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ATATÜRK’E MEKTUP

Ben bana bıraktığın cennet yurdun bir köşesinden sesleniyorum, sana! Her ne 

kadar karşılığını alamayacağım bir mektup yazsam da, mektubuma karşılık vermeni 

öyle çok isterdim ki Atam! Sesini duymak istediğim gibi ve sana “baba” diyebilmek 

istediğim gibi hiçbir şeyi istemedim ben! Nasıl bir gidişti o öyle! Sen gittin biz 

yetim kaldık bizi aydınlatan sevgiyle bakan gözlerin yoktu artık. Ama sen hiç merak 

etme ne senin izinden gitmekten vazgeçeceğiz, ne de Cumhuriyetimizden! Sadece 

bedenen burada değilsin. Seni kalbimizde, düşüncelerini de vatanda yaşatıyoruz. 

Anıtkabir’e değil, kalbimize gömüldün ve sonsuza dek orada kalacaksın. Sen 

bizi hiç düşünmeden kurtardın. Şimdi biz de seni hiç düşünmeden sahiplenmeliyiz! 

Geriye sadece fotoğrafların kaldı diye düşünme, milyonlarca çocuğun var senin bu 

vatanda! Seni anacak mezarına çiçek getirecek elini kalbine koyduğunda seni 

hissedecek milyonlarca çocuğun var işte!  Sakın sızlamasın kemiklerin sen bizim 

babamızsan düşman girmeyecek bu topraklara, satılmayacak bu vatan biz olduğumuz 

sürüce! Ağladığıma bakma sakın! Gözlerinden kararlı olmayı her ne olursa olsun 

dimdik durmayı, umutsuzluğa asla kapılmamayı ve vatanıma canımı seve seve feda 

edebilmeyi öğrendim ben! Sen her türlü zorluğa göğüs germişsin! Yıkılmak yerine 

ayağa kalkmayı tercih etmişsin Atam! Yanımda olsaydın keşke varlığını tam 

olarak hissetseydi şu kalbim! Bizlere emanet ettiğin bu Cumhuriyet’i korumak 

için öyle çok çalışacağım ki Atam barış gelecek ülkemize yeniden! Birilerinin 

gelip bizi kurtarmasını asla ama asla beklemedim! Neden mi? Unuttun mu ben 

senin çocuğunum! Bu Cumhuriyet için kanının son damlasına kadar savaşacak 

milyonlarca Türk Gencinden biriyim ben! Asla asla dememek üzere çıktım ben 

bu yola! Yorulmadan senin evladın olarak yürüyeceğim! Her attığım adımda 

“Mustafa Kemal” diye inleyeceğim! Ben Türk doğdum Türk öleceğim! 

Gerekirse bu vatan için canımı vereceğim!..

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

Aybike Demirel
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Editörden
Sayın Lion’lar / Sevgili Leolar

Değerli Okuyucular..

LION Dergimizin bu dönem 3. Sayısı 
olan Kasım-Aralık sayısını siz değerli 
Lion ve Leo’ların ilgisine ve bilgisine 
sunuyoruz. Bu sayımızıda diğer 2 
sayımız gibi 48 sayfa çıkardık. Fakat 
48 sayfa yapabilmek için ciddi şekilde 
zorlandık. Zorlanmamızın nedeni bilgi 
akışının azlığından değil , aktivitelerin 
çok oluşu ve kulüplerimizin dergimize 

olan ilgisi. Eleme yapılmasa 64 sayfa olarak rahat çıkacak ama 
maliyetleri düşünmek zorundayız. Yayın ekipi olarak çok mutluyuz 
TÜRK LİONS’u çok güzel çalışmalar yapıyor, aktiviteler üretiyor en 
güzel olan ise yapılan çalışmaları esirgemeden DERGİMİZ ile  anında 
veya toplu olarak Komite Başkanlarımız aracılığı ile paylaşıyorlar. 
Üzgünüz çünkü gelen her çalışmayı yayınlıyamıyoruz. Nedeni ise 
belirli bir sayfa sayısının üzerine çıkamamamız maliyetlerimizi ciddi 
oranda etkiliyor. Bunun tek nedeni dergimiz şu anda Uluslararasından 
gelen para ve Konseyimizin maddi desteği ile çıkarılıyor olması. 
Oysa ki Kulüplerimiz dergimize REKLAM konusunda birazcık destek 
verseler, hem kulüpler kazanacak, hemde dergimizi istediğimiz şekilde 
çıkarabileceğiz. Ek gelir sağlayamadığımız süre içerisinde dergimizi bu 
şekilde çıkarmaya devam edeceğiz.

Sayın okurlar, 

Bu sayımızda, Uluslar arası Başkanımız Wayne MADDEN’in  
Lion’lara mesajını, Uluslararası Yönetim kurulu toplantısının 
tutanaklarının özetini, Lions Quest ile ilgili çalışmaları, MD bazında 
Anıtkabir ziyaretimizi, Barış Afişi yarışmasının sonuçlarını,  şiir ve 
sanat sayfalarını ve 14 yaşın daki bir TÜRK KIZI’nın ATATÜRK’e 
yazdığı mektubu bulacaksınız. Tabii ki kulüplerimizin yapmış 
olduğu hizmetlerin büyük bir kısmından haberdar olma şansını 
yakalayacaksınız.

Değerli Lion’lar

Lions’un bize öğrettiği çok önemli bir konu var.  Ekip Çalışması, 
Dergimiz düzenli bir ekip çalışması ile çıkmaktadır. Bu ekipin emeğine 
saygı duyuyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Ekipimizin bir parçası olan daima katkı sağlayan Sayın Ender 
SAKİNTUNA (PDG), Sayın Çağatay TİRİTOĞLU (PDG) ve Sayın Neş’e 
YILDIRIM’a (IPDG) çok teşekkür ediyorum.

Dergi Yönetim Çevresi sorumlularımız Sayın Mine AKŞAR – Sayın 
Altan KİRAZ’a,  yazı ve şiirleri ile dergimize katkı sağlayan Sayın Bora 
YILMAZYİĞİT – Sayın Jale EREN ve Sayın Sema GÜNERİ’ye
ve reklamları ile destek veren Sayın Turgay OLCAY - Sayın 
Belma YILMAZYİĞİT’e çok teşekkür ederim.

Saygı ve Sevgilerimle

M.Hüsamettin OCAK
Editör (IPDG)
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Çocukken Küçükler Ligi’nde oynardım. Sadece 12 
yaşındaydım ama kendimi normal büyükler ligi 
oyuncusu gibi hissederdim. Sahamız temiz, düzenli 
ve bakımlıydı. Lion’lar tarafından inşa edilmişti. O 
saha, pek çoğunun çocuğu beysbol oynayan Lion’lar 
için ve beysbolün popüler olduğu tüm kasaba 
için önemliydi. Benim kasabamdaki Lion’lar yeni 
üye bulmakta sıkıntı çekmezdi çünkü toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verirlerdi. Onlar toplumdu.

Bugün kulüplerimiz için muhtemel en büyük zorluk 
yeni üyeler kazanmaktır. Bunu gerçekleştirmek için 
çevremizdekilere olabildiğince cazip gelmeliyiz. 
Kendimizi günümüz toplumuna adapte etmeliyiz. 
Buda projeler gerçekleştirmenin toplum için ne 
kadar önemli olduğudur. Mirasımızı korurken 
bir şeyler yapmanın yeni yollarına açık olmak 
demektir. Değişimin öncüleri olmalı ve insanlar 
eski alışkanlıklara hevesli olmadıkları zaman o 
alışkanlıkları terk etmeye hazır olmalıyız. 

Emir-komuta zinciri altında bir kurum değiliz. 
Merkezimiz kulüplere işlerini nasıl yapmaları 

Daha Fazla Üye Daha 
Fazla Hizmet Demek

gerektiğine dikte etmez. Lion’lar kendi kulüpleri için 
en iyinin ne olduğunu bilirler. Fakat kendi kendilerini 
analiz ve değerlendirmeleri önemlidir. Tüm kulüpleri 
ve Yönetim Çevrelerini, yıl boyunca dört defa “pit 
stop” (mola) vermeleri için teşvik ediyorum. Pit stop 
kontrol listeleri birliğimiz web sitesinde mevcuttur. 
Kulübünüze dikkatlice bakmak,değerlendirmek için 
zaman ayırın. Başarılarınızla gurur duyun, fakat daha 
iyisini nasıl yapacağınızıda değerlendirin. 

Hizmetlerimizden muazzam gurur duyuyorum. 
Neredeyse yüzyıla yakın bir zamandır hiç bir kurum 
Lion’ların yaptığını yapamadı ve yapamazda. 
Kulüplerimizde sadece hizmete yönelmemeli, 
üyeliği de geliştirmeliyiz. Hepimizin geleceğimizde 
payı vardır. Kazandırdığımız her yeni üye, özellikle 
genç olanlar, hizmetlerimizin devamlılığını sağlarlar. 
Hizmet Dünyasında, kazandırdığımız her üye ile 
yaptığımız her iyi şeyi katlarız.

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan
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Cesaretimizin kırılması çok kolaydır. Sadece günlük 
gazetelere bir göz atalım. Tüm göreceklerimiz 
çatışmalar, savaşlar ve sefalettir. Fakat tüm 
kötülüklere ve berbat durumlara karşın, insan 
ruhunda her zaman yükselen bir şeyler vardır. En 
zor koşullardaki kişiler insan kalbindeki pırıltıyı 
görebilirler. Küçük bir kız çocuğu olan Anne 
Frank’e kulak verelim; “Anlamsız ve gerçekleşmesi 
imkansız görünmesine rağmen tüm ideallerimden 
vazgeçmemem hayret vericidir. Herşeye rağmen 
ideallerimi muhafaza ediyorum çünkü halen 
insanların özünde iyi olduğuna inanıyorum.”

Tüm dünyadan pek çok Lion ile tanıştım ve dürüst 
olmak gerekirse, diğer insanlar gibiydiler. Bir kısmı 
çok konuşurken diğer bir kısmı çok sessiz. Bazıları 
dikkatli planlayıcılar bazıları, gözü kara olaylara 
girerler. Lion’lara özgü ortak özellik ise hizmete 
tutkun olmaları. Dünyayı daha yaşanabilir kılmak 
istiyorlar. Ne şanslıyız ki başkalarına yardım etme 
isteğimizi yerine getirebileceğimiz Lions gibi bir 
kurumumuz var. 

Lions Ruhu hiçbir 
Zaman Yaşlanmaz

Bir çoğumuz için şimdi tatil zamanı, düşünme, dua 
etme ve daha iyiye ulaşmak için çözüm üretme 
zamanı. Başkalarına hizmet etme fırsatının değerini 
bilmenizi istiyorum. Hizmet misyonumuza derinden 
bağlı bizim gibi Lion’lar ile çevriliyiz. Bakış açımızı 
şekillendirmek için televizyon haberlerine bakmayın. 
Sadece dünya çapındaki Lion toplumuna bakın. 
İngiliz şair John Keats en güzelini söylemiş; Manzara 
güzel ama insan doğası daha güzel.

Linda ve ben her biriniz için en iyisini diliyoruz. Lion 
olarak, ailenizle beraber tüm umut ve hayelleriniz 
2013 yılında gerçekleşsin.

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  
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DENETLEME KOMİTESİ
1. Birliğin ve LCIF’in 30 Haziran 2012 

denetleme raporlarının gözden geçirilmesi 
ve onaylanması.

TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER KOMİTESİ
1. Yönetim Çevreleri ve Kulüp Yönetimi 

itirazlarının karara bağlanması.

2. Yönetim Kuralları El kitabında Bölüm XV de, 
Lions markasının kulüpler, yönetim çevreleri 
ve sponsorlarca projelerde kullanımı 
ile ilgili değişiklikleri yansıtacak şekilde 
düzenlenmesi.

3. 2013 konvansiyonuna sunulmak üzere 
“Ömür Boyu Üyelik” ücretinin 650$ 
çıkarılması teklifinin hazırlanması ve kabulü 
durumunda Yönetim Kuralları El kitabında 
yapılacak değişikliklerin hazırlanması.   

KONVANSİYON KOMİTESİ
1. Seçilmiş Genel Yönetmenler, Fakülte 

katılımcıları ve Birlik personeli için Hamburg 
Konvansiyonu günlük harcırahlarının 
belirlenmesi.

2. Oylama alanında Birlik personelinin Seçim 
Komitesine yardımcı olmaları için gerekli 
politika değişikliklerinin yapılması.

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP İŞLEMLERİ 
KOMİTESİ
1. Yönetim Çevresi taleplerinin gözden 

geçirilmesi.

2. Koordinatör Lion Programı’nın Genel 
Yönetmen eksiği olan Yönetim Çevrelerinide 
kapsayacak şekilde düzeltilmesi.    

FİNANS ve GENEL MERKEZ YÖNETİMİ
1. Artışları ile beraber 2012-2013 mali yılı 

tahminlerinin onaylanması.

2. Bölüm XXII, Paragraf A.2.b. (2) nın 
aşağıdaki açıklamayı kapsayacak şekilde 
değiştirilmesi:

•	 40.000’in üzerinde üyesi olan çoğul 
yönetim çevrelerinde bütçeden 
yararlanabilecek Geçmiş Dönem 
Uluslararası Direktör sayısının beşe (5) 
çıkarılması.

ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ÖZETİ
INDIANAPOLIS, INDIANA, ABD

1-5 KASIM 2012Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  
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Reiver, Delaware, United States; Brian E. Sheehan, Minnesota, 
United States; Junichi Takata, Toyama, Japan; Klaus Tang, 
Wied, Germany; Carlos A. Valencia, Miranda, Venezuela; Sunil 
Watawala, Negombo, Sri Lanka.
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LCIF
1. Lions Özel Olimpiyatları için 1 milyon dolarlık 

Core 4 engelli fonunun onaylanması.

2. Dünya Sağlık Örgütü ile dört yılı kapsayacak 
2.499.560 dolarlık Sightfirst teknik hizmet 
kontratının yenilenmesi.   

3. 3.921.404 dolar değerinde 80 adet Standart, 
Uluslararası Yardım ve Core 4 fonunun 
onaylanması. 

LİDERLİK KOMİTESİ
1. 2013 Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri 

müfredat ve planlarının onaylanması.

2. 2013 Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri 
grup Lideri olarak PID Phil Nathan yerine 
PCC Mark Miller’in atanması.

3. Toronto, Kanada da yapılacak 2014 Seçilmiş 
Genel Yönetmenler Seminerinin 3 gün olarak 
onaylanması.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Yönetim çevresi veya Çoğul Yönetim 

Çevrelerinin “Aile ve Kadın” sempozyumu 
bağışı için her iki yılda bir baş vurabilmesi.

2. 1 Temmuz 2013 den başlayarak yeni aile 
üyelerinin üye giriş ve charter ücretlerini tam 
ödemesi, yıllık aidatlarını yarım ödemesi.  

3. Yeni üye sponsor değişikliklerinin ilk 90 gün 
içerisinde yapılması.

4. Founder ödülünün muhatabının Üyelik 
Komitesi Başkanı yerine Çoğul Yönetim 
Çevresi ve Yönetim Çevresi GMT 
Koordinatörü olarak güncellenmesi. Ödülü 
alabilmek için Yönetim Çevrelerinde %2 
Çoğul Yönetim Çevresinde %1 üye artışı 
olması gerektiği. 

5. Çeşitli üyelik ödül ve pinlerinin gözden 
geçirilmesi ve yenilenmesi.

6. 2005 den beri değişiklik yapılmayan 
Ömür Boyu Üyelik ödentisinin 650 dolara 
çıkarılmasının talep edilmesi.

HALKLA İLŞKİLER KOMİTESİ
1. Yönetim Kuralları El kitabında Bölüm XVII 

paragraf 4.a. ya, Uluslararası Başkanın 
mesajlarından başka periyodik mesaj 
yayınlanmaz ibaresinin eklenmesi.

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ
1. Reading Action Program (Okuma Programı) 

nın kulüplerden gelen muazzam talep 
üzerine 10 yıl daha uzatılması.

2. Leo Kulüpleri Danışma Panelinde panelist 
olarak görev alacak Lion ve Leoların 
seçilmesi. 

First year directors
Benedict Ancar, Bucharest, Romania; Jui-Tai Chang, Multiple 
District 300 Taiwan; Jaime Garcia Cepeda, Bogotá, Colombia; 
Kalle Elster, Tallinn, Estonia; Stephen Michael Glass, West 
Virginia, United States; Judith Hankom, Iowa, United States; John 
A. Harper, Wyoming, United States; Sangeeta Jatia, Kolkata, 
West Bengal, India; Sheryl May Jensen, Rotorua, New Zealand; 
Stacey W. Jones, Florida, United States; Tae-Young Kim, Incheon, 
Korea; Donal W. Knipp, Missouri, United States; Sunil Kumar 
R., Secunderabad, India; Leif Åke “Kenneth” Persson, Vellinge, 
Sweden; Dr. Ichiro Takehisa, Tokushima, Japan; Dr. H. Hauser 
Weiler, Virginia, United States; Harvey F. Whitley, North Carolina, 
United States
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Eylül Konsey toplantısından bu yana 
yapılan LQ çalışmalarını aşağıda , Boğaziçi 
Üniversitesi Barış Merkezi bünyesinde yapılan 

değerlendirme çalışması rapor özetini ve kapak 
yazısını ekte  sunmaktayım. 

