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Uluslararası Başkanımız 
Dr. Jung-Yul Choi ve Eşi Seung-Bok



DENETLEME KOMİTESİ
1.  Kurul eylem planlarını izlemeye ve takip etmeye devam 

edecektir.

ANAYASA VE TÜZÜK KOMİTESİ
1. Uluslararası Direktör Dr. Datuk Naga’yı 2019-2020 mali 

yılı için 301-A1 Yönetim Çevresi (Filipinler) Koordinasyon 
Direktörü olarak hizmet vermek üzere tayin etmiştir. 

2. 2019-2020 mali yılı için Geçici Kurul Temsili Komitesi’nin 
kuruluşunu onaylamıştır; geçici komitenin amaçlarını, 
görevlerini, toplantı programını ve bütçesini tespit edip 
uluslararası başkanın, İcra Başkanları’na danışarak, 
üyelerden biri komite başkanı olarak hizmet etmek üze-
re, her anayasal alandan ve Afrika’dan bir geçmiş dönem 
uluslararası başkanı ya da geçmiş dönem uluslararası 
direktörü tayin etme yetkisi vermiş ve geçici komite tayin-
lerinin uluslararası başkanın onayından sonra yürürlüğe 
girmesine ve 2019-2020 mali yılının sonuna kadar devam 
etmesine karar vermiştir. 

3. Genel Danışman’a Des Lions De France Vakfı ve Lions 
Australia Fonu LCIF’e “Lions” adını ve birliğin amblemi-
ni vakfın adından “kulüp” terimini çıkarma şartına bağlı 
olarak birliğin marka politikaları doğrultusunda kullanma 
konusunda gayri münhasır bir lisans verme yetkisi ver-
miştir. Ayrıca İtalya 108 No.’lu Çoklu Yönetim Çevresi 
Lions Fotoğraf Kulübü’ne “Lions” adını ve birliğin amble-
mini vakfın adından “kulüp” terimini çıkarma şartına bağlı 
olarak birliğin marka politikaları doğrultusunda kullanma 
yetkisi vermiştir. 

4. Kurul Politika Kitapçığı’nın II. Bölümü’nün C Fıkrası’nı 
Anayasa ve Tüzük Komitesi’nin kuruluş sözleşmesini 
komitenin yönetişim ve risk yönetimi ile ilgili sorumluluk-
larını içermek üzere tadil edecek şekilde revize etmiştir.

5. Kurul Politika Kitapçığı’nın VII. Bölümü’nün A1, A.2, A.3 
ve A.4 bentlerini gereksiz dili çıkaracak şekilde revize 
etmiştir. 

6. Kurul Politika Kitapçığı’ndaki Standart Formlu Yönetim 
Çevresi Anayasa ve Tüzüğü’nü, İşlem Kuralları’nın Bir 
Lion’un Genel Yönetmen Birinci veya İkinci Yardımcısı 
Sıfatıyla Tayini İle İlgili Olarak Tavsiye Edilmesi İçin Özel 
Toplantı konulu 6/d) Kuralı’ndaki yanlış bir referansı dü-
zeltecek şekilde revize etmiştir.

7. 2019 Uluslararası Konvansiyonu’na Uluslararası Anaya-
sa’nın 5. Maddesi’nin 3. Fıkrası’nın yeni bir Afrika anaya-
sal alanının eklenecek ve çift rakamlı yıllarda Afrika’ya 
yeni bir uluslararası direktör temsili ilave edilecek şekilde 
tadil edilmesinin ve ISAAME anayasal alanının adının 
ISAME olarak değiştirilmesinin ve anayasal alanların 
numara sırasına göre sıralanmasının rapor edilmesi ko-
nusundaki kararı kabul etmiştir. 

KONVANSİYON KOMİTESİ
1. ABD’nin Georgia Eyaleti’nin Atlanta kentini, 2026 Ulusla-

rarası Konvansiyonu’nun yapılacağı yer olarak seçmiştir.
YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMET KOMİTESİ
1. 2019-2020 mali yılı ile ilgili olarak Kulüp ve Yönetim Çev-

resi Mükemmellik Ödülü koşullarını onaylamıştır. 
2. 307-B2 Yönetim Çevresi (Endonezya) Palu Maleo Lions 

Kulübü’ne Haziran 2019 için Altı Aylık Aidat Faturalama 
muafiyeti ve yönetim çevresine bölünmemiş Güney Su-
dan Juba Host Lions Kulübü’ne Aralık 2018 öncesi aidat-
lar ile ilgili Altı Aylık Aidat Faturalama muafiyeti vermiştir. 

3. 2019 Uluslararası Konvansiyonu’nun kapanışında Bul-
garistan Cumhuriyeti’ne geçici bölge statüsü vermiştir. 

4. 2019-2020 mali yılı ile ilgili olarak Koordinasyon Lion’la-
rının tayinini onaylamıştır.

5. 301-A4 Yönetim Ҫevresi’nin (Filipinler) oluşturulmasını 
onaylamıştır.

6. 2019-2020 mali yılı ile ilgili olarak geçici yönetim çevrele-
rine yönetim çevresi yönetmenlerinin tayinini onaylamış-
tır.

7. Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Alf-Goran Anders-
son’u, 2019 Uluslararası Konvansiyonu’nun kapanışına 
kadar, 101-S Yönetim Çevresi’ne (İsveç) Genel Yönet-
men sıfatıyla hizmet etmek üzere tayin etmiştir.

8. Standart Formlu Yönetim Çevresi Anayasası’nın VII. 
Bölümü’nün Ek A’sını, Standart Formlu Yönetim Çevresi 
Anayasası’nın VI. Bölümü’nün 2. Maddesi’ni yönetim 
çevresi küresel eylem takımı koordinatörlerinin ve LCIF 
yönetim çevresi koordinatörünün yönetim çevresi kabi-
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nesinin oy kullanma hakkına sahip olmayan üyeleri ola-
cak şekilde revize etmiştir.

9. Tayin edilmiş geçmiş dönem kurul üyelerine ve kurul irti-
bat şahıslarına resmi isimlikler vermiştir. 

FİNANSMAN VE GENEL MERKEZ OPERASYON KOMİ-
TESİ
1. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Fonu İle İlgili 

Yatırım Politikası Beyanı’nı revize edilmiş Kurul Mal Var-
lığı Tahsisatı ile tadil etmiştir. 

2. Açık yansıtan 2018-2019 Mali Yılı (FY) 3. Çeyrek Tahmi-
ni’ni onaylamıştır.

3. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Çalışanları’na Yönelik 
Emeklilik Gelir Planı İle İlgili Yatırım Politikası Beyanı’nı 
revize edilmiş Hedef Tahsisat ile tadil etmiştir. 

4. Kurul Politika Kitapçığı’nın V. Bölümü’nü revize etmiştir.
5. Kurul Politika Kitapçığı’nın XI. Bölümü’nü revize etmiştir.
6. Kurul Politika Kitapçığı’nın XXI. Bölümü’nü revize etmiş-

tir.
7. B.2 İcra Başkanı Seyahat ve Harcama Geri Ödeme Poli-

tikası’nı revize etmiştir.
LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. 2019-2020 Genel Yönetmen Birinci Yardımcıları/Seçil-

miş Genel Yönetmenler Semineri’nin müfredat planını ve 
programını onaylamıştır.

2. Gelişmekte Olan Lions Liderlik Enstitüsü ve Bölgesel 
Lions Liderlik Enstitüsü ile ilgili Kurul Politika Kitapçı-
ğı’nı bu programlarda ileride yapılacak değişikliklere 
hazırlanacak şekilde tadil etmiştir. 

3. Kurul Politika Kitapçığı’nı belgelendirme bitiminin za-
manlamasının ve Lions Belgeli Eğitmen programı ile ilgili 
yeniden belgelendirme dönemini açıklığa kavuşturacak 
şekilde tadil etmiştir. 

UZUN VADELİ PLANLAMA KOMİTESİ
1. Mevcut ve gelecek kilit LCI Forward (Lions İleri) inisiyatif-

lerinin durumunu gözden geçirmiştir: Küresel nedenlerin 
açıklanması, Kampanya 100, MyLion, yeni internet sitesi 
ve Öğrenme Yönetimi Sistemi. 

2. 2019 Uluslararası Konvansiyonu’nda delegelerin ona-
yına sunulmak üzere Uluslararası Anayasa’da “Afrika” 
olarak adlandırılan yeni bir anayasal alan oluşturan bir 
değişiklik tavsiye etmiştir. 

3. Genel kurul temsilini müzakere etmiş ve kurul temsili ile 
ilgili daha ileri analizin göz önüne bulundurulmasını tav-
siye etmiştir. 

4. Kulüplerin gelişen ihtiyaçlarının ve fırsatlarının değerlen-
dirilmesi ve gelecek eğitim programlarının bildirilmesi ih-
tiyacını belirleyen kulüp görevlileri araştırma sonuçlarını 
gözden geçirmiştir. 

5. DGE’ler tarafından yapılacak güncel yıllık hedef belirle-
me sürecini ve etkinliğin artırılmasına yönelik olası yolları 
detaylı olarak müzakere etmiştir. 

6. Kadınların dünya çapındaki üyeliklerinin süregelen büyü-
me eğilimlerini gözden geçirmiştir.

7. Uzun vadeli Planlama Komitesi kuruluş sözleşmesinin 
gözden geçirilmesine devam etmiş ve LCI Forward (Lions 
İleri) ile uyumlu hale getirecek revizyonlar kabul etmiştir. 

PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ
1. Kurul Politika Kitapçığı’nın II. Bölümü’nün J Maddesi’ni 

Pazarlama İletişim Komitesi kuruluş sözleşmesinin 
güncel ve gelecek birlik öncelikleriyle daha uyumlu hale 
gelmek üzere güncelleneceği şekilde revize etmiştir. 

2. Kurul Politika Kitapçığı’nın XVI. Bölümü’nü LION Maga-
zine (LION Dergisi) hakkındaki eskimiş bilgileri çıkaracak 
şekilde revize etmiştir. 

3. Kurul Politika Kitapçığı’nın XVI. Bölümü’nün B.1 Fık-
rası’nı Nepal’i, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yü-
rürlüğe girmek üzere resmi bir LION Magazine baskısı 
ekleyecek şekilde revize etmiştir. 

4. Kurul Politika Kitapçığı’nın XVI. Bölümü’nün A.14 ve B.3 
Fıkraları’nı 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmek üzere LION Magazine’in resmi baskılarının mini-
mum gerekli matbu baskılarını yılda dörtten yılda ikiye 
indirilecek ve resmi baskılara yapılacak ödemeleri iki yıl-
da bir ödenecek üye başına 4.00 USD yerine üye başına 
2.00 USD şeklinde güncellenecek şekilde revize etmiştir. 

5. Kurul Politika Kitapçığı’nın XIX. Bölümü’nün F Madde-
si’ni 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 

üzere Uluslararası Başkan’nın; İcra Başkanları’na, Ulus-
lararası Direktörler’e, Geçmiş Dönem Uluslararası Baş-
kanlar’a ve Uluslararası Başkan tarafından belirlenen 
diğer ünvan sahiplerine Uluslararası Başkanlık Takdir 
Belgeleri dağıtabileceğini belirtecek şekilde revize etmiş-
tir. 

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Japonya’daki Aile Üyeliği Pilot Programı’nın 2019 yılı 

Ekim ayında sona erdirilmesini tavsiye etmiştir.
2. 2019-2020 GAT (Küresel Eylem Takımı) operasyon planı 

ve 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek 
değişiklikler:
· Başkan Yardımcılığı pozisyonlarının sona erdirilmesi.
· CA seviyesi GST (Küresel Hizmet Takımı), GMT (Kü-

resel Üyelik Takımı) ve GLT (Küresel Liderlik Takımı) 
pozisyonlarının tek bir CA seviyesi GAT pozisyonu 
olarak birleştirilmesi. 

· CA seviyesi Başkan Yardımcılığı pozisyonlarının sona 
erdirilmesi.

· OSEAL’daki bazı ülkeler ile ilgili olarak GAT Bölgesel 
Liderlik pozisyonlarının tesis edilmesi. OSEAL: Orient 
and South East Asia Lions (Japanese Forum)

· Alan seviyesi GST, GMT ve GLT pozisyonlarının tek 
bir Alan seviyesi GAT pozisyonu olarak birleştirilmesi. 
Alan seviyesi pozisyonlarının genel sayısının azaltıl-
ması.

· Tüm pozisyonlara yapılacak atamalar yıllık olacaktır.
3. Lioness İnisiyatifi’ni Join Together Programı’ndan ayır-

mış ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Li-
oness Bridge Programı’nı oluşturmuştur. 

4. 6 yedek Lion ve 5 yedek Leo ile birlikte 8 Lion’u ve 9 
Leo’yu Temmuz 2019-Haziran 2021 dönemi için Leo 
Kulüpleri Danışma Kurulu’nun bir parçası olarak onay-
lamıştır. 

5. Leo Lion üyeliği türüne ileride yapılacak olan tüm atıfların 
değiştirilmesini ve bunların Leo-Lion olarak adlandırılma-
sını talep etmiştir. 

6. Aynı hanede yaşamayan aile fertleri (yükseköğrenim 
görmeleri veya ülkelerinde askerlik hizmeti yapmaları 
halinde 26 yaş altındaki aile fertleri istisna olmak kay-
dıyla) veya aile ferdi olmayan üyeler ile ilgili indirimin 
istismar veya suistimal edilmesini önlemek amacıyla Aile 
Üyeliği Programı’na cezai bir dil eklemiştir. 

HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ
1. Kulüp Eşleştirme / İkizleşme programını 1 Temmuz 2019 

tarihinden itibaren sonlandırmaya karar vermiştir.
2. Çocuklar Sempozyumu programını 1 Temmuz 2019 tari-

hinden itibaren sonlandırmaya karar vermiştir.
3. Hizmet Vermekte Olan Ortaklar video yarışmasının ka-

zananlarını oylamıştır. 
4. Hizmet faaliyeti raporlamasına imza faaliyetlerinin eski 

haline getirilmesini, alt kategorilerin raporlanmasını ve 
her bir hizmet faaliyeti ile ilgili olarak rapor edilen yararlar 
konusunda 3,000 başlığı içeren değişiklikleri onaylamış-
tır. Bu değişiklikler MyLCI’den MyLion’a, 1 Temmuz 2019 
tarihinde yapılacak Hizmet Faaliyetleri Raporlama geçiş-
lerine dahil edilecektir. 

5. Uluslararası Lions Kulüpleri ve İyilik İnisiyatifi ortak çalış-
ma planını onaylamıştır. 

6. Amerikan Diyabet Eğitimcileri Birliği ile yapılan Mutaba-
kat Zaptı’nı onaylamıştır. 

TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1. GDPR (General Data Protection Regulation) konuların-

da doğrudan Teknoloji Komitesi’ne bağlı olacak bir Gizli-
lik Çalışma Grubu oluşturmuştur. Gizlilik Çalışma Grubu, 
GDPR Danışma Kurulu ile Teknoloji Komitesi arasında 
irtibat kurarak hareket edecektir. Gizlilik Çalışma Grubu 
üyelerini IV No.lu Anayasal Alan’a bağlı Lion’lar arasın-
dan tayin edecektir.

1.Teklif edilen bölüm bütçesinin resmi onayının 2019 yılı Ha-
ziran ayında Milano’da gerçekleşeceği anlayışıyla ERP 
(Enterprise Resource Planing) finansman uygulama ini-
siyatifini onaylamıştır. ERP: Kurumsal Kaynak Planlama

Yukarıdaki kararların herhangi biri ile ilgili olarak daha fazla 
bilgi için, lütfen www.lionsclubs.org adresindeki LCI internet 
sitesine başvurun ya da 630-571-5466 no.’lu telefondan 
Uluslararası Ofis ile irtibat kurun.
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Temmuz - Ağustos - Eylül 2019 Üç ayda bir yayınlanır. 

