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118U’dan Tarihi Tören:
54 Yeni Üye, 170 Yeni Yönetici

Değerli Lion Türkçe Okuyucuları,

Resmi Duyuru

2012 Uluslararası Konvansiyon,
Busan, Kore Cumhuriyeti
Uluslararası Tüzükte yapılması önerilen aşağıdaki tasarı
değişikliği 2012 Uluslararası Konvansiyonunda delegelerin
oylamasına sunulacaktır. Bu değişikliğin uygulamaya
konması üyelerin çoğunun olumlu oyunu gerektirir.
MADDE 1: ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜK, HAK VE AYRICALIKLARI
ÇİZELGESİNİ ULUSLARARASI TÜZÜKTEN KALDIRMA
KARARI, BU KARARIN KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA
BU ÇİZELGELER, YÖNETİM KURULU POLİTİKALARI
KILAVUZUNUN ÜYELİK SINIFLANDIRILMALARI KISMINA
TAŞINACAKTIR.
AŞAĞIDAKİ KARAR VERİLMELİ Mİ?

Uluslararası Tüzüğün Madde XI, Bölüm 7 kısmı ilk
paragrafın ikinci cümlesi tamamen silinerek yerine:
Bu tür kategoriler, Uluslararası Yönetim Kurulu politikaları
uyarınca ifade edilen hak, ayrıcalık ve yükümlülüklere
sahiptir.
cümlesinin yazılmasına ve
Uluslararası Tüzüğün Madde XI, Bölüm 7 kısmının sayfa
47’deki Yükümlülükler çizelgesi ve sayfa 48’deki Hak ve
Ayrıcalıklar çizelgesi silinerek değiştirilmesine
KARAR VERİLMİŞTİR.

Busan, heyecan verici, hareketli, birçok kaliteli restoran
ve turistik cazibeye ev sahipliği yapan bir dünya
şehridir. Aynı zamanda, çevreleyen dağları, ırmakları ve
muhteşem sahilleriyle, dünyanın en güzel şehirlerinden
birisidir. Lionlar, şehrin ılık ikliminden, emsalsiz Kore
kültüründen ve muhteşem mutfağından, özellikle taze
deniz ürünlerinden büyük keyif alacaktır.
Konvansiyon haftası, dostluk, eğlence ve öğrenme ile dolu
unutulmaz güzellikte bir deneyimdir. Lion’lar coşkulu

Zaman zaman görevde yaptıklarımızı bu köşeden sizlerle paylaşmıştım. Bu sefer
de kısa da olsa sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bu derginin gerçek sahipleri
bence sizlersiniz. Başlayalım isterseniz:
Eskiler geçmişteki dergileri anımsarlar... Bülten formatında yayınlanırdı dergi. 32
sayfa zor dolardı. Kapağı dahi açılmadan çöpe giderdi dergiler. Neden böyleydi
bilmiyorum ama durum buydu.
Ya bugün?
Şu anda elinizde tuttuğunuz sayı tam 68 sayfa. Benim bildiğim kadarıyla bu bir
rekor. Biz birkaç kez 54 sayfa yayın yaptık ama ilk kez 68 sayfa yayınlıyoruz.
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bayrak törenleri, neşeli uluslararası geçit töreni ve renkli,
çok kültürlü uluslararası şov gibi birçok uzun soluklu
geleneğe tanık olma fırsatı bulacaktır. Hatırlanmaya
değer genel oturumlar arasında, Dünya Sağlık Örgütü
genel direktörü Dr. Margaret Chan’in açılış konuşması,
2012 İnsanlık Ödülü’nün takdimi ve 2012-2013 dönemi
uluslararası başkan ve genel yönetmenlerinin takdimleri
yer almaktadır.
Kore Lionları, ziyaretçilerini samimi bir şekilde
ağırlayacak ve konvansiyonun her açıdan olağanüstü
olmasını sağlayacaktır. Bu konvansiyon, yalnızca
“İnanıyoruz”un gücünün değil, Lions’un aile bağlarının
dayanıklılığının da canlı bir ifadesi olacaktır. Bu çok özel
Lions etkinliğine katılmanızı dilerim.
7 Mayıs 2012 tarihinde, Oak Brook, Illinois, Amerika
Birleşik Devletleri’nde, tarafımdan imzalanmıştır.

Geçen altı yılda MD118 Konseyinden hiç maddi destek istemedik. Sadece
Uluslararası Lions’tan gelen fonlarla dergimizi yayınladık.
Bu süreçte birçok kardeşimizden destek ve katkı aldık. Onların hakkını ödemek
mümkün değil. Hatırlayabildiğim kadarıyla onlara teşekkür etmek istiyorum:
Dergimize fotoğraf katkısını hiç esirgemeyen Muhlis Altuncuoğlu’na,
Dergimizin Grafik tasarımlarını sabırla yapan Gökçe Körpeoğlu ve Tasarım
Ofisi’ne,
Redaksiyonda bana yardımcı olan Özlem Serer’e,
Şiirleriyle dergimize önemli katkı koyan Jale Eren ve yemek tarifleriyle dergimizi
renklendiren Keriman Diril Laçin’e,
Her daim görevlerinin başında olan ve bizi hiç habersiz bırakmayan, başta
118T’den Mine Akşar ve 118Y’den Esma Soyaltınlı olmak üzere Yönetim Çevresi
Dergi Sorumlusu Kardeşlerime,
Hiçbir zaman beni kırmayarak tercüme katkısı veren PDG Banu Tüzgiray, PDG
Nilgün Niord, IPDG Çağatay Tiritoğlu, Zehra Gürol ve Sibel Arda’ya,
Geçen süreçte görev alan Lion Dergi Komitesinin tüm üyelerine,
Bugüne kadar her dönem beni görevlendirerek onurlandıran Geçmiş Dönem
Konsey Başkanlarım ve Genel Yönetmenlerime şükranlarımı sunuyorum.

En içten saygılarımla,

Adını anamadığım ancak dergimize katkı sağlayan ve destek veren tüm
kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyor, benden sonra gelecek Lion Türkçe Dergi
Editörüne gönülden başarılar diliyorum.
Sevgiyle Kalın,
Danyal Kubin
Editör

İki ayda bir yayımlanır.

Reyhan Pütün
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Dergi Yönetim Çevresi Sorumluları
118-T Mine Akşar
Tel: 0532 598 67 71
e-posta: mineaksar@gmail.com

Çok uzun bir yoldu bu. Haberleri dergiye sığdıramıyoruz. İnsanlar dergiyi
sahiplendiler. Lions dışındaki konulara el attık. Lion’lar ve Leo’lar yazılarının
yayınlanması için peşimizi bırakmamaya başladı. Dergimizde yer almayan
aktiviteler neredeyse tamamlanmış olarak görülmüyor. Dergilerimiz artık
arşivleniyor. Lions arşivinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Dergimiz
ulaşmadığı zaman sorgulanmaya başlanıyor. Makalelerinizi, haberleri, etkinlikleri,
duyuruları, uluslararasından gelen mesajları günü gününe sizlere iletemediğimiz
zaman tepki alıyoruz.

Bizimki gibi profesyonel bir zihniyetle ama amatör bir ruhla dergi yayınlamak çok
kolay bir iş değil emin olunuz. Benzeri bir dergiyi yayınlamak için ciddi bir ekip en
az bir ay çalışıyor. Bizde ise tercümeler hariç tüm işi bir kişinin yapması bekleniyor.
İşte işin en zor yanı da bu. Ama zor olduğu kadar da zevkli bir iş.
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Dergi Sahibi:

118-U Erhan Oyguç
Tel: 0532 241 81 79
e-posta: erhanoyguc@hotmail.com
118-R Ebru Salgar
Tel: 0532 640 46 91
e-posta: ebrusalgar@gmail.com
118-K Öznur Doğangün
Tel: 0533 369 16 67
e-posta: oykudoga@hotmail.com
118-E Aynur Çetin
Tel: 0532 377 54 47
e-posta: aynurcetin034@hotmail.com

Sanırım birçok ilk’e ve yeniliğe imza atarak, belki istediğimiz seviyede değil ama
Türk Lions’unun bir dergisi olduğunu insanlara hissettirdiğimizi düşünüyorum.

Konvansiyon
Daveti
Uluslararası Tüzüğün, 6. madde ve 2. bölümü uyarınca,
2012 Uluslararası Konvansiyon’una Resmi Davetinizi
tebliğ ederim. 95. Uluslararası Konvansiyonumuz, Busan,
Kore Cumhuriyeti’nde gerçekleşecektir. 22 Haziran günü
10.00’da başlayıp, 26 Haziran günü sona erecektir.
Konvansiyonun amacı, bir başkan, bir başkan birinci
yardımcısı, bir başkan ikinci yardımcısı ve 17 Uluslararası
Yönetim Kurulu Üyesi seçmek ve toplantı başlamadan
önce usulünce getirilen benzeri konular işlenecektir.

Artık veda zamanı geldi... Evet, dolu dolu geçen altı yıl sonunda veda zamanı
geldi çattı. Aslında bu görev bana verildiğinde altı yıl sürdüreceğimi hiç
sanmıyordum. Biliyorsunuz editörlük görevi yönetmelik ile belirlenmiş iki yıllık
bir görevdir. Benimki iki kez daha uzadı. Aslına bakarsanız çok büyük zorunluluk
olmadıkça görevlerin tüzüksel sürelerinden daha uzun yapılmasını da pek uygun
bulmuyorum. Lions’un en güzel taraflarından birisi de görev değişimidir. Gayret
eden herkes her an görev alabileceği için motivasyon her zaman yüksek oluyor.
Ama benim gibi birileri görevlere ambargo koyduğunda diğer gönüllülerin
motivasyonu düşüyor. Bu nedenle, bu görevi nasıl olup da altı yıl dürdürebildiğime
halen akıl erdiremiyorum. Uzun görev süreleri, görevi üstlenen kardeşlerimizin de
motivasyonunun düşmesine ve yorulmalarına da yol açıyor. Tekdüzelik öne çıkıyor
ve yaratıcılık ölüyor. Neyse; oldu, bitti, geçti...

