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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,

Bildiğiniz gibi, 2018 yılının başından 
itibaren, Uluslararası Lions’un aldığı 
yeni bir karar doğrultusunda dergimizi 
3 ayda bir yayınlamaya başladık. Dünya 
dijitale dönüyor. Artık basılı medya 
yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Baskı 
maliyetlerinden kurtulmanın yanı sıra 
ormanlarımızı da kurtarmak ve daha 
iyi bir gelecek için de bu girişimleri 

desteklemeliyiz. Artık sadece Lions merkezlerine ve daha az sayıda basılı 
yayının dağıtımını yapacağız… 
Lions Magazine artık dijitalleşti. Telefonlarınıza indireceğiniz basit bir 
aplikasyon ile dergiye her an ulaşmanız mümkün olacak. Telefonlarınıza 
‘lion magazine global’ uygulamasını indirmeniz yeterlidir. Benzeri bir 
uygulamayı biz de hazırlıyoruz. Bu uygulamalar artık devreye girdi. 
Sadece bir tık ile tüm dünyaya ulaşmanız mümkün olabilecek. 
Bu dergimizde genel olarak uluslararası etkinliklere yer verdik. 
Uluslararasından düzenli bilgi akışı almamıza karşın ulusal bazda aynı 
durumda olamadığımızı belirtmek istiyorum.
Maalesef kronik sorunumuz olan bilgi akışının sağlanamaması konusu 
her noktada karşımızda… Birbirinden değerli aktivitelerin bizlere 
ulaşması pek mümkün olamıyor. Lion Türkçe dergisine aktivitelerini 
gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp Başkanları olmak üzere 
yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bu sayımızda da çok değerli 
aktiviteler var. Gelecek aylarda aktivitelerimizin daha da yoğunlaşacağını 
ümit ediyoruz.
Yeni dönemde Uluslararası Başkanımızın iki yazısını birden göreceksiniz. 
Gerçekten çok önemli konulara parmak basıyor ve hedef gösteriyor 
başkanımız…
Bu sayımızda çok önemli ve Türk Lions’unun temel direkleri olan birçok 
kulübümüzün aktivitelerine yer vermeye çalıştık. 
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: Başak	Şefii,	İstanbul	Harbiye	Lions	Kulübü

Merhaba Lion’lar,

Uluslararası Başkanlık görevime başlamaktan 
dolayı çok gururlu olduğumu belirtmek isti-
yorum. Benim temam: Biz Hizmet Veririz. Ve 

ben hizmet yoluyla neler başarabileceğimiz konusunda 
büyük heyecan duyuyorum. Yapacak çok işimiz var ve 
güvenli bölgenizden ileriye birkaç adım atmanıza yar-
dımcı olmaya her zaman hazırım. Lion olmak, gelenek-
sel olarak her yıl aynı şeyi yapmaktan ibaret değildir. 
Bir Lion olmak, en iyi nasıl hizmet verebileceğimizi 
araştırmak demektir. Bazen, yaratıcı problem çözme 
teknikleri gerektirir. Bunun ne anlama geldiğinden veya 
nasıl yapılacağından emin değilseniz, size yardımcı ol-
maya hazırım.

Bu sene odaklanmamızı istediğim birkaç konu var.

Üyelik. Bu hepimizin aklında. Sadece yeni üyeler edin-
mekle kalmayıp, şimdiki üyelerimizi korumaya devam 
ederek, verdiğimiz hizmeti sonraki yüzyıla taşıyabile-
cek liderler yaratabilir miyiz? Bunu yapabilmemizin bir 
yolu da, yaşam deneyimlerini, gerçekleştirdiğimiz hiz-
met çalışmalarına taşıyabilen, hem cinsiyetler hem de 
yaşamın her kesiminden insanlar da dahil olmak üzere 
dengeli bir üyelik sistemine sahip olmaktır.

Arkadaşlık. Arkadaşlık, her zaman, Lion olma deneyi-
minin bir parçası olmuştur. Hizmet yoluyla arkadaşlık 
kurmanın önemini asla gözden kaçırmamalıyız. İnsan-
ları, başkalarına yardım etmek için birlikte çalışmak-
tan daha güçlü bağlayabilecek birşey yoktur. Yılda 200 
milyon kişiye hizmet sunma hedefimize ulaşmak için 

Yeni Ufuklara Ulaşmak

BAŞKAN MESAJI

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

çok çalışmamız gerek. Daha iyi örgütlenmeli, çalışma-
larımızı daha iyi planlamalı ve sorunlara yaklaşımımız 
konusunda daha yaratıcı olmalıyız. Bunu yaparken espri 
anlayışımızı, eğlence duygumuzu da işin içinde tutma-
lıyız.

Son olarak, yokolmuş  bir sanatı yeniden canlandırmak 
istiyorum: Hikaye anlatma sanatı. Kulübünüz bir hiz-
met projesini tamamladıktan sonra, işinizin öyküsünü 
yazmak için bir dakikanızı ayırın. Kime yardım ettiniz? 
Neden? Hangi şartlar sizi söz konusu şekilde çalışmaya 
yönlendirdi? Bunlar, gördüğümüz ve öğrendiğimiz hi-
kayelerden geçiyor.  Ve eğer bu hikayeleri hizmet etmek 
isteyen başkalarıyla paylaşırsak, değişim kapasitemizi 
artırabiliriz.

Lion’lar, yeni başkanınız olduğum için çok heyecanlı-
yım. Birlikte hizmet vererek yeni  ufuklara ulaşacağımız 
bir yıl için hazırım.

Saygılarımla,
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Çeviri: Başak	Şefii,	İstanbul	Harbiye	Lions	Kulübü

Merhaba Lion’lar,

Lion olmanın farklı yönleri var. Dünyanın en bü-
yük yardım organizasyonunun bir üyesi olmanın 
bir avantajı da büyük bir yardım ağına ulaşıyor 

olmasıdır. Bu yardımların büyük bir bölümü Lions Ku-
lüpleri Uluslararası Vakfı (LCIF)’dan gelen bağışlarla 
mümkün olmaktadır. LCIF sen de dahil olmak üzere 
dünya çapında Lionların çalışmalarını destekleyen tek 
Lions Vakfı’dır.

Her bölge kendi topluluğuna LCIF yardımına başvu-
rarak destek olabilme imkanına sahiptir. Bu konuda, bu 
yardımlardan toplulukların bir çok şekilde faydalanabi-
leceklerini göreceksiniz. Ancak bu desteğin devamlılığı 
için de LCIF’ın sizlerin desteğine ihtiyacı bulunmak-
tadır.

LCIF, yılda 200 milyon kişiye yardım etmek hedefiyle 3 
yıllık bir kampanya ile maddi destek toplamaya başlıyor. 
Sizlerden ricam yardımlarınızda finansal olarak eliniz-
den gelenin en iyisini yapmanızdır. Bu maddi yardımlar 
da Lionlar olarak kurumumuza hizmetiniz ve desteği-
nizdir.

O zaman Lionlar, haydi harekete geçelim. Onların he-
defleri, bizim hedeflerimizdir.

Saygılarımla,

Maddi Paylaşım Hizmet Etmektir

BAŞKAN MESAJI

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Nasuhi ÖNDERSEV 
Konsey Başkanı

Sevgili Lion Dostlarım, Leo Kardeşlerim;

Nietzsche’nin “ebedî dönüş” kavramı, sonsuz bir 
istekle, yaşamı benimsemeye yönelten bir öğretidir. 
Nietzsche’ye göre “insanın tüm yaşamı, durmadan 
dönen bir kum saatidir”. İşte bu kum saati, şimdi 
önümüze geldi ve çalışmaya başladı.

Lions’a gönül veren değerli kardeşlerim! 

Heyecanlıyım. Yıllar boyunca sizlerden öğrendiğim 
bilgilerle doluyum. En önemlisi, Lions’umuza 
AŞK’la bağlıyım. Leo olduğum ilk günden beri, 
verilen tüm görevleri, ilk günlerimin disiplini ve 
bitmeyen coşkusuyla yerine getirdim. Şu an, onurla 
yüklendiğim anlamlı görevin bilincindeyim. Biliyorum 
ve inanıyorum ki, Lions’umuza yapacağımız tüm 
çalışmalar, çevremize ve toplumumuza özel kazanımlar 
sağlayacaktır.

Başarı, değer yaratmakla ilgilidir. Doğru zamanda ve 
doğru konular üzerinde çalışmak, hiç kuşkusuz, çok 
çalışmaktan daha önemlidir. Ve doğal olarak, zaman 
da çok önemlidir. Farklılıkların zenginlik olduğu 
düşüncesinden hareketle, karşılıklı anlayış ve saygıyla, 
zamanı doğru ve etkin kullanmak için çok dikkatli 
davranacağız; çünkü zaman, üretilemeyen ve telâfi 
edilemeyen tek olgu. 

Biliyorum ve inanıyorum ki, sevgili ve deneyimli Genel 
Yönetmenlerimizle birlikte, beklenen ortamı yaratmaya 
hazırız. BİZ olmaya ve takım oyununu oynamaya 
HAZIRIZ. Yeter ki siz Lionlar, yanımızda olun, bunu 
hissedin ve desteğinizi esirgemeyin.

‘‘Birlikte Daha Güçlüyüz’’ felsefesiyle, Türk Lionsu 
için, artık ağaçları değil, ormanı görmek ve ortak 
akıl çerçevesinde hareket etmek, Yönetim Çevresi 
önceliğinden ziyade, MD olarak; Türk Lionsu için 
faydalı işler yapmak, elimizi taşın altına sokmak için 
görevdeyiz.

Lions’da üyelik, çok önemli ve bir o kadar da gurur 
vericidir. Herkes Lion olamaz. Lion olma gururunu 
taşıyan ve özümseyen kişiler, gerçek Lion’dur. 
Lion Dergisi’nin Kasım 1918 tarihli ilk sayısında 
yayımlanan ve kabul edilen “Who is Lion - Lion 
Kimdir?” başlıklı bildiri niteliğindeki yazıda deniliyor 
ki, 

“Kim ki, iyi yaşıyor ve başarıya ulaşıyorsa, sürekli 
gülüyor ve çok seviyorsa, anlayışlı, insanlığın 
saygınlığını ve çocukların sevgisini kazanıyorsa, 
yerini dolduruyor ve görevini yapıyorsa,  en azından 
elinden geldiğince bir şiir yazıyor ya da bir yardım 
yapıyorsa, ya da bir ağaç dikmek suretiyle dünyaya 
bir şeyler bırakıyorsa, doğanın güzelliklerini hiçbir 
zaman yadsımıyor ya da güzellikleri ifade etmekten 
kaçınmıyorsa, başkalarının içinde güzellikleri arıyor 
ve sahip olduklarının en iyisini veriyorsa, yaşamından 
esinleniyor ve anıları kutsanıyorsa, “O, BİR LİON”dur.

