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Tasarımla Daha 
İyi Hizmet
Hizmet İle Daha İyi Bir 
Dünya Yaratmak

Milano’da Buluşalım...



We Serve.

Konvansiyon Çağrısı
Uluslararası Tüzüğümüzün VI. maddesinin, 2. Bendine uygun 
olarak 2019 Uluslararası Konvansiyonu için resmi çağrı yapıyorum. 
102. Uluslararası Konvansiyonumuz İtalya Milano’da yapılacaktır. 
Konvansiyon 5 Temmuz günü saat 10:00’da başlayacak ve 9 Temmuz 
günü sona erecektir. Konvansiyonun ana amacı; Uluslararası Başkan, 
Başkan 1. Yardımcısı, Başkan 2. Yardımcısı ve Başkan 3. Yardımcısı ile 
birlikte 17 Uluslararası Direktörün seçiminin yanı sıra tüzüksel diğer 
işlemlerin yapılmasıdır. 

Milano genellikle Rönesansın doğum yeri olarak bilinir ve geçmişten 
bugüne, birçok etkileyici sanatsal başyapıtın evi olarak kabul edilir. 
Leonardo DaVinci’de en muhteşem eserlerini ‘evim’ diye bahsettiği bu 
güzel kentte vermiştir. Şimdi Lion’lar kendi Rönesanslarını başlatmak 
için bu kenti seçtiler. 

Gelin, muhteşem mimari örneği caddelerde yaşayın, dondurmayı tadın 
ve göller bölgesine küçük bir gezinin tadını çıkarın. Bütün bunları Lion 
dostlarınızla birlikte yapın. 

Konvansiyonun beş günü de değerli konuşmacılar, birinci sınıf eğlence, 
büyük parad, seminerler ve Lions’un muhteşem başarılarını göreceğiniz 
üç uluslararası genel oturum ile programlandı. İngiltere eski Başbakanı 
Tony Blair’de konuk konuşmacılarımızın başında gelecek. 

Konvansiyon haftası dostluk, eğlence ve bilgi ile dolu olacak. Gelin 
ve Lion dostlarınızla güzel bir hafta yaşayın ve gelecek dönem için 
hazırlanın. 

Bu bildiri 18 Mart 2019 günü tarafımdan hazırlanmış ve Oak Brook’ta 
imzalanmıştır.

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Nisan - Mayıs - Haziran 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,
Bir yayın döneminin daha sonuna geldik. 2021 
yılından itibaren dergimiz tamamen digital olarak 
yayınlanacak.Telefonlarınıza indireceğiniz basit bir 
aplikasyon ile dergiye her an ulaşmanız mümkün 
olacak. Bunun için ‘lionmagazine global’ uygula-
masını indirmeniz yeterlidir. Bu dergimizde Mayıs 
2019 ayı sonuna kadar bize ulaşan aktivitelere yer 
vermeye çalıştık. Ama yine sığamadık. Bazı akti-
viteleri ve etkinlikleri takip sayımıza aktarmak zo-
runda kaldık. Bu sayımızı da temmuz ayının orta-
larında yayınlamış olacağız. Çok beklemeyeceğiz...
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…
Kadınlar Lionsu Değiştiriyor… İlk kadın uluslararası başkanımızın etkilerini her alanda his-
sediyoruz. Bunlardan birisi de New Voices yani ‘Yeni Sesler’. Yeni sesler programı kapsamında 
seçilen dört Lion arasında 118R genel yönetmeni Zeynep Kocasinan’da var... Zeynep genel 
yönetmenimizi tebrik ediyoruz.
Uluslararası Başkanımızın üç yazısını birden göreceksiniz. Gerçekten çok önemli konulara 
parmak basıyor başkanımız...
118T seçilmiş genel yönetmeni Turay Karaçay’ın Birleşmiş Milletler ile ilgili gözlemlerini 
yine bu sayımızda bulacaksınız...
Uluslararası Başkanımız ülkemize uzun bir ziyaret yaptı. Başkanımızın ziyaretinin tüm de-
taylarının onunla her an birlikte olan PID Oya Sebük’ün kaleminden takip edebileceksiniz...
Akdeniz Konferansı bu yıl Lübnan’ın başkenti Beyrut’taydı. Konferans denilince aklımıza 
gelen ilk isim olan PDG Selva Ülgen yaşadıklarını bizimle paylaştı... 
LCIF’in dünyadaki örnek projelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Umarım beğenirsiniz…
Bu sayımızda engellilere yönelik aktiviteler ağırlıkta. Yapılanlarla gurur duyacaksınız…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili birçok aktivite yapıldı. Bunlardan Çanakkale Lions 
Kulübünün ÇOMÜ ile birlikte düzenlediği ‘Hem Kadın, Hem Başarılı’ paneli bize ilginç 
geldi ve yayınladık. Bu da bir New Voices etkinliği…
Bu sayımızda çok önemli ve Türk Lions’unun temel direkleri olan birçok kulübümüzün aktivi-
telerine olabildiğince yer vermeye çalıştık. Çok anlamlı aktiviteler var gerçekten... 
51. Ulusal Konvansiyonumuz Haliç’teydi. Ulusal Komisyon Başkanımız PDG Özden Dallı 
ve ekibinin özverili çaba ve çalışmaları ile çok güzel bir konvansiyon yaşadık. Özellikle Leo’lar 
harikaydı…
İzmir’de iki kulüp kuruluşu yaşadık: Gündoğdu Lider ve Körfez Lions Kulüpleri. Sponsor Teos 
ve Gündoğdu Lions Kulüplerimizi tebrik ediyor, yeni kulüplerimize ‘hoşgeldiniz’ diyoruz...
118U ‘Esaretten Cesarete’ adlı bir kısa film yarışmasını gelenekselleştirme yolunda önemli 
adımlar atıyor. Hacettepe Üniversitesinin de katkıları ile düzenlenen yarışmayı takip etmenizi 
öneriyoruz...
118R kulüplerinin ortak çevre aktivitesini özellikle hatırlatmak istiyor ve devamını diliyoruz...
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyetimizin gurur 
verici, çağdaş kurumları. Ankara Maltepe Lions ve Leo Kulüpleri güzide kurumları bir araya 
getirerek, otizmli çocuklar yararına muhteşem bir konsere imza attılar...
Bu dergimizde; İstanbul Bağdat, Antalya Konyaaltı, Mersin Çamlıbel, İzmir Gündoğdu, Eski 
Beşiktaş, Muğla Fethiye, İstanbul Ethemefendi, Ankara Yenimahalle, İzmir Belkahve Lions 
Kulüplerimizin birbirinden değerli aktivitelerini bu sayımızda bulacaksınız...
Bu sene Uluslararası Konvansiyon Milano’da. Dünya Lions’u Milano’da buluşacak.
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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Çeviri: Nilgün	Niord,	PDG,	Mavi	Haliç	Lions	Kulübü

Ağaç Dikmek, Ümit Dikmek 

BAŞKAN MESAJI

Merhaba Lion’lar,

Ben çocukken ailemle yazlık evimizde ağaç di-
kerdik, sonraları çocuklarımla aynısını yapmayı 
sürdürdüm.  Açık havada çukur kazmak oğlumu 

küçükken çok mutlu etmezdi.  Küçük fide ağaçlar ona 
fazla bir şey söylemezdi. Ama bugün fideler büyüdü ve 
ağaç oldular. 4000 i aşkın hayat dolu ağaç rüzgarda dal-
galanıyor, yürüyüşlerimizde bize gölge yapıyorlar. Oğ-
lum şimdi  herhangi bir şey, ama özellikle olgunlaşması 
çok uzun süren ağaç dikmenin  bir umut eylemi oldu-
ğunu anlıyor.

Biz Lionlar her zaman umutluyuz. Bunu her gün yap-
tıklarınızda görüyorum. Tüm dünyadaki kulüpler bir 
umut sembolü olarak, iklim değişiminin etkilerini gide-
rebilecek somut bir eylem yaparak ağaç dikiyorlar.  Lion 
olarak  çok anlamlı işler yapıyoruz  ama evimiz dedi-
ğimiz yeri kaybedersek hiç birinin önemi kalmayacak.

Sizi toplumunuza bakmaya ve gezegenimizi korumak 
için yapabileceğimizi yollar aramaya davet ediyorum. 
Yerel yönetimleriniz ile ortaklaşa ağaçlandırma ihtiyacı 

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

olan alanlar bulun. Sahillerinizde veya yürüyüş yolları-
nızdaki, çöpleri toplayın.  Okul çocuklarını orman mu-
hafaza gezilerine götürün, onları doğayı öğretin.

Yetişkinler olarak çocukken sevdiğimiz şeylere ilgi 
duyarız. Ben ailemle ağaç dikmeyi çok severdim, onu 
çocuklarıma geçirdim, onlar da kendi çocuklarına ge-
çiriyorlar. Gelin yeni nesillere doğal çevremizin güzel-
liğini öğretelim ki onlar da dayanağımız olan dünyanın 
koruyucuları olsunlar.
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Çeviri: Nilgün	Niord,	PDG,	Mavi	Haliç	Lions	Kulübü Çeviri: Nilgün	Erdem	Niord,	PDG

Merhaba Lion’lar,

Bir ev inşa ederken en önemli adım; üzerindek bi-
nayı, odaları, mobilyaları ve üzerinde yaşayacak 
hayatları taşıyacak güçlü bir temel oluşturmak-

tır. 

Aynı şekilde hizmet ederken de yaptığımız işi destekle-
yecek güçlü bir yapı  olması önemlidir.

Bu destek LCIF – Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı 
dır. Desteği ile  Lionların  işi yapabilmesini sağlar.

Ama Lionların ve dostlarının katkıları olmadan LCIF 
yapılması gereken tüm işlere destek verecek kadar güç-
lü olamaz. Malawi de su boruları yerleştirilmesine, veya 
Hindistan gençleri için cinsiyet eşitliği programları 
oluşturulmasına ile fon  yardım edemez. Kaliforniya da 
alevler şehri sarıp herşeyi küle çevirdiğinde insanlara 
acil yardım gönderemez.

Şu an bu yerler sizin şehrinizde ve toplumunuzun ihti-
yaçlarına uzak görülebilir. Barınma ihtiyacı olan evsiz-
lere ; veya okulunuza spor salonu kazandırmaya odak-
lanmış  olabilirsiniz. Ama bir gün sizin toplumunuz da 
LCIF yardımına ihtiyaç duyabilir. 

Ve LCIF o zaman sizin toplumunuzun yanında ola-
caktır. Tek nedeni de dünyanın her tarafına dağılmış 
Lionlar sizin ihtiyacınızın en az onların ki kadar önem-
li olduğuna inanmışlardır. Onlar “İhtiyaç nerede olursa 
olsun yardım edeceğim” derler. Ve biz birbirimizi böyle 
destekleriz. 

Biz dünyayı böyle birbiri ile ilişkili toplumlara dönüştü-
rürüz. Lions’un dünyası.

 İşte bu nedenle bugün – global toplumumuza bu denli 
çok tehdit varken – Lionsun LCIF çalışmalarını takdir 
etmesi ve güçlendirmesi önemlidir. 

Bundan sonraki  ihtiyacı olan toplum belki de sizin top-
lumunuz olacak.

Güçlü Bir Gelecek 
İçin Güçlü Bir Temel 
İnşa Etmek Birlikte Lider olalım

BAŞKAN MESAJI

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Merhaba Lionlar,

Uluslararası Başkan dönemim başlamadan ön-
ceki aylarda bana sık sık organizasyonumuzun 
ilk kadın başkanı olarak neyi farklı yapacağım 

sorulurdu. Bu soru beni rahatsız ederdi çünkü  bir kadın 
olarak liderlik yapmak değil, bir lider olmak istiyordum. 
O kadar.

İzlanda da kadınlar uzun zamandır liderlik yapmaktalar. 
Ben fırsatlarımın cinsiyetimle sınırlanmadığını hissede-
rek büyüdüm ve Lionsu 21.yüzyıla taşıyan lider olarak 
başkanlığımı kadın olmamın tanımlamasını istemedim.  

Hayatım cinsiyet eşitsizliği yaşatmadıysa da bunun tüm 
kadınlar için aynı olmadığını biliyorum. Dünyanın her 
tarafında birçok kadın, olmaları gereken insanlar olma-
larını engelleyen faktörlerle karşı karşıyalar. 

Sevdiğim ise hizmetin cinsiyeti, rengi, dini olmaması. 
Ve biz Lionsu böylesine yüce yapan enerji ve fikirlere 
değişik deneyimler katılınca  gerçekten daha da güçlü 
bir organizasyon ve daha da güçlü kulüpler olağız. 

Başkan olarak dönemimi başka kadınları desteklemek 
ve umarım ilham vermek için bir fırsat olarak görüyo-
rum. Bu büyük organizasyonda kadınların yaptıkları 
onlar da başkalarına ilham olsunlar diye vitrine taşı-
maktan gurur duyuyorum. Daha çok kadının bize ka-
tılarak ilginç, önemli şeyler yapmasını sağlarsak onları 
daha fazla kadının takip edeceğine inanıyorum.  Ve bu 
da Lions için daha da güçlü bir gelecek inşa etmemizin 
yoludur.

Çünkü Lion olmanın kadın veya erkek olmak ile ilgisi 
yoktur. Lion olmak insan olmaktır. Ne kadar çok erkek 
ve kadın birlikte daha iyisi için çalışırsa dünyayı gerçek-
ten değiştirme şansımız o kadar artacaktır.
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Uluslararası Başkan 3. Yardımcısı Adaylarının Biyografileri
Salim Moussan
Salim Moussan, Beyrut, Lübnan’da yaşayan emekli bir işadamı ve Beyrut St. 
Gabriel Lions Kulübü üyesidir. 1997-1999 yılları arasında uluslararası direktör 
olarak iki kez yönetim kurulu üyeliği yaptı, iki kez grup lideri oldu ve birkaç liderlik 
forumuna başkanlık etti. Üç dili akıcı olarak konuşabilen Moussan, 96 ülkeyi 
ziyaret etti, 31 uluslararası kongreye, 84 alan forumuna ve 60’tan fazla bölgesel 
konferansa katıldı. Çeşitli Lions ödülleri olmasının yanında, Lübnan’ın Ulusal 
Madalyası ile de taçlandırıldı.

