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DENETİM KOMİTESİ
1.   Komite, eylem planlarını izleme ve takip etmeye devam 

edecek.
YASA VE TÜZÜKLER KOMİTESİ
1.  112-C yönetim çevresinde (Belçika) genel yönetmen se-

çimi hakkında şikayet  reddedildi ve 2019-2020 çalışma 
dönemi için genel yönetmen pozisyonu için boşluk oldu-
ğu bildirildi.

2.  300-C1(  MD  300  Tayvan)  yönetim  çevresinde  genel 
yönetmen  2.yardımcısı  seçimi  hakkında  yapılan  şika-
yet  onandı  ve  2019-2020  çalışma  dönemi  için  300-C1 
yönetim çevresinde  bu pozisyon için seçim olmayacağı 
bildirildi. Bu pozisyondaki boşluk’un  ise Uluslararası ve 
Kesim  Yasa  ve  Tüzükleri  uyarınca  doldurulmasına  ve 
bu görev için belirlenen 650 USD nin de iadesine karar 
verildi.

3.  316-A ( Hindistan) yönetim çevresinde genel yönetmen 
2.yardımcısı seçimi hakkında yapılan şikayet onandı ve 
2019-2020 çalışma dönemi için 316-A yönetim çevresin-
de  bu pozisyon için seçim olmayacağı ve bu pozisyonun 
boş kalacağı aynı zamanda ve bu görev  için belirlenen 
650 USD nin de iadesine karar verildi.

4.  Görev ihlali ve Uluslararası Yasa ve Tüzüklerine ve Ulus-
lararası Yönetim Kurulu politilarına uymadığından 316-A 
(Hindistan)  yönetim  çevresi  genel  yönetmeni  J.Mohan 
Rao görevinden alındı ve bundan sonra hem Uluslara-
rası Lions Kulüpleri tarafından hem de kulüp veya kesim 
tarafından geçmiş dönem genel yönetmeni olarak tanın-
mayacak.  Buna  ek  olarak  bu  görevin  ayrıcalıklarınıda 
kullanamayacak.  Bu  pozisyonda  oluşan  boşluk  doldu-
rulmayacak  316-A  yönetim  çevresi  2019  Uluslararası 
Konvansiyona  kadar  vekil  genel  yönetmen  gibi  devam 
edilecek.

5.  321-A3 yönetim çevresinde (Hindistan) genel yönetmen 
2.yardımcısı  seçimi  ile  ilgili  yapılan  şikayet  reddedildi 
ve Lion Rdha Krishna Shah’ın   2019-2020 çalışma dö-
neminde  321-A3  yönetim  çevresi  için  genel  yönetmen 
2.yardımcısı olarak görev yapacağı açıklandı.

6.  321-B1 yönetim çevresinde (Hindistan) genel yönetmen 
2.yardımcısı seçimi ile ilgili yapılan şikayet reddedildi ve 
Lion Jagdish C. Agarwal’ın 2019-2020 çalışma dönemin-
de 321-B1  yönetim  çevresi  için  genel  yönetmen 2.yar-
dımcısı olarak görev yapacağı açıklandı.

7.  3233-E2  yönetim  çevresinde  (Hindistan)  genel  yönet-
men 2.yardımcısı seçimi ile ilgili yapılan şikayet reddedil-
di ve Lion Sudhir Kumar Goyal’ın2019-2020 çalışma dö-
neminde 3233-E2 yönetim çevresi  için genel yönetmen 
2.yardımcısı olarak görev yapacağı açıklandı.

8.  3233-G1(  Hindistan)  yönetim  çevresinde  genel  yönet-
men 2.yardımcısı seçimi hakkında yapılan şikayet onan-
dı  ve  2019-2020  çalışma  dönemi  için  300-C1  yönetim 
çevresinde  bu pozisyon için seçim olmayacağı bildirildi. 
Bu  pozisyondaki  boşluk’un  ise  Uluslararası  ve  Kesim 
Yasa ve Tüzükleri uyarınca doldurulmasına ve bu görev 
için belirlenen 650 USD nin de iadesine karar verildi.

9.  Uluslararası  Yönetim  Kurulu’nun  daha  önce  Haziran 
2018’de  aldığı  karar  onandı  ve Mayıs  2017’de  düzen-
lenen  324  Çoğul  Yönetim  Çevresi  konvansiyonunda 
uluslararası direktör olarak Lion R.Sampath’ı doğruladı.

10. Organizasyonel  amaçlar  için  kullanılan Yönetim  kurulu 
politika  kılavuzu’nun  7.  Bölüm  C maddesinde  bulunan 
Etik  davranış  kuralları  gözden  geçirildi.  Artık  modası 
geçmiş ya da az kullanılan dillerim kaldırılıp daha güncel 
olanları ile yenilenmesine karar verildi.

11. Yönetim kurulu politika kılavuzu’nun 15. Bölüm A.4.b 
paragrafı yenilendi. Önceden uygulanan değişiklikler 
için kararlı olunmasına karar verildi.

12. Yönetim kurulu politika kılavuzu’nun 18. Bölüm A parag-
rafı yenilendi.

13. Yönetim  kurulu  politika  kılavuzunda  bulunan  genel  yö-
netmen ve 1. Ve 2. Yardımcısı seçimi ile ilgili bölüm ye-
nilendi ve genel yönetmen 3.yardımcısı ve uluslararası 
director seçimleride eklendi.

KONVANSİYON KOMİTESİ
1.  Singapurda’ki konvansiyon  için başvuru ücretlerine mal 

ve hizmet vergisi eklenmesi maddesi  reddedildi.

ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ÖZETİ
Milan, İtalya

30 Haziran- 4 Temmuz 2019
Çeviren: Berk Bulgurlu

KESİM VE KULÜP HİZMET KOMİTESİ
1.  307-B2 yönetim çevresinde bulunan Palu Maleo Lions 

Kulübü’nü 31 Ekim 2019’a kadar  koruma durumuna 
alıp haziran 2019 (6 aylık) ödemesininden de vazgeçti.

2.  Bulgaristan’ın 2019 Uluslararası Konvansiyon kapanı-
şında geçici bölge olarak tanınmasına karar verildi.

3.  Praveen Agarwal 322 D (Hindistan) yönetim çevresi için 
2019-2020 çalışma döneminde genel yönetmen olarak 
atandı.

4.  112 C (Belçika) yönetim çevresinin 2019-2020 çalışma 
dönemi için genel yönetmenlik pozisyonu için tecrübeli 
bir Lion seçebilmesi adına toplantı yapması önerildi.

5.   Kesim ve Kulüp Hizmet komitesinin ayrıcalıkları 
düzeltildi.

6.  Yönetim kurulu politika kılavuzunda’ki Lioness programı 
ile ilgili bulunan kısım kaldırıldı.

7.   Bölge ve Kesim başkanlarının Küresel Eylem Takımı’n-
da yer almaları için  tüzüklerde düzenleme yapıldı.

8.   Kulüp başkan yardımcısı, kulüp üyelik  komitesi 
başkanı ve kulüp servis lidernin tanımlarını tüzüklerde 
değiştirdi.

FİNANS VE GENEL MÜDÜRLÜK OPERASYON 
KOMİTESİ
1.  Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği genel fonuna yatırım 

politikası düzeltildi.
2.  2018-2019 4. Çeyrek tahmininde açık olduğu onaylandı.
3.  2019-2020  çalışma  döneminde  bütçe  açığı  oldu  onay-

landı.
4.  Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği çalışanları için Emek-

lilik gelir planında değişiklik yapıldı.
5.  Yönetim  kurulu  politika  kılavuzunda  11.Bölüm’de  yer 

alan masraf geri ödemesi ile ilgili olan kısım güncellendi.
6.  Yönetim  kurulu  politika  kılavuzunda  11.Bölüm’de  yer 

alan hava ulaşımı ile ilgili olan kısım güncellendi.
7.  Yöneticiler  hakkındaki  Seyahat  ve  Masraf  geri  ödeme 

politikası ile ilgili olan kısım güncellendi.
8.  Banka hesapları  ile  ilgili  olarak  imza  yetkisi Muhasebe 

departmanı müdürü olarak Jayne Kill’e verildi.
LİDERLİK VE GELİŞTİRME KOMİTESİ
1.  Liderlik Geliştirme Komitesi kuruluşu ile ilgili olan deği-

şiklikler Yönetim kurulu politika kılavuzunda güncellendi.
UZUN DÖNEM PLANLAMA KOMİTESİ
1.  LCI  İleri durum gözden geçirildi  ve hizmet aktivitelerin-

deki ve  raporlamasındaki düşüş  tartışıldı. Bu  rakamları 
arttırmak için tavsiyeler sunuldu.

2.  Stratejik plan’ın bir sonraki ayağını yaratmak için LCI İleri 
proje takımının kurulması tartışıldı ve karara bağlandı.

3.  Genel yönetmenin senelik hedeflerinin dört taneden faz-
la olmaması hakkındaki görüşleri dinledi.

4.  Genel yönetmen’in rolünü çalışmak üzere bir gruba gö-
rev verilip çalışmaya başlaması önerisi gözden geçirildi.

5.  Kuruluş’un    çoklu  para  cinsi  doğası,  sayıca  fazla  olan 
banka  hesapları  ve  yabancı  para  dalgalanmalarını  şu 
anda   nasıl  yönettiği  tartışıldı  ve değişiklik  yapılmama-
sına karar verildi.

PAZARLAMA VE İLETİŞİM KOMİTESİ
1.  1 Temmuz 2019’dan itibaren  geçerli olacak şekilde Yö-

netim kurulu politika kılavuzu’nun19. Bölümü A maddesi-
ne resmi protokol’ün tanıtımı ile ilgili olarak yeni açıklayı-
cı bir cümle eklenmesi gözden geçirildi.

2.  1 Temmuz 2019 dan itibaren geçerli olmak üzere Yöne-
tim kurulu politika kılavuzunun 19. Bölümü A paragrafın-
da bulunan Küresel Eylem Takımının roller revise edildi. 
Bu  şekilde  yönetsel  seviyede  daha  fazla  uyum  içinde 
olması bekleniyor.

3.  Yönetim kurulu politika kılavuzunun 16. Bölümü ile ilgili 
olarak LION Dergisinde tarihi geçmiş olan bilgilerin kal-
dırılmasına karar verildi.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1.  Yönetim kurulu politika kılavuzunun 17. Maddesinde bu-

lunan 30 yaş üzeri öğrencilerin kampüs kulüplerine üye 
olması durumunda indirimli fiyat olan 10 USD ödemesine 
karar verildi.

2.  6. Yönetsel Bölge’de bulunmayan Afrika ülkelerinin 8.Yö-
netsel Bölgeye dahil olmasına karar verildi.

3.  Yönetim  kurulu  politika  kılavuzunun  22.Maddesindeki 
Leo Kulüp ödülleri kaldırıldı.

4.  Madde  10.daki Yeni Uluslararası  Lions Kulüpleri  Birliği 
Ülkeleri kriteri sadeleştirildi.

5.  FYRO Macedonia olarak bilinen ülkenin adı Kuzey Ma-
kedonya Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

6.  Timor-Leste Demokratik Cumhuriyetine uygulanan politi-
ka sonucunda ülke, Yönetim kurulu politika kılavuzunun 
10. Bölümünde bulunan resmi Uluslararası Lions Kulüp-
leri Birliği’ne dahil ülkeler listesinden çıkarıldı.

7.  Azerbeycan  Cumhuriyeti’ne  uygulanan  politikanın  31 
Aralık 2019’a kadar uzatılmasına karar verildi.

8.  Yönetim kurulu politika kılavuzunun 10.maddesine göre 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin yönetsel olarak 6. Bölge ye-
rine 4.bölge altında olmasına karar verildi.

9.  Küresel Eylem Takımı liderliği, pozisyon değişikliği, ran-
devular  ve  operasyonel  değişiklikler  dahil  olmak  üzere 
değiştirildi.

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ
1.  Yönetim  kurulu  politika  kılavuzunun  2.maddesi  K  pa-

ragrafında  bulunan  Hizmet  Aktivitleri  Komitesi  güncel 
uygulamalara daha iyi uyum sağlaması açısından revize 
edildi.

2.  Yönetim kurulu politika kılavuzunun 1.maddesi Uluslara-
rası Lions Kulüpleri Birliği’nin güncel nedenleri ve hizmet 
programları ile uyumlu olması açısından revize edildi.

3.  Hizmetleri  birleştirerek  insalara  direct  hizmet  götürebi-
lecek  ve  onları  daha  çok  destekleyebilecek  bir  model 
hakkında konuşuldu.  

4.  Şu  anda  devam  eden Uluslararsı  Lions  Kulupleri  Birli-
ği’nin Uluslararası Diyabet Federasyonu ile işbirliği, sağ-
lıklı yaşam, girişimci fonu ve Amerika Diyabet Eğitimcileri 
Birlği hakkında yeni bilgiler alındı.

5.  En son yayınlanan Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğ’nin 
daha fazla kaynak yaratmak amaçlı çıkardığı  aktif des-
tek paketi gözden geçirildi.

6.  Hizmet raporlarmalarını arttrması açısından hizmet ödül-
leri yapısı hakkında potensiyel değişiklikler konuşuldu.

TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1.  Komite  Bilgi  Teknolojileri  Bölümü’nün  2018-2019  bütçe, 

tahmini rakamları ve fiili rakamlarını inceledi. Bölüm 2018 
Ekim ayında yönetim Kurulu tarafından onaylanan toplan-
tıda belirttiği gibi 2019 yılını planlanandan yaklaşık olarak 
155.000 USD daha düşük bitireceğini öngörmüştü.

2.  Komite Bilgi Teknolojileri Bölümü için 2019-2020 önerilen 
bütçe rakamını inceledi. Bütçe rakamı Nisan 2019’da bil-
dirilen rakamdan 722.000 USD daha az olarak sunuldu.

3.  Komite  Kişisel  Verileri  Koruma  Kanunu  (  KVKK)  hak-
kında  çeşitli  konuları  görüştü.Komite  genel  yönetmen 
3.yardımcılığına ve uluslarası direktörlüğe aday olanların 
bilgilerine erişim için mevcutta bulunan politikayı gözden 
geçirdi ve önerilen değişiklikler kabul edildi. Komite aynı 
zamanda bütün Avrupa için yeni bir veri koruma görevlisi 
seçildiği için mennun oldu. Gizli çalışam grubu için öneri-
len herkes bu görevi kabul etti. Komite KVKK hakkındaki 
anlaşmazlıklar hakında da bazı konuları gözden  geçirdi.

4.  Komite mevcut ürünler ve yol haritası hakkında güncel-
lendi. Çalışanlar tarafından “By Design” yazılımı ERP’nin 
yeni sistemi olarak seçildi.