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,
Yeni bir yayın döneminin ilk sayısıyla kar-
şınızdayız. 2021 yılından itibaren dergimiz 
tamamen digital olarak yayınlanacak. Tele-
fonlarınıza indireceğiniz basit bir aplikasyon 
ile dergiye her an ulaşmanız mümkün olacak. 
Bunun için ‘lionmagazine global’ uygulaması-
nı indirmeniz yeterlidir. 
Oldukça yoğun bir dergiyle karşınızdayız. Bu 
dergimizde uluslararası aktivite ve etkinliklere 
olabildiğince kısıtlı yer verdik. Daha çok ül-
kemiz Lion ve Leo’larının birbirinden değerli 
aktivitelerine de gurur duyarak yer verdik.
Bu sayımızda Temmuz 2019 ayı sonuna ka-
dar bize ulaşan aktivitelere yer vermeye çalış-
tık. Ama yine sığamadık. Bazı aktiviteleri ve 
etkinlikleri takip sayımıza aktarmak zorunda 

kaldık. Bu sayımızı da çok beklemeden Eylül ayının sonunda yayınlamış olacağız. 
Lion Türkçe dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp 
Başkanları olmak üzere yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz. Bakalım bu sayımız-
da neleri paylaşmışız sizlerle…
Dergimize her zaman olduğu gibi yeni Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul 
Choi’nin yazısıyla başlıyoruz… Geçen Dönem Uluslararası Başkanımız Gudrun 
Yngvadottir’in döneme veda yazısını da bu sayımızda bulacaksınız. 
MD118 Dönem Konseyimizin ‘Dönem Merhaba’ yazıları yine geleneksel olarak siz-
lerle birlikte olacak. Konseyimize, MD118 Konsey Başkanımız Sayın Dr. Ahmet 
Rasim Öztürk’ün liderliğinde gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyoruz.
‘Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar’ diyerek bizlere hitap ediyor İzmir Menemen Kubi-
lay Lions Kulübü… Örnek bir aktiviteyi gurur duyarak takip edeceksiniz.
İlk kadın Uluslararası Başkanımız Gudrun Yngvadottir’in Türkiye ziyaretinden 
anıları takip etmekte zorlanıyoruz. İzmir’de gerçekleştirilen ‘118R Lions Kulüpleri 
LCIF Çocukluk Çağı Kanserleri - Nöroblastoma Projesi’nin açılışını yaptı Başkanı-
mız. Evrim Uysal’ın kaleminden bu anlamlı aktiviteyi takip edebileceksiniz…
‘Sight for Kids, Güçlü Bir Ortaklık’ başlıklı yazısıyla Jamie Konigsfeld dergimize 
katkı koydu. Ülkemizde’de başarıyla uygulanan bu programın önemine bir kez daha 
haiz olacaksınız…
19 Mayıs 1919 tarihi ülkemiz için yepyeni bir aydınlanma döneminin ilk adımı… 
Lion’lar her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun’da coşkuyla buluştular. 118U Atatürk 
ve Cumhuriyet Etkinlikleri Kuzey Komite Başkanı Ersin Başar, Samsun Atakum 
Lions Kulübü Başkanı Özlem Şimşek Karşı, Samsun Lions Kulübü Başkanı Suat 
Çağlar Karaman’ın anlatımıyla ilk ağızdan takip edebileceksiniz…
LCIF’in dünyadaki örnek projelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bu sefer Tanzan-
ya’dayız. Umarım beğenirsiniz…
İstanbul Salacak Lions Kulübümüz 25. Yaş gününü görkemli bir balo ile kutladı. 
Ayrıntıları Geçen Dönem Başkanımız Alper Koçulu’nın yazısında bulacaksınız…
Bu sayımızda, çok önemli ve Türk Lions’unun temel direkleri olan birçok kulübümü-
zün aktivitelerine olabildiğince yer vermeye çalıştık. 
Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi projesiyle büyük ses getiren İstanbul Abide Lions 
Kulübümüze teşekkür etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Bu başarılı projeyi 
okurken Lion olmakla gurur duyacaksınız… 
51. Ulusal Konvansiyonumuz Haliç’teydi. Ulusal Komisyon Başkanımız PDG, Öz-
den Dallı ve ekibinin özverili çaba ve çalışmaları ile çok güzel bir konvansiyon yaşa-
dık. Özellikle Leo’lar harikaydı...
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: Evrim	Uysal

Ortaklık Ҫalışmalarınızın 
Devamlılığını Sağlar

BAŞKAN MESAJI

Merhaba Lion’lar,

Ne zaman ortak çalışmanın gücünün etkisini düşünsem, aile kurmanın 
ve aile bireylerinin yetişmesindeki görev ve sorumluluklar aklıma gelir. 
Bazen çocuklarımın bakımını ve onları korumayı, okul ve iş yaşamının 
talepleriyle dengelemenin ne kadar güç olduğunu hatırlarım.

Çalışmam gereken o gecelerde, çocukları yatırmak için eşim oradaydı. 
Çocuklarımın hasta ya da üzgün olduğu ya da sadece annelerine ihtiyaç 
duyduğu günlerde evde kalırken, bakımları için ve ihtiyaç duydukları 
anne sevgisiyle onları sarıp sarmaladığımda, beni anlayan ve bana yar-
dımcı olan iş arkadaşlarım hep yanımdaydı.

Ben tüm bunları tek başıma yapabilirdim. Ve bunu başka pek çok kişi 
de yapabilirdi. Ancak şundan eminim ki, ortaklaşa bu durum daha kolay. 
Ortak çalışmalar, gösterdiğiniz gayretler karşısında size sadece destek 
olmakla kalmaz – gerek bir ailenin kurulmasında veya bir hizmet pro-
jesinin planlamasında – aynı zamanda üzerinde çalıştığınız işin devam 
etmesini de sağlar.

Bir bahçe ekebilir ve ona tek başına bakabilirsiniz, ancak ondan uzakla-
şırsanız ya da artık bakımıyla uzunca bir süre ilgilenmezseniz yok ola-
caktır. Ancak bir topluluğun bütünüyle katılımını sağlarsanız, her şeyin 
ötesinde yaşayacak bir şey ekmiş ve onu yetiştirmiş olursunuz. Ve bu da, 
etki yaratmanın ne demek olduğunun tam bir tanımıdır.

Haydi bu yaz, çalışmalarımızın gelecekte de devam etmesine yardımcı 
olacak ilişkileri kurmak için harekete geçelim.

Sevgilerimle,

Gudrun Yngvadottir 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

(1) Ortaklık Çalışmalarınızın Sürdürülmesini Etkin Kılar

(2) Çalışmalarınızın Sürdürülmesini Ortaklık Etkin Kılar

(3) Çalışmalarınızın Sürdürülebilirliğini Ortaklık Sağlar

(4) Çalışmalarınızın Sürdürülebilir Oluşunu Ortaklık Sağlar
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Çeviri: Bülent	Şen,	PDG

Işığımız Karanlıkları 
Aydınlatsın…

BAŞKAN MESAJI

Merhaba Lion’lar.

Sizlere Uluslararası Başkan olarak ilk kez sesleniyor olmak benim için 
büyük bir onur. Yeni bir döneme girerken Lions’a dair büyük umutlarım 
var. Başkanlığım döneminde odaklanacağım en önemli şey, hizmetlerde 
çeşitliliği desteklemek ve yüreklendirmek olacak. Dünya üzerinde 1.4 
milyon Lionuz ve her birimiz eşsiziz. Ve tabii ki herkes çok önemli. O 
halde, bizi farklı ve eşsiz kılan değerleri keşfetmekten öte, onu içselleş-
tirmeliyiz.

Busan’da evimin bulunduğu yerde bir yürüyüş yolu var. Her sabah gün 
ışımadan önce kalkar ve orada yürüyüş yaparım. Bu, tüm düşüncelerimi 
berraklaştırır ve ruhuma çok iyi gelir. Gün ışımadan önceki karanlığın, 
yavaş yavaş ışığa dönüşmesini izlemek benim en çok zevk aldığım şeydir. 
Güne başladığımda karanlıkta olurum. Yürüdükçe, düşüncelerim ber-
raklaşır ve aynı zamanda gün ağarır. Her yürüyüşüm esnasında dünyanın 
tam anlamıyla dönüşümüne şahit olurum.

Bir şeyi başka bir açıdan görmek her zaman çok ilginçtir. Bu, sizdeki 
yeni bir bakış açısı veya bir başkasının bakış açısı olabilir. Bazen, bir 
şeyleri daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde fark edersiniz. İşte bu 
nedenle; izin verin Lion kardeşleriniz ve içinde yaşadığınız toplum, sizin 
güneşiniz olsun. İzin verin, sizin belki de göremediğiniz, fark edemedi-
ğiniz şeyleri görmeniz için sizi aydınlatsınlar. Onların bakış açıları size 
uymayabilir, katılmayabilirsiniz ancak, gün ışığında daha sakin ve berrak 
bir zihinle değerlendirdiğinizde mutlaka ortak noktalar keşfedecek ve 
bir noktada buluşacaksınız.

Ve belki tüm bu farklı bakış açılarını bir arada değerlendirdiğinizde, 
toplumun gereksinimlerini ve çözüm yollarını daha önce hiç görmediği-
niz bir şekilde fark edebileceksiniz.

İnanmanızı isterim ki, farklılıklarımızı besleyerek hem Lions’un hem de 
insanlığın gelişmesini sağlayabiliriz.

Farklılıklarımızla hizmet edeceğimiz yeni bir döneme merhaba.

Sevgilerimle,

Dr. Jung-Yul Choi 
Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Dr. Ahmet Rasim Öztürk
MD118 Konsey Başkanı

Değerli Lionlar, Sevgili Leolar,

Yeni bir çalışma dönemine başlamanın heyecanı ve 
konsey başkanı olmanın onuruyla, sizlere en içten 
duygularımla MERHABA diyorum. 2019-2020 
Çalışma Döneminde, konseyimizi oluşturan genel 
yönetmenlerimiz, ulusal komisyon başkanlarımız, 
konsey görevlilerimiz ve siz çok değerli lion ve leo 
dostlarımızla birlikte Uluslararası Başkanımız Dr.
Jung-Yul Choi’nin “Farklılıklarımızla Hizmet 
Ediyoruz” dönem mottosunun ışığında gerçekleşti-
rilecek hizmetlerin vereceği mutluluğu hep birlikte 
yaşayacağımıza inanıyorum.

İnsan zekasının rehberi olan “akıl” vicdanın kendi 
kendine değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan “ah-
lak” ve onu süsleyen “güzellik”tir. Tüm bu değerler 
fazilet potasında birleşerek “sevgi”yi meydana getirir. 
Bütün bu değer yargıları, sosyal hayatta uygulanmak 
üzere, eksiksiz olarak bedene yüklendiğinde, arkası-
na ”bilimin gücü”nü de alan “olgun insanı” diğer bir 
deyişle “iyi bir lion”un gerçekleşmesini sağlar. İyi bir 
lion olmak ise bizim sorumluluğumuzdur.

Atatürk ve devrimleri bizim yolumuz, yönümüz ve 
bilincimizdir. Büyük önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ü, Cumhuriyet Tarihimizi, Türk Tarihimizi ve 

geçmişimizi çok iyi bilme, anlama ve anlatma sorum-
luluğumuz her zamankinden daha önemlidir. Biz li-
ons ailesi olarak bu sorumluluğu çok iyi bildiğimizi 
de belirtmek istiyorum. 

Bizler, MD Genel Yönetmenler Konseyi olarak, bu 
yolda ilerlerken saygılı, sevgili, hoşgörülü, adil ve 
şeffaf bir yönetimle, dünden aldığımız birikimleri, 
bugünün gücü ile yarınlara aktarabilmek için hazırız. 

Şunu unutmayalım kardeşlerim, gelecek hepimizin 
ellerinde ve bu yolda hepimize ihtiyaç var. Tek tek 
her birimize ihtiyaç var. İnanıyoruz ki, biz lionlar 
bugüne kadar yaptığımız gibi elimizden gelenin en 
iyisini yaparak, en başta iyi bir insan, iyi bir vatandaş 
olmanın en iyi bir vatandaş olmanın en iyi örnekleri 
olmaya devam edeceğiz.

Sevgili Kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi, hedefi-
miz insandır, onun mutluluğu ve refahıdır. Her za-
man olduğu gibi, dileğimiz şudur ki; her ne yaparsak, 
yaşamı biraz daha iyileştirelim. Aydınlık ve Çağdaş 
Türkiye için, hizmet ve umut meşalesini sorumluluk 
duygusu ile hep birlikte taşımalıyız.

En içten sevgi ve saygılarımla.

“ Farklılıklarımızla Hizmet, Sevgiyle Gelecek ”

T U R K E Y
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Orhan Turay Karaçay
118T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

Hizmetlerle Sürdürülebilir Geleceğe…  

 “Hizmetlerle Sürdürülebilir Geleceğe” bizim için en 
özel tanıtım programımız olacaktır.

118T YÇ üyelerine yapılan online anket çalışmamı-
za gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı tekrar teşekkür 
etmek istiyorum ve anket sonuçlarına göre üyeleri-
miz kulüplerimizin güçlenebileceği sağlam ve sağ-
lıklı bir programın temennisi talep edilmiştir. Bunun 
için dışarıdan bir PR şirketi desteğiyle kulüplerimize 
uygulanmasını planladığımız özel bir programımız 
olacaktır. Genel Yönetmen 2.yardımcısı adaylığım-
dan beri mottomuz olarak ‘’Sürdürebilirlik’’ yani 
’’Sustainability’’ kelimesini hep vurgulamaya çalıştım. 
Bu kelime nereden geliyor? Uluslararası Başkanımız 
Gudrun’un ve başkan yardımcımız Jung-Yol Choi li-
derliğinde bütün kıtalardaki farklı coğrafya ve iklim 
koşullarında hizmetler veriyoruz. Malumunuz 1975 
senesinden beri tam 44 yıldır Birleşmiş Milletler 
‘le işbirliği devam eden Lionlar Birleşmiş Milletle-
rin 2015 sonuç bildirgesine istinaden ‘’Sustainable 
development goals’’ sürdürebilir kalkınma hedefle-
rini uygulamalıdırlar. Bizler de Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edilmiş ve kapılarından bir Lion 
olmanın önceliği ile rahat bir şekilde girebildiğimiz 
için Birleşmiş Milletlerin 2015 sonuç bildirgesindeki 
‘’Sürdürülebilirlik’’ kavramını hizmetlerimizde öne 
çıkarmalı ve uygulamalıyız diye düşünüyorum. BM 
ile müşterek bir gün düzenleme onuru verilen ilk ve 
tek Uluslararası kuruluş olan Lionların Sürdürülebi-
lirlik hedeflerine odaklanmalıdırlar. 

“Hizmetlerle Sürdürülebilir Geleceğe” ana hizmet 
hedeflerimizin detayları 118T Lions Akademisi ko-
ordinasyonunda kabine takdiminde ve kulüp ziyaret-
lerimde paylaşılacaktır.

Ana hizmet hedefimizde 2 tane temel modelimiz 
bulunmaktadır.;

A-“Hizmetlerle Sürdürülebilir Geleceğe Temel Yet-
kinlikler Modeli ” :Tüm üyelerden beklenen yetkin-
likler

1-Çözümlerim ve Sonuca Ulaşırım

2-Merak ederim ve Bilgi Edinirim

3-Harekete Geçerim

4-İşbirliği Yaparım

5-Değişime Açığım

6-Değer Yaratırım

7-Üyelerimin Yanındayım

B-“Hizmetlerle Sürdürülebilir Geleceğe Liderlik 
Yetkinlikler Modeli ” : Yönetici üyelerden beklenen 
yetkinlikler.

1-Strateji Belirlerim

2-Yetenekleri Geliştiririm

3-Liderlik Gösteririm

4-Değişimi Yönlendiririm

GENEL YÖNETMEN

2019-2020

O. TURAY KARAÇAY

6

T U R K E Y

L ION  |  LIONSTURKIYE.ORG



İlknur Türkkaan
118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

Kıymetli Lionlar, 

Sevgili Leolar,

Yola çıktığımda elimdeki tek sihirli kelime güven idi. 
Ve beni hiç yarı yolda bırakmadı. Geçmişin deneyim-
lerinden, geleceğin umutlarından güç bulacak 2019-
2020 döneminde, sizlerle aynı hizmet ülküsünde 
çalışmanın haklı heyecanını ve güvenini yaşıyorum.

Daha ötesi; Evrensel İnanç ile Lions Felsefesi mü-
kemmellik ünvanını elinden bırakmazken sistem 
bize güvenerek çok şey bekliyor. 24 saatin 17 saat ka-
bul edildiği dönemde kaybedecek bir anımız bile yok.

İnanıyorum ki; pek çok gelenekselleşen hizmetlere 
devam ederken hizmette süreklilik kavramını gücü-
nü hissedeceğiz. Yeni fikir ve projeler ile bizden daha 
az şanslı insanlara, bacaları cılız tüten yuvalara des-
tek olacağız. Farkımızı fark ettirerek hizmet gönül-
lüsü sayımızı arttıracağız. Büyük Liderimizin değerli 
armağanı 23 Nisan 2020 tarihinin haklı ağırlığı ve 
coşkusunu birlikte yaşayacağız. 

Kim bilir? Dönemin sonuna geldiğimizde mutluluk-
la anlatacak ne çok konu başlığımız olacak.

