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Delegate Preferred Ballot Language:  
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Officer Signature:  

Mail form by May 1, 2017 to: 
Member Service Center – Lions Clubs International – 300 W. 22nd St. – Oak Brook, IL USA 60523 

MemberServiceCenter@lionsclubs.org        Phone 1-630-203-3830        Fax 1-630-571-1687 
 

Clubs using this Club Delegate Form to assign their delegates must mail the form to International Headquarters by May 1, 2017.  
If you are not able to mail the form by May 1, 2017, bring signed form, along with your government issued photo I.D. 

to the convention site. 
Clubs using MyLCI must assign their club delegates by June 28, 2017. 
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Ocak - Şubat 2017 İki ayda bir yayınlanır. 

Lion Dergisi’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı 
sahibine, yazı, haber, fotoğraf, illüstrasyon ve diğer konuların 
telif hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi 
Konfederasyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz. 

Editörden
Sayın Lion’lar,
Sevgili Leo’lar,

S
evgili Lion Türkçe Okuyucuları,

Oldukça yoğun ve dolu dolu bir 
dergiyle bir kez daha karşınızda-

yız. Uzun süredir bu kadar çok sayfa 
sayısına da ulaşamamıştık. Kulüple-
rimizin gerçekleştirdikleri aktiviteleri 
bizimle paylaşma yarışına girmeleri, 
dergimizin iyice kalınlaşmasına yol 
açtı. Özellikle yoğun aktivite akışından 
kaynaklanan bu durum dergimizi dol-

durmak için gayret sarfeden bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Lion Türkçe 
dergisine aktivitelerini gönderen tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp Baş-
kanları olmak üzere yönetim kurullarına teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle sık sık tekrar ettiğimiz bir ricamızı da yinelemek arzu-
sundayız: Lütfen aktivitelerİnizin fotoğraflarını olabildiğince büyük ve 
yüksek çözünürlüklü gönderiniz. Cep telefonlarında yapabilmenin tek 
yolu var. O da fotoğrafları telefondan e-posta ile bilgisayarınıza aktar-
maktır. Whatsapp veya facebook aracılığı ile aktardığınız fotoğraflar dü-
şük kaliteli fotoğraflardır ve baskıda bulanık çıkar. Bu nedenle basama-
dığımız birçok aktivite var. Lütfen bu konuya özen gösteriniz.

Bu sayımızda;

Lions’un 2. Yüzyılı için iki yıl önce başlatılan stratejik planlama çalış-
ması meyvelerini vermeye başladı. Stratejik plan büyük ölçüde tamam-
landı ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Planın 
tamamını eksiksiz olarak dergimizden öğrenebilecek,

Uluslararası Direktörler Kurulu’nun son toplantısında alınan kararları 
detaylarıyla derginizde bulacak,

Uluslararası Lions 100. Yıl Konvansiyonunun tüm detaylarını ve Chi-
cago’nun güzelliklerini coşkuyla takip edecek,

LCIF tarafından desteklenen engelli olimpiyatlarından bir sporcunun 
öyküsünü yaşayacak,

20. Lions Akdeniz Konferansını ve İskenderiye kentinin güzelliklerini 
tüm detaylarıyla birinci ağızdan dinleyecek,

Barış Posteri yarışmasının Türkiye sonucunu öğrenecek,

KKTC Lion’larının çalışmalarını gururla takip edecek,

Ve Türk Lion ve Leo’larının ülkemiz insanına ulaştırdığı hizmetleri 
tüm detaylarıyla okuyarak Birliğimizle gurur duyacaksınız.

Bu vesileyle dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerimize 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgiyle kalın,

Danyal Kubin, Editör

Danyal Kubin, PDG.
MD118	Konsey	Başkan	Yardımcısı

W e  S e r v e

Kapak fotoğrafı:
1950’lerin Lionları fon geliştirmek amacıyla ampul satmak için kristal küreden akıl 
almaya çalışırken…
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Çeviri: Danyal	Kubin

Eski zamanların Lions’unda, Lion Dergisi 
nefes nefese, bazı Lion’ların Uluslararası 
Konvansiyona gidişlerini anlatırdı: 
Uçmuşlardı. Aradan çok zaman geçti. Uçmak 
artık yeni bir şey olmamanın ötesinde biraz 
da riskli tabii ki. Lion’lar için, dikkatli, düzenli 
ve iyi organize olmuş olan bir konvansiyona 
katılmak çok önemli.

30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Chicago’da 
yapılacak olan uluslararası konvansiyona katılmak daha 
kolay. Geçmişteki Konvansiyonlarımızın hepsinin 
olağanüstüydü olduğunu biliyoruz. Ama bu sefer 
ki ‘tüm zamanların en iyisi’ olacak. Bunun sebebi 
tabii ki; doğum günü pastamızın üstündeki 100 tane 
mum. 100. Yıl Konvansiyonumuzun en eğlenceli 
ve atraksiyonu bol konvansiyon olması kadar doğal 
ne olabilir ki. Günleri iple çekiyoruz. Dergideki 
konvansiyon köşesi ilginizi çekecektir.

Konvansiyon şehrimizi de göz ardı etmeyin. Lions’un 
doğduğu ve merkezinin yer aldığı kent olan Chicago’da 

Bugüne Kadar 
Yapılmış En Büyük 
Konvansiyonun 
Parçası Olun    

bir araya geleceğiz. Fakat göl kenarındaki mükemmel 
konumu, büyük mimarlık eserleri ve eşsiz kültürel 
etkinlikleri ve sadeliğin güzelliğini, çalışanların 
gururunu ve Amerika’nın güzel bir yansımasını da 
yaşayacaksınız orada.

Konvansiyonda zaman kısıtından dolayı etkinlikler 
arasında seçim yapmakta da zorlanacaksınız. Her gün 
size yeni eğlenceler, etkinlikler ve dostluklar sunacak. 
Omuz omuza olacağız orada ve büyük olasılıkla öğle 
yemeğinde 120 ülkeden gelmiş bir Lion dostunuzla 
birlikte olma fırsatı yakalayacaksınız. Ülkelerin Paradı 
Downtown Chicago’da (merkezinde) olacak, birçok 
değerli seminere katılacaksınız, birliğin geleceği için 
oy kullanacaksınız, olağanüstü şovlarla eğleneceksiniz 
ve değerli konuşmacıları dinleyeceksiniz. Eğer Lions’u 
seviyorsanız konvansiyona aşık olacaksınız. 

Yüzüncüyıl Konvansiyonumuz iki yüzyıl arasındaki 
geçiş noktası olacaktır. Lion’lar tamamladığımız 100 
yılda neler yaptığımızı yaşayacak ve gelecek 100 yıl için 
hazırlanan altyapıyı görecekler. Sizleri bu tarihi olaya 
katılmaya davet ediyorum.

Hakim Bob Corlew
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı	

T U R K E Y
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1959 yılından kalma, 
bu eski Lion fotoğrafını 
beğeniyorum. Yüzlerine 
iyi bakın. Kaliforniya’dan 
Burbank Lionları onlar, 
kendilerini eğlendiriyorlar. 
İhtiyaç içindeki insanlara 
yardım etmek için para 
toplamak ciddi iştir. Ancak 
bu görevi gerçekleştirirken 
Lion arkadaşlarınızla neden 
iyi zaman geçirmeyesiniz ki? 

Lionların her zaman ve şartta, 
‘Lion’ olmanın keyfini çıkardığı 
aşikardır. Bu, bizim küçük 
‘sırrımızdır’. Başkalarına hizmet 
etmek bir yükümlülük ya da bir 
iş değildir. Eğlencelidir. Tatmin 
edicidir. Bu, bugüne kadar 
aldığımızı, bir şekilde vermektir.

Yüzüncü yılımızda başkalarına 
sunduğumuz olağanüstü hizmeti 
kutlamak ve ayrıca Lion olmanın 
zenginleştirici deneyimini 
vurgulamak istiyoruz. Birçok Lion 
için, ‘Lion’ olmak, sadece bir dizi 
gönüllülük eylemi değil, kimliğinin 
önemli bir parçası olmuştur.

Geçmişe baktığımızda, Lionların, 
zamanın ihtiyaçlarına nasıl etkin 
bir şekilde çare olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Onlar nasıl hizmet edeceklerini 
bilemeyen topluma yabancı 

Lionlar Temel 
Misyonlarını 
Değiştirmeden 
Gelişiyor     
Çeviri: Hülya	Işıklı,	118U	4.	Bölge	Başkanı

kişiler değillerdi. 
Toplumdaki 
eksikliği ve 
dolayısıyla ihtiyacı 
biliyorlardı. 
Birlikteyken şaka 
ve eğlenceyi işin 
içine katmış, aynı zamanda temel hizmet 
görevlerine de sadık kalmışlardı.

Lionlar bugün için biraz değişti. Bu koşturma 
biraz farklılaştı. Şükürler olsun, 1987 yılından 
bu yana kadınların yetenekleri ve özverileri 
ile kutsanmış durumdayız, böylece genel 
anlamda kulüplerimiz daha çeşitli hale geldi. 
Zaten Lion, Lion’dur. Melvin Jones, Lions’u 
kurduğunda, başkalarına hizmet ederken 
dostluk ve hizmetin iç içe geçtiği bir çizgi 
belirlemiştir. Bizler geliştikçe, yeni projelerde 
çalıştıkça hizmetimize olan bağlılığımız da 
eksilmez, artar. 

O halde, yarının Lionları ile neler olacak? 
Bugüne kadar süregelen misyonumuz yarın 
da ve daima hizmet etrafında dönecektir. 
Ancak yeni hedeflerimiz; üyelik deneyimini 
geliştirmek ve hizmet ile ilgilenen kişiler 
için üye olmayı daha çekici hale getirmek 
olmalıdır. 

Başaracak mıyız? Başaracağımızın ispatı; 
geçen 100 yıllık başarımızdır.

Hakim Bob Corlew
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı	

4 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



Güzel Evim Chicago

Chicago’ya gelen ziyaretçiler, Amerika’yı gördüklerine 
ikna olurlar. Yıllar boyunca hissedilen bir duyguyu, aktris 
Sarah Bernhardt 1905’te coşkuyla açıkladı, ‘’Chicago’ya 
tapıyorum. Chicago Amerika’nın nabzıdır.’’

Chicago’nun şöyle bir etkisi vardır: Büyük ama 
tanıdık, pratik ve ulaşılabilir. Chicago nefis 
bir şekilde her şeyi kapsar. Chicagolılar ça-

lışkandırlar ancak yazın hafta sonları, şehrin yarısı, 
göl kenarında piknik yapmak, güneşlenmek ya da 
bisiklet sürmek için bir araya gelir. Chicago’nun sa-
kinleri şehirlerinin mimarisi, sanatı ve müziği eşşiz 
ve en iyi olmasına rağmen mütevazıdirler. Chicago-
lu’lar eksik heceli, kesik konuşma tarzları ile hafife 
alınıp ( ‘’Dees’’ ve ‘’dem’’ yerine ‘’ these’’ ve ‘’them’’) 
ve köle sporu olan Ditka ve The Bears’a olan sada-

Çeviren: 	Ayşegül	Erengil,	Ankara	Maltepe	Lions	Kulübü
Jay Cop

Bir tekne turu size Chicago’nun eşsiz manzarasını sunacaktır, aynı şekilde göl kenarında yürümek ya da bisiklete binmek de aynı güzel 
manzarayı seyretmenizi sağlar.

Sweet Home Chicago

ABD’nin İkinci büyük şehri 100. 
Konvansiyon için şüphesiz birinci tercihtir...

katlari yüzünden ‘’Saturday Night Live’’ de alay ko-
nusu edildiler, ancak çok dilli bu şehir dünyadaki 
en çok çeşitlilik gösteren şehirlerarasındadır.

Chicago başka yönleriyle de büyüleyicidir. Şehir 
devamlı gelişirken göz kamaştırıcı göl kenarı değiş-
meden kalır. Mark Twain Chicago’yu ikinci ziyare-
tinden sonra şöyle yazmıştır: ’’ Chicago  yeniliktir, 
son gördüğünüz Chicago en son geçtiğinizde gör-
düğünüz Chicago değildir’’. Evi ve stüdyosu Oak 
Park’ta olan mimar Frank Lloyd Wright şöyle bir 
kehanette bulunmuştur: ’’Sonunda, sanırım, Chica-
go dünyada kalan en güzel şehir olacak.’’

Lionlar, Chicago, 100. Yıl konvansiyonuna ev 
sahipliği yaparken, Twain ve Wrigh’ın notlarını 
karşılaştırabilir ve şehrin tadını çıkarabilirler. Chica-

T U R K E Y
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Loop’un en önemli noktalarından biri de Picasso’nun isimsiz heykelidir.

go’da, 30 Haziran’dan 4 Temmuz’a kadar bulunmak 
bir Lion için harika olacaktır. Şehir etkileyici mima-
risi, birinci sınıf müzeleri, nefes kesici göl kenarı, 
muhteşem yemekleri ve son olarak North Side Bü-
yük lig beyzbol takımı ile muhteşem bir mücevher 
niteliği taşıyor.

Lionlar evlerine geliyor olacaklar. Melvin Jones 
yüzyıl önce Lions Kulüplerini Chicago’da kurdu. Li-
onlar burada gelişmeye devam ediyor Chicago’nun 
her yerinde Lionların ayak izleri vardır. Uluslararası 
Lions Kulüpleri şehir merkezine 18 mil uzaklıkta 
Oak Brook’ta yer alıyor. (Lionları konvansiyondan 
merkeze götürmek için bir tur ayarlanabilir). Mi-

chigan Caddesinde şehir merke-
zinde Lionların eski merkezini 
gösteren bir levha yer alır. Mel-
vin Jones güney banliyölerinde 
gömüldü.

Chicago’da 1.921 Lion ve Chi-
cago Merkez lionları, Jones’un 
kulübü dahil 74 kulüp bulunur. 
Lions’un hizmetleri, Chicago’da 
kuzey banliyölerindeki Hadley 
Görme Engelliler Okulu’ndan, 
kentin Chicago Körfezi Deniz Fe-
neri’ne ve Chicagoda’ki Illinous 
Üniversitesi’nde, Illinous Göz 
Araştırma Enstitüsü’ne kadar uza-
nır. Konvansiyona katılan Lionlar 

evlerine geliyorlar- biraz yaşanmış - Lionlar evdeler.

Yenilikçi Şehir…
Chicago’yu tanımlamaya çalışmak her zaman ba-

şarısızlıkla sonuçlanır. Kentin en önemli karakteristik 
özelliği sahip olduğu çeşitliliktir. Yaklaşık 8 milyon 
insan metropollerde yaşamaktadır. Bu insanların 
yüzde otuzu evlerinde İngilizce’den başka bir dil 
konuşmaktadır. İngilizce’den sonra konuşulan diller 
İspanyolca, Lehçe, Arapça, Tagalogça ve Çincedir.

Dil çeşitliliği beraberinde zengin yemek çeşitli-
liğini, farklı yaşam biçimlerini, oyunlar ve kültürel 
eğlenceleri getirmiştir. CTA treni bir yolcuyu müte-
vazı bungalovların bulunduğu bir Polonya Mahalle-
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si’nde bırakabilir veya El durağı ya da daha uzakta 
olan iki tanesi geniş evleri ve modaya uygun kafe-
leri ve barları olan daha üst sınıfa mensup bir yerle-
şim yerine gidebilir. (The Chicago Transit Authority 
Trenleri ‘’EL’’ veya ‘’L’’ olarak bilinir, ‘’yüksek’’ kı-
saltması, üst kat demiryolu, bazı trenler yer altı ya 
da yer seviyesinde çalışırlar).

Toplumda çığır açan Lions Kulüpleri için uygun 
bir başlangıç yeri olan Chicago yenilik ve ilerlemeye 
dayalıdır. Bu şehir 1871’de gerçekleşen büyük Chi-
cago yangınının ardından hızla yeniden inşa edilmiş-
tir. 1900’de kanalizasyonun içme suyunu kirletmedi-
ğinden emin olmak için Chicago Nehri’nin akışı us-
talıkla tersine çevrilmiştir ve şehir ilk gökdelenin, ilk 
nükleer reaksiyon zincirinin ve kentin kendisini çok 
ciddiye almadığının ve boş zamana verdiği değerin 
bir kanıtı olan TV uzaktan kumandasının doğuşuna 
tanıklık etmiştir. Chicago sürekli ileri giden bir şehir-
dir. Ancak Chicagolu’ların yürümek, göl kenarında 
bisiklete binmek, şehrin zengin müzik mirasından 
yayılan blues, jazz dinleyebilecekleri kulüplere git-
mek konusunda hiçbir zaman aceleleri yok. 

Chicago pek çok açıdan kâğıt üzerinde büyük 
sayılan küçük bir kasabadır. Kent düzgün bir şe-
beke birbirinden belirgin özelliklerle ayrılan birçok 
mahalleden oluşuyor. Chicagolu’lar, uzun zamandır 
harita üzerinde bir mahalleyi işaretleyip, o mahal-
lenin etnik yapısını ve sosyo-ekonomik sınıfını ve 
yakınlarında ziyaret edilebilecek yerleri veya resta-
urantları belirleyebiliyorlar.

Peki bu kadar büyük, farklı bir şehirde ne ya-
pılır? Michigan Gölü’ne yakın bir yerde durmak ve 
hiçbir şey yapmadan etrafa bakmak bile kendi başı-
na yaygın bir turistik harekettir. Bozulmamış göl kı-
yısı ve şehrin silueti, herhangi bir bölge ya da bina-
dan çok kentin güzelliğinin ve ayrıcalığının somut 
örneğidir. Dünyanın tüm büyük şehirleri arasında, 

sadece Chicago’nun endüstriden 
uzak bir kıyı bölgesi vardır.

Chicago göl kenarı ile ilgili 
olarak gururlu ve koruyucudur. 
Bu geçen yaz bir kez daha orta-
ya çıkmıştır. Film yapımcısı Ge-
orge Lucas, gölün yakınında bir 
‘’Star wars’’ müzesi oluşturmayı 
ve milyonları buraya getirmeyi 
planlamıştır. Ancak kar amacı 
gütmeyen park dostları dava aç-
tılar, 19. Yüzyıl sonlarından beri 
göl kıyısını halkın kullanımına 
sunmuş olan kamu güven dokt-
rinini ortaya koyarak, konu ile il-
gili dava açmışlardır ve Lucas göl 

Chicago Sanat Enstitüsü, Lionlar için doğal bir fotoğraf noktasıdır. 

ile ilgili planlarından vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Şehrin nereden bakılırsa bakılsın muhteşem si-
lueti hızla gelişen bir metropolün mükemmel bir 
resmidir. Özellikle merkezin birkaç kilometre kuze-
yinde veya güneyinde yer alan göl yolu nefes ke-
sicidir. 18 kilometre uzunluğundaki Lakefront Trail 
şehrin kalabalık kuzey sınırından, güney tarafında-
ki sessiz 67. Caddeye kadar uzanır. Yol çok çeşitli 
bitki toplulukları ve hayvanlarla, anıtlarla, kumsal-
larla, parklarla ve şehir merkeze yakın, bir müze 
kampüsü ile çevrilidir. Daha fazla yer görmek için 
mavi Divvy bisikletlerden kiralayabilirsiniz.

Yol yakınında bulunan üç önemli müze Adler 
Planetarium, The Shedd Aquarium ve The Field Mu-
seum’dur. Birincisi sizi çok şaşırtacak, ikincisi zevkle 
gülümsetecek ve sonuncusu gene hayret uyandıra-
caktır. Platenaryum tiyatroları size şaşırtıcı uzay gö-
rüntüleri sunar ve bunlar arasında Gemini 12 de bu-
lunur. The Shedd, Beluga balinalarının, yunusların, 
vatozların, piranhaların ve 8000 diğer su hayvanının 
yakın plan görüntülerini sunar. Özel sergiler Ama-
zon Nehri’nin ve Karayip kayalığının gizemini ve 
muhteşemliğini gözler önüne sürer. 400.000 metre-
kare alanı kaplayan Field Müzesi dünyanın en iyi di-
nazor koleksiyonlarından birine sahiptir. En çok bi-
linen örneği 65 milyon yaşındadır ve halen acımasız 
görünmektedir.’’Sue’’ şimdiye kadar keşfedilmiş olan 
en geniş, en eksiksiz Tyrannosaurus rex fosilidir.

Chicago’nun kalbi Loop’tur. Burası birkaç kilo-
metrelik bir iş bölgesidir. The Loop bir mimar için 
cennettir. Birbirlerinin peşi sıra sıralanan bloklar 
arasında, 1888 yılında inşa edilmiş olan, şehrin en 
eski yüksek binası ünlü 12 ünlü Rookery binası, taş 
duvarlardan inşa edilmiş olan en yüksek ve en son 
yapılan gökdelen 17 katlı Monadnock binası, şehrin 
ilk cam ve çelik gökdeleni, Reliance Binası. (Bugün 
Burnham Otelidir) yer alır.
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Dünyanın ilk gökdeleni olan Home Insurance 
Binası 1885 yılında inşa edilmişti fakat 1931 yılında 
başka bir gökdelenin, The Field Binası’nın (Bugün 
La Salle Bankası) yapımına olanak tanımak için yı-
kıldı. Chicago, New York 1889 yılında ilk çelik gök-
delenini inşa edene kadar, beş gökdeleni olan bir 
mimari gelişim merkeziydi.

Modern mimarisi merak uyandıran Loop, 1454 
fitlik Willis Kuleleri (Eskiden Sears Kuleleri olarak 
bilinirdi) 1973’te tamamlandığında dünyanın en 
uzun kuleleriydi. Eğer yüksekten korkmuyorsanız 
Ledge’nin içerisinde, 103. kattaki cam kutudan tüm 
şehri yukarıdan izleyebilirsiniz. Willis’ın yanında 
Helmut Jahn’sın özgün James R. Thompson Mer-
kezi binası ve corncob tarzı Marina City, Chicago 
Nehri üzerinde görkemle uzanmaktadır.

The Loop ayrıca, Daley Plaza’da, Picasso’nun 
isimsiz heykelinin de içinde bulunduğu muhteşem 
bir dış mekan sanatını da sergilemektedir.1967’de 
tamamlandığında, Loop’taki soyut sanat eserleri bü-
yük sarsıntıya sebep olmuştur. Bu bir kadın mıydı? 
Kuş muydu? Bir Mısır Tanrısı mıydı? Bazı öfkeli Chi-
caolu’lar bunun yerine Chicago Cubs’ın oyuncusu 
Ernie Bank’ın heykelinin koyulmasını talep ettiler 
ve bugün çocuklar kaçınılmaz olarak bu heykelin 
eğimli kenarlarını doğaçlama olarak kullanıyorlar. 
Loop’ta kaçırılmaması gereken bir diğer heykel Ale-
axander Calders’in yakınlarda bulunan stark federal 
binası ile keskin bir şekilde kontrast oluşturan kır-
mızı pembe Flamingo Heykelidir. Merkezde bulu-
nan bu etkileyici binalar, bir tur için mütevazi mali-
yetlere değecek nitelikte etkileyici tarih ve detayları 
içermektedir. Chicago Mimarlar Birliği, mükemmel 
yürüyüşler ve Loop’un bot ve otobüs turlarına ön-
derlik etmektedir. Şehir merkezini görmenin bir di-
ğer ilginç yoluda, Chicago Nehrinin güney kıyısın-
da bulunan yaya geçidi Riverwalk’tan aşağı doğru 
inmektir. Birkaç yıl öncesine kadar atılan çöplerle 
kirlenmiş olan nehir şimdi şehrin canlılığını tekrar 
deneyimleyebileceğiniz bir yer haline gelmiştir.

 Michigan Bulvarının hemen doğusunda yer alan 

Milenium Park rehber olmadan ulaşabileceğiniz bir 
yerdir. Chicagolular’ın bu parkın inşaat maliyetleri 
ve gecikmeler konusundaki hoşnutsuzluklarına rağ-
men, park 2004’te açıldı ve şehrin mücevherlerinden 
biri haline geldi. Burası canlı bir parktır. En üstte-
ki tasarım ‘’Fasülye (Dev Bulut)’’ gökyüzünü, ufuk 
çizgisini ve sizi bir fotoğraf çekiyormuşsunuz gibi 
yansıtan çelik bir heykeldir. Tje Delightful Crown 
Çeşmesi, inşa edildiğinde Chicagolular’ın üzerinde 
çekim yaptığı 50 fitteki iki kuleden oluşuyordu ve 
gerçek su fışkırtıyordu. The Snaky Bp Köprüsü, şeh-
rin harika bir silüetini sunuyor. Zarif ve akustik ola-
rak mükemmel olan Pritzker Pavilion neredeyse her 
akşam ücretsiz konserlere ev sahipliği yapmaktadır.