Fabrício Oliveira
Catolé do Rocha, Brezilya’dan Fabrício Oliveira, 2006-2008 yılları arasında 
uluslararası direktör olarak görev yaptı.1985’ten bu yana Catolé do Rocha Lions 
Kulübü üyesi olan Oliviera aynı zamanda bir işadamı ve işletmecidir. Global Vision 
Madalya Ödülü, İyi Niyet Elçisi Ödülü ve 12 Uluslararası Başkan Ödülü’ne layık 
görülmüştür ve Progressive Melvin Jones üyesidir. İki kez İlçe Kaymakamları-
Seçimi seminer grubu lideri olan Oliveira, birçok profesyonel ve topluluk 
örgütünde de aktif olarak çalışmaktadır. Anayasa Alanı III tarafından dört kez 
onaylanmıştır.

Pravin Chhajed
Ahmedabad ,Gujarat, Hindistan’dan Pravin Chhajed, 2001-2003 yılları arasında 
uluslararası direktör olarak görev yaptı. Bir tekstil, seyahat ve etkinlik yönetimi 
şirketinin direktörü olan Chhajed, 1979’da Lion ve 1984’ten itibaren Ahmedabad 
Karnavati Lions Kulüpleri’nin bir üyesi olarak 500’den fazla üyeye şahsi olarak 
sponsor oldu. Hong Kong’daki 2005 DGE seminerinin başkanı, iki kez ISAAME 
Forumu başkan yardımcısı olan ve halen Laji Mehrotra Lions Okulu’nun başkan 
yardımcısı olarak görev yapan Chhajed, Lions Karnavati Shantaben Vishnubhai 
Patel Göz Hastanesi’nde proje başkanı olarak da görev yaptı. Aynı zamanda 
Melvin Jones Üyesi ve derneğin en büyük onur ödülü olan Büyük Niyet Elçisi 
Ödülü’nün sahibidir.

Patricia “Patti” Hill
Edmonton, Kanada’dan Dr. Patti Hill, psikolog, işletme sahibi ve Edmonton 
Host Lions Kulübü üyesidir. 2007-2009 yılları arasında Uluslararası Direktör 
olarak Liderlik Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Dr. Hill ayrıca Küresel Liderlik 
Ekipleri’nde Küresel Üyelik, SightFirst II Kampanyası Çok Uluslu Koordinatörü, 
Enstitü Fakültesi, ABD / Kanada Lions Liderlik Forumu Komite Üyesi olarak çalıştı 
ve Forumlar ve Uluslararası Sözleşmelerde sunum yaptı. Progressive Melvin 
Jones Üyesi olan Dr. Patti Hill, Inspiring Woman Ödülü’nü aldı ve halen hizmet ve 
meslek kuruluşlarında aktif olmaya devam ediyor.

Somsakdi Lovisuth
Bangkok ,Tayland’tan Somsakdi Lovisuth, 2004-2006 yılları arasında Uluslararası 
Direktör olarak ve 2014-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yaptı. Yüksek teknoloji ürünleri üreten bir elektrik mühendisliği şirketinin başkanı 
ve 1986’dan beri Bangkok Cosmopolitan Lions Kulübü’nün üyesidir. Kamboçya 
Lions Koordinatörü, DGE Semineri Başkanı, LCIF MD Koordinatörü ve GMT / 
GLT Alan Lideri olarak görev yaptı. LCIF İnsani Yardım Ortağı ve SightFirst II 
Lider Hediye Bağışçısı olarak çalışan Lovisuth, 100% District Governor Ödülü, 
derneğin en büyük ödülü olan 14 Uluslararası Başkan Ödülü ve, İyi Niyet Elçisi 
Ödülü gibi sayısız ödüle layık görüldü.
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Konsey Başkanımızdan...

Sevgili Lion Dostlarım, Leo Kardeşlerim;

2018-2019 konseyi olarak, dönem Genel Yönetmenlerimi-
zin kendi renkleri ile getirdikleri yorumlarına katkı  sağla-
mak, dönemi başarı ile bitirmelerine yardımcı olabilmek, 
böylece; Lionsumuzu  daha da güçlü kılmak adına Aşkla, 
gönülden çalıştık. 

Oluşturduğumuz ortak akıl ile,  sorunlara makro açıdan ba-
karak, kararları  Oy Birliği ile aldık. Tüm Genel Yönetmen-
lerimize uyumlu çalışmaları için teşekkür ediyorum. KKTC 
Federasyon Başkanımız ile hep dirsek temasında olduk. 
Kendisine çok teşekkür ediyorum, Birlikte Daha Güçlü ol-
duğumuzu gösterdik.

Ekonomik sıkıntılarla boğuştuğumuz bir dönem yaşadık. 
Hal böyle iken bile, Akdeniz Konferansına, Avrupa Foru-
muna, Uluslar arası Konvansiyona katıldığınız için, Anıt-
kabir’e koşarak geldiğiniz için ve 100. Yıl için 19 Mayıs’ta 
Samsun da olduğunuz için Lion Dostlarımıza ve Leo Kar-
deşlerimize Çok Teşekkür ediyorum.

Dönem çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ederken, 
yaşadığımız bir şok bizi derinden yaraladı. Berna Genel Yö-
netmenimizin vefatı bizi çok üzdü. Berna Genel Yönetme-
nimizi Rahmetle anıyorum, Ruhu Şad olsun. Nurlar içinde, 
ışıklarda uyusun. İstanbul da, Konvansiyon zamanında, Ber-

na Ateşoğlu Müzik Atölyesi açılışını yaptık. Ve bu hizmet 
için, konsey olarak katkı yaptık. Müzik Yarışmasında ve 
Opera ödüllerinde Berna Ateşoğlu özel ödülü vererek, ismi-
nin yaşatılması için çalıştık.

Üyeliğin arttırılması, yeni kulüplerin kurulmasına önem 
verdik. Tüzük ve Yönetmeliklerimizi güncelleştirme, kişisel 
verileri koruma kanununa uygun içselleştirilmesi için, Leo-
larla ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştık. Web sitesi ve sosyal 
medyanın gücünden faydalanmak için çaba gösterdik. Web 
sitesinden başvuru yapan kişilerle, yeni üye kazanımı yaşadık. 
Kurumsallaşmaya önem verdik. Gönderdiğimiz mailleri web 
sitemiz uzantılı adreslerle yaptık. MD 118 Konfederasyonu 
adına, Facebook ve instagram sayfaları açtık. Geçmişte açı-
lan sayfaların yönetimini devraldık. Bizde dönem sonunda, 
yöneticiliği yeni yönetime devredeceğiz. Böylece, tek elden 
kurumsal yönetim tarzı devam edecektir. 

Lionsun tanıtımı ile ilgili çalışmalar yaptık. Tiyatro – Opera 
Ödülleri, Görme Engelliler Bowling – Satranç Turnuvası, 
Avrupa Müzik Yarışması gibi…Çocuk kanseri , çocuk istis-
marı konularında halkı bilinçlendirmek için çalıştık. 8 Ekim, 
29 Ekim, 10 Kasım da, gazete ilanları verdik., 5 Aralık ta, 
internet reklamları verdik. Katıldığım TV programlarında 
Lionsumuzun doğru tanıtılması için özen gösterdim. Geç-
miş Dönem Genel Yönetmen ve Konsey Başkanlarımız için  
Sözcü gazetesinde Vefat ilanları vererek, ilan ücretinin %15 
inin Türk Lions Vakfına bağış olarak geri dönmesini sağla-
dık.

• 2018-19 Döneminde görev yapan ve aldıkları görevleri 
başarı ile gerçekleştiren;

• Konsey Sekreterimiz Songül Parlayan, Saymanımız Ha-
kan Şarap, Konsey Görevlilerimiz; Gökseli Türkoğlu, 
Merve Dönerçark Kavrama, Aslıhan Yazan Ilgar, Enstitü 
Sekreterimiz Yakup Özdanon’a,

• Müzik Yarışmasını başarı ile düzenleyen, MD Görevlimiz 
Osman Görmez’e  

• Gençlerarası Değişim çalışmalarını büyük bir titizlik ve 
özveri ile yürüten, MD Görevlimiz Erel Karamanoğlu’na, 

• Tanıtım ve Halkla İlişkilerde başarılı ile çalışan Ulusal 
Komisyon Başkanımız Mahmut Tanyol’a,

• STK ve Yerel Yönetimlerde güzel bir işbirliği yakalayan, 
Ayşen Ağma  Ulusal Komisyon Başkanımıza,

• Leolarımızla güzel bir sinerji yaratan Leo ve Gençlik Ulu-
sal Komisyon Başkanımız Tuba Tengiz Yılmaz’a,

• Görme Engelliler Satranç ve Bowling yarışmalarını başarı 
ile gerçekleştiren Göz Sağlığı Projeleri Ulusal Komisyon 
Başkanı Mukaddes Yamaç’a,

• GLT, GMT, GST Koordinatörlerimiz; Bülent Şen,Yaşar 
Ateşoğlu, Neslihan Keçeci, Erdal Eminoğlu’na,  

• Diabet Projeleri Ulusal Komisyon Başkanımız Dinçer 
Kayatürk, LCI Forward Koordinatörümüz Ethem Alkan, 
Açlık Projeleri Ulusal Komisyon Başkanımız Tarık Uğur, 
Kentleşme ve Çevre Sorunları Ulusal Komisyon Başkanı-
mız Ali Özerk, Uluslararası İlişkiler ve Yarışmalar Ulusal 
Komisyon Başkanımız Ali Rıza Saysen, Alert Ulusal Ko-
misyon Başkanımız Serda Yitmen’e,

• Mali konularda Danışmanlık yapan, Erim Erinç Dinç 
Geçmiş Dönem Konsey Başkanımıza ve Erdinç Gökhan 
Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimize,
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• Denetleme Kurulu Başkanımız Turan Şalikoğlu, Denetle-
me Kurulu üyelerimiz Sedat Toktürk ve Reha Uzel’e,

• İhtisas Kulüplerinin Ülkemizde başarı ile kurulması için 
çalışan, ve, CA4  Avrupa ihtisas ve özel ilgi kulüpleri top-
lantısını ülkemizde gerçekleştiren Hayri Tuna Yükselen 
Ulusal Komisyon Başkanımıza, 

• Fark Yaratan Kadın Girişimciler Yarışmasını büyük bir 
emekle düzenleyen Neşe Başak Güner Ulusal Komisyon 
Başkanımıza, 

• Ulusal Konvansiyonumuzu İstanbul da başarı ile gerçek-
leştirilmesi için aylarca çalışan, uğraş veren, Ulusal Kon-
vansiyon Ulusal Komisyon Başkanımız Özden Dallı’ya,  

• New Voices Liderlik dalında Dünya 1. si olan  Zeynep 
Kocasinan Genel Yönetmenimize,

• Akdeniz Konferansında İcra Komitesine seçilen, Selva 
Ülgen Ulusal Komisyon Başkanımıza, 

• Birleşmiş Milletler Lions Gününde ; Sığınmacılar ile ilgili 
yaptığı çalışmalar ve Lions Quest çalışmaları için konuş-
ma yapan Nilgün Erdem Niord Ulusal Komisyon Başka-
nımıza, 

• Çocuk Kanserine dikkat çekmek için sanatçı Ferhat Gö-
çer’li  bir tanıtım filmi hazırlanmasını sağlayan İsmet 
Özer Balta Ulusal Komisyon Başkanımıza, 

• Opera ve Tiyatro ödüllerinin başarılı bir organizasyon ile 
sahiplerini bulmasını sağlayan, Nejat Yahya Ulusal Ko-
misyon Başkanımıza,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ,Lions 
Tüzük ve Yönetmeliklerimizi güncelleştirme çalışmalarını 
başarı ile yürüten Cahit Kişioğlu Ulusal Komisyon Başka-
nımıza, 

• Lions Enstitü Başkanı olarak yaptığı çalışmalar, Başkanlar 
Liderlik Kampı ve tüm eğitim çalışmalarını büyük bir öz-
veri ile gerçekleştiren Bülent Şen Geçmiş Dönem Genel 
Yönetmenimize, 

• Lion Dergi editörlüğünü başarı ile yürüten, Geçen Dö-
nem Konsey Başkanımız Danyal Kubin’e  

Çok Teşekkür ediyorum...

Ve tabii  dönem boyunca büyük bir uyum ile çalıştığımız De-
ğerli Genel Yönetmenlerimiz; Nuran Uzlu, Berna Ateşoğlu, 
Adnan Babür Gündüz, Dursun Özbey, Ali Sina Mengi, Er-
tuğrul Yıldız’a Gönülden Teşekkürler ediyorum.  

Genel Yönetmen 2. Yardımcılığına seçilen;  Aliye Kuntay 
Pamuk, Muzaffer Çetin, Teoman Akçalı,  Neşe Baklacıoğlu,  
Birten Bilecik ve  İnci Otman’ı, Konsey Başkan Yardımcı-
lığına seçilen Aysan Şakar ve Genel Yönetmen 1. Yardım-
cılığına seçilen; Leyla Kıvanç, Cüneyt Kamil Erginkaya, 
Esengül Erkan, Faruk Özçelik, Sibel Güllü, Belma Bozyiğit 
ile Konsey Başkanı Seçilen Ahmet Rasim Öztürk, Genel 
Yönetmen seçilen; Orhan Turay Karaçay, İlknur Türkkaan, 
Kemal Çenberci, Nükhet Tuzlacıoğlu, Prof. Dr. Şevki Sözen, 
Ruhi Gönüllü yü kutluyor, Aşk ile gönülden hizmetlerde, 
başarılar diliyorum.. 

Lions Sevgi ve Saygılarımla,

Nasuhi ÖNDERSEV

MD118 Konsey Başkanı

Official Notice
2019 International Convention, 
Milan, Italy
The following proposed amendments to the 
International Constitution 
will be reported to the delegates for vote at the 
2019 International Convention.

ITEM 1: A RESOLUTION TO ADD A NEW 
CONSTITUTIONAL AREA OF AFRICA AND 
TO ADD REPRESENTATION OF ONE NEW 
INTERNATIONAL DIRECTOR TO THE NEW 
CONSTITUTIONAL AREA OF AFRICA IN 
EVEN-NUMBERED YEARS; RENAME THE 
CONSTITUTIONAL AREA OF ISAAME TO 
ISAME; AND LIST THE CONSTITUTIONAL 
AREAS IN NUMERIC ORDER. (THIS 
AMENDMENT TO THE CONSTITUTION 
REQUIRES A 2/3 VOTE TO ADOPT)

SHALL THE FOLLOWING RESOLUTION BE 
ADOPTED?

