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LQ nun MD projesi olarak 10. Yılını, Lions’un 
100.yılı kutlaması onuruna Konseyimizin çağı-
rısı ile tüm Yönetim Çevrelerimizden 100 öğ-

retmene ortak bir eğitim verme projesi büyük bir başarı 
ile gerçekleşti. TRKEY, 5 Yönetim çevremizden aşağıda 
isimleri olan 55 kulübümüz öğretmen sponsorluğu yap-
tı. 10 ilden, 75 özel ve devlet okulundan öğretmenler 
muhteşem bir mekanda, baştacı edildikleri bir ortamda 
kucaklaştılar, Sosyal Duygusal Öğrenme ve Lions Qu-
est üzerinden Lions ile tanıştılar. 3 otobüs ile taşımaları 
yapılarak Cumartesi sabahı Foça Phoakai tatil köyü-
ne indiler, müzikli hoş geldiniz kokteyli ve güler yüzle 
karşılandılar. Villa odalarına yerleştiler, bir örnek sarı 
sweat shirtlerini giydiler ve açılış toplantısında ilk temel 
bilgileri edindiler. Öğle yemeğinden sonra düzeylerine 
göre 3 sınıfa bölünerek 2 gün eğitimlerini aldılar. Pazar 
akşamüstü sertifika dağıtımı sonrası yolcu edildiler.  3 
Eğitmenimiz de harikaydı, tüm katılanlar çalıştıkları 
okulların tüm öğretmenlerinin bu eğitimi alması için 
çalışacakları sözü ile son derece mutlu ayrıldılar.

Bugüne kadar Lionlar dışında bir grup için yapılan en 
büyük organizasyon olan, Konseyimizin öncülük ettiği 
ve 5 Yönetim Çevremizden 55 kulübümüzün katıldığı 
Foça Lions Quest Akademisinin büyük başarısı üzerine 
geleneksel olması ve her yıl tekrarlanması istendi. Böy-
lesine çok kaliteli bir ortamda ağırlanmaları, kendileri-
ne böylesine değer verilmesi öğretmenleri çok olumlu 
etkiledi. R ekibinin daveti ile katılan gazeteci olayı çok 
güzel anlatan bir şekilde Hürriyet ve Sözcü de haber 
yaptı. 

Konsey Başkanımızın duyurusundan sonra 15 gün için-
de 100 kayıtın ve ödemenin tamamlanması Lions’un 
gücünü kanıtladı. Konsey Başkanımıza ve başta R Ge-

nel Yönetmenimiz olmak üzere 
destek veren Genel Yönetmenle-
rimize teşekkür ediyorum.

Mekanın çok uygun koşullarla 
alınmasına aracı olan, bize her 
aşamada destek olup yüreklendi-
ren PDG Hayri Tuna Yükselen’e, 
büyük bir özveri ve üstün beceri-
si ile ekibini ve kulüpleri motive 
ederek organizasyonu yapan R 
Koordinatörümüz Serpil Güleç-
yüz’e, 118 R Organizasyonlar ve 
Toplantılar Koordinatörü Mah-
mut Genç’e, 118 R Bölge Baş-

kanı Emine Akı’ya, başta İstanbul ve Bursa grubunun 
organizasyonunu üstlenen 118 E LQ Kom Bşk. Fadi-
me Alparslan olmak üzere 118 T LQ Kom Bşk Gülçin 
Duran, 118 Y LQ Koordinatörü Esra Narin, K Kom 
Bşk ve eğitmenimiz Oral Özeken, e, 118 R Komite 
Üyeleri Tuğba Zambak ve Meral Hızıroğlu’na,  Komite 
Başkanlarımız LQ Koordinatör ve Komite Başkanla-
rımıza ve 55 kulübümüz Başkan ve üyelerine şükran-
larımı sunuyorum. Aşağıda isimleri olan kulüplerimize 
Konseyimiz sözü olan bayrakları için patch, Başkanları 
için takdir sertifikası ve Lions Quest rozeti Konseyi-
mizin uygun bulduğu bir zaman ve tamda sunulacaktır. 

Lions Quest Academia / Foça 26-27 Ekim 2019
Nilgün Niord, Lions Quest MD Koordinatörü

Katılan Kulüplerimiz 
118 T - 5 Kulüp - 15 Katılımcı Fulya / İstanbul 
Milletlerarası / Yeni Harbiye / Hisar / Rıhtım 
Karaköy                                     
118 R - 22 Kulüp - 43 Katılımcı Lozan / Phokaia 
/ Göztepe / Manisa Spil / Alaybey / Körfez / Bos-
tanlı / Kemalpaşa / Bahar  / Güzelyalı / Bodrum / 
Antalya / Atakent / Efes / Ege Pasaport / Mimar 
Sinan / Alsancak / Agora / Antalya Deniz / De-
nizli Çınar / Karşıyaka / Teos / Menemen Kubilay           
118 K - 7 Kulüp - 12 Katılımcı Bursa Koza / 
Bursa Hisar / Nilüfer / Gemlik / Bursa Kültür / 
Çanakkale / Bursa Balat                                      
118 E - 10 Kulüp - 18 Katılımcı Mavi Haliç / 
Çorlu / Yeşilköy / Bahçeşehir / Akik / Sefaköy / 
Bosfor / Eceler / Yeni Ataköy / Dikilitaş                                                    
118 Y - 12 Kulüp - 16 Katılımcı Çınar dibi / 
Acıbadem / Suadiye Sahil / Çatal çeşme / Selami 
çeşme / Abide / Yeşil Burgazada / Ethem efendi / 
Kalamış / Çekmeköy / Fenerbahçe / Üsküdar     

T U R K E Y
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Sayın Lion’lar,

Sevgili Leo’lar,

2020 yılının son dergisiyle bir kez daha 
karşınızdayız... 

Covit19 salgını nedeniyle evden çıkamaz olduk… 
Uluslararası Konvansiyonumuz dahil olmak üzere 
genel kurullarımızı yapamadık, seçimlerimizi 
mümkün olursa Ağustos ayında yapmak üzere 
erteledik… Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-

Yul Choi bir dönem daha görev yapacak… 
Aktivitelerimizi, toplantılarımızı, eğitimlerimizi 

sanal ortamlarda çevrimiçi yapıyoruz. Öyle görünüyor ki; birkaç ay daha bu olağanüstü 
günleri yaşamak zorundayız. İnsanlık bu badireyi’de en az hasarla ve en kısa zamanda 
atlatacaktır. Bugünler de geçecek…  

Lütfen birbirinden değerli etkinlik ve aktivitelerinizi bizimle paylaşın. Bu şekilde 
büyük emek harcayarak, özveriyle gerçekleştirdiğiniz aktivitelerin gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlayabileceksiniz. Lion Türkçe dergisine aktivitelerini gönderen tüm 
Kulüplerimize özellikle çok teşekkür ediyoruz. 

Bu dergimizde;

Bu sayımızda Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul Choi’nin üç yazısına yer verdik 
3 ayda bir yayınlandığımız için Başkan yazıları birikiyor. Bu sayıda da üç yazısını 
bulacaksınız. Başkanımız çok çalışıyor ve her yerde olmaya gayret gösteriyor. Geçtiğimiz 
günlerde ülkemizdeydi biliyorsunuz. Onu gururla ağırladık ve dergimizde PID Oya 
Sebük’ün kaleminden geziyi ayrıntılarıyla yer verdik…

Konseyimizin dönemin ilk yarısında yaptıkları gerçekten takdire şayan. Olağanüstü bir 
tempo ve özveriyle Lions amaçları adına çalışmalarını sürdürdüler. Konsey Başkanımız 
Dr. Ahmet Rasim Öztürk’ün sevgi dolu, dostane anlatımıyla izleyecek ve kendinizden 
bir şeyler bulacaksınız…

Lions Quest tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılıyor. PDG Nilgün Niord’un bilgi 
dolu anlatımıyla bu sayımızda da harika bir etkinliğe yer verdik…

50. Yaşını geride bırakan LCIF tüm dünyada etkinliğini sürdürüyor. Lions 
aktivitelerini destekliyor. Örnek aktiviteleri sizlerle paylaştık. 

Antakya Kışlasaray, İstanbul İncirli, Adana Taşköprü, Tarsus Anıt, Mersin Akdeniz, 
İstanbul Maslak, Mersin Çamlıbel, İstanbul Kültür ve daha birçok Lions Kulübümüzün 
aktivitelerini bu sayımızda bulacaksınız.  

İstanbul Altın Aslan Lions Kulübü kuruldu… Aramıza hoş geldiniz diyor, 
başarılarının devamını diliyoruz…

Bu sayımızda Uluslararası Yönetim Kurulu’muzun son toplantısında alınan kararları 
da bulacaksınız. Mutlaka sizi ilgilendiren bir şeyler vardır…

Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgiyle kalın,

Editörden

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PCC
Editör

Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

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

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

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

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

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

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

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

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  
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Merhaba Lion’lar,

Yardım severlik nedir?

Siz Lion’ların tüm yaptığı şeyler tam da bu sorunun cev-
abı. İnsanlığa hizmet etmek. Hem topluluklarımıza hem 
de daha ötesine...

Ancak yardım severlik kelimesi, çoğu zaman yersiz ve 
aşırı olarak kullanılan kelimelerden sadece biridir ve 
bu yüzdendir ki, sıklıkla bu kelimenin gerçek anlamını 
yitirdiğini görüyoruz. Yardım severlik, herhangi bir can-
lı için yaşamı daha iyi yapan ve hatta bir an için bile 
yaşamları değiştirebilen bir eylemler bütünüdür. İhtiyacı 
olan kimselere yemek servisi yaparken ya da zamanımızı 
bunun gibi faaliyetlere ayırırken, gerçekten yaptığımız 
şey bu değil mi? İnsanlara kendilerini önemli hissede-
cekleri bir an vermeye çalışıyor muyuz ya da yalnız ol-
madıkları duygusunu onlara hissettirebiliyor muyuz?

Yardım severlik adına yapılan yardımlar küçük bir şey 
olabilir. Mesela bir şehrin sokağına dikilmiş bir ağaç. Bu 
yardımlar büyük de olabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
eğitimine odaklanarak bir topluluk merkezi oluşturmak 
için, kaynaklarını birleştiren ve bu anlamda çalışmalar 
yapan bir Lions Yönetim Çevresi.

Bir yardım severlik eylemi doğru yapıldığında hissedilen-
ler, bu eylemi gerçekleştiren kişiye de iyi gelir. Bu durum 
tüm yardım eylemleri için geçerlidir. Ve özellikle yılın 
bu zamanında, para bağışlamanın da bir yardım severlik 
eylemi olduğunu hatırlamak hepimiz açısından önem-
lidir. Bağış yaparak, sorunlara anında müdahale etme 
yeteneğinizin ötesinde de bazı şeyler olduğunu fark 
edersiniz. “Bu geniş çaplı toplumsal sorunun çözümü 
için yardım etmek istiyorum.” diyerek, yardım etmenin 
en iyi yollarından biri olan Uluslararası Lions Kulüpleri 
Vakfınız LCIF’e bağışta bulunabilirsiniz.

Uluslararası Başkanınız olarak, hepinize bağışlarınızda 
cömert olmanızı ve bu cömertliğinizin sizleri onur-
landırarak ödüllendirmesini diliyorum. Lion’lar olarak 
bu hizmet döneminde gerçekleştireceginiz tüm yardım 
severlik hareketlerinizin içinizi ısıtması dileğiyle...

Sevgilerimle,

LION Dergisi’ni okumakla ilgili en çok sevdiğim şey, 
Lion’ların dahil olduğu çeşitli hizmet etkinliklerini 
ve bu etkinliklerin derinliğini onlardan öğrenmek. 
Lion’ların fon yaratmak için para toplamalarından 
ve topluluklarında etki yaratmak için kullandıkları 
yaratıcılıktan etkileniyorum. Hikâye anlatımının 
çalışmaya devam etmenin hayati bir parçası olduğu-
na inanıyorum. Başkalarının başarılarından çok şey 
öğrenebiliriz ve yeni yollardan ilham alabiliriz. Tüm 
bunlara elbette başarısızlıklarımız da dahil.

Birisine ilk adımını atması için bir Lion olarak ilham 
olabilirsiniz.

İşte bu yüzden kulübünüzün hikâyesini herkesle pay-
laşmak, en az hizmetiniz kadar etkili olacaktır. Ve in-
anın bana, hikâyenizi paylaşmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı.

Kulübünüzü ve kulübünüz sayesinde yaşamları 
değiştiren hizmetlerinizi tanıtmak için, artık her 
zamankinden daha fazla yol var. Başkalarının lider-
liğinizi takip edebilmesi için; sosyal medyadan (diji-
tal medya araçları) geleneksel medyaya (gazete, dergi, 
radyo, televizyon) kadar, kulübünüzün etkinliklerini 
dünyaya yaydığınızdan emin olun. Sizler de hizmetler-
inizin hikâyesini tüm dünyaya anlatın ve buna etkin-
liklerinizi LION Derginize göndererek başlayın.

Hikâyenizi okumak için sabırsızlanıyorum.

Sevgilerimle,

Yardım Severlik Adına Atılan 
Her Adım, İhtiyaç Sahipleri 
ile Buna Elçi Olanları 
Birbirleriyle Kaynaştırır

Lion’lara İlham Ol, 
Her Seferinde Bir Hikâye 
Anlat

Çeviri: Evrim Uysal, Menemen Kubilay Lions Kulübü

Çeviri: Evrim Uysal, Menemen Kubilay Lions Kulübü

BAŞKAN MESAJI

Yeni bir trend: Hikâye AnlatıcılığıÇeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

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

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

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

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

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

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

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

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  
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Merhaba Lion’lar,

Lion’lar olarak topluluğumuza hizmet etme konusunda çok konuşuyoruz. 
Kişisel ve çevremize yakın olarak gerçekleştirdiğimiz yardımların komşu-
larımızla olan ilişkilerimizi zenginleştirmesi, hizmette bulunmanın en iyi 
yoludur.

Fakat günümüzde topluluklarımız arasındaki alan, dünya küçüldükçe daha 
da daralıyor. Bazen başka bir kültürün ne kadar farklı olduğuna odaklanırız. 
Bizlerden farklı özelliklere ve değerlere sahip olan kültürler; kim bilir yeme-
klerini nasıl lezzetlendirirler, nasıl giyinirler, özel günlerinde nasıl kutlama 
yaparlar ve acılı günlerinde nasıl yas tutarlar? Ve daha bunlar gibi niceleri...

