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LCIF hem Lion’lara
ve hem de diğerlerine
yardım ediyor
Joe Preston

Çeviri: Hülya Eksert

Uluslararası Başkan

Joni ve ben Lion’larız, ama biz aynı zamanda
ebeveyniz de. Geçenlerde Kenya’nın Nairobi
kentinde yaptığımız bir ilkokul ziyaretinde
sayıları 300’ü aşan cana yakın çocuğun görme
taramasından geçirildiklerini izlemek bizi oldukça
memnun etti. Sonrasında Joni ile birlikte bu
çocuklardan ihtiyacı olanlara gözlüklerini takdim
etme şerefine nail olduk. Çocukların mı yoksa
bizim mi daha fazla gülümsediğimizden emin bile
değilim. Sizler de gururla gülümseyebilirsiniz,
çünkü taramalar LCIF sayesinde gerçekleşmiştir.
Ve LCIF’in bu eşsiz hizmeti sizler gibi Lions’lar
sayesinde mümkün olabilmiştir.
Kenya’daki bu projeden neredeyse hiç
bahsetmek niyetinde değildim. LCIF hakkında
yanlış bir fikre kapılabilirsiniz. Kenya Büyük
ihtimalle sizlere yakın bir yer değil. “Ah evet
LCIF buradan çok uzakta bir yerde gelişmemiş
uluslardan birinin insanlarına yardım ediyor”
diye düşünebilirsiniz. Ben LCIF’in, yoksullaşmış
yerlerde yaşayan ve şiddetle ihtiyaç sahibi olan
insanlara gerçekten yardım etmiş olmasından
dolayı gururluyum. LCIF ile çalışmak suretiyle,
Lion’lar ihtiyaç sahiplerinin görme kabiliyetlerini
iyileştiriyor, bu insanları measles virüsüne karşı
koruyor, afetzedelerin yeniden ayakları üzerinde
durmalarına yardımcı oluyor ve daha nice görevler
görüyorlar.
Diğer yandan, Vakfımız gelişmiş ülkelerde
de milyonlarca insana yardım etmeyi sürdürüyor.
Hatta belki de sizin bulunduğunuz toplulukta
veya çok yakınınızda bir yerlerde aktif projeleri
bulunuyordur. Bir kaç örnek verecek olursak,
LCIF geçenlerde Kolorado’da yaşayan Lion’lara
Rocky Mountain Lions Göz Enstitüsüne görme
tarama cihazı almaları için 100,000 ABD Doları,
Ohio’daki Lion’lara engelli-girebilir çocuk parkını

donatmak için 75,000 ABD Doları, ve Toronto’daki
Lion’lara Lions Göz Bakım Merkezi’ne cihaz temini
için 100,000 ABD Doları mali destek sağladı.
LCIF, kulüplerin kendi başına
gerçekleştirebileceklerinden çok daha büyük
kapsamlı hizmetler sunabilmelerin sağlayan bir
Lions mekanizmasıdır. LCIF’i Lions modelinin
mantıksal bir uzantısı olarak düşününüz. Bir
kulübe katılmamızın arkasında, bizimle benzer
kafada insanlarla birlik olduğumuz takdirde
hizmetlerimizin daha değerli hale geleceği
düşüncesi yatar. LCIF’e destek vermemizin sebebi
de, fonlarımız ortak bir havuzda toplandığında
çok daha fazla artacak olmasıdır. LCIF aracılığıyla
biz diğerlerine yardım edenlere yardım ediyoruz.
Görevini yerine getirmekte zorlanan hükümetlere
veya sivil gruplara hizmet sunuyoruz ve
sunabiliyoruz.
Bu konuda LCIF hakkında yayınlanan tüm
hikayeyi okumak için lütfen birkaç dakikanızı
ayırınız. Bir Lion olmanın değerinden şüphe
duyuyor veya Lions hizmetlerinin kapsamını
ve neye ulaşmak istediği konularını tam
anlayamadığınızı hissediyorsanız, bu hikaye
Lion olduğunuz için gururunuzun kabarmasını
sağlayacak bir hikayedir. Gururumuzu
Güçlendirecek en emin yol, şüphesiz kim
olduğumuzu ve ne yaptığımızı daha iyi anlamaktır.
İşte size gülümsemek için iyi bir neden.

Joe Preston

Uluslararası Başkan
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Yüzyıl Kutlamasının
Gündeminde Üye Sayısı
Artışının Yeri
Joe Preston

Çeviri: Hülya Eksert

Uluslararası Başkan

Bu yüzyıllık etkinlik, çoğumuza çok şey ifade
edecektir - bir kutlama, bir anımsama, yeni bir
hizmet daveti. Bu etkinlik diğer yandan, üye
sayımızın arttırılmasıyla sağlama alacağımız hizmet
kapasitemizi ve yaşama gücümüzü harekete
geçiren dev bir manivela vazifesi de görecektir.
Üyelikler ekleyerek ve diğer insanlara hizmet
etmenin neşe ve tatminini keşfetmesi için fırsatlar
vererek Gururumuzu Güçlendirin.
Yüzyıllık kutlamanın bir parçası olan ve iyi
düşünülmüş Üyelik programımız, 1 Nisan’da
başlamıştır ve Haziran 2018 sonuna kadar
devam edecektir. Yeni üye ve kulüplere sponsor
olacak Lion ve Lions kulüpleri için yeni bir seri
teşvik edici ödüllerimiz bulunmaktadır. Yeni
üyelere sponsor olacak veya yeni kulüplerin
organizasyonuna ve bu kulüplerin yeni üye
girişleri yapmasına yardımcı olacak Lion’lar sınırlı
sayıda üretilen güzel rozetlere, sertifikalara ve
bayrak peçine sahip olacaklardır. Biliyoruz ki,

Fotoğraf: Dan Morris

O zamanlar farkına varmamıştım ama, ofisteki
bir iş arkadaşımın beni bir Lions toplantısına
davet ettiği günü hayatımın en muazzam
günlerinden biri olarak hatırlarım. Hayatım
sonsuza kadar değişmiş ve çok daha anlamlı
olmuştu, çünkü birisi benden Lion olmamı
isteyecek güven, öngörü ve cesareti göstermişti.
Bu ay, asırlık kutlamamızın bir parçası olarak,
sizlerden başkalarına Lion olmayı teklif etmenizi
isteyeceğim.
Lion’ların hizmet misyonunu yükseltecek gerçek
ödül üyeler arasında yayılan tatmin ve takdir
duygusudur. Ancak aynı zamanda Lion’ların
yeni üyelik gayretlerini doğru bir biçimde
onurlandırmayı da ihmal etmek istemiyoruz.
Bizler, hizmetimiz için teşekkür edilirken de keyif
alırız. Bu takdir nişanlarını Uluslararası Lions
Kulüp’ün dev bir teşekkürü olarak kabul ediniz.
Üyelik Ödül programının ayrıntılarını
Lionsclubs.org web sitemizde bulabilirsiniz.
Biliyorum ki, rica edildiği zaman Lion’lar daima
karşılık verirler ve yine biliyorum ki Lions’lar
birlikte daha fazla hizmet verebilmek ve
bordrolarına daha fazla hizmet eklemek adına
ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.
Hepinize keyifli yeni üye arayışları diliyorum!

Joe Preston

Uluslararası Başkan
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Yeni Okul Fırsatlar Sunuyor
Cassandra Bannon
Çeviren: Danyal Kubin, PDG

K

aynakların yetersiz, ancak
eğitimin çok değerli olduğu, Demokratik Kongo
Cumhuriyetindeki Kemba şehrinde yaşayan ebeveynler çamur
ve sazlardan tek gözlü bir okul
yaptılar. Bu kaba inşaat malzemeleri uygun değillerdi. Duvarlar dağıldı ve göçtü. Çatıdaki
boşluklardan yağmur suları içeri
girdi. Okuldaki pencere, sıra,
sandalye, wc’ler hasar gördü.
140 öğrenci mutsuz bir şekilde
ortada kaldılar.
Demokratik Kongo Cumhuriyetinde okuma yazma oranı
%30 civarında. Eğitimsizlik sadece okuma yazma değildi. Sağlık
sorunları başta olmak üzere
hayatın her alanında engel teşkil ediyordu. İtalya’nın Acqui
Terme Host Lions Kulübü üyeleri Kemba’daki ebeveynlerin
seslerine kulak verdiler. Kulüp,
Kinshasa Bondeko Lion’ları ile
işbirliğine giderek yeni bir ilkokul yapmaya karar verdiler.
Acqui Terme Host Lions Ku-

lübü üyeleri her birisi 12 derslikli iki blok, kütüphane ve idari
birimlerin yer aldığı bir blok ve
dinlenme birimlerinin yer aldığı
bir blok olmak üzere toplam
dört bloktan oluşan çok güzel
bir okul projesi hazırladılar. Lion’lar, proje için fon geliştirmek
için bir gala yemeği organize
ettiler ve diğer Lions kulüplerin
de destek aldılar. Acqui e Colline Acquesi, Cortemilia e Valli,
Nizza-Canelli ve Carpentras
Comptat Venaissin Lions Kulüpleri malzeme ve para desteği
sağladılar.
Bu çalışmalardan sonra Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği
Vakfı (LCIF)’na yeni bir okul
inşa etmek amacıyla 35,750 USD
Standart bağış için başvurdular.
LCIF’in en bilinen bağış türü
olan standart bağışlar 100,000
USD tutara kadar büyük ölçekli
insani çalışmalara fon sağlayabiliyor. Standart bağışlar ile genellikle altyapı ve malzeme ihtiyacı
sağlanıyor. Engelli merkezleri,
mobil sağlık üniteleri, tıbbi

ekipman, göz klinikleri, görme
engelli merkezleri ve gelişmekte
olan ülkelerdeki okullar bu fondan yararlanabiliyor.
Proje hazırlamak aktivitenin en kolay kısmıydı. Başkent
Kinshasa’nın 137 mil güneybatısındaki Kemba kentinin düzgün
bir yolu dahi yoktu. Yollar asfalt
değildir. Halk genellikle yürüyerek bir yerden bir yere gidiyordu. Nakliye işleri de çok zordu.
Ulaşım için en kolay yol nehir
yolu idi. Fakat Kemba’da yakın
bir nehir de yoktu. Bu nedenle
inşaat malzemeleri nehir yoluyla
yakın bir yere getirildi ve oradan kamyonlarla kente taşındı.
Lion’lar inanç ve inatla çalıştılar. İnşaat devam ediyor ve
yeni okul binaları öğrencilerle
öğretmenlere sağlıklı ve güvenli
bir yuva yaratmak üzere şimdi
yükseliyor. Bina betonarme olacak. Çatı artık akıtmayacak ve
duvarlar yıkılmayacak. Kapılar
ahşap olacak ve pencerelerde
jaluzi yapılacak. Öğrenci ve öğretmenlerin artık masa ve sıraları
olacak. Yeni okulda 240 öğrenci
eğitim görecek.
Okul inşaatı bittiğinde Acqui
Terme Host Lions Kulübünün
işi bitmemiş olacak; beş yıl boyunca okula kitap, defter, kırtasiye, kalem, çanta, vb yardımı
yapmaya devam edecekler. Teşekkürler Lions… Kemba artık
cehaletle savaşmak için Sağlam
bir kaleye sahip.

