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Çin
atasözü,
kalplerimizde
bir
yeşil ağaç tutarsak
şarkı söyleyen bir kuşun
bize gelebileceğini söyler.
Bu Lionistik yılın son birkaç
ayına geldiğimiz şu günlerde,
kesinlikle söyleyebilirim ki,
biz Lionlar milyonlarca yeşil
ağaç diktik, kalplerimiz ve
zihinlerimiz
başkalarına
karşı iyi dilekler ve inançla
dolu ve ‘şarkı söyleyen kuşlar’
güzel alanlar, daha temiz bir
hava ve toprağın korunması
kılığına bürünerek dünyanın
her köşesinde vahşi yaşamı
yumuşatıyorlar.
Diktiğimiz
ağaçlar ‘İnanıyoruz’ un gücüyle
ortaya çıktı.
1 Mart tarihi itibariyle,
bu Lionistik yıl içerisinde
6.786.015 ağaç diktik. Pek çok örnekte, diktiğimiz ağaçlar
özellikle yaşadığımız toplum için anlamlı ve dokunaklı
oldu. Örneğin, Alabama’daki Prattville Lionları kasırga
esnasında dört kişinin canını kaybettiği mobil ev parkına
250 fidan dikti. Aynı şekilde Kaliforniya’daki San Bruno
Lionları, çıkan yangın sonucunda hasar gören yaklaşık
40 evin bulunduğu kanyonda, Kaliforniya kara meşe
ağaçlarını yeniden diktiler. Lionlar ağaçları yanlızca bir
hedefe ulaşmak ya da etkileyici bir istatistiki sonuç elde
etmek için dikmiyorlar. Aynı zamanda içinde yaşadığımız
toplumun ihtiyaçlarına da yanıt veriyoruz. Hem şifa
tohumları ekiyoruz hem de sağlık ve iyilik.
Nisan, Toprak Ana Günü zamanıdır ve kuzey yarım
kürede toprak uyanarak bize ilkbaharın ihtişamını getirir.
Şimdi, küreklerimizi kapıp gezegenimizi güzelleştirme
ve iyileştirme zamanıdır. Ne kadar yapabiliriz? Bunun
cevabı kalplerinizin içindedir ve bir Lionun kalbini asla
küçümsemeyin. Hizmet misyonumuza ve birbirimize
olan inancımız, bizi eyleme sevk etmektedir. ‘İnanıyorum’,
‘İnanıyoruz’ a dönüşmüştür. Hedefimiz, tüm Lionların
kalbinde yatmaktadır. Haydi, ne kadar yükseğe
çıkabileceğimizi görelim!

Başkan Tam, Arjantin O-4 Yönetim Çevresi’nde ağaç
dikimine yardım ediyor.

Sayısız ortaklıklarımız sayesinde, dikebileceğimiz azami
miktarda ağacı dikme imkanını yakaladık. Kenya’daki
Lionlar, 1,5 milyon ağaç dikimi için Aga Khan Şirketler Ağı
ile ortaklık kurdular. Güney Hindistan’da Lionlar, yüzlerce
grubun desteği ile 3,4 milyon ağaç diktiler. Pek çok millete
ait küçük kasaba ve büyük şehirlerde Lionlar, aynı şekilde
yaşadıkları çevreyi güzelleştirebilmek için başkalarıyla
ortak çalışmalar yapıyorlar. Lionlar başkalarıyla birlikte
gürlediğinde, en yüksek sesleriyle kükrerler. Bu durum
yanlızca ağaçlar için değil, görmeye yönelik projelerimiz,
afet yardımları ve gençlik programları için de geçerlidir.
‘İnanıyoruz’, o kadar güçlü ve sağlamdır ki, başkalarını
da içine alarak onların enerjilerini ve kaynaklarını, bizim
hedeflerimize yönlendirir. Haydi başkalarına ulaşmaya
devam edelim ve Lion olmayan iyi yürekli kişilerle ortaklık
tohumları ekelim.

Wing-Kun Tam,
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı
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Miriam ve kocası saatlerce tarlada çalışırlar. Geceleri
bedenlerinin ağrısından uyuyamazlar. Hayatları çok
zordur.

“Su Hayattır ”

Lion’lar temiz su sağlayarak ölüm ve hastalıkları önlüyorlar...

Chicago Windy Lions Kulübü 2010-11 başkanı Morris
Dissandaki kuyuyu islah etme çalışmalarını izlemek için
yola çıkar. LCIF yardımı ile kulübü Mali Lionları işbirliği
ile daha temiz bir kuyu açmak ve bir pompa koymak
projesini yürütmektedir. Bu proje 1000 kişinin zor hayatını
ciddi boyutta kolaylaştıracak, ölümcül hastalıkları
önleyecektir. Daha da geliştirilirse köylüler ürünlerini
sulayıp arttırmak ve açlık ve kötü beslenmeyi de önlemek
şansına sahip olacaklardır.
Yeni kuyu pompasından su akmaya başlayınca köylüler
çoşkuyla çığlıklar attılar. 42 yaşındaki , birçok trajediyi
belgelemiş olan eski kamereman Moris göz yaşlarını
tutamadı. “Onlar için olduğu kadarıyla benim için de
hayat değiştiren bir deneyimdi. Zor bir hayatları vardı
ve herşeyin başı su’ydu . Bana “ Su yoksa hayat da yok “
diyorlardı.

Mali’deki kuyu, 2008’de kurulan
Windy Lions Kulübü’nün ilk
projelerinden biriydi.
Jay Copp,
Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

M

ali ‘nin bir köyü olan Dissan’da rüzgar uğulduyor ve kumları
uçuruyor. Kupkuru köyün kulübeleri noktacıklar gibi.. Her sabah
yüzlerce kadın yakıcı güneşin altında , rüzgarla boğuşarak 7
kilometre yürümek zorunda. Sık sık 40 derece üzerine çıkan sıcaklıkta
kadınlar kararlı biçimde köy yaşamlarının kalbi olan üstü açık kuyu ya
ulaşmak için yola düşerler. .
Bir eşek yardımı ile yılların çukurunda oluşmuş bulanım çamurlu suyu
kovalarla çekerler. Ortak bir kazanı doldurmak saatler sürer. Kadınlar
kovalarını ortak kazana daldırıp doldurur ve evlerine içme,yemek
pişirme, yıkanma ve temizlik suyu olarak taşırlar. Bu görevleri gün
boyunca bir kaç kez tekrarlanır.
Dissan kadınlarından biri , altı çocuk annesi Miriam, diğer 1000 köylü
gibi eşiyle mısır üretir, tavuk yetiştirir, basit bir kulübede yaşar ve her
gün çocuklarından birinin ölüsünü gömme korkusunu hisseder. Mali
deki birçok su kaynağı gibi Dissan’ın 30 metre kuyusu kirliliğe çok açıktır.
Malideki çocukların % 20 si beş yaşını göremeden ölür. Birçok geri kalmış
ülkede olduğu gibi su kaynaklı öldürücü hastalıklar çok yaygındır. Diare,
beş yaş altı çocukların ikinci ölüm nedenidir. Kirli su hastalıkları AIDS,
malaria ve kızamık ın toplamından daha fazla can alır.
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Mali deki kuyu, 2008 de kurulan Windy Lions Kulübünün
ilk projelerinden biriydi. Üyeler hemen bir fark yaratmak
istemişlerdi. LCIF in destek verdiği birçok kulüp de temiz
su ve hijyen konulu projeleri seçmişlerdi. Kulüpler kuyu
açıyor, su arıtma tesisleri yapıyor, hijyeni arttırıyor ve
su depoları yapıyorlar. Lionlar geleneksel fon yaratıcı
etkinlikler ile köyleri donatıyor ve hayat kalitesini
yükseltiyorlar.

Her gün milyonlarca aile suya ulaşmak için saatlerini
harcıyor , hem de temiz olmayan suya. Diare ve kirli
sunun ürettiği diğer hastalıklar öldürmediği zaman da
çocukların gelişmesini olumsuz etkiliyor.
Durum kuşkusuz iyileştirilebilir. 2008 Konvansiyonunda
konuşmacı olan Boston Universitesinden Adil Najam,
çevre üzerine çalışmaları nedeniyle 2007 Nobel ödülünü Al
Gore ile paylaştı. Najam’ın ana söylemi insanların temiz su
sorununu anlamamaları. “ İklim bir enerji sorunuymuş gibi
konuşuyoruz, oysa iklim bir su sorunu olacak. “ “ Geleceğin
konusu SU. İklim deyince enerjiyi ve arabaların ne kadar
benzin tükettiğini düşünüyoruz. Oysa iklim değişiminin
etkisini düşündüğümüzde knuşulacak konuların çoğu su
hakkında “
Birçok sivil çatışmalar ve ülkeler arası savaşlar kirli suyun
öldürdüğünden çok daha az insane öldürüyor. “ Bir
uluslararası işlişkiler profesörü olarak silah için ne yapılır
bilemiyorum “ “ Ama bir çevrre profesörü olarak musluğu
ne yapabileceğimi biliyorum. Dünyada o musluktan çıkan
su için birşeyler yapabilecek olan Lionlar var. O musluk
hemen bugün, burada hayat kurtarabilir. “

Lion’lar Eylemde
İsveçli Jan Hult and Mats Bucht , yeni kuyu açılacağı
gün İsveç den Tanzanyadaki Melela Köyüne gidiyorlar.
Tanzanya daki köyün yerel yöneticileri Martın o son
gününü tatil ilan ediyorlar. Okullar kapanıyor. Köylüler
şarkılar söyleyip dansediyorlar.. Belediye Başkanı Fatma
Mwassa kurdeleyi kesiyor ve pompayı çalıştırıyor. Akan
suyu sevinçle İsveçlilere ve 8000 köylü birbirlerine sıçratıyor.
İsveç District 101-S lionlarının bu projesi iki yıl sürüyor ve

Küresel Kriz
Koşulsuz temiz suya ulaşmak ABD,Kanada gibi ülkelerde
musluğu çevirmeye bağlı. Gelişmekte olan ülkelerded
ise durum başka. Neredeyse 1 milyar kişi , dünyadaki
insanların sekizde biri, temiz sudan mahrum. Temiz su
eksikliği hayat kalitelerini de bozuyor. Bir Amerikalının
beş dakika duşta harcadığı su, gelişmekte olan
ülkelerdeki bir kişinin tüm günlük suyu. Öte yandan kirli
su sorunu çok daha fazla. Yılda 3.5 milyon kişi su ilişkili
hastalıklardan ölüyor. Dünya hastahanelerinin yarısı
temiz ve güvenli su bulamadığı için hasta olanlarla dolu.

Dissanda ki eski kuyudan su almak –
su çoğu kez kirli
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• Güney Afrika Durbanville Lions Kulübü okula septic
tank takıp kanalizasyonu problemini çözüyor
• District 324 E4 Hindistan Lionları “Hayat için Çiğ
damlaları “ projesi ile okullara ve yetimhanelere bio-sand
arıtma tesisleri ve filtreler takıyorlar.
• Tayland da Chiangmai Wiangping and Chiangmai
Sriwichai Lions kulüpleri Bann Nambowluang da yer alrı
sularını değerlendiriyorlar.

