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Uzun zamandır görüşemiyoruz... Evet
neredeyse dört ay gibi bir süre dergi
çıkaramadık. Uluslararası Lions dergi
yayın yönetmeliğine göre en az 32
sayfa çıkmamız gerekiyor. Ama materyal
eksikliğinden dolayı bir türlü 32 sayfayı
dolduramadık. Yani yayınlanamadık...
İzninizle; biraz dertleşelim istiyorum bu
sefer. Bu geçen süreçte; dergi çıkarmayı
– hele ki tek kişi ile - çok kolay bir iş
sanan, birçok kardeşimizden almadığım
eleştiri kalmadı. Ortada ‘ürün’ olmamasını bahane ederek arkamdan söylenenler de
işin tuzu biberi. Sanki bu durumu biliyormuşcasına, Aralık ayının ortasından sonra
öyle bir haber, yazı, aktivite, etkinlik ile doyurdunuz ki beni, yaklaşık 15 gündür gece
gündüz dergi hazırlıyorum. Ve bunu çok büyük bir zevkle yapıyorum. Hizmetlerinizi,
aktivitelerinizi, etkinliklerinizi, yıldönümlerinizi, yeni kulüp kuruluşlarını,
gönderdiğiniz makaleleri gurur duyarak okuyor ve redaksiyonlarını yapıyorum. Bu
çok zevkli bir iş. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni yine kurtardınız...
Yönetim Çevrelerinde görevli bazı arkadaşlarımın da tam bu noktada hakkını teslim
etmeliyim. Tek bir mesajla seferber olup aktivite yağdırdılar. Bu vesileyle 118T
Sosyal Medya ve Web Koordinatörü Sevgili Mine Akşar ile 118Y Bülten, Dergi,
Medya İle İlişkiler Komite Başkanı Sevgili Esma Soyaltınlı (Bayraktar)’ya sonsuz
teşekkürler ediyorum.

118-R Ebru Salgar
Tel: 0532 640 46 91
e-posta: ebrusalgar@gmail.com

Bu sayımızda iki yeni köşemiz devreye girdi: Mersin Akdeniz Lions Kulübünden
Keriman Diril Laçin’in hazırladığı “Yemek Köşesi” ile İstanbul Çınar Lions Kulübü
Başkanı Jale Eren’in hazırladığı “Şiir Köşesi”. Bu kardeşlerime destekleri ve dergimize
kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum.

118-K Öznur Doğangün
Tel: 0533 369 16 67
e-posta: oykudoga@hotmail.com

İşte yine karşınızdayız...

118-E Aynur Çetin
Tel: 0532 377 54 47
e-posta: aynurcetin034@hotmail.com

•

Bu dergide 32 sayfayı hayli aştık. Sayenizde oldu bu. Derginize verdiğiniz önemle
dolu dolu bir dergi yayınlayabiliyoruz sizler için. Bakalım neler yer alıyor bu
sayıda;

•

Seattle Uluslararası Konvansiyonunda seçilen Uluslararası Direktörlerimizle
tanışacak,

•

Uluslararası Başkanımızın bu dönem ana hedefi olan ağaçlandırmayı, Anne
Ford’un “Ağaçlar: Tabiatın ve Dolayısıyla Bizim Gururumuz” yazısında bir kez daha
benimseyecek,

•

Türkiye’de deprem gerçeği ve Lions’un yapabileceklerini hazırladığım bir yazının
ilk bölümünden okuyarak pratik ve kısmen teorik bilgilerden faydalabilecek,

•

2010 Kuzey Amerika’da yılın Leo’ları seçilen 9 genç ile yapılmış röportajları
Leo’lar yazısında takip edecek ve Leo’ya yaklaşımlarını daha iyi algılayabilecek,

•

Sight First’ün Afrika’da geldiği noktayı izleyecek,

•

Japonya’da yaşanan Tsunami felaketinden sonra Lions’un oraya yaptığı
yardımların sadece bir kısmını, felaketi yaşayan Japon Lion Dergisi Editör’ü
Hideaki Suzuki ve Yazı İşleri Müdürü Tomoko Kawamura’nın ağzından dinleyerek
yaşanan felaketin boyutunu daha iyi anlayacak,

•

Çanakkale, Ankara Kavaklıdere, İstanbul Zeugma, Tarsus Anıt, Mersin Akdeniz,
Adana Çukurova, İstanbul yeni Harbiye, Adana Taşköprü Leo, Ankara Maltepe,
İstanbul Çınar, İstanbul Fatih Kıztaşı, Ankara Kavaklıdere, Mersin Mezitli, İstanbul
Ulus, Mersin Pozcu, Adana Yüreğir, Ankara Ümitköy, Güzel İstanbul, Karadeniz
Ereğli, İstanbul Suadiye Sahil ve daha birçok kulübümüzün birbirinden değerli
aktivitelerini gururla takip edeceksiniz...

118-Y Esma Soyaltınlı
Tel: 0532 726 73 01
e-posta: bayraktaresma@hotmail.com
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Leo’lar: Lions Ailesinin
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Kulüplerimizin, aile üyeliğini ve Lions Ailesinin çok
özel üyeleri olan Leo’lara özel dikkat göstererek daha
başarılı olacaklarına inanıyorum. Onları desteklemeli,
sevgimizi göstermeli ve rehber olmalıyız. Lion’lar ile
Leo’lar arasındaki ilişki arkadaş gibi olmalıdır. Biz onlar
için en iyisini; onlarla birlikte hizmet etmek istiyoruz.

dinlemeliyiz. Biz onlara mentor ve yaşam modeli
olabiliriz.

Ben onursal bir Leo olmakla övünüyorum. Hatta
kendime yakıştırdığım gibi; “Dünyanın en yaşlı Leo’su”
olmakla da gurur duyuyorum. Seattle’daki Uluslararası
Konvansiyonumuzda dünyanın dört bir yanından
gelen Leo’larla Küresel Leo Konferansında biraraya
gelebilme ayrıcalığını yaşadım. Dünyanın durumu
hakkında ümitsizliğe kapıldığınız zamanlar oldu mu?
Hemen Leo’larla biraraya gelin ve zaman harcayın.
Onların idealizmi bulaşıcı. Onlar her girişimciye taze
enerji aşılıyorlar. Biz onlar için en iyi ve en doğru olanı
yapmayı dolayısıyla birlikte çalışmayı, beraber hizmet
etmeyi istiyoruz.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Leo’ları desteklemek
için birçok yol öneriyor. Leo e-clubhouse programımız
var. Gelecek yıl Temmuz ayında Busan/Kore’de
düzenleyeceğimiz Uluslararası Konvansiyonda bir LeoLion Buluşması düzenleyeceğiz. Lütfen Leo’lara inanın
ve onlarla birlikte hizmet edin. Onlar Kulüplerimize ve
toplumumuza büyük faydalar sağlayacaklardır. Onların
varlıklarından duyduğumuz memnuniyeti her koşulda
ifade edelim.

Leo’larla birlikte çalışırken onlara ne yapacaklarını
söylememek çok önemli. Biz onlarla eşit ortaklarız.
Onların fikirlerine açık yüreklilikle yaklaşmalıyız.
Onların katkılarına değer vermeliyiz ve söylediklerini

Bu sene seyahatlarimde birçok Leo ile birlikte olmayı
umuyorum. Onların fikirlerini dinlemek ve gelecek için
söylediklerini benimsemek için sabırsızlanıyorum.

Wing-Kun Tam,
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı

İstanbul'dan Gaziantep'e
Gönül Köprüsü
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Seattle Konvansiyonunda
Seçilen Uluslararası
Direktörlerimiz
94. Uluslararası Konvansiyon delegeleri 17
Uluslararası Direktörü iki dönem görev yapmak
üzere seçtiler. Direktörlerin ikisi Hindistan /
Güney Asya / Afrika / Ortadoğu Bölgesinden,
biri Kanada’dan, üçü Avrupa’dan, üçü
Güneydoğu Asya Bölgesinden, biri Güney ve
Orta Amerika’dan ve yedisi ABD /
Bermuda ve Bahamalardan seçildiler.
Seçilen Direktörlerimizin biyografilerine web
sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mark Hintzmann
Wisconsin, ABD

Claudette Cornet
Pau, Fransa

Brian E. Sheehan
Minnesota, ABD

Junichi Takata
Toyama, Japonya

Pongsak “PK”
Kedsawadevong
Muang District,
Tayland

Seçilen direktörlerimizin adları ve fotoğraflarını
aşağıda paylaşıyoruz.
Joaquim Cardoso
Borralho
Linda-a-Velha,
Portekiz

Marvin Chambers
Saskatchewan,
Kanada

Dave Hajny
Montana, ABD

Bob Corlew
Tennessee, ABD
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Jagdish Gulati
Allahabad, Hindistan

Carolyn A. Messier
Connecticut, ABD

Carlos A. Valencia
Miranda, Venezuela

Joe Al Picone
Texas, ABD

Tsugumichi Hata
Miyagi, Japonya

Klaus Tang
Wied, Almanya

Alan Theodore “Ted”
Reiver
Delaware, ABD

Sunil Watawala
Negombo, Sri Lanka
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Ağaçlar

Ekvator’daki Lomas De
Sargentillo Leo Kulübü toplumunu
güzelleştirmektedir.

Tabiatın ve Dolayısıyla
Bizim Gururumuz...
Anne Ford
Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü

Ağaçlar gölgeden
ve güzellikten
çok daha fazlasını
sunmaktadır:
Onlar insanların
esenliğini
sağlamaktadır.

Çocuğunuz liseyi
bitirecek mi? Evinize
hırsız girecek mi?
Gelecek yaz
havalandırma
için harcadığınız
para ne kadar
artacak? Kontakt
lensinizi su kanalına
düşürürseniz,
onu alabilmek
için komşunuzun
pipo burgusunu
size vermeye ne

Büyük Kayman’da, Kayman
Adaları Valisi Lionların ağaç
dikimine destek vermektedir.

kadar gönüllü olacağını biliyor musunuz? İşe giderken
arabanız bir kasise çarpacak mı? İşe başladıktan sonra
ne kadar mutlu olacaksınız?
İnansanız da inanmasanız da yukarıdaki sorular bir
şekilde şu cevaba bağlıdır: Bir gün içinde kaç tane ağaç
görüyorsunuz?
Hayır, gerçekten. Uzmanların söylediğine göre okul
mezuniyet oranları, mahalle cinayeti problemleri ve
benzer ciddi sorunlar- hatta aile içi şiddet olayları
bile- eviniz, mahalleniz, iş yeri ve okul çevrenizdeki
ağaçların miktarından etkilenmektedir. Aynı şekilde
işinizin size ne kadar tatmin sağladığı, aldığınız
kamu hizmetlerine karşılık ne kadar para ödediğiniz,
sokağınızdaki kasislerin miktarı ve dostça ilişkiler
içerisinde olduğunuz komşularınızın sayısı gibi günlük
olaylar da, ağaç miktarından etkilenmektedir.
Urbana ovasındaki İllinois Üniversitesi Peyzaj
Mimarisi bölümünde profesör olan ve toplumlar
üzerinde ağaçların etkisini gösteren birçok
araştırma yapan William Sullivan “Her gün ağaçlarla
temas halinde olmak, insanların sağlığını olumlu

yönde etkilemektedir. Sağlık derken,
sadece hastalıkların olmaması halinden
bahsetmiyorum, tümüyle kendini iyi hissetme
duygusundan söz ediyorum” demektedir.
Tabii ki, dünyadaki tüm yapraklar tek başına,
sınıfta kalan bir öğrencinin mezun olmasını
ya da ilaç bağımlısı bir mahallelinin tamamen
suçtan arınmış hale gelmesini sağlayamaz.
Bununla birlikte ağaçlar toplumları sürpriz bir
şekilde geliştirme gücüne sahiptir. Ve şu anda
Uluslararası Başkan Wing-Kun Tam’ın Lionları
2011-2012 döneminde tüm dünyada 1 milyon
ağaç dikmeye davet ederek, ağaç dikimi
kampanyasına verdiği olağanüstü destekle,
Lionlar da bu güce sahiptirler.
Ağaçlar, insanoğlunu sosyolojik ve çevresel
olmak üzere iki temel yolla olumlu yönde
etkilemektedir. Sosyolojik etkiler genellikle
farkedilmemektedir, çünkü ilk bakışta bir
ağacın varlığı ile, bir ebeveynin çocuğunu
dövmesi ya da bir öğrencinin liseden mezun
olması arasındaki bağın kurulması zordur.
Ancak bu bağ vardır ve ağaçların “Dikkat
onarımı” olarak adlandırılabilecek bir etkiyi
sağlama kapasitelerinde yatmaktadır. Sullivan
şöyle söylemektedir: “Hepimizin, herhangi
bir zaman dilimi içerisinde dikkat etme
kapasitemiz sınırlıdır. Halletmeniz gereken
bir şey var ve bir anda ‘vav’ diyerek 40 tane
okunmamış mailiniz olduğunu farkediyorsunuz.
İşte bu durum, o anda ‘oh, hayır, şimdi bunlarla
ilgilenemem’ demeniz gibidir.”
Dikkatimiz azaldıkça, daha asabileşiriz ve
sorunları çözme - plan yapma kapasitemizde
düşüş meydana gelir. Bu durumun, bir velinin
sinirle yumruk atması ya da bir öğrencinin
sınavdan çıkıp kaçması anlamına geleceğini
düşünüyorsanız, haklısınız.
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Ağaçlara ve diğer bitkilere yakın olmamız, dikkat
etme yeteneğimizin onarılmasına yardımcı olabilir.
Sullivan, yanlızca onları görme olanağının bile etkili
olduğunu belirterek: “Eğer pencerenizden yeşilliğe
doğru bakan bir manzaraya sahipseniz, bu durum
beyin için her saat birkaç dakikalığına gezinebileceği
küçücük bir mikro-dinlenme alanı gibidir. İnsanlar yeşil
bir manzaraya sahip olduklarında çok daha etkin bir
şekilde çalışmaktadırlar” demektedir.
O, yanlızca teori üretmemektedir. 1990’larda Sullivan
ve Urbana’daki İllinois Üniversitesi Düzlük Araziler
Peyzaj ve İnsan Sağlığı Labaoratuarı’nda yönetici olan
çalışma arkadaşı Frances Kuo, Şikago’da evlerinin
etrafında ağaçlar olan bölge sakinlerinin, aynı yerde
ve aynı tip evlerde oturmalarına rağmen yakınlarında
ağaç olmayan bölge sakinlerine göre, çocuklarına
daha az şiddet uyguladıklarını bulmuşlardır. Sullivan,
“Daha fazla yeşil alan, zihinsel olarak daha az
yorulan insanlara yol açmakta ve onların uyguladığı
aile içi şiddeti azaltmaktadır. Ölçülebilir bir etkiden
bahsediyoruz.” demiştir.
Başka araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar da,
sınıf ve yemekhane pencerelerinden doğayı görebilen
öğrencilerin okuduğu okullarda, sınav sonuçlarındaki
başarı oranının arttığını, mezuniyet ortalamalarının
yükseldiğini ve dört yıllık üniversiteye devam etme
planı yapan öğrenci sayısının arttığını göstermektedir.
Bir mahallede ağaçların varlığı, dış dünyaya
çıkıldığında, aşağı bloktaki aileyi tanıma olasılığınızı
tahmin etmeye bile yardımcı olabiliyor. Sullivan,
“Kentsel alanlarda, bir kişinin evinin etrafındaki
ağaçların yoğunluğu, o kişinin komşularını ne kadar
tanıdığı, kaç tanesine yardım etmiş olduğu ve kaçına
bir şeyini ödünç vermiş olduğunu gösteren güvenilir bir
göstergedir. Daha yeşil alanlar, insanları evlerinin dışına
doğru çekmekte ve onlara komşularıyla konuşma şansı
vermektedir.” demiştir.
Ağaçların insanları dışarıya çekme kabiliyeti, aynı
zamanda insanların mahallelerinde kimlerin oturup
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Ağaç Dikimi için Kaynaklar
edilecek olursa, suyun içindeki pislikler belli bir
dereceye kadar toprak ve içindeki mikroorganizmalar
tarafından süzdürülür.” demiştir.

