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Uluslararası Başkan

Rakamların Dili

10000

LCIF’in kuruluşundan bugüne kadar mali yardım yaptığı projelerin toplam sayısı. Bu
projelere toplam olarak 660,000 $ aşkın destek sağlanmıştır.

131,000.000 LCIF’in 15 ülkede nehir körlüğünü tedavi etmek ve önlemek için dağıttığı Mectizan adlı
ilacın doz sayısı.
25,000.000 		 Arizona, Prescott Lions Kulübünün 30 yıldır sürdürdüğü kağıt toplama kampanyası ile
dönüşmesini sağladığı toplam kağıt miktarı (kg).
10,000.000 		 Johnson & Johnson firması ile LCIF’in ortaklaşa yürüttüğü ‘Sight for Kids’ (Çocuklar için
görme) kampanyası sonucunda taramadan geçirilen ve gözlük sağlanan çocuk sayısı.
1.0.000 		 Lions ve LCIF’in geliştirdiği okul öncesi tarama programı ile görme bozukluklarının
tespiti için taranan çocuk sayısı.
4,000.000

Son 20 yılda Barış Posteri yarışmasına katılan çocuk sayısı. Çocuklar yarışmaya katılarak
hem sanatlarını geliştiriyor hem de dünya barışına katkıda bulunuyorlar.

30

Lions’un WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ile birlikte açtığı Göz Sağlığı Merkezlerinin sayısı.
Bu merkezlerin hedefi 100 Milyon çocuğu tedavi etmektir.

120

Mali ve Fransa Lion’larının LCIF katkısıyla ortaklaşa geliştirdikleri proje ile Mali’de temiz
su sağlanan köy sayısı.

150,000

Tüm dünyada Özel Olimpiyatlar - Açılan Gözler - programı kapsamında yarışmalara
katılan engelli sayısı.

60,000

Cape Town kentinin çevresinde yaşayan ve yerel Lions kulüplerinin toplayarak kurdukları
65 mutfakta dağıtımını yaptıkları günlük çorba sayısı. Lion’lar bu işi yılda 365 gün kendi
mutfaklarında ve 400 civarındaki diğer örgütlerin mutfaklarında yapmaktadırlar.

10,000.000

Etiyopya’da trahomanın yayılmasını önlemek amacıyla yerel Lions kulüpleri, Carter
Center, Pfizer ve Etiyopya Hükümetinin katkılarıyla dağıtılan Azithromycin adlı ilacın
doz miktarı.

7,500.000

Tüm dünyada Sight First 1 programı kapsamında yapılan katarakt ameliyatlarının toplam
miktarı.

400,000

Gözlük toplama kampanyası ile her yıl toplanan gözlük sayısı. Bugüne kadar
3,000.000’dan fazla gözlük çerçevesi toplanmıştır.
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Gururunuzu Gizlemeyin
Çeviri: Danyal Kubin / PDG

Joe Preston

Uluslararası Başkan

21 yaşında iken nasıl olduğunuzu hatırlıyor
musunuz? Ben hatırlıyorum ve hemen belirtmeliyim
ki, bir şeyler yapabilmek için hala biraz daha
büyümem gerektiğini düşünüyordum. Utangaç,
hatta cesaretsiz ve sıkılgandım. Arizona’daki Mesa
Host Lions Club’a katıldığımda ise, kulübün en
genç üyesi olmama rağmen kendimi hem rahat
hem de gelişmiş, büyümüş hissettim. Kulüp
bana uygun bir görev verdi ve diğer üyelerden
büyük ölçüde rol model ve mentor desteği aldım.
Bugün, sizlerin yeni uluslararası başkanınız
olarak olmam gerektiği gibi, liderlik ve topluluk
önünde konuşmada gayet rahat ve serbestim. Ben
birey olarak gelişmemi, Lion olmama ve diğer
Lion’lardan öğrendiklerime borçluyum.
Bu hikayeyi size sadece kendimi tanıtmak
amacıyla anlatmıyorum, bu hikaye aslında benim
başkanlık temamın mükemmel bir tasvirini
teşkil etmektedir. Bu yıl Lion’ları “Gururunuzu

Güçlendirin” temalı bir göreve davet ediyor,
bu görev için teşvik ediyorum. Hizmetlerinizle
gurur duyun, üyelik geliştirdiğinizde gurur duyun,
kulüp dinamikleri ve diğer çeşitli yollarla gurur
vesilesi yaratın. Ancak bir yandan da; bir Lion
olarak gelişmenizin sahip olduğumuz en iyi
kaynaktan beslenmesini sağlayın ve bu avantajdan
yararlanmayı asla ihmal etmeyin: Bu kaynak diğer
Lion’lardır. Çevremizde, bize rol model ve mentor
olabilecek birçok Lion var. Haydi, kulüplerimizi ve
kişisel hizmet arzumuzu birbirimize dayanarak ve
birbirimizden ders alarak geliştirelim.
“Lion” ismi büyük bir isimdir. Kurucularımız
bu ismi; cesareti, gücü, aktiviteyi ve hepsinden
önemlisi sadakati temsil ettiği için seçmişlerdir.
1931 yılında LION dergisi’nde yayınlanan bir
hikayeye göre, Lion sembolü “bir arkadaşa
bağlılık, bir prensibe bağlılık, bir göreve
bağlılık, bir emanete bağlılık yerine
kullanılır”. Bu yüzden, 2017 yılındaki 100. yıl
kutlamasını başlattığımız bu yıl, gelin cesaretimizi,
mukavemetimizi, aktivitemizi ve sadakatimizi
güçlendirelim. Büyük Helen Keller’in dediği
gibi, “Yalnızken çok az, birlikte çok fazla şey
yapmak mümkündür.”
Gururumuzu güçlendirelim ve gururumuzun
hem biz gönüllülerin özsaygısı, hem de tüm
Lion ailesinin gücünü temsil ettiğini aklımızdan
çıkarmayalım.

Joe Preston

Uluslararası Başkan
Fotoğraf: John Timmerman

Preston, kendi memleketi Arizona’da bulunan bir
kütüphanede Lion-dostu bir kitabı bir çocukla paylaşırken.
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Önlenebilir Körlükle Mücadele
Eric Margules
Çeviri: Elif Eroğlu / Ayasofya Lions Kulübü

Yıllarca ağrılı göz lezyonları ile yaşadığınızı,
görüşünüzün zayıflığı nedeniyle dünyayı sürekli
olarak gözlerinizi kısarak gördüğünüzü ve sonuçta
önlenebilir bir durumdan daha da kötüleştiğinizi
düşünün.
Bu çaresizlik yüzlerce onchocerciasis, yani
bilinen adıyla nehir körlüğü, hastalarının ve
Afrika ve dünya üzerindeki fakir bölgelerinin
bazılarındaki diğer önlenebilir körlük vakalarının
gerçeğidir.
Eski ABD Başkanlarından Jimmy Carter ve
2013-14 Dönemi Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği Başkanı Wayne Madden geçtiğimiz
günlerde Lions-Carter Merkezi SightFirst
programına 8.8 milyon $ bağışlandığını
duyurmuşlardır. Bu ULKB fonu gelecek üç yıl
içerisinde nehir körlüğü ve önlenebilir körlüğün
meydana getirdiği diğer vakaları ortadan
kaldırmak üzere değerlendirilecektir.
Carter ve Madden Mayıs ayında Lions-Carter
Merkezi SightFirst programına ULKB’nin 8.8
milyon $ bağış yapacağını duyurmak üzere
Carter Merkezi ve ULKB üst düzey yetkilileri ile
imza töreninde buluştu. Bu çarpıcı açılım her iki
organizasyonun da Etiyopya, Uganda, Mali ve
Nijer’de önlenebilir körlükle mücadelesinin devam
etmesine yardımcı olacaktır.
Carter, yaptığı açıklamada; “Uluslararası
Lions Kulüpleri Birliği ile birliktelik yirmi yıldır
Carter Merkezi’nin ihmal edilen hastalıklara karşı
mücadeledeki liderliğine destek olmaktadır.
Lions’un maddi desteğinin devamlılığı Carter
Merkezi’ne, yerel Lions kulüplerine ve diğer yerel
partnerlere, önlenebilir körlükten en çok etkilenen
topluluklarda mücadelede destek olacaktır…”
dedi.
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği ile 1999
yılında SightFirst programının başlangıcından
beri ortaklaşa çalışan Carter Merkezi, artan fonu
nehir körlüğü ve trahom’u (Hastalık Kontrol ve
Korunma Merkezleri’ne göre Dünya’nın önde
gelen problemi; bulaşıcı, önlenebilir körlüğün
başta gelen nedeni) ortadan kaldırmak üzere
kullanmayı planlamaktadır.
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Mali ve Nijer 2015’den beri trahomla
mücadelede ilerleme kat etmiş ve Etiyopya’nın
Amhara bölgesindeki (Dünya çapında en sık
görüldüğü bölge) çabaları umut verici sonuçlar
ortaya koyarak devam etmektedir. Ayrıca,
Merkez; Afrika’da nehir körlüğüne yaklaşımını
değiştirmiştir. Geçtiğimiz sene artık hastalığı
kontrol altına almaya çalışmayacağını, bunun
yerine Merkez’in çalıştığı alanlardaki sağlık
bakanlıklarını hastalığı ortadan kaldırmak üzere
destekleyeceğini duyurmuştur.

ULKB Başkanı Wayne Madden eski ABD başkanı Jimmy
Carter’a görme engellilere hizmetlerin anısına bir plaket
sunmuştur.

Madden, konuşmasında; “Lions’un görmeyi
korumada oldukça uzun bir tarihi vardır; bu
nedenle bize en çok ihtiyaç duyulan Afrika
ülkelerinde Carter Merkezi’yle, dost Lion’larla
ve Başkan Carter’la nehir körlüğü ve trahom ile
mücadelede birlikte çalışmak onurdur…” dedi.
Kampanya boyunca, yerel Lions kulüpleri risk
altındaki topluluklara ilaç uygulamalarına, cerrahi
uygulamalara, tuvalet inşasına ve diğer sağlık
amaçlı çabalara katılmaları için lojistik destek
sağlayacak ve seferber edecektir.
Önlenebilir körlüğün eradikasyonunu görme
amacında birleşmiş Lion’lar dünya’nın önlenebilir
hastalıklardan kurtulması için; işbirliği, eğitim,
mücadele ve görmeyi koruma amaçlı girişimlere
inanmaktadır.

TURKEY
seçimde 4.400 oy kullanıldı. Neticede Board’un
desteklediği aday Joe Corlew %60 oy ile kazandı
ve 2. Başkan Yardımcısı oldu.

Ln. Oya SEBÜK
Uluslararası Direktör

YENİ BİR DÖNEME
BAŞLARKEN;

97. ULUSLARARSI KONVANSİYON /
2014-2015 DÖNEMİ ULUSLARARASI BAŞKAN
JOE PRESTON ÖNCELİKLERİ,
Sevgili Lion’lar, Leolar,
Lions’da yeni bir hizmet yılına başlarken
hepinize sağlık, mutluluk ve işlerinizde başarılar
dilerim. Vatanınıza, vatandaşlarınıza, dünyanın hiç
görmediğiniz bir yöresinde acı çeken bir muhtaca,
açlıktan ölen bebeklere, ne hak yere kör olan
yaşlılara, kesilip çöl olan topraklara, kısacası tüm
canlılara hizmet etmek için seçtiğiniz Lions da
gerçekleştireceğiniz her hizmet için sizi şimdiden
kutlarım.

Balo ve benzeri olaylar için ise Head Quarter
Otel Fairmont Royal seçilmişti. Konvansiyon
öncesi yapılan ve beş gün süren Board
Toplantıları da bu otelde oldu. (29 Haziran-3
Temmuz) 2 Temmuz da Sheraton Center Toronto
Otelde başlayan seçilmiş genel yönetmenler
eğitimi 4 Temmuz günü Board’un da katıldığı
bir balo ile sona erdi. Bu baloda yeni genel
yönetmenler kendi sınıfları ve eğitmenleri ile
aynı masayı paylaşmaktaydılar, üç günün yoğun
ders programının sonunu büyük bir coşku ile
kutladılar. Birbirini hiç tanımayan bu Lion’ların
yeni okula başlayan gençlerin heyecanı içinde
nasıl arkadaş olduklarını görmek güzel bir
deneyimdi. 1996 da yine aynı ülke Kanada’da
ancak bu kez Montreal’de ben de dünyadaki 27.
kadın genel yönetmen, Türkiye’den ilk olarak
liderliğe giden bu yola başlamıştım. Gönlümde
bir gün gelip direktör olmak hayali varsa da daha
aklıma erişmemişti.
“Bir Dönemin Ardından Bir Sohbet”
konulu yazımda sizlerle çok daha detaylı bilgileri
paylaştım. bu yazımı da hem The Dergisinde hem
Web sayfamızda okuyabilirsiniz.

Bu yazımda yapacağınız çalışmalara yön
vereceğini düşündüğüm Uluslararası Başkanımız
Joe Preston ‘un mesajlarını paylaşmak istiyorum.
Joe Preston 97. Uluslar arası Konvansiyon
4-8 2014 Temmuz tarihinde Kanada, Toronto’da
başkan seçilerek göreve başladı. 120 ülke ve
coğrafi yöreden 16.452 Lion’un kayıtlı olduğu
Konvansiyon ana oturumları Air Canada Center’da,
seminerler ve diğer benzeri toplantılar ise
Metro Toronto Convention Center ‘da yapıldı.
Bizlere nostalji yaşatan Neil Sedaka Konserinde
bu salonda 8000 kişinin olduğu ifade ediliyor.
Keza Olivia Newton – John ve David Foster’in
konuk konuşmacı oldukları, seçim sonuçlarının
açıklandığı son oturum da çok kalabalıktı. Bu sene
alışılmışın dışında iki adaylı ve çekişmeli geçen
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IP Joe Preston ‘un mesajlarına gelince;
Üyelik konusunda Barry Palmer Just
Ask derken, Joe Preston üyeliğe daha da
odaklanarak Ask One diyor. Üyelik her Lion’un
sorumluluğudur diyerek kulüplerin liderlerinden,
anahtar ödülü sahibi Lion’lardan bu sene içinde
en az bir kişiyi mutlaka önermelerini bekliyor.
Hatta bizlerden, genel yönetmenlerden, GMT/GLT
lerden veya diğer üst düzey görevlilerden kulüp
ziyaretlerine önceden haber vererek bu üyelerin
girişlerini yapmaya hazırlıklı gitmemizi istiyor.
Şu anda 12.000 artı ile son on senenin en
büyük artışını yaşayan Lions 100. yılında 2017
de Lioness olduğum günden beri hayal edileni
1.5 milyon üyeyi yakalamayı hedefliyor. Ben de
MD 118’in aynı yıla hedef koyup 10.000 üyeyi
yakalamasını diliyorum.
Uluslararası Başkanımız her Lion’un LCIF’i
desteklemesini bekliyor, LCIF’in kulüplerin
tek başlarına yapamayacağı büyük projeleri
gerçekleştirmek için çok güvenilir bir dost
olduğunu her fırsatta vurguluyor. LCIF’e bu sen 30
Hazirana kadar 43.778.092 $ bağış yapılmış. LCIF
büyük ve önemli kuruluşlara ortaklık yapmakta.
2017 senesine kadar her yıl 50 milyon dolar bağış
toplanması hedefleniyor. Ülkemiz her sene LCIF
den proje bazında bağış almakta. Bu projelerin
ciddi bir listesinin çıkartılıp her fırsatta her Lion’a
anlatılması gerekmektedir. Sadece geçen dönem
beş proje için 230.000 $ kadar katkı aldık. Son
yirmi senede LCIF’den Türkiyeye gelen bağış
miktarı 5 milyon doları bulmuştur. Acaba her Lion
bu gelen bağışlara yapılan projelerden haberdar
mı? Bu projelerin kaç kişinin hayatında ne rol
oynadığını biliyorlar mı? Uluslararası başkanımız
bu konuda ciddi bir bilgilendirme yapılmasını
istiyor ve özellikle biz liderlerden bekliyor
Kulüpleri üyelik, liderlik, hizmetler, LCIF’in
desteklenmesi ve kulüp idaresini kapsayan
KULÜP MÜKEMMELİK ÖDÜLÜ (Club excellence
Award) için teşvik edilmesini istiyor.
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Kulüplerin dört alanda odaklanan Yüzüncü Yıl
Hizmetlerine (CSC Centerial Service Challenge);
Göz Nurunu Koruma, Gençliğe Yöneliş, Açlıkla
Mücadele ve Çevre önem vermelerini istiyor.
Ayrıca yapmakta oldukları geleneksel hizmetlerini
geliştirirken bunlara yenilerini eklemelerini,
özellikle de korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili
projelere yönelmelerini tavsiye ediyor.
Kulüplerin dönüp kendilerine bakmalarını,
kulüp /yönetim kurulu toplantılarını, üyelik
durumlarını, lider yetiştirme hizmetlerini, gözden
geçirmelerini, bunları genişletmek ve daha verimli
kılmak için stratejiler geliştirmelerini bekliyor.
Bunun için GMT/GLT görevlileri, CEP, (KAP)
Building a Better Club brochure, Community
Needs Assessment, My Club My Way brochure
gibi enstrumanları kullanmalarını tavsiye ediyor..
Her toplantıda Yönetim kurullarında veya iş
toplantılarında belirli konularda düşünce üretmeğe
kulüpleri teşvik ediyor: lider yetişmesi icin
yeterince çaba harcıyor muyuz? Üyelerimizi ilgili
ve bilgili kılacak ne yapıyoruz, üyelik geliştirme
politikamız var mı? Üyelerimizin ihtiyaçlarına
yeterince cevap verebiliyor muyuz? Yeni üye alımı
konusunda ne yapıyoruz? Hizmet aktiviteleriniz
üyelerimize ve topluma uygun mu? Bu soruları
sık sık sormamızı ve tartışarak düşünce ve yeni
yönetim mekanizmaları üretmenizi tavsiye ediyor.
Böylece oluşacak her kulübe özgü yol
haritasının (Club blue print) daha güçlü, daha
verimli bir Lions için yol göstereceği mutlaktır.
Bilgili ve Bilinçli bir yönetim anlayışı, kulübün
ihtiyacına yönelik bir üyelik geliştirme politikası,
toplumun ihtiyacı olan, evrensel düşünülmüş geniş
vizyonlu yerel hizmet politikaları ile çıkaracağımız
sesimiz gücümüzün göstergesi olacak, bize gurur
verecektir.