Parktan kısa bir yürüyüş ile büyüleyici Chica-
go Sanat Enstitüsü’ne ulaşılır. Burada birçok ikonik 
tablo bulunmaktadır. Masterpiece tahta oyununun 
özel bir baskısı da burada yayınlanmıştır. Enstitüde 
sergilenen hazineler arasında yer alan; Grant Wo-
ods ‘’American Gothic’’, ‘Edward Hopper’s’’,’’Night-
hawks’’ ve bir dizi ‘’Van Gogh ve Monets’’müzenin 
empresyonist ve son izlenimci sanat eserleri dünya-
da Frransa’dakilerden sonra ikinci sırada yer almak-
tadır. Binanın dışında, büyük zaferlerden sonra Cub 
takımının ve Bears takımının şapkaları giydirilmiş 
olan iki aslan heykeli bulunmaktadır. Melvin Jones 
ve diğer Lionların bu iki aslan heykelinin arasında 
gururla verdikleri poz, Uluslararası Lions kulübü ta-
rafından sıklıkla basılan bir fotoğraf olmuştur.

Loop’un hemen kuzeyinde turistler arasında çok 
popüler olan iki nokta bulunur. Bunlar: The Mag-
nificient Mile ve Navy Pier’dır. The Mag Mile cüz-
danınızı hafifleteceğinden emin olabileceğiniz bir 
alışveriş caddesidir. 1871 yangınından kurtulan tek 
bina olan, Water Tower hayranlık vericidir. Teme-
linde, Piramitlerden, Tac Mahal ve 140 diğer yapı-
dan gelen parçalar gömülü olan, Tribune Tower; 
büyük ticaret merkezi Merchandise Mart ve Michi-
gan Bulvarı’nın normal yükseklikteki mağazalarının 
üzerinde yükselen,1227 fitteki John Hancock Mer-
kezi burada yer alır.

Sheed Akvaryumu derin deniz canlılılarını sergilerken, Field Müzesi 65 milyon yıllık canlıları sergilemektedir.
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Şehrin en çekici noktası olan Navy Pier, Chicago-
lular tarafından turistik atmosferinden ötürü alay ko-
nusu edilmektedir. Ancak Chicagolular’ın unuttukları 
bir şey var ki o da birkaç yıl öncesine kadar burası 
harap bir haldeydi ve unutulmuştu. Şehir ancak kısa 
zaman önce estetik açıdan memnuniyet yaratacak bir 
görünüme kavuştu. 150 fitteki Ferries dönme dolabı, 
size şehrin en güzel manzaralardan birini sunmak-
tadır. Atlıkarınca nostaljik ve renklidir ve Beer Gar-
den’da sunulan bira her zaman soğuk ve pahalıdır.

Navy Pier’da, daima, Chicago tarzı sosisli sand-
viç, Billy Goat cheeseburgeri, Giardino’nun pizzası, 
Lalo’nun Meksika yemekleri ve bunların içinde en 
iyisi olan Garret’in patlamış mısırı gibi ikonik Chi-
cago yemeklerini bulabilirsiniz. Pier’de, Chicago’lu 
bir aktör tarafından oynanan psikolog Bob Hartley 
adındaki TV karakterinin bronz bir koltukta oturan 
heykeli bulunur.  Chicago’da görülecek ve yapılacak 
o kadar çok şey var ki o kanepenin içine gömülmek 
ve hepsini sindirmek size çok cazip gelecektir.

Mahallelerden Oluşan Bir Şehir
Chicago diğer birçok yerden daha fazla mahal-

lelerden oluşan bir şehirdir. Her mahallenin kendi-
ne özgü görünüşü ve ruhu, eşsiz bir özgünlüğü ve 
ikonik yerleri vardır.

Bir zamanlar ıssız olan güney Loop, birkaç yıl 
önce ülkenin en hızlı büyüyen mahallesi haline 
geldi. Mahallenin ihmal edilen yerleri değerlendi-
rildi, genç profesyoneller ve emekliler buraya ta-
şındı. Güney Loop bir zamanlar Muddy Waters, Bo 
Diddley, Chuck Berry gibi blues ve rock şarkıcıların 
kayıt yaptıkları Chees Records Şirketine ev sahipliği 

yapmaktaydı. 1964’te, dünyaca ünlü olmadan önce, 
saç kesimleri ile dünyaya meydan okuyan iki İngi-
liz, Mick Jagger ve Keith Richards kendilerine ilham 
veren müzisyenlere saygılarını sunmak için Chess’e 
geldiler. Mahallede bugün, sert bir müzik formuna, 
değişik saatlere ve harap bir dekora sahip olan Wil-
lie Dixon’s Blues Heaven Müzesi bulunmaktadır.

Güney Loop’un hemen batısında büyük kırmı-
zı ve yeşil Chinatown kapısı ile bilinen Chinatown 
bulunmaktadır. Çin mantısı neredeyse bütün resto-
ranlarda iyidir fakat bakkallarda şaşırtacak derece-
de egzotik yemekler bulunmaktadır. 

Millenium Parktaki The Crown Çeşmesi, Chicagoluların ağızlarından su fışkırttıkları yerdir.
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Kuzey tarafında heybetli kahverengi taşları ile 
Lincoln Park bulunmaktadır. Mahalle adını göle pa-
ralel olarak uzanan 1200 dönümlük Lincoln Park’tan 
almaktadır. Ücretsiz Lincoln Parkı Hayvanat Bahçe-
sinde, goriller, kaplanlar ve tabi aslanlar bulunuyor. 
Lincoln Park, paranın, doğanın ve teknolojik kültü-
rün bir kombinasyonudur. İkinci mahalle dünyaya 
Bill Murray, Tina Fey, Steve Carrell ve daha birçok 
yıldız verdi.1974’te bir kilisenin bodrumunda kuru-
lan Steppen Wolf Tiyatrosu bugün şehrin en önem-
li sahnesidir. Mezunları arasında John Malkovich, 
Gary Sinise ve John Mahoney bulunmaktadır.

Daha kuzey Wrigleyville olarak da bilinen Lake-
view’dır. Lakeview 4 Temmuz’da Cub takımına ev 
sahipliği yapmaya başlamıştır. Bir maç izlemeseniz 
bile Wrigley Field’i görmek bir sevinçtir. Benzerle-
ri arasında ikinci en eski park olan beyzbol parkı 
büyüleyicidir. The Friendly Confines, Ernie Banks 
ve Ron Santo gibi büyük beyzbol oyuncuların, po-
püler yayıncı Harry Carey’in heykelleri ile çevrilidir.

Loop’un biraz batısı Near West Side bir zamanlar 
dolaşmak için çok tehlikeliydi ancak günümüzde 
gelişti. Mahallenin içinde Greektown ve Little Italy 
bulunur ve bu ikisinde de çok iyi etnik restaurantlar 
vardır. Şehir merkezininin üç mil batısında United 
Center bulunmaktadır. Bir dünya starının dili sarkık 
şekilde basket atışını gösteren dış mekan heykeli 
hayranlarını çok uzaklardan buraya çekmektedir.

Loop’un güney batısı, Meksika topluluğunun 
merkezi olan ve birçok ucuz takocunun bulundu-
ğu Pilsen’dir. Loop’un kuzeybatısı 2000 yılından bu 
yana muazzam bir yenilik bölgesi olan, Bucktown 
ve Ukrayna köyü’nün bulunduğu Wicker Park’tır. 
Buradaki barlar ve restaurantlar geceleri canlan-
maktadır. En son yenilikçi yer, uzun zamandır Latin 
ailelerine yakın yaşayan genç sanatçıların yaşadığı 
ve barlarında susuzluklarını giderdikleri North Si-
de’ın Logan Meydanıdır.

Lincoln Park’ın kuzeybatısında daha derli top-
lu olan Andersonville mahallesi yer alır. İsveçliler 
yaklaşık bir yüzyıl önce buraya yerleşmiştir ve Chi-
cago’nun yerli halkı buradaki İsveç Fırınının çiko-
lata ve tereyağlı kurabiyelerinden yemek için sıraya 
dizilir. Andersonville’e bitişik olan Uptown, ülkenin 
en eski ve caz kulübü olan Green Mill’e ev sahipliği 
yapmaktadır. Chicagolular, Al Capone’dan bahse-
dilmesinden bıkmış olsalar da Green Mile bu gan-
gsterlerin en sevdiği gizli bardır.

Güney tarafla ilgili çok ilgi çekici hikayeler yok-
tur fakat bu tarafta hala ilgi çekici yerleri ve bir dolu 
tarih vardır. Hyde Park, prestijli Chicago Üniversi-
tesine ev sahipliği yapmaktadır. Kampüsün etkile-
yici Gotik binaları arasında dolaşırken Nobel ödülü 
sahibi biriyle karşılaşmanız mümkündür çünkü bu 

üniversite yaklaşık olarak 90 Nobel ödülü kazan-
mıştır. Kampüste görülmeye değer yerler arasında, 
parlak önyüzünde 24 tane insan büyüklüğünde 
dini figür olan Rockefeller Anıtsal Şapeli ve nükleer 
çağın başladığı yeri işaret eden Nükleer Enerji Hey-
keli yer almaktadır.

Chicago’da yaşayan okul çağındaki her çocuk 
bir gün mutlaka muhteşem Bilim ve Sanayi Müzesi-
ni gezmektedir. Nesilleri büyüleyen unutulmaz ser-
giler arasında, 2. Dünya Savaşı sırasında yakalanan 
bir Alman botu, dev bir üç boyutlu kalp ve küçük 
tüylü yaratıkların kabuklarından çıkma mücadele-
lerini gösteren bir piliç kuluçka makinesi bulunur.

Yakınlardaki iki bölge, mimarların 20. Yüzyılın 
en önemli 10 binasından biri olarak nitelendirdik-
leri ve Wrigt’ın açık plan yaklaşımını sergileyen Ro-
bie House’dur. Binada boşluklar pürüzsüz bir şekil-
de birbirine doğru akmaktadır. Wright’ın cihazlara 
karşı hayranlığının bir sonucu olarak binada 1910 
senesi için baş döndüren bir yenilik sayılan bir 
haberleşme ve merkezi elektrikli süpürge sistemi 
vardır. Hydepark’ın yakınındaki Kenwood mahalle-
sinde, uzaktan görülebilen oldukça güzel bir Gürcü 
konağı olan, Başkan Obama’nın evi bulunmaktadır. 

Güney Taraf, İrlandalıların geleneksel kalesi, Brid-
geport Semti’dir. Kent ekonomisine ve kimliğine ses-
sizce tanıklık eden, solcu Union Ağılları’nın kapısı bu-
radadır. İç savaştan 1920’lere kadar, Chicago’da dün-
yadaki herhangi bir yerden daha fazla et işlenmiştir. 

Bridgeport yakınlarında Bonzeville yer alır. Bu-
rası 20. yüzyılın ilk yarısında daha iyi bir hayat ara-
yışında olan sayısız Afrikalı Amerikalı’nın göç ettiği 
bölgedir. Meyers Ace Hardware’da, Sunset Cafe’nin 
caz müziğiyle sallandığı bu noktada durun ve tari-
he kulak verin. Louis Armstrong ve Benny Good-
man’ın da aralarında bulunduğu birçok müzisyen 
bir zamanlar burada güzel müzik yaptılar.

Chicago’nun birçok kentsel problemi bulunmakta-
dır, ancak Chicago sakinleri büyük yürekleri olan, mi-
safirperver insanlardır. Kent yalnızca nesiller boyu bu-
raya göç edenlerle değil, aynı zamanda Midwest’ten 
mezun olan ve burada iş bularak yeni bir hayata baş-
layanlar ile doludur. Bu şehir hırsların anlaşıldığı ve 
büyük planların hayata geçirildiği bir şehirdir.

Chicago’da Lionlar hizmet ettikleri misyona sa-
dık kalarak, yeni girişimlerde bulunurken, ikinci 
yüzyıllarına başlayacaklar.

Burada listelenen siteler genel olarak El’den kısa 
bir yürüme mesafesinde, oldukça güvenilirdir. (Fa-
kat her zaman temiz olmayabilir) El’e binmek şehri 
gezmek için ucuz bir yoldur. Şehrim iç içe geçmiş 
mahallelerinin 360 derece manzarasını izlemek için 
kahverengi şeridi takip edin.
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İzmir Güzelyalı Hatay 
Lions’tan “LÖSEV” Etkinliği

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübümüz 29 Ağus-
tos 2016 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Cad-
desi’nde LÖSEV ile ortak gerçekleştirdiği 100’ler-

ce broşür ve afişi halkımıza, mağazalara, cafelere, 
taksi duraklarına dağıtmıştır. Amaç kurban bağış-
larının LÖSEV’e yapılmasıdır. 2 taksi durağı, ken-
disine bağlı tüm araçlara broşürleri yerleştirmiştir. 
Ayrıca, her üyemiz kendi işyeri ya da ev çevresine 
dağıtarak etkinliğe katılmış oldular. Bununla birlik-
te, e-posta olarak yaklaşık 1500 kişiye, facebook 
ortamında 2000 kişiye LÖSEV’in sesini duyurmuş-
lardır. Bu aktivite ile çocuk ve gençlik için yarar-
lı bir çalışma yaparak fark yarattık. 27 Eylül 2016 
tarihinde Beyond Hotel’de saat 20.00’de yaptığı-
mız toplantıya konuk konuşmacı olarak Lösev Ege 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Burak Korkmaz’ı “LÖ-
SEV” sunumu ile ağırlamışlardır. Sunum, Lösemili 
Çocuklar Vakfı’nın yaptığı / yapacağı hizmetleri ve 
bu hastalık ile ilgili bilgileri içermiştir. Toplantı so-
nunda Burak Bey’e plaketi takdim edilmiştir.

Çanakkale Lions’tan 
Kan Bağışı

Antakya Kışlasaray Lions 
Kulübü, Önce Eğitim! Dedi…

8 Ekim dünya Lions hizmet gününde Çanakkale 
cumhuriyet meydanında Kızılay aracında gerçek-
leştirilen kan bağışına kulüp başkanımız M.Aşkın 
Değirmenci kulüp üyelerimiz Öznur Doğangün ve 
Kaan Altunan  katılarak Kızılay’a kan bağışında bu-
lundular.

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü, Gençlik Haf-
tası çerçevesinde Dr. Demet Üzer ve Psikolog İlkin 
Kirkizoğlu’nun katılımı ile Ergenlik Psikolojisi ve Sı-
nav Kaygısı konulu seminer gerçekleştirdi. Doktor 
ve psikologun yapmış olduğu sunumlarla birlikte 
soru-cevap şeklinde gençler dinledi ve sorunlara 
uzmanlar aracılığıyla çözüm bulmaya çalışıldı. 

Dönemi Başkan Seval Kırkızoğlu ‘‘Gençlerin ve 
ailelerin en büyük sorunu olan ergenlik dönemi 
ile ilgili katılımcılara bilgi aktarımı yapılırken akıl-
larındaki sorulara da uzmanlarımız cevap vermeye 
çalıştılar ve tek başına çözemedikleri sınav kaygısı-
nı nasıl kontrol altında alabileceklerini öğrendiler. 
Bütün katılımcılarımıza, üyelerimize ve  sevgili uz-
manlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Lionlar 
İz bırakmaya devam ediyor’’ diyerek duygularını 
ifade etti.

Arzu Tanrıseven, Dönem	Başkanı
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Selamiçeşme Lions’tan Lions 
İlköğretim Okuluna Katkı

Çocukların Renkler ve 
Boya İle Tanışması

Gaziantep Şahinbey Lions 
Kulübünden Eğitime Katkı 
Kahvaltısı

Engin Haliloğulları	Dönem	Başkanı
Neşe Dişcioğlu	Dönem	Başkanı

Nermin Keçeci	Dönem	Başkanı

Selamiçeşme Lions kulübü, Gençlik aktivitesini 
Lions ilkokulunda yaptı. Kulüp, tadilatta olan oku-
lumuza yeni bir heyecan ve destek vermek için mo-
bilya yardımında bulundu. Araştırmacı ilaç firmaları 
derneğinin öncülüğünde Lions ilkokulumuza 4 seh-
pa, 3 çekmecelik, 2 TV ve sehpası, 6 masa, 1 top-
lantı masası, 24 Dolap, 40 koltuk kulübümüz tara-
fından karşılanan nakliye ile okulumuza gönderildi.

‘‘Her yıl burs verdiğimiz öğrencilerin eğitimleri-
ne katkı sağlamak için bu kahvaltıları düzenliyoruz. 
Hem katılımcıların güzel bir gün geçirmesini sağlar-
ken hem de evlatlarımız içinde bir kaynak yaratmış 
oluyoruz. Bu yılda Beyaz Han’da kahvaltımızı dü-
zenledik. Gelen Lion ve Lion dostu konuklarımıza 
çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Katılımın yüksek olduğu kahvaltıda dönem baş-
kanı misafirlerle tek tek ilgilendi.

Mühürdar Lions Kulübünün 2016-2017 döne-
mindeki gençliğe yönelik ilk çalışması Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İpek Kıraç Eğitim 
Birimi ile ortak bir çalışma sonucu 11 Ağustos 2016 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Etkinliğimizde 7-10 
yaş arası çocuklar seçtikleri renklerle duvarları bo-
yadılar, kağıtlar üzerine hayallerini yansıttılar. Ya-
şam mekanlarının boyanmasının estetik görünümü 
nasıl etkilediğini ve fiziksel temizliğin nasıl yapıl-
dığını fiilen önlük giyerek ve duvarları boyayarak 
öğrendiler. Bu etkinlikte TEGV, mekanın hazırlan-
ması, katılımcı çocukların temini ve ikramlar konu-
sunda bizlere destek verdi. Mühürdar Lions  Kulü-
bü, boya temini ve  boyama  ekibinin ayarlanması 
ile TEGV Öğrenim Birimi iç mekan ve bahçe du-
varlarının boyama işlemini gerçekleştirdi. Etkinlik 
sonunda çocuklara kitap ve  oyuncak hediye edildi.                                                                                     
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Adana 10. ve 12. Bölge 
Kulüplerinden Diyabetle 
Yaşam Semineri

Batı Ataşehir Lions 
Kulübünden Eğitime Katkı

Adana Lions Kulüpleri farklı zamanlarda Di-
yabetle Yaşam eğitim semineri ve kan şeker 
ölçümü yaptı.  

İlk organizasyon 10. Bölge Başkanı Ln. Ayşe Aslan 
öncülüğünde, 5 Ocak, Yeni Baraj, Toros ve Ziya-
paşa Lions Kulüplerinin Sarıçam İlçesi Yıldırım Be-
yazıt Mahalle muhtarlığı işbirliğiyle “Diyabet hasta-
lığı” etkinliği  düzenlendi.Yıldırım Beyazıt  Mahalle 
Muhtarlığında düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü.

İkinci organizasyon 11. Bölge Başkanı Ln.Başkan 
Evren Koca öncülüğünde, Reşatbey Lions Kulübü 
ile Adana Semiha Yücel Akdeğirmen Orta okulun-
daki çocuklara ‘‘Beslenme Alışkanlığı’’ile ilgili eği-
tim semineri erildi.

Üçüncü organizasyon 12. Bölge Başkanı Ln. Nazife 
Şengün öncülüğünde, Taşköprü, Çukurova, Yüre-
ğir, Koza Lions Kulüplerinin işbirliği ile Hacı Hatice 
Turgut Anadolu Lisesinde ‘‘Diyabetle Yaşam’’ ko-
nulu bilgilendirici seminer düzenledi.

118 U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Lion Ömer 
Ruhi Eryurt’un da hazır bulunduğu bu seri halde-
ki etkinliğe Sağlık Bakanlığı görevlileri, Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden Uzman Dr. Gamze 
Akkuş, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 
öğretim üyesi Prof. Dr. Tamer Tetikler konuk ko-
nuşmacı olarak organizasyona destek verdiler. Li-
ons Kulüp Başkanları ve üyeleri, Mahalle Muhtarı 
Cengiz Tutar ile çok sayıda mahalleli katıldı.

Etkinlik sonunda ise konuşmacılara, muhtar Cengiz 
Tutar’a ise katkıları nedeniyle günün anısına birer 
plaket takdim edildi.

Batı Ataşehir Lions Kulübü, 2016-2017 Eğitim 
dönemi başlangıcında tüm ilk ve orta dere-
celi okullarda öğrencilerin eğitim dönemine 

adaptasyonlarını sağlama amacına yönelik etkinlik-
ler düzenlemektedir. Bu kapsamda edebiyat, şiir, 
resim vb. sosyal aktivitelere yer verilmekte.

Koşuyolu, Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu öğrenci-
lerine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından“Şair-
lerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” 
adlı 250 adet şiir kitabı okul müdürü ve edebiyat 
öğretmenine teslim edilmiştir. 

Ayrıca Yatılı Bölge Okulunda eğitim gören, aileleri-
nin maddi olanakları sınırlı olan öğrencilerin 2016-
2017 dönemi boyunca eğitim araçları, kırtasiye ve 
kişisel ihtiyaçlarının karşılanması için 118Y Yönetim 
Çevresinin Lions ve Leo Kulüplerinin desteği ile ça-
lışma başlatıldı. “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir 
Dünyasına Yolculuk” adlı 250 adet şiir kitabı okul 
müdürü ve edebiyat öğretmenine teslim edilmiştir. 

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübümüz Buca İl-
çesi Kaynaklar Köyünde 06-07 Ağustos tarihlerin-
de “Ağaç Dikimi/Sulama ve Kahvaltı” etkinliğini 

üyeleriyle birlikte gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikte 
Kaynaklar Köyü Merkez Muhtarı da etkinliğe katıl-
mıştır. Aynı zamanda TEMA Vakfı üyeleri gençleri-
miz ile birlikte keyifli bir etkinlik olmuştur. Ortala-
ma 200 ağaç dikimi yapılmıştır ve sulanmıştır. Bu 
etkinlik ile hem Gençlik hem de Çevre konulu proje 
olmuştur. Bu projenin tekrarı kış aylarında bir kez 
daha yapılacaktır. Kulüp üyeleri ve Kaynaklar Mer-
kez Muhtarı ile birlikte Ocakbaşı kapsamındaki kah-
valtı etkinliği de keyifli bir şekilde yapılmıştır.

İzmir Güzelyalı Hatay Lions 
Kulübü “Ağaç Dikimi/Sulama 
ve Kahvaltı” Etkinliği

T U R K E Y
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Adana Taşköprü Lions 
Gençlerle “Plastik 
Hayat’’ Oyununda

Suadiye Sahil, 
Kozyatağı ve Güneş 
Leo Kulüplerinin Ortak 
Aktivitesi

Sevgili Leo’larımızın önderliğinde Kurban Bay-
ramı öncesi Pendik – Marmara Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolo-

ji Bölümünde tedavi gören böbrek hastası çocukla-
ra ve ailelerine bir motivasyon yemeği düzenledik. 
Her bir çocuğa özel olarak hazırladığımız giyim, 
ayakkabı hediyelerimizi sunduk. Gençlerimiz bu 
aktiviteyi gerçekleştirmek ricasıyla bizlere geldiğin-
de onlara destek olmak bizim için büyük bir mut-
luluktu.

Taşköprü Lions Kulübü Seyhan Belediyesi 
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ne gösterimde 
olan ‘’Plastik Hayat’’ bağımlılık konusu işle-

nen  oyununda Doğankent Anadolu Lisesi öğrenci-
lerin yanındaydı.

Dönem Başkanım Ln.Zeliha Demir, ’’Genç bir nü-
fus yapısına sahip olan ülkemizde sigara, alkol ve 
uyuşturucu maddeleri Madde ile tanışma ve madde 
kullanım yaşının giderek düştüğü ve 12-17 yaş arası 
gençlerin risk altında olduğu yapılan çalışmalarla 
ortaya konulmuştur. Bu bakımdan gençlerin zararlı 
alışkanlıklardan korunması ve onlara sağlıklı yaşa-
ma bilincinin kazandırılmasında en büyük görev 
eğitim kurumlarına düşmekte, bu bağlamda okul, 
aile ve toplumun işbirliği daha da önem taşımak-
tadır. 

