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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,

ilginç haberler ve yazılarla dolu bir 
dergiyle bir kez daha karşınızda-
yız. Ve yine 32 sayfayı aştık. Gerek 

sizlerin geliştirdiği ve gerçekleştirdiği 
projeleriniz, gerekse de Uluslararası 
Lions’tan gelen 100. Yıl makale ve ha-
berleri ile bu bir zorunluluktu ve biz de 
hiçbirini atlamadan hepsine hak ettik-
leri yeri vermek için elimizden geleni 

yaptık. Özellikle Kulüplerimizin gerçekleştirdikleri aktiviteleri bizimle 
paylaşma yarışına girmeleri, dergimizi doldurmak için gayret sarf eden 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Lion Türkçe dergisine aktivitelerini gönde-
ren tüm Kulüplerimize ve başta Kulüp Başkanları olmak üzere yönetim 
kurullarına teşekkür ediyoruz.

Lions’un Birinci Yüzyılında yaşananları sizlere zaman zaman hatırlat-
maya devam edeceğiz. Bu sayımızda da görme engelliler ve çocuklar 
ve farklı konularda gerçekleştirilen aktivite ve etkinliklerden bir demet 
sunuyoruz. 

Uluslararası Lions 100. Yıl Konvansiyonunun tüm detaylarını geçen sa-
yımızda paylaşmıştık. Bu sayımızda biraz reklam yapmayı uygun gör-
dük. Konvansiyon kayıt formunu arka kapak içinde bulacaksınız. Lütfen 
kaydolarak bu tarihi olayı yerinde yaşayın. Bir daha bu fırsat elinize 
geçmeyecek.

Yeni bir Alfa Leo Kulübümüz ailemize katıldı: Ankara Kolej Alfa Leo. 
Onlara geniş bir anlatımla ‘Hoşgeldiniz’ diyoruz. 

100 Yıllık Hizmet Öykümüzü kronolojik bir yaklaşımla sizler için hazır-
ladık. Zevkle izleyeceğinize eminiz. 

Bu sayımızda Hindistan ve türkiye’de iki LCIF projesi bulacaksınız: ‘Yok-
sullukla Mücadelede Sınırlar Aşılıyor’ ve ‘Torbalı’ya En Büyük Destek 
Metropolis Lions ve LCIF’ten Geldi’. Her ikisi zde gururla okunacak ak-
tiviteler. Tebrik ediyoruz…

Türk Lion ve Leo’larının ülkemiz insanına ulaştırdığı hizmetleri tüm de-
taylarıyla dergimizde bulacaksınız. Onlarla ve yaptıklarıyla gurur duya-
caksınız. Katkıda bulunan tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Sevgiyle kalın,

Danyal Kubin, Editör

Önemli Not: Lütfen aktivitelerinizin fotoğraflarını olabildiğince büyük ve yüksek 
çözünürlüklü gönderiniz. Cep telefonlarında yapabilmenin tek yolu var. O da 
fotoğrafları telefondan e-posta ile bilgisayarınıza aktarmaktır. Whatsapp veya 
facebook aracılığı ile aktardığınız fotoğraflar düşük kaliteli fotoğraflardır ve bas-
kıda bulanık çıkar. Bu nedenle basamadığımız birçok aktivite var. Lütfen bu ko-
nuya özen gösteriniz.

Danyal Kubin, PDG.
MD118	Konsey	Başkan	Yardımcısı
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Çeviri: Ayşegül	Erengil,	Ankara	Maltepe	Lions	Kulübü

1960’LI YILLARDA BEN DAHA GENÇKEN, 
DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI ESMEYE BAŞLADI. 
SONRA BU DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI SÜREKLİ 
ESMEYE DEVAM ETTİ.  BAŞKAN JONH 
KENNEDY  “DEĞİŞİM YAŞAMIN BİR 
KURALIDIR. SADECE GEÇMİŞ İLE VE BUGÜN 
İLE İLGİLENENLER, GELECEĞİ MUTLAKA 
KAÇIRIRLAR’’ DEMİŞTİR. BU YÜZDEN, 
KAÇINILMAZ OLAN DEĞİŞİMİ YÖNETMEK 
ZORUNDAYIZ. “YÖN DEĞİŞTİRME’’ BENİM 
SÖYLEMEKTEN HOŞLANDIĞIM ŞEKLİDİR. 
BİZ DÜNYAYI OLUMLU BİR ŞEKİLDE 
DEĞİŞTİRMELİYİZ.

Uluslararası Lions Kulüpleri yönlerini 
değiştirmektedir. Yeni bir hizmet platformu 
ile ilerleyeceğiz. Geçmişte yaptıklarımız halen 
geçerliliğini korumaktadır. Bizler körlere yardımcı 
olmaya, gençliği desteklemeye, kulüplerin yaptığı 
birçok şeyi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Görmeye 
odaklanmanın yanı sıra şeker hastalığını kontrol altına 
alacağız, çocukluk kanseri sorununu çözeceğiz, çevreyi 
koruyacağız ve açlık ile mücadele edeceğiz. Bu beş alan 
bizim yeni küresel hizmet çerçevemizi belirlemektedir.

Diyabet ile ilgili çalışmalarımız vurgulanacaktır. 
Diyabet hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde hıza büyüyen bir felakettir. Lionlar, diyabet 
ile ilgili farkındalığı artıracak ve hastalık ile ilgili 
tarama ve tedavi programlarını genişleteceklerdir.

Genç Lionlar ve Leolar için önemli bir konu olan 
çevre ile ilgili çalışmalarımızı artıracağız. Temiz hava 
ve su için, daha iyi sağlık koşulları için ve daha pasif 
enerji kaynakları için çalışmaya devam edeceğiz.

İkinci Yüzyılımız 
için Yeni bir Hizmet 
Platformu… 

Görme konusunda; Körlere yardımcı olma ve göz 
klinikleri ve hastaneler açmanın yanı sıra,  görme 
engellilere yardım edeceğiz. Çocuklar için göz 
taramalarını artıracağız ve makula dejenerasyonu, 
diyabetik retinopati ve glokom gibi büyüyen sorunlara 
daha fazla kaynak ayıracağız.

Hizmet vermeye çabalayacağımız ortak bir akor 
gençliğe destek olacak. Pediatrik kanseri hedef 
alacağız. Maalesef bu hastalık sebebi ile bazı ülkelerde, 
hayatta kalma oranı yüzde on gibi düşük bir rakamdır.

Biz bu çerçeveyi Lionlar ve Leolar ile birçok görüşme 
ve çalışma yaptıktan sonra belirledik. Yeni küresel 
hizmet çerçevemizin, Lionlar ve Leoların ilgileri ve 
yetenekleri ile bütünleştiğine inanıyoruz.

Amacımız 2021 yılına kadar senede 200 milyon kişiye 
hizmet etmektir. Bu iddialı bir plan: Mevcut Olan 
insani etkimizi üç katına çıkarmayı hedefliyor. Ancak; 
Geçmişte Lionstan bir hedefe ulaşması istenildiğinde 
geçmiş hedefleri çökerttiklerini biliyoruz.

Dünya hızla değişiyor. Lions bu değişimi dünyanın 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yenilenmiş, 
odaklanmış bir şekilde karşılayacaktır. İkinci yüzyıl 
hizmetlerimiz kapsamımızı genişletecek, amaçlarına 
ulaşacak ve tüm hizmet grupları içinde iyilik için en 
büyük güç olarak kalmaya devam edecektir.

Hakim Bob Corlew
Lions	Kulüpleri	Uluslararası	Başkanı	
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1925 YILINDA DÜZENLENEN LİONS 
KONVANSİYONUNDAKİ KONUŞMASINDA HELEN 
KELLER, LİON’LARA GÖRME ENGELLİLERİN 
ŞÖVALYELERİ OLMALARI İÇİN ISRAR EDEREK BAŞLICA 
GÖREVLERİNİ VERMİŞTİR. O dönemde Keller için Lion’ları ikna 
etmek hiç de zor olmadı. 900 adet Lions kulübünün birçoğu o tarihten 
önce görme engellilere yardım ediyordu bile, hatta bazıları yardım 
etmekten bile fazlasını yapıyordu. 1924 yılında, New York eyaletindeki 
Lion’lar, o zamanların en pahalı teknolojilerinden biri olan radyolara, o 
eyalette yaşayan her bir görme engelli çocuğun sahip olmasını sağladı. 
Ayrıca Ohio Lion’ları, görme engelliler alfabesinin yayılması için destek 
verdi. Aynı yıl, Lion’lar genel merkezi görme engelli çocuklar ve fiziksel 
engelli çocuklar için iki ayrı yardım kuruluşu kurdu. Yardımlar Iowa’lı 
görme engelli Yargıç Hubert Utterback önderliğinde hız kazandı.  
Lion’lar, görme engellilere staj ve eğitim imkânları sağlamaya başladı. 
1924 yılında A.C. Allen “Lion’lar Görme Engellilere Nasıl Yardım 
Ediyor” başlıklı makalesinde şöyle bir cümleye yer verdi “Onlara para 
vermek daha kolay. Bu nedenle herkes bunu yapıyor.”.  “Neden görme 
engellileri özgürlükleri konusunda cesaretlendirmiyoruz? ... Neden 
diğer herkes gibi onların da bir şeyler yapabileceklerine inandırmaya ve 
cesaretlendirmeye çalışmıyoruz.” Keller’ın konuşması hiç şüphe yok ki 
tüm Lion’ları ateşledi. Fakat zaten Lion’ların özünde, yardıma en çok 
muhtaç olana ulaşmak ve onları güçlendirmek yatmaktadır.  

LİON’LARIN ŞAFAĞINDA GÖRME 
ENGELLİLERİN ŞÖVALYELERİ
Çeviren: Gianni	Berk	Kubin

1- Yıl 1959. White Cane California’daki North 
Hollywood Lion’ları kraliçesi, oyuncu Erin 
O’Brien, Lion’lar Carl Auer (Ortada) ve Jack 
McGuire’den ilk değneği alırken. 

2- Yıl 1959. Chicago yakınlarında görme engelli 
ikiz kızlar Santa’nın eğlence parkında eğlenirken. 
Chicago Lake View Lion’larından Ed Anderson 
(Solda) ve Elgin Lion’larından Clifford Thiel.

1

2

4 
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3- Yıl 1960. Florida Eyalet Güzeli Annette 
Baker, Florida Lion’larının görme engelliler 
için düzenlediği kampanyayı tanıtırken. 

4- Yıl 1962. Görme engelli gençler, 
Illınios Lions kulübünün Medinah 
Tapınağında düzenlediği sirk 
gösterilerinde eğlenirken. 

5- Yıl 1964. Lakewood Hastanesinde, 
Lakewood Lion’ları başkanı Jack Dietz, 
hemşire ve Bay Village Ohio’lu William 
Rowland ile beraber. Rowland kafasını 
bile kaldırmadan “bad specs” ile okuyor 
ve televizyon seyredebiliyor. 

3 4
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1- Yıl 1965. Ohio’daki Euclid Lion’ları, 
görme engelliler alfabesi kopyalayan 
makinayı, Roosevelt Görme Engelliler 
Okulu’na bağışlarken. 

3- Yıl 1966. Florida’daki St. Petersburg 
Lion’lar Kulübü üyeleri Gene Parrish 
ve Tom Reed’in kamyon dolusu 
gözlükleri Şili’deki Santiago Lion’larına 
kargolamaya hazırlanırken.

2- Yıl 1965. California’daki San Fernando 
Lion’ları kulübünün sponsoru olduğu klinikte, 
Dr. Gerald Barren, glokom hastalığı testi 
yaparken. Lion Frank Nance ile beraber. 

1
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4- Yıl 1967. Denver Lions Kulübü 
Derneği Başkanı Keppel Brierly (sağda), 
Denver Kaydetme Birimi Genel Başkanı 
James Kurtz’e, kaset bandı kopyalama 
makinesini takdim ederken. Makina 
kitapların ses kayıtlarını oluşturmaktadır.

5- Yıl 1968. Chicago Shoreline Lion’lar 
Kulübü Başkanı John Seibt,  görme engelli 
öğrenciler 17 yaşındaki Daniel Jablonski, 
ve 14 yaşındaki Annette Nowakowski 
ile beraber. Daniel ve Annette, yazıların 
ses kayıtlarını dinleyerek daktiloda yazı 
yazmaya çalışıyor.

6- Yıl 1971. Peetz, Colorado’lu 7 yaşındaki Linda Adams, Noel Baba’nın 
yüzünü keşfederken. Linda, Colorado Görme ve İşitme Engelliler 
Okulu’nda öğrenci ve Noel Baba kılığındaki kişi ise Nob Hill Lions 
Kulübü Colorado Springs üyesi Emery Bausch.

7- Yıl 1971. Howard Lions Kulübü üyeleri James Davison and Glenn 
Strunk, küçük bir çocuğa göz operasyonu için nereye gönderileceğini 
gösterirken.

8- Yıl 1981. Bridgeview’lı Julie McCrara, Illinois Lion’ları kulübü 
sponsorluğunda tedavi görmüş 5,000 görme engelli çocuktan sadece biri.

9- Yıl 1986. Illinois’daki River Grove Lion’ları, görme engelliler için 
Paskalya Tavşanını Chicago Deniz Fenerine teslim ederken. Paskalya 
tavşanı 7 yaşındaki Eddie Bonafe ile oynuyor. 

4

5
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Bursa Kükürtlü Her Zaman Aktif

Kulübümüz, gençlik aktivitesi için, doktor üye-
leriyle 21 Kasım 2016’da Alaattin bey  Özel Eği-
tim Mesleki Eğitim Merkezi Okulunda 80 hafif zi-
hinsel engelli çocuğa sağlık taraması yaptı. Tarama 
sonucu cilt, kalp ve diş problemleri tespit edildi. 
Bu sağlık sorunlarının bir kısmının ivedilikle tedavi 
edilebilmesi için hastanelerle bağlantıya geçildi.

Kulüp, 23 Kasım 2016’da Lions ve Leo Kulüp-
ler arasındaki iletişimi artırabilmek adına Bowling 
Turnuvası düzenledi. Turnuvaya 9 Lions ve Leo ku-
lübünden temsilciler destek verdi ve 120 kişi katıl-
dı. Bowling Turnuvasında ‘’Eğlenecek, Kapışacak, 
Destek olacağız‘‘ sloganımızla yarışıldı. Gelir Kızı-
lay Alzheimer Hasta Bakıcı Eğitimi için bağışlandı.

28 Kasım 2016 da Engelliler Haftası kapsamında 
hafif zihinsel engelli çocukların okuduğu Alaattin 
Bey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ile Özel 
Şahinkaya Okulları arasında eğitim işbirliğine ara-
cı oldu. Bir hafta boyunca okuldaki tüm öğrenci-
ler (80 çocuk), Özel Şahinkaya Okulları’nda, farklı 
derslere katılarak eğitim aldılar; farklı bir ortamda, 
yeni bilgiler öğrenerek, yeni arkadaşlar edinerek 
yeni tecrübeler kazandılar.

Kulübümüz, 7 Aralık 2016 günü, Bursa Akade-
mik Odalar Birliği Sergi Salonunda, Devlet Güzel 
Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği sanatçıları 
katkılarıyla ‘’karma resim sergisi’’ düzenledi. Sergi 
açılışında verilen kokteyle gerek basın, gerekse sa-
natseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergi açılışına 118K 
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ender Tukay ve 
118K Yönetim Çevresi Saymanı Faruk Özçelik ka-
tıldılar. Serginin geliri, Alzheimer Hasta ve Konuk 
Evi’ne bağışlanacaktır. Resim sergisi 7-15 Aralık bo-
yunca BAOB sergi salonunda devam etti.

Kulübümüz ayrıca, 27 Aralık 2016 günü 80 hafif 
zihinsel engelli çocuğun öğrenim gördüğü Alaat-
tinbey Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu 
‘nda çocuklarımızla birlikte erken yılbaşı kutlaması 
yaptı. Çocuklarla birlikte, sihirbazın neşeli ve eğ-
lendirici gösterisi eşliğinde güzel bir gün geçirdik 
ve yılbaşı pastaları yendi.