TURKEY

Çağdaş Bir
Geleceğin
Anahtarı
Elimizde…

Sedat TOKTÜRK, CC

MD 118 T Konsey Başkanı / 2014-2015

Değerli Lion ve Leo Dostları;,
Dünyada 97 yıldan beri gücünü arttırarak koruyan küresel bir hizmet ve sosyal organizasyonunu, ülkemizde 51
yıldır temsil ederek, özveriyle çalışan değerli dostlarıma
2014-2015 Hizmet Döneminde içten başarılar dilerim.
Evet başarılı bir öykünün adıdır Lions.. Melvin Jones adlı vizyon sahibi bir insanın ateşlediği ve bugün
dünyada 1,5 milyon Lion ve Leo potansiyeline ulaşan
önemli bir kurum.. Kolay değildir uzun yıllar aynı istikrarı sürdürebilmek.. Engelli bir koşu gibidir bu aslında..
Bu koşuyu bıkmadan, yorulmadan, yüksünmeden ve
heyecanını yitirmeden sürdürmek için inanç ve ideal
gerekiyor. Bu bizlerde var olan bir haslet.. Ülkemizde
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın önderliğinde
başlayan 51 yıllık başarılı bir geçmiş bizi geleceğe daha
umutlu olmamızı sağlıyor. Ancak bu geçmişimizin bizlerin sorumluluklarını da arttırdığı bir gerçek.. Sorumluluk
gönüllüğün olmazsa olmazlarından biri.. Bu bakımdan
hem gönüllüyüz hem de sosyal sorumluluğu olan bireyleriz.. Öyle olmama lüksümüz hiç yok!..
Lion’lar yaşadığı toplumun çağdaş bireyi ve toplumsal
önderidir. Neden çağdaş birey sorusuna verilecek en
somut yanıt şu olabilir; Çağdaşlık bir toplumun aynası
ve geleceğidir. Bugün ülkemizde yaşadığımız pek çok
sorunun arka planında ne yazık ki çağdaşlaşamama
sorunsalı yatıyor. “İnsani Gelişim Endeksinde” Dünyada hala alt sıralarda olmamızı başka türlü nasıl izah
edebiliriz ?.. Bilhassa son yıllarda artık kangrenleşen
kadın ve çocuk şiddeti, artan kadın cinayetleri, gittikçe
lümpenleşen kontrolsüz nüfusun sıkıntılarını her geçen
gün daha fazla hissediyoruz..
Değerli arkadaşlarım;
Yukarıda kısaca belirtmeye çalıştığım sorunlarla birlikte yaşıyoruz. Artan nüfusun kentlerde getirdiği basınç, gençlerdeki işsizlik oranı, mesleksiz ve hedefsiz

insanların çoğalması o toplumunun sosyo/ekonomik
dengelerini değiştirdiği gibi kültürel ve politik sonuçları
kökten değişiyor. Böyle bir yapıda maalesef bilinç ve
yurttaşlık olgusu istenilen boyuta gelemiyor. Bizim gibi
karşılıksız hizmet idealiyle çalışan kurumlar, bu gerçeği
farkederek ihtiyaçlara uygun sosyal sorumluluk projeleri
üretmek durumundadır.. Zaten esas temel sorun nasıl
bir gelecekte yaşamak istediğimizin yanıtında yatıyor..
Bu yanıt bizi daha fazla çalışma, daha fazla sorumluluk
üstlenmeye itiyor..
Biz Lion’lar sizlerin de bildiği gibi bir dönem için görevlere getiriliyoruz.. Dönemler ve alınan görevler geçici
ama Lions kalıcı bir değerimiz.. Ona sahip çıkmak, imajını yükseltmek ve üyesi olmaya özenilen kurum olması
bizlerin elinde.. Bu bakımdan birbirimize bağlı ve dayanışma içinde olmalıyız.. Sevgi, dostluk ve arkadaşlık
bağlarımız kulüplerimizde kökleştiği sürece hizmet kalitemiz yükselir ve paylaşım artar. Yeni dönemin Genel
Yönetmenler Konseyi olarak hepimiz bir telefon kadar
sizlere yakınız. Ben ve dönem Genel Yönetmenlerimiz
sizlerden gelecek her türlü istek ve davete açığız.. MD
ölçeğinde tüm kulüplere eşit mesafede olacağız. Bilhassa vurgulamak isterim ki; hangi Yönetim Çevresi olursa
olsun ortak noktamız Lions’dur..
Dostlarım;
Yaşadığı ülkesine karşı sorumluluk duyan, kayıtsız kalmayan, özveriyle çalışan, Cumhuriyetin temel niteliklerine inanan, Atatürk gibi bir lidere sahip olmanın gururunu ve ayrıcalığını hisseden, bölmeyen, ayrıştırmayan,
kin ve nefretten uzak, insan sevgisiyle dolu insanlara
kucağımızı açalım ve onları aramıza davet edelim…
Büyümek ve genişlemek zorundayız değerli dostlarım..
Toplumumuzun bizlere olan ihtiyacı katlanarak artıyor.
En iyi yaptığımız ve sonuç aldığımız hizmet alanlarında
olmaya devam edeceğiz.. Proje üreterek mutlu olacağız
daha çok üreteceğiz. Düşüneceğiz ve uygulayacağız..
Gün elele verme günüdür.. Gün sevgi ve dostlukla yola
devam günüdür…
Aydınlanmak bir kişinin hakkı ise, başkalarını aydınlatmakta kaçamayacağı bir sorumluluktur.
Yolunuz açık geleceğimiz Aydınlık olsun!.. Nice güzel
ve anlamlı hizmetlerde buluşmak dileğiyle sağlıklı kalınız!.. Sevgi ve Saygılarımla,
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Banu TÜZGİRAY, PDG

Konsey Başkan Yardımcısı / 2014-2015

Üyeliği
güçlendirmek
zorundayız

Değerli Lion dostlarım, sevgili Leo’larımız
Hepimiz yeni bir döneme başlamanın heyecan
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün bize açtığı aydınlık yolda her
zamankinden daha fazla ve her zamankinden daha
çok yere ulaşarak çalışmak zorunda olduğumuzu
içinden geçtiğimiz süreç sanırım bunu hepimize
her gün yeniden göstermektedir. Bu nedenle
geleceğe daha güzel bir yarın bırakabilmek
adına bizlere çok büyük görev ve sorumluluklar
düşmektedir. Bu bilinçle yapacağımız çalışmaların
başarılı olacağına inanıyorum. Bunun içinde
üyeliği güçlendirmek zorundayız. Birlik ve anlayış
ruhuyla yapacağımız hizmetlerle üyelerimiz hem
mutlu olacaklar, hem de toplumda yaratacağımız
farklılıktan dolayı Lion olmaktan daha çok gurur
duyacaklardır. Bu şekilde üye kaybımızın da
en aza ineceğine ve toplumun daha büyük bir
kesimine ulaşacağımızın mümkün olacağını
hepimiz biliyoruz.
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Bir organizasyonun genişlemesi ve
kuvvetlenmesi kurumsallaşma ve sürdürülebilir bir
başarı ile mümkündür. Konseyimiz bu konularda
çok yol kat etmiş, bundan sonra da bizlerin
en önemli görevi tek bir ses olarak, değişimi
destekleyerek tüm Türkiye’ye yayılan bir bakış
açısını taşıyarak bu doğrultuda devam etmektir.
Bizlere güzel bir dönem yaşatan 2013-2014
dönemi konseyimizi, tüm Lion ve Leo dostlarımı
kutluyorum. 2014-2015 dönemi Konseyimize, ve
Lions aileme sağlıklı, mutlu ve başarılı bir dönem
diliyorum.
Tüm Yönetim Çevrelerimizle birlikte Türkiye
Lions Takımı olarak uyum ve beraberlik içinde
içinde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yapacağımız
çalışmalarda birlikte başaracağımıza olan
inancımla Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,

TURKEY

Haydi…
Öyleyse hep
birlikte elele…
Hizmetlere…
Osman AKALIN

118-T Genel Yönetmeni / 2014-2015

Sevgili Başkanlar, Değerli Lion Dostlarım
Çok önemlisiniz…

Sevgili Başkanlar…

Evet çok önemlisiniz…

Değerli Lion dostlarım…

Türk Lions’u sizlerin omuzlarında
ilerliyor, yükseliyor… Yapı taşlarımız, hizmet
ünitelerimiz olan kulüplerimiz sizlerin ellerinde
ve yönetiminde… Hizmet gereksinimlerini
kulüpleriniz ortamında sizler saptıyor, projeler
üretiyor,artı değerler yaratıyor ve onlarla hizmetleri
gerçekleştiriyorsunuz…
Çok önemlisiniz… Lions, takım ruhu ile, omuz
omuza, birlikte, el ele ilerleyebilir, hizmetlerin
gücü arttırılabilir, hepimiz tek tek o takımın
tamamlayıcısıyız, sizin olmadığınız takım, her
zaman en az bir kişi eksiktir ve biz o eksikliği hep
algılarız…
Üyeliğe desteğinizle, hizmet projelerine
gönlünüzü, ruhunuzu, deneyimlerinizi,arzunuzu,
hırsınızı koyarak ürettiklerinizle, gereksinimi
olanlara ulaşmanızla, onlara dokunmanızla,
varlığınızla çok önemlisiniz…
Ancak…

Çünki bu yılın görevlileri, Lion üyeleri Türk
LİONS’unun 51. yılı görevlileri…Yani geçmiş 50
yıllık Türk Lions emeklerinin, katkılarının, imajının
çok üstünde olmasını hedeflediğimiz ikinci 50.
Yılın startını siz veriyorsunuz.
Çalışmalarınızla, varlığınızla ikinci 50. yıl
başlıyor, ilk ivme, ilk güç,ilk hız ne kadar önemli
ise İŞTE SİZ de o kadar önemlisiniz… Gözler,
kulaklar, akıllar yürekler hep sizde…
Sizler bütün bu nedenlerle her zamandan daha
da sorumlu ve önemlisiniz 51. Yıl’ın kadrosu…
Çok iyi biliyoruz gücümüz gururumuzdur …
Uluslararası ve Ulusal Lions sizden bu yıl çok
ümitli ve beklentili…
Haydi… Öyleyse hep birlikte elele…
Hizmetlere…
Sevgilerimle …

Bu hizmet döneminde geçmişten daha da
önemlisiniz…
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Renk Kat Hayata,
Kendine ve
Dünyaya
Zehra GÜROL

118-U Genel Yönetmeni / 2014-2015

Döneme Merhaba…
“Hizmet Ediyoruz” felsefesinin bugün başlayan
“2014-2015 Dönemi” nin tüm dünyada ve ülkemizde
insanlık için güzellikler getirmesini diliyorum.
Evrenin bir bütün olarak, sürekli bir oluş
ve değişim içinde olduğu birçok düşünür ve
filozof tarafından çok eski çağlardan bu yana dile
getirilmiştir. Heraklitos’un “Her şey akıştadır ve
hiç bir şey duruşta değildir” sözüyle, insanlığın
değişimi anlama, algılama ve ona uyum sağlama
sürecinin başladığı kabul edilir. Değişim olgusu
günümüzde de sosyal, siyasi ve ekonomik
sistemleri derinden etkilemektedir. Hızlı bilgi artışı,
hızlı gelişme ve hızlı iletişim, değişimi zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla, Sivil Toplum Kuruluşları
da içinde bulundukları çevrenin bir ürünü olmaları
nedeniyle, yaşamlarını sürdürebilmek, amaçları
doğrultusunda etkinliklerini gösterebilmek için
değişime ayak uydurmak zorundadır.
İşte, bu yüzden, Lions Felsefesi’ndeki bir
yıllık dönemler dinamizmi, yeni heyecanları
yaratmakta ve bu devinimle gücünü daima yüksek
tutmaktadır… Birçok yapılanma değişim sürecini,
temelini unutarak, geçmişle olan bağını kopararak
gerçekleştirmeye kalkıştığı için yok olup giderken,
Lions felsefesi büyümekte ve gelişmektedir…
İşte, bu yüzden, Lions Felsefesi, aslan profilleri ile
sembolize edildiği gibi, ileriye bakan yüzü ile vizyon
geliştirirken, geçmişe bakan yüzü ile temeline sımsıkı
tutunmakta, temelinden ve temeli günümüze taşıyan
geçmiş sürecinden değer ve güç almaktadır…
Değerli Dostlarım, bu vesileyle, kuruluşundan
bu yana Lions Felsefesi için emek veren, sağlam
temellerinden güç alıp günümüze kadar değerler
katarak taşıyan, dünyada - ülkemizde ve Yönetim
Çevremiz coğrafyasındaki tüm geçmiş dönem
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liderlerimize, tüm gönüllülere sonsuz şükranlarımı
sunuyor, yitirdiklerimizi rahmetle anarken manevi
huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Bugün başlayan
yeni dönemin en yakın geçmişi geçen dönem ile
ilgili olarak, bizlere liderliği ile yol göstermiş, bizi
başarılara taşımış, kurumsal yapımızın güçlenmesi ve
hizmet üretimi konularında gururla anacağımız bir
dönem yaşatmış Geçen Dönem Genel Yönetmenimiz
Sayın Bülent Şen’e ve kabinesine bir kez daha
şükranlarımı sunuyorum.
Kuruluşundan bu yana, Yönetim Çevremizin
ulusal ve uluslararası boyutta gösterdiği başarı,
gelecek için en büyük güvencemizdir...
İşte, bu yüzden, bugünden sonra da yeniliklerin,
değişimlerin yok olma değil gelişim odaklı olacağına
yürekten inanıyorum…
İşte, bu yüzden, seçilen ve yürekten kutladığım
kulüp ve kabine görevlilerimizin liderlikleri,
rehberlikleri ve siz değerli Lion ve Leo dostlarımızın
katkı ve katılımlarıyla “Hayata, Kendimize ve
Dünyaya Renk Katacağımıza” inancım tamdır.
Hayat canlılıktır… Hayata renk katmak demek,
soluduğumuz her şeyi verimli, yararlı, coşkulu
kılmak demektir…
Kendimiz demek, bencillik değil, başkaları için de
yararlı olabilecek kadar güçlenebilmek demektir…
Kendimize renk katmak üretken ve yararlı olmak
demektir…
Dünya demek, insanlığın - bireysel ve birlikteyaşamsal evi, yurdu demektir… Yurduna sahip
çıkmak, renk katmak insanlık için yaşamsal konfor
demektir…
Yeni ufukların güzel renkler getirmesi dileğiyle,
En derin Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

TURKEY

Sevgiyle
başarıya
koşalım
Ln. A. Altan TARHAN

118-R Genel Yönetmeni / 2014-2015

Sevgili Lion ve Leo dostlar
Alanya’dan, Edremit’e kadar olan 118-R
coğrafyasındaki bizlerden, sizlere merhaba,
Bu satırlarla kendimi sizlerin yakınında
hissetmenin, mutlululuğu içindeyim,
2014-2015 Döneminde, hedeflerden birisi,
“biz” olabilmeyi, bütünleşmeyi en üst noktalara
taşıyabilmek. Bir büyük aile olabilmenin hazzını
ve güvenini herzaman içimizde hissetmeli ve
hizmet yarışında bu duygulardan güç almalıyız
diye düşünüyoruz. Yaşamın değişmezi olan
“sevgi” diğer önemli bir hedefimiz ve burdan yola
çıkarak “sevgiyle başarıya koşalım” sloganı ile
dönemimize başladık.