Liderlik, insanların içindeki daha iyi olma potansi-

yelini ortaya çıkaran anahtardır. Uluslararası Başka-
nımız Jung Yul Choi’de aynı fikirde ‘En iyi olmak 
zorunda değilsiniz ama yapabileceğinizin en iyisini 
yapın’ diyor. Ben de diyorum ki ‘BİZ YAPARIZ’

Dostlarım Dünya üzerinde ‘Sizin ailenizin Lions 
temsilcisi kimdir?’ Sorusunu soracağımız güne kadar 
yapacak çok işimiz var

Farklılıklarımız zenginliğimiz, ekip çalışması gücü-
müzdür.

Hizmet için varız… BİZ YAPARIZ. 

Lions sevgi ve saygılarımı sunarım.

T U R K E Y
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A. Kemal Çenberci 
118R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 

Sevgili Lions Ailem,

Sizlerden aldığımız güç ve birlikte gerçekleştireceği-
miz hedeflerimizle bir hizmet döneminin başındayız. 
Bu hizmet döneminde geçmiş tecrübeleri göz ardı et-
meden, çağdaş yaklaşımları kendi bünyemize adapte 
ederek hizmeti çoğaltmak, kalıcı kılmak ve birliğimi-
zi kuvvetlendirmek en önemli hedeflerimizdir.

Çağdaş Atatürk Türkiye’sinin tartışılmaz takipçi ve 
destekçisi olan Lion’lar olarak çocuklara, gençlere, 
kadınlara, toplumun sağlığına, çevremizin bütünlü-
ğüne yönelik olarak yapacağımız her hizmet ve çalış-
ma bu toplumun BİZ olmasını sağlamak ve aydınlık, 
sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkımızı koymak için-
dir. 

HEDEFİMİZ, gelecek nesil Lion’lara doğru bir yol 
haritası çizmek için toplumla daha iç içe olan bir 
LIONS’dur. Bunu hep birlikte, BİZ’İN GÜCÜ ile 
başaracağız...

Bu hizmet döneminde Türk Lions’unun hizmet he-
definde öncelikle “Mutlu Aile, Mutlu Çocuk” ko-
nusu vardır. Eğitim ile desteklenecek olan bu konu 
Yönetim Çevremiz içinde büyük önem taşımaktadır. 
Bedensel ve zihinsel sağlığımız, mutluluğumuz ve 
eğitim toplumun hizmet beklediği alanlardır. 

Hizmet dönemimiz boyunca dönem Uluslararası 
Başkanımızın hedefi doğrultusunda tüm farklılık-
larımızı hizmet yolundaki renklerimiz kabul edece-
ğiz.  O renkler bizim zenginliğimizi, hizmetteki çe-
şitliliğimizi simgeleyecekler. Her bir renk Zümrüdü 
Anka’nın eşsiz renklerini ifade edecek. Bu dünyanın 
tüm renklerini sevgiyle kucaklayacağız.

Ve bu dönemde geçtiğimiz tüm vadilerden sonra; 
İradesine hâkim olan, körü körüne bağlanmayan, 
düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağı-
na inanan, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini 
bilen, yalnız olmamayı tercih eden, dedikodu yap-
mayan ve en önemlisi egosunu eğiten ZÜMRÜDÜ 
ANKA’yı oluşturacağız. 

Unutmayalım;

FARKLILIKLARIMIZ RENKLERİMİZDİR!

En içten Lions Sevgi ve Saygılarımla.
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Nükhet Tuzlacıoğlu
118K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

Değerli Lionlar ve Leolar,

2019-2020 Hizmet Döneminde çıktığımız hizmet 
yolculuğunda 118-K Yönetim Çevresi Genel Yönet-
meni olarak, yeni döneme ve sizlere merhaba diyo-
rum. Dönemimizin Lions Camiasına, Türk Ulusuna 
ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. 

Yeni dönem demek her zaman yeni hedefler, yeni bir 
heyecan, yeni bir enerji, yeni bir yaklaşım, yeni bir 
takım oyunu demektir. Bu takımın üyesi olan, çıktı-
ğımız bu yolculukta bana yol arkadaşlığı edecek olan 
her bir Lion ve Leo benim için çok değerlidir. Dö-
nemimizde ilk hedefimiz “Hizmete Odaklanmak”tır. 
İnanıyorum ki; Lionlar ve Leolar sahip oldukları 
farklı bilgi, beceri ve deneyimleriyle toplumun fark-
lı kesimlerinin ihtiyaçlarının karşılık bulacağı fark-
lı hizmetler üretecekler, yani farklılıklarıyla hizmet 
edecekler, nerede ihtiyaç varsa orada olacaklardır. 

Diğer STK’ların üretmediği, üretemediği hizmetleri 
üretirken, 118-K Yönetim Çevresi Kulüpleri olarak 
bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük proje 
olan, Geleceğe Miras Projemiz; Lions, Nilüfer Be-
lediyesi, Ercan Dikencik Hasta Konuk Evi Proje-
mizi de Dönemimizin ilk yarısında tamamlamamız 
gerektiğini asla unutmayacağımıza, 31 Aralık 2019 
tarihine kadar bitirmek için elimizden gelen her şeyi 
hep birlikte yapacağımıza yürekten inanıyorum.

Biliyorum ki; farklı hizmetlere odaklanırken ara-
mızdaki dostluk bağlarını sıkılaştıracak, birbirimize 
daha çok sarılacağız. Üyelerimiz ve kulüplerimiz bir-
birleriyle daha çok iletişim kuracak, daha fazla ortak 
aktivite üretecek, daha çok kulüp ziyareti yapacak, 

böylelikle kocaman bir aile olmanın tadını daha fazla 
hissedeceklerdir. 

Dönem boyunca üyelik konusunda hedefimiz; önce-
likle var olan üyelerimizin memnuniyetlerini arttıra-
rak, kulüplerine bağlılıklarını güçlendirmek, sonra-
sında ise kulüplerimizi kendi yapılarına uygun yeni 
üyelerle, Yönetim Çevremizi ise donanımlı, katılımcı 
üyelerin oluşturacağı yeni kulüplerle zenginleştir-
mektir. 

Ben ve ekibim uzun süredir paylaşacağımız dönemin 
hazırlıkları ile meşguldük. Şimdiyse o güzel hazırlık 
sürecini hayata geçirme, yani hayallerimizi gerçek-
leştirme zamanı... Dönemler ve görevler gelip, geçer, 
kalıcı olan ise dostluklar ve yapılan hizmetlerdir. Sı-
fatlar sadece prosedürde işlerin daha kolay yürütü-
lebilmesi ve takımların daha başarılı olabilmesi için 
dönemsel olarak kullanılması gereken sözcüklerdir. 
İyi bir takım olmanın en önemli kuralı; takım ar-
kadaşlarını tanımak, dürüst ve çalışkan olmaktır. Bu 
adımların hepsinde siz takım arkadaşlarıma inancım 
sonsuzdur. 

Dönem boyunca, sevgi, saygı, hoşgörüyle, yeni üyeler 
ve yeni kulüplerle zenginleşip, gençleşerek, hepimizin 
gönüllü olduğunu unutmadan, ama gönüllülüğün de 
bir sorumluluk olduğu bilinciyle hizmet edeceğimize 
içtenlikle inanıyor, hepimize kolay gelsin diyorum.

Hizmetlerimizin ışığı yolumuzu aydınlatsın.

En derin Lion sevgi ve saygılarımla.
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Prof. Dr. M. Şevki Sözen 
118E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 

“Farklı Yaşamlara Dokunmak” 

Değerli Lion’lar Sevgili Leo’lar

Sözler insan gibidir. Ulaştıkça ruha şekillenir, güzel-
leşir. Hangi eğitimi almış olsanız da hangi kökten 
gelmiş bulunsanız da dokunduğunuz insan kadar 
canlanır yüreğiniz. 

İşte Lions yaşamı da böyledir. Farklı yaşamlara do-
kunabilmek, kalplerdeki kıpırtıyı hissedebilmek, 
yüzlerde ki o mutlu tebessümü görebilmek ve kar-
şılık beklemeden, böbürlenmeden insan olduğunu 
hissetmektir. 

Aynı görüş ve duyguda olduğum, dünyanın her köşe-
sinde bir uzantısı olan kocaman bir aile ile birlikte bir 
yıl süresince çalışma ve bilgi, deneyim, yol göstericilik 
ile liderlik yapma onurunu verdiğiniz ve hep birlikte 
çıktığımız bu yolda birlikte yürümeyi hedeflediğiniz 
için herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Uluslararası Başkanımız “ We Serve Through Diver-
sity” diyor. Farklılıklarımız ile Hizmet ediyoruz. 

Geçen yıl ilk yola çıktığımızda, 118 E olarak sloganı-
mız “Farklı Yaşamlara Dokunmayı” hedefliyoruz de-
miştik. 102 yılı aşan Uluslararası Lions Birlikleri de 
bu farkındalığı geliştirmek ve global düşünüp yerel 
uygulamalar yapmak için birleşti.

Biz; mükemmel bir organizasyonun Gönüller top-
luluğuyuz. Marka değerimizi yücelterek, üyelik he-
deflerimizi gözden geçirerek daha da güçlenecek ve 
varlığımızı daha da kuvvetlendirerek bizden sonra 
gelenlere devredeceğiz.

MD ortak projelerinde, Türk Lion‘ları ve Leo’ları 

olarak hareket edeceğiz. Yerel projelerde gönül birliği 
içinde Lions’u geleceğe taşıyarak, inovatif çalışmalar 
içinde olacağız. 

Leo kardeşlerimize bağlılığımız ise sınırsız. Onlarla 
işbirliği yaparak hedef ortaklığında sayısız başarıları 
yakalayacağımıza ve hizmetlerimizde en öne çıkaca-
ğımıza olan inancımız da sonsuz.

Dönemler 1 Temmuz’da başlar ve 30 Haziran biter. 
Bunun anlamı tüm hedeflerimize ulaşmak için sade-
ce 12 ayımız var. Sürdürebilir projeler içinde geleceğe 
ışık tutacak hedefler koyduk. Kuşkusuz ki; dönemin 
başlangıcı yaz mevsimi tatil programlarımız olacak-
tır. Dönem motivasyonumuzu “başkanlar okullarımız 
ve Liderlik kampımız ile sağlamışken bunu sinerjiye 
dönüştürmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. 

Işığımızı aldığımız Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk ‘ün düşlediği ülke olmamız için çok çalışma-
lıyız. Ayrıştıran değil bütünleştiren bir anlayışın top-
lumda yer etmesi, ortak dilin oluşturulması, çağdaş 
insan ve toplum önderleri olarak üzerimize düşen 
görevleri yerine getirme sözümüze her zaman sadık 
kalmalıyız.

Yeni hizmet dönemimize bu duygu ve düşünceler-
le mutlulukla başlıyoruz. Aslında hepimizin de aynı 
duygu ve düşünceler içinde olduğuna yürekten ina-
nıyor ve şimdi kucaklaşma, el ele verme, birbirimizi 
sözlerimizle ve davranışlarımızla yüceltme, olumsuz-
luklara arkamızı dönme ve çalışma zamanı diyerek 
herkese; En derin Lions sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. 
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Ahmet Ruhi Gönüllü
118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 

Sevgili Lion’lar ve Leo Kardeşlerim,

Enerjileri, Zeka ve hırsları sayesinde başarılı olmuş 
insanlar, yeteneklerini toplumlarının gelişmesi için 
kullanırlarsa ne olur? Sorusu ile yola çıkan Lions, 
Yüz Yılı aşkın bir zamanda insanlığa ve topluma 
hizmette tüm Dünya’da  Lider olduk. Bunun sonucu 
olarak, biz Lion’lar, her zamankinden daha güçlü ol-
malıyız, çağımızın   gerçeklerine uygun bir anlayışla, 
ülkemizin ihtiyaçları ve ulusal güvenliğimiz için daha 
çok çalışmalıyız. Bizim dünya görüşümüz gereği de-
mokrasiye ve çağdaş yaşama Sahip çıkmaya devam 
edeceğiz.  

Anlayışımız, 2019 – 2020 çalışma dönemimizin Ge-
nel Yönetmeni olarak şunu iyi biliyorum ki,  Liderlik 
makam yeri değildir ,  Liderlik aksiyon yeridir. Bu 
düşünce ile anlayışımız,

Yönetim çevremizin kulüpleri değil,  Kulüplerimizin  
yönetim çevresi olmaktır.  Bu nedenle biz Lion’ların 
görevi, devir aldığımız Dünyadan daha iyisini yarat-
mak, geleceğe daha iyi bir miras bırakacak insanların 
çoğalmasına katkı sağlamak  kadar basittir. Yani biz-
ler Dünya’yı değiştiremeyiz ama, Dünya’yı değiştire-
bilecek insanlara dokunabiliriz.  Hedefimiz, Sağlık, 
Eğitim ve Çevre gibi zaruri ve en temel seviyedeki 
bu hizmetlere her bireyin eşit olarak ulaştığı ve hak 
sahibi olduğu, Kadın ve Erkek cinsiyetlerinin eşit gö-
rüldüğü bir Dünya yaratmaktır. Hedefimiz büyüktür 
ama soru da gayet net.

Şimdi değilse ne zaman?  Bizler değilsek kimler? 

Saygı ve Sevgilerimle

T U R K E Y

11TEMMUZ // AĞUSTOS // EYLÜL 2019  |  L ION



İzmir Menemen Kubilay 
Lions Kulübü’nden; Güҫlü 
Ҫocuklar Güҫlü Yarınlar 
Serpil Güleçyüz, 2018-19 Dönemi Kulüp Başkanı

"Türk geleneğinde kadın arkadaştı, kadın anneydi, kadın 
sevgiliydi. Kadın tek başına bir devletti."
Ülkemizde her dört kadından biri okuma yazma bilmi-
yor. Her dört kadından biri şiddete uğruyor. Her dört 
evlilikten biri akraba evliliği ve ne yazık ki bu evlilikler-
den doğan en az bir çocuk engelli olarak dünyaya geliyor.
Bir başka vahim tablo da, ülkemizde resmi kaynaklarca 
tespit edilen 600.000 uyuşturucu bağımlısı var ve uyuş-
turucu kullanma yaşı nerdeyse 12 yaşına inmiş durumda. 
13-14 yaşlarındaki kız çocukları henüz çocuk yaşta evlen-
diriliyor. Bir taraftan kadına şiddet, yoksulluk ve işsizlik, 
öte yandan toplumu kemiren her türlü çürümüşlük. Asıl 
temelde yatan sorun, yoksulların ve eğitilmemiş bireyle-
rin tüm bunlara razı olması. Dini istismar ve yanlış eğitim 
sebebiyle ne yazık ki cehalet medya aracılığıyla övülüyor. 
Yanlış olan her davranış geniş kitlelere yayılıyor ve böylece 
normalleştiriliyor. Geleceğin aydınlık Türkiye‘si için umut 
çocuklarda ve onları yetiştirecek bilinçli annelerde.
118R Yönetim Çevresi 2018-19 Hizmet Dönemi‘nin Ocak, 
Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan; İzmir Valiliği, İz-
mir Menemen Kubilay Lions Kulübü ve İzmir Kadın Ku-
ruluşları Birliği‘nce ortaklaşa yürütülen "Güçlü çocuklar, 
Güçlü Yarınlar" Projesi, çocuklarımızın ve kadınlarımızın 
yaşamında bir pencere açmaya çalıştı. Proje kapsamında 9 
eğitimden oluşan bir eğitim serisi gerçekleştirildi.
İzmir Menemen Kubilay Lions Kulübü Başkanı Lion Ser-
pil Güleçyüz, kulüp üyesi Avukat Lion Melisa Lâl ve he-
kimlerimiz Prof. Dr. Hülya Ellidokuz ile Prof. Dr. Yasemin 
Başpınar tarafından verilen eğitimlerle, dört ay boyunca 
2500 kadına ulaşıldı.
Mesleklerinde uzman kişilerce hazırlanan eğitim faaliyet-
lerini kapsayan ve interaktif olarak uygulanan eğitim seri-
si; Aile İçi İletişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına 
Şiddet, Kadının Güçlenmesi, Kadına Şiddet Karşısında 
Yasal Haklarımız, Kanser Farkındalığı ve Hijyen konula-
rında verildi.
Bu eğitimlerin sonunda bir çok kadınımız, çocuklarıyla et-
kili ve yapıcı konuşma yollarıyla doğru iletişim kurma ve 
zamanlarını birlikte iyi değerlendirme, geleceklerini plân-

lama konularında bilinçlendiler, özgüven sahibi oldular. 
Her türlü haksızlığa karşı yasal haklarını öğrendiler. çağı-
mızın vebası kanser hakkında bilgilendiler. 
İzmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hayata 
geçirilen ve kadın-erkek-çocuk fark etmeksizin yoğun bir 
katılımla gerçekleşen eğitimler; Karabağlar Meslek Eğitim 
Merkezi, İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 29 Ekim 
Ortaokulu olmak üzere Halk Eğitim Müdürü Sayın Ha-
luk Karaca’nın destekleriyle yapıldı.
„Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar“ Projesi kapsamındaki eği-
tim faaliyetlerinden oluşan dosya, İzmir Valisi Sayın Erol 
Ayyıldız‘a yapılan nezaket ziyaretinden sonra İl Sosyal Etüt 
ve Proje Müdürlüğü‘ne 18 Nisan tarihinde teslim edildi.
„Bir kadını eğitirseniz tüm toplumu eğitirsiniz.“
Bir erkeği yetiştirirseniz bir kişiyi yetiştirmiş olursunuz. 
Ama bir kadını eğitirseniz tüm toplumu eğitmiş olursu-
nuz. Bugün yetişen kız çocukları, geleceğin çok daha par-
lak ve aydınlık Türkiye‘sinin anneleri olacaktır.
„Millette efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hiz-
met eden, onun efendisi olur“ diyen Yüce Önder Atatürk, 
Lions ruhunu ve karşılıksız hizmet anlayışını ne güzel 
özetlemiştir. Kadının kendi bireyselliğini yaşaması, kade-
rine razı olmaması için bilinçlenmesi gerekir. Bu da ancak 
eğitimle mümkün olur.
Baş tacı kadınlarımız; kadın ve çocuk eğitimi, meslek 
edindirme, halk sağlığı üzerine farkındalık çalışmaları, 
kültür-sanat alanında kadın emeğini destekleyici etkinlik-
lerin artmasıyla birlikte Türk Lions’unun desteğiyle daha 
da gün ve başarı kazanacaktır.