Brezilyada’ki Umuarama
Lions Kulübü, oradaki
Hayat Ağacı programında
yer almaktadır:
Umuarama’da doğan her
çocuk için bir ağaç dikilir.

oturmadığını, yani suçluları ayırdetmelerini
sağlamaktadır. Sullivan, “Sadece dışarıda
bulunmak suretiyle insanlar, kötü niyetli kişileri
kışkışlayabilmektedir. Bu nedenle daha güçlü
bir toplum istiyorsanız, çok fazla sayıda ağaç
diktiğinizden emin olun. Çim iyidir, ancak
ağaçların yarattığı etkiyi yaratmaktan çok
uzaktır.” demiştir.
Teksas, Dick Dowling Lions Kulübü’nün fon
yönetiminden sorumlu olan Sabine Pass,
ağaçların toplum sağlığı için ne kadar önemli
olduğunu birinci ağızdan doğrulayabilir.
2005’teki Rita Kasırgasıyla 2008’deki İke
Kasırgası arasındaki dönemde, gerçekten
de şehir, parkları ve pek çok bölge sakininin
avlusunu süsleyen geniş gölge ağaçları
dahil olmak üzere ciddi bir şekilde tahrip
oldu. Key, “Ağaçları özledik. Dışarıdaki tek
oyun alanı parktı. Okul orayı oyun sahası
olarak, kilise de Paskalya yumurtası avı
için kullanıyordu.” dedi. Bu nedenle Dick
Dowling Lions Kulübü, Teksas’daki dış mekan
toplantıları için hayati öneme sahip olan
gölge ortamını yeniden yaratmayı umarak,
yakın bir tarihte 25 ağaç dikimi gerçekleştirdi.
Key, “Yönetim Çevremizdeki diğer Lions
kulüpleri çok sayıda fundalık dikmemize ve
aynı zamanda temizlemeye yardım ettiler.
Harika bir tecrübeydi. İnsanların üzerindeki
baskıyı görebiliyordunuz, ancak hep bir arada
üstesinden geldik.” dedi.
Ağaçların çevreye olan yararları, bize oksijen
sağlamalarıdır, doğru mu?
Çok az. Ağaçlar, çevre için, oksijen
üretmenin ötesinde ve üzerinde hizmet
gerçekleştirmektedirler. Amerika Birleşik
Devletleri’nde, stratejik olarak dikilen
ağaçlar, evinizin havalandırma faturasını,

8 Lion Türkçe

Bulunduğunuz bölgede bir ağaç dikimi projesine nasıl
başlayacağınızdan emin değil misiniz? McPherson,
bu konuda Ağaçlandırma Günü Vakfı ve şehir orman
koordinatörü ile bağlantıya geçmenizi öneriyor. Her
ikisi de bölgenizde hangi ağaçların büyüme ihtimali
olduğu, bunların nasıl dikilmesi gerektiği ve ne tip
bakıma gerek duydukları konusunda değerli bilgiler
verebilirler.

hangi bölgede yaşadığınıza bağlı olarak, 7- 47
Dolar kadar düşürebilmektedir. Bu, ağaçların
yanlızca gölge oluşturmaları ile değil, aynı zamanda
yapraklarının yüzeyini evapotranpirasyon denilen bir
işlemle soğutarak havayı da soğutmaları sayesinde
olmaktadır. Kaliforniya, Davis, USDA Orman Hizmetleri
Pasifik Güneydoğu Araştırma İstasyonu’ndan orman
araştırmacısı Gerg McPherson “Ağaçların on binlerce
yaprağı vardır, bu nedenle çok fazla sayıda ağacınız
olduğunda havanın ısısını düşürebilirsiniz.” demiştir.
Kaliforniya Lodi Lionları, bir süre önce bu sebeple, ağaç
dikimi yapmak üzere yüklü miktarda bağış yapmıştır
(diğerlerine göre). Geçen dönem başkanı Grant Fletcher
“Toplumumuz için her bir ağaç bir değer olduğundan,
vadide teşvik görmektedir.” demiştir. Bu sebeple kulüp,
Lodi Ağacı Vakfı’na 5000 Dolar bağışlamıştır; Bu para
şehrin yeni DeBenedetti Parkı’nda 50 ağacın dikimi ve
bakımı için kullanılacaktır. Fletcher “ Ağaçlar hazır olur
olmaz, Lodi Lionları toprağa ağaçları yerleştirmek için
işçilik yapmak üzere orada olacaklardır.” demiştir.

Ağaçları nereye dikmek gerektiğine karar verirken,
bölgenizde hiç ağaç olmayan ya da çok az olan
bir alandan başlamayı düşünün. Sullivan “ Benim
sezgilerime göre ağaçları çorak alanlara dikmek çok
önemlidir. Çorak bir alana dikilen 10 ağaç çok çok
büyük bir güç yaratabilir.” demiştir.
Son olarak, ağaçlar toprağa yerleştikten sonra işin
bitmediğini bilin. McPherson “ Bu işin kolay olan
kısmıdır. Bir ağaç bakılmadığı zaman sağlıklı bir şekilde
büyüyüp canlanamaz. Doğru yapıya ulaşabilmesi için
sulandığından ve budandığından emin olmanız gerekir.
Ağacın uzun vadeli başarısı ve miras bırakılabilmesi
için, özellikle ilk üç yıllık bakım kritik öneme sahiptir.”
demiştir.

Uluslararası Başkan Wing-Kun Tam Lionlardan bu yıl
içerisinde 1 milyon ağaç dikmelerini istemektedir.
Uluslararası Lions Kulüpleri’nin elinde, ağaç dikimini
desteklemek üzere Lionlara sunduğu, adım adım
planlama rehberi, küçük el ilanı, basın bildirisi örneği
ve düğmeler, işaretler ve sertifikaların yapımında
kullanılabilecek sanatsal çalışmalar içeren, pek çok
kaynak vardır. Bu kaynaklara ulaşabilmek için LCI’nin
web sitesinde ana sayfadaki “ağaç dikimi” kutusuna
tıklayınız. (www.lionsclubs.org)
Kampanyada yer alan kulüpler ve yönetim çevreleri
İnananlar Ödülü’ne hak kazanabilir. Kendisine bağlı
kulüplerden en az % 50’sinin ağaç dikimine katkıda
bulunan yönetim çevresi, “İnanıyorum” plaketi
alacaktır. Her bir yasal bölgede, üyeleri tarafından
en fazla ağaç dikilen, en baştaki 100 kulüp, özel bir
ödül plaketi alacak ve Web sayfasında tanıtılacaktır.
Çalışma Dönemi içerisinde rapor edilen ilk ağaç
dikimi aktivitesi için tüm kulüplere bir bayrak patch’i
yollanacaktır.
Kulüpler ve yönetim çevrelerinin, hizmet aktiviteleri
raporlarını kullanarak, ağaç dikimi projelerini
belgelemeleri teşvik edilmektedir.
Bilgi için, LCI’den Katerina Barcal’ı (630) 468-6823
veya Linda Romano-Derr’i (630) 468-7018’dan
arayabilirsiniz.

Hatıra Ormanı

Ağaçlar, ayrıca toplumların, sokak tamir masrafları
konusunda binlerce dolar kar etmesini sağlayabilir.
Yüksek ısılarda, asfalt betonu yüzeyinde çatlaklar ve
çukurlar oluşarak zayıflamalar ve kırılmalar başlar.
Kentsel Orman Araştırma Merkezi tarafından 2006’da
yapılan bir çalışmaya göre, ağaçlandırılmamış bir
sokak 30 yıl içerisinde altı kez tamir gerektirerek
4.791 Dolar’lık bir maliyet çıkarırken, geniş ağaçlarla
donatılmış bir sokakta 30 yıl içerisinde sadece 2,5
kez tamir gerekmekte ve bu da 2.071 Dolara mal
olmaktadır.
Ve ardından ağaçların yağmurla bağlantısı: toprak
yüzeyde suyun akıp gitmesini engelleyerek yağmurun
önünü keser. McPherson, “Bu bir faydadır, çünkü
başedilmesi gereken sel suyunun miktarını azaltmakta
ve yavaşlatmaktadır. İkincil bir faydası daha vardır
ki bu, o ağacı destekleyecek olan toprağın hacmine
bağlıdır. Eğer akan yağmur suyu toprağın içine kanalize

İstanbul Ulus Lions ve Leo Kulüpleri, 8 Ekim 2011
günü İstanbul Akpınar mevkiinde 118T Yönetim
Çevresi Ln. Hülya Kulaksızoğlu Hatıra Ormanı
kapsamında ‘Akpınar Lions Hatıra Ormanı’ fidan

dikimi aktivitesine katıldılar. Oldukça yüksek katılımla
gerçekleşen aktivitede üyeler kentin gürültülü ve
kirli havasından uzak, doğa ile içiçe olmanın keyfini
yaşadılar.
Eylül - Ekim 2011
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Bowling Turnuvası

Aslancık Çocuk Yuvasına Destek

Sibel Gelbul
Basın Komite Başkanı

Fatih Kıztaşı Lions Kulübü, geçmiş dönem başkanı
Sayın Ayşe Ergüven’in organizasyonunda Aslancık
Çocuk Yuvasına çok büyük miktarda gıda yardımı
yapılmıştır. Yardım kapsamında; 21 kg sıvıyağ, 4
kg çay, 13 kg makarna, 20 kg pirinç, 5 kg bulgur, 4
kg kırmızı mercimek, 3 kg kuru fasulye, 2 kg yeşil
mercimek, 1 kg nohut, 1.5 kg tuz, 3 kg un, 4 adet
çorba, 2 paket coco pops, 3 adet pudig, 2 paket kahve,
4 paket küp şeker, 8 kg şeker, 2 adet helva, 3 kutu
chokella, 3 adet reçel, 3 kutu salça, 2 kutu bezelye, 2
kavanoz garnitür, 2 kutu et suyu, 3 kutu meyve suyu,
2 şişe sirke, 60 adet yumurta, 3 kg kaşar peynir, 5 kg
beyaz peynir, 24 adet halley, 48 paket fındıklı gofret,
1 kg siyah zeytin, 30 adet halley, 6 adet eti puf, 4
paket susamlı bisküvi, 5 paket pizza kraker, 10 adet
kakaolu sandviç, 5 adet kakaolu sütlü kek, 15 paket
kremalı bisküvi, 48 adet çokanat, 48 adet albeni, 36
paket çikolatalı gofret, 11 kg süt, 27, 2 (200ml)süt,
250gr yağ, 6 paket eti cin, 128 paket kek, 16 paket
petit beurre, 5 paket gofret, 1 paket eti çay keyfi, 4
paket Eti Burçak, 1 paket pasta keki, çeşitli oyuncaklar
(puzzle, çocuk oyunları, lego, kitap, kukla) ve kıyafet
sağlanmıştır.

8 Eylül 2011 tarihinde Hilton Oteli Bowling Adasında
toplam 22 kişi katılımıyla bowling turnuvası
gerçekleşmiştir. Dereceye girenlere madalyalar
verilmiştir. Turnuvadan elde edilen gelirle bir engelli
arkadaşımıza tekerlekli sandalye alınmış henüz
kendisi şehir dışında olduğu için (tedavi için) teslim
edilmemiştir.

Ramazanda Büyük Buluşma
Sürüyor...
Ayşe Beltan
Ankara Maltepe Lions Kulübü

Ankara Maltepe Lions Kulübü’nün önderliğinde, 2010
yılında Ankara Lions Evinde başlatılan Ramazan
İftarları bu senede Lions ve Leo kulüplerinin yoğun ilgi
ve katılımıyla devam etti.

Fatih Kıztaşı Lions Kulübü Başkanı Suna Tunga, Üyeler
Mine Bektaş, Serap Tortop, Aynur Akar ve Sema
Kaluç, tatil nedeniyle bulundukları Bodrum’da da boş
durmadılar ve sosyal sorumluluk çalışmalarına devam
ettiler. Kulüp olarak aldıkları karar ile 3 adet tekerlekli
sandalyeyi, spastik engellilerin kullanımı için Bodrum
Sağlık Vakfı’na bağışladılar.

Gecekonduların yoğun olarak bulunduğu bölge halkı
ile yakınlaşmanın yanısıra onlara hizmet etmeyi de
amaçlayan aktivite bu sene de çok yoğun ilgiyle
karşılandı. Her gün 150 kişiye Lions Evinde iftar yemeği
verildi.

Taşköprü Leo Fon Geliştirdi

Çınar Lions’tan Diyaliz Makinası

Adana Taşköprü Leo Kulübü, Leo Kulüp Başkanı
Murat Renklioğlu’nun önderliğinde geliri gençlere
ve çocuklara yönelik aktivitelerde kullanılmak üzere
eğlence düzenledi. Taşköprü Lions Kulübü üyelerinin de
katıldığu gece çok eğlenceli geçti. Lions Kulübü Başkanı
Nurcan Özdemir ‘Bu gençlerle gurur duyuyorum’ dedi.
İstanbul Çınar Lions Kulübü, 8 Ekim Dünya Lions
Hizmet Günü etkinlikleri kapsamında Türk Böbrek
Vakfı'na sponsor aracılığıyla sağlanan bir Diyaliz
makinası bağışladı. Kulübümüz sağlık aktivitelerine
devam edecektir.
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Deprem Gerçeği ve
Lions

• Manyitüd (Büyüklük): Deprem sırasında
açığa çıkan enerjinin ölçülmesine imkan
olmadığından, ABD’li Prof. C. Richter
tarafından 1930’lu yıllarda bulunan bir
derecelendirme yöntemidir. Episantrdan
100 km uzaklıkta ve sert zemine
yerleştirilmiş özel bir sismografla
kaydedilmiş zemin hareketinin bir depremin
“manyitüdü” olarak tanımlanmıştır.

