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Sevgili Lion Türkçe Okuyucuları,

ir derginin yayınlanması gerçekten kolay bir iş değil. Bu nedenle
bu yazımda teşekkürleri öne almak istiyorum izninizle. Lions içinden
ve dışında birçok gönüllü katkı var her
sayının içinde. Bıkmadan, usanmadan
verdikleri katkılar için; Elif Eroğlu, Ekin
Duran, Hülya Eksert, Muhlis ile Mukbil
Altuncuoğlu, Ayşegül Erengil ve Altan
Danyal Kubin, PDG.
MD118 Konsey Başkan Yardımcısı
Kiraz’a çok teşekkür ediyor, gelecek
dönemlerde bu görevi üstlenecek kardeşlerimize de katkılarının artarak süregelmesini diliyoruz.
Lion Türkçe dergisinde yer alan bir haber geleceğe bıraktığımız onurlu
mirasın hiç silinmemek kaydıyla iletilmesi demektir. Maalesef ülke içinden haber toplamakta çok zorlanıyoruz. Sizlerden bu konuya gereken
ilgiyi göstermenizi ve bu gözle bakarak birbirinden değerli aktivitelerinizi bizlerden esirgememenizi rica ediyoruz.
Evet, yine dopdolu bir dergi ile karşınızdayız. Bu sayıda;
Uluslararası Başkanımız Hakim Bon Corlew’ın son mesajlarını,
Geçmiş Uluslararası Direktörümüz ve MD118 GMT Special Area Advisor’ı Oya Sebük’ün GMT’de yeni yaklaşımları paylaştığı yazısını,
Uluslararası Konvansiyon paradından esntantaneleri,
Doğu Pennsylvania’daki Leaser Gölünde Lion’lar tarafından yapılan anlamlı LCIF destekli aktiviteyi,
Kulüplerimizin başarıyla gerçekleştirdikleri birbirinden önemli aktiviteleri,
Mersin Lions Kulüplerinin gerçekleştirdiği ‘Yaşlı Yaşam Merkezi’nin öyküsünü,
Seçerek sizler için hazırladığımız Uluslararası aktiviteleri,
100. Yılda 100 Milyon insana ulaşmamızın haklı gururunu,
Yavru Vatan Kıbrıs Lion’larının gerçekleştirdiği anlamlı ve özel aktiviteleri,
Cumhuriyete Giden Yolda Zafer Yürüyüşü adıyla anılan Türk Lions’unun gurur organizasyonlarından birisi olan 3. Büyük Taarruz Bisiklet
Turunun öyküsünü,
ve son Uluslararası Lions Yönetim Kurulu toplantısı kararlarını bulacaksınız.
Katkıları olan tüm kardeşlerime tekrar teşekkür ederken, başarılarınızın
devamını diliyorum.
Sevgiyle kalın,
Danyal Kubin, Editör
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Lions’un Anlamı
Eskiden olduğu gibi
bugün de aynı…
Çeviri: Ayşegül Erengil, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Hakim Bob Corlew

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Eskiden, Lions dergisinin sayfaları ‘’Lionların
Amacı’’, “Lionizmin Anlamı’’ ve ‘’Lionsun Değeri’’
gibi konularla doluydu. Kendilerini hizmet etmeye
adamış bir işadamları kulübü halen geçerli bir konseptti ve sanki Lionlar bu konsept doğrultusunda
kendilerini doğru iz üzerinde olduklarına ikna etmek durumundaydı. Bu belirsizlik, Lionları, Lions
kulüplerinin hayatta kalıp kalmayacağını sorgulamaya götürdü. ‘‘Hayatım boyunca en yüksek ideallerle ortaya çıkıp sonra yok olan organizasyonlar
gördüm. Lionizmin kaderi de bu olabilir mi? Umarım değildir’’. Ocak 1922’de, Cheyenne Wyoming
bölge valisi A.Baker yazdı.
Fakat Lionlar ilerlemeye devam ettiler. Hizmete odaklandılar. Arkadaşlık üyeliğin bir parçasıydı.
Fakat hizmet olağanüstüydü. ‘’Faaliyetler kulübü
meydana getirir’’ 1927’de, Pensilvanya, Johnstown’un uluslararası başkanı Irving Camp’ın sütun
başlığıydı. ‘’Bana sadece basit bir şekilde toplanıp,
yemek yiyen bir kulüp gösterin ve ben size bizim
bencillikten uzak organizasyonumuzun en büyük
ilkelerinden hizmet çağrısına karşılık vermekte başarısız olan bir kulüp göstereyim’’ yazdı.
Hızlı bir şekilde, 2017 yılında gerçekleşecek
olan yüzüncü yılımıza yaklaşırken, biliyoruz ki
bizim atalarımız doğru yoldalardı. Lionları hizmet
oluşturur. Bu bizim yaptığımız şey. Bu bizim kim

olduğumuz. Son zamanlarda hiç bu kadar açık olmamıştı. Biz, yüzünyü yıl hizmetlerimiz doğrultusunda, 30 Ocak 2018’e kadar, 100 milyon insana
hizmet etmek amacını koyduk. Lionlara gençliğe
evsahipliği yapmalarını, görme, açlık ve çevresel
projelere destek vermelerini söyledik.
Amacımıza ulaşıp ulaşmadığımızı merak ettik.
Çünkü kulüpler senelik olarak uluslararası Lions
Kulüplerine, 8 milyon kişiye hizmet edildiğini raporladılar. (Ancak biz doğru sayının daha yüksek
olduğunu biliyoruz). Ben size yakın zamanda 100
milyon kişiye hizmet etme amacımıza ulaştığımızı
söylemenin sevincini yaşıyorum. Sürekli idealleri
doğrultusunda yaşayan ve hedefler koyup, bunları
aşan bir derneğin üyesi olmaktan gurur duyun.
Çok daha fazlasına sahibiz ve bunlara ulaşabiliriz. Bize ihtiyacı olan daha fazla insan var. Fark
yaratmak için daha fazla fırsat ve tırmanmak için
yeni dağlar var. Hep birlikte hizmette yeni dağlara
ulaşabiliriz. Bu yüzden hizmette kalın!

Hakim Bob Corlew

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı
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Yüzüncü Yılı
Gözlemlemenin
En İyi Yolu
Çeviri: Ayşegül Erengil, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Hakim Bob Corlew

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Önceki gün bir spor spikerinin muhteşem bir atletin mirası hakkında konuştuğunu duydum. Sporcu
her yıl “all-star” etkinliğindeydi ve onur listesinde
olması mümkündü, fakat spiker sporcunun mirasını sağlamlaştırmak için bu şampiyonayı kazanmaya
ihtiyacı olduğunu belirtmekteydi. Miras sözcüğünü
çok fazla duyuyoruz. Bu sözcük sanatçılar, seçilmiş
resmi görevliler ve yenilikçiler hakkındaki tartışmanın bir parçasıdır. Bir şekilde, bizim başarılarımızın
toplamından daha büyük olan bir şey var. Yaptıklarımızdan, sunduğumuz hizmetlerden ve apaçık en
yüksek noktadan daha üstün bir kimlik veya kalıcı
bir etki yaratabiliriz.
Bizler Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Yüzüncü
Yılını sadece bir kutlamadan daha fazlasına getirme şansına sahibiz. Topluluğumuza kalıcı bir etki
bırakma şansına sahibiz. Yüzüncü Yıl Mirası Projesi
(Centennial Legacy Projects) kulüplerinizin değerlerini sağlamlaştırmak ve kalıcı bir etki bırakmak
için ve topluluğa sağlanan hayati katkıları hatırlarken kulübünüzün yüzüncü yılı kutlaması için mükemmel bir yoldur.
Dünya çapındaki kulüpler bu girişimi hevesle
benimsediler. 4,000’den fazla Miras Projesi (Legacy
Project) MyLCI üzerinden LCI’ye bildirildi. Kulüpler
parklara banklar yapmak veya klinikler inşa etmek,
kütüphaneleri genişletmek gibi daha büyük projeler küçük girişimleri üstlendiler. Bu projelerin bir
çoğu yenilikçi ve ustaca yapılmış projelerdir, aynı
Prince Edward Island-Kanada’da bulunan Kensington Lions’un eğitimi iyileştirmek amacıyla okullara
yaptığı düzinelerce 16-kanallı verici/alıcı ses ünitesi bağış kampanyası gibi.
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Seçilebilen 3 farklı seviye ile birlikte her kulübe
dahil olma şansı sunulmaktadır.
• Seviye 1’de yeni Lions işaretlerinin postalanması, parklara bank bağışında bulunmak,
heykel veya süs havuzu tahsis etmek gibi Miras Projeleri ile topluluğunuzun görünürlüğü
artar.
• Seviye 2’de parkların yenilenmesi, ağır taşıt
trafiği olan yol için yaya üst geçidi inşa etmek, görme engelliler için kaynak oluşturmak veya topluluk organizasyonlarına araç
bağışlamak gibi Miras Projeleri ile topluluğunuza geri dönüşümler sağlayabilirsiniz.
• Seviye 3’de klinik inşa etmeki okul veya kütüphanelerin genişletilmesi, yeni iş veya hayat becerileri kazandırmak amacıyla hastanelerin ekipmanlandırılması veya eğitim merkezlerinin geliştirilmesi gibi Miras Projeleri ile
büyük ölçekli etkiler sağlayabilirsiniz.
Yüzüncü yılımızda Miras Projeleri’ni planlayarak
topluluğunuzla bağlar kurun. Topluluğunuza Lions’un ve topluluğunuzun hiçbir zaman unutamayacağı, etkisi uzun yıllar sürecek hediyeler vererek
yüzüncü yıl kutlamanızı unutulmaz kılın.

Hakim Bob Corlew

Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı

Miras Projeleri hakkında daha fazla bilgiyi Lions100.org
adresinden öğrenebilirsiniz.

GMT’de Yeni
Yaklaşımlar…

Oya SEBÜK

Geçmiş Uluslararası Direktör / MD118 GMT Special Area Advisor

C

hicago, Illinois ABD’nde yapılan GMT Toplantısından yeni dönmenin heyecanı ve motivasyonuyla bize aktarılanların bende bıraktığı
düşünceleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Lions yeni bir 100 Yıla girmenin avantajını yeni
bir heyecan yaratarak kullanmak istiyor. Buna öncelikle mevcut İdari Yönetici Scott Drumheller ‘in
altına/yanına Uluslararası Küresel Gelişme Görevlisi (International Chief of Global Development)
Kavin Cherep’i getirerek başladı. Kavin her genç
ve yeni yöneticinin yaptığı gibi yavaş yavaş profesyonel kadroyu değiştirmekte/gençleştirmekte.
Bu kadro, Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere, Lions Forward (Lions İleri) olarak adlandırdırılan,
uzun vadeli Planlama Komitesi tarafından hazırlanan ancak dünyadaki lionlarla yapılan anketlerle
zenginleştirilen, profesyonel kadro tarafından beslenen, daha önce yapılmış çalışmalara ve planlara
dayanan yeni bir atılım için 2015-16 dan 2019-20 ye
uzanan bir stratejik plan hazırlamaktadır.