T U R K E Y
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Yaşlıların Barış Vizyonlarını Resmediyor (İsrail)
Çeviren: Elif	Eroğlu,	İstanbul	Ayasofya	Lions	Kulübü

Lionlar	Tallinn	Hayvanat	Bahçesi’nde	piknik	oturakları	inşa	ettiler.

TEMA, BARIŞTI. BOŞ TUVAL BİR MEYDAN OKUMAYDI. RA-
KİPLER YAŞLIYDI, BİRÇOĞU KÖRDÜ. 

İsrailli Lionlar Altın Çağ Resim Yarışmasına sponsor 
oldu. Tema Kutsal Kitap’tan alındı: “Kılıçlarını pulluk 
demirlerine dövecekler” ve “Ulus ulusa kılıç çekmeye-
cek”. Arjantin, Belçika, Rusya, İsviçre ve İsrail’den gelen 
ressamlar kırk resimle katıldılar. Yahudilerin, Hıristiyan-
ların ve Müslümanların inançları temsil edildi.

Jüri heyeti kazananı seçti: İsrail Aşkelon’dan 73 yaşındaki 
Eli Zarfati. Resminde (fotoğraf ), kırmızı savaşı simgeli-
yordu. Kelebekler savaş rüzgarlarını geride tutmak için 
uçuyordu. Bir tankta ise barış tohumlarını ekmek için bir 
saban vardı.

Kör ressamlardan İsrailli Lion Gila Ezrachi’ye özel bir 
ödül verildi. Yarışma Kudüs’teki Knesset’de (parlamento) 
yapıldı.

Engelleri Aşalım …
Çiğdem Genç	Acıbadem	Lions	Kulübü	Dönem	Başkanı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği-
miz başrolünü Down Sendromlu bir gencin oyna-
dığı, ayrıca 8 Down Sendromlu oyuncunun da pro-

fesyonel oyuncularla birlikte rol aldığı 21 kişilik oyuncu 
kadrosu bulunan ‘’CANIM AİLEM’’ Down Sendromlular 
Müzikli Tiyatro oyunu DOSTEV (Down Sendromlular ve 
Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneği) tarafından 
Engelli gençlerimiz için 30 Aralık 2016 tarihinde sahneye 
koyuldu.

Lions Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Ataşe-
hir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezindeki toplam 300 
Engelli gencimizi aileleri ile birlikte bu tiyatro oyununu 
seyretmeye götürdük. Duygu ve özlemlerini aileleri ile 
paylaştılar. Her  engelli gencimiz için en güzel bir ‘’yılba-
şı hediyesi’’ oldu.

‘’Canım Ailem’’  oyununda yer alan bütün Down 

Sendromlu oyuncular maaş almakta ve sürekli bir gelir 
elde etmektedirler. Açık Radyo 94.9 kanalında her Pazar 
47. Kromozom adlı programda bu gençlerimiz spor, sa-
nat, basın vs. alanlarında ünlülerle röportajlar yapmakta-
lar. ‘’47. Kromozom’’ programına bizler de konuk olduk. 
Lions ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Lions’un  
tanıtımına katkıda bulunduk.   

Gösterimden elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü Li-
ons Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi engelli öğren-
cilerinin hayallerine aktardık. Bağışladığımız özel yapım 
basketbol oynamak için tasarlanmış tekerlekli engel-
li sandalye ile onlar için şimdiye kadar imkansız olan 
hayal ettikleri basketbol sporunu yapacaklar ve basket 
potasına toplarını atacaklar. Yüzlerindeki gülümseme ve 
gözlerindeki parlak ifade görülmeye değer. 

Okulun bahçesi çok güneş gören bir yer olduğundan 
engelli gençler bahar ve yaz aylarında hep içeride olmak 
zorundalar. Güneş onların sağlığı için zararlı ve doktorlar 
tavsiye etmiyor. Gölge olabilecek 20-25 gencin oturabi-
leceği oldukça geniş bir çardak yaptırdık. Yaz aylarında 
serin serin oturmak moralleri düzeltecek. Çay sohbetleri 
yapacak ve nefes alacaklar. Öğretmenleri onlar için do-
ğum günü partileri ve özel günler düzenleyecek. Aileleri 
ile açık havada oturacaklar.

Engelli gençlerimizin topluma karışıp sosyalleşmeleri 
ve özgüvenlerini kazanmalarına katkıda bulunduğumuz 
için çok mutluyuz. Amacına ulaşan aktivitemizin gururu-
nu yaşıyoruz. Umarız daha fazla sayıda engelli bireylere 
ulaşabilir ve farklı projelerimizle onlara daha çok hizmet 
edebiliriz. Nicelerine.

T U R K E Y
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Hoş	geldin	Kolej	Alfa	Leo

7 Ocak Cumartesi günü Raddisson Otel’de 
Konsey Başkan Yardımcı Ln.Danyal Kubin’in 
yönetiminde muhteşem bir törenle 21  genç 

kan, Ankara Kolej Lions Kulübü  sponsorluğunda 
Alfa Leo olarak hizmet gönüllüleri kervanına ka-
tıldı.

Konsey Başkan Yardımcısı Ln. Danyal Kubin’in 
yönettiği törende 118U Genel Yönetmeni Ln. Ömer 
Ruhi Eryurt, ‘‘Lionsun 100. Yıllık deneyimi ile yola 
çıkan, ülkemizin ve Türk Lionsu’nun geleceğini tes-
lim edeceğimiz genç, dinamik ve coşkulu gençliği 
görmek bize umut veriyor. Yaklaşık 90 yıllık Kolej 
kültürü ile Lionsun 100 yıllık deneyimi ile bir araya 
gelmiş olması açısından son derece önemli bir olu-
şumdur. Biliyoruz ki, gençlerimiz bizim bayrağımızı 
teslim alacak bu oluşuma emek veren başta Anka-
ra Lions Kolej’i Dönem Başkanı Ln. Onur Akman’ı, 
kulüp çalışmalarına verdiği katkı için Leo Advisor 
Umut Afşar ve Kolej Lions Kulübü üyelerini içten-
likle kutluyor, töreni yönetmeni olarak gecemizi 
renklendiren Konsey Başkan Yardımcımız Sayın 
Danyal Kubin’e teşekkür ediyorum.

Bu özel geceyi katılımları ile taçlandıran tüm 
Lion, Lion dostu konuklarımıza bu muhteşem ge-

cede kulübümüzü yalnız bırakmadıkları için çok 
teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki bu gençlerimizle 
‘İz Bırakmaya’ devam edeceğiz.” derken,

Dönem Başkanı Ln. Onur Akman. ‘‘Ankara Ko-
lej Lions Kulübü olarak 2016-2017 döneminin ba-
şında “Hizmet etmek ve hayata güzellik katmak” 
amacıyla yola çıkarken, hedeflerimizden biri, be-
nim de en çok önem verdiğim, sadece Ankara 
Koleji öğrencilerinden oluşan bir Alfa Leo kulübü 
kurmaktı. Bugün burada bu hedefe ulaşmış olma-
nın gururunu ve bundan sonra bu yolda sizlerle el 
ele, omuz omuza yürüyecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Türk Lionsu’nun misyonu; Atatürk ilke 
de devrimleri doğrultusunda, Laik ve katılımcı de-
mokrasinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar 
yapmak, karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insa-
ni değerleri yükseltmek, ulusal ve uluslararası sevgi 
ve anlayış ruhu yaratmak, ülkemizin çağdaş dünya 
içindeki yerini almasına katkıda bulunmaktır. Sizle-
rin, Türk Lions’unun en genç bireyleri Alfa Leo’lar 
olarak, Kolejli olmanın getirdiği bilinç ve Lions aile-
sinin bir parçası olmanın getireceği hedef birliği ile, 
“Ey Türk Gençliği” diye başlayan hitapta sizlere ve-

rilmiş görevleri layıkıyla yerine getireceğinize dair 
inancım tam. Birlikte nice güzellikler yaratarak, çok 
büyük ve güzel izler bırakmak dileklerimle. Hoş-
geldiniz!

En içten Lion sevgi ve saygılarımla diyerek duy-
gularını ifade etti.

Muhteşem gecede Kolej Alfa Leo üyeleri üyelik 
rozetlerini taktı. Gece de eğlenceli saatler yaşanır-
ken yeni üyelerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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Ayasofya Lions’tan 
Örnek Aktivite

Adana 11. Bölge Lions 
Kulüplerinden Anlamı Aktivite

Ethemefendi Lions’tan Anlamlı 
Armağan

İstanbul Ayasofya Lions Kulübü, Beykoz’daki 
bir ortaokulda göz sağlığı taraması gerçekleştirdi.  
Göz eşeli ile gerçekleştirilen taramada toplam 469 
öğrencinin 47’sinde göz kusuru tespit edildi. Okul 
yönetiminin belirlediği 6 öğrenci uzman doktorlar 
tarafından Göz Vakfı’nın desteği ile Beria Turaç İde-
altepe Göz Merkezinde muayene edildi. Göz kusu-
ru tespit edilen öğrencilere tedavi imkanı sağlandı, 
gözlüğe ihtiyacı olanlara gözlük camı ve çerçevesi 
hediye edildi. Çocuklarda göz bozukluklarının er-
ken yaşlarda teşhis edilmesinin, tedavi için büyük 
önem taşıdığını belirten Dönem Başkanı Elif Eroğlu 
çocuk yaşlarda rutin göz muayenelerinin yapılma-
sının önemine vurgu yaparak  bu tür çalışmaların 
devam edeceğini sözlerine ekledi.

100. Yılda 100 aktivite kapsamında Adana Bü-
yüksaat, Adana Ceyhan ve Adana Reşatbey Lions 
Kulüpleri, Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler İlk 
ve orta okulundaki öğrencileri yağmurdan korumak 
amaçlı sundurma yaptırdılar. Ayrıca spor salonlarını 
su baskınından kurtarmak için mevcut giderleri te-
mizletip  işlevsel hale getirdiler.

11. Bölge Başkanı Ln. Evren Koca, ‘Bugün güzel 
çocuklarımızı ziyarete gittik Havanın yoğun yağışlı 
olduğu bir günde yaptığımız hizmetin minik yavru-
larımız için ne kadar önemli olduğunu gördük. On-
larla çok güzel ve duygu dolu anlar yaşadık. Yeni 
yıla gireceğimiz şu günlerde onlarla vakit geçirmek-
ten sonsuz mutluluk duyduk’ dedi ve katılımcılara 
teşekkür etti.

Burcu Tokumbet		Kulüp	Sekreteri

Fevziye Tartancı		Kulüp	Sekreteri

Ethemefendi Lions Kulübü 10 Kasım’da Mimar 
Sinan Üniversitesi heykeltıraşlarından Prof. Dr. Ke-
nan Tunç’un yapmış olduğu Atatürk maskı, Kulüp 
Başkanı Vedia Öder tarafından 118Y Merkez Binası 
olan Kilercibaşı Köşküne hediye edilmiş ve Atamı-
zın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım da açılışı yapıl-
mıştır.
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Kanada, Windsor’da bir kulüp 
kuruluşu ile Lions Kulüpleri 
Birliği Uluslar arası oldu. İlk 
projeleri de Sosyal haklardan 
mahrum olan erkek çocuklar 
için bir nehir gezintisi 
düzenlemek oldu. Lions, 
duyarlılık ve dürüstlük adına, 
bu gezintiye sadece 
öğretmenlerinden izin kağıdı 
getiren çocukları kabul 
ettiler. 

Ohio, Cedar Point’te yapılan 
Uluslar arası Konvansiyon 
esnasında Helen Keller Lion’lara 
körlüğe karşı savaş açmalarını ve 
kendilerini “Körlerin Şövalyesi” 
olarak görmelerini önerdi. Onun 
gönüllere hitaben yaptığı bu 
duygulu önerme Lions’a öncelikli 
bir misyon kazandırmış oldu. 

Konuşan kitaplar geliştirildi 
ve Lions bu kitapların ve 
cihazların dağıtımına 
yardım etti.

Lions, Newyork City’de 
kuruluşlarının 30. Yılını kutladı. 
Lions Kulüpleri artık 19 
coğrafyada 324,690 üyesiyle 
dünyanın en büyük sivil toplum 
kuruluşudur.

Kuruluşundan onlarca 
yıl sonra, Lions 
Kulüpleri dördüncü ve 
son merkezine 
Chicago’nun yaklaşık 
25 km. batısındaki Oak 
Brook, Illınois’de 
kavuştu.

Birlik, tüzük değişikliğine 
giderek kadın üyeleri birliğe 
üye olarak davet etmeye 
başladı. 

Körlüğe karşı ilk Sightfirt 
-Önce Göznuru- kampanyası 
başlatıldı. 15 yıl sonra, 89 
ülkede gerçekleştirilen 758 
proje ile 182 milyon usd  fon 
toplandı. 

LCIF, eski Amerika Başkanı 
Lion Jimmy Carter’ın 
liderliğini yaptığı Carter 
Merkezi ile Afrika ve Latin 
Amerika’da nehir körlüğünü 
önlemek için bir işbirliği 
anlaşması yaptı. 

Lions Çin’de, 1950 ‘lerden bu yana 
ülkede faaliyet gösteren ilk gönüllü 
kuruluş olarak 2 Lions Kulübü 
kurdu. 

Güney Asya’da büyük tahriplere yol 
açan Tsunami depreminden sonra, 
Lions; ev, okul, kimsesizler yurdu gibi 
binaların yapımı için 15 milyon usd 
fon aktardı.

Hong Kong’taki Uluslar arası 
Konvansiyon’da Kore’li Geçmiş 
Dönem Uluslar arası Başkanı Dr. 
Tae-Sup Lee Sight First-2 
kampanyasını başlattı. Üç yıl 
içinde Lions, hedefini de aşarak, 
205 milyon usd fona ulaştı.

Bill &Melinda Gates Vakfı, kızamık 
için  “Bir doz, bir hayat” 
kampanyasına 5 milyon usd bağışta 
bulundu ve Lions, takibeden 2 yıl 
içerisinde kızamık hastalığı ile 
mücadele için 10 milyon usd 
üzerinde fon geliştirdiler.. 

Lions Uluslar arası Barış 
Posteri yarışması başladı. 
Beyrut’tan Mustafa El 
Tawokji, Beyrut’taki iç 
savaşı yaşayan bir çocuk 
olarak yaptığı posterle ilk 
ödülü kazandı.

Rahibe Teresa Lionlar 
tarafından kendisine takdim 
edilen “Lions İnsanlık Ödülü” 
nü Kabul etti. Rahibe Teresa  
“En korkunç yoksulluk sevgisiz 
kalmak ve bu sevgisizlik 
ortamında size yardım edecek 
kimsenin olmamasıdır” diyerek 
Lion’lara sevmeyi önerdi.”

Uluslar arası Lions 
Kulüpleri Vakfı (LCIF) 
kuruldu.

Lionlar arasında gerçekleştirilen 
Uluslar arası bir yarışma 
sonrasında, pLions’un parolası 
olarak “Hizmet Ediyoruz” seçildi. 
Seçilen parola, Ontario, 
Canada’dan Lion D.A.Stevenson’a 
aitti. Esasen, Setevenson’un 
önerdiği parola , kendisiyle birlikte 
11 kişi tarafından gönderilmiş, 
ancak kendisininki ilk önce geldiği 
için ona mal edilmişti.

Bill Graver’ın babasına “Neden 
Lion’ların sponsor olduğu gençlere 
yönelik bir hizmet kulübü yok?” 
sorusundan sonra ilk Leo kulübü, 
Abington, Pensilvania’da kuruldu.

Lions’u kuran ve uzun süreler 
genel sekreterliğini yapan Melvin 
Jones, 82 yaşında hayatını 
kaybetti.

Dünyanın ikinci göz bankası olan 
Buffalo Göz Bankası Buffalo Lions 
Kulübü tarafından kuruldu. 
Günümüzde, göz bankalarının 
çoğunluğu Lionlar tarafından 
kurulmuştur.