Adana Taşköprü Lions Kulübü olarak Seyhan Be-
lediyesi’nin uyuşturucuya açtığı savaşı destekliyo-
ruz.  Hedef ortaklığımızı kabul eden Doğankent 
Anadolu Lisesi yönetimine,Seyhan Belediyesi yöne-
timine çok teşekkür ederiz.’’ Dedi.

Gösterim sonunda oyunculara çiçek ile teşekkür 
edilirken diğer seans için de söz alındı.

Seray Levent Geçmiş Dönem	Başkanı
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Adana Beşocak Lions Kulübü;  Kozan Dev-
let Hastanesine  Göz Polikliniği kurdu... 
Son teknoloji tedavi cihazlarının bağım-

landığı göz polikliniğinin açılışında konuşan;   
118U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ln. Ömer 
Ruhi Eryurt; “Bundan 3 yıl önce dostlarımız ulusla-
rarasına bir talepte bulundular... Böyle bir ihtiyaç 
var dediler... Projelerini gönderdiler... Proje kabul 
edildi... Buradan belirli bir  fon sağlandı... Projenin 
bedeli uluslararası fon tarafından ödendi... Bunun 
gibi çok sayıda fonu LCIF dediğimiz yapı dünya-
da Lions Kulüplerinin projelerine destek veriyor.” 
LCIF’in önemini vurguladı. 

Adana Beş ocak Lions Kulübü dönem Başkanı Ln. 
Nurdan Çalışkan’da açılıştan önce gerçekleştirdiği 
konuşmasında; 

“Dünyadaki Lions Kulüplerinin en önemli hizmet 
organizasyonlarından biri görme engelli kişilere 
yönelik mücadeledir. Dünyadaki birçok ülkede li-
on’lar sayesinde göz hastaneleri ve göz poliklinik-

Beşocak Lions Kulübünden Göz Polikinliği

leri açılmıştır...Görme engelli kardeşlerimiz lion’lar 
sayesinde çok büyük hizmetler götürülmüştür... 
Bu konuya daima önem ve öncelik verilmiştir... 
Biz Lion’ların LCIF adı altında bir vakfımız var. 
Bizde Adana Beşocak Lions Kulübü olarak hazır-
ladığımız bu anlamlı projeyi dünyadaki lion’ların 
yardım fonu olan LCIF i vakfın katkılarıyla ger-
çekleştirdik. Tabii ki bu projenin mimarı olan  Ln. 
Müberra Kara başkanıma emeklerinden dolayı en 
büyük teşekkürlerimi sunuyorum... Ayrıca; benden 
önceki dönem Başkanlarımıza sonsuz teşekkür 
ediyorum... dedi ve sözlerini Nerede bir ihtiyaç 
olursa orada bir Lion vardır sözleriyle noktaladı. 
Açılışa gelenlere teşekkür etti...” 
Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Kubilay Uçar 
ise; “devletten beklememek gerek; lion’ların Has-
tanemizde yaptığı bu hizmetten dolayı teşekkür 
ediyoruz” dedi... 
Açılışda Lions Kulüpleri başkanları yanı sıra Yöne-
tim Çevresi görevlileri de hazır bulundu.

Nurdan Çalışkan Dönem	Başkanı

Lions’un 100 yılı anısına sınırlı sayıda çıkarılan 
paraları aşağıdaki web sitesine girerek edinebilir 
ve aynı zamanda LCIF’i destekleyebilirsiniz…

100 Yılın Anısı

http://lions100.lionsclubs.org/EN/about/centennial-coin.php
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İstanbul Çamlık Sahil Lions Kulübü Her Zaman Aktif
Mine Kumral İlgün Kulüp	Sekreteri

Kulübümüz ekim ayında da birçok aktiviteye 
imza atmıştır. Bunları bu köşemizde payla-
şıyoruz.

Bolluca Çocuk Köyü’nde yaşayan 6 çocuk, Liay 
Burslu 2 Öğrencimiz ve 5 üniversite öğrencimizin 
bursları yatırılmıştır.

3 Ekim 2016 tarihinde Kulüp Başkanımız Tür-
kan Razbonyalı yeğeni ile birlikte Ataşehir Hayvan 
Barınağı’nı ziyaret ederek ihtiyaç analizi yapmıştır.

4 Ekim 2016’da Kulüp Başkanımız Türkan Raz-
bonyalı ve aday Üyemiz Nil Koç Ata Evi’ni ziyaret 
ederek kitap bağışında bulunmuşlardır.

8 Ekim Lions Hizmet Günü nedeniyle Bağdat 
Caddesi’nde gerçekleştirilen aktiviteye Kulübümüz-
den Nermin Saka, Belma Delipınar, Banu Kozlu-
ca, Sermin Gözüm, Binnaz Karanfilli, Tülin Arbaş, 
Ayşegül Tosun ve aday üyemiz Nil Koç katılmıştır. 
Schar Firması’nın sponsorluğunda “Siz veya aileniz-
den biri Çölyaklı olabilir. Çölyaktan korkmayın!“ 
temalı broşürler dağıtılmıştır.

Dünya Görme Günü kapsamında gerçekleştiri-
len Beyaz Baston Aktivitesi’ne 6 adedi 3 kulüp üye-
miz (Nermin Saka, Sevim Karadağ Beril Aksoy), 4 
adedi Kulübümüz tarafından karşılanmak üzere 10 
adet beyaz baston desteğinde bulunulmuştur. 

Bu ay da Zeynep Yaman atölyesinde yaptığı 
ürünleri satarak 6 üniversite öğrencisinin burs fo-
nuna katkıda bulunmuştur.

Başkanımız Türkan Razbonyalı, Başkan Yar-
dımcımız Belma Delipınar ve Saymanımız Binnaz 
Karanfilli’nin katılımıyla, 27 Ekim Perşembe günü  
Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde Prof Dr. Sadık 
Şencan tarafından biri 3 aylık bebek olmak üzere 5 
çocuğun göz taraması yaptırılmıştır. 

Bağlarbaşı Lions Kulübü’nün Ana Hizmet Proje-
si olan Hatay Antakya Arpahan Köyü İlkokulu için 
kırtasiye yardımı yapılmıştır.

30 Ekim Pazar günü Zeynep Yaman Sevgi Evi’n-
deki çocuklarımızla birlikte çocukların aktiviteleri-
ne kaynak sağlamak amacıyla sabun yapmıştır. 
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L
ion Steve Rodenbeck gerek 
saha içinde gerekse saha dı-
şında Engelli Olimpiyatları 

(SO) ruhunu tümüyle hissetme-
ye devam ediyor. Kendi komite-
sindeki, saha içindeki ve çalışma 
ortamındaki liderliği, SO sporcu-
larının çevresindekiler üzerindeki 
etkisinin ne denli güçlü olduğunu 
gösteriyor.  

Rodenbeck, 20 yıllık SO spor-
cusu olarak birçok spor dalında 
mücadele etti. 2010 yılında New 
Jersey Amerikan Bayrak Futbol 
Takımını, Nebraska’da düzenlenen 
2010 Amerika Oyunlarında bronz 
madalyaya taşıdı. Rodenbeck, 2014 
yılında da New Jersey takımı ile 
voleybol branşında mücadele etti. 
Takımı ile beraber Los Angeles’ta 
düzenlenen 2015 Dünya Oyunla-
rına katılmaya hak kazandı. Hem 
Amerika Birleşik Devletlerini hem 
de New Jersey Takımını başarıyla 
temsil etti ve oyunları 4. Olarak bi-
tirdi. Ayrıca kariyeri boyunca tenis, 

Engelli Olimpiyat Sporcusu, Lion 
olarak Görevini Layıkıyla Yerine 
Getiriyor
Çeviren: 	Gianni	Berk	Kubin

Rodenbeck,	Engelli	Olimpiyatlarında	
2007	yılından	beri	Amerikan	Bayrak	
Futbolu	oynamaktadır.…

Cassandra Rotolo 

hokey ve basketbolda branşlarında 
da mücadele etti.  

Rodenbeck, Fairleigh Dickin-
son Üniversitesi’nden üstün akade-
mik başarı ödülü ile mezun olmuş-
tu. Şu anda, “doing right” unvanı ile 
onurlandırıldığı konferans merkezi 
koordinatörlüğü görevini sürdür-
mektedir. 

Rodenbeck, komitesinde olduk-
ça aktif olarak görev almaktadır. SO 
komitesinin küresel temsilciği göre-
vini gönüllü olarak üstlenmiştir. SO 
New Jersey Sporcular Komitesine 
bağlı olan Sporcu Kongresinin baş-
kanlığını yürütmektedir. Aynı za-
manda Garden State Şampıyonları 
Lion Kulübü üyeliği ve başkanlığını 
yürütmektedir.   

Neden Lion Olmayı Seçtin?

Başka insanların hayatlarında 
fark yaratmak istedim.

Senin daha iyi bir lider ve 
sporcu olmanda Lion olmanın 
nasıl bir etkisi oldu?

Lion olmak bana takım çalış-
masının değerini öğretti. Takım 
halinde değişik projelerde çalış-
mak bana yardımlaşma becerisini 
kazandırdı. En büyük hedefimiz 
diğer insanların hayatlarında ve 
komitede fark yaratmak.

Lion olmak sana ne gibi 
yeni beceriler kazandırdı?

Liderlik, takım çalışması ve ile-
tişim becerisi.

Komitenizde Lionlar ile ça-
lışan gönüllü sayısını nasıl art-
tırırsınız? 

Diğer yerel Lion kulüpleri ile 
beraber çalışarak ve iletişim kura-
rak. Böylece, kendi üyelerimiz ve 
diğer Lion üyeleri ile birlik oluruz. 
Unutmayın, takım çalışmasında 

“Ben” diye bir şey yoktur. 

Lider sporcuların liderlik 
konusunda nasıl Lionlardan 
faydalanabileceğini düşünü-
yorsunuz?

Bu konuda kulüplerimizin 
ne yapmasını önerirsiniz?

Lider sporcular, liderlik bece-
rilerini geliştirmek için seminerler 
alabilirler. Bu seminerler disiplin 
ve fedakârlık terimlerinin önemini 
öğretebilir. Ayrıca, ne kadar fazla 
yardım projelerinde yer alırsak, o 
kadar çok komitemize fayda sağla-
dığımızı düşünürüz.  

Yerel Lionların Engelli Olim-
piyat Programlarına farkında-
lığı arttırmaya yönelik çalış-
malarını nasıl buluyorsunuz?

Yerel Lionların, diğer Lion ku-
lüplerini New Jersey Engelli Olim-
piyatları etkinliklerine katılmaya 
ikna etmeleri, farkındalığı arttırma-
mız yönünde yardımcı olmalarını 
sağlar.

Diğer Lion kulüplerine 
sporcu desteği adına ne mesaj 
vermek istersiniz? 

Etkinliklerimizde gönüllü olun. 
Eylül ve Haziran ayları arasında 
antrenmanlarımız ve yarışmaları-
mız düzenlenmektedir. Sporcular, 
yeni gönüllüler ile tanışmaktan 
mutluluk duyarlar. Ayrıca, Garden 
State Lion kulübümüz, diğer Lion 
kulüpleri ile her zaman birlik ve 
beraberlik içinde çalışmaya hazır. 

Şampiyon kulüpleri Engel-
li Olimpiyatları destekleyen özel 
Lion kulüpleridir. Lion kulüpleri ve 
Uluslararası Engelli Olimpiyatları 
komitesi ortaklığı ile ilgili daha faz-
la bilgi için lcif.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz.
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Gaziantep Şahinbey Lions 
Kulübü’nden Sağlık Hizmeti

Antakya Orontes Lions Kulübü 
Gençlere Destek Vermeye 
Devam Ediyor

Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Emniyet 
Aile Sağlık Merkezi’nin Henkel A.Ş. spon-
sorluğunda tamiratını yaptı.

Dönem Başkanı Ln.Nermin Keçeci,’’ Sağlık Bakanlı-
ğı Emniyet Aile Sağlığı Merkezi’nin dış sıva,boya ve 
mantolamasını Henkel A.Ş’nin sponsorluğunda ger-
çekleştirdik. Sağlık Bakanlığıyla ve Henkel A.Ş ile 
yaptığımız hedef ortaklığı için çok mutluyuz. Emeği 
geçen herkese tek tek teşekkür ederiz.’’ Diyerek, 
Şahinbey Lions Kulübü üyeleri Merkez teslim anıtı-
nı bakanlık yetkililerine devretti.

Antakya Orontes Lions Kulübü Sutaşı Orta Okulu 
öğretmenlerinin talebiyle Sutaşı Orta Okulu’nun 
futbol takımının forma, çorap ayrıca Basketbol ta-
kımının yine  forma, çorap ihtiyaçlarını sponsorlar 
tarafından karşıladılar. 

Dönem Başkanı Ln. Meltem Akbay, ‘‘Elimizden gel-
diğince talepler doğrultusunda kenar mahalle okul-
larının ihtiyaçlarını hedef ortaklarımızla karşılamaya 
çalışıyoruz.Bu seferde bize Sutaşı Orta Okulu’nun 
öğretmenleri ulaştı. Genç sporcularımıza destek 
olabildiysek ne mutlu bize. Takımların başarısının 
devamını dileriz. Bize destek veren herkese çok te-
şekkür ederiz. Dedi.

Öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Kışlasaray Lions Kulübü’nün gençlerinden 
oluşan Omega Leo programına dahil olan 
Leo’lar kardeşlerini yalnız bırakamdılar…

Omega Leo üyeleri,Kışlasaray Lions üyeleri ile 
birlikte Gazipaşa İlkokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarını 
karşıladılar.

Dönem Başkanı Ln.Seval Kırkızoğlu, ‘‘Bizim alt 
programımız olan Omega Leo ‘larımız Gazipaşa İl-
kokulu yönetiminin taleplerini bize ilettiklerin de 
onlara destek vermemek söz konusu değildi.Çocuk-
larımız kendi aktivitelerinden kalan gelirleri ve spon-
sorlar yardımıyla aldıkları ihtiyaçları öğrencilerimize 
teslim ederken çok mutlu oldular.Omega Leo’larımı-
za destek vermeye devam edeceğiz.’’ Derken hedef 
ortaklığı yapan Gazipaşa İlkokulu yönetimine tekrar 
teşekkür etti.

Öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Kışlasaray Omega 
Leo Kulübü’nden 
Kardeşlerine Destek!
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Körfez Lions Kulübünden 
Kadın Hakları Semineri

İstanbul Çınardibi
Lions Kulübü

Körfez Lions Kulübü, Türk kadınlarına seç-
me ve seçilme hakkının verildiği dolayısıyla 
da Dünya’da Kadın Hakları ilan edildiği  5 

Aralık günü,Arsuz Hal Eğitim Merkezinde seminer 
düzenledi.

Dönem Başkanı Ln. Anıl Taşkın, “Bu önemli ve 
özel günde Arsuz Hal Eğitim Merkezi Müdürü Ha-
cer Baysal ile ve Hatay Barosu Kadın Hukuku Ko-
misyon Başkanı Av. Meral Asfuroglu ile bir bilgi-
lendirme semineri düzenledik. Kadınların anayasal 
hakları hakkında bilgiler verildi soru cevap yapıldı.
Hedef ortaklığımızı kabul eden Komisyon Başkanı-
mıza, Hal Eğitim Merkezi müdürümüze çok teşek-
kür ederiz.” Dedi.  

Seminere ilgi yoğundu. Konuk konuşmacılara çiçek 
takdimi yapıldı.

Çınardibi Lions Kulübü, HER ÇOCUK BİR UMUT-
TUR derneği işbirliği ile katkıda bulunan arkadaşların 
aracılığı ile toplanan 1.600,- TL karşılığı 70 adet okul 
önlüğü ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılmasını sağladı.

 Yine Eylül dönemi içerisinde Bağcılar’da bulunan 
Barış Zeytini isimli okulun mülteci çocuklar için tef-
rişi yapılan ana sınıfında kullanılmak üzere kulüp 
başkanının önderliğinde dört arkadaş maddi katkı-
da bulunmuştur.

Eskişehir Porsuk Lions kulübü 7 Aralık günü, Es-
kişehir Alzheimer Hasta Konuk Evine ziyaret ger-
çekleştirdi. Kulüp üyeleri yaşlılarla buluşup, sohbet 
ettik. Yaşlılara birer tane battaniye hediye edildi ve 
hoşça vakit geçirildi. 

Güler Akdeniz Dönem	Başkanı

Eskişehir Porsuk’tan 
Yaşlılara Hizmet

Adana Beşocak Lions’tan 
Açlık Aktivitesi 

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü  ve Aralık Ayı aç-
lık ayı olmasına istinaden; 2 Bacağı gelişmemiş, 2 
bacağı ve sol kolu hissetmeyen, sadece sağ elinin 
hisseden parmaklarıyla bilgisayarda model çizimi 
yapan, bununla mutlu olan, herşeye rağmen yüzü 
gülen, annesinin sevgi dolu, itinalı bakımı ve al-
dıkları özürlü maaşıyla hayatlarını sürdüren Meliha 
Bilgi’nin evine, Adana Beşocak Lions Kulübü ola-
rak hazırladığımız gıda paketlerimizi ve battaniyele-
rimizi 29 Aralık’ta götürdük. Yeni yıllarını kutladık. 
Meliha çizdiği modelleri gösterdi. Muhteşemdi... 
Çok başarılıydı... Meliha’ya, yeni yılda tüm istekleri-
nin gerçekleştiği umut dolu bir yıl olmasını diledik.

T U R K E Y
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MSO – 20. Lions
Akdeniz Konferansı
30	Mart–2	Nisan	2017	İskenderiye-Mısır
PDG Selva Ülgen MD	118	Konsey	Akdeniz	Konferansı	Görevlisi

352 Lions Yönetim Çevresi, 2017 
yılı 30 Mart -2 Nisan tarihleri ara-
sı, tarihinde ilk defa Akdeniz’e 
32 kilometre sahili bulunan Mı-
sır’ın ikinci büyük kenti ve en 
büyük limanı, % 80 deniz tica-
retinin yapıldığı İskenderiye’de, 
Lions Akdeniz Konferansına ev 
sahipliği yapacak. 

Suveyş kanalının açılmasının ar-
dından kente çok sayıda tüccar 
ve spekülatör yerleşmiş. Ebu Kir 
Körfezinde doğal gaz yataklarının 
bulunması ve Kızıldeniz’den pet-

rol taşıyan boru hatlarının tamam-
lanması sonucu İskenderiye petrol 
ihraç merkezi durumuna gelmiş, 
birçok petrol rafinerisi ve petro-
kimya kompleksi inşa edilmiş. 

İskenderiye, adını aldığı Büyük 
İskender tarafından MÖ.331 yı-
lında kurulmuş. Mısır’da bir Yu-
nan kültür merkezi kurmak iste-
yen Büyük İskender, Rodos’lu 
mimar Dinokrates’e bir plan 
hazırlatmış. Yavuz Sultan Selim 
Mısır seferi sırasında 1516 yılında 
İskenderiye’yi Osmanlı toprakla-

rına katmış. 18. Yüzyıl sonlarına 
doğru Napoleon komutasında 
Fransız kuvvetlerince işgal edi-
len bu şehir, İngiliz’lerin 50 yıl 
sömürgesi olmuş. II Dünya sa-
vaşında Almanların birçok kez 
bombaladığı İskenderiye’de pek 
çok tarihi kalıntı bulunmaktadır.

Yunan kültürüyle kurulan İsken-
deriye, dünyanın 7 harikasından 
biri olan Deniz Feneri ile bilinir. 
Günümüze yenilenmiş olarak ge-
len, MÖ 3. yüzyılda kurulan dün-
yanın en büyük kütüphanesi de 
buradadır. Osmanlı saldırılarına 
karşı şehri korumak üzere Sultan 
Quaitbay tarafından 14. Yüzyıl-
da yapılan kale, Pompei Sütunu, 
Necropolis İskenderiye’nin görü-
lecek yerleri arasındadır.

Konferansın ana teması; “Sea 
of Life” (hayat denizi) dir. Konfe-
ransın Çevre, Sosyal ve Kültürel 
oturumlarında yapılacak sunum-
ların başlıkları;
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1- “Tourism and People Knowledge, First Pe-
ace Engine” (Turism ve Toplum Bilinci, Başlıca 
Barış  Aracı). 

2- “Safeguard of the Mediterranean Agricultu-
re” (Akdeniz’de Tarımın  Korunması).

Ayrıca güneş enerjisi, kadın ve çocukların yaşam 
koşullarının tartışılacağı oturumlarda ortak çözüm 
önerileri araştırılacaktır. 

Konferans Programı;
1. GÜN - 30 Mart 2017
•	19.30 Hoş Geldin Kokteyli – Hotel Four Seasons

2. GÜN – 31 Mart 2017
•	09.00 Konferansın açılışı

•	11.00 İlk oturum

•	13.00 Yemek arası

•	15.00 İkinci oturum

•	20.00 İskenderiye Gecesi

3. GÜN – 1 Nisan 2017
•	09.00 üçüncü oturum

•	13.00 Yemek arası

•	16.00 Konferansın kapanışı

•	20.30 Gala Yemeği

Akdeniz Konferansı organizasyonunun İsken-
deriye’de önerdiği oteller; Her üç otel de İsken-
deriye sahil şeridindedir.

1-Hotel Four Seasons Alexandria (Uluslararası 
Görevlilerin oteli), 

Tek kişi 195 USD – Çift kişi 210 USD

2-Hotel Hilton Alexandria Corniche,

Tek kişi 120 USD - Çift kişi 130 USD

3-Hotel Tolip Alexandria,

Kayıtlara ve bilgilere “alex2017mediterraneanlc.
com” sitesi üzerinden ulaşmak mümkün olmaktadır.  

•	Kayıt ücreti: 170 Euro  (kokteyl, cuma ve cumar-
tesi öğle yemekleri, havaalanı – otel transferleri 
kayıt ücreti içinde),

•	Cuma akşam yemeği:     50 Euro

•	Cumartesi Gala yemeği: 60 Euro

 10 Mart 2017 tarihine kadar yapılacak rezervas-
yon değişiklikleri veya iptallerde ödenen ücretin 
%75 i iade edilecektir. 10 Mart tarihinden sonra ya-
pılacak iptal ve iade talepleri geçerli olmayacaktır. 

• Taleplerin: registration@alex2017mediterrane-
anlc.com adresine yapılması gerekmektedir.

MISIR NOTLARIM;
Sevgili Lion ve Leo Dostlarım, Mısır tarih açısın-
dan dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelir. 
Mısır’a yaptığım birçok gezide bu tarihi yerleri ve 
müzeleri ziyaret etmekten, kıyılarını palmiyelerin 
süslediği Nil nehrinde gemiyle yolculuk yapmak-
tan, Karnak, Luxor, Edfu-Esna-Kom Ombo gibi ta-
rihi açık hava müzelerini gezmekten eşsiz bir zevk 
duydum.

Bir diğer ismiyle Mısır Arap Cumhuriyetinin 
nüfusu 92,5 milyon, Devlet Başkanı Abdel Fattah 
el-Sisi dir. Yüzölçümü 1 milyon km², para birimi 
Mısır poundu (EGP) dur. Mart ayı bu ülkeyi gez-
mek için önerilen Eylül- Nisan ayları arasında en 
doğru aylardan biridir.

T U R K E Y
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Çevresiyle nüfusu 20 milyonu bulan başkent Ka-
hire dünyanın en kalabalık şehirleri arasında ye-
rini almıştır. Tahrir Meydanı (Hürriyet Meydanı), 
dünyaca ünlü Kahire Müzesi (bu müzede 11 adet 
kral ve kraliçe mumyaları, Tutankhamun hazinesi 
vbg. Birçok döneme ait 100 bin üzerinde eser bulu-
nur) ve müzenin bulunduğu meydan (Midan Talaat 
Harb). Khan al Khalili Çarşısının gezilmesi gerekti-
ğini söylememe bile gerek yok. Çarşının yakının-
da ikiz minareli Al Azhar Camii, dünyanın en eski 
üniversitelerinden biri İslam Enstitüsü ve meşhur 
Fishawy’s Coffee House bulunur.

Sakkara

Bu basamaklı Piramit, tarihte bu büyüklükte görü-
len ilk anıtsal taş yapıdır. Firavun Djoser MÖ.2630 
yıllarında mimarı ve veziri İmhotep’e kendisi için 
bir anıt mezar yapmasını emretmiş. Mimar geniş 
alanlı kesme taş bloklardan bir Mastaba inşa etmiş. 
Kral bu anıtı küçük bulunca bir kat ilave etmiş ve 
bu işleme kralı memnun edinceye kadar 6 defa de-
vam etmiş. Böylece hayatlarında hiç dağ görmemiş 
Mısırlılar için bu Piramit insan eliyle yapılmış, cen-
nete ulaşan 6 basamaklı, 60 metre yüksekliğindeki 
bir dağ örneği olmuş. Ayrıca daha sonra inşa edi-

len Piramitlere örnek teşkil eden bu yapının Mimarı 
İmhotep tarihe bir deha olarak geçmiş.