Mutlu etmek, mutlu olmak ve başarıyı yakalamak, 
öncelikli hedefimizdir. Çalışmalarımızın ödülü,  
yarının Türk gençliğine “Barış”, “Hoşgörü” ve 
“Özgürlük” ortamında yaşayacakları mutlu bir gelecek 
için çalışmanın huzuru olacaktır.

Kulüplerimiz, Uluslararası Başkanımız ve Genel 
Yönetmenlerimiz önderliğinde, toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda hedeflerini sunarken; üyelerimizin 
destekleriyle, tüm hizmetler taçlandırılmış olacaktır.

Yapılanları iyice özümseyerek, geleceği şekillendirmek 
zorundayız. Ailem ve Ben, yüreğimizdeki güzel 
heyecan ve enerjiyle hizmete hazırız. Sevgili Genel 
Yönetmenlerim Sayın Nuran UZLU, Sayın Berna 
ATEŞOĞLU, Sayın Zeynep KOCASİNAN, Sayın 
Dursun ÖZBEY, Sayın Sina MENGİ ve Sayın 
Ertuğrul YILDIZ ve Değerli Aileleri, bizden daha 
büyük bir heyecan taşımaktalar…

T U R K E Y
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Değerli Lions Ailem,

2018-2019 Dönemi ile, Lions Ailemiz, tazelenen bir 
güç, umut ve heyecan ile yeni bir hizmet dönemine 
başlıyor.

Bizler, geçmişimizden aldığımız kuvvet ve cesaret 
ile, teslim aldığımız emaneti korumak için çalışırken, 
yeniliklere ve yaratıcı fikirlere açık olarak ilerlemeye 
gayret edeceğiz.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere açtığı 
ve gösterdiği yolda, aydınlık ve çağdaş Türkiye için 
hizmet ederken, Lions’un 1917 yılından bugüne gelen 
büyük sivil toplum hizmet deneyimi ile insana, doğaya, 
dünyaya faydalı olmaya devam etmek için çalışacağız. 
Bugüne kadar olduğunu gibi, birlik, dayanışma, 
işbirliği ve bizden daha az şanslı olanlara hizmet 
etmenin önemine inanarak.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğimizin ilk 
kadın Uluslararası Başkanı Gudrun Yngvadottir’in 
liderliğinde yaşayacağımız bu yeni dönem, toplumsal 
fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği ile, kadınların topluma 
ve Lions Ailemize katkıları adına ayrı bir umut 
verirken, hepimize daha yaşanabilir bir dünya için 
birlik içinde çalışmanın önemini de hatırlatıyor.

Lions Ailemize, Değerli Lion ve Leo’larımıza, 
sağlık, sevgi, bereket, mutluluk ve neşe dolu, faydalı 
hizmetlerin hayat bulacağı bir dönem diliyorum.

“Bilgiyi Sevgiyi Saygıyı, Hissederek Yaşayalım ve 
Yaşatalım,” diyerek,

“Tek Kalp” olarak ilerlemek arzusu ile,

En içten Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Zeynep KOCASİNAN 
118R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

HEP BİRLİKTE, YÜCE ATATÜRK’E BAĞLILIK 
ÜLKÜMÜZLE VE İZİNDE, DİNLENMEMEK 
ÜZERE YÜRÜMEYE KARARLIYIZ, ASLA VE 
ASLA YORULMAYACAĞIZ.

Değerli Dostlarım! 

“İyi şeyler, inandığında; daha iyi şeyler, sabrettiğinde; 
en iyi şeyler de hiç vazgeçmediğinde gelir” diyerek, biz 
de VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve 
sosyal hukuk devleti olarak kalması için, insan 
haklarının içselleştirilmesi için çalışmaktan 
VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Özgürlüklerin, yasal çerçevede kullanılması gerektiğine 
olan inancımızdan VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Lions’un insan ve insanlık için gerekli kabul ettiği 
ilkeleri benimsemekten VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Dünyanın yaşanılası bir yer olması için, Lion’ların hiç 
bir karşılık beklemeden insanlığa hizmet etmesinden 
ve kendi gibi düşünenleri aralarına alarak sayıca 
artmaları çabasından VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Her türlü şiddetin ve nefretin toplumda kabul 
görmediği bir ortamda yaşama idealinden 
VAZGEÇMEYECEĞİZ.

Büyük Şair Nâzım’ın dediği gibi,

“Yok öyle! Umutları yitirip, karanlıkta savrulmak.

Unutma, aynı gökyüzü altında bir DİRENİŞTİR, 
YAŞAMAK”.

Yolumuz hep aydınlık olsun!

Uluslararası ve ulusal boyutta “KİMLİĞİMİZİ 
YÜCELTME” sözünü veriyoruz.

Türk Lionsu’nun bugünlere ulaşmasında büyük emeği 
geçmiş Direktörlerimize, Konsey Başkanlarımıza, 
insanımız ve insanlık için sayısız yararlı projeye imza 
atarak liderliğini kanıtlamış Genel Yönetmenlerimize, 
Yönetim Çevrelerimizde gönüllülük ruhuyla çalışmış 
ve çalışmaya devam eden tüm özverili Lion ve 
Leo’larımıza sonsuz teşekkürler ediyorum.

Türk Lions Ailesi’nin örgütlenmesinde en üst nokta 
olan Konsey Başkanlığı’nın görev ve sorumluluklarının 
bilincinde olduğumu tekrar belirtiyor, en samimi Lions 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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A. Sina MENGİ 
118E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

Değerli Lion Dostlarım Sevgili Leo Kardeşlerim

“1917 yılında; “Başkaları için bir şeyler yapmadıkça 
ileri gidemezsiniz; yardıma eğilmedikçe dik 
duramazsınız.” diyen  kurucumuz  Melvin Jones’un 
dünya da başlattığı hizmet koşusu, Türkiye de 
1963 yılında Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim 
Gökay’ın önderliğinde 29 vizyon sahibi arkadaşı ile 
birlikte devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir.  
Hızla değişmekte  olan Dünyamızda Lions’u daha 
iyi tanıtmak, hizmet ve aktivitelerimizi daha iyi 
anlatabilmek için Lions’u yaşam felsefesi kabul  ederek 
çalışmalarımıza  özenle devam etmek zorundayız.

19 Mayıs 1919 günü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkması; Kurtuluş Savaşının fiili başlangıcı 
olmuştur. Bizler için 19 Mayıs günü bağımsızlığa, 
çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun 
ilk adımıdır. Atatürk, cumhuriyet kurulduktan 
sonra 19 Mayıs’ın önemini, doğum günü olarak kabul 
ederek göstermiştir. Atamızın Samsun’a çıkışının 100. 
Yıldönümünün Hizmet Dönemimize denk gelmesi 
bizim için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. 

2018/2019 hizmet döneminin ülkemize barış, huzur ve 
kardeşlik getirmesini dilerim.

Lions sevgi ve saygılarımla

Değerli Lion ve Leo Dostlarım,

Sevgi ve hoşgörü ile birbirimize bakacağımız 
dönemimizde, huzur ve başarı bizim elimizde, asla 
ödün vermeyeceğimiz Atatürk ilkelerini ve Lions 
felsefesini birlik, beraberlik içinde yaşayacağımıza 
inanıyor ve güveniyorum. Bu inançla, gururla 
gerçekleştireceğimiz çalışma ve hizmetlerin ülkemize 
ve insanlığa yararlı olmasını diliyorum.

Geçen Dönem Genel Yönetmenim Mahmut 
Tanyol’u liderliği için kutluyor başarılarının devamını 
diliyorum. Değerli katkıları için Kabinesine ve Kulüp 
Başkanlarımıza, tüm Lion ve Leo dostlarıma yürekten 
teşekkür ediyorum. 
Bugün itibariyle başlayan yeni dönemin hepimize 
hayırlı olmasını diliyor, birlikte çalışacağımız Genel 
Yönetmen 1. Yardımcım A. Ruhi Gönüllü’ye ve Genel 
Yönetmen 2. Yardımcım Belma Bozyiğit’e başarılar 
diliyorum. 
2018 2019 döneminde hedefimiz olan insana ve 
insanlığa hizmet etmek, birlikte bunun mutluluğunu 
paylaşmak, sağlıklı ve başarılı bir dönemi birlikte 
yaşamak en büyük arzumdur.

“Gönlümüzdeki Geleceğe Kavuşmak dileğiyle”

Lions Sevgi ve Saygılarımla

Ertuğrul YILDIZ 
118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
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Gudrun Yngvadottir’in ebeveynleri, 
o henüz çocukken tüm aileyi 
Reykjavik, İzlanda’daki evlerinin 
yakınında bulunan dağlara 
tırmanmaya götürürdü. Annesi 
çoğunlukla Gudrun’un iki küçük 
erkek kardeşi ile ilgilenirken, 
Gudrun babası ile yürürdü. 
Fakat bazen aklında farklı şeyler 
olurdu. Babasına, “Gitmek 
istemiyorum” derdi. “Tepeye 
çıkmak istemiyorum.”

“Peki, peki. Çıkmana gerek yok” diye cevap verirdi babası. 
“Gerekli değil. Ama turun tadını çıkar, görebildiklerinin 
tadını çıkar ve zirveye giden yolu keşfet.”

Daha sonra, Yngvi Zophoniasson ona patika boyunca 
gördükleri kayalardan, kuşlardan ve çiçeklerden 
bahsederdi. Beraber şarkı söylerlerdi, o güzel tenor 
sesiyle ve Gudrun da çocuk sesindeki neşeyle.

“Ve birdenbire,” diyor Gudrun gülümseyerek, “zirvede 
olurduk.”

Bunlar Gudrun’un hatırlamayı ve paylaşmayı sevdiği 
hikayeler. Okyanus ve dağlar, evden uzaktayken 
özlediği şeyler. Memleketindeki her camın dışında 
tırmanılacak bir dağ var. 

ULUSLARARASI	
BAŞKANIMIZ
Çeviren: Başak Şefii, Harbiye Lions Kulübü
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Ve şimdi Gudrun başka 
bir zirveye ulaştı. Lions 
Kulüpleri Uluslararası 

Başkanı olarak, dünyanın en büyük 
hizmet kuruluşunun başında. 
Fakat İzlanda’nın Reykjanesbaer 
şehrinde gerçekleşen yıllık MD 
109 konvansiyonu sırasında 
verilen arada otelin restoranında 
otururken, gözünü bu zirveye hiç 
dikmediğini anlatıyor.

“Hiçbir zaman başkan olmak gibi 
bir hayalim ya da hedefim olmadı.”

Fakat Geçmiş Dönem Uluslararası 
Başkanlar da dahil, liderler ve 
fikir hocaları, onun tırmanışını 
izledi. Düzenli adımlarını, 
karşılaşabileceklerine karşı 
hazırlığını, mükemmelliğe ve 
engelleri imkanlara çevirmeye 
meylini, başkalarını yol boyu 
eğiterek yardım etme ve 
cesaretlendirme konusunda doğal 
eğilimini fark ettiler. 