Bizler bu sene sistemi tam olarak kullanmayı,
her görevli Lion’un elini taşın altına koymasını,
bütün halkaların tam bağlılık ve bütün içinde, bir
takım çalışması yapmayı programımıza aldık.
Büyük düşünüp, büyük hedef koyma
düşüncesiyle, yönetim çevremizi tek bir projeye
yönlendirmek için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Zamanımızın ve geleceğin, gurur
duyabileceği böyle bir hizmet projesinin özlemi ve
gerekliliğine inanıyoruz.
“Sevgiyle başarıya koşalım” diyerek Lion
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Nejat YAHYA

- Dostluk
- Hoşgörü
- Şefkat
- Gönüllülük

118-K Genel Yönetmeni / 2014-2015

...... Muhteşem Bir 2014-2015 Hizmet
Dönemi Yoluna Giderken .....
Çok Değerli Lions Geniş Ailem,
Bizler çok büyük bir aileyiz ve genişlememizi
ve yenilememizi sürekli kılmaktayız.
Bu Geniş ailede çocuklarımız, olabilenlerin
torunları, eşlerimiz, uluslararası direktörlerimiz,
konsey başkanlarımız,genel yönetmenlerimiz,
kesim ve bölge başkanları,kulüp başkanları ve
üyeleri ile komite başkanları bu büyük aileyi
oluşturmaktadır.
Muhteşem bir 2014-2015 Hizmet Dönemi
geçirmemiz hepimizin arzusu olup bu dönemde;

Zira bu saydıklarımız iyi olursa hem Lions
faaliyetlerimiz hem de üyesi olduğumuz diğer
sivil toplum örgütlerindeki görevlerimiz de daha
iyiye doğru gidecek olup daha sağlıklı Lions
geniş aileye sahip olabileceğiz..
Muhteşem bir 2014 -2015 Hizmet Döneminde;
- Dostluk
- Hoşgörü
- Şefkat
- Gönüllülük

- Sağlığımız

Sürekli ön planda olması gerektiğine inanarak ,

- Kendimiz

Dost Kalın

- Ailemiz

Mutlu Kalın

- İşlerimiz

Esen Kalın

çok çok önemlidir..

Sağlıcakla Kalın
TEMENNİLERİMLE hepinizi Lions sevgi ve
saygılarımla kucaklıyorum.

12 L I O N Temmuz - Ağustos 2014

TURKEY

Etkin Lion
Güçlü Lions
A. Şima SUNDER, Pedagog
118-E Genel Yönetmeni / 2014-2015

Lions Ailemizin Değerli Liderleri,
Sevgili Lion ve Leo Dostlarımız,
2014-2015 Dönemi hepimiz için MD 118
Yönetim Çevreleri ve Kulüplerimiz için büyük
umutlar ve hedeflerle başladı.
Öncelikle Dönem Genel Yönetmenlerimiz
ve Konsey Başkanımızla başından beri yaratılan
olumlu, yapıcı, kaynaştırıcı ve paylaşımcı ortamda
planlandığımız hedeflerin başarılara ulaşmasını
bekliyoruz.
Hepimiz Yönetim Çevrelerimizde ihtiyaç
duyulan hazırlıklara yer vererek, işbirliği
ve dayanışma içinde, dönem programını
gerçekleştirme ve aldığımız görevleri yerine
getirme kararlılığı içindeyiz.
6 Yönetim Çevresi ile Türk Lion’ları olarak
Ülkemizin - Anadolu’nun her Köşesine ulaşmak,
genişlemek, Toplumun ihtiyacı olan hizmetlerimizi
etkin bir takım ve uygulama anlayışı içinde
Yörelerimizden başlayarak yaygınlaştırmak,
gerçekleştirmek amacı ile büyük ailemizin her
üyesi ile elele vereceğiz.
Ülkemizin refahı, kalkınması, huzur dolu
yarınlara erişmesinde Türk Lion’larının yeri çok
önemli.
Dünyanın her köşesinde etkin olan Lion’ları
Toronto İnt. Lions Konvansiyonunda bir kez daha
yakından izleme fırsatı bulduk.
Deneyimli ve donanımlı Lion Liderler, Genel
Yönetmenlik sorumluluğunu almak için son
derece önemli bir hazırlıktan geçmekte.

Yılların birikimleri sonunda kazandığımız
deneyim ve eğitim düzeyi ile Ülkemizde
görevimize başlarken ortak konumuzun, var olan
üyeleri korumak, Lion Liderler olarak gelişmeleri
değerlendirmek ve toplumun yararına olacak
projelere odaklanarak “Etkin Lion - Güçlü Lions”
hedefine ulaşarak, Kulüplerimizi güçlendirmek
olduğunu biliyoruz.
Temmuz ayından bu yana yürüttüğümüz her
çalışmada ortak hedeflerimiz ve vazgeçilmez
değerlerimiz yolumuzu aydınlatıyor…
Kulüp Mükemmelliği aşamalarında dikkate
alınması gereken her şeye yer vereceğiz. Lions
Enstitüsü ve Akademilerimizin programa aldığı
eğitimlerle, Yönetim Çevrelerinde ele alınan
uygulama ve iletişim ortamında, her şey yoluna
girecek.
Uluslararası Başkanımız Prestonun hedeflerini
açıklayan mesajlar ve bilgiler tüm dünyada
hizmete hazır olan kulüplere kabinelere, Lion ve
Leo’lara ulaşmakta…
Bizlere düşen, öğrenmek, uygulamak,
sürdürmek ve sahip çıkmak. Kulüp Başkanları
liderliğinde ve kabine görevlilerinin
koordinasyonunda, hiç zaman kaybetmeden,
gerçek bir takım anlayışı ile planlanan, takvime
alınan her alanda etkin ve verimli olmak.
Başarıya götürecek her aşamaya sağlam
adımlarla ulaşarak, hataları sorunları en aza
indirecek önlemleri alarak ilerlemek…
Temmuz - Ağustos 2014 L I O N 13
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BAŞARI BAŞARIYI GETİRECEK... Hedefler
ulaşmak için destek veren her Lion ve Leo yaptığı
işten memnun ve tatmin olursa, hizmet vermenin
ve yararlı olmanın mutluluğunu çevresine
yansıtacaktır. Böylece yeni bir aşamaya varacağız,
o da:

fırsatı bulacak.

ASK ONE - Bir kişi daha kazan - aşaması
olacak... Lions’u tanıyarak, takdir eden bir
yakınımızı Kulübümüze, etkinliklerimize davet
edeceğiz. Belirlediğimiz 5 ana hizmet alanında
düzenlenen her proje ve etkinliği ve uluslararası
davetleri Lion olmayan yakın çevremizle
paylaşacağız.

Kırgınlıkları aşmak lazım Arkadaşlarım. Bunun
bize - kuruma yararı olmuyor.

AMAÇ-GÜVEN VEREN BAŞARI DUYGUSUNU
PAYLAŞARAK, KEYİF ALARAK İLERLEMEK.
Güven ve huzur veren yaklaşım ve çözümlerle,
engelleri aşarak güçleneceğiz.
Bu yolda herkes kendine düşen görevi en iyi
şekilde yaparak yürüyecek.
Böylece 118-E de başlayan *Altın Lale Dönemi
*hedeflerine -Sorumluluk alarak--Katılarak,
paylaşarak ve birbirimize Anlayışla yaklaşarak
ulaşmış olacağız... doğal olarak ödülü, teşekkürü
hak etmenin keyfini yaşayacağız..
Herkes kendi görev tanımını yazarak, bilerek
kendini değerlendirecek. Başarıları izleyerek
hizmet yarışını sürdüreceğiz. Lions’a 20 yıl
üstünde hizmet vermiş olan Lion’larla çalışmaları
değerlendireceğiz.
118 E Lions Yönetim Çevresi içinde ihtiyacımız
olan desteği sağlayarak - dirlik ve düzen içinde
yeni üyelere kavuşmak için bir kampanya
başlatıyoruz.
Ekim ayından itibaren, etkinliklerimiz artarken;
birbirimizi kucaklayarak, tek vücut olarak,
çevremize yöneleceğiz.
AMAÇ-TOPLUM BİLİNCİNİ ÇEVREMİZLE
PAYLAŞARAK GÖNÜLLÜLÜK SEVİNCİNİ
YAYMAK, BİRLİKTE HİZMET VERMEK
**her üyemizin en güvendiği yakınını,
arkadaşını, gurur duyduğu Kulübüne ve emek
verdiği etkinliklere davet ederek, kazanması
hedefimiz olacak**
Çevremiz Lions’u yaşayarak paylaşarak takdir
edilerek, elde edilen başarıları izleyerek tanıma
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Mutlu olduğu, keyif aldığı, verim aldığı,
DOSTLUK ve HUZUR BULDUĞU ortamdan kim
uzak kalmak, ayrılmak ister?
Lion Dostu olan hep öyle kalmak istemez mi?

Kuruma, başarılarımıza, hizmetlerimize engel
olacak her şeye çözüm bularak birbirimize
kenetlenmenin tam zamanı değil mi?
Gücümüz gururumuz olunca. Gurur ve
mutluluk veren her şeyi yaşatmak da bize
düşüyor.
Bunun en güzel kanıtı MD 118 Ortak projesi
Lions Quest Yaşam Becerileri Eğitimleri oluyor.
Katılan her öğretmenden olumlu ve yapıcı
yorumlar alarak, 2700 öğretmene 370 okula
ulaştık. Hepsi çalışmalarımızı takdir ediyor. Ve
iletişim içinde uygulamaları izliyoruz. Dünyada
28. yıl 89 ülkede. Ve Ülkemizde 8.yılımızda Yeni
katılımlarla devam ediyor.
Bir öğretmen söyle diyor:
***Lions Quest ile tanıştığım için mutluyum.
Lions Ferdi olmak isteyen bir eğitimciyim.
Söylenecek tek söz, harikaydı. Büyük keyif
aldım. Mesleğimde çok yardımcı olacağını
düşünüyorum.***
Lion olarak gurur veren her başarıyı devam
ettirmek görevimiz.
Ayrıca birbirimizi ziyaret edeceğiz. Tanışarak,
dostlukları güçlendireceğiz.
Temmuz ayında Ülkemize GAD etkinliği içinde
konuk olan gençleri ağırladık. Sadece 118-E Lions
Yönetim Çevresi, 46 genci konuk ederek, ev
sahibi oldu. Büyük emeklerle yıllardır yüzlerce
dost kazandık. Ülkemizi tanıttık. Mutluluklarını
Talent Night da yaşadık.
Böyle gurur veren daha birçok hizmetimiz var
ve dönem boyu nice hizmetleri tamamlayacağız.
Ne mutlu bize.
Arkadaşlarımız etkinliklerimize katılarak,
web sayfalarımızda, facebook ve bloglarımızda
bizi izleyerek, kutluyor, beğeniyorlar. Olumlu
mesajlarla birçok dost kazanıyoruz.

TURKEY
Teknolojide çok başarılıyız. İlerlemeleri takip
ediyoruz.
Yeni Kulüplerle, yeni dostlarla, mesleklerinde,
toplumda başarılı bireylerle, hizmetlerimizle
Yönetim Çevrelerimizi güçlendirerek, MD-118
Çoğul Yönetim Çevresi ortak değerlerini her yıl
olduğu gibi koruyacağız.
Yeni kulüpler kurmaya, ikizleşmeye, ortak
projelerle dünya çapında sesimizi duyurmaya,
LCIF fonları ve sponsorlarla, STK paylaşımı ile
gücümüze güç katmaya öncelik vereceğiz.
Bu duyguyu Türk Lions’ unun Kurucusu Ord.
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ı anma gününde
büyük bir katılımla yaşadık. Orada hem vefa,
takdir hem de 50 yılın dayanışması vardı.
Sanırım düşünmemize vesile olan böyle
günlere ihtiyacımız var. Yitirdiğimiz ve özlediğimiz
herkesin, her değerin acısı kolay dinmiyor.
Boşluğu dolmuyor.
Gerçekten*** BİZ *** olmamız gerekiyor
dostlarım.
Leo’larımız büyük umut ve güç veriyor. Çok
güzel bir hazırlık içinde çalışıyorlar.
23-28 Ağustos Arasında Şilede 118 Y Leo
Y.Ç. ev sahipliğinde Leo Avrupa Forumunu
yaşayacağız.
25. Ulusal Leo Preforumu 118 E Lions Yön.
Çev. ev sahipliğinde Mardin’de düzenleniyor.
Katılarak güç verelim.

Ayasofya Lions Kulübümüzün kuruluşunu
sizlere Lion Dergimizden tekrar duyurmak
istiyorum.
Güzel bir ortamda, değerli konuklar
huzurunda, Kuruluş gecesi heyecanını yaşama
fırsatı bulduk “Hizmet dünyamıza hoş geldiniz”
Hedeflediğimiz her aşamayı, yeni kulüplerle,
yeni üyelerimizle paylaşarak dönem hedeflerine
ulaşmayı, her fırsatta Ailemize, işimize, Lions
Ailemize, yaşadığımız çevreye güzellikler; başarılar
ve güç katmayı diliyoruz.
En önemlisi dostlarım, Güzel Vatanımıza,
insanımıza, değerlerimize sahip çıkmak. İyi
vatandaşlar olarak çevremize örnek olmak.
Bunun için geç kalmamak, sorumluluklarımızı
bilerek, bize düşenin en iyisini, Dünya Lideri
Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda korumak ve
yaşatmak.
Cumhuriyetimizin değerlerini korumak,
yaşatmak ve gençlerimizle paylaşmak…
Çanakkale Zaferinin 100. yılını Dünya ile
birlikte kutlamaya hazırlanıyoruz. Birlikte
kutlayacağız.
30 Ağustos Zafer Bayramında ilk kutlama
Bozcaada Kaymakamlığı ev sahipliğinde
*Çanakkale’ye Can Verenler* Oyunumuz
sahneleniyor.
Dönem boyu Başarılarımızla övünç ve kıvanç
duyacağız.