Gelişmekte olan ülkeler genelde kirli olan su
kaynaklarına sahiptir. Bir çocuk Bangladesh Dhaka da
nehtin 10 metre üzerindeki yoldan suya gidiyor. Bir kız
çocuk nehirden su alıyor.

yaklaşık 60 000 dolar tutuyor. 80 metre derinlikteki kuyu
saatte 10 000 litre pompalıyor. “ Hult’a gore su kalitesi
İsveç standartlarına uygun. Lionlar gelmeden once en
yakın su kaynağı köye 5 kilometre uzaktaki köyde , el
pompası ile su çekilen bir kuyuydu.

İsveç Lionları 10’u kadın olmak
üzere 11 köylüyü kuyu ve pompa
bakımı için eğitiyorlar.
Birkaç yıl içindeki su projelerinin %50 sinden fazlası bakım
yapılamadığı için kullanılamaz hale geliyor. Köylüler
bakım için eğitilmiyorlar. İsveç Lionları 10 u kadın olmak
üzere 11 köylüyü kuyu ve pompa bakımı için eğitiyorlar.
Köylülerin gururunu arttırmak için de Lionlar kuyu
çevresinin temizlenmesinde, kuyunun kazılmasında ve
sistemin kurulmasında köylülerin yer almasını istiyorlar.
Lionlar aynı zamanda yoksulluğun doğurabileceği
durumlara karşı da önlem alıyorlar. Kabloların, metal
aksamların çalınması, kuyu sisteminin sabote edilmesi
gibi risklere karşı kuyunun çevresini yüksek bir duvarla
çeviriyor, kilitli çelik kapılara elektrik sistemi takıyor ve
hatta alarm sistemleri ve ışıklandırma sağlıyorlar.
Dünyada yüzlerce Lion temiz suya ulaşmak ve hijyen için
hizmet veriyor.
• Nijeryada Lagos Ikorodu Lions Kulübü 10,000 kişi için
kuyu açıyor
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Gamarjoba
Kutaisi Merhaba
Kutaisi
İzmir Buca Lions Kulübü
Gürcistan’ın Kutaisi Lions
Kulübü ile ikizleşti.

• Arjantinde Bella Vista Lionları kırsal kesimde kuyuları
onarıyorlar .

Ayhan Seyfeli, 2011-12 Dönemi Buca Lions Kulübü Başkanı
Zeynep Kocasinan, 118-R Uluslararası Anlayış, İkizleşme ve İşbirliği Komitesi Başkanı

• Dominik Cumhuriyetinde Santo Domingo El Million
Lionları kapı kapı dolaşıp hijyen bilinçlendirmesi
yapıyorlar.

zmir Buca Lions Kulübü Gürcistan ‘ın Kutaisi şehrinde
Kutaisi Lions Kulübü ile 21 kasım 2011 tarihinde
ikizleşme töreni yaparak Lions ‘un amaçlarından
‘Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve
geliştirmek’ ilkesini gerçekleştirdiler.

• İnglitere Durham City Lions Kulübü Tanzania da 4
kuyuyu temizlemek için binlece dolar bağışlıyor.
• Mary Pearce,Durhanm Lions Kulüp sekreteri 2006
da kanserden ölen komşusu Dorothy adına eşi Jim’in
başlattığı Tanzanya da temiz su projesinin de sekreterliğini
yapıyor.
* Pearce yeni kuyuları control etmek için köye gidiyor.
Çocuklar ve velileri o köye girerken muz yaprakları ile
şarkı ve danslarla onu karşılıyorlar. “ Bu çoşkulu kadınların
elinden okul müdürü kurtardı” diyor Pearce.

İ

İzmir Buca Lions Kulübü’nün 2011-2012 Dönemi Başkanı
Sayın Ayhan Seyfeli ile Kutaisi Lions Kulübü’nün Dönem
Başkanı Sayın Kakhaberi Gvantseladze uzun bir süre gerek
internet gerekse telefon ile görüşmüşler, kulüplerinin
çalışmalarını ve projelerini paylaşmışlar. Kutaisi Lions
Kulübü bir yıllık bir Lions kulübü. Ancak Lions Quest gibi
bi çok projeyi de ciddi olarak ele alan çalışkan bir kulüp.
Gece İstanbul’dan kalkan uçağımız Tiflis’e indiğinde
Kutaisi şehrine götürmek üzere aracımız bizi bekliyordu.
Kısa bir dinlenmeden sonra Kutaisi Lions Kulübü’nün
üyelerini eşliğinde şehir turumuz başladı. Kutaisi çok
köklü ve eski bir şehir. Gürcistan’ın ikinci büyük şehri.
Tiflis’in kozmopolit yapısına nazaran Kutaisi ağırlıklı
olarak Gürcülerin yaşadığı bir şehir.
Zaman zaman Türkiye’nin yirmi otuz yıl önceki halini
hatırlatan yapıları ve şartları ile gelişmekte olan bir ülke
görüntüsü veriyor Gürcistan. Ülkenin henüz tamamen
kurtulamadığı savaş rüzgarları nedeni ile halen Tiflis’te
olan meclisin Kutaisi’ye taşınması planlanıyormuş. Şehir
turumuz sonrası Kutaisi Lions Kulübü’nün bizi ağırladığı
öğlen yemeğinde Gürcistan’a özgü yemekleri tatma
şansına kavuştuk. Büyük cam şişelerde ikram edilen
şeftali ve nane gibi doğal meyveli ve aromalı sodaları da
çok lezzetliydi. Peynirli börekleri Hachapuri, bir nevi iri
mantı olarak tarif edebileceğim Hinkali tanıdık gelen ama
Gürcistan’a özgü farklılıklar taşıyan yemeklerden.

mensubu, dernek ve vakıfların üst düzey temsilcileri ve
hatta bir Gürcü milletvekili de hazır bulundu.
Türkiye’den, MD118 Konsey Başkanı Sayın Yaşar Ateşoğlu,
Konsey Başkan 1. Yardımcısı Sayın Necdet Akman ile
eşi Gülşen Akman, Genel Yönetmenimiz Sayın Ahmet
Aşır Geçmiş dönem Genel Yönetmenlerimizden Sayın
Aydın Nalbantoğlu ile eşi Vildan Nalbantoğlu ve Nurgün
Özkaplan, İkizleşme Komite Başkanımız Sayın Zeynep
Kocasinan, Lions Enstitüsü MD Eğitmeni Sayın Nural
Budin, Buca Lions Kulübü Başkanı Sayın Ayhan Seyfeli,
Buca Lions Kulübü üyeleri Sayın Feriha Öner, Duygu Özay
hazır bulundular.
Kutaisi Lions Kulübü’nün Dönem Başkanı Sayın Kakhaberi
Gvantseladze İkizleşme Töreni öncesi Gürcistan
Televizyonu kanalı ile hem katılan Lions dışı konuklara ve
Gürcistan halkına Lions hakkında bilgi veren bir konuşma
yaptı. İkizleşme Töreni’nde İzmir Buca Lions Kulübü adına
Dönem Başkanı Sayın Ayhan Seyfeli’de bir konuşma
yaparak bu ikizleşmeden duydukları memnuniyeti ve
iki kulüp arasındaki irtibatın devamı ve ortak aktiviteler
geliştirilmesi konusunda gayret göstereceklerini ifade
ettiler.

Öğle yemeğinden önce Kutaisi Lions Kulübü üyeleri bizi
Kutaisi şehrinin dışındaki Gelati Manastırı’na götürdüler.
Bu manastırın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer
aldığını ise Türkiye’ye döndükten sonra öğrendik.
İkizleşme Törei Yönetmenliğini Sayın Necdet Akman’ın
yaptı. Toplantıda Gürcistan Televizyonu ve birçok basın
Lion Türkçe • Ocak - Şubat 2012

5

Bahar Sosyal
Hizmet
Merkezi
Bu Yıl 168
Kursiyere
Kucak Açıyor
Levent Eğitimci,

Süheyla Kurtuluş,

2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

“

Bahar Sosyal Hizmet Merkezi”, Başbakanlık Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
Kadıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’nın desteği ile Bahar Lions Kulübü
Derneği’nin Bostancı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan
bir toplum merkezidir.

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü Yerel Girişimlerin 4. bileşeni; ‘’Sosyal Altyapı
ve Hizmet Merkezlerinin Kuruluş ve Geliştirilmesi’’
kapsamında hazırlanmış bir projedir.
Merkezin amacı Fikirtepe ve Dumlupınar mahallelerinde
yaşayan genç kız ve kadınların faydalanacağı, istihdama
yönelik eğitim faaliyetlerini, kırsal bölgelerden göç yolu
ile beldeye yerleşen nüfusun kent hayatına uyumunu ve
beldenin eğitim(okuma-yazma kursları dahil) ve gelir
seviyesini yükseltecek olan faaliyetlerin organizasyonunu
sağlayan ve mahallede yaşayan kadınların biraraya
gelebileceği sosyal bir ortam kurmaktır.
14 Mart 2011 tarihinde açılan merkezde 108 kursiyer
15 Temmuz 2011 de eğitimlerini tamamlamışlardır. 14
kursiyer cilt bakımı ve manikür-pedikür sınıflarından
sertifikalarını alarak işe yerleştirilmişlerdir.
20 Eylül 2011 yeni eğitim yılına 168 kursiyer ile başlamıştır.
Merkezde ;
1. Bilgisayar (2 Sınıf)
2. Okuma-Yazma 1. Kademe (3 Sınıf)
3. Okuma-Yazma 2. Kademe (1 Sınıf)
4. Cilt Bakımı ve Makyaj Teknikleri
5. Manikür Pedikür
6. Kuaför
7. Mefruşat (El Nakışı, Makine Nakışı, Kurdele Nakışı, Ev
Dekorasyon Dikişleri)
8. Ana Sınıfı (Anneler derste iken 3-6 yaş arası çocukların
eğitimi)
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118T
Yönetim
Çevremizde
Kültür ve
Sanat
118-T Yönetim Çevresi, Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı

Sümer Ergelen, AYKÜ
olmak üzere Fikirtepe, Dumlupınar mahallelerinde ikamet
eden genç kız ve kadınlarımıza hizmet vermektedir.
Anadolu’nun çeşitli illerinden göç yolu ile beldeye
yerleşen kursiyerlerin %70’inin geçici işlerde çalışan her ay
muntazam gelirleri olmayan, %30’unun ise asgari ücretle
çalışan geçim sıkıntısı çeken ailelerdir.
Kendilerinin eğitimlerinin yanında, sosyalleşmelerini
sağlamaya çalışıp kıyafet, erzak ve yakacak yardımlarında
bulunuyoruz. Kadıköy Kaymakamlığı ile örnek bir çalışma
içerisindeyiz.
Kaymakamlık çok zor durumda olan ailelere nakit para
ve yakacak yardımında bulunuyor. Aile ortamı gibi
olan merkezimizde kadınlarımız çok mutlu olduklarını
söylüyorlar. Doğum günlerini kutluyoruz. Cumhuriyet
Bayramını anasınıfındaki öğrencilerimizin söylediği şiir ve
şarkılarla kutladık. 10 Kasım’da Atamızı şiirlerle andık,
saygı duruşunda bulunduk. Yılbaşı partisi düzenledik.
Evlerinden başka hiçbir yere gitmeyen kadınlarımızın
gönüllerince eğlenince motivasyonlarının yükseldiğini ve
çok mutlu olduklarını gözlemledik.