LCI Forward 2016’da tamamlanacak ve Haziran
2016 Board tarafından onaylanarak da son şeklini
alacaktır. Üç sene boyunca da kulüplere iletilecektir.
Stratejik plan kimseye zorlanmayacaktır ancak
dünya çapında bir başarıyı yakalamak için kulüpleri bu girişimin içinde tutmaya çalışmamız istenecektir. Kulüplerin sadece %50 sinin hizmetlerini rapor ettikleri ifade edilmektedir. Raporlama için yeni
tekniklerin kullanılması mutlaka teşvik edilmelidir.
ULKB bizlere bu yeni stratejiyi takip edebilmemizde yardımcı olacak araçları verecektir ancak
DEĞİŞİM KÜLTÜREL BİR OLAYDIR:
Stratejik Plan döngüsünün en önemli dört koordinatı; Üyeleri Mutlu et, Hizmet Alanlarını takip
et, Yeni bir Işık Yak, En İyi Kuruluş ol, olarak
belirlenmiştir.
Bu koordinatları tamamlayan döngünün ayrıntıları; Kaliteli Programlar, Yeni Yaratıcı Ürünler,
Yenilenen Küresel Nedenler, Stratejik Pazarlama Planı’dır.

Bu stratejiler mevcut operasyonları zenginleştirmeyi ve çok önemli demografik ve sosyal değişimlerin ışığında ortaya çıkan yeni önceliklere
odaklanmayı içermektedir. Birliğimizin mevcut
operasyonlarını, insani hizmet gücümüzün etkisini,
kulüplerin çalışmalarını, toplumca tanınabilmemizi
güçlendirirken, Lions Markası’nı genişletmek için
yeni alanları zorlaması ve yeni insani ufuklar keşfetmesi yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Döngünün içini dolduranlar; üyelerin değerini
arttırın ve yeni pazarlara erişin, hizmetin etkisini
zenginleştirin ve odaklanın, halkla ilişkileri yeniden yapılandırın ve görünülürlüğü arttırın, kulüp,
yönetim çevresi ve tüm organizasyonumuz için
mükemmelliği zorlayın...

Sizlerden de geleceği şekillendirmekte yardım
istenmekte, stratejik fikirlerinizi www.lionsclubs.
org/forward sitesinde baylaşmanızı beklenmektedir.

Temel Hedef; 2020-21 senesine kadar genişletilmiş insani hizmetlerle her dönem en az 200 milyon kişiye hizmet ederek yaşam kalitelerini geliştirerek, Etkimizi üç katına çıkartmak.

Vizyonumuz; Toplumda ve İnsani Hizmette
Küresel Lider Olmak
Stratejik Hedefler;
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Destekleyici Hedefler;
Haziran 2017 Yüzüncü Yıl Konvansiyonumuzda
ilan edilecek yenilenmiş küresel bir hizmet odağı
geliştirmek, geçmiş senelere dayalı birleştirici bir
hizmet platformu yaratmak,

İstanbul Cağaloğlu İki
Lions Kulübünden…
Latife Baştuğ, PDG

• Dünyada Gönüllü Hizmet Konusunda en İyi
Marka olmak,
• Üyelere, kulüplere, Yönetim Çevresine ve tüm
Birliğimize en iyi hizmeti sunmak
• Lion’un şemsiyesi altında insanları insani hizmete yönlendirecek yeni ve yenilikçi yollar geliştirmek,
• Liderlik eğitimleri, üyelik hizmetleri ile sürekli
üyelerin yararlarını zenginleştirmek,
Güçlendirici Stratejik Girişimler;
LCI Forward girişimi için temel yapılandırma
çalışmaları
• 2017 Yüzüncü Yıl Konvansiyonuna kadar yenilenmiş Küresel İnsani Hizmet Nedenini başlatmak
• Toplumun ilgisini çekecek Stratejik bir Pazarlama Stratejisi yerleştirmek
• Dünya ölçeğinde kulüpleri ve Yönetim Çevrelerini anlamlı Kalite Arttırıcı Proglamlarla güçlendirmek
• Lions aracılığı ile daha insanı hizmete yönlendirecek Yeni Ürünler ve Yenilikler geliştirmek
Kulübümüzle, Yönetim Çevremizle, diğer yönetim Çevresindeki lionlar ve tüm dünya lionları ile
ANCAK hepsinin üstünde TOPLUMUMUZLA iletişim ağlarımız güçlendirmeliyiz.
HİZMETLERİMİZ bize bu imkanı verecektir. Onları sır gibi saklamak yerine raporlarınızla, medya
yoluyla, konuşarak anlatarak her an yaymaya lütfen
devam edelim.
Bizden yürümemiz değil dağlara tırmanmamız
isteniyor. Zira bize lazım olan hemen yanıbaşımızddaki kadar ufkun ötesinde kalıp göremediklerimizdir de. Uluslararası olamak budur…
Uluslararası düşünmek, Ulusal davranmak
bizden istenen ve beklenendir.
Haydi Lionlar İleri!
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ilas’ta bekçilik yapan bir ailenin 7 yaşında
ki kızı Emine Kırcağız İlköğretim okuluna
kaydettirilmiştir. Maddi sorunlar nedeni
ile okula gönderilemeyen öğrenciye Avustralyalı
Profesör bir aile Yeküv kanalı ile burs vermektedir.
Öğrencinin gittiği okula Cağaloğlu İki Lions Kulübü
ve Turgut Reis Lions Kulübü gerekli olan kitap ve
zeka oyunlarını temin edip teslim etmişlerdir. Okulun spor ve müzik salonuna destek verilmektedir.
İKGV-Suriye’li Mültecilere Psiko-Sosyal Destek Merkez’nden alınan ihtiyaç listesi baz alınarak;
sponsor firmalar ve kulüp üyelerinin de desteği
ile mülteci çocuklara puset, mama sandalyesi, yürüteç, oyuncak, çocuk eşofmanı, bebek giysileri ve
çorapları temin edilip teslim edilmiştir. Ayrıca çocukların ailelerine de yelek, çorap gibi bazı giysi
gereksinimleri karşılanmıştır.
Göz Vakfımızın desteği ile göçmen ailelerimizin Göz Muayenelerine devam edilmiş ve tedavileri
yapılmıştır. Göz Vakfımız Başkanı ve Yönetim Kuruluna, devam edecek bu destekleri için teşekkür
ediyoruz. Şu ana kadar yapılan muayeneler sonunda 28 gözlük verilmiş, 4 ameliyat yapılmıştır.
8 Ocak 2016 tarihinde, erkek, kadın ve çocuk
29 Suriyeli mültecinin, Bayrampaşa Göz Hastanesinde göz kontrolleri ve tedavileri yapılmış olup, 24
kişinin sorunu tespit edilip gözlükleri temin edilmiştir.

TURKEY

E-Ticaret

Bir Kedinin Sayıklamaları
Yazar: Murat Söker

Yayınevi / Dizi Yayınevi: Cinius
Birinci baskı: Eylül 2016

118- T Yönetim Çevresi Engelliler Komitesi’nin
organizasyonu ile Kabataş ve Yeni Harbiye Lions
Kulüplerimizin evsahipliğinde, özel çocukların eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezlerinde görev
yapan eğitimcilere sosyal medya kullanımı ve e-ticaret konulu eğitim, 30 Eylül tarihinde başlamış ve
4 Ekim günü tamamlanmıştır.
Proje ile ortopedik engellilerin sosyal medya
üzerindeki yatkınlıkları kendilerini geliştirmeleri,
blog yazarlığı gibi kendilerini nasıl geliştireceği
ve interneti nasıl faydalı şekilde kullanabilecekleri amaçlanmış olup, 34 eğitimciye eğitim verilerek
1200 öğrenci hedef alınmıştır. Ayrıca, ticaret siteleri kullanımı, ürün girme hakkında da eğitim verilmiştir. Firmaların e-ticaret sitelerine ürün girme
talepleri olduğunda eğitime katılan ortopedik engelli bireyler değerlendirilip istihdam edilmeleride
amaçlanmıştır. Bu eğitim sayesinde farkındalık yaratma, özgüven geliştirme dışında iş hayatına atılarak maddi kazanç sağlayarak biz de varız demelerine katkı sağlamaktadır.

Entellektüel bir kedinin gözünden yaşama bakış
“Bir Kedinin Sayıklamaları” ile sarsılmaya hazır olun!
Yazar Murat Söker’in ilk kitabı “Bir Kedinin
Sayıklamaları”,
Eylül ayında okuyucuyla buluştu.
Kitapta, Hermes adındaki erkek kedi; keşfetme ve
eğlence duygusu ile kendisini, çevresindeki insanları
ve deneyimlerini masum ve sevimli bir dille okuyucuya
anlatıyor.
Bir kedi düşünün, keşfetme ve eğlence duygusu
ile kendisini, çevresindeki insanları ve deneyimlerini
masum ve sevimli bir şekilde bize anlatıyor.
Anlattıklarını okurken, bir anda düşünsel bir yolculuğa çıkıyorsunuz.
Bu yolculukta ilişkiler, aşk, estetik, cesaret, dayanışma ve paylaşımlar var.
Tüm bunların yaşam serüvenimizdeki önemi ve kapladığı yerleri bize samimi bir üslup ile hatırlatıyor.
Sonra birden bir anı defterine yazılmış şiirler ortaya çıkıyor. Bu şiirleri okurken hayatı sorgulayan bir
kişiyi tanıyoruz.
Şiirleri okurken, bu kişi ile özdeşleşerek; kendi varoluş değerlerimizi düşünmeye başladığımızı hissediyoruz.
Eski aşklar, yalnızlık, doğa ve insan ilişkisi yani bizi
hayata bağlayan ya da acı veren şeyleri o şiirlerde bulup,
derinlerde sıcaklığını hissederek yaşıyoruz.
EYLÜL - EKİM 2016
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Konvansiyon Paradındaki Gurur
Çeviren: Ekin Duran

105 ülkeden yaklaşık 15,500 Lions göz kamaştıran ülkelerin
geçit töreninde (Parade of Nations) yürüdüler. Neredeyse dört
saat boyunca Fukuoka halkı, Lion’lar da dahil olmak üzere,
Lions Kulüplerinin evrenselliğinin enerjik bir göstergesi oldular.

Yürüyüşe katılan Japon müzik grubu Lions milletine yüksek sesle öncülük ediyor.
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Endonezyalı dansçılar çıkş yelpazesinde.

Lion’lar izleyicileri selamlıyorlar.

Hindistan Lion’ları kendi çocuklarını heyete katıyorlar.
Nepal Lion’ları sokakta kendi aralarında yumruklarını
tokuşturuyorlar.

