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Büyük Önderimiz Yüce Atatürk;
Senin ilke ve devrimlerine bağlılık andı içmiş, Çağdaş Türk Lion ve Leo’ları olarak, tanımsız bir özlem, 

gurur ve sevgi ile bu yolda huzurunuzdayız.
“Büyük insanların ölümüne matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir” Sözünde belirttiğin gibi 

bizlere gösterdiğin aydınlık yolda, yılmadan, yorulmadan ve büyük bir kararlılıkla yıllardır yürüdük ve 
yürümeye devam edeceğiz….

Senden öğrendiklerimizi nesilden nesile aktararak, Cumhuriyetimize ve senin evrensel değerlerine 
canımız pahasına sahip çıkacağımıza, Türk Lions’u olarak söz veriyoruz….

Işığın, ışığımızdır. Derin Saygılarımızla...
Türk Lion ve Leoları adına

MD118 Çoğul Yönetim Çevresi 2018-2019 Dönemi Konseyi
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Ocak - Şubat - Mart 2019 Üç ayda bir yayınlanır. 

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,
Dijital dünyamızda Lions Magazine 
de artık dijitalleşti. Telefonlarınıza 
indireceğiniz basit bir aplikasyon ile 
dergiye her an ulaşmanız mümkün olacak. 
Telefonlarınıza ‘lion magazine global’ 
uygulamasını indirmeniz yeterlidir. Bu 
dergimizde Ocak 2019 ayı sonuna kadar 
bize ulaşan aktivitelere yer verdik. 
Çok yoğun ve dolu dolu bir dergiyle 
karşınızdayız. Bu dergimizde uluslararası 
aktivite ve etkinliklere olabildiğince yer 

verdik. Yanı sıra ülkemiz Lion ve Leo’larının birbirinden değerli aktivitelerine de 
gurur duyarak yer verdik. 
Lion Türkçe dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp 
Başkanları olmak üzere yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bakalım bu 
sayımızda neleri paylaşmışız sizlerle…
Türk Lions’u Ata’mızın huzurunda… Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku dolu bir 
katılımla Ata’mızı ziyaret ettik. 
Uluslararası Başkanımızın üç yazısını birden göreceksiniz. Gerçekten çok önemli 
konulara parmak basıyor ve hedef gösteriyor Başkanımız…
LCI Forward güncellemelerini sizinle paylaşmaya devam ediyoruz…
FDI ilk kez ülkemizde gerçekleşti. Enstitü Başkanımız Bülent Şen’in gayretleri 
ile ülkemizde yapılan FDI seminerinin tüm ayrıntılarını ilk ağızdan paylaştık…
LCIF’in dünyadaki örnek projelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Umarım 
beğenirsiniz…
Lions Quest Varşova toplantısına Avrupa Koordinatörü Nilgün Niord’un 
kaleminden yer verdik…
Bu sayımızda engellilere yönelik aktiviteler ağırlıkta. Guru duyacaksınız…
Lions’un evrensel gururu, Barış Afişi yarışmasının Türkiye elemeleri sonuçlandı. 
Denizli’den bir gencimiz birinci oldu. Başarılar diliyoruz…
Bu sayımızda çok önemli ve Türk Lions’unun temel direkleri olan birçok 
kulübümüzün aktivitelerine olabildiğince yer vermeye çalıştık. Çok anlamlı 
aktiviteler var gerçekten... 
Ekim ayı Uluslararası Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararları sizinle 
paylaşıyoruz…
Ve son olarak; arka kapaktaki  ‘Lions Avrupa Müzik Yarışması’na dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Çok başarılı ve eşsiz bir yarışma bu…
Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.
Sevgiyle kalın,
Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PDG
Editör

We Serve.

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

Merhaba Lion’lar,

Büyük bir kutlamanın ardından hem enerjinizin 
çekildiğini hem de enerji dolduğunuzu hisset-
tiniz mi hiç? Geçtiğimiz Temmuz ayında Las 

Vegas’ta düzenlenen 101. Uluslararası Lions Konvansi-
yonu’ndan sonra hissettiğim duygu tam da buydu.

Konvansiyon sırasında Lion’lar olarak büyük bir ba-
şarıyla ektiğimiz tohumların filizlendiğini öğrendim. 
Mesela birileriyle tanışıyorsunuz – belki sizden çok 
uzakta, daha önce hiç bulunmadığınız bir ülkeden. Bel-
ki onların kulübü sizin kulübünüzle benzer bir sorun 
üzerine bir konuda çalışıyor. Ya da belki de onların ku-
lübü, sizin kulübünüzün yapmasını istediğiniz seviyede 
iyi şeyler yapıyor. İşte tam da o zaman “keşke” demeye 
başlarsınız.

“Ya o Lion’lardan öğreneceğimiz daha çok şey varsa?” 
“Ya bazı sorunları birlikte çözersek neler olur?”

Siz bunun yanıtını öğrenmeden önce, belki bir saat 
belki de bütün bir öğleden sonra geçti ve şuan onların 
ailesi hakkında her şeyi biliyorsunuz, çünkü Lion’lar bu 
tür insanlar. Ama aynı zamanda devam etmekte olan 
planlarınız var. Geçmişte iletişim için telefon görüşme-
lerine ve mektuplara güveniyordunuz. Bugün Facebook, 
Twitter ve Instagram var. Artık iletişim halinde olmak, 
temasa geçmek ve fikir alışverişinde bulunmak her za-
mankinden daha kolay.

Henüz bu yolculuğa çıkmayanlarınız, umuyorum ki 
bunu okuyacaksınız ve bütün bu Lion’ların enerjisini 

Keşke Demeyin, Yapın!

BAŞKAN MESAJI

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

tek bir yerde hissedeceksiniz. Orada bulunanlarınıza, 
sizlere ve kulüplerinize, ivme kazanmanız adına kon-
vansiyonda ortaya çıkan enerjiyi kullanmanızı tavsiye 
ediyorum. Tanıştığınız kişilerin adlarını, telefon numa-
ralarını ve e-posta adreslerini yazdığınız kağıtları topla-
yın. Sosyal medyaya girin ve o kişileri arkadaş listenize 
ekleyin. Basit bir “keşke” ile başlayan sohbetlerinize 
devam edin ve sonuçlarını eyleme dönüştürün.Saygıla-
rımla,
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Çeviri: Nilgün	Erdem	Niord,	PDG Çeviri: Nilgün	Erdem	Niord,	PDG

Merhaba Lion’lar,

İtalya’yı düşündüğümde aklıma güzel manzaralar, 
harika yemekler ve dost insanlar çeşitliliği gelir. Bu 
yıl İtalyan Lionları – 1300 kulüpte 40 000 üyeden 

fazla güçleriyle – Temmuz ayında kapılarını global Li-
ons topluluğuna açıyorlar ve sizlerin orada bana katıla-
cağınızı umuyorum. 

Özellikle Milano yaratıcılığı ve özgünlüğü besleyen bir 
tarihe sahip.  Leonardo Da Vinci ve Michalengelo’nun 
evi olarak bu yıl hizmetin rönesansını kutlayacağımız 
konvansiyonumuz için kusursuz bir mekan olacak. 

Yıllık konvansiyon hepimiz için soluk alıp geçmiş yılda 
neler başardığımızı ve gelecek yıl neler başaracağımızı 
gözden geçireceğimiz özel bir an. Uluslararası bir ku-
rum olmanın ne demek olduğunu llk elden görme şansı. 

Her Lion bu yolculuğu yapamasa da tüm Lionlar bu 
dönemin etkinliklerine odaklanacaktır. Hep birlikte 
bizi biz yapan, tutku ve yaratıcılıkla hizmet eden kişile-
rin hizmetlerini aşılamanın yollarını arayacağız. Lion-
ların dünyanın en yaratıcı problem çözücüleri olduğuna 
yürekten inanıyorum. Ve bu toplulukla sarmalanarak 
geçirdiğim her yıl benim gelecek hizmetlerime ilham 
veriyor ve yapılması gereken daha nice hizmet için 
adanmışlığımı besliyor. 

Sizlerle Milano da hizmet sanatımızı kutlamayı dört 
gözle bekliyorum.

Hizmet sanatını 
Milano da 
kutlayalım! Hizmet bir Yolculuktur

BAŞKAN MESAJI

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Merhaba Lionlar,

Lion olduğumuzda birlikte bir yolculuğa çıkarız. 
Hizmet yolunda nezaketi paylaşarak, toplum-
larımıza umut taşıyarak, hizmet ettiğimiz in-

sanların hayatlarını değiştirerek ve yolculuk sürecinde 
kendimiz de değişerek yürümeye başlarız.

Ama birçok açıdan hizmetin kendisi bir yolculuktur. 
Bir günde oluşan ve bitince de yok olan bir şey değildir. 
Yaptığımız işi geliştiren ve hizmet kapasitemizi arttıran 
bir öğrenme, yapma ve kutlama döngüsüdür. 

Bir problemi öğrendiğimizde- örneğin kentimizde te-
daviye ihtiyacı olan diyabet artışı – kulübümüzün ne ya-
pabileceğini düşünmeye başlarız.   Bir araştırma yapar, 
konuyu bilenlere danışır, ihtiyacı belirler, engelleri sap-
tarız. Bu öğrenme ve keşfetme süreci yapma’dan önce 
gelir ve hizmetin çok daha doğru ve yerinde olmasını 
sağlar. Çünkü daha fazla bilgi üzerine kurgulanması iyi 
bir hazırlıkla planlanması daha etkili olmasını sağlar.

Ne yaptığımızı raporlamak ve öykülerimizi paylaşmak 
da sürecin önemli bir aşamasıdır. İyi bir şey yapmak 
önemlidir ama hizmetimizi alkışlayacak ve etkilenerek 
bize katılabilecek başkaları ile paylaşmak da çok önem-
lidir. 

Unutmayın ki hepimiz tek bir amacı hedefliyoruz- daha 
iyi bir dünya – ama hedefe değişik yollardan ulaşmaya 
çalışıyoruz. Yolculuk sürecimiz en az hedefe ulaşmak 
kadar önemli. Sizin yolunuz hangisi?
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Uluslararası bir Eğitmen Yetiştirme Organizasyonu 
olan FDI; bu yıl ilk kez Türkiye’de ve Türkçe olarak 
gerçekleştirildi…
Bülent Şen, PDG,	Lions	Enstitüsü	Başkanı

13 – 16 Aralık 2018 tarihlerinde The Ankara (Gar ) 
Otelinde gerçekleştirilen eğitime 18 Eğitmen Adayı 
katıldı. Adaylar; 3 günlük çok yoğun bir eğitim 
programının sonunda final sunumlarını başarıyla 
yaparak “Katılım Belgesi” aldılar.      

Bundan sonra, eğitmen adaylarımızın önünde, FDI 
Eğitmen Sertifikası ve pini alabilmek için önemli 
bir ikinci aşama başlıyor. Adaylarımızın Eğitmen 
olarak sertifikalandırılmaları için 6 ay içerisinde, 
kendi Yönetim Çevrelerinde bir eğitim programı 
içerisinde aktif eğitmenlik yapmaları gerekiyor.  
Bu eğitim sırasında, Enstitü’nün görevlendirdiği 
2 Eğitmen Eğitmeni tarafından izlenecekler ve 
yeterli görülürlerse, ilgili formları doldurularak LCI 
Enstitüsü’ne bildirilecekler. 

Süreç devam edecek…Ancak biz Enstitü olarak 
en önemli aşamayı tamamlamış bulunuyoruz. Bu 
anlamda;

Türkiye’de ilk kez Enstitü’müz tarafından 
gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanan bu 
organizasyona başından beri inanan, yüreklendiren, 
destek ve katkılarını her zaman yanımızda hissettiren;

Genel Yönetmenler Konseyi’mize Sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Her başarılı organizasyonun arka planında, onu 
başarılı ve etkin kılan bir takım vardır. Onlar, zamanı 
geldiğinde görevlerini en iyi şekilde yapar ve görev 
bitince sessizce kenara çekilirler. Geriye kalan tek bir 
görev vardır. Görev bilinciyle en iyisini başaran kişilere, 
gönüllülük çerçevesinde gösterilen her özveriye olması 
gerektiği gibi, teşekkür duygularımızı ifade etmek 
görevi bizlerin olmalıdır… 

Enstitü olarak destek ve katkılarını her zaman 
yanımızda hissettiğimiz;

T U R K E Y
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FDI programının Türkiye’de 
yapılması için girişim ve 
destek sağlayan, aynı zamanda 
eğitim programı boyunca hem 
eğitmenlik yaparak bizleri ve 
katılımcıları onurlandıran, 
hem de tüm program boyunca 
yol göstericiliği ile süreçleri 
kolaylaştıran;

Enstitü Danışmanı PID, Nesim 
Levi’ye,

Son derece büyük bir emek ve 
özveri ile tüm İngilizce kaynaklar 
ile sunumların tamamının 
Türkçeye tercümesinde 
koordinasyon ve tercüme görevi 
yapan, Enstitü çalışmalarının tüm 
süreçlerinde aktif olarak destek ve 

katkılarını esirgemeyen;

Enstitü Danışmanı, IPCC Danyal Kubin’e 

Katılımcılardan bir gün önce hazırlık için gelerek, 
tam 4 gün boyunca, katılımcılarla bire bir ilgilenen, 
muhteşem bir eğitim süreci yaşatan;

Buket Aksu (Eğitmen Eğitmeni), Faruk Birsen  
(Eğitmen Eğitmeni) ve Ethem Alkan (Eğitmen 
Eğitmeni) Eğitmenlerimize,

Organizasyon sırasında her an her yerde olan, tüm 
katılımcıların ve eğitmenlerin gereksinimlerine koşan, 
süreçleri kolaylaştıran Enstitü Sekreterimiz Yakup 
Özdanon’a,

Programın başından itibaren destek ve katkılarını hep 
hissettiren,

118 T, 118 U, 118 R, 118 K, 118 E, 118 Y 
Akademilerimize,

İngilizce kaynakların tamamının Türkçeye 
tercümesinde görev yapan;

Nursel Uluçam, Başak Şefii, Hülya Arıkök ve Berk 
Bulgurlu kardeşlerimize sonsuz teşekkürler..

Eğitmen Adaylarımızın eğitmenlik yollarının aydınlık 
olmasını temenni ediyor ve yürekten başarılar 
diliyoruz…

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
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Avrupa Lions Quest - LQEM 
adını verdiğimiz toplantılar 

kapalı çalışma toplantıları; her 
ülkeden ülke direktörü (CD) ve 
varsa eğitim koordinatörünün ve 
sertifikalı eğitmenlerin katılımı 
ile sınırlı. Ocak ayının ikinci veya 
üçüncü hafta sonuna konuşlanan 
toplantılar her yıl bir başka 
ülke ev sahipliğinde yapılıyor 
ve kısmen LCIF tarafından 
destekleniyor. Toplantı gündemini 
ve oturumların yönetimini yapan 
Avrupa Koordinatörü görevini 
3 yıldır Danimarkalı PID Jorn 
Anderson’dan devralarak ben 
yapıyorum.
Bu yıl, 30 ülkeden 32 Ülke 
Direktörü ve Koordinatörü ve 54 
eğitmen toplam 86 katılımcı ile 
Varşova toplantısı bugüne kadar 
yapılan en büyük toplantı oldu. 
Türkiye’yi PDG Şima Sunder ve 
eğitmenimiz Rengin Erdoğmuş ile 
temsil ettik. 
LQEM ler sadece Avrupa da LQ 
nun gelişmesini sağlamıyor, LCIF 
e de çok katkı sağlıyor. Avrupa 
LQ ekibi programın lokomotifi 
haline gelmiş durumda. Bu 
nedenle LCIF başka Lion coğrafi 
bölgelerinde aynı toplantıları 
teşvik etmeye başladı. Halen 115 
ülke de olan LQ Lion yetkililerini 
yakında bir dünya toplantısında 
toplayan bir toplantı planlandı. 
Varşova toplantısında yeterli 
olmayan malzemeler – eğitmen; 

CD ve eğitim seminerleri 
rehber el kitapları, kurallar 
ve yönetmelikler tartışıldı, 
netleştirildi. 
UNODC yetkilisi 5 Balkan 
ülkesindeki pilot uygulama 
sonuçlarını paylaştı. Birleşmiş 
Milletlerin artık uyuşturucu 
ve suç a karşı LQ yu en etkin 
koruyucu olarak tanımladıkları 
ve pilot uygulamanın bunu 
kanıtladığını anlattı.  Yakında 
Ukrayna da da pilot ölçümlere 
başlayacaklar. 
İskandinav ülkeleri ve İtalya’nın 
geliştirdiği spor antrenörleri 
ve koçları için; Almanya’nın 
geliştirdiği dil bilmeyen mülteciler 
için LQ programları anlatıldı ve 
tartışıldı.
Leo programında LQ’nun önemi 
ve Leoların katılımı, GAD 
programlarında LQ nun gündeme 
okul dışı çocuk ve gençlik 
kamplarında LQ dan yararlanıldığı 
deneyimleri paylaşıldı. Avrupa 
GAD kamplarında LQ 
uygulanması kararlaştırıldı.
Helsinki Üniversitesinin 10 ülke, 
2000 öğretmen üzerinde yaptığı 
2 günlük LQ seminerlerinin 
algı değişiminin ölçüldüğü 
araştırması raporu sunuldu. 2 
günlük öğretmen eğitimlerinde 
10 ülke arasında en büyük olumlu 
değişimin Türkiye’de görüldüğü 
vurgulandı. LCIF in Harvard 
Üniversitesi ile de çalışmaya 

Nilgün Erdem Niord, PDG, Lions Quest Avrupa Koordinatörü

Varşova 2019 Lions Quest Çalışma Toplantısı

başladığı anlatıldı.
Tüsiad ile olan işbirliğimiz 
anlatıldı, hayranlık uyandırdı, 
Almanya yetkilileri yapacağımız 
uluslararası sempozyuma katılmak 
istediklerini beyan ettiler. 
yararlanacakları anlatıldı. 
Programın Lion içi ve dışı tanıtım 
ve pazarlaması çalıştaylar ve toplu 
grup çalışmalarında tartışıldı. 
Programın bir an önce ULKB 
programı olarak Lions 
hiyerarşisinde resmi bir LQ 
sıfatı ve pozisyonunun olması 
gerektiği, GYY larına mutlaka 
eğitimlerde LQ eğitimi verilmesi 
LCIF ve LCI’dan istendi. 
Almanların dil bilmeyen 
mülteciler için hazırladığı 
resimlerle işlenen LQ programı 
tanıtıldı. Bugüne kadar 75 seminer 
yaptıkları ve programı çok etkin 
buldukları anlatıldı.
2020 LQEM toplantısının Ocak 
3. hafta sonu Kiev de yapılması 
onaylandı.