Yönetim Çevrelerinde yaptığımız tanıtım ekibi 
oluşturma toplantılarında programın taban Lion’lar 
arasında  hiç duyulmadığını, yönetim kadrosundaki 
Lion’lar arasında da  yeterince anlaşılmadığını 
ve bilinmediğini görmekteyiz.  LCIF ve ULKB nin 
marka projesi , tek eğitim paketi olan Lions 
Quest Programının her Lion üyenin bilmesinin 
önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Genel 
Yönetmenlerin destek ve yönlendirmelerini; puan 
sistemi olan Yönetim Çevrelerinde programa 
katılan kulüplere ek puan vermelerinin ve/veya 
ek ödüllerle teşvik etmelerinin çok olumlu etki 
yapacağına inanıyor, Genel Yönetmenlerimizden 
rica ediyoruz. 

1- Basılı Malzeme
 Okul öncesi ve 4+4+4 e göre uyarlanmış  

4 kitabımız basımı Boğaziçi Üniversitesi 
matbaasında yapıldı. Broşürlerimiz ve roll up 
larımız yenilendi. 

2- Yerel eğitmen yetiştirme 
 118 U, K ve Y Yönetim Çevrelerimizden birer 

Lions eğitmen yetiştirme süreci devam 
etmekte. Son olarak 24-25 Kasım tarihlerinde 3 
aday eğitmenimiz Uluslararası master eğitmen 
gözetiminde bir eğitimi paylaşarak verdiler. 

LIONS QUEST RAPORU                                                         
Aralık 2012                                                        
Nilgün Erdem Niord / PDG Lions Quest Ülke Direktörü

3- Eğitimler 
 4+4+4 sisteminin yarattığı karmaşayı okullar 

aşmaya başladılar ve programımıza ilgi arttı. 

 Son olarak Terakki Vakfı’nın ve MEF Okullarının 
tüm yöneticilerine tanıtım eğitimleri yapıldı. 
Tüm Yönetim Çevrelerimiz LQ Komite 
Başkanları eğitim planları yapmakta ve olumlu 
raporlar iletmekteler. 

4- Ölçme-Değerlendirme Çalışması
 Boğaziçi Üniversitesi Barış Merkezi 

yönetiminde Hisar Vakfı Okulları ve 
Üsküdar Atatürk İ. Ö. Okulunda öğretmen 
görüşmeleri,anketler ve gözlemler yapılarak 
ilk değerlendirme raporlandı. ( ek 1+2 ) 
İkinci değerlendirme henüz eğitime yeni 
başlayacak bir okulda önce ve sonra ölçüm ve 
değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirilecek.

5- Tanıtım ve Pazarlama
 Lions içi ve dışı tanıtım için tanıtım CD leri, 

sunum açılımı, broşürler içeren kitler hazırlandı. 
118 T E ve Y Yönetim Çevrelerimizde kulüplere 
inerek  ve okulları ziyaret ederek sunum ve 
tanıtım yapacak ekipler oluşturuldu.  118 U, R 
ve K Yönetim Çevrelerimizin de aynı çalışmayı 
yapmalarını bekliyoruz. 

LCIF çekim ekibi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi yetkilileri ve İstanbul da programı 
uygulayan okullarda çekim yaptı. Özel Okullar 
Birliği’nin En İyi Uygulamalar Sempozyumunda 
stand açarak ve workshop yaparak tanıtım yapıldı.
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•	 Hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki Dünyada 
ve  Türkiyede,  günümüzde belki de benzeri 
olmayan çok karmaşık bir dönem yaşanmakta. 
Bunun doğal bir sonucu olarak çocuk ve 
gençleri yetiştirmek her zamankinden daha 
da güç ve zorlayıcı bir süreç haline geldi. 
Nedenlerinin en başında dünyamızda çocuk 
ve gençlerimizin gözleri önüne serilen çeşitlilik 
ve bu sanal ve gerçek çeşitliliğin içinde seçim 
yapmanın zorluğu ve hatta zaman zaman 
imkansızlığı gelmekte. Her değer, her davranış, 
her ortam... her şey için seçenekler arttıkça 
seçim yapma süreci de zorlaşıyor. Özellikle 
gençlerimiz kendilerini her an her durumda 
çoktan seçim yapma gerçeğinin içinde 
buluyorlar. 

•	 Bu durumda sadece akademik zeka ve 
becerilere sahip olmak yetersiz kalmakta. 
Çocuk ve gençlerimizin bu karmaşık ve son 
derece hızlı ortam ile yetkin ve etkin bir şekilde 
başetmeleri gerekmekte. İşte bunu yapabilme 
beceri ve olgusuna “Yılmazlık” (psikolojik 
sağlamlı/direnç) denmekte.

•	 Yılmazlık bireyin stres ve baskı ile daha 
etkili bir şekilde başa çıkabilme yeteneğini, 

Yaşam Beceriler Programı 
Değerlendirme Süreci ve Önemi

Prof. Dr. Fatoş Erkman

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

günlük sorunlarla baş edebilmesini, hayal 
kırıklıklarından, güçlüklerden ve travmalardan 
kolay toparlanmasını, açık ve gerçekçi amaçlar 
oluşturabilmesini, problemleri çözebilmesini, 
insanlarla rahatça ilişki kurabilmesini ve 
kendine ve diğerlerine saygılı davranmasını 
kapsar (Brooks and Goldstein, 2001). Yılmazlık 
olgusunu irdelediğimizde aşağıdaki özellikleri 
taşıyan kişileri bulmaktayız.

•	 1.) Sosyal yetkinlik: Başkalarında olumlu tepkiler 
oluşturma, böylece de hem yetişkinlerle hem de 
akranlarıyla olumlu ilişkiler kurma yeteneği. 

•	 2.) Sorun çözme becerileri: Başkalarından 
yardım isteme ve olayları kendi kontrolü 
altında planlama becerisi. 

•	 3.) Özerklik: Kişinin kendi kimliğine sahip 
olduğu duygusu, bağımsız davranma ve bir 
kişinin çevresi üzerinde kontrol kurmaya 
çalışma yeteneği. 

•	 4.) Amaçlara sahip olma ve gelecek duygusu: 
Bir takım amaçlara, eğitimsel beklentilere, 
umuda ve parlak bir geleceğe sahip olma 
duygusu (Krovetz, 1999).

Yılmazlık duygusal zeka ile de yakından 
örtüşmektedir. Duygusal zeka sadece duyguların 
akıllıca kullanımı değildir. Duygularımızı kontrol 
ederken aslında beynimizin daha verimli ve 
bütünsel kullanılması demektir. Weisinger’e 
göre duygularımızı bilerek kullanmak kişilerin 
davranış ve tutumlarını yönlendirmede önemli 
rol oynamakla kalmaz aynı zamanda bulunduğu 
ortama olumlu etkide bulunduğu için çevresini 
etkileyen bir liderlik sergiler.  Davranışlarımızı 
yönlendirmek liderlik ve yaratıcılık anlamında da 
olumlu sonuçların oluşmasına neden olur.

Bugünkü eğitim sistemi ne kadar akademik olarak 
öğrencileri bir yere doğru yetiştirmeye çalışsa 
da asıl hayatta başarılı olabilecekleri beceriler 
arasında temel ögeleri geri plana itmektedir. Bu 
nedenle de gençler sonuç odaklı olup süreçte 
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büyük sıkıntılar çekmekte ve beklenin çok 
altında başarılı olabilmektedir.  Aslında okul 
ortamı barış ortamını sağlayacak bu becerileri 
müfredata özellikle sağ beyni daha da etkin 
kılarak sağlayabilir Duygusal zeka boyutları kısaca 
aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir (Goleman, 
1996);

* Kendi Duygularının Farkında Olma
* Kendi Duygularını Yönetme: 
* Kendini Motive Etme:  
* Empati 
* Sosyal Beceriler: 

Kısacası duygusal zeka, duyguların zekice 
kullanılması, dünyada yaşamayı başarma 
becerisidir ve başarıyı da beraberinde 
getirmektedir. Çatışmanın yönetimi ise genellikle 
bireylerin, karşısındakinin bakış açısıyla 

olayları irdeleyebilmelerini öğrenmelerine 
yardımcı olmaktadır. Diğerlerinin bakış açısını 
anlayabilme duygusal zekanın boyutlarından 
biri olan empatidir. Bu nedenle çatışma yönetimi 
becerilerinin öğrenilmesi aynı zamanda duygusal 
zekayı da güçlendirmektedir. 

Bu bilgi ve bulgular ışığında baktığımızda Yaşam 
Becerileri  Eğitiminin önemi ve vazgeçilmezliği 
açıkca ortaya çıkmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi , Türk Lions Vakfı ile 
işbirliği yaparak dünyadaki programların en 
önemlilerinden olan Lions Quest Programını  
değerlendirme sürecine girmesi bu tür eğitimlerin 
zaten bildiğimiz ancak bilimsel ve somut olarak  
olarak başarılarını tespit ederek çocuk ve 
gençlerimizin sağlıklı ve yetkin bireyler olarak 
gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Lions Quest Programlarının detaylı 
değerlendirilmeleri neticesinde programın güçlü 
yönleri amaçlarına nasıl ne denli ulaştığı ve 
aynı zamanda da uygulamalarda nelerin nasıl 
geliştirilebileceği hakkında da bilgi edinilmektedir.

Türk Lion’ları, uluslararası kabul görmüş Lions 
Quest programını ülkemize getirerek ülke 
eğitimimize büyük katkıda bulunmanın yanı sıra; 
yurt dışında çeşitli araştırmalar olmasına rağmen 
Türkiye’de değerlendirme sürecini başlatarak bir 
ilki gerçekleştirmiştir. 
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17 Kasım 2012

Yüce Atatürk,

Kurtarıcısı ve yaratıcısı olduğun ülkemizde, bizden daha az şanslı olanlara karşılıksız hizmet aşkı ile 
çalışmalarını sürdüren Türk Lion’ları ve Türk Leo’ları olarak bizler, gerçekleştirdiğiniz ilke ve devrimlerin 
ve Cumhuriyet ile elde edilen kazanımların, ülkemiz için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz ve bilmeye devam 
edeceğiz.

Bu kararlılığımızla ve bağlılığımızı göstermek için geldiğimiz huzurunuzda, dileriz  ki; Laik ve demokratik 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşasın, ilke ve devrimleriniz gösterdiğiniz 
hedefe varıncaya ve sonsuza kadar bizlere yol göstersin, düşünce yapınız tüm ülkemiz insanın düşünce 
yapısı olsun. 

Saygılarımızla

Türkiye Lions Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı

Necdet AKMAN

Federasyon Başkanları

118 T
M.Tanju ALP     

118 K
Mehmet YAVAŞ

118 U
Erdem BAYLAN

118 E
Hamza KURTAY

118 R
Canan Banu DÜNDAR

118 Y
Ercüment YÜCELER

17 Kasım 2012 Lion’lar Ata’nın Huzurunda
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Ülkemizin dörtbir yanından gelen Lion ve yakınları 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Ata’mıza bağlılıklarını 
sundular.

MD 118 Konsey Başkanımız Sayın Necdet AKMAN’ın 
liderliğinde büyük bir kortejle Anıtkabir’e gidildi. 
Konsey Başkanımız Necdet AKMAN, saygı ve 
özlemimizin  bir ifadesi olarak mozoleye çelenk 
koydu. Akabinde anı defterine Lion’ların, Atatürk 
Devrim ve ilkelerine bağlılıklarını belirten bir mesaj 
yazdı. 
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Birinciliğe, Yeraz SARAÇOĞLU, Özel 
Aramyan Uncuyan Ermeni İ.Ö.Okulu 

İstanbul Yedikule Lions Kulübü
(118-E Yönetim Çevresi)

İkinciliğe, Ilgım CENGİZ, Özel Tan 
İlköğretim Okulu                                                                

Bursa Koza Lions Kulübü
(118-K Yönetim Çevresi)   

1.

2.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi bir 
programıdır ve bu yıl 25. si düzenlenmiştir. 
Her yıl, 206 ülkede bulunan Lions Kulüpleri 

bulundukları bölgedeki okullar veya gençlik 
kulüplerini bu program çerçevesinde gururla 
destekler, ve bu resim yarışmasında, barış 
konusunda vizyonlarını ifade etmeleri için dünya 
gençlerini teşvik eder. 25 yıl boyunca, yaklaşık  dört 
milyondan fazla çocuk bu yarışmaya katılmıştır.

2012-2013 Hizmet Dönemi için Barış Afişi 
Yarışmasının  konusu “Barışı Hayal Edin” olarak 
belirlenmişti ve 15 Kasım tarihine kadar yaşları 11,12 
ve 13 olan öğrencilerin yarışmaya katılabilecekleri 
duyurulmuştu.  

Barış, her yıl çocuklar için düzenlenen bu sanat 
yarışmasının ana temasını oluşturur. Katılımcılar 
temayı ifade etmek için, karakalem, pastel boya, 
kalem ve boya gibi çeşitli materyaller kullanabilirler. 
Yaratılan eserlerin benzersiz olmalısı ve genç 
sanatçıların yaşam deneyimlerini ve kültürünü 
ifade etmesi, Barışı ve Uluslararası Anlayışı Yayma 
konusunda topluma mesaj vermesi ana unsurdur.

Barış Afişi Yarışması değerlendirmesi:

Her poster, temanın özgünlüğü, sanatsal anlatım 
üzerine değerlendirilir. Resimler, önce Kulüp, 
sonra Yönetim Çevresi, Çoğul Yönetim Çevresi ve 
Uluslararası seviyelerde değerlendirilir. Uluslararası 
düzeyde, sanat, barış, gençlik, eğitim ve medyayı 
temsil eden kişilerden oluşan jüri, biri büyük ödül 
olmak üzere 23 başarı ödülü seçerek ilan eder. 
Birinci olan 5000$, 23 başarı ödülü alanların her biri 
de 500$ ödül alırlar.

Geçmişte Barış Afişi Yarışması’nda büyük ödülü 
Brezilya, Guadeloupe, Hong Kong, Hindistan, 
Endonezya, İtalya, Japonya, Lübnan, Malezya, 
Martinik, Peru, Filipinler, Güney Afrika, Çoğul District 
300 Tayvan, Tayland, Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri kazanmıştır. 

Bu bağlamda, 07 Aralık 2012 günü Ankara 
Mövenpick Otel’inde yapılan “Barışı Hayal Edin” 
konulu Barış Afişi Yarışması MD 118 seçmelerinde 
6 Yönetim Çevremizden gelen resimler 
değerlendirilmiş olup, değerlendirme belirtilen 
şekilde sonuçlanmıştır. >>

Neşe YILDIRIM / IPDG, Uluslararası İlişkiler ve Yarışmalar Ulusal Komisyon Başkanı

“Barış Afişi Yarışması”
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Üçüncülüğe, İnci AKTAŞ, ODTU 
Denizli İ.Ö.Okulu                                                                   

Denizli Çınar Lions Kulübü 
(118-R Yönetim Çevresi)

Jüri Özel Ödülüne,
Dilay Yağmur GÜRSEL,
Samsun TED Koleji                                           

Samsun Lions Kulübü
(118-U Yönetim Çevresi)    

3.

Jüri Özel Ödülü

>> 

•	 Birinciliğe, Yeraz SARAÇOĞLU, Özel Aramyan 
Uncuyan Ermeni İ.Ö.Okulu İstanbul Yedikule 
Lions Kulübü (118-E Yönetim Çevresi)

•	 İkinciliğe,	Ilgım	CENGİZ,	Özel	Tan	İlköğretim	
Okulu Bursa Koza Lions Kulübü (118-K Yönetim 
Çevresi)                                  

•		 Üçüncülüğe,	İnci	AKTAŞ,	ODTÜ	Denizli	İ.	Ö.	
Okulu Denizli Çınar Lions Kulübü (118-R Yönetim 
Çevresi)

•	 Jüri	Özel	Ödülüne,	Dilay	Yağmur	GÜRSEL,	
SamsunTED Koleji Samsun Lions Kulübü (118-U 
Yönetim Çevresi)                                                                     

Ait resimler layık görülmüştür. Birinci olan 
resmimizin ülkemize iyi bir derece getirmesini 
içtenlikle diliyoruz.

Değerli jüri üyelerimiz Işıl ÖZIŞIK, Hikmet 
ÇETİNKAYA, Şükran İSTANBULLU, Yüksel 
MADEN‘e ve jürinin oluşturulması sırasında 
yardımlarını esirgemeyen IPDG Hüsamettin OCAK 
ve Komite Başkanı Belma YILMAZYİĞİT’ e sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.
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Sema Güneri  / 118-U Göz Nurunun Korunması ve

  Göz Eşeli Komite Başkanı

Jale Eren /  118-E Y.Ç. Kan ve Organ Bağışı Kom. Bşk. 

Şiir Köşesi

Yaşama küsme hakkınız yoktur.

Neden böylesine mutsuzsunuz ?

Nasıl bu denli karamsar olabiliyorsunuz ?

Belki işinizden memnun değilsiniz,

belki çevrenizden...

Maaşınızı az buluyor,

ya da kendinizi beğenmiyorsunuz...

Oysa...

Öylesine değerlisiniz ki.

Örneğin gözleriniz...

Gözlerinizi kaça satarsınız?

1 trilyon?

2 trilyon?

5 trilyon?

Satarsınız...

İşte zenginsiniz...

Ama...

Bu servetle erişeceğiniz dünyayı görmedikten 
sonra, paranın bir değeri var mı?

Ya da derdiniz para değil...

Başarı ve saygınlık.