118-Y Esma Soyaltınlı
Tel: 0532 726 73 01
e-posta: bayraktaresma@hotmail.com
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luslararası Başkan olarak tüm dünyayı dolaştım ve
gerek Lionların gerekse başka insanların benimle
yaptıkları küçük sohbetlerde, başetmek durumunda
olduğum pek çok yiyecek, gelenek ve iklim hakkındaki
yorumlarıyla karşılaştım. Kesinlikle gerçek olan şu ki
dünya karmaşık ve çok çehreli. Ancak bu yıl, bu durumu
zaten biliyor olmama rağmen, LCIF’in muhteşem etkili
mevcudiyetinin milletler arasında ve Lionların dünyasında
ortak bir bağ olduğuna birinci elden şahit oldum
Birliğimiz her yerde. Hindistan, Mumbai’deyken, Lions
Quest’i kullanan Anjuman-I-Islam okulunu ziyaret ettim.
Lionların, bu çocukların daha üretken ve düşünceli
yurttaşlar olmalarına yardımcı oldukları aşikardı. Kongo
Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Kinshasa göz hastanesinde
bir
müddet
kaldım.
SightFirst’ün, umutsuz fakir
insanların hayatlarını nasıl
değiştirdiğini gördüğümde
derinden
etkilendim.
Hollanda’da, GPS ve yüzey
tarayıcı sensörler içeren ultra
modern beyaz bastonun bir
prototipini test ettim. LCIF,
körlere yepyeni bir hareket
boyutu kazandırıyor.
LCIF,
Lionların
hem
kendi toplumlarına hem
de sınır ötesine hizmet
götürebilmeleri
için
olağanüstü bir araç. Birliğimiz, körlere görme imkanı
sağlamakta, felaketzedelere yardım etmekte ve çoğunlukla
da hükümetlerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin
dolduramadığı boşluklara yönelmektedir.
En iyisi ise gelmek üzere. SightFirst II Kampanyası ve Lions
Kızamık Girişimi, özellikle hiç bir şeyden haberi olmayan
milyonlara sağlık ve vizyon kazandıracak. Biz Lionlar,
başkalarına imkan ve mutluluk götürmeye hevesliyiz. LCIF,
bunu geniş bir yelpazede yapmamızı sağlıyor.
Lionların, LCIF aracılığı ile gösterdikleri gayretler ve bizim
buna katkımız, bir Lion olmaktan dolayı gurur duymamı
sağlıyor. LCIF, pek çok kişinin rüyalarını gerçekleştiriyor. O,
bizim gücümüzü temsil ediyor. İnandığımız zaman, dünyayı
değiştirebiliriz. Birliğe olan inancımz, onun gücünü ve
üretkenliğini arttırmaktadır.
Geçen yıl, Lions kulüplerini, üyelerinin her birinin birbirine
göz kulak olması gereken ailelere benzetmiştim. LCIF, bize
onu büyütmemiz ve desteklememiz için verilen değerli bir
mirasdır. Lütfen LCIF’i desteklemeye devam edin. Lütfen ona
inanmaya ve değerini bilmeye devam edin. Lions ailesinin
bu kadar etkileyici ve tatmin edici olmasının en önemli
nedenlerinden biri LCIF’dir.

D

önem sona ererken, hepinizi bu ayın ilerleyen
günlerinde, Busan’da gerçekleşecek olan Uluslararası
Konvansiyon’da görmeyi umut ediyorum. Bu
konvansiyonun, şimdiye kadarkilerin en büyüğü, değilse de
en büyüklerinden bir tanesi olmasını bekliyoruz.
Size başkanınız olarak hizmet etmekten müthiş bir onur ve
mutluluk duydum. Lion’lar bu yıl emsalsiz bir tutkuyla çalıştı.
Hizmetlerimiz yeni boyutlara ulaştı. Kulüplerimizdeki her bir
Lion övgüyü hak ediyor.
Lion’lar bu yıl aynı zamanda güzel vakit geçirdiler,
kulüplerinde kendilerini evlerinde gibi hissettiler. Benim,
kulübün bir aile olduğu görüşüme katıldılar. Bunun
sonucunda, bu yıl üyelerimizin kulübe devamlılık oranı
yüksek oldu ve tam üyelik
olumlu yönde seyretti.
Lion’lar, ağaç dikme
kampanyamızı
da
benimsedi. Şimdiye kadar
diktiğimiz
ağaçların
sayısı 8.3 milyonu geçti.
Ağaçlar,
yörelerimizi
sadece güzelleştirmekle
kalmaz, aynı zamanda
korunmalarına
da
yardımcı olur. Diktiğimiz
ağaçlar 1.5 milyon ton
karbon dioksit emebilir;
bu da her bir Lion için
bir tondan fazla karbon dioksit emilimi anlamına geliyor.
Gezegenin korunmasına yardımcı oluyoruz.
Ofiste geçirdiğim yıl, tüm tartışmaların ötesinde,
inandığımız zaman, dünyayı değiştirmek için gereken
cesaret ve bağlılığa ulaşıp, eyleme geçebileceğimizi
ve dünyayı hepimizin istediği ve hak ettiği bir yer
haline getirebileceğimizi gösterdi. Başkan olarak son
düşüncelerim, rutin bir kulüpte, sessiz bir şekilde, eşsiz
bir hizmet veren herhangi bir üye olan seninle ilgili. Sana
takdirlerimi ve en iyi dileklerimi sunuyorum. Sen Lions’a
inanıyorsun. Senin inancın, umudun olmadığı yerlerdeki
insanlara umut verdi, onları istemek ve ihtiyaç duymaktan
kurtardı. Yıl içinde, “İnanıyorum”, “İnanıyoruz”’a dönüştü.
İnancımızın gücü, dünyayı zenginleştirmeye ve bizi
dünyanın en iyi hizmet organizasyonu kılmaya devam
edecek.

Wing-Kun Tam,
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı
Lion Türkçe • Mart - Nisan 2012
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İnandık,
Başardık...

İnanarak
Başardık...

Yaşar Ateşoğlu,

Nuray Marçak,

MD118 Konsey Başkanı

118K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

Sevgili Lion Dostlarım, Leo Kardeşlerim,
Bir hizmet dönemi tamamlanıyor...
Sevgili Genel Yönetmenlerim, takım arkadaşlarım Nuray
Marçak, Hüsamettin Ocak, Ahmet Aşır, Neş’e Yıldırım,
Sebahat Ural Yıldırım ve Leman Taşkın liderliğinde yeni
hizmetler, yeni projeler, yeni sevinçler, yeni heyecanlar
yaşadık. Sevgi dolu, özverili, başarılı, örnek liderlikleri tüm
yönetim çevrelerimizde heyecan yarattı. Çok, büyük ve
başarılı hizmetler üretildi.
Bu yazı bir dönemde sizlerin başardığı güzelliklerin özeti
olacak.
Dönemin ilk büyük ve güzel heyecanını yaklaşık 120 kişilik
katılımla ABD, Seattle’da yapılan 94. Lions Uluslararası
Konvansiyonunda yaşadık. Parad muhteşemdi. Türk
gecesi oturma düzeninde ve yemekli yapıldı. Geceye beş
Uluslararası Başkan katıldı. Uluslararası Başkan Wing-Kun
TAM tüm ailesi ile birlikte aramızda idi, güzel bir konuşma
yaptı, bizleri heyecanlandırdı, diğer başkanların da katılımı
ve konuşmaları bizlere güç ve moral verdi. Geceye katılan
birçok uluslararası görevli Türk Gecesine renk ve heyecan
kattı. Fransa Konsey Başkanı Stefan LEVENDOF’un Türkçe
ve Fransızca olarak yaptığı Atatürk ve Türkiye ile ilgili
konuşması salondaki herkesi aşırı duygulandırdı.
Uluslararası Başkan TAM’ın gösterdiği ana hedefler
“Benim kulübüm, benim ailem”, “Beş milyonu aşan ağaç
hedefi”, GLT (Global Liderlik Takımı) ve GMT (Global Üyelik
Takımı) ülkemizde de başarı ile uygulandı. Tüm yönetim
çevrelerimizde üye kazanımı önemli bir başarı oldu.
Alzheimer ortak projesi, tüm ülkede önemli farkındalık
yarattı.
Dönem içinde yaşanan ve bir insanlık ayıbı olan terör
felaketi ile Van depremi tümümüzü acılara boğdu. Lionsun
hizmet bilinci, acil yardım ve uluslararası dayanışma gücü
yaraları sararken, Van’da gurur duyduğumuz bir sekiz
derslikli ilköğretim okulu ile bir anaokulu üretti.

Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetelerine verdiğimiz
“Cumhuriyet Kutlaması” ve “Atatürk’ü Anma” ilanlarıyla
olumlu tepkiler, övgüler aldık. Anıtkabir ziyaretimiz
muhteşemdi, Anıtkabir Komutanlığınca her katılımcıya
verilen katılım belgeleri önemli bir anı oldu.
Avrupa Forumunda Turkiye standı ilgi topladı. Sunulan
“İşitme Engellilerine Yönelik Proje” 10,000 USD lık LCIF
projesine dönüştü gurur duyduk.
Akdeniz Konferansında iki dikkat çeken bildiri sunuldu.
Atina’daki Büyükelçimiz delegasyona şık bir resepsiyon
verdi, gururlandık.
Barış Posteri ödülleri Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler
Temsilciliği’nde verildi ve böylece bir işbirliği başlatıldı.
“Lions Tiyatro Ödülleri” bu yıl Devlet Tiyatroları ile
sınırlandırılmıştı, vurgu ve ilgi açısından daha da dikkat
çekti, destek gördü. Lions Tiyatro ödülleri halk oylaması
WEB ortamında 45,000 ziyaret aldı.
“Lions Opera Ödülleri” sanat dünyasından ve basından
övgüler aldı, her iki ödül de artık marka değerinde.
Tüm zamanların en katılımlı Gaziantep için de fark yaratan
28. Ulusal Konvansiyonunda unutulmaz güzellikler, anılar
yaşandı. Gaziantep Vali Yardımcısı Sayın Mevlüt Kurban
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Asım Güzelbey
lions adına güzel konuşmalar yaptı, Gaziantep sunumu
harikaydı. ID Gudrun Yngvagottir ve eşi ile Almanya’dan
PDG Udo Genetsch katılımları ve konuşmaları bizleri çok
mutlu etti.
50 yıllık tarihimizde 4. kez bir Uluslararası Direktör
çıkaracağız. Bir dönem boyunca 4 aday adayımız; PCC
Ln. Dr. Metin Taşkent, PDG Ln. Çağatay Tiritoğlu, PCC Ln.
Nilüfer Gülcüoğlu, PCC Ln. Oya Sebük hizmet için yarıştılar.
Adaylarımız ile birlikte biz lionlar, leolar da onurlu, seviyeli,
kaliteli, bize yaraşır bir adaylık ve seçim süreci yaşadık.

Delegasyon PCC Ln. Oya Sebük’ü görevlendirdi, çıktığı bu
onurlu yolda başarılar diliyorum.
Dostlukları, fikirleri çaba ve katkıları ile hep yanımda
hissettiğim PID Hayri Ülgen ve PCC Erim Erinç Dinç’e özel
teşekkürlerimi sunuyorum. Güzellikler içinde devraldığımız
dönemimiz süresince desteklerini esirgemediler, bilgi ve
deneyimleri ile yolumuzu aydınlattılar.

Değerli Lions Ailem, Sevgili Leo’lar
Zamanla yarışıyoruz. Ayak dirememize rağmen, zamanın
nasıl akıp geçtiğini anlamadan yaşıyoruz… Bir dönem
daha su gibi akıp geçti,
Ama zamanla yaşamayı öğreniyor insan,
Zaman bize yaşamayı öğretiyor,

Yeni dönem Konsey Başkanımız Necdet Akman, Genel
Yönetmenlerimiz Tanju Alp, Edrem Baylan, Canan Banu
Dündar, Mehmet Yavaş, Hamza Kurtay, Ercüment Yüceler
hizmet bayrağını devralacaklar. Bilgi ve deneyimlerimizle
her zaman yanlarında olacağız.

