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Yapılan aktiviteleri sürekli duyuyor ve gözlemliyoruz. Ancak maalesef sadece
bir kısmı bizlere ulaşabiliyor. Bu dergi Türk Lions’unun dergisi. Lütfen çok değerli
aktivitelerinizi dergimize göndererek yayınlanmasını ve ölümsüzleşmesini
sağlayın.
Özellikle Kulüp kuruluşlarının yoğunlukla yaşandığı bir döneme giriyoruz. Sizlerden
ricam, yeni kurulan kulüplerimizin bilgilerini ölümsüzleştirmek için bizlerle
paylaşmanız.
Bakalım bu sayımızda neleri paylaşıyoruz sizlerle;
Bu sayımızda kulüplerimizin birbirinden değerli aktivite ve etkinliklerini izleyerek
Türk Lions’u ile gurur duyacak,
2011 Uluslararası Konvansiyonunun yapılacağı Seattle kentini tüm yönleriyle
tanıyacak,
118-T Yönetim Çevremizin düzenlediği muhteşem defilenin görüntüleriyle mutlu
olacak,
Lions Quest Avrupa Direktörleri ve Uzmanlarının büyük buluşmasını, en yetkili
ağız, Nilgün Erdem Niord’dan dinleyerek programı bir kez daha beğenecek,
118Y Yönetim Çevremizin Gazilere verdiği destek ile gurur duyacak,
Antalya Konyaaltı Lions Kulübü’nün benzersiz çalışmalarını ilgiyle izleyecek,
118-E Leo’larının aktivitelerini takip edecek,
GMT ve GLT’nin ne olduğunu ve ne olmadığını Nilüfer Ogan’ın araştırmacı
kaleminden takip ederek anlayacak,
Çanakkale Lions Kulübü’nün örnek projesi ‘Tut Ellerimden Bırakma, Beni Yarınlara
Hazırla’ projesinin son aktivitelerini takip edecek,
Gemlik Lions Kulübü’nün durmak bilmeyen aktivitelerini görecek,
İstanbul Maltepe Lions Kulübü’nün görkemli ‘Kültür Beşiği İstanbul’ etkinliğini
beğeniyle izleyecek,
Ankara Köroğlu Lions Kulübü’nün özellikle gençliğe yönelik yarıyıl çalışmalarını
görecek,
İstanbul Kızıltoprak Lions Kulübü’nün muhteşem ‘Mevlana’yı Anma’ programı ile
gururlanacak,
Ankara, İzmir Agora, Bursa Horizons, İstanbul Maltepe, Caddebostan, Elmadağ,
Hisar, Mavi Haliç, Adana Taşköprü, Muğla Datça, Marmaris Yalı, Mavi Boğaziçi,
Rıhtım Karaköy, Mühürdar, Fethiye, Ergüvan, Eski beşiktaş, Gaziantep, Yıldız,
Adana Yenibaraj, Yeşilyurt Lions ve Ankara Anıttepe Leo Kulüplerimizin
aktiviteleriyle gurur duyacak,
Lion Türkçe dergisinin bu sayısının yayınlanmasında emeği geçen tüm
kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Sevgiyle Kalın,

Danyal Kubin
Editör
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Seattle Eğlence ve
Heyecan Dolu Olacak
Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

Rehber köpeği olan bir arkadaşım bana
köpeğinin onun için ne kadar önemli
olduğunu anlattı. Sadece yolunu bulmasını
sağlamıyor ama dünyayı ona getiriyor.
Demek istediğim yabancılar köpek nedeniyle
onunla konuşmaya başlıyorlar. Köpeği onun
başka insanlarla iletişim köprüsü.
Bizler sosyal yaratıklarız ve başka insanlarla
iletişim hayatımızı zenginleştirir. Tanışdığımız
insanlar hizmetlerimizi unutulmaz kılar.
Başkalarına uzanarak kendi hayatlarımızı
barışla doldururuz. Başkaları ile iletişimimiz
hizmetlerimizi doyurucu yapar.
Bu nedenle sizi Temmuz ayında Seattle 94.
Konvansiyonda Judy ve bana katılarak başka
lionlarla iletişim kurmaya davet ediyorum.
Lezzetli yemekler yiyeceksiniz, Heyecanlı
konuşmacılar dinleyeceksiniz. Becerilerinizi
keskinleştirecek ve herşeyden çok Lionların
dostluğunun keyfini çıkaracaksınız. Farklı
diller konuşan, farklı giysiler giyen ve

farklı gelenekleri olan Lionlarla tanışacaksınız
ama hissedeceğiniz yakınlığa siz de şaşıracaksınız.
Hizmette bütünleşen bir dünya ailesinin üyesi
olmanın onuru ve hayreti ile dolacaksınız.
Ted Vakfı Eş Başkanı ikinci toplantımızda konuşacak.
Gatlin kardeşlerden LaDonna Gatlin ve bir görmez
piyanist ve söz yazarı olan Gordon Mote bizleri
eğlendirecekler. Konvansiyon 5 gün eğlence,
öğrenme ve ilişki kurma maratonu olacak. Lion
olduğunuzla daha fazla gurur duyamazsınız.

Sid L. Scruggs III
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı
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Duygu
Yüklü Seattle
Connie McDougall
Çeviren: Zehra Gürol

Deniz kıyısında ülkenin en yeşil kenti olarak bilinen
yemyeşil bir kent. Seattle aynı zamanda, çekirdek
kahvesi ve bisikletleriyle de ünlüdür.
Ne düşündüğünüzü biliyoruz: Ben Seattle’dayken
yağmur yağacak mı? Gelin bu yağmur işini bir
kenara bırakıp (ona gür yeşillik ve “Zümrüt Şehir
(Emerald City)” lakabını kazandıran yağmuruyla)
Seattle’ı böylesine gezilecek müthiş bir yer yapan
nedir? buna odaklanalım. Seattle’ın yeryüzünde
en çok yağış alan şehir olarak ünlenmesi aslında
tamamaıyla hak edilmiş değildi. Şikago, Miami ve
hatta New York bile Seattle’dan daha çok yağış alır.
Ancak, Seattle’da yağmur aylarca çiselerken diğer
kentlerde şiddetli sağanaklar halinde gelir ve kısa bir
süre sonar kesilir.

4 Lion Türkçe

Ama, işte güzel haber.
Temmuz’da sıcak, güneşli
hava geliyor ve geldiğinde
her yerde manzara
muhteşem oluyor.
Amerika’nın kuzeybatısı köşesinde, Pasifik okyanusu ve
Kanada sınırından birkaç saat ötedeki bu yer gerçekten baş
döndürücü bir doğal güzelliğe bürünüyor.
Doğuya doğru yükselirken muhteşem Olimpik Dağları,
batı yönünde sarp çağlayanlar. Güneyde 14,411 foot
yükseklikteki faal olmayan yanardağ, Rainer Dağı, diğer
tarafta ise Baker Dağı görünür. (1980’deki patlamasıyla ünlü
Helens Dağı, Seattle’dan görünmez, ancak muhtemelen
yanından geçeceğiniz için uçak penceresinden bakıp
görebilirsiniz.

Tüm bu yüksek kayalıkların arası sudur. Puget Boğazı
şehire doğru gel gitlerini sürdürür. Seattle’ın merkez
noktası, Elliott Koyundan, hergün Asya’dan gelen
yelkenliler, feribotlar ve şilepler geçer. Washington
Gölü en büyük su kaynağı, Union Gölü ise yakınında
iniş yapan deniz uçaklarını seyreden sandalcıların
oyun alanı gibidir. Green Gölü muhteşem bir kent
parkı ve yürüyüş yapanları, paten kayanları kendine
çeken 2.8 mil uzunluğundaki taş döşeli patikasıyla
eşsiz bir eksersiz yolu sunar.
Burası, mümkün olduğunca işinden evine bisikletle
gidip gelen belediye başkanı, Mike McGinn dahil
bir çoklarının tercih ettiği bisikletlerle son derece
hareketli bir şehirdir.
Burası hep böyleydi – ağaçları, dağları ve suyuyla
muhteşem olan bu yerde, Amerikan Yerli Kabileleri
yaşamaktaydı. Beyazlar 1850 lerde gelip yerleştiler
ve şehir yardımsever yerli lider, Şef Seattle (veya
Si’ahl veya Sealth)’ın adını aldı.
Sık ormanlar kereste endüstrisini besledi ve şehrin
büyümesini tetikledi. Gemicilik ve balıkçılık ayrıca
şehrin ekonomisine katkıda bulundu. Ekonomi,
genç şehrin yüzlerce dönümlük kısmının yandığı
1889 Haziran’ındaki Büyük Seattle Yangını ile
sekteye vurmuştu. Bu yangın, şehrin topografisini
değiştirecek düzeyde yolların ve alt yapının
yenilendiği yeni bir çağ açtı. Şehir, Roma gibi, yedi
tepe üzerine kurulu idi ancak şimdi altı tanesinin
The Monorail (tek raylı
taşıyıcı) Seattle Center’a
ulaşmak için en hızlı yoldur.

kaldığı söylenebilir; bir
tanesi 1900 lü yılların
başlarında, ateşli şehir
planlamacıları tarafından
yerle bir edilmişti. 1950
lerde, Boeing uçakları
Seattle’I haritaya koydu
ve kısa bir süre sonra,
şimdiki simgeleşmiş “Space Needle (Uzay Pimi)”ni yaratan
1962 Dünya Fuar’ına evsahipliği yaptı. Uzay biliminin
halen önemini korumasıyla, Seattle café kültürü ve tüksek
teknolojiye yöneldi; Starbucks Coffee, Microsoft ve Amazon
gibi uluslararası isimlerin doğduğu ev oldu.
Tüm bu gelişmişliklere rağmen, Seattle ruhu, çok yoğun şehir
merkezi dahil birçok küçük mahallelerinde yatar; kendine
özgü farklı bölgelerden oluşan bir yama işi gibi. Kuzey
kesimde, Beltown en hippi adreslerden birisi olarak bilinir.
Grunge müzik burada 1988 yılında, Nirvana’nın müziğe ayak
basmasıyla başladı. Şehrin yüksek binalı kanyonlarının orta
yerinde bulunan Belltown halk parkı, yöre halkının kendine
özgü işler sergilediği yerdir. Vine Caddesi ve Elliot Meydanına
kadar birçok yükselti zigzag çizerek devam eder.
1907 yılında kurulan, Pike Çiftçi Pazar Yeri şafaktan
karanlığa kadar koşuşturma içindedir. Burada, turistlere ve
yerlilere yiyecek tedarik edilir, el yapımı sanat ürünlerinden
taze çiçekler, balıklara kadar birçok şey bulunur, sokak
köşelerindeki çalgıcılarıyla ezgi yapar. Bu Pazar yerindeki
en meşhur olay genç adamların sığ sudaki büyük balıkları
seyircilere fırlatmalarıdır. Elbette, Seattle’ı konuşurken
kahveden bahsetmeden olmaz. Starbucks’ın 1971’de açılan
ilk evi bu Pazar yerindeydi. Şehirde hiç Starbucks eksikliği
yaşamayacaksınız, ancak diğerlerini de tatmak da yarar var.
Hepsi birer kahve devi olarak ilerlemekte.
Eski Seattle, Pioneer Meydanında kuruldu, yangın sonrası
kurulan bir yer olduğundan ağırlıklı olarak tuğla yapımıdır.
Mimari olarak en çok kendine özgü özellik gösteren bölge,
birçok sanat galerisi ve stüdyosu ile bilinen ve Seattle’ın
“First Thursday Art Walk (İlk Perşembe Sanat Yürüyüşü)”
olgusuna ev sahipliği yapan meydandır. Bu günlerde
mağazalar geç saatlere kadar açık kalır ve ziyaretçilerine
yerel sanatı görme, sanatçılarla tanışma fırsatı yaratır.
Beyaz Smith Kulesi şehrin bu kısmına bakar. İlk
gökdelenlerinden olup Mississippinin batısında piramit
topu ve mavi küresiyle en yüksek yapıdır. Sonraki kapı, Çin,
Japon ve Vietnam’dan oluşan Asya kültürünün kaynadığı
Uluslararası bir bölgedir. Son yıllarda, ziyaretçileri karşılayan
klasik bir Çin kırmızısı kapı yapıldı.
Ocak - Şubat 2011
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Nerede Yenir?
Canlis, 2576 Aurora Ave. N., (206) 283-3313,
www.canlis.com
Kraliçe Anne Tepesinde Union Gölüne karşı
konumlanmış olan Canlis, gerçekten benzerleri
içinde en önde gelendir. 1950 lerde başlayan
bir Seattle klasiğidir, Kuzey mutfağının meşhur
tarzlarını sunar. İyi ancak çok resmi olmayan
giyeceklerle gidilebilecek muhteşem servisi
olan bir yerdir. Iki-üç hafta evvel rezervasyon
yaptırmak gerekir. 4 Temmuz’da kapalıdır.
Metropolitan Grill, 820 Second Ave.,
Yerliler, haklı gerekçelerle, “kentin en iyi biftek
yeri ” olduğunu savunurlar. Maun, sarı pirinç
ve siyah mermerler yapılmış dekoru ile de
Seattle’ın en tipik biftek yeri olduğu bilinir.
Akşam yemeği pahalı olabilir, ancak öğle
yemeği biftekli sandviç veya hamburger ile
uygun fiyatla yenebilir.
Uwajimaya Village, 600 Fifth Ave. S., (206)
624-6248, www.uwajimayavillage.com
Seattle’s International District bölgesindeki
Uwajimaya Village, Asya ürünlerinin ve
yiyeceklerinin bulunduğu bir yerdir. Hem satın
alabilir hem de yiyebilirsiniz.
Ivar’s, 1001 Alaskan Way, (206)-624-6852,
www.ivars.com
1938’den bu yana bir Seattle geleneği halini
almıştır. Balık ve deniz ürünlerinin sunulduğu
özel bir mekandır. En pahalı deniz ürünlerinin
satıldığı bir restaurant da seçebilirisniz,
pahalı olmayan balık ve deniz ürünlerinin
servis edildiği bir restaurant da. Dışarıda
oturursanız, yemeğinizi gözleyen martıları da
seyredebilirsiniz.