2011

-2012 Hizmet Döneminde, 118T Yönetim Çevremiz ’de her ay
gerçekleştirdiğimiz
etkinliklerle
Lionlar ve dostlarımız ile olan birlikteliğimizi keyifle
sürdürmekteyiz. Bizler için çoktan hoş bir anıya dönüşmüş
olan kültür gezilerimiz, söyleşi ya da konserlerimiz ile
dostluklarımız çoğalıyor, mutluluğumuz artıyor.
Bu güzel zamanlarımızı Lions ailemizle paylaşmak isteriz.
Bir turizm firmasının rehberliğinde gittiğimiz Üsküdar
Yaşam Gezisinde eski Üsküdar vakur ve dingin, yeni
Üsküdar günlük telaşe içinde karşıladı bizi. Osmanlı
İstanbul’unun sur dışında gelişen ilk karakteristik yerleşim
yeri olan Üsküdar’da Osmanlı eserlerini kucakladık.
Bir memnuniyet fotoğrafı çektirdik arkasından. Kasımda
Ata’mızı ziyaret ettikten sonra, başka bir geçmiş zaman
arayışında, Beypazarı’nda buluşmak üzere sözleştik.
13 Kasım 2011 de Tarihi İpek Yolu üzerinde, binlerce yıllık
geçmişe sahip olan Beypazarı’na gittik. Beypazarı, Selçuklu
ve Osmanlı mimari tarzında tarihi evleri ve eserleri, el
sanatları, lezzetli yemekleri ve harika doğasıyla zevk ve
incelik dolu bir ilçeydi. Ankara-Beypazarı yolu boyunca
İç Anadolu’nun sakin doğasını seyrettik. Beypazarı
kahvehanelerinde çayımızı yudumlarken havada asılı,
eskiden kalma huzuru doldurduk ruhlarımıza.

Bir başka ay Çekül Vakfı’nda sürdü dostlarla birlikteliğimiz.
Mimar Sinan’ın binaları, camileri, köprü ve su kemerleri ile
ilgili bir sunumu dinledik. Gaziantep’te bulunan eserlerin
fotoğraflarından oluşmuş sergiyi gezdik. Eserlerin
muhteşemliği karşısında bir kez daha hayranlıkla dolduk.
O gün aramızda bulunan değerli sanatçımız ve Lion
Tülay Öktem’den exlibriz konusunda bir söyleşinin sözünü
aldık. Hemen bir toplantı düzenleyerek, birçoğumuzun
bilmediği bu sanat hakkında konuştuk.
Daha sonra Burçin Bendegül’ü konuk ettik.
Kahve Kültürü Kolleksiyoner’i Burçin Bey’in sohbetini
dinledik. Kahveyi şekerli tercih edenler, daha lezzetli
bir kahve için pudra şekeri kullanabilirlermiş; böyle
söyledi Burçin Bey. Paylaşmış olalım bu sırrı değerli
okuyucularımızla.
Biz değerli Lions dostlarımızla güzel zamanlar planlamak
ve hoş sedalar bırakmak üzere yola çıktık. Tarih ve kültür
hazinelerimize yolculuklar, gelenek ve göreneklerimizi
simgeleyen ayrıntılar, bizi birbirimize daha çok bağlayacak
nüanslar sunmak mutluluğu ile hizmet dönemimize
devam ediyoruz. Aramıza tüm dostlarımızı bekleriz.

Lion Türkçe • Ocak - Şubat 2012
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Yaşama
Dokunmak

Ankara Maltepe
Leo Kulübünden
Arzu Melek Demirel,
2011 - 12 Dönemi Kulüp Başkanı

Şeniz Başaran,
Yeni Taksim Lions Kulübü 2011-2012 Dönem Başkanı

İstanbul Yeni Taksim Lions Kulübü Van Depremimdem
sonra yeni bir yaklaşımla değişik bir projeye imza attı. Bu
projeyi sizlerle paylaşıyoruz...

V

an depremi yıkıp geçti. Yaşama tutunabilen birçok kişi
ortalığa savruldu. Ülkemizin ve dünyanın duyarlılığı
yardım için seferber oldu.

Bu yazı Yeni Taksim Lions Kulübümüz ’ün bu duyarlılığa
katkılarını takdim etmektedir. Depremden sonra bazı
aileler diğer şehirlerdeki tanıdık ve akrabalarının yanına
göç ettiler. Bir sitede bahçıvanlık yapan Nimet Bozkurt 17
kişilik ailesiyle yaşarken birden akraba akınına uğradı. 2 göz
gecekondusuna 52 kişi sığındı. Kulübümüz bu insanların
yaşamına dokunmayı “Van Depremine Yardım” biçimi
olarak benimsedi.

Babalara ve okulu bırakıp çalışmak zorunda olan büyük
çocuklara iş bulduk. Küçük çocukların eğitim ihtiyaçları
için organize olduk. Onları okullara yerleştirdik. İkinci Van
depreminde doğmuş olan bebeğin göbeği iltihaplı idi.
Tedavisini yaptırdık.
Beşinci aileyi de bir eve yerleştirmek için çalışıyoruz. Hala
çok ihtiyaç var. En büyük istekleri sürekli bir işlerinin olması.
Harcanan emeğin ve ayrılan zamanın dışında, yapılan
yardımların maddi ölçülebilirliği 40,000 TL nin üzerindedir.
Birkaç ay önce kendilerine göre kurulu düzenleri, evleri, işleri
vardı. Çocukları okula gidiyordu.
Bir arkadaşımın evinde bahçıvanlık yapan Nimet’in
akrabası 40 kişi, depremden sonra, neredeyse bir köy
halinde Nimet’in gönlüne sığınmak zorunda kalmışlardı.
Lions hizmetimizle onların yaşama tutunmaları için köprü
olduk.

23

Ekim 2011 tarihinde, Saray Çocuk Esirgeme
Kurumu Sevgi Evleri Çocuklarına bayram
yemeği veren Ankara Maltepe LEO Kulübü
gerçekleştirdikleri sosyal hizmet etkinliği ile hem hizmet
ettiler hem deneyim kazandılar. Sevgi evleri çocukları
ile bir günlerini geçiren kulüp üyeleri unutulmayacak
anılar kazandılar aynı zamanda tüm kardeşlerimize
unutulmayacak anlar, mutluluklar kazandırdılar.
20 Kasım 2011 tarihinde Memlik köyü ağaçlandırma
etkinliğine katılan kulübümüz burada da Maltepe LEO
ağacının dikimini hep birlikte gerçekleştirdiler.
12 Aralık 2011 akşamı 27. yılını deviren Ankara
Maltepe LEO Kulübü tüm hızıyla çalışmalarını başarıyla

sürdürmekte. 27. yıllarını Sponsor LIONS Kulüpleri Ankara
Maltepe LIONS Kulübü ile ortak toplantı yaparak kutlayan
Ankara Maltepe LEO Kulübü yılların verdiği gurur ve
mutlulukla tüm anılarını bu gecede paylaştılar.
17 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Gelirini
Mithat Enç Görme Engelliler okulundaki görme engelli
kardeşlerimizin ziyareti ve sosyal gelişimlerine aktarılacak
olan “3. LEO CARNAVAL - JAZZ IN LEO” etkinliğiyle, HAYAL
Kahvesinde tüm misafirlerine muhteşem bir organizasyon
yaşattılar. JAZZ parçalarının bütün gece doyuma ulaştığı
gecede Ankara Maltepe LEO Kulübü üyesi LEO Cemre
AKÇAM’da muhteşem bir konser sergiledi. Soğuk kış
günlerinde yazdan esintiyi tüm misafirlerine keyifle
yaşattılar.

Heybeliada Lions
Kulübü’nden

Hepsi yapılanı takdir ediyor. Tok gözlüler. Her şeylerinin
tamam olduğunu hiç eksikleri olmadığını söylüyorlar. Bize,
Van kedili çay tabakları armağan ettiler… Kendileri için çok
değerli çay tabakları. Bu yardım ve hizmetlerde emeği geçen
katkılarını esirgemeyen Lion olan ve olmayan dostlarıma
çok teşekkür ediyorum.
Lionlar için bir kişinin yaşamında yaratılan farklılık bile
önemlidir. Biz çok sayıda insanın yaşamında farklılık ve
gelişmeler sağladık. Sağlamaya da devam edeceğiz...
Ramazan Bozkurt’un ailesi. 11 Kişiler.
6-17 yaş arası 7 çocukları var. Babaanne
onarla birlikte. Ramazan İnşaat işçisi.

Selma Ersoy,
2011-12 Dönemi Kulip Başkanı

Nimet’in durumunu fark edince hemen seferber olduk. Dört
ayrı daire tuttuk. Beşinci daireyi hazırlıyoruz. Gecekonduya
sığınan dört aileyi bu evlere yerleştirdik. Hiçbir şeyleri
yoktu, üzerlerindeki kıyafetleri ile gelmişlerdi. Bir eve her
şey lazımdı. Ev eşyasından giysiye, yiyecekten temizlik
malzemesine kadar. Temin ettik. İstanbul’da onlara kucak
açan aileye de yardım ediyorduk.
Yakacak ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması için
gerekli işlemleri yaptırdık. Valiliğe ve muhtarlığa kayıtlarını
yaptırdık. Çocuklarını okullara yazdırdık. Kitap ve kırtasiye
malzemelerini temin ettik.
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H

eybeliada Lions Kulübü, Ocak ayında, Heybeliada
Anadolu Lisesi’nin eksikliklerinin giderilmesi
amacıyla, Eylül ayında bağışladığı Atatürk
kitaplığına ilave olarak, okulun konferans salonuna da
ek bir kitaplık ile kitaplar armağan etti. Ayrıca, Atatürk
köşesinin düzenlendiği okulun bahçesinde bulunan Atatürk
büstüne de ilaveler yapıldı. Okula yüz adet de antibakteriyel
el temizleme jeli bağışlandı.

Öte yandan, Global Hizmet Projesi çerçevesinde, desteğe
ihtiyaç duyan ailelere 650’şer TL maddi yardım sağlandı.

Tayyip Şahin’in ailesi. 10 kişiler. Bebek ikinci Van
depreminde doğmuş. Tayyip inşaat işçisi. İş arıyor.
Lion Türkçe • Ocak - Şubat 2012
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Adana 5 Ocak
Lions’tan

Lions Ataevi
Hizmete Girdi

İ

nsana yatırım adına gerçekleştirilen, çok amaçlı
kullanım alanlarına sahip Ataevi, Ataşehir
Kayışdağı’nda açıldı.