Giza

Nil nehrinin batı kıyısında 18 km bir alana yayılan 
Giza’da MÖ.2600-2100 yıllarında ölmüş 4000 den 
fazla Mısırlı seçkin kişinin mezarı bulunur. 

Piramitler güneş tanrısı Ra ya tapan hanedanlar 
tarafından yaptırılmış, sonsuzluğun, güneşin, ebedi 
ışığının ve yaradılışın efsanevi sembolüdür.

Keops Piramidi dünyanın en büyük taş anıtıdır. 
52.900 m² alan üzerine 1.300.000 blok taş kullanı-
larak inşa edilmiş ve 146,5 metre yüksekliğindedir. 
Yapıda kullanılan taş blokların ağırlığı 2,5 ila 15 ton 
arası değişmektedir. Piramit kompleksinde 1 tapı-
nak, 4 küçük piramit, kraliyet sandalının bulundu-
ğu bir bölüm vardır.

Kefren Piramidi ise tepesinde hala orijinal yapı-
sından kalan beyaz kireçtaşını (limestone) taşır.

Eski Mısır Kralları hırsızlar ve yağmacılardan koru-
mak için mezarlarını gizli yerlere yaptırıp üzerlerini 
kum ve çakıllarla örttürmüşler. Bütün bu önlem-
lere karşın birçok mezar hırsızlar tarafından yağ-
malanmış. Mezarların duvarları ise kralların günlük 
yaşamlarını anlatan resimler ve tanrıların resimleri 
ile süslenmiş. Krallar ve Kraliçeler Vadisinde 
Sir Howard Carter 1922 yılında Tutankhamun’un 
mezarını bulmuş. Bulunduğu güne kadar gizli ka-
labilmiş bu mezardan 2500 adet kıymetli eşya ile 
Tutankhamun’un 110 kg ağırlığındaki 24 ayar altın 
kefeni Kahire Müzesine taşınmış.

Colossi of Memnon, elleri dizinde tahtlarına otur-
muş 20 metre yüksekliğinde ki bu iki firavun hey-
keli tapınağın girişinde bulunmuş. Söylentiye göre 
çok eskiden bu heykellerden biri sabah güneşiyle 
birlikte iç geçirir gibi derin bir ses çıkarırmış. Büyük 
olasılıkla sabah ısısıyla genleşen havanın heykelde 
oluşturduğu bir değişimden bu ses meydana gel-
mekteydi.

Deir El Bahri, kocası olan üvey kardeşi 2. Tuthmo-
sis’in ölümünden sonra Hatchepsut üvey oğlu 3. 
Tuthmosis’le ülkeyi Firavun gibi yöneten ilk kadın 
olmuştur. Theban tepelerinde kendi için bir anıt 
mezar inşa ettirmiştir. Üç basamaklı geniş teraslar 
halinde inşa edilen Deir El Bahri’nin duvarlarında-
ki fresklere askeri sahneler, Afrika’dan teknelerle 
getirilen hayvan ve bitkiler ile Aswan’dan 400 km 
kuzeyde bulunan Karnak’a her biri 320 ton olan 
obelisklerin taşınışı resmedilmiştir. Hatchepsut’un 
ölümünden sonra 3. Tuthmosis buradaki fresklerin 
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büyük bölümünün üzerine kendi sahnelerini yap-
tırmıştır.

Karnak, dünyanın en büyük dini yapısı olan bu 
tapınağın 2000 yıl nesiller boyu bir firavundan di-
ğerine inşası devam etmiştir. Amon Ra (güneş tan-
rısı) tapınağın en önemli tanrısıdır. Karnak tapınağı-
nın ana girişinde bulunan 10 adet sütunun 6 tanesi 
doğu–batı doğrultusundadır. Tavanı 134 sütun ile 
taşınan 6000 m² bir alana yayılan büyük salon ta-
pınağın en önemli bölümüdür. I.Seti ve II. Ramses 
tarafından yaptırılan bu salonun duvarlarına ve ta-
vanına dini ve Mısır tarihinden sahneler çizilmiştir. 
6000 m² olan bu salona Paris’teki Notre Dame Ka-
tedralinin tamamını ya da Roma’daki St. Peter Kili-
sesi ile Londra’daki St. Paul Katedralinin her ikisi-
nin sığdığını düşünün. İşte Karnak tapınağı o kadar 
büyüktür. Girişte iki sıra dizilmiş olan kolonlar 23 
metre olup yaklaşık 8 katlı bina yüksekliğindedir. 
Genişliklerini ise 6 kişi el ele tutuşup ancak çevre-
leyebilir. Kolonlar arasında olan yükseklik farkıy-
la meydana gelen boşluktan hava ve ışık girmesi 
sağlanmıştır. Burada kraliçe Hatchepsut tarafından 
MÖ. 1500 yıllarından yaptırılan 39 metrelik dünya-
nın en yüksek Obelisk’i  bulunur.

Luxor, Nil Nehri kıyısındaki bu şehirde, 3. Ame-
nophis’in MÖ 1400 yıllarında yapılan çeşitli tanrıları 
gösteren rölyeflerle süslü mezarı bulunur. Günü-
müzde yalnızca Nil Nehri kıyısında 3. Amenop-
his’in başlayıp, II Ramses’in tamamladığı tapınak 
ayakta durmaktadır. Ayrıca burada görülen 23 met-
re yüksekliğinde, 227 ton ağırlığındaki Obeliks’in 
eşi Paris’in Concorde Meydanında bulunmaktadır. 
Fransızlar bu Obeliks karşılığında Kahire şehrine 
bir saat hediye etmişlerdir.

Edfu, Luxor güneyinde Nil Nehrinin batı kıyısın-
da Mısır’ın en iyi korunmuş tapınağının bulunduğu 
yer. Tapınağın temelleri MÖ. 237 yıllarında atılmış 

ve bitmesi 200 yıl sürmüştür. Savaş tanrısı Horus 
(altın şahin), öküz boynuzlu dans ve müzik tanrıça-
sı Hathor ve oğulları adına yapılmıştır. 

Esna, tanrı Khnum’a adanmış Ptoleme tapınağı-
nın bulunduğu yer. İnsan vücudunu şekillendiren 
bu tanrı aynı zamanda sel ve bereket tanrısıdır. Ta-
pınaktaki 10 metre yüksekliğinde çiçek başlıklı 24 
adet sütunun gövdeleri bütünüyle hiyeroglif yazı-
sıyla kaplıdır.

Kom Ombo, tapınağı Timsah tanrı Sobek ve sa-
vaş tanrısı Horus adına yapılmıştır. Sütunlu salon-
da timsah rölyefi ve bozulmuş bir timsah mumyası 
vardır. Ayrıca burada nehir suyunun yüksekliğini 
ölçen bir Nilometre bulunur.

Aswan, baraj yapımından önce, nehrin bu bölü-
münde bulunan kayalar nehir ulaşımını engellerdi. 
Yine burada görülen “Felucca” denen yelkenli san-
dallar binlerce yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış-
tır. Firavunlar piramitlerin yapımında kullandıkları 
granitleri Aswan’dan taşıtırlardı. Bunlardan biri olan 
42 metre boyunda, 1150 ton ağırlığında ki Bitmemiş 
Obeliks taşınamayarak burada kalmıştır. Nil üzerin-
deki küçük botanik bahçesi ada, Sudan fatihi Lord 
Kitchener’in karargâhı olmuştur. Pakistan İslami 
Merkezinin İsmaili Mezhep Lideri Ağa Han’ın Anıt 
mezarı yine burada bir tepenin üzerindedir. Nil 
nehrinin suları, 1970 yılında inşa edilen dünyanın 
en büyük elektrik santrallerinden biri olan Aswan 
Barajını 6 adet beton tünelle besler. 

Abu Simbel, UNESCO tarafından dünya mirası ilan 
edilen, kayaların içine oyulmuş Abu Simbel tapına-
ğı büyük uğraşlar neticesi baraj suları altında kal-
maktan kurtarılmıştır. Tapınak 4 büyük heykelin iç 
tarafına oyulmuştur. Kutsal bölüm oldukça karan-
lıktır. Burada bir tanesi Firavunu diğerleri tanrıları 
temsil eden 4 rölyef bulunmakta olup, tapınağın 
orijinal yerinde olduğu gibi sabahın ilk ışıkları se-
nede 2 defa, biri firavunun doğduğu, diğeri taç giy-
diği gün içeri girip firavunu aydınlatırlarmış. Tapı-
nağın olduğu tepenin 3300 yıl sonra taşınabilmesi 
gerçek bir deha ürünüdür.

Philae tapınağı, Aswan yakınında Egelika adasın-
da bulunan tapınak tanrı Osiris’in kızkardeşi tan-
rıça İsis ve oğlu Horus adına yapılmıştır. 6. yüzyıl 
Hıristiyanlık döneminde duvarlardaki tüm tanrı ve 
tanrıça resimleri sıvanmış, Hıristiyanlığa ait dini re-
simlerle örtülmüş. Çiçek başlı 14 kolonlu tapınak-
taki resimler yıllar sonra temizlenip ortaya çıkarıldı-
ğında zarara uğramadıkları görülmüştür
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Kültürel ve sosyal etkinliklere ve çevreye çok 
önem veren Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, etkinliklerle yöre halkına 

hizmetler sunuyor. Genel Yönetmenimiz Neslihan 
Keçeci ve 1 Yardımcısı Celil Vardar, Yerel Yönetim-
ler ve STK’lar Komite Başkanımız Halim Kızılırmak 
ve Beylidüzü Lions Başkanımız Ogün Suratoğlu, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 
ziyaret ederek, etkinliklerde destek sözü aldılar. Ge-
nel Yönetmenimiz Dönem pini ve kravatını Başkan’a 
hediye ederek, Okmeydanı Merkeze Davet etti. Ke-
yifli toplantı sonrası taraflar tekrar buluşmak üzere 
ayrıldılar.   

Ataköy Lions Kulübü Ekim ayında yoğun bir 
tempo geçirdi. Silivri Çanta Köyü Huzurevin-
de 20 kişiye çeşitli ikramlar yapıldı ve hedi-

yeler verildi. Açlıkla mücadele kapsamında Eminönü 
Yeni Cami’de 5000 kişiye aşüre dağıtıldı. Silivri Cum-
huriyet İlk Okulu ziyaretinde çocuklara kitap dağıtıl-
dı. Silivri Akören Köyü sağlık taramasına da katılan 
Ataköy kulübü çeşitli hediyeler dağıttı.

Kutu Kutu Mutluluk” 
projesi aslında bizim 
açımızdan, daha 

fazla mutlu olması gerek-
tiğini düşündüğümüz ufak 
arkadaşlarımız ile onları 
daha fazla mutlu etmek isteyen gönüllü arkadaşları-
mız arasında bir köprü vazifesi görmek. Projemizin 
amacı: yeterince imkânı olmayan, zor şartlar altında 
okumaya çalışan minik arkadaşlarımızı mutlu etmek, 
onlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve aydın bi-
rer birey olmaları yolunda onlara olanak yaratmak. 
Bugünün gençleri olarak geleceğin gençleri olacak 
ilköğretim çağındaki çocuklarımıza bir umut ışığı 
yakmak, onlara ne kadar değerli olduklarını hisset-
tirmek. Projemizin hedefi; geleceğimiz olan 6000 
kardeşimize ulaşmak, onlara her zaman yanlarında 
olduğumuzu ve değerli olduklarını hissettirmek. Bu-
günün gençleri olarak yarının gençlerinin hayatları-
na dokunmak, Atatürk ve cumhuriyet sevgisini aşıla-
maktır. Yedikule Leo Kulübü olarak geçen dönemde 
ilk çalışmasını yaparak gerçekleştirdiğimiz “KUTU 
KUTU MUTLULUK” projemiz 2016-2017 dönemimiz-
de sizlerinde destekleri ile daha da geliştirdik. Proje-
miz ile ilgili bir sponsorluk dosyası hazırladık. 

Eceler Kulübü 8 yıl önce 117 B Yönetim Çevre-
si Selanik Egnatia Lions Kulübü ikizleştiğinden 
bu yana her yıl ortak toplantı düzenliyor. Bu yıl 

da Ekim toplantısını birlikte yaptılar. Kıbrıs’tan gelen 
Genel Yönetmen Andreas Papadopulos, genel Yö-
netmen 1. Yardımcısı Dimitris Papadopulos, Geçmiş 
Dönem Genel Yönetmeni Sassa Ioannidou, Yönetim 
Çevresi saymanı ve kulüp üyelerinin katıldığı toplantı 
son derece dostane ve samimi geçti. her iki kulübün 
üyeleri, 117 B Genel Yönetmeni, Genel Yönetmen 1. 
Yardımcısı da dahil, herkes gözlerine bantlar takarak 
yemek yemeye çalıştı ve başarısız oldu

118E’den Beylikdüzü 
Belediyesi Ziyareti

Ataköy Kulübü Ekim Ayı 
Etkinlikleri

Kutu Kutu Mutluluk” 
Projesi Nedir?

Eceler Lions Kulübü 
Ekim Ayı Etkinlikleri
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İstanbul’da Tiyatro 
Keyfi…

“Lions’un 100.yılı kapsamında T, E ve Y yönetim 
çevrelerimizin 100. Yıl koordinatörleri ortak bir tiyat-
ro etkinliği düzenlemiştir. 

20 Kasım 2016 Pazar akşamı Levent Üzümcü’nün 
“Anlatılan Senin Hikâyendir” isimli tek kişilik oyu-
nuna her üç yönetim çevresinden Lionlar ve aileleri 
katılıp keyifli bir akşam geçirmiştir. Batı Trakya, Ege 
adaları ve Ege bölgesi halkından tiplerin anlatıldığı 
oyunda bazen birlikte gülünmüş bazense birlikte ağ-
lanmıştır.

Tiyatro organizasyondan elde edilen gelir yöne-
tim çevrelerinin 100. Yıl kapsamındaki etkinliklerin-
de ve öğrencilere burs verilmesinde kullanılmıştır.

Üç yönetim çevremiz Ocak 2017 ayı için de bir 
konser planlamaktadır.

Antalya Falez Lions 
Kulübünden 

Antalya Falez Lions Kulübü, 25 Kasım 2016 günü 
Kadına şiddetle mücadele gününde Muratpaşa be-
lediyesinin Bayındır park içinde yaptırmış olduğu Al 
yazma  kadın danışma evinin açılışını yaptı…

Kulübümüz ayrıca, Pilot okul olan Yenigöl İlköğre-
tim okulunun duvarlarını donattı ve Teog sınavı ön-
cesi sınav kaygısı ile ilgili seminer ve nefes eğitimi 
düzenledi.

Çamlık Sahil Lions’tan 
İş Okuluna Katkı
Mine Kumral İlgün Kulüp	Sekreteri

Ataşehir Lions İş Okulu için Kulübümüz tarafın-
dan alınan Sir Ağda Makinesi Başkanımız Türkan Raz-
bonyalı, Sekreterimiz Mine Kumral İlgün ve Toplantı 
Yönetmenimiz Tülin Arbaş tarafından 1 Kasım 2016 
Salı günü Kuaför Öğretmeni’ne teslim edilmiştir.
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Fenerbahçe Lions 
Kulübü KASEV ziyareti
Seval Duban

24 Aralık Cumartesi akşamı, Fenerbahçe Lions 
Kulübü üyeleri ve aileleri olarak KASEV 
Huzurevi’ne ziyarette bulunduk. Ziyaret 

dediğimize bakmayın, aslında hep birlikte eğlenmeye 
gittik. 2015 yılının Aralık ayında, kulüp olarak eğlen-
meye gidelim diye bir fikir atıldı ortaya. O fikir döndü 
dolaştı, “biz hep eğlenmeye gidiyoruz zaten, eğlenme-
ye gidemeyenlere, biz eğlenceyi getirelim”e döndü… 

Yıl oldu 2016, ama KASEV etkinliğinin tadı dama-
ğımızda kaldı. O yüzden bu sene de bir eğlence dü-
zenlemeden seneyi bitirmek istemedik. Hemen tarih 
belirlendi, KASEV’ den müsaitlik durumu öğrenildi.

24 Aralık 2016, Cumartesi. Tarih belli olunca sıra gel-
di hazırlıklara. Eli boş gitmek olmaz. Hemen kulüp üye-
lerimiz organize oldu. Bir heyecan, bir telaş El birliğiyle 
100’ün üzerinde hediye hazırlanıp, paketlendi. Hediye 
kısmı tamam. Levent başkanım da, KASEV ile görüşüp 
yemek kısmını organize etti. KASEV’in hali hazırda ye-
mek hizmeti aldığı bir firma var. Yemekleri onlar ha-
zırlayacak. Yemeği hep birlikte yiyeceğiz ve o akşamki 
yemeğe de kulübümüz, Fenerbahçe sponsor olacak.

Geriye kaldı eğlence ve müzik kısmı. Geçen yıl 
müzik kısmını Suadiye Gönüllüleri Türk Sanat Müzi-
ği Gurubu üstlenmişti. Bu yıl da, Suadiye Gönüllüleri 
Türk Sanat Müziği Gurubu bizi yanlız bırakmayacağı-
nı söyledi.

Gün gelip de çatınca, hepimiz düştük yola ve KA-
SEV’ de buluştuk. KASEV’ in yerleşkesi Tuzla‘da. Bu 
huzurevinde kalanların çoğunluğu öğretmen fakat öğ-
retmen harici kişiler de var. Kasev Vakfı Huzurevi ve 
özel bakım evi bölümü, 40 dönüm arazide, 7000 m2 
kapalı alan içerisinde bulunan 6 katlı bir bina. İdari 
odaların dışında, normal yaşlı sakinler için 10 büyük 
ve 65 küçük, toplamda 75 oda mevcut. Bakım bölü-
münde ise 4 büyük 26 küçük oda var. Yatak sayısı 
normal yaşlı sakinler için 96, bakım bölümünde 40 
olup, toplam 134 adet. Hizmete açık bulunan, özel ba-
kım bölümünde, yatalak ve bir başkasının yakın des-

teğine bağımlı, parkinsonlu, alzheimerlı hastalar için 
özel yaşam desteği ile bakım hizmetleri de verilebili-
yor. Yatağa kısmen bağımlı veya demanslı, zihni faali-
yetleri yetersiz, mutlaka bir bakıcının desteğine ihtiyaç 
duyan hastalar için böyle bir tesisin önemi çok büyük. 
Tesiste, 6 yataklı revir ve ambulans da mevcut.

Hep birlikte eğlencenin olacağı yemek salonuna 
indik. Huzuerevi sakinlerinin yemek saati olduğu için 
onlar da birer birer inmeye başladılar yemeğe. Merdi-
venlerde onları karşılayıp masalarına oturtturduk, ye-
mek servislerine yardım ettik sonra da yanlarına otu-
rup hep birlikte yemek yedik. Bir kısmını geçen yıl kı 
eğlenceden tanıyordum. Onları tekrar görmekten çok 
mutlu oldum. Bir kısmı beni tanıdı bir kısmı tanımadı. 
Ama geçen seneki eğlenceye katılıp bu sene olma-
yanlar da vardı. Onları aradı gözlerim göremeyince de 
içim burkuldu.

Yemekten sonra sıra geldi hediye kısmına. Kadın-
lar ve erkekler için ayrı ayrı paketlenmiş hediyeleri 
dağıttık büyüklerimize. Minik çocuklar gibi heyecan-
lıydı bir çoğu. Çok keyifli bir şey insanları heyecanlı 
ve mutlu görmek.

Hediye kısmından sonra sıra geldi müziğe. Suadi-
ye Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Gurubu’ nun değerli 
müzisyenleri sahnede yerlerini aldı ve muhteşem kon-
ser başladı. Gece için harika bir repertuar hazırlanmış. 
Huzurevi sakinlerinin de eşlik ettiği muhteşem şarkı-
lar dinledik. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya, işte onu 
orada insanların yüzünden görebilirmek mümkündü. 
O anki ortamı görünce, keşke hiç bitmese, müzik hiç 
susmasa diyor insan.

Saat ilerleyip huzurevi sakinlerinin yatma vakti ge-
lince biz de toparlanmaya başladık. Yemekhanenin 
son sakinini de odasına yolcu ettikten sonra bizler de 
yola çıktık. Eminimki benim gibi bir çok kişinin de aklı 
ve gönlü orada kaldı.

Biz KASEV ziyaretini artık geleneksel hale getirdik. 
Seneye sizleri de bekleriz.   
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Lcif projesi olarak gerçekleştirdiğimiz Kozan 
Devlet Hastanesi Göz Polikliniği açılışımızı 13 Aralık 
tarihinde Genel Yönetmenimiz Sn. Ln. Ömer Ruhi 
Eryurt’un katılımıyla Kozan’da  gerçekleştirdik...

Adana Beşocak Lions Kulübü Dönem Başkanı 
Ln.Nurdan Çalışkan  açılıştan önce gerçekleştirdiği 
konuşmasında;  Dünyadaki Lions Kulüplerinin en 
önemli hizmet organizasyonlarından biri  görme 
engelli kişilere yönelik mücadeledir... Dünyada ki 
birçok ülkede lionların sayesinde  göz hastaneleri 
ve göz poliklinikleri açılmıştır... Görme engelli kar-
deşlerimize lionlar sayesinde çok büyük hizmetler 
götürülmüştür... Bu konuya daima önem ve ön-
celik verilmiştir... Biz lionların lcif adı altında bir 
vakfımız var... Bizde Adana Beşocak Lions Kulübü 
olarak hazırladığımız bu anlamlı projeyi dünyadaki 
lionların   yardım fonu olan Lcif adı altındaki bu 
vakfın katkılarıyla gerçekleştirebildik... Tabii ki bu 
projenin mimarı olan Ln. Müberra Kara başkanıma 
emeklerinden dolayı en büyük teşekkürlerimi su-
nuyorum dedi ve nerede bir ihtiyaç olursa  orada 
bir Lion vardır diyerek sözlerini noktaladı... Açılışa 
gelenlere teşekkür etti...

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi  Sn. Kubilay 
Uçar ise herşeyi devletten beklemek gerek... Lion-
ların Hastanemize  yaptığı  bu hizmetten dolayı  te-
şekkür ediyoruz dedi...

Açılışta Lions Kulüpleri Başkanları yanı sıra Yö-
netim Çevresi gòrevlileri de hazır bulundu...

Adana Kozan Devlet Hastanesi 
Göz Polikliniği açılışı

Uluslar arası Lions Kulüpleri tarafından dü-
zenlenen ve 123 Ülkenin katıldığı ‘‘Barış 
Kutlaması’’ temalı poster yarışmasını  Tür-

kiye’yi temsil etmeye, Toros Koleji öğrencisi Duru 
Deniz Fırat hak kazandı. 

Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli bu yarış-
mada Uluslar arasına gidecek Poster hem BM ser-
gilenecek hem de Uluslar arasında dereceye girerse 
Uluslar arası ödül ile birlikte öğrenci ve öğretmen ile 
birlikte ABD’de misafir olacak.  

118-U Genel Yönetmeni Ln. Ömer Ruhi Eryurt 
“Türkiye’den ilk kez 118-U Yönetim çevresinden bi-
rinci çıkardık. Babil Lions Kulübü’ne bu güzel başa-
rıya vesile olduğu için çok teşekkür ederiz. Öğren-
cimiz Duru Deniz Fırat’ın 1. gelen eseri Uluslararası 
yarışmaya hak kazandı. Öğretmenimizi ve öğrenci-
mizi tekrar yürekten kutlarız. Uluslar arasında ödül 
alacağını umduğumuz ‘‘Barış Kutlaması’’ posteri BM 
de sergilenecek.Bu güzel başarı Ülkemizin tanıtımı 
için çok önemli emeği geçen herkese tekrar teşek-
kür ederiz.’’ Dedi.

Törene yönetim çevresi görevlileri katılır-
ken.118-U Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yö-
netmeni  Ln. Ömer Ruhi Eryurt, Duru Deniz Fırat ve 
öğretmenine bizzat plaketini teslim etti.

