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Editörden
Sayın Lion’lar / Sevgili Leo’lar
Değerli Okuyucular,

Sizleri Sevgiyle Saygıyla 
selamlıyorum.

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.

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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Zaman gerçekten uçup gidiyor. Şu anda 
Lion yılının tam ortasına geldik. Yaptığınız ve 
yapmakta olduğunuz her şeyle gurur duyuyorum. 
Temamın esasını teşkil eden “Hizmet Ederek 
Gururunu Güçlendir” ilkesine hepiniz karşılık 
verdiniz. Şimdi hepiniz verdiğiniz bir çok hizmetin 
kaydedildiği raporları aktarıyorsunuz. 

Her bir Lion’un en az bir kişiyi birliğimize 
katılmaya davet ettiği “ASK 1” kampanyası 
konseptini benimsediğiniz için teşekkür ederim. 
Bir çok yerde büyüyor ve kulüp sayımızı 
arttırıyoruz. Üyelik büyüme eğilimimiz gayet 
iyi görünüyor, eldeki tüm göstergeler liderlerin 
türetilmesi ve belirlenmesi adına daha iyi iş 
çıkardığımızı anlatıyor. Ayrıca, her bir kulübün 
verimliliğini arttırmasına yardımcı olacak araçları 
geliştirdik. Yine de bir alanda küresel kaygımız 
sürüyor: Düşen üye sayımız. 

Eğer mevcut üyelerimizin arka kapıdan 
kayıp gitmelerine izin verirsek, yeni 
üye kaydetmenin çok da fazla bir yararı 
yoktur. Sonradan daha iyi anladığım üzere, 
üyelerimizi elde tutma konusuna daha fazla 
önem vermiş olmayı dilerdim. 

Her Lion’un Lions’a destek 
olmasının bir yolu var

Pişmanlıkla yaşamak yerine, bu konu üzerinde 
birşeyler yapmaya karar verdim. “Keep 1” 
kampanyasını başlattık. “Keep 1” her bir üyemizin 
aktif katılımına süreklilik kazandırılması fikrinin 
benimsendiği basit bir kavram. 

Çok az Lion kulüp geliştirmekle ilgilenmiş 
durumda, üyelerimizin çoğuna herhangi birinden 
bize katılmasını istemek oldukça zor geliyor. 
Ama her Lion, bir şekilde mevcut üyelerimizin 
muhafazasına katkı sağlayabilir. Bunun için 
üyelerimize nezaket göstermemiz, değer 
vermemiz, eğitmemiz, cesaretlendirmemiz, 
danışmanlık yapmamız ve daha bir çok yolla 
katkı koymamız önemlidir. Eski bir özdeyiş vardır: 
“İnsanlar senin tarafından umursandıklarını 
bilmedikçe, senin ne bildiğini umursamazlar.” 
Full potansiyelimize erişmemiz için üyelerimizi 
elde tutmak için daha fazla çaba harcamalıyız. 

Başkanınız olarak, Gururumuzun 
Güçlendirilmesi adına elimden gelen herşeyi 
yapacağıma yemin ediyorum ve biliyorum ki 
bunu yalnız başıma yapamam, ancak bereberce 
yapabiliriz. 

   

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Çeviri: Danyal	Kubin,	PDG
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Lions Kulüpleri benzer düşünceli bireylerin 
toplumu iyileştirmek, daha iyi topluluklar haline 
getirmek yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek 
amacıyla biraraya gelmesi ile kurulmuş ve 
gelişmiştir. Cazibesi evrensel olduğunun kanıtıdır. 
Lions’lar şu anda 210 ülke ve coğrafi alanda 
hizmet veriyorlar. Lions Kulüpleri’nin derine kök 
salmış nabzı, başkasına hizmet için atmaktadır. Bu 
ruh, uluslararası konvansiyonların hiçbirinde bu 
kadar aşikar ve ilham verici değildir.

Sizler, yerel düzeyde Lions’ları kesinlikle 
anlayıp takdir ediyor olabilirsiniz. Ancak sadece 
uluslararası bir konvansiyona katılmakla, 
Lionizm’in kapsamını ve sınırlarını anlayabilir 
misiniz? 

Lion’lar kendilerinin gerçek bir Lion oldukları 
günü şöyle anlatırlar: Bu onların kayıt oldukları 
gün değildir, onların gerçekten hizmet sundukları 
ve hizmetlerinin değerini anladıkları gündür. 
Uluslararası konvansiyonumuzda bir Lion için 
muhtemel dönüm noktaları:  

• Ulusların büyük gösterisi 

• Büyüleyici bayrak seremonisi

• Genel kurullarda etkileyici konuşmalar 

• Aydınlatıcı seminerler

• Dünyanın her yerinde eşit düzeyde 
ağırlama/eğlence sırasında olabilir. 

Veya o dönüm noktası; daha sessiz bir anınızda 
asansördeyken, dünyanın öbür yarısından bir 
Lion’un pençeleri ile karşılaştığınızda, aranızdaki 
dil, kültür ve gelenek farklılığına rağmen, 
kendinizin onunla farklı değil de aynı olduğunu 
anladığınızda gerçekleşir.

Çekici bir davet: 
Hawaii’de bize katılın

Bu yıl Hawaii, Honolulu’da gerçekleşecek 
uluslararası konvansiyonda tüm başarılarımızın 
yansıtıldığı ve kutlandığı zamanları yaşayacağız. 
Hizmet sunmadaki etkileriniz, üyelik artışları, 
liderlik gelişimi ve sizlerin gelişimi gibi alanlarda 
kulüp faaliyetlerinizin verimliliği ile etkinliği 
bakımından elde ettiğiniz başarıları kutlayacağız. 
Tüm bu başarılar, bir asırlık kutlamamızın bir 
sonraki aşamasında gelecek yılın çalışmaları için 
bizim başlangıç çizgimiz olacak. 

Lütfen bir yandan Lionizm’in gizemlerini 
içinize çekmek, diğer yandan Hawaii’nin etkileyici 
ve büyülü havasını koklamak için önümüzdeki 
Haziran’da bir haftanızı ayırınız. Yılda bir kez 
yaptığımız bu konvansiyonda büyük ve eşsiz 
bir buluşma gerçekleşecektir. Joni ve ben sizleri 
orada görmek istiyoruz. Biliyoruz ki, bu buluşma 
yaşamınızın geri kalanı için biriktireceğiniz 
değerde bir deneyim olacaktır. 

      

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Joe Preston
Uluslararası	Başkan

Çeviri: Danyal	Kubin,	PDG
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Sedat TOKTÜRK, CC
MD 118 T Konsey Başkanı / 2014-2015

Değerli Lion ve Leo Dostlarım;

Evet bir dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. 
Lions’ta dönemlerin birer yılla sınırlı olduğunu 
bilerek görevleri üstleniyoruz. Bu yönüyle Lions’un 
demokratik ve güzel tarafını vurgulamak gerekiyor. 
Bizler geçiciyiz ama kurumumuz kalıcı. Lions’u 52 
yıldır ülkemizde çeşitli zorluklara rağmen sürmesine  
katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler…

Bu dönem Konseyimizi oluşturan Genel 
Yönetmenlerimiz öncekiler gibi özveriyle çaba 
gösterdiler. Yeni kulüpler kuruldu.Hala da kurulmaya 
devam ediyor. Sorunlu ve sıkıntılı kulüplerimiz 
de çeşitli formüllerle yeniden yapılanıyorlar. 
Toplumumuzun ihtiyacı doğrultusunda  gerek 
Yönetim Çevresi, gerekse kulüplerimiz ölçeğinde 
çeşitli etkinlik ve aktiviteler yapıldı. Bilhassa 
toplumsal bilinci arttırıcı, sosyal yönü olan 
çalışmalara daha fazla önem verildi. Bunun 
yanında da kültür-sanat faaliyetleri ara vermeksizin 
sürdürüldü. Lions’un tanıtımına katkı sunmak 
amacıyla İstanbul ve Bursa’da açılan sağlık ve kitap 
fuarlarında Lions stantları açıldı. Bu çok anlamlı 
ve doğru halkla ilişkiler çalışmasına önderlik eden 
Genel Yönetmenlerime ve ekiplerine çok teşekkür 
ediyorum.

Değerli Dostlarım,

Bu dönem mart ayında hepimizi derinden yaralayan 
ve şok eden çok acı bir kayıp yaşadık. Dönem Genel 
Yönetmenimiz Zehra Gürol aniden aramızdan ayrıldı.
Bu çok acı beklenmeyen bir durumdu.Yaralandık ve 
çok örselendik. Bu acımız hala sürüyor. Bu acıyla 
son çeyreği yaşıyoruz. Onun hedeflediği proje ve 
çalışmaların bundan böyle de sürdürülmesi için daha 
çok çaba harcayacağız. 118-U Yönetim Çevremizin 
yaşadığı bu travmayı yakından biliyor ve onlarla 
daha sık bir arada olmamız gerektiğine inanıyorum. 
Bu desteği sadece dönemle sınırlı tutmamalıyız. 

30 yıllık Konsey yapılanmamızda dönem Genel 
Yönetmeni kaybı ilk kez yaşanıyor. Örneği olmayan 
bir şokun kolay atlatılması tabii ki zor. Bize düşen 
acımızı yüreğimize gömerek yolumuza onun 
istediği gibi çalışarak ve çaba göstererek devam 
etmemizdir. Bu bağlamda Cumhuriyet tarihimizin 
önemli tarihlerinden biri olan 19 Mayıs 1919  
Bayramı kapsamında Samsun’da olduk. Samsun’daki 
kulüplerimizin yanlarında olmak inanıyorum ki onları 
çok motive etti. Güzel ve anlamlı bir programla önce 
Ordu’da başlayan bu program Samsun’da sonlandı. 
Emeği geçen her dostuma çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Dostlarım,

Dergimizin bazı ekonomik nedenlerden dolayı 
zamanında çıkamaması nedeniyle bu sayımız 
dönemin son dergisi olarak çıkıyor. Bu nedenle 
bir veda yazısı gibi de düşünebilirsiniz. Bizler  
demokrasi, insan hakları, özgürlük ve adalet 
ilkelerine sonuna kadar inanan gönüllülük esasıyla 
çalışan bireyleriz. Uluslararası kimliğimiz bu 
yönümüzü daha da kuvvetlendiriyor. Dünyanın tüm 
renklerine saygı ve sevgi duyarız. Dostluk ,sevgi 
ve anlayış kavramları bizim için çok önemli. Bu 
bakımdan dünyada ne oluyorsa bizi ilgilendirir..
Acılara ortak oluruz..Yaraları sararız. En son 
geçtiğimiz ay fakir bir Asya ülkesi olan Nepal’de 
yaşanan deprem sonrası, bizim de bir katkımız olsun 
düşüncesiyle sizler adına katkımızı sunduk. Onların 
acısı bizim acımız oldu. Bir daha bu tür acıların hiç 
yaşanmamasını diliyoruz.

Bunun yanında mümkün olduğu kadar Yönetim 
Çevreleri arasında hiç bir ayrım yapmadan çok sayıda 
kulüp ziyareti yaptım. Bu ziyaretlerimizde Lions 
topluluğumuz içinde ne kadar nitelikli ve çalışkan 
üyelerimiz olduğunu gördüm. Her ziyaretim benim 
29 yıllık Lions yaşantımda unutulmaz anılar biriktirdi.
Gurur duydum ve sevgi ile mutlu oldum.

Tüm dostlarıma İlgi ve destekleri  için gönülden 
teşekkür ediyorum.

Her bir üyemize, Lion ve Leo dostlarımıza gelecekte 
başarılı ve keyifli çalışmalar diliyorum.

Mutlu, umutlu ve aydınlık yarınlar dileğiyle;

Sevgi ve Saygılarımı sunarım.



DENETİM KOMİTESİ

1. 30 Haziran 2014 itibarı ile ULKB ve LCIF mali raporları 
denetlendi, görüşüldü ve onaylandı. Denetim raporları bir 
sonraki Yönetim Kuruluna sunulacak.

YASA VE TÜZÜKLER KOMİTESİ 

1. 301-A1 Yönetim Çevresi Danışma Komitesi üyeleri atandı.

