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Değerli Okuyucularımız

Dergimiz hakkında sizlerden 
aldığımız olumlu görüşler Dergi 
yayın kurulu olarak bizlere şevk 

ve onur vermektedir. Takdirleriniz için 
teşekkür ederim.

Kulüplerimizin yapmış olduğu 
aktivitelerin dergimizde yayınlanması 

en büyük arzumuzdur. Fakat çok güzel  aktiviteler, çok değerli 
çalışmalar kulüplerimizden dergiye bazen çok fazlası ile bazen de 
kısıtlı şekilde gelmektedir. Derginin yayın kuralları çerçevesinde  
hemen  hepsini  yayınlamaya  çalışıyoruz. Yayınlayamadığımız 
hizmet çalışmaları iki nedene bağlı, ya yayın kurallarına uymuyor 
veya dergide yer sıkıntımız oluyor. Yayın kurallarına uymayan 
çalışmaları iade edip uygun şeklini izah edip düzeltmeler yapılarak 
tekrar gönderilmesini rica ediyoruz. Sayfa sayısı nedeni ile 
yayınlayamadığımız çalışmaları da mutlaka bir sonraki sayıda 
çıkarmak için çaba sarf ediyoruz.

Bu sayımızda her zaman olduğu gibi kulüplerimizin  aktivitelerine  
imkanlarımız ölçüsünde yer vermeye çalıştık.  Ayrıca,

*Uluslararası başkanımız Wayne A.MADDEN ‘in Lion’lara mesajı olan 
“Dünyanın en güçlü donanımı; KİTAP” başlıklı yazısını  PDG Çağatay 
TİRİTOĞLU’nun çevirisi ile siz değerli okurlarımıza sunuyoruz,

*Uluslararası başkanımız Wayne A.MADDEN ‘in Lion’lara  çağrısı, 
Deneyim için Uluslar arası konvansiyona katılmak ile ilgili yazısı,

*2013 Uluslararası Konvansiyonun yapılacağı Hamburg Kentinin  tüm 
yönleri ile tanıtımı,

*LICF ve SIGHT FIRST ile ilgili Uluslararası çalışmalar ile ilgili bilgiler,

*Yönetim Çevrelerimiz ve Kulüplerimizin aktiviteleri ile 
gururlanacağımız. 

Haberler alıcaksınız.   

Değerli Lion’lar  sizler den gelen bilgiler ve desteklerle çıkan bu dergi 
de emeği geçen herkese 

Göstermiş oldukları hassasiyet için şükranlarımı sunarım.

Sevgiyle kalın, Mutlu olun.

M.Hüsamettin OCAK
Editör (IPDG)
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Bir zamanlar güzel bir söz duymuştum; Akıllı 
insanlar kendi deneyimleriyle öğrenirler, ama 
zeki insanlar başkalarının deneyimlerinden 

öğrenirler. Bir başka deyişle, her ne kadar zengin ve 
çeşitli olsa da kendi yaşamımız, insanlığın deneyim 
okyanusunda sadece bir damladır. Diğerlerinin 
yaşadıklarının ve bildiklerinin bizim tarafımızdan 
da bilinmesi çok değerlidir. Biz sadece oturup pek 
çok insanla konuşabiliriz, bu da kitapların yani insan 
deneyimlerinin derlemelerinin değerini gösterir. 

Bildiğiniz gibi bu yıl, Lion’ları okuyup yazmaya teşvik 
ediyorum. Okuma becerisi, yaşamda ileri gitmek için 
çok önemlidir. İyi bir işin ve yaşamın anahtarıdır. Her 
çocuk potansiyel bir depodur. Okumak, çocukları ve 
yetişkinleri kazanma, fırsat ve zenginleşme yolunda 
ileriye götürür. 

Okumak, toplumda bilgili ve aktif vatandaşlar 
olarak yerimizi almamız için gerekli donanımları 
sağlar. Okumak aynı zamanda kendimizi daha 
derin ve daha iyi takdir etmemizi de geliştirir. 

Dünyanın En Güçlü 
Donanımı: Kitap

Yazar Fran Lebowitz, “Konuşmadan önce düşünün. 
Düşünmeden önce okuyun” demiştir. Okuma 
yoluyla kendimizi daha iyi tanırız ve fikirlerimizi 
şekillendiririz. Okumak; kendimizi bilmenin yoludur, 
sağlam düşünmenin dayanağıdır, etkili eylemin 
kaldıracıdır.

Lion’lar, Okuma Eylemi Programına olumlu tepki 
verdiler. Önümüzdeki altı ay boyunca, okullara ve 
kütüphanelere kitap bağışlarına, çocuklara kitap 
okumaya ve ders vermeye, cahil ebeveynlere 
yol göstermeye, dünyayı kitaplarla doldurmaya 
ve cehaleti yok etmeye devam edelim. Hizmet 
Dünyasında, okuyanlar arasında lider olmamız, en az 
diğer hizmetlerimiz kadar önemlidir.

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan
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Lion dergisinin 1950’lerdeki eski sayılarına 
bakarsanız, uluslararası konvansiyon 
hakkında yazıların tamamı konvansiyonları 

sürekli olarak “tüm zamanların en muhteşem 
konvansiyonu” olarak tanımlar. Tamam, diyebilirsiniz 
ki, konvansiyonların her sene biraz daha iyiye 
gitmesi ve çoşkunun artması mümkündür. 
Daha sonra 1960’ların konvansiyonlarında da 
aynı düşünceyi görüyoruz, “tüm zamanların en 
muhteşem konvansiyonu”. Aynı durum devam 
eden yıllarda da devam ediyor. Bunun nedeninin, 
mübalağa eden Lion’lar ya da çığırtkanlık yapan 
Lion Dergisi olduğuna inanmıyorum. Esas sebep, 
konvansiyonlara katılan Lion’ların yaşadıklarından 
çok etkilenip coşkulu tezahüratını yapmalarıdır.

Bu yıl yapılacak 96. Uluslararası 
Konvansiyonumuzun da katılanlarca “tüm 
zamanların en muhteşem konvansiyonu” olarak 
nitelendirileceğine eminim. Her şey muhteşem 
buluşma yeri, ev sahibi şehir Hamburg’la başlıyor. 
Bu tarihi ve güzel şehir uluslararası anlayışa, lezzetli 
yemeklere ve birbiri ardına sıralanmış Eski Dünya 
binalarına sahip. Avrupa’nın kartpostalı, modern 
Amerikan şehirlerinin aksine, oluşması yüzyıllar 
almış bir şehir. 

Alman Lion’ları konvansiyonun başarılı geçmesi 
için fazla mesai yapıyorlar. Takdire şayan çabaları 
ve sıcak ev sahiplikleri ile Lion’lar mutlu olacaklar 
ve konvansiyondan alabileceklerinin fazlasını elde 
edeceklerdir.

Deneyimin Zirvesi: Uluslararası 
Konvansiyona Katılmak

Konvansiyonlar, dostluk, keyif ve zenginlik doludur. 
120’den fazla ülkeden gelen Lion’larla bir arada 
olacak, bir öğle yemeğini veya birkaç keyifli anı 
paylaşacaksınız. Hamburg sokaklarında Parad’a 
katılabilir, seminerlere katılabilir, Birliğin geleceği 
için oy verebilir, toplantı ve Uluslararası şovun 
keyfini sürebilir, ilham verici şöhretli konuşmacıları 
dinleyebilirsiniz. Eğer Lion olmayı seviyorsanız, 
konvansiyonda olmayı da seversiniz.

Uluslararası konvansiyon, hizmetlerimizi ve bir 
Lion olmayı kutlamak için en güzel fırsattır. Birlikte 
geçirilen bir hafta, Lion olmanın ne demek olduğunu 
anlamamızı ve başarılarımızı takdir etmemizi sağlar. 
Diğer kulüplerin, yönetim çevrelerinin projelerini 
öğrenir, uluslararası liderler ve görevlilerle tanışma 
fırsatı yakalarsınız. Dünya Lion’ları Hamburg’da 
kendilerini evlerinde hisseder ve bir Lion olarak 
hizmet etmenin şevkini tazelemiş olarak evlerine 
geri dönerler. 

Linda ve ben Hamburg’da sizlerle buluşmak için 
sabırsızlanıyoruz. Hizmet Dünyasında, muhteşem 
hizmetler sunan sizler bir araya gelecek, Birliğimizi 
enerji ve vizyonla daha ilerilere götürecek 
unutulmaz bir hafta geçireceksiniz.

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan
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Zorbalık. Madde Bağımlılığı. Okulu bırakmak. 
Günümüz öğrencisinin karşılaştığı zorluklar.

Wood County, Batı Virginia’da bütün bir 
okullar bölgesi bu zorlukları aşabilmek için destek 
almaktadır. 3 yıldan uzun bir süredir 21 okulda 
uygulanmakta olan Lions Quest programı 100,000 
dolarlık No Vo Vakfı bağışı ve Uluslararası Lions 
Kulüpleri fonları ile desteklenmektedir. 

Lions Quest, LCIF’in ana sınıfından 12.sınıfa 
kadar olan yaşam becerileri ve gençlik gelişimi 
programı ev, okul ve sosyal çevreyi birleştirmeyi 
hedeflemektedir. Sosyal ve duygusal öğrenmeyi 
temel alan program, aynı zamanda zorbalık ve 
uyuşturucuyu önleme, hizmet-öğrenme ve olumlu 
bir okul ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.

“Uluslararası Lions Kulüpleri tarafından seçilmiş 
olmak ve öğrencilerimize Lions Quest programına 
katılabilme olanağı sağlayabilmek çok heyecan 
verici” diyor Patrick Law, Wood County Okulları 
şefi.  “Bir okul sıcak ve davetkâr olmalı, öğrencilerin 
kendilerini rahat ve öğrenmeye açık hissedebilmeleri 
gerekir. Lions Quest programı, Wood County 
Okulları’nın sistemini bu bağlamda geliştirmeye 
yardımcı olacaktır.” 

Lions Quest programı ile 75 ülkede 500,000’den 
fazla öğretmen eğitilmiştir. Wood County’deki 
öğretmenler de artık bu listeye dâhil olabilirler. 
Ekim ayından itibaren, 280 öğretmen Lions Quest 
eğitiminden yararlandı ve 700’den fazla personelde 
program oryantasyonuna katıldı. Bu eğitim, LCIF 
tarihindeki en kapsamlı etkinlik olmuştur ve 

Tüm Bölge Okulları Lions Quest 
Programını Benimsedi

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  

12,000’den fazla öğrenciyi etkileyecektir. 

Wood County bölgesindeki okul, ülke çapında 
kapsamlı bir araştırma sonucunda seçilmiştir. Lions 
Quest programını uygulamaya koymak bu okul 
bölgesinin Batı Virginia Eğitim Departmanı’nın 
standartlarından olan güvenli ve destekleyici, 
uyuşturucudan, şiddet ve tacizden uzak okul 
ortamına ulaşmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca 
bu ortaklık, LCIF’in “Clinton Küresel Girişimi”ne 
vermiş olduğu, Lions Quest programını bir büyük 
okul bölgesine yayma sözüne büyük bir destek 
sağlamıştır. Aynı zamanda ülke genelinde sosyal ve 
duygusal öğrenme programlarını destekleyen NoVo 
Vakfı’nın hedeflerine de katkıda bulunmaktadır. 

“Biz, Wood Count Okullarına yardım etmek için 
LCIF’in Lions Quest programının bir parçası 
olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Ulusal 
bir hareketin parçası olan bu önemli proje, 
gençlerimizin önemseyen ve işbirlikçi vatandaşlar 
olmasına yardımcı olacak bir eğitim sistemi 
geliştirmeyi hedeflemektedir.” diyor NoVo Vakfı 
Başkanı Jennifer Bufferet.

Lions Quest’i Uygulamak İçin Tavsiyeler
•	 Okullarla İletişim: Lions Quest’i sosyal 

çevrenizdeki öğretmen, okul müdürü ya 
da okul idaresinde çalışan Lion’lara tanıtın. 
Bölgedeki Lion’lar sayesinde, Wood County 
birkaç yıldır bu programdan haberdardı, şu 
an ki kadar büyük olmasa da bu program 
uygulanmaktaydı.

•	 Değerini Gösterin: Lions Quest programının 
ülkenin müfredat gerekliliklerine yardımcı 
olabileceğini gösterin. Korelasyon kılavuzları 
www.lions-quest.org ‘da bulunabilir. 

•	 Programı Yayın: Eğer bölgenizdeki bir okul bu 
programı uyguluyorsa, uygulayan insanlardan 
bu programı bölgeye tanıtmasını önerin. 
Uygulama yapan okulu temel olarak komşu 
bölgelere programın etkili olduğunu gösterin. 

•	 LCIF ile İşbirliği Yapın: LCIF görevlileri Lions 
Quest programı sosyal çevrenizde başlatmak 
yada genişletmek için yardım etmeye hazırlar. 
Lions Quest görevlilerine info@lions-quest.org 
yada www.lions-quest.org ‘dan ulaşabilirsiniz.

T U R K E Y
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Geçtiğimiz Ekim ayında, 13 Afrika ülkesinden 
sporcular Güney Afrika’da düzenlenen 2012 
Özel Olimpiyatları Afrika Bölgesel Birlik 

Kupası’na katıldı. Üç gün süren futbol turnuvası ile 
başlayan olimpiyatlarda amaç sadece futbol değildi.  
Aynı zamanda başkaları ile iletişim kurmaktı.

“Özel Olimpiyatlar gibi sosyal projelerde yer almak 
çok güzel çünkü tek başına özel ihtiyaçları olan bir 
çocuk yetiştirmek çok zor.” diyor bir sporcunun 
annesi.

Sporcular ve aileleri için Sağlıklı Sporcu taraması ve 
Aile Sağlığı Forumu düzenlendi. 
Her zaman olduğu gibi Lions 
hizmet etmek için oradaydı. 

“’Hizmet Dünyasında’ 
diğerlerinden sıyrılan bir ad var 
Uluslararası Lions Kulüpleri,” diyor 
410-B Bölgesi Genel Yönetmeni 
Ivan du Plooy.  “ Parolamız 
‘Hizmet Ediyoruz’ ve o gün 
yaptığımızda buydu.”

İnsani hizmetler, Uluslararası Lions 
Kulüpleri Vakfı’nın kalbidir ve 
Lions genellikle engelli insanları 
güçlendirmek için çalışır. LCIF ve 
Özel Olimpiyatlar 12 yıldan uzun 
süredir Gözleri Açma projesi için 
birlikte çalışmaktadır. Bu ortaklık 
Özel Olimpiyatlar sporcularına 
Essilor International ve Safilo, 
SpA sponsorluğunda göz taramaları sağlamaktadır. 
Sporcular ihtiyaçları varsa ücretsiz gözlük alırlar, 
bu şekilde Özel Olimpiyatlarda düzenlenen Birlik 
Kupası gibi etkinliklere tam anlamıyla katılabilirler ve 
her gün daha net bir görüşe sahip olabilirler. 

LCIF, bu program için 13,4 milyon dolar sağlamış 
ve 16,000’den fazla Lions dünyanın her yerindeki 
taramalarda gönüllü olmuştur.  Bu güne kadar, 
255,000’den fazla sporcu Gözleri Açma projesi ile 
görme yetilerini taratmıştır. 

Engelli kişilerin sağlık ihtiyaçları genellikle göz ardı 
edilir. Birlik Kupası sırasında, Lions 150’den fazla 
sporcunun göz taramasından geçmesine yardımcı 
oldu. Aynı zamanda, Gözleri Açma projesi, bölgeden 
6 yeni klinik direktörü eğitmiştir. 

Ayrıca, Lions düzenlenen Aile Sağlığı Forumu’na da 
katkıda bulunmuştur. LCIF ve Özel Olimpiyatların 
yeni bir girişimi olan Aile Sağlığı Forumları, ailelerin 
ve bakıcıların karşı karşıya kaldığı zorlukların 
aşılması ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve 
toplumun bir parçası olmak hakkında bilgi 
sağlamaktadır. 

Aile Sağlığı Forumu’nda, du Plooy Güney Afrika 
Lions Kulüpleri adına konuştu. Aynı zamanda 
Uluslararası Özel Olimpiyatlar (SOI) Başkanı Tim 
Shriver tarafından onurlandırıldı.

Genel Yönetmen du Plooy için Birlik Kupası, “ilgi 
ile sağlanan beraberlik ve yardımı” sembolize 
etmektedir. Bu etkinlikte yer almak, “ bu yılın 
önemli olaylarından biri oldu! Uluslararası 
Lions Kulüplerinin bir parçası olmak beni çok 
gururlandırmıştı. Gerçekten orada olmak ve bu 
etkinliği deneyimleyebilmek bir onurdu… ”

Sporcuları ve ailelerini desteklemek ve tebrik 
etmek için Aida Noma, UNICEF ülke temsilcisi; 
Mmemogolo Semane Molotlegi, Bafokeng Kraliçesi 
ve Dikembe Mutombo, eski NBA All Star oyuncusu 
ve Özel Olimpiyatlar küresel elçisi oradaydı. Bu 
çabalar sayesinde, Birlik Kupası adına yakışır bir 
etkinlik oldu.