Barış Posteri Türkiye 
Birincisi
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Yüzüncü Yıl Hizmet Yarışı kapsamında “Aç-
lıkla Mücadele” konusunda Akik Lions Ku-
lübü olarak Beyoğlu ilçesinde sokaklarda 

yaşayan evsizlere yönelik bir aktivite gerçekleştiril-
miştir. Çeşitli STKlar orada kayıtlı bulunan 210 ev-
size her Cuma günü yemek dağıtımını üstenmekte-
dir. Haftanın her günü çorba dağıtımı yapılmaktadır. 
Her Cuma için planlanan menü tavuklu pilav, çorba 
ve tatlıdır. Kasım ayı içinde bir Cuma gününün tüm 
yemek masrafı Akik Lions Kulübü tarafından üstle-
nilmiştir. Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Birsen 
Özman’ın liderliğinde, üyelerden bağış şeklinde elde 
edilen gelir ile üretici firmadan yemekler tedarik edi-
lip, Beyoğlu’nda yaşayan evsizlere dağıtımı gerçek-
leştirilmiştir. 

Akik Lions Kulübü olarak her sene sonunda 
çevremizden lise test kitaplarını toplamaktayız. Çö-
zülmemiş temiz durumdaki kaynak kitapları Anado-
lu’nun çeşitli okullarından gelen taleplere göre yolla-
maktayız. Bu yaz topladığımız kitapları da Kırklare-
li’nde bulunan bir Ticaret Lisesine yolladık. 

Akik Lions Kulübü ihtiyaç sahiplerinin belirlen-
mesi ve gereken malzemelerin doğru kişilere iletile-
bilmesi için yerel yöneticilerle işbirliği yapmaktadır. 
Bu bağlamda İstanbul Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba 
Muhtarlığının başlatmış olduğu “İhtiyacın Varsa Al, 
Yoksa As” kampanyasını başladığı günden beri des-
teklemektedir. Eline ulaşan tüm ikinci el kıyafetler 
muhtar denetimde askıya bırakılmaktadır. Muhtar-
lığın bitişinde bulunduğundan eşyaların denetimin-
den muhtarlık sorumlu olup, akşamları geri toplan-
maktadır. İhtiyaç sahibi kişiler buradan gelip ken-
dilerine ve ailelerine kıyafet temin etmektedir. Bu 
kampanyanın diğer muhtarlıklarca da yaygınlaşması 
için çalışmalar sürdürülmektedir.

İstanbul Akik Lions’tan 
Örnek Aktiviteler
Zerrin Öztürel Geçmiş	Dönem	Başkanı

İzmir Kahramanlar, 
Karşıyaka ve Kordon Lions 
Kulüplerinden Çocuklar 
yararına “Arınma Zamanı”

İzmir Kahramanlar, İzmir Karşıyaka ve İzmir 
Kordon Lions Kulüpleri ortaklığında 1-25 Ekim 
2016 tarihleri arasında “Arınma Zamanı” adlı or-

tak bir aktivite düzenlenmiştir. Bu aktiviteye Yöne-
tim Çevremizden 11 farklı Lions Kulübü ve 20 Lions 
dostu kişi destek vermiştir.

Kulüp Başkanları Cem Doğan Evin, Esra Demir-
kıran ve Gökseli Türkoğlu’nun Nisan ayında dü-
zenlenen Başkanlar Liderlik Kampında tohumları 
ekilen dostlukları sayesinde ortaklaşa planladıkları 
aktivitede, sonbaharda gardıroplarımızda bizlere 
fazla gelen sağlam ve iyi durumdaki kıyafetlerimi-
zin ihtiyaçlı ailelere, özelliklere çocuklara ulaşması 
hedeflenmiş ve sağlanmıştır.

Üç Lions Kulübünün Üyelerinin özverili çalış-
maları ile giysiler üyelerden ve aktiviteye destek 
verenlerden tek tek toplanarak, bedenlerine göre 
ayrılarak kolilenmiştir.  500 parçanın üzerinde giysi 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

118-R Yönetim Çevremizden Lionların yapmış 
olduğu maddi yardım sayesinde, bu aktivitede kıya-
fet yardımı hedefinin yanı sıra, İzmir Kadifekale’de 
yaşayan sığınmacı ailelere ve yine aynı bölgede ya-
şayan 40 vatandaşımıza gıda yardımı yapılmıştır.

Ayrıca bu aktiviteye katılım gösteren Lionlar 
onuruna özel bir gece düzenlenmiştir.   Bu gece-
nin geliri de 118-R Yönetim Çevremizin Vakfı olan 
Ege Akdeniz Hizmet Vakfı’na bağışlanmış, aktivite-
ye destek veren katılımcılara Ege Akdeniz Hizmet 
Vakfımıza adlarına yapılan bağışa dair sertifikalar 
takdim edilmiştir.
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ATATÜRK; Konser – Sunum – Multivizyon 
Gösterisi

Atatürk’ün hayatını, devrimlerini, zorlu müca-
delesini ve bize gösterdiği hedefleri toplumumuza 
ve özellikle gençlerimize birkez daha hatırlatmak 
amacıyla düzenlediğimiz Konser - Sunum - Multi-
vizyon gösterisi 30 Kasım 2016 Çarşamba akşamı 
İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleşti. Ege 
Üniversitesi Konservatuarı Öğretim üyesi Erkan 
Aydın yönetiminde Ege Üniversitesi Konservatua-
rı dansçıları ve İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
Korosu tarafından sahnelenen gösteri 350 kişi tara-
fından coşkuyla izlendi. 2016 – 2017 Hizmet Döne-
mi Genel Yönetmeni Cahit Kişioğlu, eşi Münevver 
Kişioğlu’da katılımlarıyla geceyi onurlandırdılar.

Cumhuriyet Çocukları Tenis Turnuvası

20 – 30 Ekim tarihleri arasında, Ege Tenis Ve-
teran Derneğinin düzenlediği kulübümüzün ana 
sponsor olduğu “Cumhuriyet Çocukları” tenis tur-
nuvasının bu yıl  üçüncüsü gerçekleşti. Turnuvadan 
elde edilen gelir ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 

İzmir Teos Lions Kulübü’nden…

Fakültesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde Tıp 
Fakültesi öğrencisi bir kız öğrenciye beş yıl süre 
ile burs verilmektedir. Bu yıl rekor katılımın ger-
çekleştiği ve “Her yıl +1” sloganı ile yola çıktığımız 
bu aktivite ile 3. çocuğumuza ulaşmanın gururunu 
yaşıyoruz. Turnuvanın ödül töreni ve kokteyli 30 
Ekim 2016 Pazar günü saat 18:30’da Balçova Ege 
Tenis Veteran Derneğinde gerçekleşti. 

“EKİM GEÇİDİ” Resim ve Seramik Sergisi

İstanbul Modernist Sanat Derneği’nin Atatürk’ün 
“Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yap-
maz, bir ulus ki bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz 
ise; itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri 
yoktur.Oysa bizim ulusumuz gerçek özellikleriyle 
uygar ve ileri olmaya layıktır.” sözünden yola çı-
karak ressam Gülsün Erbil önderliğinde Atatürk’e 
ve Cumhuriyetimize bir saygı duruşu olarak Türki-
ye’nin çeşitli illerinde 2002 yılından bu yana gele-
nekselleştirdiği “Ekim Geçidi” Sergisini İzmir’de 3. 
kez  İzmir Teos Lions Kulübü üstlendi. Aralarında 
Lionların da bulunduğu 170 ‘in üzerinde sanatçının 
katıldığı serginin açılış kokteyli 29 Kasım 2016 Salı 
günü saat 18:00 de Mavişehir Park Yaşam Merkezi 
Satış Ofisi Sergi Salonun’da gerçekleşti. Kulüp üye-
miz İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ln. 
Azat Yeşil’e ev sahipliğinden ve katkılarından ötürü 
plaket verildi.
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İstanbul Sahrayıcedid Lions 
Kulübü 100.Yıl Aktiviteleri
Av. Reşat AŞKIN		Dönem	Başkanı

ÜRETEN GÜÇLÜ KADIN PROJESİ

118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu /Sah-
rayıcedid Lions Kulübümüzün “ÜRETEN GÜÇLÜ 
KADIN “Projesi kapsamında; Kadınlarımızın  eko-
nomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştir-
mek, yetenekleri doğrultusunda evde el emekle-
riyle ürettikleri ürünleri girişimcilik konusunda ala-
cakları eğitimlerle  Kadınlarımızı ekonomik hayatta 
erkeklerin yanında yer almalarını sağlamak ama-
cıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 
işbirliği ile üreten ve emeğini  işe dönüştürmek iste-
yen kadınlarımıza 2 aşmalı Girişimcilik Eğitim “Se-
minerimizi, 16 ve 17 Agustos 2016 tarihinde Lions 
Merkezimizde başarı ile gerçekleştirerek sertifikala-
rı verilmiştir.Eğitimlerini alan kadınlarımız Kadıköy 
Belediyesi  POTLAÇ  Kadın Emeği Pazarında ürün-
lerini değerlendirmektedirler.

TIRTIL ÇOCUK/GENÇLİK PROJESİ

118-Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu /Sah-
rayıcedid Lions Kulübümüzün TIRTIL Çocuk/Genç-
lere İnteraktif yöntem ve dans performanslı Kişi-

sel Gelişimlerine Destek Projemiz, kulübümüzün 
önderliğinde Atalar Lions Kulübü  işbirliği, Çamlık 
Sahil Lions Kulübüzün ev sahipliği ve Atlas Yardım 
Derneğinin desteğiyle hedef kitlemiz  olan  Ataşe-
hir –Örnek Mahallesinde  oturan ailelerin  8-12 yaş  
çocuklarına 5 Kasım, 19 Kasım, 3 Aralık ve 14 Ocak 
tarihlerinde  başarıyla uygulanmıştır.

Dört programla toplam 45 çocugumuza uygu-
ladığımız projemizle amacımız, Çocuklarımızın/
Gençlerimizin, beden dillerini kullanma becerilerini 
dans performansı ile; İnteraktif yöntemle hazırladı-
ğımız Düşünce Atolye çalışmasıyla da kendilerini 
tanımaları, sözle ifade edebilmeleri, özgüven edi-
nebilmeleri, çevresiyle  doğru iletişim kurabilmele-
ri, dikkat, dinleme ve algı performaslarını  arttırabil-
meleri konularında farkındalık saglayarak güçlendi-
rilmesi amaçlanmıştır.

Hedefimiz,  Toplumun geleceği olan çocukları-
mızın /gençlerimizin,Temel insan hakları bilincinde 
doğru iletişim sağlayabilen özgüvenli bireyler ola-
rak toplumda yer almalarına destek vermektir.

ENGELLİLERE DESTEK (TEKERLEKLİ SAN-
DALYE TESLİMİ)

Kulübümüz  sponsor yardımı ile temin ettiği 3 
adet tekerlekli sandalye, muhtarlarımızla  iletişime 
geçerek gerçek ihtiyaç sahibi 3 bedensel engelli yurt-
taşımıza ekim ayında teslimini gereçekleştirmiştir.
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Lions Quest Tanıtım 
ve Eğitim Gönülleri 
Çalıştayı 

İstanbul Maltepe Lions 
Kulübü 35. Kuruluş 
Yıldönümünü Coşkuyla 
Kutladı

Şile de yapılan 33 günlük Lions Quest çalışta-
yında tüm Yönetim Çevrelerimizden 42 Lions 
yoğun bir çalıştayda Lions Quest  Yaşam Bece-

rileri Programını tanıtmak ve gönüllü eğitim vermek 
üzere donandılar. İnteraktif ve eğlenceli geçen çalış-
tayda 4 Uluslararası Lions Quest eğitmenimiz  görev 
aldı ve eğitimlere katıldı. 

İki dönem Genel Yönetmenimizin de aralarında 
olduğu ekipler ortak MD eylem planı yanı sıra kendi 
yönetim çevrelerinin eylem planlarını oluşturdular. 

23 Kasım 1981 günü Charter gecesini yapan 
İstanbul Maltepe Lions Kulübü 23 Kasım 
2016 gecesi Kuruluşunun 35. yılını coş-

kuyla kutladı… 

Kurulduğu tarihten bugüne pek çok hizmete im-
zasını atan köklü ve Lions’un lokomotif kulüplerin-
den birisi olan Maltepe Lions Kulübünün bu mutlu 
gecesine, 118-Y Yönetim Çevresi 2016-2017 döne-
mi Genel Yönetmeni Ethem Alkan, Geçmiş Dönem 
Uluslararası Direktörü Prof. Dr. Hayri Ülgen, Geçmiş 
Dönem Konsey Başkanı ve Kulübün Onursal üye-
si Kazım Kocadağ, Geçen Dönem Konsey Başkanı 
Banu Tüzgiray ve Geçmiş Dönem Genel Yönetmen-
lerimiz ile birlikte çok sayıda Lion ve Lion dostu ka-
tılarak onur, mutluluk ve güç verdiler. 

Aynı gece İstanbul Maltepe Lions Kulübü bir yeni 
üyesinin de “üye giriş töreni”ni gerçekleştirerek hiz-
met saflarına katmanın onur ve mutluluğunu yaşa-
mıştır. 

35. yılını 1 onursal üyesi dahil olmak üzere 33 
üyesi ile kutlayan İstanbul Maltepe Lions Kulübü 
gelecek yıllarda da birçok hizmete imzasını atmaya 
ve Lions idealleri yolunda azim, güç ve kararlılıkla 
ilerlemeye hazır ve kararlıdır.

Nice 35 Yıllara İstanbul Maltepe Lions Kulübü

Nilgün Erdem Niord		Lions	Quest	Avrupa	Koordinatörü

Vefa Atçel, Geçmiş 		Dönem	Başkanı

Beşocak Lions Kulübü’nden 
Diyabet Semineri

Adana 5 Ocak Lions Kulübü, 1- 30 Kasım Diya-
bet farkındalık ayı olması nedeniyle;  Seyhan İsmet 
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans 
Salonunda öğrencilere ve ailelerine yönelik  Diyabet 
konulu seminer gerçekleştirdi. 

Çukurova Diyabet Derneği Başkanı, Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endok-
rinoloji ve metobolizma hastalıkları öğretim üyesi 
Prof. Dr. Tamer Tetiker’in sunumu ile son 

T U R K E Y

      31OCAK - ŞUBAT 2017   LION



KKTC PDG Erol Gürler Bisiklet Yarışı 
ve Kıbrıs Etkinlikleri

13 Kasım 2016 günü KKTC Lefkoşa’da, ku-
lübümüzün üyesi merhum PDG Erol 
Gürler adına bu yıl ilki düzenlenen 

Uluslararası Erol Gürler Bisiklet Yarışı’na, Üsküdar 
Lions Kulübü olarak eşler ve çocuklarımızla birlikte 
23 kişi katılım sağlayarak etkinliğe destek verdik ve 
yarış giderlerine maddi katkıda bulunduk.

Kulübümüzün KKTC ndeki faaliyetleri sadece 
bununla bitmedi, 14 Kasım 2016 günü, Gazi Ma-
ğusa Özel Eğitim Merkezinin, Kıbrıs’ta ki ikiz ku-
lübümüze ilettikleri ihtiyaçları doğrultusunda bir 
spor aleti alımına, Mağusa Kale Lions Kulübünün 
ikiz kulüpleri İstanbul Üsküdar ve İstanbul Dalyan 
Marina Lions Kulüpleri birikte maddi katkı sağlayıp, 
alınan spor aletini eğitim merkezine törenle teslim 
ettik. Törenin ardından bu merkez hakkında bilgi 
alıp eğitim gören engelli gençlerle birlikte vakit ge-
çirme imkanı bulduk.

Yine aynı gün Gazi Mağusa’da ikiz kulübümüz 
Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından merhum üye-
miz PDG Erol Gürler adına oluşturulan Anı Korusu-
na, üyelerimizle birlikte fidan dikerek çevre koru-
ma faaliyetlerine destek verdik.

Fidan dikiminin ardından çok yoğun geçen 
KKTC etkinliklerimizi ikiz kulübümüz Mağusa Kale 
Lions Kulübü ve İstanbul Dalyan Marina Lions Ku-
lübüyle birlikte düzenlediğimiz muhteşem bir ortak 
toplantı ile sonlandırdık.
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Ceyhan Lions Kulübü tarafından Adana Sey-
han İlçesi Emek Mahallesindeki Necatibey 
İlkokulunda bir göz eşeli taraması etkinliği 

düzenlendi.

Ceyhan Lions Kulüp başkanı Ln. Nejdet Kaya’nın 
organizasyonunu yaptığı bu etkinlikte kulüp üyesi 
göz doktoru Ln. Mehmet Ali Dilber bu göz tarama 
görevini üstlendi.

Necatibey İlkokulu   müdürü Musa Özçelik ve 
sınıf öğretmenleri de bu etkinliğe gösterdikleri ilgi, 
etkinliğin gerçekleşmesini daha önemli kıldı.

İlkokul dönemlerinde olmalarına rağmen çocuk-
larda önemli bir yer tutan göz sağlığı, bu taramanın 
özünü oluşturdu.

Dönem Başkanı Ln.Nejdet Kaya ‘‘ Ln. Mehmet 
Ali Dilber Bey’in yaptığı bu çalışmada sonucunda 
çocukların büyük bir çoğunluğunda önemli bir göz 
sorunu çıkmaması memnuniyet yarattı, göz sorunları 
olan çocuklar rapor edildi ve donanımlı hastanelere 
çocuklarımız yönlendirildi hedef ortaklığımızı kabul 
eden herkese çok teşekkür ederim.’’ dedi.

Lions Kulüpleri Sağlıkta 
Farkındalık Yaratmaya 
Devam Ediyor!

Ankara 100. Yıl 
Lions’tan Üç Aktivite 
Birden…

Kulübümüz üyeleri, “25 Kasım Kadına Şid-
det’e Hayır” etkinlikleri çerçevesinde,  Kadın 
ve Aileye Yönelik Hizmetler Koordinatörlü-

ğü’nün koordinasyonunda, Kadın sığınma evinde 
kalan hanımlara ve çocuklara kulübümüz; bere, atkı, 
kazak, çocuk battaniyesi, oyuncak temin etmiş ve 
öğle yemeğine katılmışlardır.

Gönül Doğanöz		Geçmiş	Dönem	Başkanı

100. Yıl Hizmet Hedefleri, “Görme” Etkinlikleri 
çerçevesinde, Kulübün Bölge Okulu olan Ahmet Hı-
zal İlkokulu 2. Sınıfındaki 250 öğrenciye Göz Eşeli 
ile tarama yapılmıştır.

100. Yıl Hizmet Hedefleri, “Açlık” Etkinlikleri 
çerçevesinde, Bölge Okulumuz, Ahmet Hızal İlko-
kulunun 500 Öğrencisine, Nuhun Ankara Makarnası 
sponsorluğunda, soslu makarna dağıtılmıştır.
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Antakya Orontes Lions kulübü bu önemli bilgi-
leri aktarmak için diyabetle yaşam konulu An-
takya Defne Hastanesi ile birlikte sunum ger-

çekleştirdiler. Sunumu Antakya Orontes lions kulübü 
kurucu üyesi Adana Başkent Hastanesi kalp ve damar 
cerrahı Ln. Utku Alamdaroğlu, Ln. Suna Demirgöz ve 
Antakya Defne Hastanesi Endokroloji ve Metabolizma 
Uzmanı Dr. Kemal Ağbaht  tarafından yapıldı.

Daha sonra da Antakya Orontes lions kulübü  
‘‘Diyabetle ve Sağlıklı Yaşam’’ konferansını Ln. Suna 
Demirgöz ‹ün sunumu ile Sümerler Ortaokulunda 
gerçekleştirdiler. Broşürler dağıtıldı, öğrencilerin so-
rularına cevap verilerek  bilgilendirildi...

Antakya Orontes Lions 
Kulübünden Diyabetle Yaşam

Bursa Uludağ Lions 
Kulübü’nden Her 
Öğrenciye Bir Bot

Bursa Uludağ Lions Kulübü, Bursa – İnegöl – 
Hamitabat Köyü ilk öğretim okulu öğrencile-
rinin kışlık bot ve mont ihtiyacını “her öğren-

ciye bir bot – bir mont” sloganı kapsamında, başta 
ana sponsor Bursa Kent Meydanı AVM ve diğer çe-
şitli sponsorlardan aktivite harcamasının giderlerini 
karşılayarak gerçekleştirmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Ln. Ali Petek 
“okulun diğer ihtiyaçlarının karşılanması için gere-
ken çalışmalara dönemimiz boyunca devam edece-
ğiz” demiştir. Çalışma özellikle Posta Gazetesi haberi 
ile de toplumla paylaşılmıştır.

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübümüz 10 Ağus-
tos 2016 tarihinde Beyond Hotel’de yaptığı genel 
toplantısında Çiğli Amerikan Kültür Koleji Kuru-

cu Üyesi Serdal Altay, “Çocuk, Aile ve Eğitim” ko-
nulu keyifli, neşeli eğitici bir sunum yapmıştır. Ger-
çekleşen sunumda eğitim sırasında çocuk ve ailesi 
arasındaki olması ve olmaması gerekenleri eğlenceli 
bir şekilde öğrenilmiştir. 

Özetle; “Çocukların yaratıcı olmasını istiyorsanız, on-
lara yapmak istedikleri üzerine izin verin”, “Çocuğu 
iyi bir birey haline getirmek için öncelikle sabır ge-
rekiyor ve çocuk doğası gereği yapması gerekenleri 
yapıyor, kızmamak gerekir”, Çocuklara soru sorun, 
anlatsın. Daha çok iletişime girin”, “Dengeleri değiş-
tirmek bizim elimizde”, Çocuk yaptığı kötü bir şeyin 
bedelini ödemeli, bununla birlikte ailesinin desteği-
nin hep yanında olduğunu da bilmelidir”, “Çocukla-
ra ceza uygulamayın”….

Çiğli Amerikan Kültür Koleji ile aramızda imzaladığı-
mız protokol gereği, tüm Lions Kulüpleri Üyelerine 
ve yakınlarına %30 eğitim bursu imkanı tanınmıştır. 
Koleje, sunum ve tanıdıkları bu imkanlarından dolayı 
kendilerine çok günün anısı olarak plaket verilmiştir.

İzmir Güzelyalı Hatay Lions 
Kulübü “Çocuk, Aile ve Eğitim 
Sunumu” Etkinliği
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Akik Lions Kulübü’nden 
Betimlemeli Sinema

İzmir İmbat’tan Diyabet 
Farkındalığını Artırma 
Etkinliği

Görme engellilerin sıkıntılarına dikkat çekip, 
farkındalık yaratmak amacı ile Akik Lions Kulübü, 
GÖZDER – Görme Engelliler Derneği ile birlikte 
“Sesli Betimlemeli Sinema” etkinliği düzenledi. Li-
ons’un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında 100 görme 
engelli arkadaşımızın 100 engelsiz ile birlikte olması 
amaçlandı. Gelen Lion ve Lion olmayan dostlarımız-
la birlikte Vizontele Tuuba filmini anlatımlı olarak, 
gözlerimiz bantlı olarak izlendi, empati kuruldu. 

Bilet satışından elde edilen gelir ise Görme En-
gelliler Derneği’ne, Genel Yönetmenimiz Neslihan 
Keçeci ile birlikte teslim edildi. 

Zerrin Öztürel		Geçmiş	Dönem	Başkanı

Oğulcan Esmer		Kulüp	Sekreteri

Çırağan’dan Seminer
İstanbul Çırağan Lions Kulübü; Şişli Atatürk Orta 

Okulu Öğrencilerine, Uzman Psikolog Esra İlem ta-
rafından “Bilgisayar ve Sigara Bağımlılığı” konulu se-
miner gerçekleştirmiştir.

İzmir İmbat Lions Kulübü ve Diyabetle Yaşam 
Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile 20 Kasım 2016 
tarihinde Karşıyaka Kaymakamlığı önünde Dün-

ya Diyabet Haftası kapsamında ‘‘Diyabetin Farkında-
lığını Arttırma’’ etkinliği yapıldı.

Motor kulüplerinin de destek olduğu etkinlikte 
100 motorcu farkındalık yaratmak amacıyla Karşı-
yaka sahil yolunu kullanıp Mavişehir AVM’lerden 
dönüş yaparak Karşıyaka Kaymakamlığına ulaştı ve 
alanda da çeşitli gösteriler yapıldı.

