla 
işbirliği içerisine kolaylıkla girebilen kişiler olduğunu fark etti.

 “Sporcularla çalışmak benim için çok kıymetli bir deneyimdi” dedi  Tanya,  
Onlar benim zihinsel engellilerin toplumda eşit muamele görmesi uğruna 
yaptığım çalışmalarda yüreklenmemi sağladı. Özellikle Nyasha isimli sıra 
dışı bir sporcudan bahsetmek isterim;  Nyasha Derera, geçen yıl birlikte 
çalıştığım ve bundan çok mutlu olduğum bir sporcu.  Doğuştan güçlü 
bir lider ve çok iyi bir konuşmacı. Nyasha, toplum olarak sporcularımıza 
liderlik fırsatı yaratmada çok eşitlikçi olmadığımızı fark etmemi sağladı.  
Biz, onları daha çok içine kapatıyoruz. Oysa kabuklarını kırarak, daha fazla 
öne çıkmaları için motive edilmeliler.”

Africa için, Leo 
Gençlik Aktivasyon 
Lideri olarak, Tanya, 
mümkün olduğunca, 
Özel Olimpiyat 
sporcu liderlerini Leo 
programına dahil etmeye 
çalıştı. “Uluslar arası 
Lions ve Uluslar arası 
Özel Olimpiyatlar 
arasındaki güçlü ortaklık 
uluslar arası düzeyde çok 
ilham verici. Bu işbirliği 
modelini önümüzdeki 
2 yıl boyunca kendi 
ülkemdeki projeler için 
uygulamak istiyorum.”

Bugün, Tanya, Leo Danışma Kurulunda çok önemli bir liderlik rolü 
üstlenmiş durumda. Başta Zimbabwe’deki  ve daha başka yerlerdeki 
zihinsel engellilerin güçlendirilmesi ve toplumda yer bulmaları için 
çalışmalarına aynı hızda devam ediyor.

Tanya, hizmet yolculuğuna devam ederken, geçtiğimiz eylül ayında, LCI, 
Azerbeycan/Bakü’de yapılan Özel Olimpiyatlar Küresel Gençlik Liderliği 
Forum’una  5 yeni Leo ve 1 Lion gönderdi. Bu yılın genç lik liderleri 
Endonezya, Malawi, Zimbabwe, Malezya ve Brezilya’dan, yapılacak 
sosyal etki projelerine katkı vermek için katıldılar. Bu genç liderler, 
buradan aldıkları ilhamla ülkelerine döndüklerinde kendi sosyal etkilerini 
oluşturmak için çalışacaklar.

 “Campaign 100” programının  yaşlılık, engelliler, kadınlar, yetimler ve 
sosyo-ekonomik koşulların doğurduğu ve özel olarak hizmet edilmeye 
muhtaç daha bir çok toplum kesimi için ne gibi sponsorluklar ve destekler 
verdiğini öğrenmek için  LCIF.org/BE100 linkini tıklayarak siteyi ziyaret 
edin.

Jamie Konigsfeld

Açlık her yaştan insanların 
yaşadığı korkunç bir gerçeklik. 
Dünyada 800 milyondan fazla 
insan devamlı olarak aç yatıyor. 
Kolombiya’nın 32 eyaletinden 
biri olan La Guajira’da Wayuu 
kabilesi en büyük yerli kabiledir. 
Son Leo Kulüpleri, gençlere, 
liderlik becerilerini geliştirerek 
aynı zamanda topluma karşılıksız 
hizmet etme olanağını sunar. 
LCIF’in ortağı olan “Özel 
Olimpiyatlar” sayesinde, Leo’lar 
LCIF’e yeni bir soluk ve yeni bir 
etki alanı yaratmaktadır.
Leo Tanya Nzvengende, Güney 
Africa 412. District Başkanı 
olarak Leo Gençlik Programı ile 
çok aktif bir şekilde ilgilendiği 
zamanlarda, 2015 GenUin Sosyal 
Etki Zirvesi’ne gençlik lideri 
olarak baş vurmuş ve, kabul 
edilmişti. Los Angeles’taki Özel 
Olimpiyatlar sırasında gerçekleşen 
zirvede 30 değişik ülkeden 120 
zihinsel engelli olan veya olmayan 
gençlik lideri bir araya gelmişti. 
Bu liderler, birlikte çalışarak 
zihinsel engellilerin yaşadıkları 
toplum tarafından kucaklanmasını, 
benimsenmesini sağlayacak çok 
etkili projeler geliştirmişlerdi. 
LCIF ve Özel Olimpiyatlar 
uzun sureli ortaklıkları süresince 
her yetkinlikteki kişilerden 
oluşan takımların çalışmalarıyla 
spor, sağlık ve liderlik gelişimi 
yoluyla zihinsel engellilerin 
toplum tarafından kabul edilmesi 
konusunda çalışmalar yaptılar.

Tanya’nın projesi, kendi ülkesi 
olan Zmbabwe’de spor yoluyla 
kucaklayıcı bir toplum oluşturmayı 
amaçlamaktaydı. Değişimin nasıl 
olacağına dair yaptığı konuşmada, 
Tanya çok basit ama bilgelik içeren 
bir ifade kullandı; “Engelli olmak, 
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Kulübümüz döneme hızlı girdi. Dönemin ilk 
aylarında yapılan çalışmalardan bir kısmını bu 

sayfalarda sizinle paylaşıyoruz…

9 Kasım 2018 Cuma günü Karaca Otelde İzmir 
Gündoğdu Lions Kulübü ev sahipliğinde; İzmir 
Alsancak, İzmir Tarihi Kemeraltı, İzmir Pergamon, 
İzmir Yalı Lions Kulüpleri ile İzmir Gündoğdu 
Leo Kulübü’nün ortaklığı ile Atatürk Haftası 
ve New Voice (Yeni Sesler) kapsamında ortak 
toplantı gerçekleştirildi. Emekli Tuğgeneral Dr. 
Naim Babüroğlu’nun konuşmacı olduğu ‘Atatürk 
ve Cumhuriyet’ konulu toplantımızda etkileyici 
konuşmasıyla bizlere duygulu anlar yaşattı. Atamızın 
ebediyete gidişinin yıldönümünde kendisini büyük 
bir özlemle andık. Etkinliğin Uluslararası New Voices 
Sayfasında yer almış olması Başkanlara büyük gurur 
yaşattı.

Kulübümüz ayrıca, Avrupa Evsel atık azaltma 
(European Week for Waste Reduction) haftası 
kapsamında evsel atıkların azaltılması için evlerden 
kaynaklanan atık ilaçları toplamak, taşımak ve bertaraf 
etmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevreci 

İzmir Gündoğdu Lions’tan
Nurdan Pakoğlu, 2018-19	Dönem	Başkanı

Eczacılar Kooperatifi (Çekop) işbirliği ile başlatılan 
Atık İlaç Detoksu Kampanyasına Gündoğdu 
Lions Kulübü olarak katılmak ve bu bilinçlendirme 
çalışmasında bulunarak, toplanan atık ilaçları 
görevlilere teslim ettik

1 Ekim 2018 Pazartesi akşamı, Bostanlı Suat Taşer 
Sahnesinde, Kulübümüz ile Karşıyaka Belediyesinin  
işbirliği ile İzmir’in tanınmış simalarından oluşan 
gönüllü ‘SAYENİZDE ORKESTRASI’nın konseri 
düzenlendi.  Karşıyaka Belediye Başkanı ile birlikte 
dönem başkanının da destek amacıyla sahne aldığı 
akşamda izleyiciler keyifli dakikalar yaşadılar. 1 
Ekim Dünya Çocuk Günü’nde “HER NOTA BİR 
ÇOCUĞA DOKUNUR” sloganıyla Suat Taşer 
Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu konserden elde 
edilen gelirin tamamı Behçet Uz Çocuk Hastalıkları 
Hastanesine yeni odaların yapımı için bağışlandı.
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13 Haziran 1958 tarihinde 
Ankara’da doğmuştur. Ankara 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 
başladığı eğitimine Çukurova 
Üniversitesi’nde devam etmiştir. 
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya Lisans mezunudur.

İş hayatına TEKFEN-Toros Gübre 
Fabrikası’nda laboratuvar yetkilisi 
olarak başlamıştır. Daha sonra 
BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.’de uzun yıllar sırasıyla 
Laboratuvar Şefi, İşletme Uzmanı, 
İşletme Müdürü ve Kalite, İş 
Güvenliği ve Çevre Müdürü olarak 
görev yapmıştır. Botaş’tan 2004 
yılında emekli olmuştur. 

Son olarak aile şirketi olan 
ATUR Adana Turizm Seyahat 
Acentesi Aş’de Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapmıştır.

Lion Yaşar Ateşoğlu ile evlidir. 
Lion Dr. Gülgün Ateşoğlu 
Tricard – Quentin Tricard, Lion 
Gülgün Ateşoğlu, Leo Övgün 
Ateşoğlu’nun annesi ve minik 
Akyel’in anneannesidir.

Adana Yüreğir Lions 
Kulübünün Kurucu Başkanıdır. 

Yönetim Çevresinde; Komite 
Başkanlıkları, Atanmış Yönetmenler 
Kurulu Üyelikleri (AYKÜ), Bölge 
Başkanlıkları, Koordinatörlükler, 
Kesim Başkanlığı yapmıştır. 20 kez 
uluslararası Konvansiyon, Forum 
ve Konferansa katılmıştır. Her yıl 
kesintisiz %100 devam ödülü 
sahibidir. 

Lions yaşamı boyunca 
kulübünde ve yönetim 
çevresinde gerçekleştirdiği 
görevler nedeniyle çok sayıda 
plaket, teşekkür belgeleri, takdir 
ödülleri ve Uluslararası Başkan 
ödül ve madalyası almıştır.

MD Eğitmeni, GELİS Eğitmeni 
ve KMS Moderatörü olarak 
aktif görev yapmıştır. Sertifikalı 
Rehber Lion’dur. 