2. Uluslararası Başkan Yardımcısı adaylarını inceleyen 
Danışma Komitesi’nin amacı ve hedefleri yeniden 
oluşturuldu; adı ve Yönetim Kurulu Politika El Kitabının 
II.bölümü bu doğrultuda değiştirildi. 

3. Uluslararası Yasa ve Tüzüklerde 3.Uluslararası Başkan 
Yardımcısı görevinde önerilen değişikliklerin 2015 
Uluslararası Konvansiyonunda onaya sunulmasına karar 
verildi. 

4. Uluslararası Tüzüğün Yönetim Kurulu temsil maddesinin 
yeniden oluşturması önerisinin 2015 Konvansiyonunda 
onaya sunulmasına karar verildi.

5. Yönetmeliklerde “Liderlik Komitesi”nin “Liderlik 
Geliştirme Komitesi” olarak değiştirilmesi önerisinin 2015 
Konvansiyonunda onaya sunulmasına karar verildi. 

KONVANSİYON KOMİTESİ

1. Resmi Konvansiyon programı başlama saatleri yeniden 
düzenlendi.

2. Atanmış Kayıt Komitesi, VDG, VDG Eğitmenleri ve ULKB 
Merkez personelinin Honolulu Konvansiyonu harcırahları 
belirlendi. 

3. Kayıt ve Seçim İşlemleri ile ilgili Board Politika El Kitabı 
VIII Bölüm E paragrafı yeniden yazıldı.

YÖNETİM ÇEVRELERİ VE KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ

1. Kulüp Mükemmellik Ödülü ve DG Takımı Mükemmellik 
Ödülü elektronik iletişim ve raporlamayı teşvik edecek 
şekilde değiştirildi. 

2. 403 B1 , São Tomé ve Príncipe yi içine alacak şekilde 
genişletildi.

3. D 1-E , D 1-L (Illinois); D 14-A , D 14-R (Pennsylvania); 
MD 29 (West Virginia); MD 37 (Canada and Montana); 
and MD 104 (Norveç); in redistrict olma taleplerinin 2015 
konvansiyonunda gündeme alınması kabul edildi. D106 
A ve 106 B (Danimarka) and MD13 (Ohio) nun redistrict 
talepleri 2016 konvansiyonuna bırakıldı 

4. Boşalan DG görevlerine atamalar yapıldı.  

5. Board Politika El kitabının adres bilgileri ile ilgili yerleri 
elektronik formatlara uygun olacak şekilde değiştirildi.  

6. Board Protokol El kitabında ULKB resmi protokolünde 
olan yeni ünvanlar için IP veya ULKB Profesonel 
Yöneticisinin karar vereceği yaka isimlikleri yapılabilmesi 
kabul edildi. 

MALİ VE MERKEZ OPERASYONLARI KOMİTESİ

1. Önerilen Genel Fon ve Acil Reserv Fonu Yatırım Politikası 
değişiklikleri onaylandı. 

2. ULKB satın alma politikasında küçük değişiklikler yapıldı. 

3. Açıkla kapanan 2014-2015 1.nci çeyrek rakamları gözden 
geçirildi.

4. 2014-2015 yılında Genel Fon yatırımlarından 4 milyon 
dolarlık harcama artışı yapılması onaylandı. 

5. Board Politika El Kitabı XXII. Bölüm, E paragrafındaki mil 
başına “US$.41 (US$.25 per kilometer)” yerine 1.Temmuz 
2015 den itibaren geçerli olmak üzere mil başına “US$.50 
(US$.31 per kilometer)”kabul edildi. 

6. Board Politika El Kitabı IX, Bölüm 4. Paragraf 2.bendi 
ifadesi aşağıdaki gibi değiştirildi: Ticari uçak şirketleri ile 
seyahatin fizibl olmadığı veya önemli tasarruf sağlanacağı 
durumlarda charter hava yolculukları Finans ve Merkez 
Operasyonları Komitesi’nin ön onayı ile kabul edilebilir. 

7. IX bölüm 4 paragraf 1. daki Genel Yönetmen ofis giderleri 
ödemesi 1.Temmuz 2015 tarihinden itibaren kaldırıldı. 
Buna karşın benzin ödemeleri rakamı arttırıldı. 

8. Board Politika El Kitabı XII Bölüm  E.paragrafı seyahat 
kuralları sadece güncel ünvanları değil uygulamaları da 
yansıtacak şekilde güncelleştirildi.

9. Board Politika Kitabı XII Bölüm, E paragrafı 4., I., 3., ve 
I.5. maddeleri Çalışan El kitabında yer aldığı ve mali etkisi 
olmadığı için çıkarıldı .

10. Board Politika El Kitabı IX Bölüm C.2 Paragrafındaki “kural 
no” sözcüğünü “kısım” ile değiştirilmesi onaylandı. 

11. XXII Bölüm E. paragrafındaki otel ve yemek bedeli 
talepleri açıklığa kavuşturuldu 

12. XI. Bölüm 2. Paragraftaki “Bu öngörü yatırımlara eşit 
veya daha az harcamaları yansıtacaktır “ cümlesi Birliğin 
herhangi bir açığı Genel Fon Yatırımlarından karşılamak 
olan uzun vadeli stratejik planı ile çatıştığı için kaldırıldı. 

13. Board Politika El Kitabı XXII Bölüm C. Paragrafını 1 
Temmuz 2015 den itibaren uygulanmak üzere ID, PIP ve 
PID lerin Districtler içi maximum bütçelerinde mütevazi bir 
artış onaylandı: 

Uluslararası Direktörler US$6,200 den US$9,000 a

Geçmiş Uluslararası Başkanlar  US$8,000 den US$10,000 e

Geçmiş Uluslararası Direktörler US$3,000 den US$4,000 e 

LCIF

1. Yatırım Politikası Bildirgesini revize ederek İnsani Fonun 
kullanım hedeflerine alternatifler getirildi, bazı idari 
değişimler yapıldı. 

2. 56 Standard, Uluslararası Yardım ve Core 4 bağışını 
onaylandı., toplam US$2,740,733.

3. Lions Özel Olimpiyatlar Core 4 fonu 2015 bütçesi 
US$1,563,300 olarak belirlendi. 

ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ÖZETİ 
SCOTTSDALE, ARIZONA, ABD
5-8	EKİM,	2014

Çeviren: Nilgün	Erdem	Niord,	PDG
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4. 2015 Lions-Ağa Han Kalkınma Network ü Ağaçlandırma 
İnsiyatifi için Board un yönettiği Core 4 bağış miktarı 
US$100,000 olarak belirlendi . 

5. 2015 İnsanlık Ödülü adaylarının belirlenmesi için LCI 
görevlilerine yetki verildi.

6. LCIF Operasyonları ve Politika El Kitabının bütçe yönetimi, 
LCIF harcamaları, bağış onay politikası ve mali raporlarla 
ilgili 2. Bölümünde çeşitli değişiklikler yapıldı. 

7. LCIF Operasyonları ve Politika El Kitabı 3.Bölümü 
(Bağışlar) ü Standart Bağış rakamı maximum US$100,000 
olacak şekilde değiştirdi. 

8. LCIF Operasyonları ve Politikalar El Kitabında Exhibit D 
(Takdir Formları) Başkan (chairperson) Madalyası kriterleri 
ve LCIF ödülleri hakkında yeri bilgileri içerecek şekilde 
değiştirildi.

9. İnsani Bağışlar Harcama Politikası 16.Bölüm, B paragrafı 
revise edilen Yatırım Politika Bildirgesine uygun şekilde 
değiştirildi. 

10. Board Politikası El Kitabının 16.Bölüm E paragrafındaki  
(Genel Harcırah Politikaları ) mil miktarları değiştirildi. 

11. 16. Bölüm F paragrafı diğerlerine uyum sağlayacak şekilde 
değiştirildi. 

12. 16 Bölüm I paragrafı revise edilen el kitabına uyum 
sağlayacak ve gereksiz sözcükleri çıkartılacak şekilde 
yenilendi. 

LİDERLİK KOMİTESİ

1. Kuzey Amerikada Eğitmen Geliştirme Enstitüsü ( Faculty 
Development Institute) eğitiminin 2014-15 de yapılması 
onaylandı. 

2. 2015 Honolulu Hawai VDGE Semineri plan ve programı 
onaylandı. 

3. Orta ve Doğu Avrupa Eğitmen Geliştirme Enstitüsü 
Eğitiminin 2015 Mayıs’ında yapılması onaylandı. 

4. Afrika Lion’ları için 2015 de yapılacak Yeni Lion Liderlik 
Enstitüsü programı ve finansman desteği onaylandı. 

5. Tüzük ve Yönetmelikler Komitesinin 2015 
Konvansiyonunda Liderlik Komitesi teriminin Liderlik 
Geliştirme Komitesi olarak değiştirilmesini onaya 
sunması onaylandı. 

UZUN VADELİ PLANLAMA KOMİTESİ

1. 2015 Uluslararası Konvansiyonunda Yönetim Kurulu 
dağılımını yeniden yapılandırmanın tüzüksel bir değişiklik 
olarak delegelerin onayına sunulmasına karar verildi. 
Bu yeniden yapılanma I.nolu tüzüksel bölgeden seçilen 
director sayısını azaltarak,; V ve VI nolu tüzüksel bölgeden 
seçilen direktor sayısını arttıracaktır. 

2. 2015 Uluslararası Konvansiyonunda 3.Başkan Yardımcısı 
görevinin yeniden tanımlanmasının tüzüksel bir değişik 
olarak delegelerin onayına sunulmasına karar verildi. 

3. Özel Yüzyıl Planlama Komitesi adı Yüzyıl Eylem 
Komitesi olarak değiştirildi. 

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ

1. Yeni bir kulüp modeli olan “Bir Araya Gel,” ( Join 
Together) in ABD, Kanada ve Britanya Adaları’nda, 
Irlanda, İsveç ve Avustralya da var olan toplum temelli kar 
amacı gütmeyen kurumlarda Lion Kulüp veya Dal kulüp 
olarak pilot uygulamasının başlatılmasına karar verildi. 

2. Yüzyıl Üyelik Programı başlama tarihi 1 Nisan 2015 olarak 
onaylandı. 

3. Uluslararası Kadın ve Aile Koordinatörül görev tanımı ; 
mali yıl içinde katılacağı forum masraflarını da içerecek 
şekilde değiştirildi. 

4. V ve VI Tüzüksel Bölgelerinde GMT ve GLT yapısını 
yansıtacak bir pilot aile ve kadın programı onaylandı 

5. Sao Tome Demokratik Cumhuriyeti ve Principe nin 210 . 
ülke /bölge olması onaylandı..

6. Board Politika El Kitabında Kampus Kulüpler ödenti 
tarihlerini 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 31 
Mart ve 30 Eylül olarak değiştirildi..

7. Genişleme ve Üyelik Bölümü adını Üyelik Geliştirme 
Bölümü olarak değiştirildi. 

HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ

1. Yüzyıl bağış programı Yönetim Çevrelerine maximum 
US$1,500 e  ( toplam US$15,000 geçmeyecek şekilde )tek 
Yönetim Çevrelerine US$2,500 kadar olması belirlendi. 

2. Tüm LION Dergilerinin 1 Ocak 2018 den itibaren baskı dan 
dijitale çevrilmesi onaylandı. 

3. Board Politika El Kitabu XVII Bölümü tüm LION 
dergilerinde yüzyıl ilintili haberler yayınlanmasını zorunlu 
kılacak şekilde değiştirildi. 

4. LCIF Yöneticisinin protokoldek,I yeri Birlik Saymanından 
hemen sonra olarak belirlendi. 

5. Liderlik Ödülleri 2014-2015 dönemi için 1,280 den 1,680 a 
çıkartıldı. 

HİZMET ETKİNLİKLERİ KOMİTESİ

1. Okuma Eylem Planı (RAP) Komite Başkanları 2015-2016 
yılı protokol yeri belirlendi ve tüm DG ve CC lerin bir yıl 
süreli RAP görevlileri atamaya teşvik edilmeleri istendi. 

2. Leo ve Lion’ların 2014 Kasım 2016 Ekim arasında Leo 
Kulüp Danışma Panelinde asil ve yedek üye olarak 
çalışmaları istendi.

3. “Yılın Leo’su Ödülü” nün adı “Yılın Leo’ları Ödülü” 
olarak değiştirildi. 