Dünyadaki kültürlerin çeşitliliği gerçekten şaşırtıcı olsa da, bir Lion olarak 
yıllar içerisindeki deneyimlerimden öğrendiğim şey, hepimizin aslında ne 
kadar da aynı olduğudur. Hepimiz aynı şeyleri istiyoruz. Güvenli ve sıcak 
evlere sahip olmak istiyoruz. Ailelerimizin barınma, beslenme ve giyim ihti-
yaçlarını karşılayabilmek, çocuklarımızın en iyi okullarda eğitim almalarını 
istiyoruz. Hastalandığımızda sağlık ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz. 
Ve bir noktada, aslında hepimizin bir tür yardıma ihtiyacı var.

Bu yüzden yapılacak bir iş olup olmadığını tespit etmek için, küresel toplu-
luğumuza yakından bakmaya hazır olmamız gerektiğini söylüyorum. Ne 
yazık ki, Lions kulüpleri olmayan ve çok ciddi ihtiyaçlara sahip alanların 
varlığı söz konusu veya Lions kulüpleri olsa bile bu kulüplerin büyük ihti-
yaçları karşılayabilmek için yeterli finansal kaynaklarının olmadığını biliy-
oruz. Lion’lar gerçekten fark yaratabilirler. En çok ihtiyaç duyulan yerlere 
yardım etmek için birlikte harekete geçebilir ve böylece dünyanın diğer 
taraflarındaki komşu ülkelerimize, komşu kıtalarımıza ve kardeşlerimize 
ulaşabiliriz.

Kore’deki Lion’lar, Nairobi’nin muhtaç bölgelerinde okullar inşa etmek için 
Japonya’daki Lion’lar ile birlikte çalıştılar. İskandinav ve Avrupa Lion’ları 
Türkiye’deki mültecilere yardım sağlamak için bir araya geldiler. Bu Lion 
toplulukları ve daha birçokları, ihtiyaç sahiplerine nasıl hizmet edebilece-
klerini görmek için sınırlarının ötesine baktılar.

Eğer dünyaya tek bir küresel topluluk olarak bakacak olursak, aramızdaki 
farklılıkların bizleri aynı kılandan daha az önemli olduğu gerçeğini ortaya 
koyacaktır. Bizler farklıyız evet, ama bir o kadar da aynıyız aslında.

Sevgilerimle,

Bizler Hem Farklı Hem de Aynıyız
Çeviri: Evrim Uysal, Menemen Kubilay Lions Kulübü

BAŞKAN MESAJI

Çeviri: Evrim	Uysal

Liderlik etmek için öncelikle kendimize 
nasıl hizmet edeceğimizi sormalıyız

BAŞKAN MESAJI

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

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

Belki At aslında açtı ve ya yorgundu. Ya da belki dişleri rahatsızdı ve te-
daviye ihtiyacı vardı. Genellikle, insanlar için iyi olduğunu düşündüğü-
müz şeylerin aslında o kişiler için gerçekte iyi olmayabileceği gerçeğini 
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ettiğimiz kişileri dinlemek ve onların daha iyi hizmetler üretebilmesi 
adına, ihtiyaçları olan koşulları sağlamak için efor sarf etmektir. Ben, 
Lion’ların lideri olarak kendi dönemimde, karşılaştığım kişilere daha iyi 
bir lion olabilmeleri için neye ihtiyaçları olduğunu ve nasıl yardımcı ola-
bileceğimi soracağım. Size de aynısını yapmanızı öneriyorum.

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

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

İçten sevgi ve saygılarımla

Dr. Jung-Yul Choi 
Uluslararası Başkan, LCI  
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Değerli Lionlar, Sevgili Leolar,

1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan 
dönemimize ait sizlerle birlikte yaptıklarımızı paylaşmak 
istedim. 

Öncelikle, konseyimizi oluşturan Genel Yönetmenlere ve 
onların takım arkadaşlarına, Konsey Sekreterimiz Serhan 
Şençayır, Saymanımız Arif Akçıllar, Sekreter Yardımcısı 
Ergün Turba ve Sayman Yardımcısı Neşet Senal kardeşle-
rime teşekkür etmek isterim. Çalışmalarımızı kronolojik 
olarak özetlemek arzusundayım:   

5-9 Temmuz 2019 tarihlerinde İtalya’nın Milano ken-
tinde yapılan 102. Uluslararası Konvansiyona 6 Yönetim 
Çevresi Genel Yönetmeni ile birlikte katıldık.

20 Temmuz 2019 cumartesi günü, 118Y Yönetim Çevresi 
Federasyon Ofisinde, PCC Danyal Kubin’in moderatör-
lüğünü yaptığı MD 118 Üyelik ve Geliştirme başlıklı bir 
çalıştay gerçekleştirdik. 

Aynı gün Sabiha Gökçen Havaalanı Otelinde Lions Ens-
titüsü tarafından hazırlanan, Bölge Başkanları Eğitimi 
Uluslararası Geçmiş Dönem Direktörümüz Nesim Levi 
ve Enstitü Başkanımız Bülent Şen tarafından gerçekleş-
tirilmiştir. 

21 Temmuz 2019 tarihinde, Türk Lionsunun kurucusu 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ı kabri başında 
geniş bir katılımla andık. Aynı gün 118Y Yönetim Çevre-
sinde yaptığımız toplantı ile 2018-2019 Dönemi Konsey 
Başkanı Nasuhi Öndersev ve Genel Yönetmenlerimizin 
katılımıyla Konfederasyon Görev Devir Törenini gerçek-
leştirdik.

18 Ağustos 2019 günü, Çanakkale Lions Kulübü’nün 
organizasyonu ile Kaz Dağlarında gerçekleştirilen Çev-
re Katliamına Dur demek amacıyla Türk Lionları olarak 
oradaydık. 

6 Eylül 2019 tarihinde; Dönem Konseyi olarak bizler 
Konsey öncesi hazırlık çalışmasını yaparken, Konsey 
Başkan Yardımcısı Aysan Şakar Liderliğinde Genel Yö-
netmen 1. ve 2.yardımcıları dönemlerine yönelik hazır-
lık çalışmalarını yaptılar ve Geçmiş Dönem Uluslararası 
Direktörümüz Nesim Levi ile eğitim çalışması yürüttüler.  

7 Eylül 2019 cumartesi günü 2019-2020 Hizmet Döne-
mi Konsey Toplantısının birincisini 118Y Yönetim Çev-
remizin ev sahipliğinde Kadıköy Radisson Blue Otel’de 
gerçekleştirdik.

24 Eylül 2019 tarihinde, 118Y Yönetim Çevresi Fede-
rasyonu Kuzguncuk Lions Kulübü ve Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği ortak Projesi ve Bakırköy Belediyesi’nin 

Farklılıklarımızla Hizmet, Sevgiyle Gelecek

yer tahsisi ile hazırlanan ve LCIF’ten destek alan Sürdü-
rülebilir Engelsiz Atölye’nin açılışına katılım sağladık ve 
alınan Engelsiz Atölye Aracının kullanıma girişini kutla-
dık. Geçen dönem hazırlanan bu dönem hayata geçirilen 
projede emeği olan tüm dostlara teşekkürler. 

4-6 Ekim 2019 tarihinde Estonya’nın Tallinn kentinde 
düzenlenen Avrupa Forumu’na 6 Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmenimiz ile birlikte katıldık. Forum’da;

28. Avrupa Forumu Thomas Kuti Müzik Yarışmasında 
ülkemizi temsilen katılan, Bilkent Üniversitesi öğrencisi 
Özberk Miraç Sarıgül’ün 1.olması tüm Türk delegasyo-
nu tarafından sevinçle karşılandı. MD118 Avrupa Müzik 
Yarışması Görevlimiz Osman Görmez’e ve 118-U görev-
lisi Erol Aydın’a teşekkürler.

2022 veya 2023 Avrupa Formu’ nun ülkemizde İzmir 
Kentimizde yapılması konusunda çeşitli girişimlerde 
bulunuldu. Hayri Ülgen ve Oya Sebük Geçmiş Dönem 
Uluslararası Direktörlerimize bu konuda ki girişimlerin-
den dolayı teşekkürler. 2023 Avrupa Forumu İzmir’de 
yapılacak.

New-Voice Toplantılarına birlikte katıldığım MD 
New-Voice Koordinatörü Zeynep Kocasinan’a da teşek-
kürlerimi sunmak isterim.

Avrupa Forumu Genç Elçiler (Young Ambasssador) ya-
rışmasında ülkemizi temsil eden Simay Arpaç dereceye 
girememiş olsa da ülkemizi çok güzel temsil etmiştir. 

26-27 Ekim 2019 tarihlerinde, İzmir Foça da bulunan 
PHOKAIA Hotel de 10 ayrı şehir, 75 okuldan gelen, 
100 öğretmene Lions Quest Sosyal – Duygusal Öğren-
me Programı eğitimi verildi. Hedef olan 10000 öğrenciye 
ulaşmaya yönelik sonuç odaklı bir çalışma yapıldı. Lions 
Quest Avrupa Forumu Koordinatörü Nilgün Erdem Ni-
ord ve eğitmenlerden oluşan ekibine teşekkür ederim.

29 Ekim Cumhuriyet Kutlamaları Tüm Yönetim Çevre-
lerimizde, çeşitli etkinliklerle ve büyük katılımlarla kut-
landı. 118U Yönetim Çevremizin Cumhuriyet Kutlaması 
için Ankara’da, 118Y Yönetim Çevremiz Kızıltoprak Zü-
htüpaşa Lions Kulübü’nün Şirin Payzın’ı konuk konuş-
macı olarak ağırladığı Cumhuriyet gecesindeydik. 118Y 
Yönetim Çevremizin ofisinde hazırlanan, geniş katılım-
lı Cumhuriyet Kutlaması resepsiyonuna ve 118T, 118E 
ve 118Y Yönetim Çevrelerince düzenlenen Tuluyhan 
Uğurlu’nun “Güneşin Askerleri” Piyano resitaline katıl-
dık. 118R Yönetim Çevremizin Cumhuriyet Balosu için 
İzmir’deydik.118K Yönetim Çevremizin Uğur Dündar’ı 
ağırladığı Cumhuriyet gecesine katılamadıysak da, 29 
Ekim günü Vilayetin resmi törenlerinde ve gece Nilüfer 
Belediyesi’nin Cumhuriyet yürüyüşünde lion ve leolarla 

Dr. Ahmet Rasim Öztürk, MD118 Konsey Başkanı

T U R K E Y



L ION LIONSTURKIYE.ORG6

birlikteydik. Ulusal basın kapsamında Cumhuriyet Bay-
ramı kutlama ilanımız Sözcü Gazetesinde yarım sayfa 
olarak yer aldı. 

1 Kasım 2019 günü, Aile ve Kadın Ulusal Komisyon 
Başkanı Neşe Başak Güner ile birlikte Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Mü-
dürü Gülser Ustaoğlu’nu ziyaret ettik, nerelerde birlikte 
çalışabileceğimizi görüştük. 

2-3 Kasım 2019 Konsey Toplantısının ikincisi 118U Yö-
netim Çevremizin ev sahipliğinde Ankara Litai Otelde 
yapıldı. 2 Kasım 2019 cumartesi günü MD 118 Lion ve 
leoları olarak Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ulu-
sal basın kapsamında 10 Kasım Atatürk’ u anma ilanımız 
Hürriyet Gazetesinde yarım sayfa olarak yer aldı. 

12 Kasım 2019 tarihinde Konfederasyon Denetleme Ku-
rulu Başkanı Erim Erinç Dinç’i Türk Lions Vakfı mer-
kezinde ziyaret ettik, değerlendirme toplantımızı yaptık. 
Vakıf Başkanımıza özverili çalışmaları ve ev sahipliği için 
teşekkür ederim.

14-17 Kasım 2019 tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları için 
Kıbrıs’taydık. Federasyon Başkanı Alev Ulubay’ın lider-
liğindeki tüm Lion kardeşlerime teşekkür ederim. Akşam 
düzenlenen Cumhurbaşkanı Resepsiyonuna katıldık. 
Kıbrıs Lionlarının geniş katılımı ile düzenlenen Cum-
huriyet Yemeğinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Başbakanı Ersin Tatar ve Meclis Başkan Yardımcısı 
Zorlu Töre’yi ağırladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Federasyonu lions kulüpleri ve 118Y Yönetim Çevresi ta-
rafından desteklenen bedensel engelliler arası basketbol 
maçını izledik.  

23 Kasım 2019 tarihinde Taksim Feronya Otel’de gerçek-
leştirilen TLV Olağan Vakıf Meclisi Toplantısına katıl-
dım. 

Dönem Programımızda yer alan Mutlu Aile & Mutlu 
Çocuk Seminerlerimiz tüm yönetim çevrelerimizde uy-
gulanmaktadır. Prof. Dr. Şevki Sözen Genel Yönetmeni-
min 118K Yönetim Çevremizde verdiği seminere katıl-
dım. Harika bir sunumdu. Teşekkürler genel yönetmenim.

8 Aralık 2019 Pazar günü 118Y Yönetim Çevresi Fede-
rasyonu Ofisinde yapılan toplantıya Dönem Genel Yö-
netmenleri, Konsey Başkan Yardımcısı ve Genel Yönet-
men 1. ve 2. Yardımcıları katılmışlardır. 

Geçmiş Uluslararası Direktör Hayri Ülgen ülkemizde 
yapılacak olan 2023 Avrupa Forumu ile ilgili konularda 
bilgi aktarımında bulunmuştur.

Yönetim Çevrelerinden seçilerek Konseyimize ulaşan 
Barış Afişleri profesyonellerden oluşturulmuş olan jüri 
tarafından değerlendirilmiş ve 118R Yönetim Çevremizi 
Temsil eden İzmir İdeal Lions Kulübü sponsorluğunda 
yarışmaya katılan, İzmir Yönder Koleji öğrencisi Melis 
Özçelik’ e ait Afiş 1. seçilerek ülkemizi temsilen ulusla-

rarasına gönderilmiştir. Kemal Çenberci Genel Yönet-
menime, sponsor kulüp Başkanı Melih Tarancı’ya ve bu 
konuda ki titiz çalışmasından dolayı Uluslararası İlişkiler 
ve Yarışmalar Ulusal Komisyon Başkanı Metin Taşkent 
konsey Başkanıma teşekkürler.