Kemba’daki yeni okul devasa bir gelişme.

LCIF Standart fonu için daha
fazla bilgi için http://www.lcif.
org/EN/Lions-center/grants/
standard.php adresini ziyaret
edin.
MART - NİSAN 2015
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Ln. Oya SEBÜK
Uluslararası Direktör

Sevgili Lion’lar, Leo’lar,
2013 Haziran ayında Hamburg Almanya ‘da
başlayan direktörlük görevim 2015 Haziran ayında
Hawai Honolulu’da sona erecek. Geçen iki senede
ülkemi, Lions’u ve Lions’da kadın olgusunu en iyi
şekilde temsil ettim. Eşimin olmaması nedeniyle
bana refakat eden kulüp arkadaşım Sümer Ergelen’ de eşlerin grubu içinde temsil görevini büyük
bir başarı ile götürdü. Hamburg’u takiben Ağustos
ayında Merkezimiz Chicago’da bir haftalık bir eğitim gördük. İlk Board Toplantısı Avustralya Port
Douglas’da dönemin uluslararası başkanı Barry
Palmer’in ülkesinde yapıldı. Dünyanın kargaşasından uzak bu kıtada kahkahası bol, keyifli insan-
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ların samimi ev sahipliği, olağanüstü güzellikteki
tabiat, daha sonra birkaç gün geçirdiğimiz Sidney
şehri, Aborginlerin diyarı, Alice Spring ve Red
Rock bizi büyüledi. Ekim sonunda Lions Avrupa
Forumu İstanbul’da MD 118 Lion’larının ev sahipliğinde başarı ile gerçekleşti. Uluslararası başkanımızı ve eşini Anzakların savaştığı Çanakkale’ye ve
İzmir Efes’e götürdük, bir hafta yoğun bir beraberlik yaşadık.
2013 senesinin ilk Lionistik gezisi görevlendirildiğim CEEI (orta ve doğu Avrupa Girişimi)
grubunun Prag’da yapılan iki günlük özel toplantısı oldu. Şubat ayında ise Afrika Konferansı için
Tunus’a gittim ve orada bir Kadın Sempozyumu
yönettim. Afrikanın kuzeyi, ortası ve güneyi arasındaki kültür farklarının oluşturduğu renkli yapısı,
genç Lion’ların heyecanı beni çok etkiledi.
Mart başında ikinci Board Toplantısı için Los
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Angeles San Diego ABD’ye uçtuk. İklimi ve tabiatı
ile Amerika’nın en güzel yöresinde gündüz kapalı
kapılar arkasında çalışıp, altıdan dokuza kadar
güzellikleri izleme şansı yakalayarak birhafta geçirdik. Mart sonun da ise Akdeniz Konferansı bu kez
Fas’da yine bir Afrika ülkesinde idi. Akdeniz Konferansının rengi ve coşkusu Akdenizi çevreleyen
ülke insanlarının sıcak kanlı oluşundan kaynaklanıyor. Avrupa Forumuna üye olmadıkları için gelmeyen pekçok Tunus, Fas, Mısır, Lübnanlı Lion’la
bu ortamda birlikte olunabiliyor.
Mayıs ayında ilk davet aldığım MD 109 İzlanda Konvansiyonu için Reykjavik’e uçtum. Sanki
Mars’a inmişcesine bir coğrafyada sıcak bir ilgi ile
ağırlandım. Konvansiyon öncesi kulüp görevlileri
eğitimi vardı. Ayrı ayrı her sınıfta her göreve uyan
mesaj verdim. Öğleden sonraki Konvansiyon Toplantısın da ise LCIF üzerinde durmam istenmişti.
Uluslararası Vakfımızı ve bağış alabilme imkanlaını
anlattım. Hemen bir sonraki hafta ise komşu ülke
D.132 Makedonya Üsküp Konvansiyonundaydım.
Türkiyenin uzantısı kadar bize yakın, Osmanlı döneminden eserlerle dolu bu şehirde kendimi evimde hissettim. Konuşmamı genel Lions Amaçları ve
hizmetleri üzerine yoğunlaştırdım MD 118 Türkiye
Ulusal Konvansiyonunda da konuk konuşmacı
olarak ağırlanarak ülkemin Lion’larını dünyadaki

Lions’la harita üzerinde tanıştırdım, üyelik ve hizmetleri konusunda dünyadan bilgiler ve haberler
aktardım.
Haziranda ilk dönemi noktalayacak olan Toronto, Kanada Konvansiyonu için uzun bir uçuş
geröekleştirdik. Bu kez Direktör olarak Türk delegasyonunun önünde yürürken göz yaşlarımı tutamadım. Gururlu ve mutluydum. Lions’da her anı
dolu ve yoğun çalışma ile geçen 38 senenin semeresini görmek bana nasip olmuştu. Aynı duyguyu
her gittiğim ülke Konvansiyonunda istiklal marşı
çalınırken daima hissettim.
Ekim başında Avrupa Forumu için Birmingham İngilterede MD 105 idim. Orada “Lions Kulüplerede üye çeşitliliğinin önemi” konulu bir
Workshop yönettim. Çok önemli ve daha sonra
çok kullandığım sonuçlar elde ettim.
Kasım başı ise 105NE İskoçya, Dumphries
‘de bir sonbahar konvansiyonuna davetli idim.
Kültürel kimliklerini yansıtan kıyafetler içinde
İskoçlar çok eğlenceli ve sıcak bir konvansiyon
yaşattılar bana. Benden Leo’lar ve Gençlik
Programları ve kadın üyeliği konusunda
konuşmam istendi. Lions’da değişimin önemini
vurguladım.
MART - NİSAN 2015

LION

7

TURKEY
Şubat’da CEEI toplantısı bu kez Varşova’da
idi. Soğuk ve buz nedeniyle sadece oteli görerek
döndükten sonra Mart sonunda Uluslararası Başkanımız Joe Preston ve eşi Joni Preston ‘u bir hafta
İstanbul ve Ankara ‘da ağırladık.
Mart ayında Akdeniz Konferansı için bu kez
Pescara, İtalya’ya uçtuk. Üzüm bağları içinde güzel
yemekler yiyip şaraplar içilen keyifli bir gezi oldu.
Bu sefer de son oturumu IP ile birlikte yönettik.
Döndükten sonra ise müthiş yoğun iki ay yaşamam gerekti. Zira Yönetim Çevreleri Konvansiyonları için kış başından davet edilmiştim.
Nisan’ın ikinci haftası Board Toplantısı Prag,
Çek Cumhuriyetinde oldu. Amerikalı direktörler
için bu Avrupa’yı görmek için bir fırsattı, keyfiniçıkarttılar, biz de bir bisküvi biblo gibi güzel ve
bakımlı Prag ‘da olabildiğince ortaçağ Avrupasının
özelliklerini soluduk. Bahar yenice başlıyordu, bir
haftada bütün ağaçlar ve çiçekler açtı. Toplantının
bittiği akşam Helsinki, Finlandiya D107N Konvansiyonuna uçtum. Genel Yönetmen bu sefer bir
hanımdı. Ancak Finlandiya da kadın üye sadece
%16. Bu nedenle kadın üyeliğinin önemi üzerinde
durmam istenmişti. O konuda esprili bir de film
oynatarak ilgilerini çeken bir konuşma yaptım.
Mayıs başı MD 118 Konvansiyonunda konuk
konuşmacı oldum ve o hafta sonu tekrar İtalya’ya
bu sefer D108IA3 Konvansiyonu için Torino yakınlarında ufak bir kasabadaydım.İtalyanlar beni
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Konvansiyon öncesi kabine toplantılarına da davet
ettiler. İngilizce yaptığım kouşmayı çok yeni genç
bir Lion hanım İtalyanca’ya çevirdi.İtalya kadın olgusuna biraz daha yakın, %19 civarında bir kadın
üyeliği var. Tüm kadınlar benimle resim çektirmekte yarıştılar, aynen bizim gibi resme meraklılar
ve çok sıcak kanlılar.
Mayısın son haftasın Belçika Brüksel D112B
Konvansiyonu Mechelen şehrindeydi. Konvansiyonlarını genel yönetmenin kulübünün olduğu
şehirde yapmak gelenekleri var. İlkbahar Konvansiyonları olduğu için her seferinde seçim de vardı.
Sadece İtalya’da iki aday rastladım. Bizdeki coşkulu
takdimler, müzik ve barko showunun hiçbir yerde
görmedim. Belçika %12 lik bir kadın üyeye sahip.
Dört Yönetim Çevrsinde hanım genel yönetmenler
olmuş ancak kendi kulüplerine davet etmek yerine
hanımlardan oluşan Lions kulüpleri kurmuşlar. 2017
senesine kadar %50 eşit üyelik hedefine çok güldüler. Türkiye de %54 kadın üye olması nedeniyle
erkeklerin Lion olmaya davet edilmelerini teşvik
ettiğimi söyleyince en büyük alkışı aldım.
İki gün içinde son Board Toplantısı için
Hawai’ye uçacağız, takiben de Konvansiyon olacak ve Temmuz da İstanbul’a dönüyoruz.
Sizilere iki senede yaşadığım devri alem seyahatlerini bir solukta anlattım. Satır aralarını doldurmak bir kitap olur.
İki senedir Yönetim Çevreleri ve Kulüpler