Bu kararlar hakkında bilgi için ULKB web sayfası www.
Lionsclubs.org’a bakabilir veya (630) 571-5466.telefondan 
merkezimizi arayabilirsiniz. 
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Klasik bir çocuk kitabı ve onun ünlü yazarı 
körler okulunun çocukları ile orta dereceli 
okul öğrencileri arasında köprü vazifesi gör-

düler. Lion’lar tarafından yönetilen, görmezlere 
hizmet veren bir vakıf velilerle birlikte, arkadaşlık 
ve bilgi alışverişi yapılan güzel bir gün yaşattılar 
çocuklara. Kitap veliler tarafından seslendirilmişti.

İstanbul’da Veysel Vardal Körler okulu ile Özel 
Evrim Lisesi öğrencileri birbirlerini tanıdıkları, FA-
DİŞ hakkında fikir alışverişi yaptıkları dolu dolu 
bir gün geçirdiler. Evrim Liselilerin okuduğu, di-
ğerlerinin dinlediği, öğrenci velilerinin hazırladığı 
kitabın CD si çok faydalı oldu. Kitabın yazarı Gül-
ten Dayıoğlu ile de söyleşi yaptılar.

İki okulun öğrencileri de bu buluşmadan çok 
yararlandılar. Bu projede çok etkili olan Ulusla-
rarası Direktör Oya Sebük “Özel Evrim Lisesi öğ-

rencileri kendi akranları olan görmez çocuklarla 
ilk kez karşılaşıyorlardı. Hayatta görme’nin herşey 
olmadığını, başka duyuların da varlığını gördüler. 
Farklılığı gördüler, kabullendiler ve buna saygı 
duydular” diyerek ekledi “kör öğrenciler gören 
öğrencilerin ziyaretinden çok etkilendiler. Böyle 
arkadaşça yaklaşımlarından gururlandılar.”

Altı Nokta Körler Vakfının başkanı olan Sebük, 
vakfın kütüphanesinde Fadiş’in kopyalanmasını 
sağladı. İstanbul Ulus Lions Kulübü bu kütüpha-
neyi Sebük’ün annesi merhum Perihan Minkari 
(kurucu üye) adına açmıştı. Özel Evrim Lisesinde 
İngilizce öğretmeni olan ve aynı zamanda Ulus 
Lions Kulübü kurucu üyelerinden Lale Doruk hem 
cehaletle savaşmak, hem de görmez öğrencilerle 
görenlerin arasındaki duvarı yıkmak için okulda 
RAP (Reading Action Program) i başlatmıştı. Onun 
paralelinde, birlikte bu projeyi yürüten, Veysel 
Vardal okulunun görmez öğretmeni Hatice Çelik 
vardı.

Fadiş, çalkantılı ve zor bir aile hayatı olan bir 
kız çocuğunun hikayesi idi. İki okulun öğrencileri 
de hemen Dayıoğlu’na kitabın niçin finali olmadı-
ğını sordular. Yazar gayet sakin, ‘Siz niye bir son 
yazmıyorsunuz? Yazsanıza’ dedi. Böylece iki oku-
lun öğrencileri de halen kitaba birer son yazmak-
talar. Dayıoğlu bu yarışmanın kazananını seçecek. 
Bu arada yazar, Veysel Vardal okulunun öğrenci-
lerinden çok etkilendiği için halen çok başarılı bir 
görmez kız çocuğunun öyküsünü yazmaktadır.

Görmez ve gören 
öğrencilerin bir kitap 
üzerinde buluşup 
kaynaşmaları 
Çeviren: Tülay	Akyol

Ln. Oya SEBÜK
Uluslararası	Direktör	
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Uluslararası	Başkan	Birinci	Yardımcısı	Jitsuhiro	Yamada,	
Kenya’da	Lions	ve	Özel	Olipmpiyatlar	ortaklığı	törenini	izlerken.	

Lion’lar bir hizmete yüreklerini koydukla-
rı zaman bunu büyük başarılar takip eder. 
Olimpiyatlar… LCIF’in ve özel olimpiyatların 

ortak misyonunun bir parçası olarak; 80’den fazla 
ülkede engelli atletler ve ailelerinin sağlık ve eğiti-
minin üstlenildiği olimpiyatlar.

 2001’den beri LCIF ve dünyanın çeşitli yer-
lerindeki Lion’ların ortaklığıyla yapılan, zihinsel 
engellilerin ailelerinin sağlık eğitimleri ve bakım 
etkinliklerinden oluşur özel olimpiyatlar. Şimdi 
arzu ederseniz bu ülke listesine siz de kendi ülke-
nizi ekleyebilirsiniz.

Eylül ayında, Kenya Lion’ları Başkan Birinci 
yardımcısı Jitsuhiro Yamada ve Kenya özel olim-
piyatlar temsilcileri ile bir araya geldiler ve Kenya 
halkı ile işbirliği için bir iyiniyet anlaşması imzala-
dılar. Anlaşma 411A yönetim çevresi genel yönet-
meni Davinder Eari ve Lions sight first hastanesi 
başkanı Samson Ndegwa ile Özel Olimpiyatlar 
Kenya Direktörü John Makathimo arasında imza-
landı.

Anlaşmanın içeriği: Kenya Lion’larının Opening 
Eyes programına desteklerini, LCIF’in özel olim-
piyatlar programı dahilinde görme bakımı progra-
mına katkı ve ülke çapındaki zihinsel engellilerde 
yüksek kaliteli göz bakımı ve taraması yapılmasını 
içeriyor.

Eric Margules

Kenya’daki	Atletlerin	
Gözünü Açmak 

Çeviren: Danyal	Kubin,	PDG	–	Hülya	Eksert

Bu kapsam aynı zamanda ülkedeki Leo’ların da 
bu çalışmalara ve özellikle özel olimpiyatlara dahil 
olmalarını hedefliyor. Ayrıca ‘bir atlet davet et’ 
kampanyasına da katkı amaçlanıyor.

Kenya Lion’ları zihinsel engelliler ile ailelerine 
her geçen gün artan bir şekilde hizmet etmek ve 
desteklemeyi hedefliyorlar. Her yıl en az 100 özel 
olimpiyat etkinliği ve aile sağlığı forumu düzenle-
mek niyetindeler. Bu şekilde her yıl en az 500 at-
lete ulaşmayı ve kaliteli görme taraması ve bakımı 
yapmayı hedefliyorlar. 

İlave olarak; Leo ve Lions işbirliğini artırarak, 
Leo ve Kenya özel olimpiyat atletlerinin katılacağı 
en az bir spor maçı yapmayı da hedefliyorlar. 

İmza töreninden sonra 100’den fazla atlet, 
opening eyes programı dahilinde görme testinden 
geçirildiler. Gelecekte, Kenya Lion’ları bu atletle-
rin Kenya Özel Olimpiyatlarına ve 2015 Yaz Özel 
Olimpiyatlarına da katılmalarını sağlayacaklar. 
Özel Olimpiyatlar ve Lion’lar spor ve hizmetin et-
kileşimli gücüne inanmaktadırlar.

Bir başka başarı hikayesi de Yamada Afrika’nın 
ilk Champions Lions Kulübü’nün kuruluş başvu-
rusunu aldığı zaman yaşandı. Bu kulüp zihinsel 
engelliler ile çalışmayı hedefliyor. Bu yeni kulüp 
dünyadaki 12. Şampiyonlar Lions Kulübü olacak. 
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Bir çift gözlük bir çocuğa en 
büyük gülümsemeyi geti-

rebilir. Ancak iyi görebilmenin 
önemi anlık mutluluktan ötedir. 
Net görmek bir çocuğun daha 
iyi okumasına, spor aktiviteleri-
ne katılmasına ve daha birçok 
konuda ona yardımcı olur.

Lion’lar Kulübü Uluslarara-
sı Vakfı (LCIF) ve Johnson & 
Johnson Vision Care Şirketleri 
(JJVCC) 2002’den beri milyonlar-
ca çocuğun daha net görebilme-
si için kurdukları Sight For Kids 
ortaklık programında birlikte ça-
lışmaktadırlar. Asya’da başlatılan, 
yerel Lion’lar, JJVCC çalışanları 
ve yerel ortaklar tarafından yö-
netilen Sight for Kids programı, 
yetersiz hizmet alan topluluklar-
da okul tabanlı vizyon tarama ve 
göz sağlık eğitimlerini yürüten 
öğretmenleri eğiten göz bakım 
uzmanlarını dahil etmektedir. 
İhtiyaç olunduğunda öğrenciler, 
göz testleri, gözlük, diğer teda-
viler ve tedavi sonrası bakımlar 
için yerel göz bakım uzmanları-
na gönderilmektedir.

LCIF ve JJVCC artık Sight for 
Kids ortaklıklarını Kenya’daki 
topluluklar ve Türkiye çapında 
genişletmektedirler. Bu iki ülke, 
Afrika ve Avrupa’da Sight for 
Kids hizmeti alan ilk ülke olmuş-
lardır. Program aracılığıyla Asya 
Pasifik bölgesinde yetersiz hiz-
met alan okul ve toplumlardaki 
20 milyondan fazla çocuk Sight 
for Kids’den yararlanmıştır. 

Kenya’da 20,000 çocuk, göz 
bozukluğu ile teşhis edilmiştir. 
Sight for Kids Kenya, erken 
teşhis, göz bozukluğu ve göz 
hastalıkları tedavisi için olanak 
sağlayacaktır. Büyük Nairobi’de 
göz sağlığı ve vizyon tarama 

konusunda 1,100 öğretmen eğit-
meyi amaçlamaktadır. Eğitilen 
öğretmenler, 55 okulda öğren-
cilere temel göz sağlığı eğitimi 
ve görüş tarama hizmeti sağla-
yacaktır.

“Birçok çocuk normal 
görüşün ne olduğunu bilme-
mekte ve birçok göz durumu 
saptanmadan bırakılmakta-
dır. Göz sağlığı kelimesini 
yaymak ve çocukları taramak, 
gerekli tedavileri uygulamak 
büyük önem arz etmektedir.” 
diyor Lion’lar’daki SightFirst Göz 
Hastanesi’nde Sight for Kids 
Kenya’dan sorumlu göz hastalık-
ları uzmanı Tanvi Shah. “Lion’lar 
ve Johnson & Johnson Vision 
Care Şirketi bize yardım etmek 
üzere bir araya geldikleri için 
onlara teşekkür borçluyuz.”

2002 güneybatı Türkiye pedi-
atrik gözbilim çalışmaları kayıt-
ları, göz bozukluğu saptanan ço-
cukların yaklaşık yüzde 70’inin 
önlenebilir veya tedavi edilebilir 
olduğunu göstermektedir. Sight 

for Kids Türkiye, Ankara büyük-
şehrinde 1,500 öğretmen eğit-
meyi ve bu sayede 500 okulda 
150,000 okul çağındaki çocuğa 
erişmeyi planlamaktadır.

“Özellikle kırsal alanlarda 
ekonomik durumun iyi olma-
dığını biliyoruz. Birçok insan 
birçok şeye ihtiyaç duyuyor, 
ama özellikle göz bakımına” 
diyor Sight for Kids Türkiye’nin 
kurucusu Zehra Gürol: “Sight 
For Kids aracılığıyla artık ço-
cukların görme sorunlarını 
daha hızlı teşhis ve tedavi 
edebileceğiz.”

Sight for Kids Türkiye ve 
Sight for Kids Kenya, yardıma 
muhtaç olan toplumlarda büyük 
etki yaratacaklarından eminler. 
Bu programın yayılması saye-
sinde Sight for Kids daha çok 
çocuğun görme duyusunu kur-
tarmakta ve tüm dünyada daha 
çok gülümseme yaymaktadır.

Allie Lawrence
Çeviren: Gianni	Berk	Kubin

Sight for Kids Asya’nın ötesine yayılıyor
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Lion’lar, onkoserkiyazislere 
(onchocerciasis ) karşı olan 
savaşlarında aktif kalmakta-

dırlar ve hastalığı yok etmek üze-
re verilen uluslararası uğraşlar, 
geçtiğimiz yılda önemli ölçüde 
gelişmelerle sonuçlanmıştır. 