Size gözlerinizin karşılığında bulunduğunuz 
şirketin genel müdürlüğünü verseler kabul 
eder misiniz?

Cevabınız “Hayır” değil mi?

O halde siz; aslında hem zengin, hem 
başarılısınız.

Yeter ki,Allah’ın size verdiği bu değerlerin 
bilincinde olun.

Bunları görebileceğiniz bir başarı için hayata 
geçiriniz.

O halde....

ASLA UMUTSUZLUK YOK !

Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum.
Işığı gördüm, korktum.

Ağladım.
Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim.
Karanlığı gördüm, korktum.
Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi.

Ağladım.
Yaşamayı öğrendim,
Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu;
aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim...

Zamanı öğrendim. Yarıştım onunla..Zamanla yarışılamayacağını
zamanla barışılacağını, zamanla öğrendim.

İnsanı öğrendim.
Sonra insanın içinde iyiler ve kötüler olduğunu...
Sonra da her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim.

Sevmeyi öğrendim.. Sonra güvenmeyi.. Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı 
olduğunu..
Sevginin, güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim..

İnsan tenini öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu
Sonra ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.

Evreni öğrendim.
Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.
Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini 
öğrendim.

Ekmeği öğrendim.
Sonra barış için bolca üretilmesi gerektiğini..Sonra da ekmeği hakça üleşmenin,
bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim.

Okumayı öğrendim.
Kendime yazıyı öğrettim sonra.
Ve bir süre sonra yazı, kendimi öğretti bana.

Gitmeyi öğrendim. Sonra dayanamayıp dönmeyi..
Daha sonra kendime rağmen gitmeyi,,,

Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta...
Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım.
Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerektiği fikrine vardım..

Düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim..
Sonra da sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu öğrendim..

Namusun önemini öğrendim evde.. Sonra da yoksundan namus beklemenin 
namussuzluk olduğunu;
Gerçek namusun günah elinin altındayken, günaha el sürmemek olduğunu 
öğrendim.

Gerçeği öğrendim bir gün..ve gerçeğin acı olduğunu.,Sonra dozunda acının,
yemeğe olduğu kadar hayata da ‘’ lezzet ‘’ kattığını öğrendim.

Her canlının ölümü tadacağını, ama sadece bazılarının hayatı tadacağını 
öğrendim..

Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim.
Olur ya... Kalp durur.. Akıl unutur...
Ben dostlarımı ruhumla severim.
O ne durur, ne unutur...

Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi
739. Vuslat Yıldönümü anısına...
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Dünya resim sanatında bir akımın sanat gerillası 
ve politik sanatçısı Picasso; GUERNİCA  
tablosunun yaratıcısı, bir söyleşisinde  

Guernica’nı  anlatırken “Siz bir sanatçıyı ne 
zannediyorsunuz?  Bir ressamı yalnız gözleri, bir 
müzisyeni yalnız kulakları olan bir aptal mı!” diye 
tepki gösteren bir ressamdır. Şunu anlıyoruz sanatçı 
yaşadığı çağı her yönüyle yansıtmalı, anlatmalı 
çünkü sanat döneminin bir anlamda tarihinin 
dökümüdür.

Ozan Aşık Veysel ve onun özgül üretim meselesi 
sazı ve sözü parmaklarının arasında özgül aracını 
kullanırken, beynindeki dizeleri sazıyla ve sözüyle 
dile dökerken; oyununu ezberleyen belki defalarca 
prova yapan sahne aktristi gibi o büyük Filozof 
Aşık Veysel doğaçlama çalar-söyler iç tepinmelerini 
çağını, yaşamını, bilgisini, esinlenmesini tinin 
algısıyla yansıtır. Öğrenilmiş, eğitilmiş, teknik bilgiyle 
donatılmış ve malzemeye hakim olmuş olmak 
değildir sanatçı olmak, fabrikasyon, kolektif, aynı 
cins yada aynı renk üreten gibi.

Bir yerde okumuştum CERVANTES; “ben bu eşit 
olmayan tehlikeli kavgaya atılırken sen git istediğin 
yerde duaya otur” demiş… Belki bilgiççe ama sanat 
üretmek bağımlılık ve yaşam biçimi her hangi bir 
boyutta tuvali süsleyerek, boyayı ya da başka bir 
malzemeyi eğitilmiş bir biçimde yerli yerinde ezbere 
bezeyerek tuvale sürmek değildir. İz bırakmaz 
seyreden de geçicidir. Sanat materyali ve idealiyle 
ruhun özgürlük fikri, sevgi, empati terörüdür, 
hakikattir, yanlışa eksiğe hizmet etmez, aldatmaz, 
bu dolayımsız görünüş gerçek sanatçıyı yansıtır.

20.yy’da Avrupa’da olduğu gibi bizim ülkemizde 
de ismini sayabileceğimiz birçok sanatçı bu 
atölyelerde beslenmişler, mayalanmış ve atölye 
geleneğinden yetişmişlerdir. Sanatçı adayları için 
Özel Eğitim Atölyesi-Kurs denebilecek  kurumların 
bu anlamda önemi ortaya çıkmakta ancak, sanat 
eğitimi veren atölyelerin çağdaş sanat dili olmalı ve 
hobi kurslarından farklı eğitim vermeli, kuşkusuz 
ki sanat eğitimi veren hobi kursları gibi bir çok 
kurumunda varlığı inkar edilemez. Yaratıcı atölye 
eğitimi, güzellik ya da estetik düşüncesi genellikle 
hobi kurslarında göz ardı edilmekte, sanat ile hobi 
üretiminin ayrımını da bu anlamda değerlendirmek 
gerekmektedir.

SANATIN İNSANCA YARATISI
Nejla Tuğcu / 118-U Ümitköy Kulübü

Kopya; tıpkısının kopyası, gerçek bir sanat eserinin 
tıpkısının kopyası gerçek sanat seveni tiksindirir. 
Çünkü sanat seven aslını sevmiştir bir kere, 
kopyası karşısında algısındaki aslının yıkılışı kişiyi 
kopyasından nefret ettirir ama belki birkaç hayranı 
olabilir…! Eminim hepimiz ilgi göstermiş, izlemiş 
ve seyretmişizdir ne üretmiş diyerek….! Eğitimli 
ya da eğitimsiz kendi büyüsüyle baştan çıkaran, 
ayartan sanat yapıcı, yaratıcı azgınlığını, etkinliğini  
insanlığa yansıtmayla ortaya çıkarır, sanatın dehası,  
düş üreticisi belki yerinde, zamanında değerini 
görmeyebilir. Ancak bu düş üreticisi dik-özgür 
tininin tezgahtarıdır, utanmaz, satar karşılığını 
alamasa bile.

Başkentimiz geçen 10 yılda kopya sanatlar 
algısı yoğunlaşmış. Ankara’mızın  caddeleri, alt 
geçitleri, bulvarları anlaşılmaz algı yaratan fabrika 
üretimleriyle doldurulmuş durumdadır. Ankara’da 
1980’li yıllarda başlayan ülkemizde de dönemi 
soluyarak o günün koşulları ve dünyadaki  “Yeni Dışa 
Vurumculuğu” yansıtan çağdaş sanatta o günden 
bu güne yerini değerini bulmuş bir çok sanatçımız  
Ankara’nın çeşitli galerilerindeki sergileriyle, 
devrimin politik sonuçlarını dünya sanatıyla 
birlikte o yıllarda yansıtmışlardı. Zafer Çarşısında 
resim –heykel sergileri, Vakko sanat galerisi ve 
şimdilerde kapanan galeriler… uğrak yerlerindeki 
fotoğraf sergileri, sinema- tiyatro salonları… koşa, 
koşa hemen hemen her sergiye giderdik… şarabın 
lezzetinde o özgür tinin renklerini yudumlamaya ve 
renklerle yolculuğa çıkardık… Kızılay’da ayak altında 
geçerken uğrarsın, beğenirsen tekrar uğrarsın 
şimdiler de o yerler panayır alanına çevrilmiş 
durumda ne yazık ki bir başkentte estetiğin 
çöküşünü izlemekteyiz.

Çağdaş ülkelerde sanat bu kadar hafife alınmamış. 
Başkentimizdeki algımı daha önceki yıllarda yaşatıp, 
gözlerimi kapatıp bir varmış bir yokmuş diyerek, 
bu yaz Haziran ayında Viyana’da izlemeye gittiğim 
“Viyana Modern Sanatlar”  müzesinde dönemine 
baş kaldıran GUSTOW KLİMT ve onun öğrencisi 
EGON SCHİELE’nin resimlerini seyrediyorum…..2012
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K. Bora Yılmazyiğit/ 118-U Doğal Afetler Komite Başkanı

Afet Yönetminde Sivil/Kamu 
Toplum Kuruluşları

Ülkemizdeki sivil ve kamu afet kuruluşları; afet anında / 
sonrasında ve afet öncesi araştırma ve bilgilendirme 
sistemleri çalışmalarında etkin rol oynamakta ve 

yönetmektedirler. Bu kurumların bazılarını aşağıda sıralanmıştır: 

Sivil Savunma Teşkilati, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı, TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM), Türkiye Ulusal 
Jeodezi ve Jeofizik Birliği ( TUJJB) Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği (TMMOB) Türkiye Deprem Vakfı (İTÜ girişimi), 
Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) Deprem Danışma 
Kurulu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Entitüsü Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM İstanbul), 
Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtarma Dernekleri 
Federasyonu (AKDF Yalova merkezli) Edirne- EDAK ; Aydın - 
UMUT; Yalova --- K 77; Gönen- GÖNDAK; Alanya - DAD Dernekleri 
birliği). Bu listedeki ve daha sayamadığımız kurum ve kuruluşların, 
elbette en başta, karar verici olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
örgütü vardır. Bu kurumlar ise devletin yönlendirmesinde hedefler, 
stratejiler ve eylem planlamaları yaparlar. Amaç toplumu hertürlü 
felaketten korumak için bilinçlendirmektir. Ana stratejiyi kuran 
kamu, farkındalık yaratmada sivil toplum kuruluşları önderlik 
yapmaktadır. 

Afet yönetimi, devlet kuruluşları yanında sivil toplum kuruluşları 
tarafından da sağlanmaktadır. Bu kuruluşlar afet dönemlerinde 
AFAD organizasyonu altında çalışırlar. Afet dışındaki dönemlerde 
ise afet zararlarına karşı bilinçlendirme çalışmaları yaparak 
toplumuda afet zararlarına karşı önlem alma konusunda farkındalık 
yaratırlar. Örneğin şu sıralarda AFAD Suriye’den kaçan mültecilere 
barınma ve yiyecek giyecek desteği ile uğraşmaktadır.

Sivil toplum kuruluşları arasında AKUT önde gelmektedir. Sayısız 
başarı göstermişlerdir. 

AKUT 

Derneğin adı; ARAMA KURTARMA DERNEĞİ’dir. (1) Kısa adı 
AKUT’dur. Dernek 15/01/1999 tarih ve 12304 Sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile Kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

1994 yılında Bolkarlar’da kaybolan iki dağcı için düzenlenen arama 
faaliyeti sırasında yöre insanlarının, Jandarma kuvvetlerinin, Dağcılık 
Federasyonu’ndan ve çeşitli bölgelerden gelen dağcıların ortaklaşa 
gösterdiği tüm iyi niyetli gayretlere rağmen bir takım aksilikler ve 
sorunlar yaşandı ve başarısızlıkla sonuçlanan bu faaliyet sonrasında 
bir grup dağcı arama kurtarma faaliyetinin en doğru ve verimli 
biçimde nasıl gerçekleştirilebileceğini düşünmeye ve araştırmaya 
başladı. 

Ülkemizde giderek ihtiyacı daha fazla hissedilen arama kurtarma 
konusunda faaliyet gösterecek uzman bir ekibin gönüllülük 
prensibinden yola çıkarak bir dernek çatısı altında bir araya gelmesi 
fikri üzerindeki çalışmalar sürerken, 1995 yılı Aralık ayında Uludağ 
Keşiştepe’de yapılan bir arama kurtarma operasyonunda AKUT 
kendi adını ilk defa kullanarak yer aldı ve 1996 yılı başında da AKUT 
Arama Kurtarma Derneği resmen kuruldu.

AKUT, yasa gereği idari örgütlenmesini tüzüğünde belirttiği 
gibi yapmış iken, işlevi gereği, örgütlenmesini tüzüğüne uygun 
olarak daha zengin bir çerçeveye oturtmuş, bir yandan da arama 
kurtarma anında devreye girmek üzere operasyonel olarak farklı 
bir örgütlenme şeması çizmişti. Böylece, bir yandan demokratik bir 

sivil toplum örgütü örneği verilirken, operasyonel olarak da hiyerarşi 
üçgeni dar, disiplinli, acil durumlarda dar bir kadro ile çabuk karar 
alabilen bir örgütlenme yeğlenmişti.

Başlangıçta temel hedef, dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve 
etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti.

1997 Ocak ayında deprem eğitimini, Haziran ayında ise ilk sel 
eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece, talep edildiği takdirde 
doğal afetlerde de ilgili resmi kurumlara yardımcı olabilir hale geldi.

Doğal olarak, insan kaynakları açılımı da yalnız dağcılara 
değil, yaşamın her alanında varolan, bir beklenti ya da çıkar 
düşünmeksizin insan hayatı kurtarmak için çalışacak herkese yapıldı.

Birtakım arama kurtarma operasyonları, kadroları geliştiren 
eğitimler, organizasyon, tanıtım çalışmaları, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla yapılan protokol ve anlaşmalar, sponsor araştırmaları 
ve ortalama 90 üyeyle, Haziran 1998 tarihinde Adana-Ceyhan 
depremine gelindi. Yaklaşık 20 kişilik AKUT ekibi, 28 kişinin enkaz 
altında kaldığı bir apartmanda sıra ile 5 gün çalıştı. 2 yaşamın 
kurtarılmasına katkı sağladı ve bu olay AKUT’u gazete manşetlerine 
taşıdı. 15 Ocak 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da AKUT 
“Kamu Yararına Çalışan Dernek” oldu. 

AKUT lideri Nasuh Mahruki kitabında (2) şöyle yazıyor:

Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. İki genç kardeşimizin kaybı, 
bizim üzerimizde bu etkiyi yaptı ve gözümüzü açtı, ufkun ötesini 
görmemizi sağladı. Türk dağcılarının bir bölümünün 1994 yılında 
yaşadığı aydınlanmayı, Türk toplumunun içselleştirebilmesi için, 
yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri olan Gölcük Depremi’nin 
yaşanması ve neredeyse 18.000 vatandaşımızın ölmesi gerekecekti. 
Ama bu bile uzun sürmedi ve planlı, bilinçli kirli bilgi çalışmalarıyla 
bu kuvvetli çıkış bile yok edildi. İlerleyen bölümlerde ne demek 
istediğimi daha açık olarak anlatacağım.

Dağcıların şöyle bir özelliği vardı o yıllarda. Hemen tamamı ya 
üniversite öğrencisiydi, ya da üniversite mezunu. Dağcılığın yanı sıra 
tiyatro, edebiyat, felsefe, sanat, fotoğraf ve benzeri ilgi alanlarına 
da sahiptiler. Bu da onları son derece aydın, nitelikli ve sorumluluk 
duygusu gelişmiş insanlar yapardı. O günlerin aktif dağcı ve doğa 
sporcusu kuşaklarının içinde bu yönleri kuvvetli çok insan vardı. 
Hayatımın en şanslı fırsatlarından biri; üniversite eğitimim için 
Ankara’ya gittiğimde, daha 20 yaşında toy ama son derece atılgan 
bir delikanlıyken, benden yaşça ve deneyimce büyük, hem doğa 
sporu hem de tiyatro, edebiyat, şiir, felsefe gibi konularla da ilgilenen 
son derece nitelikli bir grubun içine girmiş olmamdı. O günleri 
ve o insanları her zaman büyük bir minnetle anarım. Dağlara, 
doğaya gitmek için sürekli ülkenin dört bir yanını dolaştığımız için, 
ülke içinde farklı coğrafyalara sıklıkla seyahat eden ve buralardaki 
eksikleri, sıkıntıları, farklılıkları gözlemleyen ve bunlar için üzülen, 
endişe eden ve bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen insanlardık. 

AKUT, bizim koşulsuz vatan ve insan sevgimizdi…
www.akut.com.tr  
MAHRUKİ, A. Nasuh, VATAN LAFLA DEĞİL EYLEMLE SEVİLİR 
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Erdem Baylan / 118 U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

LIONS QUEST E ÜÇ ÖĞRETMENLE EN ÇOK KATILIM 

Lions Quest çerçevesinde oluşturulan programa Esat 
Lions Kulübü 3 öğretmen göndererek en çok katılımı 
sağlayan kulüp oldu. Başkan 1. Yardımcımız Sn .Ln.
Özlem ARSLAN tarafından organize edilen ve kişi 
başı eğitim ücreti 150TL olan projede, 2 öğretmenin 
katılım ücreti Üyemiz Sn.Ln.Feza SÜMER hanımefendi 
tarafından karşılandı, diğer bir öğretmenimiz ise eğitim 
ücretini kendisi ödeyerek kulüp kasasından hiç bir 
ödenek çıkmadan projeye destek verildi. 