Lions, Birleşmiş Milletler’in 
kuruluşuna katkıda bulunmuş ve 
kalıcı bir BM ile kalıcı bir bağ 
oluşmuştur.

Bir Lion üyeleri ABD ‘deki 
tek rehber köpek okuluna 
kayıt olamayınca, Detroit 
Uptown Lions Kulübü 
üyeleri bu işi kendileri için 
yapmaya karar verdiler. 
Körler için Lider Köpekler,  
rehber köpeklerin dünya 
genelinde yaygınlaşmasını 
sağladı.

Çocuklar için örgütlü bir 
beyzbol programı 
oluşturmak üzere, daha 
sonrasında Lion olacak olan 
Pensilvanya, Willsport’dan 
Carl Stotz, Lions Kulüpleri 
ve diğer STK’lardan destek 
talep etti. Lions Kulüpleri 
takımlara sponsorluk 
yaparak , gerekli materyaller 
ve finansman için destek 
sağladılar ve Küçükler 
Beyzbol Ligi oluşması için 
büyük bir enerji sarf ettiler.

Lion George Bonham, bir 
görme engellinin caddeden 
karşıya geçerken zorlandığına 
şahit olduktan sonra, bir 
bastonu beyaza boyadı ve 
kırmızı bir bant koydu. 
Böylece beyaz baston görme 
engellilerin en büyük 
yardımcısı oldu. 

1930:

1931:
Lions, Nuevo Laredo, Mexico’da 
bir kulüp kurarak güneye doğru 
genişledi. 

1935:

1945:

1947:

1954:

1957:

1961:

1939:

1925: 

7 Haziran, 1917
Melvin Jones,  iş adamları kulübünden 27 temsilciyi 
Chicago Otelinde toplantıya çağırdı. Lions Kulüpleri Birliği 
ismi altında birleşme için oylama yapıldı ve kabul edildi.

Jones,  kafasında işadamları kulübü modelini nasıl bir 
formata dönüştürmesi gerektiğini kurgulamıştı: Sadece işe 
odaklanmak yerine, Lions, toplumsal hizmetlere 
yönelecekti.
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için bir nehir gezintisi 
düzenlemek oldu. Lions, 
duyarlılık ve dürüstlük adına, 
bu gezintiye sadece 
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ettiler. 

Ohio, Cedar Point’te yapılan 
Uluslar arası Konvansiyon 
esnasında Helen Keller Lion’lara 
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olarak görmelerini önerdi. Onun 
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yardım etti.
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kuruluşlarının 30. Yılını kutladı. 
Lions Kulüpleri artık 19 
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dünyanın en büyük sivil toplum 
kuruluşudur.
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yıl sonra, Lions 
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Chicago’nun yaklaşık 
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Brook, Illınois’de 
kavuştu.

Birlik, tüzük değişikliğine 
giderek kadın üyeleri birliğe 
üye olarak davet etmeye 
başladı. 

Körlüğe karşı ilk Sightfirt 
-Önce Göznuru- kampanyası 
başlatıldı. 15 yıl sonra, 89 
ülkede gerçekleştirilen 758 
proje ile 182 milyon usd  fon 
toplandı. 
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Lion Jimmy Carter’ın 
liderliğini yaptığı Carter 
Merkezi ile Afrika ve Latin 
Amerika’da nehir körlüğünü 
önlemek için bir işbirliği 
anlaşması yaptı. 

Lions Çin’de, 1950 ‘lerden bu yana 
ülkede faaliyet gösteren ilk gönüllü 
kuruluş olarak 2 Lions Kulübü 
kurdu. 

Güney Asya’da büyük tahriplere yol 
açan Tsunami depreminden sonra, 
Lions; ev, okul, kimsesizler yurdu gibi 
binaların yapımı için 15 milyon usd 
fon aktardı.

Hong Kong’taki Uluslar arası 
Konvansiyon’da Kore’li Geçmiş 
Dönem Uluslar arası Başkanı Dr. 
Tae-Sup Lee Sight First-2 
kampanyasını başlattı. Üç yıl 
içinde Lions, hedefini de aşarak, 
205 milyon usd fona ulaştı.

Bill &Melinda Gates Vakfı, kızamık 
için  “Bir doz, bir hayat” 
kampanyasına 5 milyon usd bağışta 
bulundu ve Lions, takibeden 2 yıl 
içerisinde kızamık hastalığı ile 
mücadele için 10 milyon usd 
üzerinde fon geliştirdiler.. 

Lions Uluslar arası Barış 
Posteri yarışması başladı. 
Beyrut’tan Mustafa El 
Tawokji, Beyrut’taki iç 
savaşı yaşayan bir çocuk 
olarak yaptığı posterle ilk 
ödülü kazandı.

Rahibe Teresa Lionlar 
tarafından kendisine takdim 
edilen “Lions İnsanlık Ödülü” 
nü Kabul etti. Rahibe Teresa  
“En korkunç yoksulluk sevgisiz 
kalmak ve bu sevgisizlik 
ortamında size yardım edecek 
kimsenin olmamasıdır” diyerek 
Lion’lara sevmeyi önerdi.”

Uluslar arası Lions 
Kulüpleri Vakfı (LCIF) 
kuruldu.

Lionlar arasında gerçekleştirilen 
Uluslar arası bir yarışma 
sonrasında, pLions’un parolası 
olarak “Hizmet Ediyoruz” seçildi. 
Seçilen parola, Ontario, 
Canada’dan Lion D.A.Stevenson’a 
aitti. Esasen, Setevenson’un 
önerdiği parola , kendisiyle birlikte 
11 kişi tarafından gönderilmiş, 
ancak kendisininki ilk önce geldiği 
için ona mal edilmişti.

Bill Graver’ın babasına “Neden 
Lion’ların sponsor olduğu gençlere 
yönelik bir hizmet kulübü yok?” 
sorusundan sonra ilk Leo kulübü, 
Abington, Pensilvania’da kuruldu.

Lions’u kuran ve uzun süreler 
genel sekreterliğini yapan Melvin 
Jones, 82 yaşında hayatını 
kaybetti.

Dünyanın ikinci göz bankası olan 
Buffalo Göz Bankası Buffalo Lions 
Kulübü tarafından kuruldu. 
Günümüzde, göz bankalarının 
çoğunluğu Lionlar tarafından 
kurulmuştur.

Lions, Birleşmiş Milletler’in 
kuruluşuna katkıda bulunmuş ve 
kalıcı bir BM ile kalıcı bir bağ 
oluşmuştur.

Bir Lion üyeleri ABD ‘deki 
tek rehber köpek okuluna 
kayıt olamayınca, Detroit 
Uptown Lions Kulübü 
üyeleri bu işi kendileri için 
yapmaya karar verdiler. 
Körler için Lider Köpekler,  
rehber köpeklerin dünya 
genelinde yaygınlaşmasını 
sağladı.

Çocuklar için örgütlü bir 
beyzbol programı 
oluşturmak üzere, daha 
sonrasında Lion olacak olan 
Pensilvanya, Willsport’dan 
Carl Stotz, Lions Kulüpleri 
ve diğer STK’lardan destek 
talep etti. Lions Kulüpleri 
takımlara sponsorluk 
yaparak , gerekli materyaller 
ve finansman için destek 
sağladılar ve Küçükler 
Beyzbol Ligi oluşması için 
büyük bir enerji sarf ettiler.

Lion George Bonham, bir 
görme engellinin caddeden 
karşıya geçerken zorlandığına 
şahit olduktan sonra, bir 
bastonu beyaza boyadı ve 
kırmızı bir bant koydu. 
Böylece beyaz baston görme 
engellilerin en büyük 
yardımcısı oldu. 

1930:

1931:
Lions, Nuevo Laredo, Mexico’da 
bir kulüp kurarak güneye doğru 
genişledi. 

1935:

1945:

1947:

1954:

1957:

1961:

1939:

1925: 

7 Haziran, 1917
Melvin Jones,  iş adamları kulübünden 27 temsilciyi 
Chicago Otelinde toplantıya çağırdı. Lions Kulüpleri Birliği 
ismi altında birleşme için oylama yapıldı ve kabul edildi.

Jones,  kafasında işadamları kulübü modelini nasıl bir 
formata dönüştürmesi gerektiğini kurgulamıştı: Sadece işe 
odaklanmak yerine, Lions, toplumsal hizmetlere 
yönelecekti.

1917

1925
1939

1935

1930

1957

1945

1954

HiZMETTE 100 YIL

1939



Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan 
bir ülkede yaşamalarına rağmen, Hintlilerin nere-
deyse yarısı yaşamlarını sürdürebilecekleri bir ba-

rınağa bile sahip değil. Ayrıca, nüfusun büyük bir kısmı 
yeterli seviyede sağlık hizmeti ve eğitim imkânından 
faydalanamıyor.

İrlandalı Lionlar, Hintli Lionlar ile güçlerini bir-
leştirerek, Hindistan’daki yoksul nüfusa yardım etmeye 
başladılar.

İrlanda 106. Bölge Lionları, Hindistan Amy Silk 
Şehri 324. Yönetim Çevresi Lionları ile beraber çalışa-
rak, özellikle Hindistan’ın yoksul kadın nüfusuna yar-
dımda bulunuyorlar. Lion Kulüpleri Uluslararası Vakfı 
(LCIF) bu iki kulübe, her biri 50,000 USD olmak üzere 
toplamda dört defa finansal destek sağladı. Lionlar, bu 
bütçe ile bir mikro işletme kurup, dul veya hiç evlenme-
miş kadınlara finansal kredi imkânı sağlamaya başladı. 
LCIF, kurulan işletme ile yoksul ve çaresiz insanların 
günlük temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar 
krediye sahip olabileceğine inanıyor.  

Lionlar, İrlandalı hayır kurumu Nandri ve Hindis-
tan’daki Çocuk Yardım Kurumu (CAT) ile çalışarak, 
dul veya hiç evlenmemiş kadınlara minik girişim kre-
dileri sağlamaya başladı. Kredi başvurusu yapan kadın-
ların birçoğu okuma-yazma bilmiyor ve vasıfsız işlerde 
çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Bu kadınlar, 
Hindistan’ın en düşük seviye sosyal sınıfı olarak adlan-
dırılan Dalit sınıfının bir parçası olarak görülüyor. Bu 
programdan önce, bu sınıfın bir parçası olarak görülen 
kadınların kredi ve borç alma imkânı ülke genelinde 
mevcut değildi.

Lionlar, bu kadınlara %1 faiz oranı ile 25 ay vadeli 
toplam 25,000 Hindistan rupisi (Yaklaşık 366 USD) 
kredi sağlamaya başladı. Kredi alabilen kadınların bazı-
ları inek satın alıp süt satma işine giriyor, bazıları dikiş 
makinesi satın alıp terzilik yapıyor, bazıları ise içecek 
ve yiyecek satabildikleri küçük dükkânlar açıyorlar. Tüm 
bu fırsatlar, Hintli kadınların bağımsızlığını güçlendi-
riyor ve geçinebilecekleri ve çocuklarının eğitimlerini 
karşılayabilecekleri bir gelir elde etmelerine imkân sağ-
lıyor. 

Yoksullukla Mücadelede
Sınırlar Aşılıyor
Çeviren: 	Gianni	Berk	Kubin

Sağlanan	krediler,	kadınların	ailelerini	geçindirmelerini	ve	
yoksulluk	çemberini	kırmalarına	imkan	sağlıyor.

Cassandra Rotolo 

Lionlar, kredi başvuruları, kredi onayı ve kredinin 
sağlanması gibi tüm adımlar ile özel olarak ilgileni-
yorlar. Lionlar bununla birlikte yardımlarını, ihtiyacı 
olanlara finansal danışmanlık hizmeti sağlayarak, far-
kındalığı arttırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirerek 
ve bütçe üzerine eğitimler düzenleyerek genişletiyorlar 

Lourdu Mary, Noranam köyünde yaşayan yardıma 
muhtaç dul bir kadındı. Birkaç yıl önce, minik girişim 
kredi programına başvurup kredi almaya hak kazandı. 
Kendisi, iki çocuğu ile beraber elektriği olmayan küçük 
bir kulübede yaşıyor. Geçimini tarım işçiliği yaparak 
sağlıyor. Kısa sürede sahip olduğu kredi ile o da kendi-
sine bir inek satın aldı ve inekten elde ettiği sütü satarak 
kendisinin ve iki çocuğunun günlük temel ihtiyaçlarını 
karşılamaya yetecek kadar para kazanmaya başladı. 

2014 yılı itibariyle başlayan minik girişim kredi 
programı ile LCIF, Sri Lanka, Nepal, İrlanda ve Ken-
ya’da 6 farklı projede toplam 475.000 USD destek sağ-
ladı. Bu süre zarfında toplam 1.200 adet kredi dağıtıldı.    

LCIF’in minik girişim kredi programı hakkında 
daha detaylı bilgi için sitesini ziyaret edebilirsiniz; lcif.
org.
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“Adana’nın	İzini	Bırakanlar”	Resim	Sergisi

Seyhan Belediyesi, Altınoran Düşünce ve Sanat 
Platformu, Adana Lions Kulüpleri ve 20 sanat, 
eğitim ve meslek kuruluşunun birlikteliğinde 

düzenlenen Şemsettin Başkurt & Adnan Ateşok Ser-
gisi, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat: 18.30’da Ya-
şar Kemal Kültür Merkezi içerisinde yer alan Abidin 
Dino Sergi Salonun da  sanatseverlerle buluştu.

“Adana’nın İzini Bırakanlar”a her geçen gün 
bir yenisi daha ekleniyor. Bu isimlerden Şemsettin 
Başkurt ve Adnan Ateşok günümüzde Mimar Sinan 
Üniversitesi olarak bilinen Sanayi-i Nefise yani Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmüştür. Ara-
larında kuşak farkı olmasına rağmen bu eğitim her 
ikisinin de sanat anlayışında benzerlik görülmesini 
sağlamıştır. Empresyonist çizgilerle başlayıp, post 
empresyonist olarak devam eden Başkurt’a rağ-
men, Ateşok empresyonist çizgilerini, rüyalarını 
resmetmenin emrine vererek sürrealist çalışmalara 
da imza atmıştır. 

118U Genel Yönetmeni Ln.Ömer Ruhi Eryurt, 
‘‘Lions’un kuruluşunun 100. Yılını kutladığımız şu 
günlerde Lions Kulüpleri, Seyhan Belediyesi ve Al-
tınoran Kültür ve Sanat Platformu  Adanalı Sanat-
severler  ile el ele vererek ortak bir sergi açılışını 
yaptık. “Adana’nın İzini Bırakanlar”, Şemsettin BAŞ-
KURT ve Adnan ATEŞOK Resim Sergisi...

5 Ocak Perşembe günü Adana’da gerçekleştiri-
len  sergi, bu alanda ortaya çıkarılan tüm projeler 
gibi, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine kat-
kıda bulunmak için geliştirilmiş bir sanatsal proje-
dir.  Hatta, Adana için, Sanat için önemli projelere 
imza atan ve Sergi Küratörü olarak bu çok özel pro-
jenin merkezinde yer alan Dr. Haluk UYGUR dos-
tumuzun dediği gibi, ‘bu bir sanat arkeolojisidir’...

Kültür ve Sanat’a bu kadar önem veren Lions Ai-
lesi’nin bireyleri olarak, aynı zamanda tüm Adana’lı 
Sanatsever dostlarımızla yan yana olmak, birlikte 
üretmek ve kentimizin sanatsal zirveye yürüyüşüne 
küçük bir dokunuşla katkıda bulunmak biz Lionlar 

için de hem bir görev hem büyük bir onurdur.

Sanat; yerel çalışmalarla gelişen, zenginleşen ve 
çoğalarak evrenselleşen sihirli bir olgudur. Bu an-
lamda; yaşadığımız kentin gelişimine katkı yapacak 
her çalışmanın koşulsuz destekçisi olmaya devam 
etmeliyiz, yarınlar için kültür ve sanat ile “İz Bı-
rakmalıyız”... Diyerek serginin önemini ve anlamını 
ifade etti.