Onu çoğaltmanın tek yolu ise onunla iyi geçinmek,
sevdikleriyle paylaşmaktır aslında,

Takıma yeni katılan Konsey Başkan Yardımcımız Mehmet
Yaman, Genel Yönetmen 1. Yardımcılarımız Füsun Kantemir,
Bülent Şen, Ziya Nazlı, Ayşe Gülten Öztürk, Necati Yılmaz ve
Selva Ülgen’e, Genel Yönetmen 2. Yardımcılarımız Osman
Akalın, Zehra Gürol, Güler Aslan, Nejat Yahya, Şima Sunder,
Neşe Güner’e çıktıkları onurlu yolda başarılar diliyorum.

Sevgi ve barışın egemen olduğu dünyayı ancak bu şekilde
kurabileceğimize inanarak ülkemize ve insanımıza hizmet
etmek için yeni projeler üretip hizmetler götürdük

Hizmet dönemimizde, tüm süreçlerde kararlılık, kalite
ve başarı öyküsü yazan takım arkadaşlarım Sevgili
Genel Yönetmenlerim Nuray Marçak, Hüsamettin Ocak,
Ahmet Aşır, Neş’e Yıldırım, Sebahat Ural Yıldırım, Leman
Taşkın kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Takımı
tamamlayan Konsey Sekreteri Ömer Ruhi Eryurt, Sayman
Vatan Yalı ve yardımcıları Yusuf Ziya Halefoğlu ile Nejdet
Kaya kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili Lionlar, Leolar en büyük teşekkürüm sizlere. Genel
Yönetmenlerimin liderliğinde; çok ve büyük işler başardınız.
Sizlerle gurur duyuyorum. Tümünüze teşekkür ediyor,
şükranlarımı sunuyorum.
IP Dr. Tam “İnanıyorum” dedi. Siz, biz, hepimiz İNANDIK,
BAŞARDIK.
Lions sevgi ve saygılarımla,

Biz Lionlar iyilikleri, güzellikleri, sevgileri hep birlikte
paylaşarak çoğalttık. .

Bir dönemi paylaştığım Konsey Başkanım ve Dönem
Arkadaşlarıma dostlukları için teşekkür ediyorum
2011-2012 Hizmet dönemini bitirdiğimiz bugünler de
yüreklerin de iyilik, yüzlerinde sevecenlikle hizmet eden
kabine üyesi arkadaşlarımı kutluyorum.
Çalışma dönemi boyunca INANARAK güzel projeler üreten
ve hayata geçiren kulüplerimizi ve üyelerini sevgiyle
kucaklıyorum.
Zaman benim ‘ Hiç vaktim’ yok diyenlerin değil ‘Benim
vaktim’ çok diyenleri önemsiyor. Çünkü zamanı satın
alamayız yakalayabiliriz ancak…
Zamanı dönemler boyunca birlikte yakalamayı ve
beraberliğimizin, gerçek dostluk ve sevgiyle, nesiller boyu
devam edeceğine İnanıyor. Emeği geçen ve döneme destek
veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.
Sevgili Lions Ailem eğer istersek ve inanırsak her şeyi birlikte
başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum… demiştim.
İNANDINIZ, TEK YÜREK OLDUNUZ VE BAŞARDINIZ.
Hizmet Ediyoruz’ sloganımızla fark yaratarak 2011-2012
dönemi tamamlamanın coşkusu ve mutluluğu ile sizleri
yürekten kutluyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
İNANARAK BAŞARDIK.
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Bir Dönemin
Ardından...

İnandık ve Hep
Birlikte Başardık...

Dr. Sebahat Ural Yıldırım,
Neş’e Yıldırım,

118E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

118K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni

Değerli Lions Ailem,
Zaman ne çabuk akıp geçiyor. Başladı, başlayacak derken,
dönemin sonuna yaklaştık bile. Görevini tamamlamanın
huzuruyla, Lions’ un daha da gelişmesi için bizden sonra
görev yapacak arkadaşlarımıza Geçmiş Dönem Genel
Yönetmeni olarak destek vermeye devam edeceğiz.
“İnanıyorum”
diye
başladığımız
dönemimizde,
Kulüplerimizin Uluslararası Lions’ un evrensel amaçlarına
ve Ülkemizin yöresel ihtiyaçlarına uygun hizmet
konularında çalışmalarını hedefledik. Hizmet çalışmaları,
programımızda 7 ana başlık altında toplanmıştı. Bunlar;
Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Çevre Bilinci, Uluslararası
Başkanın Ana Hizmet Projesi, Ulusal Ortak Proje ve
Yönetim Çevresi Ortak Projesidir. Hizmet Projeleri arasında;
Uluslararası anlamda, Ağaç Dikimi ve Lions Ormanı
oluşturulması projesi, Ulusal anlamda Lions Alzheimer
Bilinçlendirme Projesi, Yerel anlamda ise LIONS/ONKODAY
Hasta Konukevi ve Rehabilitasyon Merkezi projesi öne çıkmış
ve Kulüplerimiz tarafından benimsenerek yürütülmüştür.
En büyük gururumuz ise, Uluslararası Başkanımız Dr.
Wing-Kun TAM’ in Yönetim Çevremizi ziyaret etmesi
ve bu ziyaret ziyaret sırasında, 22 Kulüp ve Yönetim
Çevremizin katkılarıyla oluşturduğumuz 25.000 ağaçlık
LIONS HATIRA ORMANI’nın açılışı ile ONKO-DAY LIONS
Hasta Konukevi ve Rehabilitasyon Merkezinin temel atma
töreninin gerçekleşmesidir. Ayrıca, aynı gece Uluslararası
Başkanımızın şerefine, Yönetim Çevremizin tüm illerinden
katılımın yüksek olduğu muhteşem bir gece düzenlendi.
Bu gecede, Melvin Jones Ödül Töreninin yanı sıra, 35-3025-20 ve 15 yılını doldurmuş Lionlara rozetleri takıldı.
Uluslararası Başkanımızın Bursa’ ya gelişindeki emeklerini
asla unutamayacağım Geçmiş Uluslararası Direktörümüz
Hayri ÜLGEN ile Konsey Başkanımız Yaşar ATEŞOĞLU’
na, bizi yalnız bırakmayan 118-U Genel Yönetmenim
Hüsamettin OCAK ve Direktör Adaylarımız Oya SEBÜK ile
Nilüfer GÜLCÜOĞLU’ na teşekkürü bir borç bilirim.
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Seattle Konvansiyonunda Dr.TAM’ in bir milyon ağaç dikme
hayaline Yönetim Çevremiz adına 5.000 ağaç taahhütte
bulunmuştum. Kulüplerimizin inanılmaz katkılarıyla bu
sayı yaklaşık 85.750 ağaca ulaşmıştır. Kulüpleri adına
orman oluşturan Gemlik ve Yunusemre Kulüplerimize
özellikle teşekkür ediyorum. İnşaatı neredeyse tamamlanan
Hasta Konukevi’ nin iç tefrişi de yapıldıktan sonra, Haziran
sonunda açılması planlanmaktadır. Ciddi bir bütçe
gerektiren bu proje için, gelir getirici aktivite üreten,
sponsor bulan tüm Kulüplerimize minnet borçluyum. Her
iki projenin de Bursa’ da olmasına rağmen, diğer illerdeki
Kulüplerimizden de çok büyük katkı gelmesi, projelerin
uygun olması halinde hep birlikte hareket edebileceğimizin
bir göstergesi olmuştur. Yönetim Çevremiz adına, LIONS’ un
adını taşıyacak iki kalıcı proje üretmenin mutluluğunu hep
birlikte yaşayacağız.
Bu projelerin yanı sıra, Kulüplerimizin gerek Alzheimer
konusunda, gerekse de çevrelerinde tesbit ettikleri ihtiyaçlar
konusunda aktivite geliştirdiğini, deprem yardımı için ayni
ve nakdi katkı sağladığını ve LIONS adının bir marka olması
konusunda çalışmalar yaptığını teşekkürlerimle ifade
etmek isterim.
Uygulanan stratejik GMT ve GLT çalışmalarıyla, yıllar
sonra bu yıl üye sayımızı gerçek anlamda artı olarak
devredeceğimizi umuyoruz. Bu arada Haziran ayında
kurulacak iki yeni Kulübün müjdesini de buradan vermek
isterim.
Bir dönemi paylaştığım Sevgili Kulüp Başkanlarıma,
Komite, Bölge ve Kesim Başkanlarıma, Geçmiş Dönem
Konsey Başkanlarıma ve Genel Yönetmenlerime, Yönetim
Çevresi Sekreterim ve Saymanıma, Genel Yönetmen
Takımıma, velhasıl tüm 118-K Ailesine katkı ve destekleri
için şükranlarımı nasıl ifade edeceğimi daha henüz
bilmiyorum. İyi ki bu ailenin lideri olma şansını elde etmişim
diyor, “İnandık ve hep birlikte başardık” diyerek, Lion sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.

Sevgili Lions Ailem,
Bir dönemin sonuna yaklaşırken öncelikle 118–E
Yönetim Çevremde bana destek olan Geçmiş
Uluslararası Direktörüme, Konsey Başkanlarıma,
Genel Yönetmenlerime, Yürütme Kuruluma sonsuz
teşekkürlerimi
sunuyorum.
Kabine
Görevlisi
Arkadaşlarıma, Başkanlarıma öncelikle göstermiş
oldukları özverili çalışmaları için de sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
Konsey Başkanım ve Dönem Genel Yönetmenlerim ile
birlikte olmanın mutluluğunu ve hizmet projelerimizi
birlikte gerçekleştirmemizin onurunu yaşadım.
Lions’da devam eden heyecanları, ben hep dorukta
yaşadım. Lions, tıpkı suya düşen bir damla gibi, başka
bir boyuta açılan bir kapı gibi, baktıkça bizi içine çeken
bir dünya. Yaşama başka bir pencereden bakmak ,
birlik beraberlik için sıcak sevgi dolu bir sesle seslenmek,
başarılı bir strateji ile sorunlara çözüm aramak , bana çok
şey kattı.

birlikte , başlangıçta zor hatta imkansız görünen hedefleri
geçekleştirmenin keyfini birlikte yaşadık.
Beni bağrına basan tüm Lions Aileme, şahsıma göstermiş
oldukları teveccüh için özellikle teşekkür ederim.
Gelecek Dönemlerde görev alan ve Lionsu daha iyi yerlere
taşımak için çalışacak olan tüm arkadaşlarımıza başarılar
diliyorum. Biliyorum ki önünüzdeki yol uzun, koşullar çetin,
ancak Lionsu hak ettiği yerlere birlik beraberlik içerisinde
sevgi ve dostluk anahtarını kullanarak taşıyacağınıza
inancım sonsuz. Güvenli olduğumuz alanları daha
fazla geliştirip zayıf olduğumuz yanlarımızı da sevgiyle
güçlendiririz diye düşünüyorum.Bilim ve akıl yoluyla tüm
engelleri aşıp güzellikleri hep yaşamamız dileğiyle
Lions Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum.