EYLÜL - EKİM 2016
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Yükselen Sular Bütün
Kayıkları Karaya Çektiriyor
Tom Kerr and Cassandra Rotolo
Çeviren: Ayşegül Erengil, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Doğu Pensilvanya’da bulunan Leaser Lake, bitmek
bilmeyen sızıntı öncesi 45 fit derinlikteydi. Sonunda
bir hayalet göl haline geldi. 2001’de, 120 hektarlık yapay göl, içinde küçük ağaçların, sazlıkların ve hatta
1960 yılında göl suyuyla doldurulduğunda içinde kalan eski bir çiftliğin parçalarından oluşuyordu.
Sızıntıyı durdurmak için yapılan denemeler başarısız oldu. Gölü çevreleyen park kapatıldı.
The Leaser Lake Heritage Foundation (LLHF),
senelerce birçok devlet kurumundan, barajı tamir
etmek ve gölü yeniden doldurmak için gerekli olan
yaklaşık olarak 5 milyon doları sağlamak için çalıştı. Onarımlar 2015’te tamamlandı.
Parka yeniden hayat vermek parkı su ile doldurmaktan fazlasıydı. LLHF’nin Leaser Lake için büyük
hayalleri vardı. Başkaları tarafından yapılamaz olarak görünen yeniden yaratma olanaklarını sağlamayı
umuyorlardı. Sınırlı hareket edebilen insanların gölü
keşfedebilmelerini, yüzen iskeleden balık avlamalarını ve su üzerinde kanoda kürek çekmelerini sağlamayı hayal ediyorlardı. Bunlar pahalı hayallerdi.
Lion Tom Kerr, yönetim kurulu üyesi, Leaser
Lake için tutkusunu paylaşan Lionlara, planlarını
gerçekleştirebilmek için gerekli olan parayı sağlamaya ilişkin bir sunum yaptı. Göl uyuşukluk içinde
olan yerliler için bir guru kaynağı idi ve görülmeye
değer bir araziydi.

Plan, tamamen ‘’Amerikan Engelliler Yasası’’na
uyumlu bir park inşa etmekti. Yürüyüş yolu, piknik
masaları, tuvaletler ve otopark tamamen engellilere
göre planlanıyordu. The Kempton Lions Kulübü,
kendilerini bir balık iskelesi ve kayık iskelesi yapabilmek için fon sağlamaya adadılar. LLHF, bulmacanın birçok farklı parçasını bir araya getirmek için
kendilerini adadılar.
Sınırlı hareket yeteneği olan insanlar için eşsiz
bir açık hava tecrübesi fikri Lionlara enerji verdi.
Kempton’ın yüz millik çevresinde buna benzer hiçbir yer yoktu.
İki yıl içinde, Kempton Lionları, kardeş kulüp
Ontelaunee Kulübünün desteği ile 7000 USD’den
fazla para topladı. Aynı zamanda Kerr, Pensilvanya Lions Kulübüne ve uluslar arası Lions Kulübü
Vakfına fon alabilmek için başvuru yaptı. Balık iskelesi ve kayık iskelesi yapmak için gerekli olan
49.500USD’yi sağladı.
Lionlar ve LLHF, yerel bir üretici ve yerel kayıkçılar grubu ile birlikte çalıştı ve atletler üreticilerin
yaptıkları prototipleri hem üretildiği yerde hem de
gölde test ettiler.
‘’Kayık limanını inşa etme sürecinde tekerlekli
sandalyeye bağımlı bir insanın sınırlarını ve sağlıklı bir insanın ise bunları kendi için garanti olarak
gördüğünü, kendisinde her zaman olacakmış gibi
varsaydığını gördüm.’’ diyor Kerr.
‘’Bu projenin hareket kabiliyeti problemi olan
insanların üzerindeki etkisini anlamak projeyi çok
tatmin edici kılıyor.’’
Park, Ekim 2015’te tamamlandı. Parkın açılış töreni sırasında tekerlekli sandalyeye bağlı olan Mike,
tekerlekli sandalyesini iskeleye doğru itti ve açık
suyun üzerinde kürek çekti. ‘’Bu Özgürleştiriyor,
Dünyanın en güzel duygusu diğer herkes gibi görünmek ve hissetmek’’ diyor White.
Sarı yeleğiyle orada bulunan Kerr kendisiyle ve
Lionların başarısıyla gurur duydu.’’Umarım küçük
bir grup insanın yaptığı bu proje diğer küçük kulüplerin de büyük projelere imza atabileceğini gösteren bir vasiyetname olur.’’

Mike White, Leakers Gölü’nde engelliler için uyumlu bir kayıkta
kürek çekiyor ve Lion Tom Kerr onu izliyor…
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Leaser Lake projesi hakkındaki videoyu lionmagazine.org da
izleyin.

TURKEY

“Çocuk, Aile ve Eğitim” “Ağaç Dikimi/Sulama
ve Kahvaltı” Etkinliği

İ

zmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübümüz 10 Ağustos 2016 tarihinde Beyond Hotel’de yaptığı genel
toplantısında Çiğli Amerikan Kültür Koleji Kurucu Üyesi Serdal Altay, “Çocuk, Aile ve Eğitim”
konulu keyifli, neşeli eğitici bir sunum yapmıştır.
Gerçekleşen sunumda eğitim sırasında çocuk ve
ailesi arasındaki olması ve olmaması gerekenleri
eğlenceli bir şekilde öğrenilmiştir.
Özetle; “Çocukların yaratıcı olmasını istiyorsanız, onlara yapmak istedikleri üzerine izin verin”,
“Çocuğu iyi bir birey haline getirmek için öncelikle sabır gerekiyor ve çocuk doğası gereği yapması
gerekenleri yapıyor, kızmamak gerekir”, Çocuklara soru sorun, anlatsın. Daha çok iletişime girin”,
“Dengeleri değiştirmek bizim elimizde”, Çocuk
yaptığı kötü bir şeyin bedelini ödemeli, bununla
birlikte ailesinin desteğinin hep yanında olduğunu
da bilmelidir”, “Çocuklara ceza uygulamayın”….

İ

zmir Güzelyalı Hatay Lions Kulübümüz Buca İlçesi Kaynaklar Köyünde 06-07 Ağustos tarihlerinde “Ağaç Dikimi/Sulama ve Kahvaltı” etkinliğini
üyeleriyle birlikte gerçekleştirmiştir. Bu etkinlikte
Kaynaklar Köyü Merkez Muhtarı da etkinliğe katılmıştır. Aynı zamanda TEMA Vakfı üyeleri gençlerimiz ile birlikte keyifli bir etkinlik olmuştur. Ortalama 200 ağaç dikimi yapılmıştır ve sulanmıştır.
Bu etkinlik ile hem Gençlik hem de Çevre konulu
proje olmuştur. Bu projenin tekrarı kış aylarında bir
kez daha yapılacaktır. Kulüp üyeleri ve Kaynaklar
Merkez Muhtarı ile birlikte Ocakbaşı kapsamındaki
kahvaltı etkinliği de keyifli bir şekilde yapılmıştır.

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

EYLÜL - EKİM 2016
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Kanser Hastası olan Çocuklara Destek (Endonezya)
Çeviren: Ekin Duran

M

addi imkanları kısıtlı olan ailelerin kanser hastası olan çocukları
Bandung’da bir hastanede Bandung Ceria Lions Kulübü işbirliği ile tedavi
gördüler. Kulüp üyeleri çocukları ziyaret
edip neşelendirdiler, civardaki barınaklarda ücretsiz olarak konaklamaları sağlanan
ailelerine yemek ve tuvalet malzemeleri temin ettiler.

Başkan Janny Susanty Kosasih Bandung, Endonezya’daki Hasan
Sadikin Hastanesi’nde kanser hastası olan çocuğu ziyaret ederken.

Ailelerin duygusal durumlarının farkında olan Lion’lar genç hastaları ve ebeveynlerini ziyaret edip “destek olmakta, rahatlatmakta, teselli etmekte, ilgi göstermekte
ve sohbet etmektedirler” der Başkan Janny
Susanty Kosasih ve devam eder “Hizmet
ederek ve paylaşarak çok şanslı olduğumuzun farkına varıyoruz.”. Geçtiğimiz dönemde ondokuz Lions 125 hastaya ve ailelerine yardım etmişlerdir.
Endonezya’nın Batı Java bölgesinin
başkenti olan ve 2.4 milyon nüfusu olan
Bandung’da bulunan Bandung Ceria Lions
Kulübü 1993 yılında kurulmuştur ve 73
üyeye sahiptir.

Hicivcinin Çizdiği Bulut (Polonya)
Çeviren: Ekin Duran

S

opot Polonyalı Lion’lar popüler hicivci, şair ve şarkı sözü yazarı Andrew
Poniedzielski’yi konuk ettiklerinde
kahkahaları ortaya çınlattı, açık arttırma ile
bir kaç resim satıldı ve bağışlar topladı.
Lionizm Polonya’da 1989’da başladı ve
Polonya şimdi 56 kulüpte 1,057 Lion’a sahip. Sopot ise Polonya’nın kuzeyinde Baltık Denizi’nin güney kıyılarında yer alan ve
neredeyse 40,000 nüfusa sahip olan bir tatil kasabasıdır. 1996 yılında kurulan Sopot
Lions Kulübü’nün 20 üyesi vardır.

Hicivci Andrew Poniedzielski kalabalığı eğlendirirken.
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Mersin Lions Kulüplerinden ‘Yaşlı Yaşam Merkezi’

M

ersin, Pirireis ve Mezitli Lions Kulüplerinin
ortaklaşa gerçekleştirdikleri muhteşem projelerle hareketli bir hafta sonu yaşadı.Önce
‘‘Aktif Çınarlar’’ LCIF proje desteği ve Türkiye Alzheimer Mersin Şubesi işbirliği ile ‘‘YAŞLI YAŞAM
MERKEZİ’’ açılışı yapılırken daha sonra, Pirireis
Lions Kulübünün öncülüğünde Mersin Büyük Şehir Belediyesi işbirliğiyle toplumda engellere olan
farkındalığı ve engellilere olan empatiyi arttırmak
için ‘‘Bizimle 5 Dakika’’ sosyal sorumluluk projesini
gerçekleştirdiler.
Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi tarafından, tamamının bağışlarla finanse edildiği,
4000m2 kapalı alanı ile 60 kişiye 24 saat hastane
bakımı, 150 kişiye gündüz bakımı, 200 kişiye aktif
yaşlanma birimi ve 50 kişiye evde bakım hizmeti
gerçekleştirecek olan ‘Yaşlı Yaşam Merkezi’nin çok
amaçlı toplantı salonu, yemekhanesi, mutfak donanımı (sanayi tipi pişirme, saklama/soğutma, havalandırma, yıkama) ve çamaşırhanesi (sanayi tipi
yıkama, kurutma ve ütü) Lions Kulüpleri tarafından
LCIF desteği ile sağlandı..