TURKEY

Komitesinde (Districts and Clubs Committee)
görevlendirildim. Ayrıca ilk sene kadın üyeliğini
teşvik amaçlı kurulmuş olan, Boardaki diğer kadın
direktörlerin bulunduğu Women Task Force’a ben
de katıldım, son sene Yönetim Çevresi ve Kulüpler Komitesinin Başkan Yardımcısı oldum, diğer
oluşum ise Aile ve Kadın Hareketi Komitesine
dönüştü, orada da başkan olarak görev yaptım.
CEEI grubunda çalışmak üzere görevlendirildim.
Kırgizistan ve Kazakistan daki iki Lions kulübünün
de coordinating Lion’u olarak atandım.
Kadın olgusunun çok teşvik edildiği bu dönemde genelde benden bu konuda konuşmam
istendi. Ancak ULKB’nin ve uluslararası başkanın
tüm önemli mesajlarını her fırsatta vermek başlıca
görevimizdi.
İlk sene Konsey Başkanlığı üzerinde yoğun
çalışılarak bu konuda bazı tüzüksel değişikliklere ön ayak olduk. Bu sene de transitional yani
iyi durumda olmayan yönetim çevrelerini uzun
vadede etkileyecek yeniden yapılanmayı (redistricting) daha sağlıklı zemine oturtan kararlar alındı.
Kulüplerin, yönetim çevrelerinin daha sağlıklı işlemeleri, başkanların, bölge ve kulüp başkanlarının
ödül kriterleri, seçilen yöneticilerin ve görevlilerin
onaylanması bu konulardaki anlaşamamazlıklar
hep komitemizce halledilmeğe çalışıldı. Resmi
olmayan dillere (Türkçe bunlardan biri) tercüme
için fon ayrılması sağlandı, bu konuda çok israrcı oldum. Your Club, your Way ve Blue Printfor
Stronger Club gibi iki çok önemli dokümanın
hazırlanıp Lion’ların kullanımına verilmesi Komitemizce sağlandı

Çok anlamlı ve güzel arkadaşlıklar geliştirdik.
Lions’la dünya benim için adeta küçüldü.
İki sene boyunca Board ‘da altı hanım Direktördük. Bu sene de bu daha azalacak artmayacak.
Ancak gelecek yıllar için bir kadın uluslararası
başkan hedefi konuşulmakta, dört hanımın ayak
sesleri var şimdiden.
Direktörlük masa başı çalışması çerçevesinde
zor bir görev değil. Profösyöneller yönetim görevini zaten üstlenmişler ve başarı ile götürüyorlar.
Ancak temsil görevi olarak çok önemi var. Gittiğiniz yerlerde, gördüğünüz her Lion’la konuşurken
Lions’u tanıtmak, kendinizi kabul ettirmek, söyledikleriniz ve duruşunuzla onları tatmin etmek, saygınlıklarını kazanmak durumundasınız. Hepsi ciddi
iş insanları, sizden duyduklarının değer olması gerekmektedir. Bu nedenle konuşmalarımı titizlikle
hazırlamaya özen gösterdim, Lions’u ve ülkemi en
iyi bir şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Yapabildiğimin, yapabileceğimin en iyisini yapmak başlıca
hedefim oldu.
Huzurlu ve mutluyum. Beni bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ederim. İki sene boyunca Genel
Yönetmenlerimden gelen her türlü sorunu çözümü
için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam
edeceğim. Artık sistemi daha iyi tanıyor, nelerin
olasılıklı olduğunu bilebiliyorum.
Hepinizi sevgi ile kucaklarım
Gönüllü hizmet etmek bir alışkanlıktır. Bir kez
kazanılınca ise bir ayrıcalıktır.
İnanın bana hayat bu ayrıcalığa değer.
MART - NİSAN 2015
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LCIF aracılığıyla, Lion’lar
Her Gün Her Şekilde
Hizmetinizde

Fotoğraf: Dan Morris

Cassandra Bannon
Çeviren: Hülya Eksert

Kansas’ta ve tüm dünyada LCIF, görmeyi iyileştiriyor ve körlüğü önlüyor.

Görmenin Korunması
Lion’lar insanların görme kabiliyetini çeşitli yollarla korurlar. LCIF olarak görme-koruma çalışmalarını, Lion’ların yetersiz hizmet alan topluluklarda
körlüğün ve görüş kaybının önlenmesi amacıyla
kapsamlı göz bakım sistemleri kurmasına ayni
zamanda kör veya görme engelli kişilerin bakımı
ile ilgilenmesine yardım eden Sight First gibi programlarla desteklemekteyiz.
Basit bir gözlük, bir çocuğun yüzünde büyük
bir gülücük halini alabilir. Net görmek, bir çocuğun daha iyi okumasına, spor faaliyetlerine katılmasına ve daha birçok şeye yardımcı olur. LCIF ve
Johnson & Johnson Vision Care Şirketleri (JJVCC)
kendi Sight for Kids ortaklık programları çerçeve10
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sinde birlikte çalışarak milyonlarca çocuğun daha
net görmesine ve yüzlerinde bir gülümseme belirmesine yardımcı olmuşlardır. Asya’da başlayan ve
yerel Lion’larca yönlendirilen Sight For Kids programı çerçevesinde organize olan JJVCC çalışanları
ve yerel ortaklar; yetersiz hizmet alan topluluklarda okul-bazında görme taramalarını yapacak
öğretmenlere göz sağlığı eğitimi vermek üzere göz
bakım uzmanları temin etmişlerdir. İhtiyaç anında, öğrencilerin yerel göz bakım uzmanlarına göz
tetkikleri, gözlük ihtiyaçları ve daha ileri tetkik ve
tedaviler ile takip ve kontrol için parasız ulaşması
sağlanmıştır.
LCIF ve JJVCC bugün Sight for Kids ortak
programını Kenya ve Türkiye’deki topluluklara da
hizmet verecek şekilde genişletiyorlar. Bu ülkeler

TURKEY
Afrika ve Avrupa’da Sight for Kids program hizmetinden ilk yararlanacak ülkeler. Asya Pasifik bölgesinde yetersiz hizmet alan okul ve topluluklarda 20
milyondan fazla çocuk Sight for Kids programından
yararlandı. Okul çağındaki çocukların temel göz tetkik ve tedaviye erişim ihtiyacı küresel bir ihtiyaçtır.
Bu genişleme sayesinde daha da fazla çocuk gereken göz bakım hizmetini almış olacaktır.
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın (LCIF)
yöneticisi olarak, vakfımızın 2013-2014 yılları
arasında yaptığı çalışmaların bazılarını dikkatlerinize
sunmaktan dolayı gururluyum. Bu raporla, sizlerin
nezaket ve şefkatleri sayesinde dokunduğumuz
yaşamlara ve bu yolda elde ettiğimiz başarı
öykülerine kısaca göz atmış olacağız. Bu öykülerden
çok daha fazlasını ise, önümüzdeki günlerde
Honolulu’da gerçekleştireceğimiz uluslararası
konvansiyonda sizlerle paylaşmayı dört gözle
bekliyorum. Bu başarılı yılda başkanlık görevi gören
Geçmiş Uluslararası Başkanımız Wayne Madden’i ve
Vakfımızı desteklediğiniz için hepinizi kutluyorum.

Barry J. Palmer
LCIF Yöneticisi,
Geçmiş Uluslararası Başkan

Gençliğe Destek
LCIF Lions Quest programında, ana okul çağından 12. sınıfa kadar olan öğrencilere karakter
eğitimi, akran zorbalığının önlenmesi, ilaç farkındalığı ve hizmet ederek öğrenme gibi eğitimler
verilmektedir. Lions Quest Programının bağımsız
bir değerlendirmesi Amerikan Araştırma Enstitüsü
(The American Institutes for Research) tarafından
Virginia Wood County’de 2013 yılında tamamlamıştır. K-5 dönemi öğrenciler için Büyüme Becerileri, 9-12. Sınıf arası öğrenciler için Ergenlik
Becerileri ve Aksiyon Becerileri gibi tüm program
alanlarında 1000 den fazla öğrenci değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, her dönemdeki öğrencilerin sosyal farkındalık, ilişki becerileri
ve akran ilişkileri bakımından kazanımlar elde ettiği gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, araştırmada yıkıcı
ve muhtemelen zarar verici davranış eğilimlerinde
azalmalar olduğuna da dikkat çekilmiştir.
Bu çalışma Lions Quest programının ne kadar
etkin olduğunu göstermekle kalmamış, ayni zamanda, LCIF ve Lion’ları gençliğin geliştirilmesi
konusunda en iyi uygulamacı konumuna taşımıştır. Lion’lar Lions Quest programlarının öğrenci ve
öğretmenlerin öğrenme ve gelişme bakımından
mümkün olan en iyi koşullara kavuşabilmesini
sağlamak üzere sadakat ve doğrulukla uygulandığını garantisidirler.

Fotoğraf: John Timmerman

İrlanda’da öğrenciler, Lions Quest sayesinde yaşam becerilerini geliştiriyor.

MART - NİSAN 2015

LION

11

TURKEY

Madden: LCIF Başkanı Madden bir çocuğu teselli ediyor.