Güney Afrika’da Gözleri Açmak
Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  
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Her şey Ruma Roy 7 yaşındayken başladı; 
yeterince iyi göremiyordu. Ailesi sadece 
geçici bir problem olduğunu ve üstesinden 

geleceğini düşündü ancak görüşü daha da kötüye 
gitti. Okulda tahtayı göremediği için notları düştü. 

“Ruma’ya artık daha sık eşlik etmemiz gerekiyordu.” 
diyor Amal Roy, Hindistan’da günde sadece 2 dolar 
kazanan yarı zamanlı marangoz ve çekçek arabası 
sürücüsü olan Ruma’nın babası. “Ne yapacağımız 
hakkında hiçbir fikrimiz yoktu ve maddi durumumuz 
nedeni ile onu doktora götürme gibi bir olanağımız 
yoktu.”

Ruma’nın durumu giderek kötüleşiyordu. Amal’ın 
arkadaşlarından biri onu,  Pediatrik Katarakt Projesi 
adı altında Ruma gibi hasta çocuklara yardım eden 
Siliguri Greater Lions Göz Hastahanesi’ne götürmeyi 
önerdi. 

Ruma’ya iki gözünde de pediatrik katarakt tanısı 
kondu. Yetişkinlerde olduğu gibi, pediatrik katarakt 
göz merceğinde bir perdelemenin oluşması 
sonucunda ışığın geçişinin engellenmesidir. 
Çocuklarda katarakt, kızamık, grip, kızamıkçık ve 
diğer hastalıklar gibi genetik ya da doğum öncesi 
enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Pediatrik katarakt dünya genelinde ve özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde çocuk körlüğünün başlıca 
nedenlerindendir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 
dünya çapında 1.4 milyon çocuk kördür ve bunların 
dörtte üçü Asya ve Afrika’da yaşamaktadır. 

Çocukların Göznurunu Kurtarmak, 
Geleceğimizi Kurtarmaktır.

Allie Stryker / Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  

Bu nedenle 2010 yılında,  LCIF ve Bausch + Lomb 
ortak bir proje olan Pediatrik Katarakt Projesi’ni 
yarattı. Göz sağlığı uzmanlarından oluşan 
küresel bir danışma konseyi tarafından yönetilen 
proje, pediatrik kataraktın üstesinden gelmek 
için yeni yöntemler geliştirmeyi teşvik etmeyi 
hedeflemektedir. Bausch + Lomb ve LCIF birlikte 
çocuklara ve sosyal çevrelerine hizmet sağlayacak 
tesislere ve örgütlere destek olmaktadır. 

Pediatrik Katarakt Projesi süresince, Siliguri Greater 
Lions Göz Hastahanesi’ne pediatrik katarakt ve 
çocuk göz sağlığı için özel bir erken teşhis ve 
tedavi programı oluşturmak üzere 150,000 dolar 
bağışlandı. Bu program, bölgedeki göz doktorlarının 
eğitilmesinin yanı sıra öğretmenlerin ve bölgede 
sağlık sektörünün içinde bulunan insanların da göz 
sağlığı hakkında bilgilenmesini hedeflemektedir. 

Bu bağış sayesinde Siliguri Greater Lions Göz 
Hastahanesi, ihtiyaç duyduğu ekipmanları almanın 
yanında Batı Bengal’deki 130,000 çocukta göz 
taramasından geçirildi. Ruma gibi 200 çocuğa da 
görüşü geri kazanmak için yapılan katarakt ameliyatı 
ve uzun süreli takip sağlandı.

“Pediatrik kataraktı olan çocukların belirlenebilmesi 
için bölgedeki sağlık yetkililerinin ve göz 
doktorlarının her zaman irtibat halinde olmaları 
gerekir, çünkü genellikle çocuklar görme 
problemlerini fark etmekte ya da bildirmekte zorluk 
çekmektedir.” diyor Siliguri Greater Lions Göz 
Hastahanesi genel müdürü, Kamalesh Guha. “Bu 
bağış göz hastalığı ya da kataraktı olan çocukların 
hayatlarında büyük bir değişim yaratacak.”

Pediatrik Katarakt projesinin olumlu etkileri 
şimdiden Siliguri Greater Lions Göz Hastahanesi’nde 
ve Roy ailesinde görülmektedir. “Ruma artık bize 
bağlı değil ve çok daha iyi görebiliyor.” diyor babası.  
Ameliyatı ve Pediatrik Katarakt projesi sayesinde 
Ruma ve onun gibi olan pek çok çocuk artık dünyayı 
farklı bir şekilde görebiliyor. 

LCIF ve Bausch + Lomb ortaklığı hakkında 
daha fazla bilgi için www.lcif.org ya da www.
pediatriccataract.org. sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
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İnanılmaz derecede yeşil ve mimari olarak çok 
güzel Hamburg, muazzam limanı, tarihi şehir 
merkezi ve köy güzelliğinde civarı ile tüm 

takdirleri topluyor. Parke taşı sokaklar, yüzyıllık 
kiliseler ve canlı gece hayatı olan bir şehir. 5-9 
Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 96. 
Uluslararası Konvansiyona ev sahipliği yapacağı 
için Temmuz da bir hafta boyunca binlerce Lion’la 
dolacak.

Hamburg, Lion’lar için sadece bir buluşma yeri 
olmayacak. Bütün güzelliklerini konvansiyon 
gelenekleri ile birleştirecek. Geleneksel Lions 
Paradı, şehrin sembolik merkezi, görkemli 
Rathaus’dan başlayacak ve kıyısında nefis binalar 
bulunan yapay göl Binnenalster boyunca devam 
edecek. Yürüyüş sonunda Lion’lar, farklı ülkelere 

Cennetten Bir Köşe: Hamburg
Bu nefis Alman şehri, 96. Uluslararası 
Konvansiyonu’nda, Lions hizmetlerinin 
güzelliğinin vitrini olacak.

Roger St. Pierre / Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG  

ait yiyeceklerin ve 
dünya çapında Lions 
hizmetlerinden 
örneklerin yer 
alacağı 30 pavyonluk 
“milletler pazarı”na 
dağılacaklar. 
Parad sadece 
Lion’ların çeşitliliğini 
göstermeyecek, aynı 
zamanda hizmetlerinin 
çeşitliliğini de 
kutlayacak.

Almanya’nın başkenti Berlin ama ülkenin ikinci 
en büyük kenti olan Hamburg, taşra olarak 
nitelendirilmeyi kesinlikle reddetmektedir. Dünya 
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Cennetten Bir Köşe: Hamburg

liginde sadece ticarete 
değil kültür, sanat, 
medya ve turizm 
alanlarında da gururla 
yer almaktadır. 
Alışılmışın dışında 
çok sayıda yabancı 
ülke temsilcilikleri ile 
Hamburg başkent gibi 
görünmektedir.

Alman ekonomisinin 
temel taşı olan 
Hamburg, gelişmekte 

olan başarılı bir üretim merkezidir. Havacılık 
endüstrisinde Seattle ve Toulouse ile rekabet 
etmektedir. Airbus 13.000 kişiyi istihdam etmektedir. 

Şehir aynı zamanda bankacılık merkezidir. 175,000 
kişiye tam zamanlı iş imkanı sağlayan turizm 
alanında da 10 milyon gecelemeye yaklaşmıştır.

Yoğun limanı dev seyahat gemilerinin ve her 
türlü boyutta ki kargo gemilerinin cenneti haline 
gelmiştir. Rotterdam’dan sonra en büyük ikinci 
ve dünya çapında en yoğun dokuzuncu limana 
sahip olan Hamburg, yıllık 150 milyon tonluk kargo 
işleme kapasitesine sahiptir. Üzerlerinde kurulu 
2300 den fazla köprü ile kanallar ve su yolları 
şehrin her yerini kaplamaktadır.

Hamburg’da dolaşmak kolaydır. Otobüs, demiryolu 
ve feribot hatları bağımsız şirketlerce işletilmekle 
beraber, birleşik bir biletleme sisteme sahiptir. 
HVV (Hamburg Ulaşım Dairesi) logolu biletler tüm 
metro (U-Bahn), demiryolu (S-Bahn) otobüs ve 
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feribot hatlarında geçerlidir.

Bunların yanında, yürüyüşü seviyorsanız 
Hamburg’da yayan dolaşabileceğiniz bir kenttir. 
Ama tüm önemli yerleri görmek isterseniz en iyi 
çözüm üstü açık otobüs ve kanallarda çalışan bot 
turlarını tercih etmelisiniz.

1943 Temmuz’unda birleşik kuvvetlerce 
gerçekleştirilen 1000 sortilik hava bombardımanı 
ile tüm şehrin yerle bir olduğuna inanmak çok 
güçtür. 42.000 kişinin öldüğü bombardımanlar 
sonucunda oluşan ısı o kadar yüksel diki, 
kanallardaki sular kaynama noktasına gelmiş idi. 

Savaştan sonra Hamburg’un yeniden doğuşu 

olağanüstüdür. Bugün tüm Almanya’daki en büyük 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya sahiptir. Bu başarıyı çok 
çalışan vatandaşlarının direncine ve gayretine 
borçludur.

Nehre baraj yaparak elde edilen ikiz Alster gölleri, 
Hamburg’u ilk defa ziyaret edenler ve şehir sakinleri 
için en önemli gezinti bölgeleridir. Lüks villalar ve 
Atlantik Kempinsky, Vierjahrezeiten gibi muhteşem 
oteller göl kenarını süsler. 

Göllerden Altstadt’a, eski şehir merkezine, kolay bir 
yürüyüşle ulaşılır. 16. Yüzyıldan kalma büyüleyici 
güzelliği aslında sanaldır, çünkü ikinci dünya 
savaşında yok olan bölgelerden biridir. Savaş sonrası 
yenileme çalışmalarının ilk dalgasında bu şirin bölge 
aslına bağlı olarak yeniden inşa edilmiştir.

Şehirde, muhteşem opera binasının yanında, 
kamu ve özel olarak işletilen 31 tiyatro, 10 kabere, 
6 müzikhol ve 50 den fazla müze ve sanat galerisi 
vardır. 

Görülmeye değer bir başka alanı da 11 kilometreden 
fazla demiryoluna sahip, dünyanın en büyük model 
treni olan Miniatur Wunderland’dir.

Balıkpazarına, St.Pauli meydanından 5 dakikalık 
yürüyüşle ulaşılır. Pazarın her iki ucunda grupların, 
rock ‘n roll dan funk’a, hip-hopdan jazz her türlü 
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müziklerini icra ettikleri iki sahne yer alır. Tam 
ortada, iyi soğutulmuş Holsten  gibi yerel biraların 
eşliğinde her türlü yiyeceği sunan tezgâhlar yer alır. 
Binanın dışında, giysi, turistik eşya ve Hamburg’un 
hipy anılarını sunan tezgahlar vardır.

Hamburg, dünya çapında mağazalara ve birinci 
sınıf lokantalara sahiptir. Şehrin kokusu, birbirinden 
farklı cezbedici aromalar içerir. Türk kebapları, Thai 
erişteleri ve İtalyan pizzaları başta olmak üzere, 
ekmek üzerinde servis edilen Kuzey buz denizi ringa 
balığı “matjes”, gibi pek çok yerel tatlar bunlara en 
güzel örnektir.

Sokaklarda, bratwürst, currywürst ve diğer türde 
sosisler ile hamburger benzeri fricadella ve açık 
ateş üzerindeki tavalarda Alman usulü sotelenmiş 
patates, bratkartoffeln, kokuları tat düşkünlerini 
cezbeder.

Yeterince yedikten sonra, şehir merkezinin dışını 
da keşfetmeyi unutmayın. Hantal bir şehirden çok 
birbiri ardına dizilmiş köyler şeklindeki yaşam ve 
çalışma alanlarını ziyaret edin. Neue Standt, Altona 
ve HafnCity sizi ağırlamaya hazırdır. Bremen, 
Hanover ve hatta Berlin kısa bir tren yolculuğu 
mesafesindedir.

Mutlaka Görülmesi Gereken Beş Yer
Rathaus
Heybetli belediye binası 1886-1897 yılları arasında 
Neo-Rönesans stilinde inşa edilmiştir. Yüksek 
kulesi eski şehre bakmakta ve 647 odası şehrin 
gururlu denizcilik geleneklerini yansıtan pek çok 
örnekler içermektedir.

St. Michaelis
Bu alanda 1649 dan beri kilise yer almaktadır. 
Şu anki bina 1907-1912 tarihlerinde yapılmıştır. 
Sürmekte olan restorasyon çalışmaları süren 65 
metre yüksekliğinde devasa mihrapa sahiptir.

Cap San Diego
Ara sıra denize açılmakla beraber çoğunlukla 
Überseebrüche limanına bağlı bulunan dünyanın 
en büyük müze gemisi. 1961 yılında Hamburg 
– Güney Afrika arasında çalışmak üzere kargo 
gemisi olarak inşa edilmiştir.

Planten und Blomen
“Bitkiler ve Çiçekler”, şehrin koşuşturmasından  
bu zevkli ve sakin yere kaçmak için çok uygundur. 
Muhteşem gül bahçesi, Japon bahçesi, diğer pek 
çok mevsimsel çiçek, yaz konserleri büyünün birer 
parçasıdır.

Hamburger Kunsthalle
Hamburg da 80 civarında birinci sınıf müze 
ve galeri vardır. Buralarda büyük ustalardan 
modern akımlara kadar pek çok farklı sanatçının 
eserlerinden oluşan muazzam koleksiyonlar 
sergilenir. Kuzey Almanya’nın 1817’den beri en 
önemli kolleksiyonu 1869 yılından itibaren halka 
açılmıştır.
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YENİ YEREL EĞİTMEN YETİŞTİRME

118 U dan Gülçin Bilgiç ve 118 Y den Elif Kocaer’in 
yerel eğitmen olarak yetişme süreçleri devam 
etmekte. Mart ayı içinde uluslar arası uzman 
Marianne Jansson gözetiminde kısmi eğitim vererek 
bir aşama daha ilerleyecekler.

ÖZEL OKULLAR SEMPOZYUMUNDA TANITIM

Türkiye’deki tüm özel okulların yöneticilerinin 
katıldığı Sempozyum’da Lions Quest standı  açıldı 
ve 2 gün boyunca tanıtım yapıldı. 

İstanbulun üç büyük özel okulu: Şişli Terakki Vakfı 
Okulları ; MEF Okulları ve İstanbul Erkek Lisesi 
Vakfı Okulları’nın müdür,müdür yardımcısı,bölüm 
başkanları ve rehberlik bölümü yöneticilerine Lions 
Quest  Yaşam Becerileri eğitimi verildi. Başarıyla 
noktalanan eğitimler  sonucu okulların tüm 
öğretmenlerine eğitim verilerek okulların bütününde 
Yaşam Becerileri Programı uygulanması gündemde.  
Ayrıca  118 U Yönetim Çevremiz Ankara’da çeşitli 
ana okulları öğretmenlerinden oluşan bir sınıfa, 118 E 
Yönetim Çevremiz Tekstil Kent İÖO öğretmenlerine 
birer eğitim düzenlediler.

Lions Quest Haberleri 
Eğitimler
Nilgün Erdem Niord  / PDG

 MEF Okulları Yöneticileri Eğitimi – 32 kişi

İstanbul Erkek Lisesi Vakfı Yöneticileri Eğitimi- 15 kişi

Şişli Terakki Vakfı Yöneticileri Eğitimi -35 kişi
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AVRUPA LIONS QUEST ZİRVESİ 

Her yıl Ocak ayında yapılan Avrupa Lions Quest 
Direktör, Koordinatör  ve uzman eğitmenler zirvesi 
bu yıl Bulgaristan Sofya’ da yapıldı. PID Eberhart 
Wirfz, PID Jacques Garello, ve PID Jorn Anderson, 
LCIF Lions Quest Uluslararası İlişkiler Direktörü 
Michael DiMaria; Casel Temsilcisi, kitapların yazarı 
Sue Keister ve  Program Geliştirme Uzmanı Penny 
Damita’nın  da katıldığı 3 günlük toplantıda 20 
ülkeden 47  temsilci vardı. GYY Şima Sunder ile 
Türkiye’yi temsil ettiğimiz toplantıda deneyimler 
paylaşıldı, ortak Avrupa kararları alındı. Lions Quest 
müfredatına “Barış Eğitimi” eklemeleri yapmak 
önerisinde bulunduk ve hazırladığımız malzemeleri 
kendilerine verdik.  2013 İstanbul Avrupa 
Forumunda Lions Quest oturum ve sunumlarını tüm 
ülkeler birlikte oluşturması kararlaştırıldı.

YENİ KİTAPLARIMIZ  

Lions Quest kitap serisinin 5 inci ve 6.kitapları 
hazırlandı, baskı aşamasında.

“Toplumsal Sorumluluk Öğrenimi” 14 yaş 
üzeri öğrencilere hizmet bilinci ve pratik proje 
uygulamaları öğretmek için öğretmenlere rehber bir 
kitap.  