Sergide Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Ka-
ralar’da iştirak ederken Adana Lions Kulüpleriyle 
birlikte Seyhan Belediyesi, Altınoran Düşünce ve 
Sanat Platformu’da ev sahipliği yaptı. 
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GEORGİA’DA 18 C GENEL YÖNETMENİ 
OLARAK GÖREV ALDIĞIM 1968-69 
DÖNEMİNDE TEMA OLARAK “BARIŞ İÇİN 
ARAŞTIR” I SEÇTİM. BU BAŞLIK, BİR 
TOPLUM GÖREVLİSİ OLARAK VE CARTER 
CENTER’IN KURUCUSU VE LİDERİ OLARAK 
KARİYERİMİN TEMASI OLDU. 60 YILI AŞKIN 
BİR SÜREDİR LİON OLARAK YAŞADIĞIM 
DENEYİMLE, HAYATIMI ŞEKİLLENDİRDİ. 
LİONLARIN, GEORGİA’DAKİ TOPLULUKLARA 
VE DÜNYA GENELİNE İLK ELDEN VERDİĞİ 
İNSANİ KATKI GÜCÜNE TANIK OLDUM.  
Babam, Plains Lions Kulübünün kurucu üyesiydi. 1953 
yılında Deniz Kuvvetleri’nden istifa edip, eve döndüğüm 
hafta Lions Kulübüne, kendim üye oldum. Önce Toplantı 
Yönetmeni daha sonra Bülten Editörü ve 1957-58 
çalışma döneminde de kulüp başkanı oldum. Başkanlığım 
döneminde, kulübümüz Plains  topluluğu için yüzme 
havuzu inşa edip, faaliyete geçirdi. Kulübümüz ayrıca, 
Georgia Deniz Feneri Vakfı ve Honduras aracılığıyla 
körlük önleme projelerini de destekledi. 

Benim Lion olmam; topluma hizmet etmemin yolunu 
açtığı gibi ufkumu genişletmeme de yardımcı oldu. Hem 
iş hem de siyasetteki başarıma katkıda bulundu. Lionların 
lideri olmakla öğrendiklerim; bir politikacı ve barışçı olarak 
kariyerimi oluşturmamda yardımcı oldu. Lionların hizmet 
sunma inancı, bana, başkalarını da düşünmeyi öğretti.

Bir Lion olarak birçok görevde bulundum: Bölge Başkanı, 
Genel Yönetmen ve Georgia Çoğul Yönetim Çevresi 
Konsey Başkanı oldum. Lionlarla olan birlikteliğim ve 
katılımımın neticesinde, 1970 yılında Georgia Eyaletinin 
Yönetimi için yapılan ikinci kampanyamı açıklarken, 
208 Lions kulübü tarafından çok iyi tanınmış ve 
desteklenmiştim. 1976’daki ‘Başkanlık’ kampanyamda, 
vatandaşlık gelişimimdeki ‘lion’ olma özelliğim, bir topluluk 
lideri olma kimliğime katkıda bulundu.

Başkan olarak, Beyaz Saray’da birçok Uluslararası Lions 
Başkanı ile biraraya gelme fırsatı elde ettim. Ne zaman 
bir sivil toplum kuruluşu ile görüşmem istense,  örneğim 
Lionlar olmuştur.

BARIŞ İÇİN BİR ARAŞTIRMA: 
PLAİNS’DEN BİR LİON’UN HİKAYESİ, 

Çeviren: Hülya	Işıklı,	118U	4.	Bölge	Başkanı

Georgia- Jimmy Carter, ABD Eski Başkanı

Lionlarla birlikteliğim, 1990’ların sonlarına doğru 
hayatımda yeni, mükemmel bir dönem başlattı. Beyaz 
Saray’dan ayrıldıktan sonra, Rosalynn ve ben, insan 
haklarını geliştirmek ve tüm dünyadaki acıyı hafifletmek 
için 1982›de ‘ Carter Merkezini ‘ kurduk. Carter Merkezi, 
iki kör edici hastalık olan trahoma ve nehir körlüğüne 
karşı çalışmaya odaklandı. Rosalynn ve ben, Uluslararası 
Başkan Jim Ervin ile 1999 yılında  Mali’ye giderek, 
trahoma programımızı resmi olarak başlattık. Dünyanın 
en başarılı görme çalışmalarından biri olan, Lions-Carter 
Merkezi’nin  SightFirst programı milyonlarca kişinin 
hayatını önemli ölçüde etkiledi. Söz konusu ortaklık, 1994-
2015 yılları arasında 177 milyondan fazla nehir körlüğü ve 
127 milyonun üzerinde de trahoma tedavisi gerçekleştirdi. 
538.000’den fazla görmeyi kurtarıcı, trikaze ameliyatı 
yapıldı ve yaklaşık 3-1 / 2 milyon tuvalet inşa edildi. 

Lion liderleri ile düzenli olarak görüşmemi sürdürdüm. 
Rosalynn ve ben,  Plains’de  ve Atlanta’da yer alan Carter 
Merkezi’ndeki evimizi ziyaret eden Lionları ağırlamaktan 
çok keyif aldık. Daha birkaç ay önce, 2015-16 Uluslararası 
Başkan Jitsuhiro Yamada, dünyanın dört bir yanından 22  
Lion lideri ile beni Plains’de ziyarete geldi.

60 yılı geçen Lionluğum sürecinde, yaşamın her kesiminde 
başarı elde eden Lionları takdir ettim. Lionların bugünkü 
hizmeti, derneğin 1917’de kurulduğundan daha önemlidir. 
Kuruluşumuz, ilk 100 yıllık başarı birikimi sayesinde 
önümüzdeki 100 yıl gerçekleştireceği hizmetlerle 
milyonlarca dünya vatandaşımızın yaşamını değiştirecektir.

Teşekkürler Lionlar.

Başlık:	Jimmy	Carter’ın	Georgia’daki	bir	Lions	kulübüne	Genel	
Yönetmen	ziyaretinden	alıntıdır.
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Ceyhan Lions 
Kulübü’nden, Barış 
Posteri Mansiyon  Ödülü

Babil Lions’tan Açlık 
Aktivitesi
Aybükem Gönen		Kulüp	Başkanı

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118 Yönetim 
Çevresi Federasyonu tarafından yapılan değerlen-
dirmede, uluslararası Barış Posteri Resim Yarışma-
sına Ceyhan Lions Kulübü sponsorluğunda katılan 
Adana Bahçeşehir Koleji 6-B sınıfı öğrencisi Sıla 
Arslankaradede mansiyon ödülüne layık görül-
dü. Bu amaçla 16 Ocak 2017 tarihinde Adana Bah-
çeşehir Kolejinde sergi ve kokteyl sonrası bir ödül 
töreni düzenlendi. Genel Yönetmen Ln. Ömer Ruhi 
Eryurt konuşmasında ‘‘Barış içinde yaşamanın zor 
olduğu bu günlerde barışın çok  önemli olduğunu 
ifade ederek, savaşın değil, barışın anlamını bilen 
çocukların ve gençlerin geleceğimizi daha iyi yön-
lendireceğini’’ sözlerine ekledi.

Mersin Babil Lions Kulübü, Mezitli Belediyesi’ne 
ait aşevine kuru gıdalar temin ederek teslim etti. 
Bu kuru gıdalarla belediye mutfağında pişirilen 
yemekler 5 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldı. Dağıtımda kulüp üyeler de görev aldılar. 
Her gün yaklaşık 300 kişiye toplam da ise 1500 
kişiye yemek verildi. 

İzmir Güzelyalı Hatay 
Lions’tan Anlamlı Hizmet

Atatürk Gecesi

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübü, 4 okulu-
muza 9 Kasım 2016 tarihinde Dünya Lions Hizmet 
Haftasında söz verdikleri üzere ecza dolabı malze-
melerini teslim etmiştir. Bu okullarımız Gaziemir 
Aslanlar İlkokulu ve Ortaokulu ile Buca Şerif Tik-
veşli İlkokulu ve Anaokulu’dur. Aynı zamanda bu 
okullar ile daha sonraki tarihlerde gerçekleştirecek-
leri etkinlikleri ve hizmetleri görüşüp, tarihlerini be-
lirlemişlerdir. Destek verdikleri Şerif Tikveşli İlko-
kulu öğrencileri, “Dünya Su Kâşifleri” yarışmasında 
“Tarımda Kimyasala Hayır” projesi ile Türkiye bi-
rinciliğinden sonra Dünya birinciliğini kazanmıştır. 
Bu projede öğrenciler, kimyasalların zararlarını an-
latan bir film çekmişlerdir. Öğrenciler, hazırladıkları 
bu filmi Buca Kaynaklar Köyünde yaşayan halka 
izletmişlerdir. Böylelikle tarımda kullanılan kimya-
salların zararlarını, suyun önemini vurgulamışlardır. 
Destek verdiğimiz Gaziemir Aslanlar ortaokulu öğ-
rencisi Nurgül Atmaca, Atatürk konulu şiir yarışma-
sında Gaziemir ilçesinde 1. olmuştur. 

Arzu Tanrıseven	Dönem	Başkanı

İzmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübü 15 Kasım 
2016 tarihli kasım ayı genel toplantısında “İstiklal 
Mahkemelerinden Günümüze ve Atatürk” konulu 
sunumu ile Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri Bölüm 
Başkanlığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Tarih Bölümü 
Başkanlığı ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılı-
ğı görevlerini yapmış olan ve Dokuz Eylül Üniver-
sitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü iken emek-
liye ayrılan Sayın Prof. Dr. Ergün Aybars’ı konuk 
konuşmacı olarak ağırlamıştır. Aynı zamanda Prof. 
Dr. Ergün Aybars, kitaplarını da toplantıya katılan 
değerli Lion’lar için imzalamıştır.
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Körfez Lions Kulübü, Arpagedik İlköğretim 
Okulu’nda ünlü yazar Betül Kanbolat’ı öğrencilerle 
buluşturdu. Çocuk hikayelerinin nasıl yazıldığını, 
nasıl grafikerlerle resimleyip matbaaya verildiğini 
anlatan yazar, yazmış olduğu ‘‘Yüzen Kelebek’’ Hi-
kayesini de okuyarak çocuklara dağıtılan kitaplara 
da tek tek imzasını attı.

Dönem Başkanı Anıl Taşkın’’ Çocuklar ilk defa 
bir yazarla tanıştıkları için çok heyecanlıydılar ve 
merak ettikleri bütün konuları sorma fırsatları oldu. 
Çocuklara kitap okumanın ne kadar önemli oldu-
ğunu anlatabildiysek ne mutlu bize, bu söyleşi son-
rası aralarında yazar olmaya kararı veren bile oldu. 
Bu mutluluk verici. Hedef ortağı sayın yazarımıza, 
Arpagedik İlköğretim yönetimine çok teşekkür 
ederiz.’’ Dedi.

İskenderun Körfez Lions Kulübünden...

8 Eylül Dünya Okur Yazarlık Günü’nde oku-
ma ve yazmanın önemini vurgulamak ve çocukla-
rın okuryazarlık becerilerini geliştirmek için çocuk 
edebiyatı yazarı Sevim Ak ile Atlas Yardım Derne-
ği’nde çocukları buluşturdu. 

Interaktif şekilde kitap okuyarak, öykünün tartışıl-
masını içeren aktivitenin ardından çocuklarla gitar 
eşliğinde şarkılar söylendi. 

Günün anısına yazarın imzaladığı Gökkuşağı Yazı-
ları adlı kitapları hediye edildi. 

Mahkûm Ailelerine Destek…

Yazar Betül Kanbolat ile 
Öğrenciler buluştu…

Okur Yazarlık Günü…

İskenderun Körfez Lions Kulübü, suça sürükle-
nen mahkûm çocukların ailesine 60paket erzak, 30 
paket kıyafet, oyuncak, yastık gibi ev tekstili İsken-
derun Barosu işbirliği ile pedagog gözetimden teslim 
etti. Dönem Başkanı Anıl Taşkın ‘‘İskenderun’un en 
ücra mahallesinde yaşayan aileler yoksullukla sava-
şırken çocuklarını uyuşturucudan korumak içinde 
çabalamakta karşılaştığımız manzara hepimizi derin-
den yaraladı. Körfez Lions Kulübü’nün hedef ortağı 
olan İskenderun Barosu ile çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.’’ diyerek yardım paketlerini kulüp üyeleri 
ile birlikte dağıtmayı sürdürdüler.

Seray Levent		118U	Basın	ve	Yayın	Kom.	Bşk.
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Fethiye Lions Kulübünden iki Miras Projesi
Arzu Yeni		Dönem	Başkanı

Fethiye Lions Kulübü ilk mi-
ras projesini “Lions’un 100. Yılın-
da 100 Günlük Ağacı” sloganıy-
la Fethiye Belediyesi ile kurduk-
ları  iş  birliği ile Fethiye Akarca 
Mahallesi’ndeki bir par k alanına 
100 adet Günlük Ağacı dikerek 
gerçekleştirdiler. Aynı zaman-
da bu etkinlik ile  içinde bulun-
dukları  coğrafyanın endemik 

Fethiye Lions Kulübü 2016-17 Hizmet 
Döneminde Lions’un 100. Yılında dünyadaki 
Lions Kulüplerinin hayata geçirmesi 
istenilen miras projeleri kapsamında iki 
değerli projesini 2016 yılının Ekim ayında 
gerçekleştirildi. Projelerin açılışları Lions 
Dünya Hizmet Günü olan 8 Ekim haftasında 
118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Cahit Kişioğlu tarafından yapıldı.

bitkileri arasında yer alan günlük 
ağacının korunmasını  vurgula-
mış oldular. 

İkinci miras projesi ise 
yine Fethiye Belediyesi  iş birliği 
ile  güzel anıların yaşanmasına 
katkıda bulunmak amacıyla Fet-
hiye Sahil Bandında “Fethiye Ha-
tıra Noktası” Bankı yerleştirilme-
si ve çevre düzeninin yapılması 
şeklinde olmuştur. 

Bu iki anlamlı projenin açılı-
şını 118R Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmeni Cahit Kişioğlu, Fethi-
ye Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mete Atay ve Fethiye Belediyesi 
Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, 
Fethiye Lions Kulübü Dönem 
Başkanı Arzu Yeni ile birlikte 
gerçekleştirmişlerdir.

Fethiye Lions Kulübü’nün bu 
başarılı ve ses getiren miras pro-
jeleri yerel basında “100. Kuruluş 
Yıldönümünde 100 Günlük Fida-
nı Diktiler”, “Lions Kulüp Fethiye 
hatıra Noktası Açıyor” başlıkları 
ile yer bulmuştur.

Sığla ağacı, endemik bir ağaç 
türü olup 300 yıl kadar uzun 
ömre sahiptir. Boyu, 15-20 metre, 
uygun koşullarda 35-40 metreye 
ulaşır. Kışın yapraklarını döker. 
Sığla, dünyada doğal olarak bel-
li yerlerde yetişir. Türkiye’de en 
geniş yayılışını Muğla’da özellik-
le de Marmaris, Dalaman, Köyce-

ğiz ve Fethiye dolaylarında gös-
terir. Buzul çağından günümüze 
kadar gelmeyi başarmış bir ağaç 
olan sığla ağacından elde edilen 
sığla yağının, eski çağlardan iti-
baren üretimi yapılmış ve önemli 
bir ürün olarak çeşitli şekillerde 
değerlendirilmiştir.
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Antakya Kışlasaray Lions Kulübü hizmetine hız 
kesmeden devam ediyor. Lion’un 100.Yıl 100.Etkin-
lik kapsamında, açlık aktivitesini mahalle muhtarı-
nın belirlediği ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gerçek-
leştirdi. Dönem Başkanı Ln. Seval Kırkızoğlu,’’Kış-
lasaray Lions Kulübü her dönem memleketimize 
hizmet yapmaya çalışır.Bu dönem de aldığımız 
bayrağı aynı şekilde yükseltmeye çalışıyoruz.Beni 
hiç yalnız bırakmayan bütün kulüp arkadaşlarıma 
çok teşekkür ederim. Bizler iz bırakmaya devam 
edeceğiz. Nerede bir ihtiyaç varsa bilin ki, orada bir 
Lion vardır’’ dedi.