İKİZLEŞME BULUŞMASI 

Geçtiğimiz aylarda Ankara da, Esat Lions Kulübü ve Kıbrıs 
Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Dostluk programı çatısı 
altında ikizleşme buluşması gerçekleştirdi. Sn. Ln. Babür 
GÜNDÜZ kardeşimizin katkıları ile ev sahipliğini Esat 
Lions Kulübünün yaptığı ve onbir Lefkoşe Başkent Lions 
Kulüp üyesinin katıldığı buluşmada kulüplerin kaynaşması 
sağlandı. Genel toplantının ardında Sn.Ln.Nilgün YERLİ 
kardeşimizin önderliğinde Anıtkabir ziyareti ve Ankara 
gezisi programına katılan Kıbrıs kulübü aynı günün 
akşamında Bade’M Restaurantta eğlenceli bir akşam 
yemeği eşliğinde ikizleşme protokolünü imzaladıktan 
sonra birlikteliklerini coşku ile kutladılar. 

Esat Lions Kulübü “Sevgiyle Elele 
Verip İyilikleri Paylaşalım’’

ŞEKER ÇOCUKLARIMIZA SÖZÜMÜZ VARDI.. 

Dünya Diyabetliler Gününde Fatoş  Abla Kolejinde, 
kolej öğrencileri ile Şeker Çocuklarımız arasında 
düzenlenen voleybol maçının ardından Şeker 
Çocuklarımıza söz verilen keyifli öğle yemeği buluşması 
Esat Lions Kulübü Üyelerinin daveti ile Bade’M 
Restaurant ta gerçekleştirildi. 

ENGELLERİ BİRLİKTE AŞTIK..

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlenen ve 
Genel Yönetmenimiz Sn.Ln. Erdem BAYLAN ile birlikte 
birçok Lions kulübünün katıldığı Engelliler Günü 
Yürüşüne, Esat Lions Kulubü Dönem Başkanı 
Sn.Ln. Murat İZLAL üyeleriyle birlikte katıldı. 

KARDEŞ KULÜP KIBRIS LEFKOŞA BAŞKENT’e 
KUTLAMA MESAJI.. 

Esat Lions Kulübü kardeş kulüpleri Lefkoşa Başkent’i 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 29. Kuruluş yıl dönümü 
kutlamaları sırasında da yalnız bırakmadı, Kıbrısa 
Çelenk ve dostluk-dayanışma mesajı göndererek tebrik 
etti. 

GÖZ EŞELİ PROJESİNDE 25 OKULA ULAŞTIK

Esat Lions Kulübü Göz Sağlığını koruma programı 
çerçevesinde oluşturulmuş olan Göz Eşeli projesi 
kapsamında Sn. Ln. Roksan YALÇIN kardeşimizin 
önderliğinde Ankara ya uzak ilçelerde, ulaşılması zor olan 
25 Okula ulaştı. Yapılan taramalar sonucunda ön raporlara 
göre 78 öğrencide göz kusuru tespit edildi. Göz Kusuru 
tespit edilen öğrencilerin ücretsiz tedavileri için 
Sn. Ln. Ali Nejat KUŞÇUOĞLU kardeşimiz Ulucanlar Çocuk 
Kliniğini de devreye sokarak, kulübümüze katkı sağladı. 
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Hüsne Merter / 118-T Göz Nurunu Koruma ve Göz Eşeliği Komite Başkanı

“Özgürlüğe Olta Atalım”

“Özgürlüğe Olta Atalım” şenliğinin 
ikincisi 18 Kasım 2012 tarihinde 
Sarıyer-Beşiktaş Belediyeleri, 

Rastgele Balıkçılar Derneği, Altı Nokta Körler 
Vakfı kursiyerleri ve Lions 118-T Yönetim Çevresi 
kulüplerinin katılımı ile Arnavutköy Sahili’nde 
gerçekleştirildi.

İki yıldır Yönetim Çevremiz tarafından 
gerçekleştirilen şenlik, görme engelli bireylerin 
rehabilitasyon olanağı sağlanarak verimliliklerinin 
arttırılması ve istihdam edilebilmeleri gerektiği 
mesajını vermek amacı ile düzenlenmektedir. 
Bu ana tema, “Onlara balık vermeyelim, balık 
tutmasını öğretelim” anlayışı ile kamuoyuna 
takdim edilmektedir.
Bu seneki şenlikte, Sarıyer Belediyesi ve 
Rastgele Balıkçılar Derneği üyeleri görme engelli 
dostlarımıza balık tutma eğitimi verdiler. Beşiktaş 
Belediyesi beldenin farklı yerlerine etkinliğin 
afişlerini astı ve belediyenin tüm imkânlarını görme 
engellilere sundu. Kulüplerimiz oltaları adılar ve 
o gün etkinlik sonrası herkese balık-ekmek-helva 
ikram ettiler. Hoş bir tesadüf ile şenliğe katılan her 
görme engelli en az bir balık tuttu.

2011-2012 Çalışma Dönemi’nde beş Lions 
Kulübünün katkısı ile Altı Nokta Körler Vakfı’na bir 
ses kayıt odası yaptırılmış, bu odanın açılışını ise 
Dünya Göz Günü nedeniyle ülkemizde bulunan 
Uluslararası Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Wayne 
A. Madden yapmıştı.

12 Kasım’dan itibaren bu odada kitap okuyarak 
sesli kayıt yapmak üzere 13 Lion, Sn. Vali 
Yardımcısının Eşi ve Lise öğrencilerinden oluşan 
bir gönüllü grubu ile çalışıyor ve sesli kitap 
üretiyoruz. “Görmeyen Gözlere Işık Oluyoruz” 
sloganı ile başlatılan bu çalışma sonucunda 
hazırlanan sesli kitaplar, Altı Nokta Körler Vakfı 
aracılığı ile tüm Türkiye’deki görme engellilerin 
kullanımına sunuluyor.

Kasım ayında Kilyos’daki Veysel Vardar Görme 
Engelliler İlköğretim Okulu komitemiz,1. Bölge 
Başkanımız ve Engelliler Komitesi tarafından 
ziyaret edilmiş, okulun eksikleri saptanmıştı.

Bu ziyaret esnasında okuldaki öğrenci sayısının 
% 65’i görme engelli, % 35’inin ise %10 derecede 
görebildikleri öğrenilmişti. Az gören çocuklarımızın 

en büyük hayallerinden birisi, hafta sonları sevdikleri 
takımların maçlarını seyredebilmekti. Bizler, Göz 
Nurunu Koruma ve Göz Eşeliği Komitesi olarak 
okula Digitürk bağlatarak onların bir düşünü, 
hayalini gerçekleştirmiş olduk. 
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Leyla Kıvanç / 118-T Eğitime Destek Komitesi Başkanı

Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi 
Federasyonu çalışma merkezi 24 Kasım 
2012 Öğretmenler Günü nedeni ile 

özel bir toplantının mekânı oldu. Yönetim 
Çevremizin öğretmen üyeleri davet edildi. 
Genel Yönetmenimiz Lion Tanju Alp ve Yönetim 
Çevresi görevlilerimiz tarafından uzun yıllar 
gerçekleştirdikleri şerefli görev ile vatan 
milletimize ve tüm insanlığa katkılarından dolayı 
kendilerine teşekkür edildi.

Geçmiş dönem Genel Yönetmeni ve Yönetim 
Çevremizin eğitim projelerinde çok değerli 
katkıları olan Lion Süha Alper’in “Öğretmenler ve 
Atatürk” konulu muhteşem konuşması izlendi.

Kabataş Lions Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen 
toplantı, Hisar Lions Kulübü tarafından hazırlanan 
teşekkür armağanlarının ve Genel Yönetmen 
kutlama belgesinin takdimi ile sona erdi.

Bir gün sonra, 25 Kasım 2012 tarihinde, Istanbul 
Milletlerarası ve Elmadağ Lions Kulüpleri 
öncülüğünde, “Öğretmenini Davet Et” teması 
ile yola çıkılarak, Müjdat Gezen Tiyatrosu’nun   
1881 isimli eserinin 25 kasım tarihli tüm biletleri 
üyelerimiz tarafından ikişer tane satın alındı. 
Oyunun sunulduğu gece, üyelerimiz öğretmenleri 
ile birlikte oyunu izlediler.

Oyun sonunda sanatçıya sunulan Atatürk portresi 
üzerindeki plakette, “Sanatçı Öğretmen” 
Müjdat Gezen’e teşekkür ediliyordu. 

Bu çalışmalar, Yönetim Çevremiz çatısı altında 
yıllarca hizmet vermiş olan değerli eğitimci 
üyelerimize ve üyelerimizin öğretmenlerine vefa 
ve sevgimizin ifadesi olarak takdim edilmiştir. 
Kendilerine şükranlarımızı sunarız.

Öğretmenlerimize Teşekkür
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Kitap Okuma Oyunu
Çiğdem Ercan / 118-T Yeni Harbiye Lions Kulübü Başkanı

Yeni Harbiye Lions Kulübü, Uluslararası 
Başkan’ın “Okuma Eylem Programı” 
kapsamındaki ilk çalışmasını Yönetim 

Çevremiz Önce Çocuklar Komitesi’ nin, özellikle 
Komite Başkanı Lion Muhterem Çöloğlu’nun 
değerli destekleri ile gerçekleştirdi. 

Ekim ayında İstanbul’da bir çocuk yuvasında 
bulunan 73 çocuğa yaşları tespit edilerek okuma 
kitapları temin edildi ve öğretmenlerine teslim 
edildi.

Kitap vermek kadar, kitabı okumaya da teşvik 
etmek amacı ile 1 Aralık 2012 tarihinde çocuk 
yuvasında bir okuma şenliği düzenlendi. 
Lion olmayan, fakat konuya ilgi duyan dört 
arkadaşımızın da dahil edildiği projede, etkinlik 
içerik tamamen bir tiyatro oyunu şeklinde 
düzenlendi.

Oyunları, bilmeceleri, bilimi ve masalları 
öğrenebilmek için kitaplardan nasıl 
faydalandığımızı ifade eden “Küçük Prens, Söyle 
Bana” isimli drama, “Küçük Prens ”in öyküsü 
eşliğinde çocuklarla birlikte gerçekleştirildi. 
Kitapları kolayca okuyabilmemizde Atatürk Harf 
Devrimi’nin rolünü vurgulayan kitap ayıraçları 
dağıtıldı.

Bu performansta bir Lion arkadaşımız, üç de 
Lion olmayan arkadaşımız görev aldı. Daha sonra 
balonlar ve çeşitli oyuncaklarla oyunlar oynandı.

Bir Pazar gününün kimsesiz çocuklarla birlikte 
mutluluk içinde geçirildiği bu etkinliğe çok sayıda 
Lion arkadaşımız katılarak bizi destekledi. Ortamın 

hazırlanması, kitap okumaya özendiren afişlerin 
basılması, ev yiyeceklerinin çocuklara ikram 
edilmesi, katılan Lion’lar tarafından gerçekleştirildi. 

Bu birliktelik, verilen hizmetin mutluluğa 
dönüştüğü bir zaman dilimi olarak belleklerimizde 
ve yüreklerimizde yerleşti.
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Biraz Sevgi, Biraz Şevk / 
Tertemiz ve Rengârenk

“Biraz Sevgi, Biraz Şevk / Tertemiz ve 
Rengârenk” Samanyolu Lions Kulübü olarak 
ana destekçi olduğumuz, Yozgat-Çandır ilçesi 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğretmeni İbrahim 
Ethem Can tarafından yürütülen projedir. Hedef 
kitlesi Yozgat’ın Çandır İlçesi ve ilçeye bağlı 
köy halkıdır. Tertemiz, projenin birinci aşaması, 
Rengârenk ikinci aşamasıdır.

Projeye Eylül ayında başlamış ve Kasım ayı 
içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Ödül olan okulu boyama işlemine, İlçe 
Kaymakamı, yönetici kadrosu ve tüm yöre halkı 
katılmış, tören şölen havasında gerçekleşmiştir. 
Proje İlçe Kaymakamlık Web sitesinde de 
yayınlanmıştır. 
“Tertemiz” projesi içerik olarak ilçe okullarındaki 
okul bahçelerinde ve etrafındaki çöplerin 
öğrenciler tarafından toplanmasını öğrencilerin 
hayal dünyasını yansıtan çöp kovalarının 
oluşturulması, temizlik konulu afiş yarışmasının 
düzenlenmesi ve okul içi ve etrafında düzenleme 
yapılmasını kapsamaktadır.

“Rengârenk” projesi ise bir ödül mahiyetinde 
olup “Tertemiz” projesine en fazla katılımı 
sağlayan okulun boyanmasını ve okulun görünen 
bir duvarına bir Türk Bayrağı, ulu önder Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve Çanakkale Zaferi’ni betimleyen 
resimlerin çizilmesini, başka bir duvarının 
da öğrenciler tarafından renklendirilmesini 
kapsamaktadır.

Nazan Sağır / 118-T Samanyolu Lions Kulübü Başkanı

Bu sayede öğrencilere Türk tarihi ve geçmişimizi 
bilmenin önemi de anlatılacaktır.

Projenin Önemi. İnsanlar ve canlılar, ancak temiz 
bir ortamda yaşar. Çevre Temizliği, günümüzde 
dünyanın en önemli sorunları arasındadır. Bu 
konuda önlemler alınmakta, bilimsel çalışmalar 
yapılmakta ve yeni teşkilatlar kurulmaktadır. Bütün 
bunların temel amacı, insanları çevre temizliği 
konusunda bilinçlendirmektir. 
Toprak, Hava ve Su, dünyamıza hayat veren üç 
temel unsurdur. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, 
dünyamız temiz ve sağlıklı olur. Bu bilinci daha 
küçük yaşta öğrencilere vermek ve yaşadıkları 
çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak önemlidir. 

Projenin Amaçları; 
1. Bireylerin öğrenme ortamına aktif katılımlarıyla 

öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak,

2. Bireylere çevre temizliğinin önemini 
ve gerekliliğini anlatarak hayat boyu 
uygulayacakları bir temizlik anlayışı 
kazandırmak.

3. Yaptıkları çalışmaların ödülü olarak, hem temiz 
bir çevre hem de okullarının boyanmasını 
sağlamak.

4. Bireyleri çevreye ve topluma faydalı projeler 
üretebileceklerine dair inandırmak ve şevk 
vermek.

5. Proje ana destekçisi Samanyolu Lions Kulübü 
olduğu için, proje tanıtımında dağıtılacak 
broşür ve asılacak afişlerde öne çıkarılan LİONS 
LOGO ve HİZMET EDİYORUZ sloganı aracılığı 
ile Lions’u tanıtmak olarak ifade edilebilir.
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Liderlik, deneyim ve olanak yaratmak
Gizem Korkmaz Gülmen / 118-T Leo Preforum Komite Başkanı

Preforum Kuzey, 2-4 Kasım 2012 tarihlerinde, 
118-T Leo Yönetim Çevresi ev sahipliğinde 
Trabzon’da, gerçekleştirildi. 

2 Kasım sabahı 288 misafirimizi karşılayarak 
odalarına yerleştirdik ve ünlü Sümela Manastırı’na 
götürdük. Öğlen ve akşam yemeklerinin 
Trabzon’un lezzet duraklarında ikram edildiği bu 
günü bir gece eğlencesi organizasyonu ile bitirdik.

Bu program sırasında toplantılar ekibimiz açılış 
toplantısı ve gala için hazırlıklarını yapmaktaydılar. 
Cuma gecesi yoğun bir çalışmayla açılış toplantısı 
ve oturma düzenimizi de hazırladık. 3 Kasım 
2012 Cumartesi sabahı saat 11.00’de açılış 
toplantısı başladı. Tüm konuklarımız takdim edildi 

ve gündem maddeleri teker teker görüşüldü. 
Toplantının sonunda organizasyonumuza 
yöneltilen takdirler yorgunluğumuzu aldı.

Gala gecesinde herkes çok şık ve neşeliydi. Önce 
horon ekibi sahne aldı, ardından canlı müzik 
başladı. Dans pisti hiç boş kalmadı, katılımcılarımız 
saat 00.00’a kadar aralıksız eğlendiler. Gala ’nın 
ardından düzenlenen Cadılar Bayramı partisi 
yapılan en başarılı etkinliklerden biri olarak anıldı. 

Ertesi gün kapanış toplantısında önemli 
konular üzerinde konuşuldu. Organizasyon 
değerlendirildi. Ekibimiz ayakta alkışlandı. Bu 
durum Yönetim Çevremiz için çok mutluluk ve 
gurur vericiydi. Ertesi gün konuklarımızı uğurladık. 
Yorgunluğumuzu sağlanan beğeni ve başarı 
sonucunda hissetmiyorduk.

Preforum ekibimizin gösterdikleri coşkulu çaba ve 
takım çalışması burada anılmaya ve takdire layıktır. 
Bu organizasyonda “Liderlik, deneyim ve olanak 
yaratmak” anlayışının yanı sıra arkadaşlığın ve 
birlikte başarmanın en güzel örneğini veren değerli 
arkadaşlarıma teker teker teşekkür edebilmekten 
büyük gurur duyuyorum.
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Bir Çocuk Değişir, 
Dünya Değişir
Şeniz Başaran  / 118-T Yeni Taksim Lions Kulübü Başkanı

Eğitim konusu için kitap okumanın önemini 
vurgulamak, bu konuya dikkatleri çekmek 
için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 

‘Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir’ projesi ile 
amaç,  farkındalık yaratmak, özendirici ve dikkat 
çekici faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Amacımız, çeşitli gruplarla, ses getirici mekânlarda 
dikkati okuma eylemine çekecek aktiviteler 
planlamaktır. Özellikle çocuklara rol-model olacak 
sporcular üzerinde duruyoruz.  Milli Takımda yer 
alan ve büyük spor kulüplerinin sporcularını ve 
kulüplerini etkinliklere dahil etmeyi planlıyoruz. 
Sırasıyla engelli çocuklarımızı, korunmaya muhtaç 
çocuklarımızı, burslu öğrencilerimizi basketbol 
kulüplerimizin derbi maçlarına götürmeyi 
hedefliyoruz.