118T Yönetim Çevresi, Kültürel ve Toplumsal Aktiviteler 
Komitesi Başkanı Bensen B. M. Ünlüoğlu tarafından ha-
zırlanan proje, 118T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Orhan Turay Karaçay tarafından onaylanınca, MD olarak 
yapabilir düşüncesiyle, Sosyal, Kültürel Etkinlikler Ulusal 
Komisyon Başkanı Semra Aygün’e sunuldu. Akabinde 9 
Aralık 2019 Günü Lionlar Türk Lionsunu Kastamonu’da 
temsil ettiler. 

10 Aralık 2019 tarihinde, İzmir Kültürpark İhtisas Lions 
Kulübü’nün aralık ayı ilk toplantısına davetliydim. Diğer 
kulüplerden gelen katılımcılar ile kalabalık bir toplantı 
yaşadık. Antalya’dan gelen dostlar da vardı. Tüm katılan 
kardeşlerime içtenlikle teşekkür ederim.10 Aralık İnsan 
Hakları gününde “İnsan Olabilmek” konulu bir konuşma 
yaptım. Kulüp Başkanım, Milletvekili Güler Aslan’a ge-
çen yıldan verdiğim sözümü yerine getirmenin mutlulu-
ğunu yaşadım.

Aynı gün 24 Lions Kulübünün ortak gerçekleştirdiği ak-
tivite neticesinde alınan mobil röntgen cihazının Behçet 
Uz Çocuk Hastanesine teslim törenine de katıldım. 

118E ve 118Y Lions Yönetim Çevrelerinin birlikte Sina-
gog’da gerçekleştirdiği Kültürler arası ilişkileri geliştiren 
Serkan Çağrı performansına emek veren  118Y Lions Yö-
netim Çevresi Uluslararası İlişkiler Komite Başkanı Zey-
nep Alpagut Saraçoğlu’na, Uluslararası İlişkiler Koordi-
natörü Davit Franco’ya ve 118-E Lions Yönetim Çevresi 
Lions Kulüp Başkanı Melike Tatlı’ya teşekkürler.

24) 23 Aralık 2019 akşamı Menemen Lions Kulübü’nün 
düzenlediği akşam yemeğine diğer kulüplerde büyük ka-
tılım sağlamışlardı. Prof. Dr. Ergün Aybars, Menemen 
Vakasını anlattı. 24 Aralık 2019 günü Türk Lionları ola-
rak geniş bir katılımla Menemen’deydik. Karanlık düşün-
ceye bir kez daha lanet ettik. Çekinmeden hayatlarını or-
taya koyan Şehit Üst Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay 
ve şehit bekçiler Hasan ve Şevki Beyleri rahmet ve saygı 
ile andık. Menemen Kulüp Başkanı Avukat Melisa Lal ve 
orada olan tüm Lionlarına teşekkürler.

Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, 
bağımsızlık tutkusu bulunan, güzel günlerin omuz omuza 
kurulduğuna inanan ve bu inançla gelecek nesillere onur-
lu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı 
olan siz dostlarla yarım dönemde sadece yönetim çevre-
leri ortak projeleri ve benim katılabildiklerimi sunmaya 
çalıştım. Yukarıdaki tüm çalışmaları gerçekleştiren, ka-
tılan, destekleyen, katkı koyan tüm kardeşlerime sonsuz 
teşekkürler ediyorum. 

Çok daha güzel şeyler yapabileceğimiz inancınla sevgi ve 
saygılarımı sunarım.

T U R K E Y



L IONOCAK // ŞUBAT // MART 2020 7



L ION LIONSTURKIYE.ORG8



L IONOCAK // ŞUBAT // MART 2020 9



L ION LIONSTURKIYE.ORG10

LCIF’in SightFirst programı 30 yıldır insanla-
rı görme bozukluklarını düzeltiyor ve şu anda 
tam 102 ülkede bulunuyor. Bu sıra dışı program 

yetersiz hizmet olan yerlerdeki göz bakım hizmetlerini 
geliştiriyor.

Proje, göz sağlığı ile ilgili profesyonelleri ve yönetim 
kadrosunu, mevcutta bulunan altyapının yenilenmesi-
ni, görme bozukluğu olan kişilerin tedaviye ve eğitime 
daha kolay ulaşmasını  ve halk arasında göz sağlığının 
bilinirliğinin arttırılmasını kapsıyor. LCIF’in ve Li-
ons’un sayesinde SightFirst en basit göz hastalığından 
en zoruna kadar hepsini düzeltebiliyor. Bu sayede önle-
nebilir görme bozukluğunun önüne geçiliyor.

Lions Fark Yaratıyor

Dünya’daki görme bozukluklarının yaklaşık olarak 
%80’i engellenebilir. Karanlığın Şövalyeleri olarak Li-
onlar, dünyanın farklı yerlerinde görme duyusunu kay-
betmek üzere olan insanları iyileştirmek için çalışıyor. 
Burkina Faso’da iki yıllık bir SightFirst projesi, göz sağ-
lıkı olmayan yerlere hizmet götürüyor. 110.746 USD’lik 
SightFirst hibesinin yanında Lionların, yerel organizas-
yonların ve One Dollar Glasses Derneğinin katıklarıyla 
hastaların ücretsiz yararlanabileceği dört adet göz kli-
niği inşa ediliyor. Buna ek olarak gözlüklerde normal 
piyasa fiyatının çok altında satılacak hatta imkanı olma-
yanlar için ücretsiz verilecek. 2018 de başlayan projede 
124.000 kişiye göz sağlığı taraması yapılması ve 26.400 
çift gözlük dağıtılması bekleniyor.

Projenin ilk senesinde hayatı değişen bazı kişilerle ta-
nışın:

François

François 25 santimetreden daha uzağı göremiyordu. 65 
yaşındaki bu yaşlı adam sabah dörtte yola çıkıp moto-
sikletiyle 45 kilometre yol gidiyordu. Yolculuk pek te 
kolay olmuyordu. Yol taşlık ve engebeliydi. Bazen yanlış 
yola sapıyordu sonra yolu bulmak için diğer motorcuları 
takip ediyordu.

François’nın göz bakımına ihtiyacı vardı ama bunu kar-
şılayamıyordu. Bir gün arkadaşı yeni açılan bir klinikten 

SightFirst Burkina 
Faso’daki İnsanlara Yeni Hayatlar Veriyor
Çeviren: Berk Bulgurlu
Jamie Konigsfeld

François yeni gözlüğünü deniyor

bahsetti ve François bu yere gitmek üzere yola koyul-
du. Burada göz taraması yapıldı ve sadece 5,000 CFA 
(sadece 10 USD) karşılığında gözlük alabildi. Gözlü-
ğü taktı ve sonrasında gülümsedi. Onu muayene edene 
döndü ve her şeyi çok net görebildiğini söyledi.

François motoruna binerek evine doğru yol aldı. Bu se-
fer hiç kimseyi takip etmesi gerekmiyordu.

Idrissa

Idrissa her sabah kalkıp kafesine gidiyor. Spesiyali avo-
kadolu, domatesli, soğanlı taze baget ekmeği arasına 
sandviç. Çoğu insan güne bu şekilde başlıyor… Idrissa 
yaptığı işi seviyor ama büyük bir problem var. Gözleri 
iyi görmüyor. 30 yıldır kendi yerini işletmesine rağmen 
gözlük almaya yetecek parası bulunmuyor.

Gözlerindeki sorun yüzünden artık siparişleri dağıtmak 
için motosiklete binemiyor ve işini büyütmek için ge-
rekli olan fırsatları kaçırıyor. Bu konuda kardeşine gü-
veniyor.

Bu arada oturduğu yere yakın bir klinik açılacağı haberi 

T U R K E Y
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yayıldı. Kardeşi de bu haberi duydu ve ücretsiz göz ta-
raması fırsatı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Idrissa 
kliniğe gitti ve ilk göz taramasını gerçekleştirdi. Sonra-
sında gözlük taktığı anda hayatı aniden değişti. Tekrar 
motora binip siparişleri dağıtmaya, müşterilerini ziyaret 
edip yeni müşteri kazanmaya ve işini büyümeye başladı. 
Kapıdan her müşteri girdiğinde gülümsüyordu.

Idrissa, 30 yaşında kendini yeniden doğmuş gibi hissetti 
ve diğer insanların da bu şekilde hissetmesini istiyordu. 
Kafe’sinin duvarına kliniğin bir posterini asmıştı. Böy-
lece görme bozukluğu olan diğer insanlarında yeni bir 
hayata başlayabileceklerdi.

Constan

Constan, dört yıl önce görme duyusunu tamamen 
kaybetti. İleri seviyeye gelmeden herhangi bir belirtisi 
olmayan glokom hastalığına yakalanmıştı. Bazı yanlış 
teşhis ve müdahalelerden sonra geri dönülemez şekilde 
kör olmuştu. 2019 yılında 29 yaşında Constan’ın bir işi 

Idrissa, kendi avokadolu spesiyal sandviçini 
hazırlarken gülümsüyor

Constan, gözlükleri üretirken

yoktu. Yeni açılan klinikte gözlük üretmek için bir ça-
lışan gerekiyordu ve Constan bu iş için uygundu. Eği-
timini aldıktan sonra klinikte çalışıp para kazanmaya 
ve binlerce kişinin hayatını değiştirecek gözlükleri üret-
meye başladı.

François, Idrissa ve Constan’ın da dahil olduğu daha az 
şanslı insanların şartlarını değiştirip kendi özgürlük-
lerini kazanmalarına destek olan LCIF’in SightFirst 
programına, yerel Lionlara ve One Dollar Glasses Der-
neğine destekleri için teşekkürler.

Kampanya 100’ün bulaşıcı körlüğü sonlandırmaya, ön-
lenebilir körlüğü azaltmaya ve görme bozukluğu yaşa-
yan insanların hayata standartlarını nasıl değiştirdiğini 
görmek için lcif.org/campaign100 adresini ziyaret edin.

T U R K E Y
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Looking Ahead
June 2020

6/1 
Helen Keller Day
6/5 
World Environment Day
6/7 
Lions Clubs  
International Birthday
6/26 – 6/30  
103rd International
Convention (Singapore)*

July 2020

7/22 – 7/26  
USA/Canada Leo 
Leadership Forum

What does your club have planned?  
For service ideas, check out 
archived issues of Lion Magazine at 
lionmagazine.org.

*Canceled

June 2020

July 2020

PID Alexander 
Steps into  
1st VP Role
The International Board of 
Directors appointed Past 
International Director Douglas 
X. Alexander to the office of 
International First Vice President 
to fulfill the responsibilities of 
the office due to the passing of 
Vice President Judge Haynes H. 
Townsend in December. 

Vice President Alexander served 
as international director from 
2010 to 2012, and he is a former 
vice president for J.P. Morgan 
Chase Bank. He has been an active 
member of the Brooklyn Bedford 
Stuyvesant Lions Club since 1984. 

In recognition of his service to 
the association, he has received 
numerous awards including the 
Ambassador of Good Will Award. 
Vice President Alexander is also a 
Progressive Melvin Jones Fellow.

Dünya Günü'nün %50. Yılı
22 Nisan 2020 günü, 'Dünya Günü'nün 50. yıldönümünü kutluyoruz. 
1970 yılında kutlanmaya başlayan 'Dünya Günü'nün esas amacı 
insanların çağdaş anlamda çevre duyarlığını artırmak olarak anons 
edilmişti.  Bugün, tüm dünyanın kabul ettiği en önemli ve büyük sivil 
etkinliklerden birisi konumuna gelmiştir. 
Birleşmiş Milletler 2016'da 
Dünya Günü'nü Paris 
iklim anlaşmasının imza 
günü olarak seçmiştir. 
Lion'ların da Nisan ayında 
Dünya Günü münasebetiyle 
bir çevre hizmeti 
gerçekleştirmeleri
beklenmektedir.. 
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Sevgili Lions ailem;

İncirli Lions Kulübümüzün bu yıl 24’ncüsü verilen “Ata-
türkçü Düşünceye Hizmet Ödülü” 20 Şubat 2020 Per-
şembe akşamı Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenle-
nen törenle, Atatürk sevdalısı, Yazar, kolleksiyoner, Sayın 
Hanri BENAZUS’a verildi.

Törende şef, Doç.Dr.Sıtkı Anlam ALTAY’ın yönetimin-
deki; Avusturya Liseliler, “Kartçınar, Klasik Türk Müziği 
Korosu” nun; Atatürk’ün sevdiği şarkılarından oluşan re-
pertuarını, muhteşem dans gösterileriyle birlikte sunumu 
büyük hayranlık uyandırdı.

İsmine layık olmaya çalıştığımız Atamızın “Atatürkçü 
Düşünce İdeolojisi” bağlamında hizmet veren ve bunu 
kendisine yaşam biçimi haline getirmiş, bugüne kadar ödül 
verdiğimiz tüm Atatürkçü cesur yürekleri selamlıyorum.

Bu bağlamda; göreve geldiğimiz günden bu yana, bizle-
ri her zaman yüreklendiren; canı gönülden destekleyen 
ve emeklerini esirgemeyen sevgili Genel Yönetmenimiz 
Sayın Lion Prof.Dr.M.Şevki SÖZEN’e, geçen dönem 
Genel Yönetmeni Sayın Lion Op.Dr.A.Sina MENGİ’ye, 
Genel Yönetmen 1.Yardımcısı Sayın Lion Sibel GÜL-
LÜ’ye, Genel Yönetmen 2.Yardımcısı Sayın Lion Birten 
BİLECİK’e ve Yönetim Çevresi Sekreterimiz Sayın Lion 
Seda ÜLKÜ’ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Törenimize katılarak bizlere güç veren Onur Komitesi 
Başkanı PDG Sayın Lion Neslihan KEÇECİ’ye, Onur 
Komitesi Üyeleri PCC Sayın Lion Timur ERK’e, PCC 
Sayın Lion Sedat TOKTÜRK’e, PDG Sayın Lion Ne-

İnci̇rli̇ Lions Kulübü 
Derneği
Abdullah Çil, Dönem Başkanı
İncirli Lions Kulübü Yönetim Kurulu adına

cati YILMAZ’a, PDG Sayın Lion Mehmet GAZAZ’a, 
PDG Sayın Lion Gökhan BERKER’e, PDG Sayın Lion 
Celil VARDAR’a katılımları ve verdikleri destekler için 
teşekkür ederim.

Törenimize katılan 118-E yönetim çevremizin çok değerli 
Koordinatörleri, Bölge Başkanları ve Komite Başkanları 
hepinize katılımlarınız ve verdiğiniz destek için teşekkür 
ediyorum.