Meslek sahibi olamayan kişilerin, çağın getirdiği
değişime uygun bir anlayışla nitelikli ve donanımlı
olarak yetiştirilmesini, onlara mesleki formasyon
kazandırılmasını, işsizliğin azaltılmasını hedefleyerek
hazırlanan Lions Ataevi Projesi, istihdam imkanı olan
yerlere yetiştirdiği kişileri yerleştirmeyi amaçlıyor.

Tijen Şar,
5 Ocak Lions Kulübü Başkanı

U

luslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı WingKun Tam’ın, “Ekim ayında görme engelliler için bir
gününüzü ayırın” şeklindeki mesajı doğrultusunda,
5 Ocak Lions Kulübü, Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler
İlköğretim Okulu’nun birtakım eksikliklerini giderdi. Bir
kısmı yatılı olan yüz öğrenci kapasiteli okulun geniş bir
bahçesi olduğundan dolayı iki ayrı bölüme çeşme yaptıran
Kulüp, aynı zamanda anasınıfının tefrişini de yaptı. Okulun
100 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Aktivite basında da
geniş yer buldu.

Projede, en fazla göç alan şehir olan İstanbul ve yeni
yerleşim bölgeleriyle Ataşehir İlçesi, bu hizmeti uygulamak
için en uygun yer olarak belirlenerek Ataşehir Belediye’siyle
işbirliğine gidildi. Kısa süre içinde, Ataşehir Belediyesi ve
İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri, Ataevi’nin tüm
tefrişini tamamlayarak, üç katlı binayı hizmete hazır
hale getirdiler. Mesleki eğitimlerin verileceği dersliklerden
başka, bölge halkının toplumsal eğitimi için seminerlerin
gerçekleştirileceği yüz kişilik salon, sergi salonları, eğitime
gelen hanımların çocuklarını da bırakabilecekleri oyun
odası ve çocuk bahçesi de unutulmadı.
Açılış kurdelesini Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi
ve Lions Anadolu Yakası Federasyon Başkanı Leman
Taşkın’ın birlikte kestiği Ataevi’nin açılışında, projeyi

Kulübümüz ayrıca, 24 Kasım Öğretmenler günü
münasebetiyle Adana Huzurevindeki emekli öğretmenlere
yemek verdi.

İzmir Aksoy Lions
Kulübü’nün Verimli
Çalışmaları

Van depremini takiben Adana Çukurova Belediyesi’nin
başlattığı kampanyaya geniş destek verilerek katılınmıştır.

Caddebostan Sahil
Lions Kulübü’nden

C

addebostan Sahil Lions Kulübü’nün sponsorluğunda,
sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen,
şizofren hastalarının hayata tutunmalarını sağlamak
ve toplumun şizofren hastalığına dikkatinin çekilmesi
amacıyla, 23 Kasım gecesi, sadece hastalardan oluşan
koronun vermiş olduğu konsere çok sayıda vatandaş katıldı.
Caddebostan Sahil Lions Kulübü’nün Atatürk’ü Anma
Programı çerçevesinde hazırladığı İstek Vakfı salonunda
gerçekleştirilen gecede, Atatürk’ün cumhuriyetin ilanından
sonra yaptığı danslar canlı performansla sergilendi. Halk
ozanı Ali Güven, Atatürk şiirlerini ve bestelediği türküleri
okudu. Gecede, Güntürk, Ata’mızın dünya genelinde saygıyla
ve hayranlıkla anıldığını anlatarak az bilinen yönlerine de
dikkat çekti.

10

baştan sona yöneten Komite Başkanı Nihat Şen, ekibiyle
birlikte hazır bulundu. Yöre halkının büyük ilgi gösterdiği
açılışta, Belediye Başkanı İlgezdi, “Ataşehir’in iki ayrı
yüzü var. Çok lüks yerleşimlerin haricinde, bir odada
sekiz kişi yatan aileler de mevcut. Belediyemiz tabii ki
yardımlarına devam ediyor ancak Lions’un desteği de bizi
yüreklendirecek.” dedi. Lionlar’ın görevinin insana hizmet
olduğunu vurgulayan 118-Y Genel Yönetmeni Leman
Taşkın ise, her zaman yerel yöneticilerin yanında olmaktan
ve hizmet etmekten onur duyacaklarını ifade etti.

Zehra Oluk,
İzmir Aksoy Lions Kulübü Başkanı

İ

zmir Aksoy Lions Kulübü, ihtiyaç sahibi kişilere gıda
yardımında bulunurken, iş imkanı bulamayanlar için de
kolları sıvadı.

Uluslararası Başkan Wing-Kun Tam’ın 2011-12 Dönemi
çalışma programında öncelikli olarak belirlediği
temalardan biri olan açlıkla mücadele ile ilgili olarak, İzmir
Aksoy Lions Kulübü’nün burs verdiği on iki öğrencinin de
aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi kişilere gıda yardımı
yapıldı.
Öte yandan, doğu illerinde yaşayan, maddi olanakları
kısıtlı ve derslerinde başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin
görme olanağı bulamadıkları tarihi ve doğal güzellikleri
tanıtmak amacıyla Kulüp, bu dönemde de doğu illerinden

gelen öğrencilere yönelik ev sahipliği yaptı.
Lions’un değişmeyen sloganı “Hizmet Ediyoruz” diyerek
eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili birçok çalışmada bulunan
İzmir Aksoy Lions Kulübü, gerçekleştirdiği dershane
ziyaretleri ile de ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit etti. Ege
Rekor Dershanesi ve TARPAZ - Tariş Üzüm Pazarlama A.Ş.’nin
28 Ocak’ta katkı ve katılım sağladığı dershane ziyaretinde,
Lions’un tanıtımı yapıldı.
Ayrıca, İzmir ili genelinde, iş imkanı bulamayan kişilerin
meslek edindirme kursları ile eğitim almalarını sağlamayı
amaçlayan İzmir Aksoy, bu kişilere istihdam yaratıp
geçimlerini sağlayacak düzeye gelmelerinde katkı
sağlamayı da çalışmaları arasına ekledi.
Lion Türkçe • Ocak - Şubat 2012
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“ Velilerden yüzlerce teşekkür mektubu alıyoruz. “diyor
ÇocukGöz programı Başkan yardımcısı Beckfield, “Bu
mektupları sergiliyoruz ve yeni bir okula tanıtıma
gideceğimiz zaman beraberimizde götürüyoruz.
Geçen yıl Lionların taramaları çocukların % 10 unun göz
tedavisi gerektirdiğini göstermiş. ÇocukGöz Programı
Kolorado Lionlarının en popular aktivitelerinden. Eyaletin
120 kulününün 89 u ve 550 Lion programa katılıyor.
Program üye kazanmaya da destek oluyor.

Çocuk Göz Programı
Lions Göz Taramaları Görme’yi Koruyor

Jay Copp,
Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

Y

aklaşık 15 yıldır Kolorado okul çocuklarının göz taramalarını yapan
Jack Beckfield anlatıyor: “ Kırmızı noktaya bakmalarını istiyoruz,
Rudolf’un kırmızı burunlu bir geyik olduğunu anlatıyoruz. Bu
ilgilerini çekiyor “
Eşi Lion Sharon Beckfield da çoğunlukla tarama çalışmalarına katlıyor.
“Biz bir takım olarak çalışıyoruz, bazen eşim çocukların saçlarını
gözlerinin önünden kaldırıyor, bazen başlarını düzeltiyor” diyor 75
yaşındaki Beckfield.
Kolorado Lionları okul öncesi çocukları sakinleştirmek ve göz
taramalarını yapmakta hayli deneyimli. ÇocukGöz programı 1999 da
başlamış. Son yıl Lionlar yaklaşık 31 000 çocuğu taramışlar.
Dijital tarayıcılar uzak ve yakın görme bozukluklarını, göz tembelliğini,
eşit olmayan kırılmaları ve şaşılığı teşhis edebiliyor. Tedavi edilmezse
görme bozuklukları çocuğun öğrenmesini ve gelişimini etkiliyor, hatta
zaman içinde körlüğe bile neden olabiliyor.
“Amerika Körlüğü Önle” programına gore Amerika’da her 20 okul öncesi
çocuktan birinin, önlem alınmazsa kalıcı körlüğe yol açacak bir görme
sorunu var. Göz tembelliği teşhisi konmuş vakaların yarısı, tedavinin
artık çok etkin olamayacağı 5 yaşından sonra farkedilmişler.
Kıyaslama şansı olmayan ve kendini ifade edemiyen çocuklar görme
sorunlarını söyleyemezler. Lionların taramaları çocuklardan sözlü
ifadeler gerektirmiyor. Test sonuçları genelde problemden habersiz
velileri şoka uğratıyor ve önlem almaya yöneltiyor.
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Lionların 54 tarayıcıları var, maliyeti 5,500 dolar . Tarama
çok kolay, 15 dakika ile yarım saat arası sürüyor. Durango
Lions Kulübünden Mary Richards “Çocuklarla çok
eğleniyoruz, Çok kolay,mesafeyi doğru oluşturmak gerek
ekran ile çocuğun gözü arasında 40 cm olmalı. ”diyor

2001 de LCIF Çocuk Göz programını
geliştirmek için Kolorado Lionlarına
$200,000 bağış vermiş.
2001 de LCIF Çocuk Göz programını geliştirmek için
Kolorado Lionlarına $200,000 bağış vermiş. LCIF in 17
eyalette ve Taiwan da verdiği bağışlarla 1 milyon çocuk
taramadan geçmiş.
Mişigan Lionları 2004 de başlamışlar ve 1735 taramada
30 000 çocuğu taramışlar. Başka eyaletlerdeki Lionlarla
birlikte Mişigan Lionları da foto tarama kameralarından
dijital makinelere geçmişler. Daha once veliler test
sonuçlarını haftalar sonra posta ile alırken, şimdi
sonuçları hemen aktarılmakta. Lionlar gerekirse velileri
çocuklarını göz doktoruna götürmeye teşvik edecek
ortam ve zamanı bulmaktaymış.

gözünde bir problem olduğuna dair en ufak bir fikri
yokmuş. Uzman gözün arkasında bir tümör görmüş. O
gün ameliyata alınmış ve körlüğü önlenmiş.
Indiana da ise ÇocukGöz Programı 2003 den bu yana 70
000 çocuğu taramış, Indiana Üniversitesi Oftalmoloji ve
İndiana Göz Bankası ile işbirliği içinde çalışıyorlar.
Tipik olarak, Lionların göz tarama programları LCIF fonları
ile başlıyor .Missuri’de öyle olmuş. Missuri Lionları 1995
den bu yana215 000 den fazla çocuk taranmış, sadece bu
yıl 40 000 çocuk taramayı hedefliyorlar. New York Lionları
2008 de başlamış ve 13 000 çocuk taramış, Maryland
Lionları 2003 den bu yana 44 300 çocuk taramışlar.
Tennesee de 248 clubs Lionları 1997 den beri Vanderbilt
çocuk hastahanesi ile işbirliği içinde 360,000 çocuk
taramışlar. at Vanderbilt University to form the Tennessee
Lions Eye Center. Louisiana Lionları ise 2001 den beri
nerdeyse 180,000 çocuğa ulaşmışlar. Her yıl 80 kulüpten
225-300 Lion gönüllü olmakta.
Iowa’da ise başlangıçta Iowa Üniversitesi Oftalmoloji
Departmanı işbirliği ile 2000 Mayısından beri Lionlar
220,886 çocuk taramışlar. Yaklaşık 150 kulüpten 400
katılmışlar.
Tennesee de Lions göz taramasını LCIF fonları ile başlatan
Tammy Johnson şimdi yeni başlayan Florida Lions larının
ÇocukGöz Programını yönetiyor. Bir öte incelemesi gereği
görülen çocukların % 75 inin gerçekten bir göz uzmanına
ihtiyacı olduğu, bunların da % 91 inin görme bozukluğu
olduğu belirlenmiş.