Kraliçe Anne Tepesi mahallesi, 456 feet yükseklikteki
konumuyla, şehir merkezinin şahane görüntülerini sunar.
Havanın açık olduğu günlerde, insanlar dağlar, Space Needle,
Elliot Koyu, şehir merkezi ve belki de en soluk keseni kar kaplı
Rainier Dağı manzaralarını seyretmek için Kerry Park’a akın
ederler.
Fremont ona “Evren’in Merkezi” der ve bu müthiş mahalle
bu anlama gelir. Önde gelenler arasında, yıllar önce Doğu
Avrupa’dan taşınan Lenin heykeli, Aurora Köprüsü altına asılı
dev “Troll (Olta)” heykeli, 1917 yapımı mavi turuncu Fremont
köprüsü yer alır. Gemilere geçit vermek için sıklıkla açılan bu
köprü, dünyadaki en hareketli köprülerden birisi olsa gerek.
İskandinavlar, Seattle’ın batı sahilinde Ballard anklavını
(yabancılarca kuşatılmış bölge) kurdular. Son yıllarda değer
kazansa da eski şehir merkezi original tuğla yapılarını
korumuştur. Ballard’ın Hiram M. Chittenden Loku (gemileri
geçişlerde yükseltmek veya alçaltmak için kullanılan havuz),
ülkenin iki önemli tatlı-tuzlu su loklarından biridir (diğeri New
Orleans’dadır). Gemileri batıda Puget Boğazına ve doğuda
göllere sevk eder. Gemilerin itiş kakış transferlerini görün,
21 basamaklı iskeleyi, küçük müzeyi ve çevresindeki parkı
ziyaret edin.
Kendine özgü cazibeleriyle diğer mahalleler arasında,
Washington Üniversitesini çevreleyen “U-District,”;
Puget Boğazına bakan Magnolia; gençlerin yeri ve aynı
zamanda Seattle’ın en muhteşem köşklerinin, konaklarının
yer aldığı Capitol Hill; Batı Seattle’ın sahil kültürü ve şehrin en
eski mesken yeri, Central District sayılabilir.
Seattle’ın karma yapısını keşfetmek keyifli, son derece ilgi
çekicidir. Eğer bir parça yağarsa, Seattle’lıların yaptığını yapın.
Şemsiyenizi açın ve oradan uzaklaşın.

Konvansiyon
Lion’ların 94. Uluslararası Konvansiyonu WashingtonSeattle’da 4-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Daha fazla
bilgi için www.lionsclubs.org sitesini ziyaret edeblirsiniz.LION
Dergisi gelecek sayısında,
konvansiyon seminerleri,
konuşmacılar, eğlence ve
kayıtla hakkında bilgiler
bulabileceksiniz.

Ne Yapılır?
Olympic Sculpture Park,
2901 Western Ave.,
(206) 654-3100, www.
seattleartmuseum.org
Seattle’ın yalılar kıyısı
boyunca yürüyün, Olympic
Sculpture Park’ın kuzeyine
yönelin, dev bir silginin
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Özel Turlar
Shutter Tours Pike Place Market, 1-800-8383006 (tickets), www.shuttertours.com
Güzel bir gezi fotoğrafı için ne
yapabilirsiniz? Seattle’s Shutter Tours’da bir
profesyonelden fotoğraf dersi alarak gezinizi
tamamlayabilirsiniz. Fotoğrafçılık bilginiz ne
düzeyde olursa olsun, kameranızı alıp gelin.
Ride the Duck, 516 Broad St., 1-800817-1116 or 206-441-3825, www.
ridetheducksofseattle.com
II. Dünya Savaşı’ndan kalma hem karaya hem
denize iniş yapabilen DUKW adlı gemi artık
“Duck in Seattle (Seattle Ördeği)” olarak
anılmakta. Gemiye binin, şehrin çevresinde
ve Union Gölünde, kaptanlar esprileri, müzik
ve Seattle hikayeleri ile size eğlendirirken 90
dakikalık muhteşem bir tur yapın.

de sergilendiği sanat dolu açık bir parka geleceksiniz. (içinde
café ve sergi alanı olan PACCAR Kameriyesi, Pazartesi günleri
ve 4 Temmuz’da kapalıdır). Yanında, Myrtle Edwards Park
bulunur. Sahili kucaklayan bu park, 1.25 mil uzunluğundaki
patikasıyla dağı dolaşarak su manzaralı yürüyüş yapma imkanı
verir.
Ferribotlar ve Dery niz taksileri, 801 Alaskan Way/Pier 52,
(206) 464-6400, www.wsdot.wa.gov/ferries
Bainbridge Adasına gidecek bir tekneye binin, 30 dakika sonra
adanın Winslow şehrine ulaşın. Burada yürüyüş yapabilir,
alış veriş yapabilir ve muhteşem restarontlar bulabilirisiniz.
Pier 50’de, Seattle’ın gemi iskelesinden King County deniz
binin ve koyun diğer tarafındaki Seacrest Park’a ulaşın.
Seattle’ın batısındaki bu yerde, yaşam kuzey enleminden
daha çok Güney Kalifornia tarzındadır. Kıyı boyunca yapılacak
yürüyüş şehirdeki en güzel gezilerden birisi olacaktır.
The Seattle Center, 305 Harrison St., (206) 684-7200, www.
seattlecenter.com

Seattle Architecture Foundation, 1333 Fifth
Ave. (third floor), 206-667-9184, www.
seattlearchitecture.org

1962 yılında kurulan World’s Fair (Dünya Fuarı) nedeniyle,
Seattle Center büyük festivaller ve aktivitelerle haklı birararya
getiren bir yerdir.

Seattle Mimarlar Birliği, şehrin tüm tarihi ve
kültürel yerlerine her yıl 200 den fazla tur
düzenlemektedir. En popüleri, “Greatest Hits:
Chart Toppers and Heart Stoppers,” adlı, şehrin
eski merkezine olan turdur. Bu turda, en eski
yıllardan ultra modern kütüphane dahil en
yenilere kadar herşeyi görmek mümkün.

 The Monorail (tek raylı taşıyıcı) Seattle Center’a ulaşmak
için en hızlı yoldur. Şehir merkezindeki Westlake Center
Mall (Fifth Avenue and Pine Street)’den her 10 dakikada bir
kalkan trenler trafiğe takılmadan 2 dakika içinde ulaştırırlar.
 The Space Needle 360 derecelik manzara imkanıyla en
görkemli yerdir. SkyCity Restaurant’ının tepesinde güzel bir
yemek yiyebilirsiniz. Ya da doğrudan gözlemleme deskine
gidip emsalsiz manzara seyrine koyulun.
 Merkez’in kalbi Uluslararası Çeşme’dir. Burada, jet fiskiyeler
müzik eşliğinde 100 feet kadar uzağa su fışkırtır. Çocuklar
çeşmenin havuz kısmında oynarken büyükler parkta dolaşır
veya çimler üzerinde stress atarlar.
 The EMP (Experience Music Project) ve Science Fiction
(Kurgu Bilim) Müzesi kısmen oyularak kısmen inşa edilerek
yapılmış, bir Frank O. Gehry dizaynı yapıdır. Ziayretçiler,
içinde bizzat müzik ve kurgu bilim sanatını keşfedip
kendileri de interaktif olarak katılabilirler.
Lake Union Park, 860 Terry Ave. N., (206) 684-4075, www.
seattle.gov/parks
Şehrin en yeni parkıdır. Gidiş dönüş turları, Westlake Mall
(Westlake Ave. and Olive St.)’den başlar ve Lake Union
mahallesine kadar gider. Göle gelince inin, arakasında
parıldayan gölle birlikte 3 dönümlük parkın tadını çıkarın.
Seattle’ın denizcilik geçmişini öğrenmek için “Center for
Wooden Boats (Ahşap Gemiler Merkezi)’ni gezin veya bir
tekne kiralayın.
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Avrupa Lions Quest
Direktörleri ve
Uzman Eğitmenleri
İstanbul’da Buluştu
Nilgün Erdem Niord
LQ Türkiye Direktörü

Dünyanın 60 ülkesinde uygulanan Lions Quest
programı Avrupa ayağı her yıl bir kentte toplanarak
fikir alışverişi yapıyor, iyi örnekleri inceliyor,
birbirlerinden öğreniyor ve ortak projeler yapıyorlar.
Bir yıl tüm ilgilenenlere ve eğitmenlere açık olan
toplantıya ikinci yıl sadece tepe yönetici ve uzman
eğitmenler kabul ediliyor ve yoğun teknik çalışmalar
yapılıyor. 2010 da Lituanya Vilniusda büyük toplantı
yapıldı, bu yıl sıra küçük ve kapalı toplantıdaydı. Ev
sahibi olarak Ahırkapı Armada Otelde 20 ülkeden
40 Lions Quest uzmanını ağırladık.
Dünyada 5 master eğitmen var. Üçü ABD den,biri
Avrupa dan olmak üzere hepsi İstanbuldaydı.
Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, İtalya,
Lituanya, Moldovya, Ukrayna, İsveç, Norveç,
Finlandiya, İzlanda, Bulgaristan, Meksika, Hindistan,
Lübnan, Macaristan, Slovenya, Avusturya’dan
katılanların yaklaşık yarısı ülke direktörleri
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ve Lion üyeler. Görevleri sade Liondan geçmiş uluslararası
direktöre kadar değişken ancak toplantılarda hiçbir Lions
protokolü uygulanmıyor. Eğitmenler ise genelde Lion üye
değil, profesyonel çalışıyorlar.
İlk gününden beri Quest programının içinde olan, programın
annesi kabul edilen Sue Keister’in katılımı toplantının
değerini çok arttırdı.

Ev sahibi olarak Ahırkapı
Armada Otelde 20 ülkeden
40 Lions Quest uzmanını
ağırladık.

13-16 Ocak tarihleri arasında çoğu ilk kez İstanbul’a
gelen konuklar havaalanında İzmir’den destek
için gelen Bahire İlguy’un güler yüzü ile karşılanıp
araçlara bindirildiler. Türk Lions’unun sıcak
evsahipliği ve her detayı düşünülmüş organizasyona,
Armada Oteli’nin muhteşem otantikliğine,
Sultanahmet- Ayasofya ve Asya manzarasına, Türk
yemeklerine, ekolojik ve dost detaylarına, çevre
dokusunun tarih zenginliğine, Giritli restoranın
Akdeniz mutfağı ve balık ziyafetine,tabiri caizse
vuruldular. Hele son akşam sıcak ve berrak bir
havada ışıl ışıl İstanbulu Galata Kulesi’nden martılarla
seyretmek herhalde belleklerine kazındı.
Kalışlarını bir gün uzatan 12 katılımcı bir de üzerine
dost Cağaloğlu Hamamı’nda kese ve masaj keyfini
eklediler ki sormayın gitsin... Hatta bir kısmı 118 E
nin İngiliz Konsolosluğunda düzenlediği BM ve Lions
Barış gününe katılıp Sevgili Mavi Haliç Lions Kulübü
üyesi Gülsen Yavuzkal’ın uluslararası koro Koralist
konserini de dinleyebildiler. Gülsen arkadaşımız
yıllardır çalıştırdığı Borusan Çocuk Korosunu ilk gün
otele getirdi ve kahve arasında konuklara güzel bir
konser sundu.
Toplantıların açılışını CC Erim Erinç Dinç ve DG Erdinç
Gökhan, kapanışını ise DG Gökhan Berker yaptılar.
DG Nasuhi Öndersev orijinal ambalajlı incirleri
ile, Sibel Güllü güzelim baklavaları ve lokumları
ile konuklara ağız tadı sundular. Konseyimizin
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen Yetiştirme Genel
Müdürlüğünün temsilcisi uzman toplantıların iki
gününü de izledi, kapanışında güzel bir konuşma
yaparak projemizi desteklediklerini beyan ettiler.
Organizasyon komitesi üç yerel eğitmenimiz Maggie Pınar, Rengin Damar ve Metin Yoleri, TLV
Lions Quest İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu üyeleri
Kamuran Yalınca ve Bahire İlguy,

Eğitimler Koordinatörümüz Şima Sunder ve ben ile turizm
yönlerini gönüllü olarak üstlenen Eminönü Lions Kulübü üyesi
Ferda Köstendil ve ekibinden oluşmaktaydı.
Toplantılarda eğitmenler ayrı çalıştı ve ana konuları yerel
eğitmenleri nasıl daha iyi yetiştirme konusuna odaklıydı.
Direktörler toplantılarında ise ülkelerin uygulamaları,
karşılaşılan sorunlar, fon yaratma, LCIF ilişkileri,
imaj geliştirme, bakanlıklarla ilişkiler, ölçme değerlendirme
konuları ele alındı,
küçük/büyük gruplar,
beyin fırtınaları ve
konferans yöntemleri
ile yoğun bir çalışma
yapıldı.
Gerek içeriği gerekse
lojistik, ortamın sıcak
ve güzelliği açılarından
bu güne kadar yapılan
14 buluşmanın
en iyisi olduğu
defalarca tekrarlandı.
Seneye Avusturya
ev sahipliğine aday
oldu. Halen Genel
Yönetmen olan ülke
direktörü Franz Mayer
organizasyonunda
Viyana veya Graz’da
yine Ocak ayında
yapılacak.
Avrupa uygulamalarını
bir başka yazıda
paylaşmak
dileğiyle...
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118T’den Hastane
Odaları
118T Yönetim Çevresi, Yaşlılara ve
Engellilere Destek Komitesi, Çapa Tıp
Fakültesi Endokıronoloji bölümünde
hayırsever bir bayanın annesi ve babası
adına tefriş ettirdiği iki hasta odası açılışı
gerçekleştirdi.