Dönem başından bu yana her birimizin yaptığı etkinlik-
lerde bir arada olmayı başaran ve her zaman katkılarını 
esirgemeyen tüm Dönem Başkanlarıma ve özellikle İzmir 
ve Bursa ile diğer Yönetim Çevrelerinden gelen dönem 
başkanlarım Sayın Lion Atilla AKGÜN’e, Sayın Lion 
Önder UÇAR’a, Sayın Lion Aylin Benazus KINAY’a, 
Sayın Lion Rıfat KINAY’a, Sayın Lion Aslı Günal YAĞ-
CI’ya, Sayın Lion Emine ÖZER’e yanımızda oldukları 
için teşekkür ederim.

Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Dr.
Bülent KERİMOĞLU’na, bize her 
konuda, her zaman yürekten destek 
olan Bakırköy Belediyesi Yunus Emre 
Kültür Merkezi Yetkilisi Sayın Muhte-
rem ÖZDEMİR’e, Carousel AVM İcra 
Kurulu Üyesi Sayın Orhan DEMİR ve 
mesai arkadaşlarına, katılımlarıyla bizle-
ri onurlandıran Bakırköy Kent Konseyi 
Yönetim Kurulu üyelerine, tüm STK 
mensubu misafirlerimize ve Bakırköy 
halkına şükranlarımızı ve teşekkürleri-
mizi sunarız.

T U R K E Y
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Törenimize müthiş bir renk katan ve hepimize çok zevk-
li dakikalar yaşatan Avusturya Liseliler Kartçınar Klasik 
Türk Müziği korosu, müzisyenleri ve dansçılarına Şef 
Doç.Dr.Sıtkı Anlam ALTAY’ın nezdinde teşekkürleri-
mizi sunuyorum.

Avusturya Liseliler Kartçınar Klasik Türk Müziği koro-
sunun törenimize destek vermesi konusunda büyük emek 
sarf eden, aynı zamanda koronun da bir üyesi olan kulü-
bümüz üyesi Sayın Lion Kutsal KÖSE’ye; aday seçim sü-
recinden tören sonuna kadar her şeyi büyük bir titizlikle 
hazırlayıp takip eden, tüm süreçlerde hızlı aksiyon alıp 
karar verilmesinde büyük emeği bulunan, koronun törene 
dahil edilmesinde büyük desteği olan değerli kulüp sekre-
terimiz Sayın Lion Dr.Merih Behiye ÖMEROĞLU’na; 
aynı zamanda yönetim Çevresi “Atatürk ve Cumhuriyet 
Değerleri” komite başkanımız olan ve tüm süreç boyunca 
faaliyetimizin Lionistik kurallara uygun olarak yürütülme-
sinde bize mentorluk yapan Sayın Lion Güray YURT-
TUTAN’a; Yönetim Kurulumuzda sağduyulu yaklaşımı 
ile bizleri çözüm odaklı sonuç almaya yönlendiren ve ada-
yımızın transfer işlerinde bize büyük destek vermiş olan 
Sayın Lion Mahmut GECİKLİGÜN’e; Ödül büstümü-
zün yaptırılması ile tedarikini sağlayan ve aynı zamanda 
ADHÖ komite başkanımız olan Sayın Lion Fahrettin 
KAZAK’a; geleneksel patch’lerimizin dizaynı ve yaptırıl-
masını temin eden, törenin görsel sunumunu takip ederek 
bize destek olan Sayın Lion İbrahim Halil ERÇETİN’e; 
törende misafirlerin yönlendirilmesi, katılım imzalarının 
alınması, kitap satışı ve takibi ile tören boyunca destek ve-
ren Sayın Lion Yasemin FİLOĞLU, Sayın Lion Tonay 
GÜLLÜOĞLU, Sayın Lion Gafur Fırat SEVER, Sayın 
Lion Burcu TEK ile tören programımızı hazırlayan ve 
sunumunu yapan Sayın Lion Dr.Mahmut TUFAN’a ve 
bu törenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen İncirli Lions 
Kulübünün tüm üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum.

Gelecek yıl 25.sini yine sizlerin değerli katkıları ve destek-
leri ile yine aynı coşku ve sevgiyle hep birlikte gerçekleş-
tirme dileğiyle.

En derin Lions Sevgi ve Saygılarımızı sunarız.

Bugün Kadınlara Yönelik Şiddete Hayır hareke-
tine farkındalık yaratmak amacıyla 2019 -2020 
“Farklı Yaşamlara Dokunmak” Hizmet Döne-

minin “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar” günü kapsa-
mında;

Köklerimiz eşitliğe, dallarımız özgürlüğe! dedik.

8 Mart Eşitlik ve Özgürlük Korusunda Dünya Kadın-
lar Günü’nde, Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. Etap’a 350 
yetişkin ağaç diktik.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Sn Mehmet Murat Çalık 
ve eşi ile Lions- Leo Ailemizle birlikte alanda kadının 
gücünü haykırarak bize can katan, yürek olan analarımı-
zın, kardeşlerimizin sesi olduk.

Çevre Komite Başkanımız Sn. Zevcet Baytöre’nin or-
ganizasyonunda, İncirli Lions Kulüp Başkanı Abdullah 
Çil ‘in desteğiyle, 9. Bölge Başkanı Naciye Erkman’ın 
ikram sponsorluğunda,  8. Bölge Başkanımız Süha 
Keçeci ve Genel Yönetmen 2. Yardımcımız Sn Birten 
Bilecik’in otobüs ulaşım destekleriyle LYÇ Başkanımız 
Selim Gazel’in katkılarıyla organizasyon başarıyla ger-
çekleşti.

Katılan ve emeği geçen tüm Lion dostlarımıza ve Leo 
Kardeşlerimize içten teşekkürü bir borç bilirim.

Ve Yine diyoruz ki ;

Kadın güçtür. Hepimizin hayatı bir kadından can bulup 
bugünlere ulaşmıştır.

8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü 
Etkinliği 
Prof. Dr. M. Şevki Sözen, 118U Yönetim Çevresi  
Genel Yönetmeni

T U R K E Y
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Albany Victory Gardens’ın hemen yanı başında 
gözlerden uzak terkedilmiş alanlar vardı. Bu 
alanlar daha önceden yaşanamaz bölge olarak 

kabul edildiğinden tamamen terkedilmişti. Lion Gre-
gory Sheldon’ın bu alanine daha iyi kullanılabilmesi 
için bir öngörüsü vardı.  Bu bölgeyi satın alan Albany 
Victory Gardens ile ortak bir çalışma yaparak binaları 
yıktı ve yerel dernek üyeleri ile görüşüp onlarında yardı-
mını alarak bu enkazları temizledi. Sonrasında ise bura-
da sebze ekmeye karar verdi. Özelliklede yaban mersini 
yetiştirmek istedi.

Bu bahçe zaman geçtikçe komşuların bir araya gelip 
bahçıvanlık üzerine bilgilerini paylaştığı, ürün yetiştir-
diği ve bu sayede sosyal ve ekonomik açıdan eksiklerini 
kapattığı büyük bir projeye dönüştü. Bu alan mahalle 
için çok önemli bir yer haline dönüştü çünkü orada ya-
şayanlar için kendine güven duygularını yeşertti ve sağ-
lıklı gıdaya ulaşmalarına olanak sağladı.

Ama öncelikle bu toprakların bluberry yetiştirilmesine 
uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Bunun için Shel-
don gönüllüler ile anlaşarak odun talaşı, saman ve top-
rak bulunmasını sağladı. Anthem Foundation ve Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) işbirliğinden 
1.500 USD bir hibe alarak, Albany Troy Lions Kulübü 
200 yaban mersini çalısı dikti.

Nesiller Boyu Sürecek Olan 
Yaban Mersini Bahçesi
Çeviren: Berk Bulgurlu
Jamie Konigsfeld

Lions, Anthem gönüllüleri ve diğer topluluk üyeleri 
200 çalı yaban mersini dikmek için beraber 

çalışırken

Lions Gregory Sheldon odun talaşını 
Alana yayarken

Yaban Mersini’nin Faydaları

Yaban mersini bahçe için çok doğru bir seçimdir. Be-
sin değerleri yüksek antioksidanlardır. Çalılar arılar gibi 
polen taşıyıcıların dikkatini çeker. Kumlu verimli top-
rak suyu emer ve aynı zamanda iyi bir drenaj sağlayarak 
havayı ve bitkileri temizler.

Bütün bunlar bir zamanlar kimsenin yaşamadığı terke-
dilmiş bir yerde gerçekleşiyor.

LCIF’e, Anhtem Derneğine, Albany Troy Lions Ku-
lübü’ne, Lion Gregory Sheldon’a ve gönüllü olarak 
çalışan herkese teşekkürler. Bu mahalle şu anda diğer 
nesillere aktarabileceği çok güzel bir mevva bahçesine 
sahip. “Burada çalışan ve gelişmesine yardımcı olan her-
kes yetişen yaban mersinlerini çocukları ile paylaşabi-
lecek. Bu kesinlikle bu işi neden yaptığımızın nedeni” 
dedi Sheldon.

LCIF ve Kampanya 100’ün doğayı nasıl koruduğunu 
ve uzun dönemde nasıl olumlu ekolojik etkiler yarattı-
ğını öğrenmek için lionsclubs.org/campaign100 adresini 
ziyaret edin.
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Bir genel yönetmen için en anlamlı gece Kulüp 
Kuruluş Gecesine şahitlik etmek, gururu yaşa-
mak ve yaşatmak.

Dün akşam Dikilitaş Lions Kulübü sponsorluğunda 
kurulan Altın Aslan Lions Kulübümüzün Kuruluş ge-
cesine katılan tüm dostlarımızın da aynı duyguları ya-
şadıklarından eminim.

Geçmiş Dönem Konsey Başkanımız Sn Timur Erk’in 
yönetiminde 28 Lion dostu aramıza katıldı ve yemin-
lerine şahitlik ettik. Timur Erk Konsey Başkan’ıma ne 
kadar teşekkür etsek azdır.

Geceyi hazırlayan, emek veren başta Dikilitaş Lions 
Kulübü Başkanım Kayahan Özer ile kulübüne de içten 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.  Kulübümüzün Rehber Li-

on’ları Geçen Dönem Genel Yönetmeni Ali Sina Men-
gi ile Yönetim Çevresi Sekreterimiz Seda Ülkü’yü yü-
rekten kutluyorum. Kuruluş süresince eğitimleri ile ve 
bilgi paylaşımlarıyla yanımızda olan akademi başkanı-

mız, dönem GLT 
Koordinatörüm 
sevgili Buket Aksu 
ve Dönem GMT 
Koordinatörüm 
sn. PDG Mehmet 
Gazaz’a şükranla-
rımı sunuyorum.

Şimdi Altın Aslan 
Lions Kulübü ile 
birlik olma, onları 
destekleme, or-
tak işbirliği içinde 
kaynaşma zamanı. Hedefleri olan çalışmalarında onları 
teşvik etme zamanı.

Kurucu Başkanımız Vedat Akdamar başta olmak üze-
re tüm Lion dostlarımıza emekleri için teşekkürler ve 
başarılar. Tabii ki bizleri yalnız bırakmayan sizlere en 
büyük teşekkürüm.

Hoş geldin “ALTIN ASLAN LIONS KULÜBÜ”

İstanbul Altın Aslan Lions Kulübü 
Kuruluş Gecesi 
Prof. Dr. M. Şevki Sözen, 118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

T U R K E Y

Bizimle

BARIŞ
yolculuğuna katılın

DÜŞLEYİN 
Barış vizyonunu sizinle paylaşan 600,000 çocuğu

İLHAM VERİN 
Hikayelerini sizlerle paylaşan bir gençliğe

YARATIN
Toplumunuz ile daha güçlü bağ

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

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

Barış Yolculuğu siz ve sizin 
kulübünüzle başlayacaktır...

Barış Posteri Kitinizi 
bugün sipariş edin!

lionsclubs.org/
peaceposter

#peaceposter
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Adana Taşköprü Lions Kulübü, 2. İnönü İlköğ-
retim öğrencilerine temizlikle ilgili bilgi verir-
ken 200 adet diş macunu, sabun ve şampuan-

dan oluşan sağlık paketi dağıtımını gerçekleştirdiler.
Uzmanlar tarafından verilen bilgilendirme seminerine 
ilgi yoğundu. Öğrencilerin ilgileri ve cana yakınlıları gü-
nün anlam ve önemini taçlandırdı.

Adana Taşköprü Lions Kulübü her yıl ara ara gerçekleş-
tirdiği çorba dağıtımını bu yıl diğer Lions Kulüpleriyle 
ortak gerçekleştirdi. Açlık Projesi kapsamında İnönü 
Parkı’n da gerçekleşen aktiviteye; Beşocak, Büyüksaat, 
Reşatbey, Yeni Baraj, Taşköprü, Ziyapaşa, Beşocak Ka-
rataş Branch, Büyüksaat Leo, Adana Uni Leo, Yüreğir 
Leo  katıldı. “Adana Çorba Gönüllüleri” ile ortak olarak  
“İnönü Parkı” ve çevresinde yapılan aktivite de   yaklaşık 
olarak  sokakta yaşayan  200 kişiye  tavuklu pilav, ayran 
ve tatlı dağıtımı yapıldı.

Adana Taşköprü Lions Kulübü yine Adana Kulüple-
riyle birlikte ‘‘Doğru İlkyardım Can Kurtarır’’ diyerek 
İlkyardım bilgilendirme eğitimi ve kan bağışı etkinliğini 
gerçekleştirdi. Duygu Kafe Kızılay Merkezin de gerçek-
leşen etkinliğe katılım ve ilgi yoğundu. Çevredeki hal-
kın da katıldığı etkinlik kan bağışı ile son buldu.

Adana Taşköprü Lions Kulübü liderliğinde, Trafik Şube 
Müdürlüğü Eğitim Polisler tarafından Tahsilli Şehit 
Hulusi Dilci Emre İlkokulu 3.ve 4.sınıf, 300  öğrenci-
ye emniyet kuralları kapsamında trafik eğitimi verildi... 
Eğitim sonrası öğrencilere bisiklet ile uygulama yaptı-

rılırken her öğrenciye Trafik Dedektifi kartları takdim 
edildi. 

Adana Taşköprü Lions Kulübü ‘‘Atatürk Ayı’’ kapsa-
mın da Cumhuriyetin ne derece önemli olduğunu bir 
kez daha hatırlatmak adına, öğretmen Ln. Nazife Şen-
gün’ün hatırlatma seminerini gerçekleştirdi.