T U R K E Y
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Atatürk’ü Sanatla Anladık…
Ayşegül İnceoğlu, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Sanatı çok seven ve sanatçıya verdiği değerle 
bilinen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yılı nedeniyle 
düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde bu kez 
müzikle, dansla, şiirle anıldı. Ahmet Adnan Saygun 
Sanat Merkezi’nde ‘Atatürk’ü Anmak ve Anlamak’ 
isimli bir gece düzenlendi. İzmir Bahar Lions Kulübü 
ve Konak Belediyesi işbirliği ile düzenlenen geceye 
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. 

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bahar Lions 
Başkanı Ayşegül İnceoğlu desteklerinden ötürü Konak 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür ederek, 
“Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından 
biri olan Lions’un Türk milletine en büyük hizmeti 
sunan, bu vatanı kurtararak cumhuriyeti kuran 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı 
kalacağımıza dair yemin ederek Lion oluyoruz” diyerek 
Atatürk’ün çocukları olarak O’na yakışır çalışmalarda 

bulunduklarını dile getirdi.

Konak Belediye Başkanı Sema 
Pekdaş da yaptığı konuşmada 
kuruluşun ve kurtuluşun 
kenti İzmir’de kuruluşun 
ve kurtuluşun büyük lideri 
Atatürk’ü hep birlikte özlemle, 
sevgiyle, hürmetle andıklarını 
belirterek, bu anmalara çok 
ihtiyacımız olan günlerden 
geçtiğimizi söyledi. Büyük 
Atatürk ve silah arkadaşları 
çökmüş bir ulustan modern bir 
cumhuriyet, yurttaşlık esasına 
dayanan bir devlet, hukukun 
üstünlüğüne dayanan bir 
yönetim şeklini hedeflediklerini 
dile getirerek, “Atatürk ve 
silah arkadaşları cephelerde 
savaştıkları gibi pek çok 
diplomatik başarıya da imza 
attı. Sanat olmadan modern 

bir cumhuriyetin olamayacağını bildikleri için bir 
taraftan hukuk devrimi, diğer taraftan laik, bilimsel 
eğitim ve sanatın yükseltilmesinin mücadelesini 
verdiler. Cumhuriyet insanı olmak; pek çok alanda 
özgür birey olmayı gerektiriyor. Özgür birey olmanın 
yolu da laik, bilimsel eğitim ve sanatı önceleyen 
eğitimden geçiyor. Atatürk giyimiyle, kuşamıyla, 
konuşmasıyla, davranışlarıyla her şeyiyle modern 
cumhuriyetin yurttaşı nasıl olunur, göstermek istemişti. 
Biz bunu göstermek istiyoruz. Bu karanlıkları ancak 
böyle aşabiliriz” diyerek etkinliğe destekten olmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmaların 
ardından Bahar Lions Başkanı Ayşegül İnceoğlu 
Pekdaş’a teşekkür plaketi verirken, Lions 118 R 
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zeynep Kocasinan 
da Ege Orman Vakfı’na Pekdaş adına yaptıkları fidan 
bağışının belgesi verildi.   
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Antalya Deniz Lions Kulübü’nden 
Ebru Dikmen Varol, Kulüp	Sekreteri

Antalya Deniz Lions Kulubü, Egitime Destek 
Projelerine devam ediyor. 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılı başında Antalya Bağımsız Çalışma Grubu 
Sorumlusu Hafize Yargıç ve gönüllüleri ile birlikte 
tespit edilen 70 maddi zorluk çeken okumaya hevesli 
dar gelirli aile çocuğu ögrenciler geometrik set, kalem, 
kırmızı kalem, silgi, kalemtraş, kalem kutusu, oyun 
hamuru ile dolu okul çantalarına kavuştu. Once 
Ucgen Mahallesi Giritli Park’ta velileri ile bulusarak 
cantalarini teslim edildi. Ardından Altınova Esen 

İlkokulu yönetici ve ogretmenleriyle birlikte diğer 
ögrencilerimize dağıtım yapıldı. 

Kulübümüz tarafından 1 Ekim 2018 Dünya Çocuk 
günü dolayısıyla Antalya Altınova Esen İlkokulu’ 
ndaki mevcut anasınıfının gelen talep doğrultusunda 
eksiklerini tamamlandı. Bebek, araba, lego, evcilik 
seti, dr muayene seti, oyun hamuru, kukla askısı 
vb oyuncaklar ile su sebili, elektrik süpürgesi ve 
oyun minderleri bağışçı aracılığıyla temin edildi ve 
düzenlenen bir törenle teslimatı yapıldı.

Kulübümüz, Dünya Diabet günün de Diyabet 
Farkındalığına dikkat çekmek amacıyla Antalya’nın 
en prestijli Bistro Cafelerinden Bigman’ın Lara ve 
Konyaaltı şubelerinde 14-21 Kasım 2018 tarihleri 
arasında 1 hafta süreyle kullanılmak üzere 3000 adet 
amerikan servisi tasarlatırıp bastırmıştır. Böylelikle 
üzerinde diyabet ile ilgili bilgilerin bulunduğu 
amerikan servisleri aracılığıyla en az 750 ailenin 
konuya dikkatinin çekilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca 
aynı tasarımların afiş versiyonları da bastırılarak 
Antalya’nın en önemli ana arterleri olan Antalya 
Muratpaşa Belediyesi Önü Otobüs Durağı ve 
Kale  Kapısı Tramvay Durağı reklam raketlerine 
yerleştirilmesi sağlanmıştır. Dönem Başkanı Ln. Deniz 
Yılmaz 1 hafta süre ile o bölgeden geçen yaklaşık 100 
bin Antalyalı ve turistte konu hakkında farkındalık 
bilinci oluşturulmasınınöngörüldüğünü belirtmiştir.  

Sağlık ve Diyabet 
Odası Açılışı

Tarsus Anıt Lions Kulübümüz, 19 
kasım günü Diyabet Haftası nedeniyle 
Tarsus Orta Okulunda sağlık ve diyabet 
odası açtı. Açılışı 118U Yönetim Çevresi 
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Cüneyt 
Erginkaya yaptı. Aynı gün zamanda okul 
öğrencilerine diyabet, önemi ve diyabet 
eğitimi konulu konferans verilmiştir. 
Konferansı Kulüp üyesi Esin Esen Delibaş 
vermiştir. Konferans sonrasında broşürler 
dağıtılmıştır. 

Müge Yarman, 2018-19	Dönem	Başkanı
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Cassandra Rotolo

Len Dompke’nin Chicago 
banliyösündeki evi yerel hastaneye 
arabayla sadece 12 dakika 
uzaklıktaydı ve ama bu yol 
Dompke’ye çok uzun geldi ve ona 
hayatının en zor anlarını yaşattı 
çünkü bu sürüşü yapmak sağlıksız 
alışkanlıkları ile yüzleşmek ve 
bunları değiştirmek anlamına 
geliyordu ve bu onun için hiç kolay 
değildi.

Dompke tip 2 diyabetin en üst 
sınırındaydı. Bunu, bir yıl boyunca 
her hafta - Elmhurst Hastanesi’ne 
gitmeden önce öğrenmişti. Bir şey 
değişmediyse, bu hastalıkla yaşayan 
400 milyon insandan biri olacaktı.

Bölge 1-J Lions kulübü, diyabeti 
önleme ve yaşam tarzına müdahale 
programı geliştirmek için Edward-
Elmhurst Health (EEH) ile 
ortak oldu ve Uluslararası Lions 
kulübünden (LCIF) 95.000 ABD 
Doları hibe aldı. Bu inanılmaz ekip 
çalışması sayesinde Dompke’nin 
yeni bir hayata sahip olması sağlandı.

Önlenebilir Bir Trend
Tip 2 diyabet, vücudun uygun 
şekilde insülin kullanmadığı bir 
hastalıktır. Diyabet, cilt,ve göz 
problemleri ve sinir hasarı gibi 
ciddi sağlık komplikasyonlarına 
neden olabilir. Kontrol edilmezse 
erken ölüme bile neden olabilir. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 
göre, diyabetle yaşayan insanların 
sayısı 1980’de 108 milyondu ve bu 
rakam 2014 yılında 422 milyona 
yükseldi ve halen artmaya devam 
ediyor.

İyi haber, diyet ve yaşam tarzı 
değişiklikleri ile tip 2 diyabetin 
önlenebilir olmasıdır. Lions 

Çeviren: Aslı Simin Kalkın

Diyabet: Lions Kulübü 
Global Bir Salgınla Savaşıyor

kulübünün konuya dahil olduğu 
nokta tam da burasıdır.

LCIF diyabet hibeleri 250.000 
ABD dolarına kadar sağlanabilir. 
Projeler tipik olarak, diyabetin 
önlenmesi, eğitimi ve bilgi sahibi 
olmayan topluluklar için tedavi 
erişimini sağlamaktadır. LCIF 
ayrıca SightFirst ile diyabetik 
retinopati programlarını da 
destekler. Lions kulübünün, 
bölgelerinin büyük ölçekli 
insani projeler geliştirmesine ve 
uygulamasına yardımcı olmak 
için aldığı hibe fonları hakkında 
daha fazla bilgi edinmek isterseniz 
lcif.org/Grants adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Lions Üyeleri Çağrılara Kulak 
Veriyor.
Len Dompke’in hayata dönmesine 
yardımcı olan program, “Sağlıklı 
Yaşamaya Hızlı Başlangıç”, 
diyabet riski altındaki düşük gelirli 
yetişkinlere eğitim ve kaynaklar 
sağlamaya odaklanıyor.

LCIF ve EEH’deki sağlık 
uzmanlarından sağlanan 95.000 
ABD doları tutarındaki hibeyle 
desteklenen Yerel Lions kulüpleri, 
programın başarısının ayrılmaz 
bir parçasıdır. Projede yer alan 
her Bölge 1-J Lions üyesi, 
diyabetin önlenmesini savunan, 
bilgilendirme toplantıları 
yapılmasını sağlayan, program 
katılımcılarıyla iletişime geçebilen 
ve fon sağlama etkinliklerine ev 
sahipliği yapabilen bir topluluk 
elçisi olmak üzere eğitilmiştir. İşte 
bu, Lions kulübünün en iyi yaptığı 
şeye klasik bir örnektir – hizmet 
etmek!

Len Dompke, ilk “Sağlıklı Yaşamaya Hızlı 
Başlangıç” dersinde giydiği pantolonu 
gösterirken kalıcı değişiklikler yapmak için 
ihtiyaç duyduğu destek için Lions’a duyduğu 
minneti de ifade ediyor. Edward-Elmhurst 
Hastanesi’nin fotoğraf paylaşım izniyle.

Lions, dünya çapında diyabetle yaşayan 
insanlar için yaşam kalitesini iyileştirme 
konusunda kararlıdır.
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Basit bir kan testi diyabet teşhisine yardımcı 
olabilir ve bir kurs ile kişiler daha sağlıklı bir 
yaşama geçirebilir.

Lions üyesi Patty Worden, 
“Sağlıklı Yaşamaya Hızlı 
Başlangıç” programı için 
gereken fonu yükseltebilmek 
için kulüp üyeleriyle birlikte 
özenle çalıştı. “A1C testine 
girdiğimde ve prediyabetli 
olduğumu öğrendiğimde oldukça 
şaşırdım. Programa geçtikten 
sonra adımlarımı izliyorum, 
daha fazla su içiyorum, daha taze 
yiyeceklerle besleniyorum. Daha 
iyi hissediyorum ve daha sağlıklı 
kararlar veriyorum ”diyor Worden. 
“Ayrıca, sınıf arkadaşlarımın Lions 
kulübümün desteği olmadan bu 
dersi alamayacaklarını bilmenin 
mutluluğunu da yaşıyorum. 
Toplumumuza bu faydayı 
sağlayabilmek için çok çalıştık. 
Lions üyesi olduğum için çok 
gurur duyuyorum! ”

İlham Verici Bir Başarı
Beklenmedik bir diz ameliyatı 
sonrası doktoru ile yaptığı 
görüşmeden sonra,61 yaşındaki 
Dompke, hayatını değiştirecek 
telefon görüşmesini yapmak için 
cesaretini topladı. İşleri tersine 
çevirmeye ve sağlıklı olmaya 
kararlıydı. Sonsuza dek.

Dompke kendi başına kilo 
vermeye çalıştı ancak bu 
başarısızlıkla sonuçlandı. “Sağlıklı 
Yaşamaya Hızlı Başlangıç” 
programı ihtiyacı olan yaşam 
kurtarıcısıydı. “Sonunda, her şey 
anlamlıydı: beslenme, egzersiz ve 
destek, denklemin eşit parçalarıdır. 
Program sadece bir diyetten daha 
fazlasıdır. Bu bir yaşam tarzı 

değişikliği ve bana değişiklikler 
için ihtiyacım olan araçları verdi. 
”diye açıklıyor Dompke. “Sınıflar 
ilginçti, materyallerin okunması 
kolay, hedefler gerçekçi, eğitmenler 
şefkatli ve akıllıydı ve kimse 
kimseyi yargılamıyordu.”

Dompke şimdi eski halinden 
yaklaşık 37 kg daha zayıf olarak 
her zamankinden çok daha güçlü, 
daha sağlıklı bir durumdadır. 
Hepsinden iyisi, Lions’un 
desteğiyle ve LCIF’ten hibe 
fonuyla, artık diyabet riski altında 
değildir.

 “Teşekkürler, Lions! Toplumumuz 
için hergün ne kadar iyi şeyler 
yapıyor olduğunuzu herkesin 
bilmesini istiyorum, ”diyor 
Dompke.

Ölçülebilir Etki
Tip 2 diyabet riski taşıyan 
bireylere, hem hastalığın 
üstesinden gelmek hem de 
genel sağlık ve yaşam kalitesini 
iyileştirmek için “Sağlıklı Yaşamaya 
Hızlı Başlangıç “e kaydolmaları 
teklif edildi. Program, bir yıldan 
uzun bir süre içinde 211 kişiyi 
taradı. Bu kişilerin % 8’i diyabetikti 
ve bunu bilmiyordu. Kalanların % 
31’i prediyabetikti. Prediyabetli 
olanların% 57’si programa katıldı.

Hem Lions Bölge 1-J, hem de 
LCIF tarafından desteklenen 
“Sağlıklı Yaşamaya Hızlı 
Başlangıç” programından, “CDC 
tanıma standartlarını karşılayan, 
kaliteli, kanıta dayalı bir programı 
etkin bir şekilde sunma” özelliği 

nedeniyle, iki kez, elit bir grubun 
diyabet önleme programları için 
alınıtılar yapılmıştır. Aslında, 
Illinois eyaletinde bulunan diğer 
bir hastane, bu onuru alan bir 
müfredat sunmaktadır. Neyse ki 
Dompke için Edward Elmhurst 
Hastanesi’ndeki program sadece 
birkaç dakika uzaklıktaydı.

Birlikte Fark Yaratalım

LCIF Diyabet hibe programı, 
toplumlarında diyabet farkındalığı 
ve yönetim girişimlerini 
geliştirmek isteyen Lions üyelerine, 
genellikle kendi bölgelerindeki 
diyabet organizasyonlarıyla 
ortaklaşa mali destek sunar. 
Lions üyeleri, diyabet kamplarını 
zenginleştiren ve genişleten, 
kapsamlı diyabet tarama 
etkinliklerini destekleyen, diyabet 
hizmetleri sunan yüksek kaliteli 
sağlık tesislerine erişimi ve sağlık 
uzmanlarının bilgilerini artıran 
etkili projeler için 250.000 ABD 
Dolarına kadar hibe fonu için 
başvuru yapabilir.

“Bu program, Lions kulübünün 
toplumda büyük bir fark 
yarattığının kanıtıdır. LCIF’i 
destekleyen dünyadaki tüm 
Lions kulüplerinin yardımıyla, 
hayatları sadece değiştirmekle 
kalmayan, aslında hayat kurtaran 
bir şey yarattık. Bu, birlikte 
başarabileceklerimizin sadece bir 
başlangıcı ”diyor Elmhurst Lions 
kulübünden Lion Jim Worden.

LCIF’nin, yaşadığımız ve hizmet 
ettiğimiz toplulukları hedef alan 
kapsamlı sağlık girişimleriyle, 
global diyabet hastalığına cevap 
vermekte nasıl önemli bir rol 
oynadığı hakkında daha fazla 
bilgi edinmek için lcif.org/BE100 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Abide Lions’tan Teknik Gezi

Abide Lions Kulübü, Yıldız Teknik üniversitesi 
Elektrik bölümü öğrencileri ve öğretim üyesi Engin 
Ayçiçek ile birlikte, Ömerli Sırapınar Köyünde 
faaliyette bulunan Ucal Kağıt Fabrikası’na teknik bir 
gezi düzenledi. Gezinin amacı öğrencilerimize geri 
dönüşümün ne olduğunu, kağıt oluşana kadar geçirilen 
evreleri yerinde ziyaret ederek, öğrencilerimizin 
bilinçlenmesini sağlamak, çevreye olan duyarlılığımızı 
göstermekti.

YTÜ Davutpaşa Kampüsünden öğrencilerin 
alınarak fabrikaya getirilmesi ve tekrar Üniversite’ye 
götürülmesi için otobüs tahsisini de Kadıköy belediyesi 
üstlendi. Yaklaşık 25 kişi olarak katılım sağlayan 
öğrencilerimize, fabrikada atık kağıtlardan nasıl gerçek 
kağıda dönüşmesini prosesi izleyerek gördük. Fabrika 
ziyaretinden sonra Polonezköy’de Ucal Kağıt Fabrikası 
sahibi Hakkı Ucal tarafından bir öğle yemeği verildi. 
Üye Murat Kumuşoğlu’da kulüp adına börek ve 
baklava getirerek ayrı bir katkı sağladı. 

Kitap Söyleşi ve İmza Günü 

Bursa Hisar Lions Kulübü, 11 Aralık 2018 tarihinde 
Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Azizoğlu 3. 
Sınıflarının 120 öğrencisine, daha önce temin edilerek 
dağıtılan kitabın yazarı ve resimleyen çizerinin 
katılımlarıyla bir söyleşi ve imza günü düzenledi. 
“Kuzey’in Maceraları» isimli kitabın yazarı Mevlüt 
Soysal ve Resimleyen Çizer›i de Selgün Türköz. 
Öğretmenlerin bizleri yönlendirmesi ile 1 hafta 
önce dağıtılan kitaplar çocuklar tarafından okundu, 
sınıfta kitap hakkında etkinlikler yapıldı. Bu sebeple 
etkinlik gününde yapılan söyleşide çocukların katılımı 
ve soruları olağanüstüydü. Çocuklara okuma sevgisi 
aşılamak, kitabın yazarı ve çizeri ile bir araya gelerek 
okuma sonrası duygu ve düşüncelerini dile getirecekleri 
bir etkinlik yapmak hedefi gerçekleştirilmiş oldu.

