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Editörden
Sayın Lion’lar / Sevgili Leo’lar

Değerli Okuyucular,

Dönemimizin 4. Sayısını siz değerli 
okuyucularımıza sunuyoruz. Son 
bu ve bundan önceki sayımız 
bazı nedenlerden dolayı  geç  
çıktı. Oluşan tüm olumsuzluklar 
adına özür diliyorum. Gecikmeler  
zamanında duyurmamız gereken 
haber ve resimleri de  yayında 
kaydırmamıza neden oldu. Özelikle 

Kasım- Aralık sayısında çıkması gerekenTürk Lion’ larının çok önem 
verdiği  Anıtkabir ziyaretini   bu sayımızda yayınlıyoruz. Başta Konsey 
Başkanım olmak üzere Genel Yönetmenlerim den ve Lion’lardan özür 
dilerim.

Bu sayımızda yine kulüplerimizden gelen çalışmalar ile sanat ve 
bilgi köşelerimiz  Uluslararası Başkanımızın ve Konsey Başkanımızın 
seslenişlerini  okuyacaksınız.

LICF’in Haiti’ye yaptığı yardımlar, Haiyan tayfununun ardından yapılan 
yardımlar, Kamerun da Nehir Körlüğü ile ilgili çalışmalar ve Ekim 
ayında  Avusturalya da yapılan Yönetim Kurulu’nun toplantı özeti 
uluslararasın’dan okuyacağımız bazı başlıklar. Konsey Başkanımız 
Sayın Mehmet YAMAN’ın  yarı yıl mesajı okunması gereken 
bölümlerdendir.

Çukurca Lions kulübümüzün organize ettiği 50. yılda liderlerimizi 
dinliyoruz adlı çalışması Genel Yönetmenlerimizin Lions hakkında 
ileriye dönük düşünceleri ve anıları çok değerli bir çalışma olarak 
dergimiz de yerini almıştır.

Tüm Lion’ların takib ettiği Türk Lion’larının çoğunlukla bir araya geldiği  
30. Ulusal Konvansiyonumuz  9-11 Mayıs tarihlerinde İzmir / Çeşme de 
gerçekleşecektir. Konvansiyonla ilgili  bilgi ve katılım formu yine bu 
sayıda bulacaksınız.

Ayrıca bu sayımızla birlikte  Anıtkabir ziyaretimizde  büyük Lions 
ailesinin çektirmiş olduğu toplu fotoğrafı poster olarak siz değerli 
okuyucularımıza  dergi içerisin de sunacağız.

Bu sayının arkasından Mart-Nisan sayısının çalışmalarına başladık. 
Kulüplerimizin desteği ile bu sayıyı tam zamanında çıkartarak (Mayıs 
ayının ilk haftası gibi) aradaki boşluğu doldurmaya gayret ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi bu sayınında çıkışında emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla 

M. Hüsamettin OCAK
Editör (PDG)
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LCIF, Lions Haiti’ye Yardıma Devam Ediyor

Kamerun’da Nehir Körlüğü 
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Birlikte hizmet ederken ne kadar güçlüyüz? Bir 
Japon şiirinde “Bireysel olarak bir damlayız 
ama birlikte bir okyanus” diyor. Helen 

Keller’in de belirttiği gibi, “Yalnız olarak çok az şey 
yapabiliriz, birlikte ise çok şey.” 

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından 
Jimmy Carter ortak hareket etmenin gücüne 
dikkat çekiyor. The Carter Center ve Lion’lar 
milyonlarca kişinin göznurunu kurtardılar. Bir Lion 
olan Başkan Carter birlikte hizmet etmenin değerini 
çok iyi biliyor. Başarılarından gurur duyuyoruz, 
Carter’in Lion olmasından ve onun merkezi ile 
beraber körlüğün önlenmesinde çalışmaktan gurur 
duyuyoruz. 

Lions Kulüpleri işbirliği ve ortaklığın en iyi örneğidir. 
Bir çek yazmak kolaydır. Fakat kalıcı değişiklikler 
yaratmak için aynı yaklaşıma sahip insanlar olarak 
ortak hareket etmeli ve fırsat yaratmak üzere 
bariyerleri yıkmalıyız.

Onurlu Bir Lion Olan Eski 
Başkana Selam Olsun

Hayaller hiçbir şey ifade etmez eğer onları 
kendimize saklarsak. Hayallerinizi gerçekleştirmek 
için takım çalışması ve işbirliği gerekir. Kulüpleriniz 
hayal yaratma merkezleridir. Siz hayal edin, Lion 
dostlarınız gerçekleştirsin.

Büyük işler başaranlar, yolu aile, arkadaş veya 
mentorların açtığını bilirler. Biz Lion’lar birbirimize 
sahibiz. Yeni üyeler bulmakta ve olanları korumakta 
birbirimize güvenmeliyiz. Mikro finans ve benzeri 
yöntemlerle ihtiyacı olanlara, özellikle kadınlara 
ulaşmalı ve sosyal medya yoluyla bilinirliğimizi 
artırmalıyız. Unutmayalım ki her büyük hayal, sabra, 
tutkuya ve işbirliğine öncelik veren bir hayalci ile 
başlar.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG 
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Colebrook kasabası Connecticut ABD de, düşük 
suç oranı, iyi seviyede yerel okulları, daha çok 
üye ve aktivite hayal eden, bir Lions Kulübü 

olan, birbirini çok iyi tanıyan 1500 nüfuslu küçük bir 
kasaba. Son zamanlarda kulüp üyeleri bir gençlik 
kampında buluşarak geleceklerini şekillendirmeye 
çalıştılar. Pek çok iyi fikir ortaya çıktı. 27 yaşında 
bir lion olan Ray Winn “İnsanları hizmet etmeye 
motive eden çocuklarıdır” dedi. Brad Bremer 
kulübün “Lions marka tanınmışlığı” üzerine 
yoğunlaşması gerektiğinde ısrar etti. Shari Gray 
toplumun kulübü “iyi yağlanmış bir makine” gibi 
görmek istediğini belirtti. Günün sonunda üyelik, 
iletişim ve planlama üzerine yeni komiteler kurup 
yenilenmiş “kulüp büyümesi” hedefi ile dağıldılar.

Lion’lar, kulübünüz için sizin hayaliniz nedir? Hangi 
program ve projeler her cins ve yaştan insanları 
üyeliğe çağırır?

Nisan ayı Lion’lar için aile ve arkadaşlar ayıdır. 
Ailenizi ve arkadaşlarınızı kulübünüzü tanımaya 
ve birlikte hizmet etmeye çağırın. Ağaç dikmek, 
kitap okumak veya piknik yapmak gibi bir aktivite 
organize edin. 4 Nisan “Lions Dünya Öğlen Yemeği 
Günü”ne katılın. O gün yemek düzenleyerek aile ve 

Hep Beraber Gönüllü 
Olan Aile…

arkadaşlarınızın diğer Lion’ların aile ve arkadaşları ile 
temas kurmasını sağlayın ve bu aktivitenizi ULKB’ye 
bildirerek en çok katılım, en iyi tema, en çok yemek 
dallarında yarışmaya katılın. Katılım formu ve daha 
fazla bilgi www.Lionsclubs.org adresindedir.

Tüm aile olarak gönüllü olmak muhteşem 
etkilidir. Çalışmalar göstermiştir ki bu sayede, 
aile değerleri çocuklara geçer, çocukların yaşam 
yollarını çizmelerine yardımcı olur, hem çocuklar 
hem de yetişkinler için yeni beceriler kazandırır, 
aile içi iletişim ve problem çözme becerileri artar. 
Unutmayın ki aile üyeliği için özel aidat indirimleri 
vardır.

Kulüpler yeni üye kazanmak ve korumak için 
tüm sene boyunca kulüp deneyimlerini artırmak 
zorundadır. Kendi araştırmalarımıza göre Lion’lar 
deneyimden, tecrübe etmekten keyif aldıkları için 
Lion kalmaktalar. Kulüp aktivitelerini seviyorlar ve 
kulüp içerisinde kendilerini huzurlu hissediyorlar.

Beklemeyin, üyelik hedefi hayal edin ve kulübünüz 
için işe yarayacak bir harekat planı hazırlayın. 
Duyacağınız kükreme sizin kulübünüzün olacaktır.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG 
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Allie Stryker / Çeviri: Faruk Birsen 118-U / 1. Kesim Başkanı

Felaketlerin sık yaşandığı dünyamızda, dört yıl 
önce yaşanan bir deprem de hafızalardan silinebilir. 
Ama bu hikaye, felaket bölgesindekiler için farklıdır. 
Haiti’de 2010 yılının Ocak ayında meydana gelen 
depremde evlerini kaybetmiş pek çok insan hala 
çadırlarda yaşamakta.

Ama bu durumu gören ve yardım elini uzatanlar da 
vardı. LCIF, MD-111 Almanya Lion’ları ve bir Alman 
sivil toplum kuruluşu olan HELP, 600 Haitili aileyi 
çadırlardan kalıcı konutlara taşıdılar. Ayrıca LCIF, 
HELP ve ECHO (Avrupa Birliği İnsani Yardım 
Departmanı) ihtiyaç sahibi aileler için kalıcı evler ve 
tuvaletler inşa etmekte. 

Haiti depreminin yaralarını sarmak için Lion’lar, Lions 
kulüpleri ve yönetim çevreleri LCIF’e 6 milyon ABD 
doları bağışladılar. Lion’lar, depremzedelerin hayat-
larının normale dönmesi için yardım ettiler. Önemli 
katkı sağlayan kuruşlardan birisi olan HELP, felaketin 
etkilerini ortadan kaldırma ve ortaya çıkan ihtiyaçlar 
konusunda toplumları, toplulukları harekete geçirdi.

Haiti’de Lion’ların ve LCIF gönüllülerinin yardımına 
koştuğu binlerce depremzededen üçünü tanıtacağız 
size. Ama unutmayalım ki, LCIF şu an siz bu yazıyı 
okurken, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde 
- Filipinler’den Oklahoma’ya, Japonya’dan 
Hindistan’a - meydana gelen tüm felaketlerde yara 
sarmak için çabalayan Lion’lara da destek olmakta. 
Eğer siz de LCIF’e doğal felaketlerde kullanılmak 
üzere bağış yapmak isterseniz, lütfen www.lcif.
org/donate adresini ziyaret edin. Destekleriniz için 
teşekkür ederiz.

 Guirlande Jean-Baptiste

LCIF, Lions Haiti’ye Yardıma Devam Ediyor

Guirlande Jean-Baptiste 
Jean-Baptiste (37) deprem nedeniyle işini kaybetti 
ve iki çocuğuyla birlikte Camp Cospic’e taşınmak zo-
runda kaldı. Yeni iş bulmak zordu ama sonunda bir 
STK’da temizlik görevlisi olarak iş buldu. 

“Bu barınak benim için çok değerli” diyor; yeni 
evine yaklaşık bir yıl önce taşınan Jean-Baptiste. 
“Kendi evimi yapacak imkanım yoktu … Kamptaki 
şartlar iyi değildi. Çadır bizi yağmurdan, soğuktan 
ve sert rüzgarlardan korumuyordu. Orada yaşamak 
korkunçtu,  – hayal edin, iki çocukla – özellikle kasır-
ga sezonunda ve geçen yılki Isaac ve Sandy kasır-
galarını da yaşadığımız korkunç fırtınalar süresince… 
Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.”  

Louis Amalia
Louis Amalia (80) depremden sonra yerleştirildiği 
Camp Franck Hector’dan yeni evine Kasım 2012’de 
taşındı. 

“Depremden önce yaşadığım bölgede sabun ve bis-
küvi satıyordum. Kampta da bunu yapmaya devam 
ettim, ama çok zordu çünkü; depremde tüm mal-
zemelerim de yok olmuştu”  diyor kendi evinde ol-
maktan mutluluk duyan Amalia. “Kampta hiç yalnız 
kalamıyordunuz, küçük ve karanlık çadırınız dışında. 
Yaşınız ilerledikçe, kendinize ait zamana ve dinlene-
bileceğiniz sessiz bir mekana ihtiyacınız oluyor.” 

Jean Felix Rosélie
Dört çocuk annesi Rosélie (48) depremden sonra 
çocuklarıyla Camp Cospic’e yerleşti. Üç yıl boyunca, 
çok küçük, çok sıcak ve çok az koruma sağlayan bir 
çadırda yaşadılar. Rosélie ikinci el kıyafet satarak 
geçimini sağladı. Ailesi Kasım 2012’de yeni evlerine 
taşındı. 

“Bir yıl önce eşim öldü 
ve dört çocuğumla bir 
başıma kaldım. Çocuk-
larımın geleceklerinin 
yükünü tek başına 
omuzlarımda taşımanın 
üzüntüsüne katlanmak 
çok zordu” diyor.  “Yeni 
eve taşındığımız için çok 
mutluyum. Pencereden 
hava giriyor ve bize ait. 
Elbise satmayı bıraktım. 
Şu an evimde yaptığım 
soğuk içecek ve omlet 
satıyorum.” Jean Felix Rosélie
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Lion’ların Capiz’deki yardımları için Dumangas Limanı’na gelen malzeme sevkiyatı

Allie Stryker / Çeviri: Faruk Birsen 118-U / 1. Kesim Başkanı

Bazen kelimeler yetmez. 

Hayatta kalanlar diyorlar ki; “Eğer Filipinler’de 
meydana gelen Haiyan tayfununu yaşamadıysanız, 
o korkuyu, çaresizlik hissini ve ardından 
gelen umutsuzluğu anlayabilmeniz neredeyse 
imkansızdır.” Sonuçlarına bakıldığında da bu 
kadar güçlü bir tayfundan sonra birilerinin hayatta 
kaldığına inanmak gerçekten zor. 

“Özellikle Tacloban’da, manzara korkunç ve yürek 
parçalayıcı. Hiç bir binanın – okulların, kilisenin, 
alışveriş merkezlerinin, devlet binalarının – çatısı 
kalmamıştı. “Şehir pratikte hemen her şeyini 
kaybetti diyebiliriz” diyor Haiyan Tayfunu Yardım 
Komitesi üyesi ve MD 301 Filipinler’den Konsey 
Başkanı Em L. Ang, Filipinler’in en fazla zarar gören 
bölgesini ziyaretinden sonra. “Tüm köylerin yok 
olduğunu gördük. Kalanları tarif edebilecek bir söz 
bulamıyorum.”

Filipinler’de Yolanda Tayfunu olarak anılan Haiyan 
Tayfununun, ülkenin maruz kaldığı en şiddetli 
fırtına olduğu tahmin ediliyor. Sonuçlara ve yıkıma 
bakıldığında da böyle olduğunu tahmin etmek hiç 
de zor değil.

Haiyan Tayfununun Ardından Yardım Etmek 

Tayfunun yarattığı hasarla ilgili Filipinler’den ilk 
raporlar gelir gelmez, Lions Clubs International 
Foundation (LCIF), Filipin Lion’larına derhal 
yardımda kullanılmak üzere 130,000 $ bağış yolladı. 
Bu tutar çok kısa sürede, komşu ülkeler ve tüm 
dünya Lion’larından gelen bağışlarla 500,000$’a 
yükseltildi. Bir ay içerisinde LCIF bağışlarında 
ve çadırların, su arıtma ünitelerinin ya da seyyar 
tuvaletlerin nakliyesi dahil tüm ihtiyaçlar için toplam 
1,000,000 $ aşıldı. 

“En çok etkilenen bölgeleri ziyaret ettikten sonra, 
tayfunzedelerin çaresizliğini şimdi anlayabiliyor ve 
acılarını hissedebiliyorum. Kısa vadede, yiyeceğe, 
suya ve tıbbi malzemelere ihtiyaçları var. Sonrasında 
temizlik, tamirat ve yeniden inşaya ihtiyaçları olacak. 
Ve biz Lion’lar, her ihtiyaçları için yanlarında olacağız” 
diyor Ang. “Çadırlar ve seyyar tuvaletler tayfun 
mağdurlarına, Haiyan tarafından dağılan hayatlarını 
yeniden ve yavaş yavaş kurabilmeleri için bu aşamada 
çok gerekli… LCIF’e müteşekkiriz, yerel Lion’lara 
sağladıkları destekle mağdurlara yıkım ve enkazın 
kaldırılması konusunda daha etkin destek oluyorlar. 
Bu zor zamanda, vatandaşlarımıza sağladıkları tüm 
destekler için LCIF’e şükranlarımı sunuyorum.” 
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Barangay Liong’da, tayfundan köyleri yıkılanlara Lion’lar yol kenarında yardım dağıtıyorlar.