Dünya da değişimin, dönüşümün başladığı noktada
düşünerek hareket etmek gerekir düşüncesindeyim.
Bir
yılın
ardından
baktığımızda
yaşayarak
düşündük, yaşayarak sosyal sorumluluk projelerimizi
gerçekleştirdik. Bunları gerçekleştirme konusunda
hiçbir fedakarlığı esirgemeyen çalışma arkadaşlarım ile
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Harri Ala-Kulju

Uluslararası Başkan İkinci Yardımcısı Adayları

Geçmiş Uluslararası Direktör Harri Ala-Kulju, 1997 yılında
Finlandiya’da Espoo Kesku Lions Kulübü’ne katılmıştır. Bir
sigorta yöneticisi olan Ala-Kulju, kulüp başkanlığı, kabine
sekreterliği, kesim başkanlığı, bölge başkanlığı, genel
yönetmenlik, konsey başkan yardımcılığı, konsey başkanlığı
ve Finlandiya’daki Lions Genişleme Takımı Liderliği gibi
birçok görevlerde bulunmuştur. %100 Kulüp Başkanlığı
Ödülü, birkaç kez Genel Yönetmen Takdir Ödülü, %100
Genel Yönetmen Ödülü, birkaç kez Uluslararası Başkan
Takdir Sertifikası, sekiz kez Uluslararası Başkan Ödülü ve
İyi Niyet Elçisi Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık
görülmüştür.

Çeviren: Zehra Gürol, 118U YÇ Genel Yönetmen 2. Yardımcısı

Baskı sırasında, Uluslararası Başkan Yardımcılığı için halen sekiz aday bulunmakta. Seçim, 26 Haziran günü,
Busan, Kore’de yapılacak 95. Uluslararası Konvansiyon’da gerçekleşecektir.

Joe Preston
Dewey/Arizona’lı Geçmiş Uluslararası Direktörü Preston,
1974 yılında Mesa Host Lions Kulübü’ne katılmış olup
halen Bradshaw Mountain Lions Kulübü üyesidir. Bir Ford
bayiinde filo satış müdürü olan Preston, konsey başkanlığı,
genel yönetmenlik, bölge başkanlığı ve MERL başkanlığı
dahil olmak üzere birçok görevde bulunmuştur. Ayrıca,
1994 yılında Phoenix’te yapılan uluslararası konvansiyonda
ve 2003 yılında Portland’da düzenlenen ABD/Kanada
Forumu’nda başkanlık yapmıştır. İyi Niyet Elçiliği Ödülü’ne
ve çeşitli onur ödüllerine layık görülmüştür.

Giovanni Rigone
Geçmiş Uluslararası Direktör Giovanni Rigone, 1969
yılında, İtalya’da Pavia Host Lions Kulübü’ne katılmıştır. Bir
mühendislik firması sahibi olan Rigone, kulüp başkanlığı,
genel yönetmenlik, konsey başkanlığı ve GLT Bölge Liderliği
gibi birçok görevlerde bulunmuştur. 1992 yılında Europa
Forum başkanlığı yapmıştır. 21 adet Uluslararası Başkanlık
Ödülü ve İyi Niyet Elçisi Ödülü başta olmak üzere birçok
Lions ödülü kazanmıştır.

Phil Nathan
Earls Colne / İngiltere’den Geçmiş Uluslararası Direktörü
Phil Nathan, uluslararası direktörlük görevini 1999-2001
yıllarında yapmıştır. 1982 yılında Lion olup 1989 yılından
bu yana Güney Woodham Ferrers Lions Kulübü’nün kurucu
üyesidir. Borsacı ve aynı zamanda bir şirketin direktörü
olan Nathan, 2006 yılında Europa Forum Başkanlığı
yapmıştır, sekiz farklı vakıfta mütevelli heyeti üyesidir ve
birçok profesyonel, sivil ve toplumsal organizasyonda yer
almaktadır. 2001 yılında, Majesteleri Kraliçe II.Elizabeth
tarafından Britanya Krallığı Üyeliği nişanına layık
görülmüştür.

Salim Moussan
Beyrut / Lübnan’lı Geçmiş Uluslararası Direktörü Salim
Moussan, 1997 yılında, Philadelphia/Pennsylvania’da
yapılan 80’inci Uluslararası Konvansiyon’da, Uluslararası
Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere seçilmiştir. Bir
ticaret şirketi sahibi olan Moussan, birçok mesleki ve
sosyal organizasyonda yer almaktadır. Uluslararası
konvansiyonlarda iki kez kurul üyesi olarak atanmış, iki
kez de grup liderliği görevini üstlenmiştir. 24 uluslararası
konvansiyona, 100’den fazla foruma ve bölgesel konferansa
katılmıştır. 23’üncü ISAMEE Forumu’nun başkanlığını
yapmıştır. Lübnan’daki Lions Göz Merkezi’nin kurucusudur.

G.Ramaswamy
Coimbatore/Hindistan’dan Geçmiş Uluslararası Direktörü
Ramaswamy, 1985 yılında, kurucu başkan olarak Annur
Town Lions Kulubü’ne katıldı. 1996 - 1998 yıllarında
uluslararası direktör olarak görev yapan Ramaswamy, Lions
Kulüplerine 900’den fazla yeni üye kazandırmıştır. Ayrıca, 324
Çoğul Yönetim Çevresi’nde, üyeliğin 30.000’den 105.000’e
yükselmesinde teşvik edici rol oynamıştır. 1999-2000, 20052006 ve 2006-2007 dönemlerinde, Uluslararası Yönetim
Kurulu’nda üyelik yapmıştır. Ramaswamy, sanayicidir ve
birçok mesleki, sosyal ve sivil ödülün sahibidir.

Steven Sherer
New Philedelphia / Ohio’lu Geçmiş Uluslararası Direktör
Steven Sherer, lisanslı bir serbest muhasebecidir ve 1980
yılından bu yana Dover Lions Kulübü üyesidir. Progresif
Melvin Jones Dostu olup 19 uluslararası konvansiyona
ve 13 ABD/Kanada Lions Liderlik Forumu’na katılmıştır.
GMT bölge koordinatörüdür ve İyi Niyet Elçisi Ödülü,
Uluslararası Liderlik Ödülü dahil olmak üzere birçok ödülün
sahibidir. Camiasında Saygıdeğer Vatandaş Ödülü’ne layık
görülmüştür ve birçok mesleki ve sosyal organizasyonda
yer almaktadır.
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Francisco Fabríco De Oliveira Neto
Geçmiş Uluslararası Direktör Francisco Fabríco De Oliveira
Neto, 1985 yılında, Brezilya’daki Catolé do Rocha Lions
Kulübü’ne katılmıştır. Bir girişimci ve işletmeci olan De
Oliveira Neto, genel yönetmenlik, konsey başkanlığı,
yönetim çevresi LCIF başkanlığı, SightFirst (ÖnceGörme)
komitesi başkanlığı dahil olmak üzere birçok görev
üstlenmiştir. Altı kez Uluslararası Başkan Takdir Sertifikası,
Paradigma Madalyası, Liderlik Madalyası ve iki kez Başkanlık
Madalyası ve diğer birçok ödüle layık görülmüştür.
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Görkemli geceye; MD118 Konsey Başkanı Sayın Yaşar
Ateşoğlu ve Eşi, 118 U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni
Sayın Hüsamettin Ocak, 118 K Yönetim Çevresi Genel
Yönetmeni Sayın Neş’e Yıldırım ve Eşi, Geçen Dönem
Konsey Başkanı Sayın Erim Erinç Dinç, Geçmiş Dönem
Konsey Başkanları Sayın Dr. Dinçer Kayatürk ve Eşi, Sayın
Nilüfer Gülcüoğlu, Sayın Dr. Metin Taşkent ve Eşi, Sayın
Seyfettin Demiralp ve Eşi, 118 T Geçen Dönem Genel
Yönetmeni Sayın Erdinç Gökhan, 118 U Geçen Dönem
Genel Yönetmeni Sayın Çağatay Tiritoğlu ve Eşi, 118 K
Geçen Dönem Genel Yönetmeni Sayın Dr. Can Canver,
118 Y Geçen Dönem Genel Yönetmeni Sayın Rıdvan
Eyüboğlu, 118 U Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Sayın
Erdem Baylan ve Eşi, 118 K Genel Yönetmen 1. Yardımcısı
Sayın Mehmet Yavaş ve Eşi, 118 U Genel Yönetmen 2.
Yardımcısı Sayın Bülent Şen, MD118 Konsey Başkan
Yardımcısı Sayın Necdet Akman ve Eşi, 118 Y Geçmiş
Dönem Genel Yönetmeni Sayın Banu Tüzgiray ve Eşi,

Ankara Ortadoğu Lions
Kulübü 25. Yaşını Kutladı...
25. Yılda 25 yeni üye...