“Ergenlik Ana-Baba Rehberi” ise ergenlik 
dönemindeki çocukların velilerine yönelik bir 
başvuru kitabı.
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Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek 
için aldığı sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye 
dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye 

lider denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme 
kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. 
Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının 
ardında durmasını bilir.

Lider, çevresine danışır ancak son kararı, tüm 
sorumluluğu alarak hep kendisi verir.

Temel yaklaşım olarak lider; çevresinde bulunan 
bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve 
vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya 
sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba 
sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını 
geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim 
ve sürekli öğrenme ortamları yaratır. Sahip olduğu 
güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı 
karizmasıyla, sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı 
davranışları, diğer insanlar için etkin bir rol modeli 
olmasına yol açar. 

Çok net bir liderlik tanımlaması değil mi? Şimdi 
size, “Bu tanıma uyan birisini tanıyor musunuz” diye 
sorsam; hepimizin Mustafa Kemal Atatürk isminde 
birleşeceğimizden eminim.

Çanakkale’de, Anafartalar’da, Sakarya’da, İnönü’de, 
Türk Ordusuna Başkumandanlık ederek zaferler 
kazanmış, bir ülkeyi emperyalist güçlerin istilasından 
kurtararak askeri dehasını göstermiş, sezgisi, zekâsı 
ve bilgisiyle, düşmanlarının bile övgüsünü kazanmış, 
büyük bir komutandır Gazi Mustafa Kemal...

Yalnızca bağımsızlık savaşının kazanılmış 
olmasını yeterli görmemiş, ekonomik bağımsızlık 
olmadan tam bağımsızlık olamayacağı bilinciyle 
hareket etmiş, başından beri Türkiye’nin iç ve dış 
meselelerine azami özen göstermiştir. Cumhuriyetin 
kurulması, halkının tam desteğini alarak 
gerçekleştirmek istediği bütün devrimleri aceleye 
getirmeden, sonuçlarını iyi hesap ederek, vatanın ve 
milletin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparak, 
milletini sonu belli olmayan hiçbir maceraya 
sürüklememiş, sabırlı, kararlı ve ileri görüşlü bir 
devlet adamıdır Mustafa Kemal Atatürk… 

Büyük Komutan, iyi bir devlet adamı olarak nedir 
Atatürk’ün liderlik özellikleri;

Kendine güven, cesaret, kararlılık, fedakârlık, 

şeffaflık, bilgi, tecrübe ve prensip sahibi olma, 
çalışkanlık, gerçekçilik, ileri görüşlülük, idealist olma, 
ikna gücü, çevresine danışma, en zor görevlere 
dahi talip olmaya iten vatan ve millet sevgisi, adam 
yetiştirme, karar verme yeteneği ve çevresinde 
yarattığı karizmasıdır.

Atatürk; hiçbir zaman cesaretini yitirmemiş, 
kendisinde olan özgüven, azim ve kararlılığını ikna 
gücüyle halkına da aşılamıştır.

Asker olmasına rağmen savaşa karşı çıkmış, “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” diyerek her zaman barıştan yana 
olmuştur. 

“Ben miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir 
donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmadım. Benim 
manevi mirasım akıldır, bilimdir.” diyerek; zamanla 
ilkelerindeki değişikliklerin, akla ve bilime uygun 
olarak yapılabileceğine işaret etmiştir.

Hayatının büyük bölümü cephelerde geçmesine 
rağmen bakımsız tek kare fotoğrafını 
göremediğimiz, giydiği uyumlu elbiselerin yanı sıra, 
hem kalpağı, hem silindir şapkayı, hem panama 
şapkayı, hem melon şapkayı, hem fötrü, hem de 
kasketi eşdeğer güzellikte taşıyabilen ender karizma 
sahibi kişilerden birisi olmuştur.

Unesco 27 Kasım 1978 tarihinde üyesi olan 152 
ülkenin oybirliğiyle yapmış ve dünyaya dağıtmış 
olduğu Atatürk tanımlamasında; “Uluslararası 
anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş 
üstün bir kişi, olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş 
bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı 
savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya 
barışının öncüsü, bütün hayatı boyunca insanlar 
arasında renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz 
bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu” 
denilmiştir. Böylesine güçlü liderlik vasıflarıyla tüm 
dünya uluslarının takdirini kazanmış, söylediği 
sözlerle ve koymuş olduğu ilkelerle, günümüzde de 
Türk milletine liderlik etmeye devam eden Mustafa 
Kemal Atatürk’ü çok iyi anlayıp, gelecek nesillere 
doğru bir şekilde aktarmalıyız. 

Ata’mızın bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla 
açmış olduğu yolda ilerleyerek, kurduğu cumhuriyeti 
ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimize olan 
inancımla hepinize en derin Lion saygı ve sevgilerimi 
sunarım.

Atatürk ve Liderlik
Arif Akçıllar / 118-K Gemlik Lions Kulübü Üyelik Direktörü
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Ankara Ortadoğu Lions Kulübünün,  görme 
engellilerin üretken olması ve sosyalleşmesi 
amacıyla geliştirdiği proje, Uluslararası 

Lions Kulüpleri Birliği Yardım Fonu ‘LCIF’ den 
standart bağış kapsamında destek almaya hak 
kazandı. 

Görme Engellilere Yönelik  “Bilgisayar İşletmenliği ve 
Büro Yönetimi Kursu’nda” Sertifikalar Dağıtıldı

Ömür Ersoy  / 118-U Ankara Ortadoğu Lions Kulübü Başkanı

Yaklaşık iki yıl gibi bir süreçten sonra LCIF’e kabul 
ettirilen projenin 31.00 USD olan bütçesinin, 15:500 
USD’si LCIF  tarafından karşılanmıştır.

Projenin paydaşları Türkiye Körler Vakfı, Ankara 
Emek, Esat Lions Kulüpleri ile birlikte yürütülen  
bu çalışma  kapsamında, Türkiye Körler Vakfında  
görme engelli kardeşlerimize ‘‘Bilgisayar, İletişim, 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik” eğitimi verilmiştir

Türkiye Emekliler Derneğinde düzenlenen törende, 
ünlü şarimiz Nazım Hikmet’in doğum gününe denk 
düşmesi nedeniyle iletişim süreçlerini tamamlamış  
olan görme engelli kardeşlerimiz,  Nazım Hikmet 
şiirleri  okuyarak gönül gözleriyla bizlere hitap 
ettiler.

Eğitimlerini  başarıyla tamamlayan kursiyerlere  
duygu dolu anların yaşandığı  törenle sertifikaları  
ve  Akyurt Lions Kulübünün hediye ettiği saatleri  
verilmiştir.
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İstanbul Uluslararası Veteran Masa Tenisi 
Turnuvası, 13-14 Ekim 2012 tarihlerinde, Kadıköy 
Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul 
Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu, 
Fenerbahçe Veteran Spor Kulübü ve Kadıköy 
Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvaya; 
Amerika, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
İran, Bulgaristan, Romanya,  Rusya, İsveç, İtalya, 
Makedonya, Slovakya, Şili ve Türkiye olmak üzere, 
14 ülkeden 44 yabancı ve 188 Türk, toplam 242 
veteran masa tenisçi katıldı.

Gönüllü Eğitim Danışma Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi ve FB Veteran Spor Kulübü Başkan 
Yardımcısı Nesibe Müsevitoğlu ile Lions Spor 
Komitesi ve FB Veteran Spor Kulübü Başkanı 
Savaş Pravuştalı tarafından yapıldı.

Turnuvaya dünya şampiyonalarında derece 
yapmış, başarılı veteran masa tenisçiler de 
katıldılar. Final maçları ise, izleyicilere heyecanlı 
anlar yaşattı. Dereceye girenlere madalya ve 
kupaları, 14 Ekim Pazar akşamı Caferağa Spor 
Salonu’nda yapılan bir törenle, yetkililer tarafından 
verildi.

Uluslararası Veteran Masa Tenisi 
Turnuvası-2012 Sonuçlandı
Nesibe Musevitoğlu  / MD-118 Kültür ve Sanat Görevlisi

Turnuva; veteran yaş gruplarında 30-39, 40-49, 
50-59, 60-64, 65-69, 70-74, +74 tek erkekler, 40-
49, 50-59 tek bayanlar, çift bayanlar ve 30-39, 40-
49, 50-59, 60-69, +70 çift erkekler kategorilerinde 
gerçekleştirildi. 

Turnuvanın açılışı; Federasyon Başkanı Ercüment 
Yüceler, 4. Kesim Başkanı ve Kadıköy Belediyesi 

Aynı gece, Saint Joseph Lisesi Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen gala gecesinde, sporcular ve Lion’lar 
birlikte doyasıya eğlendiler. Yabancı sporcular, 
İstanbul’da kaldıkları süre içinde, tarihi ve turistik 
yerleri gezme fırsatı da elde ettiler.

Etkinlik basında geniş yer aldı.
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Ateşli Topuklar Dans Grubunun “One More Dance- Michael 
Jakson Tribute” Dans Gösterisi Hayranlık Uyandırdı

Nesibe Musevitoğlu  / MD-118 Kültür ve Sanat Görevlisi

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Anadolu 
Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu, Ln. 
Nesibe Müsevitoğlu’nun  organizasyonunda,  

Pop Müziğin efsane ismi Michael Jakson’u,  Ateşli 
Topuklar Dans Grubunun Dans Grubunun  “One 
More Dance- Michael Jakson Tribute”  gösterisi ile 
06 Ekim 2012’de CKM Konser Salonunda  andı.

Dünyada çoğunlukla dans ve müziği ile tanınan 
sanatçının, sosyal sorumluluk anlayışının, çevreye 
olan duyarlılığı ile muhtaç çocuklara verdiği 
desteğin yeterince bilinmediğine inanan  “Ateşli 
Topuklar Dans Grubu”, sanatçının bu özelliğini 
vurgulamak üzere bu gösteriyi gerçekleştirdi.

Michael Jakson’un unutulmaz danslarını muhteşem 
bir koreograf ile 25 dansçı ile sahneleyen grup, 
sanatçının toplumsal sorumluluk anlayışını da, 
sanatçının yaşamından kesitlerle barkovizyon ile 
anlattılar.

CKM Büyük salonun tamamen dolu olduğu gösteri 
izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. 
Program sonunda sanatçılara Lions Teşekkür 
Belgeleri Konsey Kültür Sanat Görevlisi Ln. Nesibe 
Müsevitoğlu tarafından verildi.

25 Dansçıdan oluşan Ateşli Topuklar,  2009 
yılında kurulmasına rağmen 2006 yılından beri 
birlikte projeler yürüten Michael Jackson hayranı 
dansçılardan oluşmaktadır. Grubun en belirgin 
özelliği MJ dans gösterilerine başvuran kurumsal 
firmaların çalıştığı, teatral öğeleri sahnelerinde 
barındırabilen, MJ formatında en büyük dans 
organizasyonlarını gerçekleştiren Türkiye’deki tek 
profesyonel MJ dans grubu olmasıdır. 

Etkinlik basında geniş bir biçimde yer aldı.
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Tasarımları Modacı Koray Erkan’a Ait 
“Hürrem’in Haremi Defilesi”, Uluslararası 
Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu 

Yakası Federasyonu tarafından Ln. Nesibe 
Müsevitoğlu organizasyonunda, 02 Ocak 2013 
Çarşamba akşamı, Saat:20.00’de, Caddebostan 
Kültür Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Manken Yaşın Doğan tarafından sunulan 
program; Tenor Dt. Gökhan Ateşalp’ın kurduğu, 
Gürkan Göksel’in şefliğini yaptığı, Atak Vokal 
Grubu’nun Mozart’ın bestelemiş olduğu eserleri 
yorumlamaları ve Hürrem Sultan’ı canlandıran 
2006 yılı güzelimiz ve başarılı oyuncu Sevil UYAR 
tahtında görülmesi ile defile başladı.

Osmanlı’ya Farklı bir açıdan bakılan defilede; 
Osmanlı’nın başında bu kez, Hürrem Sultan 
(Sevil Uyar) vardır ve Süleyman (Vedat Behar)  
bir cariyedir. Mor mendil için yarışan cariyeler 
arasından mendili alan erkek cariyenin Hürrem 
Sultan’ın önünde diz çökerek, ona olan aşkını 
anlatan bir şarkı okuması duygusal bir sahne oldu.

Defile sonunda Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y 
İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu Başkanı Ln. 
Ercüment Yüceler; organizasyona destek veren 

“Hürrem’in Haremi Defilesi”
Nesibe Musevitoğlu  / MD-118 Kültür ve Sanat Görevlisi

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk’e 
ve Belediye çalışanlarına,  tüm mankenlere, Atak 
Vokal Grubu’na, Modacı Koray Erkan’a teşekkür etti 
ve gecenin anısına birer Lions Teşekkür Belgesi ile 
Çiçek verdi.

Gecenin en anlamlı bölümü Hürrem Sultan’ın 
ülkesi Ukrayna’dan ülkemize gelen ve Konsey 
Kültür Sanat Görevlisi  Ln. Nesibe Müsevitoğlu’nun 
oğlu Serkan ile evlenerek Türkiye’ye yerleşen, 
Kiev Akademisi mezunu ressam Tetiana 
Müsevitoğlu’nun “Hürrem” isimli yağlıboya tablosu, 
Liay eğitim bursları yararına açık artırmaya 
çıkarıldı. Beş dakikalık sürede en yüksek rakamı 
verenin alacağı tablo, sürpriz bir şekilde bir 
Osmanlı Hanedan Mensubunun oldu. Hasan 
Feridun, ve İsmet, Hürrem Sultan ve Kanuni 
Sultan Süleyman’dan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kurucusu Osman Gazi’ye kadar tüm padişahların 
yargı onaylı Sultan Torunu Nazım Siyavuşoğlu’nun 
tabloya sahip olması sanatçı Tetiana’yı çok mutlu 
etti.

Lions Federasyon Başkanı Ln. Ercüment Yüceler; 
Tetiana Müsevitoğlu ve Osmanlı Hanedan Mensubu 
Nazım Siyavuşoğlu’na desteklerinden dolayı 
teşekkür ederken, onların adına katkılarından 
dolayı Vakıf Köşkü’nde isimleri yazılı plaketlerin 
törenle çakılacağını söyledi. Gece Tuğba Özay’ın 
muhteşem bir performans sergilediği konseri ile 
son buldu.

Defile haberleri 80 ayrı basın kuruluşunda geniş bir 
biçimde yer aldı.

Defilede Yer Alan Mankenler:

Ediz Arslan, Vedat Behar, Sevil Uyar, Derya Yağız, 
Lale Acarı, Sahra Işık, Yaşın Doğan, Suzi Erit, Merve 
Açıkyol, Leyla Köse, Mesut Solmaz, Ali Aslan Gür, 
Deniz Güneş, Mehmet Aygüzel, Mesut Kaya, Murat 
Özkızıltaş, Talha Huy, Ulaş Subaşı, Kemal Uzun.
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Lions Halı Saha Futbol Turnuvası 
Nesibe Musevitoğlu  / MD-118 Kültür ve Sanat Görevlisi

Uluslarararası Lions Dernekleri 118-Y Anadolu 
Yakası Federasyonu Spor Komitesi ve Proje 
Koordinatörü Nalan Rükun organizasyonunda  
Lions 1. Halı Saha Futbol Turnuvası başarı ile sona 
erdi., 

10 Kasım 2012 Tarihinde başlayan ve 22 Aralık 
2012’de sona eren  turnuva Kadıköy Belediyesi 
Gençlik Merkezi Halı Sahasında gerçekleştirildi.

Lions 1. Halı Saha Futbol Turnuvası’nda dereceler 
şu şekilde sıralanmıştır.

Kaptan Ln. İsmet Özer Balta’nın Takımı Birinci,

Kaptan Ln. Ertuğrul Yıldız’ın Takımı İkinci,

Kaptan Ln.  Tamer Aslantürk’ ün Takımı Üçüncü,

Kaptan Ln. Özcan Öktem’in Takımı Dördüncü 
olmuşlardır.

Turnuva’nın ardından,  Kadıköy Belediyesi Gençlik 
Merkezi Brifing Salonunda düzenlenen kokteyl 
sonunda, dereceye girenlere kupa ve madalyaları 
ile her katılımcıya sertifikaları, 4. Kesim Başkanımız 
Ln. Nesibe Müsevitoğlu ve Genel Yönetmenimiz 
Ln. Ercüment Yüceler tarafından verilmiştir.
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Atatürk haftası kapsamında, Lions 118-Y 
Anadolu Yakası Federasyonu ve Kadıköy 
Belediyesi organizasyonunda,  “HAKAN 

BAŞAR QUINTET”  13 Kasım 2012 Salı akşamı,  
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salonda 
muhteşem bir caz konseri verdi.

Büyük bir katılımın olduğu gece, Atatürk ve 
silah arkadaşları ile vatan uğruna canını veren 
şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve 
ardından istiklal marşının okunması ve Ln. Nesrin 
Karadurak’ın Arif Hikmet Par’ın “Mustafa Kemal’in 
Neşesi”  isimli şiirini okuması ile başladı.