Bu bilinçle devam eden çalışmalarımıza 6 Ekim 
2012 tarihinde, Lions Hizmet Haftasında,  Okuma 
Eylem Programı etkinliklerini başlattık.  

Van Depremzedesi çocukları ve Beykoz Konakları 
Vakfı’nın burslu öğrencilerinden oluşan 17 kişilik bir 
grubu gerekli izinleri alarak İstinye Park AVM’de 
Tırtıl Kids Kitabevi’nde Fenerbahçe Spor Kulübü 
Kız Basketbol Takımı oyuncularıyla buluşturduk. 
Çocuklara önce hamburger ikram ettik, sonra 
oyun-eğlence merkezinde çeşitli oyunlar oynadık. 
Kitap okuduk. Kitapevi hazırladığı hediye kitapları 
çocuklara dağıttı. En fazla kitap okuyacak 2 
çocuğumuzu her ay yapacağımız etkinliklere 
katacağımızı belirterek evlerine gönderdik. 
Adidas’ın sponsor olarak desteklediği bu etkinlik 
Fenerbahçe resmi internet sitesinde, Fenerbahçe 
TV’de, Fenerbahçe Dergisinde ve 7 Ekim 2012 
tarihli Hürriyet gazetesinde yer aldı.

Ulaştığımız çocukların kitap okuma alışkanlığı 
kazanarak değişmesi için, çeşitli kurumlarla işbirliği 
halinde sürdürdüğümüz hizmetleri gelecek aylarda  
Lions Ailemiz ile paylaşmaktan büyük sevinç 
duyacağız.
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Geçen dönem Yeni Harbiye Lions Kulübü 
sponsorluğunda yürütülen Atım Hayata Açılan 
Kapım projesi sonucunda, özel gelişim gösteren 
bireylerin at ile rehabilitasyonuna yönelik olumlu 
sonuçlar tespit edilmişti. 2012-2013 yılında 
Yönetim Çevremiz kulüplerinin de sponsorluğa 
katılımı ile hipoterapi (at ile terapi) uygulaması 
yeniden başlatıldı. Hippoterapi uygulaması, yeni 
dönemde Yönetim Çevremiz Engelliler ve Yaşlılara 
destek komitesi tarafından Yağmur Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi ve Şişli Belediyesi işbirliği ile 
yürütülmektedir. 

16 Ekim 2012 tarihinde günü Türk Lions’ unun 
önderliğinde kurulmuş olan 80. Yıl Bakırköy 
Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bir 
Bayram ziyareti yaptık. 
45 zihinsel engelli vatandaşımızın yaşadığı 
merkezde ihtiyaçları olan iç giysi, bayram çorapları 
ve şekerleri kendilerine verilmek üzere teslim ettik. 
Yenilenen Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü 
Sn. Cevat Okutturan’dan kurum hakkında bilgi aldık.

Dönemin ilk etkinliği, Türkiye Bilardo 
Federasyonunun işbirliği ile Ağustos’ta 
gerçekleştirilen bilardo turnuvası idi. Bu turnuvanın 
tüm geliri Yağmur Çocuklar rehabilitasyon 
merkezine aktarıldı.

Engellileri anlamak için engelli 
olmak gerekmez
Nuran Koçdur / 118-T Engelliler ve Yaşlılara Destek Komitesi Başkanı

Lions 118-T Yönetim Çevremiz, 3 Aralık engelliler 
gününde anlamlı bir etkinliğe imza attı. 
Komitemizin organizasyonu ve Kabataş Lions 
Kulübü’nün katkıları ile selebral palsi hastalığından 
dolayı beden hareketlerini tam kontrol edemeyen 
Hera Benlioğlu’nun hayali olan resim sergisinin 
Akatlar Kültür Merkezi’nde  açılmasını sağladık.

Hera Benlioğlu resim sergisi, engellilerin rehabilite 
edilerek verimlilikleri arttırıldığı  takdirde toplum 
içerisinde çok özel yerler alabilirler düşüncesinin 
örneği olarak sunuldu.

1 Aralık 2012 tarihinde, Şişli Belediyesi 
organizasyonunda bölge engelli derneklerinin 
katılımı ile yapılan basın açıklamasında gözlemci 
olarak bulunduk.

22 Kasım 2012 tarihinde, Eğitime Destek 
Komitemiz ile birlikte, öğretmenler gününde 
onlara ilgimizi, sevgimizi sunmak amacı ile yaşlı 
öğretmenlerimizi Validebağ Öğretmenevi ’nde 
ziyaret ettik.

Kasım ayı başında,  İzmit Akmeşe yolu üzerinde 
Avusturyalı Bayan Beutrice’in bağışladığı, 
Kocaeli Sanayi Odası, Türk Anneler Derneği ve 
İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü Derneğine 
ait 72 Dönüm arazi üzerine; Engellilerin üretim 
sürecine katılmalarını, böylelikle kendi ekonomik 
ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini ve aynı 
zamanda ekonomiye de katkıda bulunmalarını 
sağlamak üzere kurulan Bizimköy Engelliler Üretim 
Tesislerine bir ziyaret düzenledik. Bu ziyaretimizde 
onlara Lions hizmet gömleklerimizi sipariş ederek 
ürettiklerini sevgiyle talep ettik. Bu ziyarete Genel 
Yönetmenimiz Lion Tanju Alp de katıldılar.
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Diyabeti Durduralım
Ayşe Koray Belentepe  / 118-T Diyabet ve Halk Sağlığı Komite Başkanı

Sağlık konusu içinde diyabetin önemini 
vurgulamak, bu konuya dikkatleri çekmek 
için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 

Çağın hastalığı diye tanımlanan diyabetin 
hızla toplumları tehdit eder duruma geldiğini 
istatistikler gösteriyor.

Bu bilinçle devam eden çalışmalarımızı özellikle 
Kasım ayı içerisinde yoğunlaştırdık. Uzman kurum 
Türkiye Diyabet Vakfı ile işbirliği içinde “Dünya 
Diyabet Günü 2012” etkinlikleri çerçevesinde, 11 
Kasım 2012 tarihinde Avrasya İstanbul Maratonu’na 
paralel olarak düzenlenen “International Diabetes 
Walk (IDW) 2012” yürüyüşüne katıldık. Yönetim 
çevremize bağlı kulüp temsilcilerinin katıldıkları bu 
etkinlikte Asya’dan Avrupa’ya yürüyerek geçildi ve 
insülinin keşfedildiği yılı temsilen 1920 mavi balon 
uçuruldu.

14 Kasım 2012 tarihinde Yönetim Çevremize bağlı 
kulüp temsilcilerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde gerçekleştirilen “Diyabeti Durduralım” 

projesi çerçevesinde 3. Diyabet Parlamentosu’na, 
18 Kasım 2012 tarihinde 7042 adet diyabet 
taraması yapılarak Guinness Rekoru ’nun kırıldığı 
“En Şeker Rekor” etkinliğine gözlemci olarak 
katıldık.

28 Kasım 2012 tarihinde Tarabya Lions Kulübü ile 
birlikte bir ilköğretim okulunda Diyabet ve Sağlıklı 
Beslenme konulu bir seminer düzenlendi.

Diyabet etkinliklerinin yanı sıra, kulüplerimiz Kızılay 
işbirliği ile İstanbul’un değişik üniversitelerinde 
düzenlenen kan bağışı kampanyalarına ev sahipliği 
yapmaktadırlar. Bu kampanyalar Ocak-2013 
sonuna kadar devam edecektir.
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Her Zaman “Önce Çocuklar” Diyoruz.
Muhterem Çöloğlu / 118-T Önce Çocuklar Komitesi Başkanı

2012-2013 Döneminde hizmetlerimizi Florya 
Çiroz Gençlik Kampı ve Cumhuriyet Köyü 
Sevgi Evleri çocukları üzerinde yoğunlaştırdık. 

Temmuzdan beri aşağıda takdim edeceğimiz 
değişik dönemlerde onları ziyaret ederek maddi 
ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
hizmetlerde bulunuyoruz. Hizmetlerimizin belirli 
ihtiyaç noktalarına, belirli dönemlerde süreklilik arz 
ettiği bu çalışma biçiminin daha fazla memnuniyet 
yarattığını görüyoruz.

2012 yılı biterken, 23 Aralıkta Sevgi Evlerinde 
düzenlediğimiz yeni yıl eğlencesine 
kulüplerimizden yoğun bir katılım oldu. Uygur 
Çocuk Tiyatrosu’nun gönüllü olarak sergilediği 
çocuk oyununu keyifle izleyen çocuklarımız, 
palyaçolar eşliğinde balonlarla oynadılar ve 
doyasıya eğlendiler. Kendilerine teker teker isimleri 
yazılarak hazırladığımız armağanlarına sevindiler.

Daha Aralık ayının başında Yeni Harbiye Lions 
Kulübümüz ile yürüttüğümüz ortak projede bir 
kitap okuma oyunu oynamış ve daha önce, 
22 Ekim’de her çocuğumuz için hediye ettiğimiz 
kitapları okudularsa bize anlatmak isteyip 
istemediklerini sormuştuk. 

22 Ekimde yaptığımız ziyarette, yuvada yaşayan 
73 çocuğumuza kitapların yanı sıra sevecekleri 
kahvaltı paketlerini ve kışlık ayakkabılarını da 
götürmüştük. Ramazan Bayramı öncesinde komite 
olarak yaptığımız ziyarette ise bayram armağanları 
vermiştik.

Cumhuriyet köyü sevgi evlerinde artan çocuk 
sayısından dolayı bir evin daha hizmete alınması 
için gereken ihtiyaç listesini inceliyoruz ve katkıda 
bulunmaya başladık.

Florya Gençlik Kampı gençleri ve yöneticileri ile 
ise Ekim-2012 hizmet haftasında düzenlediğimiz 
sucuk-ekmek partisinde bir araya geldik. 
Bu birliktelik, çok sayıda Lion dostumuzun 
katıldığı, gençlerle sohbet ettiğimiz, ihtiyaçlarını 
dinlediğimiz, bazı konulardaki sorularını 
cevapladığımız duygusal iletişimi yoğun bir gün 
geçirtti bize. Aynı gün, meslek yüksekokulunu 
kazanmış olan 3 gencimize derhal Lions bursu 
bağlattık. Şu anda burslu öğrencilerimiz arasında 
onları görüyor olmaktan gurur duyuyoruz. 
Önümüzdeki günlerde kendileri ile seçtikleri 
bir kitap hakkında söyleşi düzenleyerek onları 
seçtikleri bir filmi seyretmeye götüreceğiz.

2012-2013 dönemi Barış Afişi yarışmasına Bolluca 
ve Cumhuriyet Köyü Sevgi Evleri çocuklarının 
eserlerini de dahil ettik. Bir ressam dostumuz 
Sevgi Evleri’ni ziyaret ederek çocuklarla birlikte 
gönüllü resim çizme çalışmaları yaptı. 

Dönemin başında ise artık bir sürekli hizmet 
haline getirdiğimiz, Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu 
iftar yemeğimizi düzenledik. Burada kızlarımızı 
ikramların yapılışında yaşlı konuklarımızın 
yemeklerinin ikramında bizimle birlikte olmaya 
teşvik ettik. Hep beraber servis ederek yediğimiz 
yemeğimizden büyük keyif aldık.

Türk Lions ’unun korunma ihtiyacı olan çocuk ve 
gençlere yönelik şefkatli hizmetlerini Lions 118-T 
Yönetim Çevresi adına organize ediyor olmaktan 
her zaman mutluluk duymaktayız.
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Kocataş, Kabataş’la Okuyor
Serpil Tengiz / 118-T Kabataş Lions Kulübü Başkanı

Uluslararası Başkanımız Wayne Madden’in 
“Reading Activity Program (RAP)” 
Okuma Eylem Programı kapsamında pilot 

okulumuz Kocataş Barbaros İlköğretim Okulunda 
başlattığımız okuma seferberliği büyük ilgi gördü.  
Kulübümüzün kurulduğu 2005 yılında bu 
yana iki ana hizmet kolundan biri olan “Eğitim 
Geleceğimizdir.” ;geçmiş yıllardan farklı olarak bu 
yıl uluslararası başkanımızın dönem hedefleri ile 
buluştu.

Geçen yıl sponsor temin ederek açtığımız çok 
amaçlı salon ve fen laboratuvarına ilave olarak bu 
yıl pilot okulumuza bir akıllı tahta armağan ettik. 
Okul, veli ve kulübümüzün bir aile olarak 
bütünleştiği Kocataş Barbaros İlköğretim Okulu,
24 Kasım 2012 öğretmenler gününde bütün aileyi 
bir araya getirdi.

Öğrencilere büyük bir fedakârlıkla yaklaşan değerli 
okul öğretmenlerinin mutlu gününde, onlar için en 
değerli olan minik kalplere hizmet etmenin onlara 
verilecek en güzel hediye olduğunu düşündük ve 
tüm yıl sürecek okuma seferberliğimizi, okula 350 
adet kitap bağışlayarak başlattık.

Öğretmenler günü kutlaması için, el emekleri 
güzel yemekler ile bizleri ağırlayan velilerimiz ve 
öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören kitaplar 
çok kısa süre içinde tüketildi. Okul Türkçe bölümü 
ile ortaklaşa oluşturduğumuz bir geri dönüşüm 
sistemi ile kitaplarımızın okunup el değiştirmesini 
sağlamayı hedefledik. 
Lions’un tanıtımına küçük bir katkı sağlayabilmek 
için her kitabın ilk sayfasına “Kocataş 7’den 70’e 
okuyor.” sloganımız, Lions amblemimiz ve kulüp 
adımızı içeren bir etiket yapıştırdık.

Okuma seferberliğimize gösterilen yoğun ilgi bizi, 
bu hizmeti tüm Kocataş mahallesine yaymaya 
yönlendirdi. Kocataş muhtarlığı ile yapılan iş 
birliği sonucu, her ay bir gün muhtarlıkta da 
kitap dağıtım ve okuma yazma bilmeyen mahalle 
sakinleri için okuma günleri düzenlenmesine karar 
verildi.

Öğretmenler gününü hep birlikte bir şenlik 
havasında yaşadığımız Kocataş İlköğretim 
Okulunda o günkü son sürprizimiz “Barışı hayal 
edin” konulu kompozisyon için düzenlediğimiz 
yarışma idi. Çocukların kompozisyonları 
değerlendirildi ve dereceye girmeyi hak eden 3 
öğrenciye Türkçe öğretmeninden aldığımız bilgiler 
doğrultusunda kitap armağan edildi.

Çocuklarımızın bize teşekkürü ise, paha biçilmez 
değerdeydi. Müzik ve Türkçe bölümleri tarafından 
hazırlanmış konser-şiir dinletisi anılarımızdan hiç 
silinmeyecek bir gün yaşamamızı sağladı.

Veli, okul ve kulübümüz bütünlüğü ile Kocataş’ın 
Kabataş’la daha uzun yıllar okuyacağına 
inanıyoruz.
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“KİTAPSIZ BÜYÜYEN 
ÇOCUK, SUSUZ BÜYÜYEN 
AĞACA BENZER”

“Hayata yüreğiyle 
bakan bir insan yaşama 
gözleriyle bakan birçok 
insanın göremediğini 
görür.”

Figen Mercanoğlu / 118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

Çocuklarımızın  okuma alışkanlıklarını 
geliştirmek, zihinsel ve kültürel gelişimlerine 
destek olmak amacıyla birçok yayınevlerinden 

temin ettiğimiz ve kulüp bütçemizde oluşan 
gelirlerimizle 1200 adet kitap ve 150  adet Türkçe 
Sözlüğü Ankara Dedeman İlköğretim Okulu 
öğrencileri ve Van Gürpınar Ortaköy İlköğretim 
Okulu öğrencileri ile paylaştık. Kitaplarımızın 
bir bölümü  farklı bir kaç okula da gönderilmesi 
planlanmıştır.

Çocuklarımızın “ Lions”  kavramını benimsemeleri 
için her bir kitabın içine Lions amblemli  etiketleri 
yapıştırmayı ihmal etmedik. Çocuklarımıza kitap 
okuma alışkanlığının artarak devam etmesini 
diliyoruz.

Sevgiyle elele vererek, iyilikleri paylaşalım.

Genel Yönetmenimiz Sayın Erdem Baylan’ın 
dönem programı ve hedefleri doğrultusunda; 
“Görme Kusuru Ön Tespiti”  ile ilgili Ankara 

Çayyolu Lions Kulübü olarak,çalışmalarımıza 
dönemin ilk günlerinde başladık.Komite 
Başkanımız Sayın Sema Güneri’nin yüksek 
motivasyonlu konuşmaları ile yaptığı toplantıdan 
sonra,üyelerimizle belirlediğimiz okullara Göz eşeli 
kartonlarını dağıttık.

Komite Başkanımızın uzun yıllar eğitimcilik yapmış 
olması nedeni ile proje hakkında ve okullara 
yaklaşımımız konusunda  bizlere verdiği ip uçları  
ve her sıkışıklıkta “Gülümserim Çözerim” sözünün 
başarıya ulaşmamızda önemli rolü olmuştur. 
Adımları doğru belirlenmiş proje iki ay gibi bir 
zamanda hemen hemen tüm kulüplerin çalışmaları 
ile  Ankara’nın yarısında proje başladı ve birçoğunun 
sonuçları alındı.