Danyal Kubin, PDG

Ü

lkemizin önde gelen Lions Kulüplerinden Ankara Ortadoğu
Lions Kulübü, bir ilk’i başararak 25. Yılını 25 yeni üyeyle
taçlandırdı. Ülkemizin dörtbir yanından gelen Lion’ların
muhteşem katılımı ve programın zenginliği geceyi görkemli bir
şölene dönüştürdü.
Kulüp üyeleri, 9 Mart 2012 günü, Ramada Plaza Otelde gerçekleştirilen
törenle bu emsalsiz coşkuyu paylaşmaya gelen Lion’larla tek yürek
oldu. Kulüp, sevgi ve saygı sarmalında geçen hizmet dolu 25 yılını
coşkuyla kutlarken, geçmişini de yad etmeyi ihmal etmedi. Törende
konuşan Kulüp Başkanı Zişan Yağız; ‘Böyle bir kulübün üyesi olmaktan
duyduğu mutluluğu ifade ederek, geçmişteki başarıları geleceğe de
taşıyacaklarını belirtti ve katılanlara teşekkür etti’
Gecenin en görkemli anlarından birisi de Ortadoğu Şarkısının üyelerin
ve konukların katılımı ile seslendirilmesi oldu.
Tören kapsamında başkanların dönemlerini ve yaptıkları çalışmaları
içeren bir barkovizyon gösterisi de gösterilerek geçmişe olan saygı
ifade edildi.
Kulübün Bölge Başkanı Sayın Selahattin Atan’ın Tören
Yönetmenliğinde gerçekleştirilen törenle 26 hizmet aşığını Türk
Lions’una kazandırarak dönem başında verdiği sözü gerçekleştirmiştir.
Dönem Başkanı Sayın Zişan Yağız’ın önderiliğinde kararlı ve özverili
bir çalışma temposu ile bu büyük başarıya imza atılmıştır. Özellikle
Geçmiş Konsey Başkanımız Sayın Seyfettin Demiralp’in katılımları ve
onunla birlikte Geçmiş Konsey Başkanımız Sayın Dinçer Kayatürk’ün
sahnedeki duruşları Lions’un onurlu geçmişini tüm katılımcılara
gösterdi.
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118 U Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sayın Ender
Sakintuna ve Eşi, 118 U geçmiş Dönem Genel yönetmeni
Sayın Danyal Kubin ve Eşi, 118 U Geçmiş Dönem Genel
Yönetmeni Sayın Kemal Küçükcan ve Eşi, 118 U Geçmiş
Dönem Genel Yönetmeni Sayın Özer Kösereisoğlu ve Eşi,
118 U Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sayın Turhan
Dökmeci ile 118 U Yönetim Çevresi Kesim Başkanları,
Koordinatörleri, Bölge Başkanları, Komite Başkanları,
Kulüp Başkanları ve üyeleri, Sevgili Leo’larımız ve Lion
dostu konuklarımız katılarak kulübün coşkusuna ortak
oldular ve bu yolda hizmet etmeye gönül vermiş Lionların
andına tanıklık ederek, Ortadoğu Lions Kulübüne
unutulmaz bir gece ve mutluluk yaşattılar.
Ortadoğu Lions Kulübü, Lions’un genişleme çalışmalarına
katkı sağlamaya devam ediyor. Kulüp 20 Nisan 2012
günü görkemli bir kuruluş gecesi organizasyonu ile
Ankara Çınar Lions Kulübü’ne sponsor oldu. Ortadoğu
Lions Kulübü Üyesi ve Leo Kulüpleri Komitesi Başkanı
Burhan Eser’in yönettiği tören çok görkemli idi. Bir kısmı
eski Leo olan 24 genç profesyonelin kurucu olduğu
kulübümüze başarılı ve hizmet dolu bir gelecek diliyoruz.
Kulüp kuruluşuyla birlikte kulübümüz 40 yeni üyeyi Lions
Ailesine kazandırmış oldu. Tören ile ilgili geniş bilgiyi
gelecek sayımızda bulablirsiniz.
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LCIF
Aile Sağlık
Forum’ları

Antakya Kışlasaray Leo
Kulübü Kuruldu...
Çeviren: Banu Tüzgiray, PDG

L

ion’lar muhtaç halkın şampiyonlarıdır, onlara ihtiyaç
duydukları bir çok hizmeti temin ederler. Brezilya’daki
sokak çocuklarından Güney Afrika’daki Özel Olimpik
oyunlarına kadar hizmet ederek dünyanın her yöresindeki
ihtiyacı karşılarlar.

Son 12 yıldır, Lion’lar ve Özel Olimpik organizasyonları
birlikte çalışarak sporculara Opening Eyes (Göz Açma)
ortaklığı ile sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sağlamak için göz
taraması yapıyorlar.
Bu sporcuların göz taramasına çok ihtiyaçları var. Yapılan
araştırmalara göre sporcuların %68’ine son üç yılda hiç
göz muayenesi yapılmamış, %37’sinin gözlüğe ihtiyacı
var, ve %18’i de yanlış gözlük kullanıyor.

Şölen Mıstıkoğlu,
Kışlasaray Lions Kulübü 2011-12 Dönemi Başkanı

Opening Eyes Programı hakkında bilgisi var. Bu forumlar
aynı zamanda sporcuların ailelerine ve onlara yardımcı
olmak isteyen hayırseverlere onlara, sağlık, eğitim
ve sosyal alanlarda topluma uyum sağlayabilmeleri
için yardım yollarını gösteren, karşılaşılan zorlukların
üstesinden nasıl gelineceğini öğreten bir ortam oluşturan
yerlerdir.
Aileler aynı zamanda ihtiyaçlarına uygun olarak
hazırlanmış bilgiler alırlar. Güney Afrikada, forum
onlara malarya ile ilgili bilgiler verirken, temiz içme suyu
ve zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinlerin hayatında
bedensel aktivitelerin önemini vurgulayan eğitimler
verdi. Tnazania’da malarya eğitiminde hastalık hakkında
bilgilendirme yapılırken okullarda ve halka açık
alanlardaki çevre temizliğinin önemi vurgulandı.

Son zamanlarda 250.000 sporcudan biri olan Aphiwe
Qonya göz sağlığına kavuştuğu için Lion’lara ve LCIF’e
teşekkür edenlerden biri. Güney Afrikalı bir öğrenci olan
Özel Olimpik sporcusu Aphiwe , hipermetrop olduğu
için sınıfta yazıları okuyamıyordu. Hocalarının onun bu
göz sorunundan haberi yoktu. Opening Eyes sayesinde
Aphiwe’nin göz taraması yapıldı, hayatında ilk defa
gözlük taktı. Sınıf arkadaşları onu gözlükleriyle görünce
alkışladılar ve artık o, kitaplarındaki harfleri ve rakkamları
tahmin etmiyor, okuyabiliyordu. Şimdi Aphiwe daha çok
şey öğrenebiliyor.

Sporcuların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış
göz tarama programları Aile Sağlık Forumlarında ele
alındı. Opening Eyes programı çerçevesinde yapılan göz
taramaları, ihtiyaç duyulduğunda Uluslararası Essilor
ve Safilo, SpA, gibi optik alanında lider olan firmalar
tarafından desteklenmektedir. Çalışmalarda binlerce
gönüllüye, özellikle Lion’lara güvenilmektedir. Dünya
çapındaki bu göz tarama ortak programına LCIF 13
milyon dolarla, 15.000’den fazla Lion da 10.000 deneyimli
doktorla katılmışlardır.

Aphiwe’ye göz taraması, LCIF ve Özel Olimpik ortaklığı
içindeki Aile Sağlık Forum’u kapsamında yapıldı. Son
birkaç aydır, Aile Sağlık Forumları pilot bölge seçilen
Aphiwe’nin yaşadığı yöre dahil, Namibia, Nigeri ve
Tanzania’da uygulanmaktadır.

Son yıllarda Özel Olimpik organızasyonlarıyla anlaşma
yapan Lion’lar, daha geniş alanlara yayılarak Aile Sağlık
Forumları sayesinde Aphiwe ve ailesi gibi birçok sporcuya
göz taraması, sağlık eğitimi ve gözlük konularında yarar
sağlayabiliyorlar.

A

ntakya Kışlasaray Leo Kulübü, Antakya Kışlasaray
Lions Kulübünün sponsorluğunda ve dönem
başkanı Şölen Mıstıkoğlu’nun danışmanlığında
28 birbirinden donanımlı, pırıl pırıl genç ile kuruldu.
Kuruluş Gecesi Antakya Ottoman Otelde yapıldı. Kuruluş
Belgesi Sunum Törenini Seyhan Lions Kulübü Üyesi ve
118U GMT Koordinatörü Levent Kayrın yönetti.
Başkan Şölen Mıstıkoğlu yaptığı konuşmada Antakya
Kışlasaray Lions Kulübünün kurulan Antakya Kışlasaray
Leo Kulübü ile taçlandığını bundan sonra hizmet ederken
birlikte hareket edeceklerini bildirdi. Genel Yönetmen
Hüsamettin Ocak tarafından Şölen Mıstıkoğlu’na
genişleme ödülü verildi ve Kulüp bayrağına peç takıldı.

Kulübümüzün kurucu yönetim kurulu, Kurucu Başkan
Nil Şeref, Asbaşkan Fırat Cemaligil, Sekreter Ezgi Deniz,
Sayman Edip Sautoğlu, 1. Direktör Serra Nalçabasmaz,
2. Direktör Burcu Çiper ve 3. Direktör Selin Şen’den
oluşturmaktadırlar. Diğer üyeler kurucu üyeler ise; Sabahat
Atalay, Kaan Bahadırlı, Fuat Cemaligil, Ömer Çakmak,
Sami Çuhadaroğlu, Yasemin Çuhadaroğlu, Dalim Doğum,
Pelim Doğum, Rasim Gali, Ali Güngör, Ömercan Güngör,
Evlin Hüseyinoğlu, Simge Kalaycıoğlu, Özlenen Narin, Mert
Secerli, Resmiye Şen, Pınar Tokdemir, Serhat Rokdemir,
Berke Tütüncüoğlu, Hakan Yüksel ve Selahattin Yüksel’dir.
Antakya Lions’una yeni bir kan katacağına inandığımız
Leo Kulübümüzün topluma hayırlı olmasını diliyoruz.

Ottoman Otel’de yapılan Charter gecesine 118 U
Genel Yonetmeni Sayın Hüsamettin Ocak, 118 T Genel
Yönetmeni Sayın Nuray Marcak, 118 K Genel Yönetmeni
Sayın Neşe Yıldırım, Genel Yönetmen 2. yardımcısı Sayın
Bülent Şen, Konsey Sekreteri Sayın Ömer Ruhi Eryurt,
Konsey Saymanı Sayın Vatan Yalı, Yönetim Çevresi
Sekreteri Sayın Gülçin Bilgiç, 1. Kesim Başkanı Sayın
Zehra Gürol, 6. Bölge Başkanı Sayın Tayfun Kaya ile LÇYÇ
Başkanı Sayın Mete Eryılmaz, 118 U LYÇ Başkanı Sayın
Özgür Abacı, 118 T LYÇ Başkanı Sayın Çağrı Gülmen, 118
R LYÇ Başkanı Sayın Yiğit Dikbaş, 118 K LYÇ Başkanı Sayın
Buğra Coşkuncu, 118 E LYÇ Başkanı Sayın Caner Duru,
118 Y LYÇ Başkanı Sayın Emre Aksoy ile birçok Lion ve Leo
katılmışlardır.

Lion’lar forumların koordine edilmesine yardımcı oldular.
Artık 250 ailenin Lions Kulüpleri, Özel Olimpikler ve
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EXLİBRİS
Nedir?
Tülay Öktem,
Ressam ve Exlibris Sanatçısı, Yeni Fındıklı Lions Kulübü Başkanı

Bulunan ilk exlibris M.Ö.1400
yıllarına rastlar ve açık mavi
bir seramik üzerine yapılmıştır.
Bir Mısır Firavunu olan IIIcü
Amonhophis’in kitaplığına ait
olduğu ve bu seramiğin papirüs
ruloları korumada kullanılan
tahta sandıklara takıldığı tahmin
edilmektedir. Bu seramik exlibris
şu anda British Muzeum’da
sergilenmektedir. Daha sonra
tespit edilen ilk exlibrislerden biri
1450lerde Güney Almanyada
yaşayan “Kirpi” lakaplı bir
papaz adına yapılmıştır.