İkinci Uluslararası Başkan 
Yardımcısı Bob Corlew ve ulus-
lararası Lions delegesi, onko-
serkiyazisi (nehir körlüğü) yok 
etme eğilimindeki başarılarını 
kutlamak ve kalan zorluklara 
olası çözümleri tartışmak üzere 
her yıl Amerika geneli için On-
koserkiyazisi yok etme programı 
(OEPA) ortakları için düzenlenen 
24. InterAmerican Konferansı’na 
(IACO) katılmak üzere Kasım’da 
Meksika’ya seyahat etmişlerdir. 

Meksika, hastalığın yayılma-
sını engellemiş ve tedavi sonrası 
gözetim dönemini tamamlamıştır. 
Görevliler, hastalığın yok edildi-
ğinin onayını almak üzere dosya-

yı Dünya Sağlık Örgütü’ne teslim 
etmiştir. Tasdik edildiği taktide 
Meksika, onkoserkiyazisin yok 
edilme onayını alan bölgedeki 
üçüncü ülke olacaktır. Guatemala 
hükümeti de Dünya Sağlık Örgü-
tü’nden onay talep etmek üzere 
resmi süreci başlatmak için hazır-
lanmaktadır. Kolombiya, 2013 yı-
lında Örgüt tarafından hastalığın 
bulunmadığının onaylandığı ilk 
ülke olmuş, Eylül’de ise Ekvador, 
onayı alan ikinci ülke olmuştur.

Meksika’daki konferansta 
Corlew ve diğer Lion liderleri, 
1999’dan süregelen Lions ve The 
Carter Center ortaklığını tartışmak 
üzere önceki Amerika başkanı 
ve bir Lion olan Jimmy Carter ve 
The Carter Center’ın CEO’su ve 
önceki elçisi Mary Anne Peters ’la 
buluşmuştur. 

Corlew “Onkoserkiyazisi 
durdurmaya yönelik büyük ge-
lişmelerde bulunuyoruz.” diyor. 

“Ortaklarımızın çalışmaları ve 
Lion’larımızın cömertliği sa-
yesinde körlüğü engelleyip bu 
zayıflatıcı hastalığın bulunma-
dığı bir gelecek yaratıyoruz.”

Onkoserkiyazis, aşırı kaşın-
tıya ve gözde doku bozukluğu-
na neden olan ve deri çirkin-
leşmesi, düşük görüş ve ter-
sinemez körlüğe yol açabilen 
parazitik bir enfeksiyondur. 
Hastalığın Amerikalarda yayılması 
artık sadece Venezuela ve Brezil-
ya sınır bölgelerinde, Yanomami 
nüfusu arasında devam etmek-
tedir. Yanomami halkı göçebe 
olduğundan ve Amazon yağmur 
ormanlarının derinlerinde yaşa-
dığından bu bölgede onkoserki-
yazis yayılımının durdurulması 
büyük bir zorluk oluşturmaktadır.

IACO Konferansı sırasında 
Venezuela ve Brezilya sağlık 
bakanlıkları, 2019 yılı itibariyle 
bu bölgede onkoserkiyazisi yok 
etmek üzere The Carter Center, 
OEPA ve diğer ortaklarla birlikte 
çalışmayı taahhüt etmişlerdir. Car-
los Slim Vakfı, Yanomami halkı 
arasındaki yayılımı engellemeyi 
desteklemesi amacıyla OEPA’ya 
6.8 milyon dolar bağışlamıştır. 

Lions – Carter Center ortak-
lığı başladığından beri, Lion’lar 
Kulübü Uluslararası Vakfı (LCIF), 
onkoserkiyazis kontrolü için The 
Carter Center aracılığıyla Latin 
Amerika’ya 6.3 milyon dolar, ek 
olarak Brezilya, Ekvador ve diğer 
gömülü ülkelerdeki Lion’lara, 
ulusal onkoserkiyazis kontrol 
projelerine yardım için ek ser-
maye sağlamıştır. Latin Amerika, 
artık dünya nehir körlüğünün 
yüzde 1’den azına sahiptir. Af-
rika’da ise 120 milyon civarında 
insan risk altındadır.

Cassandra Bannon
Çeviren: Gianni	Berk	Kubin

Amerikalar’da	Nehir	Körlüğüne	karşı	savaş
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Bir	sağlık	çalışanı	Union	Victoria,	Guatemala,	nehir	körlüğünü	engellemek	üzere	doğru	
dozajda	Mectizan®	uygulamasından	önce	bir	çocuğu	ölçüyor.
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“Yetenekli olmak insana sorumluluk 
yükler” Büyük babanın bu sözleri, 
sanatçının aklından hiç çıkmamış ve 

yaşamı boyunca bu günü anlamaya çalışmış, anne 
olarak yaşadığı büyük acı kendi ölümüne dek 
yasını tutturmuş.

Berlin’de bir doktorla evlenir ve iki oğlu olur, 
1914 eylemler yaşanmaktadır, eylemlerin birinde 
oğlu öldürülür, bu kayıp onun sosyalist olarak 
sanat hayatı boyunca etkisi altına alır.

Eserlerinin bir kesime hitap ve amaca 
hizmet etmesi gerekmektedir. Döneminin hiçbir 
sanatçısına benzemez, toplumsal ahlak teorisini 
fazlaca içselleştirmiştir.

Almanya’da insan yaşamına müdahalelerin, 
toplumsal adaleti devletin sönümlediği ve 
toplumsal karar süreçlerinde siyasi olarak kadının 
adının olmadığı zamanlar.

Kathe Kollwitz, hayatı tutsaklık, korkaklık, 
gündelik güdüklükten uzak, yaşananı seyretme, 
ötekini yok sayarak hoşnutluk durumunu 
benimseyememiş sanatıyla döneminin 
protestocusu olmuştur.

Karşı duruşu, başkaldırıyı bireysel olarak 
sanatla kesişme noktasında keşfetmiş sosyal 
koşulları içeren savaş temaları, işçi sınıfının hayatı, 
acı, açlık, sefalet, ölüm, devrimci hareketler, 
anne, çocuk, eller, yüzler, pasif durumlar, insani 
tüm tarifsiz duyguları ifade eden her şeyi araç 
olarak kullanmış, oğlunun kaybıyla yaşadığı bu 
zehir zemberek acıya derin bakmasını ve acının 
yansımasını eserlerinde yaratmış.

Kate Kollwitz’in üslubu naturalizm, işçi 
hareketleri, sosyal tema içerikli taş baskılar, siyah 
beyazın kült hali, heykeller ve figürün üzerine 
heykelci anıtsallığında tasvirler.

Almanya’nın cinsel ayrımcılığı kız ve erkek 
çocuk eğitimlerini ayırırken erkeklere daha 
iyi şartlarda eğitim sunması, topluma kabul 
ettirdiği cinsiyet politikasına rağmen babasının 
ileri görüşü ve eşinin destekleriyle eğitimini 
tamamlayabilmiştir.

Baskıcı iktidara sanatıyla karşı duruşu, 
kararlılığı sanat çevresinde tanınmasına bazı 
çevrelerce de eleştirilmesi kaldırım ressamı 

hatta pisliklerin ressamı gibi, halkın gözlemcisi 
gazetesinde “Bu bir Alman annesi olamaz.” 
başlıklı aşağılayan yazılar çıkmış buna rağmen 
caydırmamış kendisini.

19. yüzyıl Almanya politikasıyla kadın–
erkek çifte standart uygularken kadının pasifize 
etme çabaları kürtaj ve hamileliği önleyen 
aletlerin yasak edilmesi “biyolojik kader” 
ayrımcılığı karşısında duran kadın hareketlerinin 
destekleyicisi, egemenin ari ırk felsefesi, kadının 
pasif ve seks objesi olarak görülmesine tahammül 
edemeyişine rağmen Prusya sanat akademisine ilk 
kabul edilen kadın üye olur ve profesör olur.

“Savaş-Never-Again” posteri Kathe’nin siyasi 
duruşunun önemli bir kanıtıdır. Oğlunu savaşın 
hemen öncesinde kaybetmesi annelik ve güçlü 
aktif kadını modellemesi çok eser yaratmasına 
neden olurken, savaşın acımasızlığıyla hiç uğruna 
ölen evlatları ve yas tutan kederli aileleri yansıtan 
heykeli tasarlamış burada “Almanya’nın en iyi 
gençleri yatıyor” yazısını heykeline kazımış.

Cinsel ayrımcılıkla ilgili çalışmalar, politika ve 
annelik rolü konusunda mücadelelerin hep içinde 
bir direnişcidir.

Hitler’in yönetimindeyken 1933’de akademiden 
atılır.

Daha sonra ikinci dünya savaşında da, 
torunu ölür. Nazilerin bombalamalarında evi ve 
birçok eseri yok olur, kendisini Nordhausen’e 
gönderirler. Dresden yakınlarına yerleşir. 1945 
baharında 78 yaşında ölür.

Kate Kollwitz 20. Yüzyılın Ekspresyonist 
(dışavurumcu) bir sanatçı ve bir devrimcidir.

Berlin’de benimde gezdiğim Charlatteburg 
da dört katlı bir müzede yüz’den fazla baskıları, 
posterleri ve heykelleri sergilenmekte sıkılmadan 
gezilebilinecek bir müze acı ve hüznü tüm 
eserlerde hissedebilirsiniz.

Ata’mız, ülkesi kadınları için eğitimin önemini 
çoktan kavramış 1924 yılında kabul edilen 
Tevhid-i Tedrisat kanunu (Öğretim Birliği 
Yasası) ile kadın ve erkek için eşit olanaklar 
sağlanmış üstelik kadınlar talep etmezken, 
Atamıza yurttaş olarak neler borçlu olduğumuzu 
anımsatmak istedim.

SANAT Necla TUĞCU
118-U	Ankara	Ümitköy	Kulübü	

Kathe	Kollwitz	20.	Yüzyılın	Ekspresyonist	Dışavurumcu	Sanatçısı
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Lion’lar Finansal Okuryazarlık 
Konusunu Gündeme Aldı…

Lion’lardan İmza Günü

Bursa Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu, 
bu yıl 13’ncü kez düzenlenen Bursa Kitap Fuarı 
kapsamında açtığı stantta, Ezel Kurtişoğlu Yücel ve 
Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı’nın imza günlerine 
ev sahipliği yaptı.

Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu, 
kurduğu stant ile Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç ve çok sayıda davetlinin katılımı ile yapılan 
13’ncü Bursa Kitap Fuarı’nda yerini aldı.

Fuar kapsamında açılan statta, Ezel Kurtişoğlu 
Yücel O Yaz, İlk Aşk adlı kitabını, Devlet Sanatçısı 
Kutlu Payaslı ise Sanata Adanmış Bir Ömür isimli 
kitabını fuar ziyaretçileri için imzaladı.

Ln. Şebnem PALAZ
118-K	Bursa	İpek	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Burak YAVAŞ
118-K	Bursa	Barış	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Handan Meriç
118-K	Bursa	Ata	Lions	Kulübü	Başkanı

Bursa Lions 118-K Yönetim Çevresi

3 mart 2014 tarihinde 
CEMALETTİN TINAZTEPE 
İlköğretim okulu özel eğitim 
sınıfı üyelerimizin ve Lion dostu 
arkadaşlarımızın katkısı ile 
yeniden tefriş edilmiştir.

Bursa İpek, Barış ve Ata Lions kulüpleri bu ay 
finansal okuryazarlık konusunu gündeme aldı. Bursa 
İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) işbirliği 
ile düzenlenen ‘Paramı Yönetebiliyorum’  eğitimine 
katılan Lion’lar, parayı doğru kullanma noktasında 
akademik düzeyde bilgi sahibi oldular.

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ve Nilüfer Final 
Okulları’nda eş zamanlı olarak yapılan seminerlerde 
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nejat 
Yahya ile İpek, Barış ve Ata Lions kulüp başkanlarının 
yanı sıra 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı kulüp üyeleri 
yer aldı.

Geçmiş dönem İpek Lions Kulübü başkanlarından 
Nermin Atalay, Geçmiş dönem Barış Lions Kulübü 
başkanlarından Dilek Şen, finansal okuryazarlık 
konusunda eğitmen Kazım Hasırcı’nın  verdiği eğitimler 
katılımcılar tarafından dikkatle izlendi.  