Roxas City’de herşeyini kaybedenlere Lion’lar 
yardımları kovalar içerisinde verdiler.

Filipinler’de 380 Lions kulübü ve 12,600 Lion var. 
En şiddetli hasara maruz kalan Cebu eyaletinin 
başkentinde dört ve en fazla yıkımın yaşandığı 
Tacloban kasabasında da bir kulüp var. Fırtına 
bittikten hemen sonra, yardım sağlamak için hemen 
çalışmalara başladılar. 

“Tüm dünya Lion’larının acil ve cesur destekleri 
ile çok gurur duydum” diyor LCIF Başkanı Wayne 
Madden. “Filipinler’i ziyaret ettiğimde, tayfunun 
meydana getirdiği hasarı gördüm. Filipinler’deki 
binalar ve toplum büyük hasar görmüştü ancak, 
Lion’ların ruhunu yıkamamıştı. Bu gibi anlar, 
Lion’ların hemen hepsinin merhametini, hizmet ve 
insani ihtiyaçlar için adanmışlığını gösterir bizlere…” 

Tayfunun etkileri tüm Filipinler’de yaşanıyor. “Ailem 
ve ben tayfundan doğrudan etkilenmemiş olsak bile 
bir şekilde bu yıkımı biz de yaşıyoruz” diyor Lion 
Lina Manacap. “Küçük ya da büyük, yardım eden 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizler mağdurların 
acılarını azalttınız. Ne kadar teşekkür etsem azdır.”

Yardımlar hakkında daha fazla bilgi almak için, LCIF 
web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bağış yapmak 
için web adresimiz www.lcif.org/donate. Filipinler 
Lion’larının çektiği fotoları görmek için Facebook’ta 
#LionsRelief  yazarak arama yapabilirsiniz.

T U R K E Y
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Sanaga nehrinin durgun alanları nehir körlüğünü yayan kara sinekler için uygun üreme alanlarıdır.

Mohama Tchatagba / Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG 

70’li yaşlarındaki dul bayan Claire Ngon Mongo 
25 yıldan fazladır kör. Gene de yağışlı bir ekim 
sabahında nehir körlüğü (onchocerciasis) 
toplantısına katılmak için bir yol bulmuş. 
Kamerun’un Metounga kasabasında doğan 
Mongo hızlı akan Sanaga ırmağının kenarında 
kurulu Edea kentinde yaşıyor. Nehir kenarlarında 
kurulan tüm küçük kentler gibi Edea da karasineğin 
ısırmalarından kaçamıyor. Bu küçük sinekle nehir 
körlüğüne sebep olan parazit bir insandan diğerine 
taşınıyor.

Onchocerciasis aşırı kaşınmaya ve göz hasarlarına 
yol açıyor. Bu hasarlar zaman içerisinde görüş 
kaybına ve kalıcı körlüğe dönüşebiliyor. 

Mongo tamamen kör ve teni de nehir körlüğünün 
bariz belirtisi olan Leopar derisi deseni ile kaplı. 
Nehir körlüğü tedavisi yaşadığı bölgeye gelmeden 
evvel kör olmuş. Mongo iyileşmeyecek olsa da bu 
bölgede yaşayan daha genç Kamerunlular için nehir 
körlüğü olmadan yaşamak için umut var.

Edea’da yaşayan 120.000 kişinin hemen hemen 
tamamı, LCIF fonları ile desteklenen bir SightFirst 
projesi olan ve 1995 den beri hizmet veren Nehir 
Körlüğü Kontrol projesinden haberdar. Kamerun 
da Lion’lar ve LCIF “ivermectin” içerikli bir ilaç 
yardımıyla nehir körlüğü kontrol altına almaya 
çalışıyorlar. Diğer sivil toplum kuruluşları da bu 

Kamerun’da Nehir Körlüğü (Onchocerciasis)

konuda yardımcı oluyor. Bu ilaç aynı zamanda 
sivrisineklerce bulaştırılan fil hastalığının 
kontrolünde de kullanılıyor.

Merck tarafından bağışlanan Mectizan™ ilacının 
1995-2012 yılları arasında Lions ve LCIF destekli 
dağıtımı ile program kapsamındaki bölgelerde nehir 
körlüğü önemli ölçüde azalmıştır. Kamerun’da ki altı 
bölgede 1987 de % 90 olan hastalanma oranı 2013 
yılında % 20 ye düşmüştür.

Bu başarı 5.8 milyon kişiyi kapsayan 36 milyon doz 
Mectizan™ dağıtımı ile mümkün olmuştur. Gene de 
salgının etkili olduğu bölgede yaşayanların % 20 si 
halen körlük tehdidi altındadır. 

“Işığı görmeyeli çok uzun zaman oldu. Halen 
görebilen ve para kazanabilen cömert insanlar 
sayesinde hayatta kalıyorum.” diyor Mongo, 
titreyen fakat kararlı bir ses tonuyla ve ekliyor, 
“Mectizan onların benim kaderimi yaşamasına 
engel oldu. Halen körlükten korunabilecekler için 
Mectizan’a ihtiyacımız var.”

SightFirst II kapyası süresince Lion’ların sağladığı 
fonlarla LCIF göznurunu koruma savaşında yerel 
Lion’lara büyük destek vermiştir. Lions halen 
planlama, izleme, toplumu bilinçlendirme ve 
harekete geçiren kampanyalarda görev almakta, 
aynı zamanda Kamerun’da nehir körlüğü tedavisini 
teşvik edecek hukuki destekleri sağlamaktadır.
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DENETLEME
1.    Hem ULKB hem de LCIF için, 30 Haziran 2013 de 

biten çalışma dönemini kapsayan finans raporları 
onaylandı.

TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER KOMİTESİ
1. 317-E (Hindistan) Yönetim Çevresi ile ilgili çeşitli 

idari kararlar.
2. Yönetim Kuralları Elkitabı Bölüm XV Paragraf 

L.2. nin diğer bölümlerle uyumluluk için revize 
edilmesine,

3. Yönetim Kuralları Elkitabı Bölüm VII Ek E nin 
güncel şartlara uyumluluk için revize edilmesine,

4. Yönetim Kuralları Elkitabı Bölüm XV Paragraf A. 1 
.c nin isim hakkı kuralları gereği revize edilmesine,

5. Yönetim Kuralları Elkitabı Bölüm VII Ek B de yer 
alan Kulüp Uyuşmazlık Prosedürünün, herhangi 
bir uyuşmazlıkta atanan arabulucuya yapılan 
itirazda Genel Yönetmen takımının oy çokluğu 
ile bir başka arabulucu atayabilmesine olanak 
sağlayacak şekilde revize edilmesine,

KONVANSİYON KOMİTESİ
1.    Toronto Konvansiyonuna katılan ve herhangi 

bir başka kanalla harcırah almayan Belgeler 
Komitesi üyelerinin harcırahlarının belirlenmesi. 

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP İŞLEMLERİ KOMİTESİ
1. Somali ve Güney Sudan Cumhuriyeti’ne 

koordinatör Lion olarak atananları 2013-14 
hizmet yılının kalan süresince de görevlerine 
devam etmelerine,

2. Çeşitli Yönetim Çevreleri tarafından verilen 
yeniden yapılanma önerilerinin kabulüne,

3. Kesim ve Bölge başkanlarının da Yönetim Çevresi 
GMT, GLT takımı üyesi olabilmeleri için Yönetim 
Kuralları Elkitabı Bölüm IX e ek yapılmasına,

FİNANS ve GENEL MERKEZ YÖNETİMİ
1.    Çeşitli yönetsel kararlar,
2.   Artışları ile beraber 2013-2014 bütçesi 1. Çeyrek 

tahminlerinin onaylanması. 
3. Mali görevli Geçmiş Dönem Uluslararası Direktör 

Octavio a.Botello Fernandez’in Ekim 2012 
tarihinde ölümü ile görevinin sona ermesinin 
onaylanmasına ve kanuni gereklilik kalmadığı için 
yerine yeni bir atama yapılmamasına,

LCIF
1. Genel Yönetmenler için LCIF fonlarını geliştirme 

ödül kriterlerini dahil edebilmek için LCIF 
Operasyon ve Politika Elkitabına ek yapılmasına,

2. Standart fon alt limitinin 7.500 Amerikan 
Dolarına çıkarılmasına, 

3. Toplamda 2,443,541 ABD dolarlık 51 adet 
Standard, Uluslararası Destek ve Core 4 
bağışlarının onaylanmasına, 

4. Lions-Özel Olimpiyatlar 2014 bütçesi için 
1,321,400 ABD dolarlık Core-4 fonunun 
onaylanmasına, 

5. Çeşitli yönetsel kararlar.

LİDERLİK KOMİTESİ
1. 2014 Toronto Kanada Konvansiyonu Seçilmiş 

Genel Yönetmenler Semineri planlama ve 
içeriğinin onaylanmasına.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Afrika, Japonya ve ABD için geliştirilen pilot 

uygulamaların onaylanmasına,
2. Sürekliliği olan yeni kulüpler kazanmak amacıyla, bir 

yönetim çevresinde 10 ya da daha fazla yeni kulüp 
kuruluşunda GMT Alan Liderinin onayının alınması 
yönünde (1 Temmuzdan 31 Aralığa kadar) Yönetim 
Kurulu politikalarında revizyon yapılmasına,

3. Kulüp Üyelik Direktörü ünvanının Kulüp Üyelik 
Komitesi Başkanı olarak değiştirilmesine,

4. Çeşitli idari kararlar. 

HALKLA İLŞKİLER KOMİTESİ
1.    2014-15 mali yılından itibaren, çevrimiçi reklam 

için fon başvurusunda bulunan Yönetim 
Çevrelerine öncelik verilmesine,

2. ULKB protokol sıralamasında 24. sırada yer alan 
Komite Başkanları ve Koordinatörler arasına LCIF 
koordinatörlerinin de ilave edilmesine,

3.  LION dergisi fonlarının önceden onay alınması 
şartı ile dergi yayını dışındaki amaçlarla da 
kullanılabilmesine,

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ
1.  Leo Evan Jenkis’in 2012-2013 “Yılın Leosu” 

ödülünü kazandığına,
2.  Yılın Leosu ödülüne aday gösterirken gereken 

onay/imza adedinin azaltılması için gerekli 
revizyonların yapılmasına. Adayın Leo Kulüp 
danışmanı ve Çoğul Yönetim Çevresi Komite 
Başkanının imzası yeterli olacak.

Uluslararası Yönetim Kurulu Toplantı Özeti
Port Douglas, Avustralya 6 – 10 Ekim, 2013
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Lion ve Leo Dostlarım,

Dönem Genel Yönetmenlerimize; işbirlikleri, 
paylaşımları ve etkin liderlikleri için teşekkür ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. Genel Yönetmenler 
Konseyi olarak Türk Lions’u için çalışmalarımız 
geçen sekiz ayda olduğu gibi kalan dört ay içinde de 
artarak devam edecektir.

Yönetim Çevrelerimiz Kulüpleri çok iyi bir dönem 
geçirmekte ve birbiri ardına etkin hizmetler 
üretmektedirler. Kulüp Başkanlarımız ve Değerli 
Üyelerine, Türk Lions’una katkıları için Genel 
Yönetmenler Konseyimiz adına teşekkür ediyor ve 
başarılarının artarak devamını temenni ediyorum.

Değerli Lion ve Leo’lar,

Sizlere bu yazımda Lions Enstitümüzden (LE) 
bahsetmek istiyorum. LE kurulduğu yıldan itibaren 
yaptığı başarılı çalışmalarla bugün Türk Lions’u 
içerisinde vazgeçilemez bir kurumsal yapıya 
ulaşmıştır, emeği geçenleri tebrik eder, kutlarım.

Bu kurumsal yapıya ulaşmanın en önemli 
etkenlerinden biri de, LE Yönetmeliğimizde yer alan 
ve aşağıda sıralanan çalışma hedefleri ve amaçlarına 
bağlılıktır. 

a) Tüm Yönetim Çevrelerinde eğitim ve liderlik 
programlarında içerik birliğinin sağlanması için 
çalışmalar yapılması, 

b) Çoğul Yönetim Çevresi ölçeğinde, eğitim sunum 
ve dökümanlarının tek elden hazırlanması, 
güncelleştirilmesi, geliştirilmesi, arşivlenmesi 
ve ortak kullanıma sunulması ve Yönetim 
Çevrelerinde uygulanmalarının sağlanması ve 
takip edilmesi, 

c) Uluslararası Lions’un yayınlarının ve eğitim 
materyallerinin tercüme edilmesi ve 
yayınlanması,

ç) Çoğul Yönetim Çevresi bazında Lion ve Leo’lar 
için birlikte veya ayrı ayrı eğitim programlarının 
ve eğitim kamplarının düzenlenmesi,

d)  Çoğul Yönetim Çevresi bazında eğitmen 
eğitimleri düzenleyerek eğitmen havuzu 
oluşturulması, 

e)  Çoğul Yönetim Çevresinin tüm birimlerinde 
uygulama birliğinin alt yapısının oluşturulması 
için bilgilendirme eğitimlerinin hazırlanması,

f) Türk Lions’unun saygınlığının arttırılmasına 
yönelik olarak içe ve dışa yönelik yetişkin eğitim 
programları geliştirilmesi, 

g)  Türk Lions’unun misyonu ve vizyonu 
doğrultusunda gereken tüm çalışmaların 
yapılması, 

ğ)   Türk Lions’u tarafından düzenlenecek beyin 
fırtınası, atölye çalışması, seminer, sempozyum 
ve konferansların organizasyonlarının yapılması, 
gündemin hazırlanarak

Konsey’e sunulması, içeriğin belirlenmesi, vb 
çalışmalarının yapılması.  

Lion ve Leo Dostlar,
LE’nin bugünkü mükemmel durumuna gelmesi için 
geçmiş dönemlerde görev yapan tüm dostlarımıza 
ve bu dönem Türk Lions’u için beklentilerden de 
fazlasını sunan Lions Enstitüsü Başkanı ve Ekibine 
tüm çalışmaları için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Mehmet YAMAN
MD 118 Konsey Başkanı / 2013-2014
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Aziz Atamız Mustafa Kemal Atatürk,

Türk Lion ve Leo’ları olarak bizler, her zaman 
olduğu gibi hiç bitmeyecek sevgimizi ve 
bağlılığımızı göstermek için bir kez daha 

huzurunuzdayız.

Biliyorsunuz ki, asıl bulunduğunuz yer; bizlere 
emanet ettiğiniz laik, demokratik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetimizi korumak ve 
kollamak için çarpan kalplerimizdir.

Size inanan kahraman insanlarla birlikte kurtarıcısı 
ve kurucusu olduğunuz güzel ülkemize sizin ve 
devrimlerinizin getirdiği kazanımların ne kadar 
önemli olduğu ve kaybedilmesinin geriye dönüş 
olacağı bilinciyle yaşadığımızı ve eserinize sahip 
çıkarak, gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için 
çalışacağımızı bilmenizi isteriz.

Aziz Atamız, 

Biliniz ki, yurdumuzun dört bir tarafından, size 
sevgilerini göstermek için gelen, Lion ve Leo’lar,  
Türk İstiklal ve Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etmenin birinci vazifeleri olduğu inancıyla 
yaşamaktadırlar.

Size olan bağlılığımızı yüksek huzurunuzda bir kez 
daha yenilerken, mahzun ama azim dolu en içten 
duygularımızla minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Lion’ları Ata’nın Huzurunda

Türkiye Lions Kulüpleri Konfederasyonu

Başkanı Mehmet Yaman, 

Federasyon Başkanları

Füsun Kantemir, Bülent Şen, Ziya Nazlı

Ayşe Gülten Öztürk, Necati Yılmaz, Selva Ülgen
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Ankara Çukurca Lions Kulübü 
olarak bir hayal kurduk; 
Dünyada ve Türkiye’de Lions’un kurucuları  
olan  Melvin Jones ve Ord. Prof. Fahrettin 
Kerim Gökay’ın doğum günlerinin tam ortasına 
gelen tarihte ( 12 Ocak 2014 ) bizim olan 
duayenlerimizin deneyimlerinden neden biz Lion’lar 
yararlanmayalım? 