Danyal Kubin, PDG
İnşaat Y. Müh, Deprem Uzmanı

13 Mart 1992 Erzincan depremine kadar,
‘deprem’ kavramı benim için sadece bir doğal
felaket ve mesleğimizde yapıların taşıyıcı
sistemlerini hesaplarken gözönüne aldığımız
etkilerden sadece birisiydi.
Yüzlerce insanımızın kaybı için derinden
üzülürken ve cevabını bildiğimiz halde
‘Neden?’ sorularını kendimize sorarken, 15
Mart günü Genelkurmay Başkanlığından bir
telefon aldım: Benim Erzincan’a gitmemi ve
3. Ordu Komutanlık Garnizonunda inceleme
yapmamı istiyorlardı. İlk tereddütten sonra
‘emir demiri keser’ dedim ve bir askeri
inceleme heyeti ile Erzincan’a gittim. Bu benim
deprem ile ilk yakın temasımdı...
Aslında bir İnşaat Mühendisi, hele ki proje ve
müşavirlik yapan bir uzman olarak depremi
bildiğimi sanıyordum. Bizim bildiğimiz sadece
kağıtta yazanlarmış... Gerçek bambaşka
idi. Depremin gerçek yüzü, ancak onunla
yaşayınca, anlamaya çalışınca ortaya
konulabiliyor. Ben depremin ne olduğunu
Erzincan’da anladım. Bu güzel Anadolu kentinin
– tarih boyunca 20’den fazla kez depremle
yıkılmıştır – makus talihinin neden hep ‘yıkım’
olması gerektiğini düşünerek kararımı verdim:
Bu konuda tüm sorumluluğu üniversitelere
bırakamazdık. Profesyonellerin de bu
konuda çalışması ve deprem mühendisliğinin
gelişimine katkı sağlaması gerekiyordu. Bu
deprem ile tanışık olan tüm ülkelerde böyle idi
ve ülkemizde de böyle olmalıydı...
Ben şanslıydım aslında. Ağabeyim ve
Ortağım Jozef Kubin ülkemizin ilk deprem
mühendislerindendi. İnşaat Mühendisliğini
tamamladıktan sonra Prof. Dr. Mustafa Erdik’in
ilk Yüksek Lisans öğrencilerinden birisiydi.
Yanıbaşımızdaki bu kaynaktan sonsuz fayda
sağladığımızı da inkar edemem tabii ki...
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Evet böyle başladı ‘deprem mühendisliği’ maceramız.
Macera diyorum. Aslında gerçekten bir macera bu...
Her depremden sonra ilk giden, tarifi imkansız bu
manzarayı ilk yaşayanlardan birisi olmak, her zaman iyi
niyetle yaklaşmak, serinkanlı olmak, zaman ayırmak
ve imkansızlıkların yarattığı sonuçlara isyan etmemek
zorundaydınız. Ve bağımsız olmak durumundaydınız.
Erzincan’dan sonra, Afyon-Dinar, Adana-Ceyhan,
Kocaeli (Marmara), Düzce, Bingöl, Van (Erciş) gibi
tüm önemli depremlerden görev aldık. Geçen 20
yılda; tüm ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve
sempozyumlara katıldık, Ar-Ge ve araştırma projeleri
tamamladık, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaptık,
toplumsal projelere katıldık, el kitapları yayınladık.
Ülkemizin en büyük projelerine imza attık ve bence en
önemlisi onlarca ‘deprem uzmanı’ yetişmesine katkıda
bulunduk. Bu süreç halen de devam ediyor...

Deprem Sözlüğü
• Odak Noktası (Hiposantr): Odak noktası yerin içinde
depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Bu
noktaya odak noktası veya iç merkez de denir.
• Dış Merkez (Episantr): Odak noktasına en yakın
olan yer üzerindeki noktadır. Burası aynı zamanda
depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli
olarak hissedildiği noktadır.

Pangea
Aslında depremin ne olduğundan ziyade
neden deprem olduğu önemlidir. Birkaç yüz
milyon yıl öncesine giderek, 1912'de Alman
bilim adamı Alfred Wegener tarafından ortaya
atılan ‘Pangaea Kıtası’ teorisine gidelim. Teori
başlangıçta tüm kıtaların başlangıçta tüm
kıtaların Pangea adında tek bir kıta olduğu,
sonradan parçalanıp dağılarak zamanla
günümüzdeki yerlerine ulaştığı görüşüne
dayanır. Yandaki şekilde Wegener’in teorisinin
yüzmilyon yıllar içerisindeki gelişimini görmek
mümkün. Aslında şimdiki kıtaları hayal edince
pek de gerçek dışı bir teori gibi görünmüyor.
Dünya'nın yüzeyi kesintisiz gibi görünüyorsa
da, gerçekte dev boyuttaki bir yap-boz gibi
birbirine geçen parçalardan oluşmaktadır.
Levha adı verilen bu parçalar, çok yavaş olarak
sürekli biçimde birbirlerine göre hareket
ederler. Depremlerin ve yanardağların çoğu bu
bölgelerin kesişim hatlarında yani Pangaea’nın
kıtalara ayrıldığı hatlarda görülür.

Deprem

• Odak Derinliği: Depremde enerjinin açığa çıktığı 		
noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı depremin
odak derinliğidir. Türkiye’de olan depremler
genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km
arasındadır.
• Şiddet: Herhangi bir derinlikte olan depremin,
yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki yapılar, doğa
ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Şiddet
cetvellerinde derecelendirme 1-12 arasındaki romen
rakamları ile yapılmaktadır. “V” (5) ve daha küçük
şiddetler yapılarda hasar meydana getirmezler.

Levhaların hareketleriyle yerkabuğunun kimi yerlerinde
özellikle levha sınırlarında büyük gerilme, sıkışma ya
da bükülmeler görülür. Bu basınç, kabukta kırılmalara
yol açar. Fay adı verilen bu kırıklar, depremlere neden
olurlar. Kırıkların oluştuğu hatları dünya haritasından
net bir şekilde görmek mümkündür.
Depremler, kabukta oluşan gerilmenin zamanla
birikerek, sonunda kaya kütlesinin zayıf bir
noktasından kırılmasıyla yeni bir fay oluşumuna ya da
var olan fayın kaymasına bağlı olarak meydana gelir.
Birikmiş olan basınç ya da gerilme, bu kırılma ya da
kaymayla bir anda boşalır ve büyük bir enerji açığa
çıkar. işte, bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde
oluşturduğu titreşim ve sarsıntı da depremi yaratır.
Deprem oluşma nedenleri:
Bilinen depremler üç nedenle oluşmaktadır:
1. Tektonik Depremler: Levha hareketleri sonucu olan
depremler.

Bu harekete sıcaklık transferinin sebep
olduğu kabul edilmektedir. Buna göre;
karasal mantoda derin kısımlar sıcakken üst
magma daha soğuktur. Sıcak madde sürekli
yükselirken, soğuk madde aşağı iner. Yukarıaşağı olan bu hareket sırasında madde hareket
ederken yüzeydeki plakaları hareket ettirir.

2. Volkanik Depremler: Volkanik patlamalar sırasında
olan depremler.
3. Çöküntü Depremleri: Yer altındaki boşlukların
çökmesi sonucu oluşan depremler .
Büyüklüklerine Göre Sınıflandırma:
Depremler Richter ölçeğine göre sınıflandırıldıklarında
Eylül - Ekim 2011
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Depremin Şiddeti
büyüklüklerine göre dört ana sınıfa
ayrılmaktadırlar. Ancak depremden dolayı
oluşan hasar büyüklükle doğrudan ilişkili
değildir. Hasarın büyüklüğünü etkileyen birçok
faktör vardır (M=magnitüd).
1. Çok Büyük Depremler

M > 8.0

2. Büyük Depremler

7.0 < M < 8.0

3. Orta Büyüklükte Depremler

5.0 < M < 7.0

4. Küçük Depremler

3.0 < M < 5.0

Deprem oluşturan faylar üç değişik tipte
sınıflandırılmaktadır. Ancak fay tipinin
depremin şiddeti veya verdiği zararla bilinen
bir ilgisi yoktur. Fay tipleri:

faylar, atımlarına göre sağ yada sol yönlü olarak
nitelendirilirler. Kaliforniya’daki San Andreas Fayı bu
türün en bilinen örneğidir. Kuzey Anadolu Fayı, sağ;
Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü yatay (doğrultu) atımlı
faylardır.

Türkiye’de Deprem Gerçeği
Türkiye depremsellik açısından dünyanın en riskli
bölgelerinden birinde yer almaktadır. Ülkemizin
topraklarının %85’i, nüfusun ise neredeyse %
95’i deprem bölgelerinde yer almaktadır. Yandaki
haritadan da görülebileceği gibi, Avrasya ve Arap
levhaları ile Afrika levhasının oluşturduğu gerilme
altında sürekli hareket halinde bir coğrafyamız var.
Arap ve Afrika levhaları ile Avrasya levhası birbirinden

Ters Atımlı Fay: Basınç sonucu ortaya
çıkan bir harekettir. Bu tip faylar düşey
atımlı (zeminde görülen hareket esas
olarak düşey yönde) faylar olup,
yalnızca fay düzlemi boyunca hareket
eğim yönüne göre ters yönde olmakta
ve levhalar birbirine yaklaşmaktadır
(1975 Lice depremi).
Normal Atımlı Fay: Bu tip faylarda
fay düzleminin bir tarafındaki blok
yükselirken diğer tarafındaki düşerek
uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli
olarak gelişmektedir. Bir başka deyişle,
bir blok yükselirken diğeri yerinde
durabilir ya da bir taraf yerinde dururken diğer
taraf düşebilir (1970 Gediz ve 1995 Dinar
depremi).
Yatay (doğrultu) Atımlı Fay: Yalnızca yatay
atımın oluştuğu yanal atımlı faylardır. Bu
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uzaklaşmaktadır. Bundan dolayı Kuzey Anadolu Fay
hattı sürekli hareket halindedir. Buna Ege ve Anadolu
ara levhalarındaki hareketleri de eklersek ülkemizde
neden sürekli deprem olduğunu daha iyi anlayabiliriz.
Aşağıdaki haritada ülkemizdeki ana fay hatları ve
depremler görülebilir.

Ülkemizde yer alan fay hatları içerisinde en
uzun olanı KAF, Kuzey Anadolu Fay Hattı’dır.
KAF, dünyanın da en bilinen diri ve riskli fay
hatlarından birisidir. Bu fayın güney yüzü
olan Anadolu Levhası her yıl batıya doğru
yaklaşık 2.5 cm hareket etmektedir. Bu hat
üzerinde belirli zaman aralıkları ile zaman
zaman birbirini de tetikleyen birçok deprem
oluşmuştur. Bu tür bir hareketlenme dünyada
hiçbir fay hattında bu kadar belirgin değildir.
Aşağıdaki şekilde bu depremler net bir şekilde
görülebilir. İstanbul için yapılan tahminler
birçok istatistiki veriye dayandığı
gibi bu depremlerin varlığına da
dayanmaktadır. Kuzey Anadolu
Fay hattının doğudaki başlangıç
noktası sayılan Van Gölü, Arap
ve Avrasya levhalarının
çarpışması sonucu oluşmuştur.
Aynı çarpışmanın
sonucu olarak
Nemrut, Süphan,
Tendürek ve Ağrı
Volkanlarının da
oluştuğu

söylenebilir.
KAF yatay atımlı bir fay hattıdır. Son olarak,
23 Ekim 2011'de Van, Tabanlı Köyü merkez
üssünde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki
deprem de bu fayın uzantısı olan ve önceden
diri olduğu pek bilinmeyen bir fay üzerinde
oluşmuştur. Ancak 9 Kasım 2011’de meydana
gelen 5.6 büyüklüğündeki Edremit Depremi
tamamen bağımsız bir faydaki hareket
sonucudur. Van depreminin Van ile Erciş’te
değişik büyüklükte hasar vermesinin çeşitli
nedenleri vardır. Bunların ‘depremlerin zarar
verebilme kapasitesi’ yani şiddeti ile doğrudan
ilişkisi vardır. Bunun ölçülmesinde de farklı bir
birim kullanılmaktadır.

Şiddet; herhangi bir derinlikte olan depremin,
yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü
olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin
şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki
etkilerinin bir ölçüsüdür. Şiddet,
depremin kaynağındaki büyüklüğü
hakkında
doğru bilgi
vermemekle
beraber,
deprem

dolayısıyla oluşan hasarı
yukarıda belirtilen etkenlere bağlı
olarak yansıtır.
Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen
etkileri sonucunda ve uzun yılların
vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak
hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre
değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem
Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı
ve cansız herşeyin depreme gösterdiği tepkiyi
değerlendirmektedir. Bir deprem oluştuğunda, bu
depremin herhangi bir noktadaki şiddetini belirlemek
için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu
izlenimler Şiddet Cetveli'nde hangi şiddet derecesi
tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi
olarak değerlendirilir. Örneğin; depremin neden olduğu
etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan
bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir
deprem olarak tariflenir.
Bugün kullanılan başlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiş
"Mercalli Cetveli (MM)" ve "Medvedev-SponheurKarnik (MSK)" şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII
şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre,
şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle
yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların
depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler.
VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda
meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu
kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak
değerlendirilmektedir.
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İstanbul Depremleri

Lions Ne Yapabilir?
Ülkemizin depremlerden kaçamayacağı
gerçeğinden hareketle Türk Lions’unun acilen
bir ‘Afet Eylem ve Hareket Planı’ hazırlaması
gereklidir. Bu plan doğrultusunda oluşturulacak
birimlerle; plansız ve programsız – yerine
ulaşıp ulaşmadığı dahi şüpheli – tek tek küçük
görünebilen ancak birleşince oldukça büyük
bir paket oluşturabilecek olan yardımların
koordinasyonunun tek elden ve süratle
yapılması gereklidir.
Uluslararası Lions’un afetler konusundaki
hareket tarzı bellidir: Belirli bir miktara
kadar LCIF desteği ve diğer ülkelerin
şartlı bağışlarından oluşan bir paket... Bu
paketin değerlendirilmesi dahi ciddi bir
organizasyon ve beceri gerektirmektedir.
Doğru değerlendirilirse çok büyük olanaklar
tanıyabilecek bu fonlar, deneyimsiz ellerde
hatalı yardım ve hizmetlere dönüşebilir. Bunun
engellenmesi için MD118 Konseyi bünyesinde
hazırlanacak plan çerçevesinde ‘sürekli’ bir
birim kurulmalıdır. LİDAM gibi birimlerin daha
örgütlü olarak desteklenmesi ve gerekirse
kalıcı fonların devreye sokulması ilk akla gelen
çalışmalardan olabilir.
Van 2011 depreminden birkaç gün sonra
bölgeye giden uzman ekiplerimizin gördüğü
manzara; gönderilen yardımların hemen
hemen yarısına yolda bir takım güçler
tarafından el koyulduğu şeklinde idi.
Yakından bildiğimiz uluslararası dernekler
tarafından gönderilen yardım kamyonlarının
bir çoğunun Van’a ulaşamadan komşu illerde
boşaltıldığını gözleriyle görmüşler. Bunu
engellemek için devlet görevlilerinin gösterdiği
çabanın da yetersiz kaldığını belirtmişlerdir.
Biz de çoğunlukla kamyonlara doldurarak
gönderdiğimiz yardım paketlerinin akıbetlerini
bilmiyoruz. Bize birçok fotoğraflar ve teşekkür
yazıları gönderiliyor. Ancak bunların da
doğruluğundan insan emin olamıyor. Bu sorunu
Marmara depreminde büyük oranda aşmıştık.
Çünkü bölgede örgütlüydük. Yardımları büyük
çoğunlukla kendimiz ilettik. Ancak orada da
yatırımlar açısından elimizdeki olanakları doğru
değerlendirebildiğimizi söyleyemeyiz.
1999 Marmara ve Düzce depremlerinden
sonra Türk Lions’u afetler konusunda oldukça
büyük deneyim sahibi oldu. Bu bilgi birikiminin
de değerlendirilerek kalıcı bir örgütlenmeye
gitmek gerektiği düşüncesindeyim.

devam edecek...
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Yaklaşık 500 yıl önce,
10 Eylül 1509 günü
Adalar yakınında
oluşan deprem 160,000
civarında olan İstanbul
nüfusunun yaklaşık
yüzde 5'i yaşamını
yitirmişti. Kalınlığı 5
metreyi bulan surlar
devrilmiş, 49 kule/
burç ve irili ufaklı 109
cami ve ibadethane ile
binlerce bina yıkılmıştı.
Fatih Camiinin minaresi ile Rumeli Hisarı'nın Aşiyan
kulesinin bir parçası denize yuvarlanmıştı. Ayasofya
Camisi'nin fetihten sonra yapılan minaresi yıkıldı.
2. Bayazıd'ın Topkapı Sarayı'ndaki yatak odası da
depremde çöktü, ancak padişah bir kaç saat önce
odadan ayrıldığı için zarar görmedi. 2. Bayazıd,
1510'da depremin yaralarını sarmak için 66 bin işçi,
3 bin usta, 50 bin kalfa ile İstanbul'u yeniden yapma
kararı almış, depreme dayanıklı olması için yeni
evlerin ahşap yapılmasını sağlamıştı. 3 ay içerisinde
depremin yaraları sarıldı ve hayat normale döndü.
İstanbul'u tarih boyunca etkileyen büyük ve son
depremlerden biri de 10 Temmuz 1894'te yaşandı.
Kent, öğleden sonra 12:24'te 20 saniye süren, üç
dalga şeklinde gelen şiddetli bir depremle sarsıldı.
Bu deprem sonrasında 2. Abdülhamid biri Yıldız
Sarayı bahçesine diğeri İstanbul Rasathanesi'ne
konulmak üzere son sistem 2 sismograf alınmasına
karar verdi. Deprem çok şiddetli olmasına
rağmen Marmara Denizi'nde meydana geldiği için
İstanbul'daki binalarda çok büyük bir tahribata
yol açmadı. Tahminlere göre bu depremde 280
kişi öldü, 298 kişi de yaralandı. Bu depremin en
sürpriz sonucu Kapalıçarşı’nın yerle bir olmasıydı.
Esnafın yer kazanmak için duvarları yıkmış veya
inceltmiş olması bu yıkımın en büyük nedeniydi. İlk
yardım kampanyaları bu deprem sonrasına rastlar.
Yurtdışından da hatırı sayılır yardım alınmıştır.
Marmara Denizi'nde, M.S. 489'dan – kayıt tutulmaya
başlanmasından - bu yana yaşanan 32 yıkıcı
depremden nasıl bir fay geometrisinin sorumlu
olduğu hala tartışılıyor. Bugün bilim insanları arasında,
İstanbul'u vuracak depremin büyüklüğü konusunda
tam bir uzlaşma yok. Farklı uzmanların Marmara' da
bekledikleri depreme verdikleri büyüklük değerleri 7
ile 7,7 arasında değişiyor.
Olasılık çalışmalarına göre, önümüzdeki 30 yılda,
Marmara'da büyüklüğü 7,4'ün üzerinde bir depremin
herhangi bir günde olma olasılığı yüzde 60-90
arasında.