Antakya Kışlasaray Dur 
Durak Bilmiyor…

Orontes Lions Kulübü’nden 
İhtiyaç Sahiplerine Destek

Adana Taşköprü Lions Kulübü, 
Kurucuları Onurlandırma 
Günü’nü Kutladı!

Mağusa Mesarya Lions 
Kulübü Durmuyor
İnanç Genç

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, çevreye katkı 
koyma ve geri dönüşümü teşvik etme adına top-
lanmış olan naylon torbalar, pet su şişeleri, temizlik 
malzemesi bidonları ve gazete kağıtları Gazimağu-
sa’da bulunan Doğa Geri Dönüşüm Hurda Plastik 
Kağıt Merkezine teslim etti. Kulüp, toplam 340 kilo 
geri dönüşüm malzemesi tesliminde doğayı 340 ki-
loluk kirlilikten korumuş olmanın haklı gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyor.

Antakya Orontes Lions Kulübü. 100.Yılda 100.
etkinlik kapsamında açlıkla mücadeleye devam 
dedi…

Dönem Başkanı Ln. Meltem Akbay, ‘‘Ulusal bir 
proje olan açlıkla mücadele aktivitesi bu aylarda 
bütün Dünya ‘da gerçekleşmektedir. Bizde Oron-
tes Lions Kulübü olarak daha önceden belirlenen 
10 aileye ulaşmaya çalıştık. Biliyoruz ki, ‘‘bir elin 
verdiğini diğer el bilmez’’  ancak bizler sarı yelek-
lerimizle dikkati bu önemli konu üzerine toplamak 
için mücadele ediyoruz.Belki basında bizi gören di-
ğer gönüllü sivil topluluklarda bu ihtiyaçları karşı-
lamaya yardımcı olur.Bizi yalnız bırakmayan hedef 
ortaklarımıza çok teşekkür ederim.’’ Dedi.

Kulüp üyeleri gün boyunca kapı kapı gezerek 
gıdaya yardımı yapmaya devam etti. 

Adana Taşköprü Lions Kulübü,Lions Kulüpleri 
kurucusu  Melvin Jones’in 13 Ocak doğum günün de 
muhteşem bir organizasyonla kurucuları onurlandır-
ma günlerini kutladılar. Törende kısa bir konuşma 
yapan Kurucu Başkan Ln. F.Nurcan Özdemir, ‘‘Bu 
özel günü düşünüp gerçekleştiren Başkanım ve üye 
arkadaşlarıma kurucular adına ve bizi yalnız bırak-
mayan dostlarıma çok teşekkür ederim.Hepiniz hoş 
geldiniz…’’ Diyerek duygularını ifade etti. Muhteşem 
geçen gece geç saatlere kadar sürdü.
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Çemenzar Lions 
Mardin’de… 

Adana Beşocak  
Lions’tan Engellilere  
Dikiş Atölyesi

Çemenzar Lions Kulübü 26-29 Aralık 2016 
tarihleri arasında Mardin’in Yeşilli ilçesine 
bağlı Sekiz köy bir mezra ilkokulu ve bir 

ortaokulu ziyaret ederek “Alnından Öperim Çocuk” 
projesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında ihtiyaç 
sahibi 200 öğrenciye okul çantası dağıtımını bizzat 
kulüp üyeleri yaptılar. Ayrıca bir mezrada sekiz köy 
ilkokulu ve bir ortaokula 500 adet Dünya Çocuk 
Klasikleri, çeşitli hikaye ve bilgi kitapları, ingilizce 
yardımcı kitaplar, okul öncesi hikaye ve boyama 
kitapları hediye edildi.

Beş ilkokulun kütüphane dolapları için ölçüler 
alındı, şubat ayı içerisinde teslimatları yapılacaktır. 
Soğuk kış aylarında okul çantaları olmadığı için 
naylon poşetle okula giden çocukların ihtiyaçlarını 
karşılamanın mutluluğunu yaşarken, okullara edin-
dirdiğimiz kitaplar ile öğrencilerin yaşadığı sevinç 
ve mutluluk görülmeye değerdi.

Aynur Odabaşı Dönem	Başkanı

Nurdan Çalışkan Dönem	Başkanı

Adana Beşocak Lions Kulübü, engellilerin 
eğitim ve istihdamı için; Çukurova Özürlü-
ler Derneği’ne Dikiş Atölyesi kurdu...

Açılışta konuşan Adana Beşocak Lions Kulübü 
Başkanı Nurdan Çalışkan; Özürlüleri başkaları-
na bağımlı; ve topluma yük olmanın ezikliğinden 
kurtaracak, kendini toplumun bir parçası olarak 
görmesini sağlayacak en önemli yol, kuşkusuz is-
tihdamdır... Çalışan, üreten ve bunun karşılığında 
sürekli bir gelir elde eden engelli sosyal yaşamla 
bütünleşmiş demektir. Dikiş makinaları engellilerin 
kullanımına göre özel dizayn edildi. Engellilere bu-
rada dikiş eğitimi verilerek meslek kazandırılması 
ve istihdam edilmeleri sağlanacak...Her engelli ken-
disine imkan verilirse topluma sağlamlar kadar ya-
rarlı olabilir...Engelilikten kurtulmanın yolu engel-
leri aşacağına inanmakla başlar…’ dedi.

Açılışa, 118U Yönetim Çevresi  Genel Yönetme-
ni Ömer Ruhi Eryurt, Yönetim Çevresi görevlileri, 
Lions kulüp başkanları ve Adana Beşocak Lions Ku-
lübü’nün üyeleri katıldılar...
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YILLAR ÖNCE KASVETLİ BİR AFRİKA 
SABAHINDA, JOSEPH KAMANJA BEYAZ 
GOMLEĞİNİ, KRAVATINI VE SPOR CEKETİNİ 
GİYEREK ASLAN AVLAMAK İÇİN HIZLA 
EVİNDEN ÇIKMIŞTI. KENYALI ÇİFTÇİ 
HENÜZ BİRKAÇ GÜN ÖNCE LİONS GÖZ 
HASTANESİNDE GEÇİRDİĞİ KATARAKT 
AMELİYATI İLE GÖRME DUYUSUNA TEKRAR 
KAVUŞTU. 80 YAŞINDAKİ KAMANJA, 
AMELİYATTAN HEMEN SONRA HIZLA 
EVİNE GİTTİ VE UZUN YILLAR SONRA İLK 
KEZ ÇOCUKLARINI KENDİ GÖZLERİYLE 
GÖREBİLDİ. AYRICA, İLK KEZ TORUNLARINI 
DA KENDİ GÖZLERİYLE GÖRME FIRSATINI 
YAKALADI. ŞİMDİ, TÜM BU GÜZELLİKLERİN 
GERÇEKLEŞMESİNDE BAŞROL OYNAYAN 
LİONLARA TEŞEKKÜR ETMEYE 
HAZIRLANIYOR. 
Kamanja, kendisi ile beraber gelmeye ikna ettiği göz 
doktoru ve mor giyimli Lionlar ile kent meydanına geldi. 
Gür sesiyle ülkesinin kutsal şükran şarkısını elleri sonuna 
kadar açık bir şekilde söylemeye başladı. Meydandaki 
Lionlar gülümseyerek Kamanja’nın bu anlamlı gününde 
kendisine eşlik etti.

Yarım yüzyıldan uzun bir süredir LCIF milyonlarca insana 
yardım ediyor, mutluluklarını geri kazanmalarına yardımcı 
oluyor. Kuruluş şimdiye kadar 13,000’den adetten fazla, 
toplamda $982 milyon dolar değerinde bağış yaptı. LCIF, 
Lionlar ile ve başka yardım kuruluşları ile beraber çalışarak 
birçok görme ve işitme engelli çocukların duyularını tekrar 
kazanmalarını ve kendilerini geliştirmeleri üzerine eğitim 
olanakları sağladı. Bunun dışında tüm dünyada birçok bağış 
ve yardımlarda bulundu.  

LCIF dünya genelinde oldukça büyük projeler üzerinde 
çalışmaktadır. Bu projeleri bölgelere göre ayırarak her bir 
bölgenin ihtiyacına göre projelerini geliştirmektedir. Sağlık 
kuruluşları, hastaneler, göz hastaneleri, evler, okullar inşa 
etmek gerçekleştiği proje tiplerinden bazılarına örnek 
verilebilir. Kurulduğu günden itibaren LCIF, milyonlarca 
insanın hayatını değiştiren projelere imza attı. 

Lion kulüpleri de LCIF gibi birçok önemli projede aktif 

LCIF  ÖNDERLİĞİNDE LİONS 
YÜZYILININ İKİNCİ YARISI OLACAK...
Çeviren: Gianni	Berk	Kubin

olarak rol aldı. Lionların çalışma şekilleri de LCIF ile 
beraber değişti. Lionlar eskiden bölgelerde kulüpler kurarak 
her bir bölgenin kulübünün kendi bütçesini o bölgenin 
sağlık ihtiyacına göre harcamaya çalışıyordu. LCIF, 
Lionların zamanla kendi bölgelerinden çıkıp daha geniş 
kitlelere hizmet etmelerini sağladı. Lionların da yardımıyla, 
LCIF zamanla tüm dünyada en çok tanınan kuruluşlardan 
biri oldu. Ayrıca, 2007 yılında LCIF, Financial Times’ın 
açıkladığı dünyanın en başarılı sivil toplum örgütleri 
sıralamasında birinci sırada kendine yer buldu.  

DÖNÜM NOKTASI

1994 yılında, 15.000 Lionlu ve davetlinin, 77. Uluslararası 
Lion Konferansında buluşması tarihi bir an olarak 
hafızalara geçti.  Bu konferansta Lion derneğinin yeni 
uluslararası başkanı, İtalyan Dr. Guiseppe Grimaldi büyük 
bir çoşku eşliğinde açıklandı. Gribaldı konuşmasında şöyle 
dedi: “Lion kuruluşunun şimdiye kadar sadece tek bir 
projede topladığı en büyük bağış miktarını duyurmaktan 
mutluluk duyarım.” O dönemde SightFirst projesi adı 
altında Lionlar toplam 146 milyon dolar değerinde kaynak 
oluşturmuştu. Bu kaynağın içerisinde Lion üyesi olmayan 
yardımseverlerin 250.000 dolarlık bağışı da bulunuyordu. 
Fakat toplanan miktarın büyük bir kısmı Lion kulüpleri 
tarafından sağlandı. Birçok Lion üyesi projeye yaptığı 
yardımlar sayesinde Melvin Jones Kardeşi ünvanına laik 
görüldü. 

SightFirst projesi, beş yıllık bir planlama ve çalışma ile var 
oldu. Lion liderleri tüm dünyada görme engelli insanların 
sayısının 25 yıl içerisinde 40 milyondan 80 milyona 
çıkacağını ön gördü. Bu nedenle 1989 yılında Singapur’da 
uluslararası bir sempozyum düzenlendi ve bir sonraki yıl 
SightFirst projesi hayata geçirildi. 

Melvin Jones’un tüm dernek üyelerinin tek bir çatı 
altında toplanıp kendi bölgelerine yardım etme fikri 
geliştirildi.  Enternasyonalizm ve kardeşlik ruhu, Lionların 
temel ilkeleri haline dönüştü ve kısa zamanda Lionların 
yeryüzünde hızla yayılmalarını sağladı. 

SightFirst projesi de kısa sürede ün kazandı. 1995 yılında 
Kamerun’daki nehir körlüğünü engellemek için Carter 
Center’a 2 milyon dolar bağış yapıldı. Bu bağış Lionlar 
ile Carter Center arasında uzun yıllar sürecek ortaklığın 
başlangıcı oldu. 

TCIF sayesinde, Lionlar sadece bir gazoz parası ile nehir 
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körlüğünü engellemeyi başardı. Nehir körlüğünü engelleyen 
Merck-bağışlı Mektizan’nın dozajı 1 dolardan daha az 
maliyete sahipti. 20 dolar kadar bir maliyet ile katarakt 
ameliyatı mümkün kılındı. SightFirst projesinin ilk 15 
yılında, 20 milyon insanın görme kaybı riski engellendi. 
SightFirst projesinin yararları yıllarca devam etti. Bu proje 
ile 207 göz kliniği tesisi kuruldu, 314 tesis, ekipman bağışı 
ile desteklendi ve 83,000 civarında göz bakım uzmanı 
eğitildi.  

LCIF’ın ekonomik gücü Lionları daha da güçlendirdi. 
LCIF tüm finansal imkânlarını kaynakları için seferber 
etti. Yatımları ile kazandığı faizleri idari ve pazarlama 
giderleri için kullandı. LCIF’in çok sayıda gönüllü bağışçısı, 
Lionların maliyetlerini azaltmada yardımcı oldu. 1979 – 
2001 yılları arasında LCIF’ın Halkla İlişkiler Müdürlüğünü 
yapan Pat Cannon bir zamanlar şöyle demişti: “LCIF 
kesinlikle diğer derneklerden daha büyük bir avantaja sahip. 
LCIF’in maliyetleri çok düşük”.

LCIF’in SightFirst projesindeki başarı, SightFirst II 
projesinin de gerçekleşmesine imkân sağladı. Bu proje ile 
de 2008 yılı itibariyle hedeflenen toplam bütçenin çok daha 
üzerine ulaşıldı.  CSFII ile Lion kulüplerinin de büyük 
katkısıyla, 205 milyon dolarlık bir bütçe oluşturuldu. Bu 
bütçe ile engellenebilir körlüğe bir nevi savaş açılmış oldu. 

LCIF’in kısa süreli başarısı ve büyümesi aslında ilk 
kurulduğu zamanlardaki mütevazı başlangıcı ile oldukça 
çelişkilidir. 13 Haziran 1968 yılında Lionlar Uluslararası 
Vakfı adı altında resmi olarak kurulmuş olsa bile ilk bağışını 
ancak 1972 yılında Güney Dakota Lionlarına 5.000 
tutarında gerçekleştirebildi. O zamandan önce herhangi bir 
bağışta bulunamadı, çünkü LCIF’in herhangi bir finansal 
kaynağı oluşmamıştı. 1971-1972 yılları arasında, Lion 

kulüplerinden LCIF’e olan toplam bağış miktarı tam olarak 
5.702 dolardı. 

1973 yılında başlatılan Melvin Jones kardeşliği (MJF), 
LCIF’a kaynak yaratmada oldukça yardımcı oldu. MJF, 
LCIF’i finansal olarak destekledi ve Lionları kamu hizmeti 
sağlayan yardımsever bir dernek olarak tanıdı. Chigago 
yakınlarında bir Lion kulübü üyesi olan Cannon şöyle 
demişti; “SightFirst projesinde hepimiz birer MJF olduk. 
Lionlar dünya genelinde her türlü sorun ile mücadele 
ederek gurur kaynağı oldular”.

AFET YARDIMI

2004 tsunamisinden sonra Sri Lanka’nın Hambantota 
yerleşkesinde bulunan sağlam binalar yerle bir oldu. Bu 
felaketin akabinde, LCIF ve İspanyol Lionlar 72 evin 
inşa edilmesine olanak sağladı. LCIF’in bağışladığı dikiş 
makinaları ile birçok aile tekrar çalışma imkânı buldu. 
Yeryüzündeki tüm Lionlar bu bölgelere bağışlarda bulundu. 
LCIF, Sri Lanka, Tayland, Hindistan ve Endonezya 
ülkelerine toplam 15 milyon dolar bağışlayarak 4,000 adet 
evin, onlarca okulun, sağlık ocaklarının ve yetimhanelerin 
inşa edilmesine olanak sağladı. 