28 Nisan 2018 tarihinde 
Adana’da yapılan konvansiyonda 
Lions 118 U Yönetim Çevresi 
Genel Ynetmeni olarak 
seçilmiştir.

BERNA ATEŞOĞLU

SENİ UNUTMAYACAĞIZ...
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Berna Ateşoğlu’nu anlamak için, Lions yaşamına, iş 
yaşamına, günlük yaşantısına bakmak, kullandığı 
kavramları, yansıttığı enerjiyi ve savunduğu 
değerleri anlamak gerekir önce...

O; Yaşamı boyunca kendisine rehber edindiği 
tüm değerleri, kendi özünü yansıtan her 

duyguyu dönem programına aktardı. Sanki tüm 
yaşamını özetlemek istedi.

Onu anlatabilmek için birçok üstün özelliklerini 
sayabiliriz. Ancak; onun kişiliğini, dünya görüşünü, 
eş ve anneliğini, dostluğunu, başarılı bir iş 
insanı oluşunu, insancıllığını ve yardımseverliğini 
kapsayabilecek üç temel kavramdan söz etmeliyiz.

Mavi, Turnalar, Kanatlar…
Programına bu gözle bakınca, tüm insanlığın sahip 
olması gereken dünya görüşünü, olabilecek en yalın 
ve sanatsal haliyle kavramsallaştırdığını görmek 
mümkün.

Neden Mavi?...
Maviyi çok sevdi. Onu, bir renk olmaktan öte, 
simgelediği ve kendisine çağrıştırdığı evrensel 

değerlerle bütünleştiği için çok sevdi. Tek bir renkte, 
insanlığın ihtiyacı olan tüm değerleri buldu ve 
sahiplendi.

“Mavi gökyüzü, mavi bulut, mavi deniz, mavinin 
bin bir tonu…

Mavi; sanki yaşamın kendisi, insana yaşama sevinci 
veriyor, dinlendiriyor, rahatlatıyor, huzur veriyor.

Mavi; özgürlüğü, dostluğu, güveni, inceliği, 
nezaketi, denge ve uyumu sembolize ederken bizi 
sonsuzluğa taşıyor.

Mavi; sakindir, yeteneğin, güzelliğin, barışın, 
sevginin, görev bilincinin, düzen ve disiplinin 
rengidir, kişiye onur ve gurur yükler…

Yani; Lions’un özgürlüğünü, anlayışını, ulusumuzun 
güvenliğini sağlayan tüm değerleri bünyesinde 
taşıyan bir ana renktir MAVİ…”

Mavi rengin simgelediği duygular daha güzel 
aktarılabilir mi…

Neden Turnalar?...
Turnayı çok sevdi. Mavide bulduğu tüm insani 
değerleri hem simgeleyen hem de tüm dünyaya 
taşıyarak yaygınlaştıran turna kuşunu sevdi. Mavi 
renk onun için “Dinginlik”, Turna kuşu, bu dinginlik 
içindeki “Dinamizm” sembolüydü. 

Turna, Anadolu’da iyilik sembolü olarak kabul 
edilmiş, halk edebiyatında yaygın bir inanışa göre 
iyiliğin, sevginin, özgürlüğün, uğurun, bereketin, 
mutluluğun, dürüstlüğün, vefanın, sabrın, onurun, 
aşkın, coşkunun simgesi olmuştur.

Hiroşima’da insanlığa atılan bomba binlerce insanın 
ölümüne, yaralanmasına ve sakat kalmasına neden 
oldu. Bunlardan biri olan Sadako Sasaki isimli 
küçük kız iyileşmek umuduyla “Kağıttan bin turna 
kuşu” efsanesine göre turna kuşu yapmaya başladı. 
Yaptığı kağıttan turnalar için dedi ki; “Kanatlarınıza 
barış ve huzur yazacağım, sizler tüm dünyaya barış 
ve huzur götüreceksiniz”

Turnalarla bütünleşen barışçıl kavramlar daha güzel 
aktarılabilir mi…

Berna Ateşoğlu’nu 
Anlamak…
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Neden Kanatlar?...
Kanatları çok sevdi. Kanatlar onun için çalışkanlığın 
ve sinerjinin bir çağrışımıydı. Yaşamı boyunca hep 
çalışkandı, azimliydi, hedefli olmaya ve bu hedefe 
ulaşmak için gösterilen çabaya çok kıymet verdi.

“İyiliğe kanat açıyoruz” diyerek, bir dünya görüşü 
bu kadar güzel özetlenebilir mi…

Lions’a Bakışı;
Lion olmak onun için hep onur kaynağı oldu. 
Toplumun gereksinimlerine karşı taşıdığı duyarlılığı 
tüm Lionistik yaşamına yansıttı. Aldığı tüm görevleri 
en üst düzeyde başardı. Her görev, onun için yeni 
bir heyecan, kendini gerçekleştirmek için yeni bir 
aşama ve topluma karşılıksız hizmet etme fırsatıydı.

Elbette, bu kadar 
adanmış olduğu bir 
organizasyona liderlik 
yapmak, yaşamın 
kendisine kazandırdığı 
deneyim ve birikimi 
Lions ve Lion’ların 
geleceğine katkı 
yapmak için seferber 
etmek en büyük 
idealiydi. Bu ideali, 
onu çok meşakkatli, 
özveri isteyen 

ancak bir o kadar da onurlu bir görev olan Genel 
Yönetmenlik görevine taşıdı.

Genel Yönetmenliğe hazırlanırken, ulusal olarak 
özellikle çocukların ve kadınların sorunlarına 
odaklanmayı amaçlamıştı. İki Ana Projeyi bu 
nedenle belirledi.

UNUTULMUŞ ÇOCUKLAR HAYDİ HAYATA…
“Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, birçok nedenle 
geç ve güç öğrenir. Dikkat süreleri dağınıktır, 
daha fazla sabır ve tekrara ihtiyaç duyarlar. Ama 
öğrenebilir, üretebilir, hayatın içinde yerlerini 
alabilirler. Onları anlayan insanlara ihtiyaçları vardır. 
Bunun için biz Lion’ların küçük dokunuşları onların 
yaşamlarında önemli değişimler yaratır.”

Lions’un toplumun tüm sorunlarına çözüm 
olabileceğine inandı. Gönüllülüğün yürekten gelen 
bir gücü olduğuna, toplumsal duyarlılığın her birey 
için bir ifade biçimi olabileceğini, olanaklar ne 
olursa olsun, karşılıksız hizmetin mutlaka bir yolu 
olabileceğini savundu. “Küçük dokunuşlar” diyerek, 
kulüpleri projeye dahil olma konusunda yüreklendirdi.

KADINIM, BİREYİM, ÖZGÜRÜM…
“Kadın Başarır…” İnsan haklarının korunması, 
demokrasinin gelişmesi, ülkenin çağdaşlaşması 
kadınların toplumsal yaşamdaki yerine bağlıdır. Bugün 
eğitimin, bilimin, sanatın en üst seviyeye ulaştığını 
düşündüğümüz 21. Yüzyılda kadınların insanlığın 
gelişimine katkısı yadsınamaz. Anadolu uygarlığının 
temelinde “ana” vardır. Tarihten günümüze, Kibele, 
Puduhepa, Kurtuluş Savaşı kadınları, Cumhuriyetin 
bilim kadınları her zaman insan olmanın, verimliliğin, 
barışın ve ailenin simgesi olmuştur.

O hem çok özverili bir eş ve anne, hem de Çağdaş, 
Laik, dirayetli ve çalışkan bir Cumhuriyet kadınıydı. 
Kadınların bir toplum için çok önemli sürükleyici güç 
olduğuna inandı. Özellikle Türk kadınının yaratıcılığı 
ve üreticiliğini sahiplendi. Ülkemizle, kadın sorunlarını 
hiçbir zaman bağdaştırmadı, bağdaştıramadı. Bu 
konularda yapılabilecek her çalışmaya, her projeye çok 
kıymet verdi. O inançlıydı…

İyiliğin gücüne inanırdı,

Barışa inanırdı,

Özgürlüğe inanırdı,

Sevgiye inanırdı,

Çalışkanlığa inanırdı.

Bu nedenle; kendine 
inandı

Ailesine, dostlarına, 
ülkesine ve tüm 
insanlığa inandı.
Lions’a inandı…

O; sonsuzluğa kanat açtı.

Bizim kanatlarımız da onun idealleri için hep açık 
olacak…
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Çeviren: Berk Bulgurlu, Zühtüpaşa 
Yeni Yüzyıl Lions Kulübü

Dünyada suyun, tuvaletin ve 
arıtma tesislerinin yeterli olmadığı 
yerde hastalıklar çok çabuk 
kontrolden çıkabilir. Kalabalık 
evlerdeki hijyen eksikliği hastalığın 
daha hızlı yayılmasına sebep olur. 
Dünyadaki en büyük bulaşıcı 
olup körlüğe sebep olan hastalığı 
Trahom bakteri enfeksiyonu 
ile bulaşır. Göz kapaklarının 
kaşınmasına ve gözlerin ve göz 
kapaklarının tahriş olmasına sebep 
olur. Uganda’da Trahom her yaştan 
insanın derdi haline gelmiştir.

Tekrarlanan enfeksiyon sonrasında 
hastalık gözde yanmaya, 
görme kaybına ve sonunda geri 
döndürülemez körlüğe yol açar. 
Uganda’daki Lionlar kendilerine 
yakın yerleşim yerlerinde bunun 
olduğunu gördüler ve komşularının 
bu acılarını dindirmek istediler. 
Bu hastalığa son vermek için çok 
çalışıyorlar ve bizim derneğimiz 

Uganda Halkı İçin Gelecek 
Temiz ve Parlak Gözüküyor 
Jamie Konigsfeld

UGANDA

olan LCIF onlara bu 
yetkiyi veriyor.