Dünyaca ünlü ressamların pek çoğunun exlibris yaptığını
biliyoruz. Örneğin 1400lü yılların ikinci yarısında yaşamış
olan Albrecht Dürer’in pek çok exlibrisi vardır. Gene aynı
dönem sanatçılarından Lucas Cranach, daha sonraları
Edward Munch, Kaethe Kolwitz, Emil Nolde, Paul Klee, Pablo
Picasso ve Oscar Kokoschka gibi ünlü sanatçılar da dönemin
ileri gelenleri ve bilim adamları adına exlibris yapmışlardır.
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E

xlibris memleketimizde çok az bilinen bir sanat
dalıdır. Exlibris kelimesi latince kökenli olup
“falancanın kitaplığından” veya “falancanın
kitaplığına ait” anlamına gelmektedir. Yani
kısaca exlibris kitap etiketi veya kitabın kartviziti
diyebileceğimiz bir çizim sanatıdır.
Ortaçağda, matbaa icat edilmeden önce elyazması
kitaplar çok değerliydi ve sadece prenslerde, asillerde bir
de kilise mensuplarında bulunuyordu. Kitap sahipleri de
kitapların ön kapağı içine kendi özelliklerine uygun bir
arma koymayı adet edinmişlerdi.

Genellikle exlibrisi yapılan kişinin hayatta olması
gereklidir ancak günümüzde ölmüş kişiler adına da
exlibris yarışmaları düzenlenmektedir. Kristof Kolom
veya Nazım Hikmet gibi. Öte yandan hayatta olan bir
ünlü için kendiniz bir exlibris yapmak isterseniz etik
olarak kendisinden izin alınması gereklidir.
19 yüzyıl sonlarına kadar sadece kitap etiketi olarak
kullanılan exlibrisler bu dönemden sonra bir sanat eseri
olarak toplanmaya, koleksiyonları yapılmaya, alınıpsatılmaya başlandı. Exlibris kolleksiyonerleri genellikle
koleksiyonlarını belli konular üzerinde yaparlar.
Örneğin erotik exlibris çok popüler bir konudur. Bundan
başka nü, silah, hayvan, müzik, müzik aleti gibi konular
da koleksiyon konularıdır. Ancak koleksiyon yapmak
için belirli bir konusu olması da şart değildir.

Düzenlenen birçok sergi içinde
iki tanesi biz Lion’lar için çok
önemlidir. Bunlardan biri Mart
2010 da Bodrum Kefaluka Otelde
düzenlenen 13ncü Uluslararası
Lions Akdeniz Konferansı için
hazırlanan “Akdeniz” konulu sergi;
diğeri de 18 Nisan 2010 tarihinde
İtalya-Albegne-Liguria’da yapılan
Lions Günü için hazırlanıp
gönderilen “Lions” konulu sergidir.

Şimdilerde dünyanın heryerinde exlibris yarışmaları
düzenlenmektedir. Exlibris federasyonu olan FİSAE
dünyanın çeşitli şehirlerinde iki yılda bir uluslararası
yarışma düzenlemekte, dünyadaki tüm sanatçılara
açık olan bu yarışmaların sonuçları bir şölen havasında
sergilenmekte, kataloglar basılmakta ve kurulan
standlarda hem sanatçılar hem koleksiyonerler
aralarında alış-veriş veya değiş-tokuş yapmaktadırlar.
Bu sanatta dünyada en önemli yeri Bulgar’lar, Çin’liler
ve Japon’lar tutmaktadır ama tüm Avrupa ve Rusya da
exlibrise gönül vermiştir.

Rönesansa geldiğimizde matbaanın icadıyla kitap
sayısı artmış ve kitaplar alt düzeydeki soylular ile
burjuvaların da eline geçmişti. Bu durumda asiller için
kendi kitaplarının diğer kitaplardan daha prestijli olması
önemliydi. Bir de aynı dönemde basılan kitapların harf
karakterleri de aynı ya da çok benzer olduğundan
karışmayı önlemek adına bir fark yaratılması
gerekiyordu. Kitap sahipleri de bu kıymetli kitapların
sahipliğini belirtmek için kitaplarının önkapağının içine,
bir sanatçıya sipariş ederek yaptırttıkları bir aile arması,
motto veya kitap sahibinin kimliğini belirten resimli
küçük etiketler koyuyorlardı. Exlibris işte bu etiketlerin
adıdır. Exlibris bir mülkiyet işareti, bir sahiplenme
belgesidir.

Türkiye’ye gelince,İstanbul’da ilk exlibris derneğini kuran
hepimizin yakından tanıdığı 118-E Yönetim Çevresi
Geçen Dönem Genel Yönetmeni Latife Baştuğ’dur.
İstanbul Exlibris Akademisi Derneği ismiyle 1998’de
kurulan dernek halen Latife Baştuğ’un başkanlığında
faaliyetlerine devam etmektedir. Dernek Türkiye’deki ilk
uluslararası İstanbul konulu exlibris yarışmasını 2000
yılında düzenlemiş (resim 7) daha sonra 2002 de Nazım
Hikmet konulu uluslararası bir başka yarışma yapmıştır.

Günümüzde yapılan exlibrislerin üzerinde adına exlibris
yapılan kişinin veya kurumun adı, yapıldığı yıl ve
“exlibris” yazısı bulunur. Resmin alt kısmındaki beyaz
alana ise kurşun kalemle yapan sanatçının imzası,
yapım tekniği, kaç adet basıldığı ve elinizdeki kopyanın
kaçıncı kopya olduğu yazılır. Önceleri daha büyük
olabilirken bugün artık yarışmalarda exlibris ebatları 13
ila 15 cm arasında sınırlandırılmaktadır.

Benim de üyesi olduğum İstanbul Exlibris Akademisi
Derneğinden başka bir de Prof.Hasip Pektaş’ın Ankara’da
kurduğu Ankara Exlibris Derneği vardır. Hasip Pektaş
emekli olduktan sonra İstanbul’a taşınmış ve burada bir
de İstanbul Ekslibris Derneğini kurmuştur. Yani şu anda
Türkiye’de üç exlibris derneği bulunmaktadır. Exlibrisin
Türkiye’de daha fazla tanınması ve yaygınlaşması için
biz exlibris sanatçılarına çok iş düşmektedir.

Exlibrisin yapımında tüm baskı teknikleri kullanılabilmektedir.
Aşağı yukarı 45 baskı tekniği bulunmaktadır. Gravür, kuru
kazıma, linol baskı, taş baskı, tahta baskı, mezotint ve
aquqtint bunlardan en çok kullanılanlarıdır. Her tekniğin
de bir simgesi vardır. Örneğin C3 gravür, C4 kuru kazıma C5
aquatinta anlamına gelir. Bunların dışında artık bilgisayar
çıktısı da bir exlibris tekniği olarak kabul edilmektedir.
Önemli olan exlibrisin tasarımı ve çoğaltılabilir olmasıdır,
ancak fotokopi bir exlibris tekniği olarak kabul edilemez
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Lions Bursa’da
Büyümeyi
Sürdürüyor

L

ions “Dünya Üye Alım Günü”nde Bursa’dan 8 Lions
kulübüne 16 yeni üye katıldı. Lions 118-K Yönetim
Çevresi’nin Karagöz ve İpek Lions Kulübü ev
sahipliğinde düzenlediği törende; Afyonkarahisar, Gemlik,
Koza, Marmara, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa Lions
Kulüpleri, Ayşe Öztürk’ ün yönettiği üye alım törenini
gerçekleştirdi.
Lions 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı Bursa’daki İpek,
Karagöz, Marmara, Afyonkarahisar, Gemlik, Koza,
Osmangazi ve Mustafakemalpaşa Lions kulüplerine 16
yeni üye katıldı. Altın Ceylan’da “Dünya Lions Üye Alım
Günü”nde düzenlenen törende üyeler hizmet yemini
etti. Törende söz alan Lions 118-K Yönetim Çevresi

Uluslararası Başkan
Wing Kun Tam Bursa’da...

L

ions 118-K Yönetim Çevresi ilk kez bir Uluslararası
Başkanı ağırladı. Çin asıllı Uluslararası Başkan Dr.
Wing-Kun Tam’ın projesi olan dünyada 1 milyon ağaç
dikimine destek veren Lions 118-K Yönetim Çevresi’ne
bağlı Lions Kulüpleri, 25 bin ağaçtan oluşan “Lions Hatıra
Ormanı”nı oluşturdu.
Lions 118-K Yönetim Çevresi genel Yönetmeni Neş’e
Yıldırım, Yönetim Çevresine bağlı 22 Lions Kulübü’nün
katılımıyla 10 hektarlık alanda 25 bin fidan diktiklerini,
hedeflerinin 50 bin ağaca ulaşmak olduğunu söyledi.

Engelleri Aşıyoruz
Gülçin Bilgiç,
Gaziantep Ayıntap Lions Kulübü

B

ütün çocuklar öğrenebilirler. Zihinsel geriliği olan
çocuk daha yavaş öğrenir ama öğrenebilir. Engelli
çocukların tüm çocukların öğrendiği ve kullandığı
becerileri öğrenmeleri gerekir. Bu beceriler, onların
oynamalarına, başkalarıyla etkileşimde bulunmalarına, en
üst düzeyde bağımsızlık kazanmalarına ve toplumun birer
üyesi haline gelmelerine yardımcı olacak becerilerdir.
Bizler; Gaziantep Lions Kulübü Başkanı Bülent Bilgiç ile
Ayıntap Lions Kulübü Başkanı Sabahat Düzkaya ve kulüp
üyelerimiz, zihinsel engelli kişilerin spor yoluyla hayata

6 kıtada ve 200 ülke ve coğrafi bölgede faaliyet gösteren
Lions Kulüplerinin Uluslararası Başkanı Dr. Wing-Kun Tam
ise, dünya çapında 1 milyon ağaç dikim projesinin çok ilgi
gördüğünü ve bu rakamın 7 milyona yaklaştığını belirtti.
Lions Hatıra Ormanına destek veren Bursa Orman
İşletme Müdürü Muhammet Ali Akaç ise şunları söyledi.
“Ekolojik dengenin temeli biyolojik çeşitliliktir ve bunu
sağlayan ormanlarımızdır. Biz bu konuda iyi durumdayız.
Ağaçlandırma çalışmalarında dünyada üçüncü sıradayız.
Bu bizim için iyi bir gelişmedir. Ağaçlandırma çalışmalarını
sürdüreceğiz”
Uluslararası Başkan’ın onuruna geniş katılımlı bir davet
de verildi. Davete PID Prof. Dr. Hayri Ülgen ve Konsey
Başkanımız Yaşar Ateşoğlu’da katılarak onurlandırdılar.
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Genel Yönetmeni Neş’e Yıldırım, topluma hizmet etmek
isteyen herkesi lions kulüplerine üye olmaya davet etti.
Lions kulüplerinin yeni üyelerle gücüne güç katacağını
vurgulayan Yıldırım, üye alım törenlerinin diğer
kulüplerdede devam edeceğinin altını çizdi.