İlk kez gerçekleşen panelde:

Neden Lions?

Türkiye’de 50. Yılını kutlarken sağlam adımlar ile 
bugüne getiren Lions Felsefesi nedir?

Lions’da yazılı olmayan kurallar var mıdır? Ne kadar 
önemlidir? Ve protokol kuralları yeterince biliniyor 
mu?

Lions bir  kişisel gelişim modeli midir?

Lions toplumla iletişimde ne kadar başarılı?

Lions ve liderlik? İyi bir lider mi iyi bir lion olur? 
Yoksa iyi bir lion mu lider olur?

Ve Leolarımız 

Bütün bu sorulara cevap bulduğumuz panelde 
görüldü ki dönemlerine ait anlattıkları  anılar 
deneyimler  projeler  yeni pek çok projenin ilham 
kaynağı olmaya adaydı. 

Panel iki oturumda gerçekleşirken 2. Oturumda ‘ 
geçmiş zaman olur ki’ dendi.

Onur kurulu üyelerimizin deneyimleri ile birlikte 
duygu yüklü bir o kadar içten anılar salondaki tüm 
konukları sardı. 

İlk kez gerçekleşen panelin kitap haline getirilerek 
daha çok kitlelere ulaşması planlandı.

Panel sonunda  Lions ailesine katılan genç Lion’lar 
içinde bulundukları örgütlenmenin büyüklüğünü ve 
dahası ne büyük emekler ile bugünlere gelindiğini 
bir kez daha görme şansı elde ettiler.

Esin Özçelik / 118-U Çukurca Lions Kulübü Başkanı

50. Yılda Liderlerimiz Lions’u Anlattı
T U R K E Y
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LİDERLERİMİZDEN ALINTILAR

Danyal Kubin 

Üç şey çok önemli; etki, yaratılan değer ve süreklilik. 
Bu üçünü sağladığınız anda Lions’un önünde, Türk 
Lions’unun önünde hiçbir kuvvet duramaz. Ben 
buna yürekten inanıyorum.

Ender Sakintuna 

Lions’un pozitif düşüncesinde bu düşüncelerin 
ötesine geçen bir yaşam felsefesi vardır. Bu yaşam 
felsefesinde insan dostluğunun ve sevgisinin 
zevkinden yaralanmak, insan ilişkilerinde sevgi 
prensibini esas almak, başkasının yaşantısını 
yüceltecek davranışlarda bulunmak, doğayı 
korumak gibi hayatın manasını çeşitli aktivitelerle 
zenginleştirmek vardır. Bu özellikleri törel 
ilkelerimize de bireyin davranış biçimleri tarifleyen 
ifadelerde bulmak mümkündür

Osman Hanağası

Lions’u asıl yaşatan örf adet teamül diyebileceğimiz 
yazılı olmayan kurallardır. Çünkü Lions’un 
kendine özgü manevi kuralları vardır. Bizim 
diğer topluluklardan ayıran en büyük özelliğimiz 

protokolümüz hitap şeklimiz hatta kılık kıyafete 
gösterdiğimiz özendir.

Yaşar ateşoğlu

Kişisel gelişim ve Lions’u bir araya getirdiğimiz 
zaman, bir güzellik yaşıyoruz. Önce Lions beni 
değiştirdi ben bir kişiyi daha değiştirdim.

Lions da ikinci sözcüğümüz anlayış. Anlayışla 
davranırsanız, ama bilinçli bir anlayışla durumun 
değiştiğini görüyorum.

Lions bir gönüllüler örgütü, evvela sizin inanmanız 
lazım, gönlünüzün sizde olması lazım, sizin 
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gönlünüzün burda olması lazım… Öyle olunca da bu 
işlerin çok keyifli olacağını düşünüyorum.

Erdem Baylan 

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının içerisinde 
tamamı dahil, çağdaş yaşamı destekleme dahil, 
akıllara ilk gelen sayılı  her türlü sivil toplum 
kuruluşları içerisinde basın yayın organları içerisinde 
en fazla yer alan Lion’lardır. sosyal medya.. 
teknolojinin geliştiği yöntemlerde Sosyal medya 
toplumla ilişki için, halkla ilişki için çok önemli bir 
yol. Bunu sevgili Leolarımız, gençlerimiz çok iyi 
başarıyorlar

Çağatay Tiritoğlu 

Çok yalın haliyle düşündüğümüz zaman liderlik 
aslında diğerlerini ortak hedefe yönlenmek üzere 
etkilemek ve onları götürmektir. Aslı kısaca bu 
liderlik bu.

Doğuştan gelen kabiliyetlerinizi eğitimle öğretimle 
ve diğer sizi destekleyen sizi yönlendiren diğer 
insanlarla beraber oluşturduğunuz bir kavramdır  
liderlik.

Bireysel olarak hepimiz birer gönüllü insanız 
ama, liderlerimizin sayesinde ortak hedeflerimize 
yönleniyoruz.

Hüsamettin Ocak 

Leo’lar sadece bizim geleceğimiz değil,  kendileri 
için çevremizdeki, gençler için, yaşanması 
gereken, olması gereken bir olgu. Evrensel olarak, 
Uluslararasının, Leo’nun amacı başlığı altında 
vermiş olduğu açıklaması şu; Gençlere yerel, 
ulusal ve uluslararası toplumun sorumlu üyeleri 
olarak bireysel kalkınma, ortak kalkınma için fırsat 
yaratmaktır. Lions’un bir aktivitesidir.

Lions’un bir komitesidir. Bundan güzel, bundan 
değerli, kalıcı aktivite olabilir mi çevremizdeki 
gençler için.
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Değerli Lions Ailemiz,
Uluslararası Lions MD 118 – Konfederasyonu 30. Ulusal 
Konvansiyonu 118-R Yönetim Çevremizde, Bahar Lions 
Kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Lions’un insanseverliğin çağdaş ve evrensel ülküsünde, 
hizmette, başarıda ve sevgide en anlamlı birlikteliği 
yaşayacağımız konvansiyonumuzu sizlerle paylaşmanın 
onur ve mutluğunu yaşayacağız.

Sayın Genel Yönetmenimiz Ziya Nazlı ve Bahar Lions 
Kulübümüz, Konvansiyon Komitesi üyeleri ile sizlere 
yakışan bir Ulusal Konvansiyonu en güzel bir şekilde gerçekleştirmek çabası içindeyiz.

9-10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ulusal Konvansiyonumuzun merkezi olan  “Radisson Blu 
- Hotel Resort” oteli ile tüm değerlendirmeler yapılmış ve sizleri en iyi şekilde ağırlamak üzere tüm anlaşmalar 
yapılmış ve organizasyon şirketi olarak “Dİ-AR turizm” ve Konsey Başkanımız Mehmet Yaman ile protokol 
imzalanmıştır. Şimdi gözlerimiz sizlerin yolunu gözlemektedir.

Sizlerden beklediğimiz, sizleri en iyi şekilde konuk edebilmek ve hazırlıkları eksiksiz tamamlayabilmek için 
rezervasyonlarınızı en kısa zamanda, mümkünse 20 NİSAN tarihine yapmanız önemle rica olunur.

Otel Konaklama Ücretleri; 

Tam pansiyon plus konaklama (açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri- 1 ad. Meşrubat, günde iki kez 
kurabiyeli kahve molası), internet, açık ve kapalı havuzlar, fitness center,                                 

Odada tek kişi 320,00 TL/kişi, Odada iki kişi 220,00 TL /kişi, Odada 3.kişi 200.-TL/kişi, Gala yemeği 100.- TL /kişi 
Günlük katılım (öğle yemeği ve 2 ad. Kahve ikramı) 100,00 TL/kişi, Gala yemeği 120.- TL/kişi olarak, 

Opsiyonel SAKIZ adası turu için vize ve geçerli pasaport zorunluluğu vardır. Mevcut Shengen vizesi ile 
yeşil pasaportlar vizeye tabi değildir, bulunduğunuz ilden vize alabileceğiniz turizm acentası vasıtası ile 
alabilirsiniz. Bu tür işlemler için Dİ-AR organizasyon firmasına 15 gün önceden başvuruda bulunmanız 
önemlidir. Konvansiyon ve ezervasyon ile ilgili www.Lionsturkiye.org web sitemize konmuştur.  Ana 
sayfadaki logonun üzerine tıklayarak özel bölüme gitmek ve “30. Lionskonvansiyon” bölümünde bulmak 
mümkündür. ve Dİ-AR TURİZM;  http://www.cbctravel.com.tr/Tour_Detail.aspx?syprdky=3_0_28_1_0 
linki ve handetoptan@di-ar.com  mail adreslerinden indirilebilir ve işlem yapabiirsiniz.

Lions Saygı ve Sevgilerimle.
Hüseyin BOYACI / (PDG) Ulusal Konvansiyon Kom. Bşk
 
İletişim:                                                                                                                                                                                     
Hüseyin BOYACI (PDG) Ulusal Konv. Komisyon Başkanı Tel: 0532 789 21 48
Dr. Ender TUKAY Konsey Sekreteri Tel: 0532 231 84 86
Gülbeniz YAMANER Konv. Komitesi Sekreteri Tel: 0533 324 88 58                                                                                           
Dİ-AR Turizm  İrtibat tel: 0 232 464 71 86 pbx                                                                                                                

Çeşme’nin Mavi’sinde Buluşalım...
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Adınız  ve  Soyadınız
T.C. Kimlik No
Tarih
Yönetim Çevreniz
Yönetim Çevresi Göreviniz
Kulübünüz
Kulüp Göreviniz
E-mail
Telefon       /Cep Telefonu
Varsa Oda Arkadaşı Adı ve Soyadı
Oda Arkadaşı T.C Kimlik No
Varsa III.Kişi Oda Arkadaşı Adı ve 
Soyadı
Oda Arkadaşı III.Kişi T.C Kimlik No

08.May 09.May 10.May 11.May
SINGLE  ODA (Tek Kişilik)

DOUBLE ODA(2 Kişilik Oda)
TRPL ODA (3 Kişilik Oda)

GALA  KATILIMI (EKSTRA)
GALA KATILIMI FİYAT 

TRANSFER EKSTRA (İSTENİYORSA)
HAVAYOLU İSE DOLDURUNUZ

TOPLAM BEDEL 

AKBANK CUMHURİYET BULVARI 
ŞUBESİ  (TL HESABI)

AKBANK CUMHURİYET BULVARI 
ŞUBESİ  (EURO HESABI)

http://www.cbctravel.com.tr/Tour_Detail.aspx?syprdky=3_0_28_1_0

CVC /GÜVENLİK NUMARASI (KARTIN ARKASINDAKİ SON 3 RAKAM)

FATURA ADRESİ

TARİH VE İMZANIZ

*Bu belge ile birlikte Kimlik Fotokopinizi, Banka Dekontu veya Kredi Kartı Fotokopinizi  0 232 464 71 88'e faks ile veya handetoptan@di-ar.com adresine 
mail olarak yollamanızı önemle rica ederiz.

REZERVASYON İPTAL KOŞULLARI :Toplam Ödemenin Organizasyon başlangıç tarihinden  60-90 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde  Sözleşme ile 
belirlenmiş hizmetlerin % 50 (elli)si, 60-30 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde                 % 75 (yetmişbeş)i, 30-0 gün öncesine kadar yapılacak 
iptallerde %100'(yüz)ü, No-Show olarak uygulanacaktır. Toplam Bedelin tamamı yanar, iade yapılmaz.

30. Ulusal Konvansiyon katılım formumuza 
www.lionskonvansiyon2014.com sitesinden de ulaşabilirsiniz.

*Yukarıda miktarı ve gerekçesi belirtilmiş tutarın,  Dİ-AR TURİZM SAN.ve TİCARET A.Ş. tarafından detayını verdiğim kredi kartımdan alınmasını kabul ve 
taahhüt ediyorum.  

 ÖDEME ŞEKLİ                                                      Banka Transferi (      )                  Kredi Kartı (      )
TOPLAM TL BEDEL  (RAKAM VE YAZI İLE)

KREDİ KARTI TİPİ (MASTER / VISA) 

KREDİ KARTI NUMARASI 

KREDİ KARTI SON KULLANMA TARİHİ (AY / YIL) 

ORGANİZASYON  SEYAHAT ACENTASI                                                                                                                                                                                              Dİ-AR 
TURİZM SAN.ve TİC.A.Ş. ADINA KAYITLI TL. BANKA HESAP NO.LARI

ŞUBE KODU:347 IBAN HESAP NO   :TR76 0004 6003 4788 8000 0447 63

ŞUBE KODU:347 IBAN HESAP NO   :TR92 0004 6003 4703 6000 0457 98

EVET (    )            HAYIR     (    )
HAVAYOLU    (       )                             DİĞER (     )                 
GELİŞ TARİHİ :                         HAVAYOLU İSMİ:            NEREDEN(ŞEHİR) :                SAAT(KALKIŞ):
AYRILIŞ TARİHİ :                     HAVAYOLU İSMİ:            NEREDEN(ŞEHİR) :                SAAT(KALKIŞ):

SAKIZ ADASI TURU (EKSTRA) 240,00 TL (KİŞİ BAŞI)
EVET (    )           HAYIR     (    )           KİŞİ (    )

KONAKLAMA  ÜCRETİ

EVET (    )                  HAYIR     (    )           KİŞİ (   )    

ULAŞIM DETAYLARI (EKSTRA ) TALEBE GÖRE BİLDİRİLECEK

KAYIT FORMU



Şiir Köşesi
Jale Eren 

SEVGİ

Bunun üzerine Almitra, ‘’Bize sevgiden bahset’’ dedi
Ve o başını kaldırdı, insanlara baktı
Üzerlerine sinen derin dinginliği duyumsadı

Ve yüksek bir sesle konuşmaya başladı:

‘’Sevgi sizi çağırınca, onu takip edin
Yolları sarp ve dik olsa da...

Ve kanatları açıldığında, bırakın kendinizi
Telekleri arasında saklı kılıç, sizi yaralasa da...

Ve sizinle konuştuğunda, ona inanın
Kuzey rüzgarının bir bahçeyi harap edişi gibi
Sesi tüm hayallerinizi darmadağın etse de...

Çünkü sevgi sizi yücelttiği gibi, çarmıha da gerer
Sizi büyüttüğü ölçüde, budayabilir de...

En yükseklere uzanıp Güneş’le
titreşen en hassas dallarınızı okşasa da
köklerinize de inecek ve onları sarsacaktır
Toprağa tutunmaya çalıştıklarında...

Mısır biçen dişliler gibi sizi kendine çeker
Çıplak bırakana kadar döver, harmanlar
Kabuklarınızı, çöplerinizi ayıklar, eler.

Bembeyaz olana kadar öğütür sizi
Esnekleşene kadar yoğurur
Ve Tanrı’nın İlahi sofrasına ekmek olasınız diye
Sizi kendi kutsal ateşine savurur...

Sevgi bütün bunları
Kalbinizin sırlarını bulasınız diye yapar
Ve bu biliş, Hayat’ın kalbinin bir cüzünü yaratır...

Sevgi hiç bir şey sunmaz, sadece kendisini
Hiç bir şey kabul etmez, kendinde olandan gayrı...

Sevgi sahip çıkmaz, sahiplenilmez de
Çünkü sevgi, sevgi için yeterlidir tümüyle...

Sevdiğinizde, ‘’Tanrı benim kalbimde’’ yerine
Şöyle deyin ‘’Ben kalbindeyim Tanrı’nın...’’

Ve sanmayın yön verebilirsiniz sevginin akışına
Çünkü sevgi, yolunu kendi çizer sizi değer 
bulduğunda...

Sevgi bir şey istemez, tamamlanmaktan başka...

Fakat seviyorsanız ve ihtiyaçların arzuları varsa
Bırakın bunlar sizin de arzularınız olsun...

Erimek ve akmak, geceye şarkılar sunan
bir dere misali
Şefkatin fazlasının verdiği acıyı bilip
Kendi sevgi anlayışıyla yaralanmak
Ve kanamak, yine de istekle ve coşkuyla...