Ayrıca  Diyabetin Farkındalığını Arttırma Etkin-
liği ile eş zamanlı olarak Lions Küresel Hizmetleri 
kapsamında Açlıkla Mücadele Etkinliği gerçekleşti-
rildi. Etkinlik kapsamında, Karşıyaka Kaymakamlığı 
önünde bir İzmir simgesi olan boyoz dağıtıldı. 
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İzmir Karşıyaka Yalı Lions Kulübü, cezaevlerinden 
sonra köy çocuklarına da kitap bağışı gerçekleş-
tirdi. Bir yıl içerisinde 6 ayrı cezaevine yaklaşık 

5 bin kitap bağışlayan Karşıyaka Yalı Lions Kulübü, 
gelen talep üzerine Denizli Çameli İlçesi Arıkaya İl-
kokuluna kitap bağışladı. 

Üç ayrı köyden yaklaşık 100 çocuğun eğitim gör-
düğü Arıkaya İlkokulu’na yardımcı ders kitapları ile 
hikaye ve roman gibi kitaplardan oluşan bağış Yalı 
Lions Kulübü kurucu başkanı Sedat Sözer tarafından 
teslim edildi. Kitaplara çok sevinen çocuklar daha 
çok okuma sözü vererek “Bizleri unutmayıp yardım 
eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 

Karşıyaka Yalı Lions Kulübü, kitap bağışı kam-
panyalarını gelenekselleştirdi. Bir cezaevinden gelen 
talep üzerine başlatılan kampanya kısa sürede dalga 
dalga yayıldı. Farklı kulüplerdeki lionların da destek-
leri ile bir yıl içinde 6 ayrı cezaevine seçilmiş 5 bin 
kitap bağışlandı. 

Kitap bağışını önemsediklerini belirten Kulüp 
Başkanı A. Kadir Alkışel “Geçen dönem başkanımız 
Oya Aytan’ın önderliğinde başlattığımız kampanya 
artan ilgi sonucu aralıksız devam etti. Yardım ulaştır-
dığımız her cezaevinden sonra farklı bir yerden talep 
geldi. Cezaevlerinde yatanların kültürle donanması 
ve kitapsız kalmaması için elimizden gelen her ça-
bayı harcayacağız. Bu arada gelen talep üzerine bir 
ilkokula da kitaplar ulaştırdık. Yardımlarımızı aralık-
sız sürdüreceğiz” dedi.      

Köy Çocukları Kitapları 
Çok Sevdi

İstanbul Maltepe ile 
100. Yıl Mehmetçik 
Karpaz Lions Kulüpleri 
Her Zaman Birlikte…

Topluma yönelik hizmet çalışmalarını durmak-
sızın yürüten ikiz kulüplerimizin geçtiğimiz 
günlerde gerçekleştirdikleri aktiviteleri pay-

laşmak istedik:

Mehmetçik Belediye Parkına 100.yıl kalıcı çevre 
aktivitesi olarak oturma bankı monte edildi ve kul-
lanıma açıldı.

100.yıl Lions Zeytinlik alanına yeni fideler dikildi 
daha önce dikilen fidanların bakımı yapıldı.

Yeşilköy Şehit Menteş Zorba ilköğretim okuluna 
bir adet bilgisayar teslim edildi.

Mehmetçik ilkögretim okuluna bir adet bilgisayar 
teslim edildi.

Mehmetçik Futbol kulübüne 4 adet profesyonel 
futbol maç topu teslim edildi.

İskele balık restoranda  118-Y Federasyonu Ge-
çen Dönem Genel Yönetmenimiz İsmet Özer Bal-
ta, KKTC Lions Kulüpler Birligi Geçen Dönem Birlik 
Başkanı Ezcan Özsoy ve KKTC Lions Kulüpler Birliği 
1. Yardımcısı Seray Gürün’ün de katıldığı toplu ye-
mek yenilerek yorgunluk atıldı ve yeni yapılacaklar 
konuşuldu kararlaştırıldı.
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Ankara Ümitköy Lions Kulübü
İz Bırakmaya Devam Ediyor
Hülya Işıklı		Geçmiş	Dönem	Başkanı

Sığınmacı Gençlerle Bowling Turnuvası
Ümitköy Lions Kulübü, zorunlu nedenlerle ül-

kemizde yaşamaya başlayan ve kültür şokuna he-
def olan mülteci gençlerden 30 sığınmacıya, ‘Genç-
liğe Yönelik Hizmet’ haftasında, Bilkent Ankuva 
Roll-House da bowling turnuvası düzenlemiş, gün 
boyu eğlenen gençlere, yemek ikramı ve çeşitli he-
diyelerle, bir günlük de olsa bayram yaşatmıştır.

artırmak amacı ile beyin hastalıkları ve tedavisin-
de dünyaca ünlü Sn.Prof. Dr. Kaynak Selekler’i ‘21 
Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde halk ile buluştur-
muştur. ‘Alzheimer’den korkmayın, korunun’ başlı-
ğı ile düzenlenen konferansta; yaşlılıkla birlikte or-
taya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli 
zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan bu 
rahatsızlığın belirtileri ve evreleri ile ilgili aydınlatıcı 
bir sunum izlenmiştir. 

Dünya Görme Günü Etkinliği
Lionsun 100.Yılında hedeflenen hizmetlerden, 

‘Görme’ etkinliğini, Ümitköy Lions Kulübü, Pir 
Sultan Abdal İlköğretim Okulunda gerçekleştir-
miştir. ‘Dünya Görme Günü’nde kulüp üyesi Dr. 
Dilek Güçer, öğrenci velileri ile okul personeline 
‘Glokom’ konusunda bilgi vermiş ve Dünya Göz 
Hastanesinden getirtilen cihaz ile uzman teknisyen 
tarafından dinleyicilerin göz tansiyonu taraması ya-
pılmıştır.

Obezitenin Diyabete Etkisi 
Ümitköy Lions Kulübü; Ankara Doktorlar Koleji 

öğretmen ve öğrencilerine, ‘14 Kasım Dünya Diya-
bet Günü‘ kapsamında, sağlıklı gelecek ile ilgili et-
kinlik düzenlemiştir. Uzman Diyetisyen Sn. Aydan 
Oral dengeli beslenme ile obeziteden ve dolayısıy-
la Tip2 Diyabetten korunulabilindiğine dair geniş 
içerikli sunumu ile adölesan çağı öğrencileri bilgi-
lendirerek, fast food ve atıştırmalıklara karşı daha 
mesafeli olmaya ikna etmiştir.

Öğretmenler Günü Kutlaması
Ümitköy Lions Kulübü, bu yıl, ‘Öğretmenler 

Gününü’ şehirden uzak bir okula hizmet götürerek 
kutladı. Kulübümüz, Ankara’ya 100km mesafede 
Elmadağ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin öğret-
menler odasını tefriş ederek, ders aralarında din-
lenmeye ihtiyaç duyan eğitim neferlerimize huzurlu 
bir ortam sağladı. Mobilya teslimi sonrası öğrencile-
rin özenerek hazırlandığı gösteri izlendi. 

Dünya Okuma Yazma Günü
Lionların, dünya ulusları arasında anlayış ruhu 

yaratmak için yaptığı çalışmaların yanı sıra, yaşa-
dıkları toplumun sosyal ve kültürel kalkınmasında 
etkin katkısına bir örnek de Ümitköy Lions Kulübü-
nün, ‘Dünya Okuma Yazma Günü’nde düzenledi-
ği söyleşi ile gerçekleşti. Dönem takvimimizde yer 
alan bu anlamlı gün; konuk Lionlar ve dostlarla, 
‘Sevgiler Orada Kaldı, ‘Gece Açan Çiçekler’ gibi şiir 
kitapları olan, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uz-
manı Sn. Prof. Dr. Muharrem Gerçeker’in şiir, mü-
zik ve edebiyat ağırlıklı söyleşisi ile kutlandı. Kimi 
zaman gülerek, kimi zaman hüzünlenerek dinledi-
ğimiz sohbetin neticesinde, hep birlikte, okumasız 
- yazmasız yaşamın ‘hiç’liğini hissettik.

Korkmayın, Korunun 
Ümitköy Lions Kulübü, toplumumuzun sosyal 

ve kültürel zenginleşmesinde sağlığın etkin gücünü 
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Bizlere bizden önceki hizmet gönüllülerinden çok şey miras kaldı. Bu 

servis geleneğini gururla sürdürürken, geliştirme ve ileriye götürme 

sorumluluğumuzda var.

Uzun Dönem Planlama komitesi, Lions’un geleceğinin yol haritasını 

çizmekle görevlendirilmişti. Bütün dünyadaki Lion’lardan gelen 

fikirlerle, bu komite Lions Forward (Lions İleri) olarak anılan ve Lions’un 

geleceğine yeni bir yaklaşım ve vizyon getiren bir stratejik plan geliştirdi. 

Bizlerde uygulama planını, uluslararası yönetim kurulu ve dünya 

lion’ları ile koordine olarak, geliştiren ekipte bulunma onurunu yaşadık. 

Uzun Dönem Planlama komitesine katkıları ve vizyon sahibi liderlikleri 

için teşekkür ediyoruz ve çalışmalarını destekleyebildiğimiz için onur 

duyuyoruz. Bu vesile ile sizlere LCI Forward’ı sunmak istiyoruz.

Saygılarımızla,

LCI Forward Proje Takımı :

PID Svein Bemtson (Başkan), ID G.S. Hora, ID Bruce Beck, PID Eric Carter, 

PID Karla Harris

LCI FORWARD - LİONS İLERİ
Yayın	ve	Tercüme	Ekibi:	Danyal	Kubin	–	Bülent	Şen	–	Murat	Kezlev	–	Elif	Eroğlu	-	Ayşegül	Erengil



HİZMETİN EVRİMİ 
LİONLAR İKİNCİ HİZMET ASRINI LCI FORWARD İLE NASIL KARŞILAYACAKLAR

2015-2017 Uzun Dönem Planlama Komitesi: 
Uluslararası Başkan Hakim Bob Corlew, Geçen Dönem Uluslararası Başkanı Dr. Jitsuhiro Yamada, Uluslararası 
Başkan 1. Yardımcısı Dr. Naresh Aggarwal, Uluslararası Başkan 2. Yardımcısı Gudrun Yngvadottir, Uluslararası 
Başkan 3. Yardımcısı Jung-Yul “Yul” Choi, Geçmiş Dönem Uluslararası Başkanı  Joe Preston, Geçmiş Dönem 
Uluslararası Başkanı  Joseph L. Wroblewski, Uluslararası Direktör G.S. Hora, Geçmiş Uluslararası Direktör Eric 
Carter, Geçmiş Uluslararası Direktör Claudette Cornet, Geçmiş Uluslararası Direktör Douglas A. Lozier

MELVİN JONES’UN YÜZYIL 
ÖNCE PAYLAŞTIĞI HİZMET 
RUHU YAŞAMAYA DEVAM 
EDECEK. AMA DÜNYA 
1917’NİN DÜNYASINDAN 
ÇOK FARKLI
Sokaklarda hala atlı arabalar 
geziyordu, radyo ve gazete ana haber 
aracıydı ve sosyal etkileşim semt halkı 
ile yüz yüze yapılıyordu. Şimdiyse 
ufukta sürücüsüz arabalar belirirken, 
internet küresel bir bilgi-paylaşım ağı 
yarattı ve dünya yüzündeki insanlar 
sosyal medya ve mobil teknolojiyle 
etkileşime giriyorlar. Endüstri 
çağı teknoloji çağına yol açtı ve 
bu da bizlerin hizmet etme şeklini 
değiştiriyor.

Bağışta bulunma tarzımız değişiyor. 
Haiti depreminden sonra her bir 
saniyede 10,000 yazılı mesaj ile bağış 
yapıldı. İnsanlar mobil teknoloji 
ile hizmet etmek için yeni yollar 
keşfediyorlar (2020 ye kadar dünya 
nüfusunun %80’inin akıllı telefonu 
olacak) ve 1.7 milyar insan Facebook 
gibi sosyal mecraları kullanıyor.

İnsanlar yeni yollarla gönüllü 
oluyorlar. Seçici gönüllülük – 
sürekli gönüllük değil dönemsel 
gönüllülük- değişen yaşam tarzları 
ve organizasyonlardan çok, belli 
bir davaya destek olma isteğindeki 
artış nedeniyle, dünyadaki en yaygın 
gönüllülük tarzı oldu. 

Teknoloji sadece hizmet etme 
şeklimizi değiştirmekle kalmadı aynı 
zamanda değişen dünya ihtiyaçlarını 

daha iyi görmemizi de sağladı. Var 
olan ve ortaya çıkmakta olan insani 
ihtiyaçları tespit edebilmek için 
hızlı veri toplamayı ve iletmeyi, 
paylaşmayı da sağlıyor. Telefonla 
çekilen fotoğraflardan, videolardan ve 
sosyal medyadan ihtiyacı olan erkek 
kadın ve çocukların yüzlerini görerek 
etkileniyoruz. Onların mücadelesi 
dünyaya –  ve Lion’lara -  yardım için 
çağrıya dönüşüyor. 

İKİNCİ ASRIMIZI TANIMLAMAK
Öyleyse Lion’lar sürekli değişen 
küresel ortama nasıl adapte olacaklar? 
Toplumun ve dünyanın artan 
ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağız? 
Dünyanın bizi nasıl tanımasını ve 
kendimizi nasıl tanıtmak istiyoruz?

Lion’lar olarak, 100 yıldır kimsenin 
edemediği kadar çok hizmet ettik. 
Bu yüzyıllık hizmeti onurlandırmak 
için, daha önce hayal edilenlerden 
çok daha büyük hayallerimiz olması 
gerektiğini biliyorduk. Ve değişen 
dünyanın büyüyen ihtiyaçlarını 
karşılamak için, geleceğe dair daha 
hırslı hedeflerimiz olması gerektiğini 
de biliyorduk.

Hayal edebiliyor musunuz nasıl 
bir dünyamız olurdu eğer insanlığa 
iki veya üç kat daha fazla hizmet 
edebilseydik… Hayal edin; kaç 
milyon daha fazla çocuğu körlükten 
ve sefaletten kurtarırdık. Hayal 
edin; kaç milyon daha fazla insan 
önlenebilir hastalıklardan uzak ve 
öğrenmek, gülmek, umut etmek ve 
gelişmek şansına sahip olurdu.

LİON’LAR DEĞİŞİMİ SADECE HAYAL 
ETMİYOR. GERÇEKLEŞTİRİYOR
Bu nedenle hizmetlerimizi geliştirerek 
2021 yılına kadar, her yıl 200 milyon 
insana dokunarak insanlığa olan 
katkımızı üçe katlamak istiyoruz. 
Bunun için stratejik bir plana gerek 
var. Her seviyedeki Lion’un işbirliğine 
ve bu yolda karışılacağımız sorunlar 
için yenilikçi çözümlere ihtiyacımız 
var.

Tüm dünyadaki binlerce Lion’un 
katkısı ve iki yıllık bir çalışma sonrası, 
Uluslararası Direktörler Kurulu, 
yılda 200 milyon insana hizmet gibi 
iddialı bir hedefi gerçekleştirebilecek,  
yeni bir stratejik plan geliştirdi: LCI 
Forward stratejik planını sunmaktan 
gurur duyuyoruz.

İŞTE LCI FORWARD
LCI Forward, Lion’lara planlama, 
uygulama ve gelecek hedeflerimize 
ulaşmada yol haritası olarak 
tasarlandı. Artan dünya ihtiyaçlarına 
cevap vermek için insanlığa 
sunduğumuz hizmetlerimiz 
önemli ölçüde artıracak stratejiler 
içerir. Operasyonel iyileşme, yeni 
teknolojileri kullanma ve daha önce 
yaşanmamış bir üyelik deneyimi 
yaşatmak için tasarlandı... Lions 
markasını tanıtmada yeni yollar 
yaratacak, yeni hizmetler üretecek ve 
daha çok insanı hizmette birleştirecek.

Gelecek beş yıllık eylem planında 
bize yol gösterecek olan LCI Forward 
dört ana hedefi içeriyor:
• Hizmetlerin etkisini artırmak ve 

yeni kitlelere odaklanmak
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• Halkla ilişkilerimizi yeniden 
şekillendirmek ve bilinirliğimizi 
artırmak

• Kulüp, yönetim çevresi ve 
organizasyonda mükemmelliği 
yakalamak

• Üyeliğin değerini arttırmak ve yeni 
kitlelere ulaşmak

HİZMETLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ
Odaklanmış hizmet platformları ile 
insanlığa sunduğumuz hizmetler 
gelişebilir ve etkimiz artırılabilir. 
Lion’lar her zaman olduğu gibi 
yerel ihtiyaçları karşılamaya devam 
edecektir. Ancak toplumumuzda 
ve dünyada yeni ihtiyaçların da 
doğduğunu göz ardı edemeyiz. Bu 
nedenle var olan hizmetlerimizi 
artırmamız ve hizmet için yeni 
yöntemler tanımlamamız gereklidir. 
2021 yılına kadar yılda 200 milyona 
hizmet hedefine ulaşmak için var olan 
hizmetlerimize devam edeceğiz ve 
üstüne yenilerini ekleyeceğiz.

Nasıl başaracağız 
Chicago’daki 2017 Konvansiyonunda 
güncellenmiş küresel hizmet 
platformumuzu başlatacağız.  
Lion’lar göz nuru ve yerel 
toplumsal hizmetleri desteklemeye 
devam ederken, hizmet için yeni 
yollar önereceğiz. Tüm dünyada 
uygulanabilecek sınıfının en 
iyisi hizmet programları gibi 
hizmetlerimizin toplum ve dünyadaki 
etkisini takip ve ölçmek için yeni 
araçlar da sunacağız.

HALKLA İLİŞKİLERİMİZİ YENİDEN 
ŞEKİLLENDİRECEĞİZ VE 
BİLİNİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ
Birçok insan Lions logosunu tanıyor 

2021 YILINA KADAR HER YIL 
200 MİLYON İNSANIN YAŞAMINI 
İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ 
– İNSANLIĞA KATKIMIZI ÜÇE 
KATLIYORUZ

ama hizmetlerimizi tanımıyor. 
Dünyanın kim olduğumuzu, ne 
yaptığımızı ve bizimle beraber 
insanlığa nasıl hizmet edebileceklerini 
bilmeye ihtiyacı var. Halkla ilişkiler, 
küresel tanıtım ve daha iyi iletişim, 
yaşam değiştiren hizmet öykülerimizi 
daha iyi tanıtarak; umut, değişim ve 
yeni gönüllüler için ilham verecektir. 
Hedefimiz, dünyada en iyi tanınan 
gönüllü hizmet markası olmaktır. 
Böylelikle bizleri bekleyen büyük 
insanlık sorunlarıyla yüzleşirken, 
toplumsal sorunlara duyarlı daha fazla 
kadın ve erkek insanlığa hizmette 
bizlere katılacaktır.

Nasıl başaracağız 
Hedef kitle odaklı ve yerel 
kültürümüzle ilintili stratejik bir 
pazarlama planı yürürlüğü koyuyoruz. 
Yeni yöntemlerle yeni kitlelere 
erişmek ve topluma duyarlı bireyleri 
kulüplere çekmek için dijital tanıtım 
platformu geliştiriyoruz. Lion’lara 
hizmet, takip ve iletişim için ayaküstü 
erişebilecek, mobile uygulamalar gibi, 
yeni teknolojiler sunacağız. Teknoloji 
yeniliği getirecek ve yenilik ise 
Lion’ları geleceğe taşıyacaktır.

KULÜP, YÖNETİM ÇEVRESİ VE 
ORGANİZASYONDA MÜKEMMELLİĞİ 
YAKALAYACAĞIZ 
Lion’ları ve Lion liderlerini 
mükemmelliğe ulaşmaları için 
desteklemeyi taahhüt ediyoruz. 
Yönetim Çevresi ve kulüp 
mükemmelliği için yeni kaynaklar, 
gelişmiş teknoloji ve daha iyi destek 
gerekiyor. Bunu başarmak kararlı bir 
liderlik gerektirir. İnsanlığa hizmette 
dünya lideri olarak kalabilmemiz için 
her seviyedeki Lion’un stratejik bir 

işbirliği içinde çalışmasını gerekir.

Nasıl başaracağız 
Kulüpleri ve yönetim çevrelerini 
Kalite İyileştirme Programı ile 
güçlendireceğiz. Bunu da her 
seviyedeki operasyonu düzene 
sokarak, Lion olmayı ve kulüp 
kurmayı kolaylaştırarak ve ileri 
teknoloji kullanarak liderlere erişimi 
ve eğitim fırsatlarını artırarak 
yapacağız.

ÜYELİĞİN DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ 

VE YENİ KİTLELERE ULAŞACAĞIZ
Yılda 200 milyon hizmet hedefine 
ulaşmak için bize katılacak yeni 
üyelere ihtiyacımız var. Lion olmanın 
değerini vurgulayarak ve üyelik 
deneyimini geliştirerek, yeni kitlelere 
erişebilir ve yeni nesile ulaşabiliriz. 
Genç üyeleri aramıza çekmek için, 
gönüllülük anlayışının değiştiğini 
kabul etmeliyiz.

Nasıl başaracağız 
Daha çok insanın Lions aracılığı ile 
hizmet etmesini sağlayacak yeni ürün 
ve yöntemler geliştireceğiz. Seçici 
gönüllüleri cezbedecek yeni modeller 
geliştiriyoruz. Sosyal sorumluk 
projelerini genişletmek isteyen 
kurumların projelerini tamlamayacak 
yeni ürünler ve ortaklıklar 
geliştiriyoruz.

YENİ HİZMET ASRIMIZA İLERLERKEN
İlk hizmet asrımızda, Lion’lar 
karşılaştıkları bütün zorluklara 
göğüs gerdiler. Her yıl 200 milyon 
insana hizmet hedefiyle, Lion’lar 
insanlığa hizmette ön saflarda 
yer almaya devam edeceklerdir. 
İnsanlığın karşılaştığı büyük sorunlar 
tartışılırken ve çözümlenirken, bunun 
bir parçası olacağız. Ve kelimenin tam 
anlamıyla dünyayı değiştireceğiz.

Haydi, geriye bakalım ve ilk hizmet 
asrında başardıklarımızı kutlayalım. 
Hem de bir sonraki hizmet asrımızda 
başaracaklarımıza bakalım.

ÇÜNKÜ İLK 100 
YIL SADECE BİR 
BAŞLANGIÇTI
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HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA YOL 
HARİTASI OLARAK TASARLANDI



LİONS 100 YILDIR HİZMET 
EDİYOR. GÖZNURUNUN 
DEĞERİNİ BİLDİK,  
KORUDUK VE MASAYA 
EKMEK KOYMAKTA 
ZORLANAN AİLELERİ 
DOYURDUK. ÇOCUKLARA 
YAŞAM KURTARAN 
AŞILAR ULAŞTIRDIK VE 
FELAKETLERLE YIKILAN 
TOPLUMLARI AYAĞA 
KALDIRDIK. BİZ, EN ZAYIF 
OLANLARA YARDIM ETTİK 
VE EN ZOR ŞARTLAR 
ALTINDA MÜCADELE 
EDENLERE UMUT OLDUK. 
BİZ ÖNEMSİYORUZ. BİZ 
ÖNEMLİYİZ. BİZ HİZMET 
EDİYORUZ.
Hizmet bizim var olma nedenimiz. 
Bu yüzden Lion olduk, bu yüzden 
hala Lionuz. Yıl yıl, ülke ülke, küresel 
dokunuşumuzu çoğalttık, yaşamlar 
kurtardık. Lion’ların çabaları ve 
vakfımızın desteğiyle milyonlarca 
insana yardım ettik. Ve dünyanın bize 
her zamankinden daha fazla ihtiyacı 
var.

Bu nedenle insanlığa dokunuşumuzu 
üçe katlayacak bir iddiayla, 2021 
yılına kadar her yıl 200 milyon insana 
hizmet hedefini koyduk. Daha fazla 
insana yardım edebilmek için hizmet 
yelpazemizi genişletmeliyiz. Birinci 
hizmet yüzyılımızı onurlandırırken 
bir sonraki asrın ihtiyaçlarını 
karşılayacak yeni yöntemler 
geliştirmeliyiz. Bu bize yörelerimizde 
verdiğimiz büyük hizmetleri 
tamamlayacak ve bizleri geleceğe 
taşıyacak yeni bir hizmet modeli 
geliştirme fırsatı tanımaktadır.

Yeni bir hizmet modeli gelişmek 
için, tarihimize ve desteklediğimiz 

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA HİZMET ETMEK
LİONS NEDEN HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

davalara baktık. Dünyadaki Lion ve 
Leo’lara kendileri ve toplumları için 
önem taşıyan ihtiyaçları saptamak 
için danıştık. Acil insani ihtiyaçlarını 
tespit ve bu ihtiyaçların karşılanması 
için Lions yardım edebilir mi 
anlamak için eldeki verileri inceledik.