5.  Komite mevcut altyapı projeleri ve yol haritası hakkında 
güncellendi.

6.  Komite  Bilgi  Teknolojileri  Departmanı  organizasyonu 
hakkında güncellendi.

7.  Komite MYLCI  dan MYLion’a  geçiş  dahil  olmak  üzere 
hizmet raporlamasındaki ve haberleşme stratejilerindeki 
değişiklikler hakkında güncellendi.

8.  Komite  teknoloji  kullanımı  ile  ilgili  olarak  özellikle  bilgi-
sayar ile öğrenme konusunda yeni ve ilgi çekici konular 
olduğunu belirtti.

Yukarda belirtilen çözümlerle ilgili daha fazla bilgi için Ulus-
lararası Lions Kulüpleri Birliği’nin intenet adresi olan  www.
lionsclubs.org sayfasına girebilir ya da 
630-571-5466 nolu  telefondan Uluslarası Merkezi  arayabi-
lirsiniz.
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Lion Dergisi’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı sa-
hibine, yazı, haber, fotoğraf, illüstrasyon ve diğer konuların telif 
hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfe-
derasyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz. 

Editörden
Sayın Lion’lar, 
Sevgili Leo’lar,
2019 yılının son dergisiyle karşınızdayız. 
Bilgi akışı yine kesildi… Kulüplerimizdeki 
halkla ilişkiler ve medya görevlilerinin 
bilgi akışına daha fazla önem 
vermeleri dergimizin içeriğini de daha 
zenginleştirecektir. Lütfen birbirinden 
değerli etkinlik ve aktivitelerinizi 
bizimle paylaşın. Bu şekilde büyük emek 
harcayarak, özveriyle gerçekleştirdiğiniz 
aktivitelerin gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlayabileceksiniz. Lion Türkçe dergisine 
aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize 
özellikle çok teşekkür ediyoruz. 

Bu dergimizde;
Başkanımız çok çalışıyor ve her yerde olmaya gayret gösteriyor. Bu sayımızda 
Uluslararası başkanımız Dr. Jung-Yul Choi’nin iki yazısına yer verdik…
Lions Quest tüm dünyada hızla yayılıyor… Bu sayımızda Nilgün Erdem 
Niord’un BM ile LQ işbirliğine değinen yazısını bulacaksınız…
Teşekkürler Özberk Miraç Sarıgül, Gurur Duyduk Seninle… Evet artık 
bir şampiyonumuz var; 118U YÇ Tomas Kuti Lions Avrupa Müzik Yarışması 
Koordinatörü Erol Aydın’ın akıcı anlatımıyla, oradaymışçasına yaşayacak ve 
sizler de gurur duyacaksınız…
50. Yaşını geride bırakan LCIF her geçen gün etkinliğini artırıyor. Bu 
nedenle dergimizde de önemli yer tutmaya devam ediyor. Başarılarını takip 
ederek gurur duyacak ve Lion olduğunuz için mutlu olacaksınız…
Talinn’den Sevgilerle… 118T Yönetim Çevresi Genel Yönetmenimiz Orhan 
Turay Karaçay, Talinn anılarını ve yaşadıklarını bizlerle paylaştı…
Yavru Vatan Kıbrıs Lion’ları durmak bilmiyor. Bu sayımızda, diğer 
kulüplerimizi de ihmal etmeyerek, Girne Özgürada ve Mağusa Mesarya Lions’un 
aktivitelerine yer verdik…
New Voices her zaman gündemimizde… Bu sayımızda da Altın Boynuz Kadın 
ve Edebiyat Buluşması adına onlarla birlikteyiz…
İsveç ve İskandinav Lion’ları sığınmacılara el uzatmaya devam ediyorlar. Bu 
sefer Mardin’deydik…
Kaz Dağları Lion’lar ile Sivil Toplumun güçlü ve inatçı direnişiyle kurtarıldı. 
Sürekli olması en büyük dileğimiz…
Kidsight programı tüm hızıyla sürüyor. Bu sayımızda da onlara yer verdik. 
İzleyin…
‘Fahrettin Kerim Gökay’ın Atatürk İle İlgili İzlenimleri’ni, Araştırmacı, 
İstanbul Zeytinburnu Lions Kulübü Üyesi Dt. Ulvi Sulaoğlu’nun kaleminden ilk 
kez okuyacaksınız… 
Bu sayımızda Uluslararası Yönetim Kurulu’muzun son toplantısında alınan 
kararları da bulacaksınız. Mutlaka sizi ilgilendiren bir şeyler vardır…
Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz.
Sevgiyle kalın,
Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, IPCC
Editör

We Serve.

Önemli Not: Lütfen unutmayınız; biz ancak bize ulaşan aktivite ve etkinliklere ola-
bildiğince ve yayın şartlarının sağlanması durumunda yer verebiliyoruz. Bu nedenle 
lütfen etkinlik ve aktivitelerinizin fotoğraflarını olabildiğince büyük ve yüksek çözü-
nürlüklü 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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6  Teşekkürler Özberk, 
  Gurur Duyduk Seninle…

8   Hizmet Etmek İçin 
Birden Fazla Yol…

12  Talinn’den 
Sevgilerle…

14  Girne Özgürada Lions 
Kulübünden…

17  Uluslararası Altın 
Boynuz Kadın ve 
Edebiyat Buluşması

18  İsveç ve İskandinav 
Lionları Sığınmacı 
Çocukları Okullaştırıyor

20
Kaz Dağları 
Hepimizin

25

6
26
100.Yıl 
Kampanyasındaki 
Etkilerimiz:
LCIF Hizmetleri 
Güçlendiriyor

28
Fahrettin 
Kerim 
Gökay’ın 
Gazi İle İlgili 
İzlenimleri;

23
Görmediğimiz ve 
başımıza gelmeyen 
hiçbir şey yaşanmıyor 
sanıyoruz. Öyle mi?
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Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

“Liderliğinizle bir atı suya götürebilirsiniz, ancak onun su içmesini sağ-
layamazsınız” Bu sözü daha önce duymuş muydunuz? Bu söz, insanları 
onlar için iyi olan bazı şeyleri yapmak için yönlendirmenin bazı limitleri 
olduğunu anlatmak için söylenmiştir. Fakat ben daha farklı düşünüyo-
rum.

Ben diyorum ki; belki de atın suya ihtiyacı yoktu, susamamıştı.

Belki At aslında açtı ve ya yorgundu. Ya da belki dişleri rahatsızdı ve te-
daviye ihtiyacı vardı. Genellikle, insanlar için iyi olduğunu düşündüğü-
müz şeylerin aslında o kişiler için gerçekte iyi olmayabileceği gerçeğini 
atlarız ve yanılırız.

Güçlü liderler; insanları sadece suya götürmek için yönlendirmezler. 
Bunun yerine, onların neye ihtiyaçları olduğunu öğrenmeye çalışır ve 
onları gerçekleştirmek için çaba gösterirler. Ben buna “Hizmetkar Li-
derlik” diyorum.

Lion’lar olarak hepimiz liderleriz. Ve bizim sorumluluğumuz, hizmet 
ettiğimiz kişileri dinlemek ve onların daha iyi hizmetler üretebilmesi 
adına, ihtiyaçları olan koşulları sağlamak için efor sarf etmektir. Ben, 
Lion’ların lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi 
bir lion olabilmeleri için neye ihtiyaçları olduğunu ve nasıl yardımcı ola-
bileceğimi soracağım. Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.

Eğer Genel Yönetmenseniz, kulüp başkanlarınıza, daha fazla üye ka-
zanabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Eğer kulüp başka-
nıysanız, üyelerinize, daha mutlu ve tatminkar bir lion olma deneyimi 
yaşamaları için nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Eğer bir Lion’sanız, 
toplumla buluşun. Onlara neye ihtiyaçları olduğunu sorun ve bunu sağ-
lamak için çalışın.

Ancak bu şekilde, daha iyi bir dünyaya sahip olmak için gereken değişi-
me liderlik edebiliriz.

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  
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Çeviri: Bülent	Şen,	PDG

Lion’lar Açıkları 
Kapatabilirler

BAŞKAN MESAJI

Tüm Lion’lara merhaba;

Nerede yaşıyor olursak olalım, biliriz ki tüm mevsim değişiklikleri bera-
berinde bazı ritüellerle gelir. Bunlardan anılarımızda kalanlar da çoğun-
lukla yiyecekle ilgilidir. Kimi zaman büyükannemizin yaptığı çorbanın 
kokusu, bazen komşumuzun bahçesinden gelen ızgara sosis kokusu, gir-
mekte olduğumuz mevsimi müjdeleyen tatlı anılar bırakır hafızamızda.

Fakat, ne yazık ki bu durum, açlıkla mücadele eden toplum kesimleri 
için geçerli değildir. Yılın mevsimler arasında geçişini hissettiren bu za-
manların, açlıkla mücadele eden insanlar için getirdiği tek şey endişe ve 
kaygıdır . Mevsimine göre, kışa girerken çok kısıtlı yiyecekle uzun soğuk 
bir kış anlamına gelirken, yaza giriliyorsa, okulun öğle yemeğinden de 
yoksun çocukları uzun sıcak bir yaz  beklemektedir.

Lion’lar olarak, bizim sorumluluğumuz, bize ihtiyacı olan bu insanların 
yanında olmaktır. Yakın çevremizde kimse bir sonraki öğün için endişe 
hissetmiyor olabilir. Ancak, bizler, kendi yakın yöremize değil, daha ge-
niş bir perspektiften bakarak resmin büyüğüne odaklanmalıyız. Neden 
bazı toplumlar açlıkla mücadele etmektedir? Açlığa sebep olan nedir? 
Ve bizler, Lion’lar olarak açlıkla mücadele etmek durumunda olan aile-
lere nasıl destek olabiliriz?

Her birey, kendi sağlığı için uygun olan yiyecekleri seçme şansına sa-
hip olmalıdır. Her birey, istediği zaman taze meyve ve sebzeye ulaşa-
bilmelidir. Her birey, istediğinde güzel bir parkta temiz hava alabilmeli, 
veya işe gidip gelirken kendisi için en güvenli yolu seçme şansına sahip 
olabilmelidir ve kuşkusuz bu olanaklara sahip bir çok birey ve toplum 
kesimi vardır. Ancak, yaşadığı yerde en yakın marketin kilometrelerce 
uzakta olduğu, güvenli bir ulaşım imkanına sahip olamayan insanlar için 
Lion’lar olarak bu açıkları kapatma gayretinde olmalıyız. Bizlerle aynı 
imkana sahip olmayan komşularımızın yaşam standartlarını daha ileriye 
taşıyacak sosyal güvenlik ağları oluşturmalıyız.

Sizler, başlamakta olan mevsimin temsil ettiği ritüellere uygun olarak 
gıda temini için hazırlıklarınızı yaparken, bir yandan da hizmetlerinizle 
toplumun daha iyi bir yaşama sahip olması için neler yapabileceğinizi ve 
çözüm için bir yol bulun.  

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  
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Lions, Birleşmiş Milletler ECOSOC tüzüğünün ya-
zılmasını sağlayan STK olarak danışmanlar arasında 
ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca BM ile özel günü olan 
tek STK dır. Her yıl  Mart ayının 8’i civarı olan hafta 
sonuna rastlayan gün New York, Nisan ayının benzer 
günü de Avrupa Cenevre ve/veya Viyana BM mer-
kezlerinde kutlanır. BM yetkililerinin ve çeşitli ko-
nuşmacıların olduğu bu güne dünyanın her yerinden 
Lionlar katılır, özel turlarla BM binaları gezilir, sonra 
da büyük salonda bir toplantı yapılır. Barış Posteri 
yarışması ödülleri de New York ta o gün verilir.

Bu yıl 10 Nisan’a konuşlanan Cenevre toplantısına 
LCIF Lions Quest ekibinin de önerisi ile IP Gudrun 
ve PID Howard Lee tarafından davet edildim. He-
men öncesi İzlanda’da board toplantısı olduğu için 
Uluslararası Başkan, iki yardımcısı ve 13 uluslararası 
direktör İzlanda’dan gelerek katıldılar. Beni de VIP 
olarak onlarla birlikte ağırladılar. Amerika merke-
zimizden 4 görevlinin lojistiğini yaptığı toplantıya 
ücretli olarak da 28 ülkeden Lionlar katılmıştı. Tür-
kiye’den tek kişi bendim. 

BM ve Lions gününde her yılın bir teması olur. Bu 
yıl “Geleceğimizi, çocuklarımızın sağlığını nasıl 
koruruz” idi.  Lions Quest bu bağlamda önemli ol-
duğu için 14 Mart 2019, Cenevre toplantısının ana 
konusuydu.

Oturum başkanlığını PID Howard Lee, açış ve ka-
panış konuşmalarını IP Gudrun yaptı, PID Howard 
Lee BM in 2020 sürdürülebilir kalkınma hedefle-
rini,  PID Philip Gerard Lions ve BM ortak çalış-
malarını özetledi. WHO temsilcisi diabet ve çocuk 
obesitesine ağırlık veren, UNİCEF temsilcisi çocuk-
ların aşılanmasını vurgulayan konuşmalar yaptılar. 
Estonyalı bir Leo; ağaçlandırma faaliyetlerini anla-
tan bir videodan sonra bu konuda Leo çalışmalarını 
anlattı. Açılış ve kapanış ta Avrupa Forumu Tomas 
Kuti yarışması piyano ve flüt kazananları ikili mini 

BM ile Lions Quest...
Nilgün Erdem Niord, PDG  
Lions Quest Ulusal Komisyon Başkanı / Avrupa Koordinatörü

konserler verdiler. IP Gudrun yine koltuk değneği ile 
dirayetle görevini sürdürdü, her konuşmacıdan sonra 
ayağa kalkarak kutladı, teşekkür etti.  

Öğleden sonra konuşmaları ağırlıklı Lions Quest’e 
ayrılmıştı. Önce oturum başkanı PID Howard Lee 
Lions Quest’in tarihçesini anlattı. Sonra Urugu-
ay’da bir okulda LQ uygulamasını, öğretmen, mü-
dür ve öğrencilerle yapılmış röportajları anlatan bir 
video gösterildi. Sonra ben konuştum, benden sonra 
UNODC (BM suç ve ceza organizasyonu) yöneticisi 
konuştu ve işbirliğinin sunumunu yaptı. (UNODC 
LCIF ile ortak 4 Balkan ülkesinde 5000 öğrenci üze-
rinde 3 yıl süreyle programı uygulayarak ölçümünü 
yaptı. Unicef ve Who yu da bu çalışmaya dahil etti. 
Sonuç harika çıktı. Madde bağımlılığına karşı çocuk-
ları koruyan en etkin yöntem olduğu kanıtlandı ve 
BM tüm dünyaya bunu anlatmakta. UNODC prog-
ramı Ukrayna ve Afrika da sürdürmeye karar verdi. 