Geçtiğimiz yılda Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfını destekleyen herkese teşekkür ederim. Günümüz hizmet dünyasında cömertliğiniz sayesinde
milyonlarca yaşama farklılıklar getiriyoruz. Bir
LCIF yöneticisi olarak yarattığımız etkileri ilk elden
görüyorum. Bu çok saygı duyulacak bir durumdur.
Gayretlerimiz sayesinde tüm dünyada güçlenen
topluluklar olduğunu görüyorum. Dokunduğumuz yaşam sahiplerinin yüzlerindeki gülümsemeyi görüyorum. Bu gülümseyen yüzler, Lion’ların ve
LCIF yaptıklarının bir anımsatıcısı olarak sonsuza
dek bende kalacaklardır.
Sizler; Bangladeş, Botswana ve Uganda’da kızamık
virüsüne karşı hayat kurtaran aşıları temin ettiniz.
Halyan Tayfunu felaketinden hemen sonra Filipinler’e ihtiyacı olan erzak ve umudu verdiniz. Lions
Quest aracılığıyla dünya üzerinde birçok çocuğa
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pozitif seçimler yapması için el uzattınız ve onları
daha sağlıklı yaşamlar kurmaya yönlendirdiniz.
Helen Keller’in izinden giderek göremeyen kadın
ve erkekleri ışığa yönlendiren SightFirst programı
ile milyonları görme probleminden kurtardınız.
Ortaklıklarımız bizlerin daha fazla insana erişerek
yardımcı olmamıza olanak sağlamaktadır. Carter
Center ile birlikte Kolombiya’da nehir körlüğü
(onkoserkiyazis) olarak bilinen körlüğün ortadan
kaldırılmasına yardımcı olduk ve böylece SightFirst inisiyatifimiz önlenebilir körlük konusundaki
hizmetlerini Etyopya, Mali, Nijer ve Uganda’yı da
kapsayacak şekilde genişletmiş oldu. Yine Johnson&Johnson Vision Care ile ortaklaşa yürüttüğümüz Sight for Kids (Çocuklar için Görmenin Korunması) programı çerçevesinde 20 milyondan fazla
çocuğa görme taraması yaptık ve Asya’nın ötesine
Kenya ve Türkiye’ye eriştik.
Lions Quest NoVo Vakfı’ndan okullarımızın ve
öğrencilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere
“sosyal ve duygusal öğrenim programı” geliştirmek amacıyla 300,000 ABD Doları tutarında bir
hibe temin ettik. Gavi, Vaccine Alliance (Aşı İttifakı), ile yaptığımız ortaklık aracılığıyla ile kızamık virüsüne karşı milyonlarca savunmasız çocuğu aşılattık ve bu sayede kızamık virüsüne karşı savaşta
30 milyon ABD Dolarlık hedefimize doğru oldukça
büyük adımlarla ilerlemiş oluyoruz.
Elbette, bunların hiçbiri siz olmadan mümkün
değildir. Birlikte gerçek hizmet dünyasını oluşturuyoruz. Bu rapordan, dokunduğumuz yaşamlardan
bazılarına ilişkin bilgiler öğrenecek ve birlikte yarattığımız olağanüstü etkiyi keşfedeceksiniz. Umuyorum ki, bu dokunaklı öykülerin hepsinin devam
eden desteklerinizle mümkün olabildiğini daima
hatırlayacaksınız.

Wayne A. Madden
2013-14 LCIF Yöneticisi,
Geçmiş Uluslararası Başkan
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Nepal’de bir Lion okul öğrencilerini aşılarken.

Kızamık Virüsü ile Savaş
LCIF, kızamık aşısına nerede daha fazla ihtiyaç
varsa orada erişim olanaklarını arttırmakta ve bu
şekilde tüm dünyada kızamık kaynaklı ölümlerin
azaltılması için hem gönüllü hem de mali yönden
destek sağlamaktadır. Bir Aşı Bir Hayat (One
Shot, One Life): Lions Kızamık İnsiyatifi aracılığıyla
Lion’lar kızamık’in sona erdirilmesi için uluslararası çabalarda gitgide artan bir merkes rol üstlenmektedir. 2013 yılında LCIF; aşı ihtiyacının en fazla olduğu yerlerde kızamık’e karşı milyonlarca çocuğun korunması için Gavi, the Vaccine Alliance
kuruluşu ile ortak oldu. Bu ortaklık sürecinde 100
milyondan fazla çocuğun aşılanması temin edildi.

ons Kızamık İnsiyatifi olarak 1 Milyon ABD Doları
hedefine ulaşmak için 30 günlük bir çalışma başlattık. Nisan ayında Lion Abhey ailesi ve Hindistan
Yeni Delhi Geçmiş Bölge Direktörü Aruna Oswal
tarafından denkleştirilen Kızamık bağışları 500,000
ABD Doları’na ulaşmıştır. Lion’lar kızamık mücadelesinde 1.3 Milyon ABD Doları’na ulaşmakla
kendi koydukları hedefi de aşmışlardır.

LCIF 2017 yılı itibariyle Gavi aracılığıyla aşıya
erişimin iyileştirilmesi için bütçesini 30 milyon
ABD Dolarına çıkarmayı hedeflemektedir. Mali
fonlar, Birleşik Kırallık Uluslararası Kalkınma Departmanı ve Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından
birleştirilecek ve toplamı 60 milyon ABD Doları’na
getirilecektir. Lion’lar aşı kampanyaları için bireylerin seferberliğinde de kilit rol oynamaktadır.
24-30 Nisan 2014 Dünya Bağışıklık Kazandırma
Haftası kutlamalarında LCIF - Bir Aşı Bir Hayat: LiMART - NİSAN 2015

LION

13

TURKEY

Lion’lar Filipinler’de Hajyan Tayfunu sonrası ailelere gıda temin ediyor.

Afet Yardımı Temini

Finansal Durum

LCIF Acil Durum Hibe programı, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla afet yanıtlama konusuna
angaje olan Lion’lara maddi katkı sağlar. Büyük
Felaket Hibeleri (Major Catastrophe Grants) programında ise etkileri nispeten çok fazla olan afetlere önemli miktarda fon temin edilir.

2013-14 mali yılında, Lions’lar, ortakları ve
arkadaşları LCIF’e 43.9 MilLion ABD Doları bağışladılar. Vakıf, toplamı 46.021.590 ABD Doları
olan 538 adet hibe verdi. Vakfın mali bilgilerinin
ayrıntısına web sayfamızdan lcif.org/resources/EN/
pdfs/lcif/financial_statement.pdf. adresinden ulaşabilirsiniz. LCIF’e inandığınız için çok teşekkürler!

Kasım 2013’de özellikle Filipinler’de büyük
hasara yol açan Haiyan Tayfunu, tüm Güneydoğu
Asya’yı vurdu. Yeryüzünü vuran en büyük fırtına
olduğu düşünülen bu tayfunda kasabalar tümden
mahvoldu ve bölgedeki milyonlarca insan ciddi
şekilde etkilendi, birçoğu evsiz kaldı. LCIF, yardım
desteği olarak Büyük Felaket Hibe fonundan önce
100,000 ABD Doları, daha sonra acil ihtiyaçlar
için 30,000 ABD Doları temin etti. Afet sonrası
Lion’ların dünya çapında düzenlediği bağışlarla 1
Milyon ABD Doları aşan yardımlar sağlandı.
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Yerel Toplulukların
Geliştirilmesi
İnsani yardım amaçlı sağladığı hibeler aracılığıyla LCIF, Lion’ların kendi yerel topluluklarındaki
yaşamsal kamu hizmeti sunan kurum ve programlarına destek çıkmakta ve mali kaynak oluşturmaktadır. Örnek olarak, Oregon Portland’da bulunan
Lion’lar, LCIF’in temin ettiği 5000 ABD Doları tutarındaki Uluslararası Yardım Hibesi ile görme kes-

TURKEY
kinliğini test etmek amacıyla duvar çizelgeleri ve
oto-refraktörler satın aldılar. Lions’lar Peru’da Lambayque Ciudad Evocadora Lions Club, Llampallec
Lions Club ve Lambayeque Ciudad Evocadora
Leo Club olmak üzere üç kulüple “Birlikte” (the
Together) adlı bir takım oluşturdular. Bu ekip
sağlık fuarları organize ederek görme ve işitme
taramaları yaptı ve Peru’da ihtiyaç sahibi bireylere
250 den fazla gözlük dağıttı. Portland Lions’ları altı
adet yerel Lions kulübünü oto-refraktörlerin doğru
kullanım ve operasyonu bakımından tasdik ederek, yerel Lions topluluklarının görme keskinliği
taraması işlevini devam ettirmesine olanak sağladı.

LCIF RAPORU
Mali Bilgiler
2013-14 mali yılında, Lion’lar, onların ortak ve
arkadaşları LCIF’e 43.9 Milyon ABD Doları bağışta
bulunmuşlardır. Vakıf, mali tutarı 46,021,590 ABD
Doları olan toplam 538 adet hibeyi onaylamıştır.
Vakfın geri kalan mali bilgileri aşağıdaki linkten
görülebilir: lcif.org/resources/EN/pdfs/lcif/financial_statement.pdf.
LCIF’e inandığınız için teşekkür ederiz!