BE IT RESOLVED, That Article V, Section 3 of 
the International Constitution be amended by 
deleting the existing language in its entirety and 
substituting the language as set forth below: 

Section 3.COMPOSITION AND ELECTION OF 
INTERNATIONAL BOARD BY CONSTITUTIONAL 
AREAS. The International Board of Directors 
shall be composed of the president, immediate 
past president, the first, second and third vice 
presidents and directors, which shall be elected 
as follows: 

In each even-numbered year, eighteen (18) 
directors shall be elected, consisting of five (5) 
from clubs in the United States of America, its 
affiliates, Bermuda and the Bahamas; one (1) 
from clubs in South America, Central America, 
Mexico and Islands of the Caribbean Sea; three 
(3) from clubs in Europe; three (3) from clubs 
in the Orient and Southeast Asia; four (4) from 
clubs in India, South Asia and the Middle East; 
one (1) from clubs in Australia, New Zealand, 
Papua New Guinea, Indonesia and Islands of the 
South Pacific; and one (1) from clubs in Africa; 

In each odd-numbered year, seventeen (17) 
directors shall be elected, consisting of six (6) 
from clubs in the United States of America, 
its affiliates, Bermuda and the Bahamas; one 
(1) from clubs in Canada; one (1) from clubs in 
South America, Central America, Mexico and 
the Islands of the Caribbean Sea; three (3) from 
clubs in Europe; four (4) from clubs in the Orient 
and Southeast Asia; and two (2) from clubs in 
India, South Asia and the Middle East.
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halinde ne yapmaları ge-
rektiği bir simülasyonla 
anlatılmıştır.
Ülkemizin coğrafi konu-
mu gereği açlık pek gö-
rülmemekte ancak ağır-
laşan ekonomik koşullar, 
orta halli aileleri açlık 
sınırına doğru sürükle-
mektedir. Market kartla-
rı dağıtımı ve ekmek askısı yaptırılarak yoksul insanların 
günlük ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.
Leolarımızın soğuk kış gecelerinde evsizlere sıcak çorba 
dağıtımı her türlü övgünün üzerindedir. Çocuklar üşüme-
sin diye yüzlerce mont ve bot, soğuk geçen doğu illerine 
hatta köylerine kadar gönderilmiş, okul ihtiyaçları temin 
edilmiş, yerli malı kullanımı ve tasarruf fikrini aşılamak için 
çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Çok önemli kütüphaneler ve 
özel sınıflar açılmış, okulların ihtiyacı olan revir yapma fik-
ri geliştirilerek muhtelif okullarda revir açılmış ve açılması 
teşvik edilmiştir.
Evet sevgili dostlar bir yıl acısıyla tatlısıyla sona eriyor... Li-
onsun en güzel felsefesi “Nerede bir ihtiyaç varsa, orada bir 
Lion vardır” olunca hizmetler kaçınılmaz oluyor. Hizmet 
etmek, çözümün bir parçası olmak biz Lionların her zaman 
mutluluğunun doruğu olmuştur. Ne mutlu bizlere… Ancak 
dünyada bir çok çocuk kızamıktan ölüyorsa, temiz su içe-
meyen iki milyar insan varsa, yok olmaya mahkum hayvan 
türleri varsa, artan nüfusun gıda ve sağlık sorunlarının hal-
ledilmesi çok zor bir haldeyse o zaman daha çok yapacak 
hizmet, kat edecek daha çok yolumuz var demektir. Biz-
ler hizmet yolunun başında durup yolları açacak formüller 
üretmeli, yol boyunca yürüyenleri yüreklendirmeli ve yolla-
rın bitiminde onları karşılayıp kendilerinle ne kadar gurur 
duyduğumuzu anlatmalı ve alkışlamalıyız.
Bir yılı huzur içinde, gönlümüzce geçirdik, geçen yıldan 
devreden iyi bir yılın devamı olduk. Geçen dönem konseyi-
mize, bize bu yıl bütün sevgisi ve bilgisiyle yanımızda olan 
konsey başkanımıza konseyin üyeleri çok değerli genel yö-
netmenlerim sevgili dönemdaşlarıma çok teşekkür ediyo-
rum. Uyumun, tevazunun ve kardeşliğin en güzelini onlarla 
yaşadım, bir de biricik genel yönetmenimiz Berna Ateşoğlu 
olsaydı... demiyorum, o hep bizleydi, hep yanımızdaydı.
Bir yıl boyunca bana kendilerine liderlik etme fırsatını ve-
rerek, bu onurlu görevi ifa etme şansını yaşatan başta kulüp 
arkadaşlarım olmak üzere yönetim çevremizin tüm üyele-
rine, hizmetlerle dolu bir yıl ve başarıları için gönül dolusu 
teşekkür ediyorum. 
Yeni gelecek Lion arkadaşlarıma bol şans ve başarılar di-
liyorum.
Ben veda etmiyorum; Cephede amaç aynıysa ha komutan 
ha nefer ne fark eder. Sağlıkla, mutlulukla, gönençli bir 
Türkiye’de ve Dünya’da barış ve huzur ikliminin var olması 
dileklerimle… 
Hoşçakalın, Sevgiyle kalın,
Nuran Uzlu, 
2018-19 Dönemi Genel Yönetmeni

Sevgiyle Kalın 
Sayın Lion’lar, 
Sevgili Leo’lar
Büyük bir coşkuyla kutlanan Lionsun 100. yılından sonra, 
büyük ümitlerle beklenen 101. yıl geldi ve geçmek üzere. 
2. yüzyıla girildiğinde yeni programlar, yeni hedefler, yeni 
bir yaklaşımla irdelenip, yeni bir strateji belirlendi. 101. 
yıla doğru bir şekilde başlanıldı.  Dünyadaki değişiklikler 
ve ülkemiz koşulları dikkate alındığında çok başarılı bir yıl 
yaşandı.
Dünyada ülkeler arası gerginlikler, siyasi başarısızlıklar ve 
küresel iklim değişikliklerinin olumsuzlukları bütünüyle 
yaşanırken insanlığa her zaman ümit kapısı olan Lions-
ta hizmetler yerine getirilmekte ve yeni yüzyılda özellikle 
üzerinde durulan Diyabet ve Çocuk kanserlerinde başarılı 
çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de Yönetim Çevresi olarak 
yeni arayışlar içinde olduk, hizmetler ürettik ve ihtiyaç olan 
yerlere ulaştırdık.
118T Yönetim Çevremizde bu dönemde Akademimiz ku-
ruldu. Eğitimcilerimize FDI eğitiminden başarıyla geçen 

üç yeni eğitimcimiz katıldı. 
Diyabet ile ilgili tarama çalış-
maları, Diyabet Cemiyeti ve 
diyabet aracımızla programlı 
bir şekilde gerçekleştirilmek-
te, eğitimler Skypela doktor-
larla canlı bağlantı sağlanarak 
interaktif şekilde yapılmakta-
dır. 
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi Hemotoloji/On-
koloji bölümüne teşhis, tedavi 
ve asistan eğitiminde kullanıl-
mak üzere büyük bir bedelle, 
5 objektifli mikroskop cihazı 
alınmıştır. 
“Arılar olmazsa dünya ancak 
4 yıl dayanabilir” gerçeği dik-
kate alınarak, “No Bee, No 
Life” projesi hayata geçirilmiş, 
Antalya’nın Demre ilçesinde 
seçilen pilot bir bölgede 150 
kovanlık bir koloni kurula-
rak, kadınlarımızın istihdamı 
kapsamında arıcılıkla ilgili 
eğitimler verilmiş ve kovanlar 
teslim edilip üretime geçil-
miştir. 
Altı Nokta Körler Vakfına 
desteğimiz devam etmekte, 
görmezlerin sosyal hayatın 
içinde olmaları için yapılan 
çalışmalara destek verilmek-
tedir. Sponsorlardan Beyaz 
Bastonlar temin edilmiş ve 
ülke genelinde dağıtımı sağ-
lanmıştır. AFAD’ın deprem 
aracıyla görmezlere deprem 
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üye sayımız ile, Lions 
ailemizin hizmetlerinin, 
genişleyen ve güçlenen 
kulüp yapısı ile gerçek-
leştirilmesine verdikleri 
önemi de gösterdiler ve 
göstermeye devam edi-
yorlar.

Kulüp Başkanlarımızı, Yönetim Kurullarını, Kulüpleri-
mizi, Kabinemizin Çok Değerli Üyelerini, Lions Aile-
mizi kalpten teşekkürlerimle kutluyorum. 

“Bilgiyi, Sevgiyi, Saygıyı, Hissederek Yaşayalım ve Ya-
şatalım,” diyerek, Ülkemize ve Dünya’ya, her zaman 
“Tek Kalp” olarak, birlikte, en etkin şekilde hizmet et-
meye devam etmek inancıyla, en içten Lions sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Lion Zeynep Kocasinan
Genel Yönetmen, 118R

Kalpten Teşekkürler…
Değerli Lionlar,

Değerli Leolar, 

2018-2019 Hizmet Dönemimizi, Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere çizdiği yolda, aydın 
ve çağdaş bir topluma katkı koymaya inançla, Lions’a ve 
Türk Lions Ailemize yakışan bir şekilde tamamlıyoruz.

Lions 118-R Yönetim Çevremiz, hem Uluslararası Li-
ons’un, hem 118R Yönetim Çevremizin, insanlığa ve 
Dünya’ya hizmet adına belirlediği hedeflere, Lions ve 
Leo Kulüplerimizin gösterdikleri büyük çalışkanlık, öz-
veri, adanmışlık, işbirliği ve dayanışma ile büyük başarı 
ile ulaştı.  

Hatta hedeflere ulaşmakla kalmadılar, döneminde gö-
rev yapmaktan gurur duyduğumuz ilk kadın Ulusla-
rarası Başkanımız Sayın Gudrun Yngvadottir’in “Yeni 
Ufuklara Ulaşmak” sloganı ile bizleri yüreklendirdiği 
çalışmaların kat kat üzerinde hizmetler götürdüler, ve 
aynı zamanda sivil toplum gönüllüleri olarak topluma 
örnek oldular.  Lions’un, Yönetim Çevremizin, Kulüp-
lerimizin marka çalışmalarını büyük başarı ile devam 
ettirirken, yeniliklere açık, yaratıcılık dolu ve ardı arkası 
kesilmeyen hizmetler ile de fark yarattılar.  

Lions ve Leo Kulüplerimiz, Dönemin Özel Programı 
New Voices-Yeni Sesler çalışmalarında çok aktif olarak 
yer aldılar ve Lions 118R Yönetim Çevremizin, Tür-
kiye’nin ve Türk Lionsu’nun daha da iyi tanınmasında 
çok başarılı oldular. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.  
Başarılı hizmetler ile birlikte, Ülkemizin tanıtımının da 
çok önemli olduğunu en güzel şekilde gösterdiler.

Kadın, aile ve çocuklara dair çalışmalarda ve özellikle 
Açlık, Çevre, Çocuk Kanseri, Diyabet, Göz Nuru Kü-
resel hizmet alanlarında neredeyse tüm Lions Kulüple-
rimiz çalışma yaparken, sağlıklı yaşam, kültür ve sanat 
çalışmaları ile yeni çağın ve toplumun ihtiyaçlarına gös-
terdikleri özeni kuvvetle ifade ettiler.

118R Yönetim Çevresi Kulüplerimizin hizmet verdiği 
tüm il ve ilçelerde çalışmalarımızın çok etkin şekilde 
duyulmasına destek veren basın mensuplarımıza ve ba-
sın kuruluşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.

Lions Ailemiz, bu dönem aramıza katılan İzmir Efes, 
İzmir Gündoğdu Lider, İzmir Körfez ve İzmir Lozan 
Lions Kulüpleri, İzmir Kordelya İskele Branch Lions 
Kulübü ve Muğla Bodrum Mausoleum Alpha Leo Ku-
lübü ile kuvvetlendi.  Lions ve Leo Kulüplerimiz, yeni 
Kulüpler ile büyümekle birlikte, Kulüplerimizin yeni 
üyeler ile kuvvetlenmesine de büyük önem verdiler. Li-
ons Kulüplerimiz, Mayıs 2019 ayında, ulaştığımız 1270 

Engellilerin Şövalyesi; 
Konyaaltı Lions Kulübü
Antalya Konyaaltı Lions Kulübünün, yedi yıldır devam 
eden Engelli Akülü Sandalye Projesi, kulübün kurucu 
üyesi Şule Kilit’in önderliğinde başladı ve miras proje 
oldu. Öncelik eğitim gören çocuklarda.  Son olarak 96. 

akülü sandalye Cam hastası bir çocuğa verildi. Onun se-
vinci görülmeye değerdi. Kulüp, tanesi 1000 dolar olan 
bu sandalyelerin alınmasına destek veren başta Şule Ki-
lit olma üzere hayırseverlere sonbsuz teşekkürler ediyor. 
O’na Engellilerin Meleği diyorlar...”Dalya” demeye az 
kaldı. Akülü sandalye; engellilerin kimseye bağlı olma-
dan özgürlüklerine kavuşmalarını sağlanmaktadır. Ku-
lüp, 97. engelli çocuğumuza da vermek üzere yola çıktı... 
Hızla yol alıyorlar...
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Cassandra Rotolo

Katarakt körlüğün bir numaralı 
nedenidir. 20 yıldan fazla bir 
süredir, Madagaskar Lion’ları 
katarakt sorununu çözmek adına 
bir SightFirst (Önce Göz Nuru) 
projesi başlatarak bu rahatsızlıktan 
müzdarip hastalara yardım etmek 
için harekete geçti. Lion’lar o 
zamandan beri de çok daha fazlasını 
yapmaya devam ettiler.
Antananarivo Lions Kulübü 
üyesi Lion Anja Ramilison 
“Yardım ettiğimiz insanların içten 
gülümsemesi doğrudan bizlerin 
yüreğine işliyor. Dünyadaki hiçbir 
zenginlik, başkalarına yardım 
etmenin verdiği mutluluk hissini asla 
satın alamaz.” diyor.
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı 
(LCIF) tarafından desteklenen bir 
program olan ve kısa bir süre önce 
20. yıl dönümünü kutlayan Lions 
SightFirst Madagaskar (LSFM), 
tekrar görmeye ve Madagaskar’da 
kapsamlı göz bakım hizmetlerinin 
genişletilmesine ağırlık vererek 
çalışmalarına hız kazandırmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 
göre dünya genelinde yaklaşık 
1.3 milyar insan, *kırma kusurları 
(miyop, hipermetrop, astigmat, 
presbiyopi), katarakt veya başka bir 
göz kusuru nedeniyle çeşitli görme 
bozuklukları yaşıyor. Ancak tüm 
görme kusurları düşünüldüğünde 
bu oranın yüzde 80’e yakın olması 
kaçınılmazdır. Çoğu zaman net bir 
görüş için gereken sadece bir çift 
gözlük. Buna rağmen milyonlarca 
insan basit bir göz muayenesinden 
yoksun olduğu için hayatlarını 
bulanık gözlerle görüyorlar.
Madagaskar’da nüfusun neredeyse 
yüzde 80’i günde 1,90 ABD 
dolarının altında yaşıyor ve göz 
muayenesi yaptıramıyor veya gözlük 