Diğer konuşmacılar kürsü arkasında metinden okuya-
rak konuştular, ben serbest mikrofon ile ortada dola-
şarak interaktif ve irticalen konuştum. Bitiminde hayli 
övgü aldım. Konuşmaların en somut çıktısı, İsviçre 
geçmişte Lions Quest’i reddeden İsviçre VCC’si yanı-
ma gelip hemen başlamak istediklerini söyledi. 

Ülkemizi ve Lionsumuzu temsil etmek çok gurur ve-
riciydi. Programın ülkemizde bu denli başarılı olma-
sını sağlayan 10 yıldır emek ve desteklerini cömertçe 
veren Genel Yönetmenlerimiz ve tüm Lionlara, Li-
ons Quest görevlilerimize, destek veren tüm kulüp-
lere ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. 

İzmir Yalı Lions Kulübü olarak Mayıs ayımızın son aktivitesi İz-
mir Boğaziçi Ortaokulu'ndaki muhtaç ailelerine 10 Koli Rama-
zan Paketleri ile Öğrencilere çeşitli spor kıyafetleri Kulüp üyeleri-
miz tarafından bağışlanmıştır.

İzmir Yalı’dan Ramazan Paketleri…

T U R K E Y
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4 Ekim Cuma öğleden sonra 
16:00 suları. Avrupa’nın 17 
değişik ülkesinden, yüz bini 

aşan lionu temsilen yarışan pırıl pı-
rıl gençler ve onları heyecanla takip 
eden aileler. Herkes pür dikkat “EN 
İYİ İLK ALTI” sonucuna kilitlen-
miş.

Mr. Ingo Brookmann başladı say-
maya Almanya, İspanya, Avustur-
ya, Polonya yıllar geçiyor sanki dört 
oldu kalp atışlarımız yükseliyor 
Osman başkanımın nefesi darlanı-
yor ve nihayet değişik bir telaffuz 
ile bay Ingo “Number five is Oz-
berk Mirac Zarigül” diyor. Sıçrıyo-
ruz yerimizden... FİNALDEYİZ!

5 Ekim Sabah Saat 11:20 Sahne 
Özberk’in.

Erken kalkıyoruz, şahane bir kah-

Teşekkürler Özberk, 
Gurur Duyduk Seninle…
Erol Aydın, 118U	YÇ	Tomas	Kuti-Lions	Avrupa	Müzik	Yarışması	Koordinatörü 
2018-19	ve	2019-20	Dönemi	Takım	Üyeleri	Adına

valtı ve odaya çekiliyor ısınmaya 
başlıyoruz.

Lobide beklerken Özberk’in rakip-
leri için fikir yürütmeye kaydetmiş 
olduğumuz performanslarını tekrar 
tekrar izliyor, umutlanıyoruz.

Özberk iniyor heyecan içinde, par-
maklarını kontrol ediyorum buz 
gibi! Sakin olmasını ellerini ovuş-
turarak ısıtmasını istiyorum, hatta 
mum alıp yanımıza warming-up, 
ısınma odasında parmaklara ısı tak-
viyesi yapmak dahi geçiyor içimden. 

Geçiyoruz yarışmanın yapılacağı 
salona taksi ile 3-5 dakika. O ya-
rışmacılara tahsis edilen odaya biz 
salona. Rakipleri dinliyor, kaydedi-
yor not alıyoruz. Aralarda Özberk’e 
gidip ardı ardına rakipleri hakkında 
bilgi aktarıyorum. Birlikte bakıyo-
ruz umudumuz artıyor, parmaklara 
bakıyorum ısınıyor yavaş yavaş... 
Ve Sahne Özberk’in.

Muhteşem bir performans, ku-
sursuz bir icra sonu kopan hari-
ka bir alkış seli, kimileri ayakta! 
Sonuçlar açıklanıncaya kadar ve-
rilen süre zarfında Özberk’e gelen 
tebrikler, gözlerdeki ifade ve yüz-
lerdeki mimikler bana “Kazanaca-

ğız” duygusunu yaşatmaya başlıyor, 
heyecanlanma sırası bana geliyor 
ellerim titriyor, terliyorum.

Sonuçlar açıklanıyor, ÖZBERK 
MİRAÇ SARIGÜL İspanyol Bru-
no’nun önünde 28. Lions Avrupa 
Müzik Yarışmasında üstelik Gitar 
ile ipi göğüslüyor ve 118U Yönetim 
Çevremize büyük bir onur, tarihi 
bir başarı getiriyor...Ayağa fırlıyor 
birbirimize sarılıyoruz.

Şimdi büyük ve önemli bir parag-
rafla devam etmek istiyorum; kı-
saca hatırlatayım, Türkiye 2007’de 
Flüt ve 2012 Yılında Çello olmak 
üzere 2 kez Avrupa’da birinci ol-
muştur.

Bu yarışmaların Türkiye ayağın-
daki hazırlıklar ve alt yapısında ne 
tesadüftür ki, hep Berna Ateşoğlu 
(rahmetle anıyoruz) olmuştur. Gös-
terdiği çaba ve bu yarışmaya verdiği 
önem dolayısıyla Adana ve Gazian-
tep’te zor şartlarda da olsa kusursuz 
ev sahipliği  yaparak bu konunun 
mutfağındayız mesajını vermiştir.
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11 Haziran 2018 sabahı saat 07:33’de şahsıma gelen 
görevlendirme mesajı aynen şöyle idi “Günaydın Erol 
Başkanım, Güzel kızıma başarılar diliyorum. Çok erken 
olduğu ve çocuğu rahatsız etmemek için mesaj yazıyo-
rum. Uluslararası bir koordinatörlük olan Avrupa Mü-
zik Yarışması Koordinatörü olur musun?” Önce bir an 
düşündüm, Türkiye Körler Vakfında 6 yıl Genel Sekre-
terlik, 2 Yıl Genel Başkanlık yapmış bir insana görme 
ile ilgili değil de neden bu görev verilir acaba diye...

Saat 07:43’te cevaben “Genel yönetmenim çok naziksi-
niz, çok güzel düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim, müzik 
olunca hayır demem mümkün değil...”demişim.

Süreç başladı ve hummalı bir çalışma içine girildi, ilk 
önemli iş Üsküp’teki yarışmaya beni de davet ederek bu 
konunun yurt dışı mutfağı ve organizasyonunu öğren-
mem için teşvik etti öne kattı.

Makedonya’nın güzelliği, arkadaşların kışkırtıcı da-
vetlerine kibarca sırtımı dönerek bulunduğum süre 
içerisinde yarışmacımız Seher Karabiber ile sahne ar-
kası, kulis, lobi, arkadaşlık ve lionistik ilişkiler dolayı-
sıyla birçok insana dokunmak, el sıkışma fırsatı vardı, 
yararlandık. Berna genel yönetmenimle iyi bir ekip 
olmuştuk, konsey görevlisi Osman Görmez beyefendi 
daha bizi ilk gördüğünde “çok iyi bir takım olacaksınız, 
tebrik ederim sizi” demesinden herşey anlaşılıyordu... 
Kasım’ın hemen başında Ankara’da yapılan konseye 
sunacak raporumuzda salon (Salon konusunda verdi-
ği destek için İlknur genel yönetmenime çok teşekkür 
ederim), afiş, jüri ve takım üyelerimiz çoktan hazırdı...

3.Kez ev sahipliğinde bu sefer de neden şampiyon çık-
masındı ve bana dönerek “Erol! Birincilik istiyorum 
Türkiye’yi biz temsil edeceğiz ona göre çalış!” dediğini 
hiç unutmadım, unutamazdım...

Soğuk bir Aralık günü kanatlarımdan biri kırılmıştı, 
kalkmıyordu elim. Öylece kalakalmıştım, tıpkı sizler 
gibi, üzgün, şakın ve mahsun.

Başlamıştık bir kez, girmiştik yola ve, SÖZÜMÜZ 
VARDI YERİNE GETİRİLECEK!

Angora Lions Kulübüm, Turgay başkanım, Öner karde-
şim, üyelerimiz başta olmak üzere bayrağı düşürmemek 
adına kuzeyde Özden Küçükel, Aybike Hakyemez, An-
kara’da Leo Koray Elmalı, Güneyde Tugay Demirtaş, 
Pamir Diril, Emre Sağlam, Çimen Akan birlikte takım 
olduk gittiğim her şehirde benden desteklerini esirge-
mediler sağ olsunlar. Onlarla da gurur duyuyorum.

3 Ekim sabahı saat 05:00 da Eskişehir’den yola düşüp 
bizi uğurlamaya gelen kulüp başkanım Ahmet Ozan 
Erdoğan’a ve Ankara’daki elim ayağım Leo Koray El-
malı’nın sabah gelerek Özberk kardeşine destek verme-

si çok değerliydi, takımımın bir üyesi olduğu için gurur 
duydum.

Kızım Mira’nın şans getirmesi için verdiği pin çok çok 
kıymetliydi. Yarışma öncesinde ve sonrasında sosyal 
medyadan, gerek telefon açarak veya mesaj atarak ver-
diğiniz destek ve kutlamalar çok çok önemli ve motive 
ediciydi. Pek çok Avrupalı lion dostlarımız ve ulusal 
komisyonlarda görevli lion’ların destekleri inanılmaz 
mutlu ediciydi.

Sözümü tuttum, görevimi tamamladım, bir isteği-
niz daha yerine geldi  Berna Genel Yönetmenim. 
Seni çok seviyor ve özlüyorum...Cennet mekanın, me-
lekler elçin olsun. Arka sıralardan Özberk! Özberk! 
tezahüratları geliyor bakıyorum çoğalmışız salonda, 
gururla birbirimizi kutluyoruz. Aldığı emanet ve veka-
letin sorumluluğunu sonuna kadar getiren Babür genel 
yönetmenime sarılıyorum, kutluyoruz.

Bayrağı teslim alan yine aynı titizlik ve anlayış ile yakla-
şan Tallin’de bu coşkuyu hissederken “seneye de birinci-
yiz Erol Koordinatörüm!” diyen İlknur Türkkaan genel 
yönetmenimi görüyorum heyecanlı. Konsey başkanla-
rımız, konsey başkan yardımcımız, genel yönetmenle-
rimiz, genel yönetmen yardımcılarımız hülasa lion ve 
leolar bu gurur hepimizin, Türkiye’nin gururu.

KUTLAYALIM DOYA DOYA! DAHA NELER 
MÜMKÜN. Belki seneye SELANİK yeniden.

Birlikte, doğru açık, şeffaf, sorumlu ve azimli birbirine 
saygı duyan, inanan herkesin başaramayacağı hiç birşey 
yoktur diye düşünüyor, en içten lions saygı ve sevgileri-
mi sunuyorum.
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Hizmet Etmek İçin 
Birden Fazla Yol…
LCIF 2017/18 Dönem Raporundan Öyküler
“Hiç	kimse	vererek	fakirleşmemiştir”	–	Anne	Frank

Çeviren: Berk Bulgurlu, Zühtüpaşa Yeni Yüzyıl Lions Kulübü

Lion’lar başaranlardır. Dünyada yapacak daha çok iş 
var. Ve ancak somut bir girişim bunların yapılması-
nı sağlayacaktır - Kasırgada yıkılan bir evi onarmak 
için çakılacak bir çivi, aç çocuklar için bir kase çor-
ba veya yaşlı bir büyükannenin diyabet olduğunun 
farkında olmasını sağlamak hizmet yolundaki somut 
girişimlerden sadece birkaçıdır. 

Ancak, çivi alacak paranız yoksa, ocağı yakacak gazı 
ödeyecek kaynağınız veya diyabet taraması yapmak 
için ekipmanınız eksikse ne yapabiliriz ki? Bağışçıla-
rımız olmasa biz nerelerde olurduk ?

100.Yıl kampanyası LCIF’in Lionsu güçlendirerek 
yakınımızda ve uzağımızda bulunan topluluklarda 
olumlu değişiklik yaratmasına yardımcı oluyor. 100.
Yıl kampanyasına ve Lions’un insancıl çabalarına 
nasıl yardımcı olabilirim derseniz, LCIF 2017-2018 
yıllık raporundan hikayelerini gururla sunar. “1978 
yılında katıldığım bu inanılmaz organizasyondan çok 
etkilenmiştim ve üye olduğum süre boyunca LCIF’in 
yardımı ve rehberliyle Lions’un daha çok şeyler ya-
pabileceğini anladım. 12 ay boyunca dünyayı ge-
zerek ve büyük projelerin nasıl yapıldığını görerek, 
birlikte nasıl başarabileceğimizi gördüm” Bob Cor-
lew, Geçmiş Dönem Uluslarası Başkanı ve 2017-
2018 LCIF Başkanı. Eğer LCIF’in yardımı ile Lions’un 
2017-2018 yılları arasında insan hayatını değiştiren 
projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterse-
niz, Yıllık Raporumuzu okuyabilirsiniz.

Dünyanın karşılaştığı 
problemlerin listesi çok uzun
253 milyon kişi ya kör ya da görme bozuklukları 
yaşıyor ve küresel trende baktığımızda bu rakamın 
2050 yılına kadar üç katına çıkacağı görülüyor. İk-
lim değişiklikleri doğal afetlerin artmasına ve masum 
insnaların evlerini, işlerini ve hatta hayatlarını kay-

betmelerine sebep oluyor. 2025 yılına kadar dünya 
nüfusunun yarısı su sıkıntısı çeken yerlerde yaşıyor 
olacak. Kızamık yüzünden her gün 245 hayatını kay-
bediyor. Çocukların üçte ikisi şiddete mağruz kalıyor. 
425 milyon kişi diyabet hastası olarak yaşıyor ve bu 
rakam 2045 yılına kadar 630 milyona çıkabilir. Her 
gece 820 milyondan fazla insan yatağına aç gidiyor 
ve her iki dakikada bir bir çocuğa kanser teşhisi ko-
nuluyor.

Bunlar çok büyük problemler ve yenilikçi çözümler 
gerektiriyorlar.

Bu yenilikçi çözüm Lionlar. LCIF 
ise aracı.
Bir sürü Lion Lions Clubs International Foundati-
on’nın (LCIF) hibe programı sayesinde bu engelleri 
aşmaya çalışıyor. Bu hibeler Lions’un cömertliği ve 
LCIF’e bağış yapmayan dostlar olmadan gerçekle-
şemezdi.