Şafak vakti kanatlanmış bir gönülle uyanmak
Ve bir sevgi gününe daha, teşekkürle uzanmak...

Sessizce çekilmek öğle vakti, sevginin vecdini duymak
Akşamın çöküşüyle de, eve huzurla dönmek
Ve uyumak, kalbinde sevgiliye bir dua
Ve dudaklarında bir şükür şarkısıyla...’’

HALİL CİBRAN

BARIŞA GİDEN BİR YOL YOKTUR, BARIŞIN KENDİSİ BİR YOLDUR!

MAHATMA GANDHİ
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İSPANYA
Sanat

Necla Tuğcu / 118-U Ümitköy Kulübü 

İmge olarak kafamda İspanya; geçmişten gelen 
sınıfsal farklılıklar krallar, gösteriş, şöhret, şövalyeler, 
efsaneler, ole naraları, kırmızılar, dansçılar ve siyah 

boğalar. Kuşkusuz, bir çırpıda ya da birkaç satırda 
anlatılamayacak değerlendirilemeyecek eski ülke.  

Geçtiğimiz ekim ayında, kıymetli insanların olduğu bir 
grupla doyurucu bir Endülüs gezisine katıldım.

Bir zamanlar kralların büyük zevkle seyrettiği o 
günlerden süregelen bu vahşet insanlığın vicdani 
duygularına iyi ki günümüzde yenik düşmüş,  Madrid 
de “Las Ventas” denen boğa katliamlarının yapıldığı 
daha doğrusu öldürme yarışmalarının çılgınca yapıldığı 
arena, en ünlü boğa güreşçilerinin heykeli!.. Saygıdeğer 
mi bilmiyorum, hem sev hem öldür tarzında!..  Kent 
girişlerinde ki devasa boğa heykelleri matador ve boğa 
objelerinin onlarcası bu geleneğin tanıkları.

Osmanlıyla askeri ve islam, hıristiyan din çatışmalarına 
rağmen camiler, kiliseler mimari olarak birbirlerinden 
etkilenmiş, aşina olmuş,  benzeşmişler, bu kuşatıcı  
illüzyonun  bir çok mimari  yapıya empoze edilmiş 
olduğu ülkeye yabancı olmama gibi bir algı yaşatıyor 
insana, bu kadar eski yapılar kendi saklılığında 
ölmemişler, tahrip edip yok edilmemişler, hıristiyan 
estetiğinin koruyucu etkisi olsa gerek. 

İspanya kral ressamı ve kültürel ikonu “Diego 
Velasquez” in hala kurgusu çözümlenmemiş tablosu, 
“Lasmeninas”. Eserini ayna yansıması ile ayrımcılık 
politikasını, seyredene akıl yönettiren gerçekliği 
sunarak, sorununu anlatmaya çalıştığı o ünlü eseri. 

İspanya saray ortamını  ve saray kültürünü o anları 
tüm dehasıyla eserinin derinliklerinde saflığı, şeytanlığı 
izleyenine sezdirebilmiş ve yansıtabilmiş. Saray 
halkının onlarca portresini sarayın anlaşmalı-maaşlı 
ressamı icracı olarak üretmiş,  özellikle portrelerindeki 
duygu durumlarına sanat estetiğini katma gibi kaygısı 
olmamış, zorunlu bir ressam olarak saray halkını 
öylesine resmetmiş ki ancak, kıyafetlerindeki ihtişamla 
dönemin önemli bir şahsiyetidir diye düşündürüyor. 
İnsafsız, hırs, açgözlülük, evrensel insani durumları 
sindirmiş bu portrelere… değiştiremediği gerçekler 
haz ve bilinçaltıyla resmetmiş kendini beğenmişlikle 
inadına bir çok eserini de imzalamamış. 

İspanyanın zayıf noktası trajik engizisyon ve 
mutlakiyetci rejimi kendi tarihleri boyunca sanatta 
yaratıcı eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuş 
kralların, iç barışı sağlamak için halkına yaptığı baskı, 

zorba, zulüm, kıyım ve savaşlar müzelerden taşan 
zamanın gerisine götüren tarihin belgesi gibi aksiyon, 
kaos, kabus resimler. Prado Müzesin de Rubensler, 
Botticelli, Caravaggio eserleri ve Goya’nın muhteşem 
tabloları, savaş felaketleri gerçeği körleştirmeden acı 
çeken, ürkütücü, zorba duyguları yansıtan o nedenle 
yok edişin, ölümün kol gezdiği, kayboluşun gerçeğini 
gösteren devasa eserler. 

 Bütün bu kötülükleri yok etmeyi hayal eden tarihin 
ünlü şövalyesi Cervantes’in Don Kişotun’nun  cana 
yakın heykeli. Rossini’nin besteler ürettiği harika kent 
Sevilla.

Bir İspanyol olan Picasso, 1937’de İspanya iç savaşını 
ve cumhuriyete bağlılığını ifade eden  3.51x7.82 m.  
boyutlarındaki  “Guernica”sı  savaşın soğuk gerçeğini   
siyahın, grinin tüm tonları ile ölüm içeren duygusunu  
o kadar güzel yansıtmış ki son derece etkileyici, ulusal 
felaketi anımsatan  bu eseri  ne var ki uzun yıllar 
ülkesi dışında  Museum of Modern Art New York da 
sergilenmiş, 1981 den bu yana kendi ülkesi şimdi ünlü 
Reina Sofia müzesinde sergilenmekte. Seyrettiğim 
bu eser mücadeleci, tedirgin eden dönemine kayıtsız 
kalmamış öfkeli. Tarihin geçmiş yüzünü bu müzelerde 
sanatın propagandacı gerçeğini, sanatçının geleceğe 
bir pencere, insani değerlerin temelinin özgürlük 
düşkünlüğü, uygarlığın birikim  olduğu gerçeğini 
mazeretsiz kabul ediyor insan. 

Geçmiş tarihleri savaşçı, sömürgeci, Amerikan 
Yerlilerini köleleştiren, altın tutkunu, serüvenci toplum 
ve ünlü kaşif  Kristof  Klolomb’un ülkesi.

Çokça siyasi ve sınıf çatışmaları yaşayan bu devlet, 
kendi sınırları içinde kastlara (sınıflara) ayrılmış, 16- 
17 özerk bölgeyle becermekte oldukları demokrasi 
çeşitliliğiyle çoğunluğun sınırsız gücünü gösteriyor. 
Eski kentleri, müzeleri, galerileri,  köyleriyle korudukları 
insan eksenli sanat eserleriyle gönlümdeki hümanizmin 
(insanlık) duygumu dengelemeye çalışıyorum. Azıcık 
zamanla gerçekleştirdiğim bu gezide çağdaş-modern 
sanatın yansımalarını galerilerde, yaşayan sanatın ise 
yaşam alanlarındaki yansımalarını inkarsız, sansürsüz, 
müstehcenin kabulünü ve ayırt etmeden yaşama 
katılışını, çağa yabancı kalmanın hoyratça infaz 
etmenin, toplumsal temeli sorgulayarak, coğrafyanın 
önemini ön plana çıkarmanın, iffetlilik olgusunu 
içselleştirerek, kaygıya dönüştürmenin insana bu 
yüzyılında işe yaramayacağını düşündürüyor.
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Tarihçe ve Amaçlar:

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı 8 Nisan  1994 tarihinde 
Ankara’da 118-U  yönetim çevresi Lion’larının girişimi 
ile kurulmuştur. Kuruluş döneminde “Başkent 
Hizmet Vakfı” adıyla çalışmalarına başlayan vakıf, 
ilerleyen tarihlerde tüzük  değişikliği yaparak, “Lions 
Eğitim ve Hizmet Vakfı”  ismini almıştır.

Lions Eğitim ve ve Hizmet vakfımızın tüzüğünde  
belirtilen amaçları, Lions’un evrensel amaçları ile 
uyum içerisindedir. Tüzükte madde başlıkları ile 
sıralanmış amaçlarımız: 

a) Mahalli, Mülki İdare ve Belediyeler ile ortak 
hizmet projeleri yapmak ,

b) Lions Kulüplerinin düzenledikleri hizmet 
projesini realize etmek,

c) Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

d)  Uyuşturucu ile mücadele etme,rehabilitasyon 
hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak,

e) Tarih ve kültür varlıklarını koruma hususunda 
hizmette bulunmak,

f)  Beceri kazandırma konusunda çalışmalar 
sürdürmek,

g) Lions kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı 
sağlayacak yer temin etmek,

h) Sağlık hizmetleri sağlamak, 

ı) Eğitim amaçlı hizmet projelerini realize etmek 
ve burs vermek,

i)  Doğal afetlerde yardımcı olmak şeklinde 
sıralanabilir.

Faaliyetlerimiz:

Beceri kazandırma kursları,Ankara İncek mevkiinde 
gerçekleştirilen Lions Hatıra ormanı,üniversitelerle 
ortaklaşa düzenlenen farkındalık yaratma 
çalışmaları, Van depremi sonrası verilen katkılar, 
beceri kazandırma kursları,  genel kurulda kabul 
edilmiş burslar yönetmeliği esasları dahilinde 
71 öğrenciye vermekte olduğumuz burs ile 
faaliyetlerimiz sürmektedir.

 Vakfımızın amaçları içerisinde yer alan “Lions 
kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak 
yer temin etme” maddesinin karşılığı olarak; 
Ankara’da Dikmen semtinde 1008 m2 kullanım 
alanlı iskan raporu alınmış 4 katlı müstakil hizmet 
binasının tamamı Lion’ların katkısı ile yapılmıştır. 
Asansörlü  bina 535 m2 arsa üzerinde inşa edilmiş 
olup, 4 kulübün aynı anda toplantı yapmasına 
elverişli toplantı salonlarını, 100 kişilik balo salonunu, 
mutfak ve müştemilatını, terasında yaz aylarında 
kullanılabilecek tören yapmaya elverişli  kafe ve 
oturma imkanlı  açık teras alanını, Lions tarihinin yer 
alacağı sergi köşesini, müze odasını,giriş katında lobi 
ve oturma mekanlarını, kulüpler için arşiv odasını, 
Genel Yönetmen, sekreter ve sayman çalışma ve 
kabul odalarını, vestiyer alanlarını, kütüphane, bina 
görevlisinin ikametine uygun alanlarını, peyzajı 
yapılmış bahçesi ile bir bütün olarak Lion’ların 
hizmetine sunulmuştur.

Bu sayılanlar ötesinde vakfımız; 2014 yılından 
itibaren kulüp projelerine, genel kurulda kabul 
edilmiş proje destek yönetmeliği esasları dahilinde 
mali destek vermeye başlamıştır.

Yönetim Kurulu

Vakfımız Lions kulüpleri ile gerçek kişilerden oluşan 
bir yapıya sahip olup,5 üyesi Lions kulüp temsilcisi 
olmak üzere tüzüğü gereği 9 kişilik yönetim 
kurulunca idare edilmektedir. 16 Mart 2014 tarihinde 
yapılan genel kurulunda yeni yöneticileri seçilmiş ve 
göreve başlamıştır. 

Yönetim Kurulu isim listesi: 
Ender SAKİNTUNA (PDG) , Hüsamettin OCAK (PDG), 
Figen MERCANOĞLU, Sezai ÇAKMAK, 
Ankara Dikmen Lions Kulübü (Nihar BALCI), 
Ankara Esat Lions Kulübü (Babür GÜNDÜZ), 
Ankara Maltepe Lions Kulübü (Çağatay TİRİTOĞLU PDG), 
Ankara Ortadoğu Lions Kulübü (Mümtaz SAYIN), 
Ankara Ulus Lions Kulübü (Cenk İÇLİ)

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı ( 20. Yıl )

Ender Sakintuna / (PDG) Vakıf Başkanı
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Lions’ un Bir Kurucu Üyesi NUSRET ARSEL’in ardından
Samim As / PCC 

Uluslararası Lions’un Türkiyede ilk defa kuru-
luşuna önderlik eden (İstanbul Milletlerarası 
Lions Kulübü)’ nün Ord. Prof. Dr. Fahreddin 

Kerim Gökay’ ın Başkanlığındaki 29 üyesi arasın-
da bulunan Sayın Dr. NUSRET ARSEL, 92 yaşında 
hayata veda etti ve 20. Ocak. 2014 günü Teşvikiye 
Camiinde seven dostlarının muhteşem katılımı ile 
namazı kılındı ve edebi istirahatgahına teslim edildi. 

Sayın Semahat ve Nusret ARSEL ile, Maya Grubunun 
ilk inşaat projesinden birer daire satın almamız ve 
1977 yılında dairelerimize yerleşerek komşuluk ilişki-
lerimiz sebebiyle tanışmış ve yakınlaşmıştık.

Etiler Maya Sitesinin ilk kuruluşunda ve daha sonraları 
iki üç defa gönüllü olarak seçilerek aldığım yöneticilik 
görevlerimde beni her zaman desteklemiş ve takdir 
etmiştir. Dr. Nusret ARSEL, İstanbul Milletlerarası Lions 
Kulübünün Kurucu 29 üyesi listesinde 8. sırada kayıtlıdır 
ve 12. Mart. 1963 tarihinde üye girişleri yapılmıştır. Ancak  
22. Aralık. 1967 günü Lions üyeliğinden ayrılmıştır. 

Dr. Nusret ARSEL, 9. Ekim. 1922 de Adana’ da doğ-
du. Fakat Kayıtlar böyle demez. İlk nüfus kaydında 
doğum yeri Selanik gösterilmiştir. Çünkü, ailesi 
Selanik’ ten göçle gelmişlerdir. Dedesi Arif Bey ile eşi 
Hatice Hanım Selanik’ te evlerinin az ötesinde kom-
şuları, Mustafa Kemal Atatürk’ ün annesi Zübeyde 
Hanım ve eşi Gümrük Memuru Ali Rıza Bey ile uzun 
yıllar dostluk etmişlerdir. 

1932 yılında babası Mehmet Bey, inşaat malzemeleri 
satan ( Koçzade Ahmet Vehbi) Firması sahibi Vehbi 
Beyin Muhasebe Müdürü olur. Necatibey İlkokulu, 
İkinci Ortaokul ve sonra Ankara Gazi Lisesini 1942 yı-
lında bitirir. Ankara Hukuk Fakültesine devam eder-
ken, Devlet Demiryolları CER Dairesinde işe girer, bir 
müddet sonra Merkez Bankasında hem çalışır, hem 
de 1946 yılında Üniversiteyi bitirir.

Daha sonra borç para alarak Paris’ in yolunu tutar, 

altı ay Lisan Okuluna devam ettikten sonra Paris 
Sorbonne Hukuk Fakültesine kaydını yaptırır. 1951 
yılında Doktora tezi imtihanını vererek ve Hukuk 
Doktora Diploması alarak ailesinin yaşadığı İzmir’ e 
gelir. Daha sonra, Avukatlık staj ve ruhsatını alarak 
Ankara Baro’ suna kaydolur. İngilizce ve Fransızca 
konuşabilmektedir. 36. Dönem Piyade Yedek Subay-
lık döneminde Genelkurmay Haber Başkanlığı Pro-
tokol Servisinde Yedeksubaylığını yapar. İş aradığı 
sırada karşısına çıkan Vehbi Bey, babasından dolayı 
tanıdığı Nusret ARSEL’ in tahsili ve meziyetlerini 
öğrenince kendisini işine davet eder. Nusret ARSEL, 
Mart 1953 de Koç Ticaret’ te Genel Müdür Yardımcısı 
olarak aylık 500 tl maaşla işe başlar. 

Semahat Hanımla, bu sıralarda sevişerek ve ailelerinin 
rızaları ile 5. Ocak. 1956 yılında evlenirler. Koç Gru-
bunun pek çok şirketinde görev almış, bu şirketlerin 
büyüme ve gelişmelerinde büyük payı olan Nusret 
ARSEL 1. Ocak. 1987 yılında dostlarına yazdığı bir Veda 
Mektubu ile emekliye ayrılmıştır. Sanata olan ilgi ve 
kabiliyeti ile bir süre resim çalışmaları yapmıştır. 1982 
yılında Fransız Hükümetinin L’egion d’ Honneur nişanı, 
Simko’ da Genel Müdür olarak 20 yılını doldurduğunda 
Federal Almanya Liyakat nişanı kendisine verilmiştir. 