Çeviren: Evrim Uysal, Menemen Kubilay Lions Kulübü

Lion’lar Madagaskar’daki SightFirst 
Kampanyasının 20. Yılını Kutluyor

alamıyor. Bu nedenle katarakt 
sorununa ek olarak, Madagaskar’da 
düzeltilmemiş kırma göz kusurları 
ile yaşayan birçok insan var. 
Görme yetisini yitiren birçok 
ebeveyn çalışamadıkları ve para 
kazanamadıkları için artık ailelerine 
bakamaz hale geliyor. Ayrıca körlük 
ve görme bozuklukları başka 
sağlık sorunlarına yol açmakta ve 
bu durum sorunlu bir ekonomik 
yapıyı da beraberinde getirerek 
yaşam kalitesinde düşüşe sebebiyet 
vermektedir.
Bu ciddi halk sağlığı sorununu çözmek ve ihtiyacı olanlara göz bakımı 
sağlamak için harekete geçen Madagaskar Lion’ları, haftanın her günü hizmet 
veren SightFirst Madagaskar Göz Merkezini açtı. Sözü edilen göz merkezi, 
düzeltilmemiş kırma kusurlarının tedavisi de dahil olmak üzere, kapsamlı göz 
bakımına erişimi iyileştirme konusunda kararlıdır. Maddi durumu yetersiz 
olan kişiler için uygun fiyatlı gözlüklere de sahip olan göz merkezi ayrıca göz 
taraması, katarakt ve görme yetisini yitiren insanlara görme yetilerini yeniden 
kazandıran ameliyatların yapılabilmesi için doktorların eğitiminden de 
sorumludur.
Madagaskar Lion’ları tarafından LCIF desteği ile kurulan “SightFirst Sağlık 
Merkezi“, 20 yılda körlükle mücadelede ve önlenebilir göz kusurlarının 
tedavisinde ciddi adımlar attı.
Bunlardan bazıları:

• 77.794 kez katarakt ameliyatı gerçekleştirildi.
• 101.644 çift gözlük ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
• 602 adet diyabetik retinopati (diyabete bağlı körlük) vakası teşhis edildi 

ve hastaların tedavileri gerçekleştirildi.
• 60’tan fazla hekim göz hastalıkları konusunda eğitilerek 

uzmanlaştırıldı.
LSFM, bu zamana kadar LCIF’ten toplam 4,144,623 ABD Doları tutarında 
tam yedi kez hibeye hak kazanmıştır.
Üzerinde kısaca değindiğimiz bu başarılar, LCIF desteği ile 53 Lion’un ve Leo 
Kulüplerinin ortak hizmetleri olmadan asla gerçekleşemezdi.
Madagaskar Lions ve Leo Kulüpleri, LSFM’nin 20. yılı kutlamaları için 
bir geçit töreni düzenledi. O günün ilerleyen saatlerinde, LSFM çalışanları 
sergiledikleri olağanüstü çabalarından dolayı Madagaskar Hükümeti 
tarafından madalya ile ödüllendirildi.
LCIF Campaign 100’ün bulaşıcı körlükten kurtulma, kaçınılmaz körlük ve 
görme bozukluğunu azaltma veya görme bozukluğu olan kişilerin yaşam 
kalitesini iyileştirme sorumluluğunu nasıl üstleneceğini öğrenmek için LCIF.
org/BE100 adresini ziyaret ediniz.
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Kırma Kusuru: Tanımı, Klinik Önemi, Sebepleri, Risk Faktörleri, 
Bulguları, Testleri ve Tanısı, Tedavisi...
Kırma kusuru en sık rastlanılan ve görme keskinliğini en sık bozan bir göz problemidir. Bir 
hastalıktan çok bir bozukluktur.

Normal olarak ışık önce kormeada daha sonra göziçi lensinde kırılır ve net bir görüntü 
oluşturmak üzere gözün arkasında retina üzerinde odaklanır. Eğer göz ışığı doğru kıramazsa 
görme bulanıklaşır.Göze paralel gelen ışınların retina tabakası üzerinde odaklandığı duruma 
emetropi denir. Emetropi hiçbir kırma kusuru olmayan gözün durumudur.

Dört tip kırma bozukluğu vardır:

Miyopi: Göze paralel gelen ışınların retina önünde odaklanması durumudur. Miyoplar yakını 
görebilirler ama uzağı net göremezler. Miyopi gözün ön arka çapının normalden fazla olması 
durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu yapısal bir özelliktir ve genetik geçişi sıktır. 6 dereceye 
kadar olan miyopilere basit miyopi, daha yüksek olanlara ise yüksek miyopi denir. Genellikle 
8-14 yaş arasında çocukluk döneminde fark edilir.

Hipermetropi: Göze gelen ışınların ağ tabakanın arkasında odaklanması sonucu meydana 
gelir. Hipermetroplar özellikle yakın görmede zorlanırlar. Eğer hipermetropinin derecesi 
yüksekse bu hastalar uzağı görmede de zorlanacaklardır. Hipermetropi gözün ön arka çapının 
az olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Yapısal ve kalıtsal özellikler hipermetropun en sık 
sebebidir.

Astigmatizm: Gözün değişik meridyenlerde ışınları farklı kırmasına bağlı olarak tek bir odak 
noktasının oluşmadığı durumdur. Bu hastalar hem uzak hem de yakın görmede problem 
yaşarlar. Astigmatizma miyopi ve hipermetropi ile beraber görülebilir.

Presbiyopi: Gençlerde yumuşak ve esnek olan lens uzaktaki ve yakındaki objelere kolayca 
odaklanmaya imkan verir. Ancak 40 yaşından sonra göziçi lensi sertleşir, onu tutan lifler 
elastikiyetini kaybeder. Bu durumda yakını görmek ve okuma zorlaşır. Bu yaşa bağlı duruma 
presbiyopi adı verilir.

Miyopi: Yakını görebilirler ama uzağı net göremezler. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm 
kalıtsallık gösterirken, presbiyopi tamamen yaşlanmaya bağlıdır.

Hipermetropi: Başlangıçta yakını görmede zorlanırlar. Eğer hipermetropinin derecesi yüksekse 
veya zamanla yükselirse bu hastalar uzağı görmede de zorlanırlar.

Astigmatizma: Uzun 
süreli okuma veya TV 
seyretme sonunda baş 
ağrısı, göz kürelerinde ağrı, 
gözlerde ağırlık hissi ve 
konjunktivada kızarıklık olur.

Presbiyopi: Yakını 
görmekte zorlanırlar. 
Gözlükle tedavi 
edilmezlerse gözde 
yorgunluk ve başağrısı 
ortaya çıkar.

Alıntı: https://www.istanbulretina.com/kirma-kusuru-hastalik-belirtisi-tedavisi.php
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Kazanan Yeni 
Sesler...
Çeviren: Danyal Kubin, IPCC

Yeni Sesler Girişimi, kadınların Uluslararası Lions Kulüplerindeki olağanüstü başarılarını 
ve katkılarını kutluyor. Aşağıdaki dört kadın, IP Yngvadottir tarafından hizmet, gelişim, 
liderlik ve tanıtım alanlarındaki önemli başarılarından dolayı seçildi. 

Bu dört finalisti kutlarken, Lions Kulüplerinin kadın üyelerini desteklemek ve güçlendirmek için 
oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurun. Birlikte, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek 
için çok şey yapıyoruz. Sesimiz dünyanın her yerindeki insanlara ilham veriyor.

LiDERLiK
Zeynep Kocasinan, 

CA4 Avrupa, 118R, 
Fethiye Muğla Lions Kulübü, 
Muğla, Türkiye
2007'DEN BERİ ÜYE

“Amacım, kadınların korkmadan liderlik edip konuşabilecekleri barışçıl 
bir dünya. Lions Kulübü olarak herkesin daha iyi bir dünyada yaşaması 
için öncülük ediyoruz. ”

Zeynep Kocasinan,yıllar boyunca, Helen Keller'in otobiyografisinin 
sayısız kopyasını sundu. “Görmeyen ve duymayan engelli bir çocuğa, 
bir ailenin, bir öğretmenin dünyanın kapılarını  nasıl açtığını 
keşfetmek beni her zaman şaşırtmıştır.” diyor. Engelli olanlar hakkında 
araştırma yaparken, mücadele edenlerin sadece onlar değil aynı 
zamanda annelerinin de olduğunu fark etti.

“Çocukların yaşamları zordu ve bu zorluk ortadaydı” diyor. “Ancak, 
anneler farklı baskılar altındaydı.” Kocasinan kendisini toplumunda 
kadınları güçlendirmeye ve bölge genelinde çevre bilincini 
arttırmaya adadı. Kadınların sorunlarına odaklanması, bölge çapında 
sempozyumlar ve “Şiddetsiz İletişim — Barış için İletişim” olarak 
adlandırılan ödüllü bir proje de dahil olmak üzere birçok iddialı 
program düzenlemesini sağladı.

Her iki proje de kadınlara yönelik şiddete son verilmesini ve yasal 
haklar eğitimi yoluyla onları güçlendirmeyi vurgulamaktadır. Vizyonu, 
kadınlar -özellikle engelli çocukların anneleri- için için birçok fırsat 
yaratılmasına yardımcı oldu.

Kocasinan, tüm çalışmalarında şiddete karşı olmaya ve barışa 
odaklandı.

“Çevreyi desteklemenin bir barış eylemi olduğuna inanıyorum. Bir 
nezaket ve şefkat eylemidir ”diyor. “Hayata saygı duyuyoruz. Kendi 
başımıza hayatta kalamayacağımızın farkındayız. Büyük bir yaşamın 
büyük bir parçasıyız ve birbirimize bağlıyız."

Kocasinan, Lionların engelleri aşmasına yardımcı olan yenilikçi liderlik 
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ÜYELiK

TANITIM

HiZMET
Mi Yang,
CA5 OSEAL, 356C, 
Jeonju Dong Haeng Lions Kulübü, 
Jeonju, Kore
2007'DEN BERİ ÜYE

Shyana Jayalath,
CA6 ISAAME, 306A1, 
Colombo Host Lions Kulübü,
Ratmalana, Sri Lanka
2005'DEN BERİ ÜYE

Maria José Rodrigues Pinto,
CA3 FOLAC, LA3, 
Maceio Panalto da Jacutinga Lions Kulübü, 
Maceió, Brezilya
2011'DEN BERİ ÜYE

ve küresel bakış açısını temsil ediyor. “Herhangi birini 
destekleyebilmek için öncelikle bizim kabul edilmiş bir 
ortamdan gelmemiz gerekiyor” diyor.

Kocasinan, sivil toplum kuruluşlarında ve profesyonel 
olarak topluluğunda ve ilçesinde birçok genç kadın 
ve genç erkek için bir rol model haline geldi. Etkisi, 
Türkiye genelindeki birçok kadını çevresel nedenlerden 
bahsetmeye teşvik etti. Barış ve uluslararası ilişkiler 
konusundaki vurgusu dünyaya Lionların neler 
yapabileceğini gösterdi.

Sesi vizyonumuzu paylaşanlara yol gösteriyor.

 “Çalışmalarımızı 
gösteriş yapmak için 
değil, hizmete katılmaları 
için daha fazla insana 
ilham vermek için geniş 
bir alana yaymalıyız.”

Sesi, umut isteyenlere 
huzur veriyor.

“İnsan ruhunun 
gücünden, esnekliğinden 
ve cömertliğinden ilham 
alıyorum!”

Sessiz kalanların sesi oluyor.

“Lions Kulübündeki 
yolculuğum muhteşem 
deneyimler ve başarılarla 
doluydu ve çoğunlukla hayaller 
gerçek oldu.”

Sesi, yardımımıza ihtiyaç 
duyanların sesidir.



Hizmetlerle Sürdürülebilir Geleceğe…
Orhan Turay Karaçay, VDG1,	118T

Lions, uluslararası bir örgüt olmasıyla birlikte 
farklı toplumlar arasında anlayış ve işbirliği ya-
ratmak, toplumun kültürel ve ahlaki gelişimine 

katkıda bulunmak amacıyla 1. Dünya Savaşı sırasın-
da kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) de 
2. Dünya Savaşından sonra dünya ülkelerinin barış ve 
refahını sağlamak için kurulan bir örgüttür. Birleşmiş 
Milletler Örgütü’nün kurulmasına yol açan Birleşmiş 
Milletler Bildirisi’nin hazırlandığı San Fransisko Kon-
feransı’nda Lionlar çok önemli görevler üstlenmişlerdir. 
1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın “Hü-
kümetler Dışı Örgütler Bölümü”nde Uluslararası Li-
ons Kulüpleri Birliği’nin önemli katkıları olmuştur. İlk 
Temsilci kurucumuz Melvin Jones’tur. Jones, bu görevi 
yaşamının son günlerine kadar onurla sürdürmüştür. 

Bugün de Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Birleş-
miş Milletler’de danışman olarak statüsünü korumakta 
olup BM ile müşterek bir gün düzenleme onuru verilen 
ilk ve tek uluslararası kuruluştur.  Her yıl Cenevre/İs-
viçre, Nairobi/Kenya ve New York/ABD’deki Birleşmiş 
Milletler temsilciliklerinde de Lions Kulüpleri Birliği 

etkinlikleri gerçekleşti-
rilmektedir. Lionlar her 
sene Mart ayı içerisinde 
gerek Uluslararası Barış 
Posteri yarışması gerekse 
Uluslararası Görme En-
gelli Kompozisyon ya-
rışması ödül törenlerini 
New York Birleşmiş Mil-
letler merkez binası salo-
nunda gerçekleştirirler. 

Son olarak 9 Mart 2019 
tarihinde, New York Bir-
leşmiş Milletler’de dü-
zenlenen BM ile Lions 

gününde 2018-19 dönemi Uluslararası Barış Poste-
ri yarışmasının birincisi olan, New Taipei City Yung 
Ho Lions Kulübü sponsorluğunda yarışmaya giren, 
13 yaşındaki Yi-Chih Lin birincilik ödülünü törenle 
aldı. Görme Engelliler Kompozisyon yarışması Dünya 
birinciliğini ise Kanada Blyth Lions Kulübü sponsor-
luğunda katılan Mikayla Ansley’nin “iyilik önemlidir” 
temalı kompozisyonu kazanmıştır.