Bağış için 100 Sebep
2018-2019 Lionistik Dönemi LCIF için  şu ana kadar 
gerçekleşmiş en hırslı kampanyaya şahit oldu ve şu 
anda her Lion’u bu kampanyaya davet etmek için 
var gücüyle çalışıyor.

Kampanya adını bir çok sebepten alıyor:  Lions’un 
100.yılında başlatıldı. Lionların %100’ünün katılma-
sını bekleniyor ve 3 yıl boyunca sürecek kampanya 
için 100 USD veya denk miktardaki tutar bağışlanma-
sı bekleniyor.Bu agresif gelir getirici hedef Lions’un 
milyonlara hizmet etmesi ve dünyanın bundan 100 
yıl sonra daha güzel bir yer olmasına yardım edecek.

Bu yüksek bir hedef, ama anlatılan hikayeler gösteri-
yor ki LCIF’in bu hayati görevine yardımcı olmak çok 
önemli.
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Sizin LCIF ile  Birlikte 
Yaptıklarınız
Eğer bu yıl LCIF’e bağış yaptıysanız, gerçekleşmesi-
ni sağladığınız bazı işlerden örnekler.

Güney Korede Haysiyet Dağıtmak
Mental olarak engelli olan 50 kişinin ev diyebileceği 
yeni , temiz, modern ve güvenli bir bina inşa edildi.

Kore’de ki Lionlar tarafından bulunan fonlar sayesin-
de, Güney Kore’deki Seul bölgesinde yeni bir reha-
bilitasyon merkezi yapılması için LCIF 100.000 USD 
bağışladı.Bu bağıştan önce mevcutta bulunan tesis 
şartlar güvenli olmadığından kapatılmıştı. Bu binanın 
kapanmasından sonra 14 kişi tek bir tuvaleti olan 50 
metre karelik bir yere sıkıştılar. Lions yardım edene 
kadar dört yıl boyunca bu koşullarda yaşadılar.

Seul’de Lions tarafından inşa edilmiş bir bakım servisinin 
sakinleri, Güney Kore yeni yerinde projeleri için çalışıyor.

afetlerde kullanmak üzere 100.000 USD bağış geldi.

51-C, -E ve –O anında yemekleri dağıtmaya başladı-
lar ve günde 6.000 den fazla insana önlerindeki zorlu 
geçecek olan günler, hafatlar hatta aylar için umut 
oldular. “ Lionlar bu insanların eski haline gelmesi 
için çok çalışacak” dedi Geçen Dönem Konsey Baş-
kanı Lion Miriam Vazques.” Sanırım bu ruh ile yola 
devam etmeliyiz. Yardım etmek ve diğerlerine nasıl 
yardım edilebileceğini göstermek”

Ukrayna Yetimhanesi Okutuyor
Ukrayna’da 27 adet yetimhane engelli, görme engeli 
olan ve az gören çocuklar için dizayn edildi. Çoğu 
basit ihtiyaçları karşılarken bir kısmıda özel ekip-
manlardan yoksundu. Okuma ve iş yapmak çocuklar 
için zorlaşmaya başlamıştı.

LCIF ve yerel halktan toplanan 344.000 USD ile Uk-
rayna Lionları Ternopol Yetimhanesine 45 adet elekt-

Porto Riko’daki Lionlar Maria Kasırgası adayı yerle bir ettikten 
hemen sonra harekete geçtiler.

Kore Lionlarının, LCIF’in, Sağlık Bakanlığı’nın, Seul 
Şehri’nin ve Eunpyeong Eyaleti’nin işbirlikçi çabala-
rıyla bu yeni, temiz ve modern bina inşa edildi. Bu-
ranın sakinleri sonunda daha çok özel alana kavuştu 
ve tedavi, egzersiz ve sosyalleşmek için daha çok 
yere sahipler.

Porto Riko’yu Vuran Kasırga ve LCIF’in Cevabı
16 Eylül 2017. Bazıları o günü ülke tarihinin en kötü 
günü olarak hatırlıyor. O gün Maria Kasırgası adaya  
eşi benzeri görülmemiş bir tahribat verdi. Aynı gün 
Lion larda fırtınada zarar görenlere yardım etmeye 
başladı. Saate hızı 280 km’ye ulaşan bu yıkıcı ka-
sırga gerisinde bir çok ölü bıraktı. Aşırı şekilde olan 
sel baskınına, elektrik kesintisine ve geçit vermeyen 
yollara rağmen Lion’lar yardıma hazırdı. Fırtına yü-
zünden darmadağın olan evler, tamamen yok olan 
işletmeler ve mahsuller, İşte Lions bütün bu zorlukla-
ra karşı durdu, yardım ve umut dağıttı.

Bu şekilde ayakta durabildik çünkü LCIF’den büyük 
Ukraynadaki yetimhanede görme bozukluğu olan bir çocuk  
Lions tarafından hediye edilen 45 tane büyüteçten birini 
kullanırken.
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ronik büyüteç sağladı. Küçük ve elde tutulması kolay 
olan bu büyüteç görüntüleri 32 kat büyüterek renk-
li, yüksek kaliteli bir şekilde ekrana yansıtıyor. İşin 
belkide en iyi yanı, artık bu görme engelli çocuklar 
normal olan diğer yaşıtları ile beraber oyun oynayıp 
vakit harcayabiliyorlar.

Delhi, Hindistan’da Cinsiyet Eşitsizliği
Cinsiyet ayrımcılığı ve kadınlara uygulanan şiddet 
üzücü bir gerçek. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ka-
dınların %35’i fiziksel ya da cinsel şiddete mağruz 
kalıyor. Vücutlarındaki morluklar ve psikolojik olarak 

yaşadıkları olumsuzluk-
lar yetmezmiş gibi dün-
yanın bir çok yerinde 
iş bulamıyorlar ve hem 
kendilerine hemde ço-
cuklarına bakamıyorlar. 
Bu kısır döngü maale-
sef bu şekilde devam 
ediyor.

Hindistana ait bu prob-
lem çözmek ve bu kı-
sır döngüyü bitirmenin 
yolu gençleri cinsiyet 
eşitliği hakkında eğit-
mekten geçiyor. Tele-
vizyon ve haberleşme 

araçları sayesinde Hindistan’da LCIF bunu yapıyor. 
Delhi’de düzenlenen cinsiyet bazlı şiddeti engellme 
programı sayesinde LCIF olumlu bir çevre yaratma-
ya yardımcı oluyor. Dosti Ka Safar (Arkadaşlığın Yol-
culuğu) Lions Quest dersleri ile benzerlik gösteriyor. 
Bu programda öğretmenler tarafından filmler izletile-
rek ve Lions Quest becerileri gösterilerek Yeni Delhi 
çevresinde bulunan 2.000 gence cinsiyet eşitliği an-
latıldı.

Diyabet ve Çocukluk Arasındaki Dengeyi 
Bulabilmek
“Kamptayken, çocukları aynı hastalığa yakalanmış 
yeni kişilerle arkadaş oldum. Onlarla diyabet hakkın-
da konuşabildim ve kendimi yalnız hissetmedim”

Bu mesaj Avusturya’nın Graz şehri yakınındaki Li-
ons’un Tip 1 Diyabet Kampına katılmış bir genç olan 
Thomas’dan. LCIF’in 32.772 USD lik  bağışı saye-
sinde dokuz ve ondört yaş aralığındaki gençlere bir 
hafta boyunca süren bir etkinlik yapıldı.

Neşe dolu geçen kampta, kampçılar hastalıklarıyla 
nasıl başedebileceklerini ve Tip 1 için önemli olan 
metabolik kontrolü nasıl sağlayacaklarını öğrendiler. 
Bu sayede “diğer insanlar” gibi yaşayabileceklerdi. 
Buna öncülük eden kişiler doktor değildi ve çocukla-

rın kan değerlerini kampın başında ve günden 10 kez 
ölçen gönüllü kişilerdi.

Kamp boyunca katılımcılar hem yüzüp spor yapıp 
eğlendiler hem de karbonhidratları saymayı, insülin 
dozunu hesaplamayı ve insülin iğnesi yapmayı öğ-
rendiler.

Filipinli Çocukları Beslemek: 
Farklı Bir Yaklaşım
Dünya çapında her 3 çocuktan birinin ölümü yeter-
siz beslenmeye bağlıdır. Filipinlerde Lions beslenme 
kalitesini arttırmak için farklı bir yola başvurdu. Prog-
ram çocuklara sağlıklı yemek sağlarken ailelerinin 
ceplerinede para koyuyor. Lions kazan-kazan yön-
temini uyguluyor.

Filipinde bulunan Manila Amity Lions Kulübü Başka-
nı  olan geçen dönem Genel Yönetmeni Ruth Chua “ 

Hindistanda cinsiyet bazlı 
şiddeti azaltmayı ve cinsiyet 
eşitliğini sağlamayı öğrenen 
genç insanlar.

LCIF sponsorluğunda düzenlenen diyabet kampında 
öğrenciler hem hastalığı nasıl kontrol edebileceklerini 
öğreniyor hem de eğleniyorlar.

Lionsun yaratıcılığı sayesinde Filipinde yeterli beslenme şansı 
olmayan çocuklar düzenli olarak yemeklerini alıyorlar.
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Çocukların aç olarak uyuduğu ve boş mide ile okula 
gittiği bir gün bile olmamasına emin olmak istiyoruz” 
diyor.

LCIF den sağlanan 1.500 USD ile uygulanan prog-
ramda çocuklara sağlıklı besinler dağıtıldı ve kilo 
alanların ailelerine nakit para verildi. Lions, yaşıtları-
na göre ufak,zayıf ve hastalığa daha yatkın olan bü-
tün çocuklara bu yardımı sağladı ve ailelerini ödül-
lendirdi.

Daha Fazla Kaynak Kurtarılan Daha Çok 
Çocuk Demek
“Çocuğunuz kanser”. Yüreği burkan ve ebeveyn-
lerin hiç duymak istemediği iki kelime. Amerika’nın 
Wisconsin eyaletindekiler için  bu kelimeler içinden 
çıkması zor bir durumdu ama onkoloji programı sa-
yesinde eyalette bulunan çocukların üçte ikisini ve 
toplamda 8.000 den fazla hastayı tedavi etti.

Kemik iliği ihtiyacı olan çocukların sayısında artış 
olacağı bekleniyor.Wisconsin Çocuk Hastahanesinin 
çaresiz kalmıştı çünkü çok büyük maliyetleri olan bir 
teknolojiye ihtiyaçları vardı. Tam da bu noktada LCIF 
ve merhametli Lionlar devreye girdi. LCIF 100.000 
USD lik bir bağış sağladı ve aynı zamanda Wiscon-
sinde bulunan 500 den fazla Lions kulübüde has-
tane ekipmanlarının alınmasında yardımcı oldu. Bu 
sayede hastahane yılda fazladan 150 çocuğu tedavi 
edebiliyor.

Kanserle savaşan çocuklar için sağlık ekipmanları 
hayati önem taşıyor. LCIF’e teşekkürler. Sayesinde 
her yıl 150 çocuk daha iyi bir tedavi alıp sağlıklı bir 
şekilde hayatına devam edecek.

Malawi’deki Sağlık için Değirmenler
İnsanlar sadece üç gün susuz kalabilir. 72 saat sonra 
vücut isyan etmeye başlar. Eğer hayatta kalma şan-
sınız sadece sağlıksız suya kaldıysa ne varsa onu 
içer, elde olan ne varsa onu pişirir ve mümkün olan 
ne varsa onunla banyo yaparsınız. Başka bir deyişle 
hayatta kalmak için riske girersiniz.

Bir Afrika ülkesi olan Malawide nüfusun yüzde 70’i 
sağlıklı suya erişim sağlayamıyor. Kırsal kesimin ne-
redeyse yarısı içme suyu temin etmek için otuz daki-
ka seyahat etmesi gerekiyor. Bu da demek oluyor ki 
Malawide bulunan milyonlarca insan ( erkek, kadın, 
çocuk aileler ) kırsal kesimde sağlıklı suya erişimi ol-
madan yaşıyor. Su kaynaklı ishal beş yaşının altında-
ki çocuklar için en büyük ikinci tehlike.

Ülkenin yıllık yağışının yüzde 95’i 6 ay süren yağış-
larda elde ediliyor ve son zamanlarda normale göre 
düşüş yaşıyor.

İnsanlığa hizmet amacı güden LCIF Ocak 2018’de 
yardımsever Alman Lionları sayesinde temiz su pro-
jesi için  60.000 USD bağış yaptı.

Ülkenin Madisi bölgesinde beş adet su kuyusu kazıl-
dı ve güneş enerjili pompalar monte edildi. Bir adet 
pompa bir anaokulunda çocukların ihtiyaçlarını kar-
şılayacak, geri kalanlar ise orada ve yakın çevrede 
yaşayanlara yeme, içme ve banyo için temiz su sağ-
layacak.

Faydalar devam ediyor. Kuyular aynı zamanda  Ma-
disi bölgesinin yemek ihtiyacınıın %60’ını karşılayan 
ve buna ek olarak diğer %20 lik kesiminde geçimini 
sağladığı tarımsal alanları besleyecek.

Ne Ekersen Onu Biçersin
Lions global bir organizasyon olması sebebiyle et-
rafındaki insanların durumlarını iyileştirme çabası 
içerisindedir. Birine bir bağışta bulunmasını istemek 
büyük bir iş gibi gelebilir ama global bir topluluk olan 
Lions için bu sorun değil çünkü biz Lionların mesafe 
tanımaksızın birbirimize güç vererek hizmet ediyo-
ruz. LCIF ise bu projelere kaynak sağlıyor.

LCIF’e verdiğiniz paralar size geri geliyor. Mesela si-
zin bir yıl içinde verdiğiniz 100 USD, sizin yönetim 
çevrenizin ihtiyacı olduğu bir anda size 300 USD ola-
rak geri geliyor.

Bu kulübünüz içinde bir yatırım. Kulübünüz de toplu-
luk içinde bir yatırım. Peki dünya toplulukların birara-
ya gelmesinden oluşmadı mı ?

Daha fazla başarı hikayesini  ve kulübünüzün nasıl 
fark yaratabileceğini görmek için https://lionsclubs.
org/en/explore-our-clubs/service-stories adresini zi-
yaret edin.