Adana Taşköprü Lions Kulübü ‘‘Sevimli Patiler’’ proje-
si kapsamın da ‘’Hayvanları Koruma Günü’nü Cemal 
Nardanlı İlkokul’un da DOHAYKO Eğitmeni Avukat 
Lion Sernur Sayar’ın interaktif sunumuyla 150 öğren-
ciyle birlikte kutladılar. 4 Ekim Hayvanları Koruma 
Günü kapsamın da gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin 
sunuma birebir katılmaları ve meraklı sorularına cevap 
bulmaya çalışmaları seminerin en keyifli tarafı oldu.

29-30 Kasım -01 Aralık 2019 Tarihleri arasın da ge-
liri “patili dostlara mama” almak için kullanılacak olan 
Karikatür sergisi Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuaye 

Adana Taşköprü Hizmette Durmuyor…
Seray Levent, Geçmiş Dönem Başkanı
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salonunda gerçekleşti. Lions Kulüpleri Yönetim Çevre-
sinin hedef projesi kapsamın da gerçekleşen sergi, 118U 
Genel Yönetmeni Ln. İlknur Türkkan, 118E Genel Yö-
netmeni Ln. Prof Dr. Şevki Sözen ile birlikte açılışı ya-
pıldı.  Veteriner Hekim Karikatürist DOHAYKO gö-
nüllü veteriner, eğitmen İ. Serdar Sayar’ın Karikatürleri 
sergilenirken, yıllardır hep Taşköprü Lions Kulübüne 
destekte bulunan İ. Serdar Sayar, karikatürlerini kulübe 
bağış yapmak için satışa sundu.

Adana Taşköprü Lions Kulübü 17 yıldır her yeni yıl da 
huzurevi sakinleri ile eğlence geleneğini bozmadılar. Bu 
yıl da Atatana Yaşlılar Evi’n de yılbaşı eğlencesi yapan 
kulüp üyeleri Noel Baba’nın da hediyeleriyle huzurevi 
sakinlerinin hoşça vakit geçirmesini sağladılar. Gönüllü 
Palyaçonun da hazır bulunduğu eğlence de Noel Baba-
nın hediyeleri ve Palyaçonun pamuk şekerleri yaşlıları 
çok mutlu ederken geleneksel yılbaşı pastası kesilerek 
eğlence devam etti.   

Tarsus Anıt Lions Kulübümüz, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da geleneksel etkinliklerine devam etti.

Görme engelliler için satranç turnuvasında düzenlendiği 
yarışma da Tarsus Anıt Lions Kulüp Başkanımız Seval 
İkiz Görme Engelliler Derneğine 6 tane engelli satranç takımı ve 2 tane sesli satranç anlatım kitapçığı hediye etti. 

Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Gülkız Tülay Türki-
ye de bir ilk olan sesli satranç anlatım kitapçığı ile destek 
verdi.

Şenlik içerisinde Ebru çalışması, çocuklara yüz boyama 
ve geçici dövme yapılması, diyabet taraması ve yöresel 
yiyeceklerin bulunduğu yiyecek satışı yapıldı. Şehir ban-
dosunun sunumu ve kent orkestrasının konseri ve folklor 
gösterileri yapıldı. Hedef 2020 kitap projesi kapsamında 
kitap satışı yapıldı.

Tarsus Cumhuriyet ve Eğitim Şenliği
Binnur Kartaloğlu
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Uluslararası Başkanımız Dr. Jung-Yul Choi ve 
eşi Seong-Bok Yang 10-15 Şubat 2020 tarih-
leri arasında MD 118 Türkiye’ye beş gün sü-

ren çok kapsamlı bir ziyaret yaptılar. Ziyaret Ankara iki 
gece, Bursa bir gece ve İstanbul üç gece olmak üzere 
düzenlenmişti.

10 Şubat akşamı Srilanka’dan Emirates ile Dubai üze-
rinden İstanbul Hava Limanına gelen Başkanı 118T 
DG Turay Karaçay ile birlikte karşıladık, Ankara uçağı-
na transfer ederek birlikte Ankara’ya uçtuk. Akşam geç 
vakit 118-U DG İlknur Türkkaan’ın karşılaması sonrası 
geceleme için Sheraton Oteline geçtik. 

Başkan Kore savaşında Ruslar ülkesini istila ettiğinde 
altı yaşındaymış. Buna göre düşününce yaşına göre çok 
dinç, İngilizcesi oldukça anlaşılabilen seviyede… Biraz 
az işitiyor, çok erken kalkıyor, ancak her fırsatta uyuya-
rak kendini mükemmel şekilde dinlendiriyor. Dört kız-
ları bir de oğulları var. Savaşı takip eden yokluk ve açlık 
yıllarında büyümüş, annesi onu okutmak için varını yo-
ğunu satmış. Asker kökenli. Çok çalışmış ve yükselen 

Güney Kore ile birlikte onun da maddi imkanları arta-
rak bu günlere gelmiş. Çok yoğun çalışmasa da emlakçı-
lık yaptığını ifade ederek Ankara Kalesi yamaçlarındaki 
gecekonduları almasını, bu arsalara yüksek apartmanlar 
yaparak zaman içinde değerlendirmesini İlknur Genel 
Yönetmene tavsiye etti. 

Türklere özel bir yakınlığı var, hatta şükran duyguları 
besliyor. ‘Benim ülkemin topraklarında sizlerin asker-
lerinizin kanı var, Güney Kore’yi siz yarattınız’ diyerek 
bunu her fırsatta ifade etti. Türkiye de 80 milyon nüfusa 
karşı 6 bin Lion olmasına çok takıldı. Kore’de 50 mil-
yon insan varken 80 bin lion varmış. Bu da her fırstta 
hatırlattığı bir konu oldu. Ancak Kore bugün doğuda 
ekonomik refah bakımından 4. Ülke. Savaştan sonra 
çok çalışarak bunu başarmışlar.  

‘Gençlerin çok çalışması para kazanması gerek, lionsa davet 
etmek için emeklileri hedef alın, onlar uzun çalışma haya-
tından sonra boş kalıyorlar ve hayatlarını dolduracak bir 
uğraşı arıyorlar, özel ihtisas kulüpleri ile onları lionsa çekin. 
Gençlerden oluşan branch kulüpler kurun, onlar kendi ara-
larında lionsa alışsınlar. Sonra yavaş yavaş aranıza alarak 
kulübünüzde çeşitliliği yaratın...’ diyor. 

11 Şubat günü saat 9.30 da başlayan yoğun bir Prog-
ram çerçevesinde Ankara ‘da karlı ve soğuk bir havada 

Uluslararası Başkan MD118 Ziyareti Üzerine Bir Sohbet

Neler Gördü, Kimlerle Tanıştı, Neler Söyledi...
Oya Sebük, PID
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önce Anıtkabir’i, Atamızı ziyaret ettik, 118R DG Ke-
mal Çemberci de bize katılmıştı. Üç Genel Yönetmen 
ve Konsey Başkanımızla birlikte şeref defterini yazdı ve 
imzaladı. Liderimize olan bağlılığımızdan çok etkilendi. 
İlknur Genel Yönetmen kendisine Anıtkabir’de dalga-
lanan çok büyük bir Türk bayrağını hatıra olarak verdi. 
Göndere çekilen ve Ankara’nın her tarafından görünen 
bu bayrağın ondört günde bir değiştirildiğini ve daha 
sonra isteyene hatıra olarak verildiğini böylece öğren-
dim.  

Anıtkabir’den sonra Kore Şehitleri Anıtı ziyareti de 
çok anlamlı oldu. Dört tane Kore savaşında bulunmuş 
94 yaşında gazi ile tanıştı çok mütehassıs oldu.  Daha 
sonra bize zaman ayıran Ankara Büyük Şehir Beledi-
ye Başkanımız Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik. Ardından, 
Kale’de bulunan Koç Müzesinin içindeki Divan’da çok 
özenle seçilmiş bir menüden oluşan öğle yemeğimizi 
aldık. Genel Yönetmenin çok yerinde bir uygulaması 
yemek esnasında 118U’nun hizmetlerini barkoda gös-
termek oldu. Bu bize akşamki toplantı süresinde zaman 
kazandırdı, daha sonra kısa süren bir müze gezisini ta-
kiben LCIF destekli olarak Ankara Maltepe Lions Ku-
lübü’nün gerçekleştirdiği az görenler kliniği ziyaretini 
büyük bir hızla gerçekleştirdik.

Kendisi Türkiye ‘ye gelmeden önce bizden Kore büyü-
kelçisi ile tanışmak istediğini söyleyerek randevu talep 
etmemizi istemişti. Yerleri onarılmakta olduğu için çok 
küçük bir apartman katında Güney Kore Sefiri Ekse-
lans Choi maalesef sayılı kişi olarak bizi kabul etti. Baş-
kanın sefirden ricası Ankara’da mevcut Korelilerden bir 
Lions kulüp kurulmasına ön ayak olmasıydı. Bu kulüp 
aracılığı ile Türk toplumuna bir hizmet yaparak şükran-
larını ödemek istediğini ifade etti. Bu kulübe Koreli Li-
onların ve LCIf ‘in de katkı yapabileceğini söyledi. Sefir 
Ankara’daki korelilerin bu iş için uygun profile sahip 
olmadıklarını belirterek bizi İstanbul’daki Konsolosa 
yönlendirdi. 

Akşam, Konsey Başkanımızın misafiri olarak Yelken 
Balık Restoran’da çok güzel ve özel bir yemek yedik. 
Başkan deniz mahsüllerine çok düşkün, özellikle ızga-
ra karides, ahtapot ve bütün balık olarak lüfer tercihleri 
arasındaydı. Sonrasında Ankara Üniversitesi DTCF, 
Farabi Salonundaki Ankaralı Lionlarla tanışma top-
lantısına katıldık. Genel Yönetmen İlknur Türkkaan 
çok anlamlı ve kapsamlı bir konuşma yaptı. Daha sonra 
üç yeni kurulan kulübün üyelerinin PDG Danyal Ku-
bin liderliğinde ettikleri üyelik yeminine tanıklık ettik. 
Ankara Alacaatlı Lions Kulbü, Angora Flarmoni Özel 
İhtisas ve Bilkent Branch Lions kulüpleri… Başkanın 
oldukça uzun süren konuşmasının tercümesini Yönetim 
Çevresi Sekreteri Murat Kezlev büyük bir başarı ile ger-
çekleştirdi. Başkan, üyelik konusu dışında LCIF‘e ba-
ğış yapılmasını çokca vurguladı ve israrla herkesten bu 
konuda katkı yapmak üzere söz istedi. Kampanya 100 
çerçevesinde her genel yönetmenden katkı istendiğini, 
geçmiş senelerde %25 genel yönetmen katkı yaparken 
bu sene %100 yüz katkı yaptıklarını söyliyerek hazır bu-
lunan genel yönetmenlerini kutladı teşekkür etti. Daha 
sonra fuayede resim çektirme işlemlerini takiben otele 
dönüldü.

Sabah Sabiha Gökçen Hava Limanına uçarak Ankara 
gezimizi noktaladık. Ankara programını tüm protokol 
ziyaretleri ile her ayrıntısına kadar ince ince günlerce 
planlayan, güler yüzü enerjik yaklaşımı ile lisan barajını 
aşarak Başkana erişen DG İlknur Türkkaan’ı yürekten 
kutluyorum. Ekibini kutluyorum. Teker teker hepsi 
kendilerine verilen rolü başarı ile oynadı, üst düzey per-
formans çıkarttılar, sağ olsunlar. 

12 Şubat günü Hava Limanından Bursa’ya minibü-
sümüzle bir buçuk saatte vardık. BU sefer 118K DG 
Nüket Tuzlacı Genel Yönetmenimin zarif ve içten ev 
sahipliği bizi kucakladı. Balıktan sonra Bursadaki İs-
kender Kebap da başkanı ve karısını çok mutlu etti. Ge-
celeyeceğimiz Almira Otelinde ancak odaya girip çıktık, 
doğru Nilüfer Belediye Başkanının randevusuna yetiş-
tik. Genç, aydınlık yüzlü Belediye Başkanı Sayın Ender 
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Tugay Lion dostu. Bizi çok sıcak karşıladı. Hediyelerle 
uğurladı. 

Beraberce belediyenin tahsis ettiği arazi üzerinde LCIF 
desteği ile yapılmış olan iki büyük hizmeti ziyaret et-
tik. Onkoday Hasta Konuk Evi tamamlanmış bir proje, 
PIP Dr. Tam zamanında neredeyse on sene önce temeli 
atılmıştı. Kemoterapi gören çocukların aileleri ile kala-
bilecekleri müstakil evler. Çocukları hastaneye götürüp 
getirecek araç LCIF amblemini taşıyor. Başkan hemen 
bitişikteki araziyi alın LCIF den hibe gönderirim evle-
ri arttırın teklifinde bulundu. Belediye Başkanı da bu 
konuda olumlu yaklaştı. Diğer büyük proje Alzaymer 
gündüzlü ve geceli bakım evi. Gündüzlü kısmı tamam-

lanmış ve 118-K Lions Merkezi de bünyesine yerleşmiş. 
Çok mükemmel bir Merkez olmuş, kutlarım. 118K Li-
onları üç senedir bu proje ile gerçekten zoru başarıyor-
lar. Bir de sponsor bulmalarına rağmen oldukça büyük 
tutulmuş projenin yatılı bölümünün hala bir 100 bin 
dolara ihtiyacı olduğu ifade edildi. Başkan LCIF fonunu 
kapatıp yeni bölüm için yeni bir başvuru yapabilecekle-
rini ifade etti. İnşallah bittiği zaman Lions amblemini 
taşıyan kalıcı ve gurur verici bir hizmet olacak.  Her iki 

hizmette belediye tarafından işletilecek. Aynı günün 
akşamı Almira Otelinde Gala Gecesi vardı. 118K ku-
lüplerinin üyelerinin yoğun katıldıkları çok şık bir gece 
oldu. CC Ahmet Rasim Öztürk genelde Türkiye, özel-
de MD118 hakkında bilgi verdiği bir konuşma yaptı, 
daha sonra DG Nüket Tuzlacı başkana ingilizce sunum 
yaparak 118K hizmetlerini tanıttı. Daha sonra başkan 
konuşmasını tüm süreçte bizimle birlikte olan PID Ne-
sim Levi’nin tercümesi eşliğinde yaptı. Aynı gün ve ta-
kip eden günlerde PID Hayri Ülgen ve eşi PDG Selva 
da bizimle birlikteydiler. Gece, başkanın üyelere devam 
chevronlarını takması ile sürdü, daha sonra kendisi or-
tadaki boş podyuma dört iskemle yerleştirdi, eşi ile otur-
du, bir başa beni bir başa Nüket Genel Yönetmeni aldı, 
Lionlarda guruplar halinde arkamızda sıra ile gelerek 
resim çektirdiler. Oldukça pratik bir çözümdü ve otur-
duğumuz için çok yorucu değildi ancak kendimi düğün 
veya bayramlarda el öpme merasimindeki aile büyükleri 
gibi hissettim biraz.