Gecenin açılışını yapan Lions 118-Y Yönetim Çevresi 
4. Kesim Başkanı ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü 
Eğitim, Danışma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 
Ln. Nesibe Müsevitoğlu;  “Ata’mızın Türk Müziği 
ve Rumeli Türkülerine olan sevgisini bilmeyenimiz 

yoktur. Ancak klasik ve batı müziği dinlediğini, 
hatta Türk Müziğinin çok sesli olarak icrasını da 
tavsiye ettiğini de biliyoruz. Hatta caz müziğii 
de dinlediği bilgileri bulunmaktadır.  Bizler de 
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 74. Yıldönümünde, ona olan özlemimizi, 
sevgi ve saygımızı evrensel bir dil olan müzikle 
dile getirmek istedik. Gecemize müzikleri ile 
katılan geleceğimiz gençlerine ve HAKAN BAŞAR 
OUINTET’e bu anlamlı gecemize katkılarından 
dolayı teşekkürler ederiz.” Dedi.

ALYA’NIN MÜZİK ATÖLYESİ’NİN, 7-15 Yaş 
arasındaki keman öğrencileri öğretmenleri Yeşim 
Kocaar Ekiz yönetiminde, Ata’mızın sevdiği Rumeli 
Türküleri ve Türk Müziği’nden oluşan mini bir 
konser verdiler ve izleyicilerin katılımı ile büyük 
bir koro oluşturarak onuncu yıl marşını söyleyerek 
programlarını sonlandırdılar.

Ardından caz dünyasının yakından tanıdığı ve 
Akbank Caz Festivali gibi önemli Caz festivalleri 
ve konserlerde büyük bir beğeni kazanan “HAKAN 
BAŞAR OUINTET”  sahne aldı.

Son yıllarda caz dünyasında yıldızı parlayan 
grubun kurucusu Hakan Başar bu programda,  
büyük ölçüde etkilendiği ünlü Amerikalı caz 
gitaristi George Benson’un konserlerinde çaldığı 
caz parçalarına yer vermiş.

Alkışlarla defalarca sahneye gelen  “HAKAN 
BAŞAR OUINTET”  orkestra elemanları, caz 
dünyasının yakından tanıdığı; Hakan Başar 
(Gitar), Süheyl Çelik (Keyboard), Evrim Tüzün 
(Keyboard), Alkan Başar (Davul), Emre Can (Bas) 
ve Hazal Tufan Yazıcı (Solist) gibi ünlü isimlerden 
oluşmakta.

İzleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlenen 
konsere konuk olarak katılan Türk Müziğinin 
tanınmış isimleri Nihal Arda ve unutulmaz sesi 
Yaşar Özel, sanatçıların performanslarına hayran 
kaldıklarını ifade ettiler.

Gece;  118-Y Lions Federasyon Başkanı Ercüment 
Yüceler’in sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçeklerini 
vermesi ile sona erdi. 

Caz Severlerin Yakından Tanıdığı  “Hakan Başar 
Quintet “Caddebostan Kültür Merkezi”nde Verdiği 
Konser ile Bir Defa Daha Yıldızlaştı
Nesibe Musevitoğlu  / MD-118 Kültür ve Sanat Görevlisi
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“Barış Posteri ve Ulusal Kompozisyon Yarışması”
Belma YILMAZYİĞİT  / 118-U Yönetim Çevresi İç Anadolu Kulüpleri Barış Posteri ve Yarışmalar Komite Başkanı 

2012-2013 Hizmet Dönemi için konusu “Imagine 
Peace- Barışı Hayal Et” olarak belirlenen, Barış Posteri 
Yarışması; Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi 
bir programıdır ve bu yıl 25. kez düzenlenmiştir. 

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği her yıl, 207 
ülkede Lions Kulüplerinin bulundukları bölgelerdeki 
okullar ve gençlik kulüplerini bu program 
çerçevesinde destekler. Yaklaşık bu güne kadar dört 
milyondan fazla çocuk bu yarışmaya katılmıştır.                                                            
“Barış” her yıl çocuklar için düzenlenen bu sanat 
yarışmasının ana temasını oluşturur. 11-12-13 yaşındaki 
çocuklarımızın karakalem, pastel boya, boya vb 
çeşitli materyaller kullanarak yarattığı eserler; özgün-
benzersiz, yaşam deneyleri ve kültürlerini ifade etmesi 
açısından önemlidir. Her poster temanın özgünlüğü 
ve sanatsal anlatım üzerinde değerlendirilir. Resimler 
önce Kulüp, sonra Yönetim çevresi ve daha sonra 
Çoğul Yönetim Çevresi değerlendirilmesi sonucunda 
Uluslararası değerlendirilmeye gönderilir.

118 U Yönetim Çevresi olarak; çocuklarımızın, bu yıl 
“BARIŞ”ın vazgeçilmezliğini benimsetebilmek, barışla 
ilgili duygularını toplumumuzla ve tüm dünya ile 
paylaşmalarını sağlamak amacı ile düzenlenen, “25. 
Uluslararası Barış Posteri ve Ulusal Kompozisyon 
Yarışması” na katılan eserlerin değerlendirilmesi: 

1.-BARIŞ POSTERİ YARIŞMASI:                                                                   

22 Kasım 2012 tarihinde, jüri üyeleri ressam ve galeri 
sahibi UPBSD üyesi ve BRHD Başkanı Sn. Mehmet 
Ali DOĞAN, Ressam-Resim Öğretmeni BRHD 

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Halil Coşkun, Ressam-Resim 
Öğretmeni Siyah Kalem Sanat Galerisi Kurucusu 
Sn. Hacı DEMİRCİ tarafından değerlendirilmiş, 
değerlendirme aşağıda belirtildiği şekilde 
sonuçlanmıştır. Bu tutanağa göre 33 Lions Kulübü ve 
MEB duyurusu vasıtası ile 91 okulda 547 Barış Posteri 
katılımı sağlanmış,

•	 Birinciliğe, Samsun Lions Kulübü Sponsorluğunda, 
Samsun TED Koleji’nden DİLAY YAĞMUR GÜRSEL 
(MD 118 değerlendirmelerinde, değerli jüri üyeleri Işıl 
Özışık, Hikmet Çerinkaya, Şükran İstanbullu ve Yük-
sel Maden’in Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştür),

•	 İkinciliğe Samsun Lions Kulübü Sponsorluğunda, 
Samsun TED Koleji’nden OYA İNÖZÜ,

•	 Üçüncülüğe Samsun Atakum Lions Kulübü Spon-
sorluğunda, OMU Vakfı ÖOO’ndan ERKMEN DEMİR 
LEVENT ’in 

eserleri layık görülmüştür.

Ayrıca aşağıda isimleri belirtilen 10 eser Mansiyon’a 
layık görülmüştür (sıralama olmaksızın):

•	 Mersin Akdeniz LK “HAYAL” rumuzlu İMGESU 
GÜNGÖR, Bahriye OO,

•	 Mersin Çamlıbel LK “GELİNCİK” rumuzlu SİMAY 
KÜÇÜK, Özel Toros İÖO,

•	 Ankara Yıldız LK “GÜVERCİN” rumuzlu NAZLICAN 
ÖNVER, Öğr. Hüseyin Hüsnü Tekışık İÖO,

•	 Ankara Köroğlu LK “DAMLALAR” rumuzlu İLAYDA 
ARSLAN, Barış Manço OO,

1.
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•	 Ankara Angora LK “BARIŞ” rumuzlu SELİN ÜÇE, 
Necla İlhan İpekçi OO,

•	 Ankara Ortadoğu LK “ÖZGÜRLÜK” rumuzlu 
DUYGU DİKMEN, Özel Yüce OO,

•	 Trabzon LK “SELÇUK İNAN” rumuzlu BURAK 
TÜRK, Özel Ata Koleji,

•	 Adana LK “PERİ” rumuzlu NİSA NUR YAPAR, Özel 
Tufan Yıldızlar Koleji,

•	 Gaziantep Şahinbey LK “BEYAZ” rumuzlu SELEN 
KARAGÜLLE, TED Gaziantep Koleji

•	 Adana Seyhan LK “KUŞ” rumuzlu MELİSA SEZER, 
Özel Adana İÖO,

2.-KOMPOZİSYON YARIŞMASI: 
06. 12. 2012 tarihinde, 26 Lions Kulübü ve MEB 
duyurusu vasıtası ile 57 okulda 220 katılım sağlanan 
kompozisyonlar; Jüri üyeleri, eğitmen Elif ŞİMŞEK, 
eğitmen Sayın İlkiz TAŞDELEN, eğitmen Filiz 
KARAKAYA tarafından değerlendirilmiş ve birinci, ikinci 
ve üçüncülüğe;
1.  Samsun Atakum LK, “Gün Işığı” rumuzlu SEDA 

UYSAL, Çakıralan Yatılı Bölge OO.
2.  Ankara Yüzüncü Yıl LK, “Yeter” rumuzlu SİNEM 

KOCA, Özel Arı Koleji,
3.  Gaziantep Şahinbey LK, “Çilek Kız” rumuzlu DOĞA 

DİRİ, Gaziantep Kolej Vakfı            
 layık görülmüştür.
Mansiyona layık görülen eserler:
1. Buse Varol, Erdoğan Şahinoğlu İÖO, Ankara 

Ortadoğu LK ,
2. Baha Özkan, İlkadım OO, Samsun LK,
3. Nazlı Görmek, Özel Toros OO, Mersin Çamlıbel LK,
4. Nilda Karakurt, Özel Arı Koleji, Ankara Yüzüncüyıl 

LK,
5. Ayşe Özkan, Abdullah Tokur OO, Ankara Köroğlu 

LK
6. Alara Gök, TED Mersin Koleji, Mersin Çamlıbel LK,
7. Esil Salimoğlu, Oya Akın Yıldız Koleji, Ankara 

Ortadoğu LK
8 İpek Bengisu Kumaş, Özel Yüce Koleji, Ankara 

Ortadoğu LK
9. Zehra Gül Bağcı, İhsan Sungu İÖO, Ankara Birlik LK,
10. Ramazan Umut Doğan,Kazan-Tahsin Şahinkaya 

İÖO, Ankara Angora LK,
İleri bir tarihte toplam 80 resim ve kompozisyonlar 
sergilenecektir. 
Çocuklarımızın “BARIŞ” fikri ile ilgili duygularını tüm 
dünya ile paylaşmalarına olanak sağlayan bu yarışmaya 
duyarlılıkla yaklaşan tüm Lions Kulüplerine gösterdikleri 
ilgi ve çaba için sonsuz teşekkür ediyorum. 
En içten Lions sevgi ve saygılarımla,
“Sevgiyle el ele verip iyilikleri paylaşalım”                  

Kompozisyon Yarışması Jüri Başkanı
Elif Şimşek’in Mesajı:

“Barışı Hayal Etmek”, savaş ortamında yaşayan 
insanlıktan “Barış’ı hayal etmelerini istemek bu kadar 
kolay mı ? ” diye düşündüm. Hayal etmenin, yaşamın 
kendisi olduğunu bildiğimiz halde, düşünceye önem 
verdiğimiz; farklılığı, yaratıcılığı yok saydığımız bir 
ortamda bu kadar kolay mıydı..?

Okuduğumuz kompozisyonlar genelde 
bilgilendiriciydi. Barışı “Hayal” etmekten çok, “Ne 
demek?” sorusunun yanıtında yoğunlaşılmıştı. 
Bundan dolayı “amaca ne kadar hizmet ettiği 
konusunda sorgulanması gereken durumlar mı var,” 
diye düşünmeden de edemedim. Çocuklarımızın 
bilgilerle donanımı yerine, duygularını da 
kullanmalarının sağlanması gerekliliğinin ne kadar 
zorunlu olduğunu; bazı kompozisyonları okurken 
sanki aynı elden arka arkaya çıkmış duygusunu ve de 
tek tip insanlar yetiştirmenin hüznünü yaşadım.

Bu olumsuzluklara rağmen “kardelen çiçeğinin” 
öyküsünü hatırladım; kışa meydan okuyup her şartta 
“ben de varım” diyen “kardelenler” geldi, aklıma. 
Onun için seçmiş olduğumuz kompozisyonlar, 
“Barışın Hayal” olmadığını; kendi içimizde, kendi 
özümüzde; kısacası bizde, bizlerde olduğunu o kadar 
güzel, akıcı, içselleştirilmiş olarak yazmışlardı ki… 

Onlara teşekkür ediyor; hayallerinin tümünü 
yazılarındaki gibi insanlığa da aktarmalarını diliyorum.

“Elif Şimşek”
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Orijinal, “Sanatsal Çevre Teması”nı betimleme üzerine 
odaklı, Siyah-beyaz veya renkli, üzerinde değişiklik 
yapılmamış, içinde insan olmayan ve Hayvanlar 
Alemi, Manzara (Kent veya Doğa Manzarası, Bitkiler 
Alemi , Meteorolojik Olaylar, Kırsal Çevre Güzellikleri 
(Ulusal Çevremizi Öven Fotoğraflar)  kategorilerinde;

118-U Yönetim Çevresi olarak, Uluslararası Lions 
Çevre Fotoğraf Yarışması için gönderilen fotoğraflar 
değerlendirilerek aşağıda belirtilen şekilde 
sonuçlanmıştır.

1.- Hayvanlar Alemi Kategorisi’nde;                                                                                         
Keriman Dilek Diril, Mersin Akdeniz Lions Kulübü

2.- Manzara Kategorisi’nde;                                                                                                                            
Kezban Keşlikli, Adana Yüreğir Lions Kulübü,                                                                                            

3.- Bitkiler Alemi Kategorisi’nde;                                                                                                           
Esin Güvercin, Adana Yüreğir Lions Kulübü,                                                                                               

4.- Meteorolojik Olaylar Kategorisi’nde:                                                                                      
Hatice Ustaosman Şahin, Ankara Angora Lions 
Kulübü,                                                                         

5. Kırsal Çevre Güzellikleri Kategorisi’nde;                                                                          
Seçkin Erdemli, Trabzon Lions Kulübü,

birinciliğe layık görülmüştür.

Ayrıca;                                                                                                                                       
Ankara Yenimahalle LK-Mehmet Başkaya,                                                                                 
Ankara Ortadoğu LK-Nilgün Keyvan,                                                                                         

“Uluslararası Lions 118-U Çevre Fotoğraf Yarışması”
Belma YILMAZYİĞİT  / 118-U Yönetim Çevresi İç Anadolu Kulüpleri Barış Posteri ve Yarışmalar Komite Başkanı 

Ankara Angora LK-Ayşegül Çakmak ve Meltem Bal,                                                                
Mersin Çamlıbel LK-Kadriye Gedik,                                                                                           
Ankara Maltepe LK –K.Bora Yılmazyiğit,                                                                        
Trabzon LK-İhan Demirel, Faruk Erdemli, Aydın Uzun, 
Yeşim Koçhan, Serdar İrfan Arda, Hülya Erdener, 
Ahmet Armutçu, Şeref Çolak, Sevgi Gültekin ve 
Kemal Kılıç’ın

resimleri sergilenmeye layık görülmüştür.

Değerli Jüri Üyelerimiz, Sn. Selma Seyitdanlıoğlu 
(Fotoğrafçı-Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği 
Üyesi)  ve  Sn.Sertaç Kantarcı (NKS Basın Yayın Ltd 
Şti sahibi), bu yarışmaya büyük ilgi ve duyarlılıkla 
yaklaşan tüm Lions Kulüplerine gösterdikleri ilgi ve 
çaba için sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

“Sevgiyle elele verip iyilikleri paylaşalım”                                                                                                
En içten Lions sevgi ve saygılarımla,
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Değerli Basın Mensupları, Saygıdeğer Konuklar, 
Kıymetli Lion’lar,

Lions 50. Yıl Kutlama Komitesi adına sizleri 
saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.

Türkiye’de Lions’un 50. yılını kutlayacağımız 
2013 yılındaki ilk etkinliğimizi bugün bir basın 
toplantısıyla gerçekleştirdik. Günün devamında da 
Lions ambleminin iki yana bakan aslanlarından sola 
bakanının gösterdiği üzere, geçmişe saygımızı ifade 
edecek olan törenimizi gerçekleştiriyor olacağız. 

50. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Ln.Timur Erk’in 
10 Ocak Basın Toplantısı Konuşması

Timur Erk  / PCC 50. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı

faydalanarak yerine getireceğim. Biliyorsunuz 
rakamlar eksi sonsuzdan artı sonsuza gider. Lions’un 
tarihi de insanlığın eksi sonsuzunda işe başlamıştır. 
İnsanlık tarihinin eksi sonsuzu dünya savaşlarıdır. 
Dolayısıyla, Lions’un kuruluşu sonsuz acıların 
yaşandığı, insanlığın insanları terk ettiği noktaya, 
yani 1. Dünya savaşına dayanır. Bu acıları sarmakla 
işe başladı Lions, vizyonun sahibi de Melvin Jones 
isimli bir düşünce adamıydı. 