Program yakın zamanda Michigan Toplum Sağlığı
Müdürlüğünce onaylanmış ve tarama sonuçlarını
bu birim takip etmeyi üstlenmiş.Mişigan ÇocukGöz
programının tıbbi yöneticisi ,Üniversitede professor olan
Dr. Jack Baker, “Bir çocuğun gözünü taramak ve velisine
çocuğun ciddi göz incelemesine ihtiyacı olduğunu
söylemek, eğer çocuk göz doktorunca muayene edilmez
ise bir şeye yaramaz” diyor.
1960 dan beri Lion olan Bill Kowalski taramaların
önemine şahit. Beş yıl once iki yaşında bir kız çocuğunun
gözünü taramış, bir hemşire olan annesinin çocuğunun

Kolorado Durango Lions
Kulübü tarama ve testlerde
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Lionların Son Ödülü
Yılmaz Özdil’e

İ

stanbul Anadolu Yakası Lions Kulüplerinden
Altıyol Lions Kulübü Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil’e,
Uluslararası Ödül olan Melvin Jones Ödülü Verdiler.

Uluslararası Lions Kulüpleri, dünyanın en büyük sivil
toplum örgütleridir. Melvin Jones adında bir fikir adamı
tarafından “Yardıma eğilmedikçe kimse dik duramazdır”
felsefesinden doğmuştur. Din dil, ırk ve siyaset amacı
gözetmeyen bu kuruluş, sadece insanlığa hizmet için
faaliyet göstermektedir.
“Melvin Jones Dostu” Ödülleri, Lions Kulüpleri Kurucusu
Melvin Jones’un adını taşıyan, Lions’un en prestijli ve
en değerli ödülüdür. Lions’a ve İnsanlığa Hizmeti geçen,
Toplumda iz bırakan, ilkeli ve örnek kişilere verilen bir
ödüldür Melvin Jones.

Altıyol Lions Kulübü Başkanı Tuğsal Gürtuna, ödülün veriliş
nedeni olarak: Yılmaz Özdil’in, Atatürk ilke ve Değerlerine
olan bağlılığı, Cumhuriyete ve Laik düzene inancı ve basın
yaşamındaki ilkeli ve dik duruşu olarak gösteriyor. Ayrıca, “Biz
Lionlar, düşünce tarzımızla, yaşantılarımız ve inandığımız
değerlerle toplumun her kesimine örnek olmalıyız. Yılmaz
Özdil de her bakımdan Atatürk Türkiye’sine ve çağdaş
türk toplumuna örnek bir insandır. Onun gibi bir değere
hepimizin sahip çıkması gerekmektedir.” diyerek devam
etmiştir. En son olarak Sayın Yılmaz Özdil’e “Türkiye’ye
karşılıksız hizmet aşkınızın bir ömür boyu sürmesini ve
bundan sonraki yaşamınızın daha büyük başarılarla
geçmesini diliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırmıştır. Ödül
törenine Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu Genel
Yönetmeni Leman Taşkın, Genel Yönetmen Vekili Ercüment
Yüceler, Altıyol Lions Kulübü Başkanı Tuğsal Gürtuna ve çok
sayıda dernek üyesi katılmışlardır.

Sedat Sözer,

İlk olarak, Zübeyde Hanım Kabri’ni ziyaret eden öğrenciler,
daha sonra Latife Hanım Köşkü’ne geçti. Karşıyaka
Belediyesi tarafından kamulaştırılarak müze haline getirilen
köşke hayran kalan öğrencilerle velileri, özellikle balmumu
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Çölyak Paneli
Cağaloğlu İki Lions Kulübü, uzun süreli projelerinden biri
olan çölyak hastalığının bilgilendirilmesi çerçevesinde,
Cağaloğlu Kulübü ile ortaklaşa olarak, 17 Aralık’ta Çölyak
Derneği ve Kurucusu olduğu 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür
Vakfı’nda (YEKÜV) okuyan burslu öğrencilerine, çölyak
hastalığı hakkında bir panel verdi. Çölyakla Yaşam
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi konuşmacı Kuvvet Tanrıver,
yüz kişiden birinde görülebilen ve kalp krizi, kanser gibi
birçok hastalıkla karıştırılabilen, teşhis konduğunda ise,
tedavisinin zor olmadığı bu hastalık hakkında, katılım
gösteren tüm konukları aydınlattı.

Baltalimanı Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde okuyan
depremzede otuz kız öğrenci, sömestr tatillerini geçirmek
üzere Van’a gönderildi. Van’a gönderilen öğrencilerin, gidiş
ve dönüş biletleri, Göz Nurunu Koruma Vakfı’nın destekleri
ile temin edildi. Sarıyer Belediyesi Dinlenme Tesisleri’nde
ikamet eden öğrencilerin havayollarına ulaşımına Sarıyer
Belediyesi destek verdi. Öğrencilere, içinde bere, atkı,
eldiven, yelek, külotlu çorap, atlet ve iç çamaşırı bulunan
birer hediye paketi, Cağaloğlu İki Lions Kulübü’nden Aysen

Karşıyaka Yalı Lions Kulübü Başkanı

K

Latife Baştuğ, PDG

Depremzede Öğrenciler Yarıyıl Tatili İçin Van’a
Gönderildi

Vanlı Öğrenciler
Karşıyaka’yı Gezdi

arşıyaka Yalı Lions Kulübü, “Hayatta Güzellikler
Yaşamak Mümkün” sloganı ile başlattığı proje
kapsamında, Vanlı öğrencilere, aileleriyle birlikte,
Karşıyaka’yı gezdirdi. Van’da evlerinin yıkılmasından
sonra Foça’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sosyal
tesislerde kalan, yaklaşık iki aydır kaldıkları tesisten dışarı
çıkmayan öğrenciler tiyatro izledi, müze gezdi, Bostanlı’da
pizza yedi.

Cağaloğlu
İki Lions
Kulübü’nden

heykellerinden çok etkilendiklerini söyledi. Daha sonra,
Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde, Karşıyaka Belediyesi Çocuk
Tiyatrosu’nu izleyen öğrenciler oyunu çok beğendiklerini
söyledi. Tiyatrodan sonra, otobüsle Karşıyaka’nın değişik
yerlerini gezen öğrenciler, son olarak Bostanlı’da Paprica
Cafe’de mola verdi.
Karşıyaka Yalı Lions Kulübü’ne teşekkür eden öğrenciler, “
İki aydır en güzel günümüzü geçirdik. İzmir’e geldik, ancak
İzmir’i görmemiştik. Bu gezide hem moral bulduk, hem de
çok farklı yerleri görme imkanı yakaladık. Karşıyaka çok
güzel bir yermiş.” diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kiper, Esin Arda, Cağaloğlu Lions Kulübü’nden Mehmet
Üner ve Engin Gürpınar’ın katkıları ile sunuldu.

Cağaloğlu İki Lions Kulübü Pul Sergileri
Nuriser Aktolga, Cağaloğlu İki Lions Kulübü Başkanı
Cağaloğlu İki Lions Kulübü, Kasım ve Mart aylarında iki
filateli etkinliği düzenledi.
Atatürk pullarından oluşan ilk sergi olan I. Atatürk Pul
Sergisi, 9 Kasım’da Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray
Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Gökhan Berker’in
açtığı ve Cağaloğlu İki Lions Kulübü tarafından düzenlenen
sergide unutulmaya yüz tutmuş bir hobi olan filateli,
ziyaretçiler ve genç kuşaklarla buluştu. Ziyaretçiler, sergi
kapsamında Cumhuriyet tarihi boyunca basılmış Atatürk
pullarını yakından görme fırsatı buldu. Galatasaray’da
Eski Postane Binası’nda gerçekleşen serginin afişi, sergi
süresince tam bir hafta postane kapısında asılı durarak
Lions’u ve sergiyi duyurdu. PTT’den alınan özel izinle Filateli
Derneği ile ortak yapılan aktivitede, sadece o güne özel ilk
gün zarfı, damgası, posta kartı çıkartıldı.
Türk Filateli Derneği ile ortaklaşa düzenlenen, 8 Mart
Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir araya getirerek
hazırlanan ikinci sergi ise, Cağaloğlu Basın Müzesi’nde
gerçekleştirildi. Turistlerin ve halkın çok ilgi gösterdiği
sergide, Osmanlı’dan bu yana kadınlar ile ilgili pullar
ve geçmişte basılmış tıp konulu pullar ile Türkiye’de eşi
olmadığı düşünülen tüm dünyadan toplanmış Lions pulları
koleksiyonu çok ilgi çekti. Ziyaretçiler, sergi kapsamında,
kadın ve tıp konulu birçok pulla buluşarak tarihin
derinliklerine daldı.
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Bu meşakkatli yolculuk, ayak yaralarına, bacak ve eklem
ağrılarına, bağırsak yaralanmalarına ve değişik tıbbi
sorunlara yol açar. İşte tam burada, Lionlar devreye
girer. Jodhpur Marudhara Lions Kulübü, bir sağlık çadırı
kurarak, Lion olan doktorların hastalıkları tedavi etmesini
sağlamaktadır. Doktorların arasında cerrahi, ortopedi ve
jinekoloji uzmanları bulunmaktadır.

Bir ‘Paul’, öğrencilere
güvenli su sağlıyor.

Lion’lar Heryerde...

Öğrenciler tekrar öğreniyor.
Lionlara teşekkürler.

Almanya’daki Lionlar ayrıca, Kyber Pakhtunkwa
Eyaleti’ndeki altı kız okulunda, 3240 öğrenciye temiz
su sağlamıştır. Kirli sel suları, su borularının kontamine
olmasına yol açmıştır. Bu nedenle Lionlar, her bir
okula ‘Paul’ ( taşınabilir hayat kurtarıcı su ünitesi)
yerleştirmişlerdir. Kolaylık açısından, filtreler elektriksel
ya da kimyasal eklentilere ihtiyaç göstermemekte ve
kolera, tifüs ve dizanteri gibi hastalıklardan koruma
sağlamaktadır.