Adana Yenibaraj Lions Kulübü 30. Yaşını Kutladı
Adana Yenibaraj lions kulübü olarak bu yıl her zamankinden
farklı bir heyecan yaşıyor: Kulübümüz 30. Kuruluş yıldönümünü
kutluyor.
Kulübümüz, 1980 yılında 21 üye ile Adana Lions kulübü
sponsorluğunda Adana Lioness Kulübü olarak kuruldu.
Kurucu başkanımız Bedriye Özaltın, 118U genel yönetmenimiz
Ahmet Ekmekçioğlu idi.
1991 yılında başkan Tansel Çapar’ın döneminde kulüp,
Lions kulübüne dönüştü ve ismi Adana Yenibaraj Lions Kulübü
olarak değişti. Şu anda 22 üye ile faaliyetlerine devam
ettirmekteler. Kurucu üyelerden Nuray Özkul ve Aysel Mutlu
30 yıldır faal üye olarak kulüptedirler.

Kasımpaşa Çocuk Yuvasında
Yılbaşı Etkinliği
24 aralık 2010 günü Kasımpaşa Çocuk Yuvasında Rıhtım
Karaköy Lions Kulübü ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Komitesi işbirliği ile yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Tatlı tuzlu ikramlar, renkli süslemeler ve çalışanlar ve
çocuklara sunulan hediyeler ile şenlenen gecede, Kasımpaşa
Çocuk Yuvası Korusu müzik grubu eşliğinde güzel bir konser
vererek geceye neşe katmıştır.

Özlem Cankılıç’a Umut
118-E Yönetim Çevresi Kulüplerimizden
Yeşilyurt Lions Kulübü, Diyalize
bağlı diyabet hastalığının getirdiği
komplikasyonlar sonucu bir bacağını
kaybeden ve halen TBV Kapaklı Diyaliz
merkezinde diyalize giren 1974 doğumlu
Özlem Cankılıç isimli genç bir bayana
protez bacak taktırmış ve daha sonraki
yıllarda olabilecek yenilemeleri de
üstlenecegine söz vermiştir.
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Gazimize, Karşılıksız Hizmet
Etmenin Mutluluğu
118-Y Yönetim Çevresi Sağlık için Elele Aktivitesi...
Fisun Bellisan

Şehit ve Gazi Ailelerini Destekleme Komitesi Başkanı

22 Ocak günü Optimum AVM de gerçekleştirilen
sağlık için elele kemik yoğunluğu, göz, jinekolojik
sorunlar, kan ve organ bağışı gibi sağlık konusu
üzerine ve toplum yararına karşılıksız hizmet etme
amaçlı lions aktivite programımıza Şehit Aileleriyle
birlikte Gazi ve Ailelerini’de davet ettik.
Aktivitemize Türkiye Muharip Gaziler İstanbul
Anadolu Yakası Derneğinde kayıtlı olan Kıbrıs
Gazilerimizden Sn. Erkan Çoşkundere ve eşi
Sn. Nuran Coşkundere ‘de aramızda idi.
Muayene esnasında Sn. Nuran Coşkundere’nin sol
yanak kısmında oldukça yaygın bir şişkinliğin olduğu
fark edildi. Görüntü itibariyle sağlık durumunun
acilen takip edilmesi gerekiyordu. Altıntepe Kızılay
Sağlık Merkezinde görevini yürüten yakın dostumuz
Kulak Burun Boğaz Mütehassısı Operatör Dr.
Çelik Koldaş ile görüşerek hastamızın durumunu ve
ne yapılması gerektiği hakkında bizi aydınlatmasını
rica ettim. Görüştük ve hastamızın muayenesi
yapıldı.

Sonuç olarak; mutlaka kitlenin çıkarılmasının gerekli
olduğunu, ancak yüz sinirlerine yakın noktalarda olduğu için
dikkat edilmesi gerektiğini bizlere anlattı. Birlikte yolumuzu
çizdik.
Gazi olması nedeniyle Gata Haydarpaşa Askeri. Hast. gittik.
Tüm gerekli tetkikleri yapıldı ve ameliyatının hemen yapılması
uygun görüldü. 6 Şubat günü yatışı yapıldı. 7 Şubat günü
ameliyatı gerçekleşti. Başarılı bir ameliyatla yüz sinirleri tahrip
edilmeden kitle çıkarıldı. Hergün durumu iyiye gitti. 11 Şubat
2011 günü taburcu oldu. Malum parça biyopsiye gönderildi,
endişeyle günleri saymaya başladık. On gün sonra biyopsiden
heyecanla beklediğimiz rapor geldi, temiz çıktı. Birlikte nasıl
sevindik.
Ülkesi ve Bayrağı için canını feda etmekten kaçınmayan
Kahraman Gazimizin Ailesine verdiğimiz destekle Lion
olmanın gururunu, Aynı Yöne Bakmanın, İnsana Karşılıksız
Hizmet etmenin onuruyla yaşadım.
Gazimize ve Değerli eşine tüm Lions Ailemle birlikte geçmiş
olsun diyoruz. 
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Antalya
Konyaaltı Lions
Her Zaman Aktif
Kulübümüz, 2010-2011 Çalışma Dönemin başından itibaren,
geçmiş dönemlerde de koordineli çalıştığımız Beyaz Baston
Görmeyenler Derneği’nde kalan görmeyen çocukların aylık
kahvaltı ihtiyaçlarını, okul gereçlerini, sesli kitap için gereken
CD’lerini, geçen dönemde olduğu gibi bu dönem de temin
etmeye devam etti.
Üniversite öğrencisi, birisi görmeyen iki öğrencimize burs
verilmeye devam ediliyor. Her ikisi de çok başarılılar.
Gelir getirici kültürel aktivite olarak, Kulüp üyeleri ve
katılımcılar ile Tiyatro Gecesi kapsamında Haşim İşcan Kültür
Merkezi’nde 7 Kadın Oyunu izlendi ve brunch düzenlendi.
5 Aralık Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin
76. yılı aktivitesi olarak, 15 Aralık 2010 Çarşamba günü Dr.
Filiz Uluğhan tarafından, Konyaaltı Toplum Merkezi’ndeki
kursiyerlere, kendi talepleri üzerine, ‘’Kadın, kadının ailedeki
rolü, aile içi bireylerin ilişkisi ve ergenle iletişim kurma’’
konularında bir aktarım yapıldı ve aktarım sonunda sorucevap kısmı ile, Dr. Uluğhan katılımcıların sorularını cevapladı.
Leo Kulübü kurmak için çalışmalar devam ediyor.
Aralık ayı içinde Konyaaltı Toplum Merkezi’nde, Sosyal
Hizmetler İl Müdürü, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı,
Konyaaltı Halk Eğitim Müdürü, Konyaaltı İlçesi Milli Eğitim
Müdürü’nün de katılımlarıyla yemek kursu katılımcılarının
hazırladıkları mönüleri sundukları etkinliğe Kulüp olarak
katılındı.
Konyaaltı Toplum Merkezi’mizde, içlerinde bazı üyelerimizin
de olduğu 250’den fazla kursiyer; satranç, İngilizce, yemek,
yaşlı bakımı, yetişkin İngilizcesi, kurdele nakışı, dikiş ve
bilgisayar kurslarına katılmaktadırlar.
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Anıttepe Leo’dan
Görme Engellilere Destek
Leo Başak Koçak
Anıttepe Leo Kulübü Başkanı

Ankara Universitesi Ankusev’de 2 Aralık 2010 gunu Ankara
Anıttepe Leo Kulübü’nün Sosyal Hizmetler Komitesiyle
birlikte düzenlemiş olduğu 2.Geleneksel Engelliler Deneyim
Paylaşımı Panelinde bu yılki konu görme engelliler olarak
belirlendi. Konuk Konuşmacılar; Atilla Sümer, Aykut Engüçlü
ve Anıttepe Lions Kulübü Başkanı Lion Ali İlhan katılımlarıyla
geceyi onurlandırdılar.
Görme Engellilerin yasantıları, karşılastıkları zorluklar,
mutlulukları, başarıları, sosyal yaşantıları, eğitim öğretim
hayatları gibi konularda izleyicelere bol eğitici bir gece
yaşattılar.

118-E Leo Yönetim Çevresi
Kulüpleri Ortak Hizmet Aktivitesi
F. Serdar Davazlı,
118-E LYÇ İletişim ve Koordinasyon Görevlisi,
Hizmet Aktivitesi Sorumlusu

Dönem başında Yönetim Çevremize gelen 2 adet mail ile
başladı herşey... Maillerden biri Kars’ın Susuz ilçesi Kırçiçeği
Köyü İlköğretim okulu öğretmeninden diğeri ise Tunceli’nin
Pertek İlçesi İlköğretim okulu öğretmeninden geldi. Çok zor
şartlarda eğitim vermeye çalışan, eli öpülesi bu öğretmenler
bizden eğitim vermelerinde destek olmamızı istediler.
118-E Leo Yönetim Çevresi olarak bizlerde destek
verme kararı aldık ve hızlı bir şekilde tüm kulüplerimize
duyurularımızı yapıp, yardımları topladık. Tamamı ilköğretim
okullarına özel olan hikaye kitapları,kırtasiye malzemeleri,2.el
kıyafetler,promosyon ürünleri, defterler ve daha pek çok ürün
okullarımıza gönderildi.
Böylece 118-E Leo
Kulüpleri olarak ortak
bir hizmet aktivitesi
gerçekleştirmiş olduk.
Küçük kardeşlerimizin
eğitimlerinde ufakda
olsa bir destek
verebildiysek ne mutlu
bizlere...
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Global Üyelik Takımı’nı (GMT)
Yaygınlaştırmak
Global Liderlik Takımı’nı (GLT)
Yaratmak
Nilüfer Ogan
PDG

Tanıtım
Global Üyelik Takımı (GMT) 2008 yılında
uygulanmaya başladı. 2009 yılında Tüzüksel Yöre
Liderlerini de içine alarak büyüdü. Sonuda GMT,
Genel Yönetmen takımı ve ULKB’nin senior liderliği
ile bütünleşerek üyelik geliştirmeye odaklanmış
dünya çapında bir takım haline geldi.
ULKB de son zamanlarda üyelik artışı GMT’nin
başarısını kanıtladı, çoğu yörede üye artışı ve
iyileşme sağlandı Yine de 2008-2009 GMT’nin
gelişimi ve Genel Yönetmen Takımının (Genel
Yönetmen, Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcıları)
oluşturulması MERL’in yenilenmesi gerektiği
ihtiyacını göstermiştir.

MERL neden değiştirildi?
Bazı yörelerde başarılı olmasına rağmen aşağıdaki
nedenlerden ötürü yenilenmesi gerekti:
 MERL’in GMT’nin bir parçası olduğu çok belli değil
ve bunun açıklık kazanması gerekiyor.

 Artık Genel Yönetmen Takımının üyeliğin gelişmesinden
sorumlu olduğunu açıkça belirttik oysa Genel Yönetmen
Takımı her zaman MERL’in içinde etkin rol almadı. Çekirdek
üyelik görevleri başkalarına verildi ve bunun değişmesi
gerekmektedir.
 Son 15 yıldır MERL komite başkanları ile farklı aktivitelere
odaklandı. Eşgüdüm ve yükümlülükler zayıfladı ve önemini
yitirdi. Farklı komite başkanlıklarından oluşan MERL’in
yapısı, 4 ayrı komite başkanlığı üyelik konusunda uyumlu
çalışmayı engelledi. Daha uyumlu daha dinamik ve düzenli
bir yönetim tarzı ile yapılanma gerekli oldu.
 ULKB’nin önemli büyüme ve gelişme programları MERL
komitesinin yükümlülüklerinin içine doğru oturmadı.
ULKB’nin özel programlarının yürütülmesinden sorumlu
olan MERL bazen karışıklıklara sebep oldu.
Örnekler:
 Aile üyeliği programı Üyelik Komitesinin mi yoksa
Genişleme Komitesinin mi kapsamındaydı?
 Sertifikalı rehber lion eğitiminden Genişleme Komitesi mi
yoksa Liderlik Komitesi mi sorumluydu?
En önemlisi ise, MERL’in içindeki liderlik işlevinin bir
karmaşanın içinde kalmasıydı. Bazen etkin bir rol alıyor ama
çoğunlukla M-E-R Komitelerinin eğitim ihtiyacına yardımcı
olmak için devreye giriyordu. Üstelik yeni liderleri belirlemek
ve gelişimlerini sağlamaya odaklanmayı unutuyorduk.
Sonuçta liderlik geliştirmeyi yeniden ön plana çıkartmamız
gerekmekteydi.