Sight First Afrika’da
Mesafe Katediyor
Jennifer Gilbert Gebhardt
Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü

Afrika’da Burundi’nin batı bölgesinde yaşayan
17 yaşındaki Jacqueline, 1 yıldır görmüyordu.
Doktorlar görme kaybını, kendisinde 5
yaşındayken teşhis edilen şeker hastalığına
bağlamaktaydılar. Jacqueline, görme duyusunu
kaybettiğinden beri hayatla bağını koparmış
ve şeker hastalığı ile de mücadelesini bırakmış,
bunun sonucunda da diayabeti büyük bir hızla
daha da kötülemişti. Jacqualine umudunu
kaybetmişti.
Şükürler olsun ki, Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği’nin (LCIF) Afrika’nın doğusunda
gerçekleştirdiği son projesi esnasında bir
oftalmolojist, Jacqualine’i muayene etti ve
körlüğünün diyabete bağlı olmadığını, ancak
halihazırda çift taraflı kataraktı olduğunu teşhis
etti. Hemen ertesi gün, kendisine bir katarakt
ameliyatı yapıldı ve yeniden görmesi sağlandı.
O dakikada Jacqualine’nin hayatı değişti ve
kaybettiği umuduna yeniden kavuştu.

Jacqualine, Afrika’nın doğusunda, Kilimajaro
Toplumsal Oftalmoloji Merkezi’nin (KCCO) Göz
Bölümü tarafından 2008 yılında başlatılan
Sight First Bölgesel Eğitim ve Kapasite
Oluşturma Programı çerçevesinde, muayene
edilerek tedavi altına alınan ve katarakt
ameliyatı gerçekleştirilen binlerce insandan,
bir tanesiydi. Bu üç yıllık proje, bölgedeki 10
adet göz hizmet tesisinde eğitim, kırsal kesime
tıbbi yardım, hizmet geliştirme ve araştırma
yollarıyla olanak yaratmaktadır. Proje, KCCO ile
koordineli olarak İsviçre’deki Lionlarla birlikte

Tanzanya’daki Lionların yerel desteğini almaktadır. Bu
çalışmaya dahil olan ülkeler Burundi, Cibuti, Eritrea,
Etiyopya, Madagaskar, Malawi, Tanzanya, Uganda
ve Zambiya’dır. 1.5 milyon Dolarlık bir LCIF SightFirst
hibesi, bu geniş çaplı projeye destek vermektedir.
Bu çabalar, Lionların, 2020 yılına kadar önlenebilir
körlüğün ana sebeplerini ortadan kaldırmayı
hedefleyen VİZYON 2020’ye yönelmelerine yardımcı
olmaktadır. VİZYON 2020, Körlüğün Önlenmesi için
Uluslarası Ajans ile Dünya Sağlık Örgütü’nün birleşik
bir programıdır. Daha önceki üyeler Sivil Toplum
Örgütleri, profesyonel birlikler, göz sağlığı enstitüleri
ve şirketlerinden oluşmaktadır. SightFirst, VİZYON
2020’’nin en önemli ortağıdır.
Bu projeye dahil olan tüm ülkeler gibi Burundi’de
de göz sağlığı konusunda çok büyük ihtiyaç
bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre,
Afrika’daki körlük vakalarının yaklaşık % 50’si katarakt
ameliyatı gerektirmektedir. Buna rağmen 2008 yılında,
toplam 8,5 milyonluk insan nüfusuna sahip olan
Burundi’de yanlızca iki oftalmolojist cerrah tarafından
ancak 342 katarakt ameliyatı yapılabilmiştir. 2010
yılında, Lionların SightFirst desteği sayesinde 2650
Katarakt ameliyatı yapılmıştır. Bu rakam, bölgede göz
sağlığı ile ilgili daha ileri adımlar atıldıkça daha da
artmaya devam edecektir.
Projenin doğrudan içinde yer alanlar, bölgede
gelecekte gerçekleştirilecek olan göz sağlığının
temellerinin ne kadar sağlam atıldığını görmektedirler.
KCCO’nun bu konuyla ilgili direktörü Dr. Paul Courtright
“Göz sağlığı soyut bir fikir olmaktan çıkıp, yaşanabilir
uluslararası bir program haline geldi. Yerel kapasite
yaratılması ve dikkatli bir planlama yapılması
sayesinde, Burundi, şu anda VİZYON 2020’ye ulaşma
yolunda çok iyi durumda.” dedi.
Lionların desteği ile, SightFirst dünya genelinde
kapsamlı göz sağlığı hizmetleri sunmaya devam
edecektir. Lionlar SightFirst programına fon oluşturmak
ve milyonlara görme hediyesi sunabilmek için 425
milyon Dolar bağışlamışlardır. Lütfen SightFirst
girişimleri hakkında daha fazla bilgi toplamak ya da
programa destek olmak için www.lcif.org adresini
ziyaret ediniz.
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Lions Heryerde...

Güney Afrika’da Umudun Canlı
Tutulması

Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü

Almanya’da Pembeler İçinde
Güzellik

Hofheim Rhein-Main Lions Kulübü üyeleri, ülkedeki su
kanallarında pembe bir ejderha kayığın içinde pembe
küreklerle suya vurmaktadırlar.

Almanya’nın hepsi kadın üyelerden oluşan
ilk Lions Kulübü, göğüs kanseri için pembeler
içinde kürek çekmektedirler. Bu ölümcül
hastalıkla ilgili bilinç yaratmak amacıyla

Yapılan araştırmalarda, tekrarlanan kürek çekme
hareketinin göğüs kanseri tedavisinde uygulanan
radyasyonun sık rastlanan bir yan etkisi olan
lenfödeme yakalanma şansını azalttığı keşfedilince,

Hepsi kadın üyelerden oluşan
kulüp, pembe küreklerini
kaldırarak göğüs kanseri
konusunda bilinç yaratıyor

Güney Afrika’da apartayd
sisteminin çökmesinin ardından,
Cape Town’da iThemba Labantu
(İnsanlar için Umut) kapılarını
açmayı başardı. Üç Lutheran
kilisesinin mülkiyetindeki
toplum örgütü, çocuk bakımı,
anaokulu, meslek eğitimi,
bir aşevi, sebze bahçesi ve
hatta bir marimba bandosu
imkanları sunmaktadır. Merkez,
yoksulluktan kendilerini kurtarma
ümidi olmayan bu ezilmiş insanlar
için alabildiğine popüler olmaya
ve verdiği hizmetlerde taleplere
yetişememeye başladı.
Cape Town’da Lionlar aracılığı ile yapılan yardıma
okul çocuklarının coşkusu

1996’da Kanada’da başlayan, “pembe
kürekliler” eylemi, şimdi tüm dünyaya
yayılmaya başladı. Lenfödemde, doku
toplanması ve sıvı birikimi sonucunda
kol, meme ve göğüs bölgelerinde şişlikler
meydana gelmektedir.

iThemba Labantu’daki öğrenciler
arabaların parçalarını nasıl
takacaklarını öğreniyorlar

1992 yılında kurulan Hofheim Rhein-Main
Lions Kulübü, öncelikle ihtiyaç sahibi kadın
ve çocuklara yardım etmektedir. Göğüs
kanseri projesinde, kulüp, hükümetin sağlık
ocaklarıyla ortaklaşa çalışmıştır.

Kulüp, kişiye özel malzeme kullanıyor.

Başarı Tohumlarının Ekimi
Hindistan’ın doğusundaki Guwahati Care Lions
Kulübü, kırsal bir kasaba olan Borka’da yaşayan
600 aileye, 6000 adet meyve fidanı dağıtımı yaptı.
Lionlar ayrıca kasabada bir fidanlık oluşturarak kasaba
halkıyla birlikte modern zirai yöntemler üzerinde
çalışmaktadırlar.
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Norveç’deki Lionlar, 2008’den beri
pompaladıkları yüz binlerce dolar ile, finansal
açılımın cankurtaranı haline gelmişlerdir.
Merkez, otomobil mekanikleri ve solaryum
teknisyenliği eğitimine başlamayı ve bilgisayar
sınıflarıyla devam etmeyi başarabilmiştir.
Lionlar, bireysel gelişim açlığı ile yanıp tutuşan
bu insanları tatmin etmektedirler. Norveç’deki
Haslum Lions Kulübü 2020-11 dönem başkanı
“Cape Town’daki Lionlar, bize, daha önce hiç
bu kadar çalışkan öğrenciler görmediklerini

söylüyorlar. Bu durum yalnızca bu okul için geçerli
değil. Fakir bir çevreden gelen genç insanlar, bir şans
yakaladıklarında ona sımsıkı yapışmakta ve hem
kendileri hem de aileleri için en iyiyi yapmaktadırlar’’
demiştir.
104-H Yönetim Çevresi’nin bir projesi, iTthemba için
destek vermektedir. 100 civarında Norveçli Lion
ve aile üyeleri, merkezi gezerek sağladığı yararları
incelemiştir. Haslum Lions Kulübü’nün geçmiş dönem
başkanı Bjarte Nygaard Bjorndalve eşi Marit Lise’nin
2007’de başlattıkları 4 aylık gönüllü çalışma sınırlı
Eylül - Ekim 2011
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kalmıştır. Cape Town’da
Haslum’um ikiz kulübü olan
Tokai Lions Kulübü, açılımın
nefes almasına yardımcı
olmaktadır.

Afet Bölgesi için Bir Umut Işığı

Lionlar, iThemba’nın pek çok
sponsorundan sadece birisidir.
Örneğin Volkwagen, otomobil
tamir ekipmanı sağlamıştır.

Yazı İşleri Müdürü

Hideaki Suzuki
Japon Lion Dergisi Editör'ü

Tomoko Kawamura
Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü

Norveçliler, merkezi üç yıl daha
desteklemeyi planlamaktadırlar.
iThemba Labantu’daki bir marimba bandosu keyifle çalmakta

Bu tarihten sonra, meslek okullarının, devlet desteği
ile ve sundukları işlere alıcı bulmaları sayesinde kendi
kendini döndürür hale geleceğini ummaktadırlar.
Lionlar, iThemba için kaynaklarını son derece geniş bir
şekilde sunarak hayat kurtarıcı rollerini ispatlamışlar
ve şimdi de HIV/AİDS‘li insanları tedavi etmektedirler.
Önceleri insanlar ölmek için kendilerine bir hastane
köşesi bulurlarken, şimdi ise tedavi ve tıbbi yardım ile
sosyal dayanışma için gelmektedirler.
Lionlar’ın iThemba Labantu’yu ziyareti

Fakirler için Yiyecek ve Hediyeler
Filipinler’in Quezon Şehri’ndeki
Lionlar, 250 sokak çocuğunun ve
annelerinin karnını doyurmuş ve
ayrıca hediyeler dağıtmışlardır. 301
D-1 Yönetim Çevresindeki Lions
Hizmet Vakfı ile birlikte çalışan
Lionlar, bu projeyi neredeyse on
yıldır sürdürmektedirler.
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2011 Mart ayı içerisinde Japon kıyılarını vuran
tsunami, Otsuchi kasabası Iwate’in büyük
bir kısmını yok etti. 15.000 olan nüfusun
yarıdan fazlasının hayatını kaybettiği ya da
kaybolduğu tahmin edilmekte. Kasabanın
tamamı yangına yakalandı. Otsuchi Lions
Kulübü’nden Shuichi Oogayu’nun sahibi
olduğu bir Budist tapınağı mucizevi bir şekilde
hiç zarar görmeden kalan tek bina oldu.
Oogayu olayı şu şekilde anlattı: “İlk önce tüm
kasaba bir kum fırtınasına tutuldu. Bunun
hemen ardından bir anda hemen hemen 20
metre yüksekliğinde duvar gibi bir tsunami
dalgası üzerimize gelmeye başladı. İki katlı
bir evden daha yüksek bir dalga yolu tüm
kasabayı yuttu. Bir süreliğine bir sessizlik oldu
ve ardından dalga yeniden yükselerek evleri,
adeta birer oyuncak ev gibi süpürüp attı. Bu,
olanaksız bir manzaraydı. Bilinen tüm kuralların
ötesindeydi. Herkes bizim tapınağımızın da
yanıp kül olduğunu düşündü; çünkü tapınağın
dışında her yer yanıyordu. Kasaba alevler
içerisindeydi, arabalar infilak ediyor ve şiddetli
bir yangın arkamızdaki tepeyi yakıyordu”.
Oogayu’nun beş kişilik ailesi ile birlikte
tapınakta 15 kişi barınıyordu. Depremden
haftalar sonra bile elektrikleri, doğalgazları,
telefon hatları ya da kullanabilecekleri
gazyağları yoktu. Ülkenin denizden uzak bir

bölgesinden durumu anlamaya gelen Lions Kulüp
üyeleri ilk yardım malzemeleri getirmeyi önerdiler.
Lionlar arasında kurulan internet ağı ile bu küçük
sığınağa yardım sağlandı.
Miyagi, İshinomaki Şehri’nde, tsunami kıyıdaki binaları
vurdu. Eski Kitakami Nehri taştı ve şehir merkezini
tümüyle sel bastı. Zemin yoğun depremle sarsılırken,
332 Çoğul Yönetim Çevresi Geçmiş Konsey Başkanı
Masao Sugiyama tepedeki evindeydi. Sarsıntı
durur durmaz arabasına atlayarak şirketine gitti.
Sugiyama, nehir kenarında bir sabit şirketin sahibiydi.
Sel riski nedeniyle şirkette hiç bir elemanını yalnız
bırakmıyordu.
Sugiyama “Çalışanlarım ve diğer 100 bölge sakini
ile birlikte şirket binasının ikinci katına taşındık. Su,
hemen uzaklaşmadı ve orada dört gün boyunca izole
kaldık. İçecek suyumuz ya da soğuktan korunacak
battaniyemiz yoktu. Genç çalışanlarımız göğüslerine
kadar suya girerek yiyecek bulmaya gittiler ve hayatta
kalabilmek için getirdiklerini paylaştık” dedi.
Sular çekildikten sonra Sugiyama hasar görmüş
olan şirket binasını, şehrin karşı tarafındaki Lionlar
tarafından gönderilen yardım malzemelerinin
depolanması ve halka dağıtılması için kullandı. Dağıtım
zamanlarını radyo ve televizyon aracılığı ile duyurdu.
Mart ayında karlı bir günde Sugiyama ve elemanları ile
diğer Lionlar hayatta kalan 1000 kişiye gıda, battaniye,
bebek bezi, kışlık giyecek ve çamaşır temin ettiler.
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2011-2012 Döneminin İlk
Lions Quest Eğitimi Yapıldı

Otsuchi Kasabası çok şiddetli
zarara uğradı. Japon Kızıl Haç
başkanı Tadateru Konoe “Her
şey hasar gördü. Bir kaç yıldır
Kızıl Haçta çalışıyorum, ancak bu
gördüğüm en büyük yıkım” dedi.