Finansal okuryazarlığı artırmak ile finans bilinci 
oluşturmanın amaçlandığı ‘Paramı Yönetebiliyorum’ 
konulu eğitimde,  bütçenin nasıl oluşturulacağı, paranın 
nasıl doğru kullanılacağı, tasarruf, para biriktirme ve 
gelir dengelemek gibi konularda pratik çözümler ele 
alındı.

Bütçe oluşturulurken en düşük harcamaların dahi 
not alınması gereğine vurgu yapılan seminerde, kenarda 
biriktirilen paranın enflasyon açısından büyük değer 
kaybettiği, gelirden fazlasının harcanması durumunda 
gerçekleşebilecek tehlikeler, çocuklara tutumlu olmayı 
öğretmenin ileride sağlayacağı kazanımlar ve orta gelir 
tuzağına yakalanmamanın yolları masaya yatırıldı.

Program sonunda ‘Paramı Yönetebiliyorum’ 
eğitimine katılan tüm Lion’lara sertifika takdim edildi.
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Ln. Mine TAŞÇIOĞLU
118-T	Elmadağ	Kulübü	Lions	Başkanı

Ln. N. Oya GENÇ
118-T	İstanbul	Eski	Beşiktaş	Lions	Kulübü	Başkanı

Kulüp üyeleri ve komşularımızdan topladığımız 
paralarla aldığımız 2 adet  manuel tekerlekli 
sandalyeyi Yağmur Çocuklar  Eğitim merkezinde 
teslim ettik.
Bir komşumuza vasıta olarak  Kağıthane 
civarında  genç bir kıza akülü sandalye, 
yürüyemeyen  yaşlı bir beye manuel ve  yaşlı 
bir hanıma da yine manuel olmak üzere 3 adet 
tekerlekli sandelye verdik. 

3 Mart’ta Yönetim Çevresine 1,000 TLbağışta 
bulunduk.

4 Mart tarihinde Burslu öğrencilerimize des-
tek amaçlı Hilton Garden Inn Otel’de defile dü-
zenledik ve 4000 TL’li gelir elde ettik. Elde edi-
len geliri de Burslar Komitesine aktardık.

6 Mart’ta Engelliler Komitemizin 10 özel ço-
cuğa E.K.S. Mutfak Akademisindeki eğitimleri-
mizin üçüncüsü gerçekleştirdik. Ev sahiplerine 
katkıda bulunduk.

7 Mart’ta yine Engelliler Komitesinin orga-
nizasyonuyla 35 Down sendromlu çocuğumuz 
sinemaya götürüldü. Çıkışta ikramlarda bulunul-
du. Ev sahiplerine katkı sağladık.

17 Mart’ta Ulus Lions Kulübü ile ortaklaşa 
Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinin Çocuk Bölü-
müne oyuncaklar götürüldü.

18 Mart’ta Veysel  Vardal görme engelliler 
Okuluna her sınıfa ikişer tane olmak üzere 20 
adet kabartma harita teslim edildi.

Kulüp ziyaretlerinde bulunuldu. Komite top-
lantılarına katılım sağlandı.

1- Özel Evrim Koleji ana sınıfına trafik 
bilinçlendirme semineri.

2- Burslu öğrenciler yararına Sn. Fahir Atakoğlu 
tarafından Pera Palas Otel Salonunda bir 
piyano resitali verildi.

3- Yalçın Sebük, Boğaç Sebük ve Dara Abadi 
anısına bu sene 3.’sü düzenlenen heykel, 
resim ve fotoğraf yarışması Mimar Sinan 
Üniversitesinde yapıldı. Dereceye giren eserler 
sergilendi. 

4- Özel Evrim Kolejinde öğrencilere dikkat 
dağınıklığı semineri verildi.

Ln. Zekiye ÜLKER
118-T	İstanbul	Ulus	Lions	Kulübü	Başkanı
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Ln. Harika ŞİMŞEK
118-T	İstanbul		Fulya	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Harika ŞİMŞEK
118-T	İstanbul	Fulya	Lions	Kulübü	Başkanı

Lions-Quest  Yaşam Becerileri  Eğitim Proğramı 
kapsamında 118T Fulya Lions Kulübümüzün 
sponsorluğunda 14-15 Mart tarihlerinde 2 gün 
süreyle Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.
Çeşitli Orta Okul ve Liselerden 24 Öğretmenin 
katıldığı eğitim, başarılı geçmiş ve çok olumlu 
tepkiler almıştır.
Eğitim sonunda Ulusal Komisiyon Başkanı PDG 
Nilgün Erdem Niord ve Genel Yönetmenimiz 
Osman Akalın tarafından katılan Öğretmenlere 
Sertifikaları takdim edilmiştir.

-  5-11 Mayıs’ta Mimar Sinan Üniversitesinde kan 
bağışı kampanyasında yer aldık (sağlık KMT. 
ile)

-  Kaybettiğimiz bir hastanın ailesine 250 TL yar-
dımda bulunduk.

-  Harbiye İ.Ö.Okuluna öğrencilerimize 45 adet 
Tişört hediye ettik.

-  İzzet Baysal Huzurevindeki 200 yaşlımıza ye-
mek ikramında  bulunup ziyaret ettik.

- Trafik Kazası mağduru 3 engellimize, engelli 
sandalyeleri kulübümüz tarafından teslim edildi. 
(Trafik KMT ile)

-  19 Mayıs gençlik ve spor Bayramı’nda 2 üyemiz 
Leo’larımızla birlikte Yürüyüşe katıldı.

-  RAP Komitesine Dumlupınar Okulundakı öğ-
rencilerimize hediye alımı için yardımda bulun-
duk.

-  Şişli Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneğine 
1adet engelli sandalyesi, 1 adet ev tipi engelli 
sandalyesi bağışladık

-  30 Mayıs ta Budapeşte-Gyor de Lady Mons Mıs-
kolc kulübü ile ikizleştik.

-  3 engellimize, engelliler komitesi organizasyo-
nunda, engelli sandalyeleri kulübümüz tarafın-
dan teslim edildi.

-  4-18 Haziran arası bir engellimiz ve ailesinin 
Avşa Adası’ndaki konaklama masrafı kulübü-
müz tarafından karşılanacaktır.

Fulya Lions Mayıs ve Haziran 
Ay’ı Aktiviteleri

Lion’lar, Buikad’ın ‘İş Yaşamında 
Kadını Destekleyen Sivil Toplum 
Örgütü’ Ödülüne Lâyık Görüldü.”
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu

Kadınların toplum yaşantısında daha fazla rol 
üstlenebilmeleri adına yıllardır büyük bir özveri 
ve çabayla çalışmalarını sürdüren Lions 118-K 
Yönetim Çevresi Federasyonu, Bursa İş Kadınları 
ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından ‘İş 
Yaşamında Kadını Destekleyen Sivil Toplum 
Örgütü’ ödülüne lâyık görüldü.
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Ln. Nesrin GÖKPINAR
118-T	Ortaköy	Lions	Kulubü	Başkanı

Ln. Saadet EMCİOĞLU SUN
118-T	Rıhtım	Karaköy	Lions	Kulübü	Başkanı

Ortaköy Lions Kulubü 
Eğlenmece-Öğrenmece Aktivitesi

Rıhtım Karaköy Lions Kulübü 
Mart Ayı Aktiviteleri

Gaziosmanpaşa Aslangazi İlköğretim Okulu’nda 
öğrenim gören 40 öğrencimizi ve 3 öğretmenlerini 
10 Mayıs Pazar günü ile 16 Mayıs Cumartesi tarih-
leri arasında, her gün farklı etkinlikler için otobüs-
le okullarından aldık ve etkinlikler tamamlanınca 
okullarına bıraktık. 

Aktivitemizde, Önce Çocuklar Komitemiz, Ge-
nel Sağlık Hizmetleri Komitemiz, Trafik Bilinci Ko-
mitemiz ve Okuma Eylem Programı Komitemiz ile 
uyum içinde çalıştık. 

Çocuklarımızın konforlu olarak seyahat etmele-
rini, günlük beslenmelerini, müze/akvaryum giriş 
ücretlerini, atölye malzemelerini ve Lions amblemli 
şapka ve T-shirt’leri, sponsorlarımız ile sağladık.

Aktivitemizin günlük programını aşağıdaki gibi 
planladık;

1.Gün-10.05.2015: Dolmabahçe Sarayı ve Deniz 
Müzesi ziyaretleri.

2.Gün-11.05.2015: Panorama 1453 Tarih Müzesi, 
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ziyaretleri.

3. Gün-12.05.2015:Oyuncak Müzesi ziyareti ve 
müzede atölye çalışmalarının yapılması.

4. Gün-13.05.2015: Sea Life Akvaryum ziyareti.
5. Gün-14.05.2015: Sipahi Ocağı ziyareti ve Tra-

fik Bilinci Komitemizin katkısı ile “Trafik Kazalarını 
Önleme” konulu seminerin verilmesi. 

6. Gün-15.05.2015: Florya İBB Sosyal Tesisleri-
nin ziyareti ve atölye çalışmalarının yapılması.

7. Gün-16.05.2015: Lions Merkezi’nin ziyaret 
edilmesi ve Onkoloji Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Diz-
dar’ın “Sağlıklı Beslenmenin Başarıya Etkileri” se-
minerinin verilmesi.

1 hafta boyunca yaptığımız aktivitelerle, .çocuk-
larımız hem keyifli vakit geçirdiler, hem de  ülke-
mizin tarihi bilgileri ve coğrafi özellikleri hakkında 
bilgi edindiler, doğa ve hayvan sevgilerini pekiş-
tirdiler, sağlıklı beslenmeyi öğrendiler, atölye ça-
lışmalarıyla el becelerini geliştirdiler, trafik bilinci 
kazandılar ve Lions ailemizi yakından tanıdılar.

• 6 Mart İstinye Recaizade Ekrem İlköğretim Oku-
lu’nda Ortaköy Lions Kulübü’yle ortaklaşa dü-
zenlediğimiz bir seminer gerçekleşti. Dr. Yavuz 
Dizdar’ın konuşmacı olduğu seminerde “Sağlık-
lı Beslenme - Doğal Besinler” konusu işlendi. 
Seminer sonrası katılan öğrencilere kulübümü-
zün armağanı diş fırça ve macunlarını dağıttık.

• 28 Mart cumartesi günü Gültepe Yardımlaşma 
Derneği’nde üyemiz Psikolog Mahpeyker Koç-
gündüz tarafından katılımcı velilere “Uyuşturu-
cu” konulu bir seminer verildi. Psikoloğumuz, 
seminer sonrası katılımcılarla, özel sorularını da 
cevapladığı bir sohbet gerçekleştirdi.

• Girne Yeşilyurt Köyü’nde yaşayan 62 yaşındaki 
% 80 özürlü raporlu Mehmet As’a, Karaköy ve 
Rıhtım Karaköy Kulüpleri olarak “Taşınabilir Ok-
sijen Konsantrasyon Aleti” gönderdik. 

• Yine Karaköy ve Rıhtım Karaköy Kulüplerinin 
ortak hizmeti olarak  6 Nokta Körler Vakfı’na, 
profesyonel bir yürüme bandı bağışlandı. 
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Ya Devlet Başa Ya 
Kuzgun Leşe’ Tiyatro 
Oyunu, Alzheımer 
Hastaları Yararına 
İzlendi…

Nilüfer Lions Kulübü 
Üyeleri ‘Oldies But 
Goldies’ Gecesinde 
Biraraya Geldi

BURSA- Çınar Lions Kulübü, geliri Lions Alzheimer 
Hasta Konuk Evi’nin bütçesine aktarılmak üzere 
anlamlı bir tiyatro etkinliğine imza attı. Tayyare Kültür 
Merkezi’nde sergilenen “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun 
Leşe” oyununda salonu tamamen dolduran Lion’lar, 
sergiledikleri bu davranışla birlik ve beraberliğin en 
güzel örneğini ortaya koydular.

Tayyare Kültür Merkezi 2014–2015 sezonunda Yunus 
Emre Bozdoğan’ın yönettiği “Ya Devlet Başa Ya 
Kuzgun Leşe” adlı oyuna, Çınar Lions Kulübü ve 118-
K Yönetim Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları ile üyeleri 
yoğun katılım sağlayarak, Lions Alzheimer Hasta Konuk 
Evi bütçesine katkıda bulundular.