Bizimle okullara gelip bizzat göz eşeli  çalışmalarına 
katılan komite başkanımız velileri çocuklarının 
başarısızlığına neden olacak göz kusuru konusunda 
bilgilendirdi.Göz kusuru belirlenen öğrencilerimizi 
“Dünya Görmeye Değer” diyen Dünya Göz 
Hastanesinde taramaya götürdük. 
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“Çocuğum Haklarım Var”

20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” 
nü Ankara Çayyolu Lions Kulubü’müz 
Organizasyonunda,  Dedeman İlk Öğretim 

Okulunda kapsamlı bir programla kutladık.

Programımız, aç susuz sahipsiz çocukların hangi 
koşullarda yaşadığını hissettirmeye çalışan bir slayt 
gösterisi ile başladı. 54 maddeden oluşan Çocuk 
Hakları sözleşmesinin her bir maddesini; kendileri 
için yaptırdığımız Tshirt’ler le  yansıttılar.

Çiçekçi, tamirci, simitçi, boyacı, gelin rollerini 
üstlenen çocuklarımızın drama gösterisi alkışlarla 
izlendi.Duygulu anlar yaşattı.

Çeşitli milliyetten Çocukları sembolize eden çocuk 
koromuzun “We Are The World” şarkısıyla başlayan 
sunumları ile coştuk.

Panelistlerimiz mesleki başarılarını anlatırken 
bir” Rol Model” olarak çocuklarımıza örnek 
oldular, Geçmiş Konsey Başkanımız Sn. Dr. Dinçer 
KAYATÜRK’ün  Diş sağlığı bilgilendirmesinin 
ardından,  Diş macunu ve diş fırçası dağıtımında 
bulunduk.Çocuklara Yönelik Hizmetler Komitesi 
Başkanımız Sn. Nilgün KEYVAN “Çocuk Dostu 
Şehir” konusunu kapsamlı bir şekilde sunarak 
çocuklarımızı konunun içine dahil etti, Göz Nurunu 
Koruma ve Göz Eşeli Komitesi Başkanımız Sn Sema 
GÜNERİ  Eğitimin önemini vurgularken okuma 
alışkanlığının nasıl gelişeceğini net bir şekilde izah 
etti ve  kitaplarımızı çocuklarla paylaştı . Bir diğer 
panelistimiz., Öğrenci velimiz Hakim Sn. Hülya  
Poyraz Giyik çocuk haklarını öz bir şekilde anlattı 
ve çocuklarımızın sorularını cevapladı, Davetlimiz 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Haluk 
Saydam hitabında Lions Kulüplerinin ihtiyaç  
duyulan her konuda Hizmet etmelerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti belirtti. 

Bu anlamlı etkinliğe ortam hazırlayan Okul Müdürü 
Sn. Cumhur Sarı’ya, teşekkür plaketimizi Genel 
Yönetmenimiz Erdem Baylan  takdim etti ve Genel 
Yönetmenimiz günün anlamını vurgulayan  bir 
konuşma yaptı.

Ana sınıfımızın, göz kusurunu, tespiti projemizde, 
250. 250. okul olması nedeniyle hazırlanan pastanın 
kesimi, Ana okulundaki çocukların fikri gelişimine 
katkıda bulunacak oyuncakların dağıtımı ve çocuk 
haklarını ifade eden öğrencilerin yaptığı resimlerden 
oluşan  serginin gezilmesi ile etkinliğimizi 
tamamladık.
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ATAŞEHİR ÖRNEK 
LİONS KULÜBÜ 1200 
ÖĞRENCİYİ TİYATROYLA 
TANIŞTIRDI.

Sağlıklı Yaşam İçin 
Hijyen!

Sezen Öğücü / 118-Y Ataşehir Örnek Lions Kulübü Başkanı

Sezen Öğücü / 118-Y Ataşehir Örnek Lions Kulübü Başkanı

Ataşehir Örnek Lions Kulübü 15 Aralık günü 
Zübeyde Hanım Öğretmenevinde “Futbol 
sadece bir oyundur” isimli çocuk oyununu

2 seans olarak ücretsiz olarak öğrencilerle 
buluşturdu. Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir İlçe 
Milli Eğitim desteğiyle; ilçede bulunan 15 ilköğretim 
okulundan toplam 1200 öğrenciye ulaşıldı. 

“Futbol sadece bir oyunudur” isimli çocuk oyunu 
TFF’nin desteğiyle Enis Fosforoğlu tarafından 
yazılmış ve onun ekibinin oynadığı bir oyundur. 
Tiyatro futbolun şiddet olmadığını, çocuklara futbol 
sevgisini, saygıyı ve fair play kavramlarını aşılamayı 
amaçlamaktadır.

Ataşehir Örnek Lions Kulübü olarak bu oyuna 
Ataşehir ilçesinde daha az imkanı olan okullardaki 
çocukları davet ettik. Öğretmenleri ve müdürleri ile 
katılıp bu oyunu dikkatle ve çok eğlenerek izlediler. 
Çoğu öğrencinin bu tiyatro ile ilk tanışması oldu ve 
çok keyif aldılar.

Ataşehir Örnek Lions Kulübü olarak Ataşehir 
Belediyesi ve Maylo işbirliği ile adı altında 
marka aktivitemizi oluşturduk. Aktivitemizin 

amacı çocukları el yıkama ve tuvalette yapılması 
gereken temel bilgileri eğlenceli bir şekilde vermekti. 
Bu sebeple psikolog eşliğinde yapacağımız bu 
etkinliğe 3 kişilik tiyatro grubu ile destek verdik. 

Her hafta Ataşehir’deki bir ilköğretim okulunu 
ziyaret ederek, ana sınıfı 1., 2. ve 3. Sınıflara bir 
tiyatro gösterisiyle birlikte temizlik eğitimi verdik. 
Kısaca her gittiğimiz okulda neler yaptığımızı şöyle 
özetleyebilirim. Her okulu aktiviteden bir hafta 
önce ziyaret edip, okulda tuvaletlere konulmak 
üzere tuvalet kağıdı ve kağıt havlu verdik. Devlet 
okullarının hemen hemen hiç birinde bulunmayan 
bu ürünleri en azından aktivitemiz süresinde 
bulundurmaya çabaladık. Etkinlik günü çocuklara 
bir tiyatro oyunu izlettik. Aralarda ise psikoloğumuz 
çocuklar ile  interaktif bir şekilde anlatılanları 
pekiştirdi. Tiyatronun konusu el yıkama ve tuvalet 
temizliği ile ilgili. Gösterinin sonunda çocuklara 
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bir hediye poşeti verdik. Bu poşetin içerisinde, 
Maylo’dan çocuğun ağzından yazılmış bir mektupla 
o gün neler yapıldığı anne babaya anlatılıyor. 
Mektubun alt tarafında bir de anket var.  Ailelere 
eğitimden sonra çocuğun temizlik alışkanlıklarında 
bir değişiklik iyileşme olup olmadığını sorduk. Bir 
sonraki hafta çocuklar bu anketleri teslim ediyorlar 
ve tiyatro günü çekilen sınıf fotoğrafları, Maylo 
çerçeveli olarak çocuklara hediye ettik.  Ayrıca 
poşetin içerisinde, gösteride anlatılan temizlik 
eğitimini unutmamaları için bir temizlik kuralları 
broşürü veriliyor. Bunun yanında hediye olarak da, 
Maylo tuvalet kağıdı, kağıt havlu Colgate’in çocuklar 
için hazırladığı diş fırçası ve diş macunundan oluşan 
bir set ve antiseptik mendil hediye ettik.  Çocukların 
ailelerinin doldurmasını istediğimiz anketlerde; 
Temizlik Eğitimi çocuğunuzun temizlik alışkanlığına 
katkı sağladı mı sorusunu katılımcıların %100’ü 
Evet olarak cevapladı. Çocuğunuz bu eğitimden 
sonra ellerini yıkamaya daha çok özen gösteriyor 
mu? Sorusunu %100’ü Evet olarak cevapladı. 
Çocuğunuzun tuvalet kullanımı esnasındaki 
davranışlarını olumlu yönde değişti mi sorunu 
%97 Evet olarak cevapladı.  Bu proje 21 Martta 

başladı ve 16 Mayısa kadar 11 okulda yaklaşık 6000 
öğrenciye ulaştık. Gidilen Okullar; Ali Nihad Tarlan 
İ.Ö.O., Sait Cordan İ.Ö.O., Ataşehir Arif Paşa İÖO, 
İhsan Kurşunoğlu İ.Ö.O., Celal Yardımcı İ.Ö.O., Yahya 
Kemal Beyatlı İ.Ö.O., Cemile Besler İ.Ö.O., Ali Fuat 
Cebesoy İ.Ö.O., Ali İhsan Hayırlıoğlu İ.Ö.O., Şehir 
Öğretmen Hasan Akan İ.Ö.O. ve  Şehit Öğretmen 
Mehmet Fidan İ.Ö.O.  Bu etkinliğimiz hem Ataşehir 
Billboardlarında, hem de Posterler aracılığı ile 
gittiğimiz okullarda duyuruldu.

Projenin finali olarak, sadece gittiğimiz okullar 
değil, Ataşehir’deki tüm okulların (35 okul) dahil 
olduğu, “Sağlıklı Yaşam için Hijyen” konulu bir 
resim yarışması düzenledik.  Her okulun 5 resim 
göndererek katıldığı bu yarışmanın duyurusu da 
ilçe Milli Eğitim aracılığı ile tüm okullara hem poster, 

hem de yazı göndererek hepsinin katılımını sağladık. 
Yarışmanın ödüllerini verdiğimiz ödül törenimiz 
22 Mayıs günü Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşti. 
İlçe protokolünün ve basının da katıldığı bu törenle hem 
etkinliğimizi anlattık, hem de yarışmada dereceye giren 
çocuklara hediyelerini verdik. 
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Acıbadem Lions Kulübü 
Göz eşeli projesi
Nurcan Güngörencan / Acıbadem Lions Kulübü Başkanı

İstanbul Beykoz Sait Taşçıoğlu ilköğretim okulu 
ve  İstanbul Beykoz Bozhane ilköğretim okulunda 
göz eşeli setleri ile 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin 

göz bozukluklari tespit edildi. Yönetim çevresi göz 
nurunu koruma komitesi  ile  dünya göz hastaneleri 
arasinda yapılan protokol kapsaminda takip edildi 
ve İstanbul Sait Taşçıoğlu ilk öğretim okulundan  
2. Sınıf öğrencisi Bilge Satılmış görme bozukluğu 
nedeniyle dünya göz hastanesine yönlendirildi 
ve 29 Kasım tarihinde muayenesi yaptırıldı. Uzağı 
görememe  tespit edildi. Gözlükleri verildi.

Aynı gün köydeki çocuklara bizim köy projesi 
komitesi tarafından atkı, bere ve eldivenler dağıtıldı 
ve Acıbadem Lions olarak  katkıda bulunuldu.

Acıbadem Lions Ailesi olarak İstanbul Beykoz 
Zerzevatçı köyü Sait Taşçıoğlu İlköğretim 
Okulunu ziyaret ettik.  Birinci, ikinci, üçüncü 

ve dördüncü sınıflardan toplam 50 kız ve erkek 
öğrenciler, öğretmenleri ve 25 veli anneler bizleri 
büyük bir çoşkuyla karşıladılar.

New York ‘’SNE-TACA  New England Türk 
Amerikan Topluluğu’’ tarafından Sn. Dr. Esra ve 
Ferda Hatipoğlu’nun işbirliği ile sağladığımız bir 
bavul dolusu diş fırçaları, diş macunları ve dişle 
ilgili malzemeleri öğrencilerimize bağışladık. Diş 
Hekimi Sn. Ln. Haluk Ramazanoğlu  barkovizyon 
gösterisiyle öğrencilerimizi ağız ve diş sağlığı 
konusunda bilgilendirdi. Çocuklar muayene edilerek 
sorunları tespit edildi. Bağışladığımız malzemelere 
ilave olarak her öğrenci için ayrıca 2’şer adet 
diş macunu Sn. Haluk Ramazanoğlu tarafından 
armağan edildi.

Her bir öğrenciye Ulu Önder’imiz ATATÜRK’ün 
kitapçıklarını dağıttık. Dikkat, beceri ve el 
emekleriyle ve ekip çalışmasıyla sınıflarının 
duvarlarını süsleyecek  Atatürk resmi şeklinde saat 
ve Türkiye haritası puzzle’ları  armağan ettik.

Hep birlikte 12 Aralık Yerli Malı Haftası’nı kutladık. 
Lezzet dolu yöresel ikramlarını paylaştık, sohbetler 
ettik. Birlikte heyecanlandık, mutlu olduk. Biz 
Lion’ları hep hatırlayacaklar. Hizmetlerimizle iz 
bırakarak, tekrar gitmek üzere çocuklarımızla, 
öğretmenlerimizle ve anneleri ile vedalaştık.
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Çiğdem Gökkuşu Aras  / 118-Y Altıyol Lions Kulübü Başkanı

“Gençlere Hizmet, 
Gençlerle Hizmet” – 
İşitme Engelli Gençler 
Merkezimizde

Altıyol Lions Kulübü olarak Kapadokya’ya 
götürdüğümüz Dost Eller İşitme 
Engelliler Okulundaki Gençlerimizin hepsi 

öğretmenleriyle birlikte  9 Kasım Cuma günü 
merkezimizi ziyaret ettiler. 

22 Eylül’de birlikte Kapadokya’ya doğru yola 
çıktığımız;  balon uçuşu, gondol gezisi, jeeplerle 
safari, trekking, müze ziyaretleri, yemekler ve 
sürprizlerle her anı dolu dolu inanılmaz iki gün 
geçirdiğimiz gezimiz sırasında ve sonrasında 
çocuklarımızın heyecanını  bir kez daha 
Merkezimizde yaşadık. 

Değerli Genel Yönetmenim Sayın Ercüment Yüceler 
ve Altıyol Lions Kulübü olarak bizler 9 Kasım Cuma 
sabahı, hepsini birden, elleri kolları tamamen 
kendi emekleriyle bizlere ve sponsorlara yaptıkları 
hediyelerle dolu bir şekilde kapıda görünce bir kez 
daha çok duygulandık.  İşitme Engelli çocukların 
heyecanı kelimelerle ifade edilemezdi. Aynen 
gezimiz sırasında olduğu gibi sürekli olarak bize 
sarılarak resim çektirme istekleri, özlemlerini ifade 
etme çabaları görülmeye değerdi. Okul Müdürünün 
“çocuklar sürekli bu geziden ve sizlerden söz 
ediyorlar, sizleri çok özlediler” demesi göz 
yaşartıcıydı. 

Hep birlikte yedik içtik, sohbet ettik ve en önemlisi 
de Değerli Genel Yönetmenimizin şahsen 
çocuklarımız için hazırladığı hediyelerdi. Kendisi ayrı 
ayrı tüm çocuklarımıza verdiği hediyeler ile onlara 
büyük bir mutluluk yaşattı. 

Bizler de birer Lion olmanın onuru ile onların 
yaşadığı bu mutluluğa ortak olarak “Hizmetlerimiz 
ile nasıl iz bırakabildiğimize” hep birlikte tanık olduk. 

Öğretmen Huzurevi
Ziyareti
Emel Çalışkan / 118-Y Caddebostan Lions Kulübü Başkanı

Caddebostan Lions Kulübü olarak 24 Kasım 
Öğretmenler günü olması sebebiyle, yoğunluk 
dolayısıyla 3 Aralık 2012  alabildiğimiz randevu 

ile ÖĞRETMEN HUZUREVİ ne ziyarete gittik. 
Giderken daha önce ihtiyaçları doğrultusunda  onlara 
kolonya, kağıt mendil, kolonyalı mendil, el kremi, diş 
fırçası, diş macunu, erkeklere traş bıçağı, traş köpüğü 
ilavesiyle hediye paketleri hazırladık.Ayrıca çayın 
yanında birlikte olmak için onlara çeşitli ikramlardan 
oluşan güzel bir paket hazırladık.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızla fıkralar anlattık, 
onlarla Şarkılar söyledik, Atatürk’ü görmüş 
öğretmenlerimizden Atatürk ile ilgili anılarını dinledik, 
onlarla hüzünlendik, onlarla sevindik. Yeni senede 
buluşmak dileği ile aralarından ayrıldık. Bizimle 
birlikte olan Sevinç kardeşime, Cahide kardeşime, 
Fatma kardeşime ve daha Yeni aramıza kattığımız 
BU AYIN HİZMET LİDERİ Zuhal kardeşime ve Esin 
kardeşime çok teşekkür ediyorum.

Geçen ay aramıza üç eski üyemizi almış, daha da 
güçlenmiştik. 118 T de yıllarca çalışarak bir müddet 
aramızdan ayrılan Zuhal kardeşimizi de aynı gün 
aramıza kattık.Hoş geldiniz can kardeşlerim.

Fatma ve Esin kardeşimle birlikte temin ettiğimiz 8 
takım elbise, ayakkabı ve diğer çeşitli giysileri ihtiyacı 
olanlara gönderdik. İki üniversite bir orta öğretim 
öğrencisine burs vermeye devam etmekteyiz.