Trahom insanın göz kapaklarının 
içeriye doğru dönmesi ve bunun 
sonucunda kirpikleri gözün 
korneasını çizmesine sebep 
olur. Bu olay er ya da geç görsel 
bozulmaya ve sonunda da kişinin 
tamamen ve geri döndürülemez 
bir şekilde kör olmasına sebep 
olabilir. Bu da sonuç olarak bu 
kişileri sağlık ve sosyal açıdan 
zayıflatıyor ve aynı zamanda 
yan etkileri de ekonomik olarak 
görülebiliyor. Trahom ameliyatı 
kirpikleri düzeltiyor ve bu sayede 
göze verilen acılı ve zararlı hasarı 
durduruyor. Derneğimiz 2014 
yılından bu Kraliçe Elizabeth’in 
fonu ile ortaklık yaparak hem 
SightFirst programına 4.5 Milyon 
USD bağış sağladı hem de Uganda 
ve Kenya’da 22.500 den fazla 
ameliyatın gerçekleşmesini sağladı.

Uganda Lionları’da bu fon ile 
2014 yılından beri ortaklaşa 

çalışıyorlar. Onların 
üstün sosyal mobiliteleri 
sayesinde halk arasında 
trahom hakkında oluşan 
efsaneler yok olmakta ve 
hastalar bilgilenmektedir. 
Lionlar kiliseler, marketler 
ve çeşitli topluluklar 
ve radyolar aracılığıyla 
bilgileri paylaşıp gelecek 
organizasyonları hakkında 
bilgi veriyorlar.

Karamoja’daki bir radio 
programında dinleyiciler 

“El sıkmak Trahom’un yayılmasına 
sebep olur mu?” diye bir soru 
sordular ve ameliyatın hastayı tam 
kör yapacağı hakkında endişeleri 
olduklarını belirttiler. Lionlardan 
ve bölge görevlilerinden 
oluşan radio ekibi dinleyicileri 
bilgilendirdi ve bu ameliyatı görme 
konusunda herhangi olumsuz 
bir etkisi olmadığını söyledi. 
Kotito ve Agago bölgelerinde 
bulunan kamplardaki mobilitleri, 
duyarlılıkları ve fikirlerini 
savundukları için SightFirst 
programına 71.696 USD bağışla 
ödüllendirildiler. Lionlar ayrıca 
LCIF fonunun bilinirliğini 
arttırmak için yardımsever 
projeleri hakkında bazı liderler ve 
toplulukları etkileyebilecek insanlar 
ile konuştular.

Uganda Lionlarına ve derneğimize 
üstün çabaları için teşekkür ederim. 
Kotito ve Agago ‘daki iki kampta 
150’den fazla hasta ameliyat edildi. 
Topluluklarda oluşan bazı efsaneler 
geçerliliğini yitirmekte ve ameliyatı 
reddedenlerin sayısı gözle görülür 
bir şekilde azalmaktadır.

100. Yıl kampanyasının 
dünyanın bulaşıcı körlükten nasıl 
kurtulabileceğini, önlenebilir 
körlüğün ve görsel bozulmanın 
azalmasını ve genel olarak bu 
kişilerin hayat standartlarını nasıl 
daha iyi bir hale getirebileceğini 
öğrenmek için LCIF.org/BE100 
adresini ziyaret edin.
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Tarsus Anıt Lions 
Evi Açıldı…

Muğla Bodrum 
Lions Kulübü 
Çalışıyor…Müge Yarman, 2018-19	Dönem	Başkanı

Nuran Örge, 2018-19	Dönem	Başkanı

Ülkemizin önde gelen Lions Kulüplerinden Tarsus 
Anıt Lions Kulübümüz, 2005 yılında açtığı 

Lions Evinden sonra yeni Lions Evi’ni de hizmete 
açtı. Üyelerinin özveri dolu çaba ve çalışmalarıyla 
satın alınan yeni Lions Evi, kulübün birçok ihtiyacını 
karşılamanın yanı sıra hizmetlerin daha geniş kitlelere 
yayılmasına da zemin hazırlayacaktır. 

Tarsus Anıt Lions Kulübü ‘Lions Evi’ sahibi olan 
ülkemizdeki tek Lions Kulübü olarak dikkat 
çekmektedir. Kulüp, Lions Evinde seminer, konferans, 
yerel hizmet aktiviteleri, aktivite hazırlıkları, kurslar, 
toplantılar, vb çalışmaları yürütecekler. 

Tarsus Anıt Lions Kulübümüzün Lions Evinin 
açılışına Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus 
Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Şehri Mülki 
Erkanı ve yerel protokolü, Genel Yönetmen 2. 
Yardımcısı, Cüneyt Erginkaya, Onur Kurulu Başkanı 
ve Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Ömer Ruhi 
Eryurt, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenleri 
Hüsamettin Ocak ve Nedret Yılmaz ile Lion ve 
Leo’lar ile çevre halkı yoğun katılım gösterdiler.

Kulüp Başkanı Müge Yarman konuşmasında, 
“Lions Evi’nin açılışına katkıda bulunan herkese 
teşekkür ederek, çalışmalarına daha bir azimle devam 
edeceklerini ve kulübe maddi ve manevi destekte 
bulunan, telefonla arayarak, e-posta göndererek, çiçek 
göndererek yalnız bırakmayan tüm Lion ve Leo 
dostlarına sonsuz teşekkürlerini sunuyorum…” dedi.

Muğla Bodrum Lions Ķulübü, 24 Kasım 
Öğretmenler Gününde; gönüllü öğretmenlerin 

katkıları ile çocuklara yönelik sosyal, kültürel, 
toplumsal eğitim veren Cumhuriyet Halkevleri 
Merkezinde Atatürk Köşesi yaptırarak; Ulu 
Önderimizin ışığı hep onların üstünde olsun ve 
yollarını aydınlatsın diyerek çocuklara armağan 
etmiştir.

Kulübümüz ayrıca, Diyabet Haftası kapsamında, 
Diyabetle Yaşam Derneği Bodrum Şubesi ile birlikte 
Oasis Alışveriş Merkezinde iki hizmet etkinliği 
düzenlemiştir. Tip 1 diabetli çocuklar bowling 
oynamalarının ardından aileleri ile beraber yemek 
yemişlerdir. İkinci etkinlik olarak yine aynı merkezde 
halka açık şeker ölçümü yapılarak 100 kişiye  
hizmet götürülmüştür. Ölçümler sırasında glikoz 
değeri yüksek iki kişi Bodrum Devlet Hastanesine 
yönlendirilmiştir.

T U R K E Y
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8 Ekim Dünya Lions Hizmet gününde, Lionların 
Körlerin Şövalyesi olduğunu her zaman ilke 

edinmiş olan Kulübümüz, beyaz bastonlar ile birlikte 
kadın, erkek, çocuk giysileri temin ederek Türkiye 
Körler Vakfına teslim etti.

Kulübümüz, Tarsus Anıt Lions Kulübü ile birlikte, 
5 Kasım 2018 günü Kadınlarımızın toplumda ve 
hukuktaki hakları, öncelikleri konularını derinlemesine 
irdelediğimiz Hukukta Kadının Yeri Paneline ev 
sahipliği yaptı. Konsey Başkanımız Lion Sayın Nasuhi 
Öndersev ve merhum Genel Yönetmenimiz Sayın 
Berna Ateşoğlu’nun da katıldığı panel başarıyla sona 
ermiştir. 

Ankara Ortadoğu Lions Kulübü, eğitime ve 
çocuklarımıza da destek vermeye devam ediyor. Bu 
kapsamda 30 Kasım 2019 tarihinde Hakkari ili Suüstü 
Köyü İlköğretim Okulunda okuyan 200 öğrenciye 
defter, kalem, kalem kutusu, dosya, boya defterleri, 
boya kalemleri, çantalardan oluşan bağışlar ulaştırıldı.

Uluslararası Lions Etkinlik takviminde yer alan 
Dünyada Açlıkla Mücadele kapsamında Ankara 
Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Hasta ve 

Ortadoğu Lions Her Zaman Aktif
Mehmet Saraçlar,  2018-19	Dönem	Başkanı

Hasta Yakınları Konukevi ziyaret edilmiş ve kuru gıda, 
bakliyat, yağ, çay, şeker den oluşan ihtiyaç paketleri, 
kanserli yetişkin hasta mamaları ve elektrikli küçük ev 
aletleri bağışı gerçekleştirilmiştir.

Çocuklar İçin Holter Cihazı temini; 118U Lions 
Yönetim Çevresi, Ankara Ortadoğu Lions Kulübü 
İyiliklere Kanat Açmaya devam ediyor... Çocuklarımız 
geleceğimizdir ve en değerli varlıklarımızdır düsturu 
ile hizmetlerini çocuklara sunmak adına Ankara 
Gazi Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji 
Bölümünün en önemli gereksinimleri arasında yer 
alan tansiyon holter cihazını ve anılan hastanede 
bir ilk olmak üzere 12 kanallı tansiyon holter 
kayıt cihazını bağışladılar. Teknolojinin sağlığın 
hizmetinde olduğunu gösteren bu cihazların bağışı 
ile Çocuklarımızın Sağlıklı Günlerde yaşamaları 
dileklerini ilettiler.
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Kulüp İçin 7 Yıl 
Üst Üste 4 Yıldız
Yazan: Jamie Konigsfeld 
Çeviren: Berk Bulgurlu, Zühtüpaşa  
               Yeni Yüzyıl Lions Kulübü

Amerikada’ki dernekleri puanlayan 
bağımsız en büyük kuruluş olan 
Charity Navigator Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği’ne (LCIF) 
ardarda yedinci kez 4 yıldız verdi 
ve bu sonuçtan sonra LCIF 
Amerika’da değerlendirmeye giren 
dernekler arasında yüzde beşlik 
dilimin içinde yer aldı.

Peki bu ne anlama geliyor? Charity 
Navigator’ın CEO’su Micheal 
Thatcher “Bizim derneğimiz 
Amerika’daki diğer bütün 
derneklerden daha üstün bir başarı 
sergiliyor” diyor. 4 yıldız herhangi 
bir kar amacı gütmeyen bir 
derneğin Charity Navigator’dan 
alabileceği en yüksek puan.