Lions’un tarihinde bulunan hırs dolu projeler hakkın-
da daha fazla bilgi edinmek için şimdi izleyin. [link to 
https://www.youtube.com/watch?v=x2oyXsVuiVY]

Lionlar Malawide yaşayan halkın temiz ve sağlıklı su içebilmesi 
için su kuyuları inşa etti.
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Talinn’den Sevgilerle…

Talinn’li Lion’lar ve Leo’lar forum boyunca tüm 
kalpleriyle ve çabalarıyla Avrupa formunun 
başarısı için emek verdiler. Forum 3 ekim Per-

şembe günü GAT takımı toplantısı ve akşamı Talinn 
Creative Hub’daki bir ‘’warm-up party‘’ ile başladı. Bu 
toplantı öncesi 2019-2020 dönemi olarak ilk 3 ay-
lık GST, GMT ve GLT raporlarımızı Area leaderi-
miz   PDG Surinder (Max) Mongia’ya göndermiştik . 
PDG Mongia tarafından Avrupa ülkeleri arasında en 
detaylı GAT koordinatörleri raporlamasının 118T’ye 

Orhan Turay Karaçay, 118T	Yönetim	Çevresi	Genel	Yönetmeni

Talinn’deki Lions Avrupa Formu 2019, gayet soğuk bir sonbahar zamanı 
Estonya ‘da dünyanın dört bir yanından 56 ülkeden 1300 civarı Lion’un 
katılımıyla gerçekleşti. Yerel basında yer aldığında göre Talinn’deki son 
yıllarda düzenlenen en büyük etkinlikti. 

ait olduğunun belirtilmesi bir gurur vesilesi oldu.  
4 Ekim Cuma günü, ana program çoklu sunumlar, be-
yin fırtınaları ve toplantılar dahil olmak üzere başladı. 

Birincisi, gelecekteki teknolojiler konusunda uzman 
olan Kristjan Lepik ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 
Aynı zamanda e-konut projesi danışmanlarından ve 
yeteneklerin küresel hareketinin organizatörü olduğu-
nu da öğrendik. İlk ana başlık Sürdürülebilir Dairesel 
Ekonomi ve giriş Estonya Bilimler Akademisi başkanı 
Profesör Tarmo Soomere tarafından gayet detaylı ola-
rak yapıldı.Alexela Konser Salonu’ndaki büyük açılış 
Töreni’nde MD GAD Görevlisi Ln Erel Karamanoğ-
lu’nun ülke bayrağımızı taşıması ve de düzenlenen mü-
zik resitali gerçekten etkileyiciydi. Arvo Part, Veljo Tor-
mis ve Rein Rannap gibi en ünlü bestecilerden eserler 
sahnelendi. 

Thomas Kuti müzik yarışmasında Ln Osman Görmez 
başkanımızın genç yetenek seçimindeki duayenliğini 
yardımcısı Ln Erol Aydın’ın enerjisi ile birleştirince 
klasik gitarda Özberk Miraç Sarıgül’ün Avrupa birin-
ciliğini MD-118 olarak kazanmış olduk. 21.yy gençlik 
elçileri yarışmasında ise Şimay Arpaç’ın Otizm’le ilgili 
projesi ile duruşu, zerafeti, lisanları ile ülkemizi başa-
rıyla temsil etti. 21. YY gençlik elçileri birincilik ödülü 
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ise MD124 Romanya’nın adayı Alexia Marza’nın oldu. 

GAD Pazarındaki ülkelerin masaları arasındaki renk-
lilik, Sürdürülebilir Kalkınma toplantılarında dönem 
mottomuz ‘’Hizmetlerle Sürdürebilir Geleceğe’’  ile 
ilgili yaptığım sunum ve YÇ saymanımız Ln Ali Alp 
Arkaç’la katıldığımız ‘sürdürülebilirlik workshop’u ay-
rıca keyif almamıza neden oldu. PID Hayri Ülgen  ‘in 
LCIF projeleri ile ilgili değerli yorumları, PID Oya Se-
bük’ün  sorularıyla    renklenen LCIF 100 Kampanyası, 
Lions Quest’te PDG Nilgün Erdem Niord’un tecrü-
besini paylaşması, ‘New Voices’ programındaki PDG 
Zeynep Kocasinan’ında belirttiği yeni eğilimler, Leo’la-
rın dijital ve siber çözüm önerileri ve de ‘’leo4green’’ su-
numları, Diyabet rehberi muhteşem köpek dostlarımız, 
Her türlü şiddete karşı Lion’lar, Uluslararası başkan ve 
yardımcısının program ve konuşmaları çerçevesinde ya-
ratıcı fikirlerle yapılan beyin fırtınası Avrupa formunun 
keyifli geçmesine neden oldu.

5 Ekim Cumartesi günü,  ikinci  ana başlık; Sağlıklı 
Gençlik -Avrupa Topluluğunun temeli olan ve bir-
çok sosyal girişimin   lideri olan ve sağlıklı bir yaşam 
tarzı tutkunu olan Dr.Ott Parna ile devam edildi. 
Tammsaare parkı etrafında Avrupa Lions formla-
rında bir ilk olarak soğuk ve yağışlı havaya rağmen 
ülke bayraklarının renkliliğiyle paradda gerçekleşti.   
Ve en zarif gece; Deniz müzesindeki Gala Gecesi. Katı-

lacaklara iyi müzik, lezzetli yemekler ve unutulmaz bü-
yülü bir gece geçirttiler. Ve gerçek bir denizaltının altın-
da hiç dans etmeyenler için büyük bir şanstı. Gecenin 
muzik grubu ise ‘Swingers’ da gayet   keyifle dinlendi. 
Estonya Eurovision temsilcileri Sopranosu olan   Eli-
na Nechayeva’nın Avrupa lisanlarının yanında Kore ve 
Türkçe dahil birçok lisana da hakim olması bizleri ay-
rıca etkiledi.  

6 Ekim Pazar günü Program – E-lion ve si-
ber konularında devam edildi. Bize, tüm Av-
rupa’yı sanal iletişim yoluyla kapsayan bir 
projenin nasıl organize edileceğini öğretmek için Av-
rupa çevre projesi Leo sunumu ‘Leo4Green’ ile başladı. 
Alexela Konser Salonunda Kapanış töreni ile gün ta-
mamlandı. 12 diyabet köpeği yetiştirmek için toplanan 
bağışlar. Talinn Avrupa formu  müzik  keyfi: J.S.Bach 
-UENSO orkestrasıyla Rasmus Puur remix, W.A.Mo-
zart -Sander Mölder remix, L. V. Beethoven -Tiit Kikas 
ile tamamlandı.

Avrupa Konseyinde 2022 senesi Avrupa forumu ev sa-
hibi ülke olarak Avusturya olarak seçildi. Her ne kadar 
önümüzde daha bir sene de olsa 2023 yılı adaylığı için 
Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle Lions Avrupa 
formu ‘İzmir’ adaylığımız için sesimizi yükseltmeye 
başladık. 

1-3 Ekim 2020 tarihlerinde Selanik/Yunanistan’da dü-
zenlenmesi için gerekli serominininde tamamlanmasıy-
la Lion dostlarımızla bir başka etkinlikte buluşmak için 
vedalaştık. 

26-29 Mart 2020 tarihlerinde Genova/İtalya’da gerçek-
leşecek Akdeniz konferansında başarılı tebliğlerle yö-
netim çevremizi ve Konseyimizi temsil etmek temen-
nisiyle.

Hizmetlerle Sürdürebilir Geleceğe, En içten Lions sev-
gi ve Saygılarımla.
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Girne Özgürada Lions 
Kulübünden…
Ömra Can, 2018/19 Dönemi Kulüp Başkanı

Kulübümüz 2018/2019 döneminde birçok önem-
li projeye imza atmıştır. Dönemin 2. Yarısında 
yapılan projelerden bazılarını burada paylaşıyo-

ruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle  Lefkoşa 
AKM’de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sn Meral 
Akıncı’nın himayelerinde KAYAD Proje  Koordina-
törü Av. Mine Atlı  tarafından “BİRLİKTE DAHA 
GÜÇLÜYÜZ “sloganı ile farkındalık semineri yapıldı. 
Lefkoşa Sarayönü  Lions Kulübünün ev  sahipliğinde 
yapılan seminere, Girne Özgürada,  Girne Akdeniz, 
Yüzüncü Yıl Mehmetçik Karpaz ve Güzelyurt Yeşilada 
Lions Kulüpleri ortak katılım göstererek toplumda far-
kındalık yarattılar. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamın-
da, “Kadın Dünyasından Renkler” Resim Sergisi 
KKTC  Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Meral Akıncı 
himayelerinde açılmıştır. Bu yıl 21. Kez düzenlenen 

sergide 33 kadın sanatçımızın resimleri sergilenmiştir. 
Kültür Dairesinin sponsor olduğu müzik dinletisi ser-
giye renk katmıştır. 

18 Mart Yaşlılar günü dolayısıyla, Girne Özgürada ve 
Girne Akdeniz Lions Kulüpleri, Bülent Ecevit Reha-
bilitasyon Merkezine ihtiyaçları doğrultusunda iki adet 
tekerlekli yıkama sandalyesi bağışlamışlardır.

Girne Özgürada ve Girne Akdeniz Lions Kulüpleri, 
ikiz kulüpleri Ethem Efendi Lions Kulübü ile birlikte, 
Lions İlkokulu’na hikaye kitapları bağışlamışlardır.

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla, Girne 
Özgürada ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ile bir-
likte ortak aktiviteye imza atmışlardır. Lefkoşa’da bu-
lunan Özev Özel Eğitim Merkezinde, eğitim gören 80 
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özel çocuğa öğle yemeklerini karşıladık. Onlara Döner, 
Ayran ve Meyve dağıtılmıştır.

Kanserle Savaş Haftası nedeniyle, Girne Özgürada ve 
Girne Akdeniz Lions Kulüpleri, Kanser Hastaları Yar-
dım Derneğine geri dönüşüm için, kıyafet bağışında 
bulundu.

Girne Özgürada Lions Kulübü, Kıbrıs Kamu İş Sendi-
kası İşbiriği ile, Lefkoşa’da bulunan Hamitköy Dr. Fazıl 
Küçük İlkokuluna, 1 Adet Klima, 1 Adet Müdür Masa-
sı, Sandalyesi, Oturma Grubu, Kütüphane bağışlamış-
lardır. Bağış sonrasına Kamu İş Genel Sekreteri Devrim 
Gündüz’e teşekkür belgesi Kulüp Başkanı Ömra Can 
tarafından takdim edildi.

Girne Özgürada ve Lefkoşa Sarayönü Lions Kulüpleri 
Küresel Hizmetler Çevre aktivitelerini Hamitköy, Dr. 
Fazıl Küçük İlkokulunda 4 ve 5’inci sınıflara Ziraat 
Mühendisleri Odası ile birlikte, Organik Tarım hak-
kında sunum yaptı. Tüm çocuklara evlerinde yetiştir-
meleri için domates fidesi ve sağlıklı beslenmeleri açı-
sından süt dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayı-
sıyla, Hamitköy İlkolulu›nda 5’inci sınıflara Çocuk Gö-
züyle Atatürk konulu Kompozisyon Şöleni düzenlendi. 
Etkinliğimizde 5’inci sınıftaki tüm çocukların kompo-
zisyonları çocuklara okundu. Katılan tüm çocuklarımı-
za Atatürk’le ilgili Kitaplar, Atatürk portreli Kokulu 
taşlar ve Magnetler hediye edildi.

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

Mağusa Mesarya Lions Kulübü 2018-2019 Hizmet 
Döneminde Ana Aktivite olarak “Ana Sınıf ” yenileme 
projesini gündemine almıştır.

Eğitime ve çocuklara önem verilmesi gerektiği ilkesin-
den yola çıkarak  çocukların eğitim görmekte olduğu 
Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu hedef okul olarak se-
çildi.

Okul idaresi ile yapılan görüşmeler neticesinde Ana 
Sınıf ’ın iyi durumda olmadığı tesbit edilmiştir.  1974 

yılından kalma olan yer mermerleri sağlıklı ve hijyenik 
kullanım imkanı sağlayan parke döşeme ile, solmuş ve 
yırtık olan perdeler store perdeler ile, çürümüş ve kul-
lanım dışı olan öğrenci dolapları ise sökülerek yerlerine 
yenileri yapılmış, Ana sınıfa çağdaş bir görünüm kazan-
dırılmıştır.

Yenilenmesi tamamlanan Ana Sınıf 2019-20 Eğitim 
döneminde kullanılmak üzere Okul İdaresine teslim 
edilmiştir.

T U R K E Y

15EKİM // KASIM // ARALIK 2019  |  L ION



İstanbul Bağdat Caddesi̇ Li̇ons Kulübü’nden “Sabahatti̇n Ali̇ Gec”

Çanakkale Lions Kulübü World Peace Day için İtalya’daydı…

Güngör Gültekin, Dönem Başkanı 

Bağdat Caddesi Lions Kulübü olarak çok özel bir fil-
min gösterimine ev sahipliği yaptık. 1948 yılında faili 
meçhul bir cinayete giden Sabahattin Ali’nin kaybının 
üstünden tam 70 yıl geçti, bu sürede büyük ozanın ne 
mezarı ne de izi bulunabildi. Gazeteci ve Belgeselci Ne-
bil Özgentürk “Kayık Kemiklerin İzinde” belgeselinde 

kayıp ve hiç bulunamayan kemiklerin izini arıyor. Önce 
bir Sabahattin Ali trajedisi izledik, ardından Nebil Öz-
gentürk ile sohbeti Fatma Parlakol ve arkadaşlarının 
yorumladığı Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenmiş 
türküleri dinledik. Gecemiz Nebil Özgentürk’ün kitap-
larını imzalaması ile sona erdi.

Dostluğa, yaşama, barışa emek ver ki hayatta sana güzel 
renklerle dönsün…

Çanakkale Lions Kulübü, Uluslararası Lions Barış 
Konferansında 8 kişilik bir delegasyonla Çanakkale’yi 
ve Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı. Her yıl 
farklı bir ülke’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konfe-
ranslar bu yıl Gradica d’lsonso Cormons kulübünün ev 
sahipliğinde  İtalya Cormonsta düzenlendi...

Çanakkale’nin selamıy-
la konferans sunumuna 
başlayan Çanakkale Lions 
Kulübü Başkanı Mehmet 
Köşkeroğlu, kulübün  23. 
World Peace Day Kon-
feranslarında 4. kez yer 
aldığını ve bu birliğe da-
hil olmaktan büyük onur 
duyduklarını belirtti. 