Berrin kardeşimiz kanser hastası bir baba ve 
üniversitede eğitim gören çocuklarına 500.-TL 
göndererek yardım kampanyası başlattı. Tüm kulüp 
üyeleri daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz diye 
düşünmeye başladık.
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Bursa’da İlk Kez Sudoku Yarışması Düzenlendi.
Nilüfer Lıons Kulübü Bir İlke İmza Attı.
Öğrenciler Sudoku İle Hem Eğlendi Hem Yarıştı.
Zernur Meriç / 118-K Nilüfer Lions Kulübü Başkanı

Özel Çakır Eğitim Kurumları ve Akıl Oyunları 
Dergisi, Türk Beyin Takımları işbirliği ile 
gerçekleştirdiği Bursa Ortaokullar Arası 

1. Sudoku Yarışması’yla bir ilke imza attı. 

Nilüfer Lions Kulübü’nün öncülüğünde Bursa’da ilk 
kez gerçekleştirilen Bursa Ortaokullar Arası 
1. Sudoku Yarışması’nda öğrenciler kıyasıya yarıştı. 
Özel Çakır İlköğretim Kurumları’nda gün boyu süren 
yarışmaya 14 okuldan 42 kişi katıldı. Yarışmanın 
sorularını takımlar halinde çözen öğrenciler finalde 
ise bireysel yarıştı.  Son dönemlerin popülerleşen 
akıl oyunlarından olan 1. Sudoku Yarışması’nda 
birinciliği Sabiha Köstem Ortaokulu’ndan Abdullah 
Şahin aldı. İkinciliği yine aynı okuldan İsmail Makar, 
üçüncülüğü ise Özel Meltem Okullarından Yiğit 
Gençalp kazandı. Takım sıralamasında ise Özel Çakır 
Ortaokulu birinci, Sabiha Köstem Ortaokulu ikinci, 
Özel Bursa Meltem Ortaokulu üçüncü oldu.

Akıl Oyunları Dergisi ve Türk Beyin Takımı 
üyelerinden Serkan Yürekli, Gülce Özkütük Yürekli 
ve Hatice Çalapkulu ile Özel Çakır Eğitim Kurumları 
Müdür Yardımcısı Cumhur Aşık’ın jüri üyeliğini 
üstlendiği yarışma sonunda dereceye girenlere 
ödülleri düzenlenen törenle verildi. 

Nilüfer Lions Kulübü Başkanı Zernur Meriç, Bursa 
Ortaokullar Arası Birinci Sudoku Yarışması’nı 
geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. 
Meriç, yarışma ile amaçlarının sudokunu tanıtmak 
ve sevdirmek, öğrencilerin zeka gelişimine katkıda 
bulunmak, öğrencilerin analitik düşünme teknikleri 
ile tanışmalarını ve bu becerilerini geliştirmelerini 
sağlamak olduğunu belirtti. Meriç, “Yarışma 
ile ülkemizde akla ve zekaya dair etkinliklerin 
artmasını, bu kavramlara saygıyı arttırmayı ve 
Türk Beyin Takımına girebilecek potansiyelde 
öğrencilere ulaşarak, onların yetişmelerini sağlamayı 
hedefliyoruz” dedi. 
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Kadınlarımızı
Bilinçlendirdik
Nurcan Gür-Mürvet Yapıcı-Nalan Tümer /118-Y Ataevi Komitesi 

Sevgili Lion ve Leo dostlarımız

Kayışdağı Lions ATAEVİ  olarak kadınlarımızın 
bilinçlendirilmesine yönelik toplantılar yaptık. 

İlkini Memorial hastanesi doktorlarından 
Doç. Dr. CEM DEMİREL ile gerçekleştirdik. Kayışdağı 
bölgesinde yaşayan yaklaşık 90 kadının katıldığı 
toplantıda KADIN SAĞLIĞI VE TÜP BEBEK 
konularında bilgi verildi. İnteraktif bir şekilde geçen 
söyleşide hanımlar sormak istedikleri her şeyi önce 
sıkılarak sonra alışarak rahatça sordular.

25 Kasımda ülkemizde KADINA ŞİDDETE HAYIR 
kampanyalarının yapıldığı ve bu konuya dikkat 
çekilmesi için çeşitli çalışmaların yapıldığı gün de biz 
de ATAEVİ olarak bu konuyu işledik. 2. toplantımızı 
Av Ln NURTEN  TAKTAK ile gerçekleştirdik. 70’e 
yakın kadınımızın katıldığı toplantıda o kadar çok 
sorulacak soruları vardı ki zaman yetmedi. Devamını 
daha sonra yapacağız. İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Merkezinin hazırlamış olduğu hukuksal 
düzenlemelere ilişkin kitapçığı da tüm kadınlarımıza 
dağıttık.

3. Toplantımızda ise Diyetisyen Hande HACISALİHOĞLU’nu 
konuk konuşmacı olarak ağırladık. OBEZİTE VE 
SAĞLIKLI BESLENME konusunda bilgilendirildiğimiz 
toplantıya 85 e yakın kadın katıldı. 

Koza Lions’tan Alzheimer 
Hizmet Evine Destek…
Nagehan Akdemir / 118-K Koza Lions Kulübü Başkanı

Koza Lions Kulübü Üyeleri Lions Alzheimer 
Hizmet Evi’ne katkıda bulunmak amacıyla 
Pembe Çarşı’da kermes düzenledi. 

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen 
kermese Bursalılar 40’a yakın stant destek verdi.  

El emeği göz nuruyla takıdan, kıyafete, yastıktan 
eşarba hazırlanan birçok ürün kermeste satışa 
sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği kermeste, 
özellikle yiyecek standı ilgi çekti.

Koza Lions Kulübü Başkanı Nagehan Akdemir, 
Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için yapılan 
kermesin gelirinin Lions Alzheimer Hizmet Evi için 
kullanılacağını söyledi. Çağın hastalığı Alzheimer’ın 
hastaları olduğu kadar hasta yakınlarını da 
etkilediğini belirten Akdemir sosyal sorumluluk 
projeleriyle hizmet etmeye devam edeceklerini 
söyledi.
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23-Kasım 2012 Tarihinde Kıbrıs’ta 118.Y Anadolu 
yakası Kulüpleri olarak İkiz kulüplerimizle ortak 
Aktivite gerçekleştirildi. Mağusa Kale Lions Dalyan 
Marina Lions, Çınardibi Lions Güzelyurt Lions, 
İskele Sahil Lions, Metropolitan Kandilli, Girne Ada, 
Suadiye Sahil Lions Girne Özgürada Lions, Etem 
Efendi Lions, Girne Akdeniz Lions, Caddebostan 
Sahil Lions Kulüplerinin  gerçekleştirilen tüm 
Aktivitelerine katıldık.

Suadiye Sahil Lions Kulübü olarak Sosyal Hizmetler 
Dairesine bağlı koruma altındaki KKTC Lefkoşe 
Çocuk yuvasına, toplu hizmete destek amaçlı alınan 
oturma gurubuna 100.000TL katkı sağlandık.

İkiz Kulübümüz Girne Ada’nın SOS Girne Gençlik 
Evinin iki katlı yatakhane binasına yapılan tadilat 
ve mefruşatlarının yenilenmesinde Suadiye Sahil 
Lions Kulübümüz İkiz Kulübümüze gerçekleştirilen 
aktivitede 150.00 TL. destek sağlamıştır. Bundan 
sonrasında da  hizmetlerde daima birlikte insanlığa 
hizmete devam edeceğiz.

118-Y İstanbul Anadolu 
Yakası Yönetim Çevresi 
Federasyonu
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Lions 
Kulüpler Birliği
İkiz Kulüpler Ortak 
Aktivitesi
Deniz Kanbay Ülger / Suadiye Sahil Lions Kulübü Başkanı 
Şehit ve Gazi Ailelerini Destekleme Komitesi Başkanı

Mağusa Lions Kulübünün Salamis Bay Otelde 
(geliri Hastaneye gerekli alet ve sıhhı malzeme 
amaçlı)  Cumhuriyet Balosu gerçekleştirildi.

Suadiye Sahil Lions Klb. olarak altı kişi  katılım 
sağladık. 60x 6= 360.00 TL. Katkı sağladık.

K.K.T.C. Lions Kulüplerini ziyaret programında 
Suadiye Sahil Lions Kulübü olarak katıldığımız 
aktiviteler Görmezler Okulu, Lefkoşe Çağlayan Çocuk 
Yuvası, Lefkoşe Özel Eğitim İş Merkezini ziyaret ettik.

K.K.T.C. Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif 
Denktaş’ın Kabrini ziyaret ettik. İkiz Külübümüz olan 
Girne SOS Gençlik Evi açılış törenine katıldık. (Kıbrıs 
Basınında geniş yer aldı.) Mağusa Lions Kulübünün 
Salamis Bay Otelde düzenlediği  (geliri Hastaneye 
gerekli alet ve sıhhi yardım amaçlı) Cumhuriyet 
Balosu Güzelyurt  Lefke Bölgesi KARAOĞLANOĞLU 
ŞEHİTLİĞİNİ Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komitesi 
Başkanımızında katılımıyla ziyaret ettik.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübünün düzenlediği 
GÜZELYURT ÖZGÜRLÜK İLKÖĞRETİM Öğretmenler 
günü kutlamasına katıldık.

Dome Otel’de MD118-Y Lions Kulüpleri K.K.T.C Lions 
Kulüpleri ortak toplantısı (Gala Yemeği ) altı kişi 
olarak katılım sağladık.

23- 25 Kasım  2012 118-Y İstanbul Anadolu Yakası 
Yönetim Çevresi  K.K.T.C Lions Kulüpleri Birliği ziyaret 
programıni gerçekleştirmiş ve HİZMET DÜNYASINDA 
İZ BIRAKMIŞTIR.
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“Yeni Yılda Onların 
Sofrası da Boş Kalmasın’’

Engelli Çocuklarımızın
Yanındayız

Nevcihan Eren / 118-R Marmaris Yeni Yüzyıl Lions Kulübü Başkanı Didem Yenmez / 118-T Fulya lions kulubu sekreteri

Lions Kulüplerinin Uluslararası Hedefleri 
Arasında Yer Alan ‘’Açlıkla Mücadele ‘’Programı 
Dahilinde ‘’Yeni Yılda Onların Sofrası Da Boş 

Kalmasın’’

Sloganıyla Gerçekleştirdiğimiz Aktivitemiz Bu Yıl Da 
Başarıyla Tamamlanmıştır.

2 Gün boyunca New Century Marketing adıyla ‘’Yeni 
Yılda Onların Sofrası da Boş Kalmasın’’ sloganıyla 
Marmaris Kipa girişinde alışverişe gelenlere, 
üzerinde Kipa’dan yapılan alış veriş sırasında 
verilen olan el broşüründe yazan kuru erzaklar dan 
(Makarna, Şeker, Pirinç, Kuru Bakliyat, Çay, Hazır 
Çorba, Tuz, Un, Sıvı Yağ) gönüllerinden dilediği 
kadar alıp standımıza bırakıp katkıda bulundular. 2 
gün sonunda toplam 62 aileye kuru erzak paketleri 
oluşturuldu. Toplanan tüm gıda malzemeleri 
yarın Kaymakamlığımıza bağlı Marmaris Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirlediği 
hanelere dağıtılacak.

Fulya lions kulubu olarak 4 engelli çocugumuzu 
yanlarında aileleri ile  beraber Avşa adasında 
tatile göndermenin mutlulugunu yaşadık.

Sayın başkanımız Hüsnü Erişmen in büyük çaba ve 
gayretleriyle onlara on beş gün boyunca tatil imkanı 
sunduk. Gece konaklama  ucretlerini karşıladıgımız 
gibi  tüm katılan (yaklaşık onsekiz) engelli çocukların 
ve ailelerinin kahvaltı masraflarınıda karşıladık. 
Ayrıca gece etkinlik düzenledik Bir müzik grubu 
ayarlayarak eğlenceli bir gece gecirmelerine katkıda 
bulunduk. Yaklaşık 2000 liralık bir katkımız oldu.
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“GÖZ  KUSURU
ÖN  TESPİTİ’’

“GÖZ  KUSURU
ÖN  TESPİTİ’’

Abdullah Karuserci / 118-U Gaziantep Lions Kulübü Başkanı

Figen Güven İşler / 118-U Ayıntap Lions Kulübü Başkanı

Şenay TURAN / 118-U Mersin-Çamlıbel Lions Kulübü Dönem Sekreteri

“TÜRK  LİONSU’NUN  50.  YILI’’  
kutlamalarının  önemli  hizmet  aktivitesi  
olan “GÖZ  KUSURU  ÖN  TESPİTİ’’  

projesinde, Gaziantep Lions Kulübü ve Ayıntap 
Lions Kulübü olarak Gaziantep Lions İlköğretim 
Okulunda 1. ve 2. sınıfta okuyan 415 öğrencilerimizin 
göz taraması yapıldı.

28 Aralık 2012 Cuma günü Gaziantep Dünya Göz 
Merkezinde okuldaki tarama sonucu belirlenen
20 öğrencimizin göz kusuru tespitleri yapıldı. Dünya 
Göz Merkezinin bildirdiği sonuçlar okul idaresine 
verilerek, velilerin bilgilendirilmesi sağlandı.

Hizmet yılının 2. döneminde Dünya Göz Merkezi ile 
koordineli çalışılarak daha çok öğrenciye ulaşılmaya 
çalışılacaktır.

Böylece  hem  ULUSLAR ARASI  LİONS’un  en  
önemli  hedefi  olan  “KÖRLÜĞÜN  ÖNLENMESİ  
VE  GÖZ NURUNUN  KORUNMASI”  paralelinde 
hep birlikte  çok  büyük  aktivite  gerçekleştirmeğe 
devam ederek;  Toplumumuza  son  derece  yararlı  
hizmet  götürmekteyiz .

Bu hizmeti gerçekleştirmemizde bizlerden desteğini 
esirgemeyen Dünya Göz Merkezi çalışanlarına 
ve Kıymetli doktorlarına ayrıca teşekkürlerimizi 
bildiririz.

“GÖZ KUSURU ÖN TESPİTİ” aktivitesi olarak, 

önceden belirlediğimiz okullara GÖZ EŞELİ ve 

KULLANIM KILAVUZU verilmiştir. Gittiğimiz okulların 

Müdür ve  Rehber öğretmenleri ile görüşülerek, eşel 

ve kullanım klavuzları  teslim edilmiş olup, konunun 

önemi ve açıklaması yapılmıştır. Daha sonra okullarla 

tekrar iletişimde bulunup, tespit ettikleri göz kusurlu 

öğrencilerin, yapılan protokol gereğince,

31 Aralık 2012 tarihine kadar, kulübümüz aracılığıyla,  

DÜNYA GÖZ HASTANE’lerinde tedavilerinin 

yapılabileceğinin de bilgisi verilmiştir.
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Gemlik Lions 
Kulübü’nden Anlamlı 
Gece Lion’lar Minik ‘A. T.’ 
İçin Bir Araya Geldi

Lions 118-K Barış Afişini 
Seçti Bursalı Öğrencinin 
Hazırladığı Barış Afişi 
Türkiye’de Yarışacak

Özlem Özbey / 118-K Gemlik Lions Kulübü Başkanı Özlem Özbey / 118-K Gemlik Lions Kulübü Başkanı

“Hizmet ediyoruz” sloganı ile yola çıkan 
Gemlik Lions Kulübü üyeleri, 2,5 
yaşındaki ortopedik rahatsızlığı bulunan 

A. T. için bir araya geldi. 

Gemlik Lions Kulübü üyeleri Almira Otelde’ki yardım 
yemeğinde 2,5 yaşındaki ortopedik rahatsızlık 
yaşayan A.T. için buluştu. 

Açılış konuşmasını yapan Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Özlem Özbey, “Hizmet etme ilkesindeki 
yolumuz bu kez 2 buçuk yaşında olan ve 
ortopedik rahatsızlığı nedeniyle hiç ayakları 
üzerine basamamış, dizleri üzerinde hareket eden 
minik A. T. ile kesişti. Küçük çocuğun iyileşmesi 
için ellerimizden geleni yapacağız. Ortopedik 
rahatsızlığının iyileştirilmesi için bir dizi ameliyattan 
geçmesi gerekiyor. Bu operasyonlar için de 
maddi ve manevi desteğe ihtiyaç var. Gemlik 
Lions Kulübü olarak uzattığımız yardım elimizi 
sizler güçlendirdiniz. Umarım çok kısa süre içinde 
sağlığına kavuşur’ dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Eşref ile keyifli 
bir gece geçiren Lion’lar, minik bir çocuğa yardım 
edebilmenin mutluluğu hep birlikte yaşadılar.

Lions 118-K Yönetim Çevresi’nin Uluslararası 
Barış Afişi Yarışması kapsamında düzenlediği 
resim yarışması sonuçlandı. Birinci olan Bursalı 

öğrenci Ilgım Cengiz’in resmi Türkiye seçmelerinde 
yarışacak.