Ve sonunda, “Tamam. Hadi 
deneyelim,” dedi. 

1992’de üye olduğundan beri 
önce kulübü Gardabaejar Eik’te, 
daha sonra yönetim çevresinde, 
ülkesinde, İskandinavya’da ve 
Avrupa’da aktif bir Lion olarak 
çalıştı.

“Birisi benden bir projeyi 
halletmemi veya bir eğitim 
vermemi isterdi ve yapardım, 
buna bayılırdım, ve yapmayı 
istediğim her şeyi olabildiğince iyi 
yapmalıyım,” diyor Gudrun, “Bu 
benim doğamda var.”

“Böylece zirveye giden yolda her 
projenin keyfine vardım.”

Gudrun sahil yakınında doğdu 
ve büyüdü. Küçük bir kızken 
günlerini deniz kenarını 
araştırarak, kamp yaparak, yelken 
yaparak ve ailesiyle ağaç dikerek 
geçirirdi. Sanatçı annesi Hanna 
Valdimarsdottir ona bahçeciliği ve 
kaliteli kumaşları sadece “güzel bir 
şeyler yap” talimatıyla ona vererek 
dikiş yapmasını öğretti. 

Valdimarsdottir etrafındakilere 
örnek olan, sosyal ve politik açıdan 
aktif bir kadındı. İzlanda’nın 
ilk kadın başkanı olan Vigdis 
Finnbogadottir’in adaylığını 
şiddetle destekledi. Finnbogadottir, 
dünyada demokratik bir ülkeyi 
yönetmesi (1980-1996 yılları 
arasında) için seçilmiş ilk kadındı 
ve aynı zamanda Gudrun’un 
Fransızca öğretmeniydi. 

“Rol model olarak benim annem 
gibi bir anneye sahip olmak, ileriye 
doğru ilerlememi kolaylaştırdı,” 
diyor Gudrun. Annesine hayrandı 
fakat politikayla ilgilenmiyordu. 
Bunun yerine İzlanda 
Üniversitesi’nde biyomedikal 

bilime odaklanmayı seçti. Kariyeri 
gelişirken, sanat tarihi okumak 
için geri döndü. Resim yapmak 
onun hayatındaki tutkusu ve 
sanat kitapları evindeki rafları 
doldurmakta.

Üniversitede, Sürekli Eğitim 
Enstitüsü’nde (Institute of 
Continuing Education) müdür 
yardımcısı oldu ve 1990’da 
program müdürü Margret Sigrun 
Bjornsdottir ile çalıştı. 

“Gudrun ne kadar yorgun olursak 
olalım her şey bitene kadar asla 
pes etmezdi,” diye hatırlıyor 
Bjornsdottir. “Beraber çalıştığımız 
son sene 300 dersimiz ve yaklaşık 
12,000 katılımcımız vardı. 
Yaratıcılığınız olmadan senede 300 
dersiniz olamazdı. Ve Gudrun’da 
bundan [yaratıcılıktan] çok vardı. 
Fakat yaratıcı olmak yeterli değil. 
Aynı zamanda fikirlerinizi hayata 
geçirebilmeli ve insanların bu 
fikirler üzerinde çalışmasını da 
sağlamalısınız. Bu Gudrun’un 
gerçekten iyi olduğu bir alan.

T U R K E Y
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Gudrun üniversitede çalışırken, o ve eşi Dr. Jon Barni Thorsteinsson 
mühendis oğlu Thorsteinn Yngi Bjarnason’ı ve annesinin kulübünde bir 
Lion olan tasarımcı kızı Hanna Bjarnadottir’i yetiştiriyorlardı. 

17 yaşından beri kalbini çalmış olan Geçmiş Dönem Uluslararası Direktör 
Thorsteinsson, “Gudrun engelleri görmez” diyor. Onu “çalışkan, doğru 
ve dürüst”, her zaman iyi olanı gören, ailesi uyurken tüm gece çalışması 
gerekse de başladığı her işi bitiren biri olarak tarif ediyor. 

Gudrun Lionlarla eşinin Reykjavik dışında Mosfellsbaer’de Mosfellsbaejar 
Lion’u olarak yaptığı çalışmalara destek verirken tanıştı. Görme ile 
ilgili programlar ve Helen Keller dikkatini çekti ve eşinin Sight First 
koordinatörlüğü görevi sırasında Lionlar’ın dünya çapında yarattığı farka 
gözlerini açtı. Ayrıca yeni mahallesinde arkadaş edinebilmek için de 
Lions’a katıldığını anlatıyor. 

Yakın arkadaşı ve Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Laufey 
Johannesdottir önereni olmuş.

“Gudrun’un yaptığı her şey kalbinden geliyor ve onları doğru şekilde 
yapıyor,” diyor Johannesdottir. “Gudrun’dan nasıl bir iş yapmasını 
istediğiniz fark etmez, sizin için oradadır.”

Babasının kulübünden bir Lion olan Bjarnason, “Johannesdottir gibi 
pek çok kulüp üyesi ailenin çok yakın arkadaşları” diye anlatıyor. “Bazen 
akrabam olup olmadıklarını karıştırıyorum.”

İzlandalılar, dünyada Lionların en yoğun olarak, neredeyse yüzde birinin, 
yaşadıkları küçük ülkelerinde komşuların birbirini tanıdığı ve birbirlerine 
aile gibi davrandığı bu topluluk hissinden memnunlar. 

Gudrun ve Jon’un evinde bu yakınlığı (aile üyelerini Lions etkinliklerine 
katma ve aile değerlerini kulüplere getirme) Lionlar arasında arttırma 
isteği çok belirgin. Aile kararları tüm aile üyelerinin görüşleri alındıktan 
sonra alınıyor ve aile içi eğlence önem arz ediyor. ”Fisherman” gibi kart 
oyunları oynuyorlar, büyükannelerinin tekniğine ve büyükbabalarının 
hızına hayran olan altı torunlarını da alıp Avusturya’ya ailece kayak 
seyahatleri düzenliyorlar.

“Beraber çalıştığı insanların içindeki en iyiyi 
ortaya çıkarır. Başkalarını daha yüksek bir amaç 
için çalışma konusunda motive etmede çok iyidir, 
ayrıca yaptıklarından keyif almalarını da sağlar.”
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Ayrıca Mosfellsbaejar Lions Kulübü’nün düzenlediği İzlanda 
çocuklarına adanmış resmi bayram olan Yazın İlk Günü 
Kahvaltısı gibi Lions projeleri ve etkinliklerine de beraber 

katılıyorlar. Gudrun ve Jon, sahnede Lions işlerini görme ile Lion 
arkadaşlarına “gleṍilegt sumar” (mutlu yazlar) dileme arasında, kollarını 
torunlarına sardılar ve yemek yerken en küçük torun olan bebek 
Gudrun’u da sırayla kucaklarında taşıdılar. 

Ve ülkelerine ve yetiştirilme tarzlarına yakışır şekilde, beraber ağaç da 
dikiyorlar. 

Elle dikilmiş en az dört bin ağaç, ailenin yazlık evine gelen rüzgarı 
kesip hayat katıyor. Pek çoğu büyüdü ama Bjarnason ağaçlarının ve 
kendisinin küçük olduklarını anımsıyor. Onların kıymetini her zaman 
bilememişti. 

“Bunu neden yapıyoruz ki?” diye çukurları kazarken sorardı annesine. 
“Sabırlı ol” diye cevap verirdi annesi. Ağaçların bir gün büyük ve hayat 
dolu olacağına, çocuklarıyla beraber tadını çıkaracağına söz verirdi. 

“Söz verdikleri gerçek oldu” diyor oğlu. “Sanırım Lions derneğinde 
de yaptığı bu. İzlanda’da Leo kulüpleri kurmaya başladığında, genç 
insanlardan iyi bir topluluk oluşturmayı düşünüyordu. Ayrıca ileriyi de 
düşünüp, bu kişilerin gelecekte iyi birer Lion olacağını da biliyordu.”

Gudrun oğluna ayrıca halen onun için çok kıymetli olan “asla asla 
dememeyi” de öğretti. 

“12-13 yaşlarındayken ne kadar tuhaf bir söz olduğunu düşünürdüm. 
Fakat daha sonra destek sunduğunu ve sebat etmeye cesaretlendirdiğini 
fark ettim” diyor Bjarnason. “Lionlar onun sebatından ve 
yaratıcılığından çok faydalanacaklar.”

“Amma”sını büyüdüğünde ne olmak istediği ile ilgili soruya verdiği 
cevapla mutlu eden kızı Telma’dan bahsediyor. 

“Büyükannem gibi bir Lion olmak istiyorum” diye cevap verdi Telma. 

Gudrun dahil pek çok kişi, Lionların ilk kadın başkanlarını 
desteklemesinden kadınların ilham almasını ve derneğe katılmasını 

umuyor. 102. Uluslararası 
Başkanımız şimdiden her bölgeye 
olan seyahatlerinde Lionların ve 
toplum liderlerinin, kadınların 
liderlik pozisyonlarında nasıl fark 
yaratabileceği konusunu yeniden 
düşündüğünü gözlemledi. 

“Dünyanın pek çok yerinde 
kadınların hizmet etmesine sıcak 
bakılıyor fakat liderlik etmesine 
değil,” diyor Gudrun. “Benim 
durumumda Lionlar ‘ah evet 
kadınlar da yönetebilir’ diyorlar. 
Lionlar nerede bir ihtiyaç varsa 
orada hizmet eder ve cinsiyetin 
bununla bir alakası yoktur.”

Uluslararası Başkanlığa henüz 
adayken, Gudrun’a “Kadınların 
başkanı mı olacaksınız?” diye 
soruldu.

Cevabı o gün de bugün de 
aynı: “Hayır. Lionların başkanı 
olacağım.” 

[Video icon] Uluslararası Başkan 
Gudrun Yngvadottir, ailesi ve 
arkadaşlarının onun İzlanda’daki yaşamı 
ve Uluslararası Lions Kulüpleri’nde 
yükselişini anlattıkları videoyu 
izleyin.  https://vimeo.com/cbhvideo/
review/271096438/51aa623037

“Annemle ilk kadın 
Başkan olduğu için 
gerçekten gurur 
duyuyorum ama 
ULKB ile de dünyaya 
ve 9 yaşındaki 
kızım gibi gelecek 
nesillere gönderdiği 
mesajdan dolayı gurur 
duyuyorum.”

T U R K E Y
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GÜNCELLEME

LİONS İleri (LCI	Forward)

Bütün Lionlar liderdirler. Lionlar, yaptıkları çalışmalarla kendi 
çevrelerinde miraslarını oluşturuyorlar. Teksas, Orange’daki 
bir kulüp, üyelerinin katkılarının unutulmamasını sağlamak 
için bir yol buldu. 