Bu anlamlı günde 118-U Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Ln. Ömer Ruhi ERYURT konuşmasında;
“Mersin Pirireis ve Mersin Mezitli Lions Kulüpleri’nin “Yaşlı Yaşam Merkezi” ne özgü geliştirdiği
“Aktif Çınarlar LCIF Pojesi” kapsamında üstlendiği
birimler Türkiye Alzheimer Mersin Şubesi işbirliği
ile 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve Dernek Yönetimine teslim edilerek Yaşlı Yaşam Merkezi’nde kullanıma sunulmuştur. Bu proje sadece
Mersin’in, Mersinli’nin değil tüm Türkiye’nin sahip
çıktığı bir proje olmuştur. Çünkü biliyoruz ki, bu
proje ülkemizin dört bir yanından yüzlerce hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve yapılan bağışlarla güzel Mersinimize kazandırılmıştır.
Dernek başkanı Prof. Dr. Aynur Özge’nin kıymetli emekleri ve tamamı bağışlarla finanse edilen
ve büyük bir dayanışma örneği ile “Yaşlı Yaşam
Merkezi’nin” topluma kazandırılmasında büyük bir
özveri ile çalışan tüm hayırseverleri bir kez daha
kutluyor, teşekkür ediyoruz.
Alzheimer Derneği tarafından bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan merhum Genel Yönetmenimiz Zehra Gürol adına anma köşesi oluşturulmuştur. Bu vesile ile merhum Genel Yönetmenimiz Ln. Zehra Gürol’u bir kez daha anıyor Allah’tan
rahmet diliyoruz’’
ERYURT’un bu duygusal konuşmasından sonra görkemli açılışla ‘‘Yaşlı Yaşam Merkezi’’ hizmete
açılırken daha sonra da ‘‘Bizimle 5 Dakika’’ aktivitesi gerçekleştirildi.
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Yüzüncü Yıl Hizmet Yarışı
Bir yılda 100 Milyon Kişiye Ulaştık…

Nursel Uluçam, 118Y ULKB Komite Başkanı

Yüzüncü Yıl Hizmet Yarışı’nın hedefi 2018 Haziran ayına kadar Gençlik, Göz Sağlığı, Açlığı Giderme
ve Çevre konularında projeler planlayarak 100 Milyon kişiye hizmet götürmekti. Bu hedefi Ağustos ayı
itibariyle aşmış bulunmaktayız. Bu hedefe yönelik olarak dünyadaki kulüplerin %62›si hizmet vermiş
bulunmaktadır. Aşağıda istatistikleri sizlerle paylaşıyorum.
Hizmet götürülen toplam kişi sayısı 112,393,776
Gençlik:

Yararlanan Kişi Sayısı

36,730.993

Hizmet Veren Kulüp Sayısı

26,854

Göz Sağlığı: 		 “

“

17,634,197		 “

“

“

21,032

Açlığı Giderme:		 “

“

24,442,063		 “

“

“

20,654

Çevre			 “

“

33,586,523		 “

“

“

20,003

(Not: Bu sayılar her an değişmekte, çoğalarak artmaktadır.)
Çocuklar ve Gençler:
Lion’lar, gençlerin hayatlarında bir fark yaratmak
üzere başarı, eğitim, yardım ve hizmet konularında
fırsatlar sağlarlar.
Göz Sağlığı:
Kısmen veya tamamen görme kaybı olan kişilere
yardım etmek, ve önlenebilir veya düzeltilebilir
körlüğü ortadan kaldırmak için çalışırlar.
Açlığı Giderme:
Açlık konusu Lions’un 4 adetYüzüncü Yıl Hizmet
Kampanyasından biridir.
Çevre:
Çevre projeleri planlamak, bir yandan dünyamızı
korurken diğer yandan toplum üyelerinin de hizmet aktivitesinde yer almalarını sağlamak için iyi
bir yöntemdir.
Diyabet:
Lion’lar eğitim, önlem ve araştırmalar yoluyla diyabet ve komplikasyonlarının kontrolü ve tedavisinde
her türlü çabayı destekler ve organize ederler.
Okuma Yazma:
Okumanın önemini vurgulamak için hizmet proje-
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leri ve faaliyetleri düzenler ve toplum içindeki cehalet ile ilgili özel ihtiyaçları karşılar.
İşitmeyi Koruma
Yaşam kalitelerini yükseltmek amacı ile, işitme
veya konuşma bozuklukları olanlara yardım sağlar.
Afet yardımı:
Lion’lar, doğa olayları, insan eliyle yapılan veya
sağlıkla ilgili felaketlere hazırlık ve müdahale konularında yerel yönetimlerle birlikte çalışmak için
teşvik edilirler.
Topluma Ulaşma:
Toplum hizmeti projeleri yanı sıra toplumun, sivil,
kültürel, sosyal rahatlığı üzerine odaklanan hizmet
faaliyetleri planlanır.
Küreselleşme:
ULKB, uluslararası anlayış ve işbirliği odaklı hizmet
faaliyetlerinin planlama kaynaklarını kulüplere sağlar.
Yarışmalar:
Lions programlarında Barış Afişi Yarışması, Kompozisyon Yarışması gibi çeşitli yarışmalar vardır.

TURKEY

Reşatbey Lions Kulübü
Engeller Hep Beraber
Aşılır Dedi!

A

dana Reşatbey Lions Kulübü Oğuz Kaan
Köksal Göreme Engelliler İlk ve Orta Okulu’na anlamlı ziyarette bulundurlar.Okulun
ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan
üyeler duygusal anlar yaşadılar.
Dönem Başkanı Ln. Berrin Gündüz, ‘‘Engelleri
aşabilmek onların hayatını biraz daha kolaylaştırmak için var gücümüzle hizmet vermeye devam
ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bütün sıkıntımızı,yorgunluğumuzu bizlere unutturuyor.Bizde
her zaman olduğu gibi, elmas gibi parlayan çocuklarımıza gülen gözler olmak için Genel Yönetmenimiz Ln. Ömer Ruhi Eryurt Genel Yönetmen 2.
Yardımcısı Ln. Berna Ateşoğlu 11. Bölge Başkanımız Ln. Evren Koca Kulüp başkanlarımız ve üyelerimizle hep birlikte buradayız. Güzel çocuklarımıza
braille okuma kitapları,bahçelerine banklar, anasınıfı çocuklarına oyuncaklar ve küçük ikramlarımızı
sunduk. Çocuklarımız çok kıymetli onları azda olsa
mutlu edebildiysek ne mutlu bize. ‘’Sözleriyle duygusal bir konuşma yaptı.
Braille okuma kitaplarını hemen okumaya başlayan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi.

Orontes Lions
Kulübü’nden Göz
Taraması

A

ntakya Orontes Lions Kulübü 100.Yıl etkinliği
kapsamında Özengirli İlköğretim Okulu’nda
göz taraması aktivitelerini gerçekleştirdi. Uzamanlar gözetimi de göz eşeli taraması yapan kulüp
göz kusuru tespit edilen öğrencilerin ailelerine bilgi
vererek doktora kontrolüne gitmelerini sağladılar.
Dönem Başkanı Ln. Meltem AKBAY ‘‘Biliyoruz
ki, aileler, öğretmenler ve hatta öğrenciler gözlerinde kusur olduğunun farkında değiller ve hatta bu
nedenle ders başarıları düşen öğrenciler, farkında
olmadıkları sıkıntıyla baş etmeye çalışıyorlar. Bizim
buradaki görevimiz Okul yönetimiyle işbirliği yaparak öğrencilerimize ön göz taramasıyla var olanı
fark etmelerini sağlayıp doktora yönlendirmektir.
Bu bağlamda Lions Kulüpleri Federasyonunun 100.
Yılına girdiğimiz bu tarihte Antakya Orontes Lions
kulübü olarak, 100. Yılda 100 etkinlik kapsamında
Göz taramasını Özengirli İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdik.Göz kusuru tespit edilen öğrencilerimizi de göz doktorlarına yönlendirdik’’
Dönem Başkanı bu tür çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Kışlasaray Lions
Kulübü’den İki Hizmet
Birden

A

ntakya Kışlasaray Lions Kulübü, Lions Kulüplerinin 100.Yıl etkinlikleri kapsamında iki
hizmet birden gerçekleştirdiler.Önce Şehit
Hakan Üçyıldız İlköğretim Okulu’nda öğrencilere
ön göz taraması yapıldıktan sonra Defne Yağız Rehabilitasyon Merkezindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulundular.
Dönem Başkanı Ln. Seval KİRKİZOĞLU ‘‘100. Yıl
da 100 etkinlikleri kapsamında, İki hizmet birden
gerçekleştirmenim gururunu yaşıyoruz.Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu her şeyden daha önemli. Özellikle göz kusuru fark edilmeyen öğrencinin
ders başarısı düşüyor ve bunu anlamlandıramayan
öğrenci sorunun içinde bocalıyor. Genelde de küçük kusurları aile de, öğretmen de fark edemiyor.
bizim burada ki görevimiz ön göz taraması yaparak
öğrencileri göz doktorlarına yönlendirmek” Kışlasaray Lions Kulübü ayrıca Rehabilitasyon Merkezin
de ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımında da bulunarak çocukları mutlu etmeyi başardılar.

Taşköprü Lions Kulübü
Hayvanları Koruma Günü’nü
Kutladı

T

aşköprü Lios Kulübü Çocuk Günü’nü ve Hayvanlar Koruma Günü’nü Ahmet Levent Çamurdan İlk Okulu öğrencileri ile birlikte kutladı.

Okul Tiyatro salonunda gerçekleşen etkinlikte
Veteriner Odası Başkanı Sayın, Nihat Köse konuk
konuşmacı olarak katılırken öğrencilerin özel hazırladığı Hayvanları Koruma Günü’ne koro şarkıları
güne ayrı bir neşe getirdi.
Dönem Başkanı Ln. Zeliha DEMİR, ‘‘100. yılda100 etkinlik kapsamında gerçekleştirdiğimiz Hayvanları Koruma Günü etkinliğimize, Adana Veterinerler Odası Başkanı sayın, Nihat KÖSE beyefendiye harika sunumları için, muhteşem ev sahipliği
için Ahmet Levent ÇAMURDAN ilk Okulu Müdürü
Hacı DAĞLI’ya ve Kulübümün özel günleri kutlama
komitesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.’’ Derken, Okul Müdürü Hacı Dağlı sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmanın önemini vurguladı ve
Veteriner Odası ile Taşköprü Lions Kulübü’ne bu
anlamlı etkinlik için teşekkür etti.
Daha sonra, öğrencilere Çocuk Günü anısına
hediyeler dağıtıldı.
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Afrika’da İtalyan
Misafirperverliği Yeşeriyor…
Cassandra Rotolo
Çeviren: Ayşegül Erengil, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Dünyada yaklaşık olarak 800 milyon insan yemek için yeterli miktarda yiyecek bulamıyor. Bu
durum, altı çocuktan birinin düşük kiloda olduğu,
gelişmekte olan ülkelerde daha korkunç. İtalya’da
bulunan, “The Venezia Host” ve “Venezia Angelo
Partecipazio” Lions Kulüpleri, Burkina Faso’da bulunan “Koudougou Baobab” Lions Kulübü ve Lıons
Kulüpleri Uluslararası Vakfı (LCIF), Batı Afrika’da
birçok köydeki gıda güvensizliğine dikkat çekmek
için birlikte çalıştılar.
İtalyan Lionları, LCIF Uluslararası yardım fonundan, projeyi desteklemek için 54.267 USD aldılar.
Lionların iki temel amacı vardı. Birincisi; kırsalda
yaşayan kadınları, damla sulama sistemini kullanmaları konusunda eğitmek için sahada bir okul
oluşturmak, ikincisi; onların damla sulama sistemini kullanarak bir köy sebze bahçesi yaratmasıydı.
Yakın bölgelerdeki kadınlar, bu yeni sistemi kullanarak nasıl ekin yetiştirecekleri ayrıca bu ekinleri
aileleri için nasıl sağlıklı öğünlere dönüştürecekleri
konusunda eğitildi. Su depolama kuleleri, organik
gübre çukurları, depolama barakaları ve çitler projenin başarıya ulaşmasında büyük rol oynadılar.

etmelerini umuyorlar. İtalyan Lions Derneğinden,
Lion Giovanni Spaliviero ‘’Biz Lionlar yoksulluk ile
savaşıyoruz ve Burkina Faso’da kırsaldaki kadın ve
çocuklar için gıda güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz çünkü yetersiz beslenme çok yaygın. MK Onlus
‘’ Biz bu sebze bahçelerinin çocuklar ve ailelerinin
sağlık ve yaşam koşullarının gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olmasını umuyoruz.’’diyor.
LCIF ın IAG programı 5000 ve 30.000 USD arası Amerikan dolarını bu amacı gerçekleştirmek için
bağışlıyor. IAG, gelişmiş ülkelerdeki Lions Kulüplerinin, daha az gelişmiş bölgelerdeki Lion kulüpleriyle, toplumların hayatlarını önemli şekilde etkileyen projelerde partner olmasına olanak sağlamaktadır. IAG fonları uluslararası yardım programı, temel sağlık hizmetleri, eğitim ve okuryazarlık, temiz
su ve sağlık koruma, kırsal gelişim ve öz yeterlilik
programları, kör ve engelliler için hizmetler ve çevresel koruma gibi konulara odaklanmaktadır.Bölgenizin IAG’ye nasıl başvuru yapacağı konusunda
bilgi edinmek için, lcif.org adresini ziyaret ediniz.