Yeni Doğrultu: GMT’yi Yaygınlaştırmak ve
Yeni GLT’yi Geliştirmek
2009-2010 döneminde yapılan inceleme araştırmaların
sonucunda Uluslararası Yönetim Kurulunun özel bir çalışma
grubu MERL’in yerini alacak ve yeniden yapılandıracak bir
plan geliştirdi. 2010-2011 dönemi sonunda MERL’in yerini
alacak bu planı onayladı.
 Global Üyelik Takımını (GMT) çoğul yönetim çevresi ve
yönetim çevresi düzeyinde yaymak için Çoğul Yönetim
Çevresi ve Yönetim Çevresi GMT Takımlarını oluşturdu.
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 Liderliği kendi paralel platformuna çekmek için
Global Liderlik Takımını (GLT) oluşturuldu.

GMT ve GLT’nin Genel Amacı: Üyelik Artışı
ve Genişlemek için Kaynaşmış bir Yapı
GMT’nin Amacı:
 Dünya çapında üyeliğin artışını sürdürmek için
her yönden kaynaşmış ve bütünleşmiş bir yapı
görüntüsü vermek.
 Her tüzüksel yörede üyelik sonuçları için
yükümlülükleri belirtmek, her yöreye kendi
ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi fırsatlarını
yaratmaları için esnek davranmak.
 Güçlü Yönetim Çevreleri ve Çoğul Yönetim
Çevrelerinden en iyi uygulamalarını ve üyelikte
elde ettikleri başarıyı ihtiyacı olanlarla iletme
olanağı tanımak.
Aynı şekilde yeni GLT için hedefler; kulüp, Yönetim
Çevresi ve Çoğul Yönetim Çevrelerinde Sürdürülebilir
üye artışı liderlik geliştirmeye ve eğitimine
odaklanacaktır.
GLT’nın Yapacakları
 Kulüp düzeyinden ve yukarıya doğru daha nitelikli
liderleri belirlemek ve yetiştirmekten sorumlu
olacak özverili bir takım ve yöntem oluşturmak.
 Yerel ihtiyacı karşılayacak şekilde ULKB’ni liderlik
eğitimini uyarlamak- örneğin Çin için gereken
eğitim Kaliforniya’nın ihtiyacından çok farklı
olabilir.
ULKB’nin çoğu liderlik eğitimi ve gelişimi
programlarının kullanımını yaymak ve geliştirmek.
Her aşamada GMT ve GLT irlikte ve birbirleriyle
uyumlu çalışan takımlardır. Birlikte hareket
ederler ve paylaşırlar. Biri olmadan diğeri başarılı
olamaz. Elbette GMT üyeliğin artışıve yeni kulüpler
kurulmasını sürdürürken GLT kulüplerden başlamak
üzere her düzeyde liderlik eğitimi verilmesine
odaklanacaktır. Amaçları; kulüplerin ve Yönetim
Çevrelerinin üyeliğin korunması ve daha çok üye
kazanılması doğrultusunda çalışmalarına destek
olmaktır.
MERL’in yenilenmesi planı üç ana hedefi ele almak
içindir:
 Sürekli üye artışı
 Kulüp ve Yönetim Çevresinin başarısı
 ULKB’nin toplum ve insanlığa hizmet alanında
dünyanın küresel lideri olmaya devam etmesini
sağlayacak üstün liderlik gelişimini ileriye
götürmek.

GMT Yönetim Çevresi ve Çoğul Yönetim Çevresi düzeyine
yayıldığına göre Üyelik (M), Genişlenme (E) ve Üyeliğin
Korunması (R) görevleri ne olacak?
2011-2012 Döneminden başlamak üzere önceki Üyelik,
Üyeliğin korunması ve Genişleme komiteleri –çoğu kez
gereksiz ve çakışan- görevleriyle ULKB’nin resmi görevleri
arasından çıkartılmıştır. Bunların rolü Yönetim Çevresi ve
Çoğul Yönetim Çevresi bazında GMT yapısı içinde daha
güçlendirilmiştir.
Elbette MERK takımında liderlik pozisyonunda bulunmuş
ve halen olmakta olan tüm lionlar Çoğul Yönetim Çevresi ve
Yönetim Çevresi GMT Koordinatörü olarak atanabilirler. Aynı
şekilde MERL’deki diğer yararlı üyeler genel anlamda yeni
GMT birimlerine destek olarak hizmet edebilirler.

GMT ve GLT’nin yapısı
Yönetim Çevresi seviyesinden itibaren GMT ve GLT’nin
birbirine paralel ve eş değer yapıları vardır. Özellikle her
ikisinde de :
 Tüzüksel Yöre (C.A) Liderleri: Dünya çapında , 1 tanesi de
Afrika için olmak üzere, 8-10 tane Tüzüksel Yöre Lideri
GMT ve GLT için ayrı ayrı atanacaklar ve GMT ile GLT’nin
Tüzüksel Yöre düzeyinde çalışmalarını gözlemleyecekler.
Not: GMT C.A liderlik pozisyonu 2009-2010 dan beri
uygulanmaktadır. GLT C.A ise Uluslararası 1. ve 2. Başkan
Yardımcılarından da görüşleri alınarak Uluslararası Başkan
tarafından Ekim 2010 da atanacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi
özellikle tüzüksel yöre tek bir ülkeyi barındırıyorsa - örneğin
A.B.D (CA I) Kanada (CA II) gibi- görevi tek bir kişi üstlenebilir.
 Yöre Liderleri: Dünyada 39 GMT Yöre Lideri bir GMT
yapılanması içinde çalışıyorlar. Aynı sayıda GLT Yöre
Liderleri de aynı bölge yapısı içinde eş değer GLT Yöre
Lideri olarak göreve atanacaklar. Hawaii, Quebec, Alaska,
Çin gibi daha çok ihtiyaç duyulan yerlere özel yöre
danışmanları da atanacaktır. GMT ve GLT’den yöre liderleri
sürekli birbirleriyle iletişim halinde olacaklar. Forumlarda,
webinar ve elektronik konferanslarda bir araya gelecekler.
Not: GMT Yöre Lider pozisyonu 2008-2009 dan itibaren
uygulamadadır. GLT C.A Liderlik pozisyonu ise Uluslararası
1. ve 2. Başkan Yardımcılarından görüş alınarak Uluslararası
Başkan tarafından Ekim 2010 da atanacaktır. Bazı özel
durumlarda GMT ve GLT Yöre Lideri aynı kişi olabilecektir.
Ayrıca bazı GMT Yöre Lideri GLT’ye transfer olacak ve
onlardan boşalan görevlere yeni atamalar yapılabilecektir.
 Çoğul Yönetim Çevresi GMT ve GLT Koordinatörleri &
Takımlar: Çoğul Yönetim Çevresi düzeyinde birer GMT ve
GLT Koordinatörü olacaktır. Her birinin küçük bir destek
takımı bulunacaktır.
Çoğul Yönetim Çevresi düzeyinde hem GMT hem de
GLT takımlarının yapısı hakkında ana hatlar aşağıda
belirtilmiştir:
Ocak - Şubat 2011
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GMT- Çoğul Yönetim Çevresi Takımı
 Konsey Komisyon Başkanı
(1 yıllığına görev yapacak)
 Çoğul Yönetim Çevresi GMT Kordinatörü
(3 yıllığına atanması gerekir)
 PCC ve PID gibi üyelik geçmişi olan diğer uzman
liderler (en fazla 5 kişilik bir takım önerilmektedir)

GLT- Çoğul Yönetim Çevresi Takımı
 Çoğul Yönetim Çevresi GLT Koordinatörü
(3 yıllığına atanması gerekir)

Eskiden MERL veya MERL ile Bağlantılı Diğer
Görevler Ne Olacak?
Başarıyla yürütülmüş olan Kadın üyeler Komitesiyle, Üyelik,
Üyeliğin korunması ve Genişleme komiteleri eylem takımı
içinde hizmet edecekler. Bu komite başkanları 1 Temmuz
2011 tarihinden itibaren ULKB’nin resmi komiteleri arasında
yer almayacaktır.
GMT Koordinatörü ve Genel Yönetmen Takımları Üyelik
hareketi ve başarısından sorumlu lider pozisyonundadır.
Yönetim Çevresi GMT Koordinatörü Yönetim Çevresi
kabinesinin üyesidir.

 ULKB’nin Liderlik Enstitüsünden mezun olmuş
Çoğul Yönetim Çevresi liderlik eğitimi ve gelişimi
uzmanlarından oluşan ufak bir takım

Yönetim Çevresi GLT Takımı Yapısı

Yönetim Çevresi GMT ve GLT Koordinatörleri
& Takımlar

 Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcıları

Yönetim Çevresi düzeyinde bir GMT bir de GLT Takımı
olacak. Her ikisini birbirine bağlayan her iki takımla
birlikte hizmet eden ve onlara yol gösteren Genel
Yönetmen Takımı ile çalışacaklar.

 Yerel ihtiyaçlara göre Yönetim Çevresindeki diğer liderlik
uzmanları

GMT ve GLT Takımlarının ayrı birer Koordinatörü
olacak, başka seçenek olmaması halinde bir
koordinatör her iki görevi de yürütecektir. Aşağıdaki
şema her ikisi içinde geçerlidir.

Yönetim Çevresi GMT Takımı

 Genel Yönetmen

 Yönetim Çevresi GLT Koordinatörü ( 3 yıllığına atanır)

Yönetim Çevresi GLT Koordinatörü 3 yıllığına görev
yapacaktır. Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Genel Yönetmen
Takımı ile Yönetim Çevresi GLT Takımı arasında bağlayıcı ve
yol gösterici olarak çalışacaktır.
Yönetim Çevresi Global Liderlik Takımının (GLT) amaçları ve
genel sorumlulukları:
 Bölge Başkanı ve Rehber lionlar için eğitimler düzenler.
 Her yıl kulüp görevlilerine eğitim verilmesini sağlar.

Genel Yönetmen
Genel Yönetmen
1. ve 2. Yardımcıları
Yönetim Çevresi GMT
Koordinatörü
Üyelik & Kulüp
Genişleme Takımı

Kulüp Başarısı Takımı

Yönetim Çevresi GMT Koordinatörü 3 yıllığına görev
yapacaktır. Genel Yönetmen 1. Yardımcısı, Genel
Yönetmen Takımı ile Yönetim Çevresi GMT Takımı
arasında bağlayıcı ve yol gösterici olarak çalışır.
Yönetim Çevresi GMT çekirdek Takımının altında iki
özel görevi olan küçük eylem takımları atanacaktır.
1) Üyelik ve Yeni Kulüp Kuruluşu eylem takımı
2) Kulüp Başarısı Takım; üyeliğin korunması
sorunlarının altında yatan köklü nedenlere
odaklanacak ve başarılı kulüpleri öne çıkaracaktır.
Yönetim Çevresi, Eylem takımlarına atanan lionların
adını ULKB kayıtlarına geçmesi için gönderebilir.
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 Kulüp üstün başarı süreci için atölye çalışmaları, eğitimler
düzenler ve bu çalışmaları yürütecek CEP (club excellence
process) Kulüp Üstün başarı sürecini klaylaştıracak kişileri
görevlendirir.
 Sertifikalı Rehber Lionların kendi sorumluluğundaki yeni
kulüpleri bilgilendirmesini denetler.
 Kulüp, Bölge ve Kabine için nitelikli yeni liderleri belirler
ve gelişimlerine katkıda bulunur.
 Kulüplerin yeni üyeleri için düzenli olarak oryantasyon
yapmasını ve tüm üyelere de gelişim olanakları
tanınmasını sağlar.
 Çoğul Yönetim Çevresi GLT (Global Liderlik Takımı) ye
danışarak Yönetim Çevresi için liderlik geliştirme planı
yapar.
 ULKB’nin kulüp görevlileri eğitim ve oryantasyon
belgelerini yerel ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak
uyarlar.
 ULKB’nin mentorluk programını özendirir ve yarınların
liderleri omaya daha iyi hazırlanmaları için mentorluk
sürecine girecek lionları saptar.

 Yarının liderleri olarak veri tabanına girmesi için
Çoğul Yönetim Çevres ve ULKB’ye liderlik izleme
formlarını gönderir.
 Yönetim Çevresi ve kulüp düzeyinde program ve
etkinliklerde ULKB liderlik Enstitüsünden mezun
olmuş lionların katılımcı olarak yer almalarını
özendirir.
 Lions’a ilgi duyabilecek önde gelen toplum
liderlerini belirler (örneğin: devlet adamları,
toplum liderleri) ve onları GMT’ye önerir.

Çevresi GMT ve GLT Koordinatörleri atamalarının ULKB’ye
bildirilmesi.
Mayıs/Haziran 2011
 Çoğul Yönetim Çevresi ve Yönetim Çevresi GMT & GLT
Koordinatörleri ve ve takımın isim ve bilgileri ULKB’nin
veri tabanına kaydedilmek üzere gönderilir. Görevleri 1
Temmuz 2011 de başlayacaktır.
 2011-2012 için GMT ve GLT özel hedefleri ve eylem
planlarının sonuçlandırılması.