1975 yılından bu yana, tam 44 yıldır Birleşmiş Millet-
ler‘le işbirliği devam eden Lionlar Birleşmiş Milletlerin 
2015 sonuç bildirgesine istinaden ‘’Sustainable Deve-
lopment Goals‘’ yani ‘Sürdürebilir Kalkınma Hedefle-
ri’ni uygulamaktadırlar. Birleşmiş Milletlerin 2015 so-
nuç bildirgesindeki ‘’Sürdürebilirlik‘’ kavramını hizmet-
lerimizde göz önünde bulundurarak uygulamaya devam 
etmeliyiz. Bunun için Birleşmiş Milletlerin Sürdürüre-
bilir Kalkınma Hedeflerini daha yakından tanımamız 
gerektiğini düşünüyorum…  

Son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle il-
gili değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla 
birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlüğünü 

arttırmıştır. Sürdürüle-
bilirliğin sağlanabilmesi 
konusu farklı bilim dal-
ları kapsamında birçok 
boyutuyla ele alınmakta-
dır. Uygulama açısından 
işletme faaliyetleri içinde, 
özellikle üretim süreçleri-
nin yönetilmesinde mev-
cut teori ve yaklaşımların 
bir çatı altında toplanıp 
irdelenmesi gereği orta-
ya çıkmıştır. Son yıllarda, 
iklimsel felaketlerin sıklı-
ğı ile gündeme gelen ikli-
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min değişmekte olduğu konusunda-
ki tartışmalar son bulmuş ve bu tür 
değişimlerde artık geri dönüşü ol-
mayan noktaya ne kadar yaklaşıldığı 
tartışılmaya başlanmıştır. Bu durum, 
toplumların, devletlerin, işletmelerin 
ve STK’ların her anlamıyla sürdürü-
lebilirlik kavramına olan ilgisini art-
tırmış ve bu konu ile ilgili politika ve 
stratejiler tartışılmaya başlanmıştır. 
Sürdürülebilirlik kavramı genel an-
lamıyla belirsiz bir süre boyunca bir 
durum veya sürecin sürdürülebilme 
kapasitesini ifade eder. Bu genel an-
lamıyla sürdürülebilirlik birçok farklı 
şekillerde algılanabilmekte ve tanım-
lanabilmektedir. 

Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve 
ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, 
süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte 
de devam ettirebilme yeteneği olarak 
algılanmaktadır. Dünya kaynakla-
rının ve çevrenin insan faaliyetle-
ri sonucu tükenme sınırına doğru 
ilerlediği konusunda artık genel bir 
görüş birliği bulunmaktadır. Bu açı-
dan ele alındığın da sürdürülebilirlik 
ancak doğanın sunduğu kaynakların 
kendiliğinden yenilenebilmelerine 
olanak tanıyacak hızda kullanıl-
masıyla sağlanabilir. Sosyal açıdan 
sürdürülebilirlik, bugünkü insan 
neslinin ihtiyaçlarını gelecek kuşak-
ların ihtiyaç karşılama olanaklarını 
zedelemeden karşılamak olarak ifa-
de edilebilir (United Nations [UN], 
2008). Kavram, ekonomi açısından 
değerlendirildiğinde, sürdürülebi-
lir kalkınma kavramıyla birlikte ele 
alınarak, üretim sürecinde yenilene-
bilir kaynaklara yönelmek ve üretim 
faaliyetinin çevreye olan etkilerinden 
sorumlu olmak olarak tanımlanabilir.

Sürdürülebilir kalkınma; ülke kay-
naklarının daha verimli kullanılarak 
geleceğimizin ekonomik ve çevresel 

olduğu kadar toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da doğ-
ru programlanması için bir gereklilik olarak görülüyor.

Sadece ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma 
modelinin uzun vadeli, toplumun her kesimini kapsa-
yan ve doğa dostu faydalar sağlamayacağı gerçeğinden 
yola çıkarak çalışmalarımızı sosyal hayatta bu farkında-
lığı yaratmak üzere kurgulanıyor.

2020’de hedeflerimizi, Türkiye’nin mevcut durumu ve 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Birleşmiş Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) ile 
uyumlu hale getirerek aktivitelerimizi planlamalıyız. Bu 
temel çerçevede yoğunlaştığımız aşağıdaki odak alanla-
rımız yoluyla uluslararası sürdürülebilir kalkınma gün-
demini Türkiye STK dünyasına taşımayı hedeflemliyiz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle 
Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, geze-
genimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah için-
de yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Bu 17 Hedef, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarıla-
rının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önce-
liklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, 
yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi 
yeni alanları içeriyor. Hedefler birbiriyle bağlantılıdır; 
bir hedefte başarının anahtarı, birbiriyle ortak yönleri 
olan sorunları hep birlikte ele almaktır.

SKH’ler, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir 
biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri 
yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürür. 
Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı 
karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benim-
seyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar. Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri, kapsayıcı bir gündemdir. 

Yoksulluğun kök nedenlerine iner ve hem insanlar hem 
de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üze-
re bizleri birleştirir. “2030 Gündemi’ni desteklemek 
UNDP’nin birinci önceliğidir” diyor UNDP Başkanı 
Helen Clark. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; yok-
sulluk, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi, dünyamızın 
karşı karşıya olduğu ağır zorlukların bazılarını çözüm-
lememiz için bize ortak bir plan ve gündem sağlıyor. 
UNDP, ilerlemeyi sağlayacak ve ülkeleri sürdürülebilir 
kalkınma yolunda destekleyecek deneyim ve uzmanlığa 
sahiptir.” diyor…
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Uluslararası Başkanımız Gudrun Bjort 
Yngvadottir Türkiye’de…
Oya Sebük, PID

Uluslararası Başkanımız Gudrun Bjort Yngvadottir ve eşi Dr. Jon Bjarni Thorsteinsson 24 
Mart-27 Mart 2019 tarihleri arasında MD118 Türkiye’ye resmi ziyaretlerini yaptılar.

Uluslararası Başkanımız resmi ziyaretini Akdeniz Konferansı 
sonrasında yapmayı tercih ettiğini bildirdikten hemen sonra 
Konsey Başkanımız Nasuhi Öndersev ile birlikte bu ziyareti 
altı ay öncesinden planlamaya başladık. 118R Genel Yönet-
menimiz Zeynep Kocasinan’ın ev sahipliği yapmak için çok 
istekli olması, daha önceki yıllarda farklı nedenlerle İstanbul’a 
gelmiş olması da eklenince programı İzmir‘den başlattık ve 
İstanbul’da noktaladık. 

Bu planı yaparken İzmir ve yöresindeki tarihi zenginlikleri-
mizi de göstermeği öngörmüştük ancak kendisi resmi ziya-
retlerinde turistik gezi yapmama konusundaki kesin tavrını 
belirtince bundan vaz geçtik. İlk kadın Başkan olarak lionlar 
arasında bazı olumsuz söylevlere neden olan gereksiz mas-
raflardan ve kişisel davranışlardan kaçınarak model oluştur-
maktaki isteğini biz de haklı bulduk. Dört gün süren ziyaret 
boyunca Lions’a ve yaptığı göreve bağlılığını sağlığı pahasına 
sergilediğine şahit olduk. İki yönlü kırık kalçası ile yürümek 
için kullandığı bastona rağmen hiçbir Programı aksatmadı, 
yüzü hiç asılmadı, heyecanı ve pozitiv yaklaşımı hiç eksilmedi.

Program gereği, Uluslararası Başkanımız ve eşi 24 Mart Pa-
zar günü sabah erken uçakla İstanbul üzerinden İzmir‘e gel-
diler. Genel Yönetmen Zeynep Kocasinan ile birlikte büyük 
bir grup ellerinde çiçekler ve hoş geldiniz pankartları ile bizi 
karşıladılar. Kaya Termal Otele yerleşildi. Akşam PID Nesim 
Levi ve eşi Birsen de bize katıldılar.

25 Mart Pazartesi sabahı kahvaltıdan sonra İzmir Gazeteciler 
Cemiyetinde düzenlenen Basın Toplantısına katılmak üzere 
otelden ayrıldık. Toplantı öncesinde  İzmir Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardım-
cısı ve Basın Yüksek Kurulu üyesi Misket Dikmen’le sohbet et-
tik. Gerek bu aşamada gerekse takip eden Basın Toplantısında 
PID Nesim Levi tecüme işini üstlendiler. Uluslararası Başkanın 
‘My Mentor’ diye vasıflandırdığ çok sayıp sevdiği PID Levi’ye 
bu ziyaret Programındaki katkıları için teşekkür ederim. Takip 
eden günlerde bu toplantı yoğun bir şekilde basında yer aldı. 

Öğleden sonra geçen sene başlanan bu sene sona eren LCIF 
destekli projenin açılışı için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine 
gitmek üzere otelden ayrıldık. Beyin kanserlerinin (neurob-
lastom) teşhisinde kullanılmak üzere bir alet temini olan pro-
je, çok önemli bir eksiği tamalamakta olup biokimyager ve 
doktor olmaları nedeniyle başkanın ve eşinin çok ilgisini çekti. 
Bölüm başkanı gerekli açıklamaları yaptılar. Lions’ta dönem-
leri aşan hizmette sürekliliğin güzel bir örneklemesi yaşandı. 

Akşam yemeği saat 20.00 başladı. Kaldığımız otelin Kon-
vansiyon Merkezinde, İzmir’in neredeyse bütün kulüpleri 
toplanmışlardı. Yaklaşık 300 kişi vardı gecede. İzmir İzlanda 
Fahri Konsolosu’da geceye katıldı. Çok başarılı bir gece oldu. 
Başkanın 15 dakika süren konuşmasının tercümesini Ln. Na-
zan Albayrak yaptı. Daha sonra bu dönem kurulan kulüplerin 
kurucu başkanları ile New Voices görevlileri takdim edildiler. 
Başkan teker teker her kulüp başkana pin verdi. Sonra töreni-
ni benim yönettiğim yeni kulüp kuruluşuna geçildi. Salonun 
yeterli büyük olması nedeniyle V masa nizamı çok görkemli 
ve şık olmuştu. Genç Kurucular için güzel ve unutulmaz bir 
başlangıç oldu, devamı da iyi olacaktır.   

26 Mart Salı sabahı İstanbul’a hareket etmek üzere otelden 
ayrılındı. Sabiha Gökçen Hava Limanında PID Hayri Ülgen 
ve eşi ve DG Ertuğrul Yıldız ve eşi ile 118Y Lionları tarafın-
dan çiçeklerle karşılandık. Program gereğince Ataşehir Engel-
liler Eğitim Merkezi ziyaret edildi. 2008-09 dönemi hizmeti 
olan ve LCIF den hibe alan projeyi lionlar geçen senelerde 
çok geliştirmişler. Mükemmel bir işletme olmuş. Daha sonra 
118Y‘nin merkezi olan ‘Beyaz Köşk’e hareket ettik. Köşkte, 
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Ertuğrul Genel Yönetmenimin içten ve 
samimi ev sahipliği hakikaten insanlar 
arasında sevgi köprüsü kurmak için 
aynı dili konuşmak gerekmez ifadesi-
nin bir örneği oldu. Başkanı büyük bir 
ihtimamla kendi makamına oturttu ve 
bu koltuğa siz oturdunuz bundan sonra 
ben oturmam artık böylece saklayaca-
ğım diyerek başkanın gönlünü fethetti. 
Evde hazırlanmış yemeklerden oluşan 
nefis bir öğle yemeğinden sonra Üskü-
dar Lions Orta Okuluna gitmek üzere 
ayrıldık. Okulun Japon ve LCIF fonları 
destekli oluşu ile ilgili bilgiler veril-
di, maalesef yukarı ve aşağı inemediği 
için bilgi almakla yetindik. Bugün de 
organizasyonda ve tercümede yardımcı 
olan PID Hayri Ülgen’e teşekkür ede-
rim. Kendisi biraz dinlendikten sonra 
Konsey Başkanımızın davetlisi olduğu-
muz 118T Genel Yönetmenimiz Nu-
ran Uzlu’nun organize ettiği, Boğaz’da 
Ortaköy’deki Ruby’s restorana gitmek 
teklifimizi sevinerek kabul etti. 

27 Mart Çarşamba sabahı saat dokuzda 
kahvaltıdan sonra Böbrek Vakfı Dializ 
Merkezini ziyaret için yola çıktık. PCC 
Timur Erk, 118E DG Ali Sina Mengi 
ve 118E Lionları bizleri Hizmet Has-
tanesinde karşıladılar. Timur Erk’in tuz 
ve şeker Kampanyası ayrıca kendilerini 
çok etkiledi. Bir saatlik bir ziyaretten 

sonra Bayrampaşa Göz Hastanesini 
yeni binalarında ziyaret için oradan ay-
rıldık. Kendisi seneye LCIF’in başkanı 
olacağı için ilgi ile dinledi ve olumlu bir 
yaklaşım gösterdi. SF için toplanan pa-
ranın sona erdiğini, sadece nemasının 
o da çok dikkatli kullanıldığını anlattı 
ve bu nedenle LCIF100 Kampanyası 
çerçevesinde lionların yeni katkılarını 
beklediklerini söyledi. PCC Sunday 
Bilgin‘in işlettiği lokantada çok lezzetli 
nefis bir yemek yedik. Sunday Konsey 
başkanım elleri ile hazırlamıştı. Çok 
teşekkür ederiz. Bu ziyareti koordine 
eden Göz Vakfı Yönetim Kurulu üyesi 
de olan PDG Latife Baştuğ’a çok te-
şekkürler. 

Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü 
Genç’le olan randevumuza yetişmek 
üzere yola çıktık. Yerel seçimler arife-
sinde böyle bir randevuyu bize ayarla-
dığı için PDG Ayşen Ağma’ya çok te-
şekkür ederiz. Şükrü Başkanın verdiği 

kendisi de bu toplantıya olumlu yaklaş-
tı ve gençlerin ’Ufkun ötesinde Lions’u 
nasıl gördüklerini‘ anlatmalarını istedik. 
Toplantıda tüm Leo YÇ Başkanları ve 
50 kişi kadar vardı. Leo Çoğul Yönetim 
Çevresi Başkanı toplantıyı yönetti. 