Serkan Sapan, Kulüp	Sekreteri

Bizim Köyümüz…
Alanya Lions kulübü olarak “bizim 
köyümüz” projesi çerçevesinde Antalya 
Gündoğmuş ilçesi “ T. C. Köprülü 
Ayşe Güven İlkokulu ve ortaokulunda 
“29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı” 
kutlamasında kulüp üyesi Mevlüt 
Güven tarafından bir konuşma yaparak 
temsil edildi. Okul öğrencilerine atatürk 
resimli tşörtler ve diğer aktiviteler yiçn 
gerekli malzeme ve giyecekler okul 
yöneticilerine teslim edildi.

Okul; antalya ili gündoğmuş ilçesi 
köprülü mahallesinde olup (narağacı, 
ortaköy, kayabükü (çündüre), akyar 
(balur), çamlıalan, yeniköy, karaköy, 
bedan, çaltı, eskibağ, balkaya (semet) 
mahallelerinin öğrencileri de bu 

okulda eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir. Okul 2002 yılında 
Mevlüt Güven tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına teslim 
edilmiştir. Okul Alanya’ya 72 km Gündoğmuş’a 32 km Antalya’ya  175 
km mesafede olup zor şartlarda eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Okulda fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve akıllı tahta sistemi 
bulunmaktadır.
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Ankara Çukurca Leo Kulübü’nden Örnek Aktiviteler 
İrem Arıkan, 2018-19	Leo	Kulüp	Başkanı

“Ajandalar Defter Olsun” Projesi
Her sene evimize, çalıştığımız şirketlere yeni yıl 
itibariyle promosyon veya hediye amaçlı birçok 
ajanda gönderiliyor; bunların büyük bir bölümü 
kullanılmadan ya çöpe atılıyor ya da dolaplarımızda 
‘bir gün lazım olur’ diyerek atıl biçimde unutulup 
gidiyor. 

Etkinliğimizi böylesine önemli bir günde yapmayı 
planlarken; Decathlon, JCI ve Siyamder gibi 
toplulukların da “Dünya Çöp Toplama Günü” 
kapsamında çöp toplamak ve çevre temizliği 
konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 
Seğmenler Parkı’nda bir araya geleceğini öğrendik. 
Böylelikle, farkındalık yaratma amacımızı, daha 
kalabalık bir ekiple birlikte oldukça başarılı bir şekilde 
gerçekleştirmiş olduk.

Dünya çapında tüm gün süren çöp toplama 
etkinliklerinin ardından sosyal medyada paylaşılan 
fotoğraflar her ne kadar ilham verici olsa da, her gün 
geçtiğimiz yerlerde ne kadar fazla çöp olduğunun 
kanıtı aslında... Fakat “Torbada Çöpün Olsun” sloganı 
ile yola çıkan bütün doğaseverler ile beraber yapılan bu 
aktivite sonunda, toplumun konu ile ilgili duyarlılığı 
artırılmış, parkta bulunan bireylerin bilinçlenmesi 
sağlanmış ve toplamda 290 kg çöp toplanmıştır.

“Kedi Evi Yapımı” Projesi
Bu sene beşincisini yapacağımız “Kedi Evi Projemizi” 
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne ithafen 
7 Ekim 2018 Pazar günü saat 15:00’te Seğmenler 
Parkı’nda buluşarak hayata geçirdik! Sokaktaki 
minik dostlarımızın soğukta sığınabilecekleri alanlar 

Ankara Çukurca Leo Kulübü olarak, bu 
kullanmadığınız ajandaların; ihtiyaç sahibi 
çocuklarımız için birer defter olması için, “Ajandalar 
Defter Olsun” projesini bu yıl 6. kez devam ettiriyoruz. 
İlk aşama olarak, toplamış olduğumuz 600 ajandamızı 
27 Aralık Lions Ortaokulu’na teslim ettik. Tüm yıl 
sürecek olan ajanda toplama sürecimiz ise devam 
etmektedir. Bbiriktirmiş olduğumuz 1000’den fazla 
ajandayı ise ihtiyacı olan bir başka okula teslim 
edeceğiz. 

Seğmenler Parkında Çöp Toplama Etkinliği
DÜNYA ÇÖP TOPLAMA GÜNÜ’nde doğayı, 
yeşil alanlarımızı ve doğal güzelliklerimizi korumak 
ve temiz tutmak amacıyla, bu yıl üçüncüsünü 
düzenlediğimiz ve biz Çukurca Leoları için 
gelenekselleşen Sosyal Sorumluluk Projemizde, 
“Seğmenler Parkı’nda Çöp Toplama” etkinliğimizi 
gerçekleştirdik. yaratmak adına, buluşup keyifli bir şekilde geçirdiğimiz 

etkinliğimiz sonrası, toplumsal farkındalık yaratmak 
adına küçük de olsa bir adım attığımızı düşünüyoruz. 
Etkinliğimizi halka açık bir parkta yaptığımız için, 
bizleri gören bilinçli bireyler de merak ederek, yapmış 
olduğumuz projeyi desteklediler. Sınırlı bütçe ve 
basit malzemelerle dahi olsa sokaktaki dostlarımız 
için hepiniz birer kedi/köpek evi yaparak, en azından 
kendi mahallenizde sizler de bizim gibi farkındalık 
yaratabilirsiniz. 
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21 Aralık gecesi 1 sanat-3 hayat-3 kadın adlı bir 
konsept, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü 
terasında gerçekleşti. Aile ve Kadın koordinatörü Ln. 
Sema Yazgan önderliğinde Yeni Etiler ve Çamlık 
Lions Kulüpleri ev sahipliğinde düzenlenen kültürel  
gecede Çamlık Lions Kulübü Başkanımızın kızı 
ve aile üyemiz caz piyanisti Şebnem Özer Akten 
piyanoda,Yeni Etiler Kulübü üyesi Suna Pekiner in 
kızı Yeşim Pekiner solist ve gitar çalan Pelin Hanım 
a şiltleri verildi. İki Ayrı bölgeden iki kulübün 
gerçekleştirdiği bu aktivitenin sonunda geçmiş dönem 
genel yönetmeni Tuba Tengiz Yılmaz geçen dönem 

1 Sanat-3 Hayat-3 Kadın  

Çamlıbel Lions Kulübü, “Kadınım, Bireyim, 
Özgürüm” konulu Dönem Projesini, 16 Ocak 2019 
tarihinde Mersin 6. Bölge Kulüpleri ile ortak olarak 
gerçekleştirdi. TEDX Uzmanı olan Özlem Fındık 
Mersin Mezitli Kent Konsey salonunda bir sunum 
gerçekleştirildi. Sunum, salonu dolduran katılımcılar 
tarafından ilgi ve beğeni ile izlendi.

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü’nden
Gülsüm Akbulut, 2018-19	Dönem	Başkanı
Şenay Turan, Geçmiş	Dönem	Başkanı Kulübümüz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü aktivitesi 

olarak, 11.Aralık Salı günü, Mersin-Zihinsel Yetersiz 
Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı “Ziçev”de eğitim 
ve rehabilitasyon gören engelli bireylerin ailelerinin 
istekleri olan bilgilendirme seminerini gerçekleştirmiştir. 
Seminer, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Psikiyatr Dr. Özlem Uzun tarafından verildi. 
Seminerin ana başlığı “stresle başa çıkma yöntemleri” 
olmasına rağmen, katılımcıların birçok farklı sorunları 
ile ilgili soruları oldu. 

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü, 25 Aralık 2018’de 
Mersin Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde 
tedavi görmekte olan çocuklara, yeni yıl armağanları 
götürerek, minik kalplere sevgi ile dokundular.

Kulübümüz üyeleri, 26 Aralık 2018 günü, Mersin 
İkinci Bahar Huzur evini ziyaret ederek, değerli 
büyüklerimize yeni yıl armağanları götürdüler. Ayrıca 
kutlama şenliği ile büyüklerimizin yorgun yüreklerine, 
sevgi ve saygılarımızla güzel bir gün yaşatmaya çalıştık.

uluslararası birincilik ödülünü Çamlık Kulübü adına 
takdim etti. Gecenin sonunda yeni yıl çöreğimizi 
keserek kutlama yapıldı.
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Yetenek Lions-4
Nurdan Pakoğlu, 2018-19	Dönem	Başkanı

İzmir Gündoğdu Lions Kulübünün 4 yıldır 
gerçekleştirdiği   ‘marka projeleri’ ‘’YETENEK 
LİONS-4’’ Yarışması 15 Aralık Cumartesi 
akşamı Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezinde 
gerçekleştirildi. Sanat dünyasının tanınmış 
simalarından Uğurkan Erez, Armağan Çağlayan, 
Neslihan Yargıcı, Şenay Düdek ve Ertanü Kayıtken’in 
Jüri üyeliği yaptığı bu çok özel gecede, Lion’lar 
yeteneklerini sergilerken, izleyiciler keyifli, unutulmaz 
ve eğlenceli anlar yaşadılar. 118R Yönetim Çevresinden 
Lionlar profesyonelleri aratmayacak performanslarıyla 
eğlenerek hizmet etmenin güzelliğini gösterdiler. 
Karşıyaka Belediyesi ve Sponsorların destekleriyle 
gerçekleşen bu özel gecenin geliri Okul Öncesi 
Eğitime destek olarak kullanılacak. 

Gecenin sunuculuğunu harika enerjileriyle Gözde 
Yener Birman ve Hakan Doğanay üstlendiler. Geceye, 
konuk sanatçı olarak popüler Müziğin güçlü ismi 
Solist Sayın Derya Bedavacı ve Caz Vokal Dilek Sert 
Erdoğan katıldılar.

Yetenek Lions Komitesi, İsmail Pakoğlu başkanlığında 
Işılay Ergun Dede, Berk Nazlı, Cenk Ömercikoğlu ve 
Tülay Özkan’dan oluştu. 

Yarışmanın ana sponsorluklarını, Karşıyaka Belediyesi, 
İzka İnşaat-Azat Yeşil, Hürtürk Ailesi ve İsmail 
Pakoğlu üstlendiler. Karşıyaka Belediyesinin de 
destek verdiği bu önemli organizasyonda Karşıyaka 
Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar, 
Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü Nail Çetin, 118R Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmenimiz Zeynep Kocasinan ve çok sayıda Lion 
ve Leo katıldılar.

Renkli performansları için yarışmacı olarak katılım 
ve destek veren birbirinden değerli kulüplerimize ne 
kadar teşekkür etsek azdır.

Yarışmada Pergamon Lions Kulübü adına yarışan 
Sirtaki Grubu birinci, Alsancak Lions Kulübü adına 
yarışan Sadi Uğur Damcı ikinci, Belkahve-Bornova 
Lions Kulübü adına yarışan Ozan Elbir’de üçüncü 
oldular. 
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Gemlik Lions Kulübü Aktiviteleri
Dinçer İkiz, Kulüp	Sekreteri

30 Eylül 2018 / Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi 
sakinleri ağırlama aktivitesi
Huzurevi etkinliğimize kurumdan 26 yaşlımız, 6 
kurum personeli ve kurum müdürü katılmıştır. Bu 
etkinliğe kulübümüzden, eşlerimizle birlikte 16 kişilik 
katılım sağlanmıştır

kurucu ortağı Hakan Oktay tarafından “Endüstri 4.0 
da Z Kuşağının Yeni Denizleri” semineri verilmiştir. 
Yapılan seminerde dünyada  dünden bugüne sanayi 
ve üretim alanındaki değişimlere kuşaklar bazında 
yer verilmiştir. Y kuşağı ve 2000 yılı sonrası doğmuş 
olan Z Kuşağının dünyaya, iş hayatına bakışını ve iş 
verenlerin bu kuşaklardan neler bekledikleri üzerine 
eğlenceli bir sunum gerçekleşmiştir.

Bu seminere yaklaşık 150 kadar öğrenci katılım 
sağlamış olup, seminer sonrası 10 öğrencimize çekilişle 
kitap hediye edilmiştir.

6 Aralık 2018 / Mithat Enç Zihinsel Engelliler Ortaokulu 
Ziyaretimiz.
Gemlik Lions kulübü olarak 06 Aralık 2018 tarihinde 
Mithat Enç zihinsel engelliler ortaokulu öğrencileriyle 
güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik. Engelli 
çocuklarımızla oyunlar oynayıp eğlenerek, onlara 
çeşitli eğitici kitaplar ve oyuncaklar hediye ederek tüm 
sınıflara yaptırmış olduğumuz pastaları çocuklarımızla 
birlikte yedik.

Gemlik Manastır lokasyonunda bulunan Saklı Bahçe 
Kafe’de Huzurevi sakinlerimizle birlikte güzel ve neşeli 
bir gün geçirerek yaşlılarımızla sohbetler edilmiş ve 
onlara verdiğimiz değer en üst düzeyde gösterilmiştir. 

8 Ekim 2018 / Dünya LİONS Hizmet Günü Aktivitesi
Bursa Kent meydanında Kızılay’a ait mobil araçta 
düzenlenen kan verme etkinliğine diğer Lions 

kulüpleri ile birlikte katılım sağladık, aynı zamanda 
Göz Nuru projesinde göz taraması aktivitesinde 
bulunduk. Bu aktivitede 42 Ünite kan toplanmış ve 
ücretsiz göz kontrolleri taraması yapılmıştır.

3 Aralık 2018 / Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
MYO Lojistik, Dış Ticaret ve Denizcilik öğrencilerine” 
Endüstri 4.0 da Z Kuşağının Yeni Denizleri” semineri 
verildi 
Gemlik Lions kulübünün destek ve sponsorluğunda 
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu 
öğrencilerine 4CEOYönetim Danışmanlığı Tic. Aş. 
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GÜNCELLEME

LİONS İleri (LCI	Forward)

Evrensel iletişim ağı daha geniş bir kitleye erişim sağlar. 
Lionlar, tek başına yapabileceklerimizden çok daha fazlasını 
beraber yapabileceğimizi bilir. Bazen yardım eli kendi topluluğumuz 
içinden bize ulaşır. Bazen de dünyanın öbür ucundadır.

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

Filipinler’de bir okula yeni bir sınıf 
kazandırmak için kulüpler bir araya 
geldi.

Japonya, Aichi’deki Kariya Lions 
Kulübü, Filipinler’in Marilog, Davu 
şehrindeki Datu Lompipi İlköğretim 
Okulu 7. Sınıf öğrencileri için bir sınıf 
binasının yapımı için 1.300.000.00 
Php (24.500 Amerikan Doları) 
bağışladı. Japon Lionlar, öğrenciler için 
öğrenmeye elverişli tesisleri sağlamak 
için Davao City’de bir ev sahibi Lions 
Kulübü arayışına geçti. Davao City 
Maharlika Lions Kulübü davete 
cevap verdi ve sınıfı inşa edecek yerel 
bir müteahhit buldu. Davao Şehri 
Maharlika Lions Kulübü gönüllüleri 
daha sonra kulüpler arasındaki 
dostluğu ve projenin tamamlanmasına 
olan isteği pekiştirmek için Japonya, 
Aichi, Kariya’daki Japon Lionları 
ziyaret etti. Sınıfın yapımı Haziran 
ayının ikinci haftasında tamamlandı. 
Beş Kariya Lion gönüllüsü, 24 Haziran 
2018 tarihinde Davao Şehrindeki 
açılışına katıldı.
Kariya Lionları, bu yüzyıllık vasiyeti, 
Davao Şehri Maharlika Lionlarının 
desteği olmadan tamamlayamazlardı. 

Başka bir klüp ile ortaklaşa çalışmak verilen hizmetleri 
nasıl genişletir?

Bu, Uluslararası Lions  Kulübü’nün, dünyanın herhangi bir yerindeki 
toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışan küresel bir 
gönüllü ağı olduğunun gerçek bir kanıtı olmuştur.
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İzmir Menemen Kubilay 
Lions Kulubü’den İki 
Miras Proje
Serpil Güleҫyüz, 2018-19	Dönemi	Baṣkanı
Faika Evrim Uysal, Dönem	Sekreteri

Tarihe adını yazdırmış devrim şehidi Kubilay ile 
insanlığa hizmet etmek için İzmir Menemen Kubilay 
Lions Kulübü, kuruluşundan günümüze birçok sosyal 
sorumluluk projesinde yer almıştır. Kuruluş yeri 
ve misyonu gereğince, Menemen merkezli olmak 
üzere, İzmir ili ve çevresine aynı zamanda coğrafya 
gözetmeksizin ağırlıklı olarak eğitim ve sağlık 
alanlarında ve de öncelikli hedef kitlesi kadın ve çocuk 
olmak üzere çeşitli faaliyetlerle yardıma ihtiyacı olan 
herkese hizmet etmektedir.

için uygun bir ortam yaratmak amacıyla hayata 
geçirilmiştir.

Kulüp üyeleri tarafından, Güzelbahçe Halk Eğitim 
Merkezi bünyesindeki bakım ve eğitim odası ihtiyaç 
dahilinde sağlık sertifikalı oyuncaklar temin edilmiştir. 
Zehirli ve kanserojen oyuncaklardan kaçınarak 
güvenli ve doğal içeriklere sahip oyuncakların 
satın alınmasını desteklemek, bu konuda eğitim 
kurumlarında farkındalık ve bilinç yaratmak isteyen 
kulüp başkanı Serpil Güleçyüz, eğitimci kimliği ve 
halk eğitim merkezlerinde yıllarca yönetici olarak 
çalışmış olmanın verdiği deneyimle, okul sağlığı 
konusunda yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak 
çocukların sağlık ve eğitimlerinin geliştirilmesinin 
önemini vurgulamaktadır. Güleçyüz ve kulüp üyeleri, 
sağlığın eğitim üzerindeki etkisine dikkat çekmek 
amacıyla bu alanda farkındalık çalşmalarına ağırlık 
vereceklerini ve düzenleyecekleri eğitim seminerleri 
ile toplum üzerindeki okul sağlığı algısını Avrupa 
normlarıyla uyumlu bir biçimde geliştireceklerini dile 
getirmektedirler.

Kulübün ilk miras projesi olan ve geçtiğimiz ay 
gerçekleştirilen Güzelbahçe Halk Eğitim Merkezi 
Aşçılık ve Pastacılık Meslek Edindirme Atölyesi, 
yeniden düzenlenerek yıpranmış mutfak araç ve 
gereçlerinin yenilenmesi ve eksik ihtiyaçlarının 
temini sağlanmıştır. Baştacı kadınlarımız; kadın ve 
çocuk eğitimi, meslek edindirme, halk sağlığı üzerine 
farkındalık çalışmaları, kültür-sanat alanında kadın 
emeğini destekleyici etkinliklerin artmasıyla birlikte 
Türk Lions’unun desteğiyle daha da güç ve başarı 
kazanacaktır.

Sorun çaresizlik değil isteksizliktir. Nerede bir ihtiyaç 
sahibi varsa bizler Lion olarak her daim her yerde 
hizmete hazırız. Çünkü biliyoruz ki biz istersek 
mucizeler çiçek açar. Yeter ki isteyelim ve harekete 
geçelim.