GMT/GLT İdari Konseyi

Temmuz 2011

Uluslararası düzeyde GMT ve GLT yapılanması GMT/
GLT idari Konseyi tarafından gözlemlenecek ve
desteklenecektir. Bu konsey aşağıdaki liderlerden
oluşur:

 2011 Seçilmiş Genel Yönetmenler Seminerinde verilecek
eğitim
 2011 Uluslararası Konvansiyonunda tanışma
 Eylem planlarının yürürlüğe konma başlangıcı

 Uluslararası 1. Başkan Yardımcısı (GMT lideri
liaisonu=irtibat)

 Yöre Forumlarında GLT/GMT birleşik toplantıları için plan

 Uluslararası 2. Başkan Yardımcısı (GLT lideri
liaisonu=irtibat)

Yönetim Çevresi ve Çoğul Yönetim Çevresi GMT ve GLT
Koordinatörlerini atama süreci

 GMT/GLT Tüzüksel Yöre (Constitutional area)
Liderleri

Çoğul Yönetim Çevresi ve Yönetim Çevresi GMT ve GLT
Koordinatörleri ve diğer takım üyeleri Konsey Başkanları
tarafından ilgili GLT ve GMT Yöre Liderlerinin; görevde olan
veya en son görev yapmış Uluslararası Direktörlerin de
görüşü alınarak atanacaktır.

 GMT/GLT uluslararası Koordinatör
 ULKB Yönetim Kurulunun; Liderlik, Üyelik
Geliştirme, Yönetim Çevresi ve Kulüp Hizmetleri
Komitelerinin Komite Başkanları

GLT’yi Oluşturmak ve GMT’yi
Yaygınlaştırmak için Takvim
Ekim/Kasım 2010
 ULKB Yönetim Kurulu yapısı, sorumlulukları ve
bütçesi için son görüşme.

Yönetim Çevresi GLT ve GMT Koordinatörleri ve diğer Yönetim
Çevresi Takımı üyeleri: Genel Yönetmen, Genel Yönetmen
1.ve 2. Yardımcılarının ortak kararı ile ve Çoğul Yönetim
Çevresi GLT ve GMT Koordinatörlerine (Şayet daha önce
atanmışlarsa) danışılarak atanır.
İlgili atama formları ve yönergeleri her Çoğul Yönetim Çevresi
ve Alt Yönetim Çevrelerine Şubat 2011 de gönderilecektir. 

 GLT/GMT Tüzüksel Yöre Liderleri & Yöre
Liderlerinin atanması.
Aralık 2010/Ocak 2011
 MERL’den geçiş yapacak yeni atanan GLT Yöre
Liderleri ve GMT ‘ye bilgi aktarımı.
 Yönetim Çevresi ve Çoğul Yönetim Çevresi
ile iletişim: GLT/GMT Çoğul Yönetim Çevresi
ve Yönetim çevresi Koordinatörleri ve destek
takımlarının atanması- atamalar nasıl yapılmalı
ve kimlere danışılmalı.
 Yeni atanan GLT Tüzüksel Alan (CA) ve Alan
Liderlerine 20-22 Ocak 2011 de ULKB’de
oryantasyon verilmesi.
Mart/Nisan 2011
 Yönetim Çevreleri ve Çoğul Yönetim
Çevrelerinden Yönetim Çevresi ve Çoğul Yönetim
Ocak - Şubat 2011
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Ankara Lions Kulübü
Hizmet Yarışında…
118U 10. Bölge Kulüpleri, Aldivak ve Ulucanlar Göz Eğitim
ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde, Dikmen’deki Lions
merkezinde 24 Ekim 2010 pazar günü göz ve şeker taraması
aktivitesi gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Körler Vakfı’nın kombi ihtiyacının giderilmesi
projesine, diğer Lions kulüpleri ile birlikte kulübümüz de
katkı sağlanmış ve vakfın hizmetlerinde kesinti olmaması
sağlanmıştır.
Engelliler Günü münasebeti ile, 2- 3 Aralık 2010 tarihleri
arasında Türkiye Engeliler Spor Federasyonu Başkanlığı,
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı, 118-U Yönetim
Çevresi Kulüpleri ve Türkiye Körler Vakfı tarafından
düzenlenen görme engelliler satranç turnuvasına katılım
sağlanmıştır.
Türkiye Körler Vakfı’nda eğitim gören öğrencilere 20-27
Aralık tarihleri arasında 1 hafta boyunca öğle yemeği
verilmiştir.

Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı
Verilişinin 76.Yılı
İzmir Agora Lions Kulübü ev sahipliğinde ve İzmir Konak
Belediyesi ve Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliği ile
“Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 76.Yılı “ nedeniyle
bir etkinlik
gerçekleştirildi.
Konak Belediye
Başkanı Sn.
Hakan Tartan ve
Genel Yönetmen
Sn. Ln. Nasuhi
Öndersev’in
de katıldığı
etkinlikte,
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Kulüp üyeleri ve çevrelerinden, yeni ve giyilebilir durumdaki
giyecek eşyaları toplanmak suretiyle toplam 20 çift
ayakkabı/ bot, 4 takım elbise, çok sayıda kot pantolon, kazak,
gömlek ve benzeri kadın/ erkek kıyafeti bir araya getirilmiş
ve 7 koli halinde Ankara Üniversitesi’nde okuyan ihtiyaç
sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 24 Aralık 2010 tarihinde
Ankara Üniversitesi’ne teslim edilmiştir.
Ankara Lions Kulübü Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’nde
eğitim gören çocuklarımızın ihtiyacı olarn çeşitli eğitim
araçları ve eğitici oyuncak temin edilerek okul yönetimine
teslim edilmiştir.

İzmir’de bulunan
seçilmiş kadın
İl Genel Meclis
üyeleri, seçilmiş
kadın Belediye
Meclis üyeleri ve
seçilmiş kadın
muhtarlar bir
Açık Oturumda
buluştu.
Seçilmeleri aşamasında ve görev yaparken yaşadıkları
zorlukları dile getirirken, daha çok kadını daha fazla görevde
görebilme dileklerini tekrarladılar.
Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 76. yılı, Konak
Halk Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı defile ve
kokteyl ile devam etti.

Okul Çocuğu Sağlık Eğitim Programı
Prof. Dr. S. Ülker Öneş
118-T Çocuk Sağlığı Komitesi Başkanı

Şişli İlköğretim Okulu’nda 15 Aralık 2010
Çarşamba günü 118-T Hisar ve Mavi Boğaziçi Lions
kulüplerinin ev sahipliğinde okul çocuğu sağlık eğitim programı
uygulanmıştır. Program dahilinde; okul çocuklarında beslenme
konusunda Doç. Dr. Muazzez Garibağaoğlu Denizhan (İstanbul
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı) ve
çocuklarda besin alerjileri konusunda Doç. Dr. Zeynep Tamay
(İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
dalı) konuşma yapmışlardır.

Anne-Çocuk Bekleme Salonu
Yegane Tanrıkulu
Caddebostan Lions Kulübü Ana hizmet aktivitesi olan Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Kardiyolojisi polikliniği anne- çocuk bekleme salonu tefrişi
yapıldı. Hastane Müdürü, Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve
Bölge başkanımızın katılımı ile açılışı gerçekleştirildi. Halen
hizmetine devam etmekte olan polikliniğe gelen hasta ve
yakınlarına da ikramlarda bulunarak açılışımızı renklendirildi.

Beceri Evi
Şahnar Boşnak
118T Beceri Kom.Bşk.

8 Aralık 2010 Tarihinde Mehmet Pisak Lisesi bahçesinde
bulunan Beceri Evi Genel Yönetmenimiz Erdinç Gökhan,
Bölge Başkanları, Komite Başkanları, Kulüp Başkanları ve
Lion’lar ile okul görevlileri ve çevre halkının katılımıyla açılışı
yapıldı. Evde düzenlenen kurslar haftanın iki günü olarak
devam etmektedir. Aktivite Elmadağ kulübü’nün desteğiyle
yapılmıştır.

Geleceğimizin Teminatı
Çocuklarımıza Sürekli Destek

Konya’dan
Anlamlı Hizmet

Mehmet Aldemir

İsa Duman artık sokağa
çıkabiliyor...

Dönem Başkanı

Bursa Horizons Lions Kulübü, 30 Aralık 2010 tarihinde
Yunus Emre İlköğretim Okulu’na akıllı tahta ve bir adet
notebook teslim etti. Kulüp, tüm derslerde kullanılabilecek
olan akıllı tahta ile öğrencilerimizi teknolojik imkanlarla
buluşturmuş olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Okul öğretmenlerinin 40 yıllık meslekte devam edeninden
yeni başlayanına kadar hepsinin ilgili olması ve tahtanın
eğitimlerin başlaması ile hemen kullanılacağını düşünmek
kulüp üyelerini mutlu etti.

Konya Merkez Lions
Kulübünün organizasyonu
ile genç İsa artık yaşıtları
gibi sokakta oynayabiliyor.
Kulübümüz, sponsorların
desteğiyle Akülü bir sakat
arabasını temin ederek 13
yaşındaki İsa’ya 28 Kasım
2010 günü armağan etti.
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‘Tut Ellerimden Bırakma, Beni Yarınlara Hazırla’
Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor...
Çanakkale Lions Kulübünün, 18 Mart İlköğretim Okulundaki
Özel Eğitim Sınıfındaki öğretilebilir zihinsel engelli 7-12
yaş grubuna yönelik olarak hazırlanan projenin çocukların
yaşam becerilerini artırmaya yönelik bir dizi seminer ve
atelye çalışmasından olan uzun soluklu proje son hızıyla
devam ediyor.
Bize son ulaşan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz...

Atık Malzemelerden Materyel Üretme… 03 Aralık 2010
Çanakkale Leo Grubu
Yönetim Kurulu üyesi
Gökçe Güzeldi ‘Atık
Malzemelerden
Materyal Üretme’
başlıklı derste,
çocuklara evde kalan
tek çorapları oyuncak
yaparak değerlendirebileceklerini öğretti.
Öğrenciler çorapların
içlerini elyaflarla
doldurarak oyuncak tırtıl yapmayı öğrendiler.

Drama Yolu ile Algı Açma Teknikleri… 10 Aralık 2010
Özel Eğitim Sınıfı ile
sürdürülen projede
konuk eğitmen
Şahine Hatipoğlu
oldu. Drama Yolu ile
algı açma tekniklerini
içeren bir ders işleyen
Hatipoğlu, öğrencilere
plastik kaşık ve atık
malzemelerden kukla yapmayı öğretti ve sonrasında kuklaları
bir konu çerçevesinde konuşturmayı öğrencilere öğretti.

Deprem Bilinci… 17 Aralık 2010
Projenin 10. hafta dersi ‘Deprem Bilinci’ idi. Konuk eğitmen
Prof. Dr. Süha Özden
öğrencilere deprem
nedir, alabileceğimiz
önlemler nelerdir,
deprem sonrası neler
yapılabilir, slaytlarla
ve uygulamalı olarak
anlattı.
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Evde Yaşam-Yatağımı Yapmayı Öğreniyorum...
20 Aralık 2010
Projenin 11. hafta
dersi ‘Evde Yaşam Yatağımı Yapmayı
Öğreniyorum’ oldu.
11. hafta konuk
eğitmeni KOLİN Otel
House Keeping Şefi
Şebnem Özgül idi.
Öğretilebilir Zihinsel
Özürlü 7-12 yaş grubuna yönelik çocuklara özel olarak
hazırlanan projenin 11. haftasında öğrencilere evlerinde ve
yaşamlarında kolaylık sağlayacak bazı beceriler verilmeye
çalışıldı.

Fotograf Çekmeyi Öğreniyorum… 24 Aralık 2010
Projenin 12.
hafta dersi
‘Fotoğraf Çekmeyi
Öğreniyorum’ oldu.
Projenin 12. hafta
konuk eğitmeni
DHA Muhabiri Burak
Gezen idi. 7-12 yaş
arası 11 Öğretilebilir
Zihinsel Öğrenciden
oluşan sınıfa fotoğraf
makinesini tutmayı, doğru odaklamayı ve denklanşöre
basmayı öğreten Burak Gezen, öğrencilere tek tek uygulama
yaptırarak birbirlerinin fotoğraflarını çektirtti.

Sürpriz Yılbaşı Partisi... 30 ARALIK 2010
18 Mart İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfında Yılbaşı
kutlaması yapıldı. Pilot sınıf ile 15 haftadır yoğun bir
şekilde ders işleyen
Çanakkale Lions
Kulübü bu sefer
2011’i karşılamak için
öğrenciler ile bir araya
geldi. Kulüp üyeleri
ve eşlerinin katkıları
ile gerçekleşen Yeni
Yıl Kutlamasında,

Üniversitenin İletişim Topluluğu üyeleri ‘Noel Baba’
canlandırması yapıp, çocuklara çeşitli oyunlar oynattılar
ve yüzlerini boyadılar. Çeşitli ikramlar ile çocuklara keyifli
dakikalar yaşatan kulüp üyeleri iyi dilekler ile kestikleri
pastanın ardından öğrencilere ve öğretmenlerine
hediyeler verdi.

Müzik Yolu ile Algı Açma... 20 Ocak 2011

Projenin 16. haftasında öğrencilere duyular ve müzik yolu
ile algı açma yöntemleri doğrultusunda bir çalışma yaptırıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alaattin Canbay ve
Müzik Bölümü öğrencileri Yeşim Yetkin, Yağmur Taşkın, ve
Murat Can Özkaya’nın rehberliğinde çeşitli müzik aletlerini
tanıyan öğrenciler, Alaattin Canbay’ın yönlendirmesi ile ‘Orf
Çalgıları’nı denediler ve seçilen çocuk parçalarına kendi ritm
duygularını kullanarak eşlik ettiler.