Bu aynı zamanda Lionların 
ve Lion olmayanlar kendi 
cömertliklerinin sağlam ellerde 
olduklarına emin olabilirler 
demek. Bir bağış ister bir hizmeti 
güçlendirme fonuna ister bir 
felakete yardım fonuna yapılsın, 
bağışçılar bilmelidirler ki, dünyada 
gerçekten fark yaratıyorlar. 
Buna ek olarak bağışların %100’ 
ü LCIF ‘in ödeneklerine ve 
programlarına gidiyor ve bu da 
her kar amacı gütmeyen derneğin 
yapabileceği bir şey değil.” Charity 
Navigator tarafından yapılan 
bu sıra dışı tanımla Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği’ni kendi 
emsallerinden ayrı bir noktaya 
taşıyor ve topluma güvenilir 
olduğunu gösteriyor.” diyor 
Thatcher.

Charity Navigator, 9.000’den 
fazla hayır kurumuna puan verdi 
ve Amerika’daki 1.8 milyon 
kar amacı gütmeyen kuruluşla 
ilgili veri sağladı. Peki amacı 

ne? “Etkili hayırseverliği herkes 
için daha kolay hale getirmek”. 
Organizasyon en iyi bilinen 
ve daha az bilinen dernekleri 
finansal durumlarına, hesap 
verilebilirliklerine ve şeffaflıklarına 
göre değerlendirerek onları daha 
yetenekli olmaya teşvik ediyor. 
Finansal bilgiler ve değerlendirme 
her derneğin doldurduğu belgeler 
üzerinden yapılıyor. Charity 
Navigator en yakın rakibinin 
10 katından daha fazla derneği 
değerlendiriyor ve Forbes, Business 
Week, and Kiplinger’s Financial 
Magazine gibi dergilerde bu 
benzersiz veri işleme metodu 
yüzünden tebrik etti.

Bu haberin zamanlaması daha 
iyi olamazdı. LCIF’in 100.
Yıl kampanyası: Hizmeti 
Güçlendirmek, Vegas’ta yapılan 
101. Uluslararası Konvansiyon’da 
başladı. Eğer derneğimizin 50 
yıllık tarihindeki en büyük gelir 
getirici aktivitesinden haberiniz 
yoksa, 100.Yıl kampanyası 30 
Haziran 2021’ e kadar 300 milyon 
dolar toplamayı hedefliyor. 100. Yıl 
kampanyası Lions’un her yıl hem 
yakında hem de uzaklarda bulunan 
yüzlerce milyon insana hizmet 

etmesini daha güçlü hale getirecek. 
Değişen ve genişleyen dünyamızda, 
bizim Kulübümüzün de gelişmesi 
gerekiyor. Bu başarı Lions’ un 
yardım alanlarına çocuk kanseri, 
açlık ve doğa ya yardımı da ekleyip 
daha büyük etki yaratmasını 
sağlayacak.

Kulübümüzün Başkanı Naresh 
Aggarwal “Bu dönüm noktasından 
dolayı çok gururluyum ve 
LCIF’in dünyadaki yaşamları 
iyileştirmek için çalışmasından 
daha da gurur duyuyorum. LCIF 
bağışçıları bağışlarının kendi 
istedikleri program doğrultusunda 
kullanıldığı konusunda rahat 
olabilirler.”

LCIF olağanüstü mali yönetim, 
hesap verilebilirlik ve şeffaflık için 
çaba sarf etmeye devam edecek” 
dedi.

100.Yıl kampanyasının Lions’un 
hizmet gücünü nasıl artıracağı ve  
küresel hizmetlerini arttırırken 
diyabet ile mücadeleye nasıl devam 
edeceğini öğrenmek için  LCIF.
org/BE100 adresini ziyaret edin.
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Lions Çalışıyor Yüzler Gülüyor; 
Fethiye Lions

8 Ekim Dünya Hizmet Günü ve 11 Ekim Dünya 
Göz Nurunu Koruma Günü münasebetiyle yoğun 

bir program gerçekleştiren Muğla Fethiye Lions 
Kulübü üç paralel etkinliğe imza attı...

8 Ekim Dünya Hizmet Gününde, Kulüp Üyeleri ve 
Fethiye Kızılay Kan ve Organ Bağışı Merkezinin 
katkıları ile eş zamanlı kan ve organ bağışı aktivitesini 
gerçekleştirildi. Kan, organ bağışı ve kök hücre 
konusunda çevre halkına bilgilendirmeler yapıldı.

İkinci Aktivete olarak; 48 yaşında nörolojik hastalıkları 
olan engelli ve görme sorunları yaşayan muhtaç 
durumdaki bayanın göz ve beyin tetkiklerini, sponsor 
hastane desteğiyle yaptırıldı... Tetkikler sonunda 
hastanın MS olduğu tanısı konularak bakıma ihtiyacı 
olduğu belirtilmesi üzerine Fethiye Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü ile iletişime geçildi.

11 Ekim Dünya Göz Nurunu Koruma Gününde ise, 
9 yaşında İlköğretim Okulu öğrencisi çocuğun göz 
tetkikleri yapıldı. Küçük yaşta köpeklerden geçen 
virüs nedeniyle iki kere ameliyat geçirmiş çocuğumuz 
daha sonra okulda gözüne sert bir cisim geldiğinden 
görme yitisini kaybetmiş ve göze perde inmiş. Okulda 
arkadaşları ile problem yaşadığından kendisine estetik 
amaçlı lens takılmasına karar verildi. Lensin Ücreti 
Kulubümüz tarafından ödenerek siparişi verildi.

Çalışmalarına devam eden kulübümüz; 14 Kasım 
Diyabet Günü etkinleri kapsamında Diyabetin nasıl 
oluştuğu, diyabette beslenmenin önemi ve farkındalık 
yaratmak amacıyla iki paralel etkinlik gerçekleştirdi…

2 Kasım Cuma günü Kulüp Üyeleri İle Bozyer Köyü 
İlköğretim gidildi. Kulübümüzün yeni üyesi Dr. Özlem 

Şadan Yöndem, 2018-19	Dönem	Başkanı

Gürcü Öğrencilere sağlıklı beslenme, obezite, abur 
cubur ve şekerli gıdalara karşı bilinçlendirme sunumu 
yaptı. Sunum Sonunda hazırlamış olduğumuz kuru 
yemiş paketleri ara öğün olarak öğrencilere dağıtıldı. 

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde ise Fethiye Uğur 
Okulları Lise öğrenci ve Öğretmenlerine Letoon 
Hastanesi Beslenme Uzmanı Şule Şahin tarafından 
diyabetin önemi, insülin direnci, sağlıklı beslenme, 
obezite, şeker hastalığı semptomları konulu sunum 
yapıldı.

Atamız ‘’Ulusları Kurtaracak Olanlar Yalnız ve Ancak 
Öğretmenlerdir.’’ diyerek öğretmenlerin ulusların 
başarısında ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Muğla Fethiye Lions Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler 
gününü Karadere Ortaöğretim Okulu öğretmenleri ile 
birlikte kutladı. Öğretmenleri ziyarete giderken okul 
kütüphanesinin ihtiyacı olan kitapları öğretmenlere 
teslim etti. Öğretmenlerimiz özenle hazırladıkları 
yöresel yiyecekleri ikram ederek Külüp Üyelerimizi 
ağırladılar. Plaketlerini takdim ettiler.
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Çeviren: Aslı Simin Kalkın

16. doğum gününde, Brooklyn 
Driver ehliyetini eline aldı. Daha 
da genç yaşlarında, tenis takımının 
kaptanlığını yaptı ve sırt çanta-
sıyla Avrupa’da dolaşarak yete-
nekli bir atışçıya dönüştü. Bütün 
bunlar, 18 aylıkken birçok göz 
komplikasyonu tanısı koyulan ve 
ilerde araba kullanamayacağı, spor 
yapmayacağı ya da normal şekilde 
çalışamayacağı söylenen, Lafayette, 
Tennessee’li Amerikalı bir genç 
için kolay değildi.

Lions Kulübü sayesinde Brooklyn, 
engellerini aştı. 10 yıl boyunca 
Nashville’deki Vanderbilt Çocuk 
Hastanesi Tennessee Lions Göz 
Merkezinde bakım gördü. Brook-
lyn, “Lions Kulübü olmasa asla bu 
kadar başarılı olamaz ve dünyayı 
göremezdim” diyor ve ekliyor “Li-
ons Kulüpleri Uluslararası Vakfı 
[LCIF] imkansız görüneni başardı 
ve hayatımı değiştirdi.”

Global Vakıf, Yerel Etki.
Birçok toplulukta, Lionlar, görme 
engelli bireylere hizmet etmek 
alanında çok  iyi bilinir. Ancak 
Lions’ın çalışması, bunun çok 
ötesine uzanıyor. Aslında, Lions 
sekiz kritik alanda hizmet sağlıyor 
ve LCIF’in yeni kampanyası Kam-
panya 100 ile LCIF Güçlendirme 
Hizmeti, Lions’ın geleceğe çok 
daha iyi bir hizmet sunabilmesi 
için finansman sağlama olanağı 
yaratıyor.

Hizmetin Etkisini 
Artırma

Görme: Kampanya 
100 sayesinde, LCIF, 
bulaşıcı körlüğü 
ortadan kaldırmaya, 
önlenebilir körlüğü ve 
görme bozukluğunu 
azaltmaya ve görme 
engelli veya görme 
bozukluğu olan 
insanlar için yaşam 
kalitesini iyileştirmeye yardımcı 
olacaktır.

Gençlik: Lions Quest 
programımız 16 milyondan fazla 
gence hizmet etmiştir. Kampanya 
100 sayesinde, LCIF, kaliteli 
eğitime, sağlık hizmetlerine, sosyal 
ve rekreasyonal fırsatlara ve olumlu 
gelişim programlarına erişimi 
geliştirecektir. Daha fazlasını 
www.lions-quest.org adresinde 
bulabilirsiniz.