2016 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Güzelbahçe 
Halk Eğitim Merkezi Aşçılık ve Pastacılık Meslek 
Edindirme Atölyesi ile 2017 yılında yaptırılan 
Menemen Halk Eğitim Merkezi Aşçılık ve Pastacılık 
Meslek Edindirme Atölyesi, kulübün sürdürülebilir 
miras projeleridir. Mirasa değer katmak ve geliştirmek 
adına 2018 yılında Güzelbahçe Halk Eğitim 
Merkezi bünyesindeki çocuk bakım ve eğitim odası, 
halk eğitim merkezine meslek edinmek için gelen 
annelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri 
ve çocuklarının eğitimleri ile sağlıklı gelişimleri 

18

T U R K E Y

L ION  |  LIONSTURKIYE.ORG



Mersin Çamlıbel Her 
Zaman Önde
Gülsüm Akbulut, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Çamlıbel Lions Kulübü tarafından, Bitlis Dideban 
Ortaokulu’ndan gelen talep üzerine ve  birçok 
çocuğumuza yeni yıl sevinci yaşatmak için, Dünya 
klasik Kitap serisi, atkı-bereler, iç çamaşırları, eldiven, 
ayakkabı, kazak, ceket gibi iç ve üst giyim eşyaları 
gönderildi.  Kulüp üyelerimiz ve dostlarımızın el 

emekleri ve göz nurlarıyla tamamladığı eşyaları 
kolilerken kulüp üyeleri çok mutluydular. Çünkü 
kış mevsiminin hem uzun hem de yoğun yaşandığı 
doğudaki çocuklarımızın ısınmalarına ve mutlu 
olmalarına vesile olmak yüreklerimizi ısıtıyordu. 
Ayrıca, kutlayacakları Yerli Malı haftası için, çeşitli 
kuruyemiş ve meyveler göndererek de okulumuza 
destek sağlamış olduk.

Mersin 2. Bahar Yaşlı Bakım evini ziyaret edildi. Önce 
büyükler ile birlikte sabah kahvaltısı yapıldı. Gönüllü 
kuaförler, yaşlıların el-ayak ve saç bakımlarını yaptılar. 
Tespit edilen ihtiyaç listesindeki hediyeler tek tek 
ktakdim edildi. Anlatmaktan hoşlandıkları anıları 
dinlendi. Şarkılar ve türkülerle coşuldu. Her biri değer 
taşıyan yaşlılarla, duygusallık, mutluluk ve güzellikler 
birlikte yaşandı. 

Sağlık ve Diyabet odası yapımına fon oluşturmak için, 

Lion ve dostlarla birlikte 2 günlük Gaziantep, Halfeti 
ve Urfa gezisi düzenlendi. Sosyal ve kültürel aktivite 
niteliğindeki gezi, amaca uygun oldu.  

Diyabet farkındalığı ve bilinçlendirme amacıyla 
Mersin Palm City AVM’de stand kuruldu.  Mersin 
Şehir Hastanesi Diyabet hemşiresi Rabia Dölek 
tarafından şeker ölçümü yapıldı.  Bu sayede, diyabetli 
olduğunu bilmeyen 15 kişi gerçeği öğrendi. Ayrıca, 
yakalara 250 adet “mavi farkındalık kurdelası” takıldı. 

22 Kasım’da Mersin Bahriye O.O ve Mersin Pirireis 
O.O’da olmak üzere 2 adet Diyabet ve Sağlık Odası 
Açılışı yapıldı.  Bahriye Okulu’ndaki oda, Kulübümüz 
tarafından, Pirireis Okulundaki oda ise, Kulüp Üyemiz 
Aybükem Gönen’in 2018 Ağustos ayında vefat 
eden kızkardeşi Gülsün Akbıyık adına, evlatlarının 
sponsorluğu ile kulübümüz tarafından açıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile Alsancak 
Lions Okulu Müdürüne, tüm öğretmenlerimizi 
temsilen, Mustafa Kemal Atatürk’e ait kitap seti, 
odasınada, İçerisinde Ata’mızın Portresi olan Duvar 
Saati armağan edildi.

26 Kasım’da, Mersin Alsancak Lions Ortaokulunda 
öğrenim gören 350 öğrencinin, Mersin Büyükşehir 
Gezici Diş Polikliniği doktorları ve sağlık 
çalışanlarınca, diş taramaları yapılarak, tedavi görmeleri 
gereken çocukların bilgileri okul idaresi ile paylaşıldı 
ve gerekli tedavilerinin üstlenileceği bildirildi. Ayrıca 
Diş Hekimi PDG Nedret Yılmaz tarafından ağız ve 
diş sağlığı eğitimi verildi. Bütün çocuklara, büyük boy 
diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.
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Salzburg’daki Evsizler için 
Yeni İmkanlar Doğuyor
Jamie Konigsfeld

Bir erkek ayda 500 Euro’ya küçük bir barınakta yerin 
üstünde bir yatak ile kalıyor. Başka hiçbir mobilyası 
veya banyo yapmak imkanı olmayan bir barınak. Bu 
yeni evi bir insana hiç de yakışan bir ev değil.

Salzburg, Avusturya’daki barınma programına göre 
yepyeni bir bina 55 evsizin hayatlarını yeniden 
oluşturarak, yeni bir yol çizmelerine imkan tanıyor. Bu 
program bölge evsizlerinin kendilerini sosyal yaşama 
entegre etmelerine yardımcı olacaktır. Lionlar ve 
Lions Kulüp Uluslararası Vakfı’nın destekleri ile bu 
apartmanlar tamamıyla döşenmiş ve yaşamları için 
ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlara sahiptir. 1 Ekim 
2018 tarihinde bu apartman kapılarını sakinlerine açtı.

Salzburg’da 1700’den fazla kişinin, 2017 ‘de 
FEANTSA’nın yaptırdığı bir araştırmaya göre evsiz 
olduğu tespit edilmiştir. FEANTSA (evsizlik sorunu 
ile mücadele eden vakıf )’ya göre 1700’den fazla insan 
arkadaşları, barınaklar veya hostellerde başlarında 
bir çatı olmaksızın yaşamak zorunda kalmaktadır. 
Bunların 270 kişisi de çocuklardır.

Salzburger Studentenwerk (yerel yardım vakfı), 
55 daireli bu binayı yaptırmış ve sakinlerin 36 ay 
yaşayabilmeleri ve bu sırada iş ve hayat yardım 
danışmanları (koçları) ile çalışmalarına olanak 
sağlamıştır. Bu binanın yapım maliyetinin bir kısmı 
Salzburg eyaleti ve kamu desteği ve bri kısmı da 
banka kredileri ile sağlanmıştır. Ancak binanın 
içine konulacak ince işler ve mobilya için para ne 
yazık ki yoktu. Salzburg’da buluna Lions ve Rotary 
kulübü sayesinde tüm daireler tamamıyla ince işleri 
tamamlandı ve mobilyaları alınabildi. Lionların Bölge 
114-W ekibi sayesinde de LCIF’den ilave 50,000 
ABD Doları yardım yapıldı. Şimdi her dairede mutfak 
tezgahı ve lavabosu, mutfak dolapları, sandalye ve 
masalar, yataklı bir kanepe ve dolap bulunmaktadır. 
Her dairenin sakini dairenin sadece operasyonel 
masraflarını karşılamaktadır.

Eylül ayı sonu itibariyle 
170 kişi bu apartmanlarda 
yaşamak için başvuruda 
bulunmuştur. 16 Ekim’de 55 
kişi -bu rakamın 3’de biri- 
evlerine yerleşebilmiştir.

Hansjörg Brunner, projenin 
başkanı bu şekilde insanların 
hayatına bir istikrar getirmiş 
olmaktan dolayı gurur 
duyuyor. Sadece Lionlar ve 
Lions Kulüp Uluslararası 
Vakfı’nın finansal destek 
sağlayabilmiş olmasından 
değil aynı zamanda kendi sosyal ağlarına da bu 
konuyu yayarak, ilave destek sağlanmasına katkıda 
bulundukları için gururlanmaktadır.

Barınma ihtiyacı için bu yeni fırsatın sunulması için 
daha uygun bir zaman olamazdı zira Salzburg’da 
yaklaşan kış mevsimi ile sıcaklıklar ortalama 20oF. Bu 
binanın sakinleri bundan sonra güvenle yaşadıkları bu 
dairelerde aynı zamanda tam zamanlı çalışabilecekleri 
bir iş sahibi olabilmek için ihtiyaçları olan desteği 
görecekler. Lions kulübü, bu kişilerin iş bulabilmesi, 
gerekli eğitim ve öğretimi alabilmeleri konusunda da 
bu projenin takipçisi olacaktır.

Küresel Vakfımızın yardımlarıyla, bu projeden 
ortalama 100 kişi, 3 yıl boyunca yararlanacaktır. 
Kampanya 100’ün nasıl risk altında, yaşlı, kadın, yetim 
ve sosyal ve ekonomik faktörlerden olumsuz etkilenmiş 
diğer insanların yardımına yetiştiği ve destekleyici 
programlarla ihtiyaçlarına karşılık verdiği konusunda 
detaylı bilgi almak için LCIF.org/BE100 sitesini 
ziyaret edebilirsiniz. 

Çeviren: Gülşah Sağbaş
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İzmir Güzelyalı Hatay 
Lions Kulübü’nden…
İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübü, 4 Eylül 2018 
tarihinde Buca Kaynaklar Köyü’nde yaşayan 120 
kadına İzmir İrenbe Kadın Sağlığı Merkezi işbirliğiyle 
kadın sağlığı ve diyabet ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulübümüz tarafından yaptırılan İzmir İli Hatay 
semtinde bulunan Sarmaşıklı Güzelyalı Lions 
Parkında 17 Eylül 2018 tarihinde Dünya Çevre Günü 
Etkinlikleri kapsamında, üyelerimiz tarafından park 
temizliği yapıldı.

23 Ekim 2018 tarihinde Kulübün yaptırmış olduğu 
Gaziemir Aslanlar İlkokulu’na kıyafet, gıda paketi ve 
okula sağlık malzemeleri yardımı yapıldı.

9 Ekim 2018 tarihinde İzmir İli Buca ilçesi Kaynaklar 
Köyü’nde yaşayan vatandaşlara Batı Göz, Göz Sağlığı 
Merkezi doktorları işbirliği ile Göz Tansiyonu, 
Glokom, Sarı Nokta başta olmak üzere göz sağlığı 
hakkında bilgi verilmiş olup maddi sıkıntılar yaşayan 
kişilerin tetkik ve tedavileri yaptırıldı.

İzmir Gündoğdu Lions Kulübünün 4 yıldır 
gerçekleştirdiği ‘marka projeleri’ ‘’YETENEK 
LİONS-4’’ Yarışması 15 Aralık Cumartesi 
akşamı Bostanlı Suat Taşer Gösteri Merkezinde 
gerçekleştirildi. 

Sanat dünyasının tanınmış simalarından Uğurkan 
EREZ, Armağan ÇAĞLAYAN, Neslihan YARGICI, 
Şenay DÜDEK ve Ertanü KAYITKEN’in Jürilik 
yaptığı bu çok özel gecede, LİONLAR yeteneklerini 
sergilerken, izleyiciler keyifli, unutulmaz ve eğlenceli 
anlar yaşadılar. 118-R Yönetim Çevresinden Lionlar 
profesyonelleri aratmayacak performanslarıyla 
eğlenerek hizmet etmenin güzelliğini gösterdiler. 
Karşıyaka Belediyesi ve Sponsorların destekleriyle 
gerçekleşen bu özel gecenin geliri Okul Öncesi 
Eğitime destek olarak kullanılacak.

Dönem Başkanı Nurdan Pakoğlu Kurucu Başkanları 
Berk Nazlı’nın sloganıyla ‘’Keyifle Hizmete Devam’’ 
edeceklerini belirtti.

Nurdan Pakoğlu, 2018-19 Dönemi Başkanı

Lionlar Okul Öncesi 
Eğitime Destek İçin 
Yarıştılar...

T U R K E Y
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Genç Nicomedia Lions 
Çalışmalarını Hızlandırdı
Ümit Tezgiden, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Atatürk’ün Bilinmeyen Fotoğrafları Sergisi; Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, 
Kulüp Başkanı Ümit Tezgiden ile tarihçi-yazar 
Ahmet Gürelin birlikte hazırladıkları Atatürk’ün çok 
az bilinen fotoğraflarından bir sergi açarak Kocaeli 
halkına sunuldu.  Bu sergide Kocaeli VM Medical 
Park hastanesi ev sahipliği yaptı. 

Cumhuriyet ve Kazanımları Semineri; tarihçi-yazar 
Ahmet Gürel konuğumuz olarak yine Kocaeli VM 
Medical hastanesinde Cumhuriyet ve Kazanımları adlı  
bir seminer-söyleşi programı yaptı. 

Birlikte El Ele Diyabete Güle Güle Etkinliği; Kocaeli 
Nicomedia Lions Kulübü & KOBİDOS & 
Performans 41& Kocaeli VM Medical Park Hastanesi 
birlikte 14 Kasım Diyabet günü ve haftasını bir 
dizi etkinlikle karşıladılar... Bu etkinliklerden ilki 
bölgemizin iki bisiklet derneği ve bir sağlık kuruluşu 
ile birlikte “Diyabet Spora Engel değil” farkındalığını 
yaratmak. Bu farkındalıkla ilgili kamuoyu oluşturmak 
için pedal çevrildi. Tur Kocaeli VM Medical hastanesi 
önünde bitti. Sürüşe katılan sporcu ve halkımız için 
kurulan standlarda diyabet ölçümü yapıldı. Ölçüm 
sonrası bir şenlik havasında etkinliğimiz sona erdi. 

Uyuşturucuyla Mücadele; Uyuşturucu ile Mücadele 
Eylem Planı Faaliyetleri kapsamında Kocaeli Valiliği, 
Turizm ve Kültür İl Müdürlüğü, Spor İl Müdürlüğü, 
Kocaeli Hayata Dönüş Derneği ve Eda Gizem 
Cengiz yönetimindeki Seyrü Zeyrek Tiyatro Grubu 
ile ortak ve paydaş olarak ‘Sirayet’ Adlı bir Tiyatro 
oyununun gösterime hazırlanması ve sahnelenmesi 
Planlanmaktadır. 

Sağlıklı Beslenmenin Sırları İnteraktif Sunum; 
“Sağlıklı gelecek bir adımınızla gelecek” isimli bir 
sunum düzenlendi. İyi beslenmenin sırları öğrenci 
ve öğretmenlerin ilgiyle izlediği iki bölüm halinde 
sunuldu. İlk bölüm liselere ikinci bölüm ise orta 
öğretime idi. Sunumları Nicomedia kulübünün 
diyetisyen üyesi Sena Şen Dilsiz ve ile Diyetse’nin 
diyetisyeni Çağla Albay yaptıar.
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Görme Engelliler İçin 
‘DUYU PARK’
Cem Tuğalan

Üsküdar ve Caddebostan Lions Kulüplerinin 
engelli gençlerin eğitimine büyük destek 

sağlayacak LCIF destekli projesi “Duyu Park”, Türkan 
Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu’nda 25 Kasım 
2018 günü düzenlenen törenle açıldı.

Sağlığa, eğitime ve gençlere hizmet projeleri gibi 
topluma kalıcı hizmetler üreten kulüpleri destekleyen 
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Üsküdar Lions 
Kulübü önderliğinde, Caddebostan Lions Kulübü‘nün 
katkıları ve Türkan Sabancı Görme Engelliler 
Ortaokulu’nun işbirliğiyle oluşturulan bu projeye 
de destek vererek, görme engellilerin ve özel eğitim 
görmesi gereken gençlerin 5 duyusuna hitap eden 
özgün bir proje olan ‘Duyu Park’ hayata geçirildi.

Projenin açılış töreninde konuşan Üsküdar Lions 
Kulübü Başkanı Kubilay Diri yaptığı konuşmada ‘Türk 
Lionsu bütün hizmetlerinde hep karşılıksız hizmet 
düsturuyla olgulara yaklaşır. Tüm dünyada Lions 
Kulüpleri bulundukları ülkelerde okullar, hastaneler, 
poliklinikler, parklar, bahçeler açtığı gibi, bir görme 
engelliyi sokağın bir tarafından yolun karşına da 

geçirmekten, sokaklarda çöp toplamaktan da büyük 
mutluluk duyar. Yani bunları da önemli Lionistik 
hizmetler olarak görür. Lions Kulüpleri gönüllülüğün 
en yüksek seviyede olduğu ve kolektif bir bilinç ile 
hareket eden derneklerdir. Her şart altında insanı 
sevmeyi, insanı, toplumu yüceltmeyi gaye ediniriz. 
Duyu Park, toplumumuza feyz verecek bir proje ve 
gelişerek devam edecek. Bu projenin fikir babası ve 
emekçisi Cemil Atilla Başkanıma, Proje Koordinatörü 
Nursel Uluçam Başkanıma ve bizlere destek olan ve 
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.’ dedi.

Kulübün geçen dönem başkanı ve Duyu Park Komitesi 
Başkanı Cemil Nizam Atilla ise projeyi şöyle anlattı; 
”Üsküdar Lions Kulübü geçen dönem başkanı olarak 
başlattığımız bu anlamlı projemiz 2018-2019 dönem 
Başkanı Kubilay DİRİ döneminde tamamlanmıştır. 
Yaklaşık 1.5 yıl önce başladığımız ve bir hayalimiz 
olan DUYU PARK hem görme engelli çocuklarımıza 
hem de özel eğitime tabi çocuklarımıza hizmet 
verecek olup Türk Lons’unun “Karşılıksız Hizmet 
Ediyoruz” sloganıyla yola çıktığı kalıcı eserlerinden 
biridir. İstanbul’da ilk ve Türkiye’de ikinci olarak 
hayata geçirilen bu özel park alanı, görme engelli 
çocuklarımız için adeta bir idman pisti olacak. Farklı 
yürüyüş yollarıyla hem bastıkları zeminin farklılıklarını 
hissedecekler hem de kanalizasyon kapağı gibi 
mazgallar gibi tehlikeli zemin malzemelerini 
öğrenecekler. Tablolara yerleştirmiş olduğumuz farklı 
materyallere dokunarak dokunma ve anlama hislerinin 
geliştirecekler, aromatik kokulu bitkilerle de koku alma 
duyularını geliştirecekler.’ şeklinde ifade etti.

Okul Müdürü Cevriye Şen de ‘Okul olarak her zaman 
farklı ve en iyi projelerin arayışında olduk. Bize birçok 
projelerin önerildiği bir okuluz. Bu proje bu anlamda 
da önemli. Projede katkısı olan herkese teşekkür 
ederiz.’ şeklinde konuştu.