Peki, artı sonsuz, yani yolculuğun hedefi nedir? Bu 
sorunun cevabı Lions’un yaptığı tüm hizmetlerin 
toplamını oluşturan kümedir. Bu kümede görme 
engellilerin koluna girerek karşıdan karşıya 
geçirmekle, ağaç dikmek, okullar yapmak, 
kütüphaneler açmak ve hatta Altı Nokta Körler 
Vakfını, Türk Kalp Vakfını, Türk Böbrek Vakfını 
kurmak arasındaki tüm hizmet aktiviteleri yer alır. 
Saydığım vakıflar ve daha niceleri artı sonsuza 
gidecek kalıcı hizmet projelerimizdir ve kuskusuz 
ülkemize hizmette gurur kaynaklarımızdan 
bazılarıdır.

Az önce aktardığım üzere Lions amblemindeki 
aslanlardan biri saygıyla geçmişe bakıyor, peki 
sağa dönük olan diğer aslan nereye bakıyor? 
O da güvenle geleceğe bakıyor. Bu güvenin en 
büyük teminatı ise eğitime ve kadına yönelik 
çalışmalarımız ile gençlik programlarımız. Türk 
Lions’u kuruluşundan bu yana Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün işaret ettiği üzere çağdaş 
ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye için hem 
okullar yapıyor hem de mesleki eğitime yönelik 
çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şüphesiz ki kadının 

Ancak törenimize geçmeden önce davetimizi kabul 
ederek, bizlerle birlikte olan kıymetli konuklarımıza 
Lions’u birkaç kısa cümleyle tanıtmak isterim... 
Müsaadenizle bu isteğimi matematik ilminden 

24 

T U R K E Y

LION    OCAK - ŞUBAT  2013



toplum hayatında yer alması için yaptığı çalışmalar 
da çağdaş bir Türkiye’de kadının siyaset ve iş 
gücünde yer alması için öncü bir rol oynuyor. 
Aynı şekilde başta Leo kulüplerimiz olmak üzere, 
gençliğe yönelik olarak yaptığımız çalışmalar, 
yarının liderlerinin yetişmesinde eşsiz bir fırsat 
teşkil ediyor. Bizler, bugün Leo kulüplerinde yetişen 
gençlerimizin iş hayatlarında geldiği noktalara gurur 
ve memnuniyetle bakıyoruz. 

İşte 2013 yılı, yukarıda size çalışmalarını kısaca 
özetlediğimiz, ancak elbette tamamını birkaç 
dakikaya sığdırmamız mümkün olmayan ülkemiz 
Lions hareketinin 50. yaşına denk geliyor! Şimdi bu 
50 yılı bizlere yaşatan ve ülkemiz Lions hareketinin 
bugünlere gelmesini sağlayan liderlerimize 
şükranlarımızı sunma zamanı...

Çünkü onlar, Türkiye’de ilk kez STK olarak ağaç 
dikmeyi, sağlık taramaları yapmayı, okuma yazma 
kursları açmayı, toplumu bilinçlendirmeyi, doğal 
afetler, hastalıklar ile mücadele etmeyi topluma 
öğrettiler.

Çünkü onlar, devlet eli ile Türkiye’de kurulan Lions 
Kulüplerine başarı ile liderlik ettiler.

Dileriz, nice 50 yıllarda kültürümüzün en 
derinlerinde olan, dayanışma, duyarlılık, şefkat 
ve sevgiyi paylaşır. Ülkemizi, milletimizi daha da 
aydınlık günlere taşırız.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım.
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Özellikle adının önünde yer alan “doğal”  
kelimesinden dolayı bir an önce  
güncellenmesi gereken “afetler” kavramını 

geleceğe yönelik olarak yeniden ele alan bilim 
adamları şöyle diyor;  Bugüne kadar doğal olarak 
algılanmış ve kabullenilmiş olan afetlerin, artık 
insan eline de geçtiği ve giderek bir alet/araç olarak 
kullanılabileceği sosyal bir gerçek olmuştur.

Sivil toplum kuruluşları artık eskimiş –deprem, 
sel, fırtına v.b.- dar kapsamlı afet algılamasından 
kurtulmuş  ve  çağdaş afet yaklaşımına yönlenmiştir.  
Farkındalık boyutları gelişmiş örgütler/toplumlar  
da doğal olarak bu yaklaşımı  benimsemiş ve 
uygulamaktadırlar.

Geleceğe sağlam temelli bir toplum bırakmanın ön 
koşulu olan uyanık ve dikkatli olmak kavramının 
temelinde yatan bu farkındalık, afetlerin 
de artık çağdaş bir yorumla ele alınmasıyla 
doğrulanmaktadır.

Bu gözle  tarihin derinliklerine bakıldığında insan 
eliyle yaratılmış afetlerin çevreyi değiştirme 
çabalarıyla birlikte  başladığını görmekteyiz.  Sanayi 

üretiminin atmosferde hangi değişiklikleri yaratacağı 
ancak yüz yıl sonra algılanabildi. Klimatik afetlerde  
ilkleri yaşamaya başladık. Doğal olarak Biyolojik 
afetler de bunu izleyecektir. Sanayi gazlarının 
atmosferde birikmesiyle oluşturduğu tabaka, 
dünyanın yüzeyinde dolaşan ısının yükselmesini 
engelliyor. Bu küresel ısınma kavramı her ne kadar 
henüz teori olsa da, biyolojik veriler sonuçları 
pozitif olarak desteklemektedir Ekvator kuşağında 
yaşayann balık türleri, Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’ 
e geçerek bu denizde kıyıları olan ülkelerin balık 
kaynaklarına zarar vermektedir. Tatil yörelerimizde 
yediğimiz balıkların bir bölümü Hint Okyanusu-
Süveyş Kanalı yoluyla ülkemiz kıyılarına gelerek 
avlanan balıklardır1. Küresel ısınmayla birlikte 
Grönland’ın buzullarında ilk defa afet  boyutlu erime 
görülmüştür2. Biyolojik afetler arasında gözden 
uzak tutulmaması gereken en önemli olaylardan 
biri böcek istilası olacaktır. İnsanlık, tarihte çekirge 
istilalarından zaman zaman  afet yaşamıştır. Ancak 
konumuz olan böcekler kensel alanlar arasında 
ulaşım araçlarıyla birlikte kendilerine daha sıcak 
ülkeler bulabilen böceklerdir. Birkaç on yıl önce 
Afrika üzerinden yük gemileriyle gelen  kalorifer 
böcekleri (Blatta Germenica) liman kentlerimizi işgal 
etmeye çalışmıştı.  Dizanteri, gıda zehirlenmeleri, 
Verem, Gastroenteritis, Antrax, Pnomoni, Hepatit, 
Mantar hastalıkları, Astım, allerjik reaksiyon gibi 
çeşitli hastalık mikroplarını taşıyan ve bulaştırabilen 
bu canlıların yaşam alanları  kontrol edilmelidir. 
Salgın hastalıkları da taşıyabilmesi bir pnomoni 

1  TÜDAV Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, www.tudav.org Akdeniz; 
Cebelitarık Boğazı ile Atlantik Okyanusu’na bağlı ve Atlantik 
Okyanusundaki ekolojik – oşinografik değişimler Akdeniz’i 
direk etkilemektedir. Diğer yandan, Akdeniz; Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusu’ndaki değişimlere de açıktır. Çünkü 163 km uzunluk, 15 metre 
derinlik ve 365 m genişlikteki Süveyş Kanalı yoluyla birçok tür Akdeniz 
e girmiştir ve hala girmektedir. Örneğin Akdeniz’de bulunduğu bilinen 
650 balık türünden 90 tanesi havzanın yeni müdavimleridir. Bunlardan 
59 tür Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e girmiştir. Bazıları da Atlantik 
Okyanusundan gelerek yeni ortama uyuma çalışmaktadır. Halen 
300 civarında Kızıldeniz kökenli denizel tür Akdeniz’dedir. Ülkemiz 
sularında tespit edilen Hint Okyanusu kökenli balıkların sayısı şimdiden 
30 un üzerindedir ve bunların arasında ticari değere sahip olanlar 
balıkçılarımızca avlanmaktadır. Sadece İskenderun Körfezi’nde avlanan 
yabancı türler toplam avın % 20 sini oluştururken bu oranın yakın 
zamanda artması beklenmektedir. Yani, yeni balık türlerinin Akdeniz’e 
girmesi zamanla balık avcılığında değişimlere neden olmuştur. Başta 
av türleri değişmiş, Hint Okyanusu kökenli, çok renkli birçok yabancı 
tür ticari değerinden dolayı avlanır hale gelmiştir. Doğu Akdeniz’de 
görülen bu balık türlerindeki değişme ve yeni gelen türlerin tüketici 
açısından önemi ise lezzetteki farklılıktır. Birçok tatil köyünde yenilen 
bu renkli balıklar geleneksel tatları aratmakta, çoğu kez kimse yediği 
balığın Hint Okyanusunun sıcak sularından geldiğini ve ne olduğunu 
bilmemektedir. 

2   www.nasa.gov, News Topics, Earth 

Afet Kavramının Çağdaş Değişimi
K. Bora Yılmazyiğit  / 118-U Y. Ç. Doğal Afetler Komite Başkanı, Maltepe L. K.

Dünyada gözlenen afet türleri yukarıdaki tabloda
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pandemisi yaratabilir. Pnomoni mikrobu bilindiği 
gibi grip virüsünün yayılmasını sağlayan bir canlıdır.

Sosyal afetler; Yangın, savaş,  terör ve göç 
konuludur. Dünya nüfusundaki ani artış sonucunda,  
çağdaş insani olanakların dengeli dağılımı ne 
yazık ki beklentilere cevap veremiyor. Dünya 
savaşlarından ve soğuk savaş döneminden sonra, 
insanoğlunun yaşam kalitesini direkt etkileyen 
olanaklardan, öncelikle gıda ve beslenme, ardından 
gelen çağdaş teknolojik gelişmeler belli ülkelerin, 
hatta belli grupların ellerinde birikmeye başladığını 
görüyoruz.  Hatta, hala tanımlamak ve uygulamakta 
bocaladığımız demokrasi denen garip kavramın 
da anlamını yitirmeye başlayan insanlık, çözümü 
farklı yollardan  sağlamaya çaba sarf etmektedir. 
Okuma, öğrenme, anlatma ve bilgi birikiminin 
gerçekleşmesi dahi artık belli tekellerin eline geçmiş 
durumdadır. Dijital teknolojilerin sağladığı rengarenk 
dünya ve uzay bilgilerine ulaşmak dahi artık bir 
ayrıcalık haline gelmiştir. Çünkü data satın almak 
da para gerektirmektedir. Data bedava olsa da, 
yarattığı farkındalık sonucu ürüne ulaşmak oldukca 
zorlaşmıştır. İnsanoğlunun kendi elleriyle ve aklıyla 
yarattığı bu sosyal  gerçeklik/sanallık kutuplaşmış bir 
dünyanın doğmasını getirmiştir. Sosyal ve ekonomik 
nedenli bu gruplar arasındaki gerilim artarak devam 
etmekte ve sosyal afet denen olguyu karşımıza 

çıkartmaktadır.  En önemli iki çıktısı terör ve lokal 
savaşlardır. Her biri diğerini doğuran ve yumurta-
tavuk ilişkisine benzeyen bu olaylar büyümekte 
ve afet haline gelmektedir. Bunların sonucunda 
da yerlerinden olan on binlerce insan bilmedikleri 
topraklarda yok olup gitmeye başlamışlardır. İşte 
çözümü olmayan bir noktaya gelen bu olayların 
geriye dönüşü olanaksız ise adı artık sosyal afet 
olmuştur. Depreme karşı sağlam yapı/yapım, 
sele karşı kanallar, bentler yaparak, fırtınalara 
karşı sığınaklar yaparak canımızı kurtarabiliriz. Ya 
toprakları yok edilmiş ve ömürlerinin yarısı yabancı 
topraklarda asalak geçen insanların dönüşü var mı?

Hemen cevaplayalım; VAR !..   Ama şöyle; Hemen 
bugün tedbir almaya başlarsak tahminen bir 
kuşak sonrasını kurtarabiliriz. İşte bu noktada sivil 
toplum örgütlerinin farkındalık yaratarak toplumu 
yönetenleri harekete geçirmeleri gündeme geliyor.
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lkemizde ilk defa 1963 yılında İstanbul 
Milletlerarası Lions Kulübünün kuruluşu ile 
Türkiye’ de Lions’ un 50. yılını yaşamaktayız.

Bu süreçte Lions’un geçirdiği evreleri, başardığı 
projelerini, sıkıntılı günlerini, heyecanlı günlerini 
öğrenmek ve bilmek her Lion’ un bir görevidir.

Hele önemli görevlere aday olan ve seçilerek 
işbaşına geçen lider Lion’ ların, geçmişimizi 
incelemeleri, merak etmeleri Onlara ayrı bir güç ve 
cesaret verecektir. Geçmişini bilmeyen topluluklar, 
geleceklerine güvenle bakamazlar.

Nitekim bu ifadeyi, yakamızda taşıdığımız, bütün 
Lions yayınlarında birlikte olduğumuz LOGO’ muz 
bizlere hatırlatmaktadır.

Logomuzun orta yerinde yer alan (L) harfinin;

(Liberty - Özgürlük, Live – Hayat, Leadership – 
Liderlik, 

Legality – Kanuna uygunluk) 

sol yanındaki aslan figürü ( GEÇMİŞİMİZİ), sağ 
yanındaki aslan figürü ise (GELECEĞİMİZİ) 
simgelemektedir.

Geçmişimizdeki bazı ilginç olayları bilenlerin sayısı, 
yıllar geçtikçe azalmaktadır.

İşte bu yazıda ele aldığım (Atatürk İlkelerine Bağlılık) 
deyiminin üye Andımızda, Kulüp Tüzüklerimizde, 
Üyelik Yönetmeliklerinde yer almasını isteyen altı 
Lion’ dan şu anda dördü hayattadır, iki arkadaşımız 
ise vefat etmişlerdir.

1981- 1982 Dönemi 118 Yönetim Çevremizin son 
Genel Yönetmeni son derece enerjik çalışmaları ve 
yöntemleriyle ve Türkiye’nin askeri Milli Güvenlik 
Konseyince yönetildiği bir dönemde Lionsu 
Ankara’da Devlet makamlarında sevdirmiş ve itibar 
kazandırmıştır.

Katıldığı Lions toplantılarında: “Devletine, yurduna, 
ve milletine Atatürk İlkeleri, milli değerlerimiz ve 
Ulusumuzun güvenliği doğrultusunda hizmetler 
sunmayı Lionizm İlkeleri içinde asli bir görev olarak 
benimseyen Türk Lions’ u” ifadesini, mesajlarının 
başlangıcında daima kullanmıştır.

24- 25. Nisan. 1982 tarihlerinde yapılan Eskişehir 
Lions Forumu Balosunda bu ifadeyi, açış 
konuşmasında da kullandıktan sonra, protokol 

masasında davetli olarak bulunan Eskişehir Garnizon 
Komutanı Albay, bu ifadeyi çok beğendiğini 
belirterek, Atatürk İlkeleri deyiminin statülerimizde 
kayıtlı olup olmadığını sormuştu.

Bu soru ve görüş, Maral Öztekin’i harekete geçirdi ve 
özel bir toplantı düzenledi.

30 / Nisan / 1982 günü Suat Ballar’ ın Teşvikiye 
de Yeni Maçka Han Apartmanı 5 Nolu dairesinde 
saat 17:00 de toplanıldı. Bu toplantıda Suat Ballar, 
Uluslararası Direktör adayı rahmetli Münip Tarhan, 
Genel Yönetmen Maral Öztekin, 1. yardımcısı 
rahmetli Mehmet Ali İkizer, 2. Yardımcısı Çetin 
Yıldırımakın, 3. Yardımcısı Samim As katıldılar. 

Konu, Genel Yönetmen tarafından açıldı ve 
görüşüldü. Lions, çağdaş bir Kulüpler Birliğidir ve 
Uluslararasıdır. Üyeleri de insanlara karşılıksız hizmet 
veren çağdaş insanlardır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda özgürlük ana 
fikri ve sonrasındaki çağdaşlaşma devrimleri Atatürk 
ilkelerine uyularak sağlanmıştır.

Bu mantık içinde (Atatürk İlkelerine bağlı olmak) 
deyiminin Üye Andımıza ilave edilmesi daha sonra 
Kulüp Tüzüklerimizde de yer alması, kabul edilmiştir.

Maral Öztekin 1981 – 1982 Hizmet Dönemi Çalışma 
Raporunun Yönetim Çevresi Çalışmalarımız 
bölümünün 5. maddesinde konuya aşağıdaki gibi 
yer vermiştir.