Saat 20.00 Gala Gecesi için Balo Salo-
nuna geçildi. Bu da formel bir gece ola-
rak düzenlenmişti ve tüm Yönetim Çev-
relerinden gelen Lionlarla en az 300 kişi 
kadar katılım vardı. Salonun ince uzun 
oluşunun da arkada kalanlar için bir de-
zavataj olduğu gerçeğini göz önüne alır-
sak STH’ye büyük bir iyi niyetle yapmış 
olduğu bu organizasyon için gine de te-
şekkür ederiz. Gecede, PDG Nilgün Er-
dem Niord Mültecilerle ilgili sunumunu 
yaptı, daha sonra yeni kurulacak olan 
Mardin Lions Kulübü üyelerini DG 
Adnan Babür Gündüz Başkana takdim 
etti ve Mardin hakkında bir görsel su-
nuldu, 118K Genel Yönetmenimiz Dur-
sun Özbey Bursa’da tamamlanan LCIF 
destekli Alzaymır Gündüz Bakım Evi-
nin tanıtımını yaptı, MD118 projesi ola-
rak Çocuk Kanseri ile ilgili bilinçlendir-
me kısa filminin tanıtımı yapıldı, Konsey 
Başkanı Nasuhi Öndersev başkanımıza 
ve eşine hitap etti. Takiben de Başkan 
Lion ve Leolara hitap etti. Başarılı ve 
dolu dolu geçen bu ziyaret Programı için 
bizlere teşekkür etti.  Daha sonra Başkan 
ve Liderlik Madalyalarının, MJF Pinle-
rinin takdimini takiben gece sona erdi.

28 Mart Perşembe sabahı Başkan ve eşi 
sabah İzlanda’ya uçmak üzere otelden 
ayrıldılar. Sevgili Konsey Başkanım ve 
eşine dört gün süren bu oldukça yoğun 
ziyarette sergiledikleri titiz ev sahipliği 
için, beni hiç yalnız bırakmadıkları için, 
yüzlerinden hiç eksilmeyen sevgi dolu 
gülümsemeleri ile gençlere örnek ve 
umut oldukları için teşekkür ederim. 

bilgiler Başkanın ve eşinin çok ilgisini 
çekti. Akılllı bina olarak inşa edilmiş 
olan yeni belediye binası hakkında bilgi 
verildi ve yeni projelerden bahis edildi. 
Sıcak bir sohbet oldu. Nuran Uzlu ve 
118T Lionları ile buluşmak üzere ay-
rıldık. Sonraki durağımız iki sene önce 
LCIF hibesi ile gerçekleştirilen Ferah 
evler Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal 
Merkezi idi. Burada geçen sene Four 
Core Hibe programı ile temin edilen ve 
Diyabet Cemiyetine bağışlanan tarama 
aracı ile halka diyabet taraması gerçek-
leştirildi. Sosyal Merkezdeki aktiviteler 
ve çevreye dönük yapılan sosyal çalış-
malar anlatıldı. 118T lionları ile Başkan 
sohbet ederek onların hizmetleri hak-
kında bilgi aldı. 

18.00-19.30 arası Başkanı Leolarla 
buluşmasını öngördüğümüz bir özel 
Toplantı düzenlenmişti. Konsey Başka-
nımız Nasuhi Öndersev’in Leo kökenli 
ilk Konsey Başkanı olması nedeniyle 
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Beyrut 22. Akdeniz Lions Konferansı
22. Akdeniz Lions Konferansı, bu yıl 21-24 Mart 

2019 tarihleri arasında, PDG Samir Abou 
Samra’nın başkanlığında, D351 Lübnan ve Ürdün’lü 
Lion dostlarımız tarafından Beyrut’ta düzenlendi. 
Konferansın toplantıları ve konaklaması Hilton Hab-
toor & Metropolitan Otellerinde gerçekleşti. 

Konferans kayıtlarının 521 kişi olduğu belirtildi. Türki-
ye’den, Lübnan’a 100 kişinin üzerinde bir katılım oldu-
ğu biliniyordu. Ancak Konferans başkanı PDG Samir 
Abou Samra Türkiye’den 40 delegenin konferansa kayıt 
yaptırdığını söyledi. PID Oya Sebük, PID Hayri Ülgen, 
CC Nasuhi Öndersev, DG Nuran Uzlu, DG Dursun 
Özbey, DG Sina Mengi, DG Ertuğrul Yıldız ve eşleri, 
PDG Ethem Alkan ve eşi, PDG Celil Vardar, PDG 
İsmet Özer Balta, 2. VDG Cüneyt Erginkaya, 2. VDG 
Leyla Kıvanç ile hata yapmamak için isimlerini burada 
sayamadığım oturumlara katılan diğer Lion dostlarıma, 
Türklerin ağırlığını bir kere daha ortaya koydukları ve 
birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim.

21 Mart’ta bazı hizmet aktiviteleri ile seminerler vardı. 
Welcome Kokteyli ise aynı günün akşamı Hilton oteli 
salonlarında oturma düzeninde yapıldı.

rum “İnsan, Sosyal, Ekonomi ve Kültürel İlişkiler” üze-
rine olup, Akdeniz için sürdürülebilir kalkınma çözüm 
ağları üzerine hazırlanmış yedi adet tebliğ sunuldu. İs-
tanbul Kadıköy Lions Kulübünden Ln. Kübra Özgürler 
“Akdeniz bölgesinde kanserli çocukların tedavileri sü-
recinde oluşabilecek yalnızlık etkisini azaltmak” üzeri-
ne bir sunum yaptı. Bu oturum ID Sandro Castellana, 
PID Luis Domiguez  ve PID Hayri Ülgen tarafından 
yönetildi.

23 Mart Cumartesi günü sabah oturumunda “Çevre 
Sorunları” ele alındı.  Lionların Akdeniz’in çevre kir-
liliğine karşı alınması gereken önlemler üzerine hazır-
ladıkları yedi tebliğ vardı. Bunlardan ikisi; 118-Y Yöne-
tim Çevresinden Ln. Mirat Tutak’ın “Sıfır atık…bir düş 
mü, ihtiyaç mı?” başlıklı sunum ile Ln. Zeynep Alpagut 
Saraçoğlu’nun “Akdeniz foklarının korunması için ya-
pılması önerilen eylemler listesi” konulu sunumuydu. 
Bu oturumu ID William Galligani, PID Gabriele Sa-
batosanti ve PID Oya Sebük yönetti.

Konferansın kapanış öncesi oturumu MSO Mediter-
ranean Solidarity Observatory (Akdeniz Dayanışma 
Gözlemevi) toplantısına ayrılmıştı. Bu yıl MSO top-

22 Mart Cuma günü sabahı açılış oturumu Lübnan 
Cumhurbaşkanı General Mişel Avn’ın katılımıyla biraz 
değişikliğe uğradı. GAT & LCIF oturumlarının saat-
leri değişti.  Uluslararası Başkan Gudrun Yngvadottir 
konuşmasının bir bölümünde, Uluslararası Lions Ku-
lüplerinin 2018-19 Çalışma Dönemi  projelerinden 
biri olan, dünyada kadın üyelerin arttırılması, “New 

Voices” çalışmaları için 
ülkemizden atanan Ge-
nel Yönetmen Zeynep 
Kocasinan’ı, New Voices 
programının en başarılı 
dört isminden birisi ola-
rak tebrik etti. 

Öğleden sonra ilk otu-

Selva Ülgen, MD118	Akdeniz	Konferansı	Ulusal	Komisyon	Başkanı
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lantısının ayrı bir önemi vardı. Zira her iki yılda bir, 
başkan ve üyeleri değişen İcra Komitesi (Executive 
Committee) için 2019 yeni seçim dönemiydi. 

2017-2019 yılları arasında Akdeniz Lions Konferansı-
nın (MSO) Başkanı PDG Dorijan Maršič döneminin 
raporunu verirken Antalya 2018 Akdeniz Lions Konfe-
ransının başarısından söz etti ve 2019 Beyrut Akdeniz 
Lions Konferansını hazırlayanlara teşekkür etti. Otu-
rumun ikinci gündemi; 2019-2021 dönemi İcra Ko-
mitesi Başkan ve üyelerinin seçimi idi. İcra Komitesi 
Başkanlığında sıra Güney Akdeniz ülkelerinde olduğu 
için PDG Jelil Bouraoui (Tunus) ve PDG Ali Habour 
(Cezayir) aday oldular. İcra Komitesi üyelikleri için ya-
pılan her seçimde, Akdenize kıyısı olan, Kuzey Akdeniz 
(Avrupa, Türkiye ve üye olan Akdeniz adaları) ülkele-
rinden iki, Güney Akdeniz (Afrika, Orta Doğu) ülkele-
rinden iki üye seçilir. Bu defa her iki taraftan üçer aday 
İcra Komitesi üyeliğine aday olmuştu. Kuzey Akdeniz 
ülkelerinden Türkiye, Hırvatistan, Yunanistan, Güney 
Akdeniz ülkelerinden ise Lübnan, Cezayir ve Tunus 
temsilcileri adaydı. Toplantıya katılan 26 MSO üyesi 
ülkeden 26 delege oy kullandı. Yapılan seçimin sonu-
cunda Kuzey Akdeniz Ülkelerini temsilen Türkiye’den 
ben, PDG Selva Ülgen ve Hırvatistan’dan PDG Goran 
Sarič, Güney Akdeniz Ülkelerini temsilen Lübnan’dan 
PDG Sami Berbari ve Tunus’tan PDG Jelil Bouraoui  
seçildi.

Kapanış oturumunda; Başkan PDG Samir Abou Sam-
ra’nın konuşması ve Sekreter/Arşivist PID Massimo 
Fabio’nun yaptığı Beyrut Konferansının özeti sonra-
sında, Antalya 2018 Akdeniz Lions Konferansının ra-

porunu sunmak üzere kürsüye davet edildim. Antalya 
21.Akdeniz Lions Konferansı raporumu video eşliğin-
de sundum. Ardından 3-6 Ekim 2019 tarihinde gerçek-
leşecek Tallinn Lions Avrupa Forumu konusunda PID 
Kalle Ester video eşliğinde bir tanıtım yaptı. Daha son-
ra ise, PDG Mario Castellaneta Milano Lions Ulusla-
rarası Konvansiyonu’nun 5-9 Haziran 2019 tarihi için 
hazır olduğunu, kayıtların yoğun bir şekilde devam et-
tiğini söyleyerek Milano Konvansiyonu için hazırlanan 
videoyu izletti.

Oturumun son bölümünde, Milano Uluslararası Kon-
vansiyonunda Uluslararası 3. Başkan Yardımcılığına 
aday olan PID Salim Moussan ve PID Patti Hill tanı-
tım konuşmalarını yaptılar.

Bu arada gelecek yıl, 23. Akdeniz Lions Konferansının 
26-29 Mart 2020 tarihinde Cenova’da yapılması kesin-
leşti. 24. Akdeniz Lions Konferansının tek adayı olan 

Tunus onaylandı. Bu sırada heyecanlanan Fransız de-
legasyonunu temsilen söz alan Fransız Konsey Başkanı, 
uzun zamandır Fransa’nın, Akdeniz Lions Konferan-
sına ev sahipliği yapmadığını, dolayısıyla 25. Akdeniz 
Lions Konferansına aday olabileceklerini belirtti.

MSO Koordinatörü PDG Dorijan Maršič, 1.VP Jung 
Yul Choi, LCIF Chairperson IPIP Dr. Naresh Ag-
garwal, IP Gudrun Yng-
vadottir’in kapanış konuş-
malarının ardından Host 
(ev sahibi) Komite üyeleri 
ödüllendirildi.  Son olarak, 
MSO bayrağı Lübnan’lı 
Lionlar tarafından İtal-
yan Lionlarına devredildi.  
Konferans Başkanı PDG 
Samir Abou Samra katı-
lımcılara teşekkür etti ve 
Gala yemeği davetini ya-
parak, 22.Beyrut Akdeniz 
Lions Konferansı kapattı.
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Kulübümüz, burs verdiği öğrencilere fon oluştur-
mak amacıyla, günübirlik Tarsus gezisi düzen-
ledi.

Genel Yönetmenimizin, “Kadınım, Bireyim, Özgürüm” 
projesi kapsamındaki, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü aktivitesi münasebetiyle, Mersin Serbest Böl-
ge- Tekstil Fabrikasında çalışan emekçi kadınlar ziya-
ret edilerek kendileriyle sohbet edildi. Ayrıca; Psikolog 
Mesut Kuştepe “Kadın-erkek fırsat eşitliği” konulu bir 
sunumda yapıldı.  

Çanakkale Deniz Zaferimizin 104. Yılı nedeniyle; 15 
Mart’ta, Mersin Alsancak Lions Ortaokulundan bir 
gurup öğrenciyi, Mersin Deniz Müzesine götürerek, 
konu ile ilgili görsel ve işitsel sunum izlemelerini sağ-
landı. 

18-24 Mart Yaşlılara saygı haftası vesilesi ile; 17 Mart’ta 
Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesinde yaşayan 
Alzheimer hastası yaşlıları ziyaret edildi. 

Mersin Çamlıbel Lions ve Leo kulübü olarak; 19 
Mart’ta Mersin Üniversitesinin güney-batı yönündeki 
Kale Köyü’nün üst bölgesindeki alana “Çam Ormanı” 

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü 
Her Zaman Aktif…

oluşturuldu. Mersin Orman Müdürlüğü çalışanlarının 
katkıları ile 500 çam fidanının dikiminin yapıldığı et-
kinlikte, yetkililerden konu ile ilgili bilgiler de alındı. 

2018-19 Hizmet Dönemi 3 ana projesinden biri olan 
‘Unutulmuş Çocuklar Haydi Hayata’nın hedefledi-
ği Disleksi (Öğrenme Güçlüğü) hakkında farkındalık 
ve bilinç oluşturmak amacıyla, 28 Şubat’ta, Pirireis İlk 
Öğretim Okulu 1. ve 2. sınıf öğrenci velilerine, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Uzmanı Tuğba Bukis 
Dinçer tarafından açıklayıcı bilgilerin verildiği söyleşi 
yapıldı.   

Çamlıbel Leo Kulübümüzün gelenekselleştirmiş ol-
duğu, “Karaoke” etkinliğine katılında ve Lions ve Leo 
işbirliği ile hem eğlenildi hem de eğitime fon yaratıl-
masına destek olundu.

Mersin Fatma Aliye Kız Teknik Lisesi Konferans Sa-
lonunda, Lion,  Leo, Öğretmen, Öğrenci ve öğrenci ve-
lilerine hitaben, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doç 
Dr. Sn. Erkan Aktaş’ın sunumu ile, ülkemizde ve tüm 
yurtta, son yılların en büyük sorunlarından biri olan aç-
lık ile ilgili olarak “Açlık, israfın önlenmesi ve Gıda Gü-
venliği” konulu farkındalık ve bilinçlendirme konferansı 
etkinliğimizi gerçekleştirildi.
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Hem Kadın! Hem Başarılı!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla ÇOMÜ Kadın 
Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (KAM) ve Ça-
nakkale Lions Kulübü tarafından 
organize edilen Hem Kadın! Hem 
Başarılı! konulu panel ÇOMÜ 
Troia Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mus-
tafa Görün ve Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Özgür Özay’ın da  katıl-

dığı panel; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, ÇOMÜ 
KAM  Müdürü Prof. Dr. Ferah Özkök’ün konuşmasıyla devam etti.