Açılışa katılan Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
İshak Aslan da bir konuşma yaptı. Aslan yaptığı 
konuşmada özel eğitime verilen desteklerin çok önemli 
olduğunu, Milli Eğitim olarak STK’larla yapılan bu 
tarz projelere her zaman destek verdiklerini ve Lions 
projelerine her zaman kapılarının açık olduklarını 
vurgulayarak projede emeği geçenlere teşekkür etti.
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Yeni Ataköy Lions 
Kulübü’nden 
Yasemin Erten, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Kulübümüz çalışmalarına ilk günkü heyecan ile devam 
ediyor. Kasım-Aralık ayları aktivitelerinden bir demeti 
burada paylaşıyoruz.

Açlık ve Diyabet
Lefkoşa Polifonik Kulübü ile Ortak Aktivite ve 
İkizleşme: Kulüp üyelerimizin katılımları ile 15-18 
Kasım tarihlerinde Kıbrıs’ta Lefkoşa Polifonik Kulübü 
ziyaret edildi. 17 Kasım 2018 akşamı Lefkoşa Merit 
Otelinde Lefkoşa Polifonik Kulübü Kurucu Başkanı 
ve Geçmiş Dönem Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lions 
Kulüpleri Federasyon Başkanı değerli Munise Yeten ve 
üyeleriyle İkizleşme Töreni gerçekleşti. Töreni Geçmiş 
Dönem Genel Yönetmeni Neslihan Keçeci Yönetti ve 
belge Kıbrıs Lions Federasyon Başkanı Şansel Soyel’in 
de katılımıyla imzalandı.

Aynı ziyaret kapsamında, ortak aktivite yapılarak 
İstanbul’dan getirilen palyatif ve yoğun bakım hastaları 
için Nestlé Health-Care sponsorluğunda Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ecza Deposuna 48 
ünite besin takviyesi bağışlandı. 

Çevre 
16 Aralık günü 118E Yönetim Çevresi Kulüpleri 
olarak Çatalca Hallacı Köyünde bulunan Elestibezmi 
“Melekler Şehri” Barinagını ziyaret edip, çok sayıda 
tıbbi, medikal ve besin ürünleri teslim edildi. Ayrıca 
Gaziosmanpaşa, Yedikule ve Zeytinburnu Leo’larının 
katılımıyla 4 adet kulübe yapıldı.

Yeni Ataköy Lionları, iki senedir belli zamanlarda 
ihtiyaçlarını temin edip burayı ziyaret etmekteler. 2018 
yılında da bu aktivitemizi 118E Hayvan Dostlarımızın 
Doğal Hakları Komite Başkanı Serdar Davazlı’nın 
yönetiminde Yönetim Çevresi Ortak Aktivitesi olarak 
gerçekleştirildi.

Gençlik
Bu sene Yılbaşı Down’s Sendromlu ve Otizmi 
Gençlerle kutlandı. Koton’s Denim sponsorluğunda 
çok sayıda genci giydirdik ve Yılbaşı Eğlencelerinde 
katkıda bulunuldu. Müzikal Tiyatroları için 
provalarında ihtiyaç duyulan org ve ses sistemi temin 
edilerek, kuruldu. Ayrıca Carousel AVM’de her sene 
kurulan kermes stantları ziyaret edilip, hediyelerimizi 
verildi.

Diyabet Farkındalığı İçin 
Kan Ölçümü Yaptılar.

Adana Taşköprü Lions Kulübü AVM de Diyabet 
farkındalığı için broşür dağıttı ve ücretsiz kan testi 
yaptı. Kulüp üyesi de olan Dâhiliye Uzmanı DR.Işıl 
Bilal tarafından gerçekleştirilen ölçüm ve konuyla ilgili 
bilgilendirme ilgiyle karşılandı.

Dönem Başkanı T. Murat Balıkçıoğlu ‘‘Aslında geçen 
hafta gerçekleştireceğimiz aktivitedeydi. Ancak 
Dönem Genel Yönetmenimiz Berna Ateşoğlu’nun 
ani vefatıyla bugün gerçekleştirdik.Acımız büyük 
sevgili genel yönetmenimizin programını uygulamaya 
devam ediyoruz.’’ Bizler ‘‘İyiliğe Kanat Açmaya’’ 
Devam edeceğiz. Destek olan AVM yönetimine 
sevgili üyemiz Işıl Bilal’e ve kulüp üyelerimize çok 
teşekkür ederiz.’’ Dedi. 5 saat süren etkinliğe katılım 
100 kişiden fazla oldu.
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118R, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde 
Engelleri Aşmak İçin Yürüdü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 
Uluslararası Lions Kulüpleri 118 R  Yönetim 

Çevresi Genel Yönetmeni Sayın Zeynep Kocasinan 
önderliğinde, Down Sendromu ve Otizm Komite 
Başkanı Şükran Uğur  ve İşitmenin Korunması 
ve Farkındalık Çalışmaları Koordinatörü Hakan 
Akyıldız’ın organize ettiği, Bahar Lions ile Karşıyaka 
Yalı Lions Kulüplerinin ev sahipliğinde, Karşıyaka 
Lions, İmbat Lions, Bornova Belkahve Lions, Tarihi 
Kemeraltı Lions, Çeşme Metropolis Lions, Mimar 
Sinan Lions, Buca Lions, Bayraklı Symrna Lions, 
Damlacık Lions, Ege Pasaport Lions Kulüplerinin 
katılımı, ODER (Otizmliler Derneği) Ritim grubu, 
İşitme Engelliler Derneği, Down Sendromlu ve 
Otistik engelli kardeşlerimizle İzmir Gündoğdu 
Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanına farkındalık 
yürüyüşü düzenledi.

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüş 
için Gündoğdu Meydanı’nda buluşuldu.  Oradan 
Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen Topluluğumuz, 
Cumhuriyet Meydanı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tüm derneklerin katılımıyla gerçekleşen 

etkinliğe dahil oldu. İşitme, görme ve fiziksel engelli 
birçok vatandaşın katıldığı etkinlik sonunda tüm 
dernekler, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

İşitmenin Korunması ve Farkındalık Çalışmaları 
Koordinatörü Lion Hakan Akyıldız, “Amacımız tüm 
insanlığın dikkatini çekmek, engelli vatandaşlarımızın 
ne gibi sıkıntılar yaşadığının farkına varılmasını 
sağlamak, engelli vatandaşları sosyal hayata adapte 
edebilmek. Onların yaşadığı sıkıntılara bir nebze de 
olsa ses getirmek istiyoruz” dedi. 

Uluslararası Lions Kulüpleri Ege Batı Akdeniz 
Federasyonu Başkanı Zeynep Kocasinan ise “3 Aralık 
günü bir farkındalık günü, yaşamın engelleriyle 

mücadele eden vatandaşlarımıza nasıl destek 
olabileceğimizi sorgulama günü. Biz de bunun için 
Lions ailesi olarak bir farkındalık yaratmak istedik” 
diye konuştu. Engellilere hizmet etmenin bir gönül işi 
olduğunu söyleyen Lions Kulubü Down Sendromu 
ve Otizm Komite Başkanı Lion Şükran Uğur da, 
“Engellilere yaptığımız her hizmete bir gün bizim 
de ihtiyaç duyacağımız akıllardan çıkmamalı. Engel 
tanımayan engelli kardeşlerimize yaşam boyu engelsiz, 
mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.
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Çanakkale Lions ve Leo 
Döneme Hızlı Girdi
Mehtap Özişler, Çanakkale	Leo	Kulübü	Başkanı	

Çanakkale Lions Kulübü Ağız ve Diş Sağlığı 
Haftası kapsamında Çomü ÇABAÇAM 

(Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitim Merkezi) 
merkezindeki çocuklar için Üyemiz Lion Bilge Şimşek 
ağız ve diş sağlığı hakkında çocuklara bilgilendirme 
yaptı. Çocuklara diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. 

Çanakkale Leo Kulübü 12-18 Aralık Tutum Yatırım 
ve Türk Malları haftası kapsamında Çanakkale’nin 
Ezine ilçesine Bağlı Mahmudiye köyündeki 
Mahmudiye ilkokuluna ziyarette bulunarak çocuklarla 
birlikte yerli malı haftasını kutladı. Okul bahçesinde 
oyunlar oynayıp, çocuklara ikramda bulundular. Aynı 
zamanda okul kütüphanesine de kitap bağışında 
bulundular.

Çanakkale Lions Kulübünden Engelli 
Farkındalık Çalışması
Ceren İplikçi Durgut, 118K	Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Komite	Başkanı

Çanakkale Lions Kulübü Engelli Farkındalık 
Çalışması ile sosyal medya da esti geçti. Çanakkale 
Lions Kulübü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
sebebiyle hazırladığı kısa klip ile büyük ilgi gördü.

Kulüp Başkanı Mehmet Köşkeroğlu tarafından proje 
koordinatörü olarak atanan Tülin Özer’in belirlediği 
engellilik üzerine mesajlar projede görevlendirilen 
Lion ve Lion çocuklarına dağıtıldı.

İşaret dili eğitmeni Leo Burak Kavak tarafından kısa 
bir eğitime tabi tutulan Çanakkale Lions Kulübü 
gönüllüleri daha sonra ÇOMÜ İletişim fakültesi 
öğretim elemanı ve kulüp üyesi Fulden Düzakın 
Yazıcıoğlu’nun yönetmenliğinde öğrencisi Cansu 
Günaydın’ın kamerası eşliğinde Çanakkale’nin çeşitli 
köşelerinde filme çekildiler. 

İşaret dili esas alınarak hazırlanan ve Türkçe- İngilizce 
altyazılı olarak 3 Aralık günü sosyal medyada 
paylaşılan 1 buçuk dakikalık farkındalık klibi hem 
Lions camiasında hem de ulusal düzeyde büyük ilgi ve 

beğeniyle takip edilerek yerel ve ulusal basında da yer 
aldı.

Çanakkale Lions Kulübü Kasım ayında da şehrin 25 
farklı noktasındaki billboardlarda Diyabet Farkındalığı 
Afiş çalışmaları yapmış ve bu çalışması da büyük 
beğeni toplamıştı.

Genç Gordion Çalışıyor…
Alphan Müftüoğlu, 2018-19	Dönemi	Başkanı	

Ankara Gordion Lions Kulübü, Da Vinci Sanat 
Akademisi ile ortak olarak, 9 Aralık Pazar günü 2. 
Mama Yardımı Konserinden elde edilen tüm gelir 
ile Kolay Mama’nın katkılarıyla 879 kg yetişkin ve 
yavru köpek maması alındı. 16 Aralık Pazar günü 
mamaları Başkan ve Üyelerimiz, Çınar Lions Başkanı 
ve üyeleri ve hayvan severler ile birlikte Pati Park 
Ankara Barınağına götürüldü ve teslim edildi. Bu 
soğuk günlerde sokak hayvanlarına bir nebze dahi olsa 
yardım etmenin mutluluğunu paylaşıyoruz.
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Lionlar Açlıkla Mücadele Eden Çocuklara 
Yardım Elini Uzatıyor
Çeviren: Gülşah Sağbaş

KOLOMBİYA

2017 ‘de başlamıştır. Beslenme merkezleri çevre yerel okulların yakınında 
düşünülmüştür. Içlerinde yemek salonu, işlevli ve yemek depolamaya 
elverişli bir mutfak ve tuvaletler bulunmaktadır. Bu merkezlerin besin, 
çalışacak eleman ve tüm operasyonel maliyetleri yerel yönetimler 
tarafından karşılanacaktır. 

Bu beslenme merkezlerinin açılmasının ardından Wayuu kabilesi çocukları 
düzenli beslenme ile sağlıklı ve güçlü bireyler olarak büyüyeceklerdir. 
Beslenme merkezleri aynı zamanda çocukların okula devam etme oranını 
da arttırmaktadır. Karınları tok olarak dinledikleri derslerden daha fazla 
verim alan çocuklar okuldan daha çok zevk almaktadır. Bir sonraki 
öğünlerinin geleceğinden güvenle çocuklar derslere odaklanabilmekte, 
başarılı olmakta ve ders devam etmek istemektedirler.

Dünyada kimsenin aç kalmadığı, besin kaynakların arttırıldığı ve besin 
kıtlığına engel olacak şekilde uygun altyapının kurulduğu Kampanya 
100 konusunda detaylı bilgi almak için LCIF.org/BE100 sitesini ziyaret 
edebilirsiniz. 

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 10 yılda, Wayuu 
kabilesinden 5000 çocuk açlıktan 
ölmüştür. La Guajira’da bulunan 
Lionslar kurmuş oldukları 
beslenme merkezleri ile kabile 
çocuklarına düzenli ve besleyici 
öğünlerle bu korkunç tabloyu 
değiştirmek istemektedirler. La 
Guajira Lionsları bu proje için 
yardımseverlerin maddi desteğini 
ve aynı zamanda Uluslararası 
Lionslar Derneği (LCIF)’ nden de 
bu konuda ödenek almışlardır. 

Wayuu kabilesi insanları büyük 
ölçüde ekinlerini yetiştirebilmek 
için Ranchería Nehri’ne 
bağlıdırlar. Ancak 2011 yılında 
yapılan baraj projesi ile bu nehir 
komşu kasabalara akmaktadır. 
Wayuu’luların yaşam döngüsü bu 
nehire bağlıydı. Ancak bu nehir 
şu anda bir çok amaç için başka 
yerleşimlere hizmet vermektedir. 
Kabilenin insanları en yakın içme 
suyu kuyularına ulaşabilmek 
içim kimi zaman 3 saatten fazla 
yürümek zorunda kalmaktadır. 
Bu kuyular çoğu zaman temiz 
su ihtiva etmeyen kuyulardır. 
Tüm bu sorunlarına ilave olarak 
2011 yılında karşılaştıkları 
kuraklık sorunu tüm ekinlerini 
kurutmuştur.

Lionslar bu krizin önüne 
geçebilmek için 2 tanesi 
tamamlanmış ve kullanıma 
hazır olan 6 adet beslenme 
merkezinin inşaatına Aralık 
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Mağusa Mesarya Lions 
Kulübü Her Zaman 
Etkin…
İnanç Genç, Mağusa	Mesarya	Lions	Kulübü

Mağusa Mesarya ve İkiz kulübü İstanbul Abide 
Lions Kulübü, 14 Kasım Dünya Diyabet günü olması 
nedeniyle 17 Kasım 2018 tarihinde, Gazimağusa’da 
bulunan Ayışığı Yaşlı Bakımevi’nde ortak bir aktivite 
organize ettiler. Ayışığı Yaşlı Bakımevi’de bulunan 
yaşlılar genel bir sağlık kontrolundan geçirildiler. Tahlil 
Labaratuvarı bulunan Mağusa Mesarya Kulüp Başkanı 
Özbir Akbaşak, yaşlıların şeker taramasını yaparken, 
hemşire olan eşi Tülay Akbaşak tansiyonlarını ölçtü. 
Ayrıca Mağusa Mesarya üyesi diyetisyen Gökçe 

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi “Mutfak 
Farkındalık Etkinliği’ni 3 Aralık Dünya Engelliler 
Gününde gerçekleştirdi. Bu Etkinliğin yapılmasındaki 
amaç, fırsat verildiği takdirde, özel eğitim gereksinimi 
olan çocuklarımızın da öğrenebileceklerini ve yaşam 
becerilerini geliştirebileceklerini göstermek ve 
toplumda farkındalık yaratmaktır. 

Bu yıl “Kısır” nasıl yapılır öğretildi. Kulüp Başkan 
2. Yardımcısı Tozan Sarı (Bişi Restaurant) 
sponsorluğunda, kendi ürettikleri marulları kullanarak 
ve tüm malzemeleri kendileri hazırlayarak, öğrenmekle 
kalmadılar ortaya çok lezzetli bir yemek çıkarttılar. 

Kulübümüz, Ekim ayı içerisinde önemli bir etkinlik 
olan Dünya Göz Sağlığı haftası nedeniyle 4 Ekim 
2018 tarihinde Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu’nda 
bir göz taraması etkinliği organize etti. Sosyo 
ekonomik olarak düşük gelir düzeyine sahip ailelerin 
çocuklarının eğitim gördükleri okulların tercih edildiği 
bu etkinliklerde bu yıl göz doktoru Dr. Oskay Alp 
gönüllü olarak katkı koydu. Anasınıf 1. Sınıf ve 2. Sınıf 
öğrencilere göz taraması yaparak ileri düzeyde görme 
bozukluğu varsa ileri düzey tetkiklerinin yapılması için 
tam teşekküllü bir hastahaneye yönlendirme yapmak 
adına tarama neticeleri okul Eğitim ve Sağlık Bakanlık 
ile paylaşıldı.

Mohaç kilo kontrolü yapıp sonrasında sağlıklı 
beslenme programı hazırlayıp Bakımevi sahibi Biray 
Şenyiğit’e gerekli bilgileri aktardı. Tarama süresince 
orada ikamet eden yaşılar ile keyifli sohbetler yapıp 
güzel bir gün geçirildi. Onları mutlu etmenin ve 
yüreklerine dokunabilmenin keyfi kelimeler ile 
anlatılamaz.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü olarak bu yıl 
dördüncüsünü organize ettiği, Marka Etkinliğimiz, 
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Mersin Yenişehir Lions 
Durmak Bilmiyor…
Halil Delibaş, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Kulübümüz, ‘Çocuklar Üşümesin’ ve ‘Unutulmuş 
Çocuklar Haydi Hayata’ çalışmalarına fon yaratmak, 
Aralık ayında doğum günü olan arkadaşımızın 
doğum gününü kutlamak ve yılbaşı nedeniyle kulüp 
üyelerimizin ve ailelerinin yeni yılını birlikte kutlamak 
amacıyla Mersin Bizim cadde Restoranda yemek 

yapılmış ve 43 üyemizin katıldığı sosyal etkinliğimizde 
kulübümüze fon yaratılmıştır. 

Mersin Yenişehir Lions Kulübü, Kulüp Başkan 2. 
Yardımcısı Fırat Pak’ın girişimleriyle belirlenen 
Mardin’de bulunan köy okulu öğrencilerine 12-18 
Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında ve 19 koli giysi 
ve 4 koli kitap gönderilmiştir. Giysi ve kitapların 
hazırlanmasında üyelerle birlikte Mersin Doğa Koleji 
ve kulüp üyeleri Zeynep N. Kuşçuoğlu ve Fırat Pak 
önemli katkı ve emek vermişlerdir. 

Gülnar Kaymakamlığı, Gülnar Milli Eğitim İlçe 
Müdürlüğü ve Gülnarlılar Derneği ile müşterek 
çalışmalar kapsamında, yaklaşık bir aydır devam eden 
Gülnar ilçesindeki başarılı, imkanları kısıtlı öğrencilere 
yönelik yapılan, ‘Çocuklar Üşümesin’ ve ‘Oyuncaksız 
ve Kitapsız çocuk/köy/okul kalmasın’ aktiviteleri 
kapsamında, Gülnar Köy okulları ziyaret edilerek 

giysi, oyuncak ve kitap yardımı sağlanmış, daha sonra 
başarılı 8. sınıf öğrencileri ilimizde misafir edilerek 
çeşitli ziyaret ve etkinlikler yapılmıştır.