2004 Tsunamisi LCIF için bir başka dönüm noktası 
oldu. LCIF bu doğal afet ile beraber kendi kaynaklarının 
gücünün farkına vardı ve yıkıcı doğal afetlerde nasıl hareket 
edeceğini daha iyi anladı. LCIF, 2005 Katrina kasırgası, 
2010 Haiti ve 2011 Japonya depremleri ve benzeri doğal 
afetlerden hemen sonra ve uzun vadede önemli yardımlar 
ve bağışlarda bulunup binlerce hayatın kurtulmasına olanak 
sağladı. Son 10 yıllık süre içerisinde, LCIF doğal afetler için 
toplam 100 milyon dolarlık bağışta bulundu.

6	yaşındaki	Ekvatorlu	çocuk	girdiği	görme	sınavından	sonra	LCIF	tarafından	bir	çift	gözlük	ile	ödüllendirilirken….
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İLK LİONS PROJESİ TARİHE KARIŞTI. ANCAK 
İLK PROJELERİN BİRİNDEN EMİN OLDUK: 
Kasım 1917’de, ilk kongrenin sona ermesinden birkaç 
ay sonra, Oklahoma City Lionları, daha fazla oyun alanı 
için erkeklere ve kızlara yönelik bir kampanya başlattı. 
Hiç kuşkusuz çocuklara yardım etmek, çoğu Lion için 
kolay bir seçimdi, birçoğu çocukların babalarıydı. Lions’un 
kuruluşunun üç veya dördüncü yılı içinde, merkez, muhtaç 
çocuklara yardım etmek için bir komite oluşturmuştu ve 
birçok kulüp çabucak destek verdi. 1921’de Iowa’daki Des 
Moines Lions, Arkadaşsız Çocuklar Evinde bir piknik 
için 40 kilo barbekü eti dağıttı. Michigan’daki Saginaw 
Lionları, Boy Scouts’un ve Kaliforniya’daki Fresno 
Lionlarının desteği ile, yetim çocuklar için görkemli bir 
ziyafette ‘Lion baba’ olmaya gönüllü oldu. Atlantic City’deki 
1923 konvansiyonunda, Lion kulüplerinin çocuklara 88 
farklı türde yardımda bulunduğu ve kulüplerin yarısından 
fazlasının katıldığı öğrenildi. Lionların, kulüplerin desteği 
ile çocuklar için sevgi dolu çalışması onlarca yıl sürdü.

ŞAMPİYON ÇOCUKLAR
HİÇBİR ZAMAN YAŞLANMAZ
Çeviren: Hülya	Işıklı,	118U	4.Bölge	Başkanı

1- 1933 yılında, Depresyonun sefalet yaratması 
nedeniyle Michigan’daki Detroit North End Lions 
Kulübü’nden Dr. A.P Wilkinson, yetimlere yönelik 
bir akşam yemeğinde bir tedaviyi paylaşıyor. 

2- 1937 yılında, Los Angeles’ta Biltmore 
Hotel’deki bir Lions sağlık kliniğinde çalışan 
hemşire bir bebeği muayene ediyor.

3- 1947 yılında, sabunluk derbi sürücüleri San Francisco’da 
mola veriyor.

1

2

3
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4- 1941947 yılında, Michigan Çocuk Hastanesi’ndeki hastalar, 
Gratiot Lionları tarafından  bağışlanan bir tavan projektörünün 
keyfini çıkarıyor. Ln. Stephen Pike (solda) ve Ln. Joseph Lang 
bakıyor.

5- 1948 yılında, Boston Host Lionları, Hotel Kenmere’de çocukları 
öğle yemeğinde ağırlıyor. Partiye diğer eyaletlerin, Lionları da 
katılıyor. Şikago’da Merkez Lionlardan Philip Cerrado (solda), 
Boston’dan William Rowe ve Iowa’nın Garner şehrinden Rudy 
Fritsch gösteriliyor.

6- 1948 yılında, St. Petersburg, Florida’daki Lionlar, özürlü 
çocuklar için “konuşma düzeltme cihazı” sağlıyorlar. Konuşma 
uzmanı Grace Randall Wright ve Ln. Dr. Joy Adams ve İşitme 
Kliniğinden (soldan) C.E. Long’u görülüyor.

7- Los Angeles’taki öksüzler, Lionlar sayesinde 1951’de bir plaj 
partisinin keyfini çıkarıyor.

4

5

6

7
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8- William Bethel, 1952’de California’daki San Jose Lions 
Kulübünün halka açık sözlü yarışmasında birinci olarak, kupayı 
kabul ediyor. Konu, ‘ Birlikte Yaşamayı Öğrenmek’.

11- Serebral palsili Rita Butters, 1956’daki 
görme bozukluğunu düzelten Boston Host 
Lions Kulübünden Edward Marshall’ın 
dizine oturuyor. Ayrıca, koruyucu annesi 
Waldo Tewksbury ve göz uzmanı George 
Toohey da yanlarında.

14- 1960 yılında, Illinois’teki Elgin Lionlar, Elgin Easter Seal 
Merkezine  özel bir tekerlekli sandalye bağışlıyor. Solda Ln. 
Willam Snellgrove , Robert DeYoung (sağda) ve Robert Juby 
(sağda diz çöken) görülüyor.

8

9- 1955 yılında, New York’ta Çin Mahallesi’ndeki çocuklar, 
Lions’un düzenlediği bir spor ve eğlence gününde yarışıyor. 

9

14

11

12a- 1958 yılında, Oregon’daki Portland Downtown Lions 
Kulübünden Warren Heathman, iki çocuğa ayakkabı takarken 
Noel Baba Yardımcısını oynuyor.

12a
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16- 1965 yılında, Minneapolis’deki Pillsbury Yerleşim Evinden 
gelen çocuklar Lionların Duluth’a tertiplediği gezi keyfini 
yaşıyor.

16

20- 1976 yılında, Gürcistan›daki Columbus Lionlar, Don 
Pendleton Edgewood İlköğretim Okulu’ndaki bir öğrenciye 
yağmurluk veriyor. Lionslar, devriye  güvenlik elemanlarına 
yağmurluk giydiriyor..

20
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Engellilere Destek; Rüya 
ve Maskeler

Adana Lions 
Kulübü’nden 
Muhteşem Proje

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Sanat Atöl-
yesi ‘Rüya ve Maskeler’ adlı tiyatral dans gösterisi, 
19 Ocak 2017 tarihinde, Kozyatağı Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

üya ve Maskeler oyunu, engellenerek yaşama-
ya zorunlu bırakılmış amatör bir dansçının gerçek 
yaşamından esinlenerek toplumun baskısı olmak-
sızın, özgürce dışlanmadan dans edebilmek için 
verdiği mücadele anlatılıyor. Oyunu 3 ortopedik 
engelli, 1 işitme engeli, 2 görme engelli 17 kişi ta-
rafından oynanıyor. 

Abide Lions Kulubü ve Zeugma Lions Kulü-
bü’nün ortaklaşa organize ettiği bu dans gösterisin-
de duygu dolu anlar yaşandı. Elde edilen gelir Tür-
kiye Omurilik Felçliler Derneği’ne, Rehabilitasyon 
Merkezi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla verildi.

Abide Lions Kulübü ayrıca; 19 Ocak, Perşem-
be günü, Atlas Yardım Derneği’nde 150 kişi için 
yapılan beş türlü yemek, maddi durumu müsait ol-
mayan, ihtiyaç sahibi ailelere Lions Kulübü üyeleri 
tarafından dağıtıldı.

Belgin Özekli		Abide	Lions	Kulübü	Başkanı

Adana’nın köklü kulüplerinden biri olan Adana 
Lions Kulübü, Seyhan Belediyesi işbirliği ile Pınar 
Mahallesin de Doğal Yaşam Parkı inşaatının ön 
projesini tamamladılar.

Dönem Başkanı Eren İnancı, ‘Bu proje, Sey-
han Belediyesi’nden Pınarlı Mahallesinden alınan 
iki parça park alanı tamamen hayvanlara kuş ve 
köpeklere tasarlanmış bir proje 6 parçadan toplam 
240 adet kumru, güvercin, serçe yuvaları 30 cm de-
rinliğinde geniş havuzlar bilhassa hayvanların ya-
zın yıkanıp serinleyebileceği iki büyük alan ve kuş 
yemleri kapları ile Doğal Yaşam Parkı’nın son aşa-
malarına geldik 500.000 Tl ye mal olacak bu proje 
2017 Haziran ayında bitirilerek Seyhan Belediyesi-
ne teslim edilecek.Öncelikle projenin oluşumun-
da büyük emeği geçen ve her detayıyla ilgilenen 
komite Başkanımız Ln. Can Kaya’ya emekleri için 
teşekkür ederken hedef ortaklarımıza minnettar ol-
duğumuzu belirtirim’ dedi.

 Doğal Yaşam Park’ın en önemli özelliği sadece 
hayvanlara göre tasarlanan ve Adana halkının evcil 
hayvanlarıyla rahatlıkla gezebileceği bir ortamdan 
oluşması. Park,farklı peyzajıyla Haziran 2017 Tari-
hinde Adana halkının hizmetine açılıyor. 

28 
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Ethemefendi Lions Ana 
Hizmetini Gerçekleştirdi

Ethemefendi Lions 
Ağrı’ya El Uzattı

Ethemefendi Lions Kulübü, Ana Hizmeti olan 
Küplüce Lions İlkokulu 1C Sınıfının tefrişini, 20 
adet öğrenci sırası, öğretmen kürsüsü ve dolabı, 
yazı tahtası, öğrenci askısı, Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesi ve 4 adet bilgilendirme panosunu temin 
ederek gerçekleştirmiştir. Ayrıca öğretmen odası, 
1C sınıfı ve müdür odasının perde ve jaluzisini ye-
nilemiştir. 

118Y Genel Yönetmeni Ethem Alkan’ın ve Lion-
ların katılımıyla 1 Aralık’ta açılışını yapmıştır. 

Fevziye Tartancı		Kulüp	Sekreteri

Kış ayını yoğun yaşayan Ağrı’nın Tutk İlçesi Çır-
pılı Köyü İlkokulu öğrencilerine, 15 adet atkı bere 
takımı, 54 adet bere, 37 adet çorap, 21 adet eldiven 
ile köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine verilmek üze-
re çeşitli kazak, pantolon, gömlek ve palto gönde-
rilmiştir. Bu aktivitede Ethemefendi kulübüne Ka-
lamış Körfez, Çınardibi ve Zühtüpaşa Yeni Yüzyıl 
kulüpleri destek olmuştur.

118U Lions Kulüpleri 
Federasyonundan, Hatay 
Barosuna Ziyaret

118U Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Yö-
netmeni Ömer Ruhi Eryurt ile Lions Kulüp Baş-
kanları, Hatay Barosuna  ziyarette bulundu. Genel 
Yönetmen Eryurt Geçen yıl Türkiye Barolar Birliği 
ile Hayat Ağacı Projesi kapsamında bölgede yapı-
lan çalışmalardan bahsetti. Baro Başkanı Av. Ekrem 
Dönmez sivil toplum örgütlerinin daha çok çalışa-
rak gelecek nesillere iz bırakacak eserler bırakması 
gerektiğini, bu hususta herkese düşen görevi yerine 
getirmesi gerektiğini dile getirdi. 118U Lions Ku-
lüpleri Genel Yönetmeni Ömer Ruhi Eryurt Mülteci 
Hakları konusunda olsun, Kadın Hakları konusun-
da olsun Baromuz ile her türlü işbirliğine hazır ol-
duklarını dile getirdi. Baro Başkanımız Av. Ekrem 
Dönmez de Lions Kulüpleri ile bu projelerde ça-
lışmaya hazırız dedi ve daha önce Hayat Barosu 
tarafından yapılan benzer çalışmalar konusunda 
Sayın Eryurt’ a bilgi verdi. Başkan Dönmez Lions 
Kulüpleri Genel Yönetmeni Eryurt ile bu projelerde 
çalışmaktan memnun olacağımızı dile getirdi. Baro 
Başkanı Dönmez, Lions Kulüpleri Genel Yönetme-
ni Eryurt’ a ve Kulüp Başkanlarına nezaket ziyareti 
için teşekkür etti.
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118U Yönetim Çevresi 
Genel Yönetmeni Mersin 
ve Çukurova Gazeteciler 
Cemiyetini Ziyaret etti…

Çamlıbel Lions’tan 
Eğitime Katkı

118U Genel Yönetmeni Eryurt, 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Gününde gerçekleştirmek istedik-
leri ziyaretlerini, gecikmiş olarak da yerine getirmiş 
olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, gazete-
cilerin ülkemizde ve tüm dünyada en zor meslek; 
“basın mensupları yaşanan her türlü baskıya rağ-
men dimdik görevini yapıyor” dedi ve 15 Temmuz 
sürecinden bu güne kadar herkesin demokrasiye 
sahip çıktığını, tüm STK de ülkelerine ve demok-
rasiye tüm güçleriyle sahip çıktıklarını, bu zor bir 
süreçte de Türk basını ülkenin gerçek sigortası ol-
duğunu gösterdiği tavırla tüm dünyaya gösterdiğini 
ifade etti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine geç 
tiğine dikkat çeken Genel Yönetmen Eryurt, 63  Li-
ons Kulübünün 1250 üyesiyle topluma karşılıksız 
katma değer üreterek hizmet ettiklerini ifade ede-

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü eğitime katkı sağ-
lamak için yemek düzenledi. Mersin Tenis Kulü-
bünde 27 Ocak Cuma günü düzenlenen yemeğe 
Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ‘’Kendine 
Yaslanan Dik Yürür’’ konulu sunumuyla katıldı. 
Büyük bir katılımla başarılı geçen yemekte, Kunter 
Kurt konuyla bağlantılı 
olarak temel nefes tek-
niklerini uygulamalı ola-
rak anlatarak Çamlıbel 
Lions kulübüne destek 
verdi. Çamlıbel Lions 
Kulübü güzel desteğin-
den dolayı Kunter Kurt’a, 
başkan Nevin Kutlutürk 
tarafından plaket sunul-
du. Başkan Nevin Kut-
lutürk “Eğitime katkıla-
rımızın  artarak devam 
edeceğini” söyledi.

Seray Levent		118U	Basın	ve	Yayın	Komitesi	Başkanı

Ayşe Özcan		Kulüp	Sekreteri

rek “Ülke genelinde çok ciddi sosyal sorumluluk 
projeleri yürütüyoruz. Önemli olan bir gücü hare-
kete geçirmek istiyorsanız; ancak doğru proje ile 
yapabilirsiniz» sözleriyle başarılacağına işaret etti. 

MGC Başkanı Ahmet Ünal ve ÇGC Cafer Esen-
demir ziyaretten duydukları memnuniyeti dile ge-
tirirken, kurularak bugüne kadar inançla sorumlu-
luklarını ve görevlerini sürdürdüğünü,ilhamını Gazi 
Mustafa Kemal’in bağımsızlık ve özgürlüğü ilke 
edindiğini;dün olduğu gibi bugün de zor şartlar al-
tında görev yaptıklarının altını çizen Cemiyet Baş-
kanları, Lion’ların çalışmalarında başarılar dilerken, 
gerçekleştirilecek ortak projelerde işbirliği yapayı 
arzuladıklarını dile getirdiler.
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Düş Çocuklarına
Karne Partisi

Çamlık Sahil Lions 
Kulübü Ocak 2017 Ayı 
Aktiviteleri

118U Leo ve Lions Yönetim Çevrelerinde 12 yıl-
dır devam eden, en uzun soluklu proje olan düş 
çocukları projesi tüm hızıyla sürüyor. 118U Yöne-
tim Çevresi, Düş Çocukları Sosyal Gelişim Projesi 
Komitesi 12 Şubat Pazar günü, projedeki kardeşle-
rimize “Karne Partisi” etkinliği düzenledi. 