Çok özenle hazırlanmış Bursa gezimiz için emeği geçen 
herkese ve başta DG Nüket Tuzlacı ve eşine sonsuz te-
şekkürler ederiz. Sayın Konsey Başkanımız Dr. Ahmet 
Rasim Öztürk ve eşi sevgili Ayşe Öztürk’ün bölgesinde 
büyük bir ihtimam ve ilgi gördük, çok iyi ağarlandık, 
on sene aradan sonra 118K için heyecan ve motivasyon 
veren bir ziyaret olmasını düşünmüştük, umarım öyle 
olmuştur. 

13 Şubat Perşembe sabah yine tüm ekip başkan ve eşi, 
ben, konsey başkanım ve eşi minibüsümüzle yola çık-
tık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken çok 
etkilendi, resim çektiler, daha uzun zannediyormuş, he-
men bitip Avrupa’ya varmamız ona sürpriz oldu. Wyn-
dam Otelimize varıp kısa bir yerleşmeden sonra Galata 
Köprüsü altındaki balık yiyeceğimiz lokantaya gittik. 
Geldiği andan itibaren benden iki şey istemişti; Boğa-
zın üzerindeki köprüden geçmek ve köprü altında balık 
ekmek (fish sandwich) yemek. Bunu da Perşembe günü 
Bursa’dan İstanbul ‘a gelir gelmez gerçekleştirdik. STH 
aracılığıyla Galata Köprüsünün altında çok temiz beyaz 
örtülü bir lokantada yarım beyaz ekmek arasında pala-
mut ıskara yedik hep beraber. Kendisi tarif ederek fran-
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calanın iki yüzünü de kızarttırdı, büyük 
bir keyifle yiyerek resimledi. Gelip ge-
çen bunca başkan içinde kimisi su kapa-
lı şişeden olmadan içmezken Dr. Choi 
büyük bir iştahla köprü altında balık 
ekmek yedi, harika manzarayı seyretti, 
yukardan balık tutanların sıra sıra aşa-
ğıya sarkan oltalarına bakıp balık yaka-
lanınca keyiflendi. Bizim için de eğlen-
celi bir deneyim oldu doğrusu. Oradan 
doğruca Bakırköy’deki Omurilik Felçli-
leri Derneğinin bünyesinde Kuzguncuk 
Lions kulübünün LCIF destekli pro-
jesini ziyarete gittik. Burada 118-Y ve 
E genel yönetmenlerim Ruhi Gönüllü 
ve Prof. Şevki Sözen, PID Hayri Ülgen ve eşi ve PID 
Nesim Levi liderliğinde çok kalabalık bir Lion gurubu 
bizi karşıladılar. Kulüp başkanı Ayla Ünal bize projeyi 
açıkladı. Burası felçlilerin bozulan tekerlekli arabaları-
nın tamir edildiği bir atölye, ilginç olan burada engelliler 
çalışıyor. Başkan çok etkilendi, kendisine felçlinin yat-
tığı yerden kolaylıkla kalkmasına yardımcı olan vinç ile 
bir demo yapıldı. Daha sonra tekerlekli araba ile taşıma 
aracına binmesi teklif edildi, tereddütsüz kabul etti. O 
taşıma aracı da LCIF amblemini taşımaktaydı. Pek çok 
ikramdan sonra oradan ayrıldık. Zamanlamamıza tam 
bir uyum içinde otelimize vardık. O gün akşam üzeri 
Kuzey Kıbrıslı lionlarla başkanı tanıştıracağımız ve so-
runlarını dile getireceğimiz bir brifing vardı. PID Nesim 
Levi brifingi yönetti. Başkandan, tüm geçmişi anlatarak 
Kuzey Kıbrıs’a geçmiş yıllarda olduğu gibi bir koordina-
tör lion atamasını sağlamasını  rica ettik. Tüm diğerleri 
gibi dikkatle dinledi, hemen yazın dedi, konseyimiz ge-
rekli baş vurumuzu yaptı. Sonucun olumlu olmasını ve 
çok aktif bir lions yaşayan kuzey Kıbrıslı dostlarımızın 
huzur içinde çalışabilmelerini dileriz. Aynı akşam sınırlı 
bir gurup Konsey Başkanımızın ikramı olan Arnavut-
köy Balıkçısında balık yemeğe gittik. Büyük bir keyifle 
geçen akşamda başkan deniz mahsullerine doydu her-
halde.  STH ye ve Tolga’ya bu gezide verdiği destek için 
teşekkür ederiz. 

14 Şubat Cuma gününü resmi ziyaret dışında özel eks-
tra bir gün olarak talep etmişti. Eşi daha önce Türkiye‘ye 
turistik gezi yapmış. Bu nedenle Dr. Choi da bazı yerleri 
göstermek istiyordu. Ancak Ankara’dan alınan randevu 
ile sabah 10.30 da Konsey başkanımız, ben ve Uluslar-
arası Başkan Kore Konsolosunu ziyaret ettik. Konsolos 
Jessy Yeunju Jang çok genç bir bayan, yardımcısı Song 
Hwan Kwon da ondan genç. Bizi çok iyi karşıladılar. 
Konsolos İstanbul’daki korelilerden oluşan bir toplulu-
ğun başkanı ile Dr. Choi’un tanışmasını sağladı. Başkan 
aynı günün öğleden sonrası turistik gezisini yarım kese-
rek otelde Türk Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel 

Başkanı Dae-Woo Yun ile buluştular. 
Konuşmalar sonunda böyle bir kulüp 
olabilirse buradaki Kore gazilerinin 
torunlarına burs verilmesi gibi projeler 
düşünüldü. Böyle bir grup olabilirse 
Türkiye’deki dernekler yasası gereği so-
run çıkmaması için kulüp Kore de bir 
yönetim çevresine bağlı olacak, MD118 
de kulüplerle bu yönetim çevresi ikiz-
leşecek ve kulüpler bu çerçevede or-
tak hizmet üretiyor olacaklar. İnşallah 
umulan gelişme olur, zira buradaki iş 
adamı Koreliler gelip geçici oldukların-
dan diğerleri de misyoner tabir ettikleri 
işler yaptıklarından kimlerin bu işe gö-

nüllü olacağını henüz bilemiyoruz. 

Aynı günün akşam üzeri on dakikalık yolu trafik nede-
niyle bir saatte geçerek Tekfen Tower daki resepsiyona 
katılındı. Burada T-E ve Y yönetim Çevreleri lionları 
ile tanışıp kokteyl esnasında resimler çektirildi. Salona 
geçilince 118-T Genel Yönetmeni Turay Karaçay ingi-
lizce kısa bir tanıtım konuşması yaptı. Başkan benim 
tercümesinde yardımcı olduğum tüm gezinin bir saat 
süren en uzun konuşmasını yaparak yazının başında be-
lirttiğim konulara dikkat çekti. Önemli ve gerçekçi me-
sajlar içermesine karşın uzun ve tekrarlardan oluşması 
nedeniyle bir süre sonra ilgiyi kaybetse de yaşla ilgili 
temas ettiği konular her zaman katılmış lion hanımların 
hatıralarında kalacaktır diye düşünüyorum. 

Gece 118T genel yönetmeninin geçmiş genel yönet-
menleri onurlandırma töreni ile sona erdi. 

15 Şubat sabah erken Konsey Başkanım ve eşi kendile-
rini otelden uğurladılar, genel yönetmen Turay Karaçay 
da İstanbul Hava Limanında onlara güle güle dedi. Ben 
ise bir Başkanı ve eşini daha salimen ağırlamış olmanın 
huzuru ile evde kaldım. 

1982 senesinde rahmetli PIP Ebb Gristaff ziyaretin-
de ona tercümanlık yapan genç bir lioness idim.2020 
senesinde neredeyse 40 sene sonra  orta yaşı çoktan 
geçmiş yaşlılığa merdive dayamış bir Geçmiş Uluslar-
arası direktörüm. MD118’deki en son direktör olamam 
nedeniyle uluslararası her olayda sorumlu görevli konu-
mundayım bir müddet daha. Bu süreçte hemen hemen 
her sene bir uluslararası ziyaretçi geldi, ağırlanmasında 
rolüm oldu. Bu sefer de sağlıkla ve yüz akıyla bu Prog-
ramı gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Yanımda olan 
geçmiş direktörlere ve eşlerine, konsey başkanıma ve 
eşine, her fırsatta yanımızda olmaya özen gösteren genel 
yönetmenlere, emeği geçen lionlara varsa leolara teşek-
kür ederim. Dilerim onlar da bu yollardan geçerler ve 
benim eriştiğim iç huzuruna erişirler.
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Pamuk ipliği ya-
şamlar projesine 
yönelik olarak, 

Mersin Akdeniz Lions 
Kulübü akülü ve akü-
süz tekerlekli sandalye 
bağışlarını sürdürüyor. 
3 adet tekerlekli sandalye ve 1 adet walker ihtiyaç sahibi 
bir anneye teslim edildi.

Mersin Akdeniz Lions kulübü Topluma Hizmet ve 
Eğitime destek amacıyla 5. geleneksel Yılbaşı alışveriş 
şenliğini 18 Aralık da Mersin Divan otelde gerçekleştir-
di. Sponsor bağışlar ve 1000 adet bilet satışı ile hizmet 
aktivitelerimizde kullanılmak üzere yüksek gelir elde 
edildi. Şenlikte, Kulüp üyesi Dr. Ruhsar Uçar tarafın-
dan 350 misafirimize Şeker ölçümü yapıldı. “Diyabeti 
nasıl yeneriz “ ile ilgili 500 adet broşür dağıtıldı ve bil-
gilendirme yapıldı. Ayrıca 3 adet ihtiyaç sahibi hastaya 
ücretsiz şeker ölçüm cihazı ve strip bağışı yapıldı.

2018-2019 Hizmet döneminde yaptığımız Mersin 
Çankaya Engelliler Meslek Lisesi Spor odası ziyaret 
edildi. Eğitim gö-
ren engelli öğren-
cilerimize talepleri 
üzerine 30 adet 
spor ayakkabısı, 5o 
adet Muhtelif spor 
kıyafeti bağışımızı 
gerçekleştirildi. Zi-
yaretimiz sırasında 
öğrencilerimizin hazırlamış olduğu müzik ve tiyatro 
gösterilerini keyifle ve mutlulukla izlendi. 

Mersin Akdeniz, Babil, Çamlıbel, Yenişehir, Pirireis, 
Mersin ve Tarsus Anıt Lions kulüplerinin işbirliği ile 
“Mutlu Aile Mutlu Çocuk” konulu, Mersin Üniversitesi 
Adli Tıp ana bilim dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan 

Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz ün konuşmacı olarak ka-
tıldığı panelimizi gerçekleştirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği talebi doğrultusunda Engelli 
öğrencilerimize okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve 
kitap bağışında bulunuldu. 

150 çocuğumuza okul kıyafeti ve ayakkabı bağışı ger-
çekleşti. 150 öğrencimize kek ve içecek ikramları ar-
dından göz eşeli uygulaması yapıldı ve mutlu anılarla 
okullarına gönderildiler. 

Mersin Akdeniz Lions’tan…
Demet Akbay, Geçmiş Dönem Başkanı
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118T Yönetim Çevremizin köklü kulüplerinden Mas-
lak Lions Kulübümüzün son aylarda gerçekleştirdiği 
aktivitelerden bir kısmını bu sayfada paylaşıyoruz…

Haliç üniversitesinden gelen talep üzerine, Sultanlar 
Orta okulunun ihtiyacı olan Spor salonunu Haliç üni-
versitesi beden eğitimi öğrencileri sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında yeniledi. Basket sahası potaları ve 
futbol kaleleri yenilendi, saha çizgileri boyandı ve salo-
na minder döşendi. 

Engelsiz Umutlar Derneğindeki Çocuklar, aileleri ve 
öğretmenleri ile birlikte Akyaka AVM’deki Burger 
King’de yemek yediler ve sonrada Fun Club’ta eğlence 
dolu zaman geçirdiler. Çocukların mutluluğu görülme-
ye değerdi.

Ana Hizmet Projemiz olan Ayetullah Keser Maslak 
Lions Kulübü Duyu Odası’nın açılışı Beykoz İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kazım Bozbay ve Engelsiz Umutlar 
Derneğinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gurur, mutlu-
luk, sevinç ve hüzün bir arada yaşandı. 

Beşiktaş Belediyesi, Maslak Lions Kulübü ve LİV 
Hospital ‘Meme Kanseri farkındalık Ayı’ kapsamında, 
Bebek parkında ‘Pembe Bir Gün’ adı altında farkında-
lık etkinliği düzenledi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat’ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe ünlü isimler 
de katıldı. Moderatörlüğünü Neşe Sapmaz’ın yaptı-
ğı etkinlikte Güneri Cıvaoğlu, Tuğba Özerk, Züleyha 
Ortak, David Şaboy ve Ertem Şener kanser hakkında 
anlamlı mesajlar verdiler. Etkinlik büyük ilgi gördü. 

Meme Kanseriyle mü-
cadele eden 10 kadının 
gerçek hikayelerini ka-
leme alan ’10 Amazon’ 
kitabının yazarı Leyla 
Bahtiyar’da etkinliğe 
katılarak destek verdi. 
Bahtiyar’ın desteği ak-
tivitenin başarısına bü-
yük katkı yaptı.

Acarkentli dostla-
rımızın ve Coles-
sium spor kulübü 
üyelerinin katkıları 
ile temin edilen 
sargı bezi, ilaç ve 
yardımlarımızı Ke-
lebek hastası ço-
cuklarımızın ailele-
rine yollandı. 

Maslak Lions Her Zaman Etkin…
Nuray Marcak, PDG
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Başarının, sosyal iletişimin ve Hayata bağlılığın 
şartlarından olan İşitme sağlığına farkındalık 
oluşturmak amacı ile, 6-7-8 Kasımda, Mersin 

Alsancak Lions okulundaki ana okulu ve 5. Sınıf öğ-
rencilerine, 3 gün boyunca, Odyolog tarafından, cihaz-
la işitme testi yapıldı. Sonuçlar öğretmenler ve velilere 
bildirildi.