2013-14 yılı Hibeleri
Görme Yardımı
Measles ve Rubella ile Savaş
Afet Yardımı Temini
Gençliğin Desteklenmesi
Toplulukların Geliştirilmesi

(ABD Doları)
13,087,642
7,595,573
1,276,000
1,982,539
22,079,836

Verilen Hibeler 2013-14

Toplulukların
Geliştirilmesi
$22,079,836

Göznurunun
Koruması
$13,087,642

Kızamık & Rubella
ile Savaş
$7,595,573

Gençliğin
Desteklenmesi
$1,982,539

Afet Yardımı
Temini
$1,276,000
MART - NİSAN 2015
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SANAT

Necla TUĞCU

118-U Ankara Ümitköy Kulübü

ÇEK CUMHURİYETİ
Yazar Kafka’nın şimdi müze olan evi aynalar, tüller objelerle siyahlar az sayıdaki fotoğrafları ile
zenginleştirilmiş durumda. Ünlü yazarın, uzun yıllar ülkemizde basımı yapılmamış bir çırpıda okuduğum “Dönüşüm” ve 1914-15 yıllarında yazmış
olduğu kısa “Dava” romanı, barok ve gotik panoromanın hakim olduğu eski kentte dolaşırken,
romanındaki davalı “K.nın” trajik ve aciz güçsüzlüğünü, küçümsenen aşağılanan akıl ve zekanın
vicdanla ilişkisini bitirmiş o ünlü mahkemesini…
mazeretsiz düşünüyorum.

M

itolojide 9. Yüzyıldan beri “Çek” lerin yaşadığı gotik, rönesans, barok ve 19. yy art
nouveau tarzı mimarisiyle Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag.
Elbe vadisinde yüzyıllar önce Kelt’lerin, Slav’ların
kenti, krallar döneminde metropol olmuş bu topraklar gaddar Alman işgalleri ve Sovyetlerin kırk
yıllık sosyalist yönetimi sonra, Slovakya ayrışma
yaşayarak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti olarak
demokrasilerini dünyaya ilan etmişler, demokrasiyi
hızla benimsemiş, 2004 yılında Avrupa Birliğine
girmiş milliyetçi bir ülke.
1995’de Türkiye’den arabamızla bir ay süren seyahatte Slovakya, Pilsen, Karlovy Vary kentlerini
gezmiş ve Prag da kalmıştım. 17 yıl sonra tekrar
arabayla gittiğim Prag ve büyük Atanın tedavi
olduğu, 2 ay kadar kaldığı Karlovy Vary kentinin
değişime uğradığını 1995 de ki sakin ve mutena
kentler kapitalizm etkisi, truzim, insan çeşitliliği ve
modern görsellikle birlikte epey değişim yaşamış.
Zamansal dönüşümü içine sindirdiği onlarca sanat
galerileri ile şehrin monoton ve asla bıtkınlık yaşatmadığı daha iyi görebildim.
Caddelerinde devasa ıhlamur ağaçları, Vitala Nehrinin nemi soğuk ve donuk rengi mutenalaşmış
kültürel dokunun kente sinmişliği ile birlikte, görselliğin insanla kritik ilişkisi hemen başlıyor.
Ünlü, çek yazar Kafka’nın kentinde “Prag sizi asla
bırakmaz. Bu ananın çok güçlü pençeleri vardır.”
sözleri aklımdan geçiyor.
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Yahudi olan Kafka’nın romanındaki K.nın, o dönemdeki hıristiyan engizisyon mahkemelerinde ki
kuşatıcı çaresizliğini hissedebilirsiniz.
2. Dünya savaşında Alman işgaliyle 350 binden
fazla Çekoslavak bunların 90 bine yakını yahudi,
naziler tarafından öldürülürler, 1945 Sovyetler Birliği ülkeyi ele geçiren, Alman faşizmine son verir
ve kendi rejimini ithal ederler.
Özgür varoluşun teslim olmayan sezgisi sanat,
iktidarla asla ilişkisi iyi olmamış, tutum ısrarcısı,
iktidarın daima potansiyel bozguncusu olarak görülmüş.
Ülkesi Alman işgali altında iken, çek olan sahne sanatları ressamı Alfonse Mucha uzun süre Paris de
yaşamış, ülkesinin o günlerdeki umutsuzluğu karşısında sorumluluk hissettiği için, doğduğu ülkesine
geri dönmüş.
Özgürlüğün düşmanlarına yüreklilikle içselleştirdi-
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tavırla etkili olacağına inandığı için, apolitik olmayan eserlerini sergilemiş, sanatçı ile uzlaşmayı hiç
düşünmeyen, paronayak egemenler çok kızmışlar.
Fanatik, militer tarzıyla yürekli sanatçı, gücü elinde tutanlar tarafından gaddarlık bayalılığında sorgulanması
onu çok sarsmış ve hastalığının da etkisiyle 1944 de
ölmüş.

ği duygularını yansıtmak istemiş Alfonse Mucha.
Mucha Mueseum in Prague, müzesinde sergilenen
tüm eserler sanatçı Alfonse Mucha’un.
Ülkesi bir vakıf kurmuş, bağışladığı tüm eserleri
burada sergileniyor, ilginç dekarasyon objeleri,
tiyatro afişleri, posterler, yağlıboya tablolar, heykellerin bulunduğu bir müze.

Karlovy Vary termal kentte büyük Atamızın kaldığı
oteli görmeye gittiğimiz gün, ne yazık ki ziyarete
kapalı idi. Yüzyıllardır mutenalaşmış bu termal
kent, yarım asırı aşan binalar ve kıymet bilirlilik,
doğanın korunmuşluğu, halen kullanılır oluşu ister
istemez ülkemiz de eski termal kentleri neden yok
etmeye çalışıyoruz ki diye düşünüyorum!!.. külliyen
yıkıp yok edip, modern oteller halinde kaplıcalar mı
yapmak gerekiyor!..hemen gözümün önünden çok
küçükken gittiğim, termal kasabamız Başkentimizin
Haymanasının şimdiler de harabe kentte dönüşmüş
olduğu aklımdan geçiyor.

Paris’de yaşarken ülkesinin iğrenç Alman işgali
ve boyunduruğu altında olması kurguladığı ülke
destanını, sınıfsal fark aidiyetini kurmaya çalışarak,
kişisel probleminin düşünsel tarihini zaman ötesinden o günlere denk düşürerek, Mucha “The Slav
Epic” Ulusal destanı diye adlandırdığı, on iki tablodan oluşan yapıtlarını tamamlamış, gün yüzüne
çıkarmış.
O dönem, 19. yy realistleri gibi eserlerinde gerçeğin deformasyonuna baş vurmadan gerçekci
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Uluslararası Lions Gençlerarası
Değişim Programı
Ln. M. Tanju ALP PDG
GAD Ulusal Komisyon Başkanı

G

Ln. Sema YAZGAN

(118 T) GAD Ulusal Komisyon Koor.

ençlerarası Değişim Programı (GAD), Uluslararası
Lions Kulüpleri Birliği çatısı altında Dünya gençlerine birbirlerinin kültürlerini daha yakından tanıma imkânı sağlayan
uluslararası bir Lions projesidir.

Bu proje, 1961 senesinden
bu yana yaklaşık 60 değişik
ülkeyi temsil eden onbinlerce
gencin Dünya’ya bakış açılarının
genişlemesini sağlamış ve onlara
Dünya vatandaşı olma imkânı
yaratmıştır.

Lions gençler arası değişim
programı Dünya genelinde, “Lions Gençlik Kampı” ve “Aile
yanı Misafirliği” olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir.
Bu proje kapsamında, her
yıl Temmuz ayında 17 – 21
yaşlar arasındaki yaklaşık 200
Türk gencini bu programdan
yararlandırıp yurtdışına göndermekteyiz. Aynı ay içerisinde her
yıl yaklaşık 200 yabancı genci
de ülkemizdeki Lions gençlik
kamplarımızda ve Türk ailelerimizin yanında misafir etmekteyiz.
Lions’un en önemli projelerinden olan GAD Programları
ülkemizde 32 yıldır başarı ile
temsil edilmektedir. Özellikle
1993-94 döneminden itibaren
altı Yönetim Çevremizde oluşturulan GAD Komitelerimiz çalışmalarını her geçen yıl etkinleştirerek devam etmektedir.
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Bu güne kadar 4000 civarında gencimiz Yurtdışında Uluslararası Lions GAD Programlarına
başarı ile katılmış ve yaklaşık
3000 yabancı genç bu program
çerçevesinde Türk Lion’su tarafından ülkemizin çeşitli illerinde
ağırlanmışlardır
Yurtdışına göndereceğimiz
gençler, merkezi sistemle hazırlanmış soru kitapçıkları ile 9
ayrı yerde, yabancı dilde yazılı
ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirdiğimiz sıralama sınavları ile belirlenmektedir. Yazılı
sınavda, gençlerimizin genel
kültür birikimleri; sözlü sınavda,
kendilerini ifade edebilme becerileri ölçümlenir.
Sınav sonuçlarına göre yapılan sıralama ile, gençlerin
gidecekleri ülkeler ve kamplar