19. Temmuz. 1982 tarihinde ise MALEZYA’ nın 
İstanbul Fahri Başkonsolosluk görevi, Türkiye 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır. Çocuklu-
ğundan itibaren tüm aile ve iş hayatını içeren (ANA 
DUASI) isimli kitabını, Yapı Kredi yayınları içinde ve 
çok başarılı bir düzende hazırlattı ve 16. Ekim. 2012 
tarihinde bütün dostlarına gönderdi. Ben ve Eşime 
ithaf ederek ve imzalayarak lütfedip gönderdiği 
(Ana Duası) kitabını, Nusret Ağabeyimin en kıymetli 
armağanı olarak muhafaza etmekteyim. 

Kendisini, Türk Lions’ unun 39. Kuruluş Yılı sebebiyle 
118 – T Genel Yönetmeni Sayın Nezihe Karpuzoğlu’ nun 
Sabancı Center’ de düzenlediği programa götürdüm. 
Lions Dostlarımız tanıma fırsatı buldukları Nusret 
ARSEL’ e çok yakınlık gösterdiler. Evlerimize dönerken 
bana büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyordu.

(Türkiyede Lions’ un Kurucuları) olarak her dönem 
yayınlanan Görevliler Albümlerimizde ve Lions Bilgi 
Kitaplarımızda yer alan listedeki bir yıldız daha kay-
dı. Fakat O’ nun kayıtlı ismi hep devam edecek. 

1977 yılından beri site toplantılarında, sohbetlerinde 
beraber olduğum, içtenlik dolu mektuplarını aldığım, 
anılarımda yaşattığım, değerli insan, örnek lider 
Dr. Nusret ARSEL’ e Ulu Tanrıdan rahmet diliyor, 
muhterem eşi Semahat Hanımefendi ve Koç Ailesine 
taziyetlerimi sunuyorum. Ruhu Aziz Olsun.
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“Engelsiz Aslanlar’’a ödül Müzik Sınıfımız...
Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu Mustafa Eser / 118-T Şişhane Lions Kulübü Başkanı

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’na, Uluslararası Lions 118-T Yönetim 
Çevresi Federasyonu tarafından başarı ödülü 

verildi.

Uluslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi 
Federasyonu, 2013’te oynadığı tüm resmi maçları 
kazanarak dördüncü kez Avrupa Şampiyonu 
olan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’na başarı ödülü verdi. Uluslararası Lions 118-T 
Yönetim Çevresi Federasyonu’nun 50. yıl etkinlikleri 
kapsamında yapılan organizasyonda, federasyon 
yetkilileri, engelli çocuklarla birlikte sarı-kırmızılı 
takımın, Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Süper Lig’de KKTC Turkcell ile Ahmet Cömert Spor 
Salonu’nda oynadığı maçı izledi.

Maçtan sonra düzenlenen törende “Engelsiz 
Aslanlar” lakaplı Galatasaray Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı’nın ödülünü, şube sorumlusu Sinan 
Kalpakçıoğlu aldı.

Şişhane Lions Kulübümüz, 2013—2014 dönemi 
ana hizmet projesi olan Süloğlu Cumhuriyet 
Orta Öğretim Okulunda yapacağı müzik sınıfı 

için çalışmalara başladı. Kulüp üyelerinden 8 kişinin 
katılımı ile 3.500.- TL tutarındaki müzik aletlerini, 
okul müdürü ve sorumlu müzik öğretmenine teslim 
etti. 

4. Bölge Başkanı Yavuz Akıncı ve Doğu Batı ve 
Beceri Kazandırma Komite Başkanı Güldehen 
Akyay da bu aktivitede yanımızdaydı. Müzik 
sınıfının hazırlanması ve öğrencilerin eğitim almaları 
planlandı. Müzik odasının açılışının, bir orkestra 
kurulması ve bir dinleti sunulması hazırlıklarının 
tamamlanmasından sonra, ilerideki bir tarihte, başta 
Genel Yönetmenimiz olmak üzere daha geniş bir 
katılımla yapılması planlandı.

Aynı gün İlçe Kaymakamı ile görüşen grubumuz, 
Kaymakamın da desteğini alarak, ileride 
yapabilecekleri aktivitelerin planlarını oluşturdu.
Daha sonra Halk Eğitim Müdürü ile görüşülerek bazı 
aktiviteler için randevu alındı, planlama yapıldı.
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“Yaşam Kalitesi sağlıkla başlar”
Esin Özçelik / 118-U Çukurca Lions Kulübü Başkanı

Eski Beşiktaş Lions Kulübünün organizasyonuyla 
118-T Yönetim Çevremiz Kulüplerinin 
katılımlarıyla 3 yıldır geleneksel hale gelen 

Tuluyhan Uğurlu konserlerinin bu seneki amacı Türk 
Lions Vakfı bursiyerlerine katkıda bulunmaktı.

Sirkeci Tren Garında gerçekleştirilen “Piyano aşkı 
anlatıyor,  Semazenler aşka dönüyor” temalı 
konser 8 Aralık Pazar günü saat 13.00’te başladı.  
Konserden elde edilen gelirin 3,000 (Üçbin) Lirası 
Türk Lions Vakfı Bursları için bağışlanmıştır.

Aynı konserden elde edilen gelirin 500 (Beşyüz) 
Lirası da Göz Nurunu Koruma Komitesine Veysel 
Vardar Görme Engelliler Okuluna 5 adet ses kayıt 
cihazı alınması için teslim edilmiştir.

Oya Genç / 118-T Eski Beşiktaş Lions Kulübü Başkanı

Geleneksel Tuluyhan Uğurlu 
Konseri

Çukurca Lions Külübümüzden Yaşam Kalitesi 
sağlıkla başlar,  çağımızın hastalıkları 
içinde ilk sıraları alan obezite ve diyabet 

ile mücadeleden söz etmek istiyorsak Metabolik 
Sendrom’u anlamamız gerekir.

Yaşam kalitemizi düşüren hastalıklar sonucu hastane 
odalarında günlerimizin geçmesi zorunlu ise, o 
zaman da moralimizi arttıran konfor içinde olmamız 
gerekir.

Çukurca ailesi bu düşüncelerle bir projeye imza attı. 

Sekiz özel oda ve beş çift yataklı olmak üzere 18  
hastanın yararlanabileceği  odaların tüm detayları ile 
tefrişini tamamlayıp armağan etti. Detaylar içinde 
buzdolapları plazma tvler bakteri barındırmaz 
perdeler saç kurutma makinaları açılır kapanır 
refakatçı yatakları kadar koridorlar için seçilen 
tablolar ile dikkat çekti 

Açılışı takiben Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi  Sayın Prof.
Dr.  Nilgün BAŞKAL ile  ‘Metabolik Sendrom’  
çatısı altında toplanan hastalıklar ve önlemede 
STK’lara düşen işbirliğini irdeledi. Konferansı 
takiben bağışcılarımıza şükran plaketleri  genel 
Yönetmenimiz Sn. Bülent Şen ve Rektör Vekili 
Sn. Prof. Dr. Sibel Özkan tarafında birlikte takdim 
edildi.

Genel Yönetmenimiz  Sayın Bülent ŞEN ve Ankara 
Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Sibel Özkan Tıp 
Fakültesi dekan ve yöneticileri ile 118-U Yönetim 
Çevremizin çoğul katılımları ile  aktivite tamamlandı. 

T U R K E Y

       23



1. İnönü Savaşları 6. Zafer Yürüyüşü Duyum Engelli Öğrencilere 
Bilgisayar Sınıfı…Mehmet Terzi / 118-K Bilecik Lions Kulübü Başkanı

Zeynep Gengörü / 118-K Bursa Nilüfer Lions Kulübü Başkanı

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi 
Odasının ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından 
organize edilen 1. İnönü Savaşları 6. Zafer 

Yürüyüşü -2 derecede ve sisli bir havada 2500-
3000 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen yürüyüş programı sabah 
09:30’da Bozüyük Cemalettin Köklü Parkı önünde 
toplanılarak başladı. Katılımcılar buradan otobüslerle 
yürüyüşün başlama noktası olan Düzdağ köyü 
yolundaki Metristepe - Nanedere yolu girişine 
gelerek burada kendilerine simit, peynir ve meyve 
suyu ikramı yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından 
saat 10:00 da yola çıkan gurup 8 km’lik yolu yaklaşık 
2 saatlik bir sürede 3 mola vererek zirveye ulaştı. 
Zirvede tüm katılımcılara sıcak çorba, çay ve helva 
ikramı yapıldı. Metristepe’de saygı duruşu, İstiklal 
Marşının okunmasının ardından, Bilecik Valisi H. 
İbrahim AKPINAR “Metristepe; Türk milletinin 
makus talihinin değiştiği bir yer. Kurtuluş savaşı 
hepimizin ortak kültürü ortak mirası, atalarımızın 
babalarımızın dedelerimizin ve onların büyüklerinin 
beraberce burada kanlarını döktükleri bu topraklar 
için canlarını vermiş yiğitleri rahmetle minnetle 
anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bizlerde tarihimizi 
bildiğimiz yanlışlarımızdan ders aldığımız ölçüde 
geleceğimize daha güvenli daha iyi bakacağız” 
dedi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.  
Katılımcılara İnönü Savaşları hakkında bilgi verilerek 
Metristepe’nin önemi anlatıldı, Şehitlerimiz için dualar 
edildi.

Yürüyüşe Bilecik Valisi Halil İbrahim AKPINAR, 
Bozüyük Kaymakamı Köksal ŞAKALAR, Garnizon 
Komutanı Binbaşı Alper KOÇ, Bozüyük Belediye 
Başkan V. Fatih BAKICI, AKUT Yönetim Kurulu 
Başkanı Nasuh MAHRUKİ, askeri ve sivil protokol 
üyeleri, çeşitli illerden ve ilçelerden gelen AKUT 
ekipleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti 
temsilcileri, spor kulüpleri ve vatandaşlar katıldı.   

Kentimizde yaptıkları çeşitli faaliyet ve 
yardımlarla adlarından sıkça bahsettiren 
sivil toplum örgütlerinden Nilüfer Lions 

Kulübü, Bursa Nilüfer Duyum İşitme Engelliler Orta 
Okulu’na özel donanımlı araç ve gereçlerden oluşan 
bilgisayar sınıfı açtı.

BURSA-Lions 118-K Yönetim Çevresi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren ve yaptıkları çeşitli yardımlar 
ile organizasyonlar nedeniyle adından sıkça 
bahsettiren Nilüfer Lions Kulübü tarafından duyum 
engelli çocukların internet kullanabilmesine olanak 
sağlayan özel donanımlı bilgisayar sınıfı, sade bir 
törenle Bursa Nilüfer Duyum İşitme Engelliler Orta 
Okulu öğrencilerin eğitimine açıldı.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ
Eğitime verdikleri önemi devam ettireceklerini 
belirten Nilüfer Lions Kulübü  Başkanı Zeynep 
Gengörü “Bir çok okula kütüphane ve laboratuvar 
kazandırdık. Şu anda Bursa Nilüfer Duyum İşitme 
Engelliler Orta Okulu’na güzel bir bilgisayar 
sınıfı kazandırdık. . Engelli çocuklarımızın  her 
zaman yanlarında olacağız ve desteleyeceğiz. 
Çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen tüm 
hizmetleri yapmaya hazırız” diye konuştu.

KALİTELİ EĞİTİM
Yapılan yardımlardan son derece mutlu olduklarını 
dile getiren Okul Müdürü Mehmet Ali Karadağ 
“Okulumuzda 14 derslik ve 81 öğrenci bulunuyor. Bu 
öğrencilerimiz, onları düşünen büyükleri sayesinde 
en kaliteli eğitimi görüyorlar. Vatandaşlarımızın 
sağladığı desteklerin devamını bekliyoruz” dedi. 
Konuşmaların ardından, sınıfın açılışını Nilüfer 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Erdoğan 
gerçekleştirdi. Öğrenciler ilk derslerini açılış sonrası 
başladı.
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Minik Veterinerler İş BaşındaBursa Horizons Lions Kulübü 
Alzheimer Hastalarına 
Yardım Eli Uzattı

Suat Uğur / 118-K Bursa Uludağ Lions Kulübü Başkanı

Ozan Erdoğan / 118-K Bursa Horizons Lions Kulübü Başkanı

Bursa -Lions 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı sosyal 
aktivitelerde yer alan Horizons Lions Kulübü 
Alzheimer hastaları için Cha Cha Bar’da yardım 
gecesi organizasyon etti. Tüm Lions ailesinin 
birlikte olduğu organizasyon da ev sahipliği yapan 
Horizons Lions Kulübü, konuklarına  keyif dolu bir 
gece yaşattı. Özellikle hastalar için düzenlenen 
açık artırmada üyeler bir birlerine çeşitli hediyeler 
armağan etti.

“TEŞEKKÜR EDERİM”
Bugüne kadar Bursa’da birçok projeye imza atan 
Horizons Lions Kulübü, Türkiye’nin 2050’li yıllarda 
en çok alzheimer hastası bulunan dört ülkeden 
biri haline geleceği öngörülüyor. Çağın bu önemli 
hastalığına karşı hasta ve hasta yakınlarına yardım 
elini uzatma nedenlerini anlatan Horizons Lions 
Kulübü Başkanı Ozan Erdoğan “Horizons Lions 
Kulübü olarak bugün Şubat ayının ilk etkinliğini 
gerçekleştirmek üzereyiz. Burada  toplanmamızın 
en büyük nedeni ise  çağın en büyük hastalığı olan 
alzheimer hastaları için bir araya geldik. Oldukça 
güzel ve aktif gecemizde bize destek olan tüm 
arkadaşlarımıza, Lions aileme  teşekkür ediyorum” 
dedi.

DÜNYADA 30 MİLYONDAN FAZLA ALZHEİMER 
HASTASI VAR…
Erdoğan son olarak  konuşmasında :“65 yaş üstü 
kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden 
olan Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis 
ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada 30 
milyondan fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin 
ediliyor. Bu hastalığın önüne sivil toplum örgütleri, 
yardım dernekleri ve gönüllü hayırseverlerin bilinçli 
çalışmalar yaparak geçeceğimize inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Uludağ Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi ve Uludağ Lions Kulübü 
Ortak Bir Projeye İmza Attı…

Çocuklarda Hayvan Sevgisi ve 
Koruma Bilinci Aşılandı…
İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine hayvan sevgisi 
ve koruma bilinci kazandırmak amacıyla Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Uludağ Lions 
Kulübü ortak bir projeye imza attı. 

Ayda bir kez belirlenen ilköğretim okullarında 
1 ders saati içerisinde barkovizyon eşliğinde ve 
veteriner hekimlerin idaresinde gerçekleşen proje 
çerçevesinde, 180 çocuğa hayvan sevgisi ve bilinci 
aşılandı. 

AMAÇ KORUMA BİLİNCİNİ ÖĞRETMEK 
Çocuklarda hayvan sevgisinin ve koruma bilincinin 
oluşturulması için hazırlanan Proje, 2013-2014 
bahar eğitim öğretim yılı içerisinde ayda bir kez 
olmak üzere 4 kez tekrarlanmak üzere her eğitimde 
yaklaşık bir sınıf mevcudu olabilecek ve 25-55 çocuk 
aynı içerik ile eğitilecek.

MİNİKLERE EĞLENCELİ EĞİTİM
Canlı hayvan kullanılmadığı eğitimde Doç. Dr. Ebru 
YALÇIN (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç 
Hastalıkları AD Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi 
Halkla İlişkiler Sorumlusu) ve Doç. Dr. Öğretmen 
Gökhan Önder KESER (Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD) çocuklara 
barkovizyon eşliğinde bilgiler verdi. Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Uludağ Lions 
Kulübü’nün ortaklaşa çalışacağı projede bilgiler 
çocukların anlayabileceği düzeyde, eğlenceli olarak 
anlatıldı.
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Sanayide Engel Yok!!!
Nuray Ünsal / 118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

Ankara Hisar ve Ankara Çayyolu Lions 
Kulüpleri, ortak çalışması ile Ümit Kaplan Özel 
Mesleki Eğitim Okulun’da engelli öğrenciler 

için çeşitli meslek atölyeleri açıldı. Proje ile engelli 
bireylerin sanayideki ara eleman eksiğine çare 
olmaları hedefleniyor.