Mersin Şehir Hastanesinde Palyatif Bakım Servisinde 
tedavi gören hastalara ve hasta refakatçilerine yönelik 
olarak; Yerli Malı Haftası Etkinliği kapsamında özel 
yiyecek ve içecek ikramı ile Hasta ve yakınlarına 
yönelik kuaför/berber hizmeti sağlanmıştır.

5 Aralık günü her yıl “Kadın Hakları Günü” olarak 
kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde Mersin’de, Mersin 
Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 
çeşitli konularda eğitim ve etkinlik programına dahil 
olan kadınlarımıza (TORTEK Kursları) yönelik 
olarak, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi 
Genel Sekreteri Av. Hatice Us tarafından “Kadın ve 
Ailenin Şiddetten Korunması ve Şiddetin Önlenmesi” 
konulu konferans verilmiş ve 45 sene öğretmenlik 
yapmış uzman öğretmen Sakine Yıldırım tarafından 
doğaçlama şeklinde çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme  
konusunda bir sunum yapılmıştır.  
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Altıntepe Lions Kulübü Bir Tebessüm yeter 
projesi kapsamında, Türkiye’nin 4 bir yanında ki 
onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye 
gönderme ve onları mutlu etmek… Tasarım harikası 
kadınlarımızın gönderdiği hediyeler ile bir sosyal 
sorumluluk projesi… İlk etap KAÇUV (Kanserli 
çocuklara umut vakfı) da ki aile evlerine teslim 
edilmiştir.

Taşköprü Lions Kulübü Veteriner İsmail Serdar 
Sayar ı öğrencilerle buluşturdu. 8 Ekim Dünya Lions 
Kulüpleri hizmet günü kapsamında Hayvanları 
koruma günü ve hayvan sevgisine işaret eden 
Veterinerimizi öğrenciler ilgiyle dinlediler. 

Kulübümüz her yıl gerçekleştirdiği kan bağışı 
aktivitesini Kan Bağışı Merkezi’nde gerçekleştirdi. 
Gün boyu süren bağışa öğrencilerin ilgisi dikkat 
çekiciyken toplam da 70 kişinin kan bağışı yaptığı 
gözlendi.

Adana Taşköprü Lions Kulübü 10 Ocak “ Çalışan 
Gazeteciler Günü” nedeniyle Adana Gazeteciler 
Cemiyeti başkanlığı ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir’i ziyaret eden 
yönetim kurulu. Emekçi gazetecilerin adına da 
Başkana çiçek ve kulüp flamasını takdim ettiler.

Dönem Başkanı Ln. T.Murat Balıkçıoğlu “Bu yoğun 
gündemde bize vakit ayıran Cafer Esendemir’e 
misafirperverlikleri için de diğer cemiyet üyelerine 
çok teşekkür ederiz. Basın bir toplumun sesi 
kulağıdır ve hep özgür kaleme sahip olmalıdır. Basın 
emekçilerimizin gününü kutlarız.” dedi.

Cemiyet Başkanı kulüp yönetimine nezaketleri için 
teşekkür etti.

Bir Tebessüm Yeter 

Adana Taşköprü Lions’tanAdana Taşköprü Lions 
Kulübün’den Cemiyet 
Ziyareti

Seray Levent

Taşköprü Lions Kulübü üyeleri geleneksel sabah 
kahvaltısın da misafirlerini ağırladılar. Kahvaltıya ilgi 
yoğunken Huzurevi sakinlerinin de gelişi aktiviteyi 
daha anlamlı hale getirdi. Havanın yağışlı olmasına 
rağmen katılımın yoğun olduğu gözlenirken çocukların 
oyuncak hediyeleri ile mutlu olmaları görülmeye 
değerdi.  

Kulübümüz, ayrıca Özgecan Çocuk Kulübünde 15 
öğrenciye göz eşeli taraması yapmıştır
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Agora Lions Kulübü’nden
Nurgün Özkaplan, PDG

Pınar Sevinç
Etiler Lions Kulübü geleneksel bot sağlama 
aktivitesini gerçekleştirdi. Dr Tevfik Sağlam 
İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen aktivite büyük 
ilgi gördü.

Aile İçi Şiddet ve Çocuğa 
Yansımaları 
118R Yönetim Çevresi Federasyonu 7. Bölge Kulüpleri 
İzmir Alsancak Lions Kulübü, İzmir Bostanlı Lions 
Kulübü, İzmir Mimar Sinan Lions Kulübü, İzmir Teos 
Lions Kulübü, İzmir Alsancak Leo Kulübü, İzmir 
Mimar Sinan Leo Kulübü ve İzmir Teos Leo Kulübü 
ev sahipliğinde, Adli Tıp Uzmanı 118E Lions Yönetim 
Çevresi Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı Sayın 
Lion Prof. Dr. Şevki Sözen’in katılımıyla İzmir SEV 
Okulları Konferans Salonunda Aile İçi Şiddet ve Çocuğa 
Yansımaları konulu bir konferans düzenlendi. Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği’nin Yeni Sesler (New Voices) 
Programı kapsamında kadın erkek fırsat eşitliğinin ve 
haklarının önemine vurgu yapılarak şiddetin, istismarın 
ve kadın haklarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Bizim Evin Çocukları, Çocuklar Geleceğimizdir 
Derneğinden yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarına üyemiz Semra Ataoğul tarafından yaklaşık 
10 yıldır ingilizce dersi verilmektedir.

Agora Lions Kulübü, Ege Orman Vakfı katkılarıyla, 
Çeşme Çiftlik Köyünde, SAKIZ AĞACI KORUSU 
oluşturmaya 100 Sakız Ağacı Fidanı dikerek başlattı.

Kanser Haftasında, ihtiyaç sahibi ve hiçbir güvencesi 
olmayan 10 kadına Çankaya Tıp Merkezi işbirliği ile 
meme taraması, ultrason ve kan testleri yaptırıldı.

Mutlu Et, İlham Ol 
Nurdan Pakoğlu, 2018-19	Dönem	Başkanı

İzmir Gündoğdu 
Lions Kulübü, 
’Mutlu Et, İlham Ol’ 
sosyal projelerinin 
ilk etabında 
Kadifekale İnkılap 
İlk/Ortaöğretim 
Okulundan özellikle 
hiç sinemaya gitmemiş 
ya da çaba ile 

imkansızlıkların içinde başarı gösteren çocukları motive 
ve mutlu etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiler.

Çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmak 
amacıyla, onların öğrenim hayatlarına ilham vererek 
gelecekleri adına küçük dokunuşlar yapabilmek adına 
onlarla ilgilendikleri, oyunlar oynadıkları ve sinemaya 
girdikleri aktivite de; neredeyse tamamına yakınının 
hayatlarında ilk kez sinemayla tanışmış olmalarının 
mutluluğu onlar için mutluluk oldu. Gündoğdu 
Ailesinin Üniversite öğrencisi Branch Club üyeleri 
onlara eğitimin önemi ile ilgili keyifli bilgiler verdiler. 
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Dünyada 75’den fazla ülkede 11, 12 ve 13 yaş 
gurubundaki yaklaşık 600.000 çocuğun katıldığı 
“İYİLİK ÖNEMLİDİR” temalı 31. Uluslararası Barış 
Afişi yarışması sonuçlandı. Bu tema ile çocukların 
barışı düşünmeleri ve resim sanatıyla ifade edebilmeleri 
amaçlanmaktadır.

Fevziye Tartancı, 118Y	Yönetim	Çevresi	Barış	Afişi	
Komitesi	Başkanı

Didem Şahin, 2018-19	Dönem	Başkanı

MD118 Barış Afişi 
Yarışması sonuçlandı...

Çeşme Metropolis Lions 
Kulübü’nden

ODTÜ Geliştirme Vakfı 
Denizli Koleji öğrencisi 
Derin Diriker’in posteri 
birinciliğe uygun 
görülmüştür.

Türkiye’yi temsil edecek 
ve posteri BM’de 
sergilenecek Derin 
Diriker’in dünya 
birinciliğini ülkemize 
getirmesini dileriz.

29 Kasım 2018, Perşembe günü 118Y Yönetim 
Çevresinin ev sahipliğinde, Kilercibaşı Köşkünde 
toplanan jüri, 6 Yönetim Çevresinden gelen eserleri 
değerlendirmiş ve 118R Yönetim Çevresinden katılan, 
Denizli Çınar Lions Kulübünün sponsor olduğu 

Kuzucuklar Üşümesin...
İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü “Kuzucuklar 
Üşümesin“ aktivitesini, Moris Bencuya Özel Eğitim 
Uygulama Merkezi  ve Buca İsmet Yorgancılar 
İlköğretim okulunda, 30 Kasım 2018’de Bölge 
Başkanı Oya Kutay Aytan ve Kulüp Başkanlarının 
desteği ve Lion’ların da katkısıyla alınan 70 adet 
mont’un dağıtımını yaparak gerçekleştirdi. Okulun 
ve özel öğrencilerin dikkat çekmesi, gerekli desteği 
alabilmesi için farkındalık yaratıldı. Okul müdürleri 
ve öğretmenlerimizle birlikte, bundan sonra neler 
yapabileceğimizi konuştuk, bundan sonrası için gerekli 
çalışmaları yapmak üzere karar alındı.

Meme Kanseri Farkındalık Semineri…
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri 
kapsamında 18 Ekim 2018’de bir seminer düzenlendi. 
MEMEKADER “Meme Kanseriyle Savaşım Derneği” 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tülay Canda’nın 
değerli sunumu ile Buca Belenbaşı Köyü’nde 38 
kadın bilgilendirildi. Köy muhtarı,okul müdürü ve 
öğretmenleri ile köyde ikamet eden 38 kadınımızla 
hep beraber meme kanseriyle savaş ve farkındalığı 
anlatımı yapıldı. Kanser tesbit, erken tanı ve tedavinin 
önemi hakkında bilgilendirildi.
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Serkan Sapan, 2018-19	Dönem	Başkanı

Genç Efes Hızlı 
Başladı…

İzmir Belkahve’den

Bursa Hisar Lions 
Kulübü’nden Ağız ve Diş 
Sağlığı Etkinliği

İzmir Efes Lions Kulübü, kuruluşunun ilk yılında 
gerçekleştireceği miras projesine gelir elde etmek 
için kahvaltı düzenledi. 2 Aralık 2018 Pazar günü 
Lionların, Leoların ve Lion dostu konukların yoğun 
katılımıyla İzmir Karşıyaka’da yeni açılan Shuttle 
Cafe-Restaurant’ta, özellikle Lion dışı konuklarına, 
hem Lions’u tanıttı, hem de E.Ü. Çocuk Hastanesi 
Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Bölümü’ne 
oyun ve etkinlik odası için gelir amaçlı kahvaltı 
organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kahvaltı sonunda Piyango ve Kermes satışları 
yapıldı. Kurucu Başkan Ln.İnci Şap, yaptıkları bu 
güzel organizasyonla, hem projelerini gerçekleştirip 
hastanede yatılı tedavi gören çocukların, artık oyun 
oynayacakları ve etkinliklerini yapacakları güzel bir 
odaları olacağını, hem de Lion olmayan konuklarına 
Lions’u çok  güzel bir şekilde tanıttıklarını ve 
aileleriyle birlikte mutlu bir pazar kahvaltısı 
yaptıklarını belirtti.

İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü, Buca Çocuk 
Destek Merkezinin, belirledikleri ihtiyaçlarını giderdi. 
Açev, 118R işbirliği Hayat Dolu Buluşmalar eğitim 
programı, kızlarımız için başlıyor. Açev yetkilileri Fatoş 
Dayıoğlu, Ayşen Nazlı, Gülcan Yilikyılmaz ve Rengin 
Gür’e emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürler.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında, 23 Ekim 
2018 tarihinde Çağdaş Eğitim Kooperatifi Beşevler 
anaokulunun 160 minik öğrencisine Kulüp Üyesi Diş 
Hekimi Erman Çelikaksoy tarafından Ağız ve Diş 
Sağlığı Eğitimi, yaşlarına uygun slaytlar ve şarkılar 
eşliğinde verilmiştir. Anaokulu öğrencilerine eğitim 
sonrasında kulübümüzce temin edilen, yaşlarına uygun 
diş fırçaları ve macunlar dağıtılmıştır.
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Ankara Maltepe Diyarbakır’da

İstanbul Bağdat Caddesi Lions Kulübü’nden 

İzmir Yalı’dan Kermes
İzmir Yalı Lions Kulübü, İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji kısmına yardım 
amaçlı 21-23 Aralık 2018 tarihinde Agora AVM de 
tüm kulüp üyelerimizle Yılbaşı Kermesi düzenledi. 

Diyarbakır’ın Kocaalan Köyü İlköğretim Okulu’nda 
öğretim gören ilkokul öğrencileri için, Ankara Maltepe 
Lions Kulübü tarafından, atkı, bere, eldiven seti temin 
edilerek öğrencilere gönderimi sağlandı. Toplam 
32 öğrenci için 14 adet kız, 18 adet erkek setinin 
gönderimi gerçekleştirilerek, yeni öğretim döneminde 
sobalı sınıflarda öğretim gören öğrencilere yardım eli 
uzatıldı. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi…

Gökhan Türktan, Geçmiş	Dönem	Başkanı

Güngör Gültekin, 2018-19	Dönem	Başkanı

Bağdat Caddesi Lions Kulübü ile Kalamış Körfez 
Lions Kulüplerinin ortak “Eski Giysilerinizi Liay 
Burslarına Geri Dönüştürün” kampanyası kapsamında 
Kilercibaşı Köşkümüz bahçesine Kadıköy Belediyesi 
Çevre Müdürlüğü tarafından koydurulan “Tekstil 
Kumbarası” ndan periyodik aralıklarla toplanacak 
ürünler ayrıştırılarak; yeniden kullanılabilir olanlar 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, kullanılamayacak 
durumda olanların ise geri dönüşümü sağlanacaktır. 
Ancak daha da önemlisi Kumbaramızın her 
boşaltılması ile elde edilecek olan 100.-TL, LİAY Burs 
Havuzumuza aktarılacaktır.

Ataşehir Orhan Veli İlköğretim Ortaokulu ile 
imzaladığımız “Hayat Sevince Güzel Projesi” 
protokolü gereği; okul ile işbirliğinde, öğrencilerin; 
yaşlılara, hastalara, engellilere, hayvanlara ve doğaya 
yararlı olmanın güzelliklerini tatmalarını sağlamak 
amacındayız. Özellikle davranış problemi olan 
öğrencilerin projede aktif görev almasını sağlayarak 
onlara farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyoruz. 
İşte bu amaçlarla; 26 Kasım günü okul öğrencileri 
ve öğretmenlerinden oluşan bir grup ile Ataşehir 
Belediyesi Hayvan Barınağı’na giderek, dört ayaklı 
dostlarımıza mama ve gazete kağıdı götürdük, 
köpekleri gezdirerek kısa zamanda çok güzel vakit 
geçirdiler.

34

T U R K E Y

L ION  |  LIONSTURKIYE.ORG



Ethemefendi Lions Kulübü Aktiviteleri
Zuhal Küçükoğlu, Halkla	İlişkiler	Sorumlusu

Kulübümüz, 118Y Yönetim Çevremizin Kasım ayı 
Kıbrıs Kulüpleri ziyaret ve etkinlikleri içerisinde; 14 
Kasım Dünya Diyabet Etkinliği kapsamında ikiz 
kulübümüz Girne Özgürada ile birlikte Diyabet 
kan şekeri taraması ve sloganlı Diyabet Farkındalık 
Yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Diğer ikiz kulübümüz Girne Akdeniz ile birlikte, 
Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz merhum Hıfzı 
Arat anısına Anafartalar Lisesi 11C sınıfını tefriş 
edldi.

118Y Yönetim Çevremiz ve Kuzey Kıbrıs Kulüpleri 
Federasyonu ile ortak yapılan; Kıbrıs Engelliler 
Basketbol Takımının Eşofman ve spor ayakkabı 
ihtiyaçlarının karşılanması ile Lefkoşe Burhan 
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji 
Bölümü ihtiyacı buzdolabı ve klima temini için maddi 
katkıda bulunuldu.

24 Kasım Öğretmenler Gününde Küplüce Lions 
İlkokulu öğretmenlerini ziyaret edildi.

19 Aralık’da kulübümüz ev sahipliğinde Kayışdağı 
Lions Ataevi’nde kursiyer ve halka yönelik, üyemiz 
Gıda Yük. Mühendisi Ayşe Erkahveci’nin sunumuyla 
“Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Temel İlkeleri” 
konulu seminer verildi, ikram ile birlikte sağlıklı 
atıştırmalıklar dağıtıldı. Ayrıca Mutfak Atölyesine de 
ihtiyaçları olan masterchef makinesi hediye edildi. 

24 Aralık’da Küplüce Lions İlkokulunu ziyaret 
ederek Dönem Ana Aktivitesi gerçekleştirildi. Genel 
Yönetmenimiz Ertuğrul Yıldız’ın da katılımıyla 2 
adet Bilgisayar, 1 adet Canon IU 2200 Model (konsol 
tipi) yazıcı, Rehber Odası için stor perde, basketbol ve 
voleybol toplarını okula teslim edildi.

22 Aralık’da  Kayışdağı Lions Ataevi’nde 
Yaratıcı Drama Lideri Çiğdem Müfettişoğlu’nun 
eğitmenliğinde 20 çocuğun katılımıyla Yaratıcı Drama 
Eğitimine başlatıldı. Çocukların ilgi gösterdiği ve 
keyifli vakit geçirdikleri Yaratıcı Drama Eğitimine 
hafta sonları yapılmak üzere öğretim yılının sonuna 
kadar devam edilecektir.
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On Beşte On Beş!
Salacak Lions Kulübü, 15 Ekim’de topladığı gelirle 
edindiği beyaz bastonları, Türkiye’nin beyaz bastonu 
olan cumhuriyetle birleştirerek, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda Körleri Eğitim ve Kalkındırma 
Derneği’ne teslim etti. Salacak Lions Kulübü, 1930’da 
Peoria Lions Kulübü’yle hizmete dönüşerek görme 
engellilere bağımsızlık, hareketlilik ve güvenlik 
sağlayan bu 80 yılı aşkın Lions geleneğini yaşatmayı 
sürdürüyor.

Kovanı Kap Hizmeti Yap!
Salacak Lions Kulübü, 10 kulüple el ele vererek, 4 
ayrı ilde eğitime ve huzura hizmet ediyor. Adsız 
sponsorunda çok sayıda bağışlanabilir kova olduğu 
bilgisini alan Salacak Lions Kulübü, yerel ihtiyaçların 

Salacak Lions’tan 
Alper Koçulu, 2018-19	Dönem	Başkanı

tespiti için 118-Y Yönetim 
Çevresi içindeki Lions 
Kulüpleriyle iletişime 
geçti.  Bingöl, Büyükada, 
Kastamonu ve Iğdır gibi 
geniş bir ağ içerisinde 
1776 öğrenci, 123 
öğretmen ve 185 huzurevi 
sakininin kullanımına 
ulaşacak kovalar, 
hizmet için Türkiye 
turuna çıktı. Kovaların 
ulaşacağı kurumlar 
arasında Üsküdar’daki 
Lions İlkokulu 
ve Kayışdağı’ndaki Lions 
Ataevi de yer alıyor.