ENHANCE 
SERVICE 
IMPACT 
& FOCUS

RESHAPE 
PUBLIC OPINION 
& IMPROVE 
VISIBILITY

IMPROVE 
MEMBERSHIP 

VALUE & REACH 
NEW MARKETS

PURSUE CLUB, 
DISTRICT & 

ORGANIZATIONAL 
EXCELLENCE

Çeviren: Başak Şefii, Harbiye Lions Kulübü

Teksas Lionları Kulüp Onur Listesi Oluşturuyor
Teksas’taki College Station Noon Lions Kulübü’nden 
on üç Lion, kulübün birinci Onur Listesi’ne girdi. 
Bu süreç, kulüpte kalma süresini geliştirme ve uzun 
zamandır hizmet eden Lionlar’ı onurlandırmak için 
yeni bir fikir. 
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Floyd Golan ile 
bu kampanyayı başlatan Lion Bonnie McGee “Kendi 
bölgesinde gayretle ve düzenli olarak çalışan ama 
yönetim çevresinde görev almayan pek çok Lion’umuz 
var,” diyor. 
Kulübün yeni Onur Listesi, zaman, yetenek ve 
kaynak katkısında bulunarak toplumunu, kulübünü 
ve Lionizm’i ilerletme konusunda çok başarılı olmuş 
Lionlar’ı onurlandırıyor. Söz konusu Lionlar, College 
Station Kulübü’nde en az yirmi yıldır bulunmuş 
olmalılar ve gerek resmi görevli olarak gerek büyük 
komitelere başkanlık ederek kulüp projelerinde ve 
etkinliklerinde gönüllü yer alma geçmişlerine göre 
seçici komite tarafından değerlendiriliyorlar. 
2017’de Onur Listesi açılışına dahil edilen on üç Lion, 
toplamda 537 yıllık hizmeti temsil ediyorlar. Tören 
günü, Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörü Joe Al 
Picone ile beraber özel bir öğle yemeğine davetliydiler. 
Picone, gruba “Bugünkü katılımcılarımız 
topluluklarındaki ve dünyadaki ihtiyaçları fark edip 
şevkle öne çıkan Lionlar’dır. Liderlikleri, kulübün 25 
üyeden neredeyse 200 üyeye taşınması mirasında vücut 
buluyor,” dedi.

College Station Noon Lionları Joann ve Phil Hobson, kulübün 
her yıl 4 Temmuz’da tekrarlanan “I Love America” etkinliğinde 
yüzlerce buzlu dondurma yapıyorlar. Hobson’lar kulübün Onur 
Listesi’nin yeni üyeleri. 

Siz Lionların mükemmel hizmetlerini nasıl 
ödüllendiriyorsunuz? 
Üyelerinizin katkılarını ödüllendirmek ve kutlamak 
için yeni ve yaratıcı yollar düşünün.

1989’dan beri Lion olan katılımcı Pattie Sears, 
babasının Orange, Teksas Lions Kulübü’nde 
kurucu üye olduğunu açıkladı. Sears, “Babam bana 
ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeyi öğretti ve çok 
çalışarak başkalarına yardım ettiği için onunla gurur 
duyuyordum. Kulübümdeki ilk kadınlardan biri olmak 
üzere davet edildiğimde, kalbim mutlulukla doldu” 
dedi. 
Törende yeni bir Lions Kulübü Onur Listesi bayrağı 
açıklandı ve her kulüp toplantısında kullanılıyor. 
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Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim 
Çevresi Federasyonumuz, AÇEV Anne Çocuk 

Eğitim Vakfı ile işbirliği ile, İzmir ve çevresinde, 15-
35 yaş arasındaki kadınlara eğitim desteği vermek için 
“Hayat Dolu Buluşmalar Uygulama Desteği” Projesini 
hayata geçiriyor.

118-R Yönetim Çevresine bağlı İzmir, Manisa 
ve Muğla illerindeki toplam 30 Lions Kulübümüzün 
katkıları ile 160 kadının eğitimine destek verilecek.

İlgili Protokoller, Kulüp Başkanlarımız ve 
Kulüplerimizin Temsilcileri, AÇEV Merkez 
ve İzmir Temsilcileri ve Zeynep Kocasinan 
Genel Yönetmenimiz tarafından İzmir Bayraklı 
Merkezimizde 21 Eylül 2018 tarihinde imzalanmıştır.

AÇEV’in birkaç yıl önce başlattığı genç kadınlara 
yönelik bu yeni eğitim programında Lions ile yapılan 
işbirliğinde, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin 5 
küresel hizmet alanı olan Açlık, Çevre, Çocuk Kanseri, 
Diyabet ve Göz Nuru konuları da içeriğe eklenerek 
kadınlarımızın ve ailelerine Lions’a özgü bir destek 
verilmesi de hedefleniyor.

12 ila 15 kişilik sınıflarda verilecek olan eğitimlerin 
Haziran 2019 tarihine kadar tamamlanması 
planlanıyor. 

Genç Kadınların Eğitimi 
İçin İzmir’de Önemli 
İşbirliği

Denize Sahip Çık

Ayşen Nazlı, 118R	Kadın	ve	Aile	Koordinatörü

Muğla Fethiye Lions kulübü başkanı Şadan 
Yöndem hizmet bayrağını devir aldığı gün 

açıkladığı projelerini, kulüp üyeleriyle birlikte 
gerçekleştirmeye başladı. 2018 -2019 çalışma 
döneminin ilk aktivitesinin birinci etabını denizine 
sahip çık sloganıyla 14 Temmuz cumartesi günü 
Ecesaray marina da başlattı.

Türk ve yabancı tatilcilerden denizde buldukları 
atıkları marinada bulunan geri dönüşüm kutularına 
bırakmalarını rica eden, aktivite kartlarını (geri 
dönüştürülmüş kağıttan yapılmış) çıkış yapan 
tekneye dağıtan kulüp üyeleri, dönüşte kendilerini 
karşılayacaklarını belirterek tekneleri uğurladı.

Etkinliğin ilk gününde etkileşime geçilen kişi sayısı 
400e ulaştı. Başkan Şadan Yöndem aktivitenin ikinci 
etabının Fethiye Belediye Marina, üçüncü etabının 
Çalış Kanal kenarında devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Fethiye Lions kulübü ikinci aktivite olarak 
14 Temmuz cumartesi günü, Kids For Freedom 
(Çocuklar için özgürlük) kampanyasına, mavi turda 
ihtiyaçlarını karşılamaları için para bağışı yaptı.

T U R K E Y
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118R	Lions	Tiyatro	Topluluğu	Az	Gören	
Rehabilitasyon	Birimi	için	Sahne	Aldı

Lions 118-R Yönetim Çevresi Lions 
Kulüplerimizden İzmir Bayraklı Smyrna Lions 
Kulübü ve İzmir Karşıyaka Yalı Lions Kulübü, 

Dokuz Eylül Üniversitesi “Az Gören Rehabilitasyon 
Birimi” yararına çok anlamlı ve özel bir etkinlik için 
bir araya geldiler.

İki Lions Kulübümüzün iki üyesi Seyhan Kuralı 
ve Hakan Akyıldız önderliğinde 6 Lion ve 6 gönüllü 
oyuncudan oluşan “Lions 118-R Tiyatro Topluluğu” 
bir yıldır Yönetmen Sn. Vedat Murat Güzel’in 
çok değerli rehberliğinde hazırlandıkları Michael 
Cooney’in Haldun Dormen tarafından Türkçeleştirilen 
“Aman Karım Duymasın” oyunu ile, Eylül ayında 
İzmirli seyircililer ile buluştular.

Geliri “Az Gören Rehabilitasyon Birimi”ne 
aktarılmak üzere sahnelenen oyun, 24 Eylül ve 25 
Eylül 2018 tarihlerde, İzmir Sanat’ta çok kalabalık bir 
izleyici grubu tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. 

Lion oyuncular Sn. Ln. Hakan Akyıldız, Sn. Ln. 
Seyhan Kuralı, Sn. Ln. Serhan Şen, Sn. Ln. Erdinç 
Çağlarkaya, Sn. Ln. Sahide Kızılkaya ve Sn. Ln. 
Çiçek Çakır İzmirlilere başarı ile hazırlanılmış harika 
bir komedi sergilediler.   İlk defa sahne alan Tiyatro 
Topluluğu oyuncuları yılların deneyimli oyuncularını 
aratmadılar.

Oyun gerek duyuru ve tanıtım aşamasında ve 
gerekse sonrasında, basında, radyolarda ve yerel 
televizyonlarda geniş yer buldu. İzmir Bayraklı 
Smyrna Lions Kulübümüz ve İzmir Karşıyaka Yalı 
Lions Kulübümüz ve Lion oyuncularımız hem 
Lions çalışmalarının etkili ve ilgi çeken bir şekilde 
duyulmasını sağladılar, hem de Lionların Lions’un 

en önemli çalışma alanlarından biri olan göz sağlığı 
çalışmalarına çok değerli bir katkı sağladılar.

Bu anlamlı çalışmada İzmir Bayraklı Smyrna 
Lions ve İzmir Karşıyaka Yalı Lions Kulüplerimize, 
Doğa Koleji ve Fuga Mobilya sponsorluk desteği 
sağladılar.  Provalar için salon desteğini Doğa Koleji 
verirken, sahne dekorunu Fuga Mobilya hazırladı.

118-R Tiyatro Topluluğu, İzmir Bayraklı Symrna 
Lions Kulübü’nün önderliğinde başlayan ve İzmir 
Karşıyaka Yalı Lions Kulübümüzün desteği ile 
kuvvetlenen göznuru çalışmalarına destek vermeye 
devam etmek için, 118-R Yönetim Çevresinin 
farklı şehirlerinde ve mümkün olursa diğer Yönetim 
Çevrelerinde bu keyifli oyunu sergilemeye hazır.
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Örgü Kulübü 
Kurmak
Çeviren: Gülşah Sağbaş

Reykjavik, İzlanda yakınlarındaki 
Alftanes Seyla Lions Kulübü, 
22 üyesinden biri kendileri için 
yoğun ama ödüllendirici bir proje 
önerdiğinde sadece bir yaşındaydı.

Bu projeyi tamamlamak için 
sadece beş ayları vardı, ancak bu 
şekilde arkadaşlıklar kuracak, 
kulüp tahvillerini güçlendirecek 
ve yardım fonlarını kendi 
kazanacakları, topluluklarını 
destekleyecek  5,800 ABD 
dolarından fazla parayla 
başlatacaklardı.  

Lion Edda Waage, İzlanda 
Üniversitesinde düzenlediği 
Nordic Geographers toplantısına 
katılan kadınlar için, kadın 
çantaları ve örgü çantalar üreterek 
tüm kadın kulüplerine yaklaşmayı 
başardı. Örgü örmeyi bilmeyen 
kadınlar ya başkalarından 
öğreniyor ya da son dikişe yardımcı 
olabiliyordu.