belirlenir. Bu sınavlar önceden
duyurulmak suretiyle her yıl
Kasım – Aralık aylarında yapılmaktadır.
Yurtdışı Lions GAD kamplarına katılmak isteyen 17-21
yaşlarındaki gençlerimiz Lions
Kulüplerimiz aracılığı ile Yönetim Çevrelerimiz GAD Komitelerine her yıl Eylül-Ekim aylarında
müraccat edebilirler.
Lions gençler arası değişim
programı kapsamında yurtdışına
gönderdiğimiz Türk gençleri;
dünya görüşlerini geliştirerek,
uluslararası anlayış ve işbirliği
ile çalışma becerileri kazanmaktadırlar. Yurt dışına gönderilmeden önce tarafımızdan öğretime
tabi tutulan gençlerimiz, Türkiye’nin doğru tanıtımına da katkıda bulunmaktadırlar.
Diğer taraftan, yurtdışından
ülkemize getirilip, çeşitli illerimizdeki Lions gençlik kamplarımızda misafir edilen farklı ülkelere mensup yabancı gençler
için ülkemizin çeşitli illerinde
MART - NİSAN 2015
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(İstanbul, Ankara, İzmir Bursa,
Antalya) bu yıl 8 ayrı kamp düzenlenmektedir.
Ülkemizin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 6 Yönetim
Çevresi Federasyonu tarafından
kendi bölge sınırları içerisinde
düzenlenen bu kamplardan
118T Yönetim Çevresi Federasyonu’nun kampı 3, 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu’ kampının 1, 118-Y kampının 1 kere,
farklı yıllarda uluslararası “Top
Ten” listesinde 5 kez yer almışlar ve ödüllendirilmişlerdir.
Bu Türkiye gençlik kamplarının diğer ülkelerin gençleri
tarafından öncelikli tercih edilen
kamplar arasında yer almasında
rol oynamaktadır. Özellikle son
10 yılda 4 GAD kampımız Uluslararası arenada başarılı ödüllere
sahip olmuşlardır.
Ayrıca 118T Yönetim Çevresi
2004-2005 döneminde ilk defa
bir GAD Kış Kampı düzenlemiştir.
Bu kamplara gelen yabancı
gençler, kampın bulunduğu ilin
tarihi ve kültürel zenginliklerini
tanıdıkları gibi, ayrıca guruplar
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halinde yurt içi turlara da götürülmekte ve onlara ülkemizin
tarihi ve kültürel zenginlikleri,
turistik mekânları da tanıtılmaktadır.
Yabancı gençler için uygulanan programın aile yanı misafirlikleri aşamasında, sosyo ekonomik değerlerimizle birlikte örf
ve adetlerimiz hakkında da bilgi
sahibi olan, modern ve gelişmiş
bir ülke olduğumuzu bizzat
yaşayarak öğrenen bu gençler,
ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin doğru tanıtımında önemli
rol almaktadırlar.
MD 118 TÜRKİYE olarak
Uluslararası yapılan kamplar
içinde 8 kamp tertiplenmesi ile
Avrupa’da 3. Sırada olamanın
haklı bir memnuniyeti ve gururu
içindeyiz. MD 118 TÜRKİYE halen Avrupa’daki Lions kamp ve
Aile Yanı Programlarına katılan
ülkeler arasında genç gönderen
4.ncü ülke konumundadır
2015-2016 Çalışma döneminde yine bir ilke imza atarak MD
118 GAD kampı düzenleme çalışmalarını hazırlıyoruz.Bu kamp
tamamen bir Türkiye tanıtımı ve
gezi kampı olarak organize edi-

lecek ve 6 yönetim çevremizin
ev sahipliklerinde gerçekleştirilecektir.
Gençlerarası Değişim Programının Ülkemizde başarılı
olmasının en büyük etkenlerinden biri de bu işe gönül vermiş
yıllarca Ülke sorumlulukları ve
komite başkanlıklarını yürüten
gönüllü dostların yurt içi ve yurt
dışında yapılan toplantılara katılarak Ülkemizi en iyi şekilde
temsil ederek dostluklar kurarak
iyi tanıtımlar yaparak kontenjan
arttırımında yarar sağlamalarıdır.
Gençlerarası Değişim Programının Külüpler ve üyelerimiz
tarafından iyi anlaşılabilmesi ve
tanıtılması için özellikle tanıtım
toplantıları yapılması ve kulüplerin Uluslararası bu programa
daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.
Gençlerarası Değişim Ülke
sorumluları ve Komite Başkanları böyle bir görev için her zaman hazırdırlar.
GAD Ulusal Komisyonu olarak tüm Yönetim Çevresi kamplarımıza başarılar dileriz.
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Lions Uluslararası Kısa Film Festivali
Neşe Başak GÜNER (DG)
118-Y Genel Yönetmeni

M

ustafa Kemal Atatürk ’ün sevgisi ve düşünceleri ile aydınlanarak açtığı yolda
gösterdiği hedefe, barış içinde daha güzel
bir dünya için durmadan yorulmadan yürüyen ve
çalışan tüm Lion ve Leo’lar,
“Hizmette Altın Dönem” e anlam ve renk
kattılar.
Uluslararası Konvansiyon Toronto’da, Avrupa
Forumu Birmingham’da ve Akdeniz Konferansı
Pescara’da katılan Lion’larla ülkemizi temsil ettik
ve Lion dostlarımız tebliğler sundu. Türk Lion’ları
için tüm organizasyonlar oldukça başarılı geçti.
Uluslararası Başkanımız Joe PRESTON’nun “Strengthen The Pride” sloganıyla 2014-2015 Hizmette
Altın Dönemine başladık.
Kulüplerimiz bu yıl da “Küresel Hizmet”

programı ile uyumlu projeler olan, Gençler ve
gençlikle ilgili hizmetler, Göz Sağlığı (SightFirst),
Gıda yardımı ve Çevre olarak Uluslararası Başkan’ın dört ana hedefini gerçekleştirirken, kulüp
marka hizmetleri ile dönemimize özel hizmet projelerini de başarıyla gerçekleştirdiler. Ayrıca kulüplerimiz 1695 etkinlik bildiriminde bulundu.
Bunların arasında 747 hizmet “RAP” programı
ile ilgiliydi.
Uluslararası Lions Vakfı LCIF’e bağışta bulunarak “Melvin Jones Dostu” ödülleri de sahiplerini
buldu. Önemli isimler konuğumuz oldu ve Melvin
Jones dostu üyeliği medyada ve sosyal medyada
yer aldı. Uluslararası Barış Afişi yarışmasına kulüplerimizin sponsorluğunda 85 öğrencimiz katıldı.
Finale kalan 10 öğrenciler altınlarla ödüllendirildi.
Tüm Barış Posterleri merkez binamızda sergilendi.
MART - NİSAN 2015
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Yönetim Çevresi olarak “LİAY Adalet İlmen
Kız Öğrenci Yurdu”, iktisadi işletmemizin bünyesinde bu yıl da 108 kız öğrenciye hizmet vermeye
devam etti. Bu dönem “Liay Eğitim Bursu” kulüplerimiz tarafından 216 öğrenciye 10 ay boyunca
verildi. Lion’lar sadece burs vermeyle kalmadı ve
öğrencilerimizin gelişimlerine önemli katkılar sağlayarak sosyal yaşamlarına renk kattılar. Bir çok
aktivite ve gezilere katılmalarını sağladılar.
“Maltepe Belediyesi Liay Gençlik Yaşam Merkezi” madde bağımlığından arınmış gençleri hayata kazandırmak amacı ile Alzhimer Gündüz Bakım
evi merkezi yerinde Mayıs 2015’te hizmete açıldı.
Göztepe Medeniyet Hastanesi “Yeni Doğan
İşitme-Tarama Kliniği” LCIF katkıları ile Haziran
2015’te hizmete açıldı.
22
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Kanserli Çocuklar Aile Evi ana projemiz için
çok önemli çalışmalar gerçekleştirerek Maltepe
Belediyesi yönetiminden arsa tahsisi gerçekleştirdik. Federasyonumuza tahsis edilen bu yerde
inşaat Kaçuv Vakfı tarafından iki yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.
LCIF katkıları ile yapılmış olan Lions İlk Okulu,
bu yıl önemli tadilat geçirdi. 118 U ve 118 T Yönetim Çevrelerimizin önemli katkılarını da alarak
118 Y Yönetim Çevremizin görevlileri tarafından
Kulüplerimizin çok önemli katkıları ile tadilatı ve
donanımı kısa sürede gerçekleştirildi ve Uluslararası Başkanın ziyaret programına açılışı yetiştirildi.
Lions felsefesinin en temel koruma ve yaşatma
değerlerinden biri olan Doğaya;
Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile 2000
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ağacı 2 Fidan projesi kapsamında eğitim alan İlk
Okul çocuklarımızla Lion’lar birlikte diktiler. Nisan
ayında Lions İlk Okulunda Çevre konulu yarışmalar açıldı. Kulüplerimiz altın ödüller dağıttılar.
Çocuklar Üşümesin Projesi Kapsamında 1600
takım atkı ve bereleri ihtiyaçlı kadınlarımıza ürettirerek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ilettik.
Sesle Kitap projesini Kulüplerimiz üç ayrı kitabı
okuyarak görme engelli ve burslu öğrencilerimize
ulaştırdı.
Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Kısa Film yarışması muhteşem finali ile hafızalarda iz bıraktı.
Sahne Senin projesi üyeler arası samimiyeti
güçlendirirken oniki gazetede ve sosyal medya da
sinema sanatçılarına verilen ödülleri ile yer aldı.
Halkla İlişkilere verdiğimiz önemle 33.Uluslararası Kitap Fuarındaki stantta 350 Lion arkadaşımız
dokuz gün ve Tüyap Sağlık Fuarında dört gün boyunca aralıksız görev yaparak Lions’un tanıtımına
destek verdi. Web sitemiz ve Facebook sayfamız
önemli sayıda ziyaret aldı.
Üyelik ve üyeliğin korunması çalışma dönemimizin en önemli konularındandı. Lions Kilercibaşı
Köşkünün daha sağlıklı kullanılması için yapılan
önemli tadilat sonrası, Merkez binamızda tüm Lions ve Leo Kulüp lerimizi ayrı ayrı davet ederek
üyelerimize önemli olduklarını hissettirerek sohbet
toplantılarını Genel Yönetmen Yardımcılarımla birlikte gerçekleştirdik.