Onların başarılarını kutlamak ve ödüllendirmek, 
ayrıca ikinci döneme daha motive girmelerini sağ-
lamak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe Lion ve 
Leolar da davet edildiler. Lion ve Leolar günün 
ikramları konusunda komiteye destek oldular. Bu 
etkinlik sayesinde öğrenciler ile aileleri daha yakın-
dan tanınma fırsatı buldular. Etkinlikte Lion ve Leo-
lar çocuklar ve velilerle sohbet etti, birlikte şarkılar 
söylediler ve keyifli vakit geçirdiler. 

Geçmişte projeyi başarıyla yürüten komite baş-
kanlarından ve Ankara Maltepe Lions Kulübü üyesi 
Ece Güzel Kılıç, velilere ve öğrencilere proje ve Lions 
ile ilgili bilgi verdi ve onların kafalarındaki soru işaret-
lerini de gidermeye çalıştı. Bu bilgilendirmeden sonra 
Lions Kulüplerinin aldığı karne hediyeleri çocuklara 
verildi ve başarılarından dolayı tebrik edildiler. 

Günün sonunu yine gitar ve müzikle kapatarak 
güzel bir pazar gününü onlarla paylaşmanın mut-
luluğu yaşandı. 

2016-17 Döneminde Düş Çocukları projesi 118U 
Leo Yönetim Çevresi tarafından Leo ev Lions Ku-
lüplerinin desteği ile yürütülmektedir. Proje, Lions 
kulüplerimizin desteklerini beklemektedir.

Bolluca Çocuk Köyü’nde yaşayan 6 çocuğun 
barındığı ev için ve Liay Burslu 4  Öğrencimiz ile 
Kulüp üyelerinin katkılarıyla 7 üniversite öğrencisi-
nin Ocak ayı eğitim bursları yatırılmıştır.

15 Ocak 2017 Pazar günü Yakacık Sevgi Evin-
de (Turna) yaşayan çocuklarımız Happymoons’ta 
ağırlanmıştır. Duygularını duvardaki panolara ya-
zan çocuklarla beraber keyifli bir gün geçirilmiştir. 
Öğretmenleri ile gelen 11 çocuk ile birlikte toplam 
13 kişi ağırlanmıştır. 

18 Ocak 2017 günü Atlas Yardım Derneği’nde 
Kulübümüz tarafından 100. Yıl Hizmeti-Açlıkla Mü-
cadele Projesi kapsamında 150 kişi için 5’er kap 
yemek hazırlanmış ve dağıtımı yapılmıştır. 

21 Ocak günü  “Açları Doyurma ve ihtiyaç Sa-
hiplerine Yardım Aktiviteleri” kapsamında  Kulü-
bün 3 üyesi tarafından  50 eve 220  kişilik et dağı-
tımı yapılmıştır. 

Ayşe Beltan		118U	Düş	Çocukları	Komitesi	Başkanı

Simge Büyükvural		118U	Leo	YÇ	Düş	Çocukları	Sosyal	Gelişim		
	 				 									Projesi	Komite	Başkanı

Atlas Yardım Derneği’nde Açlıkla Mücadele 
Aktivitesi

Yakacık Sevgi Evi Çocukları Happymoons’ta
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İstanbul Kalamış Körfez 
Lions Kulübünün Karma 
Fotoğraf Sergisi

Kışlasaray Omega Leo 
Kulübü’nden Kardeşlerine 
Destek!

Ümitköy’den Hastalara 
Gıda Desteği

İstanbul Kalamış Körfez Lions Kulübü tarafından  
Fotoğraf Sanatçılarının desteği ile  Burslu öğrenci-
ler yararına Caddebostan Kültür Merkezi’nde  Kar-
ma Fotoğraf Sergisi düzenlenmiştir. 118Y Yönetim 
Çevresi Genel Yönetmeni Ethem Alkan’ın açılışını 
gerçekleştirdiği sergi, 14-20 Aralık tarihleri arasında 
ziyarete açık kalmıştır.

Karma Fotoğraf Sergisi’ne Antalya Falez Lions 
Kulübü üyesi Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Candurmaz 
ile birlikte Ali Ethem Keskin, Berin Esen, Can Sepit, 
Nural Denker, Savaş Ekşioğlu, Zafer Çoker isimle-
rinden oluşan Fotoğraf Sanatçıları fotoğrafları ile 
destek vermiştir. Geliri ihtiyaç sahibi  gençlere ola-
nak yaratmak ve eğitimlerine destek olmak amacıy-
la 118 Y İstanbul Anadolu Yönetim Çevresi Burslar 
Fonuna aktarılan sergiye ilgi büyük olmuştur.

2016-2017 Dönem Başkanı  Ln. Lalefer Duygan 
‘’Çok yoğun ve özenli çalışmamız sonrası bizler için 
çok değerli olan gençlerimizin eğitimlerine destek 
olmak amacıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. Aktivi-
temizin bizi mutlu eden diğer bir yanı da fotoğraf 
sanatçılarının fotoğraflarını bu sergiye bağışlamaları 
ve bizlerle ortak bir projede yer almalarıdır Kendi-
lerine eğitime verdikleri destek için gönülden te-
şekkür ediyorum’ diyerek duygularını ifade etti.

Yonca Kosif 

Kışlasaray Lions Kulübü’nün gençlerinden olu-
şan Omega Leo programına dahil olan Leo’lar kar-
deşlerini yalnız bırakamadılar. Omega Leo üyeleri, 
Kışlasaray Lions üyeleri ile birlikte Gazipaşa İlko-
kulu 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.Ço-
cuklarımız kendi aktivitelerinden kalan gelirleri ve 
sponsorlar yardımıyla aldıkları ihtiyaçları öğrenci-
lerimize teslim ederken çok mutlu oldular. Ome-
ga Leo’larımıza destek vermeye devam edeceğiz.’’ 
Derken hedef ortaklığı yapan Gazipaşa İlkokulu 
yönetimine tekrar teşekkür etti. Öğrencilerin mut-
luluğu görülmeye değerdi.

Ankara Ümitköy Lions Kulübü, Açlıkla Müca-
dele haftası kapsamında, Yenimahalle Belediyesi 
Zübeyde Hanım Konukevinde kalan ve Ankara 
Onkoloji Hastanesinde tedavi gören hastalara ve 
refakatçilerine verilmek üzere kuru erzak gıda çay 
sıvı yağ un şeker bağışı bağışı gerçekleştirdi.

32 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



Ana Kitap Hiçbir Zaman Eskimiyor (Brezilya)

Lion’lar Hayvanat Bahçesinde Hizmet Ettiler (Estonya)

Çeviren: Murat	Kezlev,	Ankara	Maltepe	Lions	Kulübü

Çeviren: Elif	Eroğlu,	İstanbul	Ayasofya	Lions	Kulübü

Lionlar	Tallinn	Hayvanat	Bahçesi’nde	piknik	oturakları	inşa	ettiler.

LİON AUREO RODRİGUES BREZİLYA 
LİONLARININ LİONS’UN NE OLDU-
ĞUNU TAM OLARAK ANLAMADIKLA-
RINDAN ENDİŞE EDİYORDU. BUNUN 
ÜZERİNE 1963 YILINDA 45 SAYFALIK 
LİONS BİLGİLENDİRME CEP KİTAP-
ÇIĞINI YAYINLADI. KENDİNİ LİONSA 
ADAYAN BU ADAMIN FİKİRLERİ HALA 
YAŞIYOR. GEÇEN YIL “BECERİKLİ Lİ-
ONLAR” 37. SAYISINI YAYINLADI.

Her basımda güncellenen ve gelişen 
kitapçığın son baskısı yüzüncü yılla 
ilgili bilgiler de veriyor ve 246 sayfa. 
Ama Portekizce yazılan kitap, te-
melde aynı kitap. Hala cep boyunda, 
hala soru-cevap formatında ve hala 
Lions tarihi, üyelik, protokol, Mel-
vin Jones dostu ödülü nedir ve iyi bir 
toplantı gerekenler gibi bilgiler var.

1965-67 yıllarında uluslararası di-
rektör olan Rodrigues 2014 yılında 
ölünce, kitap yine aynı ailede kaldı. 
Portekizce Lion dergisinin Brezilya 

LİONLAR YÜZÜNCÜ YILDA İZ BIRAKMAK İÇİN HAYVANAT 
BAHÇESİNDEYDİ. 

Estonya’dan yaklaşık 100 Lion, Uluslararası Lions’un 
yaklaşan 100. yıldönümünü kutlamak için ülkenin tek 
hayvanat bahçesi olan Tallinn Hayvanat Bahçesi’nde bir 
hizmet günü geçirdiler. Yerleri tırmıkladırlar, çitleri tamir 
edip boyadılar ve hayvanlar geçici olarak kafeslerin dışına 
alındığında kafesleri temizlediler.

12 kulüpten Lionlar, her biri bir kulüp adı taşıyan sekiz 
piknik oturağı inşa ettiler. İşleri bittikten sonra kendileri 
için elektrikli ocaklarda yaptıkları kreplerin keyfini çıkar-
dılar.

Hayvanat bahçesinin koleksiyonunda bir kar leoparı, bir 
Sibirya kaplanı ve evet bir Asya aslanı bulunmaktadır.

editörü, kızı Denise Rodrigues kita-
bın yayım görevini devam ettiriyor.

Büyük ablası 8 yaşında ilk kita-
bın yayınında babasına yardım 
etmişti. Yıllar içinde Brezilya’da 
ve Portekiz’de yaklaşık 70 bin 
kitapçık satıldı. Denize Rodrigu-
es “babam ve ablamın kitabın 
bu kadar büyük bir başarı yara-
tacağını düşündüklerini sanmıyo-
rum” diyor.

Güncellenmiş kitapta MyLCI şif-
resi yaratma gibi dijital çağın bil-
gileri ve yüzüncüyıl hizmetleri 
için yapılacaklar da var. Ancak 
baba Rodrigues in daha fazla hiz-
met hedefi kitabın ana fikri ola-
rak kalmaya devam ediyor. “Ki-
tapçığınızı alın ve açık bir kalple 
korkmadan hizmet edin” diye ya-
zıyor Denize Rodrigues son ba-
sımda. “Her sorunuz için kitapçı-
ğa danışın. Babam işte böyle her 
zaman becerikli bir Lions oldu”
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Didem Şahin		Kulüp	Sekreteri

118R Yönetim Çevresi Kulüplerinden İzmir Met-
ropolis Lions Kulübü’nün İzmir Torbalı Devlet Has-
tanesi Göz Kliniği’nde iki poliklinik odasının gere-
ken tüm tıbbi cihazlarla donatılması için hazırladığı 
LCIF Projesi bir yıllık yoğun bir çalışmanın sonunda 
tamamlanarak, 18 Ocak 2017 tarihinde MD118 Kon-
sey Başkanı Nilüfer Ogan, Konsey Başkan Yardım-
cısı Danyal Kubin, 118R Yönetim Çevresi Genel Yö-
netmeni Cahit Kişioğlu ve Lionlar ile Leoların geniş 
katılımı ile hizmete açıldı.

Proje çalışmalarına Ocak 2016 tarihinde başla-
yan İzmir Metropolis Lions Kulübü, başta 2015-2016 
Dönem Başkanı Sinem Alkan ve o dönemin Kulüp 
Sekreteri ve 2016-2017 Dönemi Başkanı Lale Pola-
töz ve Kulüp Rehber Üyesi Yakup Özdanon ve Ku-
lüp Üyeleri ile özel bir komite oluşturdu. Komite, 
yaptığı araştırma sonucunda İzmir, Torbalı’da bü-
yük bir eksiklik olduğunu, Torbalı Devlet Hastanesi 
dışında en yakın göz kliniğinin Torbalı’ya 45 km 
mesafede olduğunu, sadece bir tane ücretli hizmet 

Torbalı’ya En Büyük Destek Metropolis 
Lions ve LCIF’ten Geldi

veren özel göz kliniği olduğunu tespit etti. Torba-
lı’da ilçe nüfusuna ek olarak artan Suriyeli sığınma-
cı sayısı ile büyük bir sağlık hizmeti sorunu oldu-
ğunu da belirlediler. Bunun üzerine, Torbalı Devlet 
Hastanesi, Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı Belediye-
si ve Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüşme ve 
toplantılar yapıldı. Bu ön çalışmalar LCIF Projesinin 
hazırlanmasında sağlıklı ve gerçek tespitlerin pay-
laşılmasına imkân verdi. Proje 250.000 kişiye yak-
laşan nüfusu olan bir alana hizmet götürebilecekti.

Projenin ana amacı “Önlenebilir Göz Hastalıkla-
rı ve Körlük konularına dikkat çekme ve halkı bi-
linçlendirmek, Bölgedeki doktorları erken teşhis ve 
tedavi konularında desteklemek, hazırlanacak iki 
poliklinik odasına ek olarak bağışlanacak yeni mo-
bil cihazlar sayesinde, maddi imkansızlıklar, coğrafi 
koşullar nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi’ne ula-
şamayan bebek, çocuk, yaşlı ve engelli hastaların 
evlerinde teşhis ve tedavilerini sağlamak” olarak 
belirlendi.
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Nurdan Çalışkan Dönem	Başkanı

Hastanenin Göz Polikliniklerinin, daha hızlı, 
daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli olan 
modern cihazlar hastane yönetimi ile görüşülerek 
tespit edildi. Özellikle rahatsızlıkları ile ilgili dok-
torlara bilgi veremeyen bebek/çocuklar ile uzaklık 
nedeniyle hastaneye ulaşamayan yaşlı ve engelliler 
için mobil cihazların gerekliliği konusunda mutabık 
kalındı. 

4 Şubat 2016 tarihinde gönderilen proje başvu-
rumuz, 8 Haziran 2016 tarihinde onaylandı ve ilgi-
li LCIF proje sözleşmesi 30 Haziran 2016 tarihinde 
imza edildi.

Projenin tarafımızdan karşılanması gereken 
24.303,20 $’lık tutarı İzmir Metropolis Lions Kulü-
bü ile projeye destek veren İzmir Kemalpaşa Lions 
Kulübü, İzmir Yarımada Çeşme Lions Kulübü ve 
Rehber Lionumuz Sayın Lion Yakup Özdanon’un 
katkıları ile temin edildi.

Proje kapsamındaki toplam 97.212 $ değerin-
deki ve 72.909 $’lık kısmı LCIF tarafından yapılan 
bağış ile alınan cihazlar iki ay içerisinde hazır edildi 
ve 21 Aralık 2016 günü Torbalı Devlet Hastanesi’ne 
teslim edildi.  22 Aralık 2016 tarihli Torbalı Ege Ga-
zetesi “Hastaneye Tarihinin En Büyük Bağışı” man-
şeti ile projeyi haber yaptı.

Torbalı’da 2015 yılında 27.643 kişi göz rahatsız-
lığı nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi’nde tedavi 
görmüştür. Bu kişilerden 500 kişi katarakt, 700 kişi 
glokom, 80 kişi diyabetik retinopati ve yaklaşık 
4500 kişi miyop ve hipermetrop tedavisi görmüştür. 
Projemiz ile temin edilen cihazlar ile, hizmetlerden 
faydalanacak hasta sayısı yılda 80.000 kişiye, mev-
cut hizmetin takriben üç katına yükselmiştir. 

İzmir Metropolis Lions Kulübü cihazların kul-
lanımı ve bölgedeki hastalara faydalarını düzenli 
olarak takip ederek Kulübümüzün çalışmalarını ge-
liştirerek devam etmeyi arzu ediyoruz.

Adana Beşocak Lions Kulübü; Lions’un 100.Yıl 
etkinlikleri kapsamında,  çevre çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla, Çukurova ilçesine bağlı, Toros-
lar Anadolu Lisesi’nde 100 fıstık çamı  fidanını top-
rakla buluşturdu...