12

T U R K E Y

L ION  |  LIONSTURKIYE.ORG



Kültür Lions’tan
Kültür Lions çalışmaya devam ediyor…

Leo kulüplerinin düzenlediği “Küçük Kalpler Büyük 
Umutlar” kampanyasına 20 öğrenci için kırtasiye mal-
zemesi temininde destek olundu.

İhtiyaç sahibi bir ailenin bebeğine 6 aylık mama temin 
edildi.

Yılbaşında Leoların “Bir Dilek Tut” aktivitesinde bir 
çocuğun dileği gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Mevlana İlkokuluna 20 öğrenci için el örgüsü 
atkı, bere, eldiven, çorap, diş fıçası ve macunu, okuma 
kitapları, oyun hamuru, pastel boyalar ve gofret gönde-
rildi.

Çocuk Kanserleri Komitesinin temin etmek istediği 5 
başlıklı mikroskop için 500 TL katkıda bulunuldu.

Çocuklara Yönelik Hizmetler Komitesinin düzenlediği Kocamustafapaşa Sevgi Yu-
mağı ziyareti yapıldı. İhtiyaçları olan biberon, kolonya, krem, ıslak mendil, çocuk bezi, 
bisküvi gibi malzemeler götürüldü.

Sultangazi İlköğretim okulundaki öğrencilerine 10 Kasım töreninde giymeleri için 
yaptırılan tişörtlere 4 adet ile katkıda bulunuldu.

Açlık Komitesinin ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlediği çalışmaya 
her ay bir aile için destek oluyoruz.

Çocuklu bir aileye sinema bileti ve hamburger hediye ederek eğlenceli bir gün geçir-
meleri sağlandı.

Bir arkadaşımız ameliyat olması gereken  kanser hastasına ameliyatı için 5000 TL 
yardımda bulundu. 

Didem Şahin, İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü Başkanı

İzmir Çeşme Metropolis Lions Kulübü ve İzmir Per-
gamon Lions Kulübü olarak, Karşıyaka Zeki Şairoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gördü-
ğümüz büstü Ata’mıza hiç yakıştıramadık. Türk Lionu-
nun bir görevi olarak gördüğümüz konuda neler yapa-
bileceğimizi düşündük. 

Yaklaşık bir yıl süren çalışma kapsamında, 118R Plan-
lama Kurulu Üyesi Lion Yakup Özdanon’un da giri-
şimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni büstün 
yapılmasına yönelik izin alındı, Lion ve Lion Dostla-
rımızdan büstün yapımına yönelik 40.000 TL maddi 
destek sağlandı ve son olarak 1 Mart 2019 tarihinde 
standartlara uygun ve Ata’mıza yakışır büstün açılışı, 
Konsey Başkanımız Sayın Lion Nasuhi Öndersev’in de 
katılımıyla, gerçekleştirildi. 

Türk Lionu Ata’sına Yakışanı Yaptı
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Türkiye’de her yıl yaklaşık 3500 çocuk kanser ta-
nısı almaktadır. Bu çocukların yaklaşık %10’unu 
nöroblastoma vakaları oluşturur. Yani her yıl Tür-

kiye’de yaklaşık 350 çocuk nöroblastoma tanısı almaktadır. 
Nöroblastoma sıklıkla erken çocukluk çağında görülen ve 
sempatik sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bir tü-
mördür. Türkiye’nin toplam nüfusuna oranla genç nüfusu 
fazla olduğu için, birçok Avrupa ülkesine göre daha sık bu 
hastalıkla yüzleşmekteyiz. Hastalığı ortadan kaldırabilmek 
ya da azaltabilmek için nedenlerinin anlaşılmasında mo-
leküler incelemelere gereksinim vardır. Bu amaçla daha 
kesin, daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir moleküler 
incelemeler yapabilecek teknik donanımlara gereksinim 
duyulmaktadır. Türkiye’de kanser araştırma, tarama, tanı ve 
tedavi maliyetlerinin oldukça yüksek oluşu, hasta ve hasta 
yakınları için önemli bir engel teşkil etmektedir. Çocukluk 
çağlarında görülen kanserlerin çoğunlukla tedavi edilebilir 
olduğunu biliyoruz. Ancak pek çok çocuk ve ergen; geç 
tanı, doğru ve kaliteli tedaviye erişim yetersizliği, maddi 
olanaksızlıklar, yanlış tedavi ve mevcut tedavi protokolle-
rinin çağımız modern tıbbının gerisinde kalması sebebiyle 
hayatını kaybediyor. Bu, çok üzücü ve çaresiz durum umu-
yoruz ki değişecektir.
Lion’lar Harekete Geçti: LCIF Standart-Eşleşme Hibe 
Projesi
Uluslararası Lions Kulüpleri 118R Yönetim Çevresi çatı-
sı altında, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Te-
mel Onkoloji Anabilim Dalının talepleri ile hastanenin 

Kaybedilen zaferler zamana karşı 
yenik düşenlerindir. Benim umut dolu 
balonlarım var zamana karşı birer 
birer uçurduğum ve ben;

UMUTLARIMLA 
BÜYÜYORUM
118R Lions Kulüplerinden LCIF Ҫocukluk 
Ҫağı Kanserleri - Nöroblastoma Projesi
Faika Evrim Uysal, 118R, LCIF Koordinatörlüğü Üyesi

ivedilikle ihtiyaç duyduğu 
yeni nesil dizi analiz cihazı 
(NGS) ve ilgili ekipman ile 
malzemelerin satın alınması 
için Lions Kulüpleri hareke-
te geçti.
İzmir Menemen Kubilay 
Lions Kulübü’nün önderli-
ğinde, İzmir Alaybey, İzmir 
Aliağa, İzmir Bayraklı Sm-
yrna ve İzmir Phokaia Lions Kulüplerinin ortaklığında 
gerçekleştirilen Çocukluk Çağı Kanserleri Projesi için 
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’na gönderilmek üzere 
bir LCIF proje dosyası oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl hibe 
başvurusunda bulunulan projenin; altyapı hazırlık, yazım 
ve başvuru, işlem görme, ödüllendirme ve onay, yerel katkı 
bulma, uygulama ve kapatma aşamaları bu yıl içerisinde ta-
mamlandı. Her safhası olumlu sonuçlanan projenin ayrıca 
kampanya süresince Lion’lar tarafından düzenlenen çalış-
maların tümü ortak bir emeğin ürünüdür. Uzun soluklu ve 
titizlikle hazırlanan proje için sosyal ve kültürel etkinlikler 
ile bağışçılardan toplanan 35 Bin Dolarlık yardımlara ilave 
olarak LCIF’ ten 100 bin dolarlık katkı sağlandı.
118R Yönetim Çevresi, 2017-18 Dönemi Genel Yönet-
meni Hayri Tuna Yükselen’in liderliğinde “Omuz Omuza 
Hizmet” sloganı ile başlatılan LCIF çocukluk çağı Kanser-
leri Projesi, nam-ı diğer Umutlarımla Büyüyorum projesi, 
2018-19 Dönemi Genel Yönetmeni Zeynep Kocasinan’ın 
hizmet bayrağını teslim almasıyla “Tek Kalp” olarak, hepsi 
birbirinden değerli Lion’ların olağanüstü çabaları ve des-
tekleri ile geçtiğimiz aylarda hayata geçirildi.
NGS (Next Generation Sequensing) Illumina Miniseq 
System dizi analiz cihazı ve bu cihazın çalışabilmesi için 
kanser türünü hedef alan paneller, analiz testleri, kontrol 
kitleri ve manyetik standın satın alımı için oluşturulan 
finansman neticesinde, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Laboratuvarına NGS Ünitesi’nin oluşturulması için ge-
rekli olan her türlü teçhizatın temini sağlandı. Uluslararası 
Lions Kulüpleri Başkanı Gudrun Yngvadottir’in de katıl-
dığı törenle cihazlar hastaneye teslim edildi.
Ülke geneli düşünüldüğünde tüm nöroblastoma olguları, 
moleküler incelemeler için İzmir Dokuz Eylül Üniversi-
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tesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı-
na gelmektedir. Bu da demektir ki, NGS Analiz Ünitesi 
sayesinde nöroblastoma kanseri başta olmak üzere diğer 
çocukluk çağı kanserlerinin tanısında ve tedavi protokolle-
rinde ciddi gelişmeler sağlanacaktır. NGS cihazının kanser 
türlerine göre panel ve kitleri değiştiğinde daha fazla ço-
cukluk çağı kanserlerinde ve hatta erişkin kanserleri için 
de kullanılabilecektir. 
LCIF hibesi desteği ve Lions Kulüplerinin ortak çalışma-
ları sayesinde, söz konusu bu proje ile her yıl 500’den fazla 
hayata doğrudan yarar sağlanacaktır. Erişkin çalışmalarla 
birlikte yılda 3000 hasta üzerinde genetik analizlerin ya-
pılması ön görülmektedir. Nöroblastoma kanseri tanısı 
konulan 200 hasta çocuk, lösemi tanısı konulan 500 hasta 
çocuk ve diğer kanser türlerinin tanısını alan 500 hasta ço-
cuk üzerinde tedaviye yönelik ileri düzey analizlerin yapıl-
ması amaçlanmaktadır. Türkiye genelinde, merkeze uzak 
olan bölge ve şehirlerde yaşayan hastalardan solit doku ve 
kan örnekleri alınarak soğuk zincir ile şehirlerarası tedavi 
modeli uygulamasına da ayrıca başlanılacaktır. Bu ve bu-
nun gibi adımlarla Türkiye, gerekli protokolleri oluşturarak 
tüm eksikliklerini aşacak, bilimde ve kanser hastalığı ile 
mücadelede daha kaliteli ilerlemeler gerçekleştirilecektir.
“BİZ” Olma İnancıyla Güç Birliği Yaratmak
Proje başlamadan önce Lion’lar şunu biliyordu ki; Tür-
kiye’de özellikle çocuk kanserlerinde NGS gen analizleri 
yapılamamakta ve maddi durumu elverişli hastalar yurtdı-
şında tedavi edilirken, hastalığın tanısının konmasının bile 
zor olduğu pediatrik kanser hastaları daha yolun başınday-
ken kaybedilmekteydi.
Çocuk kanserlerinin erken tanısı ile tedavisini sağlayabil-
mek için projenin koordinatörü ve İzmir Menemen Kubi-
lay Lions Kulübü Başkanı Serpil Güleçyüz ve proje ekibi, 
iki sene boyunca özverili çalışmalarda bulundular. Tanı, 
tedavi kararı ve takibinde kullanılacak, moleküler incele-
melerin etkin yapılması için, yeni nesil dizi analiz cihazı ve 
ilgili ekipmanları yurt dışından satın alınarak Türk sağlık 
sektöründeki önemli bir ihtiyacın çözümüne olanak yarat-
tılar.

Projede aktif olarak 80 Lion görev aldı. Lion’ların birlik-
teliği sadece adı geçen kulüp ve üyelerince sınırlı kalmayıp 
bölgede yer alan diğer kulüplerin işbirliği ile büyümüş ve 
adından söz ettirdi. Projenin hazırlık safhasından itibaren 
bir yol haritası oluşturmak adına çalıştaylar düzenlendi. 
Lions dostları ve Lions Kulüplerinin destekleri ile birçok 
gelir getirici etkinlikler (konserler, sergiler, internet üze-
rinden bağış kampanyaları) organize edildi. Tüm bunların 
yanı sıra çocukluk kanserlerinde Lion’larda ve toplumda 
farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi farkındalık etkinliği 
(sulaltında ve çölde pankart açmak) yapılarak her etkinlik 
ve toplantıda tam olarak 1001 tane sarı kurdele dağıtımı 
gerçekleştirildi. Projeye dair görseller ve yazılı metinler ha-
zırlanarak dijital medyada sunularak yerli ve ulusal basında 
yayımlandı. 
LCIF’ten elde edilen hibe, gelir getirici aktiviteler ve yerel 
bağışlar ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesin-
deki sağlık uzmanlarının yönlendirmesiyle ile desteklenen 
Lion’lar, projenin başarısının ayrılmaz birer parçasıdırlar. 
Lion’lar ve Lion dostları BİZ olmanın gücüyle toplu-
mumuzun sorunlarına karşı nasıl hareket edeceklerinin 
bilincindedirler. Lions Kulüplerini bu projede birleştiren 
kanser hastası çocuklarımız, umuyoruz ki tedavileri neti-
cesinde büyük bir oranda şifa elde edecektir.
Farkındalık Yaratma ve Marka Proje Oluşturma İhtiyacı
Projenin tanıtımı ve Lion’lar tarafından topluma duyurul-
ması amacıyla marka bir proje yaratılmasına gereksinim 
duyuldu. Ayrıca Türkiye’deki yerli ve yabancı sivil toplum 
kuruluşlarından fon temini sağlamak amacıyla projenin 
önemini vurgulayan ve dikkat çekiciliğini arttırmak için 
özenli bir alt yapı çalışması yürütüldü. Projeye ait özgün 
isim, motto, logo tasarımı, sinyal müziği, özlü sözlü kart-
postallar, afiş ve posterler, dijital ve basılı etkinlik daveti-
yeleri, power point sunumları, sarı kurdeleler, sticker’lar, 
rozetler, uçan balonlar, sponsorluk dosyasına konulabilecek 
her türlü basılı görseller ile basın ve teşekkür bültenlerin-
de yer alan görseller ile toplumda etki yaratma önemsendi. 
Böylece projenin ses getirmesine ve birçok kesim tarafın-
dan ilgi duyulmasıyla sponsorluk görüşmelerinin etkili ol-
masına olanak tanımıştır.
Dünyamızın İhtiyaçları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Gücü
Dünyamızın ihtiyaçları her gün artmaya devam ediyor. 
LCIF, Lions Kulüpleri‘nin projelerine destek vererek Li-
on’ların hizmetlerini güçlü kılıyor. Lion’ların güçlü bir kü-
resel vakıf tarafından destekleniyor oluşu, Lion’ları daha 
çok motive ediyor ve global hizmet alanlarında gerçek ve 
kalıcı değişimler yaratmak için birlik ve beraberlik duygu-
su ile hareket etmelerine olanak sağlıyor.
Uluslararası platformda bu ortak başarının ödüllendiril-
mesi ve bu vizyonun bir parçası oldukları için gururlu ve 
mutlu olan Türk Lions’u, ülkemize yapmış oldukları bu 
değerli katkı için LCIF’e teşekkür ediyorlar.
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Neşeli Ben

Ben 3 yaşında bir çocuk. Mutlu, 
meraklı ve Cesur hissetmesi ge-
rekiyor. Bunun yerine devamlı 
oalrak yüzünde kızgın bir ifade 
var. Çok nadir güldüğünü görü-
yoruz. Buna ilave olarak yürü-
mekte zorluk yaşıyor, motor ha-
reketlerinde gecikme görülüyor. 
Sıklıkla çevresindeki nesnelere 
çarptığını gözlemliyoruz. Ağlama 
ve öfke nöbetleri ile duyguları-
nı ifade etmeye çalışıyor. Ben’in 
ailesi davranışsal ve fiziksel ge-
lişimi konusunda kuşkulu ve ne 
yapacaklarını bilmedikleri için 
ona yardımcı olamıyorlar. Aslında 
bilmedikleri Ben’in dünyayı onlar 
gibi net göremediğiydi.