Damla Sulama Sistemi, bitki köklerini nemli tutan bir düşük su ve düşük basınç sitemidir. Suyu
bitkiyi çevreleyen topraklara değil doğrudan bitki
köklerine uygular. Diğer geleneksel sistemlere göre
daha az su kullanır. Damla su sistemi, su kaynaklarının kıt olduğu yerlerde özellikle faydalıdır.
Lionlar işe koyuldular. 2.5 dönümlük bir araziyi
temizlediler ve güvenli bir hale getirdiler. Bir solar
pompa, bir depolama tankı, dikili soğanlar, diğer
sebzeler ve hızlı büyüyen moringa ağaçlarıyla bir
kuyu kazdılar. Önce mahsul dikildi. Her iki ülkedeki Lionlar, yöredeki kadınları damla sulama sistemini kullanma ve sistemi kendi bahçelerine götürme
konusunda eğittiler.
Saha okulu pilot programı ‘Kyon’ Bölgesinden
yedi kadını eğitti. Her yıl 60 ‘tan fazla kadının eğitilmesi bekleniyor. Lionlar bu kadınların kendi köy
pazarlarını oluşturacak kadar fazla yiyecek yetiştirmesini ve bunları kar elde etmek için satmalarını ve ekonomik istikrar ve özgürlük için öncülük

Kadınlar kendi yeni köy sebze bahçelerini Kyon, Burkina
Faso’da oluşturuyorlar.
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Kıbrıs’tan Yaratıcı Hizmetler...
Süreyya Gürses, Girne Özgürada

Lions Kulübü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komite Başkanı

KKTC Lions Kulüpleri, mevsiminde gerektirdiği şekilde yazlık aktivitelere
devam ediyorlar. Bu aktivitelerden ikisi gerçekten Lion ve Leo’ların
yaratıcılıklarının anlamlı örnekleri. Bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

Sahilde Hentbol Turnuvası
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin 100. Yıl
Küresel Hizmet Etkınliklerinin Ağustos Ayı konusu
‘gençlerle buluşmak’ idi. Bu kapsamda, 20-21 Ağustos tarihlerinde, İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, KKTC Hentbol Federasyonu’nun katkılarıyla
düzenlenen Hentbol Turnuvasına Girne Özgürada
Lions Kulübü sponsor oldu. Böylece, gençliğin bir
araya gelerek, hem birbirleri ile dostluk ilişkilerini
artırmaları ve hem de spor yapma alışkanlığı kazanmalarına vesile olundu.
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İskele Long Beach 1. Kumdan Kale Festivali
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, 100. Yıl Küresel Hizmet Etkinliği Ağustos Ayında ‘Gençlerle
Buluşmak’ kapsamında Lefkoşa Lider Leo ve İskele
Sahil Leo Kulüplerinin, İskele Belediyesi’nin “Sanatın En Eğlenceli Hali İskelede” organizasyonunda,
düzenledikleri “İskele Long Beach 1. Kumdan Kale
Festivali” çok eğlenceli geçti.
Odukça yüksek katılım sağlanan etkinlikte katılımcılar eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra sanatlarını da ortaya koydular. Genç katılımcıların sergiledikleri heykeller birbirinden muhteşemdi. Dereceye
girenlere madalya ve katılımcılara sertifikalar verildi.

TURKEY

Beşocak Lions
İskenderun Körfez
Sığınmacı Çocukların Lions’dan Sporculara
Göz Sağlığına Eğildi... Destek
Nurdan Çalışkan 2016 - 2017 Dönem  Başkanı

Adana Beşocak Lions Kulübü, Lions ‘un 100. Yıl
etkinlikleri kapsamında, görme konusundaki etkinliklerine, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma
Derneğine kayıtlı Suriyeli ailelerin çocuklarına yönelik, Dünya Göz Hastanesi ile birlikte Sığınmacılar
Derneğinde, önce göz kusuru ön tespit çalışması
yaparak başladı.
Göz rahatsızlığı belirlenen çocuklar aileleriyle
birlikte 5 Ekim çarşamba günü Dünya Gòz Hastanesine getirildi. Detaylı kontrolleri yapıldı. Tedavi gerekenlerin tedavisi başlatıldı. Ayrıca gözlük
gereken çocukların numaraları belirlendi. Gözlük
çerçeveleri seçildi. Numaralarına göre gözlükler hazırlandı ve çocuklara teslim edildi.
Ayrıca Dünya Göz Hastanesinde göz kontrolü
öncesi, Suriyeli aileleri ve çocukları bilinçlendirmek
adına Göz Doktoru tarafından görmenin önemi ve
görme kaybının nedenleri konularında 5 Ekim Çarşamba günü konferans verildi.

Anıl Taşkın Dönem Başkanı

İskenderun Körfez Lions Kulübü, 29 Ağustos 2016 tarihinde gençler ile ‘‘Sporun hayatımıza
katkıları’’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. İKEM
Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Hamit Duman‘ın
konuşmacı olarak katıldığı söyleşiden sonra, İKEM
Kolejinde burslu okuyan gençlere basketbol forması hediye edildi. Öğrenciler 9-10 Eylül tarihleri
arasında düzenlenecek olan Körfez Lions Kulübünün üçüncüsünü gerçekleştireceği ‘‘Tek Pota Basketbol’’ turnuvasına davet edildiler.
2016-2017 Dönem Başkanı Ln. Anıl TAŞKIN,
‘‘İKEM Kolejinden basketboldaki başarılarından dolayı burs alan kız takımı öğrencilerine destek vermekten çok mutluyuz. Onlarla sohbet etmek, beraber yemek yemek, yüzlerindeki umudu ve mutluluğu görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Aydın
gençlik bizim geleceğimiz ve ayrıca üçüncüsünü
gerçekleştireceğimiz ‘‘Tek Pota Basketbol’’ turnuvasında öğrencilerimizi aramızda görmek hepimize
onur verecektir’’ diyerek katkısı geçen herkese ve
kulüp üyelerine tek tek teşekkür etti.
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CUMHURİYETE GİDEN YOLDA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
3. Büyük Taarruz Bisiklet Turu
Osman Kutlu

T

Ankara Maltepe Lions Kulübü

ürkiye Cumhuriyeti’nin canla ve kanla atılan
temeli olan Büyük Taarruzu ve şehitleri anmak, tarihimizi yeni nesillere yerinde ve doğru
bir şekilde anlatmak amacıyla başlattığımız 3. Büyük Taarruz Bisiklet Turu 26 Ağustos – 9 Eylül 2016
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türk Ordusunun
izinden, hangi gün ve saatte nerede olunduysa orada olarak, nerede konaklandıysa orada çadırlarda
konaklayarak, adım adım İzmir’e gidilmiştir.
Geçen üç yılda onlarca bilinmeyen, unutulmuş,
kaybolmuş şehit mezarı, olay ve olay yeri ortaya çıkarılmış, belgeleriyle birçok yanlış bilinen, anlatılan
bilgilerin doğruları yerinde gösterilmiştir.

25 Ağustos akşamı Türkiye’nin dört bir yanından gelen, birbirini hiç tanımayan ama yürekleri
bir olan bisikletliler ile Lionlar Afyon Kocatepe’de
toplandı.

Şehit mezarlarında veya önemli bir olayın olduğu yerde mola verilip detaylı olarak anlatımlar
yapılmış, şehit mezarlarında mutlaka saygı duruşu
yapılıp, İstiklâl Marşı söylenmiştir. Her gün bulunulan yerin Kurtuluş Günü olup, Kurtuluş kutlamalarına katılınmış, şehitlerimiz anılmıştır.

Gece yağan yağmura rağmen 26 Ağustos sabahı
aynı heyecan ve coşkuyla Kocatepe’den start aldılar. Startı her yıl olduğu gibi Afyon Valisi ve Bakan
Veysel Eroğlu verdi.

Bu yıl yapılan tur çok anlamlı bir törenle
başladı... 5 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında Anıtkabir’de dalgalanan bayrak, geçen yıl başlattığımız “Kocatepe’den İzmir’e bayrak taşınması” projesi çerçevesinde Anıtkabir Komutanlığından
törenle teslim alınmıştır. Bu bayrağa “Gazi Bayrak”
adını verdik.
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26 Ağustos günü; önce şehit köylülerin bilinmeyen mezarına, ardından Yüzbaşı Agâh Efendi
Şehitliğine uğradık. 2000 kişilik düşmana karşı 150
askeriyle mücadele eden ve 100 askeriyle birlikte
şehit olan Yüzbaşı Agâh Efendi ve kahraman askerlerimiz için anma töreni yaptık. Oradan Akören
Şehitliğine geçtik. Burada 38 kişilik bir takım tamamen şehit oldu ama ne yazık ki bilinçsiz yapılan şehitlikler ve anıtların bir başka örneği olarak
onlarla ilgili tek bir kelime dahi yok. Bizden başka
ziyaret eden de yok maalesef. Son olarak “Köpek
Avcısı” Ürkütlü Ahmet’in mezarına gittik.

ağlayarak gittiğini ama bugün hayatının en mutlu
günü olduğunu söyledi. Bu sözleri duymak bütün
emeklerimize değdi.

27 Ağustos günü Çiğiltepe’deyiz… Tepeyi söz
verdiği saatte alamadığı için utancından intihar
eden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin onur timsali, vatanseverliğin sembolü Şehit Albay Reşat Çiğiltepe’nin
şehitliğine tam şehit olduğu saatte gittik. Bugüne
kadar birkaç asker ve köylüyle anma töreni yapılıp
geçilen Çiğiltepe’de muhteşem bir festival var artık.

Ardından, Balmahmut sırtlarına gidip, kayıp iki
şehidimiz için anma töreni yaptıktan sonra Sinanpaşa’ya geldik. Kaymakamlığın önünde duran “Gazi
Top”u ziyaret ettik. İlk ve tek ziyaret eden biziz.