Kapsamlı bir karar ve değerlendirme 
sürecinden sonra, bizler için artık 
gelenekselleşen; göz nurunu 
koruma, açlıkla mücadele ve 
çevremizi korumaya destek olmayı 
sürdürmemiz gerektiğini tespit 
ettik. Bu süreçte, Lions ve Leo’nun 
desteğinin gerekeceği yeni ihtiyaçlar 
da tespit ettik.

YENİ KÜRESEL SORUNLARLA 

YÜZLEŞMEK
Diyabet 21. Yüzyılın en büyük 
sağlık sorunlarından birisi. Her 
11 yetişkinden biri diyabetli. 
Diyabet, böbrek hastalıklarına, 
hamilelik sorunlarına, sinir sistemi 
bozukluklarına ve körlük dahil başka 
birçok sağlık sorunlarına neden 
oluyor.  Diyabetlilerin üçte birinden 
fazlasında diyabetik retinopati ortaya 
çıkıyor ve ileri derece görme kaybı 
riskiyle yaşıyorlar. Diyabet dünyadaki 
ilk 8 ölüm nedeninden birisi ve 
2015’de 5 milyon kişimim ölmesine 
sebep oldu. Diyabet farkındalığı 
artmazsa, yeni eğitim girişimleri 
olmazsa, tanı koyma ve tedavi 
programları artmazsa 2030 yılına 
kadar diyabet hastalarında kayda 
değer bir artış bekleniyor.

Çocuk kanserindeki görüntüde 
benzer acımasızlıkta. Kanser çocuk 
ölümlerinin ikinci büyük sebebidir. 
Dünyada her iki dakikada bir 
çocuğa kanser teşhisi konuyor. 
Ancak dünya çocuklarının yüzde 
altmışından fazlasının tedaviye 
erişimi ya yetersiz ya da hiç yok. 
Kanser tedavisine erişimdeki engeller 
nedeniyle, gelişmekte olan ülkelerde 

erken teşhisle iyileşme oranı yüzde 
on’a kadar düşüyor. Kanserden 
kurtulan çocuklar genellikle kanserin 
bedenlerini zayıf düşüren etkileri 
nedeniyle organ yetersizliği, fiziksel 
gelişim ve öğrenme zorlukları 
yaşayabiliyorlar. 

HİZMET BİZİM 
VAROLUŞ NEDENİMİZ. 
BU YÜZDEN LİON 
OLDUK, BU YÜZDEN 
HALA LİONUZ. YIL YIL, 
ÜLKE ÜLKE, KÜRESEL 
DOKUNUŞUMUZU 
ÇOĞALTTIK, 
YAŞAMLAR KURTARDIK 
VE DÜNYANIN BİZE HER 
ZAMANKİNDEN DAHA 
FAZLA İHTİYACI VAR.
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Çocuklara yardım geleneğimize devam edeceğiz ve genç gönüllüleri yardıma 
yönlendirip ve bu beş alanda hizmet liderleri yaratacak yeni yöntemler 
geliştireceğiz.  

Bu çerçevedeki her hizmet alanı yerel ve küresel ihtiyaçlara cevap vermek 
için çok önemli. Ancak 2017 Chicago Yüzüncüyıl konvansiyonunda diyabeti 
yeni hizmet hedefi olarak açıklayacağız. 2018 Las Vegas Uluslararası 
konvansiyonunda, yeni hizmet programlarını, ortaklıkları ve LCIF yardım 
fonlarını içeren kapsamlı diyabet hizmet platformunu uygulamaya alacağız. 
Hizmetlerimizi desteklemek, Lions çabalarını gönüllü gücümüzle dengeleyerek, 
en ihtiyaç duyulan yerde büyük çaplı ve kalıcı değişimler yaratmak için LCIF 
hep yanımızda olacak.

Yeni hizmet değerleri Lions ve Leo’ya hizmet için yeni fırsatlar, üyeleri ve 
diğer hizmet gönüllerini birleştirecek yeni yollar ve gelecek hizmet yüzyılının 
getireceği zorlukları göğüsleyecek yeni çözümler için bir çerçeve sunuyor. 

DEĞİŞEN BİR DÜNYADA HİZMET ETMEK

2017 CHİCAGO YÜZÜNCÜYIL 
KONVANSİYONUNDA 
DİYABETİ YENİ HİZMET 
HEDEFİ OLARAK 
AÇIKLAYACAĞIZ

GÖRME
Görme yetisini  

korumak ve görme 
engelliler ile görme 
sorunlulara hizmet 

ederek körlükle 
mücadeleye devam 

edeceğiz.

Bu küresel salgını 
önlemek ve kontrol 

etmek için 
çalışacağız ve 
diyabetlilere 

yardımcı olacağız.

Açlıığ yok etmek ve 
çocukların yatağa aç 

yatmaması için 
fakirliği azaltmak 

için çalışacağız

Toplumumuzu ve 
dünyayı hepimiz 

için daha yaşanacak 
yer yapmak için 

çevreyi koruyacağız.

Kanser tedavisine 
erişimi arttıracağız ve 

bize ihtiyaç duyan 
çocuklara yardım 

edeceğiz.

DİYABET AÇLIK  ÇEVRE  ÇOCUK KANSERİ

GELECEK İÇİN YENİ BİR HİZMET VİZYONU 
Lions’un değişen dünyanın ihtiyaçlarına hazır olmasını temin etmek için,  
Lion’ları ikinci hizmet yüzyılına hazırlayacak, yeni Küresel Hizmet 
Şablonumuzu 2017 yılında kullanmaya başlayacağız. Bu modelle Lions 
dünyadaki insani sorunlarıyla yüzleşmek için bir araya gelecek:

VE AYNEN İLK YÜZYILDAKİ GİBİ,
DÜNYA BİZE GÜVENİYOR.

T U R K E Y
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GÜNÜ NE 
BİÇTİĞİNLE DEĞİL, 
O GÜN NE KADAR 
TOHUM EKTİĞİNLE 
DEĞERLENDİR
 Robert Louis Stevenson

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
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UZUN ZAMAN ÖNCE, 
HER ŞEY ÇOK KÜÇÜKTEN 
BAŞLADI. MELVİN 
JONES’UN BİR ASIR ÖNCE 
CHICAGO’DA EKTİĞİ TEK 
BİR FİKİRDEN, 46,000 
KULÜP VE 1,4 MİLYON 
KADIN VE ERKEKLE 200 
DEN FAZLA ÜLKEDE 
DÜNYANIN DÖRT BİR 
YANINA YAYILAN KÜRESEL 
BİR AĞA DÖNÜŞEREK, 
BİZ LİONLAR SON 100 
YILDA ÇOK AZ KİMSENİN 
BAŞARABİLDİĞİ BİR ŞEYİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK; AYAKTA 
KALDIK.

BU BAŞARI BASİTE ALINAMAZ
Lion’lar bugün hala varlar çünkü 
yaptıklarımız başkaları için çok 
önemli. Lion’lar olarak büyük 
işler gerçekleştirdik, ancak 
ulaşabileceğimiz daha çok başarı 
ve yaşamını değiştirebileceğimiz 
daha çok can var. Peki, nerden 
başlayacağız? Lion’larla her küresel 
hizmet organizasyonunun karşına 
çıkan küresel sorunlara el atacağız.

GÖNÜLLÜ PROFİLİ DEĞİŞİYOR
Ve kökünden değişiyor. İnsanların 
topluma hizmet etmek için geçmişe 
göre çok daha fazla seçeneği var. 
Milenyum ve X jenerasyonunun 
kendilerinden önceki nesillerden 
farklı bir gönüllülük anlayışı var. 
Yoğun yaşam tarzları, gönüllülük 
dâhil her şey için daha az zaman 
bırakıyor. Ve küreselleşme toplumları 
değiştirerek her yaş, cinsiyet, ırk ve 
inançtan insanı bir araya getiriyor. 

VE LİON’LARIN ARASINDA HERKESE 

BİR YER BULMAMIZ LAZIM.
Uzun vadeli bir büyüme ve başarıyı 

GELİŞİMİN TOHUMLARINI EKMEK
GÜNÜMÜZÜN KÜRESEL GÖNÜLLÜLERİNİ KUCAKLAYARAK BAŞARIYA ULAŞMAK

temin etmek için, küresel gönüllülük 
tanımını değiştiren ana sorunlara 
bakalım:

Seçici gönüllülük – Seçici gönüllüler 
- sürekli değil dönemsel gönüllüler - 
dünyadaki en yaygın gönüllüler... Bu 
nedenle gönüllüleri yönlendirmek ve 
isteklerini canlı tutmak için, bizler 
çok daha esnek olmalıyız.

“Organizasyonlar” yerine “Sebepler” 
– 70’lerde insanlar bir organizasyona 
katılıyor ve kalıcı üye oluyorlardı. 
Ama bu da değişti. Çok daha fazla 
insan, söz konusu organizasyon 
destek olmak istedikleri sorun ve 
amaç için tanınmadıkça, organizasyon 
yerine belli bir soruna destek olmak 
istiyor.

Teknolojik Değişimin Gücü 
-  gönüllüğü etkileyen en büyük 
olgu hızla değişen teknolojidir. 
Artık insanlar akıllı telefonlarda 
gönüllü olma fırsatları buluyor, bir 
soruna çevrimiçi (online) destek 
olabiliyor, sosyal medyada farkındalık 
yaratabiliyor ve bağış toplayabiliyor. 
Teknoloji insanları hizmet için 
birleştirmede anahtar rol oynamak 
zorunda.

LCI FORWARD (LİONS İLERİ)  İLE 

YANIT ARAMAK
Küresel değişime ayak uydurmak 
vizyon gerektirir. Büyük resmi 
görebilmeyi, değişimi öngörmeyi ve 
değişeme uyum sağlamayı gerektirir. 
LCI Forward hizmete istekli yeni 
nesil bireyleri ve yeni pazarları 
cezbedecek pazarlama stratejileri 
ve yeni hizmet modelleri sunuyor. 
Belli başlı LCI Forward stratejilerini 
sıralayacak olursak;

• Yeni bir hizmet modeli yaratmak: 
Seçici gönüllüleri ve güncel yardım 
yöntemlerini kucaklayan kulüpleri 
geliştirecek hizmet modelini 
yaratmak.

• Küresel gelişmede süreklilik: 
Büyümek için fırsat yaratan 
stratejik alanlarda ve bizlere 
ihtiyaç duyanlara yeni hizmet 
götürebilmek için sürekli gelişim.

• İhtisas kulüplerini geliştirmek 
ve desteklemek: Bir sosyal amaç, 
bir meslek, bir değer veya bir 
spor etkinliği etrafında bir araya 
gelen bireylerden oluşan kulüpleri 
geliştirip destekleyerek insanlara 
bir araya gelmeleri ve hizmet 
etmeleri için yeni yöntemler 
sunmak

• Kurumlarla hizmet-odaklı 
ortaklıklar geliştirmek: Topluma 
fayda sağlayacak kurumsal sosyal 
sorumluluk girişimlerinde, 
Lion’ların kurum çalışanları ile 
ortak çalışması ve hizmet etmek 
için fırsat arayanlara Lionsu 
tanıtması.

Büyümenin tek yolunun değişme 
uyum sağlamak olduğunu biliyoruz. 
Ve bunun tek yolu ileri gitmektir. Bir 
asırdır hizmette dünya lideri olduk 
ve bu onurlu geleneği sürdürebilmek 
için değişen dünyanın ihtiyaçlarına 
duyarlı olmalıyız.

Kurucumuzun ektiği tohumu 
büyütmek için bugünün dünya 
gönüllülerinin ihtiyaçlarını 
karşılamalıyız. Bunu yaptığımızda, 
bir asır daha ayakta kalmaktan daha 
fazlasını yaparız; gelişebiliriz.

T U R K E Y
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BAZILARI LİDER DOĞULUR 
DERLER. BİR BAŞKA GRUP 
İSE LİDER OLUNUR DER. 
ANCAK YADSINAMAZ 
BİR GERÇEK VARDIR Kİ; 
TÜM BÜYÜK LİDERLER 
HER ZAMAN MÜKEMMELİ 
ARAMIŞLARDIR.
Mükemmel olmak bir hedef değildir, 
bir yolculuktur. Başarmak için zorlu 
bir çaba gerekir. Sürdürebilmek 
için tam bir adanmışlıkla gelişmek 
gerekir. Mükemmellik vizyonumuzun 
devam edip, üyelerimizin ve değişen 
dünyanın vizyonunu yansıtabilmesi 
için, değişmeliyiz, dinlemeliyiz 
ve uyum sağlamalıyız. Ve bunları 
yapabildiğimizde, katkısı olan herkesi 
etkileyen çok şaşırtıcı sonuçlara 
ulaşabiliriz. İşte Lions için vizyon 
budur.

TOPLAM KALİTE İNSİYATİFİNİ 
KUCAKLAMAK
Organizasyon mükemmelliği her 
seviyedeki Lions liderinden (kulüp, 
yönetim çevresi ve organizasyon) 
kaliteye tutkuyla odaklanma ve 
toplam kalite inancına adanmışlık 
gerektirir. Açıklanan yol gösterici 
prensipler bunu başarmada bizlere 
yardım edebilir:

• Kulüpler; esnek, davetkar, hizmet 
odaklı ve büyümeye istekli olarak 
gelişmelidir.

• Yönetim ve çoğul yönetim 
çevreleri; kulüplerin birbirleriyle 

LİDERLİK MÜKEMMELLİĞİ YARATIR
NEDEN BAŞARI İÇİN HER SEVİYEDE LİDERLERE GEREK VAR

işbirliğine giderek hizmet 
üretmelerini teşvik etmelidir.

• Uluslararası yönetim kurulumuz; 
yenilikçi stratejiler ve bir başarı 
kültürü yaratarak birliğimizi ileriye 
götürmelidir.

• Eylemler; toplumlarına daha iyi 
hizmet edebilmeleri için, Lion’ları 
her seviyede verimli ve etkili 
yöntemlerle desteklemelidir. 

MÜKEMMELLİĞE GİDEN YOLDA 
LİDERLİK
Mükemmelliğe giden yolda, her 
seviyedeki Lions liderliğinin anahtar 
bir rolü vardır.

Birlik – Yenilikler üretebilmek, 
verimli olmak ve üyelerimizin 
ihtiyaçlarına karşılık verebilmek 
için, iç işleyişimizi sürekli gözden 
geçirmeliyiz. Bu nedenle, kritik 
konulardaki organizasyonel 
verimliliğimizi artırabilmek için 
Finansal İleri (Finance Forward) 
programını geliştirdik. Kulüp 
kuruluşunu çevrimiçi yapmak, 
ödülleri tam anlamıyla ulaştırmak, 
üyelerimize desteği artırmak, 
raporlamayı basitleştirmek, 
çalışanların hizmet içi eğitimlerini 
geliştirmek ve tercüme hizmetlerinde 
daha verimli olmayı hedefledik.

Yönetim Çevresi – Yönetim Çevresi 
liderleri kulüplere, büyümeleri 
ve başarmalarına destek için yol 
gösterir ve ilham verir. Yönetim 
Çevresi liderlerini bu önemli göreve 
hazırlamak ve daha etkili liderlik için, 
genişletilmiş eğitimlerle liderliklerini 

ve yeteneklerini geliştirmelerini 
sağlayacağız. Eğitime erişimi artırmak 
ve eğitimin mükemmele giden 
yoldaki önemini vurgulamak için, 
daha fazla eğitim fırsatları ve daha 
fazla çevrimiçi (online) eğitim araçları 
olacak. Çoğul Yönetim Çevresi 
liderlerinin hedeflerin yerelleştirilmesi 
ve Lion’lar ve hizmet etmek isteyenler 
için yöreye uygun programların 
oluşturulmasında önemli ve 
yönlendirici rolleri olacaktır.

Kulüpler – İnsanların hizmet etme 
tarzları değişiyor, bu nedenle kulüp 
liderleri de değişime ayak uydurmaya 
istekli olmalılar. Kulüpler de esnek, 
değişime açık, dinlemeye istekli ve 
günümüz gönüllülerinin değişen 
ihtiyaçlarını kucaklamaya hazırlıklı 
olmalılardır. Kulüplere daha iyi 
organize olmaları, üyelerine daha iyi 
destek olmaları ve hizmet etmeleri 
için yeni yöntemlerle sunulan yeni 
araçlar temin edeceğiz.

DEĞİŞİM İÇİMİZDEN BAŞLAR
Büyümek ve hedefe ulaşmak 
için büyük liderler gerekir. 
Organizasyonumuzu içten 
dışa geliştirmeye odaklanmak; 
birliğimizi, yönetim çevrelerimizi ve 
kulüplerimizi güçlendirecek, Lon’ları 
bugünden yarına aramızda tutacak, 
birinci sınıf bir üyelik deneyimi 
yaratacaktır.

Eğer her seviyede kaliteye inanırsak, 
mükemmeliyet Lion’lar için sadece 
bir vizyon olamayacaktır.  Lion’ların 
geleceği olacaktır.
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MELVİN JONES DÜNYAYI 
DEĞİŞTİREN İLERİ 
GÖRÜŞLÜ BİR LİDERDİ, 
ANCAK KURUCUMUZ BİLE 
TEKNOLOJİNİN BUGÜN 
DÜNYAYI NASIL KÖKLÜ BİR 
ŞEKİLDE DEĞİŞTİRDİĞİNİ 
ÖNGÖREMEMİŞTİR.

PEKİ, BİZ, LİONS 
GELENEĞİNİ – TOPLUMA 
HİZMET, BAĞLILIK, YEREL 
DÜZEYDE ETKİ VE İLİŞKİ 
KURMA - KAYBETMEDEN BU 
DİJİTAL DÜNYAYA NASIL 
BAĞLANABİLİRİZ?
Cevap kurucumuza aittir. 1917’de 
Melvin Jones, dünyanın en büyük 
hizmet örgütünün temellerini, Chica-
go çevresindeki erkek kulüplerinden 
oluşan bir gruba, şu sözleri söyleyerek 
atmıştır:

‘’Peki ya bu adamlar; Enerji, zekâ ve 
hırsları ile başarılı olan bu insanlar, 
yeteneklerini kendi toplumlarını 
geliştirmek için kullanırlarsa?’’ diye 
sormuştur Jones. ‘’Başkaları için bir 
şey yapmaya başlamadan, çok ileri 
gidemezsiniz’’.

Melvin Jones, hizmet hakkında çok 
fazla şey biliyordu. Ama aynı zaman-
da insanlar hakkında da bir şey bili-
yordu. Çok güçlü ilişkiler kurmuştu. 
Toplum üzerinde etkin olan insanları, 
Lions’u dünyaya tanıtmak ve güçlen-
dirmek için harekete geçirdi. Daha da 
önemlisi insanları anlama yeteneğini 
kullanarak – insanların neye ihtiyacı 
olduğunu ve ne istediklerini anlayarak 
– bugün içinde olmaktan mutluluk 
duyduğumuz küresel hizmet hare-
ketini güçlendirmek için dünyadaki 
benzer ideallere sahip insanları bir-
leştirdi.

Bugün insanlarla bağlantı kurmak 
her zaman olduğundan daha kolaydır. 

LİDERLİK MÜKEMMELLİĞİ YARATIR

4.8 milyar mobil cihaz ve gezegenin 
en uzak alanlarına bile ulaşabilen bir 
dizi dijital iletim kanalı mevcuttur. 
Her 60 saniyede, 2,4 milyondan fazla 
Google araması, 700.000 Facebook 
girişi yapılmakta ve 2.78 milyon You-
tube videosu görüntülenmektedir.

TEKNOLOJİ HİZMETİN GE-
LECEĞİNİ SÜRDÜRECEK…

Bizler, bu dijital teknolojileri,  Lion’ların 
yeni kuşaklarına ilham vermek ve mev-
cut üyelerimizin yeni zirvelere ulaşma-
larına yardımcı olmak için kullanmak 
konusunda büyük bir fırsata sahibiz.  
Peki, bunu nasıl yapacağız?

Biz,  Melvin Jones geleneğini LCI 
Forward’a aktarıyoruz. Bunu Melvin 
Jones 2,0 olarak düşünün. İşte ne 
beklediğiniz:

•	 Dijital Pazarlama Platformu: 
Burada üyelerimizin ilgilerini an-
lamamıza olanak verecek ve halen 
Lionları tanımayanlara ulaşmamızı 
sağlayacak, sınıfının en iyisi olan 
bir dijital platform oluşturuyoruz. 
Bu bizim reklamlarımız ve PR 
stratejilerimizde, ulaştığımız kit-
lenin genişlemesinde, mesajımızı 
güçlendirmemizde, hizmet etmek 
isteyen insanlarla bağlantı kurmak 
için yeni yollar yaratmamız konu-
larında anahtar rol oynayacak.

•	 Lions Mobil Uygulaması: Li-
on’lara hizmet için yeni yollar 
sağlamak ve hareket halindeyken 
de bağlanmalarını ve hizmetlerini 
paylaşmalarını sağlamak için mo-
bil uygulamalar ve üye uygulama-
lar geliştiriyoruz. Teknoloji, dün-
yada daha fazla yerde, daha fazla 
insana hizmet imkânı sunarak 
etkimizi genişletecek ve küresel 
hizmet hareketini güçlendirecektir.

•	 MyLCI 2,0: MyLCI, Lion’lar için 
daha basit ve daha değerli hale 
gelebilmesi için yeniden oluştu-
ruldu ve yeni özellikler şimdiden 
kullanılabiliyor. Kulüp Sözleşmele-

ri artık My-LCI üzerinden yapıla-
biliyor ve yeni bir mesaj sistemi ile 
kulüp liderleri ve kulüpler arasın-
daki  iletişim etkinleştiriliyor.  MY 
LCI’ı bir merkez haline getirmek 
için sadece görevliler için değil, 
Leo ve Lionlar için ulaşılabilir hale 
getiriyoruz. Gelecekte artan eri-
şimlere ve araçlara bakın.

•	 Dijital Lion Dergisi: Lions’un 
bütün uluslararası dergileri, 2018 
Ocak ayından itibaren dijital dergi 
olarak yayınlanacaktır. Bu oku-
yuculara, bir tuşa basarak sosyal 
medyada hizmete dair öykülerini 
paylaşmanın yeni bir yolunu ve 
yeni üyelere de Lionsun yenilikçi 
olduğunu ve dijital çağda başarılı 
olmak için hazır olduğunu göster-
mek için harika bir mobile-dergi 
deneyimi sunacaktır.

Eğer Melvin Jones bugün bizimle 
olsaydı, 1917’de söylediklerini biraz 
değiştirerek şöyle söylerdi:

“Peki, ya bu adamlar; Enerji, zekâ ve 
hırsları ile başarılı olan bu insanlar, 
nerede yaşadıkları fark etmeksizin, 
vakitleri olduğunda yeteneklerini 
kendi toplumlarını geliştirmek için 
kullanırlarsa?” “Başkaları için bir şey 
yapılmadan, çok fazla ileri gidemez-
siniz.” Haydi, şimdi internetin başına 
geçin ve başlayın.

Ve biz de bugün gelecek kuşak Li-
onlara ilham vermek için tam da bu 
soruyu soruyoruz.

HER 60 SANİYEDE, 2,4 
MİLYONDAN FAZLA 
GOOGLE ARAMASI, 
700.000 FACEBOOK 
GİRİŞİ YAPILIYOR 
VE 2.78 MİLYON 
YOUTUBE VİDEOSU 
GÖRÜNTÜLENİYOR

MELVİN JONES HAKLIYDI...
BAŞARILI OLMAK İÇİN ESKİ BİR FORMÜLÜ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMLERLE YENİDEN KEŞFETMEK
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Mağu-
sa Mesarya Lions Kulübü olarak Gazimağusa 
Özel Eğitim Merkezi’nde  kulübümüzün marka 

farkındalık etkinliği  olan 2. Geleneksel Özel Eğitim 
Merkezi Mutfak Etkinliği gerçekleştirildi. İsimlerinin 
yazılı olan Magusa Mesarya Lions Kulüp amblemli 
mutfak önlükleriyle çok şıktılar.  Kulübümüz kurucu 
üyesi Tozan Sari ve sahibi olduğu Bişi Restaurant 
sponsorluğunda çocuklarımıza menemen yapmayı 
öğretmeye çalıştık. Soğanlar, biberler domatesler 
tek tek doğrandı. Tereyağlar kesilip tavaya konulan 
malzemeler ocakta kavruldu. Baharatlar eklenip be-
yaz peynirler ilave edildi. En sonunda menemen’in 
olmazsa olmazı yumurtalar kırılıp karışıma eklendi. 
En sonunda masayı hazırlayıp kendi pişirdikleri me-
nemenleri servis yapıp afiyetle yediler. Pişirmiş ol-
dukları menemeni bizlere de ikram ederek paylaştı-
lar. Fırsat verilirse ve öğretilirse çocuklarımızın neler 
yapabileceklerini bir defa daha görüldü.   