İki günlük yoğun gündem 
de çok sayıda belediye 
başkanı çok sayıda genel 
yönetmen, uluslararası di-
rektör ve Lion ile tanışan 
Türk delegasyonu, diğer 
altı ülkenin olağanüstü 
ilgisiyle karşılaştı ve ka-
tıldıkları Slovenya Kon-
vansiyonunda takdimler-
de dakikalarca alkışlandı. 
Yüzlerce lion’un selamları ile ülkeye dönen Çanakkale 
Lions Kulübü, World Peace Day’e 2021’de Çanakka-
le’de ev sahipliği yapacaklarının da müjdesini verdi.
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Uluslararası Altın Boynuz 
Kadın ve Edebiyat Buluşması 
Bir New Voices ve Sanata Evet Etkinliği

Aslı Nişancı, Dikilitaş Lions Kulübü 

118E Lions Kulüpleri Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, 
Dikilitaş, Gaziosmanpaşa, Yeşilköy Kulüpleri ile Ata-
şehir Örnek Lions Kulübü (118 Y), 118 E Kültür Sa-
nat Danışmanı Vedat Akdamar koordinasyonunda, 13 
- 16 Haziran tarihleri arasında “International Golden 
Horn Feminen Literature Meeting/Uluslararası Altın 
Boynuz Kadın ve Edebiyat Buluşması” adlı etkinliği 
gerçekleştirdi.

Virginia Woolf, Jane Austen, Tomris Uyar ve Füruğ 
Ferruhzad’ın anısına düzenlenen  “Kadın” konulu pro-
jemizin ilki olan etkinliğimiz Lions Kulüplerinde kül-
tür sanatın önemini ve yeni uluslararası kadın açılımı 
“New Voices”ı hedefledi. 

Avusturya’dan Sonia Boumad, Romanya’dan Ofelia 
Prodan, İran’dan Leila Jedi, Makedonya’dan Filiz Meh-
metoğlu’nu 14 Haziran akşamı, Türkiye’nin en seçkin 
sanat mekânlarından birisi olan   “Maji Sanat Galeri-
si”nde; Tamer Levent, Gülsen Tuncer, Pelin Batu ve de-
ğerli edebiyatçı Pınar Doğu’nun da katıldığı etkinlikte 
konuk ettik. 

Etkinliğimizi İzmir’den bu buluşma için özel olarak 
gelen 118 R Genel Yönetmeni ve New Voices Türkiye 
Koordinatörü Zeynep Kocasinan ve 118 E 2. Genel Yö-
netmen Yardımcısı Sibel Güllü birlikte koordine ettiler.

15 Haziran Cumartesi günü Genel Yönetmenimiz Op. 
Dr. Ali Sina Mengi, Kültür Sanat Danışmanı Vedat 
Akdamar ve sanatçı Tamer Levent’in birlikte yönettik-
leri “sanata evet çalıştayı»nın ardından Dimitrie Cante-

“Hayatın içindeki ve dışındaki kadın..
Kadının içindeki ve dışındaki hayat..”
“Yaşamak sanattır..”

mir Romen Kültür Merkezi’nde, Zafer Diper, Gülsen 
Tuncer, Nevra Bucak, Nuray Gök Aksamaz ile bir ede-
biyat matinesinde buluştuk.

Sunumları Aslı Nişancı’nın ve Vedat Akdamar’ın pay-
laştığı etkinliklerde kadının farkındalığı, bilimin ve sa-
natın ışığında çalışmanın ve üretmenin önemi vurgu-
landı.

Etkinliğe Lionların yanı sıra, ilgi gösteren çok sayıda 
konuğun katılması, Lions’un kadına ve sanata dönük 
yüzünü de tanıtma olanağı sundu.

15 Haziran akşamında ise Beylikdüzü Vespia Otel’de 
gala yemeği formatında 118E Genel Yönetmen 2. Yar-
dımcımız Sibel Güllü himayesinde yüksek katılımlı bir 
toplantı yapıldı.

Burada, konuşmacılarımız Genel Yönetmen 2. Yar-
dımcımız Sayın Sibel Güllü (Yönetim Çevremiz New 
Voices Koordinatörü) ve Sibel Kaplakarslan (118Y Yö-
netim Çevresi New Voices Koordinatörü) oldu. Top-
lantıya, 118Y Genel Yönetmeni Ertuğrul Yıldız, 118E 
Geçen Dönem Genel Yönetmeni Celil Vardar ile Aile 
Ve Kadın Ulusal Kom. Başkanı PDG. Neşe Başak Gü-
ner de katıldılar.

Ana konuşmacımız ise geceye varlığıyla büyük değer 
katan PID. Oya Sebük’dü.

Bu organizasyon çok değerli Genel Yönetmenimiz Op. 
Dr. Ali Sina Mengi’nin yol göstericiliğinde; Avcılar, 
Bağcılar, Beylikdüzü, Dikilitaş, Gaziosmanpaşa, Yeşil-
köy Lions Kulüpleri ve 118Y Yönetim Çevremizden 
Ataşehir Örnek Lions Kulübü’nün ortak etkinliğiyle 
başarıyla gerçekleşti.

Uluslararası bu buluşma, Atatürk Türkiye’sinde Li-
ons’un sanatı ve kadın hareketini kucaklayışının önemli 
bir örneğini oluşturdu.
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İsveç Lions Kulüpleri 2014 sonu patlayan Suriyeli 
akımı ile başlayan sığınmacı yardımlarını son 3 yıldır 
“Unutulmuş Çocuklar” ulusal projesi altında Adana’da-
ki sığınmacı çocukların okullaşmasına destek olarak 
sürdürüyorlar.  118 U Yönetim Çevresi ve Adana Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bir protokol çerçevesin-
de okulların kapasitelerine ek yaparak sığınmacı çocuk-
lara yer açıyorlar.

Bugüne kadar 31 okul bahçesinde 56 adet 40 m2 döşe-
meli, klimalı, konforlu konteynır MEB’na teslim edil-
di. 36 öğrenci oturma kapasiteli sınıflar iki vardiya da 
72 çocuğa eğitim sağladı. İlk yıllarda ikili sıralarda 4 er 
çocuğun oturduğu ve aynı anda 70 den fazla çocuğun 
sınıfta eğitim aldığı görüldü. Konteynır sınıflar bugüne 
kadar 4000 den fazla sığınmacı çocuğu okulla buluş-
turdu.  

İsveç ve İskandinav Lionları 
Sığınmacı Çocukları 
Okullaştırıyor

Son olarak yeni bir kulübümüzün kurulduğu Midyat’ta 
MEB Müdürlüğünün talebi ile bir Mustafa Kemal İl-
kokulu bahçesinde konteynır bir okul öncesi sınıfı açıl-
dı. 

Sınıflar akşamları ve hafta sonları ailelerin eğitimleri 
için de kullanılıyor. Yazları da yine sığınmacı çocuk ve 
ailelerinin Türkçelerini geliştirmek için dil kursları dü-
zenleniyor.

Ayrıca İskandinav Ülkeleri Lions Kulüpleri ortak NSR 
projeleri altında problemli ve özellikle travma yaşayan 
sığınmacı çocuklar için rehber psikolog öğretmenlerin 
sanatsal çalışmalar, oyunlarla, grup ve bireysel görüş-
melerle terapi uygulayacakları modüller ve çok amaçlı 
salon konteynırlar yapmaktalar. Halen 6 terapi modülü 

ve 6 çok amaçlı salon sığınmacı çocukların çok olduğu 
okul bahçelerine yerleştirildi. NSR projesi içinde ayrıca 
sığınmacı kadınlara beceri kazandırma merkezleri var. 
Yine MEB e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü 
işbirliği ile uygun halk eğitim merkezleri ve okullara 
dikiş, nakış, halı dokuma, seramik ve kuaför salonları 
açıldı.

Okullaştırma çalışmasının yanı sıra bayramlarda okul-
ların belirlediği yetim ve yoksul öğrencilerin ailelerine 
yiyecek yardımı yapılmakta. 

Proje yöneticileri, İsveç’te PCC Leif Niord, PCC Anni-
ca Nordell, PCC Matias Oberg, PDG Per Kranz, Tür-
kiye’de ise Nilgün E.Niord ve Siber Yörük. 
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İstanbul Maltepe Lions 
Kulübümüzden Dört Yapraklı 
Yonca
Amatör 2.Lig’de mücedele eden İstanbul Altınordu 
Spor Kulübü’nün forma ve eşofman temini ile başla-
yan spora ve sporcuya desteğimiz ; 27 Nisan Cumartesi 
Günü Kartal Yunus Stadı’nda 23 Nisan Şenliği For-
matında  gerçekleştirdiğimiz , Spor Kulübü’nün 11-13 
yaş arası futbol öğrencilerinden oluşan takımları ile lion  
olan ve olmayan doslarımızdan oluşan takımımız  ara-
sında gerçekleştirdiğimiz 

Dostluk Maçı ve Mangal Partisi ile daha farklı bir bo-
yut kazandı.

Altınordu Kulübünün sporcuları, aileleri, kulübümüzün 
11 üyesi, diğer lion olan ve olmayan dostlarımız ile bir-
likte 110 kişilik bir aile olduk stadda. 

Çok keyifli ve eğlenceli geçen aktivitemiz , aynı zaman-
da kulübümüz ve lionsun tanıtımı açısından da  çok fay-
dalı bir organizasyon oldu. Stadı çevreleyen tel örgülere 
astırdığımız pankartlarımız ile hem Kulübümüzün hem 

Öznur Özbek, İstanbul Maltepe Lions Kulübü 2018/19 Dönemi Başkanı

de Lions’un logosunu her an çevre halkına izletiyor ol-
manın haklı gururunu yaşıyoruz İstanbul Maltepe Li-
ons Kulübü Ailesi olarak.

Gençlik, Açlık , Spor ve Lions’un Tanıtımı olarak hiz-
met vermiş olduk bu aktivitemiz ile. 

Futbol öğrencilerinin ailelerini de Lions ile tanıştırmış 
olduk.  bizlere karşı çok sıcak ve dostça yaklaştılar. Hem 
onlar hem de biz beraber vakit geçirmekten büyük mut-
luluk duyduk.

Daha sonraki süreçte Lion olarak aramıza katılmaları 
için çalışmalarımız devam edecek.

118T Eğitim ve çocuklar komitelerinin gerçekleştirdiği 
aktivitelerden bir kısmını bu sütunlardan sizlerle pay-
laşmak istiyoruz…

118T Yönetim Çevresi Eği-
tim ve Çocuklar Komitele-
rinin birlikte gerçekleştirdiği 
Çimen ev projesi desteklen-
meye devam ediliyor. Proje 
için 72 adet okul çantası, 16 
adet okul seti, defter, kalem 
kutuları, her türlü kırtasiye ve 
oyuncak teslimatı Çimen eve 
gidilerek teslim edilmiştir.

118T Yönetim Çevresi Eğitim ve Çocuklar Komiteleri Aktiviteleri
Yaşar Topaloğlu

118T yönetim çevresi eğitim komitesi, Elazığ cezaevine 
gönderilmek üzere, İstanbul milletlerarası Lions kulübü 
tarafından 93 adet kitap, Kültür Lions kulübü tarafın-
dan 53 adet kitap ve Samanyolu kulübü tarafından 10 
adet kitap toplanarak Elazığ’a gönderildi.

Eğitim komitesinin çimen ev projesi için temin etmiş 
olduğu Ortaokul ve lise temel ders test kitabı aktivitesi 
kapsamında toplanan kitaplar çimen evdeki öğrencilere 
teslim edilmiştir. 

Eğitim komitesi, Fuat soylu ilkokulundaki 107 ihtiyaç 
sahibi öğrenciye forma alarak teslimatını gerçekleştirdi.

T U R K E Y
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Bin Pınarlı İda…

Homeros İlyada Destanı’nda Troia kentinin kuruluşu 
ve yıkılışında İda Dağı’ndan bahseder. Zengin kaynak-
lara sahip, vahşi hayvanların anası, sık ormanlı, bin pı-
narlı İda olarak geçer. Efsaneye göre Truva atının yapıl-
dığı ağaç bu topraklarda iki ayrı kıtanın göknarlarının 
evliliğinden doğmuştur. Bu göknar bize rağmen hala 
Kazdağı’nda tüm güzelliği ile yaşamaktadır.

5000 yıl önce Troia, Assos, Antandros kentlerinin bu 
zengin topraklarda kurulması tesadüfi değildir

Kazdağı dünyanın bitki genetiği açısından en önemli 
bölgelerindendir. Kızılçam ormanları, maki topluluğu, 
karaçam ormanları, kızılağaç, dışbudak, kızılcık, doğu 
kayını, ıhlamur, fındık, kestane, gürgen ve meşe toplu-

Kaz Dağları Hepimizin
Ufuk Turba, Çanakkale Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı

Kirazlı köyü de bu geniş ve muhteşem coğrafya içerisin-
de florasıyla, faunasıyla, su kaynaklarıyla Çanakkaleye 
nefes aldıran, can veren Kazdağlarının eteklerinde bir 
lokasyon. 

Çanakkaleye kuş uçumu 15-20 km uzakta. İstanbuldan 
Edremit Havalimanına uçan uçakların hemen üzerin-
den geçtiği, İstanbuldan Çanakkaleye uçan uçakların 
da sol tarafından görünen yemyeşil orman manzarası... 

Kazdağlarındaki ve dolayısıyla Kirazlı Köyü civarındaki 
doğal yaşamı, yaban hayatını, çeşit çeşit ağaçların rüz-
garla yaptığı dansı, bu dansa şahitlik ve eşlik eden ka-
racasından sincabına, kirpisinden tavşanına, kekliğine, 
şahinine, kurduna, kuşuna tüm hayvanlarının ahenkle 
ve dostça birlikte yaşayışını anlatmaya sayfalar yetmez.

Bugün maalesef Kazdağları,  üzerinde barındırdığı tüm 
canlarla ve cana can katan su kaynaklarıyla birlikte ya-
ralı... Canı yanıyor, ağlıyor, haykırıyor... 

luklarının bir arada bulunduğu büyük bir yaşam kayna-
ğıdır. Bulunduğu coğrafya için büyük bir su kaynağıdır. 
Kazdağı, zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle ulusla-
rarası değerlendirme ölçütlerine göre, ‘’Önemli Bitki 
Alanı’’ ve ‘Önemli Doğa Alanı’’ olarak kabul edilmiştir.

Bugüne kadar Kazdağı'nda 800 bitki taksonu tespit 
edildi. Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tah-
min ediliyor. Ama bundan daha önemlisi, başta Kazda-
ğı Göknarı olmak üzere 32 adet bitki türü endemiktir 
(yalnızca Kazdağı'nda yetişen). Bunun yanında Türki-
ye'nin endemik türü olan ve Kaz Dağları'nda yetişen 
40 adet, endemik olmayan, ancak Türkiye'de sadece Kaz 
Dağları'nda yetişen 15 adet tür biliniyor.

İşte böylesine zengin bir coğrafyaya sahip olduğumuz 
için Çanakkale, Balıkesir ve tüm bölge ve hatta ülke 
olarak çok şanslıyız.  Dünya üzerinde birçok ülkenin 
sahip olamadığı, sahip olanların ise gözünden bile sa-
kındığı bir zenginlik..
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Neden? Bir avuç altın için... 