“Bütün Kulüp toplantılarında “ATATÜRK’ ten 
ÖZDEYİŞLER” adı altında asgari 10 dakikalık 
bölümler konuldu. Bu, o kadar benimsendi ki, 
sonuçta hazırlanan tek tip tüzüklerin uygun bir 
maddesine “Atatürk İlkelerine bağlı kalmak” deyimi 
yazıldı. Bu şekilde de Lion’ lar gerçek Atatürkçü 
olduklarını, haklarındaki şüpheleri yıkarak, hem de 
Atatürk’ün 100. doğum yılında en büyük aktivite 
olarak ispatlamış oldular.”

Üye giriş törenlerinde Üyelik And’ ları yeni şekli ile 
uygulanmaya başlatıldı. Ancak bir sonraki dönemde 
bu konunun üzerinde pek durulmadığı için pek de 
yaygınlaşamadı.

1983 – 1984 Dönemi Genel Yönetmeni Çetin 
Yıldırımakın da enerjik, yenilikçi ve Atatürkçü kişiliği 
ile konumuz olan deyimi Üye Andımıza, Kulüp 
Tüzüklerine ve Üyelik Yönetmeliğine koydurarak 
netleştirdi.

SAMİM AS, PCC    LION 
Dergisinin Ocak- Şubat 2013 

sayısı için hazırlanmıştır.

Ü

Lions’ da: Atatürk İlkelerine Bağlılık
Samim As  / PCC
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1983 yılına kadar 1630 Sayılı Dernekler Yasası 
geçerliydi.

Yeni hazırlanan 2908 sayılı Dernekler Kanunu 7. 
Ekim. 1983 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. 

Bu durumda Çetin Yıldırımakın çıkan bu yasaya 
intibak hazırlığı bakımından Yönetim Çevresi 
ile Lions, Lioness, ve Leo Kulüp görevlileriyle 5. 
Kasım. 1983 tarihinde İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 
salonunda Suat Ballar’ ın başkanlığında bir brifing 
düzenledi ve bu toplantıda bütün Kulüp görevlileri 
bilgilendirildi.

Birkaç toplantı ve çalışma ile son şeklini alan tek tip 
Lions, Lioness ve Leo Kulüp tüzüklerinin uygulaması 
esasları ile, Federasyon Tüzüğü 31. Mart. 1983 
Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Kurulunda 
kabul edildi.

Bütün Kulüplerimiz tek tip tüzüklerini yeni 2908 
sayılı Dernekler Kanununa göre hazırladılar.

Bu tek tip Kulüp Tüzüklerimizin ÜYELİK KOŞULLARI 
başlığı altındaki 6. Maddesi:  (Atatürk İlkelerine 
Bağlı, … ) deyimi ilaveli olarak kesinleşti.

Kabul edilen yeni Üyelik Yönetmeliğinde de aynı 
deyim yerini aldı. 

Çetin Yıldırımakın’ ın 9 sayılı Mart- Nisan Genel 
Yönetmen Bülteninde yeniden düzenlenmiş ÜYELİK 
ANDI, uygulanmak üzere yayınlanmıştır. (Foto’ ya 
bakınız) 

Ayrıca Çetin Yıldırımakın 1983 – 1984 Dönemi 
Çalışma Raporunun 37. Maddesinde aşağıdaki 
açıklamayı yapmıştır:

“Türk Lions’ u olarak vazgeçilmez gördüğümüz 
Atatürk İlkelerine Bağlılık esasının dönemimizde 
Tüzüklerimize girmesi ve yeniden düzenlediğimiz 
yemin metinlerimize sokulması gurur ve iftihar 
vesilemizdir.”

Yirmi yılı aşkın bir süredir her üye adayımız, Üyelik 
Andını, Tören Yönetmeninden sonra tekrarlarken, 
(ATATÜRK iLKELERİNE BAĞLI KALACAĞINI) 
Töreni izleyenlere, açıkça ifade etmektedir. 
Yurduna ve Milletine önce milli değerleri ile bağlı 
Lion’ ların çağdaş hizmetleri ile Türkiye’ mizi 
çağdaşlığa taşıyan ilkelerinin örtüşmesi, Türk Lions 
topluluğunun gurur kaynağıdır.
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20 yy. savaşları ve gerilimli dönemler, insanlığın 
kayıplarına karşın ölüm, özgürlük gerçeğiyle 
yüzleştirip birçok sanatçıyı özgünleştirmiş. Avrupa 
kıtasında sanat akımlarının patlamasına neden olmuş, 
toplumsal sebepler sanatçıları özgül stil ve tarz 
arayışına yönlendirmiş.

Avrupa’da başlayan “dışa vurumculuk” akımı 
Dresden’de 1902’de mimar bir ressam olan Ernst 
Ludvig bir grup arkadaşı ile bir araya gelerek “Die 
Brück” (köprü) sanatçı grubunu kurmuşlar. Grup 
idealleri yanı sıra birbirleriyle savaş ve çatışma 
alanında gibi bir sanatsal süreci yaşamış çok eserler 
üretmişler. 

Dresden’i mutlaka görenler vardır, Agustus, köprüsü, 
Elbe nehri üzerinde, eski bir köprü yani eski şehirle 
yeni şehri birbirine bağlayan “Agustus” köprüsü 
402 mt. uzunluğunda, üzerinde 17 kemer bulunan 
halen kullanılan muhteşem bir köprü, o dönemde 
çok etkilenip oluşturdukları grubu köprü diye 
adlandırmışlar.

Van Gogh, Paul Gauguin gibi ressamları öncü 
kabul edip tinin, beynin eylemi ile özgül evreleri 
devreye girmiş, dönemin toplumsal umutsuzluk, 
uyumsuzluklarını, ayrımlaşma içerisindeki toplumun 
çelişkilerini hayata yansıtmaya çalışmışlar. Dresdenli 
ressamlar, Berlin ve birçok yerde sergiler açmışlar, 
keskin çizgileri, evvelce az kullanılan renkler, tüpten 
çıkan katı-net, baştan çıkaran, akla gelmeyen 
desenlerle yaşamın her yönünü tüm çıplaklığıyla o 
anları yansıtmışlar.

Genç bir kız iken resme olan ilgimle beraber, sanırım o 
yıllarda Türkiye’nin çok gündeminde olan “Almanya” 
doğu-batı, işçi-göç-ayrılık, hikayeleri etkisinde olsa 
gerek lisede 1974’ yıllarda sanat tarihi hocamız bu 
grup’dan çok söz etmiş   Die Brücke  aklımda kalmıştı.

Berlin, kentin de bu grubun müzelerini görmek bu 
yıl kısmet oldu. Dahlem bölgesi gerçekten Berlin’de 
görmeyi hedeflemek gereken yerlerden biri, müze bir 
sokak da, yapıların bittiği, kent ormanın bitişiğinde, 
yaşlı ağaçların birbirini kucakladığı, çıkmaz bir 
sokakta, modern, abartısız bir bina, diğer müzelerden 
daha yüksek bir para ödeyerek gezilen bir müze.

Çağıyla çarpışan bu özgün gurup, eski Alman 
resim sanatının ötesinde, kemikleşmiş klasik, resim 
sanatının tazelenmesini engellercesine hepsi çığırdan 
çıkmış, döneminin sanatıyla başı dertteymiş gibi, 

evcilleşmemiş, fırçanın ucuyla sanki hemen oracıkta 
yapılan eserler.

Küçüklü, büyüklü 15-20cm. kağıtlara yapılan 
suluboya, (çok da sulu boyaya benzemeyen katı, 
koyu renkler) pastel, karakalem, desenler, manzaralar, 
çıplaklar, portreler, anlar, hareketsiz yaşamlar, cesur-
parlak o döneme inat popüler desenler, ahşap yontu 
baskı resimler ve grubun tüm üyelerine ait şahane 
yağlıboya tablolar, canlı, öyle diri ki içsel dürtülerine 
kısıtlanma getirmeden ürettikleri, dünyalarını 
sığdırdıkları eserleri gözümün önünde, bir el uzatma 
mesafesinde idi…… benim için müthiş etkileyiciydi. 
Yıllar önce Fransa’ da gördüğüm kavak ağacı 
panosuna yapılmış Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa 
tablosundan daha etkileyiciydiler.

1902’ler de Ernest Ludvig eşliğinde bir araya gelen, 
figürü deforme etme istekleri, çok renkli, istek dışı 
kusurlu, teknik beceriden yoksun gibi ama gerçek, 
çıplak figür sunumları, agresif, asi fırça darbeleriyle 
resmi yansıtmak bu grubun en büyük özelliği ve 
becerisiymiş anladığım kadarıyla.

Savaş öncesi, geriliminde bu içerik yarışçısı tavır 
sadakatçilerinin eserlerini seyrederken yaşadıkları 
dönem de  Hitlerin yorumu olan; DEJENERE sanat 
dedikleri bu resimler büyüleyiciydi.

 Klasik Alman resim sanatı savunucusu Hitler; bu 
sanat akımını 1937’ler de kendi iktidarları boyunca da 
DEJENERE sanat diye ilan etmişler. 

Dışa vurumculardan bahsederken sanatıyla ve 
politik çıkışlarıyla döneminde işlevsel olan  öncülerin 
etkisinde kubist resmin, ressamı Pablo Picosso, 92 yıl 
yaşamış, yaşamı boyunca onlarca resim üretmiş 2. 
dünya savaşı  İspanyanın bombalanması ile  Picosso  
dönemini Guernica’sıyla yansıtmış  “Kendi silahım 
olan şekil ve renkle insanlığın vicdanını fethetmek 
istedim ve bu bilgilerin bizi her gün özgürlük 
yolunda bir adım ileriye götürmesi için çalıştım.  
Resim düşmana karşı bir saldırı ve savunma 
aracıdır.” demiş.

1980 yıllar ülkemiz de sanatta geç de olsa bu akımın 
politik etkisinin gün yüzüne çıkmasına neden 
olmuş, o yıllarda bir çok sanatçımızda toplumsal 
ayırımcı eleştirilerini, lekeci yorumlar, özgün figüratif 
yaratımlarla politik göndermeler içeren bir çok 
sergiler açmışlardı.

Kuşkusuz, gerçek sanat eserleri politik, katı kurallar 
ya da birilerinin güdümünde üretilememiş, çağını 
yakalayıp, yansıtmış,  ulusunun kültür sorumluluğunu 
üstlenmiş gerçek demokrasi anlayışının aynası 
olmuştur.

Köprü Grubu
Sanat

Necla Tuğcu  / 118-U Ümitköy Kulübü 
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Şiir Köşesi
Jale Eren  / 118- E Kan ve Organ Bağışı Komite Başkanı
 

Sema Güneri  / 118- U Göz Nurunun Korunması ve 

                          Göz eşeli Komite başkanı
 

HERŞEY SENDE GİZLİ

Yerin seni çektiği kadar ağırsın 
Kanatların çırpındığı kadar hafif.. 
Kalbinin attığı kadar canlısın 
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç... 
Sevdiklerin kadar iyisin 
Nefret ettiklerin kadar kötü.. 
Ne renk olursa olsun kaşın gözün 
Karşındakinin gördüğüdür rengin.. 
Yaşadıklarını kar sayma: 
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; 

Ne kadar yaşarsan yaşa, 
Sevdiğin kadardır ömrün.. 
Gülebildiğin kadar mutlusun 
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin 
Sakın bitti sanma her şeyi, 

Sevdiğin kadar sevileceksin. 
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer 
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın 
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer 
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. 
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret 
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın 
Unutma yagmurun yağdığı kadar ıslaksın 
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. 
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın 
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin.. 

İşte budur hayat! 
İşte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın 
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün 
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun 
Çiçek sulandığı kadar güzeldir 
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli 
Bebek ağladığı kadar bebektir 
Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren, 
Sevdiğin kadar sevilirsin...

Sema Güneri

İLK BASAMAK

Genç şair Evmenis
bir gün Theokritos’a yakındı;
‘’İki yıldır yazıp duruyorum
ancak bir idil çıkarabildim.
Bitmiş tek şiirim.
Ah, çok dik, görüyorum,
Şiir merdiveni çok dik;
ayağımı attığım ilk basamaktan,
hoş gör, daha yukarı çıkamayacağım ‘’
‘’Sözlerin dedi Theokratis,
‘’yakışıksız, söver gibisin.
İlk basamaktaysan eğer
sevinç ve gurur duyman gerek bundan.
Az şey değil geldiğin yere gelmek
kazandığın büyük onur,
Çünkü bu ilk basamak bile
sıradan sürüden çok yukarıdadır.
Ayağını atabilmek için bu basamağa
hemşerisi olmayı haketmelisin
düşünceler kentinin.
Ve o kente kabul edilmek
az görülen, güç bir şeydir.
Pazar yerinde kentin, Yasayıcılar çıkar karşına
hiç bir serüvencinin atlatamadığı
Az şey değil geldiğin yere gelmek.
kazandığın büyük onur ‘’

Kimiler için birgün sırası gelir
o büyük Evet’i ya da büyük Hayır’ı demenin
Kim ki Evet’i yanında hazır
hemen belli eder kendini ve der demez
geçer yoluna saygınlığın, kendi inancının.
Hayır diyen pişmanlık duymaz bundan
Bir daha sorulacak olsa
Hayır diyecektir yine.
Ve işte bu hayır - bu haklı Hayır -
Ezip geçer onu hayatı boyunca...
 
Konstantinos Kavafis
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Edirne İlçe Okuluna Hep Beraber Hizmet
Haluk Akyay / 118-T Yönetim Çevresi 3. Bölge Başkanı

Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi 
Hizmet Komiteleri ve Kulüpleri birlikte 
ortak ve geniş bir okul hizmetine imza 

attılar. Hizmet etkinlikleri Doğu Batı Komitesi 
organizasyonu ile Şişhane Lions Kulübü ev 
sahipliğinde 18 Ocak 2013 tarihinde Edirne 
Sülüoğlu ilçesindeki bir okulda gerçekleştirildi.

Şişhane Lions Kulübü, okulun tüm perdelerini 
yeniledi, yemekhane masa örtülerinin yenilenmesi, 
toplantı salonunda ses düzeninin sağlanması 
ve okula iki bilgisayar ile bir yazıcı temini için 
bağlantılar kurdu. Daha önce okulun bayrak ve 
bayrak direklerini temin etmişti.

Hi-Sar Lions kulübü okulda uzmanlar aracılığı ile 
işitme taraması gerçekleştirdi ve kız basketbol 
takımı için ayakkabılar armağan etti. 
Kültür Lions Kulübü, uzmanlar aracılığı ile 
öğrencilere kan şekeri taraması yaptı. 
Yeni Harbiye Lions Kulübü resim dersi malzemeleri 
bağışladı. 
Kabataş Lions Kulübü ve Barbaros Lions Kulübü 
spor takımının formalarını temin etti.

Ulus Lions Kulübü, üyeleri Psikolog Lion Ayla 
Karaca aracılığı ile öğrencilerin Madde Bağımlılığı 
hakkında bilgilenmesini sağladı. Okula voleybol ve 
basketbol topları ie bayrak hediye etti.

Çırağan Lions Kulübü okula kırtasiye yardımında 
bulunarak, Engelliler ve Yaşlılara Destek 
Komitesi işbirliği ile Otizm konulu bir seminer 
düzenlenmesini sağladı. Seminer, Psikolog Ezgi 
Başer tarafından verildi. 
Göz Nurunu Koruma ve Göz Eşeliği Komitesi 
uzmanlar aracılığı ile öğrencilere Göz Eşeliği 
taraması yaptı.

Barbaros Lions Kulübü, STK ve Yerel Yönetimlerle 
İlişkiler Komitesi ile işbirliği yaparak çocuklara 
Akbank kumbarası dağıtılmasını sağladı. Çok 
sayıda kitap ve kırtasiye malzemesi temin etti.

Yönetim Çevremiz, Ocak 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen bu hizmetleri okulumuza “hep 
beraber” sunmanın memnuniyetini taşımaktadır.
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Yeni Üyelerimizle Artık Daha Güçlüyüz
Rennin Kongar / 118-T Yönetim Çevresi Ortaköy Lions Kulübü Başkanı

2012-2013 Dönemi Ortaköy Lions Kulübü’müz 
için yeni üyelerin katılımı ve güçlenme 
dönemi oldu. Daha önce Ekim 2012 tarihinde 

aramıza katılan sekiz yeni arkadaşımızın Genel 
Yönetmenimiz Tanju Alp tarafından yönetilen üye 
giriş törenini yapmıştık. 

Şubat 2013 de ise bu kez Uluslararası Direktör 
Adayı PCC Oya Sebuk’ ün yönettiği tören ile 
dokuz arkadaşımız kulübümüze katıldılar. Her biri 

meslekleri ve uzmanlık alanları ile ilgili yeni renkleri 
Lions ailemize katacak olan arkadaşlarımızın 
aramızda olmasından büyük sevinç duyuyoruz.

Ekim ayında Lions’a katılan arkadaşlarımızın 
çoktan hizmet ve projeler üretmeye başlamış 
olduklarını bilmek bu sevincimizi arttırıyor.

Kulübümüze güç katan tüm yeni arkadaşlarımızı 
sevgiyle kucaklıyoruz. 
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Okuma kitaplarının bağışçıları yine çocuklardır.