Tiyatro sonunda yaptığı konuşmada izleyicilere 
hitap eden Çınar Lions Kulübü Başkanı Ozan Ekiz, 
Lion’ların 2014-2015 hizmet dönemi içerisindeki tüm 
etkinliklerini Lions Alzheimer Hasta Konuk Evi yararına 
gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Ekiz, “Ya Devlet Başa 
Ya Kuzgun Leşe” oyununa gösterilen yoğun ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Lion’lar olarak 
düzenlediğimiz etkinliklerle bir nebzede olsa Alzheimer 
hastalarına ve yakınlarına fayda sağlamaya çalışıyoruz. 
Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan tüm 
Lion’lar’a ve yakınlarına teşekkür ediyorum” dedi. 

Bursa Nilüfer Lions Kulübü’nün organize ettiği, 
Yardım Gönüllüleri Grubu’nun da katkılarıyla 
düzenlenen “Oldies but Goldies” etkinliği 
gerçekleşti. Bursa’nın ünlü simalarının biraraya 
geldiği geceden elde edilecek gelirler Lions 
Alzheimer Hasta Bakım Evi’nin bütçesine kaynak 
olarak aktarılacak.

Altın Ceylan Bongo Bar’da gerçekleştirilen geceye 
Nilüfer Lions Kulübü Başkanı Çiğdem Gerçeksi 
ve kulüp yönetimi ile üyeler katılırken, Bursa’nın 
ünlü simaları da gecede yerini aldı. 

Geliri Lions Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin 
bütçesine aktarılacak “Oldies but Goldies” 
etkinliğine sağlanan yoğun ilgiden dolayı büyük 
bir mutluluk duyduğunu dile getiren Nilüfer Lions 
Kulübü Başkanı Çiğdem Gerçeksi, bundan sonraki 
süreçte de Lions Alzheimer Hasta Konuk Evi 
yararına birçok organizasyona imza atacaklarının 
sinyalini verdi. 

Çınar	Lions	Kulübü,	Alzheimer	
Hastaları	İçin	Sürdürdüğü	
Çalışmalarına	Devam	Ediyor…
Ln. Ozan EKİZ
118-K	Bursa	Çınar	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Çiğdem GERÇEKSİ
118-K	Bursa	Nilüfer	Lions	Kulübü	Başkanı
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Ümitköy	Lions	Kulübü	Etkinlikleri
Ln. Ayşe TASLI

118-U	Ümitköy	Lions	Kulübü	Başkanı

Ankara Ümitköy Lions Kulübü LÖSEV 
Vakfı’nda…
Lösemili çocuklara giysi, yiyecek /erzak ve tuvalet 
kağıdı-havlu bağışı yapmak için üyeleriyle birlikte 
LÖSEV Vakfını ziyaret etti. 

“MACBETH” OYUNUNU 
Dönem projelerine, sanata ve sanatçıya destek 
amaçlı toplu bilet aldığı “MACBETH”oyunu 
üyeleri, Lion’lar ve dostlarıyla Çayyolu-Cüneyt 
Gökçer sahnesinde izlediklerini ve görsel bir şölen 
yaşadıklarını anlattı. 

“Önce Göz Nuru”
Projesinin 4. gerçekleştirmek için “PİR SULTAN 
ABDAL ”İlköğretim Okulunda… 
Başkan Ayşe Taslı dönem başında programına 
aldığı “Önce Göz Nuru” projesi kapsamında 4. 
eşelle göz taramasını ve eğitimini bu kez pilot 
okul olarak seçtikleri Ankara Toki Turkuaz 
konutları içinde bulunan “PİR SULTAN ABDAL” 
İlköğretim Okulunda 800 öğrenciye uygulandığını 
anlattı. Bu konuda kendine her zaman yardımcı 
olan kulübün üyesi “Göz Nuru” Koordinatörü 
Sayın Tülin Arıkan ve yine kulübünün üyesi göz 
doktoru Sayın Dilek Güçer’e sonsuz teşekkür ve 
şükranlarını ilettiğini söyledi.  

“Jülide ve Ramiz” oyunu için ŞİNASİ 
Tiyatrosunda…
Ümitköy Lions Kulübü Başkanı Ayşe Taslı ,bu 
dönem her ay ya opera yada tiyatro için toplu 
bilet aldıklarını anlattı,bu şekilde hem sanatçıya  
ve sanata destek verdiklerini dönem projelerine 
küçükte olsa gelir sağladıklarını söyledi.
Bu kez  lionlar ve lion dostu arkadaşları ile Şinasi 
Sahnesinde “Jülide ile Ramiz “ oyununu izlemek 
için buluştuklarını anlattı.

18 

T U R K E Y

LION    LIONSTURKIYE.ORG



“Türkiye’nin Geleceğinden Şarkılar” 
Başkan, kulübünün bir ilki daha başardığını 
anlattı. Türkiye’nin Geleceğinden Şarkılar” 
projesinin Ankara Bölgesinde yapılan seçme ve 
çalışmalara öğrenci sağlayan ilk kulüp olduğunu 
ve pilot okulumuz olan TOKİ –Turkuaz Konutları 
içinde bulunan Pir Sultan Abdal İlköğretim 
Okulundan 30 öğrenciyle katılım sağlandığını 
anlattı. Koordinatör Sayın Faruk Birsen’in 
kendilerini tebrik ettiğini söyledi.

Ümitköy Lions Kulübü Üyeleri GELİS 
Programına katılarak SERTİFİKA 
Aldı…
Ümitköy Lions Kulübü Başkanı Ayşe 
Taslı,2014-2015 hizmet döneminde Lions 
Akademisinin programlarından,bir liderlik ve 
Lions kurallarının öğretildiği GELİS Programına  
kulübünden Gülçin Şener, Beyhan Bayraktar ve 
Nilay Özbirinci’nin katılarak başarıyla bitirdiğini ve 
Altın Sertifika aldıklarını söyledi.
Kendisinin de başkan olarak sertifika törenine 
katılarak üyelerini tebrik ederek,kendilerine 
kutlama çiçeği sunduğunu anlattı.

Yürekten Gelen 
Ezgiler
Ln. Şule AYNA
118-U	Mezitli	Lions	Kulübü	Başkanı

Mezitli Lions Kulübü ve Polifonik Korolar der-
neği birlikteliği ile yürekten gelen ezgiler adında 
Musiki gecesi düzenlendi. Polifonik korolar derneği 
kurucu Başkanı Selma Yağcı kentte yetişen çocuk-
ların eğitimine önem verilmesinin altını çizerek Ata-
türkçü gençlerin yetiştirilmesi gereğini vurguladı. 
Çocuklarla güzel   iletişimler kurarak Mersin’de kla-
sik müzik alanında yeni değerler kazandırdıklarını 
ifade etti. Lion’larla ilk kez birlikte etkinlık yapıldı-
ğını ve Lion’lar adına 16. Bölge Başkanı Sibel Gel-
bul’un konuşmasını istiyorum diyerek sözünü bitir-
di. Sibel Gelbul; Gecenin iki önemi olduğunu iki 
STK’nın güç birliği yaptığını ve etkınlik gelirinin 2 
farklı yerlere kullanılacağını ifade etti. Umut ışıkları 
korosu dışında civar köyümüzdeki bir ilköğretimin 
dış tefrişatının tamamlanmasını sağlayacaklarını, 
Sosyal projelerde eğitime ve çocuklara öncelik ve-
rildiğini ve karşılıksız gönüllü hizmete devam ede-
ceklerini söyleyerek konuşmayı tamamladı. Geceye 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanı Aşkın Günay, Deniz Ticaret Odası 
Genel sekreteri Halil Delibaş, Milletvekili Adayı Av. 
Taner Boz, Akkoyuncu inşaat sahibi Serkan-Erkan 
Akkoyuncu, Etamine Hobi cafe sahibi Emine Sert-
taş’ın ve değerli konuklarımızın katılımıyla taçlan-
mış oldu.
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KOZA LIONS 18 
YAŞINDA…
“Kadına	Dair	Koza	İle	Bir	Gün”

Lion’lar’dan 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne 
Özel Sergi…
Lion’lar’ın	‘kadın	ressamlar’	temalı	
resim	sergisi	anatolium	AVM’de	açıldı.

Ln. Ayşe GÜNEY
118-K	Bursa	Koza	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Ayşe GÜNEY
118-K	Bursa	Koza	Lions	Kulübü	Başkanı

Koza Lions Kulübü’nün dolu dolu geçen 18. Yıl 
Dönümü kutlamasından elde edilecek gelir, Lions 
Alzheimer Hasta Konuk Evi bütçesine aktarılacak.

BURSA- Koza Lions Kulübü’nün 18. Yıl Dönümü 
görkemli bir organizasyonla kutlandı. ‘Kadına Dair 
Koza ile Bir Gün’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, 
kadını bir gün içinde mutlu kılan birçok aktivite yer 
aldı. 

Estetikten spora, kıyafetten yemek yapımına, 
müzikal gösterilerinden sağlıklı yaşam uygulamalarına 
kadar kadını bir gün içinde mutlu kılan çok sayıda 
aktivitenin gerçekleştiği programda, Koza Lions ailesi 
ve 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları ile 
üyeleri gönüllerince eğlendi.

Reşat Oyal Kültür Parkı Altın Ceylan’da gün 
boyunca devam eden etkinlik birbirinden renkli anlara 
sahne oldu. Etkinlik kapsamında kadına dair konuların 
ele alındığı birçok söyleşi de gerçekleşti. Gün sonunda 
Şenol – Tülay Özkahraman çiftinin tutkulu salsa ve 
kizomba dansları izleyenleri büyüledi.

Son olarak Koza Lions’un 18. yıl dönümüne özel 
olarak hazırlatılmış pasta tüm üyelerin katılımıyla 
kesildi. Pasta kesiminin ardından açıklamalarda 
bulunan kulüp başkanı Ayşe Güney, “Bu özel 
günümüzü farklı kutlayalım ve farklı mesajlar verelim 
istedik. Kadına dair dolu dolu geçen bir günün 
mutluluğunu yaşıyoruz. Etkinliğimizden elde edilecek 
gelirin Alzheimer Hasta Konuk Evi bütçesine 
aktarılacak olması da bizler için bir hayli önem arz 
ediyor” dedi.

Etkinliğin finalinde ise tüm konuklar sahne önüne 
gelerek, profesyonel dans eğitmeni eşliğinde zumba 
gösterisi sergilediler.

Bursa Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu 
tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
‘Kadın Ressamlar’ temalı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Anatolium AVM’de düzenlenen kurdele kesim 
törenine Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon 
Başkanı Nejat Yahya ve Lions Kültür Sanat Hizmetleri 
Komite Başkanı Mine Şahin’in yanı sıra 118-K Yönetim 
Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları ve üyeleri katıldı.

Sergide, Lions 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı 
kulüp üyelerinin resmettikleri 20’den fazla eser 
Anatolium AVM misafirlerinin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışından önce açıklamalarda bulunan 
Lions Kültür Sanat Hizmetleri Komite Başkanı Mine 
Şahin, Lion’lar olarak kadınların yaptığı tüm aktivitelere 
destek olmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, kadınların 
sosyal hayatta aktif olmaları özelliklede sanatsal 
faaliyetlerde bulunmaları için ellerinden gelen tüm 
gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı 
Nejat Yahya da, sergide emeği geçen herkese 
teşekkürlerini ileterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı.
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Ata Lions Kulübü’nden 
Lokma İkramı…

Ata Lions Kulübü Laikliğin 
Kabulünün 78.Yılını Kutladı

Ln. Handan MERİÇ
118-K	Bursa	Ata	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Handan MERİÇ
118-K	Bursa	Ata	Lions	Kulübü	Başkanı

Bursa Lions 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı Ata 
Lions Kulübü, dünyada azalan gıda kaynaklarının 
efektif kullanımına vurgu yapmak için Çağrışan köyü 
meydanında lokma dağıtımı etkinliği düzenledi.  

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve 
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı 
Nejat Yahya’nın da katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, 
Ata Lions Kulübü Kurucu Başkanı Avni Bayramoğlu, 
Dönem Başkanı Handan Meriç, Çağrışan Köyü Muhtarı 
Ahmet Gün, köy sakinleri ve öğrenciler katıldı.  