Leo Yönetim Çevreleri Başkanımız Caner Duru
ve Tüm ekibe başarılar diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle dönemimizi tekrar
kutluyorum.

Leo Yönetim Çevresi Başkanımız Ecem Kararca
ve ekibi ile beraber çalışacağız.

Birlikte mutlulukları, dostlukları
kucaklayacağımıza inanıyorum

Dönemin İlk Lions Kulübünü Kutluyoruz. 9
Ağustos 2014 tarihinde kuruldu. Dünyada kurulan
ilk 44 kulüp arasında olmaya hak kazandık.

Sevgi ve Saygılarımızla sunuyorum,
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Bekle bizi
gelecek,
geliyoruz tek
yürek
Neşe Başak GÜNER

118-Y Genel Yönetmeni / 2014-2015

Sevgili Lion ve Leo Dostlarım,
Genç bir bakış açısını benimseyen ve
gelecek vizyonunu gençliğin dinamizmi üzerine
kurgulayan dönemimizde; inanç, güven ve
sevginin oluşturacağı sinerji ile “Hizmette
Altın Dönem”i yaşamak ve yaşatmak için
çalışmalarımıza büyük bir şevkle başladık.
Değerli Kulüp Başkanlarımın Liderliğinde,
üye korumanın ve geliştirmenin bilinci ve
Lions’a sadece üye değil bir gönüllüler ordusu
kazandırmanın önemi ile gerçekleştirecekleri
karşılıksız hizmetlerinin yaratacağı “Vizyon”
118-Y Yönetim Çevresi Lion ve Leo’larının haklı
gururunu daha da güçlendirecektir.
Günümüzün dijitalleşen dünyasında ve
sınırların ortadan kalktığı yüzyılda, İnternet, Sosyal
Medya Platformları, Ortak Kurum Çalışmaları ile
Hizmet-Üyelik-Kulüp Geliştirme-İşbirliği-LiderlikYaratıcılık, Cesaret ve İnanç yoluyla çabalarımıza
odaklanarak, güçlenme şansına sahibiz.
Günden güne yalnızlaşan birey yaşantısına, bir
duruş sergileyebilen, uzanan dokunan bir Lions’u
tüm Türkiye genelinde hakim kılmak hepimizin en
temel görevlerinden biri olmalıdır.
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Temmuz 2014 de başlayan ve Aralık 2017
de sona erecek 100 Yıl Hizmet çalışmalarında,
tüm kulüplerimizin “Küresel Hizmet” programı
ile uyumlu projelere katılımları, MD 118
bütünlüğümüzün gücünü daha da arttıracaktır.
Yönetim çevrelerimizin birlikte el ele vererek
yapacağı bu yolculuk bizi yeni ufuklara
ulaştıracaktır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, dünya’nın en
büyük var olma mücadelesini vermiş bir ülkenin
vatandaşları olarak, sahip olduklarımızın değerini
bilerek, durmadan yorulmadan çalışarak, topluma,
insanlığa değer katmak Lions’u bu ülkenin en
derinine taşıyacaktır.
Bu yüzden “Bekle bizi gelecek, geliyoruz tek
yürek”
Dünya barışına inanan ve yıllardır çok
önemli katkılar sağlayan tüm Lion ve Leo
dostlarıma, Liderliklerinde Yönetim Çevremizi
bu günlere getiren Geçen ve Geçmiş Dönem
Genel Yönetmenlerime şükranlarımı sunuyor,
paylaşımların güzelliğini yaşayacağımız, sağlıklı,
huzurlu, başarılı bir dönem olmasını diliyorum.

Bir Dönemin Ardından
Bir Sohbet
Ln. Oya SEBÜK
Uluslararası Direktör
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H

ayallerimizi gerçekleştirdiğimiz en azından
hayal etmeğe özendirildiğimiz bir dönemi
daha arkada bıraktık. 97. Uluslararası
Konvansiyon Toronto, Kanada ’da (4-8
Temmuz 2014)tam bir masal dünyası konsepti ile
düzenlenmişti. IP Barry Palmer ’in eşi Anne bile
kapanış oturumunda pembe bir tayyör giymişti.
Avustralya dünyadan uzak hali ile zaten bir rüya
ülkesi gibi, insanları ile, tabiatı ile huzurlu ve
barış dolu bir yer. Dünya başkanımız ve eşi de
bu özellikleri taşıyorlardı. Yıl boyunca aynı yaşta
olmamıza rağmen hep bir baba koruması, anne
şefkati altında hissettim kendimi. İcabında biz
direktörlere papara bile çekiyordu zaman zaman.
Kilosuna ve yaşına rağmen böylesine enerjik,
canlı ve yapıcı bir başkan epeydir gelmemişti. Son
oturumda seçim sonuçları beklenirken gergin olan
iki adaylı seçim ortamını yumuşatmak için olağan
üstü bir gayret gösterdi, dans bile etti.
Üyelik konusunda önem her yönüyle son on
iki yıldır yakalanmamış bir başarıyı yakaladı.
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Mayıs sonunda 45.000 üye artışı varken Haziran
sonunda bu artış maalesef düştü ve dönem
12.583 üye artı ile kapandı ki bu da son senelerin
rekor artışı olarak söyleniyor. Artışın %40 nı
kadınların teşkil etmesi de kadın üye konusundaki
motivasyonun yerini bulduğunu gösteriyor. Kadın
üye sayısı 356.170 (%26.19). Üye artışı büyük
ölçüde OCEAL den ve daha sonra da ISAME
VE ANZİ den geldi. MD 118 Konvansiyonunda
sizlere bu yöreleri tanıtmış ve üyelik konusundaki
önderliklerinden bahis etmiştim. ABD, KANADA;
FOLAC Ve AVRUPA maalesef dönemi eksi ile
kapattılar. Ancak çıkan üye oranı azaldı. Bu da
bir başarı diye düşünülebilir. Türkiye de dönemi
eksi,ile kapatarak bu trendin içindeki yerini aldı.
118-U Genel Yönetmenimizin 50. Yıl üyeliği fikri
118-R ve 118-U da somutlaştı. 118-Y ise çok ufak
da olsa artı ile kapatan yönetim çevremiz oldu.
Dünya da Temmuz 2014 itibariyle 46.385
Lions kulüpte 1.360.121 üye bulunmakta.

TURKEY
Uluslararası 100. Yıl hedefi 2017 için 1.5
milyon üye. Gelin her yönetim çevremiz de
kendine böyle bir hedef koysun. Yeni Başkan
Joe Preston’un özel mesajlarını başka bir
yazımda sizlerle paylaşacağım, ancak üyelikle
ilgili ASK ONE mesajını hemen şimdi vermek
isterim .Türkiye’de 6600 Lion’un dörtte biri bu
çağrıya uysa, bir kişiyi davet etse, her yönetim
çevresinden 100/200 Lion bu çağrıya uysa bir
kişiyi önerse, hep birlikte bizleri çoğaltamaz mıyız
! Türkiye’nin en çok her zamandan da çok bize
ve bizler gibi düşünen, davranan insanlara ihtiyacı
var. Gelin bunu bir Seferberlik gibi yapalım. Ben
çoğunuzu tanıyorum ve sizlere Direktörünüz
olarak güveniyorum.MD 118 Türkiye ’nin 100.
Yıl hedefi 10.000 Lion olamaz mı!
Azarbeycan yeni bir ülke olarak Lions’a katıldı
(14.Mayıs 2014). Böylece Lions dünyada 209
ülkede ve coğrafi yörede mevcut diyebilirsiniz.
Başkanı çok sıcak kanlı genç bir kişi, benimle
Türkçe konuşuyor, zaten Prag’da CEEI (central
eastern european initiative) toplantısında
kendisi ile tanışmıştım. Daha devlet müsaadesi
çıkartmamışlar, o yüzden hizmetlerde biraz
çekingen davranıyorlar ancak Bakü’ya gitsek
herhalde çok sevinirler.

Bu dönem 2. Uluslararası Başkanlık için iki
aday çıktı. Board’un desteklediği Bob Corlew
kazandı sonunda ama yarış oldukça zorladı. Mike
Butler da oyların %40 nı aldı. Bu aslında tepeden
inme aday gösterme eğilimine bir reaksiyondu.
Gine de bu eğilim devam ediyor ama daha az
baskıcı olarak. Gelecek seneye de Hindistan’dan
bir aday Naresh Aggarwal Board’un desteklediği
aday ancak çoğunuzun tanıdığı Salim J Moussan
da çıkmaya kesin kararlı.
Boar’da Avrupa’dan Svein Berntsen (Norveç),
Jouko Ruissalo (Finlandiya), Georges Th Papas
(Yunanistan (güney Kıbrıs) üç yeni Direktör
girdi. Ben,Roberto Frezia (Itaya) ve Robert Rettby
(İsviçre) devam ediyoruz. Board’ un kadın üye
sayısı değişmedi, sekizde kaldı. 6 Amerikalı(biri
atanmış), bir Avrupalı ve bir de Çinli kadın
direktörle yine azınlıktayız. Hanım bir Uluslararası
başkanın olmasının konuşmaları başladı, bakalım
ne vakit sıra gelecek. FOLAC’tan PID Rozana girer
gibi yaptı ancak aynı bölge başka bir aday daha
çıkartınca hemen geri çekildi. Bu işler oldukça zor
görüldüğü gibi.
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Hanım üye konusunda başka bir gelişme de
Uluslararası ölçekte bir Global Family And Women
Advocate atanması oldu. Bu kişi Global GMT ve
GLT ile birlikte çalışacak. Board’dan yenice çıkan
PID Sangeeta Jatia (İstanbul Forumunda konuşmacı
olan) bu göreve atandı. Uluslararası ölçekte GMT
ve GLT ler de değişi. İstanbul’a Avrupa Forumuna
gelen PID Singh (Hindistan) Gobal GMT, PID Cliff
Heywood (Yeni Zelanda’dan) Global GLT oldular. 4.
Bölge Avrupa ’nın Area Leader ’i de değişerek PDG
Christiane Lafeld oldu. PID Nesim Levi MD 118 GMT/
GLT Special Area Advisor olarak devam ediyor.
Üyelik Konusunda ISAME bölgesindeki kötüye
kullanım göz önüne alınarak Campus Kulüpler
konusunda yeni yaptırımlar getirildi. Yönetim
Çevreleri bir dönemde sadece 100 kişilik üç
Campus Kulüp kurabilecekler, fazlası için Üyelik
Geliştirme Komitesini onayı gerekecek.
Branch Kulüp oldukça teşvik edilmekte, hatta
Lions kulüpçe hizmet verilmeyen bir yörede
Board’dan özel izin alınarak isteyen Yönetim
çevresi kulüp kurabilecek. (in communities/areas
not served by a Lions Club) ifadesi acaba bizim
doğu Anadolu bölgemiz için de düşünülebilir
mi ? 118-U Yönetim Çevremiz bu konuda diğer
yönetim çevrelerinden Lions’un gelişmesi adına
destek alabilir mi?
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Hawai Honolulu Konvansiyonu hazırlıkları
başladı bile. Board ülkelere ayrılan otelleri
onayladı. Bize Hilton Village Oteli verilmiş.
Tolga ’nın ifadesine göre DGE ler de bu otelde
olacaklarmış ki bu Türk Gecesi yapmamız için
büyük bir şans. Konvansiyonda hemen hemen
her ülkenin (Gürcistan dahil) gecesi vardı. Çoğuna
katıldım. Bir gece de on iki tane davet gezdik.
Genelinde Amerikalı’larınkinde, hatta Almanlarda
da, Yeni Zelanda’da da bira haricinde içki
satılıyordu. Oturmalı yemek olan da vardı tabiki
(Hindistan, İtalya, gibi) ancak genelde Amerikalılar
çeşitli sandviçler vermişlerdi. Biz de abartılı
olmayan bir ikram ile Türkiye ’yi ve hizmetlerimiz
ekranda tanıtabiliriz. Herkes İstanbul hayali ile
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yanıyor ancak son durumların ve kapımızdaki
savaşın bizi etkileyip etkilemediğini de soruyor.
Bu açıdan bir tanıtımın faydasına yürekten
inanıyorum.
Konvansiyonda oylanan benim olduğum
komitenin hazırladığı Konsey Başkanı ile ilgili
değişiklik geçti. Bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğim
için değişen maddenin içeriğine bu yazımda
girmiyorum. Ben bu sene Yönetim Çevreleri
ve Kulüpler Komitesi Başkan Yardımcısıyım.
Komitede benden başka diğer direktörler
Amerikalı, bir de oy kullanmayan danışman üye
olarak da PIP Madden bizimle olacak. Women
Task Force bu sene komiteye dönüştü. Family
and Women Action Committee oldu. O komite de
başkan yardımcısıyım. Aynı komitelerde kaldığım
için çok memnun oldum. Özellikle Yönetim
Çevreleri ve Kulüpler komitesi beni çok mutlu
ediyor, zira kulüplerin güçlenmesi için gereken
tüm enstrümanlar burada geliştiriliyor. Gelecek
sene MD 118 de kulüp bazında kullanılmayan
ancak standart kulüp tüzüğünde bulunan Direktör
lük görevini ele alacağız. ABD de her kulüpte
dört direktör var,Yönetim Kuruluna yardımcı
oluyorlar. Hindistanda bu görev daha değişik

anlamda kulübe sponsorluk yapanlara verilerek
kullanılıyor. Hedef bu görevlere hangi vasıfta
Lion’ların getirildikleri, görev tanımlarını, saptamak
ve bu görevleri işlevsel kılmak, böylece kulüpleri
kuvvetlendirmek
Finans Komitesinin ricası ile üzerinde
konuşmaya devam edeceğimiz önemli bir konu
da uzun seneler transitional yani üye sayısı düşük
seyreden yönetim çevrelerinin durumu. Bunlar
ULKB’ye finansal yük getiriyorlar. Bizim de gelecek
planlarımızı olabilecek değişiklikler çerçevesinde
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düşünmeğe başlamamızın zamanı geldi diye
hatırlatmak isterim. Yumurta kapıya gelince alınacak
kararlar çok da sağlıklı olmaya bilir.
Financial Suspension(mali askıya alınma)
konusu ciddiyetle ele alınması gereken bir konu
zira kulüp başına 1000 $ veya üye başı 20 $
geçen borcu olan kulüpler biliyorsunuz otomatik
olarak financial suspension (mali askıya alınma)
her türlü faaliyetlerini kaybediyorlar. Borç
süresi 2015 den sonra 90 güne indirildi, fincial
suspension’un bildirildiği tarihi takip eden ayın
28. günü kulüp ödeme yapmazsa kapatılıyor.
Kapandıktan sonra 12 ay içinde kulüp tekrardan
aktive olabiliyor. İki kez financial suspension’a
giren bir kulüp otomatikman kapatılıyor
LCIF Uluslararası boyutta en büyük gurur
kaynağımız. Mevcut Direktörler tarafından da
ciddi şekilde destekleniyor, her toplantıda katkı
yapanlara yeni pinleri törenle takılıyor. Bu Board
Toplantısında 72 standart Grant, international
assistance ve Four Core dahil olmak üzere toplam