Yorgun Hacılar Destek Buldu

Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü

Alman Lionlarından Pakistan’a Yardım

Hindistan’da her yıl düzenlenen Ramdevra Şenliği’nde,
hem Hindular hem de Müslümanlar tarafından saygı
gösterilen ve 15. yüzyılda yaşamış olan azizlerden Papa
Ramdev’in yaşamı kutlanır. Binlerce hayranı, bazıları
yüzlerce kilometreyi yalın ayak yürüyerek, onun onuruna
inşa edilmiş olan tapınağa yürür.

Geçtiğimiz yıl doktorlar, akut ishal rahatsızlığına
yakalanan 35 yaşındaki bir kadını iyileştirmek üzere
seferber oldular. Bir kulüp başkanı ve pediyatri doktoru
olan Dr. Sanjeey ‘ Nabız atışları çok zayıflamış ve cildi
soğuk, nemli bir hale gelmişti. Tam bir periferal şok
geçirmekteydi. Onun hayatını kurtararak tam anlamıyla
doyum hissi yaşadık’ demiştir.
Kulüp ayrıca geçici, sakinleştirici ferahlama sağlayabilmek
için 50 kişiye yetecek kadar tuzlu su küveti hazırlamıştır.
Makine mühendisi olan bir Lion, küvetleri kurmuştur.
Ayrıca elektrik mühendisi olan bir Lion da, aynı anda 80
cep telefonuna hizmet edebilecek bir yükleme panelini
denetlemiştir. Lionlar bunun dışında güvenli içecek su,
bedava ilaç ve hatta mahalli şarkılar çalan bir bando dahi
tedarik etmişlerdir.

Dağda Yangın; Kalpler Hizmet Ateşiyle Yanıyor

2010 yılında Pakistan’ın kuzey batısını harap eden bir çok ciddi sel felaketi,
yaşamları yok etti, okulları yıktı ve su kaynaklarının mikroplanmasına
yol açtı. Sel felaketinden etkilenenlere tonlarca gıda ve ilaç malzemesi
yollanmasının ardından, Almanya’daki Lionlar, okulların yeniden inşa
edilmesi ve temiz su elde edilmesi konusunda çalışmaya koyuldular.
Alman Lionlar, beş kasabada, altı tane ilk ve orta okulu yeniden inşa
ederek döşediler. Okullardan ikisi kızlar için, diğerleri erkekler içindi.
Yeniden inşa sırasında kütüphaneler ve fen laboratuarları da ele alındı.
Lionlar, yardım çalışmaları esnasında Christoffel-Blindenmission (CBM)
ile işbirliği yaptılar. Yeniden yapılandırılan okulları gezen CBM’den
Solveig Koch, okulların hayati önem taşıdığını, çünkü onların ‘ yoksulluk
ve köktencilikten bir kaçış yolu’ olduğunu belirterek ‘ Devlet okullarında
bir eksiklik olduğunda, çocuklar genellikle radikal ögelerin etkisi altına
giriyorlar. Bu nedenle okulların yapımı, barışın gelmesine yardımcı
olmaktadır ’ demiştir.
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Lionlar ve diğerleri Kasamatsu
Yama’da ağaç dikiyor.

Dindar hayranlar, uzun bir yolculuğun
ardından ayaklarını ıslatıyorlar.

Japonya’da Saijö yakınlarında küçük bir dağ olan yeşil
deniz Kasamatsu Yama, 2008’in sıcak, kuru bir yazında
dikkatsizce atılan bir sigara izmariti sonucunda yangına
yakalandı. Alevler en sonunda, yağmur tarafından
söndürüldü, ancak o ana kadar ciddi anlamda zarar
ortaya çıktı. Orada yaşayan halkın ‘ anavatan dağı’ olarak
adlandırdıkları tepe, kül yığınına döndü.
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Imabari Higashi Lions Kulübü’nün 53 üyesi işe koyuldu.
Özel bir eğitim okulu, atlet spor kulübü ve benzeri yerlerden
bir Erkek İzci takımı oluşturdular. 150 gönüllü, sevgili
dağlarını yeşil ününe kavuşturabilmek için çalışmaya
başladı. Geçen Dönem Başkanı Ryuichi Nagano ‘ Birçok
grup oluşturduk. Bu tecrübeyi paylaşarak, herkes ortak
bir dağımızı koruma duygusu kazandı ‘ dedi.

İspanya’da Gelir Elde Etmenin Yeni Yolu
İspanya kıyılarında küçük bir tatil kasabası olan TeuladaMoraira’da, güneş her gün parlamaktadır. Kalabalık
turistler ve çoğu emekli olmuş yerliler kumsala akın
ederek son moda cep kitaplarını okurlar. Bu nedenle
Lionlar, ayda iki kez kitap sergisi açarlar. Dört yıl içerisinde
20.000 kitap satmışlardır ki, bunların bir kısmı düşünceli
müşteriler tarafından okunduktan sonra defalarca geri
getirilmiş kitaplardır.

Kulüp üyelerinin çoğu doctor, avukat ve pilot gibi
profesyonel emeklilerden oluşmaktadır. Bir kısmı
İngiltere’den gelmiştir.

Lionlar Orman Koruyor
Yürüyüş yapanlar ve piknikçiler İsviçre’nin Rotiholz bei
Arni’sindeki doğal patika manzarasından müthiş keyif
alırlar. Worblental Lionları, korunun temiz ve güvenli
kalmasını sağlarlar. Her yaz ateş çukurlarını temizler,
tahta bankları onarır, bilgilendirici işaretler asar ve hatta
teleferiğin güvenliğini bile kontrol ederler.

ATIKLARIN GERİ
DÖNÜŞÜMÜ

Teulada-Moraira Lions Kulübü’nün halkla ilişkiler
komitesi başkanı Peter Johnson ‘ Bu, bizim için çok
güzel bir gelir kaynağıdır ve yıl boyunca popülaritesini
korumaktadır’ demiştir.
Kulübe bağışlanan kitaplar 1 euro‘ya ( yaklaşık 1.40
dolar) satılmaktadır. Kulübün stoğunda 5000 kitap
bulunmaktadır.
Elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi,
gözlük, tıbbi malzeme ve çocuk parkı ekipmanı
alınmaktadır. Kulüp ayrıca rehber köpek, kanser destek
grubu, kadın sığınma evi ve benzeri konularda da destek
sağlamaktadır.

Lionlar bir sonraki eğlence zamanı için
koruyu hazır hale getiriyor.

Geçen dönem başkanı Markus Lädrach ‘ Günlük görevim
son derece zeka gerektiricidir. Bu durum, mesafe katetmek
için toplumun yararına yapılan fiziksel işlerle hoş bir
değişimdir’ demiştir.
Kulüp ilk olarak patikayı 1996’dan 98’e kadar, yerli halk ve
Orman Müdürlüğü’nün yardımı ile oluşturmuştur.
Patika, eğlencenin ve sporun ötesinde faydalar
sağlamakta; sürdürülebilirlik konusunda dersler de
vermektedir. Patika üzerindeki bowling lobut oyunu,
ağaçların kısmi olarak biçilmesiyle elde edilen faydaları,
ustaca gözler önüne sermektedir. Korudaki afişler,
bölgedeki ağaçların, ormanın kendisini yenileyebilmesi
için nasıl tedbirli bir şekilde kesilerek nakledildiğini
göstermektedir.

Müşteriler Lionların kitap sergisine göz atıyor.
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Kütüphane Yapımı
Bilal Vardarlı,
Yeditepe/Çamlıca Lions Kulübü Sekreteri

Y

editepe Çamlıca Lions Kulübü olarak; Erenköy
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na kulübümüz üyesi Lion
Nasuh Sayın’ın eşi Betül Sayın’ın himayeleriyle, kendi
yazdığı ve temin ettiği birinci sınıf kağıda basılı 2780 TL
değerinde 295 adet kitap bağışlanmıştır.

Geleneksel
Mevlana’yı Anma
Töreni Türkan
Saylan Kültür
Merkezinde yapıldı
Kadirhan Güngör,
Geçmiş Dönem Başkanı

M

evlana’nın 738. Vuslat Yıldönümü Maltepe
Türkan Saylan Kültür Merkezinde Devlet
sanatçısı Ahmet Özhan Konseri ve Sema
Gösterisi İle Anıldı.

Çınar Lions’tan
Anlamlı Hizmet

İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüplerinden Kızıltoprak
Lions Kulübü, Mevlana’nın 738. Vuslat yıldönümünde bir
anma töreni düzenledi.
Kızıltoprak Lions Kulübünün önderliğinde bu yıl 19. kez
yapılan geleneksel Mevlana’yı anma töreni, Maltepe
Belediye Başkanlığı’nın desteği ile Maltepe Türkan Saylan
Kültür Merkezinde 23 Aralık 2011 Cuma günü İstanbul’daki
vatandaşlarımıza bir Kültür hizmeti olarak sunuldu.

Gülten Özgün,
Çınar Lions Kulübü

İ

Saat 20,30 ’da Devlet Sanatçımız Ahmet Özhan’ın Türk
Tasavvuf Müziği konseri ile başlayan tören Sema gösterisi
ile tamamlandı.
118 Y Genel Yönetmeni Sn. Leman Taşkın, PID Prof. Dr. Hayri
Ülgen, Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Selva Ülgen, PCC İnal
Aydınoğlu, PCC Metin Taşkent, Yıldız Taşkent, CHP İstanbul
Millet Vekili Kadir Gökmen Öğüş ile ailesi nin katılımlarıyla
onurlanan Kızıltoprak Lions Kulübü, Lion dostlarımız ile
çevre halkının yoğun ilgisinden ve tören sonrasındaki övgü
dolu teşekkür mesajlarını tüm Lion ‘larla paylaşmanın
gurunu yaşamaktadır..

Lions Korosunun
Kozzy’de Unutulmaz
Konseri

stanbul Çınar Lions Kulübü, Kanarya İlköğretim
Okulunda Özel Eğitim Alt Sınıfı yaptı. Kulübümüzün
dönem ana aktivitelerinden birisi olan ana sınıfı
projesinin açılışında duygu dolu anlar yaşandı... Kulüp
üyeleri, “o gün Lion olmanın mutluluğunu bir kez daha
yaşadık...” diyerek duygularını belirttiler. Açılışa kalabalık
bir Lion grubu ile veliler, okul görevlileri ve öğrenciler
katıldı. Çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin gözlerindeki
mutluluk çok şeye değerdi. Emeği geçen herkese
teşekkürler...