Fidan ekimi öncesi konuşan Adana Beşocak Li-
ons Kulübü Dönem Başkanı Ln. Nurdan Çalışkan; 
‘‘Doğanın ekolojik dengesinin korunması için ağaç 
ve fidan dikimi çok önemlidir... Doğanın olmazsa 
olmaz unsurları ağaçlar ve bitkilerdir. Gelecek ne-
sillere daha temiz bir dünya bırakmak, bizler için 
ayrı önem taşımaktadır...Yeşil renk cennetin rengini 
ifade eder ve insanın ruhunu dinlendirir... Bu ne-
denle; daha yaşanabilir olsun istiyorsak; ağaçlandır-
ma konusuna çok önem vermeliyiz... Çocuklara ve 
gençlere ağaç sevgisinin kazandırılması gerekir... 
Çocuklarımızı yeşilsiz, okullarımızı ağaçsız bırak-
mayalım dedi ve yemyeşil bir dünya için elele sev-
giyle haydi fidan dikimine diyerek sözlerini nokta-
ladı...’’

Dönem Başkanı Ln. Nurdan Çalışkan açılışa ge-
lenlere teşekkür etti...Fidan ekimi için onay veren 
Çukurova Kaymakamlığına, Toroslar Anadolu Li-
sesi Müdürü Sn.Gültekin Pazarcı’ya ve yönetimine 
teşekkür etti... Açılışa; Yönetim Çevresi görevlileri, 
Lions Kulüp başkanları ve Adana Beşocak Lions 
Kulübünün değerli üyeleri katıldı...

Beşocak  Lions’tan 100 
Fidan Dikimi
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Eğitim Aktivitesi

Mersin Akdeniz Lions Kulübü, “8 Ekim Dünya 
Lions Hizmet Günü” etkinlikleri dolayısıyla; 5-31 
Ekim’de Mersin Ticaret Borsası’nın şartlı bağışı ile 
600 öğrencinin okul pantolon-etek, tişört-gömlek, 
ayakkabı-bot, çorap ihtiyaçlarını karşılamış, her öğ-
renciye kek ve meyve suyu dağıtılmıştır.

Mersin’deki birçok okul müdürüyle iletişime ge-
çilmiş, maddi olanakları kısıtlı öğrenciler belirlen-
miş, hizmet doğru yerlere ulaştırılmıştır.

15 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu eğitim hizmet 
aktivitemizde desteklerinden dolayı Mersin Ticaret 
Borsası Başkanı Sn. Abdullah Özdemir’e teşekkür 
ederiz.

Ebru Laledemir		Dönem	Başkanı

Mersin Akdeniz Her Zaman Aktif

İkinci Yılbaşı Alışveriş Şenliği

Mersin Akdeniz Lions Kulübü 15 Aralık’ta Mer-
sin Marehan’da, lösemili çocuklar yararına 2. Yılba-
şı Alışveriş Şenliği’ni gerçekleştirmiştir.

Açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz’ın yaptığı, Mezitli Belediye 
Başkanı Neşet Tarhan’ın onurlandırdığı şenlikte 
kentimizin önemli markaları, mağazaları, sanatçı-
ları, tasarımcıları, çeşitli STK temsilcileri, Melemez 
Köyü Dayanışma Derneği ve üreticileri stant açıp 
satış yapmışlardır. Bilet ve stant satışlarından ge-

lir elde edilmiş, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu, Doğa Koleji öğrencileri ve 
Salsa Park Dans Akademisi’nin dans gösterileriyle 
“Alışveriş Şenliği” karnaval havasında geçmiştir.

Lösemili Çocuklara Yönelik Aktivite

Mersin Akdeniz Lions Kulübü olarak 19 Ocak’ta 
Mersin Üniversitesi Çocuk Hematoloji Servisinde 
tedavi gören lösemili çocukların istekleri doğrultu-
sunda alınan tablet, kol saati, bisiklet, çeşitli kıya-
fetler ve oyuncaklar teslim edilmiştir. Ayrıca sosyal 
aktiviteleri için abaküslü yazı tahtası, çizim tahtası, 
kutu oyuncakları, pasta pişirme malzemeleri, kap-
ları ve elektrik ocağı v.s. gibi materyaller temin 
edilmiştir.

Lösemili çocuklarda moral ve motivasyonun 
çok önemli olduğu bilinciyle, onlara yönelik hiz-
metlerimiz devam edecektir.
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Canan Yılmaz Öztaş		Dönem	Başkanı

Zeugma Lions Hizmet Ediyor…

Uygulamalı Eğitime Katkı

Zeugma Lions Kulübü üyelerinden Pelsan Ay-
dınlatma firmasının sahibi Reşit Göğüş, Samandıra 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik bölü-
müne çok özel iki pano armağan etti. Öğrencilerin 
uygulamalı öğrenim görebilecekleri bu panolarla 
ilgili öğretmen ve öğrencilere firma uzmanları, özel 
bir tanıtım yaptı…

Engelleri birlikte aşıyoruz

Zeugma Lions Kulübü, ekim ayında Medistate 
Hastanesi’nde altı engelli çocuğumuzun göz mua-
yeneleri gerçekleştirdi.  İşin uzmanı Dr. Nihal Bal-
cıoğlu tarafından ayrıntılı bir şekilde teker teker 
kontrolden geçirilen yavrularımızın gözle ilgili tüm 
kontrolleri yapıldı. Çocuklarla kısa sürede kurulan 
yakınlığın ötesinde velilerden birinin şu sözleri ak-
tivitenin adeta kısa bir özeti oldu. Ebeveynlerden 
biri Lions ekibine teşekkür ederken, “Sizin gibi in-
sanlar hala var mı?” diyordu… 

Önce kişisel gelişim

Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Elektronik bölümünde okuyan 80 öğrenciye, başa-
rılarını ve kişisel gelişimlerini etkileyecek bir semi-
ner gerçekleştirdi. Seminer; Kişisel Gelişim Uzmanı 
ve Hafıza Rekortmeni Rukiye Eyaz Çal tarafından 
verildi. Karşılıklı diyaloglarla süren ve birbirinden 
ilginç soruların peşpeşe sıralandığı seminere öğ-
rencilerin gösterdiği yoğun ilgi, kulüp yöneticilerini 
mutlu eti. 

Sualtını da tanıyalım Zeugma Lions Kulübü, ara-
lık ayında çok özel bir etkinliğe imza attı. TEGV ile 
birlikte gerçekleştirilen etkinlikte; Kavacık Atatürk 
ilkokulundaki otizmli özel alt sınıfta okuyan 20 öğ-
renci Florya’daki ‘İstanbul Akvaryum’u gezdi. Son-
rasında toplu yemek yenilen aktivitede çocuklara 
ebevyn ve öğretmenleri de eşlik etti. Hayatlarında 
ilk kez böyle bir akvaryum gören çocuklarımızın 
şaşkınlık ve mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. 

CV Hazırlama Kursu

TEGV gönüllü 10 gencimize Genel Merkezimiz 
Kilercibaşı Köşkünde konularında uzman İnsan 
Kaynakları Uzmanları Külüp üyesi Sibel Gültekin 
Akhan ve iş ortağı Ebru Özatalay tarafından CV Ha-
zırlama Teknikleri ve Mülakat Teknikleri konularıy-
la alakalı seminer verildi. 
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Mühürdar Lions 
Kulübü 2017 Ocak Ayı 
Aktiviteleri
Özlem Erdemir	Kulüp	Sekreteri	

4 ocak 2017 günü da Beşiktaş Anadolu lisesine 
70 adet ingilizce kitap bağışlandı. İngilizce kitap-
ların içeriği dünya klasikler ve romanlardan oluş-
maktadır. 

19 ocak 2017 skşamı burslarımıza katkı sağla-
mak amacı ile bilet sattığımız Ahududu  oyununa  6 
LİAY bursiyerlerimizi de davet ederek, tiyatro gös-
terimine beraber  katılındı.  

Zeugma Lions’un 7 bölgeye okul kampanya-
sında Kars için kitap bağışına 100 kitap ile kalıtım 
sağlandı. 

Okuttuğumuz 52 bursiyerlerimizin ocak ayına 
ait bursları sağlandı. 

Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Sakatlar Der-
neğine 17 engelli sandalyesini törenle teslim etti. 
Sakatlar Derneği Başkanı Hulusi Kalender, ‘‘Gazi-
antep İlimizin köklü kulüplerinden Şahinbey Lions 
Kulübü’ne çok teşekkür ederim.17 ihtiyaç sahibi 
engellimize hediye edilen tekerlekli sandalye onla-
rın hayatlarını daha kolay yaşamalarını sağlayacak. 
Dilerim ki, başka dernekler de bu yardımları yapar.
İlimizde ihtiyaç sayısı fazla.’’Diyerek  herkesi des-
teğe çağırdı.

118U Genel Yönetmeni Ln. Ömer Ruhi Eryurt, 
‘‘İlimizde hizmetleriyle göz dolduran Şahinbey Li-
ons Kulübü üyelerini ve sevgili başkanımıza bu 
duyarlı davranışları için çok teşekkür ediyorum. 
Biz Lion’lar iz bırakmaya ve hizmet etmeye devam 
ediyoruz.’’ dedi. Tekerlekli sandalyeler sahiplerine 
teslim edilirken dönem başkanı Ln. Nermin Keçe-
ci, emeği geçen herkese ve hedef ortaklığını kabul 
eden Sakatlar Derneği  yönetimine teşekkür etti.

17 Engelliye Tekerlekli 
Sandalye…
Nermin Keçeci	Dönem	Başkanı	
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Aylin Barış		Göztepe	Lions	Kulübü	Başkanı

İzmir’de Zumbathon Rüzgarı…

1000 katılımcı, İzmir Göztepe, Kahramanlar ve 
Bayraklı Smyrna Lions kulüplerinin girişimi ile dü-
zenlenen aktivitede Zumbathon gerçekleştirdiler. 
Katılımcıların büyük çoğunluğunun dans ettiği ak-
tiveten elde edilen gelir Kanserle Dans Derneğine 
bağışlandı. Çoğu katılımcı dans etmiştir.

Zumba, latin dansı ile aerobik karışımı hızlı bir 
spor. Zumba tescilli bir markadır İsim ve logosunun 
kullanımı için izin alındı.

100. yıl Başkanlar toplantılarında tohumları atı-
lan bu örnek fon geliştirici aktivitenin hazırlıkları 
yaklaşık 40 gün sürdü. Önceden Zumbathon ile 
ilgilenen Göztepe Lions Başkanı’nın girişimleri ile 
Bayraklı Smyrna Lions Başkanı ve kahramanlar Li-
ons’un çabaları sonucunda büyük bir kitlenin katkı 
koyarak dans etmesi sağlandı. 

İlk iş salon aradık sonunda Dokuz eylül üniversite-
si spor salonu, DESEM salonu ücretsiz vererek spon-
sor oldu. Eğitmen arkadaşlar eğitmenlere çağrı yaptı 
ve öğrenciler ve eğitmenler başka illerden de katılarak 
bilet sattılar. Üç Lions kulübü de bilet basımı, madal-

Zumba
Zumba, 1990’larda dansçı ve koreograf Alberto 

“Beto” Perez tarafından Kolombiya’da ortaya çıkarı-
lan, Latin esintili bir dans fitness programı olup dünya 
çapındaki en yaygın dans fitness programıdır. Zumba, 
dans ve aerobik figurlerini içerir. Zumba koreografisin-
de, kumbiya, hip-hop, samba, salsa, merenge, mambo, 
savaş sanatları ve bir kısım Bollywood ve oryantal dans 
hareketleri bir arada kullanıldığı gibi, “squat” ve “lunge” 
egzersizleri de kullanılır. Zumba için spor salonları ve 
fitness merkezlerince lisans ücreti ödenmez.

1986’da, Perez, eğitmenliğini yaptığı aerobik sını-
fında kullandığı aerobik müzikleri kasetini unuttuğu için 
arabasındaki, geleneksel salsa ve merenge müziklerin-
den oluşan kasetleri alır ve aerobik için geleneksel ol-
mayan bu müziklerle doğaçlama bir ders yapar. Önce-
likle Kolombiya ‘da başarı yakalayan bu tarzı, daha son-
ra Amerika ‘ya taşır (1999). Burada, Alberto Perlman 
ve çocukluk arkadaşı COO Alberto Aghion ile bir araya 
gelir ve bu üçlü, demo reel demosunu ortaya çıkarır. Bu 
demo sonrasında bu konsept, Fitness Quest adlı şirket 
tarafından lisanslanır ve doğrudan pazar kampanyaları-
na ve bir dizi ev videosu üretimine geçilir.

ya, plaket, bilet satışı ile sponsor oldular. İzmir de sağ-
lıkla ilgili etkinliklere ücretsiz gelen Mikrop Hikmet 
sunucu olarak sponsor oldu. Tüm biletler satıldı. Kan-
serle Dans Derneğine tüm gelir bağışlandı. Bu dernek 
hasta ve hasta yakınlarına destek oluyor. 
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Beykoz, Defterdar Mehmet Bey İlkokulu 28 
Aralık 2016 günü yapılan sade bir törenle çok 
farklı bir sınıfa kavuştu. Zeugma Lions Kulü-

bü’nün önderliğinde bedensel ve zihinsel engelli 
çocuklar için hazırlanan 8 kişilik derslikte; yer dö-
şemelerinden, kişiye özel sandalye ve masalarına 
kadar her şey özgün olarak yapılandırıldı.

Beykoz, Göksu Mahallesi’ndeki Defterdar Meh-
met Bey İlkokulu (28.12.2016) Özel Alt Sınıfı adı 
altında ideal bir dersliğe kavuştu.

O okulda okumakta olan bedensel ve zihinsel 
engelli çocuklar  için hazırlanan 8 kişilik sınıfta; 
(güven ortamı dahil) her şey yavruların rahat bir 
şekilde eğitim ve öğretim  görebilecekleri şekilde 
tasarlandı. 

Zeugma Lions Kulübü’nün önderliğinde (Engel-
siz Kalemler İçin) sloganıyla hazırlanan bu sınıfta; 
duvar ve yer döşemeleri, özel ayarlanabilir fasulye 
masalar, sandalyeler, çocuklara uygun akademik 
materyaller, tahta, barkovizyon, bilgisayar, perde, 
dolap, oyun oynayabilecekleri özel alan gibi bilu-
mum ihtiyaçlar bir araya getirildi.

Canan Yılmaz Öztaş		Dönem	Başkanı

Engelsiz Kalemler İçin Engel Tanımayan Bir Sınıf

Sınıfın dışında, bu çocukların hem wc olarak 
kullanabilecekleri hem de ailelerin çocukların üst 
baş ve alt değişimlerini yapabilecekleri bir küçük 
oda da bu işe tahsis edildi.  

Bu sınıf, özel alt sınıf bulamadıkları için okula 
gidemeyenlere de yeni bir imkan yaratacak… 

Okul yönetimimin de büyük destek verdiği sı-
nıfta önceki okul Müdür’ ü İbrahim Bey ve şimdi 
görev yapmakta olan okul müdür’ ü Abdurrahman 
bey’ in  ayrıca Özel Eğitim Sınıfı öğretmeni Özlem 
Hanım’ ında gayretleriyle özel eğitim verebilecek 
bir sınıf haline getirdik.  

Sınıfın hazırlanmasına, METİN SABANCI SPAS-
TİK OKULU da 1 fizyoterapist, 1 öğretmen ve 1 
halkla ilişkiler personeli göndererek gönüllü danış-
man olarak büyük katkı sağladı. 

Zeugma Lions Kulübü’ne üyeler dışında pek 
çok yardımsever maddi katkıda bulundu.
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Club Delegate Form      

Club Delegates for the 2017 International Convention of Lions Clubs can be assigned using one of the options below: 

• Log on to MyLCI >>> My Lions Club >>> International Delegates 

• Submitting this form to LCI headquarters, at the address below.   

Confirmation of the Club Delegate assignment will be emailed to the Club Delegate. When the email address of the Club 
Delegate is not available, the Confirmation will be emailed to the club officer.   

Club Number:      

Club Name:      

Club City:  State:  Country:  

Delegate Member Number:  

Delegate Name: (first middle last)  

Delegate Email Address:  

Delegate Preferred Ballot Language:  

     

Authorizing Club Officer: (select one)    Club President  Club Secretary 

Officer Member Number:  

Officer Name: (first middle last)  

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. 

 