3.132.842 $ bağış dağıtıldı. MD 118 bu sene çok
LCIF bağışları bağlamında verimli bir dönem
yaşadı. 118-T ’nin Sevgi Parkı için gelen 75.000
$ lık katkıdan sonra, 118-U Gaziantep için ROP
(prematüre bebeklerde görme ölçümü)70.000
$, 118-K Eskişehir için Alzaymer Hastalarına
yönelik bakım evi projesi için 70.000 $ aldılar. Son
Board’da 118-R İzmir için yeni doğan bebeklerde
katarakt saptaması için 9.212 $, 118-Y engelliler
okuluna güvenlik kamerası için 7.500 dolar ve
118-U Adana ’da göz polikliniğini genişletmek
için 75.000 $ lık bağış. LCIF bağışlarından ayrı
olarak 118-U ’nun Kids for Sight için LCIF
bağışından bağımsız olarak Johnson and Johnson
’dan alacağı 75.000 $ da Türkiye’nin adını
Konvansiyonda duyurdu.Önümüzdeki sene LCIF
standart bağışın üst limiti 100.000 $ oldu. MD
118 Türkiye gelişmekte olan ülke katagorisine
girmemekte olup, LCIF katkısı %50 ölçeğindedir.
Ayrıca 118-U nun final raporu yenice gönderilmiş
bir SF projesi mevcuttur. Konseyimizden LCIF

destekli projelerinin bir listesini yayınlayarak,
özendirici olmasını, devam edenlerin/ final raporu
gönderenlerin de genel yönetmenlerce takibini bu
fırsatla hatırlatmak isterim.
LCIF ile meşgul olan her Lion’un çok iyi
tanıdığı Rebecca Daou 1 Temmuzdan geçerli
olmak üzere Vakfın CEO ’su oldu.PIP Wayne
Madeen Pan American Oftalmoloji Derneğinde
LCIF’in temsilcisi atandı. Görevi biten LCIF
başkanının bir sene daha yönetim kurulunda
kalmasına karar verildi böylece başkanlığı biten
bir sene daha Steering Committee de göreve
devam edecek, lüzum olursa daha da kalabilecek.
projelerin ve ortaklıkların sürekliliği için bu
kararın yerinde olduğunu düşünüyorum.
Halkla İlişkiler bağlamında bağış kriterleri
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değiştirilerek, yüzüncü yıl bağış programına
(cenniterial funding program) dönüştürüldü,
2015-2016 dan başlamak üzere ve 2016-2017,
2017-2018 de de devam ederek çoğul yönetim
çevrelerine yönetim çevresi başına her dönem
2000 $ toplam 10.000 $ geçmemek üzere ve
%25 lik eşit katkı şartı ile bağış verilmesine karar
verildi. Bu rakam Single Districtle için 5000 $
olarak belirlendi.
Hizmet Aktiviteleri olarak sizlerle daha
evvel de paylaştığım “Yüzüncü Yıl Hizmetleri”
(Cenniterial Service Challenges) dört alanda
odaklanmakta. Hedef 100 milyon insanın
hayatlarını etkilemektir; Hedef saptanan dört
alanda 25 milyon kişi; bu sene için özel hedef ise;

(Yüzüncü Yıl Hizmetlerini başlatma) olarak
düşünülen iki olay;
13 Ocak Melvin Jones’in doğum günü ve 1
Haziran Dünya Çocuklar Gününü yapılacak
ses getirici toplu hizmetlerdir.
Liderlik konusunda 2014-2015 için Faculty
Development Excellence Serisini onaylandı,
2014-2015 den itibaren GMT yönetim çevresi fon
programını revize ederek bu program kapsamında
sadece bölge başkanları eğitimine fon verilesi
onayladı. 300 tane daha Başkan Madalyası
basılmasına karar verildi. Bölge başkanlarımızın,
Genel Yönetmenlerimizin devam eden üçer aylık
ödül kriterlerini dikkatlice takip ederek bunlara
hak kazanmalarını dilerim.

10 milyon çocuğa kitap dağıtıp onları
cehaletten kurtarın (R:A:P) Gençlik
10 milyon çocuğu göz taramasından geçirin ve
baktırın (vision/göznuru)
10 milyon çocuğu sürekli yiyecek sağlıyarak
doyurun (hunger/açlık)
10 milyon ağaç dikin (environment /çevre)
Ağustos ayından iyibaren www.Lions@100.
org yüzüncü yıl sitesi planlandığı şekli ile devreye
girecektir.
Launching of the Cenniterial Service Challenge
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Uzunvadeli Komitede ise yüzüncü yılın
teması olarak “Where there is a need, there is a
Lion” kabul edildi. BM ile Lions temsilcisi PIP. Al
Brandel oldu, PIP Wrobleski övgülerle bu görevi
artık bıraktı. BM ve Lions Günü 7 Mart 2015 de
kutlanacak.
Sevgili Genel Yönetmenlerim,
Geçen Dönem Genel Yönetmenlerim,
Sizlerle son gelişmeleri ve bizim için önemli
gördüğün Board Kararlarını sohbet şeklinde
paylaşmak istedim. Bir dönem İstanbul Lions
Avrupa Forumu ve onu takip eden Uluslararası
Başkanın ziyareti ile başladı. Hizmetlerinizle
devam etti. Bana ihtiyaç duyduğunuzu ifade
ettiğiniz her an yanınız oldum Konseylerde ve
MD Konvansiyonunda Konuk konuşmacı olarak
bildiklerimi, gördüklerimi, öğrendiklerimi sizlerle
paylaştım. Beni önemli olaylarınızda konuk ettiniz,
teşekkür ederim.
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Geriye dönüp baktığınız zaman yaptıklarınız
ile huzur ve gurur duyuyorsanız ne mutlu size.
İnsanın aldığı en büyük ÖDÜL kendi kendisine
aynaya bakıp “Aferin bana bu işi de alnımın
akı ile yaptım” diyebilmesidir. Bu ömrüm
boyunca benim başarı kriterim olmuştur. Zaten de
bu seneki Uluslararası Başkanımızın sloganında
ifade edilen “Gurur”, tevazudan uzak, bir
azamet olmayıp yaptığı işi iyi yapmanın getirdiği
GURUR’dur.
Yeni görevlerinde herkese başarılar dilerim.
Hep birlikte doğru bildiğimiz bu yolda yürümeye
devam ediyoruz, bu yol bizi ve insanımızı
aydınlığa taşıyacaktır.
Özgür ve demokratik bir Türkiye, Barış Dolu
bir Dünya için her zaman Gönüllü Hizmet Etmeğe
devam edeceğiz. Bu yazımı okuyan her Lion’a ve
ailesine hayırlı Bayramlar dilerim.

DÜNYA

Başkentleri Boston
Danyal KUBİN PDG

Yeni İngiltere - Yeni Fransa

Dünya kentleri dizimizde ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinin kuzey
doğu kıyılarındaki altı eyaleti kapsayan Yeni ingiltere ile Kanada’nın güney
doğusundaki Quebec eyaletini içeren ve Yeni Fransa (Nouvelle-France)
olarak adlandırılan bölgelere kısa bir gezi yapmayı arzuluyoruz.

Ö

ncelikle Yeni İngiltere (New England) bölgesinin en
büyük kenti olan Boston’a konuk oluyoruz. Boston,
ABD’nin Massachusetts eyaletinni merkezi olmasının
yanısıra en eski kentsel yerleşimlerinden de birisidir. Kent,
17. yüzyılın başlarında Amerika’nın yerlileri tarafından Charles
nehrinin okyanus ile birleştiği körfezde kurulmuş. Kent, aynı
zamanda Avrupa’dan göç alan ilk merkezlerden birisidir.
Şehrin tarihi yaklaşık olarak 1630’lara dek uzanmaktadır.
Bir bakıma, “Amerika tarihi Boston’da başlar.” diyebiliriz.
Boston bölgesine ilk yerleşenlerin çoğu İngiliz asıllı Anglikan
ve Püritenlermiş ve şehre İngiltere’nin St. Botolph’s Town
şehrinden esinlenerek Boston adını vermişler...
19. yüzyılda başlayan İtalyan ve İrlandalı göçü kentin
nüfus yapısının da kalıcı bir şekilde değişmesine neden
olmuş. Bu yıllarda Boston’a gelen göçmenler Protestan çoğunluğu bir anda azınlıkta bırakarak katolik
mezhebinin çoğunluğu ele geçirmesine neden olmuştur. Şu anda Boston Amerika’da İrlanda kökenlilerin
ve dolayısıyla Katoliklerin en etkin oldukları şehir olarak bilinir. Bir suikast sonucu yaşamını yitiren ABD
Başkanı John F. Kennedy’de Massachusetts doğumludur.
Kentin merkez nüfusu 600.000 civarındadır. Buna karşın Boston Metropolitan Bölgesi 5,5 milyonu
aşkın yaklaşan nüfusuyla Amerika Birleşik Devletlerinin en yoğun merkezlerinden birisidir.
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Havalimanı merkeze çok yakın. Taksiyle,
kent merkezine nehrin altından geçen bir tünelle
ortalama 15 dakikada ulaşıyorsunuz.
Boston ABD’nin kuzeyinde bir noktada yer
almasına karşın Haziran ayında hava şaşırtıcı
derecede sıcak ve nemli idi. Kendimizi Akdeniz
kıyılarında hissetmemize yol açan nemli sıcak hava
faktörü seyahatimiz boyunca bizi oldukça zorladı.
Kentin her yerinde yerden su fışkırtan fiskiyelerin
altında serinleyen çocuklara rastlamak mümkün.
Boston halka açık geniş yaşam alanlarıyla da çok ünlü.
Kentin en yoğun bölgesi olan Financial District’te dahi
benzeri kentsel alanlara rastlamak mümkün...

ABD’nin en zengin kentlerinden birisi olan
Boston, aynı zamanda dünyanın en önemli
eğitim ve araştırma merkezlerinden birisidir.
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.),
Harvard Üniversitesi, Massachusetts Üniversitesi,
Northeastern Üniversitesi, Boston Koleji, Wellesley
Koleji ve Boston Üniversitesi gibi dünyaca ünlü
eğitim kurumları Boston ve civarında yer alırlar.
Bu bilgileri edinerek Boston’a vardık.
Havalimanına iner inmez zenginliği hissetmeye
başlıyorsunuz. Yılda 30 milyon civarında yolcuya
hizmet veren Logan Havalimanı tıkır tıkır işleyen
sistemi, ilgili ve güleryüzlü personeli ile bizleri
ilk anda etkiledi. Her yer pırıl pırıl ve kalabalığın,
kargaşanın adı bile yok burada. Havalimanı
Boston’u ortadan ikiye bölen Charles nehrinin
karşı yakasında yarı doğal, yarı yapay dolgu bir
yarımadada kurulu. Türk Hava Yollarının yanısıra
bir çok biline havayolu şirketinin Boston’a direkt
uçuşu bulunmaktadır.
Quincy Market
ve Faneuil Hall
Marketplace –
Meydandaki eski
gümrük binası

Biz kentin tam merkezindeki Hilton Boston
Downtown/Faneuil Hall otelinde kaldık. İyi
ki de kalmışız. Otel çok güzel ve her yere
yürüyerek gidebiliyorsunuz. Personel de gayet
ılımlı ve ilgili. Zaten Boston halkını da böyle
ilgili gördük. Otele yerleşir yerleşmez kısa bir
dinlenmeden sonra kendimizi sokağa attık ve
başladık gezmeye. Otelden çıkınca ilk dikkatimizi
çeken şey caddelerdeki araç trafiğinin oldukça

Tuğla Boston’ın doğal malzemesi. Kaldırımlarda bile tuğla
döşenmiş olduğunu görüyorsunuz. Yağmur suyu drenajı
için mazgal da yok. Suyu drene etmek için tuğlaların
bazılarını delikli imal etmişler...

rahat olmasıydı. Kentin merkezinde rahatsızlık
yaratacak bir trafik sıkışıklığına hiç rastlayamadık.
hatta downtown denilen bölgede çok az trafik
ışığı gördük. Neredeyse hiç yok. Yani bu bölgeler
tam anlamıyla ‘yaya öncelikli’ olarak planlanmış.
Araçlar hiç rahatsız etmiyor.
Boston deyince akla ilk gelen faktör
Amerika’nın bağımsızlığını kazandığı ve
Fransızların desteği ile İngilizlere karşı
verilen bağımsızlık savaşı geliyor. Bu savaşın
odak noktalarından birisi ve hatta başkenti
diyebileceğimiz bir konumu var Boston’un. Bu
nedenle Amerikalılar tarafından çok önemseniyor
bu kent. Amerikalılar tarafından önemseniyor
ancak Boston benim ABD’nde gezdiğim onlarca
kent içerisinde Amerikalı olmaya en uzak kent idi.
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Gezilecek yer deyince akla ilk gelen yerlerden
birisidir Newbury Street. Cadde boyunca 1800’lerden
kalma tarihi binaların arasında parıldayan birçok
popüler markaları, ünlü lokantaları, sanat galerilerini
görmeniz mümkündür. Böyle bir yürüyüş iyi geliyor
insana.

Quincy Market ve Faneuil Hall yaya bölgesinde her çeşit insana
rastlamak mümkün. Kentin en canlı mekanlarından birisi.

Gerek kentin dokusu, kültür kokan sokakları,
insani ölçekteki yapıları, gerekse de insanlarının
giyimi, kalitesi ve eğitim düzeyinin yüksekliği adeta
size Avrupa’yı yaşatıyor. Fast food restoranlarına
MIT’nin bahçesinden kent manzarası...

pek rastlayabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Ama her
köşede bir kahve dükkanı vardı.
Boston’un gezmeye bize en yakın yer olduğu
için sanırım, Quincy Market ve Faneuil Hall
Marketplace’den başladık. Sokak satıcıları, festivalleri,
lokanta ve mağazaları ile üç asırlık bir geçmişe sahip
olan bu eski pazaryeri şimdilerin gençlik merkezine
dönüşmüş. Doğal olarak da turistlerin en gözde
mekanlarından birisi olmuş. Bölge yaya bölgesi
olarak düzenlenmiş.
Akşamları sokak
çalgıcılarının
konserleri eksik
olmuyor. Eski Pazar
yerinin kapalı bölümü
her türlü yiyecekiçecek dükkanlarının
yer aldığı bir iç sokağa
dönüştürülmüş. İğne
atsan yere düşmez
Freedom Trail – Özgürlük
ama çok da zevkli ve
Yolu çok ilginç. Tuğlaları
hesaplı tabii ki.
takip etmeniz yeterlidir.