Barışa dikkat çekmek için her yıl bütün dünyada 
Lions’un gerçekleştirdiği ve bu yıl 25. si düzenlenen 
Barış Afişi Yarışması’nın bu yılki konusu “Barışı 
Hayal Edin” oldu. Yarışma kapsamında Lions 118-K 
Yönetim Çevresi’ne bağlı Lions Kulüplerinin on iki 
ildeki okullarda gerçekleştirdiği resim yarışması 
duyurusuna talep yoğun oldu. Ön elemeden geçen 
44 öğrencinin resmi birincilik için yarıştı. Gönlüferah 
Otel’de düzenlenen Barış Afişi seçmelerinin Jüri 
üyeliğini yapan Yrd. Doç. Dr. Merih Ercan, Ressam 
Berrin Buzcular Yılmaz, Suluboya Sanatçısı 
Çağlayan Aydoğdu  ve Yazar Murat Kuter, 11-13 yaş 
arası öğrencilerin duygularını yansıttığı resimleri 
seçmekte zorlandı. Sponsorluğunu Koza Lions 
Kulübü’nün üstlendiği resim birinci seçildi. Barışı 
hayal ederek gerçekleştirdiği eserle birinci olan 
Tan Lisesi öğrencisi Ilgım Cengiz’in resmi Türkiye 
seçmelerine katılacak. Türkiye birincisi olan resim ise 
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğine üye olan 206 
ülkeden gelen resimle yarışacak.  
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Tavla Tutkunları 3. Altın 
Zar Tavla Turnuvasında 
Biraraya Geldi 

Merinos Lions Kulübü 
Alzheımer Hastaları İçin 
Söyledi Lions Alzheimer 
Sosyal Hizmet Evine İlk 
Destek...

Serkan Demirağ / 118-K Uludağ Lions Kulübü Başkanı

Yurdanur Reisoğlu / 118-K Merinos Lions Kulübü Başkanı

Uludağ Lions Kulübü ve Bademli Rotary 
Kulübü’nün tavla tutkunlarını bir araya 
getirdiği 3. Altın Zar Tavla Turnuvası’na As 

Merkez  Outlet AVM ev sahipliği yaptı. 

Uludağ Lions ve Bademli Rotary Kulübü’nün 
düzenlediği turnuvaya ilgi yoğundu. Sosyal 
sorumluluk kapsamında düzenlenen ve tavla 
tutkunlarını buluşturan Uludağ Lions ve Bademli 
Rotary Kulübü’nün düzenlediği 3. Altın Zar Tavla 
Turnuvası’nda 528 kişi yarıştı. Ustalıklarını sergileyen 
oyunculara Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey de eşlik etti.  

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvanın 
geliri bu yıl eğitim ve engellilere yönelik 
oluşturulacak projelerde kullanılacak. Bilekleriyle 
kıyasıya mücadele veren tavla ustalarından ilk üçe 
girenlere çeşitli ödüller verilecek. 

Merinos Lions Kulübü üyeleri, Hayal 
Kahvesi’nde düzenlediği “Gülümseyin 
elimi tutun” karaoke gecesinde Alzheimer 

hastaları için söyledi.

Lions 118-K Yönetim Çevresi’nin geçen dönem ulusal 
projesi olan Alzheimer bilinçlendirme projesi bu yıl 
Alzheimer hastalarının gündüz bakımı için yapılması 
planlanan Lions Alzheimer Sosyal Hizmet Evi projesi 
ile devam ediyor. Alzheimer Hizmet Evi’ne ise ilk 
destek Merinos Lions Kulübü’nün Hayal Kahvesi’nde 
düzenlediği etkinlikle gerçekleşti.  Bursa’daki diğer 
Lions kulübü üyelerinden de ilgi gören etkinlikte 
Hayat Bayram Olsa adlı ilk parçayı yönetim kurulu 
üyeleri birlikte seslendirdi.  

Açılışta konuşan Merinos Lions Kulübü Başkanı 
Yurdanur Reisoğlu, “Alzheimer çağımızın en hızlı 
ilerleyen hastalıklarından biridir. Alzheimer yaşlılıkla 
birlikte unutkanlık şeklinde ortaya çıkarak, çeşitli 
zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan 
ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Görülme yaşı 40’a 
inen hastalıkla mücadelede etkinliğe destek veren 
herkese teşekkür ederim” dedi. 
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Lion’lar’dan Anlamlı Hizmet
Lion’lar Löder Rahime Gazioğlu 
Konukevi Çocuk Oyun Odasını 
Yeniden Yapılandırdı
Mustafa Bozbey’in Katılımıyla 
Yeniden Yapılanan Löder Rahime 
Gazioğlu Konukevi Çocuk Oyun 
Odasının Açılışı Yapıldı

Yurdanur Reisoğlu / 118-K Merinos Lions Kulübü Başkanı

Merinos Lions Kulübü Başkanı Yurdanur 
Reisoğlu ve üyelerinin girişimleriyle Bursa 
Lösemili Çocuklara Yardım Derneği(LÖDER) 

Rahime Gazioğlu Konukevi’nin yeniden yapılanan 
oyun odasının açılışı Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’in katılımıyla gerçekleşti. 

Merinos Lions Kulübü’nün katkılarıyla yenilenen ve 
açılışı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 
katılımıyla gerçekleştirilen LÖDER Rahime Gazioğlu 
Konukevi’nin yeniden yapılanan oyun odası, kanserli 
hasta ve hasta yakınlarının çocuklarına hizmet 
verecek. Lion’ların katkılarıyla oyuncaklardan 
kitaplara kadar çocukların ihtiyaç duyabileceği 
materyallerin sağlandığı odanın dışında Lion’lar, 
konukevinin diğer ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında da katkıda bulundu. Bursa ve Çevre 
illerden gelen kanser hastaları ve hasta yakınlarının 
konaklama imkanı bulduğu Konukevi, çocuk ve 
erişkin olmak üzere 1,5 yılda 4 bine yakın kişiyi 
ağırladı.

Bursa Koza, Yeşil, İpek Lions Kulübü ve 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa 
Şubesi’nin Yiğitler Kız Teknik ve Meslek Lisesi 

yararına düzenlediği etkinlikte “Sunay Bey Tarihi” 
gösterisiyle sahne alan Sunay Akın, gözlem yorum ve 
değerlendirmelerini paylaştı. 

Sunay Akın’ın “Yoksul bir çocuk görsem yağmur 
altında üşüyen, köprü olmak geçer hiç değilse 
içimden …” dizeleriyle yola çıkan Bursa Koza, Yeşil, İpek 
Lions Kulübü ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa 
Şubesi’nin düzenlediği etkinlik Yiğitler Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi konferans salonu yapımı için kullanılacak. 

Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlenen 
etkinliğe yoğun ilgi gösteren Bursalılar; gazeteci, 
yazar ve şair Sunay Akın’ın gösterini ilgiyle izledi. Akın, 
İstanbul Oyuncak Müzesi’nden Cumhuriyet Anıtı(Taksim 
Anıtı)’na birçok konuda izlenimlerini seyircilerle 
paylaştı. Matbaanın bulunuşu ve okuma yazmanın 
önemi üzerinde duran Akın, matbaayı Türkiye’ye 
getiren İbrahim Müteferrika’nın bastığı kitaplara talep 
olmadığı için matbaasını kapatmak zorunda kaldığını 
vurguladı. Okumaya verilen değer üzerinde duran Akın, 
“Japonya’da bir kişiye 24, Fransa’da 14, Yunanistan’da 10 
kitap düşerken Türkiye’de 1 kitaba 6 kişi düşüyor” dedi.

Dünya ve Türk tarihine ışık tutan birçok bilim insanını 
gösteride konu alan Sunay Akın, Atatürk’ün “Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir” ve Hz Muhammed’in 
“Öğrenmekten ve bilmekten daha üstün bir meziyet 
yoktur” sözlerine yer vererek tarih boyunca bilgiye 
verilen önemi bir kez daha hatırlattı. Tarihten kesitlerle 
hem bilgilendiren hem düşündüren gösteri sonrasında 
Sunay Akın’a plaket takdim edildi. 

Lionlar ve Türk Üniversiteli 
Kadınlar Derneği Bursa 
Şubesi’nin Düzenlediği Etkinlikte 
Sunay Akın Sahne Aldı
Nermin Atalay - Nagehan Akdemir - Ekrem Üçel 
/ 118-K İpek, Koza, Yeşil Lions Kulübü Başkanları
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Marmara Lions Kulübü 
45’Likler Gecesinde Hem 
Eğlendi Hem Kansere 
Dikkat Çekti

“Cumhriyetin Sözcüsü” 
Ödülü”Nü, Bekir 
Coşkun’a Teslim Etti

Semra Eligür / 118-K Marmara Lions Kulübü Başkanı

 118-K Yönetim Çevresi

Marmara Lions Kulübü, Lösemili çocuklar 
yarına düzenlediği 45’likler gecesinde hem 
eğlendi, hem de kanserli hastalara destek 

oldu.

Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER)’in 
Kemik İliği Nakil Ünitesi Projesi’ne katkı sağlamak 
amacıyla Gönlü Ferah Otel Lounge Bar’da 
düzenlenen gecede Marmara Lions Kulübü üyeleri 
ve 45 yaşındaki çiftlerden oluşan Lion’lar, karaoke 
ile geçmişi yad etti. İlk parçalarını Ah nerede, 
vah nerede eseriyle seslendiren Lion’lar geçmişe 
yolculuk yaptı. Katılımın yoğun olduğu gecede DJ 
Gümüş Kulak’ın çaldığı parçalarla anılar tazelendi.

Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı 
Mehmet Yavaş ve beraberindeki heyet, Lions 
Türkiye Kurucu Fahrettin Kerim Gökay adına 

bu yıl ilk kez verilmeye başlanan “Cumhuriyetin 
Sözcüsü” ödülünü takdim etmek üzere usta gazeteci 
Bekir Coşkun’u ziyaret etti. 

Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı 
Mehmet Yavaş ve beraberindeki heyet,  federasyon 
olarak düzenledikleri Cumhuriyet Gecesi’ne 
rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen usta gazeteci Bekir 
Coşkun’u Cumhuriyet Gazetesi Ankara Şubesi’nde 
ziyaret ederek, ödülünü takdim etti. Ziyarette, 
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı 
Mehmet Yavaş, “Lionsların ülkemizdeki kurucusu 
Fahrettin Kerim Gökay adına bu dönemden 
başlamak üzere her dönem gelenekselleştireceğimiz 
“Cumhuriyetin Sözcüsü” ödülünü ilk olarak usta 
gazeteci Bekir Coşun’a takdim etmekten mutluluk 
duyuyoruz. Atatürk’ün açtığı çağdaş yolda ilerleyen, 
cumhuriyetin ve demokrasinin anlamını bilen, 
bu kavramlara değer veren yaşayan değerleri 
ödüllendirmek için harekete geçtik. Demokrasi, 
Cumhuriyet ve Atatürk kavramlarının önemine 
kamuoyunun dikkatini azami ölçüde çekmek 
arzusundayız” dedi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Cumhuriyet 
Gazetesi yazarı, usta gazeteci Bekir Coşkun, ödülü 
almaktan onur duyduğunu ifade ederek, duygularını 
dile getirdi. “Bugün, bu güce ve bu özgürlüklere 
sahip olduğumuz için Mustafa Kemal Atatürk’ümüze 
ve arkadaşlarına minnettarız. Bizler de onlara layık 
olmak ve büyük cumhuriyetimizi korumak için 
daha çok çalışmalıyız,  yenilenmeliyiz, gelişmeliyiz. 
İlk olmanın sorumlulukları var. Layık görüldüğüm 
ödülün anlamı çok büyük… Bir gazeteci olarak 
görev ve sorumluluklarımın bilincindeyim ve bu 
doğrultuda sorumluluklarımı yerine getirmeye 
devam edeceğim” şeklinde konuştu.
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Şeref Önder / 118-K Barış Lions Kulübü Başkanı

I. Barış Festivalinin Konusu Kişisel Gelişim Oldu
I. Barış Festivalinde Başarı Hikayeleri Paylaşıldı
“Eğer Yol Bilinirse Başarı Asla Tesadüf Değildir”

Kadın girişimcilerin örnek isimlerinden biri olan 
Şeker Hanım Doğal Ürünleri kurucusu Dilek Şeker 
de, 2007 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
girişimcilik ödülü olan 10 bin TL’yi kazanarak 
kurduğu atölyesinde, 30 kavonoz ile başladığı 
iş yaşamında bugün geldiği noktayı anlattı. İş 
yaşamına 40 yaşından sonra atılan Dilek Şeker, 
başarı öyküsünde yaşadığı kriz dönemini de 
anlattı.  Şeker, krizin aşılmasında markalaşmanın 
önemine vurgu yaptı. Girişimcilik ruhuyla birçok 
engeli aşan Şeker’in hayalindeki Çıtır Kabak Tatlısını 
markalaştırma fikri de başka bir öyküsünün öncüsü 
belkide.

Başarılı olmada bir başka unsur olan imaj yönetimi 
ve yönetimdeki sırlara vurgu yapan İmaj Danışmanı 
Senem Usanmaz, kişinin uzmanlığı, eğitimi, bilgi 
seviyesi gibi rakipler karşısında fark yaratacak 
özelliklerin özgüven sağlanarak ortaya çıkarılması 
gerektiğini ifade etti. Usanmaz, herkesin bir imajının 
olduğunu ve imajın hedeflerle bütünleşerek doğru 
yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Başarı ve başarının formülünü anlatan Kişisel 
Gelişim Uzmanları İnci ve Özlem Aktaş ise, başarının 
sırrının kişisel gelişimde saklı olduğuna dikkat çekti. 
Uzmanlar, düşünme ve hedef belirlemenin doğru 
yolda ilerlemedeki etkisi üzerinde durdu.

Seminerin sonunda beden dili ve iletişim konusunda 
doğru bilinen yanlışları anlatan İletişim Uzmanı 
Funda Uzgidiş Çelfiş, iletişimle birçok engelin 
aşılabileceğine dikkat çekti.

 

Barış Lions Kulübü üyeleri, düzenlediği I. Barış 
Festivali Kişisel Gelişim Semineri’nde Ermetal 
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, 

Şeker Hanım Doğal Ürünleri Kurucusu Dilek Şeker, 
Kişisel Gelişim Uzmanları Özlem ve İnci Aktaş, İmaj 
Danışmanı Senem Usanmaz, İletişim Uzmanı Funda 
Uzgidiş Çelfiş’i ağırladı.  

Konak Kültür Evi’nde “Eğer yol bilinirse başarı asla 
tesadüf değildir” temasıyla gerçekleşen seminerde 
girişimcilik ruhu ve başarı hikayeleri Barış Lions 
Kulübü üyelerine anlatıldı. İlk sözü Ermetal Yönetim 
Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener aldı. Girişimcilik 
ruhunu kendinden örnekler vererek anlatan Gülener, 
“Girişimci malzemeyi, pazarı, tarafları tanımalıdır. 
Borç almaktan korkmadan yatırım yapabilmelidir. 
Borç almak itibar kaybı değildir. Başarıyı yakalamak 
için çok çalışmak ve zamanı iyi kullanmak gerekir” 
dedi.
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ÇORAPTAN KUKLA

Cansel Şengör / 118-U Emek Leo Kulubü Başkanı

A
nkara Emek Leo Kulübü Ankara Sevgi Evleri 

ve Çocuk Yuvası – Çoraptan Kukla

Çocuklar için ve çocuklarla birlikte çocuk 

sorunlarının çözümüne yönelerek, çocuk hakları 

kültürüne dayalı bir çocukluğun yaşanacağı, 

çocukların talep, ihtiyaç ve önceliklerinin, kamu 

politikalarının ve uygulamalarının ayrılmaz parçası 

haline geldiği bir Ankara yaratmak için geçen yıl 

“Ankara Çocuk Dostu Şehir” projesi geçen yıl Ankara 

Valiliği tarafından başlatılmıştır.

3. Yılın sonunda “Çocuk Dostu Şehir” unvanına 

kavuşacak olan Ankara’nın bu projesine katkıda 

bulunmak amacıyla Emek Leo Kulübü üyeleri 

olarak bizler,  19 Kasım Pazartesi günü bir aktivite 

gerçekleştirdik. Geçen sene Cer Modern’de 

yaptığımız “Çoraptan Kukla” aktivitesini bu sene 

Ankara Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası’nda korunma 

ve bakım altında bulunan bir grup çocuk ile yaptık. 

Çocukların el göz koordinasyonun gelişmesini, kendi 

kişisel gelişimlerine zararlı oyuncaklara bağımlılığını 

azaltmayı, iletişim becerisini kuvvetlendirmeyi 

hedefleyen projemizle çocukların yüzündeki merak 

ve mutluluğu görmek bizleri çok mutlu etti. Bizi 

tekrar beklediklerini defalarca söyleyen çocukları bir 

kez daha ziyaret etmeyi çok istiyoruz. 
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13 Ekim 2012 tarihinde Yüzüncüyıl Leo Kulübü 
TEGV Etimesgut Kampüsünde çocuklar gibi 
şendi. “Çocukça Eğleniyoruz” adlı aktivitenin 

içeriğinde Cumartesi günü eğitime gelen çocuklarla 
birlikte güzel vakit geçirerek yüzlerindeki 
gülümsemeyi görmek vardı ki aynı şeyi Leolar da 
coşku içinde yaşadı. 150’ye yakın çocukla birlikte 
dört saat boyunca aralıksız olarak aktiviteler yapıldı. 
Futbol penaltı ve basketbol sayı atışı, sandalye 
kapmaca, limbo, twister, origami, yüz boyama, 
çarşafa el baskısı ve boyamanın yanında palyaço 
peşinde koştular o süreç boyunca.

Günün sonunda ev yapımı şekerli kurabiyelerin 
dağıtıldığı aktivitede çocuklar hala gitmek 
istemiyorlardı. Yeniden gelinmesi konusunda çok 
ısrarcı olan çocuklar kırılmayıp ilkbahar döneminde 
bir kere daha gidileceğinin sözü verilerek gün 
sonlandırıldı.

“Çocukça Eğleniyoruz”
Mustafa Erkin Gözel / 118-U Yüzüncüyıl Leo Kulübü Başkanı
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