İZLANDA
Kulüp meydan okumayı kabul 
etti ve İzlanda Lopapeysa’dan 
esinlendiği  desen ve renklerde 
400’den fazla çanta, boyun kısmı 
desenli bir kenarlığa sahip el 
örgüsü yün kazaklar örmeye 
başladı . Her çanta benzersizdi.

“Konferansın teması“ Sorumlu 
Coğrafyalar ”olduğu için, hem 
sosyal hem de çevresel olarak 
İzlanda yününden yapılmış 
el örgüsü çantalar çok uygun 
görünüyordu.”diyor Waage. “Çoğu 
örgü evde yapıldıysa da, ilkokul, 
kulübe yardımcı olmak için dikiş 
odasının kullanılmasına izin verdi 
ve artık iplik, evsiz kadınlar ve 
engelliler için battaniyeler haline 
getirildi.” diyor Lion Alda Lara 
Johannesdottir.

2002’den beri bir Lion 
olan Charter üyesi Gudrun 
Ossurardottir, şehirdeki büyük 
erkek kulüpleri mensuplarının 
eşlerine mektuplar göndererek ve 
sonrasında telefonla takip ederek 
kulüplerine yeni Lion üyeleri 
katmayı başardı.

Seyla Lions Gudrun Ossurardottir, Gudrun Maria Skuladottir ve Alda Lara Johannesdottir, 
Alftanes’deki kulüpleri tarafından İzlanda iplikleriyle örülen çantalarla gurur duyuyorlar.

Bunu yapmak kolay değildi. 
“Bugün bize zaman ayırabilecek 
kadınlar bulmak daha zor. 
Bugün farklı kadınlarız ”diyor ve 
ekliyor Gudrun Ossurardottir 
“Çalışıyoruz. Öğrenim görüyoruz. 
Çocuklarımız var. Bizler oldukça 
meşgulüz  ve kadınlara nasıl 
katılım sağlayacakları  konusunda 
farklı yaklaşımlarda bulunmalıyız. 
Ama bir şekilde bunu başardık ”.

Sonuç olarak, gençlerin, yaşlıların 
ve çevrenin ihtiyaçlarına 
odaklanmayı seçen yoğun ancak 
kararlı bir grup oluşturduk ve 
katılım her yıl artmaya devam 
ediyor.

Kulüp için yıllık golf turnuvası 
düzenleyen Lion Gudrun Maria 
Skuladottir,” Kulüplerini güçlü 
kılan şey parayla ilgili değil, 
sahip oldukları dostluk.” diyor ve 
ekliyor ““Toplantılar eğitici ancak 
aynı zamanda eğlenceli olmalı. 
Eğlendiğinde, daha iyi öğrenir ve 
daha iyi çalışırsın .Topluluğunuzu 
daha iyi hale getirmek için Lions’a 
katılıyorsunuz, ama aynı zamanda 
size de çok şey katıyor. ”
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Antalya Deniz Lions Kulübünden
Deniz Yılmaz, 2018-2019	Çalışma	Dönemi	Başkanı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji 
bölümünde yatarak tedavi gören hasta çocuklarımızın ve 
refakatçilerinin aşırı sıcaklarda faydalanması, ilaçlarını 
daha serin yerde muhafaza edebilmeleri amacıyla, hasta 
odalarına ihtiyaç dahilinde 3 adet mini buzdolabını 
sponsorumuzun katkısı ve desteğiyle temin edilerek 
teslim edildi. 

Bu hizmetin sponsorluğunu üstelenen Larissa 
Hotels İşletme Sahiplerinden Sn. Murat Alak başta 
olmak üzere, bağışın gerçekleştirilmesi aşamasındaki 
desteklerinden dolayı Antalya Sarı Melekler Gönüllü 
Hasta Destek Grubu Başkanı Önay Köroğlu ve Ayşenur 
Egemen’e, teslim töreninde bizi yalnız bırakmayan 6. Kesim Başkanımız Sn. Ln. Gürsel Debbağ Murat’a, 6. 
Kesim Sekreterimiz Sn. Ln. Hacer Akdağ’a ve kulüp üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Çocuklar Akdeniz İle Mutlu
Demet Altay, Dönem	başkanı

Kulübümüzün geleneksel çocuk giydirme aktivitesi 
1 ekim dunya çocuk gününde başladı. 10 günde 
450 ilköğretim okulu öğrencisini giydiriyoruz. Aynı 
zamanda 450 çocuğun göz eşeli uygulamasını da 
yapıyoruz. 118U yönetim çevresi genel yönetmeni Sn. 
Berna Ateşoglu ve 1., 6., 7. bölge  
başkanlarımızın katılımıyla aktivitemizi 
gerçekleştirdik. İyiliğe kanat açıyoruz...

İzmir Agora Lions Kulübü Her Zaman “Atamızın Yolunda”
İzmir Agora Lions Kulübü, 25 Eylül 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen 22. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar 
Güç Birliği Ödül Töreninde, 2017-2018 Döneminde 
gerçekleştirilen “Atamızın Yolunda” Projesi ile ilk üç 
proje arasına girerek Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Özellikle çocuklarımızın Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü tanımaları için yapılan çalışmalara, 
her zaman büyük önem gösteren ve hizmet 
çalışmalarında yer veren İzmir Agora Lions Kulübü, 
bu konudaki başarılı çalışmaları ile Tülay Aktaş 
Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin Karşılıksız Hizmet 
Ödül Töreninde Lions Ailemize büyük bir gurur 
yaşatarak, ikinci defa 118-R Lions Ailemize Jüri Özel 
Ödülünü kazandırdı.
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Beyin Tümörü Olan 
Çocuk 22. Ameliyatına 
Giriyor
Çeviren: Aslı Simin Kalkın

Sosyal medya verileri ve 
araştırma sonuçlarına dayanarak, 
Malezya’daki Lionlar, beyin 
tümörlü genç bir çocuğun hayatını 
kurtarmak için hızlı bir şekilde 
harekete geçti.

Qiu Hao, anaokulundan topallayarak ve anormal 
davranarak eve geldiğinde sadece dört yaşındaydı. 
Acilen Kuala Lumpur’daki devlet hastanesine 
kaldırıldı ve Qiu Hao’ya beyinde su toplaması 
(Hidrosefali) ile daha komplike hale gelen bir beyin 
tümörü tanısı konuldu.

Qiu Hao’nun ebeveynleri bu haberle yıkılmışlardı 
ancak bir yandan da tedavi faturalarını ödemek 
için uğraşıyorlardı, çünkü kısmen yabancı olarak 
değerlendiriliyorlardı. Malezya’da ebeveynlerin 
çocuklarının uygun belgeleri almaları ve tam bir 
vatandaş olarak görülmesi için çeşitli kriterleri 
karşılamaları gerektiği için Qiu Hao uyruksuz olarak 
doğmuştu. Uyruksuz çocuklar vatandaşlık için 
başvurabilirdi ancak süreç iki yıla kadar sürebilir ve 
hatta bir sebepten dolayı reddedilebilirdi.

Qiu Hao’nun ebeveynleri devlete başvuruda bulundu 
ve arkadaşlarından bağış toplamaya başladı ancak bu 
sırada 21 ameliyat geçiren Qiu Hao için Malezya’daki 
doktorlar daha fazla yapacak birşey olmadığını 
söyledi. Qiu Hao, halen varolan tümörler yüzünden 
kısmen felç olmuşken bir yandan da şiddetli baş ağrısı 
ve bulantı ile baş etmeye çalışıyordu. 

Kuala Lumpur şehrinin Lions Kulübünün üyeleri, 
Qiu Hao’yu duyduklarında hemen yardım etmeye 
başladılar. Sosyal medya platformlarında yardım 
çağrısı yayınladıktan sonra, Qiu Hao ikinci bir görüş 
almak amaçlı birçok özel Malezya hastanesinde 
kontrol edildi. Ancak, tüm uzmanlar, tümör beynin 
hayati bölgelerine çok yakın olduğu için onu ameliyat 
etmekten kaçınıyordu.

MALEZYA

Son bir çare olarak, Qiu Hao’nun tıbbi kayıtları, 
incelenmek üzere Singapur›daki Ulusal Üniversite 
Hastanesine (NUH) gönderildi. Uzmanlar, yardım 
edebileceklerine inandılar ve herkes büyük bir sevinç 
ve şaşkınlık yaşadı.

Ancak, Qiu Hao’nun ülkeyi terk etmek için bir 
pasaporta ihtiyacı vardı. Lionlar tekrar harekete geçti 
ve devlet başvurusunu hızlandırmak için evrakların 
tamamlanmasına yardım etti. İki hafta sonra Qiu Hao 
pasaportunu aldı ve 22. ameliyatından sonra hızla 
iyileşmeye başladı.

Tedaviye ihtiyacı olan başka bir çocuğa yardım 
etmenin yanı sıra, kulüp, Qiu Hao’nun tedavisinin 
ve devam eden terapi ihtiyaçlarının maliyetlerini 
karşılamak için diğer bireyler ile para toplamaya 
devam etmektedir.

T U R K E Y
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Lions Uluslararası 101. Las Vegas Konvansiyonunda 
hepimizi gururlandıran harika bir ödülle 

döndük. 2017-2018 Hizmet Döneminde Konseyimiz 
Dünyanın en iyi web sitesi ödülünü almıştır.

Ödüllü web sitemizin yapılmasında başta 2017 
- 2018 Konsey Başkanımız Ln. Danyal Kubin’e, 
beraberindeki dönem genel yönetmenlerimize ve 
sitenin tasarımı, süreç yönetimi, yazılımı konularında 
gönüllü olarak çalışmaları büyük bir çaba ve gayretle 
yapan 2017 - 2018 Dönemi Konsey Web Sitesi 
Görevlisi Ln. Aslıhan Yazan Ilgar’a teşekkür ederiz.

01 Eylül 2018 tarihinde Bursa’da gerçekleşen ilk 
Konsey toplantısında, Uluslararası Başkan Naresh 
Aggarwal’ın imzaladığı 1.’lik ödül belgesini 2017 
- 2018 Konsey Başkanımız Ln. Danyal Kubin ve 
MD118 teşekkür belgesini 2018-2019  Konsey 
Başkanımız Ln. Nasuhi Öndersev,  Ln. Aslıhan Yazan 
Ilgar’a takdim ettiler.

Bizlere böyle büyük bir gururu yaşattıkları için 
tekrar tebrik ve teşekkür ederiz.