Boston, aynı zamanda Amerika’lıların İngiliz
sömürgeciliğine karşı ilk defa ayaklandıkları şehirdir.
Yollara döşenmiş kırmızı tuğlalar ‘The Freedom
Trail’ (Özgürlük Yolu)’nu belirtmektedir. Yerdeki
bu kırmızı tuğlaları takip ederek Boston’un tarihi
bölgelerini, ünlülerin anıt mezarlarını, yeni ve eski
şehir belediye binalarını, müzeleri ve kiliseleri
gezebilirsiniz. Çok eğlenceli. Ama yere bakarak
gezerken önünüze bakmayı da ihmal etmeyin lütfen.
ABD’nin ilk metrolarından olan Boston metrosu
Harvard’lı bir sincap...

ile kentin her noktasına ulaşmanız mümkün. Çok
geniş bir ağa sahip ve oldukça hesaplı. Biz Harvard
ve MIT Üniversitelerinin kampüslerin metro ile
gitmeyi tercih ettik.
Boston, birçok yüksek öğrenim kurumunun
yanısıra, dünyaca ünlü Harvard’a ve ondan biraz
daha az ünlü MIT’ye ev sahipliği yapıyor demiştik.
Biz Harvard ve MIT Üniversitesini ziyaret ettik.
Bilimsel yönden zaten kaliteleri ispatlanmış olan
bu üniversitelerin kampüsleri ve binaları da bir o
kadar “kaliteli”. Kampüslerdeki bahçeler gerçekten
görülmeye değer. Özenli ve aynı zamanda doğal.
Harvard Üniversitesinin bahçesinde sincaplarla
beraber oturabilir ya da MIT’nin bahçesinin
karşısındaki yoldan, Charles Nehrini ve Boston
manzarasını seyredebilirsiniz. Ayrıca kampüslere
girişlerde tek bir güvenlik görevlisi dahi yok.
Kampuslar zaten kentle içiçe. Bir binanın ünversiteye
ait olduğunu üzerindeki tabelaya bakarak
anlayabiliyorsunuz. Biz, elimizi kolumuzu sallaya
sallaya tüm kampüslere girdik ve gezdik. Çok da
etkilendik.
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1636 yılında kurulan
Harvard Üniversitesi,
ABD’nin en eski yüksek
öğretim kurumu. Onbeş
milyondan fazla kitap
kopyasını bünyesinde
barındırıyor olmasından
dolayı dünyanın en büyük
akademik kütüphanesine
sahip olma unvanını da
elinde tutan bu kurum,
birçok alanda verdiği
eğitimle de dünya
sıralamasında daima ilk
beşe girmeyi başarmıştır.
John Harvard

Unutmadan, Harvard Üniversitesinin
bahçesindeki John Harvard heykelinin sol ayağı
insanların dokunmasından dolayı aşınmış. Nedeni
ise, bu heykelin ayağına dokunanların Harvard’a
tekrar geleceğine inanılması. Biz dokunamadık
ama rivayet böyle işte...
M.I.T. özellikle teknoloji ve mühendislik
alanlarında dünyanın en iyi üniversitesi olma
ünvanına sahiptir. 1861 yılında kurulmuştur. Bu
üniversite, verdiği eğitim kalitesinin ispatı olarak,
tam 72 Nobel Ödülünü bünyesinde barındırır.
Harvard Üniversitesi gibi MIT Üniversitesinin de
mezunları arasında başarılarıyla dünya tarihine
damga vurmuş sayısız ünlü isim vardır.
Üniversitelerden dolayı Boston’un oldukça genç
bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle
çok canlı bir şehir. Gecesi de gündüzü de böyle.
Bunu Harvard Square’de hemen anlıyorsunuz.
Harvard üniversitesi kampüsü’nün içinde bulunan
bu meydan, mağazaları, barları, kitapçıları, sokak
müzisyenleri ve lokantaları ile öğrencilerin favori
mekanıdır. Bir kahve içmeye değer.

Harvard Üniveristesi Kütüphaneisnde 25 Milyonu aşkın
kitap bulunmaktadır.

Theater District, 18. ve 19. Yüzyıl’dan kalan
bir çok tiyatro binası ile halen Boston’un sanat
merkezi olarak hizmet vermektedir. New York
Broadway müzikalleri, özel şovlar ve tiyatro
gösterileri Boston’da da oldukça ilgi görür. Vakit
bulursanız gitmelisiniz. Biz gidemedik...
Duck Tours, Boston’ı gezmek için belki de en
iyi yoldur. Hem karada hem de suda giden bu

Harvard Square, kentin genç nüfusunun yoğunlukla
bulunduğu Harvard Üniversitesinin yer aldığı Cambridge
semtinde ilginç bir çevre.

‘amfibik’ araçlar birkaç saatlik keyifli bir şehir turu
sunmaktadır. Küçük bir ücret karşılığında tüm
şehri rehberler eşliğinde gezebilirsiniz. Tavsiye
olunur.

Yaptıran ailenin adına atfen Maclaurin Binaları olarak
adlandırılan MIT’nin ünlü Kubbeli merkez binası.
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Bölgenn en büyük akvaryumu New England
Aquarium’da Boston’dadır. Özellikle binanın
ortasındaki silindir şeklindeki devasa akvaryum
görülmeye değerdir. Her türlü deniz canlısının bir
arada yaşadığı bu devasa su kütlesi çok etkileyici.
Hazır akvaryuma kadar gelmişken okyanus
kısıyında bir gezintiye de hayır demeyeceğinizi
düşünüyorum. Çok temiz, çok zevkli ve çok
dinlendirici...

TURKEY
Museum of Science, Bilim Müzesi,
bölgenin en büyük müzelerinden
birisidir. 1965 yılında dünya
yörüngesinde dolaşan ‘Gemini’ uzay
gemisinden özel donanımlı tiyatrolara
kadar, bilim dünyasıyla ilgilenenlere
yönelik bu özel müzeye giriş de çok
pahalı değil. Özellikle çocuklu ailelerin
ilgisini çekecektir. Bizim çekti.

Bilim Müzesinin önünde sıralanmış Duck Tour araçları...

Boston aynı zamanda bir müzeler
kenti. Hepsini ziyaret etmek çok olası
değil. Ancak ilginizi çekenleri ziyaret
edebilirsiniz: Museum of Fine Arts
(Güzel Sanatlar Müzesi) yaklaşık 450
bin parçanın sergilendiği, Amerika’nın en büyük
güzel sanatlar müzeleri arasında yer alır. Yanısıra;
Boston’a özgü bir diğer müze, John F. Kennedy
Presidential Museum & Library (John F. Kennedy
Başkanlık Müzesi ve Kütüphanesi), Boston Tea
Party Ships & Museum (Boston Çay Partisi Gemileri
ve Müzesi), Boston Children’s Museum (Boston
Çocuk Müzesi), Museum of African American
History (Afrika Amerika Tarihi Müzesi), The Institute
of Contemporary Art (Çağdaş Sanat Enstitüsü) ve 9.1
metre yüksekliğinde camdan yapılma üç boyutlu bir
dünya haritası olan Mapparium ilgiye göre ziyaret
edilebilecek yerlerden.
Müzelerin yanı sıra, görülmesi gereken noktalar
arasında gelen bazı yerler ise şöyle: Prudential
Center ve Skywalk Observatory. Prudential
Center, aslında bir gökdelen de ihtiva eden bir
binalar ve alışveriş kompleksi. Buradaki Prudential
Tower adlı gökdelen 228 metre uzunluğunda ve
52 katlı. 50. katı bir gözlem noktası ve lokanta

olarak kullanılıyor. Buradan Boston manzarasını
izleyebilirsiniz. Aslında Boston’ın en yüksek
binası 60 katlı Hancock Place, ama gözlem kulesi
Prudential’da. Bu bölgeye gitmişken Trinity Kilisesini
de ziyaret etmeyi ihmal etmeyin sakın. Çok ilginç bir
kilise.
Massachusetts State House (Massachusetts
Hükumet Binası), tarihi yapısıyla dikkat çeken bir
bina. 1795-1798 yılları arasında inşa edilen bu bina,
Boston’ın en eski binaları arasında gösteriliyor.
Yüksek bir noktaya inşa edildiği için önünde
fotoğraf çekmeye uygun.
North End olarak adlandırılan bölge klasik tarzda
eski Amerikan mimarisiyle inşa edilmiş binalardan
oluşan bir bölge. Bu bölgede pek çok restoran, kafe
ve bar bulunuyor. Hafta sonları oldukça kalabalık
olmalı. Çok etkileyiciydi.
Boston’da yemek hiç sorun değil. Her keseyeve
her ağız tadına göre restoranları her yerde bulmak
mümkün. Ancak, yine de karar vermeden önce
menüye ve fiyatlara bakmanızı öneriyoruz.
Boston aynı zamanda önemli bir spor kenti. NBA
ligini en çok kazanan takımlardan birisi olan Boston
Celtics tam bir efsane. 1946 yılında kurulan takım 17
kez NBA, 21 kez doğu konferansı ve 28 kez grup
şampiyonluğu kazanmış.
1901 yılında kurulmuş olan Boston Red Sox
takımı ise kenti Amerikan beyzbol liginde temsil
etmekte.

Trinity Kilisesi Gökdelenlerin arasına sıkışmış ilginç
mimarisiyle dikkat çeken bir yapı...

Boston büyük bir kent değil. Görülecek yerlerin
büyük bir kısmını yürüyerek üç tam günde ziyaret
edebilirsiniz. Yürüyerek hemen her yere ulaşmanız
mümkün. Çok zorlanırsanız metro ile devam
edebilirsiniz. Çok huzurlu ve eğlenceli bir gezi
olacaktır sizin için. Bizden bu kadar. Boston’ın tadını
çıkarmayı size bırakıyoruz...
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ŞİİR KÖŞESİ

Jale EREN

BU MEMLEKET BİZİM

YÜRÜMEK

Dört nala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim

Yürümek;
Yürümeyenleri arkasında boş sokaklar gibi bırakarak
Havaları boydan boya yarıp ikiye
Karanlığın gözüne bakarak yürümek..

Kapansın el kapıları
Bir daha açılmasın
Yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim

Yürümek;
Dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup
Kelleni orta yere
Yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek..

Bilekler kan içinde dişler kenetli
Bilekler kan içinde ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim ..

Yürümek;
Yolunda pusuya yattıklarını
Arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek..

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşcesine ..

Yürümek;
Yürekten gülerek yürümek...
Nazım Hikmet Ran

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim
Sıcacık bir ekmek somunu gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak elimizden
Ölümsüz ağaçlar dikecekler ..

İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli,
İyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli
ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemeli..
GOETHE
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SANAT

Necla TUĞCU

118-U Ümitköy Kulübü

Bedri̇ Rahmi̇ Eyüboğlu

O,

nerede olsa resim yapar ya da yazardı,
Bedri için yaşamak mavi, kırmızı, siyah,
yeşil, elinde kalem, fırça yapışık doğmuştu
sanki, resim biter eğer istediği gibiyse bakar,
bakardı yavaş yavaş rakısını doldurur ve içini her
şeyini herkese açık tutar, bir şiir okuyayım diye
tutturur ya da bir Anadolu türküsünü acı, yıkık bir
sesle okur, sonra da hüngür, hüngür ağlayabilen
böyle kaygı, sevinç, acı, yaşam ustasıydı!..der, çok
sevdiği bir dostu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, İstanbul,
Bizans mozaikleri ve Anadolu kültürünü sezgisel
bakış açısıyla yorumlayarak figürsüz (non-figüratif)
soyutlama tavrıyla Türk kültürünün mitolojik kültü
olan yer-gök inancı, geçmişi, geleceği, yeraltını,
berekereti ve tinsel görüyü simgeleştiren “Hayat
Ağacı,”nı soyutlama tavrıyla resmederek önemli
eserlerinin arasına katmıştır. D Grup üyesi, araştırıcı,
yerinde duramayan, üretken, yaratıcı, sanat ustası,
her şeyi denemiş, resim, mozaik, anadolu yazma
baskı sanatı, seramik, gravür ve mural yapmış,
sanata düşkünlüğünü ifade ederken, günde on dört
saat çalışmasını, üstüme güneşler kaç kez doğdu
bilmem!.. demiştir.
Trabzon da doğar, Çallı atölyesinde çalışır, bir
süre Fransa’da yaşar o sırada Lhote atölyesinde ile
Ernestine karşılaşır ileride evlenecek ve Ernestine,
Eren adını alacaktır.
Uzun yurt gezilerine çıkar, Anadolu’nun çeşitli
kentlerini gezer, dost ve insan aşığıdır. Kilim
düşkünü ve kilim motiflerinin her ilmiği onu çok
etkiler. Aşık Veysel ahbabıdır. Bedri Rahmi bana göre
Bizans mozaiği ile bir Sivas kiliminin farkı yoktur
biri taştan biri ilmikten ikisi de halk sanatı ikisi de
geleneğe dayanır. İnsan emeğinin ve görüsünün
birbirine eklemlenmesi ile doğmuş ve devam
etmektedir, hepimizin olan değerlerdir, demiştir.
Anadolu uygarlığının esintilerini pano mozaik
ve resimlerinde görmek mümkün, Hilton, Divan
otellerinde ki yağlıboya panolar, 1958 Bürüksel
Nato, 1959 Samatya Hastanesi, 1959 Ankara, Etibank
ve Hacettepe Hastanesi, (Hacettepe hastanesindeki
eserleri naif ve pastel renkleriyle çocuk yaşlarımdan
beri hatırımdadır.) Marmara oteli mozaikleri,
İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, Karaköy Aksu
Hanı kabartmaları ve mozaikleri, Vakko fabrikası
panolarını sayabiliriz.
Bir başka dostu Bedri’nin atölyesinin havasına
vurgunum atölyesinde “dost” rüzgarları eser.
Bedri’nin kara saçları kıvır kıvır Yunanlıdır. Burnu

Trabzonlu, rengi Mersinli, gözleri Kayserili, sakalı
İzmirli’dir, der. Eren hanımla uzun zamandır
evlidir, ancak, 1940-46 hayatında öğrencisi Mari
Gerekmezyan vardır, bu aşk dillere destandır, ölüm
bu aşkı bitirir, “Karadutum” dediği aşkını, karısı
Eren çoktan içselleştirmiş, Mari’nin ölümünden
sonra sanatcı’nın aşk acısını karısı Eren teselli ederek
dindirmeye çalışmış.
Veremden ölen sevdiğinin büstü yeniden geri
döndüğü evinin başköşesinde ve kimseyi rahatsız
etmeden yerini almıştır.
Araştırmacı sanat adamı kabına sığamayan
usta, 3resim pahalı benim desenlerim neden
bir perdede yol almasın,” der… her konuda
gözün sanatı görme eylemini gerçekleştirme çabası
vardır. Türk resmine bir ordu yetiştiren günümüz
birçok ressamın hocası olmuştur.İri cüsseli türkü
dinlerken hüngür hüngür ağlayan, çok iyi türkü
söyleyen, her yere resmini çizdiği “balık ve
balık düşkünü” heycanlı, edebiyatçı, şair, sanat
akademi’sinde hoca, çoşkulu, konuşma dili hayranlık
uyandıran, kendine has, etkileyen sesi ve iyi şiir
okuyan, neşeli disiplinli, öğrencilerinin resim
yapmaları konusunda takip eden hatta hesap soran
ve genelde yere çömüp oturan alçak gönüllü bir
sanat adamı.
20.Yüzyıl Türk resim sanatının ve edebiyatının
yazar, şair donanımlı ressamı’nın asla satırlara
sığdıramayacağım renkli hayatını ve nasıl sanatçı
olunur fikrine kapılıp bir parça anlamaya çalıştım.
Hayatını okuduğum da umacıdan kokar gibi
yalnızlıktan korkan hep gel diyen ruh ve beden.
Birçok fotoğraflarında görüldüğü gibi dostlarının da
anlattığı, yere çömüp oturmaları gerçek özgüven,
kendine dönmeyi becermiş, dünyadan beklentisi
yok, sevmeyi seven, her şeyden hoşnut, verilecek
her şeye açık, hizmetçisi kendi sanatı, karşısındakine
tefekkür durması kuşkusuz, farkı olmadığının iması.
Bir süre hastanede yatar hastalığı kötüdür,
kendi şiiri “Önde zeytin ağaçları arkasında
yar / Mevsim sonbahar” 64 yaşında, Eylül ayı
sonbahırında 1975 ölür.
Yurt içinde ve dışında önemli müzelerde ve özel
koleksiyonlar da eserleri bulunmakta, Cumhuriyet
gazetesi, Milliyet sanat dergisi vb. dergilere yazı
makale eleştiriler, hikayeler, senaryolar, yurt içi,
yurt dışı, kişisel ve karma sergiler, onlarca şiir, hatta
onlarca toparlanamamış eserleri bulunmaktadır.
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Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı
GAD Kapanış Yemeğine ev sahipliği yaptı
Ender SAKİNTUNA

G

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı

ençler Arası Değişim programı yıllardır yönetim çevrelerimizin ilgiyle ve başarıyla
sürdürdükleri Uluslararası Lions’un önemli
programlarından birisidir. bu program çerçevesinde ülkelerin tanıtımının önemi yadsınamaz. Globalleşen dünyada her türlü elektronik haberleşme
imkanının ve yine elektronik ortamda yeni kişiler
tanımanın ötesine geçerek, yüzyüze tanışıp aynı
havayı teneffüs edip, ortak değerler oluşturmaya
ortam hazırlayan bu programlar, güncelliğini her
zaman muhafaza edecektir. Bu yıl da yurt dışından gelen ve ilgili komite başkanlarının takipleri
ile aileler yanında konuk edilen ve sonra kampa
alınarak ülkemiz güzelliklerini paylaştığımız konuk
gençlerimiz her gün farklı bir kulüp ev sahipliğinde çeşitli etkinliklerle kamp dönemlerini yaşayıp
final günü kapanış yemeğinde birarada olmanın,
yeni dostlar edinmenin mutluluğu ve bitişin hüznünün harmanlandığı bir yemek ortamında kamp
anılarını paylaşıp kendilerine sunulan anı materyallerini teşekkürleri ile aldılar.