Panel; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyuncusu Bensu 
Orhunöz, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Yalçın 
Özdilek, 118 K Federasyonu Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerinden 
Gümrük Müşaviri Neşe Yıldırım’ın katılımı ve ÇOMÜ Tarım Ekonomisi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Aktürk moderatörlüğü ile gerçekleşti. 

Panelde panelistler çalışma alanlardaki başarılarını ve deneyimlerini öğren-
ciler ve halk ile paylaştılar.Müzik dinletisininde olduğu panel de katılımcılar 
öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştılar.

Programın sonunda Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Mehmet Köşkeroğlu 
katılımcılara plaketlerini takdim etti. 

Sınırların Ötesindeki Hayatlar

Sınırların Ötesindeki Hayatlar’ın konuşulduğu panel Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü doktora programı tarafından gerçek-

leştirildi.  Uluslararası bir STK olarak Çanakkale Lions 
Kulübü’nün Ayvacıkta ve bölge de yürüttüğü Umut Yol-
cuları projesini Geçmiş dönem başkanlarından Öznur 
Doğangün anlattı.

Her insanın ülkesinde, vatanında, toprağında özgürce 
yaşama hakkı olmalıdır ve bu hak ve ihtiyaçlar düzgün 
devlet politikalarıyla sistemli olarak düzenlenmeli, her-
kese adil olarak bu haklardan faydalanma hakkı sağlan-
malıdır ki zorunlu Göç içimizi yaralamasın diyen Öznur 
Doğangün, ÇOMÜ’lü öğrencilere yaklaşık 13 ay süren 
proje ile göçten etkilenen insanlara ulaştırılan eğitim ve 
sosyal market çalışmalarını anlattı ve uluslar arası fondan 
elde edilen hibe ile çocuk ve kadınlara konteynırlarda ve 
çocuk parkında çeşitli imkanlar yaratıldığını söyledi. 
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Esaretten Cesarete

Prof. Dr. K. Şafak Güçer, HÜ	Tıp	Fakültesi,	Çocuk		Sağlığı	ve	Hastalıkları	
Anabilim	Dalı	Öğretim	Üyesi
Esaretten	Cesarete	Kısa	Film	Yarışması	Platformu	Başkanı	–	Ankara	
Yenimahalle	Lions	Kulübü

Şenay Turan, Geçmiş Dönem Başkanı

Umut	vaat	eden	çocuk	oyuncu

Toplumumuzda önemli bir sorun olarak 
görülen kadına ve çocuğa yönelik şiddetle 
mücadelede Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe 

Tıp Fakültesi Medisep Öğrenci grubu, 118U Lions 
Kulüpleri, Anıttepe Leo Kulübü, Türkiye Barolar 
Birliği ve Genç Girişim Yönetişim Derneği  ile 
ortaklaşa  olarak en önemli hedef grup olan üniversite 
öğrencileri arasında konuyla ilgili farkındalık yaratmak 
üzere bir  Esaretten Cesarete isimli kısa film yarışması 
düzenledi.  

Sunuculuğunu TRT Haber merkezinden Oya Eren’in 
yaptığı yarışmanın Gala ve Ödül Töreni, 19 Nisan 
2019 Cuma günü Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye 
Yerleşkesi M salonunda 500 davetlinin katılımı ile 
yapılmıştır. 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Adnan Babür Gündüz, Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Genç Girişim 
Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu’nun 

katılarak ödül verdiği yarışmada ödül kazananlar 
aşağıda verilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Üniversiteleride okuyan  üniversite 
öğrencilerinin yaptığı 53 film yarışmaya katılmıştır. 
Sonuçlar www.esarettencesarete.org sitesinde 
yayınlanmıştır. 

Yönetmen ve Belgesel Yapımcısı Ahmet Serhat Ak, 
Yönetmen Ayşe Tügen, Görüntü Yönetmeni Aytekin 
Çakmakçı, HÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri 
ABD Öğretim Üyesi Dr. Evren Sertalp, Yapımcı, 
Yönetmen Erdal Bayraktar, Yapımcı ve Yönetmen 
Funda Özyurt Argun, Doktor, Psikiyatri Uzmanı 
Gönül Erdal Dağıstanlı, Oyun Yazarı, Eleştirmen 
ve Dramaturg Gülşen Karakadıoğlu, Tiyatro 
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Sanatçısı, Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu Halil 
Esen, Tiyatro Sanatçısı, Dizi Oyuncusu İlkay Kayku 
Atalay, MGA Yapım, Dizi Yapım, Yonca Film ve 
Lotus Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erişti, 
Oyuncu, Tiyatro Sanatçısı Mehmet Ulusoy, Kulis 
Sanat Genel Sanat Yönetmeni, dizi oyuncusu Serkan 
Mekikoğlu ve Ankara Sanat Tiyatrosu Sanatçısı, Dizi 
Oyuncusu Yıldırım Şimşek‘ten oluşan jürinin yaptığı 
değerlendirme sonucunda; 

En iyi Kadın Oyuncu Kategorisi - Filmin adı: Kendi 
Hayatımın Yazarıyım- Oyuncu: Nilüfer Dilara Ar 
Mutlu  

En İyi Senaryo Kategorisi - Filmin adı: Sessiz Çığlık - 
Yönetmen-Lal Selin Atakay 

En İyi Yönetmen - Filmin adı: Çizgilerin Dışında - 
Yönetmen-Ekrem Özgenç/Lale Gurbanova 

Umut Vaad eden Çocuk Oyuncu Kategorisi - Filmin 
adı:  Ronaldo -  Oyuncu: Ayhan Durmaz-
Yönetmen-  Recep Bozgöz

En İyi Erkek Oyuncu Kategorisi - Filmin adı:  Siyah 
Süt- Oyuncu: Ayberk Gümüş -Yönetmen- Esra 
Rabia Kahveci  

Jüri Özel Ödülü Kategorisi - Filmin adı: Siyah- 
Yönetmen- Behlül Uçar

En İyi 3. Film - Filmin adı:  Başlangıç Noktası- 
Yönetmen-  Volkan Güney Eker

En İyi 2. Film - Filmin adı:  Fementü- Yönetmen- 
Fehima İlimen

En İyi 1. Film - Çizgilerin Dışında  - Yönetmen-
Ekrem Özgenç/Lale Gurbanova

layık görülmüştür.

Ethemefendi Lions Kulübü’nden...
Zuhal Küçükoğlu, Halkla İlişkiler Sorumlusu

Yaratıcı Drama Eğitimleri Tamamlandı…

Ethemefendi Lions Kulübü, Kayışdağı Lions 
Ataevi’nde, 22 Aralık 2018 tarihinden itibaren 
Çiğdem Müfettişoğlu’nun eğitmenliğinde ve 9 Drama 
Lideriyle başlattığı Yaratıcı Drama Eğitimini 39 
öğrenci ile tamamladı. Böylece 12 oturum olarak; 
1-İletişim  2- Düş Kurmak  3- yaratıcı Drama  
4- Ritm  5- Dans  6- Sokak Oyunları  7- Yaratıcı 
Düşünme  8- Kukla  9- Teknoloji Bağımlılığı  10- 
Sevgi- Saygı- Hoşgörü  11- Farklılıklara Saygı  12- 
Atatürk›ü Anmak atölyeleri ile eğitim tamamlanmıştır.

Çocukların rol oynama, canlandırma, pandomim, 
problem çözme, dinleme, hikaye oluşturma, kendine 
ayna tutarak farkındalıklarını  arttırma gibi becerilerini 
geliştiren bu tür değerler eğitimine veli ve öğrencilerin 
ilgi ve memnuniyeti gözlenmiştir.

Uluslararası Başkanımızla Öğretmenler Odasının 
Açılışını Gerçekleştirdik

Küplüce Lions İlkokulu’nun Öğretmenler Odası 
tefrişini tamamladık 
ve 29 Mart 2019 
tarihinde Uluslararası 
Başkanımız Gudrun 
Yngvadottir’ın  
katılımıyla açılışını 
gerçekleştirdik. 
Öğrencilerin 
hazırladığı sevimli 
folklor gösterisi çok 
beğeni topladı.
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Göz Nuru
Göz Nuru etkinliğinde 
gözünden iki kere ame-
liyat geçirip daha sonra 
görme yetisini kaybeden 
ilköğretim öğrencisi İbra-
him’in yurt dışına sipariş 
verilen Contact Lensinin 
gelmesinin mutluluğunu 
yaşadı. Göz Nuru Hizmet 
Direktörlüğü Üyemiz Sa-
yın Lion Yonca Döğerli-
nin önderliğinde Çocuğu-

muzun lensi takıldı. Doktor tetkikleri ve lensin sipariş 
verilme işlemine, sponsor hastanemiz Fethiye Letoon 
Hastanesi destek verdi.

Kadınız Değerliyiz…
Muğla Fethiye Lions Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliğini Fethiye Akıncılar Engelliler Okulu 
öğrenci anneleriyle gerçekleştirdi. Öğretmenler, Veliler 
Yaşam Koçu Sayın Aynur Kılınç’ın “AYNALI SOH-
BETLER” söyleşisi, nefes eğitimi, meditasyonu anne-
lerimizi çok memnun etti. Rahatladıklarını ifade ettiler.

Muğla Fethiye Lions Kulübü Durmuyor…
Şadan Yöndem, Muğla Fethiye Lions Kulübü 2018-19 Hizmet Dönemi Başkanı 

gi“ projesi kapsamında, Kulüp Üyelerinin örmüş olduğu 
şalları ve çorapları Huzur Evi sakinlerine, her birinin 
hatırlarını sorarak tek tek teslim etti.

Gülen Yüzler
Fethiye Akıncılar Engelliler Okulu Müdür, Öğretmen 
ve Velileriyle iletişim halinde olan Muğla Fethiye Lions 
Kulübü, engelli oğluyla yalnız yaşayan annenin evinin 
çatısının aktığı ve tamir olmasının bilgisi üzerine anne 
ile iletişime geçti. Anne yağmurlarda çatının her tara-
fından su aktığını, rutubetten çocuğunun zatürre olup 
hastaneye yattığını bildirdi. Onarım için gerekli masra-
fın yarısını Fethiye Lions Kulübü, diğer yarısını Fethiye 
GS Taraftarlar Derneği karşıladı. 

23 Nisan
Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda Fethiye Paspatur Caddesi’nde görme engelli iki 
çocuğun yapmış olduğu resimleri sergiledi. İlköğretim 
Okulu son sınıf öğrencisi görme engelli Ecrin ve Orta 
Okul birinci sınıfa giden Semih’in yapmış olduğu re-
simlerin yapım süreçleri,objeleri tanımaları, boya ve 
renklerin seçimi sergi alanındaki ekrandan gün içinde 
yayınlandı. Çocuklarımızın her ikisine önümüzdeki 
dönem derslerinde yardımcı olmak amacıyla ses kayıt 
cihazı hediye edildi.Muğla Fethiye Lions Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü ikinci etkinliğini 9 Mart Cumartesi günü Fethi-
ye Kültür Merkezi 15. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları 
kapsamında Fethiye Cumhuriyet Kadınları Derneği ile 
birlikte; Kırmızı Çizgi, Meditasyon, Diyetisyen Sayın 
Yasemin Çakır, Yeterli ve Sağlıklı Beslenme sunumları 
şeklinde gerçekleştirdi. 

Yorgun Kalpler
Muğla Fethiye Lions Kulübü ,18-24 Mart Yaşlılar 
Haftasında, Fethiye Belediyesi Huzur Evini ziyaret etti. 
Yönetim Çevresi Alzheimer ve Geriatri Komite Başka-
nımızın Başlattığı “Yorgun Kalplere İlmek İlmek Sev-
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İzmir Körfez Lions Kulübü 
Kuruldu…

118R Yönetim Çevresi, İzmir Teos Lions Kulübünün 
sponsorluğunda, Cumhuriyetimizin 95. yılı olan 29 
Ekim 2019 tarihinde kurulan, İzmir Körfez Lions Ku-
lübünün Charter gecesi 11 Ocak 2019 akşamı İzmir 
Karaca Otel’de yapıldı.

Kulübün kurucu başkanlığı görevini Refik Dinç üstlen-
di. 118R Yönetim Çevresi, İzmir Teos Lions Kulübü-
nün sponsorluğunda 23 üyeyle kurulan İzmir Körfez 
Lions Kulübünün Charter Gecesinin Tören Yönetmen-
liğini Geçmiş Dönem Konsey Başkanımız Necdet Ak-
man yaptı. 

118R  Yönetim Çevresi 
Genel Yönetmen 1. Yar-
dımcısı Kemal Çenberci, 
2.Yardımcısı Esengül 
Erkan, geçmiş dönem 
genel yönetmenleri, Ziya 
Nazlı ve   Nurgün Öz-
kaplan’nın konuk olduğu 
kuruluş gecesi toplantısı 
Lion, Leo ve konuklar-
dan oluşan kalabalık bir 
davetli topluluğu eşli-
ğinde görkemli bir şekil-
de  gerçekleşti.

Hiç Görmeyenler 
Müsabakası 
Oya Genç, Eski Beşiktaş Lions Kulübü Başkanı

8 Ekim Hizmet Haftası kapsamında, Türkiye Görme 
Engelliler Spor Federasyonun faaliyet programında yer 
alan ve son turnuva olan FUTBOL B1- “Hiç Gör-
meyenler Müsabakası” 8-12 Ekim tarihleri arasında 
Malatya ilinde yapılmıştır. Bu Turnuvaya LİONS Ku-
lüplerinin hayata geçirdiği ve sürekliliği olan “Engelsiz 
Akademi “nin Görme Engelli Sporcularından 13 kişilik 
bir kafile ile katılım göstermiştir. Şampiyonada sporcu-
lar için zorunlu olan tüm malzemeler Spor Kulübü, yol 
ve otobüs Şişli Belediyesi tarafından karşılanmış olup; 
bu bağlamda eksik kalan  Otel ve Yemek giderleri Eski 
Beşiktaş Lions Kulübü Başkanı Oya Genç’in özverili 
gayretleriyle karşılanmıştır.