Esma Soyaltınlı (Bayraktar),
Dergi, Bülten, Medya Komitesi Başkanı

Şişhane Lions’tan
Giysi Yardımı

Ş

işhane Lions Kulübü, bir gönüllünün ördüğü yetmiş
adet bebek kıyafetleri ile bir başka gönüllüden temin
ettiği ikinci el giysileri, Samsun’daki çocuk yuvalarına ve
köylerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
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G

eçtiğimiz günlerde, Anadolu Yakası Lions
Federasyonu’nun kendi bünyesinde oluşturduğu,
tamamen Lionlar’dan oluşan 55 kişilik koro Kozzy
Alışveriş ve Kültür Merkezi’nde konser verdi. Üç ay boyunca
konsere hazırlanan koro, sanat müziğinin en sevilen
eserlerini icra etti.
Dünyaca ünlü Kanun ustası ve besteci Halil Karaduman’ın
üç aylık bir çalışmayla bu konsere hazırladığı koro,
performanslarıyla salondaki 500 dinleyiciye unutulmaz
bir gece yaşattı. Türk sanat müziğinin en güzel örneklerini,
kusursuz bir biçimde sunan koro hareketli şarkılarda ise
alkış tutarak alışılmış koro görüntüsünün dışına çıkarak
hem eğlenip, hem eğlendirdiler.
Radyo Alaturka’nın güzel ve tecrübeli sunucusu Tuğba
Saraçlar’ın sunduğu gecede Genel Yönetmen Yardımcısı

Ercüment Yüceler korist olarak koroda eser icra etmenin
dışında, solo bir şarkı da söyledi. Kusursuz okuduğu
eser ve davudi sesiyle herkesi hayran bıraktı. Hemen
hemen hepsinin şarkılara eşlik ettiği görüldü. 118 Y Genel
Yönetmeni Ln. Leman Taşkın konser boyunca yerinden
şarkılara eşlik ederken, ikinci bölümde sahneye çıkarak
koroda yer aldı.
Sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği
organizasyonda, Lions camiasının önde gelen isimleri de
yer aldılar. Barkovizyonda Lions’un tanıtımının gösterildiği
gecede en çok dikkat çeken hizmet, Lions Anadolu Yakası
Yönetim Çevresi’nin Kayışdağ’da yaptırdığı, yakında açılışı
yapılacak olan Ata Evi Projesi oldu. Eğitim, spor, kültür ve
sanat faaliyetlerinin yapılacağı Ata Evi’nin çok yakında
faaliyete geçeceği ve ihtiyaç duyan herkese hizmet vermeye
başlayacağı bildirildi.
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Bekir Coşkun
Lion’larla

Kitap Bağışı

Kamil Karakoç,
Hisar Lions Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı

27

Aralık 2011 günü, Çukurca, Gazi Çiftliği,
Güzeltepe Lions Kulüpleri ile Gazi Çiftliği Leo
Kulübü‘nün ortaklaşa düzenledikleri ve Hisar
Lions Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı geceye “Yaşadığımız
Türkiye” konulu sunumu ile Gazeteci Yazar Bekir Coşkun
konuk oldu.
Geceye eşiyle birlikte katılan Bekir Coşkun, soru-yanıt
diyaloğunda geçen esprili ve düşündürücü nitelikteki
sunumuyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Gecenin sonunda Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı Erdem
Baylan, Bekir Coşkun’a, Milli Piyango İş Okulu zihinsel
engelli öğrencilerinin yaptığı Atatürk portresini hediye etti.

Ç

anakkale Lions ve Leo Kulüpleri’nin ortaklaşa
gerçekleştirdikleri kitap kampanyası sona erdi.
Toplanan 2000 kitap, 12 Aralık’ta yapılan törenle
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kütüphanesine
hibe edildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sedat Laçiner, üniversite kütüphanesinin bölgenin
en büyüğü olması yolundaki çalışmalara verilen destek
ve katkıdan dolayı teşekkür ederek Kulüp Başkanı Tülay
Güzel’e teşekkür belgesini verdi.

Küçük Bilal

Diyabet Eğitim
Ünitesi Açıldı
Tülin Koçoğlu,

İnci Metya,

ALDİVAK Başkanı

AB Hibe Projeleri Komite Başkanı

M

Çankaya Yıldız’da, diyabet eğitim ünitesi açıldı.

anisa Spil Lions Kulübü, Manisa’nın Dağ Köyünde
beş Yaşındaki doğuştan duyma ve konuşma engelli
Bilal’e 2,5 saat süren başarılı bir ameliyatla cihaz
yerleştirilmesini sağladı. İzmir Bozyaka Hastanesinden Op.
Dr Levent Olgun tarafından yapılan başarılı operasyonun
değeri elli bin Tl’dir. Bilal artık konuşma eğitimi alarak
normal okula gidebilecek. Engelli Dünyadan engelsiz
hayata Lions sayesinde geçebildi. Destek veren herkese
teşekkürler...

Y

apımı bitmekte olan sağlık merkezinin diyabet eğitim
ünitesi, Genel Yönetmen Hüsamettin Ocak tarafından
27 Aralık’ta hizmete açıldı. Projenin gerçekleşmesinde
katkıları bulunan CHP Adana Milletvekili Osman Faruk
Logoğlu’nun da katıldığı açılış töreni, Emek Lions
Kulübü’nün hazırladığı ve geliri ALDİVAK Şeker Çocuklar’a
aktarılacak olan Atatürk resimleri sergisi ile renklendi.

Maçka Lions’un
Vefa Gecesi
Murat Akatay,

Tülin Koçoğlu,

Geçmiş Dönem Başkanı

Ayvalı Lions Kulüp Sekreteri

M

açka Lions’un “Kurucularımızı Anma ve Vefa
Gecemiz” adlı organizasyonu, Genel Yönetmen
Nuray Marçak ve Harbiye Lions Kulübü üyeleri
ile birlikte elli beş Lion ve konuğun katılımıyla 9 Ocak’ta
Taksim Hotel Feronya’da gerçekleştirildi.

G

ecede, Lions’un kurucusu Melvin Jones, Türkiye’de
Lions’un kuruluşunda önderlik yapan Fahrettin
Kerim Gökay, Maçka Lions’un kurucusu Orhan Ersek
ve ebediyete intikal etmiş üyeler anıldı.
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Ayvalı Lions
Kulübünden
Gülten Kösemen İlköğretim Okulu ana sınıfları açıldı.

A

nkara Valiliği ile Ayvalı Lions Kulübü arasında
imzalanan protokol çerçevesinde, Gülten Kösemen
İlköğretim Okulu’ndaki iki derslik ana sınıfı haline
getirildi. Hisar, Kocatepe, Maltepe Lions Kulüpleri ile Anka
Seramik, Çankaya Belediyesi, Prefi-Prefabrik Yapı, Zerrin
Tatman, Tomris Akgün, Lion Haldun Özbilgin ve Lion Bora
Yılmazyiğit’in katkıları ile yapılan ana sınıfları, 15 Kasım’da
düzenlenen açılış töreni ile teslim edildi.
Lion Türkçe • Ocak - Şubat 2012
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Bostancı Atatürk
İlköğretim Okulu’na
Kütüphane ve Resim
Atölyesi

Mersin
Çamlıbel
Lions
Kulübü’nden

Hüsne Merter,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

Şenay Turan,

İ

Geçmiş Dönem Başkanı

stanbul Ulus Lions Kulübü Ana Projesi olan Bostancı
Atatürk İlköğretim Okulu’nda Kütüphane ve Resim
Atölyesi oluşturulmasını gerçekleştirdi. 18 Ocak
2012 Perşembe günü Yönetim Çevremiz ve Kulübümüz
üyelerinin katılımı ile açılışları yapıldı.

K

ulübümüz her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Haftası münasebetiyle Atatürk
Anıtına çelek koydu. Bunun yanısıra son aylarda
gerçekleştirilen aktiviteler aşağıda verilmiştir.

Bu projenin gerçekleştirilmesinde Kermes ve tiyatro
gibi fon yaratıcı aktivitelerden gelen gelirin yanı sıra;
Kütüphane için üyemiz Ln. Sümer Ergene’nin ablası Nevhiz
Kıvılcım ve Resim Atölyesi için de PCC Ln. Oya Sebük’ün eşi
Yalçın Sebük adına yapmış oldukları bağışlar destek oldu.
Ayrıca SEV Okulları Kütüphane ’ye 900 kitap ve Resim
Atölyesine de malzeme bağışında bulundu. Öğrencileri
öğretmenleriyle birlikte açılış törenine katıldılar. Bu
dönem de eğitime destek için geleneksel aktivitemizi
gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz.

Başarılı Bir Göz Ameliyatı
Körlük derecesinde görme bozukluğu olan Bahar, başarılı bir
ameliyatla sağlığına kavuştu. Rahatsızlığının “keratokonus”
olduğu teşhis edilen on yedi yaşındaki lise öğrencisi genç
kız, 10 Ekim’de Adana Dünya Göz Hastanesi’nde ameliyat
edildi. Gözlerine Avrupa’dan getirilen lenslerin yerleştirildiği
hastanın tedavi ve bakımını üstlenen Çamlıbel Kulübü, genç
kızın artık daha sağlıklı bir yaşam ve daha rahat bir eğitim
hayatı sürdürebilecek olmasının mutluluğunu yaşadı.

Öğretmenler Günü
Kulüp, öğretmenler günü dolayısıyla, Kasım ayının ikinci
genel toplantısında, yirmi üç yıl boyunca öğrencilerine
emeği geçmiş öğretmen Zuhal Bozkaya ve üç öğrencisini
konuk etti. Öğretmenliğe ilk başladığı yılları ve anılarını
anlatan Bozkaya’dan sonra öğrencileri de yaptıkları şiir ve
keman dinletisi ile beğeni topladılar.
Akülü Araba
Mersin Çamlıbel Lions Kulübü olarak, 6 Aralık Salı günü,
Tarsus’ta yaşayan, ileri derecede bedensel engelli olup, Açık
öğretim Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Işıl Babur’un,
akülü arabasının teslimi yapılmıştır. Aktiviteye basın da
yoğun ilgi göstermiştir.

Yüzüncü Yıl Lions
Kulübü’nden
Gönül Doğanöz,
Kulüp Sekreteri

Öğretmenleri Günü

Y
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ilki gerçekleşen Lions Quest eğitiminin açılışı ve sertifika
törenine Yüzüncü Yıl Kulübü de öğretmen önerisiyle katıldı.

üzüncü Yıl Lions Kulübü, 3 Aralık’taki toplantısında,
Öğretmenler Günü dolayısıyla Ahmet Hızal
İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı ile öğretmenlerini
konuk etti. Konukların öğretmenlik anılarını paylaştıkları
toplantıda Öğretmenler Günü kutlanarak, günün anısına
çeşitli hediyeler takdim edildi.

Aynı günün akşamı, on beş Lions ve bir Leo kulübünün
katılımıyla Litai Otel’de oldukça geniş katılımla gerçekleşen
Lion - Leo Üye Kabul Töreni’ne, Yüzüncü Yıl Lions Kulübü,
üç yeni üye ile Yüzüncü Yıl Leo Kulübü ise, dört yeni üye ile
katıldı.

Lions Quest

2000 Fidan Dikildi

Beysukent, Çukurca, Ortadoğu, Hisar, Güzeltepe,
Yenimahalle ve Yüzüncü Yıl Lions Kulüplerinin katılımıyla,
LQ 118 U Koordinatörü Berna Ateşoğlu organizasyonunda
ve Bilişim Koleji ev sahipliğinde düzenlenen 17 Aralık’ta

Ağaçlandırma Komitesi Başkanı Sevgi Sevindi’nin önerisi
ile 22 Aralık’ta Çayyolu Ali Rıza Bey Ormanı’na, Leo
kulübünün de katılımıyla, İl Çevre Müdürlüğü işbirliğinde
iki bin fidan dikildi.
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Tarsus Anıt Lions Hız
Kesmiyor

Binnur Kartaloğlu,
9. Bölge Başkanı

Kulübümüzün dönem çalışmalarından kesitleri aşağıda
sizlerle paylaşıyoruz.