Mersin Yenişehir Kent Konseyi ile işbirliği yaparak, 
7 Kasımda Mersin Forum AVM’de “Maskeme Değil, 
Gözlerime Bak” sloganı ile, Çocuk kanseri farkındalık 
etkinliği yapıldı. Ayrıca Kök Hücre Broşürleri ve ko-
runma maskeleri dağıtıldı. 

Mersin Büyükşehir Devlet Hastanesi Diyabet Hemşi-
resi Sn. Rabia Dölek tarafından, Alsancak Lions Oku-
lu velilerine Diyabet taraması ve bilgilendirme eğitimi 
yapıldı.

Mersin Medical Park Hastanesi işbirliği ile Serbest 
Bölgedeki Tekstil çalışanlarına Diyabet taraması ve bil-
gilendirme eğitimi verildi.

Mersin Barınağında yaşayan hayvanlar için kullanılmak 
üzere maddi bağışta bulunuldu.

Diyabet Hemşiresi Sn. Rabia Dölek tarafından, Parmak 
Kurdu Köyü Halkına Diyabet taraması ve bilgilendirme 
eğitimi verilerek bir dizi Diyabet bilgilendirme ve far-
kındalık oluşturuldu.

Mersin Alsancak Ortaokulundan 75 Çocuğumuz, Mer-
sin Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Kitap Kurdu Can, 
Haylazlara Karşı” adlı, müzikli çocuk tiyatrosuna götü-
rüldü.

İskenderun Yükseliş Koleji ile ortak yürüttüğümüz 
“Çiçekli Okulum, Çiçekli Sınıfım” Sosyal Sorumluluk 
Projesinin Kompozisyon dalındaki birincilik Ödülünü 
kazanan Öğretmen Sn. Hilal Dinçkal’ın ödülü tören ile 
takdim edildi.

3 Aralık Engelliler Gününde Mersin Yusuf Bayık İlk 
Okulunda Serebral Palsy hastası Fizyoterapist Sn. Sen-
cel Kankul tarafından öğrenci ve ebeveynlerine, Sereb-
ral Palsy hastalığı hakkında bilgilendirme ve farkındalık 
eğitimi verildi.

Mersin Necdet Ülger İlkokulunda eğitim gören özel 
çocuklarımıza ait, 24 Ekim’de açılışını yapmış olduğu-
muz 4 adet sınıf haricinde, 1 sınıfın daha, tefriş ve tadi-
latını tamamlayarak açılış törenini yapıldı.

Uluslararası’nın “Açlık” ve Yönetim Çevremizin “Akıllı 
Mutfak” projesinin kapsamında olan, Yerli Malı etkin-
liğimizi Çamlıbel Lions Anaokulu ile birlikte kutladık

Mersin Yeşilçimen Kanuni İlk/Orta Okulu, Mersin Al-
sancak Lions Okulu ve Mersin Yusuf Bayık İlk Öğre-
tim Okulundaki imkanları kısıtlı çocuklara kışlık bot, 
mont, çorap, atkı, bere ve eldiven hediye edildi.

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü 28. Hizmet Yılını 
Aktivitelerle Kutluyor
Şenay Turan, Geçmiş Dönem Başkanı

T U R K E Y



L IONOCAK // ŞUBAT // MART 2020 25

Bir grup Lösemi hastası çocuklarımıza, Yenişehir Bele-
diyesi Kent Konseyi işbirliği ile Ata Tenis Kulübü’nde, 
Yeniyıl Kutlama şenliği yaptık. Aynı zamanda, el yapımı 
ikramlarımızla, bot, mont, atkı, bere, eldiven ve çoraplar 
hediye edildi. 

İstanbul Kültür Lions Kulübümüz her zaman olduğu 
gibi bu dönem de etkili aktivitelere devam ediyor. Dö-
nem içerisinde Kulübümüz tarafından; 

Leoların “Küçük Kalpler Büyük Umutlar” kırtasiye 
kampanyasına 17 paketle katıldı. Ayrıca Eğitim ko-
mitesinin Fuat Soylu okulunda başlattığı kampanyaya 
2 adet forma, 4 adet okul seti ile katkıda bulunuldu. 
İlkokula başlayan bir öğrencinin okul ihtiyaçları temin 
edildi.

Kırklareli Saray İlçesi Çakıllı Köyü İlk ve Ortaokulu-
na 30 adet tahta kalem ve silgisi, sınıflara ıslak havlu, 
ihtiyacı olan çocuklara kalem ve defter, çocuklara gof-
ret, okuma kitapları götürüldü.

Türkiye Gençlik Birliğinin Kırşehir Akpınar İlçesinde 
başlattığı fidan dikimine katkıda bulunuldu.

Elazığ T Tipi Kadın Cezaevine 1 koli 53 adet kitap 
gönderildi.

Kültür Lions Kulübünden
Münire Karamanoğlu, Dönem Başkanı
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Clerence, bebekliğinden beri diyabet ile savaştı. 
Sağlık harcamalarını karşılayamadığından ka-
taraktı ortaya çıktı. Turkuaz sularla kaplı be-

reketli yağmur ormanları bulunan bir ada ülkesi olan 
Vanuatu’da yaşamasına rağmen, 23 yaşındaki bu kız bu 
güzellikleri artık göremiyor.

Clerence’ın yaşadığı bölgede sağlık hizmetleri çoğun-
lukla yetersiz ya da çok pahalı. Bu yüzden Clerence’ın 
diyabet hastalığına yıllarca teşhis koyulamadı ve bu süre 
boyunca sonunda ayak parmaklarının kesilmesine sebep 
olacak bir dizi enfeksiyon geçirdi. Şu anda tekerlekli 
sandalye kullansa bile hareket etmek onun için biraz zor.

New Caledonia Lionları LCIF’ten yardım alarak Va-
nuatu’daki bu durumu iyileştirebileceklerini biliyorlardı. 
Yeni Zelanda’daki Fred Hollows Derneği’ni ile işbirliği 
yaparak Yeni Kaledonya Lion’ları, Clerence’ın yaşadığı 
ve aynı zamanda Vanuatu’nun başkenti olan Port Vil-
la’daki ameliyat ve göz sağlık hizmetlerini geliştirmek 
adına LCIF’in Sight First programı altında 330.043 
USD hibe aldılar.

Bu hibe sayesinde daha önceden var olan bir kliniğin 
ekipmanları yenilendi ve bir de ameliyathane inşa edildi. 
Buna ek olarak Dr. Johnson Kasso klinik’te yeni ve kalıcı 
göz doktoru olarak çalışmaya başladı. Bundan önce Port 

Vanuatu’daki Bulanık Görmeyi 
Netleştirmek
Çeviren: Berk Bulgurlu
Jamie Konigsfeld

Clerence (sandalyede oturan) kliniğin açılış 
seromonisinde gülümsüyor

Dr. Johnson Kasso

Villa’da bir göz doktoru bulunmuyordu ve ameliyatlar 
Fiji’den yılda sadece 1 kez gelen bir ekip tarafından ya-
pılıyordu.

Bölge’de kalıcı bir doktor olması daha önceden enfek-
siyon yüzünden katarakt ameliyatı dört kez ertelenen 
Clerence’in içini çok rahatlatmıştı. Yeni açılan ameliyat-
hanenin ilk hastası Clerence oldu ve hatta açılışta şarkı 
bile söyledi.

Ameliyattan sonra Dr. Kasso Clerence’in net bir şekilde 
görüp göremediğini sordu. Clerence’in yüzündeki gü-
lümsemeyi saklayamıyordu ve kendi dilinde “daha net 
olamazdı” anlamına gelen “I kiln I pitim kiln!” diye ba-
ğırdı. Bu klinik hemşireleri, Clerence ve Dr. Kasso için 
unutulmayacak bir andı. Clerence ameliyat olduğu için 
çok mutlu olduğunu söyledi. Bir zamanlar karanlık, 
bulutlu ve bulanık olan şeyler şimdi net, canlı ve temiz 
oldu.

LCIF’in bu tarz hibe programları hakkında daha fazla 
bilgi edinmek ve Kampanya 100’e nasıl katılabileceği-
nizi öğrenmek için lionsclubs.org/campaign100 adresini 
ziyaret edin.

T U R K E Y



L IONOCAK // ŞUBAT // MART 2020 27

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü, Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş’ı 
Makamında ziyaret etti ve yapacakları aktivite-

lerde tam destek sözü aldı. 

Mardin - Midyat Kayalıpınar anaokulu’na Kışlasaray 
Lions Kulübü olarak 3 adet eğitim seti ve kırtasiye yar-
dımı yapıldı. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü olarak LGS sınavına 
hazırlanan bir genç kızımızın kurs parası ödendi.

Kulübümüz, Yılbaşı alışverişi için Antakya Museum 
Otel’de stand kurarak fon geliştirdi. Geliştirilen fon eği-
tim amaçlı kullanılacak.

Kulübümüz üyeleri dünya temizlik gününde Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı’nın önderliğinde Antakya 
sokaklarını temizledi.

Odabaşı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’ndaki özel 
sınıfa projeksiyon makinası ve perdesi alındı.

Hatay Bahçeşehir kolejinde dünya hayvanlar günü do-
layısıyla veteriner hekim remzi güven tarafından öğren-
cilere hayvan sevgisi bilgilendirme sunumu gerçekleş-
tirildi.

Kulübümüz, Kültür Kentleri Birliği Başkanı Nebih Na-
file ve ‘Yürekler Dile Geldi’ kadın yazarlarını 8 Mart 
Dünya Emekçi kadınlar Günü münasebetiyle Antakya 
şehir Kulübünde konuk etti. Toplantıdaki sohbetlerde 
kadın teması ve sorunları üzerinde yoğunlaşıldı. 

Eğitime katkı amacıyla düzenlene ‘Deniz Örak Piyano 
Resitali’ Hatay Bahçeşehir Koleji salonunda düzenlendi. 
Sağlanan gelir eğitime katkı projelerinde değerlendiril-
mektedir.

Antakya Kışlasaray Lions Kulübünden
Ritta Gazel, Dönem Başkanı

T U R K E Y
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ANAYASA VE TÜZÜK KOMİTESİ
1. Al Rehab Lions Kulübü tarafından yapı-

lan yönetim çevresi anlaşmazlık çözü-
müne ilişkin şikâyet hususunda görev 
alan uzlaştırıcıların çoğunluğunun ka-
rarını onayladı; Mayıs 2019’da yapılan 
Yönetim Çevresi 352 toplantısında dü-
zenlenen, Geçmiş Dönem Genel Yö-
netmeni Ahmed Salem’in Uluslararası 
Yönetmenlik onayını doğrulamıştır.

2. Eski üye Byung-Gi Kim’in gelecekteki 
Lionism üyeliğine uygun olmadığını ve 
gelecekte Lion ya da eski bir uluslarara-
sı yönetici olarak tanınmayacağını ilan 
etmiştir.

3. Uluslararası Genel Yönetmen Üçün-
cü Yardımcısı ve Uluslararası Genel 
Yönetmen seçimlerinin ofis için değil, 
yönetim çevreleri veya çoğul yönetim 
çevreleri için yapılan seçimler olduğu-
nu açıklığa kavuşturmak üzere, Kurul 
Politika Kılavuzunun XXV Bölümünde 
yer alan Uluslararası Görevli ve Genel 
Yönetmen Yardımcısı Seçim Şikayet 
Prosedürünü revize etmiştir.

4. Kurul Politika Kılavuzu Bölüm VI, Pa-
ragraf B.1.’i daha önce kabul edilen de-
ğişikliklerle tutarlı hale getirmek üzere 
revize etmiştir.

5. Üç günlük toplantı boyunca geçerli olan 
oy kullanma prosedürünü yansıtacak 
şekilde, Uluslararası Yönetmeliğin II. 
Maddesinin 6. Bölümünde değişiklik ya-
pılması için, 2020 Uluslararası Konvan-
siyonda sunulacak bir karar taslağını 
hazırlamıştır.

6. Genel Yönetmen kadrosundaki açığı 
doldurmak ve tüm kalifiye katılımcılara 
15 gün önceden bildirimde bulunulma-
sını istemek amacıyla düzenlenen özel 
toplantılar sırasında atanan yönetim 
çevresi kabine görevlilerinin oy kullan-
ma haklarını iptal etmek üzere Uluslar-
arası Yönetmeliğin IX. Maddesinin 6 (e) 
bendinde değişiklik yapılması için 2020 
Uluslararası Konvansiyonda sunulacak 
bir karar taslağı hazırlamıştır.

7. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ge-
çerli olmak üzere, yıllık aidatları 3.00 $ 
artırmak amacıyla Uluslararası Yönet-
meliğin XII. Maddesinin 2(a) bendinde 
değişiklik yapılması ve 1 Temmuz 2022 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
ABD enflasyonu için bir önceki yılın 
dönemlik aidatlarına uygulanacak yıllık 

bir düzenlemeye izin verilmesi için 2020 
Uluslararası Konvansiyonda sunulacak 
bir karar taslağı hazırlamıştır.

KONVANSİYON KOMİTESİ
1. 2020 Singapur Konvansiyonu’na katı-

lan, diğer geri ödemeler olmadan görev 
yapan atanmış Danışma Kurulu üyeleri, 
Yönetim Çevresi Genel Yönetmenleri 
ve Yönetim Çevresi Genel Yönetmen-
leri-Enstitü üyeleri ve yönetici personeli 
için günlük harcırahları düzenlemiştir.

2. 2020 Singapur Konvansiyonu takvimini 
revize etmiştir.

3. Yönetim Çevresi Genel Yönetmenleri-
nin konvansiyon amacıyla otel konakla-
maları için yapılan ödemeleri artırmıştır.

4. Uygun olan yerlerde, sekiz (8) coğrafi 
bölgeye yönelik politikayı değiştirmiştir.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZ-
METLERİ KOMİTESİ
1. Irak Cumhuriyeti’ni yönetim çevresi 

olmayan bir ülke olarak kabul etti ve 
Geçmiş Bölge Başkanı Amine Hac-
ha’yı bu mali yılın geri kalan aylarında 
bu ülke için Koordinatör Lion olarak 
hizmet etmek üzere atamıştır.

2. Bu mali yılın geri kalan aylarında Haiti 
Cumhuriyeti için Koordinatör Lion ola-
rak görev yapmak üzere Uluslararası 
Yönetici Rodolfo Espinal’i atamıştır.

3. Yönetim Çevresi 315-A2 (Bangladeş) 
tarafından 2020 Uluslararası Konvan-
siyonu’nun ertelenmesi görüşmesinde 
yer alacak olan yeniden yönetim çev-
relerine ayırma teklifini onaylamıştır.