Etkinlikte konuşan Lions 188-K Yönetim Çevresi 
Federasyon Başkanı Nejat Yahya, “Lion’lar olarak, 
dünyanın neresinde olursa olsun olumsuzlukların 
karşısında, iyiliğin yanındayız. Bu bağlamda dünya 
başkanımız Jeo Preston’un bu dönemki sloganlarından 
‘Çocuklarda Açlıkla Mücadele’ konusunda bizler de 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ata Lions Kulübü’nün 
bugünkü etkinliğini bu anlamda kutluyorum” dedi. 

Ata Lions Kulübü olarak, bu gibi sosyal sorumluluk 
projelerinde her daim olacaklarını ifade eden Başkan 
Handan Meriç ise, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan 
açlık sorunlarına dikkat çekerek, gıda kaynaklarının 
efektif kullanılması gerektiğini söyledi. 

Bursa Ata Lions Kulübü, laikliğin kabulünün 
78.yıldönümünü düzenlediği gece ile kutladı. 
Düzenlenen etkinliğe Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey ve Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz de 
katıldı. 

Bundan tam 78 yıl önce kabul edilen Laiklik, Ata 
Lions Kulübü’nün düzenlediği gece ile kutlandı. Ba-
rolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Barosu 
Başkanı Ekrem Demiröz’ün yanı sıra Lions 118-K Yö-
netim Çevresi Federasyon Başkanı Nejat Yahya, Ata 
Lions Kulübü Başkanı Handan Meriç ile Lions 118-K 
Yönetim Çevresine bağlı birçok kulübün başkanları 
ve üyelerinin katıldığı etkinlikte, konuklara Atatürk’ün 
sevdiği yemekler ikram edilirken O’nun sevdiği şarkılar 
da seslendirildi.

Gecede konuşan Ata Lions Kulübü Başkanı 
Handan Meriç, Laikliğiyle gurur duyduğunu söyledi. 
Meriç, “Ben Atatürkçülüğümle, Laikliğimle gurur 
duyuyorum. Düzenlediğimiz bu Atatürk Gecesi ile bir 
nebze de olsa herkesi Atamızın dönemine götürmek 
istedik. Atamızın bize armağan ettiği bu Cumhuriyet’i 
ve Laikliği korumak için her platformda mücadele 
etmeliyiz. Bizler Ata Lions Kulübü olarak Laikliğin ve 
Atatürkçülüğün yılmaz bekçileriyiz’ dedi.

Geceye konuk olarak katılan Barolar Birliği 
Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da Atatürk’ün ve 
ilke inkılaplarının son dönemlerde unutturulmaya 
çalışıldığını, ancak bunda başarılı olunamayacağını 
söyledi. 
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Lions	Alzheımer	Hasta	Konuk	Evi	
Eskişehir’de Hizmete Açıldı…

Bursa Lions 118-K Yönetim Çevresi 
Federasyonu’nun Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi’yle ortaklaşa yürüttüğü Alzheimer 

Hasta Konuk Evi, yapılan törenle hizmete açıldı.

Tepebaşı Belediyesi Aşağısöğütönü mevkiinde 
bulunan “Yaşam Evleri”nden birine açılan konuk 
evinde 20 yatak ve 9 hasta hizmet alacak. Burada 
yatacak olan hastalara psikolog, psikiyatri ve 
fizyoterapistler sayesinde ağırlıklı olarak günlük 
ihtiyaçların karşılanması yönünde eğitimler verilmesi 
hedefleniyor.

Yahya, “Bu konunun üzerine konulacak her 
bir taş büyük önem arz ediyor”…

Törenin açılışında konuşan Lions 118-K Yönetim 
Çevresi Federasyon Başkanı Nejat Yahya, iyi niyetle 

temeli atılan her projenin tamamına kavuştuğunu 
belirtti. Yahya, Lion’lar olarak imkânı olanla ihtiyacı 
olanı buluşturduklarının altını çizerek, “İnsanlık 
adına yapılan bu projeler, gerçekten yerine 
ulaşıyor. Alzheimer hastalığı dünya çapında 
hızla ilerliyor. Bu konunun üzerine konulacak 
her bir taş büyük önem arz ediyor” şeklinde 
konuştu.

Yavaş, “Lions, bugün Eskişehir’de kalıcı bir esere 
imza attı”

118-K Federasyonu 2012-2013 Hizmet Dönemi 
Federasyon Başkanı ve Proje Koordinatörü Mehmet 
Yavaş ise, açılacak olan konuk evinden dolayı çok 
mutlu olduklarını dile getirdi. Yavaş, “Toplumumuz 
için karşılıksız hizmetler üreten Lions Kulübü, bugün 
Eskişehir’de kalıcı bir esere imza attı. Bugün burada 
açılışı yapılacak olan Tepebaşı Belediyesi Lions 
Alzheimer Konuk Evi bu duruma kolay gelmedi, çok 
zorlu şartlardan geçti. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Törenin sonunda, projeye katkı sağlayan herkese 
Başkan Nejat Yahya tarafından teşekkür plâketi 
takdim edilirken, Alzheimer Konuk Evi’nin açılışı 
yapılmak üzere kurdeleler kesildi.

YAHYA, “İMKÂNI OLANLA İHTİYACI OLANI BULUŞTURUYORUZ”…

Bursa Lions 118-K Yönetim Çevresi
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İzmir İmbat Leo Kulübü olarak 
özellikle toplumda ihtiyacı olan 
kesimlere sosyal sorumluluk 

projeleri yapmayı kendimize 
hedef belirledik. Bu amaçla; 
2013-2014  çalışma döneminde 
Gündoğdu Çağdaş Toplum 
Gönüllüleri Derneği’nin “Evimiz” 
projesi kapsamında Buca-Gediz  
Mahallesi’nde ki evinde evi 
kullanan 22 kardeşimizle tanıştık.

2014-2015 çalışma döneminde 
sürülebilir Sosyal Sorumluluk 
Projemiz olan “Bizim Ev” ile 26 
Ekim 2014 tarihinde yola çıktık. 
Yaptığımız ziyarette çocuklara 
Genel Kültür, Matematik, 
Doğa, Tarih gibi kategorilerinin 
bulunduğu yarışmalar, zekâ 
geliştirici oyunlar ile hem öğretici 
olmayı hem de eğlenceli zaman 
geçirmeyi sağladık. 17 Aralık 
2014 de; 9 Eylül Üniversitesi 
LÖSEV Topluluğu ile yaptığımız 
ziyarette onları Lösemi hakkında 
bilinçlendirmek için videolar 
izlettirip karşılıklı soru cevaplarla 
hem onların bilgilerini ölçtük hem 
de yanlış bilgilerini düzeltmelerini 
sağlayarak bilinçlenmelerini 
sağladık. 28 Aralık 2014 tarihinde 
İzmir Güneş Leo Kulübü ile 
gerçekleştirilen ortak yılbaşı 
aktivitesinde  çocuklarla mangal 
partisi, müzik eşliğinde eğlenceler 
yapılıp, küçükte olsa onları mutlu 
etmek amacı ile yeniyıl hediyeleri 
verildi. 19 Ocak 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen aktivitemizde 
ise, çocuklarla birlikte palyaçolar 
eşliğinde oyunlar oynayarak çok 
keyifli zaman geçirildi.

Hayata geçirdiğimiz her 
projenin az da olsa farkındalık 
yaratmasını, doğru yerlere 
ulaşabilmeyi istiyoruz. İşte bu 
nedenle toplumların geleceği 

Oğulcan ESMER
118-R	İzmir	İmbat	Leo	Kulübü	Başkanı

İzmir İmbat Leo Kulübü Aktiviteleri

olan çocuklarla birlikte olmayı 
seçtik. Onların hayallerini biraz 
da olsa gerceklestirip, yüzlerini 
gülümsetmek bizleri bir sonraki 
adım için hep yüreklendirdi, 
mutluluklarına ortak olmamızı 
sağladı. Projemiz hayata 
geçtiğinden beri bizden desteğini 
eksik etmeyen LYÇ Başkanımız 

Sn. Elif SÜLÜDEN ve Kabinesine, 
etkinliklerimizde bizlere ortak 
olan Leo Kulüplerine, en son 
olarak da projenin fikir sahibi 
olan ve her durumda üyelerine 
sonsuz desteği, sabrı ve çalışma 
arzusu olan İzmir İmbat Leo 
Kulübü Başkanı Sn. Oğulcan 
ESMER’E çok teşekkür ederiz.

T U R K E Y

      23OCAK - ŞUBAT  2015   LION



Nilüfer Belediyesi ve Bursa’daki Lions Kulüplerinin ortak 
çalışmasıyla Özlüce’de yapılacak Nilüfer Belediyesi & Lions 
Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin temeli törenle atıldı.

Nilüfer’de, çağın hastalığı “Alzheimer”a 
yakalananlara hizmet verecek Alzheimer 
Hasta Konuk Evi için önemli bir adım atıldı. 

Nilüfer Belediyesi’nin tahsis ettiği 6 bin 500 
metrekarelik alanda, Bursa’daki Lions Kulüplerinin 
çalışmasıyla Özlüce Mahallesi’nde kurulacak 
Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin temeli atıldı.

Temel atma törenine Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Muhsin Özlükurt, Vali Yardımcısı 
Mehmet Vedat Müftüoğlu, Lions 118-K Yönetim 
Çevresi Federasyonu Dönem Başkanı Nejat Yahya, 
Nilüfer Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis 
üyeleri, Bursa’daki Lions Kulüpleri’nin üyeleri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, Alzheimer hastalığının sadece 
yaşlılıkla ilgili olmadığını, genç yaştaki birçok 
kişinin de bu hastalığı yakalandığını belirtti. 

‘Alzheimer’in son yılların en önemli hastalığı 
olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Yerel 
yöneticilerle birlikte kulüpleri de işin içine 
katarak ve diğer yardımseverlerle işbirliği yaparak 
profesyonel anlamda yönetilecek olan bu konuk 
evlerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. ‘Önce 
İnsan’ ilkesiyle hareket eden Nilüfer Belediyesi 
bu projeyi de harekete geçirmiştir. Konuk Evi’nin 
yer tahsisini yaparak çok önemli bir adımı attık” 
dedi.

Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin önemli bir ihtiyaç 
haline geldiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, projenin duyulmasıyla 

118-K Yönetim Çevresi
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birlikte daha şimdiden Alzheimer hastalarından 
Belediye’ye taleplerin gelmeye başladığına söyledi. 
Bozbey,“Biz olayın farkına ancak işin içine 
girdiğimizde varmışız, şimdiden daha belediyeye 
başvurular var” diye kaydetti.

“Önemli bir soruna ışık tutacak”

Lions 118-K Çevre Yönetimi Federasyon 
Başkanı Nejat Yahya da törende proje hakkında 
bilgi verdi. Yahya, “Annesini bu hastalıktan 
kaybetmişbiri olarak çok anlam verdiğim projenin 
hayata geçmesinden dolayı çok duygulu ve 
mutluyum. Bu projede toplumun önemli bir 
sorununa ışık tutacak” diyerek emeği geçenlere 
teşekkür etti. Nejat Yahya, 118-K Lions Yönetim 
Çevresi Federasyonu ve tüm Lion ve Leo’larının 
kulüp aktivite gelirlerini Alzheimer projesini 
yönlendirmeleri çağrısında da bulundu.

Projeye tıbbi anlamda destek veren Uludağ 
Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bakar da alzheimerin 
kişi ve ülke ekonomilerine en fazla zarar veren 
hastalık olduğuna dikkat çekti. Bakar, “Hastalara 
verilen ya da harcanan paralar dünyada yılda 604 
milyar dolar gibi bir rakam tutuyor. Bunu ülke 
ekonomisi olarak değerlendirdiğimizde dünyanın 
en büyük 18. ekonomisi olarak geçiyor. Ne kadar 
önemli bir durum olduğunu sadece bu rakamlar 
bize çok rahatlıkla gösteriyor. Bu projeyle Lions 
yönetiminin ve üyelerinin, Nilüfer Belediyesi’nin 
büyük katkılarıyla çok büyük bir işe el atmış 
durumdayız” diye konuştu.