«Kapanış Gecesi» ev sahipliğini Lions
Eğitim ve Hizmet Vakfımızın yaptığı
final yemeğinde Vakfımız Sekreteri Sn. C.
Cenk İÇLİ, Vakfımızın Saymanı Sn. Figen
MERCANOĞLU,Bölge Başkanları Sn. Haldun
ÖZBİLGİN, Sn. Orhan Mercanoğlu, Diyabet ve
Şeker Çocuklar Koordinatörü Sn. Nursel Sizgek,
Lions Kep Komite Başkanı (İç Anadolu) Sn.İnci
Erdem, GAD Komite Başkanı Sn.Vahap Göksu ve
Eşi, Ortadoğu Lions Kulübü Üyesi Sn. Tulsi Sizgek,
Ankara Ulus Lions Kulübü üyesi Sn. Osman
Kavukcu final gecesinde gençleri yalnız bırakmadılar.
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Kampa katılan, Francesco Brini Schwabe, Gianluca
Valenza, Camilla Colombi, Nicole Moglia, Angelica
Villanti - İtalya’dan, Natalia Jaworska, Stefan
Tomala - Polonya, Rosan van de Nobeleen Hollanda’dan, Frida Lübeck - İsveç›den, Louisa
Mares - Norveç’den, Essi Riikka Kalliosalo Finlandiya’dan, Ida Hoejrup Petersen, Katharina
Cecilia Madsen, Leo Sigurd Graens, Sofie Moller
Andersen, Astrid Horby Aller, Laura Harboe
Friis - Danimarka’dan ve yine Danimarka’dan
Uluslararası kamp görevlisi Maria JENSEN olmak
üzere, toplam 18 konuğumuz unutulmaz olduğuna
inandığımız anılar ile ülkelerine uğurlandılar.

TURKEY

Şehit Ailelerine
anlamlı ziyaret

Dostluk ve Fon
geliştirme

Ln. Ayşe ASLAN

Ln. Sibel OCAK

08/07/2014 Tarihinde Adana
Beş Ocak Lions Kulübü olarak
düzenlediğimiz ramazan
etkinliğinde Şehi̇t Ai̇leleri̇ Malulleri̇
Yardımlaşma ve Dayanışma
Dernegi̇’ne ziyarete giderek, 110
aile’ye gıda yardımda bulunduk.
Bu yardım aynı zamanda, Beş
Ocak Lions Kulübü 2014-2015
döneminin ilk aktivitesidir.

Yeni bir döneme başlarken durağan
geçen yaz dönemin de Şahinbey Lions
Kulübü olarak İskenderun Arsuz yazlık
beldesinde sadece hanımlara yönelik yaz
eğlencesi organize ederek, üyelerimizi
ve Lion dostu konuklarımızı bir araya
getirdik. Yaklaşık 250 misafirimizin
olduğu gecede eğlence hat safhada
olması katılan konuklarımızı ve bizleri çok
mutlu etti. Elde ettiğimiz geliri eğitime
katkı amaçlı kullanarak döneme güçlü bir
başlangıç yapacağız. Destek veren Lion
dostlarına ve tüm Lion’lara şükranlarımı
sunuyorum.

118-U Adana Beş Ocak Lions Kulübü Başkanı

118-U Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Başkanı
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Ümitköy Lions Kulübü
Temmuz 2014 Etkinlikleri
Ln. Ayşe TASLI

118-U Ankara Ümitköy Lions Kulübü Başkanı

KÖRLER VAKFINDA İFTARDAYDIK

4 Temmuz 2014 tarihinde KÖRLER VAKFINDA
40 kişilik iftar katılımı yaparak görme engelli
vatandaşlarımızla birlikte olduk. Sayın Kesim
Başkanımız Nilgün Keyvan ve eşi ,Kulüp
Üyelerimiz ve eşleriyle beraber Mübarek Ramazan
akşamında bizlere katıldılar.O akşam orada hep
birlikte olmanın hazzı çok farklı ve güzeldi.

GAD ÖĞRENCİLERİMİZE HOŞ
GELDİN VE YENİ DÖNEME MERHABA
MÜZİKLİ AKŞAM YEMEĞİ

20 Temmuz 2014 tarihinde GAD organizasyonu
kapsamında değişik ülkelerden gelen
öğrencilerimize hoş geldin ve yeni döneme
merhaba demek için müzikli bir akşam yemeğinde
Kızılay’da Mülkiyeliler Birliği Sosyal Tesislerinde
çok özel bir gece geçirdik. Mülkiyeliler Birliğinin
desteği çok anlamlıydı.
Gecemize katılarak bize güç veren ve renk katan
Genel Yönetmenimiz Zehra Gürol ,3. Kesim
Başkanı Ayten Sümer, 5. Kesim Başkanımız
Nilgün Keyvan, 19. Bölge Başkanımız Dilek
Kurt, Önce Göz Nuru AYKÜ. Tülin Arıkan ve
eşi, Çocuklarla İlgili AYKÜ.Reyhan Kayıran , KEP
Komite Başkanı Hülya Işıklı ve Kulüp Üyelerimiz
ve eşleri hep bir arada çok coşkulu ve unutulmaz
bir gece yaşadık
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BAYRAM ÖNCESİ 40 ÇOCUĞUMUZA
BAYRAMLIK GİYSİLER ALARAK
SEVİNDİRDİK

21 Temmuz 2014 tarihinde Kulüp Başkanımız
Ayşe Taslı ve Kulüp üyelerimizle Dr. Sami Ulus
Çocuk Hastanesinde idik.
Kulüp Üyelerimiz ve yardımsever dostlarımızın
desteğiyle ANKARA Dr. Sami Ulus Çocuk
Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören 40
çocuğumuzu bayram öncesi; bayramlık giysiler
alarak sevindirdik.
Hastane Yönetimi Sosyal Hizmetler bölümüyle
devamlı iletişim içinde olarak bu tür
aktivitelerimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz.
Çocuklarımızın sevincini paylaşmak, onlarla
birlikte olmak hayatımızı en anlamlı günlerinden
biriydi. Onların hayatına renk katabilmek,bizleride
çok mutlu etti.
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Ümitköy Lions Kulübü
Ağustos 2014 Etkinlikleri
Ln. Ayşe TASLI

118-U Ankara Ümitköy Lions Kulübü Başkanı

Ankara Ümitköy Lions Kulübü
olarak, Ağustos ayında da
gençlerimize moral vermek,
katkıda bulunmak ve hayatlarına
renk katmak için 20.08.2014
tarihinde Ankara Üniversitesi
Öğrenci Yurdu “Giysi Evi ”ne; 32
koli giysi bağışı yapılmıştır.

Ankara Ümitköy Lions Kulübü
üyeleri 24.08.2014 Pazar
günü Genel Yönetmenimiz
Zehra Gürol’un ve eşinin
onurlandırdığı, yeni döneme
güç kazanmak, yeni üyeleri
kaynaştırmak ve biraz da
kendi hayatlarına RENK
katmak amacıyla Gölbaşı
Şövalye Restoran da brunchta
buluştular.
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Ln. Şule AYNA

118-U Mersin Mezitli Lions Kulübü Başkanı
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Leo’ların “İşaret Diliyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”
Projesine Start Verildi…
Leo’ların Projesi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Toplu Olarak İşaret Diliyle
Okunması Yönüyle Türkiye’de İlk Olma Özelliğini Taşıyacak…
Proje Koordinatörü Tugay Cengiz: Hedefimiz Tüm Dünyaya Ulaşmak…
118-K Bursa Hisar Lions Kulübü

H

isar Lions Kulübü’nün katkılarıyla
düzenlenen ve İşaret Dili Tiyatro Grubu ile
Hisar Leo Kulübü’nün ortaklaşa yürüttüğü
‘İşaret Diliyle Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’
projesi hayata geçiriliyor. ‘Atatürk’ün İzinde
İlerleyen Türk Gençliği Hiçbir Engel Tanımıyor’
sloganıyla başlatılan proje, toplu olarak işaret
diliyle okunması yönüyle Türkiye’de bir ilk olma
özelliğini taşıyacak.
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Türkiye’de ilk
kez toplu olarak işaret diliyle okunacağı ve aynı
zamanda seslendirileceği projede 30 gönüllü isim
kamera karşısına geçecek. Bursa ve İstanbul’da
gerçekleştirilecek çekimlerde ünlü isimlerin de yer
alması hedefleniyor.
Mudanya İlçesi Göynüklü Köyü yakınlarında
yapılan ilk çekimlerde Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesi’nin ‘Muhtaç olduğun kudret’ kısmını Lions
118-K Yönetim Çevresi 2014-2015 hizmet dönemi
Genel Yönetmeni Nejat Yahya, ‘mevcudiyetinin
ve istikbalinin yegâne temeli budur’ bölümünü
de Lions 118-K Yönetim Çevresi Geçmiş Dönem

Genel Yönetmenlerinden Neşe Yıldırım işaret
diliyle canlandırırken, Hisar Leo Kulübü üyesi
gençler de koro halinde seslendirdiler.
Projenin amacına ilişkin açıklama yapan Hisar
Leo Kulübü üyesi ve İşaret Dili Tiyatro Grubu’nun
Proje Koordinatörü Tugay Cengiz, “Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesi’nin işaret diliyle topluca
okunması yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliğine
sahip bir projede yer almak gerçekten
gurur verici. Sürpriz olması yönüyle
isimlerini açıklayamayacağımız
ünlülerin de yer alacağı bu projede
asıl hedefimiz, tüm çekimler bittikten
sonra ortaya çıkacak filme İngilizce
altyazı ekleyip internet yoluyla tüm
dünyaya ulaşmasını sağlamaktır”
diye konuştu.
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Lions Quest
Değerli Lion Dostlarımız, TLV LQ İktisadi
İşletmesi yönetiminde. 118-E ve118-Y Yönetim
Çevreleri ortak koordinasyonu ile dönemimizin
ilk Lions Quest eğitimleri; 12 ve13 Ağustos
günleri yeni açılan TED Rönesans kolejinde iki
ayrı gruba, Eyüboğlu Okullarında ise okul öncesi
eğitim programı gerçekleştirildi.
TLV Lions Quest Eğitimler Koordinatörü 118E Lions Yönetim Çevresi koordinasyonunda
ve 118-Y Yönetim Çevresinin katkı ve
destekleriyle gerçekleştirilen eğitimlerin
sertifika dağıtım törenlerine 118-Y Genel
Yönetmen 1. Yardımcısı İsmet Özer Balta ve
118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmen 1.
Yardımcısı Yavuz Demirkan, PDG Sn. Rıdvan
Eyüpoğlu ile Görevli Lion dostlarımız ve
okul Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Önemli geri bildirimlerin alındığı bazı notları
sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Lions Sevgi Saygılarımızla.
Neşe Başak Güner
Ayşe Şima SUNDER SUNDER
118 Y Y.Ç.Genel Yönetmeni 118 - U Y.Ç. Genel
Yönetmeni
Öğretmenlerimizden……
27 Yıllık Özel Okul Deneyimimde birçok hizmet
içi eğitim ve seminere katıldım. Gerçekten
eğlenerek, öğrendiğim, ruhumda beynimde ve
kalbimde iz bırakan ender seminerlerden biriydi.
Eğitmenimizin kibar, saygılı, akıcı
Türkçesi,ve iyi niyeti beni derinden etkiledi.
Kendisine çok teşekkür ederim.
Lions Quest ile tanıştığım için çok mutluyum
Lions Ferdi olmak isteyen bir eğitimciyim.

Söylenecek tek söz harikaydı.Mesleğimde çok
yardımcı olacağını düşünüyorum
Yine mi eğitim diye geldim ama çok eğlenceli bir
zaman geçirdim...En beğendiğim söz** Burada
yabancılar yok, sadece tanımadığımız arkadaşlar
var oldu.
her yeni ortama girdiğimde aklımda olacak bu
söz..teşekkürler.
Bu programı sunan ve hazırlayan herkese teşekkür
ediyoruz.İki günde tüm arkadaşlarımla çok güzel
kaynaştım Biz güzel bir takım olduk.
Yaratıcı Drama Lideri olarak benzer çalışmalarda
bulundum, fakat bu programda farklı ve yararlı
yönlerini keşfettim. Hem kendi geelişimimde
hem de öğrencilerimin gelişiminde kullanmaktan
mutluluk ve onur duyacağım.
Rengin Damar Eğitimi
**The work shop was hands on with a lot of do’s
and not only *you would do this and that*
We were put into real situations which helped us
put ourselves into childrens shoes.
t was active and lively and lots of group work
well mannered and explanined and very
importantly timely well managed.. thank you
Rengin Hanım Program hakkında evet son derece
olumlu hisler içinde kaldım ama bunun %90
ı eğitmenimizle ilgili açıkcası Rengin Hanıma
Hayran kaldım. Pınar Sürenkök
14 Ağustos 2014
Eyüboğlu Okulları okul öncesi eğitim bölüm
eğitiminden.
Çok keyifliydi teoriden uzak,uygulamaya dönük
bir çalıştaydı ve verimli geçmesine vesile oldu
REHBERLİKTEN
Öğrencilik ve öğretmenlik hayatımda birçok
çalış taya katıldım fakat bu kadar keyif alarak
eğlenerek, öğrendiğimi hatırlamıyorum özellikle
keyifli anlatım için binlerce teşekkürler
başka eğitim alanlarında da paylaşımlarınız varsa
sizden bu bilgileri edinmeliyiz..
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Mersin Kilikya Lions
Kulübü Aktiviteleri

Ln. Pamir DİRİL

118-U Mersin Kilikya Lions Kulübü Başkanı

1-17 farklı ülkeden gelen 24 gencimizi
15 Temmuz’da Merkez binamızda
gerçekleştirdiğimiz Konuk Edici Ailelere Teşekkür
ve Kamp Açılışı Töreni’nden sonrasında, 26
Temmuz 2014 gününe kadar, Lions “İstanbul’un
Ruhunu Yakala 2014” Kampımızda başarı ile
ağırladık.

Mersin Kilikya Lions kulübü olarak 02.07.20014
tarih de Mersin Antakya Hatay sofrası
Restaurant’ında iftar yemeğimiz düzenlenmiştir.
İftar yemeğinin amacı: Birlik ve Beraberliğimizi
pekiştirmek ve bir bütün olarak hareket etme
kabiliyetimizi geliştirmekti. 39 katılımcı ile başarılı
ve güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiştir.