Öğrenciler AFM Sinemalarında... 25 Ocak 2011
Projenin 17. dersinde
çocuklar sinemadaydı.
Sınıf ortamında
yapılan derslerin
haricinde dış yaşam
ve sosyalleşmeye
yönelikte aktiviteler
de yapıldığını belirten
Çanakkale Lions
Kulübü Başkanı
Öznur Doğangün, pilot
sınıf öğrencilerinin
Çanakkale’yi
vurgulayan Eyvah
Eyvah filmini izlemek
istediklerini ve bu
doğrultuda onları
sinemaya getirdiklerini
söyledi

Engellilerin
Engellenemeyen Yükselişi... 27 Ocak 2011
18. dersin son konuk eğitmeni ÇOMÜ Basın Halkla İlişkiler
Koordinatör-lüğünden
Gökhan Bayram
oldu. ‘Engellilerin,
Engellenemeyen
Yükselişi‘ konulu
derste, engelli olup
ta, engellerini aşarak
başarı elde etmiş Türk
ve yabancı kişiler
tanıtıldı ve başarılarının
sırları paylaşıldı. Derste
görme engelli olmak,
işitme engelli olmak nedir gibi konular işlenirken, bazı duyu
kayıpları ile ilgili basit oyunlar da oynandı.

Öğrencilerin soru ve görüşleri ile ortak oldukları etkinlik
sonrası, projenin son dersi olması sebebiyle pasta kesildi.
Proje’nin II. Etabı 2. dönem, ÇOMÜ Beden Eğitimi öğrencileri
ile birlikte uygulanacak olan ‘Haydi Gel Birlikte Oynayalım’
Projenin 15. haftasında öğrenciler, ilk haftalarda verilen
isimli slogan ile başlayacak. Özel olarak seçilen uygulamalı
Diş Sağlığı Eğitimini pekiştirmek amacıyla bir Diş Kliniğine
fiziksel çalışmalar
götürdü. Öğrencilerin tek tek diş bakımlarını yapıldığı
yardımı ile ile algı
Diş Kliniği
Ziyaretinde, klinik açma ve başarıyı
kolaylaştırma
gezildi ve diş
hedefleniyor. II.etap 12
bakımı ile ilgili
aletler tanıtılarak hafta sürecek. 
diş sağlığının ne
kadar önemli
olduğu bir kez
daha vurgulandı.

Diş Polikliniği Ziyaret Edildi… 20 Ocak 2011
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Lions Quest
Şişli Belediyesi ev sahipliğinde,
Mavi Boğaziçi Lions Kulübü ve
Lions Quest komitesi tarafından
Şişli İlçesindeki 30 öğretmene
Lions Quest eğitimi verilmiştir.
Sertifikalar Bakanlık Danışmanı
Ömer Balıbey tarafından
dağıtılmıştır.

Marmaris Yalı Lions Kulübünden
Zekiye İpçi
2010-2011 Dönem Başkanı

Marmaris Yalı Lions Kulübü sosyal hizmet projeleri
kapsamında geleneksel olarak her yıl hizmet götürdüğü
Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadın mahkumlara
galoş makinası aldı. Tutuklu kaldıkları sürede hem para
kazanıp hem de zamanlarını üreterek geçirebilmeleri
için yaptıkları galoşları cezaevi yönetimi satışlarını
gercekleştirerek kazanca dönüştürecek.
Aynı galoş makinasından ilçemizdeki engelli öğrencilerin
eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezine bağışladık.
Engelli öğrencilerimiz için kurs açtık. Öğrencilerin ürettiği
galoşları kendi okulları satarak elde ettiği kazancı
öğrencilerine paylaştıracak.
Marmaris Yalı Lions kulübü 2010-2011 dönem başkanı
Zekiye İpçi, yönetim kurulu üyeleri ve Alfa Leolarla birlikte
AKUT Marmaris şubesini ziyaret ederek eğitim çalışmalarında
kullanılmak üzere projeksiyon cihazı hediye etti.

AKUT Tanıtım birimi sorumlusu 2001 yılından bu yana
Marmaris ve çevresinde arama kurtarma, eğitim faaliyetlerini
kesintisiz olarak sürdürdüklerini fakat projeksiyon cihazlarının
olmayışının eğitimlerini aksattığını bildirdiler. Bunun üzerine
Marmaris Yalı Lions kulübü ve Yalı Alpha Leolarının katkıları
ile alınan projeksiyon cihazını AKUT a bağışladılar. Sivil toplum
örgütleri arasında örnek bir yardımlaşma gösterdiler.

Çocuklara Yılbaşı Armağanları
Canan Donat
118T Korunmaya Muhtaç Çocuklar Komite Başkanı

Bizde 118 T Korunmaya Muhtaç Çocuklar Komitesi ve Rıhtım
Karaköy Aktivitesi olarak; Sevgi dolu yüreklerin katılımlarıyla,
çocuklarımızın vitrinlerde, reklamlarda görüp imrendikleri
son üretilen
mamulleriyle;
Eti, Kafkas
Şekerleme, Ülker,
Balparmak ve
Özlem Sucuk bir
telefonumuzla
bize ulaştılar ve
mamullerinden
gönderdiler.
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Soğukların başladığı Yağmurlu bir gün 19 aralık Pazar
günü Şişli Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüsümüzle 108
çocuğumuzun yaşadığı Bolluca Çocuk Köyüne doğru yola
koyulduk. Toplam 24 kişiydik. 2 nolu evimizde 30 kişilik
ikram hazırlanmıştı. Bizi karşılayan Sayın Sevim Tanık/Genel
Koordinatör, yuvamız hakkında yeni gelenlere bilgi verdi.

Mühürdar Lions Kulübünden
Sosyal Etkinlikler
Nur Debre
Kulüp Sekreteri

Mühürdar Lions kulübünun 7 üyesi 14 Ocak’ta Semiha
Şakir Huzurevini ziyaret edip evde yaptıkları kek, börek,
kurabiyeleri ve yanında getirdikleri meyve sularını ikram
ettiler. Yaşam salonunda yaşlılarla birlikte olup sohbet ettiler.
Ayrıca huzurevi yönetiminin isteği dogrultusunda çesitli
bağışlarda bulundular.
Yaslilarin bu tur etkinliklerden ne kadar memnun kaldıklarını
görüp, tekrar gelme kararı aldılar.

Üyelerimiz 21 Ocak’ta Semiha Şakir Çocuk yuvasını ziyaret
ettiler. 4-5 yaş grubu çocukların oyun saatinde yapılan bu
ziyaret, üyelere 1 saat boyunca çocuklarla birlikte oynama,
sohbet etme ve yakınlık kurma şansını verdi.

Sağlıklı Genç Nesiller için
Bilinçlendirme Konferansı
29 Aralık 2010 günü Rıhtım Karaköy Kulübü tarafından, Şişli
terakki okulları ve Bemev işbirliği ile sağlıklı genç nesiller
için gençlere yönelik ruh ve beden sağlığı ve bağımlılık
ve şiddete etkisi konularında bilinçlendirme konferansı
düzenlenmiştir. Profesör Doktor Mansur Beyazyürek’in
anlatımında gerçekleşen konferansa ilginin yüksekliği onur
vericiydi.
Konsey Başkanımız Sayın Erim Erinç Dinç, Genel
Yönetmenimiz Sayın Erdinç Gökhan, Gelecek Dönem Genel
Yönetmenimiz
Sayın Nuray
Marçak, Geçmiş
Dönem Genel
Yönetmenimiz
Uğur Okay,

Bölge Başkanımız Sayın Füsun Kantemir, Proje gurubundan
Sn. Veysi Ağma, Sevgili Üyemiz Adile Tuncer, Rana Alagöz,
Petek Atakav, Esin Yalçınmani ve bu önemli organizasyonun
ortağı olan BEMEV Başkanı Sn. Arif Serdaroğlu aktiviteye
katıldılar.
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Fethiye’de Çevre Çalışmaları
Artarak Devam Ediyor
Ayşegül Özen
Fethiye Lions Kulübü Sekreteri

Fethiye Lions Kulübümüz Fethiye’de düzenlenen Mavi Kapak
Çevre Koruma Kampanyası’nda Fethiye Belediye Başkanlığı
ve FETAV Vakfı ile yapılan çalışmada fikir öncüsü ve ortak
olarak yer aldı. 1 Kasım - 31 Aralık 2010 tarihlerinde devam
eden kampanyada ilk kapak teslimatları 24 Kasım 2010
tarihinde yapıldı. İlgili törende kulübümüzü başkanımız
Sn. Ln. Zeynep Kocasinan temsil ettiler.
Fethiye Belediye Başkanlığı toplanan her 5000 kapak için
Fethiye Engellilere 1 tekerlekli sandalye bağışlamıştır. Fethiye
Belediye Başkanlığına Kulübümüzün önerisi üzerine bu
projeyi hayata geçirdiği için yürekten teşekkür ediyoruz.

Kadın Bilicini Artırmak...
Çiğdem Adıgül
Erguvan Lions Sekreteri

Erguvan Lions’un Çekirdek Projesi kapsamında, 12 Ocak
günü Bursa, Değirmenönü’nde Emine Sait Uyar İlköğretim
okulunda kadınlarımızı bilinçlendirmek üzere eğitim verildi.
Üyelerimizden Diş doktoru Lion A. Volkan Terzioğlu ağız ve
diş sağlığıyla ilgili, Avukat Lion Gaye Kangal kadınlarımızın
hukuki hakları, Kadın Doğum Uzmanımız Lion Nevin Özsaraç
kadın hastalıkları ve Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili eğitim
verdi. Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de Başkan F.
Leyla Özen bu projeye devam ediyor.
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“Tane tane
kapak
topluyoruz,
adım adım
engelleri
aşıyoruz”
ifadesi
kampanyanın
sloganı olarak
yer aldı.
Mavi Kapak
çevre koruma
kampanyasının
Fethiye’de
uygulanması ve
yerel idareler
ile irtibat
için bizleri
teşvik eden üyemiz Sn. Ln. Mukaddes Aydemir’e, ilk kapak
teslimatını yapan Sn. Ln. Ayşegül Önder’e, ikinci katılımı
yapan Sn. Ln. Sezer Arı’ya ve onbini aşkın plastik kapak
getiren Sn.
Ln. Neriman
Seke’ye
ve tüm
üyelerimize
çevre
duyarlılıkları
için ve
katkıları ile
engellilere
sağladıkları
imkânlar için
yürekten
teşekkür
ederiz.

Gemlik Lions Toplum
Hizmetinde...
Minik Öğrencilerde Göz Sağlığı Taraması
Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yaşamlarını
sürdürmede en büyük etkenlerden biri olan görme
bozukluklarını küçük yaşlarda tesbit ederek gerekli tedavilere
en kısa sürede başlamak ve problemlerini çözerek sıkıntısız
bir şekilde yaşamlarının devam etmesini sağlamak amacıyla
Gemlik Lions Kulübü, 1-2 Aralık tarihlerinde ilçede bulunan
ilköğretim okulu 1. sınıf ve ana sınıflarında göz sağlığı
taraması yaptırdı. Esentepe Tıp Merkezi yetkilisi ve Kulüp
üyesi Sn. Dr. Anıl
Resmi ve ekibinin
yönetiminde Lale
Kemal Kılıç İlk öğretim
okulunda başlayan göz
sağlığı taraması daha
sonra sırasıyla Çınar
İÖO ve Şehit Ethem
Yaşar İÖO da okuyan
1. Sınıf öğrencilerine
de yapıldı.
İki tam gün süren tarama sırasında 525 minik öğrencinin ve
30 öğretmenin göz taramasından geçirildiği bu aktivitede
öğrencilerin miyop, hipermetrop,astigmat derecelerinin tesbiti
ve göz kayması, göz şaşılığı gibi kusurlarına bakıldı. Yapılan
sağlık taramasında 100 den fazla öğrencide göz kusuru tespit
edildi. Yüksek göz kusuru olup, ekonomik durumu iyi olmayan
öğrencilerin tedavilerinin yaptırılması için gerekli bağlantıların
ve sponsor teminin Gemlik Lions tarafından yapılması
konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Gemlik Lions Kulübü Kimsesiz Çocuklarla Birlikte
Karşılıksız hizmet etme ve toplum yararına hizmet projeleri
üretme konusunda yıllardan beri devam etmekte olan
çalışmalarına bir yenisini ekleyen Gemlik Lions Kulübü
dönemsel faaliyetlerinin devamında bu defada kimsesiz
çocuklara gitti.
20 Ekim 2010 Tarihinde,Bursa Kaplıkaya da bulunan Çocuk
Esirgeme Kurumu 0-6 Yaş Çocuk Yuvasını ziyaret eden
Gemlik Lions Kulübü üyeleri ve onların değerli aileleri
beraberinde götürdükleri çeşitli yardım malzemesi ve
hediyelerle birlikte kimsesiz çocuklarla birlikte kah gülerek
kah üzülerek anlamlı ve unutulmaz bir gün geçirdiler.
Çocuk Geliştirme Uzmanı Sayın Özge Arslan’ın çocuk yuvası
ve burada kalan çocuklar ile ilgili verdiği brifingten sonra
çocuklarla buluşuldu. 1-6 yaş arasında bulunan çocuklarla
birlikte oyunlar oynandı ve bir aile sıcaklığı ve coşkusu içinde
güzel bir zaman geçirilirken, özellikle çocuklarla toplu resim
çektirilmedi.