Afet Yardımı: Kampanya 
100 aracılığıyla, LCIF, dünya 
çapındaki toplulukların kısa vadeli 
rahatlamasını ve uzun vadeli 
kurtarılmasını sağlamak için doğal 
afetlere hazırlanacak ve bunlara 
destek verecektir. 
İnsani Sebepler: Kampanya 100 
aracılığıyla, LCIF, risk altındaki 
sosyal ve ekonomik faktörlerin 
orantısız şekilde etkilediği riskli 
ve savunmasız nüfusların farklı 
ihtiyaçlarını ele alan programları 
destekleyecek ve hazırlayacaktır.

Diyabetle Mücadele

Diyabet: Diyabet, dünya 
çapında, ölüm, körlük ve görme 
bozukluğunun en önde gelen 
nedenidir. Aynı zamanda kadın 
ölümlerinin altıncı nedenidir. 
Kampanya 100 sayesinde, LCIF, 
bu yaygın hastalığa karşı duracak 
ve kapsamlı sağlık girişimleri 
yoluyla yıkıcı hastalıkların 
önlenmesine yardımcı olacaktır.

Küresel Nedenlerimizi Genişletin

Çocukluk Çağı Kanseri: Her 
iki dakikada bir, düşük gelirli 
ülkelerdeki çocuklara kanser teşhisi 
konuyor ve hayatta kalma oranları 
ne yazık ki yüzde 10 gibi düşük 
oran. Kampanya 100 sayesinde, 
LCIF, tıbbi ve sosyal hizmetleri 
güçlendirecek, kanserli çocukların 
küresel yaşam beklentilerini ve 
yaşam kalitelerini artıracaktır.

Açlık: LCIF kimsenin aç 
kalmayacağı bir dünya için 
çalışacaktır. Kampanya 100, 
altyapıya yatırım yaparak gıda 
erişimini iyileştirmemize ve 
gıda bankalarının, beslenme 
merkezlerinin ve dağıtım 
tesislerinin kapasitesini artıran 
ulaşım sistemlerini geliştirmemize 
olanak sağlayacaktır.

Çevre: Dünya çapında 1.8 milyar 
insan dışkı maddesiyle kirlenmiş 
bir içme suyu kaynağı kullanıyor 
ve yüzde 40’ı su kıtlığından 
etkileniyor. Kampanya 100 ile 
uzun vadeli, olumlu ekolojik 
etki yaratarak çevre sağlığını 
koruyacağız.

Destek Çağrısı

Yardıma ihtiyacı olan bir dünya 
var. Neyse ki, Lionlar, Vakfımızın 
finanse ettiği, hayat değiştiren gi-
rişimlerle hizmet etmek için bura-
dalar. Lütfen 100 ve # BE100 nu-
maralı kampanyalara katılın. Şimdi 
bağışta bulunun. lcif.org/donate

Yardıma 
İhtiyacı Olan 
Bir Dünya, Bir 
Destek Vakfı

T U R K E Y

21EKİM - KASIM - ARALIK 2018  |  L ION



18 Ağustos günü Maltepe Başıbüyük Mahallesinde 
yaşayan 105 çocuğa yepyeni oyuncak, süt ve 

çikolata, birinci ve ikinci el kıyafet dağıtıldı

30 Eylül günü Maltepe Başıbüyük mahallesinde 
yaşayan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki diyabet hastası 
bir kıza kolundan kontaksız kan şekeri ölçümü yapan 
bir cihaz alınması için cihaz bedeli teslim edildi. 

İstanbul Vaniköy Lions Kulübü 
Etkinlikleri…
Nurdan Pakoğlu, 2018-19	Dönem	Başkanı

Aynı gün, 350 çocuğa forma, çanta, defter, kalem, 
boya kalemi, silgi, kalem kutusu vb. den oluşan tüm 
okul ihtiyaçları dağıtımı gerçekleştirildi. Bu aktiviteye 
Genel Yönetmen Ertuğrul Yıldız ve Lion’lar iştirak 
ettiler. Kulüp Üyesi Gözde Türkmen bu hizmetin çok 
büyük bir kısmını kişisel gayretiyle temin etti. 

Ayrıca kırtasiye dağıtımı esnasında velilere de diyabet 
broşürü dağıtılarak, diyabet konusundaki farkındalığın 
artmasına katkı sağlandı.

13 Ekim günü, Altı Nokta Körler Derneğine 10 adet 
tablet teslim edildi. 

6 Kasım günü Marmara Yelken Kulübünde yapılan 
aylık kulüp toplantısında Kasev Huzurevinde yaşayan 
13 öğretmenimiz ile Şehit ve Gaziler Derneğinden 7 
gazimizi ağırladı.

11 Kasım günü, Maltepe Başıbüyük Mahallesinde 
yaşayanlara her yıl olduğu gibi arkadaşımız Huriser 

Özçiftçi ve eşi Semih Özçiftçi tarafından 20 ton 
kömür dağıtımı yapıldı. Kulüp Üyesi İnci Yılmazer’in 
koordinatörlüğündeki etkinlikte ayrıca Lion Dostu 
Halil İbrahim Aydın 30 adet erzak çeki dağıttı.

Yüreğir’den Göz Taraması
Begüm Özbaş, 2018-19	Dönem	Başkanı

Adana Yüreğir Lions Kulübü, 18 Ekim 2018 Perşembe 
günü Mehmet Adil İkiz Ortaokulunda 6 Yaş grubuna 
göz taraması yapmıştı.   
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Elektronik Atıklar Geri 
Dönüşüme Kazandırılıyor

Mersin Çamlıbel Durmuyor…

Dr. Sedef Önde, 2018-19	Dönem	Başkanı

İzmir Göztepe Lions Kulübü yeni hizmet döneminin 
ilk gününde, 118R Yönetim Çevresinde daha önce hiç 

yapılmamış bir çevre aktivitesi başlatmıştı. ‘Elektronik 
Atık Çöp Değildir’ sloganı ile yola çıktıkları ve bütün 
bir dönem boyunca sürdürecekleri bu önemli aktivitede, 
İzmir Bornova Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Zümresi 
ve bir elektronik atık geri dönüşüm firması ile işbirliği 
içinde çalışan kulübün başkanı Lion Dr Sedef Önde 
amaçlarını ve aktivitede geldikleri noktayı şöyle özetledi:

 ‘‘… Modern yaşam, sahip olduğumuz bu cihazlar daha 
eskimeden bizleri son model ve donanımı arttırılmış 
yenilerini almaya zorluyor. Sonuçta evlerimizde, 
işyerlerimizde kullanılmayan, bozulan pek çok elektronik 
atık birikiyor. Biz kulüp olarak, bu anlayışla başlattığımız 
ve bir dönem boyunca devam etmesini planladığımız 
aktivitemizde Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle 
birlikte topladığımız elektronik atıkları çözüm ortağımız 
Evciler Kimya’ya teslim edeceğiz. Bu projeden elde 
edilecek kaynakla bir köy okulunun ihtiyaçlarını 
gidermenin yanında öğrencilerde ve toplumda e-atıkların 
çevreye zararları ve usulüne uygun toplanması konusunda 
bilinç oluşmasını amaçlıyoruz. Bir taraftan atıkları 
toplarken diğer yandan da hem partner okulumuzun 
hem de yardım götüreceğimiz okulun öğrencilerine 
konu ile ilgili bilgilendirme konferansları gerçekleştirdik. 
Öğrencilerin, velilerin, Lions ailemizin ve çevremizin 
katkıları ile nisan ayı sonuna kadar atık toplamayı 
sürdüreceğiz. Mayıs ayı içinde geri dönüşüm firmasından 
kendilerine teslim edilen atıkların karşılığında bağış 
alacağız. Projenin son aşamasında da kulüp üyelerimiz, 
partner okulumuzun öğretmen ve öğrencileri hep birlikte 
hizmet götüreceğimiz okula gideceğiz. Belirlediğimiz bir 
konuda yardımımızı yapacağız ama bunu bir çevre şenliği 
şeklinde gerçekleştireceğiz. Oyunlar, yarışmalar ve müzik 
dinletilerinin yer alacağı bu şenliği ve aktiviteyi geleneksel 
hale getirmek ise en büyük amacımız’’ 

İzmir Göztepe Lions Kulübü uzun soluklu bir miras 
projesini hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ile 
elektronik atıkları toplamaya devam ediyor.

Kulübümüz, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde, 
imkanları kısıtlı 50 çocuğumuzu, Mersin Palm 

City AVM’deki sinemaya götürerek çocuk filmi 
izlemelerine ve belki de hayatlarında ilk kez yaşadıkları 
bir şeye vesile oldu. Film bittikten sonra, çocuklarımıza 
hamburger menü ve meyve suyu ikramında bulunuldu. 
Çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 

Kulübümüz 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü 
münasebetiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bunların 
ilkinde; Mersin Alsancak Lions Ortaokulundaki 350 
öğrenciye ve velilerine, Mersin Şehir Hastanesinde 
görevli Diyabet Hemşiresi Rabia Dölek tarafından, 
Diyabet nedir, korunmak için ne yapmalıyız, nasıl 
beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz konularını içeren 
eğitim verildi. 

Aynı eğitim 9 Ekim günü, Mersin Çevlik Ana sınıfı 
ve İ.Ö. öğrencilerine verildi. Ayrıca, ağız ve diş sağlığı 
eğitimi de verildikten sonra,  ana sınıfı öğrencilerine 
oyuncak, boyama kitapları, boya kalemleri, çeşitli kırtasiye 
malzemeleri ile diş macunu ve diş fırçası da hediye edildi.