Leo Kulübümüzü Kozyatağı Lions Kulübü sponsorluğunda 41 gençle kurduk.
Hizmette Altın dönemin , İstanbul Altın Lions
Kulübünü de Dalyan Marina Lions Kulübü sponsorluğunda 32 yeni ve genç üye ile kuruluşunu
gerçekleştirdik. Yönetim Çevresi olarak halen 5
yıllık ortalamanın oldukça üzerinde bir üye artışı sağlanmış olması üyeliğin gelişmesi yönünde
memnuniyet vericidir.
Çalışma dönemine üyelikte sağlıklı artış diyerek başladık. Dönem içinde vefat eden Hıfzı Arat
Genel Yönetmenimi ve Lion dostlarımızı rahmetle
anıyor ailelerine sabır diliyorum.
Leo Kulüplerimiz önemli sayıda üyelik artışının
yanı sıra mükemmel hizmetlere imza attılar.
Üye kazanmanın bilimsel bir takım yöntemleri
olsa bile, her kulüp kendi iç dinamiği doğrultusunda üye kazanmanın yollarını aramalı, aralarına
yeni katılan üyelerle yeni hedeflere ve önerilere
olumlu bakmalıdır.
Merkez binamızda “Lions Kadın Danışma”
biriminde kurslar düzenlendi. Beceri kazandırma
çalışmaları ile“Lions Ata Evi”nde 1000’i aşkın kişiye
sertifika verilirken, okuma yazma öğrenen kadınlarımız her ay okudukları kitapların yazarları ile
tanışıp tartıştılar.
Bu yıl “Kelebek Kadın Projesi” kapsamında
Koordinatörümüzün danışmanlığında,

Motivasyon anlamında önemli geri bildirimler
aldık.

Kulüplerimiz mahalle muhtarları ile organizasyonlar yapılarak 1500 kadını bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Tüm Lions ve Leo Kulüplerimizi teker teker
ziyaret ederek küplerimizin içini daha iyi tanıma
fırsatı bulduk.

Her yıl olduğu gibi, öğrencilerimiz, Lions Ata
Evinden bir grup kursiyer hanım ve Lion’lar olarak
birlikte Atamızı Anıtkabir’de ziyaret ettik.

Sekiz ay boyunca Cumhuriyet Değerleri Komitemizce “Köşk Sohbetleri” organize edildi. Sanat,
Bilim, Siyaset,Tarih ve Sosyal Medya konularında
önemli konuklarımız oldu. Konukların söyleşileri
üyelerimizin arasındaki samimiyeti arttırdı.

Kulüplerimiz, Pilot Okullarımızda sağlık, trafik,
doğal afetler, bağımlılıkla mücadele ve çevre konularında bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Genç bir bakış açısını benimseyen ve gelecek
vizyonunu gençliğin dinamizmi üzerine kurgulayan dönemimizde 27 kişilik İstanbul Poyraz
Kampus Lions Kulübümüzü genç bir Lions Kulübü
olan Zirve Lions Kulübü sponsorluğunda kurmanın onurunu Şubat 2015 de yaşadık. Nisan 2015’te
ise Leo Kulüplerimize yeni katılan İstanbul Güneş

Lions ve Leo Kulüplerimiz, dönem boyunca
bir çok İlçemizde İlk Öğretim okullarında Atatürk
köşeleri, kütüphane tefrişleri ,ana sınıfı tefrişleri ve
öğrencilerin diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirdi.
100. Yıl Hizmet Projeleri kapsamında Ocak ve
Mayıs aylarında Kesim Başkanlarımın Komiteleri
önderliğinde Kulüpleri ile çeşitli hizmet aktiviteleri gerçekleştirildi. Ayrıca Kulüplerimizin önemli
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destek ve katılımı ile Ocak Ayında Türk Kızılayı
ile birlikte “Hoş geldin Bebek “ projesini, Mayıs
ayınızda ise 100 Yıl Hizmetlerini Özgürlük Parkı
“ ÇOCUK ŞENLİĞİ” aktivitesi ve “Engelliler futbol
Turnuvası”nı Fenerbahçe Futbol Kulübü ile gerçekleştirdiler .
Hayvan haklarını koruma çalışmalarını ise Lion
ve Leo’larımızın birlikte yarattıkları destekle bir
çok canlıyı koruma altına alırken onlara destek
sağladık.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıldönümü’nü, 15 Kasım 2013 tarihinde Yönetim Çevremiz üyeleri ve KKTC Kulüpleri üyeleri ile Lefkoşa’da kutladık. KKTC Lions Kulüpleri kuruluşda
önemli katkı sağlayan Sayın Hakkı Atun’a Melvin
Jones üyeliği ödülü takdim ettik. Törenlere ve Kulüplerimizin “İkiz Kulüp” aktivitelerine katıldık.
Lions Engelliler okulumuzda gerekli tadilatların
yapılmasını kulüplerimiz dönemin başında sağladı
ve kulüplerimizin yoğun hizmetleri dönem boyu
devam etti. Muhteşem mezuniyet töreni ile belgelerini çocuklarımıza kulüplerimizin desteği ile verildi. Akıllı sınıflara Bilgisayar ve Barko makineleri
bağışlarını da bu yıl gerçekleştirdik.
Dönem içinde Lions koromuzu dinledik ve
Lions tiyatromuzu izledik. Her iki komitenin
sponsorluğunda Devlet Konservatuarı öğrencileri
olan Balet üç gencimizi Indianapolis’te yapılan
“Performance Title” ve “Perfonmance RunningTime” yarışmalarına katılmak üzere yolladık.
Baletlerimizin biri Dünya yarışmasına katılmaya
hak kazandı.
Merkezimizde üyelerimizle bir çok paylaşımların yanında Uluslararası Başkanımız Joe PRESTON
ve eşini ağırladık. Takı sergisi ve Kaftan defilesi ile
Türk sanatını tanıttık. Kulüplerimiz ve üyelerimizin
burs fonu bağışlarının simgesi olan altın ve gümüş
plaketleri Uluslararası Başkanla birlikte bağışçılarımız panoya astılar.
Liay Engelli Okulumuza ve Lions İlk Okulumuza Başkanım ziyaretleri sırasında kulüpler önemli
hizmetlerini gerçekleştirdiler.
27 Şubat 2015 tarihinde Yönetim Çevremiz ev
sahipliğinde İstanbul Büyük Kulüp salonlarında
beşyüz kişilik katılımla gerçekleştirilen Baloda
Uluslararası Başkan, Uluslararası Direktör, Konsey

24

L I O N LIONSTURKIYE.ORG

Başkan ve görevlilerimizi ağırladık. Kulüp Başkanlarımın önemli destek ve katılımı ile gerçekleşen
toplantımız başarı ile geçti.
MD 118 33. Ulusal Konvansiyonu Yönetim
Çevremizinin ve Dalyan Marina Lions Kulübümüz
ev sahipliğinde ayrıca katkı sağlayan üyelerimizin
destekleri ile başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık.
Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcılarımla
uyum içinde bir yıl geçirirken, ilk kez Bölge Başkanı görevi yapan 16 Bölge Başkanım dönemin
başarılı geçmesine katkı sağladılar. Kulüplerimize
ve üyelerine huzurlu bir çalışma dönemi ortamı
sağlamak için tüm kabine görevlisi dostlarımla birlikte çalıştık.
Merkezimizde yapılan tüm çalışma ortamlarında her anlamda severek hizmet veren merkez
görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Bu dönem gerçekleşen yüzlerce hizmetin sahipleri Kulüp Başkanlarım ve üyelerine, kulüpleri
hizmetlerinde yönlendiren Komite Başkanları ve
Yardımcılarına, Kesim Başkanlarıma, Koordinatörlerime Çalışma Grubuma, Sevgili Sekreterime ve
Saymanıma ekiplerine, Genel Yönetmen Yardımcılarıma ve deneyimleriyle her zaman yanımızda
hissettiğimiz geçen ve geçmiş dönem Genel Yönetmenlerime binlerce teşekkürler.
Sevgili Kardeşim Zehra Genel Yönetmenimin
her geçen gün özlemi artarken kendisi ile paylaştığım Genel Yönetmen hazırlık çalışmalarımız ve
paylaşımlarımız unutulmaz..
Nur içinde yat Zehra Genel Yönetmenim!
Hazırlık dönemleri dahil unutamayacağım bir
üç yıl geçirdiğim 2014- 2015 Konsey Başkanım Sedat Töktürk’ün dostluğu ve anlayışı ve tüm desteği
için, Genel Yönetmen arkadaşlarıma dostlukları ve
paylaşımları için, Konsey Sekreterim ve Saymanıma destekleri için çok teşekkür ediyorum.
Hizmette Altın Dönem’in Genel Yönetmeni
olarak göreve başladığım ilk günden bu güne kadar gösterdiğiniz dostlukların ve yaşattığınız tüm
güzelliklerin bilincinde olarak hepinize sonsuz
teşekkürlerimi sunuyor, sizleri sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
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Koza Lions, Şubat
Ayı Toplantısında
İnavosyon Kavramını
Gündeme Aldı
118-K Genel Yönetmeni

K

oza Lions Kulübü, Şubat ayı toplantısında
D’oliever Doster markasının yaratıcısı
Sevtap Doster’i konuk etti.

Altın Ceylan’da gerçekleştirilen toplantıya Koza
Lions Kulübü Başkanı Ayşe Güney ve kulüp
üyeleri katılırken, Sevtap Doster de D’oliever

Doster markasının kuruluş amacını ve geldiği son
nokta ile ilgili bilgileri katılımcılara aktardı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Koza
Lions Kulübü Başkanı Ayşe Güney, inovasyon
kavramı üzerinde durarak, “Günümüzün hızla
değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek
için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve
üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri
ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve
yenileme işlemi inovasyondur. Bu düşüncelerle
Sevtap Doster’i geliştirdiği inovasyondan dolayı
tebrik ediyorum. Koza Lions Kulübü olarak,
yenilikçiliği her zaman takip ediyoruz. Türkiye
ekonomisine değer katan herkese desteğimiz
tamdır. Özelikler bayanları inovatif ürünler ile
piyasada yer almalarından büyük bir kıvanç
duyuyoruz” diye konuştu.