Şima Sunder,
LQ Ülke Eğitimler Koordinatörü

“Şehirde 80.000 kişi sığınaklarda, 40.000 kişi
de evlerinde kalmakta idi. Evlerinde oturanlara
yeterli miktarda erzak ulaşmıyor ve ben
yardım malzemelerini onlara doğrudan elden
vermek istiyorum’ diye açıkladı Sugiyama.“
Umut ışığımız hala uzak ve küçük olmasına
rağmen, birarada çalışabileceğimize ve
yeniden yapılandırmayı sağlayabileceğimize
inanıyorum ”.
Afetten 2 gün
sonra, 13 Mart’ta,
Japonya’daki 8
konsey başkanı
özel bir toplantı
yaptılar. Bir afet
yardım merkezi
oluşturarak üye
başına 3,000 Yen
(35 Amerikan
Doları) bağış talep
ettiler. Ayrıca MD
330’da etkilenen
bölgelere yakın
yerlerde afet
yardım ekipleri
oluşturdular ve LCIF
tarafından seferberlik ilan edilerek 1.25 milyon
dolarlık erzak temin edilmesini sağladılar.
Etkilenen Yönetim Çevrelerinin her
biri, 332-B (Iwate), 332-C (Miyagi)
ve 332-D (Fukushima) ile birlikte
MD 333 (Tochigi) birer dağıtım
merkezi ve gezici Lions dağıtım ekibi
oluşturdular.
İşletme sahibi Lionlar malzemelerin
depolanmasına destek verdiler.
Kuromatsunai Lions Kulübü Başkanı
Takao Kotani ve bir meşrubat
fabrikası sahibi, MD 331’de 3.000
adet iki litrelik su şişesi topladı. Bir
kağıt üretim fabrikasının sahibi olan
336-A Genel Yönetmeni Shozo Udaka,
336’da 100.000 adet rulo tuvalet
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kağıdı ve 100.000 adet tek kullanımlık bebek bezi
toplanmasına yardımcı oldu. MD 330, kadınlar, erkekler
ve çocuklar için 9.000 adet iç çamaşırı temin etti.
Shiogama şehrinde, 332-C’nin Geçmiş Dönem Genel
Yönetmeni Shigenobu Shiga, Lionlardan gelen
bağışların kullanımını düzenliyor. Gelgit dalgası onun
kıyıda taş ticareti yaptığı dükkanını şiddetli zarara
uğratmış ve Shiga en büyük oğluna işi devretmişti.
Shiga, bir diğer oğlu Lion Fumiyasu Shiga ve üçüncü
oğlu Masataka ile birlikte kendini yardım çalışmalarına
adamıştır. Shiogama Lions Kulübü üyeleri yardım temin
etmeye devam etmektedirler.
Shiga, malzemelerin feci şekilde yıkıma uğrayan
Ishinomaki ve hatta üç saat ötedeki Kesennuma’ye
yollanması için yakındaki Tagashiro ve
Shichigahama’ya gönderiyor. Mümkün olduğunda
malzemeleri mahalli Lionlara aktarıyor. Pek çok
Lion şahsen tahliye merkezlerinde çalışıyor, ancak
üye Lionlar tarafından şehrin karşı tarafına yollanan
malzemeler, onlara güç vermekte ve hizmete
güdülemektedir.
Shiga “Şu an için yapabildiğim tek şey bu. Çok sayıda
Lion yardım talebimize derhal yanıt verdiği için çok
müteşekkirim. Onları Lions aracılığı ile tanımış olduğum
için çok mutluyum” dedi.

Geçen dönem sonu 3 yönetim çevresinin, 4
kulübünün ortaklaşa düzenledikleri konser ile
ürettikleri fon, Üsküdar Atatürk İÖO'nun tüm
yönetici ve öğretmenlerine Lions Quest eğitimi
vererek değerlendirildi.
Okul kendi araştırmaları ile bizleri buldu
ve eğitim istedi. Son
derece aydın, çağdaş bir
müdür'ün liderliğinde pırıl
pırıl olan okulda yapılan
eğitimin sertifika törenine
İlçe Eğitim Müdürü bizzat
katıldı.

Çevreleri görevlileri eğitimi ve sertifika törenini
izlediler.
Değerlendirme formlarında %80 katılımcının
"mükemmel" olarak nitelendirdiği, hayatlarında
yaşadıkları en eğlenceli ve yararlı eğitim olduğunu
beyan ettikleri eğitimi Metin Yoleri verdi.

Sponsor Beykoz, Yeni
Harbiye, Mavi Haliç,
Karaköy Rıhtım Lions
Kulüpleri Başkan ve
temsilcileri, Yönetim

Eylül - Ekim 2011

23

Ulus Lions’tan Kaş’a
Hizmet Köprüsü

Anadolu Yakası Lion’larının Anlamlı
Yaza Veda Partisi…

Zehra Akgöz

Amaç… Hayata Dair Ne Varsa Paylaşmak…

2010-11 Dönemi Kulüp Başkanı

Esma Soyaltınlı

İstanbul Ulus Lions Kulübü, 15 Nisan
2011 Cuma günü, her yıl geleneksel hale
getirdiği Kütüphane açılışını bu sene de
Antalya’nın Kaş İlçesinde gerçekleştirdi.
İsmet Köroğlu Anadolu Lisesinde, 319
öğrenci, 23 öğretmen bulunuyor. 106
öğrenci yatılı okuyor. Okulda 16 derslik,
bilgisayar, fizik kimya laboratuvarı,
konferans salonu, öğretmenler odası,
arşiv, spor, toplantı, satranç odalarının
yanında şimdi bir de, çok amaçlı büyük
bir kütüphaneleri oldu. Kütüphanemize
Sayın Ayla Gümüşlügil, Ln. Günseli
Gücükoğlu (merhum babası Rahmi Eriş adına), Ln.
Niha Tonaroğlu ve Burak Tanrıkut ve aldıkları kitaplarla
bizleri destekleyen Ulus Leo'ları katkıda bulundular.
Açılışa Genel Yönetmenimiz Sayın Erdinç Gökhan ve
Eşi, 118 R Genel Yönetmeni Sayın Nasuhi Öndersev,
Geçen dönem Genel Yönetmeni Sayın Metin Yılmaz,
2011-12 Dönemi Genel Yönetmeni Sayın Nuray
Marçak, Bölge Başkanımız Osman Akalın ve Eşi,
Leo Kulüpler Başkanı Sayın Aslı Oruk, Lion’lar, okul
görevlileri ve veliler ile öğrenciler katıldılar.
Kaş Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon komutanı,

118Y Bülten Dergi Medya İlişkiler Komite Başkanı

Geçtiğimiz günlerde 118Y’nin geleneksel yaza veda
buluşması Fenerbahçe True Blue’da olağanüstü bir
kalabalıkla gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü, okulu yaptıran Hayırsever
İsmet Köroğlu ve ilçenin ileri gelenleri törende hazır
bulundu.
Kulübümüz; İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Ana Bilim dalına HD Kamera görüntüleme sisteminin
kurulmasıyla ikinci büyük aktivitesini de tamamlamış
oldu. Aktivitenin açılışı, 27 Nisan 2011 Çarşamba günü
saat 13.30 da yapıldı. Görüntüleme sisteminin açılışına
Genel yönetmenimiz Erdinç Gökhan, Göz hastalıkları
Anabilim Dalının Başkanı Prof. Dr. Koray Akarçay, Prof.
Dr. Ahmet Gücükoğlu, Prof. Dr. Nur Kır, görevliler ile
Lion’lar katıldı.

Uluslararası Çocuk Hakları Paneli ve
Karikatür Sergisi
Y. Doç. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu
2011-12 Dönem Başkanı

400 kişinin katıldığı buluşma sabah brunch olarak
başladı. Öğleden sonra 14:00 civarına kadar sürdü.
Amaç bir araya gelip güzel bir günü paylaşıp moral
toplamak ve bu moralle yeni hizmet yılına başlamak
olan bu toplantılar ilginç konseptlerle de renklendiriliyor
ve mutlaka toplumsal bir mesaj içeriyor. Bu yıl da, çevre
bilincine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan şapkalar
arasında bir Lion’un hazırladığı şapka konsepte uygun
tasarımıyla büyük alkış topladı...
İnsanların yiyip içip yere attıkları atıklardan hazırladığı
şapka, gerçekten de dikkat çekiciydi. Tüm şapkalıların
çimenler üzerinde dans hocalarının eşliğinde yapılan
sirtaki Lion’lar ve diğer konuklar tarafından beğeniyle
izlendi. True Blue‘nun güleryüzlü personeli, servisleri ve
ilgileriyle takdir topladılar. 400 kişiye aynı anda hizmet
vermek hemde, neredeyse sıfır kusurla kolay bir şey
olmasa gerek. Tüm katılan Lion’lar çok memnun kalarak
ayrıldıkları bu mekandan ayrılırken ‘bundan böyle
yerimiz belli oldu toplantı yeri aramayacağız’ diyerek
memnuniyetlerini belirttiler.

Önce Çocuklar
Muhterem Çöloğlu

Adana Çukurova Lions Kulübü, Mersin Çocukları
İstismar ve İhmalden Koruma Derneğinin (MEÇİKOD),
Adana Acıbadem Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi
işbirliğiyle 23 Haziran- 3 Temmuz 2011 tarihinde
"Uluslararası Çocuk Hakları Paneli ve Karikatür Sergisi"
düzenlenmiştir.
Çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi konusunda
ağırlıklı olarak bilinçlendirme vb. çalışmalar yapmak
amacıyla, adli tıp uzmanları, avukatlar, sosyal hizmet
uzmanları, psikolog ve psikolojik danışmanlar ile diğer
çocuk istismarı alanında uzman meslek gruplarından
üyelerin katılımıyla oluşturulan MEÇİKOD'un
öncülüğünde yapılan sergiye 21 ülkeden karikatüriste
ait 28 eser sergilenmiştir.
Bu sergi etkinliğine Konsey Başkanımız Sayın Yaşar
Ateşoğlu’da katılmıştır.
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118T Önce Çocuklar Komitesi Başkanı

118-T yönetim Çevresi Önce Çocuklar Komitesi,
16 Ağustos 2011 tarihinde Atatürk Kız Yetiştirme
Yurdunda bir iftar yemeği düzenledi.
160 ilköğretim, lise ve üniversite öğrencisi genç
kızımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitmenleriyle
işbirliği içinde, Önce Çocuklar Komitesinin desteği
sürüyor. Bu doğrultuda düzenlenen iftar yemeğinde
çocuklarla birlikte olundu. 118T Genel Yönetmeni
Sn. Nuray Marçak’ın da katıldığı etkinliğe Etiler Lions
Kulübü ve Yeni Harbiye Lions Kulübü destek verdiler.
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Mersin Pozcu Lions
Kulübünden

Lions Engelliler
Şenliği

Kulübümüz tarafından, ihtiyaç sahibi bir ailenin
ayakları ortopedik özürlü 22 aylık 2 erkek ve bir kız
üçüz çocuklarının hastanede röntgenleri çektirilerek,
ayaklarında ortopedik özür olduğu doğrulanmış,
üçüzlere ortopedik ayakkabıları yaptırılmış ve
ayakkabılarının yanı sıra üçüzlerimizi mutlu edecek
ufak tefek kıyafetler ve oyuncaklar da alınarak,
çocuklarımız çok küçük oldukları için alınanlar kendi
evlerinde ailelerine teslim edilmiştir.

Nesibe Müsevitoğlu
118Y YÇ 7. Bölge Başkanı

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y İstanbul
Anadolu Yakası Federasyonu ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Lions
Engelliler Şenliği” 12 Mayıs 2011 Perşembe
günü, Burhan Felek Spor Kompleksi Kubbe
Salonda gerçekleştirildi. Avrupa Tekerlekli
Sandalye Basketbol Şampiyonu Galatasaray
Kulübü, Lions Engelliler Şenliği’nde katılanları
coşturdu...
Etkinliğe İstanbul ilindeki, otistik, zihinsel,
işitme engelli 34 okuldan, 240 sporcu katıldı.
Çeşitli engelli okulları ve derneklerinin
folklor, koro, dans gruplarının da gösterileri
gerçekleştirildi.

ardından; İl Milli Eğitim Özel Eğitim Şube Müdürü
Halis Kuralay, 118 Y Genel Yönetmeni Sayın Rıdvan
Eyüboğlu, MD118 Konsey Başkanı Sayın Erim Erinç Dinç
birer konuşma yaptılar.
İstanbul Milli Eğitim Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
koçluğunda, resmi hakemlerin nezaretinde
gerçekleştirilen müsabakaların sonunda tüm
müsabıklar madalya ile ödüllendirildiler. Madalyalarını
alan sporcuların mutluluğu görmeye değerdi. Kimisi
madalyasını öpüyor, kimisi sevinç çığlıkları atıyordu.
Etkinliğin gün boyu sunumunu üstlenen 7. Bölge
Başkanı Sayın Nesibe Müsevitoğlu, etkinliğin
aksamadan sürmesini sağladı.
Şenliğe katılan Dünya Engelliler Dalış şampiyonu
Berna Belgin de duygulu ve etkili bir konuşma yaptı.
Geçirdiği kazaya ve tekerlekli sandalyeye mahkum
olmasına rağmen yüzme tutkusundan vazgeçmediğini,
beklemediği dünya şampiyonluğunu bu tutku
sayesinde gerçekleştirdiğini ifade etti.
Avrupa Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol
Şampiyonu Galatasaray Takımının salona girmesi
ile tribünlerde izleyiciler coştular. Takımın yaptığı
basketbol gösteri maçı büyük beğeni kazandı,
öğrenciler sporculardan şapkalarına imza almak için
sıraya girdiler.

Masa Tenisi, Badminton, Bilek Güreşi ve
Engelli Basketbol Spor Kulüpleri arası tekerlekli
sandalye Basketbol Turnuvaları ile izleyiciler
ve sporcular büyük heyecan yaşadılar. Kadıköy
İlçe Milli Eğitim tarafından okullardan getirilen
400 öğrenci balonlar ve bayraklar ile süslenen
salonun girişinde, palyaçolar ve Sabiha Gökçen
Kız Teknik Meslek Lisesi Bando Takımı gösterisi
ile karşılandılar.
Salon girişinde okulların el becerileri standları
ile Engelli Sporcular Fotoğraf Sergisi açıldı.
Lionlar tarafından öğrencilere ve seyircilere,
tişört, şapka gibi hediye paketleri dağıtıldı.
Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın
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Öğrencilere ve katılımcılara kumanya dağıtımının
ardından Ataşehir Lions İş Okulu Folklor Ekibi güzel
bir gösteri yaptı. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nin
Dans Grubunun Tekerlekli Sandalye Tango Gösterisi ise,
günün en romantik ve duygulu etkinliği oldu. Avrasya
Şizofren Derneği’nin Gürhan Yaman yönetiminde Türk
Sanat Müziği Korosu Konseri’ne tribünlerdeki izleyiciler
de katıldılar.
Etkinlik sponsoru Özel Pendik Bölge Hastanesi
tarafından, gün boyu engelli ailelerine ve izleyicilere
ücretsiz kemik yoğunluğu ölçümü yapıldı.
Katılımcıları duygulandıran, düşündüren bu anlamlı
etkinliğin sonunda katılımcı okullara, öğretmenlere,
destek veren, komite üyelerine, Lions Kulüplerine,
kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri Lions
yöneticileri tarafından törenle verildi.