Salacak Lions İtalya’da! 
Salacak Lions, 108-Ib4 
Yönetim Çevresi (Milano) 
içindeki Cassano d’Adda 
Lions’un Genel Yönetmen 
Ziyaretine konuk 
oldu. Tarihi Fortezza 
Viscontea’da yer alan 
ziyaret, İtalyan basınında 
yer aldı. Kulüp Başkanı 
Roberto Longo, kulübünün 
sosyal medyasında Genel 
Yönetmen ve 
Salacak Lions’un 
yer aldığı fotoğrafı 
“onur konuklarımız” 
açıklaması ve Türkiye 
ile İtalya bayraklarının 
ifadesiyle paylaştı. 

Genel Yönetmen Marina 
Belrosso, Salacak Lions’u 
özel olarak Milano’daki 
Uluslararası Konvansiyona 
davet etti ve iki kulüp 
arasındaki ikizleşme 
dileğini iletti. İkizleşme 
gerçekleşirse, Cassano 
d’Adda Lions Kulübü, 
Salacak Lions Kulübü’nün 
on sekizinci İkiz Kulübü 
olacak.
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Heybeliada Lions 
Kulübünden
Alzheİmer Hastaları Buluştu…
Heybeliada Lions Kulübü üyeleri, Alzheimer hastaları 
ile, onların sosyalleşerek toplumun bir parçası olmaya 
devam edebilmeleri için bir araya geldi. Bu amaçla 
Fenerbahçe Askeri Deniz Gazinosu’nda, kulüp 
sponsorluğunda son derece keyifli bir öğlen yemeği 
organizasyonu düzenlendi. 

İhtiyaç Sahibi Çocuklara Sünnet…  
Heybeliada Lions Kulübü, ihtiyaç sahibi 
çocuklarımızın sünnetlerini yaptırarak bu önemli 
geleneğin gerçekleştirilmesinde ailelerine yardımcı 
oldu. Sünnet kıyafetleri, kulüp tarafından temin edilen 
çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca İstanbul 
Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı’nda kulüp 
üyelerinin ve çocukların ailelerinin katılımları ile 
düzenlenen törende pasta kesimi yapıldı ve etli pilav 
dağıtıldı. Palyaço ile renklenen törende miniklerin 
heyecanı ve mutlulukları görülmeye değerdi. 

Engelli Vatandaşımıza 
Destek… 
Heybeliada Lions Kulübü 
Başkanı Zeynep Alpagut 
Saraçoğlu ve Binnur 
Akay, diyabet rahatsızlığı 
dolayısıyla 2 yıl tedavi olan, 
ancak sonuç alınamaması ve 
kangren nedeni ile bir ayağını 
kaybeden İsmail Demir adlı 
vatandaşımıza scooter alıp 
bağışlayarak onun yeniden 
hayata katılımına yardımcı 
oldular Scooter motosiklet, 
İsmail Demir’e Heybeliada 
Lions Kulübü Başkanı 
Zeynep Alpagut Saraçoğlu 
ve Heybeliada Lions Kulübü 
Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Binnur Akay tarafından 
teslim edildi. 

Çocuk Kanseri 
Farkındalığı
Adana Reşatbey Lions Kulübü, 29 Kasım 2018 
Perşembe günü Çocuk Kanserine farkındalık yaratmak 
amacıyla Adana Acıbadem Hastanesinde Lösemili 
çocukları ziyaret etti. Kulüp üyeleri ve Gönüllü 
Palyaçoların da katılığı bu güzel anlamlı ziyarette 
kırtasiye malzemeleri boyama kitapları ve çeşitli 
hediyeleri miniklere takdim ettiler. Dönem Başkanı 
Aslı Esin; Minicik bedenleri öyle bir mücadelenin 
içinde ki bu mücadelenin içinde ve hastane ortamında 
onlara birazda olsa mutluluk vermek, yalnız 
olmadıklarını hissettirmekti çabamız dedi. Zaman 
zaman duygusal anlar yaşanan ziyarette, çocukların 
mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
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En Büyük Engel 
Sevgisizlik
Nurdan Pakoğlu, 2018-19	Dönemi	Başkanı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile İzmir 
Gündoğdu Lions Kulübü olarak, miras proje olarak 

Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinde düzenlenen kutlama ve törenlere katılım 
gösterdiler. Daha önce bu merkezde kurmuş oldukları 
Seramik Atölyesi  ziyaret edildi. Çocukların özenle 
yaptığı seramik objeleri incelediler. Okulun ihtiyaçları 
belirlenip, temin etmek üzere protokol imzaladılar. 
’Özel’ çocukların büyük emeklerle hazırladıkları 
gösteriler herkesi çok duygulandırdı. İçlerinden 
bir kız öğrenci yaptığı resmi kulübe hediye etti… 
Hayatı paylaşmak için engel yok… Yeter ki engel 
zihniyetlerimizde, kalplerimizde vicdanlarımızda 
olmasın... En büyük engel Sevgisizlik... 

Kükürtlü Alfa Leo 
Gençleri Çalışıyor…
Ceren İplikçi Durgut, 118K	Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Komite	Başkanı

Bursa Kükürtlü Lions Kulübümüzün 
sponsorluğunda Mart 2018 ayında kurulan Alfa 

Leo Kulübümüz çalışmalarına durmadan devam 
ediyor. Rehber Lion Ceren İplikçi Durgut’un yol 
göstericiliği ve İstanbul Rotaract Kulübü’nün katılımı 
ile Batı’dan Doğu’ya büyük bir toplumsal projeyi 
gerçekleştirdiler.

Bursa Eğitim vadisi içerisinde bulunan; BTSO 
Sait Ete İlkokulu, BTSO Baha Cemal Zağra Özel 
Uygulama Okulu (Otizmli Çocuklar), BTSO Hayri 
Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa 
Osmangazi Saibe Durmaz Özel Eğitim Mesleki 
Eğitim Merkezi (Otizmli çocuklar), Muş / Sungu 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Ağrı / Hamur 
Baldere İlkokulu’nda eğitim gören çocuklar için 250 
çift bot ve 150 adet mont sağlanarak teslim edildi…

Alışveriş Şenliği 
Demet Altay, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Mersin Akdeniz Lions kulübü 5. geleneksel 
yılbaşı alışveriş şenliğini büyük bir katılımla 

gerçekleştirdi. Genel Yönetmenimiz Berna 
Ateşoğlu’nun anısına ithaf ettiğimiz etkinliğimizin 
geliri dönem projelerimizi gerçekleştirmek amacıyla 
kullanılacaktır. 

Şenliğin açılışına Toroslar belediye Başkanı Hamit 
Tuna ile Lion ve Leo’lar ile çevre halkı katıldılar.
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Jamie Konigsfeld

Uruguay’ın başkenti olan 
Montevideo, ülkenin sahil 
kısımında yer alır. Bu canlı şehirde 
ise Uluslararası Lions Kulupleri 
Birliğin’den (LCIF) ilk bağışlardan 
birini alan Leo kulüplerinden 
biri olan Montevideo Ansina 
Leo Kulübü bulunmaktadır. 
Yerel bir yaşam merkezinin bir 
tadilata ihtiyacı olduğunu farkedip 
LCIF’in Leo Hizmet Hibe 
programına başvurdular ve 5.000 
USD ile ödüllendirildiler.

10 yıl önce terkedilmiş olan bu yaşam 
merkezi çok kötü bir durumdaydı. 
Binanın içindeki durum ise; boyaları 
kötüleşmiş, duvarları zarar görmüş 
ve yerlerde kir içindeydi. Bütün 
bunlardan en önemlisi ise yeni bir 
çatıya ihtiyacı vardı. Dışarısında ise 
otlar ve çalılar çok fazla büyümüş ve 
çöpler çimenleri üzerine gelip onları 
kirletmişti.

Montevideo Leo Kulübün’den 
80 Leo Montevideo Ansina 
ve Madamme Curie Lions 
Kulüplerinden 15 Lion ile birlikte 
bu yaşam merkezini yenilemek için 
çok çalıştılar. Bu çalışmaya bir çok 
gönüllüde destek verdi. Gönüllüler 
birlikte çok sıkı çalışarak iç ve dış 
duvarları, kapıları, pencereleri, 
açık alandanki oyun ekipmanlarını 
ve binanın tabelasını boyadılar. 
Gönüllüler ayrıca açık alana çeki 
düzen verip, veranda ve çimleri 
temizleyip çalıların bakımını 
yaptılar. Buna ek olarak çatıyı 
değiştirmek için profesyonel kişiler 

tutuldu ve takip 
eden bir kaç ay 
içinde ise yeni bir 
banyo, mobilya, 
mutfak, aydınlatma 
ve havalandırmayı 
kapsayan ek bir 
tadilat daha yapıldı.

Yenilenmiş ve 
geliştirilmiş yaşam 
merkezinden 
direkt olarak 
100 çocuk 
faydalanmaktadır ve ayrıca spor alanları ve eğitimsel aktiviteleri ile de 
çevresine fayda sağlamaktadır. Bu merkezde bilgisayar sınıfları, kütüphane 
ve festivaller olacak. Merkez de ayrıca hükümet’in ulusal sağlık sistemi 
tarafından yönetilecek olan yeterli şekilde beslenemeyen çocuklara yönelik 
okul öncesi bakım merkezi olacak. Bu projeyi yapmaları için Leo’ları 
motive eden şeylerden biri açlığı bitirmek ve şehirdeki gençliğe yardım 
etmekti. Leo’lar her Pazar günü burayı ziyaret ederek atıştırmalıklar getirip 
komşu mahallenin çocukları ile oyunlar oynuyorlar. Leo’ların burayla ilgili 
gelecek planları arasında bir bahçe yapmak bulunuyor.

Cömert Montevideo Leolarına ve Lionlarına ve 
ayrıca LCIF’e teşekkürler. Sayelerinde yeni bir okul 
öncesi bakım merkezi olacak ve çevresinde bulunan 
topluluk’un gelişimine olumlu bir katkı sağlayacak.
Leo Hizmet Hibe Programı, LCIF tarafından sunulan yeni bir 
programdır.  Bu program Leo lara kendi hizmet projeleri kapsamında 
daha büyük etkiler yaratmalarına izin verirken aynı zamanda liderlik 
özelliklerinin gelişmesini sağlıyor. LCIF tekil yönetim çevresinde bulunan 
Leo Kulüplerine 2.500 USD, çoğul yönetim çevresinde bulunan Leo 
Kulüplerine ise 5.000 USD ‘ye kadar hibe verebilmektedir.

100.Yıl kampanyasının gençliğe nasıl hizmet edeceğini ve sponsorlar 
sayesinde belirli ihtiyaçları olan ve korunmasız halde bulunan kişilere nasıl 
yardım edip, hem kaynakları ve gerekli altyapıyı genişleterek yiyeceğe nasıl 
ulaşacağını  ve dünyada  açlığı nasıl bitireceğini görmek için LCIF.org/
BE100  adresini ziyaret edin.

Çeviren: Berk Bulgurlu, Zühtüpaşa Yeni Yüzyıl Lions Kulübü

Bir Yaşam Merkezi Güzelleşiyor…
LCIF’e ve Leo’lara Teşekkürler
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İstanbul Maltepe, Metropolitan 
Kandilli ve Milletlerarası Lions 
Kulüplerinin Ortak Sosyal 
Sorumluluk Projesi

Sağlığın Temeli Sevgi, Şekere 
Duyma İlgi 

Eğitime Hizmet

Öznur Özbek, Maltepe	Lions	Klb.	Bşk.	

Berna Kaya, Halkla	ilişkiler	sorumlusu

Halil Delibaş, 2018-19	Dönem	Başkanı

Filiz Akınvar, Metropolitan	Kandilli	Lions	Klb.	Bşk
Yaşar Topaloğlu, Milletlerarası	Lions	Klb.	Bşk.

İstanbul Maltepe, Metropolitan Kandilli ve 118T 
Yönetim Çevresinden İstanbul Milletlerarası Lions 
Kulüpleri, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ortak 
aktivitelerini gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu 
yaşıyorlar.

Kulüplerimiz, İstanbul Yakacık’ta inşa edilen Mustafa 
Necati Kültür Merkezi’nin 40.000 TL değerindeki 
1.900 kg iç duvar boya ihtiyacının temini ve teslimini 
27.11.2018 Salı günü gerçekleştirdiler. 11.300 
m2 alan üzerine 9 kat olarak inşa edilen kültür 
merkezi, aynı zamanda 80 odası ile Anadolu’dan 
gelen 350 kız öğrencimize de yurt olarak hizmet 
verecektir. Bu projemizde  görev alan, emeği geçen 
tüm  arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

10 Ocak 2019, Mersin 
Homurlu Mahallesi 
(köyü) ilkokuluna 
(üyemiz Ln. Meryem 
SÜSLÜ eşinin öğretmen 
olarak görev yaptığı 
okul)  yönelik olarak; 
üyelerimiz ve Kulübümüz 
kaynağı   ve Ln. üyemiz 
Zeynep KUŞÇUOĞLU 
arkadaşımızın temin 
ettiği giysi ve kitaplar ve 
Kulübümüz stoklarında 
mevcut 4 koli akıl oyunları/eğitsel kitaplar ve oyuncak 
malzeme ile Kulüp üyelerimizce temin edilecek(evde/
dışardan) yiyecekler (sandviç, kek, kuru pasta, meyve, 
içecekler) öğrencilere malzeme (giysi, kitap, oyuncak) 
yardımı yapılmıştır.

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübü, Diyabet 
farkındalığı haftasında, Diyabet hastalığına dikkat 
çekmek, sağlıklı beslenmeyi vurgulamak, daha fazla 
Kitleye ulaşmak amacıyla Diyabet le  ilgili slogan ve 
görsel hazırladı. Sloganlarımız, “Şekeri ezip geçin, 
Diyabetsiz Yaşamın Özgür Dünyasını seçin.”
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Fenerbahçe Lions’tan 
Fotoğraf Yarışması

Hayatı Paylaşmaya 
Engel Yok 
Şadan Yöndem, 2018-19	Dönem	BaşkanıSeval Duban

Fenerbahçe Lions 
Kulübü, 15 Ekim – 20 

Kasım 2018 tarihlerinde 
bir fotoğraf yarışması 
düzenledi. Yarışma http://
fenerbahcelionskulubu.org/ 
web sitesi ile sosyal medyada 
duyuruldu. 

Ana teması kadınlar 
olan fotoğraf yarışmsının 
konusu, çeşitli mesleklerde 
çalışan kadınlar, yaptıkları 
işlerle geleceği yönlendiren 
kadınlar, emekleriyle yaşama 
katkıda bulunan kadınlar ve 

fark yaratan kadınlardı. Yarışmaya, farklı illerden, 86 
fotoğrafçı, 252 tane fotoğraf ile katıldı.

Yarışmanın seçici kurul üyeliğini, fotoğrafçı Ümit 
Mavi, Sedat Açıl, Ozan Çağman ve kulübümüzün 
başkanı Sevil Kar yaptı. 5 Aralık 2018 tarihinde 
toplanan seçici kurul, ilk üç dereceye giren fotoğrafları 
ve 2019 yılı için yaptırmayı planladığımız takvimde 
yer alacak fotoğrafları seçti. Sonuç olarak, Terzi isimli 
fotoğrafıyla Zehra Çöplü, birinci, Mühendis isimli 
fotoğrafıyla Esengül Yavuz, ikinci, Zor Kış fotoğrafıyla 
Levent Ateş üçüncü oldu.

Yarışma vesilesiyle gelen 12 fotoğraf 2019 yılı kulüp 
takvimini oluşturacak. Bu takvimin, bizim için anlamı 
ise daha büyük çünkü takvim satışından elde edilecek 
gelir, kadın girişimcilerin projelerine destek olmak ve 
kadınlara istihdam yaratmak için kullanıldı.

Muğla Fethiye Lions Kulübü 3 Aralık Dünya 
Engelliler Gününde Fethiye Akıncılar Engelliler 
Okulunu ziyaret etti. Engelli öğrenciler birinci ve 
ikinci kademe eğitim alan zihinsel engelli; okuldaki 
eğitim saatlerini velileriyle birlikte geçirmekte olan 
öğrencilerimizdir. Kulübümüz okulda yapılan şenlik 
için sponsor oldu. Öğrenci, veliler ve öğretmenlerin 
mutlu, neşeli saatler geçirmesi Üyelerimizi mutlu kıldı. 
Okul İdarecileri ve Öğretmenler ile yapılan görüşmede 
engelli tuvalet ve lavabo ihtiyaçları olduğunu belirleyen 
Kulübümüz; ihtiyaçlarının ellerinde mevcut olduğunu 
ve kısa sürede teslim edeceğini belirterek okuldan 
ayrıldılar.
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24 Kasım Öğretmenler 
Gününde Farklı Bir 
Yaklaşım
Gamze Ilgaz Yengin, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Kadınların kendi başına yetebilmesi, elinde bir 
mesleğinin olabilmesi için canla başla çalışan iki 

kadın, iki eğitmen... 

Burada Yeşilüzümlü’de uzun süren uğraşlar sonunda 
Fethiye Belediyesinin de desteğiyle bir dokuma 
atölyesi açtılar. Atölyenin adı “Dastarhane”, Dastar, 
bu köyün en önemli değeri, hemen her evde dokuma 
tezgahı var. Dastarhane Müdürü Emel Asyalı ve 
Dastarhane Gönüllüsü Şaziye Kalay (Dastarhane’nin 
kurulumunda eşiyle her aşamasında bulunmuş ve 
bulunmaya da devam ediyor).  

Her cuma, dastar dokuyan kadınlarımız, kendi el 
emeklerini Dastarhane tarafından kurulan tezgahlarda, 
hiçbir ücret ödemeden satış yapıp emeklerinin 
karşılığını alıyorlar. Eğitimin kadın hayatındaki 
önemini her seferinde vurguluyorlar.

İzmir Yalı’dan Bağış

İzmir Yalı Lions Kulübü, İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne 
1.000 TL bağış sağladı. Bağış çeki Doç. Dr. Barış 
Malboro’ya Başkan R. Canan Şenocak, Sekreter 
Haluk Keresteci ve Sayman Azade Gül Şenkutlu’nun 
katılımlarıyla takdim edildi.