4. Genel Yönetmenin tahsis edilen büt-
çe dahilinde gerektiğinde birden fazla 
kulüp ziyareti yapabilmesi için, Genel 
Yönetmen Geri Ödeme Politikasında 
değişiklik yapmıştır.

5. Genel Yönetmen kadrosundaki açığı 
doldurmak ve tüm kalifiye katılımcılara 
15 gün önceden bildirimde bulunul-
masını istemek amacıyla düzenlenen 
özel toplantılar sırasında atanan yö-
netim çevresi kabine görevlilerinin oy 
kullanma haklarını iptal etmek üzere 
2020 Uluslararası Konvansiyonu’nda 
oylamaya sunulacak olan Uluslararası 
Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin 
bir taslağını Anayasa ve Tüzük Kuru-
lu’ndan talep etmiştir.

6. Genel Yönetmenin 1. yardımcısı, geri-

ye kalan genel yönetmen yardımcıları, 
geçmiş dönem genel yönetmenleri, 
geçmiş dönem uluslararası yönetmen-
ler ve geçmiş uluslararası başkanlar 
pozisyonundaki boşluğun doldurulma-
sı için yapılan özel toplantılar sırasında 
yapılan oylamayı sınırlandırmak ve bu 
pozisyonlara ilişkin olarak 15 gün ön-
ceden bir toplantıya davet ilanı talep 
etmek üzere değiştirmiştir.

FİNANS VE GENEL MERKEZ OPERAS-
YON KOMİTESİ
1. 2019-2020 mali yılının 1. Çeyrek Tah-

minini onaylayarak, bütçe açığı olduğu-
nu belirtmiştir.

2. Anayasa ve Tüzük Kurulu’nun, 2020 
Uluslararası Konvansiyonu’nda oylan-
mak üzere, Uluslararası Yönetmelikte 
uluslararası aidatlarla ilgili değişiklik 
yapılması için bir taslak hazırlamasını 
talep etmiştir.

3. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 401 
(k) için Yatırım Politikası Beyanında de-
ğişiklik yapmıştır.

4. Açıklığa kavuşturmak adına, çıkar ça-
tışması politikasına ilişkin Kurul Politi-
kası Kılavuzu’nun II. Bölümünü revize 
etmiştir.

5. Biraz daha netlik kazanması için, ku-
lüplerin değiştirilmiş koruma durumları 
ile ilgili Kurul Politikası Kılavuzu’nun V. 
Bölümünde değişiklik yapmıştır.

6. Mevcut dernek uygulamalarına ve ilgi-
li idari hizmetleri revizyonlarına uyum 
sağlaması amacıyla Kurul Politikası el 
kitabının XI. Bölümünü revize etmiştir.

7. Afrika’yı VIII. Yönetimsel Bölge olarak 
kapsama dahil etmek için Kurul Politi-
kası el kitabının XXIII. Bölümünü revize 
etmiştir.

8. İdari Yönetici Seyahat ve Gider Geri 
Ödeme Politikasını revize etmiştir.

9. Satın alma politikasının imza yetkilen-
dirme seviyesi matrisini revize etmiştir.

LİDERLİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Enstitü takviminin Nisan 2020’ye ka-

dar yayınlanabilmesi ve başvuruların 
1 Mayıs 2020’ye kadar yapılabilmesi 
için 2020-2021 yıllarına ait yıllık enstitü 
çizelgesinin bir önceki yıla göre dört ay 
önce sonuçlandırılması önerisini onay-
lamıştır.

2. Ocak 2020’de tüm Lion/Leo üyelerine 

ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YÖNETİCİ RAPORU ÖZETİ
Jackson Hole, Wyoming, ABD

9-12 Ekim 2019

Çeviren: Evrim Uysal, Menemen Kubilay Lions Kulübü



1. sunulması amacıyla yeni GAT-GLT 
raporlama aracını ve Lions Öğrenme 
Merkezini içeren LCI dijital sistemin-
deki Yeni Öğrenme Uygulaması’nın 
aşamalı olarak başlatılmasını onayla-
mıştır.

2. Gelecek dört yıl boyunca tüm liderlik 
seviyeleri için liderlik gelişim yolunda 
gelecekteki müfredat revizyonları için 
sunulan teklifi onaylamıştır.

UZUN VADELİ PLANLAMA KOMİTESİ
1. Komite Kurulu, genel yönetmenlik pro-

jesinin rolü hakkında keşif aşamasına 
başlamak üzere bir personel ekibi oluş-
turulduğunu açıklamıştır.

2. Komite Kurulu, LCI İleri Proje Ekibi için 
oluşturulan taslak tüzüğü gözden ge-
çirmiş ve ekibe üyeler atamıştır.

3. Daha önce 2019-2020 mali yılı için 
onaylanan Geçici Yönetim Kurulu 
Temsil Heyeti’nin dağıtılmasına ve 
2023-2024 tarihine kadar yeni bir Yö-
netim Kurulu Temsil Heyeti’nin görüşül-
memesine karar vermiştir.

PAZARLAMA İLETİŞİM KOMİTESİ
1. Artık kullanılmayan dili güncellemek 

ve Pazarlama Bölümünün önceliklerini 
açıklığa kavuşturmak için Kurul Politi-
kaları Kılavuzu’nun XIX. bölümü, A., 
B., C. ve D. paragrafları revize edilmiş-
tir. Genel olarak, bu bölümde yapılan 
güncellemeler, dijital yollarla daha faz-
la medya ve içerik iletimi sağlanması 
hareketini yansıtmaktadır.

2. Kampanya 100 ile ilgili tanınırlığın 
sağlanması için Başkanlık ve Liderlik 
ödüllerinin sayısını artırmak amacıyla, 
Kurul Politikaları Kılavuzu’nun XIX bö-
lümünün F paragrafını revize etmiştir. 
Lion’ların 2019-2020 ve 2020-2021 
yılları için Başkanlık Madalyalarının 
sayısı 200 (toplam 1825 adet için) adet 
miktarında ve Liderlik Madalyaları 200 
(toplam 1980 adet için) adet miktarında 
artırılacaktır. 2020-2021 yılından son-
ra, Liderlik Madalyaları ve Başkanlık 
Madalyalarının sayısı otomatik olarak 
daha önce mevcut olan miktarlara geri 
döndürülecektir.

3. Kurul Politika Kılavuzu’nun revize edil-
miş XIX. Bölümü, Resmi Protokolü, 
açılış paragrafındaki tanımlamayı daha 
anlaşılır kılacak şekilde değiştirilmiştir. 
Değişiklikle birlikte, “emsal” kelimesi 
“öncelik” kelimesiyle değiştirilmiştir.

4. LION Dergisi Uluslararası Editörlerinin 
toplantılarının Baş Editör’ün takdirine 
göre ayarlanabilmesi için LION Dergi-
sinde kullanılan dil gözden geçirilmiştir. 
Sonuç olarak, Kurul Politikası Kılavu-
zu’nun II. Bölüm, J.1.c. (7) paragrafın-

daki “her yıl” ifadesi silinerek, yerine 
“LION Dergisi Baş Editörü gerekli gör-
düğünde” ifadesini getirmiştir.

5. Çoğul Yönetim Çevresi 3231, Çoğul 
Yönetim Çevresi J, Çoğul Yönetim 
Çevresi LD, Çoğul Yönetim Çevresi H, 
Çoğul Yönetim Çevresi 103, Tekil Yö-
netim Çevresi 50 için LCI Halkla İlişkiler 
Hibelerini onaylamıştır.

6. Birden fazla bölgeyi içeren Çoğul Yö-
netim Çevreleri ile Tekil Yönetim Çev-
resine ek olarak alt bölgelerden, geçici 
bölgelerden ve gelecekteki bölgelerden 
başvuru yapılabilmesi için LCI Halkla 
İlişkiler Hibeleri’ne dair yönetmelik ve 
kriterleri düzenlemiştir. 2020-2021 Li-
ons yılı başvuru formlarında resmi de-
ğişiklikler yapılacaktır. Geçici hibe baş-
vuruları, Pazarlama İletişimi Komitesi 
tarafından alınıp onaylandıktan sonra, 
2019-2020 yılında yapılacaktır.

7. Konvansiyon Komitesi ve Pazarlama 
İletişimi Komitesi görüşmelerinin bir 
parçası olarak sponsorluk fırsatlarının 
araştırılması tartışılmıştır. Bir sonraki 
komite kurulu toplantısında kurullara 
rapor vermek amacıyla girişimin bir 
parçası olarak izahnamenin araştırıl-
ması ve geliştirilmesi tartışılmıştır.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Leo-Lion üyelik türüne ilişkin azami 

yaşı uzatmış ve buna ilişkin olarak 30 
ila 35 yaşları arasındaki kişilere sağla-
dığı faydaları genişletmiş olup yönetim 
kurulu kılavuzunda Leo-Lion’un azami 
yaşının 35 olduğunu ifade eden hüküm-
leri değiştirmiştir.

2. Çoğul Yönetim Çevresi 104’ün hazırla-
mış olduğu, Ekim/Kasım 2022 yönetim 
kurulu toplantısında değerlendirilecek 
bir pilot program için, özel bir sanal ku-
lüp olan Norveç Lions Kulübü’nün oluş-
turulması önerisini onaylamıştır.

3. Temmuz 2020-Haziran 2022 dönemi 
için gerçekleştirilecek olan Leo Kulüp-
leri Danışma Paneli kapsamında sekiz 
(8) Lion ve sekiz (8) Leo, ve alternatif 
olarak yedi (7) Lion ve sekiz (8) Leo be-
lirlenmesi teklifini onaylamıştır.

4. İhtisas ve Özel İlgi Kulüpleri Pilot Prog-
ramı, Haziran 2020 tarihinde sona ere-
ne kadar, İhtisas ve Özel İlgi Kulüpleri 
Koordinatörleri için kurulacak olan bu 
külüplere üye kazandırma adına geri 
ödeme talebinde bulunma kriterleri 
değiştirilmiştir. Daha önceki kriterlere 
göre; üç özel ilgi kulüp yetkilendirmek 
ve maksimum 2.000 ABD Doları’na 
kadar ödeme yapılması şartı ile 100 
yeni üye almaktı. Yeni kriterler, iki yeni 
özel ilgi kulübünün yetkilendirilmesi için 
maksimum 1.000 ABD Doları’na kadar 

geri ödeme yapılmasını içermektedir.
5. Mevcut bir kulübe aynı anda 30’dan 

fazla yeni üye alınırken, Genel Yönet-
menin onayının alınması gerekmekte-
dir.

6. Bölüm XXIV’teki ifadeleri, 1 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, GAT Çoğul Yönetim Çevresi 
Koordinatörlüğü dönemlerinin üç yıldan 
bir yıla düşürülmesine ilişkin değişikliği 
yansıtacak şekilde değiştirmişlerdir.

HİZMET FAALİYETLERİ KOMİTESİ
1. Uluslararası Lions Kulüpleri’nin “Büyük 

Adımlar Atmak” adlı diyabet farkındalık 
programı için oluşturulan yeni logo ve 
marka kimliği onaylanmıştır.

2. Kurul Politika Kılavuzu Bölüm XIII, Pa-
ragraf D.4., LCI’in mevcut uluslararası 
ilişkiler uygulamalarına daha iyi uyum 
sağlayabilmesi için gözden geçirilmiştir.

3. Kulüp hizmet raporlamasının önemini 
tartışmış ve önümüzdeki yıl artırılması-
nı planlamıştır.

4. Uluslararası Diyabet Federasyonu ile 
ortaklaşa bir çalışma yürüterek, 1 mil-
yon kişiye tip 2 diyabet taraması yapa-
rak Dünya Diyabet Günü’nü kutlamayı 
planlamıştır.

5. Tip 2 diyabet taraması, diyabet mini 
hibeleri, atılımları, diyabet kampları ve 
destek grupları ve Lions Göz Bankala-
rı dahil olmak üzere birçok mevcut ve 
beklenen program hakkında güncel bil-
gileri değerlendirmiştir.

TEKNOLOJİ KOMİTESİ
1. GDRP: Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü 

ayrıntılı olarak tartışmış ve komite 
üyesi mahremiyetinin sürdürülmesinin 
önemini kabul etmiştir.

2. Komite mevcut ürünler ve yol harita-
ları hakkındaki güncel bilgileri almış 
olup; Konvansiyon, Yönetim Çevresi 
ve Kulüp Hizmeti, Liderlik Gelişimi, 
Pazarlama İletişimi, Üyelik Geliştirme 
ve Hizmet Aktiviteleri Komiteleri ile bir 
araya gelmiştir.

3. Komite, özellikle doğal dil işleme (ana 
dil desteği) ve yapay zeka ile öğrenme 
alanlarında teknolojinin kullanımını 
gözden geçirmiştir.

4. Komite, e-Ticaret konusunda güncel 
stratejik bilgileri almış olup önceden 
önerilmiş olan ileriye yönelik yaklaşımı 
onaylamıştır.

Yukarıdaki kararlkardan herhangi biri 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.
lionsclubs.org adresi üzerinden LCI Web 
sitesini ziyaret ediniz veya 630-571-5466 
numaralı telefondan Uluslararası Ofis ile 
irtibata geçiniz.

T U R K E Y



-DEMEKTİR-
Lions'a Destek Yerel Hizmet

Lions and LCIF birlikte dünyamızı tek bir topluma 
dönüştürüyorlar.  To support your continued efforts, 
LCIF - vakfınız - vereceğiniz sürekli destek ile 
Yönetim Çevresi ve Kulüp Etki Bağışı'nı (District and 
Club Community Impact Grant), DCG, oluşturdu. 

Fonlar, kulüp ve yönetim çevrelerinin yaptıkları 
bağışlardan sağlanmaktadır. DCG, Lion'ların kendi 
toplumlarına daha etkin hizmet etmelerini ve 
etkilerini büyütmelerini sağlamaktadır.. 

Daha fazla bilgi için lionsclubs.org/community 

sayfasını ziyaret edebilirsiniz... 
DCG programından yararlanmak için Kulüpler için en az US$5,000 ve 

Yönetim Çevreleri için en az US$10,000 bağış yapılmalıdır.

“LCIF toplumumuza destek 
oluyor… DCG bağışı ile 

sağlanarak İtfaiye merkezi ve 
itfaiye araçlarına yerleştirilen 
elektronik iletişim cihazları 

sayesinde hayatlar kurtarılıyor.

Dammann, Kulüp Başkanı

”Bugün Toplumunuz üzerindeki etkinizi artırın 
ve daha fazla hizmet edin!
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