Çanakkale Lions Kulübünden
GAD programı çerçevesinde Türkiye’ye gelen gençler
Çanakkale Lions Kulübü tarafından ağırlandı…
21 günlüğüne Türkiye’ye gelen gençleri iki gün
boyunca Çanakkale’de ağırlayan Çanakkale Lions
Kulübü, Çanakkale Milletvekili ve kulüp üyesi Serdar
Soydan ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan’ın da katıldığı bir yemek ile gençlere Çanakkale
konukseverliğini gösterdiler. Kulüp Başkanı Tülay Güzel
10 ülkeden gelen 16 gence Çanakkale yöresine ait
çeşitli hediyeler sundu.
48. Uluslararası Troia Festivalinde Lions Tanıtım Standı
ve Grup Delikanlı Konseri…
48. Uluslararası Troia Festivali kapsamında 10
Ağustos 2011 günü akşamı Cumhuriyet Meydanında
Lions Kulüp üyeleri Recai Gürle, Levent Özçer, Turan
Erginbaş ve Özhan Özkal’den oluşan Grup Delikanlı
konseri gerçekleşti. Konser öncesinde Lions’u tanıtmak
amacıyla Lions tanıtım standı kuruldu. İhtiyaç
sahiplerine İftar Yemeği…
15 Ağustos 2011 tarihinde Ramazan ayı sebebiyle
ÇAKARDER (Çanakkale Karadenizliler Derneği) iftar
çadırında Çanakkale Lions Kulübü olarak bir gecelik 400
kişiye iftar yemeği verildi. Üyelerin de iştirak ettiği iftar
yemeğine Çanakkale Daniş Acar Huzur Evinin sakinleri
de araçlarla alınarak iftar yemeğine katılımları sağlandı.
İftar yemeğine gelemeyecek durumda olan 50 kişi
kadar ihtiyaç sahibinin de evine kumanyalar gönderildi.
Vali Fahrettin Akkutlu İlköğretim Okuluna ziyaret...
Çanakkale Lions Kulübü 2011–12 Eğitim – Öğretim
Dönemi başlarken Vali Fahrettin İlköğretim
Okulundaydı. Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Tülay

Güzel ve Geçen Dönem Başkanı Öznur Doğangün’ün
ziyaret ettiği okulda yapılan çalışmalar ve planlanan
projeler hakkında bilgi alan kulüp üyeleri, önümüzdeki
dönem bazı eğitsel ve sosyal çalışmalar içerisinde
bulunmak istedikleri okulu bu bağlamda ziyaret
ettiklerini söylediler. Beraberlerinde getirdikleri okul
çantaları ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere hediye
eden Tülay Güzel, her sene bir okulla çalışmaları
olduğunu bu yılda Vali Fahrettin İlköğretim Okulu ile
ortak projelerde buluşmak istediklerini söyledi.
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Adana Yüreğir
Lions Kulübümüzden

Gaziler Günü
Kemal Özdemir
2011-12 Ankara Kavaklıdere Lions Kulübü Dönem Başkanı

Ramazan ayı içerisinde 113 aileye gıda desteği
sağlamak amacıyla, Ramazan Paketi dağıtılmıştır.
Lions ve Leo Kulüplerimizin temsilcileri 30 Ağustos
Zafer Bayramı münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk
koymuşlardır.

"Dostlar Korosu"nun Naci Kurtel yönetiminde verdiği
konser ile 1 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 da
Gençlik Parkı Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi
Necip Fazıl sahnesinde Büyük önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı
verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Gününü Muharip
Gaziler Derneğinin ev sahipliğinde Ankara Kavaklıdere
Lions Kulübü, Yıldız Lions Kulübü ve Köroğlu Lions
Kulüplerinin katkılarıyla büyük bir coşkuyla kutladık.
İstiklal Savaşı'nın ve istemesek de barış ve huzuru
teminen yapılan mücadelelerde yaşanan kayıplar
geride gözü yaşlı analar babalar eşler kardeşler
bırakmaktadır. Halen devam eden hain terör ise
yüreklerimize yeni yeni yaralar açmakta. Şehitlerimiz
ve Gazilerimiz, geride neler yaşandığının temsilcileri ve
abideleridir. Borcumuzu ödeyemediklerimizden olan ve
yüreğimizde yaşattığımız bu fedakar insanları anmak,
onlarla birlikte olmak bizim önemli vazifelerimizdendir.
Milletimizin kahramanlıklarının en şanlılarından birisi
ve bize zaman olarak en yakını Milli Mücadelemizdir.
Türk insanı kendine yakışan zaferi, burada da elde
etmeyi bilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
etrafında kenetlenerek, onun rehberliğine inanarak
bağımsızlığına göz dikenleri vatanından kovmuştur.
Bu mücadelede gazilik ve şehitlik şerefine ulaşan
atalarımızın destanı hala anlatılır, kahramanlık türküleri
hala söylenir.

Bulunduğumuz coğrafya tarihin en kanlı savaşlarına,
en karmaşık siyasi oyunlarına sahne olmuştur. Bu
olumsuzluklar etrafımızda sürüp gidiyor. Böyle
olmasına rağmen milletimiz ülkesini bir istikrar ve
güven ortamı haline getirmeyi başarmıştır. Gazi yahut
şehit olmaya hazır milyonlarca ferdiyle bu huzur, bu
sükun sürecektir. Kahramanlığı ve hürriyet tutkusunun
yanında, milletimizin bir üstün özelliği de sahip olduğu
vefa duygusudur. Bize Türkiye Cumhuriyetini emanet
eden gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet
bundandır. Türk insanı gazi veya şehit olan atasını en
derin duygularla anmaktadır.
Konser öncesi Muharip Gaziler Derneği genel
başkanının açılış konuşmasının ardından Dostlar
Türk Sanat Müziği Korosunun coşkulu şarkıları ve
Kavaklıdere Lions Kulübü başkanı Kemal Özdemir'in
şiirlerini dinledikten sonra programın ilk sunumunu
gerçekleştirmişlerdir.
2. Bölümün başında Seyranbağları İlköğretim okulu
öğrencilerinin Kars yöresinden folklor gösterilerinin
ardından 2. bölümde Koromuz yine hüzün dolu
Çanakkale Türküsü ile başlayıp, Koronun "Sarı Saçlı
Mavi Gözlüm", "Hoş gelişler ola" ve "10. Yıl Marşı" ile
katılanları coşturmuştur.
Kars yöresinin "Hoş gelişler ola" türküsü yüzlerce
katılımcının ellerindeki Türk bayrakları dalgalandırılarak
söylenirken halkın coşkusunu bir kat daha artırmıştır.
Hele, 10.Yıl Marşı birlikte söylenirken koronun ve
seyircilerin ellerinde dalgalandırılan bayraklarımızla
adeta bir okyanus görüntüsü kazanmıştır. Finalde
Korodan iki bayan sanatçımızın Lions amblemli VATAN
SİZE MİNNETTARDIR pankartıyla sahnede yer alması
etkinliğe coşku ve renk katmıştır.
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Suadiye Sahil Lions Kulübü
Gazilerimize 10 Engelli Arabası
Bağışladı
Fisun Bellisan
118Y Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komitesi Başkanı

29 Eylül 2011 günü, Kahraman Gazilerimizin
hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracak, ihtiyaç
duydukları engelli sandalye isteklerini dost görüşmeler
sırasında farkeden, Değerli Kulüp Üyesi Sayın
Aysel Öğücü’nün yıllardır insana hizmet konusunda
duyarlılığı bilinmektedir. Onurlu Gazilerimize yine o
güzel yüreğinle, on adet engelli sandalyesi bağışında
bulunarak insana hizmetlerinden birini daha
gerçekleştirdi.

Çok anlamlı anları paylaştığımız teslim töreninde tüm
salonu dolduran Gazilerimizle, Kore’den gelen kalabalık
misafirlerin huzurunda Muharip Gaziler Derneği
Başkanı Emekli Albay Ahmet Kendigel Lions Ailesine
teşekkür ederek Aysel Öğücü’ye hizmetlerinden dolayı
plaket verdi.

Gururluyuz; İki Okulumuz Yeni
Öğretim Yılına Hazır!
Hicran Aslankaya
Zonguldak Karadeniz Ereğli Elif Lions Kulübü Sekreteri

2010-2011 Hizmet Dönemine ait ana Projemiz olan
Karadeniz Ereğli Kaymakamlığının belirlediği Aydınlar
ve Aydınlar Kocabelen Köyleri İlköğretim Okullarının
dış cephe ve okul içindeki boya ve tadilat işlerini, sınıf
panolarının, sıra örtülerinin ve sınıf askılarının yenileme
işleri 23 Ağustos 2011 itibariyle tamamlandı ve okullar
eğitime açıldı.
Ayrıca 8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü aktivitesi olarak 7 Ekim Cuma günü bu okullar ziyaret edildi ve
öğrencilere sponsorlar tarafından sağlanan diş macunu, diş fırçası, kitaplar ve defterleri hediye edildi. Kulübümüz
tarafından okul kütüphaneleri için alınan kitapları da her iki okula hediye edildi. Bu hizmet okul yöneticileri,
öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tarafından sevinç ve takdirle karşılandı ve kulübe olan farkındalığın
sağlanmasında büyük katkı sağladı.
Eylül - Ekim 2011
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Müzik Odası
Güniz Ayginin

2010-11 Dönem Başkanı

118 T Yönetim Çevresi'nden Güzel İstanbul Lions
Kulübü'nün ana projesi olan 21. Yüzyıl Kültür ve
Eğitim Vakfına bağlı Nilüfer Gökay İlköğretim Okulu'na
bir müzik odası kazandırmaktı. Okulun gereksinim
listesinin temininden itibaren piyasa araştırması
yaparak birkaç yerden teklif alınması gerekliliği
uzunca bir süre aldı. Değişik enstrümanlar ayrıca
mikrofon, müzik seti, ses düzeni gibi ihtiyaçlar tek
tek seçilerek alımı gerçekleştirildi. Enstrümanların
ve diğer kalemlerin büyük bir çoğunluğunu temin
ederek 1 Haziran 2011 tarihinde okula teslim edildi.
Enstrümanlar; 5 Oktavlık bir klavye, 2 gitar, Orf takımı
(Khaun, chimes, bas tenor flüt vs. gibi) ve çeşitli
vurmalılardan oluşmaktadır.
Okul Müdürü Sayın Ercan Çelik 3 Haziran günü Genel
Yönetmenimiz Sayın Erdinç Gökhan ve Kulübümüz
üyelerini okulda bir müzik dinletisi ve ödül töreni için
davet ederek, teşekkürlerini belirtmiştir. 6 Haziran
tarihinde de 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'nın
organize etmiş olduğu gecede, Vakıf Başkan'ı Sayın
Gülbin Sözen Kulübümüzü bir plaketle ödüllendirmiştir.

Ümitköy’den Aktivitelerle Dolu
Çeyrek Dönem
Sevim Sarıgöl

Kulübümüz, 2011-2012 hizmet dönemine ihtiyaç
sahibi başarılı lise öğrencisine bilgisayar bağışı yaparak
başladı.

Pir Sultan Abdal İlköğretim Okulu’na tam donanımlı
bir satranç odasının ihtiyacı olan 10 adet satranç seti,
satranç öğretim kitapları ve satranç turnuva panosu
temin edildi.
8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü çerçevesinde pilot
okulumuz Altındağ/Tandoğan İlköğretim Okulunda
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4.Kesim Başkanı

Mersin Akdeniz Lions Kulübü, Mersin Ticaret
Borsasın'dan aldığı "şartlı bağış" ile Mersin il sınırları
içerisinde ilköğretim öğretimde okuyan 450 ihtiyaç
sahibi öğrencinin ayakkabı, gömlek pantalon ve
etek ihtiyacını karşılamış, bu öğrenciler Çetinkaya
mağazalarında giydirilmiştir
8 Ekim Lions Hizmet günü nedeniyle, Gelişim Okulları
ve Ova-Sca Ambalaj sanayi A.Ş katkılarıyla, Mersin
Akdeniz Lions Kulübü'nün Adnan Özçelik İlköğretim
Okulu Görme Engelliler sınıfına teslim ettiği “Brail
Alfabesi” çıktısı alabilen yazıcı, Javs programı ve
bilgisayar’ın açılışı 118U Yönetim Çevresi Genel
Yönetmeni Sayın Hüsamettin Ocak ve Lion’ların
katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Sevinç Nursal
2010-11 Dönem Başkanı

Gençlerarası Değişim Programı çerçevesinde
yurt dışından gelen genç konuklarımıza GölbaşıMogan Parkında bulunan Su Perisi Cafe de brunch
düzenleyerek programa katkı sağlandı. Neşeli geçen
kahvaltı ve yapılan ikramların ardından konuklarımıza
sponsor bir firmadan temin ettiğimiz arı poleni ve
bal’dan oluşan hediye paketlerimizi sunduk.

Kızılay tarafından başlatılan Somali’ye yardım
kampanyasına katılım sağlandı.

Ayşegül Taş

Tarsus Anıt Lions Kulübü, Sakatlar
Derneği Üyelerine İftar Yemeği
Verdi

2011-12 Dönem Başkanı

Ramazan ayı münasebeti ile Kızılay Aşevine kuru erzak
bağışı yapıldı.

Akdeniz Lions Durmuyor...

çok amaçlı salon için yaptırdığımız sahne perdesinin
açılışını yaptık. Aynı gün velilere yönelik olarak Dünya
Göz Hastanesinden Dr. Umut Altuner’in sunumu ile
“Göz nurunu koruma” konulu bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirdik. Kulüp üyelerimizin sağladığı onlarca
kitap, ikinci el bir bilgisayar ve giysi bağışları ile okulun
bazı ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık.
Yerel Yönetim ve STK’larla ilişkiler komitesi tarafından
LÖSEV yetkilileri ile yapılabilecek ortak çalışmaları
yerinde görmek amacıyla düzenlenen Lösemili
Çocuklar Vakfı Köyüne yapılan ziyarete katıldık.