İnsanlığın barış ve mutluluğu, toplumun sosyal ve 
kültürel gelişimi için karşılıksız “Hizmet Etmek” 
anlayışıyla toplum sorunlarına eğilen Lion’lar; 
hizmetlerini, bu defa Ankara’da bulunan ve engelli 
öğrencilerimizin eğitim gördüğü “Ümit Kaplan 
Özel eğitim, Mesleki Eğitim Merkezi Okulu” nda 
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Fonundan (LCIF) 
sağladığı destek ile,  Ankara Hisar ve Ankara Çayyolu 
Lions Kulüplerinin ortak çalışmalarıyla çeşitli meslek 
atölyelerini açarak yapmışlardır.

Proje ile, Ümit Kaplan Özel Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin el 
becerilerini geliştirmek ve meslek edinebilmeleri 
amaçlanmış olup, atölyeler, üretim çeşitliliklerinin 
yanı sıra bir örnek olması bakımından, tek kullanımlık 
terlik, seramik ve baskı yapabilecekleri makinaları  
içermektedir.

Genel Yönetmen  Sayın Bülent Şen’in dönem başında 
koymuş olduğu “50. Yılda  Çocuklar için 50 Proje”   
kapsamında gerçekleştirilen projelere bir yenisi 
daha eklenmiş ve öğrencilerimizin, hayata atılırken 
bir meslek edinerek yollarına devam etmelerini 
sağlanmıştır. 

26 

T U R K E Y

LION    OCAK - ŞUBAT  2014



Başköy İçin Kadın 
Dayanışması…
Ayşe Gülten Öztürk / 118- K Genel Yönetmeni

Lions 118-K Yönetim Çevresi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Lions Kulüplerinin 
başkanları, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 

Orhaneli Başköy’de mermer ve taş ocaklarının içme 
ve kullanma sularını kirletmesine karşı uzun süredir 
mücadele halinde olan kadınlara destek verdiler.

Ziyarette konuşan Lions 118-K Genel Yönetmeni 
Ayşe Gülten Öztürk, “2,5 yıldır verdikleri mücadeleye 
destek amacıyla Başköy kadınlarının yanındayız. 
Sularına maden tozu karışmasın diye çırpınan 
kadınlarımızın bu haklı davalarında sonuna kadar 
destek olacağız” dedi.

Başköy Muhtarı Hasan Acar ile eşi Sabire Acar’dan 
bilgi alan Lions 118-K Genel Yönetmeni Ayşe Gülten 
Öztürk ve Lions Kulüplerinin başkanları Başköy’e 
gelen su kaynağında da yerinde gördüler.

ÇED RAPORLARINA RAĞMEN OCAKLAR AÇIK
Köyde genel olarak, maden tozu içeren çamurlu 
içme suyuna bağlı olduğunu tahmin ettikleri sağlık 
sorunları yaşandığını ifade eden Başköylü kadınlar 
seslerini duyurmak için çeşitli eylemler yaparak içme 
suyunu kirleten ocaklarda çalışmaların durdurulması 
için birçok kuruma yaptıkları başvuruların ÇED 
raporlarına rağmen sonuçsuz bırakıldığını ve 
ocakların çalışmaya devam ettiğini aktardılar.

“MÜCADELEMİZDE DAHA DA HIRSLANDIK”
Uğradıkları haksızlıkların kendilerini üzdüğünü ancak 
mücadelelerinde daha da hırslandırdığını dile getiren 
kadınlar, “Her şeye rağmen suyumuza, doğamıza, 
topraklarımıza yani yaşam hakkımıza sahip çıkmak 
için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dediler.

Başköy’deki mermer ocaklarının içme suyu havzasını 
kirletmesi nedeniyle yaklaşık 2, 5 yıldır sularının 
çamur gibi aktığını söyleyen Başköylü kadınlar 
mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, 
kendilerini yalnız bırakmayan  Lions 118-K Yönetim 
Çevresi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lions‘lu 
kadınlara  teşekkür ettiler.
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“Az Gören Farkındalığının’’ 
Yaratılması Projesi

Yeşil Lions Kulübü Bursalı 
Gazeteci Yazar Yücel 
Akgün’ü AğırladıYusuf Adalı / 118-K Bursa Yeşil Lions Kulübü Başkanı

Yusuf Adalı / 118-K Bursa Yeşil Lions Kulübü Başkanı

50. Yıl videomuzun güncellenmiş son hali, 
halka açıp web sitemiz olan  www.
md118.org  adresine eklenmiştir. 50 

yılda yaptıklarımızın özetine artık herkes erişebilir.

04 Aralık günü, İstanbul Dedeman Hotel’de 
Cumhuriyetimizin 90. Yılı ve Türk Lions’unun 50. 
Yılı nedeniyle düzenlenen STK’lar ile buluşma ve 
paylaşma etkinliği düzenlenmiştir. İstanbuldaki 3 
yönetim çevremizin ortak düzenlediği bu etkinliğe 
katılım oldukça yoğun olmuştur.

Ulusal kanallarda gösterilmek üzere Kamu Spotu 
hazırlanmıştır. Konu ile ilgili RTÜK’e başvuru yapılmış, 
sonuç beklenmektedir.

Lions 118-K Yönetim Çevresi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren ve yaptıkları çeşitli hizmet 
organizasyonları ile adından sıkça bahsettiren 

Bursa Yeşil Lions Kulübü’nün Gönlü Ferah Otel’de 
düzenlenen aylık olağan toplantısında, “Türkiye’de 
Medya ve Kuruluşları” konusu ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Bursa Yeşil Lions 
Kulübü Başkanı Yusuf Adalı, göreve geldikleri 
günden itibaren gerçekleştirdikleri çalışmalar 
hakkında bilgi verirken, karşılıksız hizmet 
yaklaşımıyla faaliyetlerine aralıksız devam 
edeceklerini söyledi.

Bursa Yeşil Lions Kulübü’nün toplantısına konuk 
olarak katılan Akgün “Türkiye’de Medya ve 
Kuruluşları” hakkında açıklamalarda bulundu. 
Akgün medyanın hem görsel, hem yazılı hem de 
internet aracı ile sosyal medya olarak ülkemizde 
değil, tüm dünyada insanların hayatlarının önemli 
noktada etkileyen bir araç olduğunu belirtti. 
Türkiye’deki TV yayıncılığı ve tarihi hakkında da 
görüşlerini de aktaran Akgün Dünya sektöründe 
4 güçlü medya kuruluşları hakkında konuşmasını 
sürdürdü.

Konuşması sonunda Akgün son günler yaşanan 
gezi olayları nedeniyle, özellikle Türkiye’de sosyal 
medyanın daha aktif olduğunu da dile getirirken 
Hükümetin yapmış olduğu RTÜK Yasası’nda 
değişikliklerini olumlu bulmadığını ve yaşanan 
olayların Türkiye’ye yakışmadığını ifade etti.

Toplantı sonunda Gazeteci Yazar Yücel Akgün’e 
Bursa Yeşil Lions Kulübü Başkanı Yusuf Adalı 
tarafından teşekkür belgesi verildi.
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Mustafa Orhan Bigütay / 118-K Çekirge Lions Kulübü Başkanı

Lions 118-K Yönetim Çevresi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Bursa Çekirge Lions 
Kulübü’nün Kervansaray Termal Otel’de 

düzenlenen aylık olağan toplantısına, Yüksek 
Mimar  ve ÇEKÜL Yönetim Kurulu 2. Başkanı Mithat 
Kırayoğlu  ve Ata Lions Kulübü Başkanı Avni  
Bayramoğlu ‘nun konuk olarak katıldı. Toplantıda 
Bursa’da Kentsel Dönüşüm konusu ve Lion’ların 
sosyal sorumluluk projeleri ele alındı. 

Toplantının açılışında konuşan Çekirge Lions 
Kulübü Başkanı Mustafa Orhan Bigütay, göreve 
geldikleri günden itibaren gerçekleştirdikleri 
çalışmalar hakkında bilgi verirken, karşılıksız 
hizmet yaklaşımıyla faaliyetlerine aralıksız devam 
edeceklerini söyledi. 

Bursa Çekirge Lions Kulübü’nün toplantısına konuk 
olarak katılan Yüksek Mimar ve ÇEKÜL Yönetim 
Kurulu 2. Başkanı Mithat Kırayoğlu, yeşili ile ünlü 
muhteşem Bursa’nın  artık doğasıyla değil, taş 
kentliliği ile gündemde yer almakta olduğunu 
ve bununda en büyük örneğinin “Doğan Bey 
Konutları” olduğunu  söyledi.

Bursa’nın kentsel yapıdaki tarihi kimliği hakkında 
da konuşan Kırayoğlu, “Bursa herhangi bir şehir 
değil. Aksine çok önemli bir şehirdir. Kentimiz tarihi 
dokusuyla tanınmış bir şehirdir. Bursa Osmanlı kenti  
ve Osmangazi’nin mirasıdır. Bu yapıdaki bir şehir 
nasıl oluyor da bu kadar düzensiz bir mimariye 
sahip. Size tek bir ifade edeceğim artık Yeşil Bursa 
gündüz gözüyle değil, gece gözüyle bakıldığı  
taktirde güzel ifadelerini kullandı.

Gecenin ikinci konuğu Ata Lions Kulübü Başkanı 
Avni  Bayramoğlu ise Lion’ların sosyal sorumluluk 
projeleri hakkında konuştu.  Bu yıl Ata Lions Kulübü 
olarak Bursa OÇEM öğrencileri ve aileleri  yararına 
etkinlik düzenleyeceklerini ve 9 Mart 2014 Pazar 
günü saat 20.00’de Tayyare Kültür Merkezi’nde, 
Nalan Höke’nin sunumda yapılacak olan konser, Şef 
Rüştü Şentürk yönetiminde gerçekleştirilecek, Bursa 
Ata Lions Kulübü tarafından kurulan Koro, Erdinç 
Çelikkol’un 63. sanat yılı nedeni ile vereceği konser 
hakkında geniş bilgi verdi.

Gece’nin sonunda  katılımcı konukların konuşmaları 
ve sunumundan dolayı Bursa Çekirge Lions Kulübü 
Başkanı Mustafa Orhan Bigütay teşekkür plaketi ve 
Bursa Çekirge Lions Kulübü flaması armağan etti.

Bursa Çekirge Lions Kulübü’nün 
Toplantısında Bursa’da Kentsel 
Dönüşüm Konusu ve Lion’ların 
Sosyal Sorumluluk Projeleri Ele 
Alındı.
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Lions Quest Programı 1970’li yıllarda Stanford 
Üniversitesi bünyesi akademik program 
haline getirilen sosyal ve duygusal beceriler 

geliştirme ve karakter oluşturma programıdır. 1982 
yılında Dünya Gençlik Vakfı tarafından dünyaya 
sunulmuştur. Türkiye’de değerlendirme çalışması 
Boğaziçi Üniversitesi gözetiminde başlatılmıştır. 
Uluslararası uzman kuruluş; CASEL, Lions Quest 
Programını, dünyanın en iyi programlarından birisi 
olarak tanımlamaktadır.  

Okul Öncesi Eğitim Rehberi çocukların büyüme, 
olgunlaşma ve gelişme süreçleri içersinde birlikte 
çalışma, paylaşma ve değer verme, sorumlu 
davranma, olumlu ve doğru karar verme ve saygı 
gösterme gibi becerilerin gelişmesi için temel 
girişimleri tanımlayan eğitim rehberidir.

Okul öncesi öğretmenlerine yönelik 18.01.2014 
tarihinde Özel Egeberk Anaokulu’nun Müdürü Sn. 
Nesrin Civan ve tüm öğretmenlerine, 19.01.2014 
tarihinde Ataevler Anaokulu Müdürü Sn. Meral Bayer 
ve öğretmenlerine eğitmenlerimiz Sn. Marianne 
JANSSON ve Sn. Oral ÖZEKEN tarafından ‘Yaşam 
Becerileri Eğitim Programı Okul Öncesi Semineri’ 
verildi. 

Öğretmenlerin yeni düzenlenen Okul Öncesi 
Eğitim Kurumları Programına daha kolay adapte 
olabilmelerini sağlamak, eğitimci yönlerini 
desteklemek, mesleki yenilikleri takip etmelerini 
kolaylaştırmak ve kişisel gelişimlerine katkı amaçlı 
düzenlenen seminere ayrıca Nilüfer Anaokulu 
Müdürü Sn. Nuran Şen ve öğretmenleri, Mürüvvet 
Baş Anaokulu Müdürü Sn. Şafak Ak ve öğretmenleri 
de katıldı. Final Okullarından Sn. Tijen Sözeri, Özel İlk 
Çizgi Anaokulu Müdürü Sn. Tülay Turan, Özel Çakır 
Anaokulu Müdürü Sn. Elif Turan’da eğitimi tanımak 
ve öğrenmek için bizimle birlikte oldular. Okul 
müdürleri ve öğretmenler eğitimin başarılı geçtiğini, 
yeni öğrendikleri eğitici oyunları en kısa zamanda 
kendi okullarında uygulayacaklarını belirttiler. 

Ataevler Anaokulu Müdürü Sn. Meral Bayer AB 
projesi de gerçekleştirmiş bir okul olarak değişik 
ülkelerdeki eğitim modellerini sürekli araştırdıklarını 
ve yenilikçi yaratıcı çalışmaları proje ortakları ile 
paylaştıklarını anlattı. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Sn. Arzu Ayyıldız eğitimin açılışına katılarak, 
katılımcılara ve faaliyeti düzenleyenlere teşekkür 
etti. 

Eğitimin sonundaki sertifika töreninde, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sn. Mehmet KAYA, hafta sonu 
tatillerini eğitim alarak değerlendiren öğretmenleri 
kutladı. Eğitmen Marianne JANSSON, Ataevler 

118-K Lions  Quest Sertifika Töreni 
Neşe Baklacıoğlu / Lions Quest Komite Başkanı
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Anaokulu çalışmalarını ve eğitim modellerini çok 
beğendiğini dile getirdi. Eğitim sonunda Ataevler 
Anaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu ‘’EBRU’’ 
çalışması ülkemizin kültürünü yansıtan bir hediye 
olarak eğitmene sunuldu.

118-K Genel Yönetmeni Sn. Ayşe Gülten Öztürk’e, 
Yönetim Çevresi Sekreteri Sn. Emel Yazıcı’ya, Lions 
Quest Komite Başkanı olduğumdan beri benimle 
birlikte çalışmalarıma destek veren Lions Eğitmeni 
ve Lions Quest Eğitmenliğine çok az zamanı kalan 
Sn. Oral Özeken’e, Bademli Lions Kulübü Başkanı 
Sn. Ersin Yazıcı’ya, Koza Lions Kulübü Başkanı 
Sn. Gül Liman’a, Kükürtlü Lions Kulübü Başkanı 
Sn. Fulya Toy’a, Nilüfer Lions Kulübü Başkanı                           

Sn. Zeynep Gengörü’ye, ayrıca eğitim yapacağımız 
okulları bulmadaki katkıları ve eğitim öncesi 
çalışmalarda beni yalnız bırakmayan Çevre Bilinci, 
Geri Dönüşüm ve Atık Yönetim Komitesi Başkanı 
Sn. Burcu Karslıoğlu’na, ve Bursa Lions Kulübü üyesi 
Sn. Raif Baklacıoğlu’na eğitim öncesinde verdiği 
desteklerinden dolayı ve yabancı eğitmenimizle 
olan iletişimimizi sağladığı için, ayrıca Ofis Sekreteri 
Sn. Gülnur Geroğlu’na bana destek oldukları için 
çok teşekkür ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü                 
Sn. Mehmet KAYA’ya ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Sn. Arzu Ayyıldız’a bizi destekledikleri için 
teşekkür ederim. Bursa Hürriyet Gazetesi yazarı       
Sn. Recai Güler ve çalışma arkadaşlarına bizleri 
yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ederim. 
118 - K’ da Lions Quest Eğitimleri başladığından beri 
bana Lions Quest Komite Başkanlığı görevini veren 
tüm Genel Yönetmenlerime ve Ulusal Komisyon 
Quest Başkanı Sn. Nilgün Erdem Nıord’a da 
desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
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Barış Posteri ve Kompozisyon yarışmasına katılan 
okulların öğrenci ve öğretmenlerine katılımlarından 
dolayı  kulüp adına hediyeler takdim edildi.