Haluk Keresteci, Kulüp	Sekreteri

Caddebostan Sahil 
Lions’tan Kahkaha Yogası 
Dt. A. Gökhan Ateşalp,  2018-19	Dönemi	Başkanı

Caddebostan Sahil Lions Kulübü, KAHKAHA 
YOGASI’nı Lions camiasına tanıtmış olmanın 

gururunu yaşıyor. Kendine özel bu etkinlikle her 
katıldığı ortamda dikkatleri çeken bu kulübümüz, 
özellikle dönemin ana etkinliklerinden Umut 
Çocukları’nın rehabilitasyonları konusunda çaba sarf 
etmektedir. Konunun hassasiyeti sebebiyle çocuklarla 
resim paylaşımı yapılmasa da Türkiye Çocuklara 
Yeniden Özgürlük Vakfi, Ümraniye Çocuk Eğitim 
Evi, Ataşehir Lions Ataevi, 8 Ekim kutlamaları 
kapsamında İstanbul Kadıköy Özgürlük Parkında 
KAHKAHA YOGASI etkinliklerimiz dönem başkanı 
Ln. Gökhan Ateşalp liderliğinde ve Kahkaha Yogası 
eğitmeni İpek Ateşalp’in sposorluğunda yapılmıştır. 
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Girne Ada Lions Aktiviteleri

Onur Kayıkçı, 2018-19	Dönemi	Başkanı

Farklı Gelişen Çocuklar
1 Ekim UNICEF tarafından Dünya Çocuk Günü ilan 
edilmiştir. Kulübümüz bu özel günde ÖZEV Eğitim 
Okulunu ziyaret ederek farklı gelişen çocuklarımızın 
refahını sağlayan bu sıcak yuvada dünya çocuk gününü, 
palyaço eşliğinde pasta keserek çocuklarla kutladı. 
Onlara ahşap malzemeler ve boyalar hediye ederek el 
becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldular. 

Diş Bakımı ve Diş Sağlığı
Diş sağlığı haftasında Girne Ada Lions ve ikiz 
kulübü Yeşilbahar Lions kulübü, Lefkoşa Çağlayan 
İlkokulunda ortak aktivite yaptılar. Sponsorlarımızdan 
sağladığımız diş macunu ve diş fırçalarını 150 
öğrenciye hediye verip onları diş bakımı hakkında 
bilgilendirdiler.

Her Şey Çocuklar İçin… 
Kulübümüz, 2018 – 19 hizmet döneminde 
ana aktivitemizi  4 ayda gerçekleştirmiş  oldu. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çocuk 
onkoloji bölümünün ihtiyacı olan ‘’OTOSKOP 
ve OFTALMOSKOP’’ tıbbi cihazlar alınıp çocuk 
onkoloji bölümüne törenle teslim edildi. Törene baş 
hekim yardımcısı , sağlık bakanı müsteşarı katılmıştır. 
Tören yerel basın tarafından ilgi görmüştür.

Kulübümüzün dönem ilk aylarındaki çalışmalarından 
bir demeti burada paylaşıyoruz…

Japonya’da meydana gelen sel felaketi ile ilgili 
LCIF’e bağış yaparak Japonya’daki felaketzedelerin 
eksiklerinin giderilmesine destek olundu.

20 Temmuz akşamı Başkanımız Onur Kayıkçı, 
Gençlerarası Değişim (GAD) Programı kapsamında 
düzenlenen Altı Dakikada Yaratıcı Yazarlığa Giriş 
Eğitimine gözlemci olarak gitmiş, eğitimi katılımcı 
olarak tamamlamıştır

22 Temmuz günü Sahrayıcedit mezarlığındaki Türk 
Lions’unun kurucusu Ord. Prof. Fahrettin Kerim 
Gökay’ı anma törenine katılım sağlandı.

Kulübümüz, 2 bursu gencimize Trump Towers’da 
sahnelenen Notre Dame Müzikali için sponsor oldu.

Dönem Projemizin başlangıcına istinaden plastik 
atıkları geri dönüşüm merkezlerine teslim etmek üzere 
toplamaya başlandı.

15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü çerçevesinde 
Bağdat Caddesinde ve Marmara Üniversitesi Göztepe 
Kampüsü önünde yönetim çevremizle birlikte çöp 
toplandı.

27 Eylül’de Kültür Sanat Komitesinin aracılığıyla 
düzenlenen BKM Mutfak’taki Gölge Feslikannarı 
(Gül Sunal) tek kişilik gösterisine 2 adet biletle 
katıldık. (Projenin geliri hapishanelerde anneleriyle 
beraber kalan çocukların eğitim masrafları için 
kullanılacaktır.)

10 Ekim günü Göznuru Aktivitemiz kapsamında 
Cemil Topuzlu Ark Sanat Galerisinde düzenlediğimiz 
Sanatçı Hülya Düzenli’nin destek verdiği Dokunarak 
Görme çalışmasına Türkan Sabancı Okulundaki 
görme engelli öğrencilerimizi ve Altınokta Körler 
Vakfındaki büyüklerimiz götürüldü.

Yeni Kadıköy Lions Her Zaman Aktif…
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ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 
Ojai, California, USA 14-17 Ekim 2018

Çeviri: Evrim Uysal, Menemen	Kubilay	Lions	Kulübü

YÖNETİCİ ÖZETİ 

DENETİM KOMİTESİ

1. Kurul eylem planlarını izlemeye ve takip etmeye devam 
edecektir.

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER KOMİTESİ

1. Çoklu Yönetim Çevresi E (Venezuela) Genel Yönetmen-
ler Konseyi tarafından yapılan ve Uluslararası Yönetim 
Kurulu’nun Yönetim Çevresi E1 Anayasa Bölgesi III’teki 
(Venezuela) dört kulübü Aruba, Bonaire ve Curacao’dan 
Yönetim Çevresi 35N Anayasa Bölgesi I’e (Florida, ABD) 
aktarma kararına itiraz eden bir anayasal şikayeti ince-
lemiş ve şikayetin Anayasal Şikayetler Prosedürü’nün 
Dördüncü Maddesi’ne göre incelenmesini hızlandırmak 
için haklı neden bulmuş, Uluslararası Yönetim Kuru-
lu’nun Haziran 2018’de aldığı Yönetim Çevresi E1’deki 
(Venezuela) dört kulübü Aruba, Bonaire ve Curacao’dan 
Yönetim Çevresi 35N’ye (Florida, ABD) aktarma kararını 
onaylamıştır.

2. Uluslararası Direktör Dr. Datuk Naga’yı 2018-2019 mali 
yılının kalan kısmı boyunca eski Yönetim Çevresi 301-A1 
(Filipinler) Koordinatör Lion sıfatıyla hizmet etmek üzere 
tayin etmiş ve eski yönetim çevresine yönetim çevresi 
statüsünü geri kazanmak için takip edeceği bir yol hari-
tası vermiştir.

3. Mali temsilci politikası Finansman Bölümü tarafından 
yönetildiğinden ve Finansman Kurulu’nun görev ve so-
rumluluklarına daha uygun düştüğünden dolayı, Kurul 
Politika Kitapçığı’nın Bölüm XV’ini bu politikayı Bölüm 
XV’ten (Hukuk) Bölüm XI’e (Finansman) taşıyacak ve 
Hindistan ve Japonya’daki mali temsilcileri güncelleye-
cek şekilde revize etmiştir.

4. Çıkar Çatışması Politikası Finansman Bölümü tarafından 
yönetildiğinden ve Finansman Kurulu’nun görev ve so-
rumluluklarına daha uygun düştüğünden dolayı, Kurul 
Politika Kitapçığı’nın Bölüm XV’ini bu politikayı Bölüm 
XV’ten (Hukuk) Bölüm XI’e (Finansman) taşıyacak şekil-
de revize etmiştir.

5. Kurul Politika Kitapçığı’nın Bölüm XV’indeki Marka Po-
litikaları’nı ulusal (ülkesel) seviyedeki vakıfların Uluslara-
rası Yönetim Kurulu tarafından incelenip onaylanması 
gerektiğine ilişkin bir koşul ilave edecek şekilde revize 
etmiştir.

6. Kurul Politika Kitapçığı’nın Bölüm XV’inin A.1.b bendini 
birliğin ambleminin her bir sözleşmeli kulüp ve yönetim 
çevresinin amblemi olduğunu açıklığa kavuşturacak şe-
kilde revize etmiştir.

7. Kurul Politika Kitapçığı’nın Bölüm VII’sindeki Standart 
Form Yönetim Çevresi Tüzüğü’nü başkanın özel bir ku-
lüp toplantısı talep etmemesi halinde bu toplantıyı kimin 
talep edebileceği ile ilgili olarak revize etmiştir.

8. Kurul Politika Kitapçığı’nın Bölüm XV’inin C fıkrasını bi-
reysel bir Lions Kulübü’ndeki üyeliği sayesinde bireysel 
bir Lion’un uluslararası birliğimizin de bir üyesi sayılacağı 
şeklinde bir anayasal yorum sağlayacak şekilde revize et-
miştir.

KONVANSİYON KOMİTESİ

1. Başka bir ödeme olmaksızın hizmet vermekte olan tayin 
edilmiş Danışma Kurulu üyeleri ve 2019 Milano Ulusla-
rarası Toplantısı’na katılan genel merkez personeli için 
yevmiye tespit etmiştir.

2. 2019 yılı Milano Uluslararası Toplantısı’nın takvimini re-
vize etmiştir.

3. Kurul Politika Kitapçığı’nın Bölüm VIII’ini temizlik ile ilgili 
değişikliklerle tadil etmiştir.

4. Bölüm VIII’in Seçim İşlemleri başlıklı E Fıkrası’nı tadil et-
miştir.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ

1. Yönetim Çevresi 318-B (Hindistan) Kozhencherry Lions 
Kulübü’ne ve Yönetim Çevresi 307-B2 (Endonezya) Palu 
Maleo Lions Kulübü’ne 7 Nisan 2019 tarihine kadar ko-
ruyucu statü vermiştir.

2. Çoklu Yönetim Çevresi 101 (İsveç) ve 104 (Norveç) ta-
rafından yapılan yeniden yönetim çevrelerine ayırma 
teklifini 2019 Uluslararası Toplantısı’nın kapanışında ve 
Çoklu Yönetim Bölgesi 21 (Arizona) tarafından yapılan 
yeniden yönetim çevrelerine ayırma teklifini 2020 Ulus-
lararası Toplantısı’nın kapanışında gerçekleşecek şekilde 
onaylamıştır.

3. Bu mali yılın kalan dönemi süresince, Geçmiş Dönem Ulus-
lararası Direktör Elisabeth Haderer’i Arnavutluk Cumhuri-
yeti, Kosova Cumhuriyeti ve yönetim çevrelerine ayrılma-
mış Bulgaristan Cumhuriyeti bölgeleri için Koordinasyon 
Lion’u ve Geçmiş Dönem Yönetim Çevresi Yönetmeni 
Daniel Zyambo’yu Geçici Yönetim Çevresi 412-B (Malawi 
Cumhuriyeti ve Mozambik Cumhuriyeti) için Koordinasyon 
Lion’u sıfatıyla hizmet etmek üzere tayin etmiştir.

4. Yönetim Çevresi Yeniden Yapılandırma ve Yeniden Kal-
kındırma Hibesi’ni onaylanan yeniden yönetim çevrele-
rine ayırma tekliflerini en geç 30 Kasım 2021 tarihinde 
içerek şekilde genişletmiştir.

5. Kurul Politika Kitapçığı’nda DGE Semineri’ne yapılan bir 
göndermeyi doğru Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı/
Seçilmiş Genel Yönetmen Semineri ünvanını kullanacak 
şekilde düzeltmiştir.

6. Bir Lion’un bir Kılavuz Lion sıfatıyla hizmet vermeden 
önce bir kulüp başkanı sıfatıyla hizmet vermiş olması 
gerektiğine ilişkin şartı kaldırmıştır.

7. Yeniden Yönetim Çevrelerine Ayırma Politikası’nı aynı 
mali yılın Uluslararası Toplantısı’nın kapanışında ger-
çekleşecek şekilde programlanan Ekim ve Kasım kurul 
toplantıları sırasında onaylanan yeniden yönetim çev-
relerine ayırma tekliflerinin seçilmiş genel yönetmenin 
Şubat ayında yapılan Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı/
Seçilmiş Genel Yönetmen Semineri’ne katılmasına ola-
nak sağlamak amacıyla 1 Ocak tarihinden önce seçim 
yapması gerektiği şeklinde revize etmiştir.

8. Genel Yönetmen Ödeme Politikası’nı Yönetim Çevresi 
ve Kulüp İdaresi Bölümü genel yönetmen bütçelerindeki 
artışların onaylanması ile ilgili sürece dahil edileceği şe-
kilde revize etmiştir.
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FİNANS VE MERKEZ OPERASYON KOMİTESİ

1. Açık yansıtan 2018-2019 Mali Yılı Birinci Çeyrek Bütçe 
Tahmini’ni onaylamıştır.

2. Yetki verilmiş toplantılar ile ilgili Geçmiş Dönem Ulusla-
rarası Başkanı ulaşım bütçesi ve konuşmacı talep formla-
rının Seyahat Bölümü’ne ibraz edilmesinin zamanlama-
sı konusundaki Bölüm XXI’i tadil etmiş ve Uluslararası 
Lions Kulüpleri’nin seyahat masraflarını karşıladığı tüm 
resmi konuşmacılar ile ilgili güncel ziyaret formu forma-
tını gözden geçirmeyi kabul etmiştir.

LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

1. Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü (RLLI) ile ilgili Kurul Po-
litika Kitapçığı’nı Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü prog-
ramına yönelik gelecek değişiklikleri hazırlayacak şekilde 
revize etmiştir.

2. Yetenek Geliştirme Enstitüsü programı ile ilgili eğitim 
günlerinin sayısının “dört”ten “üç”e değiştirilmesi ile 
ilgili Kurul Politika Kitapçığı’nı revize etmiştir.

3. Kurul Politika Kitapçığı’nı ihtiyaç olan hallerde “geliştir-
me” kelimesini de dahil etmek suretiyle sadece Liderlik 
değil Liderlik Gelişimi gibi programlara gönderme yapa-
cak şekilde revize etmiştir.

UZUN SÜRELİ PLANLAMA KOMİTESİ

1. LCI’nin stratejik planı olan LCI Forward’ın derinlemesine 
genel statü incelemesini gerçekleştirmiştir.

2. Komite’nin bir sonraki toplantıda işlem görmek üzere 
güncellenmesi ve revize edilmesi gereken politikaları be-
lirleme imtiyazını gözden geçirmiştir.

3. İlk olarak Nisan 2010 tarihinde kabul edilen ve kıta 
30.000’den fazla üyeye ulaşıp bu üyeleri muhafaza etti-
ğinde o zaman görevde olan Uzun Süreli Planlama Komi-
tesi’nin Anayasa ve Tüzük Komitesi’nden müteakip ulusla-
rarası toplantıda Afrika’nın kendi anayasal bölgesi olması 
ile ilgili bir anayasal değişiklik için dil tasarlamasını talep 
etmesini öngören ‘Africa Challenge’in statüsünü gözden 
geçirmiş ve tartışmıştır. Otuz bin kişilik meydan okuma eşi-
ği 2018 yılı Temmuz ayı sonunda aşılmış olup Eylül 2018 
kümülatif raporu itibarıyla bölgedeki üye sayısı 30,706 
olup bu ivme devam etmektedir. Afrika’daki Lion’lara bu 
tarihi kilometre taşına ulaştıklarından dolayı tebrikler.

 Komite kıtanın üyelik gelişiminin ilerleyişini bir sonraki 
toplantıda gözden geçirecek ve kurula son bir tavsiyede 
bulunacaktır.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

1. “Eve Hoşgeldiniz” pilot programını 30 Mart 2020 tarihi-
ne kadar uzatmıştır.

2. Küresel Eylem Ekibi yapısını Afrika’daki ilave yönetim 
çevrelerini içerecek şekilde revize etmiştir.

3. 2017-2018 dönemi ile ilgili olarak bir başka Yılın Leo’su-
nu daha onaylamıştır.

4. Eski Lioness’lerin Lioness sıfatıyla hizmet yıllarını Ömür 
Boyu Üyelik’e saymasına olanak tanımıştır.

5. Politikayı Genç Lion ve Leo Bölümü ile ilgili yönetişimin 
Hizmet Faaliyetleri Komitesi’nden Üyelik Geliştirme Ko-
mitesi’ne aktaracak şekilde tadil etmiştir.

6. Azerbaycan ile ilgili günbatımı politikasını 30 Haziran 
2019 tarihine kadar uzatmıştır.

7. Kurul politikasını Yönetim Kurulu’nun onayıyla pilot 
programlara ilave fonlara olanak sağlayacak şekilde ta-
dil etmiştir.

8. CA I ve CA II’deki üyelik eğilimlerinin tersine çevirecek 
bir pilot programı onaylamıştır.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ KOMİTESİ

1. Kurul Politika Kitapçığı’nın Resmi Protokol başlıklı Bö-
lüm XIX’unu Leo-Lion Kurul İrtibatı ilave edecek bir de-
ğişikliği yansıtacak şekilde revize etmiştir. 

HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ

1. Aşağıda belirtilen Lion’lara 2017-2018 Lions yılındaki 
hizmetlerinden dolayı En İyi On Gençlik Kampı ve Deği-
şim Programı Başkanı Ödülü verilmesini onaylamıştır.

İsim Anayasal Bölge Ülke
Nazan Albayrak IV Türkiye
Angela Day II Kanada
Eileen Delaney I ABD
Ari Lindell IV Finlandiya
Gabriela Lutter IV Almanya
Karl-Heinrich Mohr IV Almanya
Diane Quinlan I ABD
Birgit Rastetter IV İtalya
Pravin Sarnaik VI Hindistan
Yoshikazu Yano V Japonya

(Karar 1.)

2. Uluslararası Diyabet Federasyonu ve LCI ortak çalışma 
planını onaylamıştır.

3. 2019 yılı Hizmet Faaliyetleri pazarlama planı stratejik yö-
netimini onaylamıştır.

4. Diyabet Mini Hibe programı ile ilgili olarak katılmaya da-
vet edilecek kulüpleri de içeren bir güncelleme almıştır.

TEKNOLOJİ KOMİTESİ

1. GDPR ile ilgili bir güncelleme almış ve işini yönetmesi 
amacıyla LCI tarafından ihtiyaç duyulan veri elemanları 
setini gözden geçirmiştir.

2. Komite, Anayasa ve Tüzük Komitesi ile LCI üyesi olma-
nın yorumu hakkındaki kurul politikasının tadil edilme-
siyle sonuçlanan bir işbirliği yapmıştır.

3. Komite, süreç iyileştirmeleri uzun vadede öncelikler net-
leştikçe ve kaynaklar basiretli ve maliyet azaltıcı bir şekil-
de kullanıldıkça birliğe yardımcı olacağından dolayı, bu 
iyileştirmeleri tartışmış ve onaylamıştır.

4. Komite, altyapı ve ürün yol haritasını arz etmiş ve ilave 
bütçe ile ilgili mantığı sağlamıştır. Onaya bağlı olarak, IT 
tahmini ilave bütçe tutarını yansıtacak şekilde tadil edi-
lecektir.

Yukarıda sıralanan kararlar 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. 
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