Web Sitemiz Uluslararası 
Lions’ta Birinci Oldu

1 Temmuz “İlk Gün İlk 
Etkinlik, Hizmet Tatil 
Dinlemiyor”Aslıhan Yazan Ilgar, MD118	Web	Sitesi	Admini

Tam 5 yıldır her çalışma döneminin ilk gününde 
Karşıyaka Yalı Lions Kulübü “ilk gün ilk etkinlik” 

adı altında döneme MERHABA demektedir.

Geleneği bozmadılar ve yine hayatımızın olmazsa 
olmazı, değerlilerimiz, hayvanlarımız için harika bir 
çalışma yaptılar.

Yıllardır olduğu gibi bu yılda can dostlarımız 
hayvanlarımızın susuzluğuna bir nebze de olsa çözüm 
olmaya karar verdiler. Bu çalışma ilk olarak 1 Temmuz 
2014 günü başlamıştı. Aynı hızla da devam ediyorlar.  
Hizmet dönemimiz boyunca gerek hayvan hakları, 
gerekse beslenmeleri barınmaları tedavi edilmeleri ile 
ilgili birçok çalışmaları olacaktır.

Kulübün birçok üyesi bu günün pazar olması ve 
tatil döneminde olunması nedeniyle sadece İzmir’den 
değil, tatilde bulundukları yerlerden, oturdukları 
semtlerden etkinliğe katılım gösterdiler. 

Çeşme’den, Kuşadası’ndan, Didim’den ve İzmir’in 
muhtelif yerlerinden etkinliğe 
katılan tüm Karşıyaka Yalı 
Lions Kulübü üyeleri sabahın 
erken saatlerinde kalkıp hayvan 
dostlarımız için sokaklara, 
parklara ve ihtiyaç olabilecek 
her köşeye su kapları bıraktılar. 
Bu güzel anları fotoğrafladılar. 
HİZMET TATİL 
DİNLEMİYOR diyebilmek 
ne güzel.

Karşıyaka Yalı Lions Kulübü 
HAYVANLARIN YAŞAMA 
HAKKI, BARINMA 
VE TEDAVİ HAKKI, 
BESLENME HAKKI için 
sonuna kadar mücadele etmeye 
oldukça kararlıdır.
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Hintli Kadınlara Mikrokredi Desteği Çalışması
Yazan: Jamie Konigsfeld 
Çeviren: Aslı Simin Kalkın

İhtiyaç sahipleri hayallerini gerçekleştirmeleri 
için desteklenmiş olsaydı, dünya nasıl olurdu? 
Hindistan’daki MD 322 Lions  ve Lions Kulüpleri 
Uluslararası Vakfı (LCIF) bunu öğrenmek için bir 
ortaklık kurdu. LCIF Mikro İşletme  Geliştirme 
Programı, Lions ve LCIF’in ihtiyaç sahiplerinin 
hayatlarını nasıl geliştirebileceğinin bir örneğidir. 
5.000 kadın, çocuklarına daha iyi bir yaşam ve daha 
parlak bir gelecek sunabilecekleri umuduyla bu 
fırsattan yararlandı.

Mikro İşletme  Programı,  LCIF’den gelen hibeleri 
,yerel Lions tarafından toplanılan paraları ve bölgedeki 
yerel bir mikro kredi kuruluşunu kullanarak küçük 
işletme girişimcilerine kredi sağlayan bir projedir. 
Bu projeyle dünyadaki yoksul bölgelerdeki kadın ve 
engelli vatandaşlara işlerini geliştirmek için bir kredi 
kullanma imkanı tanınır. Bu destek, onların işlerini 
büyütmelerine yardımcı olur ve  böylece ailelerinin 
ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılayabilirler. 
Çiftçilik, küçük dükkan açmak, terzilik ve temizlik 
hizmetleri de dahil olmak üzere birçok işletme türü 
program için uygundur.

Pilot proje, Doğu Hindistan Lions 
Liderlik Akademisi ve mikro kredi veren 
bir banka olan ASA International India 
Microfinance, Ltd. ile gerçekleştirildi. 
Projenin tamamlanmasına yaklaşılırken, 
Eski Uluslararası Başkan Barry Palmer, 
Kolkata ve Siliguri’deki grupları 
ziyaret etmek için Hindistan’a bir gezi 
düzenledi.
Kredi alan kadınlar Eski Başkan Palmer’ın sorularını 
yanıtlamak ve gelecek planları hakkında konuşmak 
konusunda çok istekliydi. İşlerinin gelişmesiyle, 
öncelikli olarak çocuklarına iyi bir eğitim sağlamaya 
çalıştılar. Kadınlardan bazıları  ikincil bir önceliğe 
sahipti; evlerinde başka bir oda inşa edip kiraya vererek 
ek gelir elde edebiliyorlardı. Programın sonunda, 
alınan mikrokredilerin % 100’ü geri ödendi.

Kredi alan 5.000 kadının her birinin bir kocası ve 
ortalama olarak  iki çocuğu olduğunu varsayarsak, 
programın tahmini olarak 20.000 kişi üzerinde olumlu 
bir etkisi oldu.

Lions, bu programın başarısını sürdürmeye devam 
etti. Eski Başkan Palmer, “Programı yerel düzeyde 
yürütmekle uğraşan Lions’u anlatmaya kelimeler 
yetmez. Finansman paylarını kazanma ve ASA 
International ile çalışma konusundaki kararlılıkları 
nedeniyle, bu program düşük sosyo-ekonomik 
durumdaki insanlar için büyük bir başarı haline 
geliyor.” diyor.

Bu, LCIF’in sağladığı desteklendirmenin harika bir 
örneğidir. LCIF, daha sonra, başarılı bir iş kurmak 
için yoksul kadınları destekleyen Lions’u güçlendirdi. 
Bu kadınlar, artık, çocuklarınının beslenmelerini ve 
okula gitmelerini sağlayabilecek güçtedir. Parlak, 
başarılı girişimciler olduklarını bilerek işlerini güvenle 
sürdürmeye devam edeceklerdir.
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Temiz bir çevre herkesin hayali, 
ancak ne yazık ki bir yandan da 
Dünya süratle kirletiliyor. Temizlik 
etiği bir yaşam felsefesi halinde 
benimsenirse kirletmenin önüne 
biraz olsun geçmek mümkün 
olabilir. Bireysel önlemler bir araya 
geldiğinde oluşan sinerji ortak 
değer olarak belleklerde yer ederek, 
pozitif yönde davranış değişikliği 
sağlayabilir. 

Bu düşünceden yola çıkan 
Kulüplerimiz hep birlikte global 
çaptaki bu önemli toplumsal 
etkinliğe destek vererek örnek 
oldular, halkın çevre bilincini 
pekiştirdiler. Lionlar ve Leolar sarı 
yelekleriyle katıldıkları aktivitede 
eldivenleri ve çöp torbalarıyla, 
süpürgeleri çevredeki halkı da 
aralarına alarak çöp toplayıp 
sağlıklı bir ortamda yaşamak için 
temizliğin önemine dikkat çektiler 
ve bu konuda farkındalık yarattılar.  
Broşürler dağıttılar, pankartlar ile 
konuya dikkat çektiler.

Lions 118R Ailesi Çevre İçin Tek Yürek
Füsun Koç, 118R	Çevre	Hizmet	Direktörü

15	Eylül	2018	tarihinde,	Lions	118R	Yönetim	Çevremize	bağlı	32,	1	Branş			ve	
5	Leo	Kulübü	olmak	üzere	toplam	38	Kulübümüz,	“World CleanUp Day - Dünya 
Çevre Temizlik Günü”nde	çevre	kirliliğine	ve	bunun	hayata	olumsuz	etkilerine	dikkat	
çekmek	için	Yönetim	Çevremizin	farklı	şehir	ve	bölgelerinde	çok	geniş	bir	katılım	ile	eş	
zamanlı	olarak,	çevre	temizliği	aktiviteleri	gerçekleştirdiler.		

İzmir’de; Çeşme, Göztepe ve 
sahili, Güzelbahçe, Kemeraltı, 
Karşıyaka Balıkçı Parkı, Küçükyalı, 
Mavişehir, Manavkuyu, Urla, 
Güzelbahçe, Mordoğan, 
Seferihisar gibi farklı ilçelerinde, 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının da destekleri, ve aynı 
zamanda Antalya’da Konyaaltı ve 
Lara’da, Denizli’de Denizli Barosu 
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ve Mimarlar Odası ile birlikte, Manisa’da, Muğla’da 
Fethiye, Marmaris ve Milas Güllük’te, tüm dünya ile 
birlikte eşzamanlı olarak çalıştılar.

Basında geniş yer bulan bu etkinlikler toplumdan 
da büyük destek gördü ve bu topyekün çevre 
bilinçlendirme hizmeti bir kez daha Lionların çevreci 
misyonlarının altını çizdi.

Aktiviteye; Antalya Deniz, Antalya Falez, Antalya 
Konyaaltı, Aydın Kuşadası, Denizli Çınar, İzmir 
Agora, İzmir Alsancak, İzmir Bahar, İzmir Bayraklı 
Smyrna, İzmir Belkahve Bornova, İzmir Buca, İzmir 
Damlacık, İzmir Dokuz Eylül, İzmir Efes, İzmir 
Göztepe, İzmir Gündoğdu, İzmir Gündoğdu Branch, 
İzmir Güzelyalı Hatay, İzmir Kahramanlar, İzmir 
Karşıyaka, İzmir Karşıyaka Yalı, İzmir Kültürpark, 
İzmir Metropolis, İzmir Mimar Sinan, İzmir 
Pergamon, İzmir Tarihi Kemeraltı, İzmir Ümit, İzmir 
Yalı, İzmir Yamanlar, Manisa Spil, Muğla Bodrum 
Turgutreis, Muğla Fethiye, Muğla Marmaris Yalı 
Lions Kulüpleri ile İzmir Buca, İzmir Gündoğdu, 
İzmir Yamanlar, Antalya Konyaaltı Junior ve İzmir 
Yamanlar Junior Leo Kulüplerimiz katıldılar…

Ankara’da Sinema
Sedar Arguç,	Ankara	Maltepe	Lions	Kulübü

Ankara Maltepe Lions ve Leo 
Kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
münasebetiyle, Genç Girişim ve 
Yönetişim Derneği (GGYD) ve Sosyal 
İşler ve Aktiviteler Kurulu (SİVAK) ile 
ortaklaşa, Karum AVM çim alanında 
“Açık Hava Sineması” etkinliği 
gerçekleştirdi… 

Atatürk ve Salih Bozok’un Selânik’te çocuklukta 
başlayan arkadaşlıkları önce silâh arkadaşlığına, 

sonrasında Cumhuriyetle birlikte aynı ideallerin 
peşinde yürüyen yarım asırlık dostluğa ve ölene kadar 
süren kardeşliğe dönüştü. Salih Bozok’un anlatımıyla, 
bu dostluğun, Atatürk’ün hayatının dönüm 
noktalarının, vatanı kurtarmak için ölüme meydan 
okuyan bir kuşağın komutanının hikâyesini anlatan 
Zülfü Livaneli’nin senaryosunu yazdığı, yönettiği, film 
müziklerini yaptığı “VEDA” filmi, 30 Ağustos 2018 
Perşembe günü, Karum AVM çim alanında gösterildi.