Yeteneklerinin sergilediği muhteşem Talent
Show Gecesi ile noktalanan ve Türk Kültürünü
yaşattığımız programımıza önemli katkılar sağlayan
destek veren Lions ve Leo Kulüplerimiz yanında
gece ve gündüz bizimle birlikte görevlerini
özveriyle yerine getiren Leo kardeşlerimize
teşekkür ediyoruz.
118 Y Yönetim Çevresi GAD Komitesi
Başkan: Ln. Çağla Tezer
Bşk.Yard.Ln. Serannur Sorguç,
Bşk. Yard. Ln. Serbülend Erdemirler
2-Selamiçeşme Lions Kulübü Geçen Dönem
Başkanı Sn.Nazmi Büyükakgül veAtalay Utkucan
Güre “Gülen Güray” Kütüphanesine öğrenci
servisinde kullanılmak üzere Fiat marka doblo
bir araba bağışını gerçekleştirdi.
Tayfun Yalazkan
Selamiçeşme Lions Kulübü Başkanı
3-Vaniköy Lions Kulübü, Yıllardır
hizmet verdiği, Başıbüyük Mahallesi’nde
ikamet eden başarılı öğrencilere sahip çıktı.
Göztepe ve Vaniköy Lions Kulüplerinin ortaklaşa
düzenlediği yemekte, öğrencilere çeşitli hediyeleri
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından
verildi.

22/07/2014 tarihinde Kulübümüz Ramazan
kolisi dağıtımı etkinliği düzenlenmiştir.Kulüp
üyeleri+Sponsor destekleriyle 37 adet koli
hazırlanıp, Mersin Sakatlar Derneği Başkanı ve
yönetimine teslim edilmiştir.
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Lions’a Yeniden Merhaba
Ln. Necdet DEMİRCİ

118-E İstanbul Ayasofya Lions Kulübü Kurucu Başkanı

İnançları ile güler yüzlerinden yayılan
umut hareleri ile “Birlikte Sevgi İle Adım
Attık, Hizmet ile Koşacağız.”; felsefesine
inancımızı,disiplinli bir biçimde, kulübümüzün
topyekün inançlı gönül desteği ile hedeflerimizi
gerçekleştirebileceğimize inancımız tamdır.
Hizmetlerimiz de, Etkin Lions, Güçlü Lions
anlayışını önce kulübümüzde sonra çevremize
yönelik aydınlanarak, aydınlatma mutluluğunu ve
onurunu taşıyacağız.

U

zun bir aradan sonra “Yeniden Lions
Yaşamı” içerisinde olmanın; büyük bir
sevincini yaşıyorum, yaşıyoruz

Geçmiş Dönem Uluslar arası direktörü; PID Sn.
Nesim LEVİ’nin daveti ile başlatılan çalışmalar,
9 Ağustos 2014 cumartesi günü yapılan “kuruluş
belge gecesi” ile hayata geçirilmiştir.
Artık bu yapı taşı Sn. Genel Yönetmenimiz A. Şima
SUNDER kabinesi ile adımlarını hızlandıracaktır.
Sevgili Ayasofya Lions Ailemin her bireyi ile iyi ki;
bu hizmet zincirinde birlikteyiz.
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Kuruluş gecemize kadar ve o anlamlı gecemize
gerek katılarak, gerek bildirimleri ve çiçekleri ile
onurlandıran başta Genel Yönetmenimiz olmak
üzere, MD bazındaki tüm Lion önderlerime
teşekkürlerim hiç bitmeyecektir.
İyi ki;varsınız,iyi ki; Ayasofya Lions Kulübü
kurucularımızla var olduk.
Yolumuz açık ve aydınlık olacağı inancı ile …
Lions Sevgilerimle.

30 Ağustos Zafer Bayramı,
Mersin’de Bulunan Lions ve Leo
Kulüplerimiz Organizasyonunda
Coşkuyla Kutlandı.

Berrin ÜNAL

118-U Yönetim Çevresi Basın ve Yayın Koordinatörü

En büyük Zafer’in ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı, 4. Kesim 15, 16 ve 17. Kulüplerimiz
organizasyonlarında, Mersin’de her biri farklı görkemde bir dizi etkinliklerle kutlandı.
Mersin Dalış Merkezi üyeleri ile Yönetim Çevresi Sekreterimiz Sayın Timurhan Ceyhan ve Yönetim Çevresi
Saymanımız Sayın Yaşar Demirci’den oluşan bir dalgıç ekibi, tekne ile adalara yapılan tur sırasında, su altında
dev boyutta Türk Bayrağı, Yönetim Çevremiz Flaması ile Kulüp Bayraklarını açarak “Zafer Dalışı” adı altında
muhteşem bir kutlamaya imza attılar.
Çevredeki diğer teknelerden halkın katılımlarıyla, marşlar eşliğinde yapılan kutlama bizler için bir gurur
kaynağı oldu.
Mersin Marina’da gerçekleşen “Zafer Kutlamaları” kapsamında ise Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve marşlar
eşliğinde, dev ekranda Atatürk Albümü sunuldu ve halktan çok sayıda kişinin katılımlarıyla, tango gösterisi,
Atatürk temalı balonlar, Türk Bayrakları ve Lions tanıtım broşürleri ile coşku içinde kutlamalar yapıldı.
Mersin Çamlıbel Leo Kulübü Üyesi Dostlarımız, Mersin Yelken Akademisi, Mersin-Kumkuyu Marina İşbirliği
ile Kumkuyu Marina’daki Brifing’in ardından “Zafer’e Yelken” açarak yelkenlerle muhteşem bir görüntü
sergilediler…
Gün boyu, karada ve suda, halkla bütünleşerek sürdürülen bu anlamlı ve
muhteşem etkinlikler, akşam gerçekleşen Zafer Balosu ile taçlandırıldı.
Etkinliklerin koordinasyonu 4. Kesim Başkanımız Sayın Şenay
Turan, Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri Koordinatörümüz Sayın
Abidin Erol, Bölge Başkanlarımız Sayın Keriman Diril, Sayın Sibel
Gelbul, Sayın Gülfem Özyiğit ve Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri
Güney Kulüpleri Komite Başkanımız Sayın Semih Sal tarafından,
organizasyonları ise Mersin’de bulunan Lions ve Leo kulüplerimiz
tarafından sağlanmıştır.
118 U Yönetim Çevresi, 30 Ağustos Zafer Bayramı 92. yılı
kutlamaları nedeniyle gündüz yapılan kutlamalara ilaveten, 4.
Kesim 15. ve 17. Bölge kulüpleri ortak aktivitesi olarak , Atatürk
fotoğraflarından oluşan projeksiyon gösterisi dev ekranda ,
Atatürk’ün sevdiği şarkılar, marşlar eşliğinde gösterime sunulmuştur.
6 çiftin yaptığı tango gösterisi gecemize renk katmıştır. Ayrıca Atatürk
temalı balonlar, Türk Bayrakları ve Lions tanıtım broşürlerinin dağıtımı
yapılmıştır.
Kulüplerimizin güç birliği ile gerçekleştirilen, 30 Ağustos Zafer
Bayramı etkinliklerimiz; halka açık alanda yapılarak tam
bir şölen havasında gerçekleşirken, aktivite esnasında
dağıttığımız Lions tanıtım broşürleri ile ayrıca Lions’un
tanıtımına katkı sağlamıştır.
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Türkiye
Körler Vakfı
Beraberliğinde...
Ln. Özge KİRAZ

118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

Ankara Çayyolu Lions
Kulübü olarak 20142015 Çalışma Döneminde
vakıflarımızı desteklemek
ve vakıflarımızın
düzenlediği aktivitelere
de olabildiğince katılımcı
olabilmek prensibini
benimsedik. Bu anlamda
da, Türkiye Körler
Vakfı’nın her yıl
geleneksel hale getirdiği
görme engelliler ve
ailelerine iftar yemeği
aktivitesine destek vermek
ve aynı zamanda da
bizlerden daha az şanslı
olan bu özel kişilerle
bir arada olabilmeyi de
amaçladık. Kulübümüz
olarak 14 Temmuz Salı
akşamı ortalama olarak
22 kişilik bir gruba iftar yemeği ikramımız oldu.
Bu özel akşamda yanımızda olan değerli vakıf
üyelerimize ve sevgili kulüp üyesi dostlarıma
sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

Bir dokunuşta, ihtiyacı olan tek bir kişinin bile
hayatına renk katabiliyor olabilmenin mutluluğu
ile..
“Renk Kat Hayata Kendine ve Dünyaya”
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Gençlik
Kampları
Ln. Özge KİRAZ

118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

U

luslararası Lions Kulüpleri Birliğinin
en önemli programlarından birisi olan
Gençler Arası Değişim kamp programı
ile düzenlenen Gençlik Kampları; Türk
gençlerimizin ve yabancı gençlerimizin bir
arada güzel dostluklar kurabilmelerine ve aynı
zamanda da, ülkelerin karşılıklı olarak kültürlerini
ve sanatlarını tanıtabilmeleri adına bir fırsat
yaratıyor.
Bizlerde Ankara Çayyolu Lions Kulübü olarak,
her yıl düzenli olarak organize edilen Gençler
Arası Değişim kamp programına destek olmak

TURKEY
amacı ile yabancı gençlerimiz için düzenlediğimiz
Kahvaltı-Brunch ikramımız ile Çukurambar
Liva Pastanesi’nde buluşma imkanımız oldu.
Keyifli anlara sahne olan kahvaltımızın ardından,
yedi ayrı ülkeden gelen ve 16-22 yaş grup
aralığındaki yabancı gençlerimizle birlikte,
Ankara Tabiat Tarihi Müzesi’ nde evrenin ve

dünya oluşumunun ilk başlangıcından başlayarak,
geçmişten günümüze kadar yaşanan değişimin,
tabiatın ve canlıların oluşumlarını anlatan tarihi
ve bilimsel bir yolculukla gezi programımızı
tamamladık. Ankara Çayyolu Lions Kulübü
olarak ülkemizin en iyi şekli ile tanıtımını
yapabilmek inancı ile Gençler Arası Değişim
2013-2014 Dönem kamp programına destek
olabilmenin mutluluğunun yaşarken, 24 Temmuz
2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz aktiviteye renk
katıp, katılımlarıyla bizlere güç veren Genel
Yönetmenimiz Sn;Zehra GÜROL’ a, 1.Kesim
Başkanımız Sn;Figen MERCANOĞLU’ na, GAD
Komite Başkanı Sn; Vahap GÖKSU’ ya, Leo ve
Gençlik AYKÜ’ su Sn;Burhan ESER ’e , Kulüp
Saymanımız Sn;Ülkü OKAN’ a, Sevgili Leo’ lara ve
değerli kulüp üyesi dostlarıma da ayrıca teşekkür
ve şükranlarımı sunuyorum.
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118-U Yönetim Çevresi, 26 Ağustos Büyük Taarruz
Yıldönümü’nde, Afyon/Kocatepe’den İzmir’e Uzanan
Bisiklet Turu Başlattı.

Zehra GÜROL

118-U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

26

Ağustos 1922 ‘de Türk topçusunun
başlattığı Büyük Taarruz’un bu
yıl 92. Yıldönümü… Diğer adı
“Başkomutanlık Meydan Muharebesi” olan
bu kurtuluş mücadelesinin, dünyadaki tüm
tarih kitaplarında adı “Büyük Taarruz” olarak
geçmektedir ve dünyada başka hiçbir savaşın
hatıraları “büyük” olarak nitelendirilmemiştir.
Zafere yolculuk ederken, Türkiye Cumhuriyeti’ni
kurarken büyük hayaller kuran kahramanları
dünya büyük kelimesi ile hatırlamaktadır.
Düşmana Anadolu’nun kapılarını açılmamak
üzere kapatan bu büyük savaş, geçmişin
geleceğimize nasıl yön verdiğini de tüm berraklığı
ile ortaya koymaktadır. Bu coğrafyada bizler
huzurla yaşayabilelim diye şehit olmuş vatan
kahramanlarının manevi huzurlarında saygıyla
eğiliyoruz.
118-U Yönetim Çevresi Lion ve Leo gönüllüleri
olarak, bu büyük günün 92. yılında hatırlamak
ve hatırlatmak, anlamak ve anlatmak üzere
Kocatepe’den - bu büyük mücadelenin başladığı
yerden- bir çoban ateşi yakarak Büyük Taarruz’un
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zorlu ve gururlu güzergahında 15 gün boyunca
devam edecek ve 9 Eylül’de İzmir’de Konak
Meydanı’nda sona erecek bir bisiklet turu
düzenlemek istedik.
Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu,
Afyonkarahisar Valisi, Garnizon Komutanı, Şuhut
Kaymakamı, Milletvekilleri, halktan geniş bir kitle
ve medyanın hazır bulunduğu resmi törende
118 - U Yönetim Çevremizi temsilen yer aldık.
Tören sonrasında, Sayın Bakanımız ile birlikte tura
start verdik. Tören ve start sırasında bizi yalnız
bırakmayan Geçen Dönem Konsey Başkanımız
Sayın Mehmet Yaman, Genel Yönetmen Vekilimiz
Sayın Selahattin Atan ile 118-U Yönetim Çevremiz
Görevlileri ve Üyelerine yürekten teşekkürlerimi
sunuyorum.
Turun ilk gününe üç bisikletlinin eşlik etmesini
organize eden 118-K Yönetim Çevresi Genel
Yönetmenimiz Sayın Nejat Yahya’ya ve
bisikletlilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.
Güzergahlar, Türk Ordusunun taarruz
istikametinde, ordu ile aynı gün ve saatte; acıtatlı olayların yaşandığı yerlerden, şehitliklerden,
kritik çatışmaların yaşandığı bölgelerden geçilecek
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şekilde düzenlenmiştir. Etaplar, Kocatepe,
Çiğiltepe, Yıldırım, Kemal Zafertepe Çalköy,
Gazi, Ulubey, Takmak, Yabaayak, Salihli, Adala,
Sardes, Kemalpasa/Belkahve ve İzmir olarak
belirlenmiştir. Günlük yaklaşık 60-70 km mesafeler
geçilerek toplam 880 km yol katedilecektir. Otel
bulunmayan yerlerde çadırlarda konaklama
yapılacaktır.
Turun tüm etapları Kavaklıdere Lions
Kulübümüz üyesi Sayın Osman Kutlu tarafından
projelendirilmiş ve etkinlik Ankara Kavaklıdere
Lions Kulübü’müz evsahipliğinde, 118-U
Yönetim Çevremiz sponsorları aracılığıyla hayata
geçirilmiştir.
Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri
Koordinatörümüz Sayın Z. Abidin Erol,
bisikletlilerimizin 15 günlük tur boyunca tüm
konaklama, yiyecek-içecek gereksinimleri için
sponsorların organize edilmesi, defalarca Afyon’a
seyahat ederek ön hazırlıkların tamamlanması,
tüm sağlık, güvenlik ve izin prosedürlerinin yerine
getirilmesi konularında gerçekleştirdiği son derece
titiz ve özverili çalışmalarıyla, bir görevi yerine
getirmenin çok ötesinde, hizmete adanmışlığın
bir örneğini sergilemişlerdir. Kendilerini yürekten
kutluyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Etkinlikleri Güney Kulüpleri Komite Başkanımız
Sayın Semih Sal’a ayrıca sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
Hazırlık çalışmaları için Afyon seyahatine bizzat
katılan Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri İç
Anadolu ve Kuzey Kulüpleri Komite Başkanımız
Sayın Nihar Balcı’ya katkı ve destekleri için en
içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Her karesi özel ve gurur dolu geçen etkinliği,
gece-gündüz fotoğraflayarak ölümsüzleştiren, katkı
ve katılımlarını esirgemeyen Ankara Dikmen Lions
Kulübü Üyesi Sayın Kazım Yazırlıoğlu’na yürekten
teşekkürlerimizi sunuyorum.
Birlikte olmanın gücünü, Ata’mızın izinde
olmanın gururunu bir kez daha yaşama olanağı
bulduğumuz etkinliğimize emeği geçen, katkı ve
katılımlarını esirgemeyen herkese ve özel olarak;
Her pedal çevirişte vatan topraklarımıza olan
bağlılığımızı bir kez daha vurgulayan 15
bisikletlimize çok özel teşekkürlerimizi, Lions
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mersin – Afyon arası mesafeyi yok sayıp hazırlık
çalışmalarına ve etkinliğe katılımları, katkıları ve
özverili destekleri için Atatürk ve Cumhuriyet
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