özgüven kazanmaları,
kişisel karar verme becerisinin artması,
cesaretlerini sergilemeleri,
başarının mutluluğunu yaşamaları,
arkadaşlar, çevre ve aile ile ilişkilerin güçlenmesi,
bağımsız bir yaşama ve çalışma hayatına
hazırlanmaları,
•
topluma uyum sağlamaları,
•
toplumda üretken bireyler olarak kabul görmeleri
amaçlanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu
Müdürü Sayın Dr. Fzt. Feyza Sökücü Dağdeviren’in
katkılarıyla öğrencilerimize ulaştık ve 4 Ekim 2011 günü 10
öğrenci ve yüzme öğretmeni lisanslı Lion Nalan Özpolat’ın
denetiminde beş öğretmen ile çalışmalarımızı başlattık.
Çalışmalarımız haftada 2gün (Salı-Perşembe) ikişer saat
olmak üzere devam etti.
daha kolay katılabileceği fikri ile bu yüzme aktivitesini
başlattık. HENKEL firması, Sayın Enver Yetkin‘in çalışmaları
ve destekleri ile; Zihinsel engellilerin yüzme sporunda ve
fiziksel aktivitelerde yeteneklerini gösterebilmeleri için
başlatılan bu çalışmada sponsor firma olmuştur.
•

fizik kondisyonlarını, becerilerini ve yeteneklerini
geliştirmeleri

1 Kasım 2011 günü Henkel firma yetkililerinden Sayın
Enver Yetkin; Sayın Şahap Bener, 118-U Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni Sayın Hüsamettin Ocak, Yönetim Çevresi
Sekreteri Sayın Gülçin Bilgiç, Gaziantep Lions Kulübü
Başkanı Sayın Bülent Bilgiç , Ayıntap Lions Kulübü Başkanı
Sayın Sabahat Düzkaya ve kulüplerin üyelerinin katılımıyla
öğrencilerimiz bu güne kadar edindikleri kazanımlarını
sergilediler.
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Onkoday Lions Hasta
Konukevi ve
Rehabilitasyon
Merkezi’nin
Temelleri Atıldı…

Lion’lar Sri
Lanka’lıların
Tekrar
Görmelerini
Sağlıyor

118-K

Çeviren: Banu Tüzgiray, PDG

K

atarak, Sri Lanka’da körlüğe yol açan en önemli
nedendir. 63 yaşındaki Piyadasa Hewavithana
yapılan katarak ameliyatı ile göz sağlığına kavuşan
16.500 Sri Lanka’lıdan biri. Kör olmanın eşiğindeyken
şimdi o, büyük bir zevkle gazete okuyor ve tekrar
çalışabiliyor. “Panadura’daki fakir insanları göz sağlığına
kavuşturan Lions hastanesi doktorlarına ve çalışanlarına
bütün kalbimle teşekkür ederim” diyor Piyadasa “Artık yeni
bir hayatım var. Lion’ların benim durumumdaki daha bir
çok insanın göz sağlığına kavuşmalarına yardım etmeleri
için dua ediyorum.”
Dünyada 18 milyon insan katarak yüzünden kör oluyor.
Gelişmekte olan ülkelerde ameliyat hizmetleri ya yetersiz
yada erişilemez. Veya ameliyat için günlerce sıra beklemek
lazım, ameliyat ekipmanları yetersiz ve ulaşım çok büyük
bir engel.
Sri Lanka 2009 senesinde 26 yıl süren bir iç savaştan
çıktı. Sağlık kaynakları ordu ihtiyaçları doğrultusunda
harcandı. Fakat savaş zamanında bile SightFirst görme
kaybına engel olmak için 1993-2008 yılları arasında 1.8
milyon dolar temin etti. Ameliyatlara ilaveten üç devlet
hasantesinde göz klinikleri açıldı, dört devlet hastanesi
göz kliniği yenilendi, ve üç Lions göz hastanesinin alt yapı
güçlendirilmesine, insan kaynaklarına destek verildi.
Sight First Sri Lanka teknik danışmanı Dr.
S.Chandrashekar, “Sri Lanka Lion’ları son yirmi yıldır,
devlet ve yerel yöneticilerle, ulusal ve uluslararası sivil
toplum kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlarla ve sivil halkla
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Yönetim Çevresi, ONKODAY ve Nilüfer Belediyesi
ortaklığında gerçekleştirilen
12 prefabrik konut ve 1 idari binadan oluşan ONKODAY / LİONS Hasta Konukevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’nin temeli atıldı.

Lion’lar çalışmalarını Sri Lanka’nın geniş Colombo bölgesi
dışına ve ülkenin diğer yörelerine de taşımak üzere Sağlık
Bakanlığı ve global körlüğün önlenmesi için çalışan
VISION 2020 ile iş birliği içindedirler. Hükümetle birlikte
Jaffna, Tricomalee ve Batticaloa’da katarakt ameliyatı
yapılabilecek yerlerin araştırmasına başlamışlardır.
SightFirst, Finlandiya hükümeti ve Lion’ları tarafından
yollanan bağışlarla yapılan yeni Ratnapura göz hastanesi
ülkenin diğer bir mahrumiyet bölgesindeki muhtaç
insanların göz sağlığı ihtiyacını karşılayacaktır.
Bütün bu gösterdikleri çabayla, Lion’lar, Hewavithana’nın
“daha çok insanın göz sağlığına kavuşmasına yardımcı
olunması” için yaptığı duaya cevap verebiliyorlar.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Müfit Parlak da
hem hastanın hem de yakınlarının kalabileceği böyle
bir merkezin yapılmasının hastalığın iyileşme sürecine
olumlu katkısı olacağını söyledi.
Lions Federasyonları Uluslararası Başkanı Dr. Wing-Kun
Tam’ın da katıldığı temel atma töreninde proje hakkında
bilgi veren 118-K Yönetim Çevresi Başkanı Neş’e Yıldırım,
proje için 600 bin TL bütçenin hazırlandığını belirterek,
proje hakkında şunları söyledi:

beraber mahrumiyet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine
gerekli malzemeleri temin etmek, göz konusunda kaliteli
hizmet vermek ve bilinçlendirme çalışmaları için el birliği
yaptılar” diyor.
Sri Lanka ve diğer bir çok gelişmiş ülkede katarakt
körlüğün en önemli nedenlerinden biri olduğu için Lion’lar
katarakt ameliyatlarına odaklanmaya devam ediyorlar.
Bu konuya önem verilmesi gerektiğinin en büyük gösterge
milyonlarca kişiye yapılan katarakt ameliyatları veya
her gün yapılmakta olan ameliyatların sayılarıdır. Sri
Lanka ortalaması 3.804 fakat bu rakkam Sri Lanka’nın 25
bölgesinde 571’le 8.889 arasında büyük dalgalanmalar
göstermektedir. Bu yeni rakamlar Lion’ları ihtiyaç
sahiplerine daha iyi hizmet etmeleri için yol gösterecektir.

Nilüfer Belediyesi olarak projenin destekçisiyiz” şeklinde
konuştu.

“Şehir dışından gelen kanser hastalarının barınmayla
ilgili sorunlarına çözüm bulma amacıyla yapılan
konukevi 12 ev, 24 oda, toplantı salonu, dinlenme salonu,
hobi odası ve konferans salonu ile mutfak, yemekhane
ve çamaşırhaneden oluşacak. Lionlar olarak böyle bir
projede yer almaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz.”

Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle ONKO-DAY ve Lions 118-K
Yönetim Çevresi Federasyonu ortaklığı ile gerçekleştirilen
12 kişilik Hasta Konukevi ve Rehabilitasyon Merkezi,
Altınşehir mahallesinde yapılacak.

Uluslararası Başkan Dr. Tam da, kanser hastalarında
kemoterapi tedavisi esnasında en çok ihtiyaç duyulan
şeyin aile desteği olduğunu belirtirken, “Temeli atılan
bu merkez ile birlikte Lionlar, hasta ve hasta yakınlarına
büyük kolaylık sağlayacaklar” dedi.

OKO-DAY Başkanı Füsun Önen, “Lionlarla birlikte bir
rüyayı gerçekleştirdik. Şehir dışından gelen kanser
hastaları artık yakınlarının yanında kalabilecek. Siz de
biliyorsunuz ki kanser hastalığının tedavisinde ilaçlar
kadar moral de önemlidir. Artık kanser hastalarının
Bursa’da da bir evi olacak. Bu projeyi adım adım hayata
geçiriyoruz, çok mutluyuz” dedi.
Proje ortağı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise
“Kanser çağımızın hastalığı özellikle psikolojik destek
ve moral çok önemli. 2 bin 30 metrekarelik bir alanda
kurulacak olan ONKO-DAY/LIONS Hasta Konukevi ve
Merkezi 12 adet konukevi ve bir merkez binadan oluşacak.

Lion Türkçe • Mayıs - Haziran 2012
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Evet geldiler, gördüler ve eminim
Lion oldukları için bir kez daha
mutlu oldular. Açıkçası karşı
duranlar olmasaydı belki bizlerde
bu kadar motive olamayabilirdik.
Güzellik de burada zaten. Negatif
yaklaşımlar pozitif sonuçlar
doğurabiliyor. İki eksinin artı
ettiği gibi bir yaklaşım her zaman
doğru olmasa da bu sefer bize
yaradı sanırım. Bu kardeşlerimize
de çok teşekkürler ediyoruz.

Üye Giriş Töreni

118U’da Tarihi Tören
‘İnandık ve Başardık’
Danyal Kubin, PDG

Bir Tören ile 54 Lion ve Leo
Ailemize Katılırken, 170 Yeni
Yönetici Gururla Yönetimi
Devraldı...

Açılışı Çukurca Lions Kulübünü dönem Başkanı Sayın
İlknur Türkkan çok anlamlı bir konuşma ile yaptı. İlk
tören üye giriş töreni idi. 45 dakika sürdü. Tüm ritüelimiz

118U

Yönetim Çevresine bağlı, Ankara’daki 15
Lions ve 5 Leo Kulübü aynı gecede toplu
üye girişinin yanısıra toplu görev devrini de
gerçekleştirdi. Lions’ta ‘rekor’ sayılabilecek törende Lions Tören
Ritüelinin her aşaması titizlikle uygulandı... Emek, Anıttepe,
Gaziçiftliği, Esat ve Maltepe Leo Kulüpleri ile Angora Yıldız, Birlik,
Emek, Kocatepe, Anıttepe, Beysukent, Çukurca, İncesu, Gaziçiftliği,
Esat, Oran, Maltepe, Kavaklıdere ve Ankara Lions Kulüplerinin
yarattığı bu muhteşem tabloyu dilimizin döndüğünce sizlere aktarmak
istiyoruz.
Ankara’daki 20 Kulübümüz Bölge Başkanları Mehtap Erkilet, Adnan
Babür Gündüz, Meltem Soyer ve Selahattin Atan’ın önderliğinde
tarihi bir organizasyonu gerçekleştirmek üzere yola çıktılar. Belki
de Uluslararası Lions’da hiç görülmemiş ve yaşanmamış bir geceyi
gerçekleştirmenin onurunu yaşadılar. Sloganları ‘İnanırsak Başarırız’
idi. Tören Yönetmeni Danyal Kubin’in deneyimi ve organiz becerisini,
118U Genel Yönetmeni Hüsamettin Ocak’ın yarattığı motivasyon ile
cesaretle bir araya getirdiler. Bu tören için elbirliği ve ‘takım ruhu’ içinde
çalıştılar. En önemli güçlerinin; organizasyon becerileri ve iletişim
yetenekleri olduğunun farkındaydılar... İnandılar ve Başardılar;
inanmayanları da inandırdırlar...
32 Lion ve 22 Leo’nun Lions ailesine girişini tam bir Lionistik tören
ile gerçekleştirmenin yanısıra, Görev Devri Töreninde tam 160
Lion ve Leo’yu aynı anda sahneye çıkararak iki rekoru aynı gecede
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kırdılar. Hiçbir aksaklık olmadı törende. Hiçbir karışıklık
yaşanmadı. Herşey inanılmaz bir düzen ve inanç ile tam
zamanında ve olması gerektiği gibi oldu. Litai Otelin
yarattığı teknik sorunlara karşın, Bölge Başkanları ile
Görevlilerin özveri dolu çabaları gerçekten görülmeye
değerdi.