Kızılay’a Giysi Yardımı
Kurban bayramı öncesinde Kızılay aracılığıyla geçim sıkıntısı
içinde olan yurttaşlarımıza giysi yardımı yapıldı. Gemlik Lions
Kulübü üye eşleri tarafından düzenlenen organizasyon ile
temin edilen giysiler Kızılay’ın Gemlik Şb yetkilisine teslim
edilerek bazı yoksul vatandaşlarımızın Bayram a daha mutlu
girmesine olanak sağladı.

Küçük Öğrencilerin Atatürk’le İlk Defa Buluşmaları
Atamızın aramızdan ayrılışının 72. yılında Türk Lionsu
tarafından düzenlenen 13 Kasım Anıtkabir ziyaretine bugüne
kadar Ankara ve Anıtkabir’i hiç görmemiş Çınar İlköğretim
okulundan 12 öğrenci ve 1 öğretmen, Aykent Kolejinden 6
öğrenci 1 öğretmen ile birlikte katıldık.

Kızılay ile Ortak Aktivite
Gemlik Lions Kulübü üyeleri 8 Ekim Dünya Lions Hizmet
günü dolayısıyla Gemlik Kızılay Derneği ile ortak aktivite
olarak düzenlenen Kan Kampanyasına katılarak kan verdiler.
Lion’ların karşılıksız hizmet açılımı dahilinde düzenlenen bu
etkinlik ile Lions’un tanıtımına da katkı sağlaması yönünde
olumlu bir adım olmuştur.
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Lions’u Tanıtım ve
Mevlana’yı Anma
Programı
Fikret Aygün
Kızıltoprak Lions Kulübü Başkanı

Biz Lion’lar, Ulu Önder Atatürk’ün ilkeleri
doğrultusunda, ülkemizin ve insanımızın ihtiyaçları
çerçevesinde hizmetten hizmete koşmaktan büyük
mutluluk duymaktayız. Etkinliklerimizden biri de,
bizlere miras bırakılan kültürümüze sahip çıkmaktır.
Bu amaçla; Kızıltoprak Lions Kulübü’nün ev
sahipliğinde, 18. geleneksel “Mevlana’yı Anma
Töreni”; 22 Aralık 2010 günü, Maltepe Belediye
Başkanlığı’nın desteği ile, devlet sanatçısı Ahmet
Özhan konseri ve Semazenlerin anlamlı gösterileri
eşliğinde yapılmıştır.
”Savaşa dair ne varsa,orada yokum; sevgiye,
barışa, kardeşliğe dair ne varsa ben oradayım”
sözleri ile felsefesini ifade eden Mevlana’yı anmak
üzere, Kızıltoprak Lions Kulübü üyeleri, her yıl
halkımıza yönelik kültür hizmeti sunmaktan gurur
duymaktadır.

Kültürümüze olan duyarlılığımızı pekiştirdiğimiz ve “Lions’un
Tanıtımı”na katkı sağladığına inandığımız programımız, Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde 850 kişinin katılımı ile başarılı
bir şekilde tamamlanmıştır. Lions’un Tanıtımı, halkımıza
barkovizyon gösterimi eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

“ Gel, gel, ne olursan ol, yine gel.
Kafir, putperest, mecusi olsan, yine gel.
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gel. “

Yüce Mevlana’nın felsefesinin dünya barışına ışık tutmasını
diliyoruz.
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Kültürün Beşiği İstanbul
Maltepe Lions’tan
Sanata Destek

seyredeceğiz.
Öğrencilerimizi
yetiştirenlere ve
çocuklarımıza
teşekkür ediyorum.”
dedi.

Melih Utkan

Sunuculuğunu
ünlü oyuncu Sarp
Akkaya’nın üstlendiği
gecede Maltepe Lions
Kulübü Başkanı Melih
Utkan tarafından
Rıdvan Eyüboğlu ve
Tuzla Halil Türkkan
İlköğretim Okulu
öğretmenlerine plaket
verilmesinin ardından
öğrenciler izleyenlere
iki saatlik görsel şölen
yaşattılar.

İstanbul Maltepe Lions Kulübü Başkanı

2010 İstanbul Kültür Başkenti Konsepti kapsamında
Maltepe Belediyesi ve Maltepe Lions Kulübü
desteğiyle hazırlanan “Kültürün Beşiği İstanbul”
müzikli oyunu Tuzla Halil Türkkan İlköğretim
Okulu öğrencileri tarafından Türkan Saylan Kültür
Merkezinde sahnelendi.
Proje üzerinde aylarca çalışılarak hazırlanan
proje Avrupa 2010 Proje Kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığınca dahil edilmesi de, Maltepe Lions
isminin bir çok alanda sponsor olarak görünmesini
de sağlayarak, tiyatronun değerine değer katmıştır.
Bu kapsamda tiyatro salonunun temini, 155
öğrenci,3 idareci, 4 öğretmen ve 5 velinin
provalara geliş – gidiş organizasyonları, gıda
temini,güvenlikleri,tüm aktivitede rol alan 155
öğrencinin yöresel kıyafetlerinin özel olarak
diktirilmesi, aksesuarlarının temini ve oyunlardaki
görsel dekorların hazırlanması bizzat Maltepe Lions
Kulübünün önderliğinde karşılanmıştır.
Oyun öncesinde katkılarından dolayı Lions Türkiye
MD 118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
Rıdvan Eyüboğlu tarafından plaket takdim edilen
Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin,
yaptığı konuşmada her plaketin kendisi için bir
sürpriz olduğunu dile getirdi ve “Sizlerle aynı yolun
yolcusuyuz. Hizmet aşkı anlayışımız bizi bir araya
getiriyor. Atatürk’ün ilkelerini korumak ve kollamak,
Türkiye’nin aydınlık geleceğini sağlamak hedefimiz
el ele vermemizi sağlıyor.
Bu akşam burada bu çatı altında, yüzlerce kez
sergilenen emekleri bu kez çocuklarımızdan

Branş derslerinin
yanı sıra derste
anlattıkları Atatürk ve
Kurtuluş Savaşı’nın
altındaki değerleri, hoşgörü, paylaşma ve birbirini anlama
gibi olguları öğrencilerin kendilerinin yorumlaması için
proje geliştiren Maltepe Lions Kulübü ve öğretmenler,
155 öğrenciyle hazırladıkları müzikli oyunun tek solukta
izlenmesini başardılar. Türkiye’nin tüm yörelerine projeksiyon
tutulan oyunda Urfa’nın Sıra Gecesinden Ege’nin Zeybek’ine,
Trakya’nın Romen havasından Fırat’ın coşkun dalgalarına,
Aşuk ile Maşuk dansından Karadeniz horonuna tüm renkleri
içinde barındıran oyunda zaman zaman hüzünlü anlar
yaşandı.
Kurtuluş Savaşında kadınların mücadelesini zengin bir
canlandırmayla aktaran öğrenciler her sahnede alkış aldı.
Oyun sırasında seyircilerin sadece bir dekor sandığı çiğ köfte
tepsisini sahneden inerek Başkan Zengin’ e uzatan bir öğrenci
izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Birlik, beraberlik mesajları
içeren ve Türkiye’nin kültürel zenginliğini sergileyen oyunun
Türk bayraklı Atatürk posterinin açıldığı final sahnesinde
öğrenciler ayakta alkışlandı.
Maltepe Lions Kulübünün bu
aktivitesi 7 ayrı web sitesinden 8
binin üzerinde internet ortamında
okunmasına imkan sağlarken,
aynı zamanda 31 Ekim 2010
HABERTURK gazetesinde ve
akabinde 3 Kasım 2010 tarihinde
ÖNCE VATAN gazetelerindeki haber
ve resimleriyle binlerce kişinin
okumasına olanak sağlamıştır.
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İhtiyacı Olana
Yardım Edelim
Ayşe Kayserilioğlu
Dönem Başkanı

Ankara Köroğlu Lions Kulübü, toplanan 6 koli ikinci el giysiyi
Ankara Üniversitesi Giysi Bankasına teslim etmiştir. Bu
giysileri üniversitedeki öğrenciler ve personel, temizlikleri
ve ütüleri yapıldıktan sonra alıp giymekte ve ailelerine
götürmektedir.

Lion ve Leo’lar Elele Birlikte
Ankara Köroğlu Lions ve Leo kulüpleri, tanıtım için Başkent,
ODTÜ, Çankaya ve Bilkent üniversitelerinde stant açmışlardır.
Okullarda slâyt gösterisi, broşür ve kitaplar dağıtılmış, Gençler
Arası Değişim “GAD” programı anlatılmıştır. Gençler çok ilgi
göstermiş 300’e yakın gencin isimleri, adresleri, bölümleri,
mail adresleri alınmıştır. Daha sonrada bu öğrencilere mail
gönderilerek 11 Aralık 2010 günü Tierr’e Cafe’ye davet edilip,
bilgilendirme semineri verilmiştir. Hava koşullarının çok kötü
olması, Ankara’ya ilk karın yağması ile birlikte 25-30 genç,
katılmıştır. Onlara Eğitim Okulu Başkanımız Sayın; Ln. Danyal
Kubin, Leo’yu tanıtarak onlara bir sunum vermiştir. Geçen
Dönem Leo Başkanı Gökhan Türktan ve dönem LYÇ Başkanı
Mete Eryılmaz, yaptıkları projelerden ve toplantılardan bilgiler
vermişler, sonra Sayın 118-U Genel Yönetmenimiz
Ln. Çağatay Tiritoğlu konuşma yapmıştır.

Çocuklarımızı Mutlu Etmek
16 Aralık 2010 günü Kulüp üyeleri, Ankara Üniversitesi
Çocuk Yuvasına gittiler. Batman’daki kardeş Ana Okullarına
gönderilmek üzere 6 yaş çocuklarına üyelerin katkılarıyla,
boya kalemi, pastel, kuru boya, boyama kitabı, iç çamaşırlar,
çorap, tayt, kıyafet, eldiven, bere ve oyuncaklardan oluşan
4 – 5 koli teslim edilmiştir.
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Farkında Mısınız?
23 Aralık 2010 günü Çankaya Üniversitesinde Sivil Toplum
Kuruluşlarının (Farkında mısınız?) adlı panel düzenlemişlerdir.
Panele; Çankaya Üniversitesi Psikolojik Danışma Rehberlik
bölümünden Prof. Dr. H. Uğur Öner, Stratejik Düşünce
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Numune Hastanesi
Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, Fulbright Genel
Sekreter Yrd. Dr. Yaprak Dalat Ward, Maltepe Lions Kulübü
Üyesi Bora Yılmazyiğit ve Genel Yönetmenimiz Çağatay
Tiritoğlu konuşmacı olarak katılmışlardır. 

118T Yeni Yıl Resepsiyonu
118-T Yönetim Çevresi Eski Beşiktaş Lions
Kulübümüzün ev sahipliğinde, Altı Nokta Körler Vakfı
yararına Sanatçı Mezzo Soprano Sn. Ezgi Saydam’ın
katılımıyla 28 Aralık 2010 Salı günü Cadde Bostan
Kültür Merkezi’nde Yeni Yıl Resepsiyonu ve Konseri
düzenlendi.

Lions İlköğretim Okulu’ndan
Gaziantep’in Kurtuluşunun
Kutlama Etkinliği
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıldönümü
kutlama etkinliği sunma görevi bu yıl, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce, Lions İlköğretim Okulu’muza verilmiştir.
Okulumuz, Ticaret Odası Salonunda, büyük bir katılımın
beğeni ve coşkuyla izlediği bir program gerçekleştirmiştir.
Etkinliğe, İl protokolu, Milli eğitim mensupları, halk ve Lions
Kulüpleri üyeleri katılmıştır. Okulumuzun örnek bir okul olması
yolundaki, ilgi yardım ve katkılarımız devam etmektedir.