Reşat Albayın hayatını 26 yıllık bir araştırma
sonucunda “Çiğiltepe” adıyla kitaplaştıran Em.
Tümg. Dr. Cihangir Akşit Paşa, ricamızı kırmayıp
davetimizi kabul etti ve Şehitlikteki törene katıldı,
konuşma yaptı. Giderken, kitabı hazırlarken buraya defalarca geldiğini ama her seferinde üzüntüden

28 Ağustos sabahı 10 bin kişilik Süvari Kolordusunun dar patikalardan bir gecede geçerek
Sincanlı ovasına, düşmanın geri bölgesine çıktığı
yeri gördük. Ardından, işgal süresince canı pahasına istihbarat toplayan ve destek veren Haydar
Ağanın, aynı zamanda Fahrettin Altay Paşanın
karargâh olarak kullandığı evine uğradık ve kahvaltımızı evin önünde yaptık. Muhtemelen gelecek
yıl müthiş bir şenlik olacak orada… Tek bilen ve
giden biziz. Sonra, Çalışlar Köyüne gittik. Kolordu
Komutanı İzzettin Çalışlar’ın düşman cephesini yardığı yerde, yeri bilinmeyen 12 şehidimiz için anma
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men bütün kitap ve romanlarda anlatılan “Kanlı
Köprü” hikâyesinin ve Meydan Muharebesinin en
kanlı boğuşmalarının yaşandığı, altındaki derenin
günlerce kırmızı aktığı için bu ismin verildiği ama
yolu izi olmayan, yeri bilinmeyen ve gidilmeyen
Kanlı Köprüye gittik.

töreni yaptık. İzzettin Çalışlar’a soyadını bu başarısı
sebebiyle Atatürk vermiştir.
Ordu Komutanı Nurettin Paşanın karargâh kurduğu yere (yine ilk ve tek biz uğruyoruz) uğradıktan sonra Süvari birliklerimizin en kahramanlarından
birinin, Yıldırım Kemal’in şehitliğine gittik. İzmir’e
ilk giren birlikte olmak için tedavi gördüğü hastaneden kaçan, düşmana yıldırım gibi taarruzlar yaptığı
için “Yıldırım” lakabı takılan, düşmanın Küçükköy
Tren İstasyonundaki en büyük lojistik merkezini
darmadağın ederek çekilmesinde büyük payı olan
ama bu amaçla askerleriyle birlikte şehit olan Yıldırım Kemal’in mezarı başında anma töreni yapıp, yine
orada, onlarla yan yana çadırlarda konakladık.

29 Ağustos sabah erkenden Hamur Köyü yakınındaki Ağır Topçu mevzilerini ziyaret ettik. Allıören köyü Başkomutan Meydan Muharebesinde
düşman birliklerinin merkezidir. Bizim birliklerimiz
Çalköy civarındadır.
Başkomutan Meydan Muharebesi, dünyada
ismi meclis kararıyla verilmiş tek meydan muharebesidir. Aynı zamanda gerçek anlamda meydan
muharebesi özelliği taşıyan son meydan muharebesidir. Ne yazık ki durmadan “Dumlupınar Meydan Muharebesi” diyerek anlatılmaktadır. Yunan
tarihlerinde bu savaş için “Allıören Muharebesi”
ifadesi kullanılır. Allıören’de, o günleri anlatan he22
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Sonra Çalköy’e geldik, Kırık Kağnı Anıtını ziyaret ettik. Burası 31 Ağustos 1922 günü, yerle bir
olmuş Çalköy’de bulunabilen yegane düz malzeme
olan kırık bir kağnının üzerinde Atatürk’ün komutanlarla haritayı serip durum değerlendirmesi yaptığı yerdir. Aynı zamanda “Ordular! İlk hedefiniz
Akdeniz’dir. İleri” emrini verdiği yerdir.
Çalköy’de Şekip Efendi Şehitliğinde, 29 Ağustos
akşamı yaklaşık 2000 düşman askerini esir eden ama
düşmanın ağır topçu atışları sonucu askerleriyle birlikte şehit olan Yüzbaşı Harputlu Şekip Efendi ve
askerlerinin mezarlarında anma töreni yaptık.
Son olarak Atatürk’ün Meydan Muharebesini
yönettiği yere Zafertepe’ye giderek orada çadırlarımızı kurduk.

30 Ağustos günü öğleye kadar Zafer Bayramı
coşkusunu Zafertepe’de binlerce vatandaşla birlikte
yaşayıp yola çıktık.

TURKEY
İlk olarak “Dumlupınar Şehitliği sahte!” sözümüzün ispatı olan yere, Şehit Sancaktar Anıtına uğrayıp anma töreni yaptık. Burası 31 Ağustos günü
Atatürk’ün komutanlarla beraber savaş alanını gezerken, bedeni toprağa gömülmüş bir sancaktarın,
elindeki bayrağı, kolunu toprağın üstünde tutarak
yere düşürmediği görüntüyle karşılaştıkları yerdir.
Atatürk “Meçhul Asker Abidesi”nin buraya yapılmasını ve sembol olarak bu görüntünün kullanılmasını ister. 1924 yılında kendisi törenle temelini
atar, 1927 yılında törenle açılışını yapar. 1963 yılına
kadar kutlamalar ve törenler burada yapılır. 1964
yılında anıt kaldırılıp depoya konur. 1979 yılında
yeniden yapılarak eski yerine yerleştirilir. Durum
böyleyken, 1992 yılında Dumlupınar’a bugünkü
şehitlik yapılır ve günümüzde herkes meydan muharebesinin bu şehitliğin olduğu yerde yapıldığını
sanmaktadır. 15 km ilerideki gerçek muharebe alanı unutulmuştur.

Buradan, Büyük Aslıhanlar Şehitliğine gittik.
Meydan Muharebesinin en yoğun yapıldığı yerlerden biridir. Birçok şehit burada yatmaktadır. Halen
etrafta bilinmeyen şehit mezarları vardır. Tespit ve
değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

31 Ağustos günü, Büyük Taarruzun en önemli
ve en kanlı muharebelerinin yaşandığı, en çok şehit
verdiğimiz yere Kaplangı Dağına tırmandık. Burada 30 Ağustos gecesi sabaha kadar boğaz boğaza
çarpışmalar olmuş, nihayet sabah düşman bu tepe
hattından atılmıştır. 57 Tümenin, Albay Reşat Çiğiltepe’nin askerleri buraya cephe taarruzu yapmış
ve yamaçlarda yüzlercesi şehit olmuştur. Bu kadar
büyük bir öneme sahip olmasına rağmen, Kaplangı
Muharebeleri ne bilinir, ne anlatılır, ne bir anıt vardır ne de tabela.
1 Eylül günü Çamsu (Çeçe) köyü üzerinden
Ayrancı’ya (Cumburt) gittik. Ayrancı, Trikopis’in
Meydan Muharebesinden yanındaki 8-10 bin kişilik
kuvvetiyle birlikte kaçıp kurtulmasından sonra Murat Dağlarının arkasına çıktığı yerdir. Buradan devam edip Çeçeli Kara Murat’ın şehitliğine gittik ve
anma töreni yaptık. Hemen bütün şehitliklerde olduğu gibi temizleyip bayrağını değiştirdik. Uşak’ta
Belediye Başkanı tarafından karşılandık ve Atatürk
Evi’ni ziyaret ettik. Trikopis’in kılıcını teslim ettiği
yeri gördük.

2 Eylül günü Uşak’tan ordumuzun izinde yolumuza devam ederken, dünyanın en uzun ikinci
kanyonları olan Ulubey Kanyonlarını görmeden
olmaz dedik ve Ulubey’e geçtik. Kanyonda çadırlarımızı kurduk ve kanyonda uyanmanın keyfini
yaşadık.
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3 Eylül günü hayal gibi bir doğadan, fantastik
bir tarih mekânına gittik: Takmak… Savaş zamanında burası, beş kazanın birleştirilmesiyle oluşturulan Eşme Nahiyesinin merkezi. Kuvayi Milliye’nin kurulduğu ve Kuvayi Milliye kahramanı
Hacı Müftü’nün yaşadığı yer. Kurtuluş Savaşında
hazinenin %6’sını tek başına karşılayan ve savaş sonunda sadece 20 kişinin sağ kaldığı yer. Her yer
şehit mezarı dolu. Mahalle arasında, yol kenarında,
evin bahçesinde, arazinin ortasında şehit mezarları
var. Ayrıca bir de büyük şehitliği var.

Diğer taraftan Büyük Taarruz sırasında Atatürk’ün ender çekilmiş resimlerinden birinin olduğu yer burası. 2009 yılında bu resmin çekildiği
yerdeki ağaç, Uşak Müzesi tarafından Atatürk Anıt
Ağacı olarak tescillenmiştir. Ağacın hüzünlü hikâyesi ve sayemizde geldiği son durum (2006 ve 2016
yıllarındaki durumu fotoğraflarda görüyorsunuz).

Hepsinden önemlisi Takmak, nahiye merkezi
savaştan sonra 5 km öteye taşındığı için, o günlerdeki haliyle kalmış bir yer. Burada ne yazık ki
bugüne kadar bırakın sahip çıkmayı, verdiğimiz
selamı bile almıyorlardı. Ambulans Şoförü Erhan
Sayın’ın da katkılarıyla sonunda mücadeleyi kazandık, duvarı yıktık. Artık Takmak’ta bizi atlılar karşılayıp cirit gösterisi yapıyor, festival düzenleniyolarr.
Eşmeliler de dâhil, buraya ilk ve tek giden biziz.
4 Eylül gününden sonra hikâye hep aynı: Yakılıp yıkılan, binlerce haneden birkaç yüz haneye
düşen şehirler, kasabalar, katledilen binlerce insanımız. Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Manisa hepsi yerle bir olmuş. Bunun sebebi, düşman Ordu Komutanı Hacıanesti’nin bir gazetecinin sorduğu “Ya bir
gün Türkler kazanır da buraları terk etmek sorunda
kalırsanız ne olacak?” sorusuna, “Bu bir hayal ama
eğer bir gün böyle bir şey olursa geride öyle bir
enkaz bırakacağız ki, buralar 100 yıl kendine gelemeyecek” cevabına uygun olarak kurduğu yangın
taburları. Düşman çekilirken bu birlikler her yeri
yakıp yıkmışlar.
Bu katliamdan kurtulan tek yer Kula. Kula efeleriyle ünlü. Milli Mücadelede yaptıklarıyla da bütün
övgüleri hak ediyorlar. Düşman çekilirken 45 civarında efe Kula’nın girişinde Kayrak mevkiindeki
tepelerde mevzilenir ve düşmanı ateşle karşılayarak
Kula’ya sokmazlar. Kula’nın yakılıp yıkılmasını engellerler. Ne acıdır ki geçmişte kurtuluş gününde
Kurtuluş Kutlaması yerine Filistin’i anma gecesi düzenlenirken bugün festivalle kutlanıyor.
5 Eylül Alaşehir, 6 Eylül Salihli, 7 Eylül Turgutlu’da aynı acıları ve hüznü yaşayarak gittik. 6
Eylül’de Adala’da Atatürk Evi’ni ziyaret ettik. İlk
ziyaret eden biziz.