Ailesinin bu konuda bazı şüheleri 
vardı ancak onu bir göz doktoru-
na götürebilecek maddi imkan-
ları yoktu. Daha sonra Sight for 
Kids’i duydular. Sight for Kids, 
Lions Uluslararası Yardım Kuru-
luşu ve Johnson & Johnson Visi-
on arasındaki ortaklık ile doğan 
ve okul çağındaki çocukların göz 
sağlığı ile ilgili çalışan bir orga-
nizasyondur. Kenya’da bulunan 
Sight for Kids, Ben’in evi Kisumu 
şehrine yakın bir yerde batı Ken-
ya’da bir yardım kampı kuruyor ve 
Ben buraya özel bir muayene için 
getiriliyor. Bazı testlerden sonra 
doğuştan bir katarakt oluşumu 
yüzünde sağ gözünün tamamen 
kör olduğu ortaya çıkıyor. Bunun 
yüksek ihtimaller doğuştan oldu-
ğu düşünülüyor. 

Ben’in ailesi Lions’lar tarafından 
kurulan SightFirst Göz Hasta-

Sight for Kids, Güçlü Bir Ortaklık
Jamie Konigsfeld

Çeviren: Gülşah Sağbaş

nesi’ne hiçbir masraf olmaksızın 
ameliyat edilmesi için getiriyorlar. 
Cerrah gözünde bulunan kata-
raktı temizliyor ve Ben’in görüşü 
üzerindeki o kara bulut kalkıyor. 
Ben’in ameliyattan sonra gözlük 
kullanması gerekiyor. Bunun için 
de ailesinden hiçbir ücret alın-
mıyor. Ben, gözlüklerini ameli-
yat sonrasında ilk defa taktığında 
yüzündeki kızgın ifade gidiyor ve 
Ben gülümsüyor. Sonrasında ise 
kahkahalar atmaya başlıyor. Muh-
temeldir ki hayatından ilk kez bu 
kadar net dünyayı görebiliyor.

Dr. Tanvi Shah, Sight for Kids 
Kenya Uzman Optometrist ve 
Hastane Kurul Üyesi, bir çok in-

sanın göz sağlığı hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmadığını belirti-
yor. Özellikle çocuklarda bu du-
rumun daha kötü olduğunu, kimi 
zaman çocuklardaki göz sağlığı 
sorunlarının teşhis edilemeden 
hayatlarına devam ettiklerini söy-
lüyor. Bunun sebebi elbette ki ye-
tersiz maddi kaynaklar ve bir göz 
sağlığı kuruluşuna erişilebilirlik 
sorunudur.  

Bu program sayesinde Ben’in tüm 
dünyası değişti. Yaramaz bir ço-
cuk olmaktan sağlıklı ve yaşıtı ço-
cuklarının yaptıklarını yapabilen 
bir çocuk haline geldi. Dr. Shah 
aslında Ben’in son derece neşeli 
bir çocuk olarak tarif ediyor.

Yaklaşık	19	milyon	çocuk	görme	bozukluğuna	sahiptir.	
Bunlardan	3’de	2’sinin	sadece	gözlük	kullanımı	ile	çö-
zülebilecek	olan	sorunları	bulunmaktadır.

Ben, operasyondan önce Dr. (Lion) 
Tanvi Shah ile beklerken.

Ben yeni dünyasında oynarken. Teşek-
kürler Sight for Kids.
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Çocuklar İçin ortaklık

Sight for Kids, 2001 yılından beri Lions Uluslararası Yardım Kurulu-
şu ve Johnson & Johnson Vision arasındaki ortaklık ile doğan ve okul 
çağındaki çocukların göz sağlığı ile ilgili çalışan bir organizasyondur. 
Bu program yerel göz sağlığı uzmanları ile Lionların desteği sayesinde 
bir araya gelmekte ve gönüller tarafından yapılan göz taramalarını dü-
şük gelir grubu okullarda yapmaktadırlar. Aynı zamanda bu okullardaki 
öğretmenleri göz sağlığı konusunda eğitmektedirler. Büyük bir sorun 
görüldüğünde bu program çocukları doktor muayenesi için yönlen-
dirmektedir. Çoğu zaman gözlük ile çözülebilen sorunlar olduğu gibi 
Ben’in durumunda yaşandığı gibi doğuştan gelen tedavisi zor göz rahat-
sızlıkları da olabilmektedir.

Sight for Kids önceleri Asya’da bir kaç program ile başlamıştır. Son yıl-
larda ise Lionlar, LCIF ve Johnson & Johnson Vision’un arasında bu 
güçlü ortaklık ile Türkiye, Çin ve Kenya’da başka şehirlere de ulaşmış-
lardır. Bugünkü hali ile organizasyon, tüm dünyada okullarda genel göz 
taraması yapan en büyük organizasyondur. 

Yerel olarak Lionlar bu programda önemli ortaklardır. Yerel göz sağlı-
ğı uzmanlarını bularak, sağlık bakanlıklarından gerekli izinlerin alın-
ması ve hastanelerin kurulması konusunda destek olmaktadırlar. Aynı 
zamanda aileleri çocuklarının göz sağlığına dikkat etmeleri konusunda 
bilinçlendirmekte ve bu sırada ailelerden maddi endişeleri olmaksızın 
bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamaktadırlar.

Paylaşılan Değerler

Sight for Kids organizasyonunun bu hızlı büyümesi Lions ve Johnson & 
Johnson Vision arasındaki ortak değerler olması ile açıklanabilir. John-
son & Johnson Vision yerel halkın gelişmesinin global sağlık sorunları-
nın çözülmesi ile olabileceğini düşünüyor; “daha iyi görmelerine yardım 
etmek, daha iyi anlaşmak, daha iyi yaşamak için”. Lionlarda kendilerini 
“körlerin şövalyesi” gibi ulaşılmayan bölgelerde körlük ile savaşmaya 
adamış bir yardım kuruluşudur.

“Görme yeteneği bizim yaşamın güzel anlarında hayata bağlanabilme ve 
birbirimize bağlanabilmemiz sağlar. Johnson & Johnson Vision’da bizler 
çok güçlü bir amaç için bir aradayız. Global olarak göz sağlığı problem-
lerini değiştirmek.” diyor şirketin başkanı Shlomi Nachman. “Bu ne-
denle her gün göz sağlığı uzmanları ile yeni teknolojiler üzerine çalışıyor 
ve insanları göz sağlığı sorunları ile ilgilenmek konusunda bilinçlen-
dirmeye uğraşıyoruz. Genç hastalarımız koruyarak, görme yeteneklerini 
tekrar kazandırarak, büyüyor, oynuyor ve öğreniyoruz. Onlarla her aşa-
mada birlikte oluyoruz. Beraber görüşle birleşen bir dünya yaratıyoruz.” 

Organizasyon 18 yıllık ortaklıkları süresince; yılda 2 milyon çocuğa ula-
şarak, son dönemde 30 milyon hastayı geçmiştir. Johnson & Johnson 
Vision’in hem maddi hem de çalışanların liderliği ve konu ile ilgilen-
mesi sayesinde yerel Lionlara büyük destek olmuştur. Böylece başarıda 
çocuklara bir şans daha verebilmişlerdir. 

2001 yılından bu yana 
başlıca yaptıklarımız;

•	 10 ülkede 30 milyon 
çocuğa tedavi,

•	 170,000 öğretmen 
eğitildi,

•	 600,000’in üzerinde 
çocuk hiçbir ücret 
alınmaksızın kritik göz 
rahatsızlıkları için tedavi 
edildi,

•	 Johnson & Johnson 
Vision tarafından yerel 
destek ile $4.5 milyon 
dolar destek alındı.

Gelecekte Yapılması 
Planlananlar

30 milyon çocuk için önü-
müzdeki 18 yıl içerisinde 
sırada ne var? LCIF ve 
Johnson & Johnson Vision 
2021 yılı itibariyle tedavi 
ettiği çocukların sayısını iki 
katına çıkararak, tüm dün-
yada 1 milyonun üstünde 
çocuğu tedavi etmeyi he-
deflemektedir.

Sight for Kids gönüllüsü Tayland’da bir 
çocuğun göz muayenesini yaparken gö-
rülüyor.
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Lions, 19 Mayıs’ın 100. 
Yıldönümünde Samsun’daydı...
Ersin Başar, 118U	Atatürk	ve	Cumhuriyet	Etkinlikleri	Kuzey	Komite	Başkanı
Özlem Şimşek Karşı, Samsun	Atakum	Lions	Kulübü	Başkanı
Suat Çağlar Karaman, Samsun	Lions	Kulübü	Başkanı

Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönü-
müne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve guru-
runu hep birlikte Samsun’da yaşadık. Mustafa 

Kemal ve Silah Arkadaşlarını, özgürlük mücadelemizin 
başladığı iskelede, Tütün İskelesinde 100  yıl önceki 
coşku ile karşıladık. 

Ülkemizin dört bir yanından gelen Lion, Leo ve dost-
larımız ile 18-19 Mayıs günleri coşku ve gurur dolu bir 
hafta sonu yaşadık. 

İlk gün, Panaroma 1919 Müzesi, Bandırma Vapuru, 
Amazon Adası ve Köyü, Teleferikle Amisos Tepesi 
ziyareti ile başlayan gezimiz Orta Doğu Teknik Üni-

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir 
duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar, kalktı 
takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. 

    Cahit Külebi



versitesi Türk Halk Bilimi Topluluğu Gösterisi 
ile devam etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Sanat Merkezinde Senaryosunu, Ceyhun Atuf 
Kansu’nun Kitaplarından yararlanarak Işık 
Kansu’nun yazdığı “Bağımsızlığın Ateşi“ isimli 
senaryolu Halk Oyunları ve Halk Müziği Gös-
terisini izledik. İlk günün akşamında, o yılları 
anımsatan görkemiyle ‘19 Mayıs 100. Yıl Balo-
su’nda hep birlikteydik. 

19 Mayıs Pazar günü tören günüydü... Otelden 
sabah çıkarak Tütün İskelesine gittik. Resmi tö-
rene katıldık. Burada Atatürk’ün Samsun’a ayak 
basışı temsili olarak canlandırıldı. Ardından 
Konsey Başkanımız, Başkan Yardımcımız ve 
Genel Yönetmenlerimiz’in önderliğinde, Ata-
türk anıtına çelenk koyduk ve saygımızı ifade 
ettik. Ardından grup olarak Gazi Müzesi ve 
Kent Müzesini ziyaret ettik. Ve tabii ki Türk 
Yıldızlarının Gösterilerini izledik. Samsun Se-
malarında ışık saçtılar.

Törenlere Oya Sebük, PID, Hayri Ülgen, PID, 
Nasuhi Öndersev, CC, Ahmet Rasim Öztürk, 
VCC, Genel Yönetmenlerimiz; Adnan Babür 
Gündüz, Nuran Uzlu, Sina Mengi, Ertuğrul 
Yıldız, Dursun Özbey ile birlikte Genel Yö-
netmen Yardımcılarımız, Geçmiş Genel Yönet-
menlerimiz ile ülkemizin dört bir yanından ve 
KKTC’den gelen Lion ve Leo’lar ile dostları-
mızdan oluşan kalabalık bir grup katıldı.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ; 
“Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru 
yürümekteyiz. Bende bu inancı Yaşatan kuv-
vet, yalnız azim, memleket ve millet hakkında-
ki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, 
ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde, sırf vatan 
ve hakikat aşkı ile ışık serpmeye çalışan bir 
Gençlik gördüğümdür…” diyerek, Cumhuriye-
ti Gençlere armağan ve emanet ettiği, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız 
Kutlu Olsun. 

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ve silah arka-
daşlarını, şükran, minnet ve saygı ile anıyoruz...

İzmir Belkahve’den

İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü, kuruluşunun 
1. Yıldönümünde  “Üşüyen Bedenleri, Ayakları Isıta-
lım” projesi kapsamında, okulların müdürleri ve mahalle 
muhtarlarıyla belirlenen çok ihtiyaç sahibi ailelerin ço-
cuklarına, mont ve bot yardımı yaptı. Kulüp, proje kap-
samında ilk hizmetlerini Bornova Kavaklıdere Köyü’ne 
bağlı İlköğretim okulunda okuyan, anasınıfı ile birlikte 
ilk ve ortaokul öğrencilerine sundu. Lions Kulübü Baş-
kanı Şükriye Gökçen Kavcar, üyeler ve sponsorlarla be-
raber ilk etapta çok muhtaç ailelerin 100’ü aşkın çocu-
ğuna yapılan desteğin aynı gününde, 500 öğrenciye de 
“Açlıkla Mücadele” kapsamında lokma döktürüldüğünü 
belirtti. Okul bahçesinde yapılan aynı etkinliği fark-
lı okullarda da devam ettireceklerini belirten Kavcar, 
“Din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin çocuklarımıza 
ve daha yaşanabilir bir dünya adına hayatlarına ufak da 
olsa bir katkı yaparak dokunmak istiyoruz. Belkahve 
Bornova Lions Kulübü olarak çocuklar önceliğimiz ve 
geleceğimizdir, düşüncesiyle hareket ediyoruz” diye ko-
nuştu. İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü Yönetimi 
tarafından düzenlenen hizmet projelerinin, “Nerede bir 
ihtiyaç varsa orada bir Lion vardır” ilkesiyle devam ede-
ceği bildirildi.

İzmir Belkahve Bornova Lions Kulübü, her türlü şiddet 
görmüş kızlarımız yararına, eksiklerini gidermek için, 
Bowling Turnuvası aktivitesini 10 Kasım da gerçekleş-
tirdi. 
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Cassandra Rotolo

Çocuğunuzla birlikte, bozkırda, 
kızgın güneşin altında, içmek, 
yemek yapmak, banyo yapmak 
ve ürün yetiştirmek amacıyla 
su bulmak için saatlerce 
yürüdüğünüzü hayal edin. Sizin 
için, üç mil yolculuk yorucu ancak 
normal bir durumdur ancak beş 
yaşındaki kızınız için küçük alnını 
ter içinde bırakan ve dünyanın 
su sıkıntısı çeken bölgesinde 
yaşamanın zorluklarını ortaya 
çıkaran zahmetli bir yolculuktur.

Yürümekten bitkin bir şekilde 
kumlu bir nehir kıyısına geldiğinizi 
düşünün. Annelerin çocuklarını 
yıkadığı çamurlu suyu evlerine 
taşımak için nasıl zorlandıklarını 
hayal edin. Çocuğunuzun 
gözlerindeki sinekleri kovalarken  
onun okula gitmesini, okumayı 
ve yazmayı öğrenmesini ister, 
böylece kendisi için daha iyi bir 
gelecek oluşturabileceğini hayal 
edersiniz. Ama ona su getirme 
işinin geri kalan kısmına yardım 
etmesi için ihtiyacınız vardır. 
Dönüş yolculuğunda gerekli 
olan enerjiyi toplamak için köylü 
arkadaşlarınızla biraz sohbet 
ederek dinlenirsiniz.

Yarın her şeyi tekrar yapacağınızı 
bildiğinizi hayal edin. Fakat şu an 
sadece bugüne odaklanabilirsiniz. 
Çünkü bugün suya ihtiyacınız 
vardır.

Çare Su Gibi Akar
15 yaşındaki Valentina Matiku 
için bu senaryo hayal değil 
hayatının gerçeği idi. Ancak, 
Lions Uluslararası Kulüplerinden 
(LCIF) gelen  77.000 dolarlık 
bağışla ve kendilerine ve kıtalarına 
yakın Lionsların çabaları ile 

Çeviren: Aslı Simin Kalkın

LCIF Tanzanya’daki Ağır Yükü 
Hafifletiyor

LCIF’ten fon sağlamak, Matiku gibi 
insanlara sağlıklı su ulaştırmakta etkili 
olmaktadır. 

Mwita, okulunun su deposunun 
köyündeki herkese temiz su 
sağlamasından gurur duyuyor.

Matiku ve köyündeki diğer insanlar 
artık o korkutucu uzun yürüyüşleri 
yapmak zorunda değil. Nerede ihtiyaç 
varsa Lions orada!