23 Ekim günü, Lion ve Lion dostu konuklarla birlikte, 
burs verdiğimiz öğrencilerimize fon oluşturmak amacıyla, 
geleneksel sosyal ve kültürel gezi gerçekleştirildi. Gezi 
günübirlik olup, Yumurtalık, Ceyhan, Misis, Adana ve 
Ayas’ı kapsadı. 

29 Ekim günü, Mezitli Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu 2.5 km.“Cumhuriyet Yürüyüşüne” katılım 
sağlandı. Ayrıca, Mezitli Kent Konseyi’nin düzenlemiş 
olduğu “Cumhuriyet” temalı şiir yarışmasında dereceye 
giren çocuklara hediye edilecek olan altın ödüllerinin 
sponsorluğunu da Kulüp üstlendi. 

T U R K E Y
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Mersin Yenişehir Lions 
Çalışıyor…

Adana Reşatbey Lions 
Kulübünden…

Halil Delibaş, 2018-19	Dönem	Başkanı Aylin Ünal, 2018-19	Dönem	Başkanı

Mersin Yenişehir Lions Kulübü, 2 Kasım günü 
Mersin Kocatepe İlkokulu 1. sınıf öğrencilerini 

göz taramasından geçirdi. 

Kulübümüzün, Gülnarlılar Derneği’nin aracılığı ile 
Gülnar Köy Okulllarına yaptığı ziyaret ve malzeme 
desteği etkinliğimiz sırasında dile getirilen, Gülnar 
Ortaokullarında 8. sınıfta eğitim gören ve Fen Liselerine 
girmeyi hedefleyen çok başarılı 30 öğrenci ve idarecileri 
ile birlikte 29 Kasım günü Mersin’e düzenlendikleri gezi 
programına destek verildi. Öğleye kadar ilimizde muhtelif 
ziyaretlere katılan öğrenciler 12.30 da Eyip Aygar Fen 
Lisesi ziyaretinden sonra Kulübümüz koordinasyonu ile 
sağlanan program ve ikramlar doğrultusunda Mersin 
Arkeoloji Müzesi ile Deniz Müzesi ve Marina’yı ziyaret 
etmişler ve tekne turuna çıkarılmışlardır. Bu aktivite ile, 
denizi, tekneyi ve belki hiç hayatında müze görmemiş 
öğrencilerimizin yaşamlarına dokunarak onlara kalıcı 
bilgiler ve önemli değerleri sunulmuştur.

Çalışmalarını kesintisiz sürdüren Adana 
Reşatbey Lions Kulübümüz döneme hızlı girdi. 

Kulübümüzün aktivitelerinden bazılarını paylaşıyoruz…

Diyabet Farkındalık Haftasında Adana 2. İnönü İlk 
Okulunda Diyabette Farkındalık konusunda seminer 
verildi.

Adana da ikamet eden ihtiyaç sahibi 100 Türkmen 
ailesine gıda kolisi yardımı yapıldı.

Adana Şehit Av. Mehmet Özer İlköğretim Okulunda 
Kızılay Kan Haftası nedeniyle okul personeli, velileri ve 
okul çevresinde oturan duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte 
kan bağışında bulunuldu.

Adana da yaşayan Türkmen çocuklarına eğitime destek 
amaçlı kırtasiye ve okul malzemesi dolu 500 adet çanta 
dağıtıldı.
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Kültür Lions Her Zaman 
Etkin… 

Siz Bizim Yüzümüzü 
Güldürdünüz...

Leo Kulüplerinin düzenlediği 
“Küçük Kalpler Büyük Umutlar” 
kampanyasına 20 öğrenci için 
kırtasiye katkısında bulundu.

İhtiyaç sahibi bir ailenin bebeği için 
6 aylık mama temin edildi.

Altı Nokta Körler Vakfına 10 adet 
kalem temin edildi. Çağrı Merkezi 
kursiyerleri için düzenlenen açılışa 
katılındı.

Sultangazi İlköğretim Okulundaki 
öğrencilere 10 Kasım töreninde 
giymeleri için yaptırdığı  tişörtlere 4 
adet ile katkıda bulunuldu.

Açlık Komitesinin ihtiyaç sahipleri için düzenledikleri 
çalışmaya her ay bir aileye destek olarak katkıda 
bulunuluyor.

Yanı sıra, Leo kulüplerinin “Bir Dilek Tut” 
kampanyasında bir çocuğun dileğini gerçekleştirildi.

İzmir Bahar Lions Kulübü, görevi yeni devralan Başkanı 
Ayşegül İnceoğlu ile ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 

Bucalı kızlı erkekli yüzlerce çocuk, Bahar Lions Club, 
ÇOVAK Sivil Toplum Kuruluşu ve İzmir Artistik 
Kuaförler Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte, 
İzmir’in ünlü kuaförlerinin önüne oturarak saçlarını 
kestirdi, süslendi. İzmir Artistik Kuaförler Derneği 
Başkanı Murat Ak ile birlikte Sanatçı Kuaförler Aynur 
Dönmez, Mustafa Satırlı, Umut Özer, Yasin Arslan, 
Atakan Demirel ve Gökhan Gülbahar yüzlerce çocuğun 
saçlarını yaptılar.

Amaçlarının İzmir’deki sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği yaparak, toplumun gelişmesine katkıda bulunmak 
ve sosyal yaşama destek vermek olduğunu beliten Lion 
Ayşegül İnceoğlu bu konudaki Projelerinin artarak 
devam edeceğini söyledi.

Hayatında belki de ilk kez kuaförle tanışan ve saçları 
yapılan çocukların sevinci ise görülmeye değerdi.
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Kadına Şiddet ve 
Mücadele Günü

İstanbul Bağdat Caddesi 
Lions Kulübü’nden

Lions Seminerleri

Aylin Ünal, 2018-19	Dönem	Başkanı Güngör Gültekin, 2018-19	Dönem	Başkanı

Ayşe Tuğba Taşkan, 2018-19	Dönem	Başkanı

25 Kasım Kadına 
Şiddetle Mücadele Günü 
kapsamında, 23 Kasım 
2018 cuma akşamı 
118U Lions Yönetim 
Çevresi Aile ve Kadına 
Yönelik Hizmetler 
Koordinatörlüğü, Çalıkuşu 
Platformu, Ankara 
Yenimahalle Belediyesi 
ve diğer STK’ları ile 
birlikte Uluslararası Piyano 
Sanatçımız Sayın Gülsin 
Onay’ın muhteşem bir performans sergilediği etkinlik 
düzenlediler…

500 civarında konuğun katıldığı Konser muhteşemdi. 
Sayın Gülsin Onay’ın konuşması ve performansı bizlere 
umut verdi. 

24 Kasım günü “Kadınım, Bireyim, Özgürüm” proje 
koordinatörü Esin Soydan’ın desteği ile Ankara Atapark 
Lions Kulübü, Ankara Maltepe Lions Kulübü ve Ankara 
Yüzüncüyıl Lions Kulübü ev sahipliğinde ‘Tanınma 
Sanatı- Networking’ semineri düzenlendi. 100 civarında 
Lion, Leo ve konuğun katıldığı seminer oldukça yoğun ilgi 
gördü. Seminer dizisine ilerleyen günlerde devam edilecek.

Kulübümüz, 7 Ekim Pazar günü 8 Ekim Dünya 
Hizmet Günü etkinlikleri kapsamında Kadıköy İskele 
Meydanındaydı. 

Kan ve Organ Bağışı, Göz Nurunu Koruma ve Çocuk 
Kanseri ile Mücadele Komitelerimizin desteği ile gün boyu 
kitap ve broşür dağıtma etkinliği, lokma, çorba ve dondurma 
ikramı, Şarlo karakteri ile farklılık yaratma etkinlikleri de 
gerçekleştirdik. Kızılay işbirliği ile 84 ünite kan, 52 ünite kök 
hücre için örnek kan ve 28 organ bağışı yapıldı. 

Diyabet Gününde Panel
Dr. Sedef Önde, 2018-19	Dönem	Başkanı
İzmir Göztepe Lions Kulübü 14 Kasım Dünya Diyabet 
Günü nedeniyle bir panel düzenledi. Hazırlıklarına çok 
önceden başladıkları bu panel için mekan olarak İzmir’in 
tarihi yapılarından İzmir Ticaret Borsası  binasının 
konferans salonunu seçen kulüp yönetimi, bir taraftan 
diyabet konusunda  katılımcıları bilgilendirirken aynı 
zamanda yaşadıkları kentin kültürel mirasının en güzel 
örneklerinden birini de tanıtma veya hatırlatmayı amaçladı.

Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr 
Sinan Altıner ile Beslenme ve Diyet Uzmanları Mehlika 
Öktem Boz ve Ayşe Karadayı’nın konuşmacı olarak yer 
aldığı panelin moderatörlüğünü İzmir Göztepe Lions 
Kulübü Başkanı Dr Sedef Önde yaptı. Konuşmacıların 
sunumlarının bitmesinden sonra dinleyiciler, konu ile 
ilgili sorularını ve akıllarına takılan hususları sorma 
imkanı buldular. MD 118 R Genel Yönetmeni Lion 
Zeynep Kocasinan ve Genel Yönetmen 2. Yardımcısı 
Lion Esengül Erkan’ın da izlediği ve 2,5 saat süren panel 
yerel basında geniş yer aldı.
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ULUSLARARASI DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI 
Las Vegas, Nevada, ABD 24-28 Haziran 2018

Çeviri: Evrim Uysal, Menemen	Kubilay	Lions	Kulübü

YÖNETİCİ ÖZETİ 

DENETİM KOMİTESİ

1.    Kurul eylem planlarını izlemeye ve takip etmeye devam ede-
cektir.

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER KOMİTESİ

1. Genel yönetmen ikinci yardımcısı seçimi ile ilgili olarak 300-
G1 (MD 300 Tayvan) Yönetim Çevresi’nde yapılan şikayetleri 
onaylamış, 300-G1 Yönetim Çevresi’nde 2018-2019 mali yılı 
ile ilgili genel yönetmen ikinci yardımcısı seçiminin geçersiz 
olduğunu ve hiçbir hüküm ifade etmediğini, 2018-2019 mali 
yılında genel yönetmen ikinci yardımcılığı görevinin boş ol-
duğunu ve genel yönetmen ikinci yardımcılığı görevinin yıl 
boyunca boş kalacağını ve doldurulmayacağını ayıca 650,00 
USD’lik müracaat ücretinin Müştekiler’e iade edileceğini ilan 
etmiştir.