Sağlanan gelir Atatürk Eğitim Bursu verilmesi için 
Türkiye Yardım 
Sevenler 
Derneği‘ne 
devredildi. 

Sosyal 
sorumluluk 
yararına yapılan 
aktiviteye 
500’den fazla 
sinemasever 
katıldı. Aktivite 
sosyal medya’da 
da geniş yer 
buldu.
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Okul Onarımı 
Öğrencileri ve 
Toplumu Mutlu 
Ediyor.
Yazan: Jamie Konigsfeld 
Çeviren: Danyal Kubin

Bir öğrencinin öğrenme isteği, 
okul ortamının dikkat dağıtıcı, 
kirli ve güvensiz olduğu zaman 
hızla azalır. Haiyan tayfunundan 
sonra (Filipinler›de Süper 
Tayfun Yolanda olarak bilinir), 
Tagdon İlkokulu  harap olmuştu.
Almanya’daki Lion’lar yardım 
etmek istedi. Hibeleri biriktirdiler 
ve okulu yenilemek ve genişletmek 
için Lions Kulüpleri Uluslararası 
Vakfı› ndan (LCIF) yardım aldılar. 
Filipinler›de, yakındaki bir kulüp 
olan Bulan Lions Klübü de düzenli 
olarak okulu ziyaret ederek okulun 
heyecan verici yeni başlangıcına 
katkıda bulunabiliyordu.

Filipinler›in Sorsogon 
Eyaleti›ndeki Barselona şehrinde 
bulunan okul, aslen 30 yıldan 
uzun bir süre önce inşa edilmişti. 
Öğrencileri eğitimleri konusunda 
büyük bir heyecan yaşarken, okul 
tayfunun ardından perişan hale 
geldi. Çatı ve yapısal hasara ek 
olarak, alan, sular altında kalarak 
zemini çöken bir enkaz haline 
gelmişti.

Alman Lions, LCIF ve Bulan 
Lions Klübünün parasıyla üç 
sınıf binası ve dokuz derslik 
yenilendi. Çerçeveler, çatı, tavan, 
pencere, kapı, duvar ve elektrik 
tesisatı onarımları yapıldı. İç ve 
dış cephe boyaması, okulu, çekici 

mavi vurgular da kullanarak hoş 
bir sarıya dönüştürdü. Mevcut 
binaların yenilenmesine ek olarak, 
proje aynı zamanda kütüphane, 
bilgisayar odası, sağlık kliniği 
ve banyoları barındıran yeni bir 
binanın inşasını da finanse etti. 
Okul sağlık kliniği, aynı zamanda, 
Barselona topluluğunda çok ihtiyaç 
duyulan bir hizmet olduğu için 
halkın da kullanımına sunuldu.

Tagdon İlköğretim Okulu, şimdi, 
öğrenmeye elverişli olan güvenli 
bir okul ortamına sahip ,yılda 
250 öğrenciye eğitim veren bir 
okuldur. Bu öğrencilere ek olarak, 
ilk beş çevre okulundan 1000›den 
fazla öğrenci kütüphaneyi, 

bilgisayar odasını ve sağlık 
kliniğini kullanmakta  ve her 
yıl sağlık kliniğinden yaklaşık 
4.750›den fazla topluluk üyesi 
yararlanmaktadır. İyilikseverliğin 
önemli olduğunu kanıtlayan 
bu proje, mutlu ve sağlıklı bir 
topluluğun geliştirilmesine 
yardımcı oldu.

“Filipinlilere yardım edebilmek 
bizim umudumuzdu  çünkü 
onların iyi bir eğitim almalarını 
sağlayarak hem onlara hem 
de ailelerine yardım ettiğimizi 
biliyoruz. Ve tabi ki tüm ülkeye.” 
diyor bir Lion ve eski Tagdon 
İlkokul öğrencisi  olan Marlene 
Ruth Hermo-Koslowsky.
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Çanakkale Lions Kulübü Türkiye’de ve dünyada 
aynı gün gerçekleşen dünya çöp toplama 

etkinliğini Çanakkale’nin en güzel sahillerinden olan 
Dardanos’ta gerçekleştirdi. Etkinliğe destek veren 
yöre sakinleri ile günün sonunda hep birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. Etkinlik çevre halkına da örnek 
teşkil etti. Kulübümüz bu tür etkinliklere devam 
edecektir.

Hayvanları Koruma gününde, Çanakkale Leo ve 
Çanakkale Lions Kulüp üyeleri, Çanakkale’nin farklı 
yerlerinde sokaktaki hayvan dostlarımızla aldığımız 

Çanakkale Lions Her Zaman Aktif…

mamaları paylaşıp, su kaplarını doldurarak yaşam 
alanlarını elimizden geldiğince güzelleştirmeye 
çalıştılar. 

Dünya Lions Hizmet Gününde Çanakkale 
merkeze bağlı Kayadere İlkokulu öğrencileri ile 
göznuru etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklara Çanakkale 
Devlet hastanesinde Dr. Ahmet Aygen tarafından göz 
kontrolü yapıldı. Kontrol sonrası çocuklara kırtasiye 
malzemeleri alınıp hep birlikte yemek yenildi. 
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İstanbul Ethemefendi Lions Kulübü, GAD 
programı kapsamında Ülkemize gelen 15 genci sabah 
kahvaltısında ağırladı… Daha sonra gençlerle birlikte 
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ziyaret edildi. 
Toplanan 7 kg mavi kapak ayrıştırılarak derneğe teslim 
edildi. Ayrıca 4 çift spor ayakkabı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı.

Ethemefendi Lions 
Kulübünden 

GAD Öğrencilerinin 
Dağıttığı İhtiyaç Sahibi 
1000 Kişiye Yemek 
Sponsorluğu 

GAD Programı ile ülkemize gelen öğrencilerin ve 
GAD Komitemizin istekleri doğrultusun da 
118-Y  Yönetim Çevremizin Sosyal Etkinlikler ile 
Kültür ve Sanat Komitelerimiz rehberliğinde 
22 TEMMUZ PAZAR günü 12:00 15:30 saatleri 
arasında  Merdivenköy  Şahkulu Sultan Dergahın 
da çoğul katılımla gerçekleştirdiğimiz birçok Global 
aktiviteyi  içinde barındıran Her şeye Rağmen Mazeret 
aramadan  Gönlümüzde ki Geleceğe kavuşmak için 
Ne yaparsak Aşk ile yaparak İnsanlarımızın bir an 
da olsa yanlarında olduğumuz bir öğün de olsa açlık 
ihtiyaçlarını giderebildiğimiz Ülkemizin, İnsanımızın, 
Kültürlerimizin ve Lions’un tanıtımına  bir nebze de 
olsa katkı sağladığına inandığımız bu etkinliğimiz de 
maddi ve manevi destek vererek hep birlikte olduk.

Bilgi Paylaşımı

Çevre Etkinliği 
Kuzey Kıbrıs Turkcel’in sponsorluğunda gerçekleşen 
Alagadi Beach’te düzenlenen Deniz Kaplumbağalarını 
denize bırakma etkinliğine Lefkoşa Sarayönü ve Girne 
Liman Lions Kulüpleri birlikte katıldılar. 

Salacak Lions Kulübü, Temmuz ayında, aylık hizmet 
etkinliği olarak “bilgi” paylaşımını seçti. Nazım 
Hikmet Sanat Merkezi içindeki Nazım Hikmet 
Kütüphanesi’ne edebi değeri yüksek 98 adet kitap ve 
aynı merkezden destek isteyen okullar için 30 adet 
defter bağışlandı. 

Bağışlanan kitaplara basılan “Salacak Lions Kulübü” 
kaşesiyle, okuyuculara Lions’un varlığı da tanıtılmış 
olacak. Bu hizmetten en az 500 kişinin yararlanması 
hedeflenmektedir. Merhum Tarık Akan’ın ciddi emek 
ve katkılarıyla kurulan kütüphane, kitap bağışlarıyla 
büyümesini sürdürüyor.
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Mersin’in en hareketli kulüplerinden olan 
Çamlıbel Lions Kulübü döneme hızlı girdi. 

Kulübümüzün bugüne kadar gerçekleştirdiği 
aktivitelerden bir kesiti sizlerle paylaşıyoruz.

Eğitime Katkı amaçlı olarak Lion ve Lion dostu 
konuklarla birlikte;  1 Temmuz’da  Mersin-Gözne 
Yaylası’na ve 4 Temmuz ve 31 Temmuz’da  Mersin-
Akyar’a günübirlik geziler yapıldı. Fon geliştirmenin 
yanı sıra sosyal amaçlı etkinlikte gerçekleştirmiş olduk. 

GAD Programına maddi destek sağlandı.

Mersin Gazeteciler Derneği ziyaret edilerek 
Basında sansürün kaldırılışının 110. Yılı kutlandı. 
Kendilerine çiçek takdim edildi.

Eğitime Katkı amaçlı olarak Yenişehir Kongre 
Merkezinde  Erol Evgin Konserine gidildi.

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü’nden

Sağlık Aktivitesi Olarak; 21 Eylül’de Mersin 
Alzheimer Derneği ile birlikte Mersin Palm City’de 
Alzheimer Hastalarının hissettikleri ve Alzheimer 
hastalarına bakan hasta yakınlarının yaşadıkların 
belirten Sosyal Farkındalık aktivitesi yapıldı.

29 Eylül’de; Mersin Alzheimer Derneği 
Hastalarına Resim Öğretmeni Gülden Ferman 
tarafından, Resim atölye çalışmalarına başladık. Her 2 
ayda bir tekrarlanacak olan resim çalışmaları sayesinde 
Alzheimer hastaları hem çok mutlu hem de rehabilite 
olacaklardır.
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Kulübün kurulduğu günden itibaren duyarlı olduğu 
ana hizmet başlıklarından olan çevre ile ilgili 

olarak her yıl yaptıkları etkinliklerden bir taneside 
Caretta Caretta yavrularının deniz ile buluşturulması 
etkinliğidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı 
Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile birlikte 
ortak yapılan bu etkinliğe bu yıl AIESEC Doğu 
Akdeniz şubesi de katılmıştır. 17 Temmuz 2018 
tarihinde İskele Bölgesi’nde yavru Carettaların deniz 
ile buluşturulması etkinliğinde de Mağusa Mesarya 
Lions Kulübü, DAÜ Sualtı Araştırma ve Görüntüleme 
Merkezi ve AIESEC Doğu Akdeniz gönüllüleri ile 
birlikte hareket ederek, Caretta Caretta yavruları 
bölge halkının da ilgi gösterdiği katılımda deniz ile 
buluşturuldular.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü’nden 
İnanç Genç, Mağusa	Mesarya	Lions	Kulübü

Mağusa	Mesarya	Lions	Kulübü	her	
zaman	olduğu	gibi	bu	dönem	de	aktif.	
Kulübümüzün	son	aylarda	gerçekleştirdiği	
aktivitelerden	bir	demeti	burada	
paylaşıyoruz.