Farkındalık oluştu

Bursa Vali Yardımcısı Mehmet Vedat Müftüoğlu 
da, “Bu hastalıkta bakılan farkında değil ama 
bakanlar için büyük yıkım. Düne kadar biz 
hastalarımızı evlere sakladık. Son 15 yıldır 
farkındalık oluşmaya başladı. Bu çağda herkes 
bir birine destek olmalı. Bu proje gönül birliği 
yapanların eseridir” diye konuştu. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muhsin 
Özlükurt da, “Bu proje Türkiye’ye örnek 
olacak bir projedir. Özveride bulunan Nilüfer 

Belediyesi’ni de böyle bir projeye öncülük ettiği 
için kutluyorum” diye kaydetti. Törene katılan 
Devlet Sanatçısı ve Lions Sivil Üst Kurul Üyesi 
Kutlu Payaslı da yapılacak her türlü yardım 
gecesinde müzikal anlamda destek sözü verdi. 
Törende Ankara’dan canlı olarak bağlanan Lions 
Uluslar arası Başkanı Joe Preston ve Türkiye Lions 
Konsey Başkanı Sedat Toktürk de bu önemli 
projeye katkıda bulunanları kutladı. Konuşmaların 
ardından törene katılan protokol üyeleri hep 
birlikte temelin ilk harcını attı.

3 yılda tamamlanacak
Gece ve gündüz toplam 300 hastaya hizmet 
verebilecek kapasitede olması planlanan 
Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde alzheimer 
hastalarının tüm bakımlarıüstlenilecek. Nilüfer 
Belediyesi ile sözleşmesi 18 Eylül 2014 tarihinde 
imzalanan Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin en 
fazla 3 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. Toplam 
inşaat alanı 3 bin 280 metrekare planlanan bina 3 
katlı olacak. Gece ve gündüz kısımları ayrı olacak 
olan Alzheimer Hasta Konuk Evi’nde demans ve 
özel bakım üniteleri, aktivite salonu, yemekhane, 
mutfak revir, kuaför, bakım odası aile odası, özel 
bakım odaları, rehabilitasyon ve yoga salonları, 
masaj hidroterapi, sauna ve soyunma odaları, 
konferans salonu ile teknik servis yer alacak.
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AVCILAR VE BAHÇEŞEHİR LionS KULÜBÜNDEN;
Engellilerle “Engelsiz Sinema” izlemek...
Ln. Mehmet SARUHAN
118-E	Avcılar	Lions	Kulübü	Başkanı

Ln. Adil ATABAY
118-E	Bahçeşehir	Lions	Kulübü	Başkanı

Her şey bir kahvaltı sofrasında başladı. 2014 
Aralık ayının bir pazar günü üyemiz S. 
Güler Kaya’nın Bahçeşehir ve Avcılar Lions 

Kulüplerinin üyeleri için düzenlediği bir kaynaşma 
organizasyonuydu. Hepimiz düşüncelerimizi 
ortaya döktük, dertleştik ve sonunda ortak 
bir aktivite yapmaya karar verdik. Peki ne 
yapmalıydık? Bu sorunun cevabı da engellilere 
hizmet için onlara “Engelsiz Sinema” izlettirmek 
düşüncesi oldu. 

Bu heyecanla bölge olarak Avcılar bölgesinde 
karar kıldık. Özellikle ailesinin yanında yaşayan ve 
sosyal yaşamdan uzak olduğunu düşündüğümüz 
engellilere ulaşmayı hedefledik. Aramızda görev 
bölümü de yaptık. Bahçeşehir Lions Kulübünden 
S. Güler Kaya belediye ile ilgili organizasyonları, 
Avcılar Lions Kulübünden Fatma Kızılkaya 
ise film şirketi ve engelli dernekleri ile ilgili 
organizasyonları üstlendiler.

Kulüp başkanları ve aktivite sorumluları olarak 
Avcılar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığını 
ziyaret ettik. Her iki kurum da aktiviteyi duyunca 
memnuniyetlerini ve heyecanlarını belirttiler. 
Özellikle Belediye Başkanımız. Sn. Dr. Handan 
Toprak Benli her türlü destek konusunda söz 
verdi, akabinde yardımcılarını ve ilgili müdürlerini, 
gereğinin yapılması konusunda talimatlandırdı. 
Biz de Barış Manço Kültür Merkezi Müdürü 
ile tarih konusunda mutabık kaldık. Sosyal 
işler müdürlüğüne da yazılı başvuru yaparak 
bölgedeki engellilere ulaşılması konusunda destek 
istediğimizi belirttik. Bu görüşmelerin olumlu 
geçmesinin arkasından afiş çalışmalarına başladık 
ve üstteki afiş hazırlanarak duyurular yapıldı. 
Afiş dışında yerel basın ve internet haber siteleri 
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kanalıyla ücretsiz aktivitenin halka duyurulması 
sağlandı.

Aktivite günü olan 7 Şubat 2015 de filmden 
önce  Sn. Belediye başkanımızın bir de kokteyl 
hazırlattığını öğrenince çok memnun olduk. 
Yaklaşık 1 saat boyunca üyelerimiz, misafirlerimiz 
ve engelliler ikramları atıştırırken, bizlerde onlarla 
tanıştık, kaynaştık ve dertleştik.

Kokteyl sonrası Film salonuna geçildi. 
Engelliler işaret dili yardımıyla, hep birlikte İstiklal 
Marşımızı söyledik. 

Belediye başkanımızı temsilen Başkan 
Yardımcısı Sn. Burçin Baykal katılarak bizleri 

onurlandırdı. Film öncesi MOROĞLU FİLM 
yapımcısı Gönül Moroğlu betimlemeli- engelsiz 
film konusunda bizleri aydınlattı. Ardından 
MORSENDER Moroğlu Engelsiz Sinema Kültür ve 
Sanat Derneği Engelsiz Hayat Eğitim Danışmanı 
Sn. Adem Kuyumcu “Engelliler ile birlikte 
yaşam” koşullarının zorluklarını yapılması 
gerekenleri bizlere hatırlattı. 

Filmin gösteriminde görme engelliler için sesli 
betimleme, işitme engelliler için ise alt yazı ve 
işaret diliyle anlatım yapılarak filmin izlenmesi 
sağlandı.

Bizler ve halktan katılan misafirlerimiz, empati 
için göz bandı kullanarak filmi izledik.

Film bittiğinde yaklaşık 200 civarında 
izleyicinin mutluluğu yüzünden belli oluyordu. 
Lion’lar için en büyük mutluluk da hizmet 
verdiğimiz insanların mutluluğunu görmek 
değilmidir?
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118-Y Lions Korosu 
11 Kasım 2014  
“Atatürk’ün Sevdiği 
Şarkılar” Konseri
Ln. Semra BALABAN
118-Y	Komite	Başkanı

Lions Koromuz, 16 Eylül 2014 den itibaren her 
Salı 18.00-20.30

Saatlerinde, Kemani Bestekar TRT Sanatçısı 
Talat ER Hocamızla merkezimiz Kilercibaşı Köşkü-
Feneryolu adresindeki  çalışmaları sonucunda ilk 
konserini;

11 Kasım 2014 Salı Akşamı Kadıköy Evlendirme 
Dairesi Salonunda geniş bir halk kitlesi ve Lion 
katılımıyla gerçekleştirdi.

Konuk Sanatçımız TRT den Seda GÖKKADAR 
KOLAY gecemize renk kattı.

Lions Koromuzun çalışmaları dönem boyunca 
devam edecektir.

Hastalık Hastası Tiyatro 
Oyunu, Alzheimer 
Hastaları Yararına 
İzlendi…

Bursa İpek Lions Kulübü, geliri Lions Alzheimer 
Hasta Konuk Evi’nin bütçesine aktarılmak üzere 
anlamlı bir tiyatro etkinliğine imza attı. Ahmet 
Vefik Paşa Tiyatrosu’nda sergilenen ‘Hastalık 
Hastası’ oyununda salonu tamamen dolduran 
Lion’lar, sergiledikleri bu davranışla birlik ve 
beraberliğin en güzel örneğini ortaya koydular.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 2014–2015 sezonunda 
AVP Sahnesinde Molıére’in yazdığı, Levent 
Suner’in yönettiği ‘Hastalık Hastası’ adlı oyununa, 
İpek Lions Kulübü ve 118-K Yönetim Çevresi’ne 
bağlı kulüp başkanları ile üyeleri yoğun katılım 
sağlayarak, Lions Alzheimer Hasta Konuk Evi 
bütçesine katkıda bulundular.

Tiyatro sonunda yaptığı konuşmada izleyicilere 
hitap eden İpek Lions Kulübü Başkanı Şebnem 
Palaz, Lion’ların 2014-2015 hizmet dönemi 
içerisindeki tüm etkinliklerini Lions Alzheimer 
Hasta Konuk Evi yararına gerçekleştirdiklerine 
dikkat çekti. Palaz, Kanlı Nigar oyununa 
gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, “Lion’lar olarak düzenlediğimiz 
etkinliklerle bir nebzede olsa Alzheimer 
hastalarına ve yakınlarına fayda sağlamaya 
çalışıyoruz. Bizleri bu anlamlı günde yalnız 
bırakmayan tüm Lion’lar’a ve yakınlarına teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Ln. Şebnem PALAZ
118-K	Bursa	İpek	Lions	Kulübü	Başkanı
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SAĞANAK
N’olur küçüklüğümüzü hatırlayalım bugün
Küçük şeylerden bahsedelim mesela
Küçük bir gülümsemeyle başlayalım
Bir çocuk şarkısı kondurup dudağımıza
Küçük çiçekleri koklayalım
Yeniden nefes almayı öğretsin burnumuza
Oynarken aldığımız yaraları
Küçük dilekler tutup çevirelim mavi boncuğa
Küçük damlalardan sağanak yaratalım
Islak ıslak atalım bir kahkaha
Artık güzel şeyler gelsin başımıza ..

KALEMİN DİLİ
Beş parmağın
Dördü melek
Biri şeytan
Ne zaman yazmaya kalksam 
Zor savarım başımdan
Dil’de aynı şeyden muzdarip
Bazen dertleşiriz ağarıncaya kadar tan
Beyaz bir sayfada
İster o da var olsun
Hem dokuz boğumu aşsın
Hem de okuyan şaşsın
Kimi el hizmetine alır, oh der
Kimi ele ün vadeder önüne katar gider
Ya ucu kırılır ya mürekkebi biter ..

A - B
Olduğumuz kadarına sahipken
Daha fazlasını düşledik
Nasılsa bir akşam yollarımız kesişti
A’yı, B’yi yeniden öğrendik
Ne kural kaldı ne sınır
Kendimizi satır satır teslim ettik
Yağmur, çamur derken bahar yetişti
Kimselere küsmedik, gülümsedik
Gözlerimizin rengi bir, alemler bir oldu
Boşlukta oynayan O filmi seyrettik ..

Her	birimiz	tek	kanatlı	melekleriz	ve	bizler	ancak	birbirimizi	
kucaklayarak	uçabiliriz.

Hz. Mevlana

ŞİİR	KÖŞESİ Jale EREN 

İLLA Kİ
Şimdilik bazı insanlar sussa da
Her şey yoluna girecek
İnansak da inanmasak da
Hiç yaşanmamış o iklim gelecek
Bu bir şans oyunu değil
Yeşil ışıkta herkes geçemeyecek
İnsanlar el ele verip 
Diğerleri birbirini ele verecek
Nasılını tam idrak edemesek de
O vakit illa ki gelecek
İnsansılar debelenip elenecek ..

HAVVA’YIZ
Rahim esması taşıyan anamız 
Havva’danız
Uyanmalı, duasını almalıyız
Adem olmak zor bu zamanda
İnanın iyi ki de kadınız
Hele ki büyük adam olmak daha zor
Bazısı zorbaca kullanır gücü
Cezası kalmak olur kör karanlığında
Bazısı ilahi bir paylaşım yapar, der makara
İyilerin günahlarını almayalım bu arada
Hakiki olanlar ise seyreder sonsuzlukta
Onların izini sürüp, özünü bulmak
Minnettarlıkla, aşkla
İşte orada ne Adem kalır ne Havva
Alırlar ellerine bayrağı
Yürürler alınlarında Işıkla ..

BAĞ
Aşksız insan yalnızdır da
Yalnız insan aşksız olmayabilir
Bir kez aşık olduğunda
Bağ kurarsın artık sonsuzlukla aranda
Ayrı da olsan sevgiliden
O sadece yan odadadır aslında
Düşünceni okumakta
Sözünü duymakta...
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