8

Ekim Dünya Lions Hizmet Günü’nde, Tarsus Anıt
Lions Kulübü, 4. Kesim 9. ve 10. Bölge Kulüpleri’yle
birlikte Mersin Forum’da Lions’un tanıtımı ve
Alzheimer konusunda bilgilendirme ve broşür dağıtımı
aktivitesine katıldı.
Alzheimer haftası dolayısıyla 17 Ekim’de Lion Dr. Esin
Özen, semt hizmet evinde Alzheimer ile ilgili sunum yaptı.
Tarsus’un kardeş şehri Almanya’nın Langen kentinin
Lions üyesi eski ve yeni belediye başkanları, 2 Kasım’da

Türk-Alman dostluk derneği aracılığıyla Tarsus Anıt Lions
Kulübü’nü ziyaret ettiler. Bilgi alışverişinde bulunulan
ziyarette bu birlikteliğin devamında ortak aktivite
yapılması temenni edildi.
Tarsus Anıt Lions Kulübü’nün kardeş kenti Langen’deki
ilköğretim okuluna klima ve kırtasiye yardımı etkinliği,
17 Kasım’da, Genel Yönetmen, Konsey Başkanı ve
kabine görevlileri ile Kulüp üyelerinin katılımlarıyla
gerçekleşmiştir.
Unesco’da 152 ülkenin imzaladığı “Atatürk Kimdir?”
Bildirgesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım
Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Tarsus’ta on adet
ışıklı panoya asıldı.

Yiyecek-İçecek
Atölyesi

Esma Soyaltınlı (Bayraktar),
Dergi, Bülten, Medya Komitesi Başkanı

İ

stanbul Bağlarbaşı Lions Kulübü; Anadolu Yakası
Lions kulüplerinin yaptığı ve Milli eğitime bağışladıkları
eğitilebilir engelli çocukların eğitim gördüğü Lions
İş Okulunda bir yiyecek içecek atölyesi kurarak açılışını
yaptı ve atölyede eğitime başlandı. Tam donanımlı bu
atölyede engelli gençler aşçı, komi,servis elemanı eğitimi
alarak meslek sahibi olacaklar. Ekonomik özgürlüklerini
kazanarak kendi ayakları üzerinde duracaklar,hem
kendilerine ,hem ailelerine ve hem de okullarına maddi
kaynak sağlayacaklar.Engelli gençlerimizin topluma
entegre olmalarını sağlayan bu proje ile Bağlarbaşı Lions
kulübü, Lions Felsefesine uygun olarak balık vermeyi değil,
balık tutmayı öğretiyor.
Örnek bir ekip çalışmasıyla oluşturulan atölyenin açılışında
çocukların sevinç ve mutluluklarını ifade eden sözleri ve
teşekkürleri açılışa katılanları duygulandırdı ve gözlerinin

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Tarsus Anıt Lions
Kulübü, Sakatlar Derneği’ni ziyaret ederek onlara giysi
yardımında bulundu.

Bu kelimeler bir Türk’e ait değil bu tanımlamayı UNESCO
1981 yılını Atatürk Yılı ilan ederken Atamızı tanımlamak
için kullandığı kelimelerdir. Başka ülkelerin insanlarında
bile böylesine etki bırakmış bir lideri anmak, tanımak,
izinden yürümek bizler için görevden öte hayat anlayışımız
olmalıdır.

İ

stanbul Kozyatağı Lions Kulübü, “Atatürk’ü Anma
Günü” 10 Kasım 2011 perşembe günü Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde İlknur Kalıpçı’nın konuşması olarak
katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi.

K

adına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında,
25 Kasım’da Sahrayıcedid Lions Kulübü ve Kadıköy
Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen “Dayağımı Yer
Misiniz?” adlı trajikomik tiyatro eserini kalabalık bir seyirci
topluluğu izledi.
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Misyonlarının kalıcı ve somut projeler üretmek olduğunu
ifade eden Bağlarbaşı Lions Kulübü mensupları bu
hizmetleriyle geçmişte yapılan okullarına sahip çıkmak
adına yola çıktıklarını, geçmişte yapılan hizmetlerle
,gelecekte yapılacak hizmetlere sağladıkları katılımla geçmiş
ve gelecek arasında dengeyi sağlamaya çalıştıklarını ifade
ettiler.Çocukların mutluluğunu görmenin paha biçilmez bir
armağan olduğunu ve ilk hedeflerine ulaştıklarını, onların
mesleklerini ellerine alması ve çalışmaya başlamasıyla
nihai hedeflerinin de gerçekleşeceğini belirttiler.

Atatürk’ü Anma

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfı
öğrencileri ve öğretmenleri için 22 Aralık’ta yeni yıl
partisi düzenlendi; partide öğrencilere hediyeler verildi.
Eğlencenin sonunda öğrenciler de Lion’lara kendi
yaptıkları resimleri hediye ettiler.

Kadına Şiddet

dolmasına neden oldu.Gençler kendi yaptıkları ürünlerle
konukları ağırladılar.Öğretmenleri Nesrin Demirbaş bu
atölyede üretecekleri yiyeceklerle çeşitli yemek yarışmalara
katılacaklarını, gençlerin özgüvenlerinin oluşmasına bu tür
yarışmalarda alacakları derecelerin katkıda bulunacağını
ifade etti.

Atatürk kimdir; atatürk uluslararası anlayış, işbirliği,
barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü
devrimler gerçekleştirmiş bir inkilapçı, sömürgecilik ve
yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına
saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca
insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen,
eşi olmayan devlet adamı, türkiye cumhuriyetinin
kurucusu...

Atatürk: “Ben manevi miras olarak hiçbir donmuş ve
kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım,
ilim ve akıldır… Benim Türk milleti için yapmak istediklerim
ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni
benimsemek isteyenler, bu temel üzerinde akıl ve ilmin
rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçım olurlar”
demiştir. İşte, Atatürk’ ün bizlere bıraktığı bu manevî mirası
en doğru şekilde kullanmak ve gelecek nesillere bırakmak,
her Türk vatandaşının görevi olmalıdır.
Atatürk’ün kendi ifadesiyle “naçiz vücudu” hiç şüphesiz
toprak oldu. Fakat barışçı fikirleriyle, çağdaş, lâik ve ileriye
dönük düşünceleriyle, birlik-beraberlik ve bağımsızlık
uğrundaki mücadelesiyle, gönlümüzde düşüncelerimizde
yaşıyor, yaşayacaktır.
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Lion’lar,
Joplin’i
yeniden
inşa etmeye
kararlılar
Çeviren: Banu Tüzgiray, PDG

S

andy Taylor Mayıs ayında Joplin, Missouri’yi vuran
kasırgada herşeyini kaybeden yedi Lion’dan birisiydi.
Ama diğerleri için ilk yardıma koşanların arasındaydı.

“Bitap düşmüştük, manen çökmüştük, fakat birilerine
yardım eden küçük bir gurubun parçası olmak çok tatmin
edici bir duyguydu.” diyor Joplin Host Lion kulübünden
Taylor, “ Lion’lar kaçmazlar - onlar afetlerde kurtarıcıdırlar.”
Amerika Birleşik Devletlerinde 1947’den beri ölümcül tek
bir kasırga Joplin’in içinden geçerek bir mil genişliğinde 14
mil uzunluğunda bir alanı yok etti. Bir kaç dakika içinde
7500 ev yerle bir oldu, 50.000 kişi yer değiştirmek zorunda
kaldı. Birkaç saat içinde LCIF acil yardım fonundan 10.000 $
yolladı ve Lion’lar hemen yardım temin etmeye başladılar.
Lion’lar kar gütmeyen bir afet yardım kuruluşu olan (First
Response Team of America) İlk Müdahele Ekibi ile birlikte
23 yerleşim bölgesinde alan temizleme işlerinde çalıştılar.
“ Joplin’deki kasırgadan sonra İlk Müdahele Ekibi’yle
birlikte çalışmak çok heyecan vericiydi. O bölgelerdeki
herşeyini kaybetmiş ailelere yardım ederek çok yararlı
olduğumuzu biliyorum. Afet konusunda tecrübeli, nerede
ne yapılacağını bilen bir ekiple çalışmak, Lion’lar için çok
güzeldi, kendimizi çok iyi hissettik” diyor 26-M6 yönetim
çevresi geçen dönem genel yönetmeni Debbie Whittlesey.
Bölgedeki kadın sığınma evi kapılarını evsiz kalan kadın
ve çocuklara açtığını, onlar için hergün ilave 120 kişilik
yemeğe ihtiyaç duyulduğunu öğrenir öğrenmez Lion’lar
hemen gıda yardımında bulundular. Okul döneminin
zamanında başlaması için, zarar görmüş beş okuldan
birer sınıf alarak, o sınıfların bütün ihtiyaçlarını temin
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etmek için fon topladılar.
Dünyanın her yerindeki Lion’ların harekete geçmeleri ve
LCIF’den gelen katkılarla Joplin’e 140.000 $ afet yardımı
geldi. Hala yapılacak çok şey var, ama Lion’lar yeniden
yapılanmaya kendilerini adadılar. Temmuz ayındaki
ziyaretinde LCIF Başkanı Sid L.Scruggs III şöyle dedi, “Afetin
ortasında Lion’ların arkadaşları ve komsularına yardım
için kararlılıkları hakikaten çok etkileyiciydi”.
Sahada genç bir Lion.
“Joplin’i kasırgadan sonra ilk gördüğüm zaman
hissettiklerimi asla hayal edemezdim” dedi 21 yaşındaki
Lion Katie Smith. Doğup büyüdüğü şehri zorlukla
tanıyabilmesine rağmen “ bir Lion olarak ne yapmam
gerekli diye düşünmedim” dedi Ketie. “hırkamı giydim ve
eilmden ne gelirse yapmak üzere dışarı çıktım , hayatımda
Lion olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım”.
Kasırgadan sonra haftalar boyunca felaketzedelere
yardım etmek için biraraya gelen diğer Lion’larla birlikte
malzeme paketlerini dağıttı, yemek pişirdi, insanların
yiyecek alabilmeleri için fiş dağıttı ve onların hikayelerini
dinledi. “Her bir göz yaşı, tebessüm ve kucaklama bana
Lion olmamın ilk sebebini hatırlattı” dedi Smith.
Smith yeni bir Lion olmasına rağmen, Joplin’deki bu
tecrübeden sonra ilerde uzun yıllar hizmet etmek istiyor.
“Bu kasırganın sonucunda Lions Kulüpleri gibi bir
organizasyo-nunun parçası olmanın ne kadar güçlü ve
yaşamı değiştiren bir şey olduğunu keşfettim.”
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