Kanadalı bir şirketin neredeyse 10 yıl önce hazırlıkları-
na başladığı, teknik raporlarını hazırladığı ve fizibilite 
çalışmalarını yaptığı Altın arama ve üretim işleri tüm 
karşı çıkmalara, hukuki başvurulara rağmen bugünlerde 
fiilen başlamış durumda. Daha siyanürle altını toprak-
tan ayrıştırma aşamasına geçilmemiş olmasına rağmen 
sadece ilk etapta bölgede yaklaşık 200 bin ağacın kesil-
miş olması bile bu doğa katliamının ileriki süreçte ne 
kadar tehlikeli sonuçlar vereceğini gösteriyor. 

Bölge Çanakkale ilinin su ihtiyacını karşılayan tek tesis 
olan Atikhisar Barajını da besleyen su havzasının tam 
üzerinde yer alıyor. Siyanür havuzları ile altın ayrıştırma 
işlemleri sırasında olası bir sızıntının bölgedeki (Ça-
nakkalede yaşayan insanlar dahil) tüm yaşamı tehdit 
edeceği aşikar. Kaldı ki aynı Kanadalı şirketin bölgede 
Kirazlı haricinde iki lokasyonda daha ruhsat aldığı ve 
bu üç alanda toplam 3500 hektar alanda altın arama 
faaliyeti yapacağı biliniyor. Yanlış duymadınız... 3500 
hektar... Başka bir deyişle 35 milyon metrekare. Bölge-
de birçok noktada ağaçlar çok sık ve metrekareye bir-

kaç ağaç düşebiliyor. Bırakın metrekareye birkaç ağacı 
her 3-4 metrekarede 1 ağaç bile olsa bu 10 milyon ağaç 
eder. Yani şu anda  200 bin ağacın kesildiği alanın 50 
katı büyüklüğünde (10 milyon ağaç)  bir alan eder ki bu 
iyimser bir hesaplama...

 Hal böyleyken Çanakkale Lions Kulübü olarak bu 
konuya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, gerek 
Türkiyede ve gerekse dünyada herbir Lionsun ve Lions 
dostlarının bu doğa katliamından haberdar olmasını 
sağlamak, bir karşı duruş sergilemek, bu konuda çalışan 
STK'lar, kurumlar ve sosyal medya ile birlikte hareket 
etmek en önemli gündemimiz olmuştur. Bu doğrultuda 
Temmuz ayı içerisinde Çanakkale Belediyesi tarafından  
bölgeye gerçekleştirilen ve tüm STK'ların davetli oldu-
ğu teknik inceleme gezisine katıldık. Akabinde Çanak-
kale İskele Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe kulüp 
olarak katılarak komşu illerden de gelen çevre dostla-

rıyla birlikte farkındalık oluşturmaya çalıştık. 

Özellikle Temmuz ayının ortasından itibaren oluştur-
duğumuz farkındalık afişleri ile sosyal medyada geniş 
bir kitleye ulaşmaya çalıştık. Bu noktada gerek 118-K 
Yönetim Çevresi kulüplerinden gerekse diğer yönetim 
çevrelerinden destek aldık ve bu destek artarak devam 
ediyor. 

Değerli Lionlar ve Lion dostları... Herbirimizin bir ka-
rıncayı dahi incitmeyeceğimize, bir ağacın tek dalının 
dahi kırılmasına gönlümüzün razı gelmeyeceğine olan 
inancımızla Çanakkale Lions kulübü olarak sizleri bu 
doğa katliamına dur demeye davet ediyoruz.

Bugün Kazdağlarına yapılan, yarın başka bir şehrimize, 
dağımıza, doğamıza kısaca geleceğimize yapılacak. Bu  
sebeple en gür sesimizle diyoruz ki #KazDağlarıHepi-
mizin

Hep birlikte çok daha güçlüyüz...
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Esteban’ın gözleri şu ana ka-
dar hiç kontrol edilmemişti. 
Görmekte olduğu garip ma-
kineleri hiç görmemişti ama 
Lion’lar onu güvende hisset-
tiriyorlardı. Arkadaşları ile 
beraber göz muayenesi için 
sıraya girdiler ve kendilerine 
verilen talimatları yerine ge-
tirdiler: dümdüz karşıya bak 
ve makinenin önündeki kü-
çük tavşanı bul.
Esteban’ın dünyası değişmek üze-
reydi.

Aslında birçok çocuğun göz prob-
lem vardır. Eğer bu sorunlar tes-
pit edilmemiş olsaydı, bu çocuklar 
ömürleri boyunca hayat becerileri 
ve okuldaki öğrenme süreçlerinde 
büyük güçlüklerle karşılaşacaklardı. 
Buna ilave olarak bu kusurlar gide-
rilmediği/tedavi edilmediği takdir-
de görüş kayıpları ile karşılaşabile-
ceklerdi.

Kolombiya’nın birçok bölgesinde 
bu sıkça yaşanan bir durumdur. Li-
on’lar bu durumu Lions KidSight 
Colombia programı ile değiştir-
mek konusunda kararlıdır. 6 ay ile 
6 yaş arasında çocuklar bu program 
vasıtasıyla göz muayenesi hizmeti 
almaktadırlar. Ayrıca bu çocuklara 
12.sınıfa kadar tekrarlı olarak göz 
muayenesi yapmak istemektedirler. 
Lion’lar risk olabilecek durumları 
tespit ederek ön muayene aşamasını 
tamamlamakta ve gerekli görülen 
çocukları göz doktoruna yönlendir-
mektedirler.

Lion’lar Kolombiya’nın her yerinde 
bu programı uygulamaya geçirerek 
yaklaşık 6 milyon çocuğun göz mu-
ayenesini yapmayı hedefliyor.

Çocuklar İçin Görme (Kidsight) Programı 
Kolombiya’da Hayatları Değiştiriyor
Jamie Konigsfeld

Çeviren: Gülşah Sağbaş LCIF’den Lion’lar 69,022 ABD 
dolarını 10 göz muayene makine-
si alımı için sağlamışlardır. Eski 
Uluslararası Direktör Dr. Ed Cor-
desi emekli göz doktoru ve Lions 
KidSight Amerika Başkanı, Ko-
lombiya’ya seyahat ederek, oradaki 
ekibin eğitimi, göz muayeneleri sı-
rasında bulunmuştur. 118 çocuktan 
20 çocuk göz doktorlarına ilave te-
davi için yönlendirilmişlerdir. Este-
ban’da bu çocuklardan biriydi.

Doktorlar Esteban’ın strabismus 
denilen gözlerde yanlış hizalanma 
sonucu çift görme rahatsızlığı ol-
duğu tespit edilmiştir. Eğer tedavi 
edilmeseydi, amblyopia denilen 
gözlerin görme yeteneğini tama-
men kaybetmesi veya az görmesi ile 
sonuçlanabilirdi. Artık Esteban’ın 
almış olduğu tedavi ile görebiliyor 
ve görme yeteneğini kaybetmesi 
diye bir sorun ortadan kalmış du-
rumda.

Inmaculada Solano de Hernández, 
Normal Superior La Hacienda 
Okulunun müdürü “Okulumuzda 
farklı geçmiş deneyimlere sahip 
profesyonellerin bulunması hari-
kaydı. Onlar iyi kalpli ve yaptıkla-
rına adamış insanlardı. Bölge halkı 

adına hepsine en içten teşekkürleri-
mi sunarım.”

Lion’lar kırsal alanlarda uydu kli-
nikler kurmak gibi büyük bir is-
tekleri vardır. Dr. Cordes bunun 
yapabilecekleri bir meydan okuma 
olduğunu düşünüyor. Dr. Cordes; 
“Bu proje ile ilgili olarak Lion’ların 
heyecanı bulaşıcıydı ve sonrasında 
diğerleri de kuvvetli destekleyiciler 
oldular”

Birkaç hafta içerisinde Lion’lar 
KidSight Colombia ile 16.000’den 
fazla çocuğu göz muayenesi-
ni tamamladılar. Bu çocuklardan 
1600’den fazlasının ek tedaviye ih-
tiyaçları vardı.

LCIF’ın desteği ile Kolombiya Li-
on’ları göz kusurlarına karşı güçlü 
bir duruş sergilemişlerdir. Onların 
bu konudaki kararlılığı ve etkileri 
ilerleyen dönemde büyüyecektir. 
Bu gibi projelerin nasıl LCIF des-
teği aldığı ve sizin Campaign 100 
ile nasıl destek olabileceğinizi öğ-
renmek için lütfen ionsclubs.org/
campaign100 ziyaret ediniz.
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Görmediğimiz ve başımıza gelmeyen hiçbir şey 
yaşanmıyor sanıyoruz. Öyle mi?

Ben bir Lion’num ve sana 
sesleniyorum sevgili kardeşim,
Çocukluğumdan beri, umudumu 
her kaybedişimde önce gök yüzüne 
bakıyorum.
Belki bir kuşa özenip arkasına 
takılmıştır diye.
Peki ya balonlar? Hangimiz sevinmez 
ki gök yüzünde uçan balonları 
görünce.
Hani birilerinin elinden kayıp 
uçtuysa balonları, kimilerince belki de 
bu sadece bir hüzün.
Üstelik başkalarının “gelsene burası 
aydınlık” dediği yer ya sadece onlara 
göre aydınlıksa.
Senin için ise bomboş bir karanlıksa.
Hani o uçan balonlar var ya, içleri 
rengârenk umutlarla dolu, hem de 
geçmez denilen her zorlu gecenin 
sabahında binbir dilekle ve şifa 
umuduyla gök yüzüne uğurlanan.
KORKMA!
“Korktukça tutsak, umut ettikçe 
özgürsün.”
UÇABİLİRSİN!
“Denizin olmadığı yerde umut adına 
bir martı olmalı insan.”
Uçmak için kuş kanatlarına ihtiyacın 
yok, sevinçlerimiz kanatlarımız olsun 
yeter.
Mutluluktan da havalara uçabilir insan.
ASLA VAZGEÇME!
“Kalbin yorulduğunda ayaklarınla yürü ama yola devam et.”
VE SAKIN UNUTMA!
Kaybedilen zaferler zamana karşı yenik düşenlerindir.
DUY SESİMİ!
Sen öyle değilsin. Gülüşün güneş, balonların umut dolu, sağlıkla uyanacağın ilk sabahın yarın olsun.
SEN ÇOK YAŞA...

UMUT EMEK İSTER!
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Milano Konvansiyonundan Kareler…
Danyal Kubin, PCC

Hizmet İçin Tasarlıyoruz… Lion’lar	102.	Konvansiyon	
Paradında	çok	güzel	ve	ilginç	görüntüler	sergilediler…

Lion’lar 
Milano’nun 
ikonik yapısı 
olan Duomo 
ile coşku ve 
sevgilerini 
paylaştılar…

Geçen Dönem 
Uluslararası 
Başkanımız 
ilginç bir katılım 
gösterdi. 
Antika araba 
muhteşemdi.
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 Lions’un 
en kalabalık 
ülkelerinden 
birisi olan 
Hindistan çok 
büyük katılım 
göstermişti. 
Sovları çok 
güzel, kıyafetleri 
etkileyiciydi…

Lion olup da çalışmamak mümkün mü? Konvansiyon gönüllüleri durmadan çalıştılar... 

Eğlence Konvansiyonların olmazsa olmazı. Şov çok eğlenceliydi. Yerinde oturmak mümkün değildi… 
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100.Yıl	Kampanyasındaki	Etkilerimiz:
LCIF Hizmetleri Güçlendiriyor

Hizmet Etkisini Arttırmak
●	 Görme: Bulaşıcı körlükten kurtulmak, ön-

lenebilir körlüğü ve görme bozukluğunu 
azaltmak ve kör yada görme engeli olan 
insanları hizmet götürerek genel yaşam 
kalitelerini arttırmak.

●	 Gençlik: Kaliteli eğitim, hayati sağlık ser-
visleri,eğlence alanları ve gençlik prog-
ramları sayesinde gençlere hizmet etmek.

●	 Afet Yardımı: Doğal afetler nerede ve ne 
zaman olursa olsun yardıma her zaman 
hazır olmak.

●	 İnsani Sebepler:  Yaşlı, engelli, kadın, ye-
tim gibi risk altında bulunan savunmasız 
insanların ihtiyaçlarını karşılamak.

●	 Diyabet: Bu kök salmış hastalığın yaygın-
lığını azaltmak ve bu hastalığa yakalanan-
ların yaşam kalitesini yükseltmek.

Global Nedenlerimizi Genişletmek
●	 Çocuk Kanseri: Tıbbi ve Sosyal Servisleri 

güçlendirmek, kanserle yaşayan çocukla-
rın yaşam sürelerini uzatmak ve hem onlar 
hem de aileleri için daha kaliteli bir yaşam 
sağlamak.

●	 Açlık: Hiç kimsenin aç kalmadığı ve kay-
nakların ve altyapının genişlediği böylece 
açlığın son bulacağı bir dünya yaratmak.

●	 Çevre: Uzun dönemli ekolojik ve insancıl 
etkiler yaratacak projeler yapmak.

LCIF Bağışı için Nasıl Başvuru Yapılır
1. Yerel veya global toplulukların ihtiyaçlarını 

belirleyin

2. Lionlarla veya yerel yetkilillerle beraber 
çalışarak ihtiyaçlar için proje üretin

3. LCIF bağışına uygunluğunu araştırın

4. Başvuru formunu doldurup LCIF’e yolla-
yın; uygulamalar ve yönlendirmeler lcif.
org/grants adresinde bulunabilir.

5. Başvurunuz hakkındaki soruları cevapla-
mak için LCIF ile birlikte çalışın

6. Eğer projeniz Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanırsa ve bağış şartları sağlanırsa, 
LCIF fonu dağıtmaya başlar

7. LCIF’e periyodik olrak raporlarınızı gön-
derin

8. Projeniz tamamlanınca, LCIF’e final rapo-
ru yollayın ve toplumda yarattığınız etki 
için kendinizi kutlayın

Her bağış tipi için gereken özel gereksinimler ve 
daha detaylı bilgi için lcif.org/grants adresini ziya-
ret edin.
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Abide Lions Kulübünün Marka Hizmeti olan Te-
kerlekli Sandalye Dağıtımını, Dünya Engelliler 

haftasında Yunus Emre Özel Eğitim İş Uygulama 
Okulu’nda 16 Mayıs Perşembe günü saat 11:00‘de 
gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Sn. Ahmet Özgül’ün konuşması ile 
başlatılan törende Kulüp Başkanı Tuncer Özekli ve 
Genel Yönetmen Sn. Ertuğrul Yıldız’da birer konuş-
ma yaptılar. 