7 Eylül’de Sart’ta, parayı bulan Lidyalıların Başkenti Sardes’i ziyaret ettik. Burayı herkes biliyor
ama Sartlılar bile Sardes’i, Sart’ı ve Salihli ovasını halen gözetleyip koruyan Nazmi Efe’yi bilmiyor. Çok
dik bir yamaçtan yarım saatlik bir tırmanışla, işgal
süresince düşmanı perişan eden, ihanet sonucu pusuya düşürüldüğü bu tepede, onlarca düşmanı tek
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başına öldürüp mermisi bittiği için şehit olan Nazmi
Efe’nin şehit olduğu yere gömülen mezarına ulaştık.
Bu günlerde ordumuz savaşarak, yangınları söndürerek, yıkıntıları temizleyerek öyle mesafeler kat
etmiş ki bizler bisikletlerle zor geçtik o mesafeleri.
Günde bir birliğin bu şartlarda 45-50 km ilerlemesi
tam bir mucize, tam bir çılgınlık. Yaptığımız araştırmalara göre Afyon Kocatepe’den itibaren İzmir’e
günlük ortalama 29 km geçilmiş. Bu dünyanın en
hızlı savaşı demektir. Bu hıza ancak 2. Dünya Savaşında Almanların panzer birlikleriyle Polonya’yı
6 haftada işgal ettiğinde ulaşılabildiğini görüyoruz.
8 Eylül günü, her yıl olduğu gibi yine yeni bulduğumuz Kemalpaşa Armutlu Köyündeki şehitlikte
anma töreni yaparak Kemalpaşa’daki Atatürk Evi’ni
ziyaret ettik.

Ardından günlerdir verilen emekler, çekilen eziyetler, akıtılan terlerin karşılığını Belkahve’de Atatürk’ün İzmir’i ilk defa seyrettiği yerden, Atatürk’ün
kahve içerek seyrettiği gibi, kahve içerek İzmir’i
seyrederken aldık. O anın keyif ve heyecanını anlatmaya kelimeler yetmez.
9 Eylül günü Belkahve’de yapılan törenlere katılıp Büyük Taarruzun son şehitlerine, Halkapınar
Şehitliğine gittik ve anma törenimizi son defa yaptık.
Oradan Cumhuriyet Meydanındaki tören alanına geçerek getirdiğimiz “Gazi Bayrak”ı, Konsey
Başkanımız Nilüfer Ogan, onur ve gururla İzmir
Valisine teslim etti.
Yazdıklarımız yaşadıklarımızın yüzde biri. Katılmadan anlatmak ve anlamak mümkün değil.
Katılan, destek veren, katkıda bulunan Lions
kulüplerimize ve Lionlara, bisikletçilere, vatandaşlara, yöneticilere, emniyet, jandarma, sağlık görevlilerine, belediyelere sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Lions camiası olarak bu onuru, bu gururu doyasıya yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız.
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Mühürdar Lions Kulübü Eylül
Ayında da Durmadı…
Özlem Erdemir Kulüp Sekreteri

Kulübümüz, Atlas Yardım Derneğinin bölgesindeki 2 - 6 yaş arası 100 çocuk için yaptırdığı ana
sınıfının laminat parkelerine destek olmak için 300
TL bağış yaptı. Yanı sıra Atlas Yardım Derneğine 9
koli 2 giysi eşya götürüldü.

Adana Taşköprü Lions Gençlik
Haftasını Gençlerle Kutladı…

Adana Taşköprü Lions Kulübü üyeleri, gençlerle birlikte Adana Hayal Parkında 100 adet dilek
fenerini dünya barışı dileğiyle uçurdu. Rengarenk
fenerler gökyüzünde mükemmel bir ahenk oluşturdu. Başkan Zeliha Demir; ‘gençler geleceğimizdir.
Böyle bir morale ihtiyacımız vardı’ dedi.

Fulya Lions Mülteci Çocukları
Giydirdi...
Gülçin Duran Dönem Başkanı

Salacak Lions Kulübü Eylül Ayı
Etkinliği
Salacak Lions Kulübü Eylül ayında Nazım Hikmet sanatevinde bulunan Nazım Hikmet kütüphanesine 170 adet kitap bağışında bulundu. Merhum
Tarık Akan’ın ciddi emek ve katkıları ile kurulan
kütüphane kitap bağışları ile büyüyor. ‘’Bilgi’’ her
çağda olduğu gibi günümüzde de en önemli değerdir. Salacak Lion Kulübü olarak bilgi edinmek isteyen gençlere katkımız olsun istedik.Ayrıca kitaplara
‘’Salacak Lions Kulübü’’ kaşesi vurulacak. Böylece
kitaplarımızı okuyan kişilere Lions’un tanıtımını da
yapmış olacağız.
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Fulya Lions Kulübü, temmuz ayı gençlerle bulusmak projesi kapsamında, yeni dönemim ilk hizmetini gerçekleştirdi. Geçen yıl Şişli bölgesinde
Suriyeli mülteci çocuklarının en çok bulunduğu
Fuat Soylu okulunda yapılan aktivitede, daha önce
erzak ve kırtasiye yardımını yapılan 150 mülteci ailesinin gençlerine yazlık giysi yardımı yapıldı. Mavi
Jean’in sponsorluğutla gerçekleştirilen aktiviteye
Genel yönetmenimiz Mukaddes Yamaç’ta katılmıştır. Okul müdürü, müdür yardımcıları, okul aile Birliği, aileler, gençler ve Fulya Lions Kulübü üyeleri
aktivitede yer aldılar.

TURKEY

Çikolata Etkinliği

Orontes’tan İki
Aktivite Birden
Meltem Akbay Dönem Başkanı

26 Ağustos Cuma günü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Cocoas Chocolat İstanbul
işbirliği ile Atlas Yardım Derneğinde “Çikolata Etkinliği düzenledik. 50 çocukla iki seansta gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde katkısız %100 Belçika
çikolatası kullanıldı. Le Coup Chocolat Çikolata
Şeflerinden Nuray Erdem’in yönlendirmesiyle çocuklar çikolata yaparken eğlendi; yerken öğrendi.
Etkinliğimizde %100 Belçika çikolatası kullanıldı.
Çocuklar, yaratıcılıklarını ve enerjilerini çikolatayla birleştirmenin ve sonunda kendi yaptıkları çikolataları yemenin keyfini sürdü. Çocukların sokak
danslarıyla sona eren etkinlik sonunda çocuklara
kitaplar ve su mataraları hediye edildi.

Antakya Orontes Lions Kulübü, Gençlik Haftası
kapsamında iki anlamlı aktivite birden yaptı. Hatay
ili Harbiye mahallesinde bulunan Esenbulak Ortaokulu Kız Voleybol takımının başarılı oyuncularına
12 adet forma 12 adet voleybol topu 12 adet Kolluk
hediye etti.
Orontes Lions Kulübü ayrıca, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim ilköğretim okulunda SİZİNLEYİZ PROJESİ kapsamında
Doğuda Vatanı ve bizleri korumak amacıyla savaşan Askerlere moral vermek adına öğrenciler kendi elleriyle lokum paketleyerek içerisine de kendi
elleriyle yazdıkları mektupları ekleyerek askerlerimize ulaştırarak bu zor günlerde manevi destekte
bulundular.
Dönem Başkanı Meltem Akbay; ‘‘Gençlerin
spora olan ilgilerini arttırmak yeteneklerini keyifli bir şekilde sergilemelerini sağlamak, Eksiklerini
tamamlayarak mutlu olmalarını istedik, sanırım başarılı olduk ve Gençliğin, Vatanın bölünmezliğini
kavrayıp bunu canı pahasına sağlayan ASKERLERİMİZE motivasyonu sağlatmak için İlköğretim
çocuklarımızla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik.
Tüm üyelerimize katkılarından dolayı çok teşekkür
ederim’’ diyerek duygularını ifade etti.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Fukuoka, Japonya
19-23 Haziran 2016
TÜZÜK VE YÖNETMELİK KOMİSYONU

2. 2017 mali yılı bütçesinin hesap açığı yansıttığı onaylanmıştır.

1. 108-TB Yönetim Çevresi’nde (İtalya) reddedilen İkinci Yardımcı
Genel Yönetmen seçimleri için şikayet dosyası oluşturulmuş ve
2016-2017 mali yılında 108-TB Çevresi’nde Lion Bernardino Salvati İkinci Yardımcı Genel Yönetmen olarak seçilmiştir.

3. Satın Alma Politikasının revize edilmesi onaylanmıştır.

2. 300-C1 Yönetim Çevresi’nde (MD 300 Tayvan) reddedilen Genel
Yönetmen Birinci Yardımcısı seçimleri şikayet dosyası oluşturulmuştur. 2016-2017 mali yılında Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı pozisyonu için bir boşluk olduğu ve bu pozisyonun Uluslararası ve Yönetim Çevresi Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde
doldurulacağı duyurulmuştur.
3. 300-D2 Yönetim Çevresinde (MD 300 Tayvan) reddedilen Genel
Yönetmen Birinci Yardımcısı seçimleri sürdürülmüş ve 2016-2017
mali yılında 300-D2 Yönetim Çevresindeki Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı seçimlerinin hükümsüz olduğu duyurulmuştur.
Bununla beraber belirtilen mali yılda Genel Yönetmen Birinci
Yardımcısı pozisyonundaki bu boşluğun Uluslararası ve Yönetim
Çevresi Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde doldurulacağı ve
itiraz sahiplerinin her birinden 350 $ daha az dosya ücreti alınacağı duyurulmuştur.
4. A. Sadiq Basha 324-B2 Yönetim Çevresi (Hindistan) Genel Yönetmenliği görevinden başarısızlığı sebebiyle, Uluslararası Tüzük
ve Yönetmeliklere ve Uluslararası Yönetim Kurulu politikalarına
uygun olarak alınmıştır. A. Sadiq Basha’nın gelecekte Uluslararası
Lions Kulüpleri veya herhangi bir Yönetim Çevresi ve Kulüp tarafından Geçmiş Genel Yönetmen sıfatıyla tanınmayacağı ve bu
unvan ile hiçbir ayrıcalığa sahip olamayacağı duyurulmuştur.
5. Uluslararası Görevli Sorumlulukları Geçici Komisyonu’nun hedefleri, görevleri, toplantı programları ve bütçesi onaylanmıştır.
6. Kurul Politikası El Kitabı’nın XV. Bölümündeki derneğin markasının kullanılmasına dair kalite ve içerik genel standartları ile ilgili
Marka Politikaları revize edilmiştir.

LİDERLİK GELİŞİM KOMİSYONU
1. 2016-2017 önerilen bütçesinin onaylanmasına bağlı olarak 20162017 yılı Sertifikalı Lions Eğitmen Programı tasarımı, gelişimi ve
uygulanması onaylanmıştır.
UZUN DÖNEM PLANLAMA KOMİSYONU
1. LCI Forward’ın (yeni stratejik plan) hedefleri – birincil hedef
2020-2022’ye kadar yardımseverlik hizmetini üç katından fazlaya
çıkarmak - yeniden onaylanmış ve devamlılığı sağlamak adına
LCI Forward Proje Takımına yeni bir Uluslararası Yönetmen katılmıştır.
ÜYELİK GELİŞİMİ KOMİSYONU
1. Yeni ve Gelişen Ülkeler Geçici Komisyonu, 2016-2017 mali yılında uygulamaya başlayacak şekilde onaylanmıştır.
2. Join Together Pilot Programı, dünya çapında 30 Haziran 2018
tarihine kadar uygulanmak üzere uzatılmıştır.
3. U.S. Involve a Veteran Pilot Programı 30 Haziran 2018 tarihine
kadar uzatılmış ve uygulama alanı Kanada’yı da içerecek şekilde
genişletilmiştir.
4. Kurul Politikası, Karadağ’ın da eklenmesi için revize edilmiştir.
5. Kurul Politikasında, Yönetim Çevresine 10 veya daha fazla kulübün
eklenmesi için gereken imzalarla ilgili revizyon gerçekleştirildi.
HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

7. Kurul Politikası El Kitabı’nın VII. Bölümündeki Yönetim Çevresi
Tüzüğü Standart Form’u Yönetim Çevresi kabinesi ve üyelerinin
Yönetim Çevresi içinde itibar sahibi bir Lions Kulübü olmasıyla
ilgili hükümleri netleştirmek amacıyla revize edilmiştir.