Kulübümüz; Ekim ayında görme engelli 
öğrenciler için dokuz lise öğrencisini sesli kitap 
kaydı yapmak üzere Altı Nokta Körler Vakfı’na 
yönlendirmiştir. Okudukları kitapları satın almış, 
kayıtları tamamlamak üzere olan bu öğrencilere 
teşekkür için Şubat ayı toplantısında Sümerolog 
yazar Muazzez İlmiye Çığ’ ı konuk ederek yazarın 
kitaplarını imzalı olarak bu gençlere hediye 
etmiştir.

İşitme engeli ve zor şartları nedeniyle burs 
verdiğimiz ortaokul öğrencimiz ve ailesine yeni 
yılda kitap giysi ve yeni yıl hediyeleri verilmiştir. 
Eğitim durumunun iyileştirilmesi için tüm eğitimi 
boyunca desteklenecektir.

Kulüpte her bir parçasının değişik Lion’lar 
tarafından yürütülecek şekilde planlandığı 
projede son adım, okumayı yeni öğrenen 3. Sınıf 
öğrencilerine öğretmenlerin verdiği listelere göre 
satın alınan 395 adet okuma kitabının üç ayrı 
okulda, okuma çizelgeleri ile birlikte çocuklara 
dağıtılmasıdır. Çocuklara sorumluluk bilinci 
aşılanması için en çok beğendikleri kitapları okuma 
kartında işaretlemelerini istenmiştir. Proje Mart 
2013 de her sınıfta en çok kitap okuyan çocuğun 
ödüllendirilmesi ile son bulacaktır. Her bir bölgenin 
ayrı üyelerimiz tarafından yürütüldüğü bu projede 
bazı Lion aileleri de kitap temininde maddi destek 
sağlamışlardır.

Bu projemizle dokunduğumuz  ve  okuma 
alışkanlığı kazanan çocuklarımız, gelecekte 
düşünen, düşleyen, barışçıl, çevreci, empati 
kurabilen, üreten ve çevresine hizmet eden bireyler 
olacaktır.

Biz de tüm üyelerimizle ve çevremizle hizmet 
etmeye devam edeceğiz. 

Okuyan, Düşünen, Düşleyen 
Çocuklar
Berrin Vaizoğlu / 118-T Yönetim Çevresi Pera Lions Kulübü Başkanı

Eğitim tüm çocukların en doğal hakkıdır. 
Ülkemizde basılan kitap sayısına göre bir 
yılda 12089 kişiye bir kitap düşmektedir. Bu 

bize eğitim ve okuma alışkanlığı ile ilgili yapılacak 
çok hizmet olduğunu açıkça gösteriyor.

Kulübümüz, bu dönem tüm hizmetlerini 
Uluslararası Başkanımızın OKUMA EYLEM 
PROGRAMI çerçevesinde onun koyduğu hedefleri 
gerçekleştirmek ve tüm çocuklara ulaşmak için 
dönem başından beri üyelerimizle koordineli olarak 
ve çevremizi de katarak bu projeyi planlamıştır.

Okuyan düşünen düşleyen çocuklar projesi bu plan 
kapsamında doğmuştur.

Proje, bir yandan toplumun değişik kesimlerinde 
özellikle okullarda ağırlıklı olarak kitap okumanın 
teşvik edilmesini amaçlarken, diğer yandan aynı 
çabanın dezavantajlı çocuk ya da çocuk grupları 
için de sürdürülmesini ve diğer hizmetlerle 
desteklenmesini ön görmektedir.

Temmuz ayında boğazda tekne ile mehtap gecesi 
düzenleyerek ailelerimizi de kattığımız ilk fon 
yükseltme etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Bunu 
çeşitli kültürel etkinlikler izlemiştir. Fon yükseltme 
etkinlikleri için ekip çalışması yapılarak, her bir 
etkinliğin sorumluluğu birer Lion tarafından 
üstlenilmiştir.

Güç şartlarda, şehirden uzak okul malzemesine 
ulaşamayan çocuklara; Kars ‘da bulunan bir 
ilkokula içleri her türlü kırtasiye malzemesiyle dolu 
okul çantalarını gönderilmiştir. Öğretmenimiz bir 
şube için hazırladığımız malzemeyi iki şubeye 
dağıtmıştır.

Sağlık nedeniyle (Lösemi tedavisi gören) okula 
gidemeyen çocuklara okuma kitabı, giysi ve 
oyuncak temin edilerek LÖSEV ‘e bağışlamıştır. 

34 

T U R K E Y

LION    OCAK - ŞUBAT  2013



Bursalı Kadınlar 
Yoga’da Buluştu

TÜRK LİONS unun 
50.YILINDA “Atina dan 
Şam a’’Tülin Özay / 118-K Bursa Erguvan Lions Kulübü Başkanı

Gamze Şenkal /118-K Bursa Horizons Lions Kulübü Başkanı

Erguvan Lions Kulübü üyeleri, Yoga Akademi 
Bursa ile sosyal sorumluluk projesinde bir 
araya geldi. 

Altın Ceylan’da “Erguvan Lions’la orijinal yoga 
sistemi uyguluyorum” adı altında düzenlenen 
etkinliğe sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş 
dünyasının tanınmış isimleri ve Bursalı yardımsever 
kadınlar da katıldı. 

Etkinlikte konuşan Erguvan Lions Kulübü Başkanı 
Tülin Özay, “Yoga etkinliğinden elde edilecek gelir, 
Lions Alzheimer Sosyal Hizmet Evi ve Otistik 
Çocuklar Sınıfı yararına kullanılacak, destek olan 
herkese teşekkür ederim” dedi.  

Orijinal yoga sisteminin her açıdan sağlıklı bir 
toplum yaratmakta çok etkili bir araç olduğunu “0” 
dan 100’e herkesin yoga yapabileceğini söyleyen 
Yoga Eğitmeni Dilşad Evrensel Yönet, de “Negatif 
enerjiden arınan birey, pozitif enerjiyle dolarak, 
kendiliğinden sağlıklı, huzurlu ve mutlu olur” diye 
konuştu. 

Yoga yaparak beden ve ruh sağlığını rahatlatan 
katılımcılar, aynı zamanda sosyal sorumluluk 
projelerine de katkı sağlamış oldu.

İstedik ki Türk Lionsunun 50.yılını içimizdeki 
coşkuyu göstererek, tüm Türk Lion’larına da lisan 
olacak şekilde DÜNYA LİONS BARIŞ GÜNÜ’nde 

çok renkli kutlayalım.

Öyle bir coşku ki bu temeli dostluk ve barışla atılmış, 
öyle bir coşku ki bu Türkiyeyi anlatan, öyle bir coşku 
ki bu Türk Lionsunu anlatan dost kalbimizi baki kılan. 

İstedik ki çok geniş bir yelpaze de geniş bir 
coğrafyada bulunan ve jeopolitik açıdan zor bir 
bölgede olan ülkemizi ve dostlarımızı kucaklasın, 
anlatsın. Öyle de oldu. Herkese dost bakan 
gözlerimiz dile geldi ve dostlarımızla ortak olan 
şarkılarımızı, türkülerimizi seslendirdik. Amacımız 
bakın biz aynı dili konuşmasakta aynı şarkıları 
söylüyor, kalbimiz bir atıyor, eleleyiz, gönül 
gönüyleyiz demekti.

Öyle bir coşku ki bu Türkçeden Makedoncaya, 
Rumcadan Ermeniceye, Arapçadan Fransızcaya, 
Arnavutçadan Japoncaya, Gürcüceden İtalyancaya, 
Rusçadan Farsçaya Azericeye ortak şarkılarımızı 
seslendirdik, çok çalıştık, çok yorulduk ama hiç 
sıkılmadık. Biliyoruz ki gecenin geliri de yine 
Türkü, Türk Lionsunu dünyaya tanıtmak amaçlı 
kullanılacaktı.

İşte öyle bir gece bu, devamı olmayan çok ender 
yaşayacağınız bir gece bu, eğlencenin tavan 
yapacağı her rengi bir arada bulacağınız dost 
kokusu dolu bir gece bu.

Dostlarım eğlence pik yapacaksa eğer ben varım 
diyorsanız gelin hep beraber olalım ve Türk 
Lionsunun 50. şeref dolu yılını coşkuyla kutlayalım. 
Yine ulvi bir amaca beraber hizmet edelim.

Eğlenceniz ve hizmetleriniz daim olsun.
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Öğrencilerin Yüzü 
Güldü

Hasköy İlköğretim 
Okulu Kütüphanesine 
Kavuştu.Nagehan Akdemir / 118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

Yeşim Onur / 118-K Bursa Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı

Eğitime destek olan Koza Lions Kulübü ve 
GYM Sport Merkezi üyeleri, Hasan Öztimur 
İlköğretim Okulu öğrencilerini sevindirdi. 

Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk ilkesiyle hareket 
eden üyeler, çocukların ihtiyacı olan spor ve kırtasiye 
malzemelerini aldı. 

Eğitim alanındaki hizmetleriyle adından sıkça söz 
ettiren ve sosyal sorumluluk projesinde bir araya 
gelen Koza Lions Kulübü ile Bademli GYM Sport 
Merkezi, Yıldırım ilçesinde bulunan Hasan Öztimur 
İlköğretim Okulu öğrencilerinin ihtiyacı kapsamında 
yer alan aynı zamanda beden ve zihin gelişimine 
yardımcı olacak spor malzemeleri, kırtasiye 
malzemeleri, satranç takımı gibi birçok materyali 
Okul Müdürü Vahdet Okulevi’ne teslim etti. 

Kükürtlü Lions Kulübü ve Kent Meydanı AVM 
işbirliği ile yaptırılan Hasköy İlköğretim Okulu 
Kütüphanesi açıldı.  

Bilginin temeli, cehaletin aşılmasında ilk aşamayı 
oluşturan okuma alışkanlığını öğrencilere 
kazandırmak amacıyla yenilenen Hasköy İlköğretim 
Okulu Kütüphanesi bin kitabıyla öğrencilere 
kapılarını açtı.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Ahmet Cedimoğlu, 
“1998 yılında yenilenen okulda Hasköy, Dedeköy, 
Mürselköy, Balabancık, Küçükyenice köylerinden 
eğitim almak amacıyla 197 öğrenciye eğitim 
veriyoruz. 16 öğretmenimiz eğitim veriyor. 
Kütüphane eksiğimizi de bağışlanan bin kitabımızla 
bugün kapatmış bulunuyoruz” dedi. 

Toplumda aydınlanmanın yolunun okumaktan 
geçtiğini belirten Lions 118-K Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmen 1.  Yardımcısı Ayşe Öztürk ise, “Dünyada 
207 ülkede eğitim, sağlık ve çevre projeleriyle Lions 
hizmet ediyor. Lions Uluslararası Başkanı Wayne A. 
Madden’ın tüm dünyada uyguladığı Okuma Eylem 
Planı projesi çerçevesinde eğitime destek olmak 
amacıyla hizmet ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı Yeşim Onur da 
bu önemli görevi yerine getirmekten duyduğu 
mutluluğu ifade ederken katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti.

Cehaletin önüne geçmenin yolunun okumaktan 
geçtiğini ifade eden proje ortağı Kent Meydanı 
AVM Genel Müdürü Cemal Tuzcuoğlu da eğitime 
destekten mutlu olduklarını söyledi.

36 

T U R K E Y

LION    OCAK - ŞUBAT  2013



Ankara Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde bir 
yılbaşı partisi

Yüksel Büyükvural / Ankara Emek Lions Kulübü Başkanı

Çocukluğumuza dair anılarımız; oynadığımız 
oyunlar, yaptığımız yaramazlıklar, kurduğumuz 
arkadaşlıklar üzerinedir genellikle. Ama bazen, 
bazı çocuklar her zaman aynı hikayeleri farklı 
yaşayabiliyor. Oyun alanlarında değil, yaşlarına göre 
eğlenceli tarafı olmayan sorunlara galip gelmeye 
çalışıyorlar. Ama onlar doğuştan savaşçı, daha güçlü 
ve bizden daha gerçekçiler…

İşte Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki minik 
kardeşlerimiz de bu müthiş savaşta saflarını alan 
yaman çocuklardan bir kaç tanesi…

Biz Ankara Emek Lions ve Ankara Emek Leo Kulüpleri 
olarak hayata umutla bakan bu savaşçı ve yaman 
çocuklarımızın gücüne güç, mücadelelerine direnç 
katabilmek adına 29 Aralık 2012 günü Dr. Abdurrahman 
Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde bir yılbaşı partisi düzenledik.

Onlarla güldük, onlarla dans ettik, eğlendik… Onlar 
bize çok şey, biz onlara biraz moral verdik. Önce 
savaşı unuttuk, sonra da bu savaşı kazanacaklarına 
olan inancımızı, yüzümüzdeki gülücüğü onlara 
aktararak başarmaya çalıştık.

Geçen sene başlattığımız bu aktivitemiz bu 
seferinde daha da büyüdü sizlerle. Gelecek nesillerin 
sağlıklarını önemsediğimiz ve küçük de olsa olumlu 
bir değişiklik yapmaya çalıştığımız bu yolda bizimle 
birlikte olan ya da yürekleriyle yanımızda tüm 
dostlarımıza teşekkür ederiz.

En büyük dileğimiz; bu seneki bu savaşçı ve yaman 
çocuklar kadrosunu seneye orada değil, evlerinde, 
sevdiklerinin yanında ve sağlık dolu gülümsemeler 
görmeyi umut etmek...

Down Sendromlu 
Gençlere Pasta Dersi
Çiğdem Gökkuşu Aras / 118-Y Altıyol Lions Kulübü Başkanı

Altıyol Lions Kulübü olarak Uluslararası 
Başkanımızın hedefleri doğrultusunda 
yürüttüğümüz hizmetlerimiz kapsamında 

“Gençlere Gençlerle Hizmet” serimizin dördüncü 
aktivitesini 21 Ocak Pazartesi günü Mecidiyeköy 
Down Cafe’den bizzat gidip alarak Nazz 
Cakes&Bakes Butik Pasta Tasarım-Göztepe’ye 
getirdiğimiz 3 arkadaşımıza Nazz Cakes Pasta 
Tasarim işbirliği ile pasta kursu verdik. 

Bütün gün çocuklarımız ile birlikte pastalar ve 
kurabiyeler yaparak çok keyifli bir gün geçirdik. 
Bu aktivite sırasında gençlerimizin heyecanı ve 
istekli katılımı bizleri de çok heyecanlandırdı. Aynı 
günün akşamında down sendromlu gençlerimizi 
tekrar Down Cafe’ye bırakırken yüzlerinde günün 
mutluluğunu görmek ayrıca mutluluk vericiydi. 

Daha sonra annelerinden aldığımız telefonlardan; 
yaptıkları pasta ve kurabiyeleri diğer down 
sendromlu arkadaşları ile birlikte yerlerken, 
heyecanla o gün öğrendiklerini ve yaşadıklarını 
anlattıklarını öğrendik. Ayrıca gençlerimizin Down 
Cafe’de uygulayabilecekleri bir beceri kazanarak 
pasta ve kurabiye yapmayı öğrenmiş olduklarını ve 
aktivitemizin amacına ulaştığını öğrendik. 

Tüm proje kapsamında da olduğu gibi engelli 
gençlerimize eğitimleri ve öğretimleri içerisinde 
yeni uğraşlar kazandırmak ve onlara yeni nitelikler 
katmayı hedeflediğimiz bu aktivitemizde ayrıca çok 
eğlenceli bir gün yaşandığını görmek bizleri çok 
mutlu etti. 
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Zernur Meriç / 118-K Nilüfer  Lions Kulübü Başkanı

Bursa Nilüfer Lions Kulübü,  İletişim ve Marka 
Yönetimi Uzmanı Berna Sağlam Naipoğlu’nu 
ağırladı.  

İletişimin gücünün ortaya konduğu Altın Ceylan’da 
düzenlenen toplantıya üyelerin ilgisi yoğun oldu. 
Nilüfer Lions Kulübü Başkanı Zernur Meriç’in 
konuğu olan İletişim ve Marka Yönetimi Uzmanı 
Berna Sağlam Naipoğlu, başarılı iletişimin sırlarını 
üyelerle paylaştı. İletişimde başarının detaylarda 
gizli olduğunu söyleyen Naipoğlu, başarılı bir 
iletişimin ilgi, bilgi ve hassasiyet gerektirdiğini 
belirtti. Berna Sağlam Naipoğlu şunları söyledi. 
“Sevgiyle iletişimi birleştirdiğimizde şu tanım çıkıyor 
tüm canlıların birbiriyle anlaşabilmesi için yüksek 
özveriyle sunulan ilgi. Temelinde anlaşma ve sevgi 
var ve bunun açamayacağı kapı yok. Sevgi iletişimini 
kullandığımızda açılmayacak kapı yok. İkili ilişkilerde, 
iş hayatında çözülmez denilen konuların çözülme 
noktasında sevgiden geçiyor” 

İletişimin zorluklarını da üyelerle paylaşan Naipoğlu, 
“Merhaba dendiği andan itibaren anlaşamamak için 
8 nokta karşımıza çıkıyor. Düşündüğümüz, söylemek 
istediğimiz, söylediğimizi sandığımız, karşınızdakinin 
duymak istediği, duyduğu, anlamak istediği ve 
anladığı iletişimde karşımıza çıkan zorluklardır. 