Okul Müdürü Sn. Ahmet Özgül, Lions’un okula 
verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, eğitimde ihtiyaç duydukları eksikliklerden 
bahsetti, bunları tamamlamak adına bundan sonra da 
Lionlardan aynı hassasiyeti ve işbirliğini bekledikle-
rini belirtti. 

Yunus Emre Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda 
engelli çocukların ailelerine 5 adet, Metin Sabancı 
Özel Eğitim Okulu’ndan gelen yetkililere 2 adet ve 
Bizim Çocuk Engelli Okulu yetkililerine de 1 adet 
tekerlekli sandalye teslim edildi.

Abide Lions’tan Marka Hizmet
V. Tuncer Özekli, 2018/19 Dönem Başkanı

Yetişkinler için engelli sandalyelerden okula gelen 
ihtiyaç sahiplerine de 8 adet verildi, ayrıca Kıbrıs Fe-
derasyonu’na gönderilmesi için 2 adedi Artı yaşam 
Firması’na verildi. 

Toplamda 18 adet tekerlekli sandalyenin verildiği, 
listenin tespit edilmesinde Ataşehir Engelliler Da-
yanışma Derneği Başkanı Sn. Nevzat Ağbulut yar-
dımcı oldu. 

Kulüp üyemiz Neşet Arıcı, projenin ilk başından iti-
baren finansal durum ve imalatların tamamlanması 
ile ilgili koordinasyonu sağladı.

Genel yönetmen 2. Yardımcısı Sn. İnci Otman, Ke-
sim Başkanı Sn.Turan Yurdakul, Engellilere Des-
tek Koordinatörü Sn.Ayşegül Yurdakul, Engellilere 
Destek Komite Başkanı Sn.Aynur Odabaşı ile kulüp 
üyelerimizin katıldığı bu tekerlekli sandalye dağıtım 
hizmetimizin amacına uygun bir şekilde gerçekleş-
mesinden dolayı huzurlu ve mutluyuz..

Orman varsa Yaşam var”adlı Çevre kitabımızın yüz-
lerce çocuğumuza dağılımı ve eğitimi devam etti.118 
R Yönetim Çevresi, Ege Orman Vakfı işbirliği ne-
ticesin de değerli orman mühendisleri tarafından 
hazırlanmış Çevre Kitabımız ,Çevre eğitimleri ile 
beraber sevgili doğa dostu ve çevreci çocuklarımızla 
buluşmaya devam etti.Bu anlamlı projenin 2.etabın 
da yer alıp katkı ve katılım gösteren Güzelyalı-Hatay, 
Ümit, Lozan, 9 Eylül, Buca Homeros Lions kulüple-
rini Çevreye gösterdikleri duyarlılıkları için kutlar ve 
çok teşekkür ederiz.

Çocukların Doğaya İhtiyaçları Var… 
Füsun Koç, 118R Yönetim Çevresi 
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Haliç Ulusal Konvansiyonumuzdaki Fahrettin Kerim 
Gökay sergimizi gezememiş olanlar mutlaka vardır. 
Sevgili Danyal Kubin sergiyi gezerken yanına yaklaşıp 
‘nasıl buldunuz’ dedim. Hayret nidasıyla;
- Bu kadar çok Fahrettin Kerim Gökay fotoğrafını ne-
reden buldunuz? Dedi. Her zamanki gibi sorulan bu 
soruya verdiğim klasik cevabım şu oldu;
- Onlar beni buldu... En önemlisi de burada deyip.
“Türkün Altın Kitabı”, “Gazinin Hayatı” Büyük Ha-
laskarımız (Kurtarıcı) hakkında münevverlerimizin 

(entelektüel) ve meşahirlerimizin (meşhurlarımız) inti-
baat (izlenimler) ve mülahazatları (Bilginin aktarılması) 
isimli kitabı gösterdim bu eski Türkçe (arap harfleriyle 
yazılmış) bir eserdi.
“Türkün Altın Kitabı” iki kısım ihtiva etmektedir. 
Birinci kısım gazinin çocukluğundan itibaren bugüne 
kadarki hayatının birçok resimlerle beraber bütün saf-
halarını ihtiva ediyor. İkinci kısım müttefiklerimizin 
ve güzidelerimizin halaskarımız hakkında manzum ve 
menşur müşahadat (görüşler), intibaat (izlenimler) ve 
mülahazatını (düşünce) ihtiva etmektedir”. Türk Neş-
riyat Yurdu, 1928
Evet değerli Lionlar… Kitabın ikinci kısımda ise biz-
lerin çok yakından tanıdığı bir simanın Fahrettin Ke-
rim Gökay’ın Gazi için yazdıkları mevcuttur. O sayfayı 
gösterip Fahrettin Kerim Gökay’ın yazdıklarını ken-
dilerine gösterdim. Danyal Kubin beyefendi çok ilgi 
gösterdiler bende bu yazının aslını, Latin alfabesiyle 
ve günümüz Türkçesine çevirisini sizlerin okuması için 
paylaşıyorum.
Bir numaralı Lion Fahrettin Kerim Gökay Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir numarası Büyük Mustafa Kemal 
Atatürk için yazdıkları biz Lionların hoşuna gider dü-
şüncesiyle en derin Lions sevgi ve Saygılarımı sunarım.

Bu sayfanın sağ üst köşesindeki antet 
de 'Gazi' yazıyor. Sol alt köşede ise 

Doktor Fahrettin Kerim yazıyor.

Fahrettin Kerim Gökay’ın Gazi İle İlgili İzlenimleri;
Ulvi Sulaoğlu, İstanbul Zeytinburnu Lions Kulübü 

Huzurunda  (günümüz Türkçesi hali)

Doğa yasalarında madde ve kuvvetin felsefi kurallarını oku-
yanlar için rüya fizyoloji olaylarının üstüne çıkamaz. Psikofi-
zikçiler nazarında rüya, bilinç ve bilinçaltında gizlenmiş izle-
nimlerin canlanmasından ibarettir.  Muhayyilemizde kuvvetli 
izler bırakan olaylar üzerinde dimağımız yalnız uyanık iken 
değil, uykuda da çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu olaylar kişilerin 
düşünsel yeteneklerine göre değişir. Ufak bir dikkatle anlaşı-
labilir ki düşsel olaylar pek zengin ve aynı zamanda akıcıdır. 
Rüyanın düzen ve zenginliği bilinçteki izlenimin kuvvetiyle 
doğru orantılıdır. Keskin izlerin düşsel gelişimleri de o oranda 
canlıdır. İnkılabın başı döndüren kuvvet ve kudretini bilim-
sel yoldan incelemeye çalışan bir dimağ için inkılabımız ve 
onun üretken kaynağı kadar keskin bir izlenim mevcut mu-
dur? Psikolojinin konusu, ruhsal olayların kaynağı olan dimağ, 
hafıza ambarını günün işleriyle doldurabiliyor mu? Bu geniş 
alan içinde inkılaba canıgönülden bağlı bir gencin rüyalarında 
inkılap kahramanının iltifatına nail olması onun ile söyleşmesi 
kadar doğal bir ruhsal olay olabilir mi? Türk inkılabının ba-
şından beri irade kahramanını birkaç defa rüyada gördüm; hiç 
kesintiye uğramaksızın saatlerce dertleştim. Bilinç ve bilinçaltımın kuvvetli arzusunu rüyam tatmin etmiş-
ti. Fakat bu tatmin yeterli değildi. Bu tatlı rüya yeterli değildi. Bu tatlı rüya tıp kongresiyle gerçek oldu. 
Kastamonu’da yeni ve feyizli bir yenileşmenin sağlam temelini atan Gazi’yi memleketin sağlık ordusunu 
dinlerken yakından okumaya çalıştım. Her birimiz ayrı ayrı huzuruna kabul edip elimizi sıkmak suretiyle 
iltifatta bulunduğu zaman duyduğum ve duyduğumuz heyecanı her an hissediyorum ve ediyoruz. Her ha-
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yırlı sinesinde besleyip büyüten tıbbiyenin inkılapçı evlatları 
bu iltifat ve takdir edilmeyi ömürleri boyunca unutamayacak 
ve bunu kuşaktan kuşağa değerli bir anı olarak yaşatacaklar-
dır. Mustafa Kemal’in kişiliğinde Türk’ün ruh ve bilinci so-
mutlaşmaktadır. O bilinç şaşkın gemiyi kurtuluş sahiline çı-
karmış, bulanık ruhları yıkamış, ölü dimağa hayat üflemiştir. 
Türk inkılabının psikolojisini yazacak psikolog için Mustafa 
Kemal kadar zengin ve bereketli bir konu var mıdır? Geniş 
cephesi, nüfuz edici bakışlarla okunan kuvvetli irade inkılap 
psikolojisinin ana hattını teşkil edecektir. Halkın heyecanla-
rını; duygularını özünde toplayan, zaman zaman o heyecanı 
süsleyerek, nurlandırarak halka serpen irade ve azim timsa-
linin dolgun ve olgun ürünü kadar zengin bir araştırma alanı 
hangi millette mevcuttur. Reval’in hasta adamını Meşrutiyet 

şırıngaları can çekişmesinden kurtarmıştı. Fakat onun ülküsü, 
dimağı hasta idi. Organizmasındaki skolastiğin irin üreten 
mikropları sinsi bir tarzda hüküm sürüyordu. Güçlü inkılap-
çı aydın arkadaşlarıyla dimağı ve bünyeyi temizledi. Türk’ün 
gelişme gücünü baltalayan hurafeleri dimağımızdan çıkardı. 
Türk’ün yeni hayatına mükemmel bir duygu, kuvvetli bir fikir 
ve sağlam bir irade ile dahil oluyor. Dimağında inkılap alevi 
parlıyor. Bu alevden çıkan ışınlar yalnız Türkiye’de değil bütün 
Doğu’da kasvet ve safsata yuvalarını aydınlatacak, uyuyanların 
duygu gözlerini uyaracak ve kendilerine doğru yolu göste-
recektir. Milletin ülküsüne aydınlık ve inanç aşılayan Büyük 
Gazi’ye bilim yolunun değersiz bir yolcusu sıfatıyla binlerce 
minnet ve selam.

Doktor Fahreddin Kerim

24 Mart 1954’te Çaykara’da 
doğdu. Öğretmen anne ve 
sağlık memuru babanın üç 
evladından en küçüğüdür. 
İlkokulu Riyaziyeci Salih 
Zeki İlkokulu’nda, ortaoku-
lu Gelenbevi’ de liseyi Per-
tevniyal’de, üniversiteyi de 
Marmara Diş hekimliğinde 
bitirdi. Hâlen sevgili lise-
si Pertevniyal’in karşısında, 
kadim dostu Diş Dr. Faruk 

Gördeal’la birlikte açtığı muayenehanede 40 yıldır ça-
lışmaktadır.

Evlidir. Emre ve Eren isimlerinde iki oğlu vardır.

Osmanlıca kitap, alfabe (elif-ba), siyah-beyaz fotoğ-
raflar, eski şişe, plak, eski diş hekimliği malzemeleri 
biriktirdiklerim arasındadır. Şimdiye kadar “Osmanlı-
dan Günümüze Basında Önemli Günlerin Gazetele-
ri ve İletişim Araçları” sergisi ile “Siyah-Beyaz Renkli 
Hayatlar’’ adlı fotoğraf sergisini Vefa Lisesi salonun-
da sergiledikten sonra aynı sergiyi okulun Geleneksel 
Boza Günleri etkinliğinde de üç yıl art arda sergiledi. 

BASAD (Bakırköylü Sanatseverler Derneği) salonun-
da “Basında Atatürk’’ isimli, Atatürk kapaklı dergi ve 
gazetelerden oluşan bir sergi gerçekleştirmiştir.

10 Kasım 2013 Kartal Belediyesi, Hasan Ali Yücel Ser-
gi Salonu'nda “O Günün Gazeteleri’’ isimli, Ata'nın öl-
düğü gün ve sonrasının gazeteleri sergisini yaptım. Bu 
sergimi Beylikdüzü belediyesinde tekrarladım. 10 Ocak 
2015 senesinde Beylikdüzü Belediyesinde “Osmanlı-
dan Günümüze Matbuattan Seçmeler” isimli bir sergisi 
daha oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 
Mart 2016'da Zeytinburnu Belediyesinde “Osmanlıda 
Kadın Gazeteleri ve Mecmuaları” sergisini düzenledi. 
Bu yıl içerisinde yine Zeytinburnu Belediyesinde 8 
Mart 2017 tarihinde “Artist Defteri- Başrolde Türkân 
Şoray” sergimi gerçekleştirdim. Yine Beylikdüzü Bele-
diyesinde “Köy Enstitüleri” ve “Türk Hafif Müziği'nin 
Doğuşu”adında iki ayrı seminer verdi. 2018 şubat ayın-
da Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve sanatçı Müj-
dat Gezenin de katıldığı “Milli Şef İnönü” ve “Daima 
Muhalif Müjdat Gezen” sergilerini yaptım. Nisan 2018 
de Yeşilköy 2001 Kolejinde “Merhaba gençler ve Dai-
ma genç kalanlar” isimli Cem Karaca sergimi gerçek-
leştirdi. 4-5 Nisan 2019 lions Ulusal Konvansiyonunda 
“Önemli Günlerin Gazeteleri” ve “Bir Numaralı Lion 
Fahrettin Kerim Gökay” isimli sergileri hayata geçirdi. 
Halihazırda üyesi Olduğu Collection Kulüp dergisinde 
ve çeşitli yayınlarda yazıları çıkmaktadır.

Dt. ULVİ SULAOĞLU, 
EFEMERA KOLEKSİYONERİ
ulvi.sulaoglu@gmail.com
ÖZGEÇMİŞ
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Bizimle

BARIŞ
yolculuğuna katılın

DÜŞLEYİN 
Barış vizyonunu sizinle paylaşan 600,000 çocuğu

İLHAM VERİN 
Hikayelerini sizlerle paylaşan bir gençliğe

YARATIN
Toplumunuz ile daha güçlü bağ

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği tarafından düzenlenen 32. 
Barış Posteri Yarışmasında gençlere sponsor olma fırsatını 
kaçırmayın! 

Toplumunuzdaki çocuklara barış kavramının onlar için ne 
anlam ifade ettiğini  yaratıcılıklarını ortaya koyarak  sergileme 
olanağı tanıyın. Barış posteri kiti sipariş ederek onlar için ilk 
adımı atın.  Ayrıntılı bilgi için lionsclubs.org web sitesine 
girebilirsiniz. 

Barış Yolculuğu siz ve sizin 
kulübünüzle başlayacaktır...

Barış Posteri Kitinizi 
bugün sipariş edin!

lionsclubs.org/
peaceposter
#peaceposter