Kulübümüz, 21 Temmuz 2018 tarihinde 
Gazimağusa Citymall’un organize etmiş olduğu 1. 
Citymall Uluslararası Yemek Festivaline katıldı. Kulüp 
üyeleri Uzm. Diyetisyen Gökçe Mohaç’ın ve Tozan 
Sarı Bişi Restaurant’ın sponsorluğunda hazırlanan 
sağlıklı yiyecekler ile standda yerlerini aldılar. 

Kulübümüz, önceliklerinden olan Kanser Derneği 
için her yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci el kıyafet 
toplama etkinliğinin birinci etabını tamamladı. 
Toplanan yeni, ikinci el kıyafetleri ayakkabıları 
oyuncaklar ve çantaları Dörtyol’da bulunan Kanser 
Hastaları Yardımlaşma Derneğinin satış ofisine 1 
Ağustos 2018 tarihinde teslim edildi. 

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Gazimağusa 
Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter ile yapılan 
görüşme neticesinde her Perşembe pazarda stand 
kurma imkanı bulmuştur. Gazimağusa Perşembe 
Pazarında kurulan standda evlerimizde bulunan ve hiç 
kullanmadığımız ürünleri bu standda satıp kulübe gelir 
sağlamak amaçlanıyor. Elde edilecek gelir ihtiyaçlar 
doğrultusunda kullanılacaktır.
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Çocuk Susmaz… Koza Lions’tan 
KermesYeni döneme başladığımız 

bu ilk dakikalarda 
İzmir Gündoğdu ve İzmir 
Karşıyaka Lions kulüpleri 
olarak tüm hizmet dönemimizi 
kapsayacak “ÇOCUK 
SUSMAZ, SEN YETER Kİ 
SUSMA” diyoruz.

Bu projenin ilk adımını gerçekleştirmek amacıyla  
projemizin sosyal medya hesaplarından yaptığımız 
paylaşımları sizlerinde #çocuksusmaz etiketi ile 
paylaşmanızı bekliyoruz. Bu projeye Lion olmanın 
vermiş olduğu sorumlulukla sizlerin de aşağıdaki 
hesaplardan yapılan paylaşımları paylaşmanızı diliyoruz.

Facebook: https://www.facebook.com/cocuksusmaz
Instagram: https://www.instagram.com/cocuksusmaz/
Twitter: https://twitter.com/CocukSusmaz

ÇÜNKÜ; 
Dünya’da Her 4 Çocuktan 1’i İstismara Uğruyor...

Türkiye’de Son 10 Yılda Çocuk İstismarı 700 Kat 
Arttı...

Paylaşımlarımız sayesinde hep birlikte “ÇOCUK 
SUSMAZ, SEN YETER Kİ SUSMA” Diyor 
Olacağız.

Bizler Diyoruz ki, “ÇOCUK SUSMAZ, SEN 
YETER Kİ SUSMA” Konuşmak, Önleyici Politikalar 
ve Tüm Kanunları Topluma Aktarırken Caydırıcı 
Olmak Adına 1 Temmuz 2018 Tarihinde Yola Çıktık. 

Öncelikle ilk hedefimiz günümüzün en önemli iletişim 
kanalı olan sosyal medya üzerinden çocuk istismarında 
en hızlı yol alabilecek ve çocukların en basit 
yapacakları şeyin SUSMAMAK olduğu konusunda  
fikrin tekrar ateşlenmesini sağlamak. 

Projemiz Çocuk Susmaz... Sloganımız ÇOCUK 
SUSMAZ SEN YETER Kİ SUSMA

Sosyal Medya Kanallarından Yürüteceğimiz 
Projemizin İlk Adımı ile Dönem Boyunca Konunun 
Uzmanları ve Hukukçuların Desteği ile “Bir Çocuk’un 
Farkındalığı veya Bir Anne Baba’nın Dile Gelmesi 
Bizlere Daha Güzel Bir Geleceğin Adımlarını 
Sağlayacaktır.” 

Siz de bu konu hakkında paylaşımlarımızı 
#çocuksusmaz etiketi ile sosyal medya 
hesaplarınızdan paylaşarak dünyanın en etkili 
iletişim kanalı olan sosyal medyada farkındalık 
oluşturabilirsiniz.

Bursa Koza Lions Kulübü, Bademli-Bursa 
Alzheimer Hasta Konuk Evi yararına kermes 

düzenledi. Oldukca büyük ilgi gören kermesimize 
sevgili Eser Yenerler, değerli anneleri Nurdan 
Yenerler’in “Hayata Dokunuşlarım” adlı kitabının imza 
gününde bizlerle birlikteydi.

118 K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Dursun 
Özbey, katkılarından dolayı Eser Yenerler’e dönem 
pinini taktı.

Kitap ve kermesin tüm geliri Bursa Nilüfer Belediyesi 
Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konukevine 
aktarıldı.

50. Yıl Kutlu Olsun
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Sel felaketinde can kaybı yaşanmamasına rağmen, 
yaşamı oldukça derin ve olumsuz etkileyecek 

çok büyük kayıplar meydana geldi. Yıkılan köprüler, 
kapanan yollar, hasar gören binalar, çadırsız ve işsiz 
kalan mevsimlik fındık işçiler ve tonlarca fındık…

Bunlar, yaşanan felaketin sonuçlarından sadece 
bir kısmı. 500.000 kişinin doğrudan etkilendiği sel 
felaketinin yarattığı travma görünenden daha büyük 
idi aslında. 500’den fazla fındık üreticisini, o güne 
kadar verdikleri emeklerin heba oluşunu, yok olan 
çadırlarını ve her şeyden önemlisi kesintiye uğrayan 
kazançlarını düşününce, Lions ve LCIF’in varlığı daha 
da önem kazanıyor.

Bu defa da, LCIF’in acil müdahale fonu hemen 
yetişti ve 118U Yönetim Çevresi ve Ordu’lu Lion’lar 
sel felaketi bölgesine koştu. 118U Genel Yönetmeni 

Lions Sel Felaketi Mağdurlarına El Uzattı
Bülent Şen, PDG

Geçtiğimiz	Ağustos	ayında,	Ordu’da	yaşanan	sel	felaketi,	7	ilçede	çok	büyük	
hasara	neden	oldu.	Lions;	LCIF,	118U	Yönetim	Çevresi	ve	Ordu	Lions	Kulübünün	
girişimleri	ile	birkaç	gün	içinde	afet	blgesine	el	uzattı	ve	yaraları	sarmaya	başladı…

Berna Ateşoğlu’nun liderliğinde, Ordu 19 Eylül Lions 
Kulübü üyelerinin emek ve çalışmaları ile hazırlanan 
gıda paketleri öğrenci çocukları olan mağdur ailelere 
hızla ulaştırıldı. 

Böyle zamanlarda, LCIF’e yapılan bağışların 
ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. 
Birbirimize destek verdiğimiz, el ve gönül birliği ile 
çalıştığımız sürece güçlü olabilieceğimizi bir kez daha 
yaşadık.

Ordu’lu kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, bir 
daha böyle felaketin yaşanmamasını diliyoruz … 

28

T U R K E Y

L ION  |  LIONSTURKIYE.ORG





Bu anlamda;
Kulüplerimizin katkıları, LCIF’ten sağlanan bağışlar, 
vakfımız ve “İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı iştiraki ile ku-
rulan “İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz Bankası” ko-
nusunda ilk olup, etik değerlere saygılı olarak hizmet 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Ülkemizin 1999 yılında yaşadığı büyük deprem felaketi 
nedeniyle dünya Lion’larından, ağırlıkla da Japon Li-
on’larından gelen yaklaşık 2.200.000 US Dolar yardımı, 
Vakfımız kanalı ile Türk insanının hizmetine sunulmuş-
tur. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesine Sapanca’da 
248 yatak kapasiteli öğrenci yurdu yapılmış, İstan-
bul’da Üsküdar’da depremde yıkılan bir okul yerine 16 
derslikli “LIONS İLKÖĞRETİM OKULU” inşa ettirilerek 
Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. Depremzede ve 
özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet vermek 
amacıyla İstanbul Avcılar’da 120 öğrenci kapasiteli 
“ASLANCIK GÜNDÜZ BAKIMEVİ” yaptırılarak vakıf 
bünyesinde iktisadi işletme olarak hizmete sokulmuş, 
Bolu’da 21, Kocaeli’de 21 ve Adapazarı’nda 78 kon-
teynerlik Lions Deprem Köyleri kurularak yöre insa-
nımızın acıları hafifletilmiş, aracılığımızla İngiltere’den 
getirilen 87 adet Karavan İstanbul İli Deprem Koordi-
nasyon Merkezine bağışlanmıştır. 
Karşılıksız hizmet çalışmalarını; Laik, Demokratik, Çağ-
daş Atatürk Türkiye’si çizgisinde sürdürülen, ülkemi-
zin en önemli sorununun çağdaş eğitim olduğu bilinci 
ile hareket eden vakfımız, eğitim konusundaki çalışma-
lara özel bir önem vermektedir.

Türk Lions Vakfı 1984 yılında kurulmuştur. Kurucuların 
ve halihazır 500’e varan mütevellilerin tamamı Türki-
ye’nin her yöresinde yaygın, insanımıza ve ülkemize 
karşılıksız hizmet eden Lionlar ve Lions Kulüplerin-
den oluşmaktadır.  

Merkezi İstanbul’da bulunan Vakfımızın Yönetim Ku-
rulunda, 1/3’ü her sene değişen 6 Yönetim Çevremi-
zi (TURKEY) temsil eden Lion’lar görev yapmaktadır.

Vakfın amacı; Toplumumuzun eğitim, sağlık, sosyal 
ve kültürel içerikli gereksinimlerinin doğrudan ya da 
Lions ve Leo kulüpleri dernekleri tarafından üretile-
cek hizmet projeleri ile karşılanmasına ilişkin araştırma 
ve incelemeler yapmak, yardım ve katkılarda bulun-
mak, adı geçen kuruluşlar ile üst kuruluşların çalışma 
ve dayanışmalarına olanak sağlamaktır.

Vakıf bu amaç doğrultusunda kuruluşundan bu yana 
birçok Lions ve Lioness kulübünün hizmet projelerine 
katkıda bulunmuştur. Geçen bu süreçte hayata geçirdi-
ği en ulvi ve önemli hizmet;
“Türk Lions’unun Tek Resmi Vakfı” sıfatıyla üstlendiği 
Türk Lions’una şemsiye görevidir.