Malatya ilinde yapılan Şampiyonada; Türkiye Genelin-
de katılan 10 kulüp arasında Engelsiz Akademi Takımı 
3. lük alarak büyük başarı elde etmişlerdir. Görme En-
gelli Sporcularımıza ve antrenörlerine büyük ilgi gös-
teren Malatya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve 
Görme Engelli Sporcularımıza, sevgi ile ablalık yapan 
Çınar Park Restoran Müdiresi Şebnem Kakküllü›ye ve 
ayrıca üç gün gibi çok kısa bir sürede Görme Engelli 
Sporcularımıza bu Organizasyonu sağlayan 8. Bölge 
Başkanımız Şahnar Boşnak’a teşekkür ederiz.
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118R Yönetim Çevresi Kulüpleri, Genel Yönetmen 
Zeynep Kocasinan’ın önderliğinde, Uluslararası Lions 
Kulüpleri Birliği Başkanı Gudrun Yngvadottir ve De-
ğerli Eşi Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörü Lion 
Dr. Jon Bjarni Thorsteinsson’u 25 Mart 2019 Pazartesi 
Akşamı, Kaya Thermal Kongre Merkezinde gösterişli 
bir Gala gecesinde ağırladılar. Aynı akşam; İzmir Gün-
doğdu Lions Kulübü Sponsorluğunda kurulan, pırıl pı-
rıl üniversiteli 23 gencimizden oluşan İzmir Gündoğdu 
Lider Lions Kulübümüzün kuruluş belge gecesi töreni-
ni gerçekleştirmenin gururunu yaşadılar.

İzmir Gündoğdu Lider Lions Kulübünün Kurucu Baş-
kanlığını Gizem Mersin üstlenirken kurucu yönetim 
kurulu üyeliklerine ise, Ertan Kızılaslan, Emre Akmer-
can, Atakan Severge, Sami Değerli, Gökçe Yardımcıel, 
Bihter Uslu ve Simay Karasu seçildiler.

Hoş geldin, İzmir Gündoğdu 
Lider Lions Kulübü  
Nurdan Pakoğlu,  İzmir Gündoğdu Lider Lions Kulübü Başkanı   

tek tanıtıldı ve Lions geleneklerine uygun gerçekleşen 
bu özel törenden sonra gençler ayakta alkışlandı. Genç 
kurucular, Türk Lionsunda bir ilk olarak Uluslararası 
Başkandan Charter Belgelerini alma onuruna eriştiler.  
 
Böylesi kalabalık bir aile şahitliğinde; Hizmet Mumla-
rını Uluslararası İlk Kadın Başkan ve Uluslararası Li-
onsta Lider seçilen Genel Yönetmenleriyle yakmak; İz-
mir Gündoğdu Lions Kulübü ve Yeni Lion gençler için 
büyük bir onur ve gurur sebebi oldu. Hizmet dönemi 
içinde 2. kulüp kuruluşuna sponsor olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getiren Sponsor Kulüp Başkanı Nurdan 
Pakoğlu İzmir Gündoğdu Lider Lions Kulübüne ve de-
ğerli üyelerinin İnsanlık, Uluslararası Lions ve Türk Li-

Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörü PID Oya Se-
bük’ün yönettiği kuruluş töreni görkemli olduğu  ka-
dar gurur vericiydi. Uluslararası Başkanımız ve Eşi 
adına düzenlen, değerli Lionlar ve seçkin bir davetli 
grubunun katıldığı törende, kulübü kuran üyeler tek 

onsu için büyük başarılara imza atacaklarına inançlarını 
belirtti ve Yollarının açık olmasını diledi.

Rehber Lionları İsmail Pakoğlu ve Sadi Uğur Damcı 
her daim gençlerin yanında olacaklarını belirttiler.
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Yeşile önem veren, çevre bilinci gelişmiş çocukla-
rın insan ilişkileri & topluma uyumu daha kolay 
oluyor, insanları ve hayatı daha çok seviyor ve 

saygı gösteriyorlar. Dünya eğitim enstitüsü’ne göre 12 
yaşına kadar doğayı tanımayan, açık hava aktivitelerine 
katılmayan çocuklar büyüdüklerinde doğayı ve çevreyi 
önemsemiyorlar. Ormanların, ağacın, havanınm, suyun, 
toprağın, hayvanların kısacası doğanın ne kadar önemli 
olduğunu doğayı koruyarak doğal dengeyi böyle sağla-
yabileceğini bir kişinin bile bilinçli davranışının doğayı 
ve çevreyi koruma da Büyük farklar yaratabileceğini an-
latmak istedik çocuklarımıza.

118R Kulüpleri Çocukların Doğaya 
İhtiyaçları Var Dedi
Füsun Koç, 118R Çevre Hizmet Direktörü

Geleceğimiz çocuklarımıza,118R Yönetim Çevremizin 
29 Lions Kulübü’nün katılımıyla Lions amblemli 5000 
Çevre kitabı ege orman vakfı mühendisleri tarafından 
çocuklarımıza dağıtmak üzere hazırlandı. “Orman Var-
sa Yaşam Var“ adlı kitabımız çocukların anlayabileceği 
değilde ve görsellikte hazırlandı ve İzmir’de, Aydın’da, 
bu durumda, Fethiye’de, Antalyada mühendisler ta-
rafından verilen çevre eğitimlerı ile beraber binlerce 

çocuğa ulaştı.Artık yoğunsunuzun amblemini taşıyan 
“Orman Varsa Yaşam Var” adlı kitabımız çocukların el-
lerinde, evlerinde.

Çevre kitabı ve orman eğitimi çalışmalarına; Başta Fet-
hiye olmak üzere, İzmir Bahar, İzmir Karşıyaka, Antal-
ya, Antalya Falez, Antalya Konyaaltı, Bodrum, Bodrum 
Turgutreis, Aydın Efeler, İzmir Pergamon, İzmir Teos, 
İzmir Gaziemir, İzmir Agora, İzmir Tarihi Kemeraltı, 
İzmir Kahramanlar, İzmir Gündoğdu, İzmir Alsancak, 
İzmir Aliağa, İzmir Damlacık, İzmir Mimar Sinan, İz-
mir Urla 2000, İzmir Kordon, İzmir Bayraklı Smyrna, 
İzmir Körfez, İzmir Efes, İzmir Yalı, İzmir Karşıyaka 
Çarşı  ve Manisa Spil Lions kulüpleri ile İzmir Kız Li-
sesi Mezunlar derneği katılarak katkı koydular.

Uluslararası Lions Kulüpleri Bir-
liği,   Dünyada Lions’un kuruluşu-
nun 100. yılı kutlama etkinlikleri 
kapsamında başlayan ve   bu sene 
de sürdürülen 4. Görme Engelliler  
Satranç ve Bowling turnuvasının 
finalleri 4  Mayıs 2019 Cuma günü, 
İstanbul’da yapıldı. Bowling ve Sat-
ranç Turnuvaları Gençler ve Yetiş-
kinler  olarak 2 kategoride yapıldı. 
Derece alan yarışmacılar şu şekilde 
sıralandılar. 

SATRANÇ  
Gençler
1. YUSUF SAYILI 
2. RAMAZAN KEYVAN
Yetişkinler  Birincisi  
1. ALİ BAŞER
2. METİN GENCER

BOWLİNG 
Gençler 
1. MEHMET EMİN KARAKAŞ 
2. BUSE  NAZ ŞAHAN
Yetişkinler   
1. MUHAMMED ERSOY
2. MEHMET SALAŞ,
Katılan bütün kardeşlerimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yoruz. 

4. Görme Engelliler Satranç ve Bowling Turnuvası 
Türesin Adalıer, Gönül Doğanöz, Melahat Altınbaş
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İşitme Engelli çocukların okullarında eğitim içerikli 
gereksinimlerini karşılayarak hayata daha iyi hazır-
lanmalarına destek olmak Kulübün hedeflerinden.  

“Göztepe Sevgi Özel Eğitim Anaokulu” adıyla İşitme 
Engellilerin yanı sıra diğer engel gruplarından öğren-
cilerin de eğitim gördüğü bir özel eğitim anaokuluna 
giderek okulun 21 öğrencisi için oyuncaklar, boyama 
kitapları ve okulun kırtasiye ihtiyaçları teslim edildi. 
Ayrıca “Mehmet Sait Aydoslu Dosteller İşitme Engel-
liler Orta Okulu” adlı İşitme Engellilere yönelik yatılı 
ve gündüzlü olarak faaliyetlerini sürdüren, 52 öğrencisi 
olan okul için yeni bir yazıcı, öğrenciler için çeşitli spor 
malzemeleri ile akrilik boya malzemeleri temin edildi.

Tedavisi olmayan birçok hastalığa umut kaynağı olan 
kök hücre nakli, günümüzde birçok hastalığın teda-
visinde uygulanmaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak, 
Kızılay ve Divefun Club işbirliği ile Bağdat Caddesi 
üzerinde yapılan etkinlikte 57 ünite kan, 40 ünite kök 
hücre ve 13 organ bağışı toplandı. Tüm gün süren orga-
nizasyonda 1200 kişiye lokma dağıtıldı, Şarlo karakteri 
renkli görüntüler yarattı. 

“Sabahattin Ali Gecesi”

Bağdat Caddesi Lions Kulübü çok özel bir filmin gös-
terimine ev sahipliği yaptı. 1948 yılında faili meçhul bir 

İstanbul Bağdat Caddesi Lions Kulübü’nden 
Güngör Gültekin, 2018-19	Dönem	Başkanı

cinayete giden Sabahattin Ali’nin kaybının üstünden 
tam 70 yıl geçti. Bu sürede büyük ozanın ne mezarı ne 
de izi bulunabildi. Gazeteci ve Belgeselci Nebil Öz-
gentürk “Kayıp Kemiklerin İzinde” belgeselinde kayıp 
ve hiç bulunamayan kemiklerin izini arıyor. Önce bir 
Sabahattin Ali trajedisi izlendi. Ardından Nebil Öz-
gentürk ile sohbeti Fatma Parlakol ve arkadaşlarının 
yorumladığı Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenmiş 
türküler dinlendi. Gecemiz, Nebil Özgentürk’ün kitap-
larını imzalaması ile sona erdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu 
Hastahanesi Çocuk Onkolojisi 
Etkinliği
İnanç Genç, Mağusa Mesarya Lions Kulübü 
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, 5 Mart 2019 tarihinde 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi 
Çocuk Onkolojisi ve Hematolojisi Servisini ziyaret etti. 
Kulüp üyesi ve Diyetisyen Ln. Gökçe Mohaç’ın hazır-
lamış olduğu sağlıklı yiyecekler ve kakaolu sütlerin ik-
ram edildiği etkinlikte çocuklarımız ile güzel bir gün 
geçirdik. Çocuk yaşlarda çok zorluk ve sıkıntılı günler 
geçiren çocuklarımıza oyun odasında oynamaları için 
peluş oyuncaklar bağışladı.

Yatılı ve ayakta tedavi gören ve değişik yaş gruplarından 
olan çocuklarımız için, tedavileri sürecinde oyalanma-
ları için boyama kitapları, hikaye kitapları ve boyama 
setleri ile kıyafetler hediye ettik.

Boyama, hikaye kitapları ile boya setleri için sponsor  
M. Kemal Deniz Şti (Deniz Plaza) ve kıyafetler için 
sponsor  Derya Butik’e katkıları için teşekkür edildi.
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Dünyadan Renkler Konseri
Ankara Maltepe Lions ve Leo Kulüplerimiz, 23 Mayıs akşamı Türk Lions’u 
adına önemli bir etkinliğe imza attılar. Kulüplerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası salonunu bedelsiz olarak alarak, Ankara devlet Opera ve Balesi 
Sanatçılarının katıldıkları muhteşem bir dinleti düzenledi.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, Tenor Arda Doğan, Bariton Umut Kosman, 
Bas Özgür Savaş Gençtürk ve Piyanoda Çiçek Cihan 400’den fazla konuğa uzun 
yıllar unutulmayacak bir müzik ziyafeti çektiler. Dünyaca ünlü operalardan 

pasajların sunulduğu ve nostaljik Türkçe eserlere de yer verilen konser 
izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Otizmli 
çocukların eğitim ve ihtiyaçlarının karşılanması için Otizm Vakfı’na aktarıldı. 
Merkezi Ankara’da bulunan Otizm Vakfı, otistik çocukların her türlü ihtiyacını 
karşılamaya yönelik bir yaşam ve bakım merkezi kurmak, farklı şehirlerde şubeler 
veya temsilcilikler açarak otistik bireylerin yaşam boyu desteklenmelerine olanak 
sağlamak ve bu konuda model olmak amacıyla hizmet verip öncülük ediyor. 

Lions’u sanatseverler ile buluşturması açısından da çok 
büyük önem taşıyan bu örnek dinleti organizasyonu; Genç 
Girişim ve Yönetişim Derneği ve Otizm Vakfı ortaklığı ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Ankara Devlet 
Opera ve Balesi’nin büyük katkılarıyla gerçekleştirildi. 
Konsere Lion ve Leo’arın yanı sıra sanatseverler de büyük 
ilgi gösterdiler. 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Adnan Babür Gündüz ve eşi Şebnur Gündüz’de dinletide 
bulundular. Gündüz, yaptığı konuşmada katkı koyan tüm 
Lion ve Leo üyeleri ve dernekler ile vakfa teşekkürlerini 
sundu ve bu tür etkinliklerin devamının gelmesini temenni 
etti. Konser hep birlikte seslendirilen Gençlik Marşı ile 
sona erdi…

Dinletiden sonra Maltepe Lions Kulübü Başkanı Caner Hergüner, Genç Girişim ve Yönetişim 
Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu ve Otizm Vakfı Başkanı Aydın Çayan, sanatçılar ile 

organizasyona katkıda bulunanlar ve 
CSO ile 

ADOP Yöneticilerine teşekkür 
ederek, çiçek ve birer plaket sundular. 

CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu 
yaptığı konuşmada bu tür 
etkilileri desteklemeye devam 
edeceklerini özellikle belirtti ve 
katkıda bulunanlara teşekkür etti. 
Konserin organizasyonunda Ankara Maltepe Lions ve Leo 

Kulüplerinin üyeleri Gözde Yazgan’ın koordinasyonunda ve Mesut Örün‘ün danışmanlığıyla özveri ile çalışarak başarıya 
ulaştılar. Lions Kulübü Başkanı Caner Hergüner 
ile Leo Kulüp Başkanı Murat Palabıyık 
etkinliğin başarısında önemli rol oynadılar. 

Dinleti, yazılı ve sözlü basında wda büyük ilgi 
gördü. Dinletinin öncesi ve sonrasında birçok 
internet sitesinde ve sosyal medya ortamında 
haberler ile yer buldu. 

Ankara Maltepe Lions ve Leo Kulüplerinden;
T U R K E Y