2. Genel yönetmen ikinci yardımcısı seçimi ile ilgili olarak 321-
B2 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nde yapılan şikayetleri onay-
lamış, 321-B2 Yönetim Çevresi’nde 2018-2019 mali yılı ile 
ilgili genel yönetmen ikinci yardımcısı seçiminin geçersiz ol-
duğunu ve hiçbir hüküm ifade etmediğini, 2018-2019 mali 
yılında genel yönetmen ikinci yardımcılığı görevinin boş ol-
duğunu ve genel yönetmen ikinci yardımcılığı görevinin yıl 
boyunca boş kalacağını ve doldurulmayacağını ayrıca 650,00 
USD’lik müracaat ücretinin Müştekiler’e iade edileceğini ilan 
etmiştir.

3. Genel Yönetmen Deepak Raj Anand’ı, görevi ihmal ve Ulus-
lararası Anayasa ve Tüzüğe ve Uluslararası Yönetim Kurulu 
politikalarına riayetsizlik dolayısıyla 321-B2 Yönetim Çevre-
si’nde (Hindistan) genel yönetmenlik görevinden uzaklaştır-
mıştır. Deeak Raj Anand’ın ileride Uluslararası Lions Kulüpleri 
Federasyonu veya herhangi bir kulüp ya da yönetim çevresi 
tarafından bir Geçmiş Genel Yönetmen olarak tanınmayaca-
ğını ve söz konusu ünvanın imtiyazlarından yararlanmayaca-
ğını ilan etmiştir. 321-B2 Yönetim Çevresi’nde boşalan genel 
yönetmenliği görevinin doldurulmayacağını ve 321-B2 Yöne-
tim Çevresi seçilmiş genel yönetmeninin 2018 Uluslararası 
Konvansiyonu’na kadar genel yönetmen vekili olarak görev 
yapacağını ilan etmiştir.

4. Genel yönetmen ikinci yardımcısı seçimi ile ilgili olarak 321-D 
(Hindistan) Yönetim Çevresi’nde yapılan şikayetleri onayla-
mış, 321-D Yönetim Çevresi’nde 2018-2019 mali yılı ile ilgili 
genel yönetmen ikinci yardımcısı seçiminin geçersiz olduğu-
nu ve hiçbir hüküm ifade etmediğini, 2018-2019 mali yılında 
genel yönetmen ikinci yardımcılığı görevinin boş olduğunu ve 
genel yönetmen ikinci yardımcılığı görevinin yıl boyunca boş 
kalacağını ve doldurulmayacağını ve 650,00 USD’lik müraca-
at ücretinin Müştekiler’e iade edileceğini ilan etmiştir.

5. Genel Yönetmen Swarn Singh’i, görevi ihmal ve Uluslararası 
Anayasa ve Tüzüğe ve Uluslararası Yönetim Kurulu politika-
larına riayetsizlik dolayısıyla 321-D Yönetim Çevresi’nde (Hin-
distan) genel yönetmenlik görevinden uzaklaştırmıştır. Swarn 
Singh’in ileride Uluslararası Lions Kulüpleri Federasyonu veya 
herhangi bir kulüp ya da yönetim çevresi tarafından bir Geç-
miş Genel Yönetmen olarak tanınmayacağını ve söz konusu 
ünvanın imtiyazlarından yararlanmayacağını ilan etmiştir. 321-
D Yönetim Çevresi’nde boşalan genel yönetmenliği görevinin 
doldurulmayacağını ve 321-B2 Yönetim Çevresi seçilmiş genel 
yönetmeninin 2018 Uluslararası Konvansiyon’una kadar genel 
yönetmen vekili olarak görev yapacağını ilan etmiştir.

6. Genel yönetmen ikinci yardımcısı seçimi ile ilgili olarak 3233-
G1 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nde yapılan şikayeti reddet-
miş ve Lion Dr. Ishwarlal Mundra’nın 2018-2019 mali yılı için 
3233-G1 Yönetim Çevresi’nde genel yönetmen ikinci yardım-
cısı ilan etmiştir.

7. Genel yönetmen ikinci yardımcısı seçimi ile ilgili olarak 3234-
D2 (Hindistan) Yönetim Çevresi’nde yapılan şikayeti reddet-
miş ve Lion Abhay Shastri’nin 2018-2019 mali yılı için 3234-
D2 Yönetim Çevresi’nde genel yönetmen ikinci yardımcısı 
ilan etmiştir.

8. 324 Çoklu Yönetim Çevresi’ndeki (Hindistan) Güney Madras 
Lions Kulübü tarafından yapılan çoklu yönetim çevresi anlaş-
mazlık çözümü şikayetinde arabulucuların çoğunluğu tara-
fından verilen kararı ve Lion R. Sampath’ın 2017 yılı Mayıs 
ayında yapılan 324 Çoklu Yönetim Çevresi Konvansiyon’u 
sırasında yapılan uluslararası yönetmen onayını teyit etmiştir.

9. Güncelliğini yitirerek eskimiş hale gelen dilin kaldırılması ka-
rarı ve güncel uygulamalara daha iyi uyum sağlamanın yanı 
sıra, tekrarlanan hükümleri birleştirmek adına, Kurul Politika 
Kitapçığı’nın XV. Bölümü’nü örgütsel amaçlarla revize etmiş-
tir.

10. Tarafsız bir gözlemcinin bir talepte bulunmasının zamanla-
ması ve tarafsız bir gözlemcinin bulunması ile ilgili olduğun-
dan dolayı, Kurul Politika Kitapçığı’nın XV. Bölümü’ndeki Ta-
rafsız Gözlemci Politikası’nı revize etmiştir.

11. Yüzyıl Eylem Komitesi’ni kaldırmak için söz konusu olan eski 
dil geçerliliğini yitirdiğinden dolayı, Kurul Politika Kitapçı-
ğı’nın XV. Bölümü’nün I. Fıkrası’nı revize etmiştir.

KONVANSİYON KOMİTESİ

1. 2019 Milano Konvansiyon’u ile ilgili delegasyon otel tahsisle-
rini arz etmiştir.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ

1. 412 Çoklu Yönetim Çevresi’ni tesis ederek, Malavi ve Mo-
zambik’e 2018 Uluslararası Konvansiyon’u kapanışında geçi-
ci yönetim çevresi statüsü vermiştir.

2. 2018-2019 mali yılı için Koordinasyon Lion’larını atamıştır.

3. 2018 Uluslararası Konvansiyon’u kapanışında Aruba, Bonaire 
ve Curaçao’daki kulüpleri E1 Yönetim Çevresi’nden (Venezu-
ela) 35 N Yönetim Çevresi’ne (Florida) ve kulüpleri Anayasal 
Bölge III’ten Anayasal Bölge I’e taşımıştır.

4. Rozet politikasını Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) 
Geçmiş Vakıf Mütevelli Heyeti’ni tanıyacak şekilde revize et-
miştir.

FİNANS VE MERKEZ OPERASYON KOMİTESİ

1. Satın Alma Politikası’nı Veri Güvenliği ve Veri Gizliliği konu-
sunda yeni bir bölüm içerecek şekilde tadil etmiştir.

2. Açık yansıtan 2017-2018 mali yılı dördüncü çeyrek öngörü-
sünü onaylamıştır.

3. Açık yansıtan 2018-2019 Bütçesi’ni onaylamıştır.

4. Yatırım danışmanının Strategic Wealth Partners’dan Merril Lyn-
ch Bank of America Corporatrion’a değiştirilmesini onaylamıştır.

5. Kurul Politikası’nın harcama talebi sunumları ile ilgili vade ta-
rihleri ile ilgili XXI. Bölümü ile IX. Bölümü’nü tadil etmiştir.

LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

1. 2019 Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri için grup liderlik 
takımını onaylamıştır.

2. Kurul politika kitapçığını, mevcut içeriği tamamıyla silerek ve 
içeriği Seçilmiş Genel Yönetmenler Seminer Başkanı’nın bireyin 
başka sıfatıyla görev yapacağı yıldan önceki 10 yıl içerisinde bir 
Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri grup lideri sıfatıyla görev 
yapmasını ve 2020-2021 mali yılı ile ilgili eğitimlere başlamak 
üzere Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri Başkanı’nın Lions 
Sertifikalı Eğitmen Programı vasıtasıyla onaylanmasını sağlaya-
cak içerik ile değiştirerek revize etmiştir.
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3. Kurul politika kitapçığını, 2020-2021 mali yılı ile ilgili eği-
timlerle başlamak üzere, Lions Sertifikalı Eğitmen Programı 
vasıtasıyla belgelendirmenin Seçilmiş Genel Yönetmen Semi-
neri ile ilgili bir fakülte olarak iş görmesinin gerekeceği ve bir 
Lion’un beş farklı yıldan daha fazla süre ile Seçilmiş Genel 
Yönetmenler Semineri grup lideri sıfatıyla hizmet etmeyeceği 
içeriğini ilave ederek revize etmiştir.

4. Kurul politika kitapçığını, yeni Lions Sertifikalı Eğitmen Prog-
ramı’nı ve 2020-2021 mali yılı ile başlamak üzere, Lions Ser-
tifikalı Eğitmen Programı vasıtasıyla belgelendirmenin İleri 
Lions Liderlik Enstitüsü, Fakülte Geliştirme Enstitüsü, Gelişen 
Lions Liderlik Enstitüsü ve Lions Sertifikalı Eğitmen Programı 
eğitimi için bir fakülte olarak iş görmesinin gerekeceği hük-
münü içerecek şekilde revize etmiştir.