Avusturya’daki Lionlar, Tanzanya’daki 
temiz su kıtlığını öğrendi ve yerel 
Lionlara ulaştı. 18 Tanzanya Lions 
kulübü, kar amacı gütmeyen SEI 
SO FREI ile birlikte, bazı kırsal 
topluluklarda suya erişimi genişletmek 
için LCIF bağışını kullandılar. 
Geçimlerini büyük ölçüde çiftçilikle 
sağlayan bu topluluklar günlük yaşam 
için ihtiyaç duydukları temiz suyu 
almak için sürekli mücadele ediyorlar.

Bu “Yaşam Ülkesi” projesi yaklaşık 
dokuz ay sürdü ve bu sürede üç kuyu 
kazıldı ve Mara bölgesine altı su 
deposu inşa edildi. Ekipler inşaat 
konusuna odaklanırken, gönüllüler yeni 
tarım ve balık yetiştiriciliği ekipmanları 
kullanmak için yerlileri eğitmek 
üzerine işe koyuldular. Proje, bölgedeki 
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yaklaşık 5.000 kişi için su kıtlığı yükünü azalttı ve 
çiftçilik verimini arttırdı ve bunun etkisi nesiller boyu 
hissedilecek.

Kendi Sözleriyle
Sayıları kaybetmek kolaydır: LCIF’den 77.000 ABD 
Doları, iki ülkeden Lions, 5.000 yararlanıcı, altı tank, 
üç kuyu, vb. Ancak, bir bağışın başarısının gerçek 
gücü etkisinde yatmaktadır. Bu etki belki de en iyi 
şekilde  onu her gün hisseden insanlar tarafından dile 
getirilmektir.

Matiku “Köyümde [kuyuya sahip olmak] bir kurtarıcı” 
diyor. “Hayvanların da içtiği barajdaki yüzey suyunu 
almak için çok uzaklara giderdim.” LCIF bağışçılarının 
cömertliği sayesinde Matiku ve ailesi artık temiz suya 
kolayca erişebiliyor. Artık Matiku, işleri yerine eğitime 
odaklanabiliyor.

13 yaşındaki Mwacha Mwita, LCIF bağış projesinin 
köyündeki yaşam kalitesini ne kadar arttırdığını 
görüyor. Artık ağaçları sulamak, yemek pişirmek 
veya tabakları yıkamak için uzun mesafelerde su 
taşımak zorunda olmadığı için minnettar. Mwita 
“Okulda olmaktan hoşlanıyorum çünkü tanktan su 
içebiliyorum” diyor.

Bu Hizmetten Daha Fazla Güç Alın
Hizmet ettiğin tüm nedenlerden dolayı, 
lütfen destek verin.

Kampanya 100 için 
verdiğiniz 100 ABD 
Doları (haftada sadece 2 
ABD Doları) ile, LCIF 
Güçlendirme Servisi 
sayesinde, 14 kişinin 
temiz suya erişimini 
sağlayabilirsiniz! 
Valentina Matiku ve 
Mwacha Mwita gibi 
genç kadınlar size 
güveniyorlar. Bağış 
yapmak ve bunun gibi 
insani çabaların gelecek 
nesiller için devam 
etmesini sağlamak için  
lcif.org/donate adresini 
ziyaret edin.

Dünyamızın karşılaştığı zorluklar arttıkça, 
onlarla mücadele etme kapasitemiz de 
artacaktır. Gelecek vaat eden, daha da 
büyük bir hizmet etkisi yaratmak için, 
LCIF - vakfınız - Kampanya 100: LCIF 
Güçlendirme Servisi’ni tanıttı.
Üç yıl sürecek LCIF tarihinin en iddialı 
fon sağlama çabası olan Kampanya 
100, 300 milyon ABD doları toplamayı 
hedefliyor. Kampanya 100, hizmet etkimizi 
artırarak, diyabetle mücadele ederek ve 
küresel çalışmalarımızıi genişleterek yüz 
milyonlarca insana hizmet verecek şekilde 
Lionları görevlendirecek.

HİZMET ETKİSİNİN ARTIŞI
LCIF, Görme, Gençlik, Afet Yardımı ve 
İnsani Sebeplere odaklanarak, Lions’un 
topluluklarımıza bağlılığını artıracaktır.

DİYABETLE MÜCADELE
Birlikte, bu küresel salgına karşı durarak, 
yaşadığımız ve hizmet ettiğimiz toplulukları 
hedef alan çok yönlü, kapsamlı sağlık 
girişimleriyle diyabetin önlenmesine 
yardımcı olacağız.

KÜRESEL AMAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİ
LCIF en büyük ihtiyaç ve fırsat alanlarını 
belirleyecek; uzmanlığı geliştirmek 
için pilot projeler yürütecek; ve Açlık, 
Çocukluk Dönemi Kanseri ve Çevre ile 
ilgili sürdürülebilir, uzun vadeli programlar 
oluşturacaktır.
100 yılda topluma hizmet etmek için 
biraraya gelmiş Lionların milyonlarca 
insanın hayatını değiştirebileceğini 
kanıtladık. Her kulüpteki her Lion’un 
çabasıyla, LCIF, bugün, yarın ve gelecek 
nesiller için daha da büyük bir etki 
yaratmaya hazırlanıyor.
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Türk Lions’u 51. Ulusal 
Konvansiyonda Buluştu…
Danyal Kubin, IPCC

51. Lions Ulusal konvansiyonu, 3-5 Mayıs 
2019 tarihlerinde, büyük bir katılım 
ve coşkuyla, İstanbul Haliç’te, Lazzoni 

Otelde 118E Yönetim Çevresi Yeşilköy ve Yeni Ataköy 
Lions Kulüplerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bu seneki Konvansiyon sloganı ‘AVARA’ idi. İstanbul’a 
yüzyıllarca doğal liman olarak hizmet etmiş olan 
haliç kıyısındaki Lazzoni Otel’de yapılan konvansiyon 
için çok güzel ve anlamlı bir slogan idi. Konvansiyon 
boyunca Avara’yı dilimizden düşürmedik. Konvansiyon 
ulusal Komisyon Başkanımız Özden Dallı, PDG’nın 
kaptanlığını üstlendiği Organizasyon Komitesi, otele 
adım attığımız andan ayrıldığımız ana kadar gece-
gündüz büyük bir sorumluluk ve görev bilinciyle, 
güler yüzleri ve sabırlarıyla hepimizin gönlünde taht 
kurdular. Özellikle görev almış olan tüm Leo’larımıza 
en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz. 
Harikaydılar...

Konvansiyona ev sahipliği yapan, 118E Yönetim 
Çevresi Genel Yönetmenimiz Handan - Ali Sina 
Mengi çifti, ilgi ve güler yüzü ile bizleri bir an olsun 
yalnız bırakmadılar ve hepimizi çok mutlu ettiler. 

Program dolu 
doluydu. Boş 
vaktimiz yoktu 
desek yanılmış 
olmayız: 

- Dönem 
içindeki, 
büyük kaybımız sevgili Berna Ateşoğlu Genel 
Yönetmenimiz adına açılan tam teşekküllü müzik 
Atölyesi, 

- Avrupa Forumu, Thomas Kuti Müzik Yarışmasında 
ülkemizi temsil edecek, Özberk Miraç Sarıgül 
kardeşimizin gitar dinletisi,

- Nefes uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet’in, 
bünyemizin ihtiyacı olan nefes tekniklerini bizimle 
paylaşması,

- Tekne ile Haliç turu ve Sur Balık'ta akşam yemeği, 

- Konvansiyon konuğumuz gazeteci-yazar Deniz 
Zeyrek’in anlamlı ve güncel söyleşisi,

- Muhteşem bir ortamda yapılan Opera ve Tiyatro 
Ödülleri Töreni,

- Konvansiyon balosunun coşkusu ve Fedon’un 
unutulmaz şarkıları,

- Birbirinden değerli sergiler - Down Sendromlu 
Çocuklar Fotoğraf Sergisi, Osmanlı’dan günümüze 
önemli günlerin gazeteleri ve bir numaralı Lion 
Fahrettin Kerim Gökay Sergisi (Ulvi Sulaoğlu), 
Afife İlhan, Asuman Türkkan, Ayberk Gürtuna, 
Karma Resim Sergisi 

ve daha birçok etkinlikle hafızalarımızdan 
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silinmeyecek bir konvansiyon yaşadık.

Genel Kurulumuzda divan görevini Aysel Öztezel, 
PCC, Erim Erinç Dinç, PCC ve Cahit Kişioğlu, 
PDG’ndan üstlendiler. Divan, başarılı yönetimiyle 
genel kurulu tam zamanında sonlandırdı.

2017-2018 Konsey Başkanımız Danyal Kubin ile 
Dönem genel Yönetmenleri birlikte faaliyet raporunu 
ve gerçekleşen gelir-gider tablolarını sundular. Çalışma 
raporu ve gelir-gider tabloları oybirliği ile ibra edildi. 
Yarattıkları ambians çok anlamlı ve güzeldi.

Tüzük ve yönetmelik değişiklikleri genel kurulda 
Hukuk Ulusal Komisyon Başkanı Cahit Kişioğlu 
tarafından sunuldu. Bütün değişiklikler oybirliği ile 
kabul edildi... 

2019-20 Dönemi Liderlerimizi seçmek üzere yapılan 
seçim sonucunda; MD118 Konsey Başkanlığı 
görevine Ahmet Rasim Öztürk, Konsey üyeliklerine 
ise Orhan Turay Karaçay, İlknur Türkkaan, A. Kemal 
Çemberci, Nukhet Tuzlacıoğlu, M. Şevki Sözen ve A. 
Ruhi Gönüllü, Konsey Başkan Yardımcılığı görevine 
Aysan Şakar seçildiler. Seçilen Liderlerimizi gönülden 
kutluyor "Farklılıklarımızla Hizmet, Sevgiyle Gelecek" 
döneminde başarılar diliyoruz.

52. Konvansiyonda Bodrum’da buluşmak üzere…

Girne Ada Lions’tan…
Çocuklara Hizmet

Her şey çocuklar için başladığımız 2018 – 19 
hizmet döneminde yılbaşı öncesi Çocuk esirgeme 
kurumundaki çocukları sevindirmek oldu. Kulübümüz, 
Öğretmenleri nezaretinde 57 çocuğumuza Lefkoşa da 
ALSEVEN Restoran’da öğle yemeği vermiştir. Onlara 
çeşitli hediyeler verip sevindirdiysek ne mutlu bize.

Çocuklara Yardım
Kulübümüz 22 Aralıkta 
yaptığı son aktivitesinde 
yine çocukları 
sevindirmiştir. Lefkoşa 
Haspolat İlkokulunda 
ihtiyaçlı 33 öğrenciye 
ayakkabı hediye etmiştir. 
Yılbaşı öncesi çocukları 
sevindirmek bizleri çok 
mutlu etmiştir.

Yaşlılara Hizmet
24 Mart yaşlılar haftasında kulübümüz Lapta 
Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etmiştir.Onlarla 
beraber olup  evlerde hazırlanan yiyeceklerden 
yenilmiştir . Yaşlılarımıza ihtiyaçları doğrultusunda 
S&N Make up Beauty Hairdressing Eğitim Okulu 
sponsorluğunda el ve ayak bakımı yapılmıştır. 27 
yaşlımız bu özel günlerinde mutlu edilmiştir.
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Çeyrek Asırlık Bir Hizmet Öyküsü: 
Salacak Lions Kulübü
Alper Koçulu, Salacak Lions Kulübü Başkanı

Salacak Lions Kulübü Üyeleri, içinde olduğumuz çalışma döneminin 
Uluslararası Lions'un ikinci yüzyılına, Türk Lions'unun 55. yılına ve 
Salacak Lions'un 25. yılına denk gelmesinin mutluluğunu ve heyecanını 
yaşadı. Kulübün çeyrek yüzyılını kutlamak için, toplantı çanı bu kez 
300. Aylık Genel Toplantı ve 25. Yılın Açılışı için çaldı.

Tarihe Bırakılan Bir Anı
Kutlamaya katılan 
konukların kaleminden 
çıkan nazik dilek ve övgüler, 
kulübün 25. Yıl İmza Afişi 
ile tarihe geçerken, geceye 
özel hazırlanmış dövizler de 
konukların elinden 25. yıl 
anılarına katıldı. Kutlamaya 
özel olarak düzenlenen 25. 
Yıl Töreninde, kulübün 

Geçmiş Dönem Başkanları, kendi Geçen Dönem 
Başkanlarının, Kurucu Başkan ve Kulüp Üyeleri ise 
Kulüp Başkanının elinden aldıkları 25. Yıl Rozetlerini 
yakalarına ve aslan yüreklerindeki yere ekledi. Kurucu 
Başkanın, Kulüp Başkanına armağan ettiği sürpriz 25. 
Yıl Kupası, törenin unutulmaz anılarından biri oldu.

Sayısız kulüp, yönetim çevresi görevlisi konuklar, bu 
anlamlı gecede Salacak Lions’u yalnız bırakmadı. Yurt 
dışındaki İkiz Kulüplerimiz, Konsey Başkanı Nasuhi 
Öndersev ve Uluslararası Başkan Gudrun Yngvadottir 
ise kulübe yönelik kutlama ve dileklerini mesaj ve 
video yoluyla gönderdiler.

Salacak Lions Amerika'da
Salacak Lions Kulübü, 
6C Yönetim Çevresine 
bağlı Colorado Denver 
Lions Kulübü’nün aylık 
genel toplantısı ve üye 
giriş törenine katıldı. 
Kulübün, Denver Lions'a 
üst üste gerçekleştirdiği 
ikinci kulüp ziyareti oldu 
bu. 

1917'de kurulan Denver 
Lions Kulübü, bu yıl kulübünün 101. Yılı'nı kutladı.

Denver Lions, ayda iki kez Maggiano's Little Italy 
adlı bir İtalyan restoranında toplanıyor. Öğle yemeği 
saatinde (12.00 - 13.30) yarı serbest giyimle toplanan 
Denver Lions, toplantı başında Lions Andı yerine 
Colorado Marşını söylüyor. 

Salacak Lions Kulübü, Denver Lions Kulübü’nün 
100. Yıl armağanıyla birlikte yurda döndü. Lions’un 
yerel uygulamalarındaki değişkenler hakkında iletişim 
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halinde olan kulüpler, ortaklaşa gerçekleştirecekleri 
kıtalararası hizmetler için gün sayıyor.

Atma Bağışla
Salacak Lions Kulübü, çevre kulüplerinin elektrikli 
ve elektronik atıklarını toplamak için ortak bir depo 
ayarladı. Kulüplerden ve hizmet sponsorlarından 

gelen 1.5 ton e-atık, çevreye verilen zararı azaltmak ve 
üretim verimliliğini arttırmak için geri dönüştürüldü. 
TEGV’ye bağışlanan e-atıklarla, 30 ilkokul 
öğrencisinin bir yıllık eğitim giderleri de karşılandı.

Göz Tarama ve Tedavisi
Salacak Lions Kulübü, Kayışdağı Lions Ataevi’ndeki 
kursiyerlerin ve civarda yaşayan özellikle kronik 
rahatsızlığı olan kişilerin, Gebze Medikal Park 
Hastanesi’nde göz taramalarını gerçekleştirdi ve ilaç 
ve gözlük ihtiyaçlarını karşılayarak göz tedavilerini 
tamamladı.

Öğretmenim İzindeyim
2003-07 üniversite yıllarında Salacak Lions 
Kulübü’nün Cumhuriyet Yıldızı olan Abdurrahman 
Öğretmen, mezuniyetinin ardından atandığı tüm 
okullara, Salacak Lions Kulübü’nü yanında götürdü. 
Salacak Lions Kulübü, okullara ve öğrencilere yönelik 
hizmetleriyle, 2008’de Adıyaman Besni Çamlıca 
İlkokulu, aynı yıl Batman Beşiri Alaca İlkokulu, 
2011’de Batman Beşiri Değirmenüstü İlkokulu ve 
2014’te Batman Merkez Petrol Ofisi İlkokulu’na 
atanan Abdurrahman Öğretmen'in izindeydi.

Yaşatılan Bir Hizmet Geleneği
16 yıllık geçmişi olan bu hizmet geleneğini bu 
dönem de sürdüren kulüp, okul ve öğrencilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda, Batman Merkez Petrol 
Ofisi İlkokulu'na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kurdu. 
Öğretmenler Günü'nde kurulan sınıfta yapılan eğitim 
ve turnuvaları yakından izleyen kulüp, öğrencilerle 
oyun masasına oturmak için Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı haftasında Batman’a uğradı. Mangala 
Turnuvası birincisi olan Ferid’i bir kez de yüz yüze 
kutlayan kulüp, öğrencilerin düzenlediği sürpriz folklor 
gösterisiyle duygu dolu anlar yaşadı. Nice Cumhuriyet 
Yıldızlarıyla dolu okullara.