Gastronomi Günlerinde zengin mutfak atölyeleri 
ile Aşçılar Federasyonu Başkanı Sn. Zeki Açıköz ve 
ekibi, ekmekten, çikolataya kadar değişik lezzetlerin 
anlatılarak sunumunun yapıldığı, tadım ve tanıtım 
çalışmalarında bulundular.

Türkiye Körler Vakfı ev sahipliğinde Kulübümüzün 
katılımı ile 27 Aralık 2013 Cuma günü Vakıf 
Merkezinde ortak düzenlenen, “Yeniyıl Kutlaması”nda  
Görme engellilerle birlikte pasta kesildi ve kendilerine  
beyaz bastonları hediye edildi. 

ANSE MDM’nin ev sahipliğinde,  Ankara 
Yüzüncüyıl Lions Kulübünün koordinasyonunda 
“Düş Çocukları Sosyal Projesi”ne dikkat çekmek 
ve farkındalık yaratmak, Lions ve Leo tanıtımına 
da katkıda bulunmak amacıyla  06 - 21 Ocak ve                
13 - 28 Şubat tarihleri arasında 15 günlük 2 periyotta 
gerçekleştirilecek, Gastronomi Günleri’nin resmi 
açılışı, 118 U Yönetim Çevresi  Genel Yönetmeni         
Sn. Ln. Bülent Şen’in Katılımıyla, 12 Ocak Pazar günü 
gerçekleşmiştir.

Ankara Yüzüncüyıl Lions Kulübü,
Ocak–Şubat 2014 Ayı Etkinlikleri

Vildan Demirbilek / 118-U Yüzüncüyıl Lions Kulübü Başkanı
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Geliri, Eğitimde kullanılmak üzere Kulübümüz,           
28 Şubat 2014 Cuma Günü,  Milli Kütüphane Sergi 
Salonunun da “Kış Kermesi” düzenledi.

50. Yılda 50 Çocuk Projesi çerçevesinde, 
Kulübümüzün  dönem projesi “Şeker Çocuklar” 
yararına, 22 Şubat 2014 Cumartesi günü, “Palais Cafe 
Bistro’da, Brunch   düzenlendi. 

Değerli Lion’lar Sevgili Leo’lar

Gaziantep Ayıntap Lions Kulübü olarak kasım 
Ayındaki toplantımızda Van ilimize yardım kararı 
alındı. Van İlimizin bizce değeri büyüktü. Çünkü  
Değerli Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz 
Sayın Hüsamettin OCAK’ın önderliğinde kurulan 
Van Edremit Kıyıcak Lions İlköğretim Okulumuz’a 
hizmet edebilmenin sevinci ve gururu hepimizi 
heyecanlandırmıştı. 

“50. Yılda çocuklar için 50 proje” kapsamında Proje 
Bankasına göndermiş olduğumuz 2. projemiz (VAN 
İLE ELELE) onaylanarak çalışmalarımız başladı.

Okulumuz müdürü Sayın Nihat ŞEKER ile 
görüşülerek okul ve öğrencilerin eksikleri belirlendi.

2 ay boyunca Gaziantep’teki hayırsever vatandaşlar, 
fabrikalar, ve STK’lar ile görüşüldü, gerekli eşyalar 
temin edilmeye çalışıldı.

10 Ocak 2014 günü; Bu hizmeti gerçekleştirebilmek 
adına bayanlara yönelik yeni yıl partisi düzenledi.

Gecemizde ayrıca Van’a yardım amaçlı piyango 
çekilişi yapıldı.

Yeni yıl eğlencesi sayesinde Van’daki bir çok 
öğrencinin yüzü güldü.

Yeniyıl Mesajı
Gülçin Bilgiç / 118-U Gaziantep Ayıntap Lions Kulübü Başkanı
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AZ GÖREN KİMDİR?
Medikal ve/veya cerrahi tedaviden ve kırma kusuru 
düzeltildikten sonra bireyin görme keskinliği 6/18 
(0.3) – 3/60 (3 metreden parmak sayma) veya 
görme alanı en iyi gören gözünde 10 dereceden az 
ise, o kişi az görendir. Ayrıca bu bireylerin kalıntı 
görmeleri günlük yaşamlarında kullanılabilir olmalıdır.

Gerekli tıbbi ve cerrahi tedavi sonrasında kişinin 
yaşamdaki hedeflerine ve rolüne uygun yararlı bir 
görme sağlanamayan, ancak arttırılabilecek kalıntı bir 
görmesi olan kişiler az görme rehabilitasyonuna alınır

2002 yılında yapılan ilk engelliler araştırmasına göre 
Türkiye’de yaklaşık olarak 450.000 görme engelli 
(350.000 az gören ve 100.000 yasal kör) olduğu 
tahmin edilmektedir. Türkiye’de çocukluk çağındaki 
görme bozuklarının genetiğe bağlı olanlarının yüksek 

oranda olamasın nedeni evliliklerin % 25’nin yakın 
akraba evliliği olmasına bağlanır.

LCIF SIGHT FIRST AZ GÖREN 
PROJESİ TANIMI VE İÇERİĞİ  
Az görenlerin yaşam kalitesinin artırılmasını ve 
fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan proje, 
LCIF Sight First (Önce Görme) fonu desteğiyle 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Görme Engelliler 
Rehabilitasyon ve Araştırma Birimi (Az Görenler 
Merkezi), Lions Dernekleri, Ankara İl Eğitim 
Müdürlüğü ve Az Gören Dernekleri ortaklığında 
Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin ve Samsun’da 
yürütülmektedir. 

Proje hedefleri:

• Sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörler arası 
işbirliğinin sağlama,

• Az görenlere verilen hizmet kapasitenin artırımı, 
eğitimi ve farkındalık yaratma,

• Kamuoyuna az görmenin ne olduğunun anlatma, 
farkındalık yaratma ve bilgi düzeyini arttırma,

• Yeni doğan ve erken çocukluk döneminde göz 
hastalıklarının erken tanısı ve tedavisine yönelik 
bilgilendirme, 

• Çocukluk dönemi (0-3 yaş) için görme 
rehabilitasyon programı hazırlanma ve uygulanma, 

• Eğitimcilere (özellikle rehber öğretmenlere) az 
görenler hakkında eğitim verme, 

• Göz hekimlerini az gören rehabilitasyonu hakkında 
bilgilendirme, 

• Görme engellilere eğitim veren okullarda az gören 
öğrencilerin tespiti, 

• Az görenlerin eğitimi için örnek yaşam alanları 
oluşturma, 

• Az görenlerin ailelerinin eğitimi, 

• Az görenlerin aileleri arasındaki dayanışma ve 
yardımlaşmayı arttırma.

Bu hedefler doğrultusunda Adana, Gaziantep, 
Mersin ve Samsun’da göz Hekimleri için seminerler 
düzenliyor. Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin ve 
Samsun’daki görme engelliler okullarında az gören 
öğrencilerin tespiti için tarama çalışmaları devam 
ediyor.

Gaziantep Ayıntap Lions Kulübü;  Türkiye’de 
az görenlere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 

Gülçin Bilgiç / 118-U Gaziantep Ayıntap Lions Kulübü Başkanı
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Yaygınlaştırılması ve Profesyonellerin Eğitimi LCIF SF 
1645/11U projesinin 2. aşaması olan Profesyonellerin 
Eğitimi’ ni  28 Şubat 2014 cuma günü   Gaziantep’te 
gerçekleştirdi.

Profesyonellerin Eğitim aşamasını gerçekleştiren 
Ankara Üniversitesinin kıymetli profesörleri;  Prof. 
Dr. Aysun İDİL , Prof. Dr. Ayşen TOPALKARA , Prof. 
Dr. Huban ATİLLA;  Gaziantep Göz Nuru Hastanesi , 
Gaziantep Dünya Göz Hastanesi, Hatem Hastanesi, 
Şehitkamil Devlet Hastanesi, Gaziantep Medikal 
Park Göz Hastanesi, Mirkelam Göz Hastanesi Göz 
Doktorlarına  Göz Hekimleri için farkındalık eğitimini 
sundular.  Bu program;

1)  Göz hekimleri arasında az gören farkındalığını 
arttırmayı ve,

2)  Az Gören Merkezinde sunulan hizmetler hakkında 
bilgi seviyesini yükselterek ve daha fazla hastanın, 
özellikle çocukların, gecikmeden Az Gören 
Merkezine yönlendirilmesini teşvik edilmesini 
amaçlamaktadır.

Farkındalık programı eğitimi alan doktorlarımız ; 
Gaziantep ilimizde ki körler okullarında öğrencilere 
göz sağlığı taraması yaparak ; az gördüğü belirlenen 
öğrencileri  Ankara Üniversitesi  Az Gören Merkezine 
sevk edecekler. 

Seminere katılan Sağlık Dünyası Dergisi ve web 
sayfası sahibi Sayın Ali Rıza TORUN seminerin 
basında yer almasını da sağladı.

Yeni bebek sahibi anne babaları bilgilendirmek için 
hazırlanan 90,000 broşür Ankara, Adana, Gaziantep, 
Mersin ve Samsun’daki doğum kliniklerinde ve sağlık 
ocaklarında dağıtılıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Az Gören Rehabilitasyon ve Araştırma 
Birimine (Az Görenler Merkezi) 45,000 değerinde 
cihaz bağışlandı.

AZ GÖRENLER MERKEZİ
Görme Engelliler Rehabilitasyon ve Araştırma Birimi 
(Az Görenler Merkezi), Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesine bağlı olarak 2003 yılında Prof. Dr. Aysun 
İDİL tarafından kurulmuştur. Bu merkez, az görenlerin 
rehabilitasyonu konusunda Türkiye’de üniversite 
bünyesinde kurulmuş ilk ve halen tek merkezdir. 

Az Görenler Merkezinin temel fonksiyonları: 

• Körlük ve Az görme ile ilgili bilimsel araştırma ve 
projeler yürütmek 

• Az görenlerin rehabilitasyonu ile ilgili olarak göz 
hekimleri ve halk sağlığı uzmanlarına yönelik 
bir master program yürütmek (Az görenlerin 
rehabilitasyonuna yönelik tezli master programı 
şu anda Türkiye’de konu ile ilgili ilk ve tek 
programdır).

• Az gören bireylerin muayenelerini yapmak, 
yaşamdaki hedeflerine uygun rehabilitasyon 
programlarını planlamak ve uygulamak

• Az görenlerin rehabilitasyonu ile ilgili bireye ve 
ailesine yönelik eğitim materyallerini hazırlamak, 
asıllarını Türkçeye uyarlamak.  

• Konu ile ilgili ulusal çalışmaların planlanması ve 
yürütülmesinde bilimsel danışmanlık yapmak. 
Merkez Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından 
gerçekleştirilen özürlülük cetvelleri, Türkiye 2. 
Özürlüler Araştırması (pilot çalışma tamamlandı, 
uygulama 2010’da başladı), ICF sistemi-Eğitici 
eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 
Çalışmaları konularındaki ulusal çalışmalara 
danışmanlık yapmaktadır. 

PROJE PAYDAŞLARI
Lions 118-U Yönetim Çevresi Dernekleri (Ankara 
Maltepe, Adana Taşköprü, Gaziantep Ayıntap, Mersin 
Çamlıbel ve Samsun Atakum)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Az Görenler 
Merkezi.

Ankara Valiliği, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü.  
Az Görenler, Az Gören Aileleri ve Dernekleri 
(İBAYDER- İlk Bakış Az Görenlere Yardım Derneği).
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“Dünya Kadınlar Günü”
Hanni Kil / 118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

Beysukent Lions Kulübü olarak bu dönem, 
Kırıkkale Özel Değirmenci Bakım Merkezindeki 
ruhsal hastalarla cam boya  ile bireysel 

çalışmalar yapılmış bu çalışmalar mika plakalara 
yapıştırılarak tablolar oluşturulmuştur. Çalışma 
hastalarda çok olumlu rehabilatasyon yaratmış 
ve büyük ilgi uyandırmıştır. Ayrıca onlarla yapılan 
eğlencelerde hastaların rahatlamaları ve kendilerini 
ifade etmeleri sağlanmıştır.

Kırıkkale Özel Değirmenci 
Bakım Merkezinde
Tijen Türkseven / 118-U Beysukent Lions Kulübü Başkanı

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü Etkinliği olarak 
Karaçay Hürriyet İlköğretim Okulunu 

ziyaret etti.  Kadın velilerle sohbet ettikten 
sonra, Hatay Barosu’nun avukatlarından Ümit 
Seyfettin tarafından ‘Kadın Hakları’ konulu bir 
sunum gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 kadın velinin 
katıldığı toplantıya, kulübümüzün üyeleri, okulun 
öğretmenleri ve idarecileri katıldılar.  Oldukça 
verimli olduğu düşünülen bu ziyaretimizin sık sık 
tekrarlanması istendi. 
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“Düş Çocukları Sosyal 
Gelişim Projesi”

Zihinsel Engelli 
Çocuklarımızla Bowling 
Turnuvası
Nilgün Tank / 118-K Eskişehir Porsuk Lions Kulübü Başkanı

Esin Özçelik / 118-U Çukurca Lions Kulübü Başkanı

Eskişehir Porsuk Lions Kulubü’nün 
aktivitesi olan işitme ve zihinsel 
engelli çocuklara  her yıl düzenlediği 
Bowling Turnuvası  bu yılda 
Kanatlı AVM gerçekleştirildi. 
Çoçuklar ve aileleri ile turnuvadan 
sonra kulüp arkadaşlarımızın da 
katılımıyla  yemekde buluşuldu. 
Amacımız çocukların gülümsemesi ve 
yaşama sevincini kazandırmaktır. 
Diğer aktivitemiz olan erkek 
yetiştirme yurdunda kalan 
çocuklarımıza düzenlediğimiz sinema 
aktivitesinde  Lions ailesi ile  güzel bir 
gün geçirdik.

Çukurca Lions Kulübü olarak, 118 U Leo Yönetim 
Çevresi’nin projesi olan “Düş Çocukları Sosyal 
Gelişim Projesi”ne destek verip, üniversite 

seçimlerinde farklı bir bakış açısı kazanmalarını 
sağlamak için, Düş Çocukları’nı Ankara Üniversitesi ile 
tanıştırmayı hedefledik.

İlk olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Radyosu olan Radyo İLEF stüdyolarını gezdik. Canlı 
yayın heyecanını ilk kez yaşayan çocuklarımız bu 
buluşma farklı bir deneyim oldu. 

Ankara Üniversitesi kapsamında yer alan Türkiye’deki 
ilk çocuk müzesi ve çocuk kütüphanesini de 
akademisyenler eşliğinde gezerek bilgi aldılar. İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Bayrakçı 
ile görüşerek, üniversite tercihlerinde yardımcı olacak 
bilgiler edindiler.

Çocuklarımıza farklı bir bakış açısı kazandırmayı 
hedeflediğimiz bu etkinliklerimize devam etmek 
istiyoruz.
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Mezitli Lions kulübü ve Çaçav işbirliği  ile 
25.01.2014 Cumartesi Saat 12.00 de Ticaret 
ve Sanayı Av. Şahin Antakyalıoğlu tarafından 

gerçekleştirildi. Çocuklarımızın onurlu ve kendine 
güvenen bir geleceğe sahip olabilmeleri adına  
Mersin de dinamik STK larıda arkamıza alarak 
Platform kurulması bu hususta  Kültür Mudurluğu, 
Turizm Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
destekleriyle  çalışmalara başlayacağımızın startı 
verildi. Kulüp Başkanı Dt. Ali Arıkan konuşmasında;

Çocuklar bizim geleceğimiz,onları korumak bizlerin 
görevi ve Lion’lar olarak bu konuda çok hassas 
olduğumuzu  hiç durmadan çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi belirterek katılımcı  Kültür Müdürümüz 
Sn. Bahattin Karahasanoğlu, Tic. Odası Başkanı 
Sn. İbrahim Kiper’e ve değerli katılımcıları teşekkur 
ederek; Proje Danışmanı  Ln. Avk. Cansu Anılan, 
sunumu ustlenen Ln. Gökhan Çözeli, Mersin Lıons 
Klb Bşk Ln. Semih Sal, G. Dönm Bşk Ln. Sibel 
Gelbul ve Ln. Fethi Kavunoğluna da destekleri için 
ayrıca teşekkur ederek Mezitli Lions Kulübü olarak 
mucadelemizi başlattık ve ilerleteceğiz diyerek 
konuşmasına son verdi.