1. LION Dergisinin İdari Merkez baskılarında, 1 Ekim 2016 itibariyle
dışarıdan alınan reklamların devam etmemesi kararı alınmıştır.

KONVANSİYON KOMİSYONU

3. 2015-2016 yılı için Uluslararası Liderlik Madalyası sayısı 2,030’a
yükseltilmiştir.

1. Geçmiş Uluslararası Görevliler Semineri ile ilgili bölüm “Geçmiş
Dönem” ifadesinin silinmesi doğrultusunda revize edilmiştir.
2. 5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri dışında gerçekleşecek
olan Uluslararası Konvansiyonun yerinin belirlenmesi ile ilgili
teklif verme gereklilikleri kaldırılmıştır.
YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP HİZMETİ KOMİSYONU
1. 322 C4 Yönetim Çevresinden 22 Kulübün kuruluş belgesi iptal
edilmiştir. Bu kulüplerin sahte olduğu ve yeniden kurulum veya
ücret iadesi için uygun olmadığı kayda geçmiştir.
2. Geçmiş Uluslararası Direktör K.M. Goyal’ın, 2017-2018 mali yılında 321-A3 Yönetim Çevresi’nde (Hindistan) Koordinatör Lion
olarak hizmet vereceği belirlenmiştir.
3. 2016-2017 Kulüp Mükemmellik Ödülü şartları, bir Leo Kulüp kuruluşunun da üyelik ile ilgili şartın sağlanması için yeterli olacak
şekilde düzenlenmiştir.
4. 2017-2018 Genel Yönetmen Takımı Ödülleri; ödüllerin Genel
Yönetmen takımı üyelerine verilmemesine, bunun yerine Genel
Yönetmenlerin belirleyeceği ve Yönetim Çevresine en çok katkı
sağlayan 5 Lion lidere verilmesi şeklinde revize edilmiştir.
5. Kurul Politikası El Kitabı’nın V. Bölümü, kulüplerin birden fazla
statüko kategorisinde de birden fazla kez statüko durumuna gelebileceği şeklinde düzenlenmiştir.
FİNANS VE İDARE MERKEZİ OPERASYON KOMİSYONU
1. 2016 mali yılı 4. Çeyreği tahminlerin hesap açığı yansıttığı onaylanmıştır.
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4. Acil Rezerv Fonunun kaldırılması ile ilgili önerilen çözümün benimsenmesine bağlı olarak, Kurul Politikası El Kitabının var olan
Genel Üretim Fazlası Rezervi politikasının tamamen silinmesi ve
Operasyon Rezervi politikası ile değiştirilmesi revizyonu kabul
edilmiştir.
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2. 2016 Chick-Fil-A Peach Bowl Geçit Töreni için 160,000$ sponsorluk ayarlanmıştır.

4. “We Serve” sloganının 2017-2018’de başlamak ve sonrasında devam etmek üzere başkanlık teması olması belirlenmiştir.
5. Uluslararası gazete yarışması için dijital kategori belirlenmiştir.
HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİSYONU
1. 5 ana hizmet platformu (diyabet, görüş, çevre, kanser ve açlık)
ile birlikte çocuklar, gençler ve diyabetikler tarafından desteklenip onlar için geliştirilen ve bununla birlikte öncelikli hizmete
tabi tutulacakları özel bileşenler içeren yeni bir hizmet sistemi
kabul edilmiştir.
2. Öncelikli hizmetin 5 ile 10 yıl arası olacağını ve herhangi bir süre
uzatımının Hizmet Aktiviteleri Komisyonu tarafından değerlendirileceği kabul edilmiştir.
3. Geçici Komisyonun, Gençlik Görev Stratejileri’ni Uluslararası
Başkan ve Yöneticiler tarafından belirlenmiş ve Hizmet Aktiviteleri Komisyonu tarafından değerlendirilmiş yaklaşık 10 üye (Lion
ve Leo) ile birlikte önceliklendirmesi ve gözden geçirmesine karar verilmiştir.
4. Leo Kulüp Programı Danışma Paneli Geri Ödeme Programı’nın
2016-2017 mali yılında başlaması kabul edilmiştir.
5. 2015-2016 Yılın Leo’ları Ödülleri verilmiştir.
Yukarıdaki tüzük değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için LCI
websitesi lionsclubs.org adresini ziyaret edebilir, 630-571-5466 numaralı telefondan Uluslararası Ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

TURKEY

CAMiLLE
CLAUDEL
Camille atölye çalışmasında

C

amille Claudel 1864-1943 Fransız heykeltıraş, Paris’te bir grup kadın arkadaşıyla atölye kiralıyor heykel çalışmalarına başlıyor.

Rodin ile ilişkileri devam ederken, Rodin aynı
zamanda yirmi yıllık beraberliği olan Rose’den ayrılmamış.

1883 Camille ünlü Fransız heykel sanatçısı hatta
dünya heykel sanatına ağırlığını koymuş dehasıyla
batının bu alanda yüzyıllardan beri ortaya koyduğu
mirası döneminin anlayamaya çalıştığı modern heykel sanatının temeli sayılabilecek yenileştirme ya
da yeni klasikçiliğin yalınlılığı sayılabileceği eserleri ortaya koymuş RODİN’le tanışıyor.“Düşünen
Adam” heykeli yaratıcısı.

Camille’e oniks mermerini ilk kullanan heykeltıraş olma onurunu kazanmış. Eserleri insan yaşamı, kaderi sorgulayan duyguyu yansıttığı ifade edilmektedir.

Camille ölümüne kadar yaşamını etkileyecek olan deha Auguste Rodin’in modeli, öğrencisi,
asistanı ve sevgilisi olur, tutkulu aşk yaşamı devam
ederken Rodin Camille için, ‘Ona nerede altın bulacağını gösterdim belki, ama bulduğu altın kendi
içinde’ demiştir.
Rodin çalışmalarında Camille öncesi ve sonrası
eleştirileri hatta bazı eserlerde iki sanatçının ortak
işleri olarak değerlendirilmiş, o dönem Camille’nin
eserlerini sahiplendiği ve hangisi tarafından yapıldığı kuşkuları yaşanmış.

Camille’nin üstün yeteneği ancak kadın olması,
erkek egemen sanat ortamı onu yeterince sıkıntıya
sokmuş, babası dışında iyi olmayan aile ilişkisi ve
Rodin’den hamile kalıp kaza sonucu bebeğini kaybetmesi, sanat yeteneğinin ve üretimlerinin Rodin
tarafından sahiplenip engellenmesi, bunalmasına
yanısıra talihsiz aşkı onu ruhsal bunalıma itmiş, onlarca eserini parçalayıp yok etmesine neden olmuş.
Bir avuç torağı yoğurmayı bilmeyenler.
Duygusuz yavan insanlar.
Bu benim ruhum, en kutsal varlığım.
Bunlar çalışma saatleri. Ruhumun yandığı saatler.
Siz yiyip içerken, dalga geçerken, oburca tıkınırken, ben heykelimle yalnızdım.
Ve yavaş yavaş akan benim hayatımdı.
Bu toprağın derinliklerine kanımı akıtıyordum.
Yaşadığı bunalımlar sonucu kardeşi tarafından
akıl hastanesine yatırılmış 30 yıl boyunca ölümüne
dek orada yaşamış, kardeşine yazdığı mektupta “Bu
esaretten çok sıkılıyorum… eve hiç dönmeyecek
miyim, Paul?”
Tanrı vergisi sanatsal yeteneğin sahibi CAMİLLE
CLAUDEL için İngiliz yazar Lotz, “Hocası ve sevgilisi Auguste Rodin ile çok yükseklere, güneşe kadar
uçtu; güneş tarafından yandı.” Yorumunu yapmış.

Camille’nin eserlerinden biri

Camille’nin son yılları
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Türk Lions Vakfı 1984 yılında kurulmuştur. Kurucuların
ve halihazır 500’e varan mütevellilerin tamamı Türkiye’nin her yöresinde yaygın, insanımıza ve ülkemize
karşılıksız hizmet eden Lionlar ve Lions Kulüplerinden oluşmaktadır.
Merkezi İstanbul’da bulunan Vakfımızın Yönetim Kurulunda, 1/3’ü her sene değişen 6 Yönetim Çevremizi (TURKEY) temsil eden Lion’lar görev yapmaktadır.
Vakfın amacı; Toplumumuzun eğitim, sağlık, sosyal
ve kültürel içerikli gereksinimlerinin doğrudan ya da
Lions ve Leo kulüpleri dernekleri tarafından üretilecek hizmet projeleri ile karşılanmasına ilişkin araştırma
ve incelemeler yapmak, yardım ve katkılarda bulunmak, adı geçen kuruluşlar ile üst kuruluşların çalışma
ve dayanışmalarına olanak sağlamaktır.
Vakıf bu amaç doğrultusunda kuruluşundan bu yana
birçok Lions ve Lioness kulübünün hizmet projelerine
katkıda bulunmuştur. Geçen bu süreçte hayata geçirdiği en ulvi ve önemli hizmet;
“Türk Lions’unun Tek Resmi Vakfı” sıfatıyla üstlendiği
Türk Lions’una şemsiye görevidir.

Bu anlamda;
Kulüplerimizin katkıları, LCIF’ten sağlanan bağışlar,
vakfımız ve “İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı iştiraki ile kurulan “İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz Bankası” konusunda ilk olup, etik değerlere saygılı olarak hizmet
faaliyetlerine devam etmektedir.
Ülkemizin 1999 yılında yaşadığı büyük deprem felaketi
nedeniyle dünya Lion’larından, ağırlıkla da Japon Lion’larından gelen yaklaşık 2.200.000 US Dolar yardımı,
Vakfımız kanalı ile Türk insanının hizmetine sunulmuştur. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesine Sapanca’da
248 yatak kapasiteli öğrenci yurdu yapılmış, İstanbul’da Üsküdar’da depremde yıkılan bir okul yerine 16
derslikli “LIONS İLKÖĞRETİM OKULU” inşa ettirilerek
Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanmıştır. Depremzede ve
özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet vermek
amacıyla İstanbul Avcılar’da 120 öğrenci kapasiteli
“ASLANCIK GÜNDÜZ BAKIMEVİ” yaptırılarak vakıf
bünyesinde iktisadi işletme olarak hizmete sokulmuş,
Bolu’da 21, Kocaeli’de 21 ve Adapazarı’nda 78 konteynerlik Lions Deprem Köyleri kurularak yöre insanımızın acıları hafifletilmiş, aracılığımızla İngiltere’den
getirilen 87 adet Karavan İstanbul İli Deprem Koordinasyon Merkezine bağışlanmıştır.
Karşılıksız hizmet çalışmalarını; Laik, Demokratik, Çağdaş Atatürk Türkiye’si çizgisinde sürdürülen, ülkemizin en önemli sorununun çağdaş eğitim olduğu bilinci
ile hareket eden vakfımız, eğitim konusundaki çalışmalara özel bir önem vermektedir.