İstanbul Maltepe Lions 
Kulübümüzün Haklı Gururu
Öznur Özbek, İstanbul Maltepe Lions Kulübü Başkanı                        

İstanbul Maltepe Lions Kulübü, sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü, 
İstanbul Altınordu Spor Kulübü Projemizin ilk 
etabını, 14 Nisan Pazar günü Kartal Yunus Stadı’nda 
gerçekleştirdi.
Kuruluşu 1909 Yılı olan Türk Futbol Tarihinin 
en eski kulüplerinden Altınordu İdman Yurdu, 
zamanında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi 
takımlarla mücadele etmiş, 1916 ve 1917 yıllarında iki 
şampiyonluk kazanmış bir kulüptür.

Bugün 2. Amatör Lig’de mücadele ederken aynı 
zamanda Kartal’ın Yunus, Topselvi, Yalı gibi suç 
potansiyeli yüksek bölgelerinin gençlerini sporun 
içinde tutarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı 
hedefleyen bir gönüllü yuvası olmuştur.  10 Ayrı 
kategoride liglerde mücadele eden kulüp, futbol 
okulu öğrencileriyle beraber 400 gencimize hizmet 
vermektedir.

Kulübümüz ilk adım olarak ‘dizaynında kulübümüzün 
adı ve Lions logosu olan’ A takımının forma ve 
eşofman sponsorluğunu üstlendi.  Aynı zamanda 
sahanın iki cephesine asılan pankartlarımızda, 
kulübümüzün sporcularımıza başarı dilekleri ile Lions 
amblemleri yer aldı. Bu aktivitemiz ile, Lions’un 
tanınırlığının olmadığı bu bölgede, kulübümüz ve 
Lions için bir tanıtım kampanyası başlatıldı.
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Dünya’da Down Sendromu Farkındalık Günü ola-
rak her yıl kutlanan 21 Mart gününde, 118R Yö-

netim Çevresi, Down Sendromu ve Otizm Programı 
Komite Başkanlığı’nın önderliğinde 20 Lions Kulü-
bü ortak, 3 Lions Kulübü de ayrı ayrı bağımsız olarak 
Down Sendromu Farkındalık etkinlikleri gerçekleştir-
mişlerdir.      

Yönetim Çevremize bağlı 20 Lions Kulübü’nün ortak 
etkinliği, Mavişehir Mavibahçe AVM de bulunan İz-
mir Down Sendromu Derneği üyesi Down Sendromlu 
kardeşlerimizin Garson, annelerinin Aşçı olarak çalışıp 
işlettikleri “İyilik Atölyesi”nde 21 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Etkinliğimiz 40 Down Sendromlu ço-
cuğumuza öğle yemeği ve hediyelerimizin verilmesinin 
ardından, AVM bahçesine özel hazırlanan platformda 
devam etti. Bu bölümde kardeşlerimiz konuşma, şiir 

118R Lionları Farkındalık İçin Bir Arada
Şükran Uğur, 118R Down Sendromu Ve Otizm Programı Komite Başkanı

okuma, Roman dansı ve tango gibi çeşitli dans gösteri-
leri ile yeteneklerini sergilediler ve izleyenleri kendileri-
ne hayran bıraktılar. 20 Lions Kulübü ve Konuklarımı-
zın yüksek katılımıyla gerçekleşen etkinliğimiz katılım 
gösteren konuklarımızın etkinlik alanını mutlu terk 
etmeleriyle son buldu.

Yönetim Çevremizin bu ortak etkinliğinin yanında İz-
mir Lozan Lions Kulübü, Down Sendromlu Ege +1 
Derneği çocuklarına, ŞAVKAR Elit Spor Merkezi’n-
de “Survivor” konseptli etkinlik yaptırarak farkındalık 
yaratmışlardır.   Aydın Lions Kulübümüz, Aydın Tenis 
Kulübü’nde çocuklarımızla tahta oyuncakları boyama 
etkinliği yapmışlardır. Muğla Bodrum Lions Kulübü-
müz ise Bodrum Sağlık Vakfı Çocukları ve gönüllülerle 
beraber yaptıkları kurabiyeleri  Midtown AVM de sata-
rak günün anlamına vurgu yapmışlardır.  

Geçmişten Geleceğe Lions buluşmaları ve yayınları komitesi 
olarak bu yıl üç ana çalışma gerçekleştirdik. İlki Geçmiş Dö-
nem Genel Yönetmenlerimiz ile yaptığımız 1 dk. ve 5 dk.’lık 
video çekimleriydi. Bu çekimleri Komitemiz profesyonel bir 
çekim ekibiyle gerçekleştirdi. Geçmiş Dönem Genel Yönet-
menlerimiz 1 dk.’lık çekimlerde Lions’a girişlerini, genel yö-
netmen olma süreçlerini anlatırken, 5 dk.’lık çekimlerde Lio-
nistik hayatlarına yönelik hatıralarını, iz bırakan hizmetlerini, 
tecrübelerini paylaştılar. İlgili videoları Yönetim Çevremizin 
resmi kanalı olan “Lions 118 R Yönetim Çevresi” YouTube 
kanalından izleyebilirsiniz.

İkinci çalışmamız, Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerimizin 
Lion ve Leo dostlarımızla buluşmasıydı. Tamamını dört ayda 
dört ayrı buluşmada tamamladığımız bu toplantılarda, Genel 
Yönetmenlerimiz tecrübe ve anılarını paylaştıkları konuşma-
larının ardından Lionlarımızın ve Leolarımızın sorularını 

118R Geçmişten Geleceğe Lions Buluşmaları
Hakan Civan, Komite Başkanı

yanıtladılar. Karşılıklı sohbet etme imkanları doğdu. Görüş 
ve tecrübelerin paylaşımına yönelik olan bu toplantılar, güçlü 
olan Lionistik bağlarımızın daha da güçlenmesini sağladı. 

Bu toplantılara ilişkin küçük detayların ve fotoğrafların yer 
aldığı videoyu da yine Yönetim Çevremizin “Lions 118 R Yö-
netim Çevresi” YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Çalışmamızın son aşaması da Genel Yönetmenlerimizin Lio-
nistik Özgeçmişlerini ve Yönetim Çevremizin Lions Kulüp-
lerimizin tarihçelerini içeren kitapçık çalışması da dönem so-
nunda dijital yayın olarak sunulmak üzere hazırlanmaktadır.

Komitemizin bu yılki çalışmaları belgesel niteliğinde olup, 
gelecek dönemlere geçmişin deneyim ve bilgi birimlerini 
aktarmayı hedeflediğimiz bir miras projedir.   Bu çalışmaya 
katılım ve katkıları için 118-R Yönetim Çevremizin Genel 
Yönetmenlerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
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Benimle 5 Dakika Hayatı 
Paylaşır mısın… 

Çiğli Belediyesi ve İzmir Rehabilitasyon ve Spor 
Kulübü Derneği’nin Engelliler  haftası nedeniyle 

09-05-2019 tarihinde Çiğli Belediyesi Kasaplar  Mey-
danı’nda düzenlemiş olduğu  “ benimle 5 dakika hayatı 
paylaşır mısın” etkinliğine İzmir Bostanlı Lions Der-
neği olarak  el sanatları workshop ve ebru  sergisi ile 
etkinliği ile destek verilmiştir. 

Çiğli Belediye Başkanı Sayın Selim Utku Gümrük-
çü’nün açılışını yaptığı etkinlikte, İzmir Rehabilitasyon 
ve spor kulübü derneği başkanı Sayın Ramazan Kay-
maz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Eleman-
ları  ve öğrencileriyle birlikte tüm engelli  katılımcılara “  
iğneleme tekniği ile kumaş üzerinde rengarenk keçeler-
le çeşitli motiflerin yer aldığı  desenler  çalıştırılmıştır.  
Dr. Öğretim Üyesi Gonca KARAVAR yönetiminde 
gerçekleştirilen el sanatları workshop etkinliğine Doç. 
Gül GÜNEY, Öğr. Gör. Dr. Tülin ADANIR, Arş. Gör. 
Fikret YALIN ile öğrenciler Şükran YILDIZ , Eylül 
USLU  engelli öğrencilere keçe desenleme çalışmala-
rında yardımcı olarak katkı koymuşlardır.

118R Lions Tiyatro 
Topluluğu Az Görenler 
İçin 3. Kez Perde Dedi
Çiçek Çakır, İzmir Bayraklı Smyrna Lions Kulübü Başkanı 
Seyhan Kuralı, 118R Sanat Etkinlikleri Komitesi Başkanı

2017 - 18 döneminde Bayraklı Smyrna Lions Kulübü 
öncülüğünde, Karşıyaka Yalı Lions Kulubüyle birlikte 
çalışmalarına başlayan 118R Lions Tiyatro topluluğu, 
2018 yılı son çeyreğinde Tarihi Kemeraltı Lions Ku-
lübü ve Karşıyaka Çarşı Lions Kulübünün de katılım-
larıyla daha güçlü bir kadroyla büyüyerek Dokuz Eylül 
Üniversitesi Az Gören Rehabilitasyon Birimi yararına 
AMAN KARIM DUYMASIN adlı oyunla 3. Kez per-
de açtı. 118R Lions Tiyatro Topluluğu aynı oyunla daha 
önce de 24 ve 25 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir Sanat 
Merkezinde sahne almıştı.

Usta Yönetmen Vedat Murat Güzel’in eğitimlerini 
verdiği 118R Lions Tiyatro Topluluğu,  Fuga Mobilya 
ve Sahne Modda sponsorluğunda, İzmir İsmet İnönü 
Sanat Merkezi’nde, Michael Cooney’in yazıp, Haldun 
Dormen’in Türkçe’ye çevirdiği “Aman Karım Duyma-
sın” adlı oyunu ile izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Heyecanlarını, duygularını ve güçlerini birleştiren Li-
onlardan oluşan 118R Lions Tiyatro Topluluğu, yine 
çok güzel bir gösteri vesilesiyle BEN değil BİZ olmanın 
deneyimini ve hizmet etmenin mutluluğunu paylaştılar. 
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25 Aralık Salı akşamı,  İzmir Karaca Otel Mavi Sa-
lon’da  118R Yönetim Çevresinin Mevlana’yı anma ve 
anlama amacıyla düzenlediği, “Hz.Mevlâna’yı Anma ve 
anlama” konulu etkinliği, 250 kişinin halka açık olarak 
katılımıyla düzenlendi.

Şeb-i Aruz ayında Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan 
Vekili Çelebi ailesinden Esin Çelebi Bayru’yu konuk 
edildi. Mevlana’nın ruhuna uygun titizlikle gerçekleşen 
anma gösterisi, Alsancak Lions Kulübü, İzmir Bahar 
Lions Kulübü, İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübü, 
İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü, Muğla Fethiye 
Lions Kulübü ve 118 R Yönetim çevremizin sponsorlu-
ğu ile gerçekleşmiştir.

Mevlana’yı Anma
Nevdar Dönmez, 118R Mevlana’yı anma etkinliği organizasyon sorumlusu

Lions ailemiz adına, Ali Rıza Saysen,PDG Mevlana ve 
Lions adına bir sunum yapmışlardır.

Etkinliğimizde, Çelebi’nin sunumunun yanı sıra, ne-
yiyle Sezgin Bademli, şiirleriyle Cem Seyhun Ünbay 
gecenin ruhuna uygun bir program gerçekleştirmişler-
dir. İzmir Devlet Konsevarvatuarından sazende gurubu 
özel müzikleriyle etkinliğimize anlam katmışlardır. Da-
vetimizin sunumu için İzmir Devlet konservatuvarı Öğ 
Gör Sn Ln Ebru Ekmekçioğlu görev almıştır.

İzmir Pergamon Lions 
Kulübü Etkinlikleri
Mübeccel Alkan, İzmir Pergamon Lions Kulübü Başkanı

Çocuklar için Tatlı Bir Umut
İzmir Pergamon Lions Kulübümüz, çocuklara ve çocuk 
sağlığına yönelik çalışmalara her zaman olduğu gibi bu 
dönem de önem vermeye devam ediyor. Nisan ayında, 
Kulübümüz, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nin 
23 Nisan Etkinliğine katıldı.  

Çocuklara bayram neşesini yaşatmak adına gerçekleş-
tirilen bu organizasyonda, İzmir Pergamon Lions Ku-
lübü olarak, sponsor olarak bu etkinlikte bizlere destek 
veren Dr. Oetker Firması tarafından gönderilen Pu-
dingleri dağıtmanın mutluluğunu çocukların sevinciyle 
birlikte yaşadık.

“Bir Tuş’a Kalbin Konsun”
İzmir Pergamon Lions Kulübü’müz sanata, ve çocuk-
ların ve gençlerin sanat çalışmalarına destek vermeye 
önem vermektedir.  Eğitime destek hizmet çalışmala-
rına verdiğimiz öncelikle ile, Kulübümüzün Sponsor-
luğunda, 2018-2019 döneminde de özel bir çalışma 
içinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Devlet Tiyatrosu Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaş-
ma Vakfı (TOBAV)  yararına 23 Mayıs 2019 tarihinde 
“Bir Tuş’a Kalbin Konsun” sloganı ile Jazz ve Söyleşi 
Etkinliği gerçekleştirdik.

Etkinliğin geliri, müzik eğitimi alacak öğrenciler adına 
TOBAV’a bağışlanmaktadır.
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Yarışmanın Geliri 
Anaokuluna
İzmir Gündoğdu Lions Kulübü, “Yetenek” yarışması 
düzenleyip geliriyle anaokulunun tefrişatını gerçekleş-
tirdi…

Sosyal sorumluluk projeleriyle sürekli aktiviteler ger-
çekleştiren İzmir Gündoğdu Lions Kulübü, yetenek 
yarışması yapıp, geliriyle de anaokulunun tefrişini ger-
çekleştirdi. Okul öncesi eğitime destek amaçlı proje 
hazırlayıp gerçekleştirdiklerini belirten Kulüp Başkanı 
Nurdan Pakoğlu hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Lions Quest’in “Barış Bireyde Başlar” gerçeğiyle 
kendi ve toplumu ile barışık, mutlu olan ve mut-
lu eden, toplumuna yararlı bireyler yetişmesine 

katkı sağladığını, Anaokulundan yetişkin çağa kadar 
hazırlanmış programları ile çocuk ve gençlere; değerler, 
kendine ve topluma saygı, takım çalışması, etkin ileti-
şim, toplumsal ve bireysel farkındalık, gönüllülük,  so-
rumlu karar verebilme, akran baskısına ve kötü alışkan-
lıklara karşı direnç, sağlıklı yaşam gibi kişisel ve sosyal 
gelişim becerileri kazandırdığını artık her Lion biliyor 
ve uyguluyor. 

Lions Quest, bugün dünyada 105 ülkede kendi dille-
rinde uygulanan “Sosyal ve Duygusal Eğitim” Programı 
olduğunu anlattı.

Bunun için 2018-19 Dönemi 118U Lions Quest Koor-
dinatörü Ayşe Taslı ve Ankara Komite Başkanı Sinem 
Duru’nun koordinasyonunda Genel Yönetmenimiz 
Sayın Berna Ateşoğlu’nun çalışma programında önem-
li bir yer alan ve MD118’in ANA Projesi olan Yaşam 
Becerileri Eğitiminin ilk seminerini 23 Mart 2019 Cu-

İzmir Gündoğdu Lions Kulübü, bu yıl eğitime kat-
kı amaçlı projeler hazırladı. Anaokulu tefrişatına gelir 
toplayabilmek için Lions Kulüpleri arasında “Yetenek 
Lions” yarışması hazırladı. Karşıyaka Belediyesi Bos-
tanlı Suat Taşer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
yarışmaya, jüri üyesi olarak alanlarında en deneyimli 
sanatçılardan Uğurkan Erez, Neslihan Yargıcı, Arma-
ğan Çağlayan, Ertan Kayıtken ve gazeteci Şenay Dü-
dek gönüllü olarak katıldı. Yarışmada dereceye girenlere 
ödüller verildi. 

Yetenek yarışmasının geliri ile Kadifekale’deki Konak 
İnkilap ilk ve Orta Okulu’nun anasınıfları ele alındı. İki 
ayrı sınıfın tüm ihtiyaçları baştan sona yenilendi.