İstanbul’un Kağıda Yansıyan
Hazineleri Sergisi
İstanbul Yıldız Lions Kulübü, kuruluşundan bu güne kadar
açtığı çeşitli sergilerle, Geleneksel Türk Sanatlarına verdiği
önemi Akatlar Kültür Merkezinde 1 – 15 Aralık 2010 tarihleri
arasında açtığı Katıı’ sergisi ile devam ettirdi.
Bu düşünce ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
etkinlikleri kapsamında Katıı’ sanatçısı Sayın Dürdane Ünver
liderliğinde, 18 öğrencisi ile birlikte İstanbulda’ki mezar taşları
üzerindeki motiflerden oluşan bu sergiyi hayata geçirdi.
Sözlük anlamı kesmek olan KATII’, Klasik Türk Süsleme
sanatçılarında kağıt veya deri oyma olarak bilinir. Kağıt
veya deri üzerine
çizilmiş yazı veya
motifin, özel bir
keski ile oyularak,
başka bir zemine
yapıştırılması ile
oluşur. XIV. yy’dan
günümüze kadar
gelişerek ulaşmış

katıı’, eski cilt kapaklarında, albümlerde, el yazmalarında,
hat levhalarda, bahçe tasvirlerinde ve yazı çekmecelerinde
hayat bulmuştur. XVIII. yy.’da diğer tezyini sanatlarla birlikte
unutulmaya yüz tutan bu sanatı tekrar hayata geçiren ise,
merhum Ord. Prof. Dr. Suheyl Ünver olmuştur.
Sanat yönünden büyük önem arz eden mezartaşları,
İstanbuldaki açık hava müzesi konumunda olup tarihi ve
sanat yönünden göz önünde tutularak korunmaları zaruridir.
Günümüzde bu sanat dalını maalesef icra edebilen çok
azdır. Bu sanatçılardan da en doğru şekilde icra eden Sayın
Dürdane Ünverdir.
Sergiyi açmadan önce aynı gün gelen lionlara ve misafirlere
katıı’ sanatının Dünyada ve Türkiyede ki gelişimleri
konusunda örnekleriyle barkovizyon eşliğinde Sayın Ünver
tarafından bir konfereans verilerek bu sanatın tanıtımı
yapılmıştır.
Sergi ajansın çıkarmış olduğu Aralık kitapçığında ve
broşürlerinde yer almıştır. Ayrıca Mehtap TV tarafından kültür
sanat programında yer verilmiştir. Sergiye başta İstanbul
Belediyesi Kültür A.Ş. yetkilileri olmak üzre İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti koordinatörü’de katılmıştır.
Ocak - Şubat 2011
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Engeller Özür Değildir;
Engeller Başarıya Engel Değildir.
Yazan: Zeynep Kocasinan

Fethiye Lions Kulübü Kulübü Dönem Başkanı

Ortaokul yıllarımda bir Türkçe öğretmenimin verdiği
kitap beni çok etkilemişti. Kitap bir biyografiydi.
Çok küçük yaşta geçirdiği bir hastalık nedeni ile
kör ve sağır olan Helen Keller’in hayat hikâyesiydi.
Kör, sağır ve duyamadığı için konuşamayan Helen
Keller adlı kız çocuğu bakımı için görevlendirilen
öğretmeninin başarılı eğitimi ile konuşmayı,
konuşmayı öğrenmenin ötesinde ABD’deki en iyi
üniversitelerden biri olan Harvard Üniversitesi’nin
kız öğrenciler için olan bölümü Radcliffe’ i
bitirmişti. Helen Keller’in hikâyesi beni derinden
etkilemişti. Göremeyen, duyamayan ve bu nedenle
konuşamayan bir çocuğa özen gösteren, bu çocuğu
kazanmak için gayret gösteren bir öğretmen ileride
kitaplar yazacak, yabancı diller öğrenecek ve
üniversiteyi bitirip tüm dünyaya sesini duyuracak bir
kız çocuğu yetiştirmiş olmasını unutamadım. Aradan
25-26 yıl geçmiş olmasına rağmen. Beş yaşından
beri gözlük kullanıyor olmam ve ileri derecede
miyopum olması da etkendi. Ailemizde işitme
rahatsızları olması konuyu benim için oldukça gerçek
kılmıştı.
Helen Keller ve öğretmeni Anne Sullivan’ın hayat
hikâyeleri ortaokulda okuduğumda yıllarda günlerce
beni etkisi altına almıştı. İçinde muazzam bir cevher
taşıyan ama bebekken geçirdiği hastalık nedeni ile
göremeyen ve duyamayan bu çocuk, iç dünyasında
hapis kalmış olarak dünyadan geçip gidebilirdi.
Kendini hiç ifade edemeden, sessiz ve karanlık
dünyasında hapis kalabilirdi. Ama olmadı. Tam tersi
o tüm dünyaya ilham veren, ışık saçan, insanları
engelliler için çalışmaya iten işler yaptı.
Helen Keller öğretmeni ile konuşmayı öğreniyor,
sonra yabancı diller öğreniyor ve ömrü boyunca
dünyanın farklı yerlerinde konuşmalar yapıyor.
Hellen Keller’in 2010 yılında 203 ülkede hizmet
çalışmaları yapan Lions Kulüpleri için ayrı bir yeri
var. Dünyada 1 milyon 350 bin üyesi olan Lions
Kulüplerini de harekete geçirmiş Helen Keller.
1925 yılında Uluslararası Lions Kulüplerinin o
yıllardaki konvansiyon olarak adlandırılan bir büyük
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toplantısına katılıyor. Lions Kulübü üyelerine sesleniyor ve
onları görme engelliler için bir şeyler yapmaya ve “Körlerin
Şövalyesi” olmaya davet ediyor. Bu muazzam kadın Lions
Kulübü üyelerini çok etkiliyor. O günden bugüne doksan yıla
yaklaşan bir süredir Lions Kulüpleri görme engeli üzerine
çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Helen Keller’e o yıllar
önce verilmiş sözün gereği olarak devam ediyorlar. Türkiye’de
Altı Nokta Körler Vakfı’nın kurulması Lionların yaptıkları
çalışmalardan biri.
Türkiye’deki Lions Kulüplerinin engelliler için yaptıkları
hizmetleri paylaşmak isterim, bu doğru. Ancak bugün Fethiye
Lions Kulübü olarak dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu
var.
Fethiyemizde fiziksel engelliler, zihinsel engelliler, görme ve
işitme engeli ile yaşamını sürdüren çocuklara ve yetişkinlere
hizmet götürmek üzere çalışan birçok dernek ve kuruluş var.
Fethiye Belediye Başkanlığı bizimde dernek olarak destek
verdiğimiz yeni mavi kapak tekerlekli iskemle kampanyası
çevre ve fiziksel engellilere destek veriyor. Fethiyemizde
aktif olarak çalışan Altı Nokta Körler Derneği ve Fethiye
İşitme Engelliler Derneği gibi dernekler var. Fethiye Lions
Kulübümüz gibi toplumsal hizmet yapmak üzere çalışan
birçok dernek ve gönüllü kuruluş bu konuyu bilen derneklerin
çalışmalarına destek oluyor, katkıda bulunuyor.
Fakat, engelli vatandaşlarımızdan ve engelliler ile
çalışmalardan bahsederken dilimizden henüz tam olarak
çıkaramadığımız bir ifade var. Çıkarmamız gerektiğine
inandığımız bir ifade. Görme yetisini yitir mi bir kişiden
bahsederken görme özürlü ifadesini kullanıyoruz örneğin.
Zihinsel özürlü diyoruz. Bazen kör diyoruz, sağır da diyoruz.
Bu kelimeler o kişilerin fiziksel şartlarını tarif etmek için
kullandığımız kelimeler. Ancak özürlü kelimesi, bu kelimenin
taşıdığı anlam ve enerji ile, ne bize ne durumunu tarif etmek
için kullandığımız kişiye destek oluyor.
Özürlü kelimesinin anlamı için Türk Dil Kurumu’nun
sözlüğünde, 1- Özrü olan, 2- Engelli, 3- Kusuru olan, defolu,
olmak üzere üç anlam yazılı.
Özürlü kelimesini kullandığımızda, biz yukarıdaki birinci ve
üçüncü anlamı da ifade etmiş oluyoruz. Özürlü olmak, eksiği,

hatası olmak şeklinde bir anlamını taşıdığı gibi, sanki
o kelime dilimizde genelde özür dilemek ifadesi ile
kullanıldığı için, kişinin içinde bulunduğu durum için,
her nasılsa öyle olduğu için mahcup olunacak bir
şeyi olduğuna dair çağrışımlar da yapıyor.
Özürlü kelimesi kelime olarak bir insana dair
kullanıldığında söylediğimizin farkında olmadığımız
olumsuz bir şeyler söylemiş oluyoruz. Kelime
çağrışımı olarak –fark etsek de fark etmesek dezihnimize, bilinçaltımıza söylüyor ve yerleştiriyor.
Bu konuda çok duyarlı kişiler var, fakat yakın
çevremizde engelli bir kişi yoksa kelimelerin
öneminin farkında olmak kolay değil. Bir kelimenin
yarattığı etkinin farkında olmak kolay değil.
Haydi, gelin bu 3 Aralık’ta, Dünya Engelliler
Günü’nde görme, işitme engelli, fiziksel ve zihinsel
engelleriler için özürlü kelimesini kullanmayı
bırakalım. Onun yerine engelli kelimesini kullanalım.
Bir trafik kaza, bir hastalık, bir ilaç, bir ameliyat, bir iş
kazası, yaşlılığın getirdiği şikâyetler, farklı nedenlerle
doğuştan gelen şikâyetler bizi engelli bir insan
yapabilir. Bir bebek, bir çocuk, bir erişkin yaşamı
sürdürmeyi oldukça zorlaştıran bir engel ile yaşamak
zorunda kalabilir. Bu tip engellerin yaşamı engeli
olmayan bir kişiye göre zorlaştırdığının farkında
olalım. Birey olarak nasıl destek verebileceğimizi
düşünelim. Her engelli çocuğun keşfedilmeyi ve
desteklenmeyi bekleyen cevherler taşıdığının her
zaman farkında olalım. O çocuk Helen Keller gibi
dünyada milyonlarca insana ilham verebilir, ümit ışığı
olabilir.
Evet, engelli çocuklarımız için, engelli yetişkinler
için tüm yapılanlara rağmen yapılması gereken
çok şey var. Farkındayız. Tüm bir yıl boyunca
yapılması gereken şeyler var. Bu 3 Aralık’ta bizim
sizlerden ricamız sadece küçük bir adım. Dilimizi
doğru kullandıkça yapacaklarımızın da önünün
açılacağına inanarak. Lütfen engellilerden ve
engelli çalışmalarından bahsederken kullandığımız
kelimelerimize dikkat edelim. Destanlarımız bir
çocuğun yaptıkları ile ismini almasına dair hikâyeler
taşır. Kelimelerin sadece anlamları değil, getirdikleri
çağrışımlar ve duygular da büyük etkiye sahip.
Hepimizi etkileyen bir enerjiye sahip.
Hayatımızda engeller çıkabilir, engeller zorluklar
getirebilir ama engeller aşılabilir, engeller
kaldırılabilir, engeller beraberce geçilebilir.
Üzerinde tüm bir yıl çalışacağımız engelli sorunları
üzerinde bu 3 Aralık gününde paylaşım imkânını
daha çok buluyoruz. Engellilerin sorunlarına dair
farkındalıklarımızın ve katkıda bulunma arzumuzun
kalıcı olması dileklerimizle. 
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İstanbul Maltepe
Lions Kulübünün
Uluslararası Başarısı
Melih Utkan
Dönem Başkanı

Uluslararası Başkanımız Sn. Sid L. Scruggs ve 118 Y Genel
Yönetmenimiz Sn. Rıdvan Eyüboğlu’nun da hedefleri arasında
yer alan Ümit Işığı Gençlik Aktivitesi İstanbul Maltepe Lions
Kulübü, hizmetlerinin ilkini 30 Ağustos 2010 Zafer Bayramı
günü Kadıköy’de bulunan Suadiye Huzur ve Dinlenme evinde
kalan yaşlılarımız ve hastalarımızı, kulübümüzün sponsoru
olduğu, kulüp üyesi Sn. Ercüment Ülker’in de koçluğunu
yaptığı 11-15 yaş arasındaki basketbolcu gençlerimiz ve
kulüp üyelerimizle birlikte ziyaret ettik.
Ziyaretimiz de huzur evinde kalan yaşlılarımız ve hastaları
tek tek odalarında
ziyaret edilmeleri,
kendilerine
gençlerimiz
tarafından
hediyelerinin
sunulması ve en
önemlisi Zafer
bayramlarının
kutlanması
esnasındaki
seremoninin çok
farklı anlamlı geçmesi herkesi son derece duygulandırdı.
Aktiviteden ayrılış vakti geldiğinde doğrudan karşılıklı çok
duygusal anlar yaşandı.
Uluslararası başkanımız Sn. Sid. L. Scruggs ‘un göstermiş
olduğu hedef doğrultusunda yapılan bu aktivitemizi
uluslararası web sitesine de gönderildi.
Proje, 4-6 Kasım 2010 tarihinde İtalya – Bologna şehrinde
yapılan Uluslararası Lions Kulüpleri 56. Avrupa Forumunda,
1100’den fazla proje içerisinden, Ümit Işığı Hizmetleri
Kapsamında tasarlanıp, uygulanmasına, sunumuna ve
zamanında gönderilmesinde geçen zaman içerisindeki
planlama doğrultularında Örnek Proje seçilerek birinciliğe
layık görüldü.

Ümit Işığı
İstanbul Maltepe Lion Kulübü, Uluslararası Başkanımız
Sid L. Scruggs III ve 118Y Genel Yönetmeni
Sn. Rıdvan Eyüboğlu’nun kulüplerden istemiş oldugu
Ümit Işığı Aktivitelerinin üçüncüsünü de yerine getirmiş
bulunmaktadır.
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Basketbolcu
Gençlerimiz,
Cumhuriyet
Yıldızı
Gençlerimiz
ve Kulüp
Üyelerimizi
bir araya getirerek, 29 Ocak 2011 günü hep birlikte eski
maltepe kulüp üyesi ve bir dönem başkanlık yapan Sn.
Prof. Dr. Turgut Göksoy’un ortağı olduğu Pendik Bölge
Hastanesinde bir araya gelinerek açık büfe kahvaltı yapıldı.
Kahvaltı sonunda Sn.Prof.Dr. Turgut Göksoy skolyoz hastalığı
ve sağlıklı beslenme hakkında bilgiler aktardı. Skolyoz
hastalığının gençlerimizde ilk safhalarında teşhis koymanın
nasıl gözlemlenebildiğini ve neler yapılması gerektiği vede
günümüzde bu rahatsızlıkla alakalı hastanenin çalışmalarında
neler yapıldığı hakkında bilgi verildi.
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