Doster, “Zeytin yıllar boyunca kutsallığın, barışın
ve asaletin simgesi olmuştur”.
D’oliever Doster markasının kurucusu Sevtap
Doster de, konuşmasından önce organik ürün
vurgusu yaparak, “Zeytin ağaçlarından üretilen
mutfak gereçleri ve ev aksesuarları üretimi

yapıyorum. İş fikri bundan tam 1 yıl öncesinde
oluştu. Zeytin ağaçlarının hasat zamanlarından
sonra kalan gövde ve dalları sadece yakacak
olarak kullanılıyor. Oysaki zeytin yıllar boyunca
kutsallığın, barışın ve asaletin simgesi olmuştur.
Bende bu yola çıktığımda insanlar için doğal
ürünler ortaya koymak istedim. Bu bir yenilik
çünkü ülkemizde bu işi kurumsal olarak hiç kimse
yok. Doğal ürün kullanmaya çok ihtiyacımız var.
Şuan etrafımızdaki çoğu ürün kimyasal içeriyor.
Bu yüzden markamı dünyaya yaymak istiyorum.
Bursa gibi zeytin yoğunluğuyla kendini dünyaya
ispatlamış bir yerde olmamdan dolayı da kendimi
avantajlı hissediyorum” dedi.

25

TURKEY

Ankara Ümitköy Lions Kulübü 2014-2015
Hizmet Dönemi Ekim Ayı Aktiviteleri
Kulübümüzden Haberler
KULÜBÜMÜZ TİYATRO’DA

Kulübümüz Ekim ayında tiyatro sezonun
başlaması nedeniyle sezonun açılışını, Altındağ
tiyatrosunda sergilenen “KUAFÖRDE BİR GÜN”
oyunu ile yapmıştır. Kulüp Başkanımız Ayşe
Taslı’nın toplu bilet almasıyla seyretme şansını
bulduğumuz oyun, sezonun banko oyunlarından.
Amacımız, barış dili olan tiyatroya,
sanat’a,sanatçıya ve eğitimle ilgili projelere
destek olmak hep birlikte bu coşkuyu
yaşamak,kendimize,hayata ve dünyaya RENK
KATMAK tır.

YÖNETİM KURULUMUZU, OMURİLİK
FELÇLİLERİ DERNEĞİ KAFESİNDE
YAPTIK..

Hayata farklı taraftan bakmak,bizden daha az
şanslı olanlara destek olmak amacıyla , kulüp
başkanımız Ayşe Taslı’nın önerisiyle Ekim Ayının
Yönetim Kurulu toplantısını OMURİLİKFELÇLİLERİ
DERNEĞİ KAFESİ’NDE yaptık.Daha sonraki
tarihlerde buradaki restaurant’ta daha geniş çaplı
bir aktivite yapmaya karar verdik.
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ANKARA ÜMİTKÖY LİONS KULÜBÜ
İKİNCİ PATCH ‘i ALDI
“E-CLUBHOUSE “patch’imizi aldık…
Kulüp başkanımız Ln.Ayşe Taslı ve 1.Başkan Yrd.
Yonca Kosif ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu
Uluslararası lions kulüpleri birliğinin bu yıl açtığı
e-clubhouse sitesine kaydımızı yaparak web
sitemizi açtık.Bu nedenle “e-club house” patch
‘i bayrağımıza renk katacak.Bütü aktivitelerimiz
e-clubhouse sitemizden izlenecek.

BÖLGE TOPLANTISINDAYIZ…

Bölge Başkanımız Sayın Ln.Dilek Kurt’un bölge
kulüpleriyle toplantısını Turuncu Kafede yaptı.
Ümitköy,Esat ve Çınar kulüpleri başkanları ve
sekreterleri katıldı.Ortak hedefler ve yapılacak
projeler konuşuldu.Bu toplantıya Kesim
başkanımız Sayın Ln. Nilgün Keyvan da katıldı.
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CUMHURİYET KONSERİNDEYDİK..

Yürekleri birleştiren,aralardaki sınırları
kaldıran ,insanlığın ortak dili MÜZİK..Emek
lions kulübünün düzenlediği Devlet Opera
sanatçılarının performansı büyüleyici idi .Kulüp
Başkanımız Ayşe Taslı ve üyelerimizin katıldığı
CUMHURİYET KONSERİ bir müzik şöleni
niteliğindeydi.Her şey mükemmeldi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DUVARLARI
BOYAMAK…HAYATA RENK KATMAK..

KULÜBÜMÜZ “ RENK KAT ZAMANA”
DRAMASININ PAYDAŞLARINDAN..

Son yıllarda yaşlı nüfusun artması, tüm dünyada
olduğu gibi bizim ülkemizin de sorunlarından
biri. Bu konuda ivedilikle yaşlı nüfusumuzu
ilgilendiren çözümleri oluşturmalıyız. Lionslar
bu konuda ilklerden yaşlı psikolojisi ve yaşlılık
konusunda bir “RENK KAT ZAMANA”isimli drama
düzenlemiştir. Yaşlılarla ilgili projeler komitesinin
denetiminde düzenlenen bu aktiviteye, kulübümüz
aktif olarak katılmıştır.

Çocuklarla birlikte hayata farklı bir renk
katabilmek için Çocuklarla İlgili Projeler
Komitesinin önderliğinde Ankara –Batıkent
Merkez Orta Okulunda iç duvarlar ve dış duvarlar
çocuklarla birlikte boyanmıştır .Kulübümüz bu
aktiviteye de yine aktif olarak katılmış ve destek
olmuştur.
Hep beraber, hayata ve dünyaya renk katmaya
büyük heyecanla devam devam…
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İKİ FİDAN PROJESİNDE;
LİON’LAR ATATÜRK ORMAN
ÇİFTLİĞİNDEYDİ…

Bu dönemin ana projelerinden biri olan “İki
Fidan” projesi kapsamında Atatürk Orman
Çiftliğinde Lionlara ayrılan alanda bir LİONS
ormanı oluşturmak için oradaydık. Kulüp
başkanımız Ayşe Taslı ve kulüp üyelerimizle
fidan dikiminde okullardan getirilen
öğrencilere eldiven, galoş, yiyecek ve içecek
sağladık. Bu aktivitenin basında yer alması ve
emeği geçen Orman Bakanlığı görevlilerine
plaket yapımını üstlendik.
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CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN
91. YILINI BÜYÜK BİR COŞKU İLE
KUTLADIK…
Cumhuriyetimizin kurulşunu 91.yıl dönümünü,
Orta DoğuLions Kulübünün ev sahipliğinde
29.Ekim. 2014 akşamı Swissotel de gerçekleştirilen
Cumhuriyet balosuna katılarak büyük bir coşku ile
kutladık.
Kulüp Başkanı Ayşe Taslı sunuşunda;” Bu
topraklarda kuruluş temellerinin atıldığı
Cumhuriyetimizin 91.yılında da bu vatanın
hizmet gönüllüleri olarak, Cumhuriyet’e ve onun
kazanımlarına saygımızı ve bağlılığımızı her zaman
devam ettireceğiz.
Yaptığımız her hizmette, attığımız her adımda
ulu önder Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının
vizyonunu, azmini ve ulus aşkını kalbimizde
taşıyoruz.
“Hayata, Kendimize ve Dünyaya katacağımız
renklerin en güzeli kırmızı ve beyaz olacaktır”
dedi.
Cumhuriyet Balosu, İngiliz Büyükelçisi ve eşleri,
Lions 118U ‘nun Kuzey ve Güney lions ve leo
kulüpleri üyeleri, Genel Yönetmenimiz Zehra
Gürol ve eşi Konsey Başkanlarımız, Geçmiş
Dönem Genel Yönetmenlerimiz ve Yönetim
Çevresi Görevlilerimiz ve Lions dostlarımızın
katılımıyla adeta bir şölene dönüştü.
Müzik eşliğinde 10.yıl MARŞI’MIZ büyük bir
coşkuyla söylendi, Ege’den gelen oyuncularımızın
sergilediği ZEYBEK oyunuyla taçlandı.
Genel kuralımızın tekrarı ve dilek metnimiz
okundu.
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ŞİİR KÖŞESİ

Jale EREN

ADAM OLMAK

YÜREK YOLCULARINA İTHAF OLUNUR

Çevrende herkes şaşırsa
Bunu da senden bilse
Sen aklı başında kalabilirsen eğer
Herkes senden kuşku duyarken, hem kuşkuya yer
bırakır
Hem kendine güvenirsen eğer
Bekleyebilirsen usanmadan
Yalanla karşılık vermezsen yalana
Kendini evliya sanmadan
Kin tutmayabilirsen kin tutana
Düşlere kapılmadan düş kurabilir
Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer
Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir
İkisine de vermeyebilirsen değer
Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
Kandırabilir diye safları dert edinmezsen
Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
Koyulabilirsen işe yeniden
Döküp ortaya varını, yoğunu
Bir yazı turada yitirsen bile
Yitirdiklerini dolamaksızın dile
Baştan tutabilirsen yolunu
Yüreğine, sinirine dayan diyecek
Direncinden başka bir şey kalmasa da
Herkesin bırakıp gittiği noktada
Sen dayanabilirsen tek
Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen
Unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken
Dost da, düşman da incitmezse seni
Ne küçümser, ne büyültürsen çevreni
Her saatin her dakikasına
Emeğini katarsan hakçasına
Her şeyi ile dünya önüne serilir
Üstelik oğlum, Adam oldun demektir ...

Bütün yaptıklarımdan ve bütün söylediklerimden
Kimse anlamaya çalışmasın kim olduğumu
Bir engel vardı, bir engel, bütün eylemlerimi
Ve baştan aşağı tutumumu değiştiren
Hep bir engel vardı, tam konuşacağım sıra
Susturuverirdi beni
En göze çarpmamış davranışlarımdan
En kapalı sözlerimden, yazdıklarımdan
Yalnız onlardan anlaşılabilirim
Ama belki de değmez bunca çabaya
Bunca dikkate, gerçekte kim olduğumu bulmak
Daha güzel bir toplumda, ilerde
Bir başkası tıpkı bana benzeyen
Çıkar kuşkusuz, yaşar özgürce ...
Konstantinos KAVAFİS

Rudyard KİPLİNG
Çeviri: Bülent Ecevit

En güçlü, en zeki olan değil
Değişime en iyi adapte olan ayakta kalır.
Charles Darwin
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