Tarsus Anıt Lions Kulübü, geleneksel hale getirdiği
iftar yemeğini yine Sakatlar Derneği Tarsus şubesi
yöneticileri ve üyeleriyle birlikte yedi. Şehir Parkı
içindeki Sakatlar Derneği'nin bahçesinde verilen iftar
yemeğine Tarsus Emniyet Müdür Vekili İbrahim Işıklı,
Konsey Başkanı Sayın Yaşar Ateşoğlu, Genel Yönetmen
2. yardımcısı Sayın Bülent Şen, geçen dönem
yönetmeni Sayın Erhan Oyguç, kesim başkanı Sayın
Ayşegül Taş, Bölge başkanı Sayın Binnur Kartaloğlu,
Lions Kulüp Başkanları ve Lion’lar katıldılar.
Tarsus Anıt Lions Kulübü Başkanı Sevinç Nursal, iftar
yemeği öncesi yaptığı konuşmada, iftar yemeğine
katılanlara ve yemeğin sponsoru olan Anıt Lions
Kulübü'nün saymanı Nilüfer Özkul ve işadamı eşi Ali
Suat Özkul'a teşekkür etti.
Eylül - Ekim 2011
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“Eğitim İçin Elele”

İstanbul’dan Gaziantep’e
Gönül Köprüsü

Muhterem Çöloğlu
2010-2011 Dönem Başkanı

Esma Soyaltınlı
118Y Bülten Dergi Medya İlşkileri Komite Başkanı

Ülkemizde ortaöğretime geçiş süreci ve bu süreç
boyunca uygulanan sınavlar giderek daha zorlayıcı hale
gelmiş ve okul eğitiminin yanı sıra ek ders ve dershane
desteğini de zorunlu kılmıştır. Maddi olanakları yeterli
olmayan ailelerin çocukları için bu durum bir fırsat
eşitsizliği yaratmaktadır. Öte yandan, öğrencilerin
içinde bulunduğu zorlu süreç, yaşamlarının dönüm
noktası olan sınavlar yaklaştıkça onları giderek artan
ciddi bir stres ile başbaşa bırakmaktadır. Bu durumla
başa çıkmak için bir çok öğrenci psikolojik destek veren
çalışma gruplarına katılmaktadırlar. Oysa olanakları
olmayan çocuklar bu olanaktan yoksundurlar.
Yeni Harbiye Lions Kulübü, 2010-2011 Hizmet
Dönemi'nde yürüttüğü “Eğitim İçin El Ele” projesiyle,
derslerinde başarılı, öğretmenleri tarafından işaret
edilen ancak maddi olanak yetersizliği yüzünden ek
destek alamayan bir grup başarılı öğrenciyi ve onların
çevrelerindeki yetişkinleri hedefledi. Bir yandan tespit
edeceğimiz okulda, tespit edeceğimiz çocuklara olanak
sağlarken, öte yandan onların ailelerini ve komşularını
Lions ailemizdeki değerli uzmanlar tarafından
aydınlatmak istedik.
Amaç; okumaya, öğrenmeye istekli, hedefleri yüksek,
maddi olanakları kıt, başarılı öğrencilere amaçlarına

İstanbul Zeugma Lions Kulübünün anlamlı projesi...
ulaşmakta destek olmak, öğrencileri sınav stresi
yönetimi konusunda bilinçlendirmek, öğrenci velilerini
çocuk sağlığı, hijyen, kadın hastalıkları, çocukluk
çağı astımı ve alerjileri konusunda bilgilendirmek,
öğrencilerin okuduğu okulun öğretmenler tarafından
ifade edilen eksikliklerini karşılamaya yardımcı olmak
idi.
Yürüttüğümüz proje 7400 TL lik bir bütçeye sahip
idi. Bu parayı bulabilmek için, 145 değerli misafiri
ağırlayarak bir defile düzenlendi. Okulun ihtiyaçları için
sponsorlar bulundu ve bağış sağlandı.
Projemizi yürütürken, 118-T Yönetim Çevresi Hi-Sar
Lions Kulübü adına Sn.Ln. Füsun Kantemir ve Sn.
Ln. Prof.Dr. Ülker Öneş, 118-T Yönetim Çevresi Ulus
Linos Kulübü ve Sağlık Komitesi adına Sn. Ln. Opr. Dr.
Çiğdem Demirbaş, 118-T Yönetim Çevresi Topağacı
Lions Kulübü adına Sn. Ln. Derya Çörtük, Sn. Uzm.
Klinik Psikolog Serap Altekin ve bölgedeki bazı ticari
kuruluşların sahipleri ile işbirliği yapıldı.
Bozhane Köyü İlköğretim Okulu'nda okuyan ve
öğretmenleri tarafından işaret edilen altı öğrenciye
Ortaöğretime Geçiş Sınavlarına hazırlanmaları için
burs ve dershaneye ulaşım olanağı temin edildi, okul
kütüphanesine öğretmenlerin talep ettiği sayıda
okuma ve test kitabi ve bir adet projeksiyon cihazı
temin edildi. Velilere yönelik konferanslarda 28 anneye
ulaşıldı. Öğrenci ve velilere yönelik “Sınav Stresi
Yönetimi” konferansımız ile okulda okuyan tüm 7. ve 8.
sınıf öğrencileri ile velilerine ulaşıldı. Bozhane Köyü’nün
muhtarı Sn. Resul Kadıoğlu ile tanışıldı ve işbirliği
yapıldı.
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Proje ülkenin batısında en gelişmiş eğitim şansına
sahip 16-18 yaş gençler ile güneydoğuda imkânları
kısıtlı 11-14 yaş varoş çocukları arasında kültürel
kaynaşmayı sağlamak bir gönül köprüsü kurmak ve bu
varoş çocuklarına kendi imkânları ile sahip olamadıkları
alternatif eğitimler vererek gelecek hayatlarında daha
geniş ufuklara sahip olmalarını sağlamayı amaçladı.
Aynı zamanda çalışmanın yapıldığı Gaziantep şehri
kültürel ve tarihsel zenginlikleri ile tüm öğrencilere
tanıtıldı.
Türkiye’nin batısından, İstanbul’un en gelişmiş
eğitim modeli olan Robert Koleji'nden 12 öğrenci
ve danışmanları bir hafta süre ile Türkiye’nin
güneydoğusundan Gaziantep varoşlarından 50
ilköğretim okulu öğrencisine yaz okulu
kapsamında alternatif eğitimler vermek
üzere Gaziantep’e götürüldüler. Bir hafta
süre ile öğrencilere kendi olanakları ile
deneyimleme imkânı bulamadıkları resim
ve sanat, müzik ve dans, bilimsel gelişmeler
ve spor, tiyatro ve değişik kültürler
alanlarında eğitimler verildi. İmkânları
kısıtlı küçük öğrencilere kişisel becerilerini
deneyimleme fırsatı vermek, özgüven
geliştirmek, takım çalışması ve ekip
ruhunu benimsetmek, gelişmiş bir eğitim
modeli olan Robert Kolej öğrencilerinin rol
model oluşturarak kendilerinden küçük
kardeşlerine örnek olmaları ve onların
ufuklarını genişletmek gibi amaçlar
hedeflendi. Eğitimler sonrası misafir

gençler ve eğitim alan
çocuklar şehrin müzeleri,
tarihsel hazineleri, kültürel
zenginlikleri, hayvanat
bahçesi gibi görülmeye
değer hazineleri gezdirildi
ve bölgeyi tanıtıcı
faaliyetler yapıldı. Her iki
grubun bu süre içinde tüm
günü birlikte geçirmeleri,
beraber eğitim, beraber
yemek yeme, beraber
gezme gibi faaliyetleri
kültürel kaynaşmayı
sağladı.
Haftanın son gününde misafir öğrencilere verdikleri
eğitimi sergileme imkânı verildi ve eğitim alan
öğrencilerin velileri, şehrin mülki amirleri, vali
belediye başkanı, milli eğitim müdürü, lise müdürleri,
sponsorların da davetli oldukları bir gösteri yapıldı.
Küçük öğrenciler aldıkları eğitimlerde öğrendikleri
becerilerini gösterdikleri bir sahne şovu yaptılar ve
kendilerini ifade etme imkânı buldular.
Bu kısa süre içinde kültürel kaynaşmanın en güzel
örneklerinden biri yaşandı ve öğrenciler dostluklarını
devam ettirmek ve gelecekte de yardımlaşma sözü
vererek ayrıldılar. Bu projenin ışığında bundan sonra da
varoş kadınlarına yönelik benzer çalışmalar yapılması
planlanarak İstanbul’a dönüldü.
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2012 Akdeniz
Konferansı Atina'da...

Leolar
Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

Latife Baştuğ, PDG
MD118 Akdeniz Konferansı Ulusal Komisyon Başkanı

Akdeniz’deki en büyük Lions etkinliği 2012
yılında Atina’da yapılacak. Konferansın ana
teması “İlim ve İnsanlığa Yolculuk”.
22-25 Mart 2012 tarihlerinde yapılacak
Konferansa her zaman olduğu gibi bu yıl da
ülkemizden yoğun katılım beklenmektedir.
Yapılan ön çalışmalar sonucunda üç ana
oturum düzenlenmesine karar verildi. Bunlar:
1. Oturum: Akdeniz Medeniyetinin
insanların gelişimine etkileri (The
Influence of Mediterranean civilization on the
Development of human cultures.)
2. Oturum: Hipokrat'tan zamanımıza
Akdeniz havzasında ilacın doğuşu ve
gelişimi (Emergence and development of
medicine in the Mediterranean basin: From
Hypocrate’s legacy to Contemporary)

Kurşundan daha hızlı, lokomotiften daha
güçlü, tek adımda dev binaların üzerine
sıçrayabilecek kişiler kimdir? Yanıtı kolay.
Uykusunu almış genç çocuğunuz ve arkadaş
grubu. Yarım yüzyıl önce Lionlar çok parlak bir
fikri harekete geçirdiler. Gençlerin enerji ve
idealizmini hizmete yöneltmek.

Neden hizmet ediyorsunuz?
İnsanlar için birşeyler yapmayı çok seviyorum.

Bazen Leolardan bir ellerini hizmete
uzatmalarını istiyoruz, onlarsa çoğu kez tüm
bedenlerini gönüllülüğe adayarak bizleri
şaşırtıyorlar. 2010 Kuzey Amerika da yılın
Leoları seçilen 9 genç ile yapılmış röportajları
sunuyoruz. Eminiz ki Leoların hepsi cömertçe
hizmet etme ruhuna sahip. Bu dokuz genç
süpermen değiller ama kuşkusuz hepsi süper.

İş planların?
Biyoloji veya kimya dalında master yapmak istiyorum.
Doktor olmayabilirim, muhtemelen bilimsel bir
araştımacı olurum.

Georgiana Salant,
18, California, Encinitas Leo Kulübü, Üniversite
birinci sınıf öğrencisi

3. Oturum: Lionsta Liderlik (Leadership in
Lionism)

• Tebliğler sadece ilk iki oturumda
		 sunulacak ve 5 dakika ile
		 sınırlandırılacaktır.

• Konsey tebliğleri inceleyecek ve
		 onaylayacak.

En sevdiğiniz kulüp projesi:
Körler için sörf. Kulüp ve yerel Lionlar bir araya
gelerek, bir sörf takımının yardımıyla körler
okulundaki çocuklara sörf öğrettik. Bazıları çok
iyi. Müthiş bir deneyimdi. Ve çok eğlendik.

• Kabul edilen tebliği hazırlayan kişi sunmalı
		 ve mutlaka Akdeniz Konferansına kayıt
		 olmalı.
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En sevdiğin özdeyiş:
“Gül ve tüm dünya seninle güler.” Hayata olumlu
bakarım. Arkadaşlarım herşeye güldüğümü söyler. Kıkır
kıkırımdır. Doğru. (ve güler)

Gerçek bir “Leo” sun!
Evet, Leo
kulübündeyim, Leo
lisesine gidiyorum
ve Leo sokağında
oturuyorum.

• Her ülkeden bir tebliğ kabul edilecek.

Daha fazla bilgi için www.medconf2012.org
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İlgi alanların?
Golf oynamak. Okul takımındayım. Şarkı söylemeyi,
münazaralara katılmayı, yemek pişirmeyi de
seviyorum. İtalyan yemekleri özellikle.

Laurel Dispenza,
17, Indiana, Kalplerini
Paylaşan Öğrenciler
Leo Kulübü, Leo
Lisesinde öğrenci.

Tebliğ sunmak isteyenlerin dikkat etmesi
gereken husular aşağıdadır:

Süre gittikçe azalıyor. Tebliğlerin bir an önce
iletilmesi gerekiyor. Lütfen benimle temas
kurunuz.

Birinin ev ödevinde yardıma ihtiyacı olursa, veya
kendini mutsuz hissediyorsa ben yanında olmak
istiyorum. Topluma geri vermek benim yeteneklerimi
çalıştırıyor.

Atina Sizi
Bekliyor...

Başka?
Oyuncak topladık ve Irak'taki askerlere
gönderdik. Bağdat'ta savaştan travma yaşayan
çocuklara dağıttılar.

Kulübünün konukevi
Projesini anlatır
mısın?
Birçok Leo ve Lion
kulübe projemizi
anlattık ve genelde
hepsi bir çek verdi. Bu paralarla hastane bahçesinde bir
prefabrik ev yaptık. Bölge hastanemizdeki hastaların
yakınları çoğu kez otel paralarınzı ödeyemiyorlar ve
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bana çok destek oldu, okulu güvenli liman
olarak gördüm ve demir attım. Okulumu çok
seviyorum ve geleceğimden umutluyum.

Bir Leo projesi anlat.
Araba yıkayarak 800 dolar kazandık. Organize olmak
zaman aldı ama araba yıkamak çok eğlenceliydi.

En sevdiğin özdeyiş?
“Kaderimin patronu, ruhumun kaptanı benim.”

Aaron Beaman,
19, Texas, Kosse Leo Kulübü, Teksas
Üniversitesi birinci sınf öğrencisi

Hizmet etmeyi neden seviyorsun?
Çünkü bizler geleceğin liderleriyiz. Başkaları için
birşeyler yapmayı öğrenmek önemli, özellikle dünya
bu kadar materialist olurken.

Kendini tanımlar mısın?
İyimser. Komik. Hayal kırıklığım bir saniye sürer ve
yeniden ayağa kalkarım.

E mail adresinde “keçi” var. Neden?
Lise maskotumuz keçiydi. Kendimize “keçiler“
derdik. Komikti, çok eğlenirdik.

Önemli bir anektod?
Çok utangaçtım. Düşüncelerimi söylemeye korkardım,
aileme bile. 8 yaşındayken anneannem beni değiştirdi.
Birlikte alışveriş yapıyorduk. Bir giysiyi sevip
sevmediğimi sordu. Yanıtlayamadım. Konuşmazsan
seninle bir daha hiç bir yere gitmeyeceğim dedi. O
dakikadan sonra bir canavar oldum”

Bir Leo projesi anlat.
Kansasta tornadonun yerle bir ormanda
bir izci kampındaydık, Ümit Yıldızları adı
verilen bir programdı. 150-200 kadar ayakta
kalmış ağaca tahta yıldızlar yaptık ve izciler
üzerlerine umut ve sevgi sözcükleri yazdı.
İnsanlar ormandan geçerken kendilerini kötü
hissetmeyecek ve herşeyin düzeleceğini
düşüneceklerdi.

hastane koridorlarında sabahlıyorlar. Yaptığımız
mütevazi ev de iki aile konaklayabiliyor.
Yatakları, duş, tuvaleti ve bir bilgisayarı var.
Ücret almıyoruz.

Örnek aldığın kişiler?
Evdeki kadınlar - annem, kuzenlerim. Bana güçlü ve
bağımsız bir kadının nasıl olacağını ve tek başına ne
isterse yapabileceğini gösterdiler.