Mağusa Mesarya Lions 
Kulübü 2. Geleneksel 
Mutfak Etkinliği
İnanç Genç		Mağusa	Mesarya	Lions	Kulübü

Mühürdar Lions’tan;
Gençlerimizin Spor Zevki ve Takım 
Ruhunu Geliştirmek…
Özlem Erdemir	Kulüp	Sekreteri

Ana projemizin bu basamağında TEGV ile iş birli-
ği yaparak 8 aralık 2016 Perşembe günü Hekimbaşı 
ilköğretim okulu 3.sınıfda okumakta olan 30 öğren-
cisini Acarloft Bowling salonunda Bowling ve Lazer 
atış oyunu oynamaya götürdük. Çocuklar burada 
gruplar halinde keyifle bowling oynadılar. Birbirle-
riyle yarıştılar. Beraberce takım olmanın bilinci ve 
dayanışması ile birbirleriyle yarışmanın heyecanını 
yaşadılar. Daha sonra hepbirlikte Burgerking‘te ke-
yifle öğle yemeklerini yiyen öğrencilerimize kitaplar 
hediye ederek etkinliğimizi sonlandırdık. Bu etkinli-
ğimizde hem  global açları doyurma hemde global 
gençlik aktiviterimiz de gerçekleştirilmiş oldu.

Kitaplarımızı Herkesle Paylaşalım
Kulübümüz; 23 koli ve içindeki 420 kitap hertürlü 
yaşa hitap eden öyküler, romanlar ingilizce kitapları 
uzay ve bilim kitaplarına kadar içeriği çok zengin 
olan kitap kurdu desteğimizi Trabzondaki 4 okulda 
tefriş edilecek kütüphalere verilmek üzere Atlas Yar-
dım derneğine bağışladı.
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100. Yılda 100 etkinlik kapsamında Adana Bü-
yüksaat Lions Adana Ceyhan Lions ve Adana Re-
şatbey Lions Kulüpleri, Adana Oğuz Kaan Köksal 
Görme Engelliler İlk ve orta okulundaki öğrencileri 
yağmurdan korumak amaçlı sundurma yaptırdılar. 
Ayrıca spor salonlarını su baskınından kurtarmak 
için mevcut giderleri temizletip işlevsel hale getir-
diler.

11. Bölge Başkanı Ln. Evren Koca,’’ Bugün gü-
zel çocuklarımızı ziyarete gittik  Havanın yoğun 
yağışlı olduğu bir günde yaptığımız hizmetin mi-
nik yavrularımız için ne kadar önemli olduğunu 
gördük. Onlarla çok güzel ve duygu dolu  anlar 
yaşadık. Yeni yıla gireceğimiz şu günlerde onlar-
la vakit geçirmekten sonsuz mutluluk duyduk. Üç 
kulübün  el ve gönül  birliği yaptığı bu günde bize 
katılımlarıyla onur ve güç veren, Genel Yönetme-
nimiz Sn. Ömer Ruhi Eryurt’a, Gene Yönetmen 2. 
Yardımcımız Sn Berna Ateşoğlu’na, Yönetim Çevre-
si Saymanı Sn. Vatan Yalı‘ya, Geçmiş Dönem Kon-
sey Başkanımız Sn. Yaşar Ateşoğlu’na,10. Bölge 
Başkanımız Sn. Ayşe Aslan‘a, 12. Bölge Başkanımız 
Sn Nazife Şengün›e, Lion Quest Koordinatörümüz 
Sn. Siber Yörük’e ve kulüp üyeleri lion dostlarımıza   
Birlikte İZ BIRAKTIĞIMIZ için sonsuz teşekkürler 
ederiz ayrıca hedef ortağı okul yönetimine de tek-
rar tekrar teşekkür ederiz’’ Dedi. 

Akdam Derneği Başkanı  Avukat Sn.Muhal Le-
venteli; Adana Yerelinde kadın şiddetine yönelik 
çalışmalar ile ilgili;

TÜRK Kadınlar Birliği’nden  Sn. Dudu Nermin; 
İstanbul sözleşmesi ışığında kadın hakları; 

Kent Konseyi Kadın Konseyi şiddet gurubu adı-
na  Sn. Münire Dağ; Adana’da kadın Hareketleri ve 
çalışmaları; ile ilgili sunum gerçekleştirdiler.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ve İnsanı Değer-
leri Yüceltme Derneği üyeleride kısa birer sunumla 
destek oldular.

Ayrıca; Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği Başkanı Sn. Oktay Ulaşan’da kısa 
bir konuşma yaptı.  

Kulübümüzün değerli üyesi Sn. Ln. Nevra Çağla-
yan’da şiirleri ve güzel sunumuyla seminerimize renk 
kattı.

Ayrıca; Seminerimizi Ramazanoğlu Konağı’nda 
gerçekleştirmemizi sağlayan Sn.Gözde Ramazanoğ-
lu’na ve seminerimizi destek veren herkese şahsım 
ve kulübün adına teşekkür ederek, seminerin sonun-
da günün anlamına istinaden plaketlerimizi verdik.

Adana 11. Bölge Lions  
Kulüplerinden Anlamı Aktivite

5 Aralık Dünya Kadın 
Hakları gününe istinaden; 
Ramazanoğlu Konağı’nda Kadın 
konulu semineri
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Ankara Lions Kulüplerinden
Kadına Şiddet Paneli

“25. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mü-
cadele Günü’’ kapsamında Ankara Akyurt, Akyurt,-
Barış, Beysukent, Çayyolu, Çukurca, Emek, Malte-
pe, Mogan, Ortadoğu, Turkuaz, Ümitköy, Yüzün-
cüyı lLions Kulüplerinin ortaklaşa düzenledikleri 
“Kadına Şiddete Hayır!’’ paneli Medicana Hastane-
sinde gerçekleşti 

Panelde, Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Şönim 
Sosyal Hizmet Uzmanı Eda Yıldız, Ankara Barosu 
Gelincik Merkezi başkan yardımcısı Avukat Feyza 
Çerçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 
bölümü öğretim üyesi Dr. Aslıhan Burcu, Feminizm 
Derneği yönetim kurulu üyesi Sosyolog Özlem Taş-
kesen panelist olarak görev aldı.

118-U Genel Yönetmeni Ln. Ömer Ruhi Eryurt, “Dö-
nem hedeflerimizden biri de toplumsal sorunların 
farkındalığını sağlamaktır. Ankara Lions Kulüpleri-
nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu panel 25 Kasım 
1960 yılından başlayan kadına zulmün gündemde 
kalmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda bizde ‘‘Kadı-
na Şiddete Hayır!’’ dedik. Hedef ortaklığımızı kabul 
eden Bakanlığımıza, Ankara Barosuna, Hacettepe 
Üniversitesine, Feminizm Derneğine ve bize kapıla-
rını açan Medicana Hastanesi yetkililerine Lions Ku-
lüpleri adına teşekkür ederken bu oluşuma ortak 
olan Ankara Lions Kulüplerine de tek tek teşekkür 
ederiz’’ dedi.

Katılımın yoğun olduğu panelde izleyicilerin ilgisi 
ve dikkati görülmeye değerdi. 

Antakya Orontes Lions kulübü, daha önce Antak-
ya ÖZENGİLİ ilköğretim okulunda yaptıkları göz ta-
raması sonucu göz kusuru tesbit edilen öğrencilerin 
tedavisini gerçekleştirdiler.

Dönem Başkanı Ln.Meltem AKBAY,’’Daha önce 
ÖZENGİLİ İlköğretim de yaptığımız ön göz kusuru 
tespitinden sonra kusurları ortaya çıkan öğrencileri-
miz,göz doktorui Ayhan KÖR beyin yaptığı muaye-
neler sonucunda dört öğrencimizde görme kusuru 
tespiti kesinleşmiş  ve  doktorumuz tarafından teda-
vileri gerçekleşmiştir.

Genel de küçük kusurların fark edilmemesi so-
nucunda öğrencilerin akademik başarıları da düş-
mektedir.Öğretmenlerin ve velilerin bu duruma dik-
kat etmeleri çok önemli.’’ Dedikten sonra, 

Antakya Doğumevi Hastanesi göz doktoru Ay-
han KÖR’e emeklerinden ve hedef işbirliğinden do-
layı tekrar teşekkür etti.   

Orontes Lions Kulübü’nden 
Görme Kusur Tespiti
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Uluslararası Lions Kulüpleri 118-E Yönetim 
Çevresi Federasyonu Büyükçekmece Albat-
ros Lions Kulübü olarak 2 adet Engelli aracı 

daha kulüp üyeleri Ayşe Ümran Sezer ve Necla Oy-
man ile birlikte ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Böylece 20 gün içinde 1 akülü ve 3 manuel engelli 
aracı ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oldu. Hedefleri ise  
1 yılda 100 engelli aracı. 15 Temmuz’da verilen iki 
araçtan bir tanesi bir MS hastasına verildi.  İkinci araç 
ise kulübün bağışı olarak sol bacağını kapkaççı ile 
mücadele ederken tren ile peron arasında kaybeden 
ihtiyaç sahibine verildi. 

Temmuz Ayında Tekirdağ Sanayi ve Ticaret 
Odasında Omnibus Yazarlar ve Şairler Buluş-
masını organize eden Tekirdağ Lions Kulü-

bü yaz sıcaklarına rağmen hizmet faaliyetlerine ara 
vermedi. Uluslararası OMNİBUS, yazarlar ve şairler 
buluşması Tekirdağ Lions Kulübünün ev sahipliğin-
de, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans sa-
lonunda Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın değerli katkılarıyla gerçekleşti. Ağustos ayı 
toplantısına Tekirdağ Rotary Kulüp Başkanı ve eşini 
davet eden Tekirdağ Lions Kulübü, sosyal aktivite-
lerde işbirliği yapmayı öngördüler. Tekirdağ Kızılay 
Şubesine ve Tekirdağ Böbrek Vakfı’na Yiyecek pa-
ketleri hazırlanarak teslim eden Kulüp Üyeleri toplu 
resimde emeklerini paylaştılar. 

Gülhane Lions Kulübü Geçen Dönem Başkanı De-
niz Ertin, Silivri Esen İbak Engelli Okulu öğrencisi 
Serap Kin’in iki gözünü de ameliyat ettirerek, mas-
raflarını karşılamıştır. Serap’a acil şifalar, mutlu ve 
sağlıklı günler diliyoruz. 

Gözleri açılan Serap’ın  yürümeye de başlaması  he-
pimizi çok mutlu etti.

Cağaloğlu İki Lions 
Kulübümüz her yıl 
Basın Bayramında 
Gazeteciler Cemi-
yeti ziyaretini or-
ganize etmektedir. 
Bu yıl da 26 Tem-
muz’da 118T ve 
118E Genel Yönetmenleri ve takımları ile birlikte 
Cağaloğlu iki Kulübü üyeleri Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret ederek Basın Bayramlarını Kutladılar. 

Büyükçekmece Albatros 
Lions Kulübünün hedefi 
100 engelli aracı 

Tekirdağ Lions Kulübü 
Mola Vermedi

Gülhane Lions Kulübünden 
Göz Ameliyatına Destek

Cağaloğlu İki Lions Kulübü 
Basın Bayramı Kutlaması
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LCI Forward; Her yıl 200 milyon insana hizmet etme hedefimizin önündeki zorlukların 
üstesinden gelebilmek için, yeni yaklaşımlar, yeni buluşlar ve yeni yöntemlerle 
zenginleştirilmiş yeni bir vizyon kazandırmak üzere hazırlanmış olan bir stratejik plandır.

LCI Forward’ın büyük bir tutku ile 
ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak ve 
Birliğimizi daha ileriye taşımak için 
yeni ve yaratıcı programlara ve en 
ileri teknolojilere yatırım yapmaya 
ihtiyacımız vardır. Sizler; 2. Yüzyıl 
Elçileri olarak, bu anlamda, LCI 
Forward çalışmalarını desteklemek 
için çok özel fırsatlara sahipsiniz.

2. YÜZYIL ELÇİLERİ YENİLİKLERE 

YATIRIM YAPAR

2. Yüzyıl Elçileri; Uluslararası Birliği 
daha ileri götürecek olan ilerlemeye 
açık Lion’lardır. Onlar Birliğimizin 
gelecek yüzyılda topluma sunulacak 
olan hizmet projeleri kurgusunu 
destekleyecek ve güçlendirecek 
yenliklere yatırım yapmaya gönüllü 
ve isteklidirler. Bunu;

Veri işleme sistemleri, akıllı telefon 
uygulamaları gibi ileri teknolojilere 
yatırım yaparak, toplumsal 
hizmet hedeflerimize daha kolay 
ulaşabileceğimiz ve daha fazla 
yaşama dokunabileceğimiz dijital bir 
entegrasyonla,

Önümüzdeki yüzyılın acil 
olarak müdahale edilmesi 
gereken toplumsal ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek ve Lionlara hizmet 

İKİNCİ YÜZYIL ELÇİLERİ
GELECEĞİN LİONS’UNA LİDERLİK ETMEK

için yeni yöntemler önererek hizmet 
etki alanımızı genişletmek amacıyla  
yeni küresel hizmet alanları 
tanımlayarak,

Marka farkındalığını artırarak 
toplumun tüm kesimlerinden, her 
yaş ve deneyimde yeni Lionları 
Birliğimize kazandıracak küresel üye 
potansiyelini genişleterek,

Liderlik geliştirme, eğitimler ve 
hizmet inisiyatiflerini destekleme 
yoluyla üye deneyimlerini 
zenginleştirerek ve dünya 
standartlarında hizmet deneyimi 
kazanmalarına yardımcı olarak, 
yaparlar.

BUGÜN 2. YÜZYIL ELÇİSİ 

OLABİLİRSİNİZ

2. Yüzyıl elçileri, 5,000 usd yatırım 
yaparak, LCI Forward’ın her 
zamankinden daha fazla yaşama 
dokunabilmesi için geliştirilecek 
yeniliklerin fonlanmasına katkıda 
bulunurlar. Bunun 500 usd kısmı, 
Melvin Jones Dostu için geçerli 
olacak şekilde Uluslararası Vakfınıza 
(LCIF) yaşamları değiştiren 

çalışmalara katkı olmak üzere 
aktarılacaktır.

Lions’un geleceğine yatırım yapan 
çok değerli Lion Liderlere siz de 
katılın. 2. Yüzyıl Elçisi olarak, 
Lions’un tarihine kendi mirasınızı 
bırakın.

İKİNCİ YÜZYIL ELÇİLERİ, 
AŞAĞIDAKİ OLANAKLARA HAK 

KAANACAKLARDIR:
• Özel 2. Yüzyıl Elçisi Pini
• Kişiye özel metal Elçi kartı
• Elçi ve belirleyeceği bir yeni 

üye için ömür boyu Uluslararası 
ödenti muafiyeti

• ULKB Merkezinde kalıcı tanıtım

Ayrıca 500 USD bağışlayarak 
Melvin Jones Dostu olabileceksiniz. 

BUGÜN KAYIT OLUN…
WWW.SECONDCENTURYAMBASSADORS.ORG
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
ULUSLARARASI DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI 
Nashville, Tennessee, USA
13-16 Ekim 2016

TÜZÜK VE YÖNETMELİK KOMİTESİ
1. 300 C1 Yönetim Çevresinin Genel Yönetmeninin (MD 300 Tay-

van), Geçmiş Uluslararası Başkan Tam ile birlikte çalışarak Li-
ons’u adil ve tutarlı bir şekilde Genel Yönetmen 1. Yardımcılı-
ğına atayacak kararı onayladı. Ayrıca, yönetim kurulu, yönetim 
kurulunun direktiflerine uyulmaması durumunda, Tüzük ve Yö-
netmelikler Komitesi tarafından daha ileri adımlar atılacağına dair 
kararı onayladı.

2. Gerekli açıklamanın yapılması amacıyla Kurul Politika Kılavuzu-
nun VII. Bölümündeki Standart Form Yönetim Çevresi Tüzüğü 
revize edilmiştir.

3. Gereksiz bir ilkenin tekrarını önlemek için Kurulun Politika Kı-
lavuzunun VII. Bölümündeki Yönetim Çevresi Tüzüğünün Stan-
dart Formu ve Yönetmelikleri revize edilmiştir.

4. Tarafsız gözlemcinin atanmasının açıklığa kavuşturması için Yö-
netim Kurulu Politika Kılavuzunun XV. Bölümündeki Tarafsız 
Gözlemci Politikası revize edildi.

5. Kurul Politika Kılavuzunun XV. Bölümündeki ‘Ticari Marka Poli-
tikaları’, bir konvansiyon ticari piminin “tahsil edilebilir” olduğu 
düşünülen zamanlaması ile ilgili revize edilmiştir. 

6. Uluslararası tüzükleri değiştirerek resmi çağrının zamanlamasını 
değiştirme gereklilikleri ile uyumlu hale getirecek şekilde 2017 
Uluslararası Konvansiyona rapor edilecek bir kararı kabul etti.

7. 2017 Uluslararası Sözleşmesine bildirilecek, Uluslararası Tüzükte-
ki son değişiklikleri yansıtacak şekilde, Amerika Birleşik Devlet-
leri’nden seçilen direktörlerin sayısıyla ilgili karar kabul edildi.

KONVANSİYON KOMİTESİ
1. 2017 Chicago Konvansiyon programı revize edilmiştir.

2. Chicago Konvansiyonuna katılan; Atanmış Kimlik Bilgisi Komis-
yon üyeleri,  seçilmiş Genel Yönetmenler ve Genel Yönetmen 
tarafından seçilen Fakülte ve merkez personelinin, diğer geri 
ödeme yapılmaksızın, görev ödenekleri sağlanır.

3. Seçim Prosedürleri; Konvansiyonda belgelendirme ve oylama 
birleşimi için revize edilmiştir.

4. Teklif politikası, ciro gereksiniminde bir istisnaya izin vermek 
için revize edilmiştir.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMET KOMİTESİ
1. 2016-2017 mali yılı için Lion Koordinatörlerini onayladı.

2. Çoğul Yönetim Çevresi 105 (İngiliz Adaları ve İrlanda) bölgesin-
den alınan bölünme önergesi onaylandı ve 323 Çoğul Yönetim 
Çevresinin 2017 Uluslararası Konvansiyonuna ertelenmesi ve 
Çoğul Yönetim Çevresi 24 (Virginia), Çoğul Yönetim Çevresi 32 
(Güney Carolina) Çoğul Yönetim Çevresi 43 (Kentucky) tarafın-
dan sunulan yeniden bölüşüm teklifleri 2018 Uluslararası Kon-
vansiyonuna ertelenmesi onaylandı.

3. Organizasyon Planı bölümüne Kulüp LCIF Koordinatörü ekle-
mek için Kulüp Tüzüğü Standard Formunda ve Yönetmeliklere 
(C-C.1) bir değişiklik yapılmasını onayladı.

4. LCIF Başkan, Mütevelli Heyeti ve LCI Kurulu Atananları için isim-
li rozet tasarımları onaylandı.

5. Birliğin resmi dili olarak Basitleştirilmiş Çince Onaylandı.

6. Uluslararası Konvansiyon sırasında yapılan DGE Seminerine Ka-
tılanların DGE’ye katılımıyla ilgili otomobil giderleri konusundaki 
politikayı açıklığa kavuşturdu.

FİNANS VE GENEL MERKEZİ OPERASYON KOMİTESİ
1. 2017 Yılı I. Dönem Çeyrek Tahminini açık veriyi yansıtacak şekil-

de onayladı.

2. Kurul Politikası El Kitabında, başkanlık tarafından atanan kabul 
edilir seyahat geri ödeme sayısını birden iki forum planlama top-
lantılarına çıkarmak için gereken değişikliği onayladı.

LİDERLİK GELİŞİM KOMİTESİ
1. Yerel olarak planlanmış, teslim edilmiş ve finanse edilmiş ELLI 

için, Kore’de, başvurunun alınması ve programın çeviri dahil 
olmak üzere yerel olarak tamamen finanse edilmesi koşuluyla, 
müfredat desteği onaylandı. Eğitmenler, LCI tarafından onaylan-
malıdır ve LCI, önceki pilotlarla yapıldığı gibi süreci değerlendir-
mek üzere bir temsilci sağlayacaktır.

2. 2017 Genel Yönetmen Seçim Seminerleri için müfredat planını, 
takvimini ve grup lideri ekibini onayladı.

3. DGE Seminerinin merkezin yakınında sabit bir yere taşınmasını 
ve DGE Seminerinin mali yılda daha erken beş yıllık bir pilot dö-
nem için sunulmasını onayladı. Bu pilot plan 2019 DGE Semineri 
ile başlayacaktır.

4. Kurul Politika El Kitabı, Bölüm XIV, paragraf D.10.e.’yi; Genel 
Yönetmen Seçim Semineri Grup Başkanlarının İngilizce konuşma 
ve anlama yeteneğine sahip olması veya grup liderleri arasında 
Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanları ile LCI olmayan çeviri hiz-
metlerine yerel erişebilmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmak için 
revize etti.  

ÜYELİK GELİŞİMİ KOMİTESİ
1. 30 Haziran 2018’e kadar, tüzüğün uygulandığı tüm alanlara yayıl-

ması için aktif bir askeri personelin yanı sıra Veteran Programının 
da dahil edilmesi onaylandı. 

2. Tüzük başvurularının gönderilmesinden sonra, ancak tüzük 
onaylanmadan, charter ücretlerinin gönderilmesine izin veren 
yönetim kurulu politikası revize edildi.

3. 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeni yönetim kurulu 
politikası, tüm yeni kulüp charter başvurularının MyLCI aracılığıyla 
sunulması yeni yönetim kurulu politikası olarak revize edildi.

4. Üyelik Geliştirme Komitesinin, Çoğul Yönetim Çevresinde birden 
fazla ilçede ikamet eden veya çalışan yeni üyelerin yüzde 75›ini 
gerektiren uygun sapmaları incelemesi ve onaylamasına izin ve-
ren yönetim kurulu politikası revize edildi.

5.  Bir mali yıl içerisinde 10 veya daha fazla kulübü barındıran Yö-
netim Çevresi ile ilgili süreç ile ilgili yönetim kurulu politikası 
revize edilmiştir. 

6. Genel Yönetmenin charter başvurusunu onaylamasının yanı sı-
ra,Genel Yönetmen 1.Yrd., Genel Yönetmen 2.Yrd veya GMT Li-
deri/Special Area Advisor ı da onaylar. Uluslararası aidatın yarısı, 
charterın onaylanmasından önce gerekecek.

PAZARLAMA İLETİŞİMLERİ KOMİTESİ
1. Sunulan tüm 100.yıl bağış taleplerini onayladı.

2. Dört yıllık dijital pazarlama planını onayladı ve buna göre bütçe 
ve tahmini düzeltildi.

3. Komitenin ismini “Pazarlama İletişimi Komitesi” ne doğru olarak 
yansıtmak için Kurul Politika El Kitabında revize edildi.

4. LION Dergisi editörü, Kurul Politika El Kitabında, “Pazarlama ve 
Üyelik Şefi” ne yansıtacak şekilde revize edildi.

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ
1. Diyabet’in, beşinci hizmet kampanyası alanı olarak, 1 Temmuz 

2017 den 30 Haziran 2018 e kadar ki yüzyılın son döneminde , 
100.Yıl Hizmetlerine eklenmesi onaylanmıştır.

2. 2015-2016 yılının Leos Ödülü almak için iki Leo daha ödül ka-
zandı.

3. Standart Leo Kulübü Tüzüğünde, Leo başkanının görev süresinin 
güncellendiği Bölüm XXII’de revize edildi.

Yukarıdaki açıklamalardan herhangi biri hakkında daha fazla bilgi 
için lütfen Lionsclubs.org web sitesini ziyaret edin veya (630) 571-
5466 numaralı telefondan Uluslararası Ofise başvurun.              

Çeviri: Hülya	Işıklı,	118U	4.	Bölge	Başkanı

İKİNCİ YÜZYIL ELÇİLERİ
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