Lions Quest’te Dönemin İlk Eğitimi
Ayşe Taslı, 118U Lions Quest Koordinatörü 

martesi günü , Ankara’da 14 kulübümüzün sponsorlu-
ğunda 65 okul öncesi öğretmenlerimize iki grup olarak 
Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Koleji salonla-
rında gerçekleştirildi. Lions’un tanıtımına çok büyük 
katkısı olan LCIF in koruyucu eğitim Programı Lions 
Quest’in bu dönem ilk uygulamasını gerçekleştiren 14 
Lions kulübümüzün başkanlarına ve değerli üyelerine 
sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
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Down Sendromlu 
Çocuklara Atla Terapi 
R. Canan Şenocak, İzmir Yalı Lions Kulübü Başkanı

İzmir Yalı Lions Kulübü, Yalı Leo Kulübünün işbirli-
ğiyle Down Sendromlu çocuklar için atla terapi eğitimi 
başlattı. Türkiye Jokey Kulübü İzmir Hipodrom Mü-
dürlüğü işbirliğiyle sürdürülecek program 10 hafta sü-
recek.  Down sendromlu çocukların yaşantısına büyük 
katkı sağladığı bilinen eğitimler, uzmanlar kontrolünde 
ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Sosyal sorumluluk anlayışı ile birçok projeyi hayata ge-
çirdiklerini belirten İzmir Yalı Lions Kulübü Başkanı R. 
Canan Şenocak “Down Sendromlu çocukların hayata 
kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Onların yaşamlarını 
olumlu etkisi olan at ile terapi eğitimi başlatarak daha 
iyi yaşam koşulları bulmalarını amaçladık. İzmir Down 
Sendromu Derneği, Jokey Kulübü ve gençlerimizden 
oluşan Leo Kulübümüz ve destekçilerimizin katkıları 
ile 10 hafta sürecek programı başlattı. Çocuklar, hafta-
da 3 gün Şirinyer’de uzmanlar eğitmenler kontrolünde 
ata binecek. Bizler de her zaman onların yanlarında yer 
alacağız, destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü, 
14 Nisan 2019 Pazar günü tarihi 
Hicri Sezen Parkında başlayarak 
tarihi Odunpazarı bölgesinde 
Fotowalkie Yarışması düzenledi.

Bu organizasyonun düzenlenmesindeki amaç, Eskişe-
hirin tarihi ve güzelliklerini tanıtırken sponsorlardan ve 
katılımcılardan elde edilen gelirle Tıp Fakültesi çocuk 
onkolojisine destek olmak ve Türk Lions Vakfı üzerin-
den burs verilen üniversite öğrencilerimize sağlamaktır.

Yarışmaya her biri ikişer kişiden oluşan toplam 49 ta-
kım katıldı. Yarışmacılara 18 adet fotoğraf, 1 güzergah 
ve bir cevap kağıdı dağıtıldı. Fotoğraflarda Odunpazarı 
evlerinin bulunduğu bölgedeki tarihi eserler ile ilginç 
binalar bulunmaktadır. Her fotoğrafın bir sorusu bu-
lunmaktaydı. Takımlar öncelikle fotoğrafları bularak bu 
soruların cevaplarını yanıtladılar. En kısa sürede en çok 
doğru cevabı veren takımlara tatil, bisiklet gibi çeşitli 
ödüller verildi.

Yarışmanın startı Konsey Başkanımız Lion Nasuhi 
Öndersev ile Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcı-
sı Figen Engin birlikte vermişlerdir. Eskişehirli Lions 
kulüp üyeleri ve Eskişehirli hemşerilerimiz yarışmaya 
büyük ilgi göstermiştir.

Yarışma boyunca Odunpazarı belediyesine ait Sahnefon 
isimli araçtan DJ eşliğinde müzik yayını da yapılmıştır. 

Bu güzel yarışmayı düzenlememizde bizlere destek 
olan sponsorlar, Odunpazarı 
Belediyesi, Cetemenler, Ben-
li Geri dönüşüm, Rebetiko 
Otel, Honda Özmert, Mis 
Gibi Konukevi, Abacı Grup, 
222 Park, Sablon Welness 
Club, Efecan İnşaat, Ardeniz 
İnşaat, Rasta Café, Optik 26 
ve Mamatoğlu Yemek firma-
larına desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunarız.
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Cassandra Rotolo

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee 
eyaletinde Lions-Anthem Vakfı Sağlıklı 
Kahramanlar girişimi, 2017 yılının ilk baharında, 

Karns Lions Kulübü Halk Parkı’nda “Her Şey Dahil 
Oyun Alanı” inşa edilmesine ve bunun için maddi kaynak 
sağlanmasına destek oldu. Oyun alanı her yıl 3.500’den 
fazla aileye hizmet vermektedir. Bu oyun alanı aynı 
zamanda, Knox County bölgesinde Engelli Amerikalılar 
Yasası’nın (ADA) tüm erişilebilirlik gereksinimlerini ve 
koşullarını sağlayan tek yer olma özelliği de taşımaktadır.
Oyun alanında bir müzik bahçesi, engelliler için 
erişilebilir modern oyun yapıları ve daha fazlası 
bulunmaktadır. Engellilerin ihtiyaç ve gereksinimleri 
düşünülerek hazırlanmış bir altyapıyla şekillendirilen 
oyun alanı, işin en önemli parçasıdır. Düşünceli ve 
kapsayıcı bir tasarım... Alanda engel teşkil edecek 
tümsekler, malçlar (örtüleme) veya kayalar yoktur. Bu 
suni çim alan, tüm çocukların yürüyebileceği, koşabileceği 
ve hatta güvenle düşebileceği yumuşak bir yüzey sağlar.
Hiç süphesiz, 5 yaşındaki Natalie Barham için bu daha 
fazla konfor ve güven demekti. Natalie’nin dengesini 
sağlamakta güçlük çekmesi, diğer oyun alanlarını özgürce 
keşfetmesini bir hayli zorlaştırıyordu. Natalie’nin 
annesi Amy, “Daha önce parklarda çok fazla zaman 
geçiremiyorduk, çünkü bu bizim için bir hayli zordu.” 
diyor. Natalie, oyun alanında keşfettiği yetenekleri 
sayesinde kendisi gibi farklı yeteneklere sahip yeni 
arkadaşlarıyla mutlu bir şekilde oynayan, dışa dönük ve 
arkadaş canlısı bir çocuk.
En az bunun kadar önemli diğer bir konu da, oyun 
alanının sadece erişilebilir oluşu değil aynı zamanda tüm 
gereksinimleri karşılayıcı olması gerektiğidir. Erişilebilir 
oyun alanları, engelli çocuklar için özel olarak inşa 
edilmişken, kapsayıcı oyun alanları ise çeşitli becerilere 
sahip çocuklar için tasarlanmıştır. Serebral palsi hastası 7 
yaşındaki Addie Humphreys için bu ayrım çok önemlidir. 
Ekstra tırabzanlar ve kaydıraklardaki alçak seviye 
yapılmış bağlantı noktaları gibi tasarım öğeleri, Addie’ye 
diğer çocuklarla bağlantı kurma imkanı sunuyor. Disk 
şeklindeki salıncaklar, Natalie’ye arkadaşlarıyla birlikte 
sallanabilme coşkusunu yaşatıyor.
Addie’nin annesi Rachel için diyebiliriz ki, Karns 
Lions oyun alanı ona huzur veriyor. Addie, geleneksel/
alışıla gelmiş oyun parklarındaki ekipmanları güvenle 
kullanabilmek için gereken temel kontrol becerisinden 
yoksundur. Bu da çoğu zaman Addie’nin diğer çocuklar 
yerine annesiyle oynadığı anlamına geliyor. Oyun alanının 

Çeviren: Evrim Uysal, Menemen Kubilay Lions Kulübü

Oyun Saati Hep Birlikte Güzel!

sahip olduğu yenilikçi donanım, Addie’nin annesinin çok 
yakınında olmasına ihtiyaç duymadan diğer çocuklarla 
etkileşime girmesini sağlıyor. Rachel, “Çok teşekkürler 
Lions ve Anthem” diyor. “Kendiniz dışındaki pek çok 
şeyle ilgileniyorsunuz. Bu, çocuklar, ebeveynler ve tüm 
toplum için adeta bir hediye.” diye de ekliyor.
Bu proje, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın ve 
Anthem Vakfı’nın herkes için iyilik ve sağlık görüşünü 
benimseyen ortak vizyonunu yansıtmaktadır. Sağlıklı 
Kahramanlar projeleri 2015’ten bu yana, engellileri 
kapsayan projeleri, gıda bankaları, barınakları ve daha 
fazlasını içeren projelerle sekiz eyalette 200.000’den fazla 
hayata doğrudan yarar sağlamıştır.
Anthem Vakfı Genel Müdürü Lance Chrisman, “Anthem 
Vakfı, kendisini ülke genelindeki ailelerin, toplumun 
sağlığını ve refahını artıran programlara ve kaynaklara 
erişebilmelerini sağlamaya adamıştır.” diyor. Bu misyonu 
üstlendiklerini özellikle belirten Chrisman, “Her Şey 
Dahil Oyun Alanını desteklemek için Lion’larla olan 
işbirliğimiz, bütün çocukların güvenli yaşam alanlarına 
ve aktif bir yaşam biçimine sahip olma fırsatına 
erişebilmelerini sağlamak için nasıl birlikte çalıştığımızın 
bir başka örneğidir.” diyor.
Bölgede çalışmış eski bir özel eğitim öğretmeni olan 
Monica Dailey, Lion’lara yeni oyun alanları hakkında 
tavsiyelerde bulundu. Kapsayıcılık onun için çok 
önemliydi. Engelli ve engelsiz çocukları birbirinden 
ayırmanın çözüm olmadığını dile getiren Dailey “Dahil 
olma duygusu kabullenmeyi ve şefkat duymayı öğretir. 
Herkes de bundan kendine bir pay çıkartır. Ve bu ne 
kadar çok sağlanabilirse, insanlar bundan o kadar fazla 
yararlanır.” dedi.
Campaign 100’ün, engelli bireylerin daha bağımsız, 
üretken ve tatmin edici hayatlar sürmelerine yardımcı 
olmak adına Lions’un çalışmalarını nasıl desteklediğini 
öğrenmek için lionsclubs.org’u ziyaret edin.

Natalie (en sağda) annesinin yardımıyla tırmanma 
duvarına tırmanırken.
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Çocuklarımızla Atamızı Ziyaret
Semra Ataoğul, Önce Çocuklar Koordinatörü

118R Yönetim Çevresi Önce Çocuklar Koordinatör-
lüğü  önderliğinde, 17 kulübün katılımıyla, ‘Çocukla-
rımızla   Atamızı Ziyaret’ Projemizi gerçekleştirmek 
üzere 100 seçilmiş çocuğumuzla yola çıkıldı. 11 Mayıs 
sabahı, çocuklarımız üstlerinde Atatürk resimli tişörtle-
riyle, merasime katılmak üzere asker rehberlerle Aslanlı 

yolda buluştular.Çocuklarımızın mozoleye koyulacak 
Çelengi taşıyan askerlerimizi izlerken, onların ayak vu-
ruşlarını taklit etmeleri görülmeye değerdi.

İki çocuğumuzla, merasim eşliğinde ,çelengimizi mo-
zoleye koyarken, çocuklarımız yetişkin birer birey gibi 
ciddi ve heyecanlılardı. Atamızın ilke ve inkılaplarına, 
Cumhuriyete   sadık kalacağımıza söz vererek anı def-
terini Önce Çocuklar Koordinatörü Semra Ataoğul 

Çocuklar adına imzaladı. Müzeyi dolaşırlarken, rehbere 
yönelttikleri sorularla şaşırttılar, teşekkürlerini alkışlarla 
ifade ettiler.

Atamızın ikamet ettiği, eşyalarının orijinal olarak ser-
gilendiği Çankaya köşkü ,onları en az Anıtkabir kadar 
etkiledi... Hele Nutuğu kaleme aldığı masanın önünden 
uzun süre ayrılamadılar.

Dönüşte hepsi belki çok yorgundular...ama bir o kadar 
da mutlu...Biz mi......ÖNCE ÇOCUK hizmetimi-
zi Atamıza saygımızla birleştirdiğimizde sonuç hiçbir 
şeyle kıyaslanmayacak kadar  muhteşemdi.

Lion dostlarımızın sponsorluğunda çocuklarımıza ve 
misafirlerimize nohutlu pilav-ayran ve lokma ikram 
edildi. Çocuklarımızın macun, pamuk helva, mısır yer-
ken duydukları mutluluğu görülmeye değerdi. Orga-
nizasyondaki kulüplerin getirdiği hikaye kitaplarını ve 
boya kalemlerini leoların yönettiği oyunlarda kazanan-
lara dağıtıldı. Büyük bir miktarı da çocuklara dağıtıl-
mak üzere okul idaresine bırakıldı. Bizim Evin Çocuk-
larının folklor gösterisini izlendi. Oyun parklarındaki 
eğlencelerinden, palyaçolardan, sihirbazına kadar grup-

Önce Çocuk 
118R Lion ve Leo’ları Önce Çocuk projesi kapsamında, 23 Nisan Çocuk 
Şenliğimizi bin çocuğumuzla gerçekleştirdiler.

lar halinde oyunlar oynandı. Dev bayrağımızın etrafın-
da çocuklarımızla birlikte İzmir Marşı gururla söylendi. 
Davul zurnayla halay çekildi...,
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Abide Lions Kulübünün ana hizmet projesi 
olan kanserli çocukların tedavi sürecinde kul-
lanılmak üzere rehabilitasyon cihazı alabilmek 

amacıyla planlanan ChanCe konseri 12 Ocak 2019 ta-
rihinde Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi‘nde gerçek-
leştirildi.

Bu hizmet için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin seçilmesi-
nin nedeni, fakültenin İstanbul Üniversitesi’nden ayrıl-
masından sonra hastanenin yaşadığı imkân kısıtlılıkları 
nedeniyle yeni cihaz alımlarının yapılamaması ve has-
taların teknolojik gelişmelerden yeterince faydalanama-
masıydı. Abide Lions Kulübü, Türkiye’nin en eski ve en 
başarılı tıp fakülteleri arasında yer alan Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nin bu zor günlerinde özellikle hassas bir po-
pülasyon olan pediatrik hastalarının tedavi süreçlerine 
destek vermek istedi. 

Bu amaçla, sanat dünyasında bilinen ismi ChanCe ile 
geçen sene görüşerek bir konser verilmesi hususunda 
görüş birliğine varıldı. 

Üç ay süren hazırlıklardan sonra konser gerçekleştirildi. 
Çok büyük bir katılımla gerçekleşen, seyircilerin büyük 
keyif aldığı konserde sanatçımız kendine ait besteler ile 
dünya müziğinden çeşitli eserler sundu. Misafir sanatçı 
olarak katılan Coşkun Demir de sahnede iki şarkısı ile 
yer aldı. 

Başarılı geçen konser 
sonrası elde edilen gelir 
ile kanser hastası çocuk-
lar başta olmak üzere 
nörolojik ve ortopedik 
problemleri olan çocuk-
ların da rehabilitasyon 
ihtiyacını karşılayacak 
bir Rehabilitasyon Üni-

tesi kurulmasının daha uygun olacağı kararına varıldı. 
Bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde Prof. Dr. Me-
rih Sarıdoğan ile Doç. Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğ-
lu’nun danışmanlığında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı binasında Rehabilitasyon Merkezinin 
kurulacağı yer tespit edilerek, Ermed Rehabilitasyon ve 
Sağlık Gereçleri Ltd. Şti. ile görüşüldü. Tam donanımlı 
bir rehabilitasyon ünitesi için gerekli tüm alet ve ekip-
manlar bir buçuk aylık bir sürede temin edildi.

Pediatrik rehabilitasyon ünitesinin açılışı 29 Nisan 
2019 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyeleri, tedavi gören çocuklar ve aileleri ile İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen 
ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta İstanbul Üniver-
sitesi-Cerrahpaşa Rektörü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Dekanı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

Başarı Öyküsü… 
Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi

Başkanı Kenan Akgün, konserimizin sanatçısı aynı za-
manda Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şansın 
Tüzün birer konuşma yaptılar.

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, bu ünite açılışının hastane 
için başlangıç olmasını, bundan sonra da daha büyük 
projelerle Lions’un hastaneye katkı sağlamasını bek-
lediklerini, süreklilik beklediklerini, yapılanlar için de 
ayrıca müteşekkir olduklarını belirtti.

Abide Lions Kulüp Başkanı V. Tuncer Özekli ve 118Y 
Anadolu Yakası Genel Yönetmeni Ertuğrul Yıldız’ın da 
konuşma yaptığı açılışta, Genel Yönetmen 2. Yardımcı-
sı İnci Otman, PDG Ethem Alkan, PDG İsmet Özer 
Balta, 9. Bölge Başkanımız Görkem Ercan ile Kulüp 
Başkanlarımız ve de kulüp üyelerimiz de hazır bulun-
dular.
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