Kar fırtınası neydi?
Bir Lion toplantısında konukevi projemizi
anlatmam istenmişti. 15 yaşındaydım ve
toplantı bir buçuk saatlik bir yerdeydi. Annem
beni götürecekti. Korkunç bir kar fırtınası vardı
ve yola çıkmamak için uyarıldık. Ama çıktık.
Fırtına bizi birkaç kez yol kenarına attı ama
sonunda başardık ve bir çek ile geri döndük.
Gelecek planların?
Üniversitede değişik kültürler üzerine bir
eğitim yapmak istiyorum.
Paylaşmak istediğin bir anektod?
Kayak yarışmasındaydım, önümdeki bir kız
kazayla bana çarptı. Düştüm ve beş kişi
üzerimden geçti. Hastanelik oldum. Şimdi
birçok yerimde yara izleri var. Düştükten sonra
herkesin geçmesini bekledim, ayağa kalktım
ve yarışı bitirdim. Ne olursa olsun ayağa kalkıp
devam etmeli.
Joli Cannon,
17, Alaska, Mid-Town Leo
Kulübü, Hizmet Lisesi son
sınıf öğrencisi
Leo projelerin?
Evsizlere yemek
dağıtıyoruz. Ama en çok
beğendiğim projemiz
yiyecek bankası. 8-9
kişilik yoksul aileler var,
çocukların halini görseniz
içiniz parçalanır. Onlara
yardım edebilmek çok
tatmin edici.
Yorulmuyor musun?
Bazen özellikle kışın, hava yağmurlu, karlıyken
hafta sonu yatak keyfi yerine erkenden
kalkıp şehrin öteki tarafına girmek sorunda
kalıyorsunuz. Ama sonunda ödülünüz büyük.
Haftaya yine gideceğim.
Üniversite planların?
Alaska Üniversitesinde hemşirelik okumak
istiyorum.
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Olivia Dalrymple,
18, Maryland, Century
Leo Kulübü, Drexel
Üniversitesi birinci
sınıf öğrencisi
Bazı Leo projelerini
anlatır mısın?
Bir restoranda araba
yıkadık ve 500 dolar
kazandık, Kör rehberi
köpekler projesine
verdik. Yiyecek
ihtiyacı olan aileleri
belirleyip konserve
yiyecek yardımı da
yapıyoruz.
Üniversitede hizmete devam edecek misin ?
Evet. Hemşirelik okuyorum. Öğrenci hemşire
programımız var. Birçok hastahanede gönüllü
çalışıyorlar. Bu yıl İnsanlık için Habitat, seneye de
Sınırsız Doktorlar programlarına katılmak istiyorum.
En gurur duyduğun başarın?
Genelde Leolukta yaşadıklarım. Noel şarkıları
söylediğimiz ve minik hediyelerle Noellerini
kutladığımız hastahanelerdeki hastaların yüzlerindeki
sevinç en büyük ödüldü.
Kendinle ilgili bir anekdot?
Çocukluğum zorlu geçti. Anne babam kavgalı bir
boşanma yaşadı. Benim velayetimi alma savaşı
yıllarca sürdü. Sürekli yer değiştiriyordum. Ama ablam

Belirleyici bir anekdot?
Keçiler ve koyunlarla bir gösteriye
hazırlanıyorduk, bir kızın hayvanı ile ilgili
yardıma ihtiyacı vardı – göstermek istedim
ama sonunda bana vurdu. Problem etmedim.
Toplum hizmeti yaparken de karşılık
beklemiyorum.
En belirgin kararın ?
Leolarla kalmak. Girip çıktığım zamanlar oldu,
ama bu programda yaptıgım herşey kişiliğime
çok katkıda bulundu. Bireysel becerilerimi
geliştirdi.
En büyük pişmanlığın?
Bileğimi burktuktan sonra futbolu bırakmak.
Bütün takım arkadaşlarım ve koçumuz çok
kızdılar.” Devam etseydin mutlaka bir fark
yaratacaktın “ dediler.
Shi Hyun Lee,
17, Vancouver, Vancouver
West Leo Kulübü, 12.sınıfta
Korede büyüdün. Kanada'ya
alışman zor oldu mu?
Hayır. Vancouver'a gelmek
isteyen bendim. Kuzenim
Toronto'da ve Kanada'yı
bana çok anlatı. 7. sınıfta
geldim ve ilk olarak bir
futbol takımına girdim.

Gelecek planları?
Kanada veya ABD de bir üniversitede mühendislik
okumak. Ve mutlaka bir Lion olmak.
En büyük pişmanlığın?
Arkadaşlarıma az zaman ayırabilmem. Kendime çok iş
yüklüyorum.
Favori özdeyiş?
Hayatımın sloganı : “Hayallerini büyük tut. Hayal et ki
gerçekleşsin.”
İlgi alanların?
Vancouver Gençlik Senfoni Orkestrasında perküsyon
çalıyorum. Olimpiyatların kapanışında sahne aldık.
Müthiş bir deneyimdi. Dünya insanlarının tek bir ülke
vatandaşları gibi birlik olduğunu görmek. Pek fazla
rastladığınız bir görüntü değil.
Luhan Zhou,
18, Sioux Falls,
South Dakota,
SALSA Leo
Kulübü, New York
Üniversitesi 1. sınıf
Ailen Çinden
ABD ye göçünce
zorlandın mı?
Daha 3
yaşındaydım. Zor
olmadı. İngilizceyi
çabuk öğrendim.
En etkilendiğin Leo projesi?
Evlerini kaybedenlerin kaldığı sığınağı temizledik.
Bu program insanların hayatlarına geri dönmelerine
yardımcı olmayı hedefliyor. Yeniden iş, ev bulmaları,
yerleşmeleri gibi. Leoluğun ne olduğunu bu programla
öğrendim. Beni çarptı.
Lions hakkında düşüncelerin?
Müthiş bir organizasyon. Gençliğe daha çok açılmalı.
GAD programı ile İtalya'ya gittim. Ailelerle kaldım,
kültürü tanıdım. Lion kulübüm yol parasının yarısını

Eylül - Ekim 2011

37

ödedi. Gençler için müthiş bir şans.
İş planların?
Pisikoloji alanında uzmanlaşmak, sınır
tanımayan doktorlara katılmak istiyorum.
Örnek aldığın kişiler?
Annem ve babam. Hayatımız çok aile
odaklıdır. Lisede çalışmayarak geleneksel Çin
standartlarına saygı gösterdim - onlar öyle
olmasını istediler.
Matt Metzger,
18, Pennsylvania,
Monessen Leo Kulübü,
Üniversite 1.sınıf
öğrencisi
Leo projelerinizden
örnekler?
Yerel yiyecek
bankasına yardım
ettik. Yemek paketleri
dağıtımı, arabalara
taşınması gibi. Sonra Salvation Army
etkinliklerine katıldık. Noel şarkıları söyledik.
Alışveriş merkezleri önünde Noel babalar
olduk ve para topladık. Liderlik becerileri
geliştirmeye yardım eden bir organizasyonda
çalıştık. Uganda için bağış toplayan “Görünmez
Çocuklar” projesinde yer aldım. Fon geliştirici
danslar ve başka aktiviteler yaptık. Çok
heyecan verici.
İş Hedefin:
Fizik tedavi uzmanı olmak üzereyim. Yaşlılarla
çalışmayı seviyorum. Özel bir klinik veya
hastane açmak istiyorum. Annem 30 yıllık
hemşire, bana ilham veriyor.
Hizmet etmeyi neden seviyorsun?
Almaktan çok vermenin yarattığı duyguyu
seviyorum. Kalbimin daha derinine işliyor.
Kendini nasıl tanımlarsın?
Alçak gönüllüyüm. Motivasyonum yüksek,
kararlıyım.

J. Jackson,
18, Georgia, Seminole County
Leo Kulübü, Üniversite 1. sınıf
öğrencisi
Kulübün çocuk yuvalarında
gönüllü ne yaptı?
Çocuklara kitap okuduk,
birlikte resim yaptık.
Bazılarımız garip davrandı,
benim çocuk bakıcısı
asistanlık sertifikam var,
dolayısıyla hepsi benim arkadaşım gibiydi. Odaya
girdiğimiz zaman gözlerindeki sevinci ve gülücükleri
görmek Leo olmayı sevmeme yetiyor.
10 yıl sonra ne yapıyor olmak isterdin?
Kimya masterim var ve ortopedik cerrah olmayı
planlıyorum. Ve çok insana hizmet ediyor olabilmek.
İlgi alanların?
Müzik. Okul bandosunda çaldım. Dışarı hayatı da
seviyorum. Hiking gibi sporları.
En sevdiğin söz ?
“Carpe diem.” Günü yakala. Hayatı öyle yaşıyorum.
Henüz yapmadığın ama yapmak istediğin birşey ?
Hep bir plak yapmak istedim. Bir rock yıldızı olmayı
hayal ettim.

29. Ulusal Leo Forumu
Özgür Abacı
118U Leo Yönetim Çevresi Başkanı

Merve Taga
29, Ulusal Leo Forumu Başkanı

Ulusal Leo Forumları; Leo Kulüpleri arasında
anlayış ve işbirliğini, deneyim ve düşünce
alışverişini gerçekleştirmek, ulusal bazda
alınması gereken kararları ve öncesinde
sunulan önergeleri karara bağlamak ve ulusal
bazda yapılması gereken seçimleri yapmak
için her sene sırası gelen Yönetim Çevresi
tarafından düzenlenir. Her yıl Mart, Nisan ya
da Mayıs aylarında gerçekleşen Forumlarda bir
sonraki Preforumun programı, yeri ve tarihi de
açıklanır.
En az bir iki gün süren Forumlarda Program;
açılış toplantısı, Leo Yönetim Çevresi Başkanları
ve Leo Çoğul Yönetim Çevresi Toplantıları, Gala
Yemeği ve Kapanış Toplantısını içermelidir.
Program dahilinde belirlenen temaya uygun
gerçekleştirilecek atölyeler ile katılımcılara bilgi
aktarımı sağlanır.
29. Ulusal Leo Forumu – Form-ül Barış - 27-2829 Nisan 2012 tarihlerinde Antakya-Ottoman
Palace Thermal Resort’ta 118U Leo Yönetim
Çevresinin evsahipliğinde yapılacaktır. 118U
Leo’ları önceki yıllarda 5 Preforum ve 2 Forum’
evsahibi olmuşlardır.
Neden Form-ül Barış?
29. Ulusal Leo Forumu UNESCO tarafından barış
kenti ilan edilmiş olan Antakya’yı seçtik.
Bu nedenle forumumuzun teması’nı da
"Form-ül Barış" olarak belirledik. Barışın
formülünü yaşatmayı düşlediğimiz
organizasyonumuzda bileşenlerimizin
İnsan | Kültür | Doğa olduğuna inanıyoruz.

insanlara verilebilecek mesajları olduğuna inanarak,
düzenlenecek geziler ve atölyeler ile Antakya’nın
içerdiğini barış ve hoşgörüyü, geçmişi katılımcılarımıza
bugünde ve yerinde yaşatmayı hedefliyoruz.
Doğa: Doğada vakit geçirmenin ve doğaya gereken
değerin verilmesi gerektiğinin farkında olarak,
organizasyonda yapılacak geziler sürecinde ve
gerçekleştirilecek bilgilendirmeler ile katılımcılarımıza
nefes alacak bir süreç yaşatmayı diliyoruz.
Tanıtım Filmi
Forum için bir de tanıtım filmi hazırlandı. Tarihçimiz,
yıllarını dünyayı karmaşa ortamından kurtaracağına
inandığı ve efsanelere konu olan icat hakkında bilgi
toplamak için harcamıştır. Araştırmaları sonucu
gizemli bir haritaya ulaşır. Dinamik ve cesur bir genç
kahramanımızın yolculuğa çıkmasına aracı olur. Yolları
kesişen ikili, kendilerini zamanın ötesinde, dünyanın
farklı ve esrarengiz köşelerinde gerçekleşen bir
arayışta bulur... devamı için http://form-ulbaris.com/
web sitesine girmeniz gerekli.
Ayrıca forum ile ilgili gelişmeleri facebook.com/
formulbaris ve twitter.com/formulbaris adreslerinden
takip edebilirsiniz. Ayrıca www.form-ulbaris.com
adresinden online kayıt olabilirsiniz.
Antakya’da buluşabilmek umuduyla...

İnsan: İnsanın kendine ayırdığı zaman
ile kendisine katacaklarının farkında
olarak, otelimizde geçirdikleri süreçte ve
forumda yaşanılanlar ile katılımcılarımızın
benliğiyle buluşması için bir fırsat
yaratabilmeyi istiyoruz.
Kültür: Dünyanın her bir köşesinde
yaşanmışlıkların, günümüzde
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Lions Çevre Fotoğraf Yarışması

Yemek Köşesi

Yarışma her yıl düzenlenmektedir. Katılım koşulları ve yarışma kuralları
aşağıdadır:

MANTAR MANTISI

• Yarışma aşağıdaki ana kategorilerde yapılacaktır:

Şiir Köşesi
NEDEN?

Keriman Diril Laçin

Jale Eren

Mersin Akdeniz Lions Kulübü

118-E Çınar Lions Kulübü Başkanı

• Hayvanlar Alemi
• Manzara (Kent ve Doğa Manzarası)
• Bitkiler Alemi
• Meteorolojik Olaylar

Neden acı çekmeden olmuyor bu işler

• Geleceğimizi Ağaçlandırma ve Koruma (Ağaçlar ve toplumumuzdaki
		 yaşamsal rollerini anlatan fotoğraflar)

İllaki doğum sancılarımı gerekli..

• İsteklilerin Yönetim Çevresi Komite Başkanlarından alacakları formları
doldurarak kayıt yapmaları gerekmektedir.
• Fotoğraf ebadı 8”x10” (20.3 x 25.4 cm)’dir.
• Yarışmaya bir Lions Kulübünün sponsorluğunda katılınabilir.
• Fotoğraf çekim ve baskı masrafları Lion fotoğrafçılara aittir.
• Yarışmaya katılan fotoğraflar, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin
malı olur.
• Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, yarışma kriterlerine uymayan veya
uygunsuz görülen başvuruları yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.
• Her Lions Kulübü, her kategoride bir adet fotoğrafı seçer ve yönetim çevresine
gönderir.
• Her çoğul yönetim çevresi, bir adet fotoğrafı seçer ve uluslararası yarışmaya
gönderir. Çoğul yönetim çevrelerinin form ile birlikte fotoğrafı Uluslararası
Lions Kulüpleri Merkezine göndermesi için son tarih
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Irmak da ödedimi bu bedeli?

Neden yalnız olmuyor bu işler
İllaki bir insanmı gerekli..
Çoğalmak için bir orman gibi
Orman da ödedimi bu bedeli?

1 Mart 2012’dir.
• Çoğul Yönetim Çevrelerinden yapılan başvurular, Uluslararası Lions
Kulüpleri Birliği tarafından, Uluslararası Konvansiyon’da sergilenecektir. Kayıtlı
konvansiyon katılımcıları beğendikleri fotoğraflar için oy kullanacaklardır.
Kazanan fotoğrafçılara ödül verilecektir. (Beş kategori birincisi ile “Etkinliğin En
İyisi (Best of Show)”) seçilen fotoğraflar Lions Web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılabilmek için imzalı form ile birlikte fotoğrafları Yönetim
Çevreleri tarafından anons edilen tarihe kadar ilgili Komite Başkanına iletmeleri
gerekmektedir...
Daha fazla bilgi için www.lionsclubs.org web sitesinden faydalanabilirsiniz.

Mantarlarınızın saplarını ayırın, yıkayarak birkaç
damla limon suyu eklediğiniz suya ıslatın. Soğanı
ince yemeklik doğrayın, sarımsağı ince kıyın, 2 çorba
kaşığı sıvıyağ ile malzemeyi yanmaz tavanızda
kavurun, kıymayı ekleyin. Kıymanızın rengi dönünce,
rendelediğiniz domatesi ekleyin. Salçanızı ekleyin, tuz
ve karabiber ile tatlandırın. Suyunu çekinceye kadar
kavurun.
Mantarlarınızın içini, çay kaşığı yardımı ile siyah
kısımlarını alacak şekilde temizleyin. Tatlı kaşığı ile
kıymalı içinizi mantarlarınıza bastırarak doldurun.

Neden kırkından sonra oluyor bu işler
İllaki yaş almakmı gerekli..
Ermek için istediğin o -küçük- zirveye
Zirve de ödedimi bu bedeli?

Fırın kabınıza mantarları dizin, 200-225 derecelik
fırında 50 dk kadar pişirin.
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Servis için, mantarlarınıza porsiyonluk veya tamamına
sarımsaklı yoğurdunuzu ekleyin, tereyağıyla hafif
yaktığınız tatlı pul biber mantınızın üstüne ekleyin, kuru
nane serpiştirip servis yapın.
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