5. Kurul politika kitapçığını, 2018-2019 mali yılı ile başlamak 
üzere, Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı/Seçilmiş Genel Yö-
netmen Eğitim Programı ile ilgili geri ödemeler konusunda 
ilaveler ve çıkarmalar yapmak suretiyle revize etmiştir.

6. Kurul politika kitapçığını, İcra Heyeti’nin Seçilmiş Genel Yö-
netmen semineri fakülte atamalarını onaylama tarihini, 2019 
Seçilmiş Genel Yönetmen seminerinin zamanını/yerini 2019 
yılı Şubat ayına ertelenmesi dolayısıyla “Ağustos” ayından 
“Mayıs” ayına ertelemek suretiyle revize etmiştir.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

1. Faal genel yönetmenleri İhtisas Kulüpleri Koordinatörü olarak 
görev yapmaya elverişsiz hale getiren bir kararı onaylamıştır.

2. Emektarlar Programı’nı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzat-
mıştır.

3. Küresel Eylem Takımı’nın yapısını verimlilik ve bütçe değer-
lendirmeleri ile ilgili olarak revize etmiştir.

4. Azerbaycan ülkesi ile ilgili günbatımı politikasını 31 Aralık 
2018 tarihine kadar uzatmıştır.

5. Kurul Politika Kitapçığı’nın X. Bölümü’nü Afganistan İslam 
Cumhuriyeti’ni 204. Yeni Lions ülkesi veya coğrafi bölgesi 
olarak içerecek şekilde revize etmiştir.

6. Kurul Politika Kitapçığı’nın X. Bölümü’nü ikiden fazla kulü-
bün yeni bir kulübe birlikte sponsor olamayacağı şekilde revi-
ze etmiştir.

7. 30 Haziran 2021 tarihine kadar bir Lions kulübüne katılırken 
mevcut Lioness üyeleri ile ilgili giriş ücretinden feragat edil-
mesi ve hizmet yıllarının Lioness Çevrim Programı Formu’nun 
doldurulması suretiyle transfer edilmesi talimatı vermiştir.

8. Kurul Politika Kitapçığı’nın XIV. Bölümü’nü Küresel Eylem Ta-
kımı Başkanı’nın üç anayasal bölge liderinden birini (ya Küre-
sel Liderlik Takımı’ndan ya Küresel Üyelik Takımı’ndan ya da 
Küresel Hizmet Takımı’ndan) anayasal bölge başkanı sıfatıyla 
tayin etmesini sağlayacak şekilde revize etmiştir. Kulüp Birinci 
Başkan Yardımcısı’nın Kulüp Liderlik Başkanı sıfatıyla hizmet 
etmesini desteklemiştir. Ayrıca, Küresel Eylem Takımı Başkan 
Yardımcıları’nın ve eşlerinin veya yetişkin partnerlerinin Hazi-
ran ayındaki kurul toplantısına katılabilmesini onaylamıştır.

PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ

1. Kurul Politika Kitapçığı’nın Resmi Protokol ile ilgili XIX. Bölü-
mü’nü Yeni Sesler inisiyatifi ile ilgili yeni pozisyonları yansıta-
cak şekilde revize etmiştir.

2. Kurul Politika Kitapçığı’nın XIX. Bölümü’nü Başkanlık Ödülü 
adaylıklarının bulunabilirliğini kalıcı olarak 1,125’ten 1,625’e 
ve Liderlik Ödülü adaylıklarını kalıcı olarak 1,280’den 1,780’e 
yükseltecek şekilde revize etmiştir.

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ

1. 2017-2018 Yılın Leo’ları Ödülleri’ni vermiştir.
Yukarıdaki kararların herhangi biri ile ilgili daha fazla bilgi için, lüt-
fen www.lionsclubs.org adresindeki LCI internet sitesine müracaat 
ediniz ya da 630-571-5466 no.lu telefondan Uluslararası Ofis ile 
irtibat kurunuz.

Dr. Zerrin Öztürel, 118E	YÇ	1.	Bölge	Başkanı

Lcif Acil Yardım Fonu 
Edirne’de İhtiyaç 
Sahiplerine El Uzattı

Kasım ayı sonunda Trakya’da yaşanan yoğun 
yağışlar ve Meriç nehrinin taşması ile ne yazık 

ki sınır şehrimiz Edirne’de pek çok köye su bastı. 
Yüzlerce kişi evsiz kaldı, köyler boşaltıldı, hayvanlar 
telef oldu. 

Uluslararası Lions Kulüpler Birliği Vakfı (LCIF) bu 
tür afet durumlarında anında yönetim çevrelerine talep 
durumunda maddi destek sağlamaktadır. Acil Yardım 
Fonuna yapılan başvuru sonucunda 10.000 USD 
karşılıksız bağış 118 E Yönetim Çevresine birkaç gün 
içinde aktarıldı.

1. Bölge kulüplerimizden Edirne Kırkpınar Lions 
Kulübümüzün alanda yaptığı ilk temas sonucunda, 
muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahipleri belirlendi. 118E 
Genel Yönetmeni Ali Sina Mengi liderliğinde, 500 
gıda paketi ile 500 battaniye hazırlandı ve listelerde 
belirtilen afetzede ailelere gerek İstanbul’dan gerekse 
Edirne’den gelen Lionlar tarafından teslim edildi.

Haber “Lionların yardım eli” şeklinde gerek yerel 
gazeteler gerekse televizyon kanalları tarafından 
yayınlandı 
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LIONS CLUBS 102ND INTERNATIONAL CONVENTION
CONVENTION AND HOTEL RESERVATION FORM

Milan, Italy • Friday, July 5 – Tuesday July 9, 2019

DEADLINES MAY 1, 2019:    Deadline for advance registration and hotel reservation. Deadline to submit a refund request for registration, housing and/or ticketed event cancellation.  

REGISTRANT INFORMATION:   Please type or print name as it appears on passport/photo ID.

First Name/ Family (Last) Name  Badge/Call Name

Address 

City  State  Postal Code  Country

Daytime Phone  E-mail  

 Lion  Lioness        Alpha Leo        Omega Leo                    Adult Guest                  Club No.  Membership No.  District  Title  

COMPANION: First Name/ Family (Last) Name  Badge/Call Name

 Lion  Lioness        Alpha Leo        Omega Leo                   Adult Guest                  Club No.  Membership No.  District  Title  

CHILD: First Name/ Family (Last) Name  Age Alpha Leo

PACKAGE A: 
Includes convention registration for each registrant listed above plus one (1) hotel room serviced by shuttle 
buses during convention. 

 Before January 11, 2019  Reservation in delegation hotel 
 After January 11, 2019 I prefer my delegation hotel Prefer another hotel 

Hotel Name   

Arrival Day/Date  Departure Day/Date 
No. of Guests in Room ____ No. of Beds Needed  1  2
Special Requirements: Wheelchair Accessible  Other 
• US$200 Hotel Deposit is per room and credited to your hotel bill at check out.
•  Hotel rooms are equipped to accommodate a total of two (2) guests per room.
• Hotel Deposits paid by credit card will be charged an additional 8%.
• The Hotel Deposit will be sent to the hotel in Euros at the prevailing exchange rate.

PACKAGE B: 
 NO ROOM REQUIRED (Registration only for each person listed above.)

 

OPTIONAL TICKETED EVENTS  
I/we plan to attend the following event(s):  (Must be registered to attend)
 

EVENT: MELVIN JONES FELLOW LUNCHEON 
DATE/TIME FEE QUANTITY AMOUNT DUE
July 8/ 12:00-14:00 US $75  ______ $ _______

EVENT: DISTRICT GOVERNOR/PAST DISTRICT GOVERNOR BANQUET 
DATE/TIME FEE QUANTITY AMOUNT DUE
July 8/ 20:00-22:00 US $135  ______ $ _______  

PAYMENT:   Full payment is required with this form.  US currency only.  Checks and money orders must be drawn on US banks. Visa, MasterCard & Discover cards accepted.  
REGISTRATION FEES:  Adult Child (17 and under)/Alpha Leo Omega Leo  PACKAGE A:   PACKAGE B:  
EARLY  (Before January 11, 2019)  US$150 US$20   US$100   Registrations:  US$ _________  Registrations:  US$ __________
REGULAR  (January 12 through March 31, 2019) US$200 US$20   US$100   Ticketed Events:  US$ _________  Ticketed Events:  US$ __________
LATE  (April 1, 2019 – onsite)  US$225 US$20   US$100   Hotel Deposit:  US$ _________   
            Total Due:      US$  _________  Total Due:  US$ __________

 Check #  ______  Wire transfer (payment slip must be attached to this form)  Visa  MasterCard Discover

Name as it appears on card  Credit card must be in the name of the registrant.

___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  ___-___-___-___   ___-___-___
Card Number   Expires Month/Year  Security code (3 digits)

Cardholder Signature

Please note: Lions Clubs International will be documenting the international convention for promotional purposes. Your participation may be filmed or photographed at this event. Your registration is your consent for use of these images by Lions Clubs International. 

SERVICE PROJECTS IN MILAN
 I am interested in participating in a hands-on community service project during the Milan International Convention.  Further details on registering for service projects will be sent to you in the coming months.

Mail form and payment to: Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA • Allow 4 weeks for processing. 
• Credit Card and Wire Transfer Payments can be faxed to: (630) 571-1689 
• LCI will email your Official Registration Confirmation. Please print and bring with you to Milan, Italy.
• All registrants will pick up their name badge onsite in Milan. Please bring your LCI Official Registration Confirmation with you to scan and print your name badge. A photo-ID is also required. LCI will not mail badges in advance.
• Information provided on this document shall be used in accordance with the privacy policies and procedures of Lions Clubs International.
• Questions? Email us: registration@lionsclubs.org. 

200.00

EMERGENCY CONTACT INFORMATION:
Emergency Contact Name __________________________________________________  Emergency Contact Phone Number ________________________________

HOUSING FORM CRHF 2019  EN  8/18