“Özgüvenli Gelecek”
Ali Mutlu Arıkan / 118-U Mersin Mezitli Lions Kulübü Başkanı
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Mezitli Lions Kulübü Mersin de bir ilki 
gerçekleştirdi. Mersin Marinada  01.10.2013 
Saat 17.30 da sponsorumuz iş adamı 

Ali GÜLTEKİN  ve Marina iş birliği ile Genel 
Yönetmenimiz Bülent ŞEN in katılımı ile Oyuncak & 
Kitap toplama kumbarası açılışı gerçekleştirildi.İlk 
Oyuncakları  ve kitapları Gişkad başkanımız, Aygenli 
İnşaat, Merda Yönetimi Berin Orbay, Mersin Dalış ve 
Lions kulüplerinin atmasıyla sağlanmış olup, Kulüp 
Başkanımız Ali Mutlu ARIKAN şöyle ifade etti;

Gençlerimize ve çocuklarımıza çok değer veriyoruz. 
Çünkü geleceğimizin teminatı yavrularımıza sahip 
çıkmak önemli bir vazifemizdir. Bununla beraber 
eğitimli bir gelecek oluşturmak adına çocuklarımıza 

Lion’lardan örnek 
kampanya
Ali Mutlu Arıkan / 118-U Mersin Mezitli Lions Kulübü Başkanı

ve gençlerimize yönelik eğitim kumbarası 
oluşturduk. Kumbaramız iki bölümden oluşuyor. 
Bir bölümü vatandaşlarımızın okuduğu kitapları, 
kitap bölümünden kumbaraya atacak. Bunları 
ihtiyaç duyulan okulların kütüphanesine vereceğiz. 
Yine kumbaramızın diğer bölümü de oyuncak 
kumbarasından oluşmaktadır. Yine lüzumundan 
fazla oyuncakları çocuklarımız ve vatandaşlarımız 
oyuncak bölümünden kumbaraya bırakabilecekler. 
Biz de Lions Kulüp olarak yine bu oyuncakları ihtiyaç 
duyulan çocuklara vereceğiz.  

Kumbaramızın proje tasarımcısı Sibel GELBUL 
ve Şebnem BİÇMEN’e ve  duyarlılık gösteren 
vatandaşlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza 
teşekkür ediyorum dedi.
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Diyabet pankreastan salınan insülin 
hormonunun etkisinin mutlak veya göreceli 
azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizmasında bozukluklara yol açan kronik 
metabolizma hastalığıdır. Her yıl 3.8 milyon kişi 
diyabete bağlı hayatını kaybettiği saptanmıştır. Her 
10 saniyede iki kişiye diyabet tanısı konmakta ve 
diyabet hastalarının %10.2’ si diyabete bağlı böbrek 
yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Diyabetik 
retinopati gelişmiş ülkelerde erişkinlerde görme 
kaybının en önemli nedenidir. Diyabet tanısından 
yaklaşık 15 yıl sonra diyabetlilerin %25’inde körlük, 
%10’unda ciddi görme kayıpları gelişmektedir. 
Amputasyonların (uzuv kayıpları) %40-70’inden 

Şeker Çocuklar
Suna Demirgöz / 118-U Diyabet ve Şeker Çocuklar Komite Başkanı

diyabet sorumludur. Dünyada her 30 sn. de bir, bir 
diyabetli ayağını kaybetmektedir.

Tip 1 diyabet genellikle 30 yaşından önce ortaya 
çıkar. Bu diyabet tipine sahip insanlar hayatta 
kalmak için insülin almalıdır. Diyabet vakalarının 
yalnızca yaklaşık yüzde 10’u Tip 1’dir ve diyabete 
bağlı komplikasyonlar bu grupta çok hızlı bir 
şekilde gelişmektedir. Eğer kan şekeri kontrol 
altına alınamazsa bu komplikasyonların gelişmesi 
kaçınılmazdır. Bu komplikasyonların önüne 
geçilmesinde egzersiz ve spor yapma önemli bir 
yere sahiptir. Bu nedenle tip 1 diyabetli çocuklarda 
egzersizin kan şekerinin dengelenmesi açısından 
önemine dikkat çekmek istedik. Anadolu Lions 
Diyabet Vakfı olarak Şeker Çocuklar Voleybol 
takımımızı kurduk.

Takımımız diyabet hastalığı ile ilgili farkındalık 
yaratmak amacıyla 2010 yılında Doktor Sami Ulus 
ve Dışkapı Çocuk Endokrin Servisleri’nin işbirliği ile 
oluşturulmuştur. Amacımız; diyabet hastalarının 
farklı sporlar yapabileceğini, düzenli sporun kan 
şekeri düzeylerini dengelediğini ve yaşam kalitelerini 
artırdığını göstermektir. Bu nedenle oluşturulmuş 
olan takım 18 ay boyunca her hafta düzenli olarak 
takip edilmiş ve bedensel, zihinsel ve ruhsal 
gelişimleri gözlemlenmiştir.

Çocukların 5’i erkek (%62,5), 3’ü kız (%37,5) yaşları 
12 ile 16 arasında değişmekte olup (ortalama 
14.5±1.5 yıl) 165.4±12.9 cm boy ve 52.9±7.6 kg 
ağırlık ortalamasına sahiptir. Diyabetle yaşamlarını 
sürdürme süreleri ortalama 29.8±29.1 aydır. 
Çocukların annelerinin 7’si (%87.5) ev hanımı, 
1’i(%12.5) memur, babalarının  5’i (%37.5) serbest 
meslekte, 3’ü (%62,5) diğer işlerde (inşaat,vb.) 
çalışmaktadır. 4’ünün (%50.0) bir kardeşi, 3’ünün 
iki kardeşi vardır. Evde yaşayan ortalama kişi sayısı  
4±0.9’dur. 5’inin (%62,5) ailesinin aylık geliri 500-
1000 TL iken, 3’ünün (%37,5) ailesinin aylık geliri 
1000 TL’den fazladır. 

Çocukların 3’ü (%37.5) anneanne/babaannesinde, 
1’i (%12.5) teyze/halasında diyabet olduğunu 
söylemiştir. Hızlı etkili insülinlerden Lispro, Aspart, 
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Humalog Mix’i sabah, öğle ve akşam, uzun etkili insülinlerden Lantus ve Levemir’i gece kullandıklarını 
bildirmişlerdir. Almış olunan insülin dozları aşağıda belirtilmiştir. 

İnsülin dozları Ortalama
Sabah 9.9±3.0
Öğle 11.0±3.0
Akşam 11.5±3.5
Gece 14.5±8.4

Tablo 1: Çocukların kullandığı insülin dozları

Çocukların hepsi hastalık teşhis edildikten hemen sonra diyet verildiğini ve diyetleri konusunda yeterince 
bilgilendirildiklerini belirtmiştir. Çocukların 6’sı (%75.0) diyetleri konusunda diyetisyenden bilgi almışlardır. 
8 kişiden 7’si (%87.5) diyetlerinde karbonhidrat sayımı yöntemini tercih etmektedirler. Diyetlerine tamamen 
dikkat ettiklerini belirtenler ise 5 kişidir (%67.5). 4 kişi bazen öğünlerini atladığını bildirmiş ve bu öğünlerin 
genellikle (%37.5) ara öğünler olduğu belirlenmiştir.

Spora başladıktan sonra 5 kişi (%67.5) kendini fiziksel olarak daha güçlü ve zinde hissettiğini, 5 kişi (%67.5) 
kan şekerinin düzene girdiğini, 3 kişi ise (%37.5) sosyal anlamda kendisini daha rahat hissettiğini belirtmiştir. 
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Gül Liman / 118-T Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

Bursa Koza Lions Kulübü Derneği olarak      
2013-2014 Hizmet Döneminde “Önce 
Çocuklar” dedik ve  Korunmaya Muhtaç 

Çocuklarımız ile elele vermek istedik.

Devlet koruması altında bulunan çocuklarımız 
son yıllarda Avrupa Birliği normlarına uyum 
çalışmalarının getirdiği değişim rüzgarlarının 
etkisi ile oluşturulan projeler ile özellikle fiziksel 
koşullar yönünden daha konforlu ve çağdaş yaşam 
koşullarına kavuşmuşlardı.

Gençlerimize; insan olduklarını, genç olduklarını 
ve değerli olduklarını anlamaları ve hissetmeleri 
için elimizden ne geliyorsa yapalım diye düşündük.
Yaşama tutunabilmeleri, kendileri olarak yaşama 
başlayabilmeleri, onları düşünen ve esirgeyen 
insanlar olabileceğini görebilmeleri için onlarla 
birlikte olalım istedik.

Bu yüzden onların kişisel gelişimlerine olumlu 
katkılar sağlayacak, keyif alarak yeni bir şeyler 
öğrenebilecekleri bir etkinlik düşündüğümüzde, 
aklımıza ilk gelen ise “Yaratıcı Drama Atölyesi” 
çalışmaları oldu.

Atölye çalışmalarımızda; drama eğitimi, oyun 
hazırlığı ve hazırladığımız oyunu gerçek bir 
tiyatro sahnesinde sergileme imkanı sunabilmeyi 
hedefledik.

Önce çocuklar projemiz içerisinde yer almasını arzu 
ettiğimiz Korunmaya Muhtaç Çocuklarla Yaratıcı 
Drama Atölyesi Çalışmalarını başlatabilmek amacı 
ile Bursa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne izin 
için başvurumuzu yaptık.

Gönüllü Sivil Toplum Örgütlerinin desteklerine, proje 
ortaklıklarına son derece sıcak bakılmasının sonucu 
olarak gerekli izin derneğimize verildi. Özellikle, 
Ovaakça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 
bulunan 13-18 yaş aralığındaki genç kızlarımız için 
çalışmalar yapmamız istendi.

Kurumda çalışmalarımıza, drama eğitmenimiz Kamil 
Atliman’ ın liderliğinde 25 Eylül 2013 tarihinden 
itibaren başladık.

“Önce Çocuklar”

Kurumu ilk kez ziyaretimizde; bir bölümü madde 
bağımlısı, bir bölümü en yakınlarının istismarına 
maruz kalmış, yaşamlarının henüz başında, bizim 
kaldıramayacağımızı düşündüğümüz ağır travmalara 
maruz bırakılmış bu çocuklardan bazılarının tiyatro 
sevdalısı olduklarını, oyun yazdıklarını öğrendik.

Gönlümüzden geçenler ile oraya ulaştığımızda 
onların sevgisi, ilgisi hatta müdürlerinin psiko-drama 
eğitimi almış olması, rastlantının böylesi dedirtti ve 
bize doğru yere vardığımızı düşündürttü.

Çocuklarımız ile eğitmenimiz daha ilk tanışmadan 
itibaren iletişimde güzel bir uyum yakaladılar 
ve çalışmalarını karşılıklı ilgi ve sevgi ile devam 
ettirdiler.
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Bir tutam empati, biraz emek, biraz güven, biraz 
sabır, biraz vefa ....Bu tarif tanıdık olmalı, bizleri 
gönüllüleri, karşılık beklemeden emek verme 
erdemine sahip insanları anlatıyor. Bu tarifle 
gerçekleştirilemeyecek mucize yok bizce...

21 Şubat 2014 tarihinde saat 19.00 da, Bursa 
Sırameşeler Sevgi Evleri Çok Amaçlı Salonunda 
yaklaşık olarak beş ay boyunca özveri ve sabırla 
yürütülen çalışmalar sonucunda hazırladıkları “AH 
ŞU İNSANLAR” adlı oyunlarını keyifle sergilediler. 
Başta Vali Yardımcımız olmak üzere, ilgili yetkililer, 
başta Konsey Başkanımız olmak üzere Değerli Lions 
Ailem ile Sahnenin meleklerini sahnede kendilerine 
olan özgüvenleri ile izlemek hepimizi son derece 
mutlu etti, gurur duyduk çocuklarımız ile...

Bu projenin başından itibaren çocuklarımız ile 
birebir iletişim içinde olduk. Onlardaki mükemmel 
değişim ve gelişime tanık olduk. Başlarda aralarında 
mevcut iletişim sorunlarını çözebilmelerinde, 
davranış bozukluklarını düzeltebilmelerinde drama 
eğitimi onlara rehberlik etti. Oyunla önce kendilerine 
sonra da çevrelerine ayna tutabilmeyi öğrendiler. 
Eğitimleri boyunca ilgi ve dikkatlerini kaybetmediler.
Bu konuda drama eğitmenimizin çocuklara verdiği 
sevgi ve emek örnek oluşturacak nitelikte idi. 
Çalışmalarının sonunda oluşan dayanışma bilinci 
ve takım ruhunu sahneden bize yansıtarak,insana 
dokunmanın önemini bir kez daha gösterdiler 
bizlere...

Küçük karıncalar misali durmayarak, yılmayarak 
çocuklarımız için hizmete devam diyoruz.
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İhtiyaç Sahibi Öğrencilere

24 Ocak 2014 tarihinde 
Mecidiyeköy’de Selahaddin Eyyubi 
Ortaokulunu ziyaret ettik. Okul 
müdürü tarafından belirlenen 
ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve 
bot yardımında bulunduk.

 Şeb-i Arus Töreni…

Mevlana’yı Anma Haftası etkinlikleri 
arasında 15 Aralık 2013 Pazar 
günü Galata Mevlevihanesi’nde 
düzenlenen  Şeb-i Arus Töreni…

Desteklerinden dolayı Yönetim 
Çevremiz Atanmış Yönetmenler 
Kurulu Üyesi Sn. Sümer Ergelen’e 
teşekkürlerimizi sunarız.

Nevin Azov / 118-T Fulya Lions Kulübü Başkanı 118-T Kültür Sanat Komitesi 
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“Düş Çocukları Sosyal 
Gelişim Projesi”

“Kitap Sevgisi”

Cansel Şengör / 118-U Çukurca Leo Kulübü Başkanı

Leo Mustafa Tayyar UĞUR

Çukurca Leo Kulübü olarak, sponsor 
kulübümüz Çukurca Lions Kulübü ile beraber 
118 U Leo Yönetim Çevresi’nin göz bebeği 

projesi olan “Düş Çocukları Sosyal Gelişim 
Projesi”ne bir destek de biz vermek istedik.

Düş Çocukları’nı karne hediye olarak 9 Şubat 2014 
pazar günü Ankara Kentpark AVM Rolling Ball 
Bowling’e götürdük. Hep birlikte bowling oynayıp, 
yemek yedik.

Bundan sonra hep düş çocukları ile bu tarz 
etkinlikler yapmak istiyoruz, çünkü o gün çocuklarla 
birlikte bizler de çok eğlenceli bir gün geçirdik.

Kıbrıs'ta vatani görevimi yapmakta olduğum 
sırada , bölüğümüzde bulunan kitap sayısının 
azlığı dikkatimi çekti. Yanımda götürdüğüm 

birkaç kitabı okumaya başladığım ilk günlerde, 
özellikle uzun dönem asker arkadaşlarım bana gelip 
fazla kitabım olup olmadığını sordu. Çünkü ilgilerini 
çeken türde kitaplar maalesef az sayıda idi. O an 
farkına vardım ki, belki de hayatında hiç eline bir 
roman alıp okumamış bir kişi, bu sayede askerliği 
boyunca bir kaç kitap okuyup, hayata bakış açısı 
biraz olsun değişebilirdi. Kişisel gelişimine biraz 
olsun katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize diye 
düşünerek aklıma Lions ailem geldi ve sizlerden 
bölüğümüze gönderilmek üzere kitap talebinde 
bulundum.

Ve ne mutlu ki bana, beni yanıltmayan Lions ailem 
kitapları toplayıp bölüğümüze gönderdi. Özellikle 
Leo olarak öncelikli amaçlarımızdan birinin liderlik 
vasıflarımızı geliştirme olan bu organizasyonda, 
bu konuda, asker arkadaşlarımıza liderlik yapma 
fırsatını bana verdiğiniz için kitap gönderen herkese 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. En içten Lions (Leo) 
sevgi ve saygılarımla.
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