“Bence İletişim Sevgi Olmadan İmkansız”

Yani 1-0 iletişime eksik başlıyoruz. Kişi sizi anlamak 
istemiyorsa iletişim daha da zorlaşır. Eğer bunu 
sevgisiz yaparsanız bence iletişim imkansızdır” dedi. 

İletişim kazalarının özüne inildiğinde sevgi iletişimin 
kullanılmadığının ortaya çıktığını ifade eden 
Naipoğlu, doğru iletişimde olmazsa olmazları sevgi, 
saygı, doğru anlama, doğru anlatma (öz konuşmak)
gibi unsurların oluşturduğunu özellikle iletişim 
kazalarına yol açan defans yani kendini korumayla 
başlamak yerine sakin yaklaşıldığında iletişimin 
daha kolay ilerlediğine dikkat çekiyor.  İletişimin 
ilk noktasının el sıkma ile başladığını vurgulayan 
Naipoğlu, samimi şekilde el sıkışmanın iyi bir intiba 
bırakmada önemli rol oynadığını söyledi.  Naipoğlu, 
İletişimde eksik bilgi verme, çarpıtma ve genelleme 
yapma gibi üç temel hatanın da çok sık yapıldığını 
hatırlattı.  

Türk insanının yüzde 60’ının deneyimlenerek 
öğrendiğini kaydeden Naipoğlu, kişinin deneysel, 
görsel ya da işitsel öğrenme yapısı bilindiğinde 
iletişimin daha da kolaylaşacağının altını çizdi.  

Doğru iletişim kurma ve iletişim kazalarını önleme 
üzerine kendinden örnekler veren Naipoğlu, üyelerle 
birlikte uygulama yaptı.

38 

T U R K E Y

LION    OCAK - ŞUBAT  2013



ATAEVİ’nde 
Bilinçlendirme 
toplantıları
Nurcan Gür / 118-Y Ataevi Komitesi

ATAEVİ’nde bilinçlendirme toplantılarınının 
dördüncüsünü 16 Ocak tarihinde Maltepe 
Ünv. Doktorlarından Psikiyatrist Doç. 

Dr. Mehmet  Gökçin Karaman ile yaptık.’’Çocuk 
ve ergen iletişimi’’ konusunda bilgiler veren 
doktorumuz, kadınlarımızın yoğun ilgisi ile 
karşılaştı. Soru sorabilmek için birbirleriyle yarışan 
hanımlar bu toplantılar vasıtasıyla kendilerine olan 
güvenlerini de kazanıyorlar ve kendilerini daha 
iyi ifade edebiliyorlar. Diğer Ataevlerinden de 
katılımın olduğu bu toplantıya hanımlar Ataşehir 
Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla geldiler. Her 
söyleşimizde katılımın, bir öncekinden daha fazla 
olması bizi çok mutlu etmekte. Öyle ki bu toplantıda 
hanımlar salonumuza sığmadılar ve sayıları 100’lere 
ulaştı.

Çok mutlu olduğumuz bu günümüzde bizi yalnız 
bırakmayarak herzaman desteğini gösteren Genel 
Yönetmenimiz Sn. Ercüment Yüceler’e, Genel 
Yönetmen 2. Yardımcımız  Sn. Neşe Güner’e, her 
zaman bizim yanımızda olan 2. Kesim Başkanımız 
Sn. İsmet Özer Balta’ya, Okuma-yazma Komite 
Başkanımız Sn. Belma Baharoğlu’na ve konuk 
konuşmacılarımızı temin etmekte hep yanımızda 
olan ve artık komitemizin bir üyesi kabul ettiğimiz 
Altıntepe Kulübünden Sevgili Bedihan Yavuz’a çok 
teşekkür ederiz.

Sakatlar haftası sebebiyla Antakya Kışlasaray 
Lions Kulübü ile Antakya Kışlasaray Leo 
Kulübü ortaklaşa gerçekleştirdikleri aktivide de 

sakatlar derneğine toplam 8 adet tekerlekli sandalye 
hediye ettiler. Antakya Kışlasaray Lions Kulübü 
Başkanı Figen Altunlu ikisini sponsorlar tarafından 
ve ikisini kulüpten karşıladıkları 4 sandalyeyi ihtiyaç 
sahiplerine iletti. Antakya Kışlasaray Leo Kulübü 
Başkanı Nil Şeref te, kulübü adına ihtiyaç sahiplerine 
4 sandalye armağan etti. Leo Kulubü armağan 
ettikleri sandalyelerden birine sponsor bulduklarını 
diğer 3 tanesini kulüpten karşıladıklarını belirtti.

Sakatlar Derneğine 
Toplam 8 Adet Tekerlekli 
Sandalye Hediye

Figen Altunlu / 118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü  Başkanı                      
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Güney Bölgesi Kulüplerimizden, 10 
Bölge/4. Kesim Adana Seyhan Lions 
Kulübü  olarak saygıdeğer eşlerimiz, 

müzik yapan Seyhan Leo’lu gençlerimizi de, 
alarak, hazırladıkları pasta, börek, çörek ve alınan 
içeceklerle birlikte, 6 kişilik erkek ve bayan kuaför 
ekibini de organize edip, 12. 12. 12 tarihinde 
Adana Huzur Evi ziyaretini gerçekleştirdiler. 
Ziyaret sırasında kuaför kardeşlerimiz, arzu 
eden yaşlılarımıza saç, sakal, tırnak bakımları 
yaparken, Seyhan Leo’lu müzisyen kardeşlerimizin 
müziği eşliğinde ikramlar yapılmış, eşlerimiz 

Huzur Evi Ziyareti
Hüseyin Eroğlu / 118-U Adana Seyhan Lions Kulübü Başkanı

oradaki yaşlılarımızla sohbet ederek  güzel ve 
anlamlı bir zaman dilimi paylaşmışlardır. Bu 
organizasyonda katılımcı olan eşlerimize, Seyhan 
Leo’lu gençlerimize yaptıkları organizasyon ve 
emekleri için çok teşekkür ederim.

Toplantı ve sunum ile ilgili fotoğraflar 
değerlendirilmek üzere ekte bilgilerinize 
sunulmaktadır.

“Sevgiyle Elele Verip İyilikleri Paylaşıyoruz”
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Meslek Seçimi ve 
Tanıtımı Paneli 
düzenlendi

Yurt Dışındaki
Lions Kulüplerini 
Ziyaret Ettik

Semih Tısık Naime Arıcıoğlu / 118-U Adana Beş Ocak Lions Kulübü Başkanı

Alpu Lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencilerine, kulüp 
üyelerimiz tarafından Meslek Seçimi ve 
Tanıtımı Paneli düzenlenmiştir.

Her bir üyemiz öğrencilerimize üniversite 
yaşamından başlamak üzere iş yaşamına kadar 
meslekleri ile ilgili bilgi vermiş ve öğrencilerimizin 
sorularını yanıtlamıştır. Panele 55 öğrenci ve 8 
Öğretmen katılmış olup, mühendislik, avukatlık, 
eczacılık, doktorluk,sağlık teknikerliği meslekleri 
tanıtılmıştır.

Aktivitenin bir sonraki adımı, öğrenci gruplarının 
kulüp üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ederek birebir 
meslek tanıtımını yaşamaları olacaktır. Ocak ay’ı son 
haftasında gerçekleşen bu aşamaya ait fotoğrafları 
da size sunacağız.

3 arkadaşımız yurt dışında Lions kulüplerini 
ziyaret etmişler ve onlara bayrağımızı 
takdim ederek onların bayraklarını da bize 

getirmişlerdir. Ln. Emine kuyucu arkadaşımız 
Kıbrıs Lefkoşe Sarayönü Kulübünü ziyaret etmiş ve 
bu Lions Kulübü ile aramızda ikizleşme çalışmaları 
başlamıştır. Ln. Tülay Ekmekçi Bostonda Chinatown 
Lions Kulübünü ziyaret ederek bayrağımızı vermiş 
ve onların bayrağını da kulübümüze takdim etmiştir. 
Bölge başkanımız Ln. Tijen Şar Milano’da Lions 
kulübünü ziyaret etmiş ve bayrağımızı takdim 
etmiştir. 

Lions sevgi ve saygılarımla.
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Engelli Gençler için Fırsatlar
Ersin Aslantürk / 118-U Ankara Hisar Lions Kulübü Başkanı

Ankara Hisar Lions Kulübü LCIF’ten aldığı mali 
destek ile “Engelli Gençler için Fırsatlar” adı 
altında engelli gençlerimiz için anlamlı ve 

başarılı bir projeyi  gerçekleştirmiştir.

Proje Türkiye’de  15  şubesi olan “Türkiye Zihinsel 
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı” 
(ZİÇEV) in Ankara Gölbaşı  tesislerinde yapılmış 
olup gençler için tek kullanımlık terlik ve bez çanta 
üretim  atölyesi açılmıştır. 

Projenin gerekçesi  hafif ve orta düzeyde zihinsel 
engelli öğrencilere iş yaşamı öncesinde asgari 
düzeyde mesleki beceri kazandırmak ve istihdam 
ihtiyacını karşılamaya yönelik yardımcı eleman 
yetiştirmeye destek vermek ve istihdam olanaklarını 
araştırarak işe yerleşmelerini sağlamaktır.

Projenin amacı orta düzeyde zihinsel  engelli 
öğrencilere tek kullanımlık terlik ve bez çanta 
yapma becerisini kazandırmak, temel mesleki 
bilgileri edindirmek, onların toplum hayatına uyum 
sağlamalarına, iş bulmalarına yardımcı olmak ve el 
göz koordinasyonlarına katkıda bulunmaktır.

Atölyenin açılması sonrası öğrenciler büyük bir istek 
ve neşe içerisinde üretim yapmaya çalışmaktadırlar. 
Kendileri arasındaki ilişkilerde farklılık gözlenmiş ve 
en önemlisi kendilerine özgüvenleri artmıştır.

Ankara Hisar Lions Kulübü üretilen malzemelerin 
pazarlanmasına yardımcı olmakta, çeşitli kurum 
ve otellerle okulun anlaşma yapmasına yardımcı 
olmaktadırlar.

Yakın bir tarihte kaldığımız bir otel de tek kullanımlık 
terlikler üzerinde “BU TERLİK ENGELLİ GENÇLER 
TARAFINDAN TAPILMIŞTIR’’ yazısını görürsek hiç 
şaşırmayalım. 
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Hisar Lions Kulübü Ziçev Genel Merkez’ine 
Çok Önemli Bir Bağış Yaptı.
Ersin Aslantürk / 118-U Ankara Hisar Lions Kulübü Başkanı

Hisar Lions Kulübünün ”Karşılıksız Hizmet 
Projesi” çerçevesindeki, övgüye değer 
çalışmalarından biri de ZİÇEV Genel 

Merkezinde eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan 
özel gençlerimiz yararına oldu. 

Hisar Lions Kulübü, Vakıf Genel Merkezine 20 tonluk 
bir kalıp kesme presi ile bu aletin daha işlevsel 
kullanılabileceği özel bir dikiş makinesi bağışladılar. 
Daha önce gönderilen ve yerine yerleştirilen 
donanımın kullanımı eğitimini, genel merkez özel 
eğitim uzmanları aldılar. 

01 Haziran 2012 günü Vakıf Genel Merkezinde adeta 
bir bayram yaşandı. 118U Yönetim Çevresi Genel 
Yönetmeni Hüsamettin Ocak, Kesim Başkanları 
Zehra Gürol, Mustafa Saydam, Hisar Lions Kulüp 
Başkanı, Cafer Gül, LCIF Koordinatörü Sezai Çakmak 
ve Komite Başkanı Mehmet Şirin Erdoğan, Yarışma 
ve Ödüller Koordinatörü Figen Mercanoğlu ile 
Hisar Lions Kulüp’ün değerli üyeleri Genel Merkezi 
onurlandırdılar. Konuklarımız, çocuklarımıza 
getirdikleri lezzetli ikramlarla elleri, kolları dolu 
geldiler. 

Hisar Kulüp Başkanı Cafer Gül ve 118U Yönetim 
Çevresi Genel Yönetmeni Hüsamettin Ocak yaptıkları 
konuşmalarla projeyi anlattılar. ZİÇEV Genel Başkanı 
Ülay Karakoç ise, Vakfa yapılan böylesine önemli 
bir bağışın sağlayacağı yararları vurgulayarak 
duyduğu memnuniyeti belirtti ve Yönetim Kurulu, 
eğitimcilerimiz ve gençlerimiz adına Hisar Lions 
Kulübü’nün değerli üyelerine teşekkür etti. 

Bağışlanan makineler özel gençlerimizin, 
becerilerini geliştirerek meslek edinmelerine büyük 
katkı sağlayacak niteliktedir. Bu makinelerle tek 
kullanımlık terlik üretilebileceği gibi, çocuklarımızın 
el sanatları atölyeleri için karton, plastik, mantar, 
keçe gibi çok değişik malzemeden kalıplar 
basılabilecek ve el sanatları sınıflarında işlenerek 
pazarlanabilecektir. Nitekim konuşmalardan sonra, 
makineler gezilirken, kullanmayı henüz yeni yeni 
öğrenmeye başlayan özel gençlerimizin mutluluğu 
ve gururunu gözlemlemek, hem böylesi büyük bir 
bağışta bulunan değerli üyeleri, hem gönüllüleri, 
hem de eğitimcilerimizi duygulandırdı. 

Tören sonrası Genel Merkez Seğmen Ekibi, 
konuklarımıza Ankara halk danslarında Füdayda 
oyununu sergilediler ve müzik eşliğinde, neşeli 
dakikalar yaşandı. 

Zihinsel yetersiz bireylerin de meslek edinerek 
üretime katkıda bulunacaklarının ispatı olacak 
olan bu önemli bağış için Hisar Lions Kulübü’nün, 
toplumsal sorumluluk bilici içinde olan değerli 
üyelerine bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. 
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118 E Y.Ç Kan ve Organ Bağışı Komitesi olarak 
dönemin ilk yarısında, üç etkinlik gerçekleştirdik.

Dünya Lions Günü kapsamındaki 
organizasyonlarımızın ilki 6 Ekim'de Bakırköy 
Caraousel AVM' de

İkincisi Büyükçekmece'deydi. Kızılay işbirliği ile kan 
bağışı ayrıca organ bağışı aldık. Oldukça verimli 
geçen etkinliğimizde, ayrıca bilgilendirici broşürler 
dağıtıldı. 

Üçüncü etkinliğimizi de sağıkla sporun 
ilgileşiminden yola çıkarak Ataköy Sports 
International'da gerçekleştirdik.

İlginin yoğun olduğu hizmetimizde hem Lions'un 
tanıtımına katkıda bulunduk hem de kan ve organ 
bağışı aldık.

Hedeflerimize ulaştığımız etkinliklerimizde bağışta 
bulunanlara özel olarak hazırlattığımız kitap 
ayraçlarını hediye ettik.

Bağışçılarımıza, Cağaloğlu iki, Eceler, Çınar, 
Fatih Kıztaşı, Yedikule ve Yeşilyurt Feneri 
Lions Kulüplerimize ve emeği geçenlere gönül 
dolusu teşekkür ederiz.

Kan ve Organ Bağışı
Jale Eren  / 118- E Kan ve Organ Bağışı Komite Başkanı
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Okulumuzu Boyadık

Cansel Şengör / 118-U Emek Leo Kulubü Başkanı

O
kul hayatına başlamak her çocuk için sıkıntılı 

bir süreçtir. Ailesinden ilk defa ayrılmak, 

belli kurallara alışmak zordur çoğu zaman. 

Hele de ana sınıfına başladığımız o küçük yaşlarda. 

Bizler de bu sorunları yaşamış gençler olarak 

okulları küçük kardeşlerimize sevdirmek, okula 

daha kolay alışmalarını sağlamak için Ağustos 

2012’de bir aktivite başlattık. Ankara Şahinbey 

İlkokulu ile başlayan aktivitemizde ikinci durağımız 

Ankara Peyamitepe İlkokulu oldu. Özel alt sınıfının 

duvarlarını Yüzüncüyıl Leo Kulübü ile birlikte 

boyadıktan sonra, koridor boyamasını Emek Leo 

Kulübü olarak tamamladık. Bir yandan birlikte 

çalışıp, eğlenirken, bir yandan da kardeşlerimizin 

eğitim-öğretim hayatını renklendirmiş olmanın haklı 

gururunu yaşadık. Emek Leo Kulübü olarak bizler 

okul boyama aktivitelerimizin önümüzdeki günlerde 

aynı hızla devam edecek olmasının heyecanını 

yaşıyoruz. Bizimle birlikte olmak isteyen herkesi bir 

sonraki okulumuzda bekliyor olacağız.
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