Evet biz tarif edilemeyecek
bir düzen içinde – hiç prova
yapmadan – sahneye çıktılar.
Hizmet meşalelerinin etrafında,
onlardan güç alarak, onların
gösterdiği yolda yer aldılar.
Gözlerinde
‘başarmanın
mutluluğu’ vardı. Ve o muhteşem, eşsiz tabloyu yarattılar.
Törende, Dönem Başkanları adına Yönetim Çevremizin
llk Kulübü olan Ankara Lions Kulübünün Başkanı Sayın
Halil Vehip Güneşol, Gelecek Dönem Başkanları adına
ise en yeni kulübümüzün Başkanı Sayın Hikmet Barutçu
konuştular.
Daha fazla söze gerek yok aslında. Görüntüler herşeyi
anlatıyor.
Bizimle birlikte olarak, bize inanarak gecemizi
onurlandıran 300’den fazla konuğumuz vardı. Başta;
MD118 Konsey Başkanı Sayın Yaşar Ateşoğlu ve Eşi Berna
Ateşoğlu, 118U Genel Yönetmeni Sayın Hüsamettin
Ocak, Geçen Dönem Genel Yönetmeni Sayın Çağatay
Tiritoğlu, Genel Yönetmen 1. Yardımcısı – Seçilmiş Genel
Yönetmen - Sayın Erdem Baylan ve Eşi Pınar Baylan,
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Sayın Bülent Şen, Geçmiş
Dönem Genel Yönetmeni Sayın Nazım Geyikçi, Geçmiş
Dönem Genel Yönetmeni Sayın Ahmet Gürkan Koçak
ve Eşi Semiha Koçak, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni
Sayın Turhan Dökmeci, 1. Kesim Başkanı Sayın Zehra
Gürol, 6. Kesim Başkanı Sayın Mustafa Saydam ve eşi
Günsel Saydam ile Leo Yönetim Çevresi Başkanı Sayın
Özgür Abacı olmak üzere katılan tüm Lion, Leo ve
dostlarımıza gecemize değer kattıkları ve inançları için

eksiksiz uygulandı. Yeni üyelerin yarattığı muhteşem
tablo, düzen ve intizam görülmeliydi. Duruşları ile,
inançları ile, mutlulukları ve adanmışlıkları ile bize
layık olduklarını fazlasıyla ispat ettiler. İşinsanlarından
memurlara,
ev
hanımlarından
emeklilere,
akademisyenlerden
sanatçılara,
mühendislerden
yapımcılara, öğrencilerden öğretmenlere kadar değişik
mesleklerden gelen 54 gönüllü insanın gerektiğinde
nasıl ‘takım’ olabileceğini ne yazık ki sadece tanık
olanlar görebildiler. Göremeyenler için çok büyük
kayıp...
İkinci tören bazılarımızın ‘olmaz, olamaz’ dedikleri
türden bir törendi. ‘Nasıl başaracaksınız 180 kişiyi oraya
çıkarmayı?’. ‘Çılgınlık bu...’. ‘İnsanları süründüreceksiniz,
herşey mahvolacak...’ ve daha nice karşı koyuşa tek bir
cevapları vardı: Gelin ve görün...
Lion Türkçe • Mayıs - Haziran 2012
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Kültür ve
Sanat Günü

Şanslı olanlarımız
tarihe
tanıklık
ettiler...

şükranlarımızı sunuyoruz. Organizasyon aynı zamanda
son yılların en geniş katılımlı organizasyonu olma
özelliğini de taşıyordu.

Organizasyonda;
Selahattin Odabaşı
(Maltepe),
Mesut
Örün
(Maltepe),
Hüseyin Karaçakır
(Maltepe), Ece Güzel
Kılıç
(Maltepe),
Ferhat
Bektaş
(Maltepe),
Hale
Akyüz
(Maltepe),
Burçin
Tataroğlu
(Gazi çiftliği), Ceyhun
Özgür (Kavaklıdere),
Dilara Demir (Gazi
Çiftliği),
Göknur
Serdar
(Çukurca),
Süha
Sivrioğlu
(Emek) ve Özden Duran Öztürk (Angora) gönüllü olarak
görev aldılar.

Özgen Kara,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

A

talar Lions Kulübü’nün “Kültür ve Sanat Günü”nü 4
Şubat 2012 Cumartesi günü Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.

Maltepe Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa
Zengin’in ve 118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın
Leman Taşkın’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen aktivitede,
birçok Lion ve Lion dostu konuk etkinliği onurlandırdı.

Destek veren herkese sonsuz teşekkürler...

Etkinlik çerçevesinde Prof. Dr. Yavuz Narin’in “Ovit’ten
Trovit’e Bulutlar Üzerinde” isimli fotoğraf sergisi de açıldı.
Fotoğraf sergisi görenleri başka dünyalara görütürken,
araştırmacı yazar Sayın Enver Aysever “Değişen Dünyada
Aydının ve Yazarın Rolü” konulu panelle siyasetten
edebiyata, toplumsal yaralardan güncel olaylara birçok
konuya değindi.
Fotoğraf Sergisinden Elde Edilen gelir Lions Ataevine
Aktarılmıştır.

Açılışı İlknur Türkkaan yaptı.

Tören yönetmenine ametist hediye.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

M

Meşalenin yarattığı ambians
görülmeye değerdi.
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Törenleri Danyal Kubin yönetti.

Meşaleler

ersin Pirireis Lions Kulübü ve MESİAD önderliğinde,
tüm Mersin Lions kulüpleri ile birlikte Mersin
Marina 20.Cadde Restoran Toplantı salonunda
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması ve konuyla
ilgili bir Konferans düzenlenmiştir. Toplantının başında
Pirireis Lions Kulübü Başkanı Sn. Ayten Aslankan bir açılış
konuşması yaparak Kadınlar Günü’nün tarihçesi hakkında
bilgi vermiş, ardından MESİAD Başkanı Sn. Ahmet Akkurt,
GİŞKAD üyesi Sn. Canan Sunay, AGİP Başkanı Sn. Hediye
Dalgıç konuşmalarıyla toplantıya renk katmışlardır. Bu
konferansa Psikolojik Danışman Ln. Nurgül Aydın, Av.Seher
Yalçınkaya ve Av. Yeşim Dağgeçen Argun konuşmacı olarak
katılmışlardır. ‘’Ben Kimim?’’ sorusuna cevap arayarak
başlayan konferans, Kadına Dayak ve 4320 Sayılı Kanun’un
neler getirdiğiyle ilgili bilgilerin aktarımıyla devam etmiştir.

Lion Türkçe • Mayıs - Haziran 2012
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“Lions Devlet Tiyatroları, 		
Tiyatro Ödülleri”

Dereceye girenlere ödülleri, Konfederasyon Başkanı
Sayın Yaşar Ateşoğlu, Yönetim Çevreleri Genel
Yönetmenleri Sayın Leman Taşkın (118-Y), Sayın Neşe
Yıldırım (118-K) ve Sayın Ahmet Aşır (118-R) ve Lions
büyükleri tarafından verildi.
Gecenin ikinci bölümünde, sanat danışmanlığını Sayın
Sedat Öztoprak’ın yaptığı, şef Paola Villa yönetiminde
“Kadıköy Belediyesi Çok Sesli Korosu muhteşem bir
konser verdi. Unutulmaz ses sanatçısı Yaşar Özel’in
finalde solo konseri ise gecenin sürprizi
oldu.

Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Tiyatro Oyuncusu:
Şamil Kafkas (“Anita’nın Aşkı”)
Yılın En Başarılı Tiyatro Yönetmeni: Yücel Erten
(“Sezuan’ın İyi İnsanı”)
Yılın En Başarılı Tiyatro Sahne Tasarımcısı: a.
Behlüldane Tor (“Michelangelo”); b. Ali Cem Köroğlu
(“Yanık”)

12 Dalda ödüller şu şekilde oldu: (Sahne
ve kostüm tasarımı dallarında ödüller iki
kişi tarafından paylaşıldı.)

Nesibe Müsevitoğlu,
Tiyatro Ödülleri Proje Koordinatörü

U

luslararası Lions, MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonu
organizasyonunda düzenlenen, “LIONS DEVLET TİYATROLARI,
TİYATRO ÖDÜLLERİ” Ödül Töreni, 15 Mayıs 2012 Salı akşamı,
Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Konser Salonunda
gerçekleştirildi.
Çok sayıda sanatçı, Lionlar ve konukların katıldığı kokteylin ardından
ödül törenine geçildi. Türkiye Lions Kulüpleri Konsey Başkanı
Yaşar Ateşoğlu “LIONS TİYATRO ÖDÜLLERİ” ödül töreninde yaptığı
konuşmasında; “... Lions Kulüpleri tüm dünyada sağlık, kültür, çevre,
eğitim, körlükle mücadele gibi birçok konuda topluma karşılıksız
hizmet eden gönüllü bir kuruluştur. Lions Kulüplerinin amaçlarından
bir tanesi de Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve etik kalkınmasına
etkin katkı ve katılımda bulunmaktır. İşte bu çerçevede yıllardır
sanatın desteklenmesi ve toplumsal ilgi ve beğenilerinin gelişmesi
için tiyatro ve opera ödülleri verilmektedir... Tüm sanatçılara, başrol
oyuncusundan ses ve ışıkçısına kadar tiyatroya emek veren herkese
teşekkür ediyorum. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Tiyatroya
sahip çıkan salonları boş bırakmayan, katılan destekleyen, alkışlayan
tiyatro izleyicisine teşekkür ediyorum. Görevini titizlikle yapan jüriye
teşekkür ediyorum. Tüm süreçleri planlayan ve koordine eden Sevgili
Nesibe Müsevvitoğlu’na teşekkür ediyorum. Bugün bu salona gelerek
bize katılan destekleyen, tiyatroya, sanat-kültür etkinliklerine sahip
çıkan sizlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” dedi.
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Yılın En Başarılı Bayan Tiyatro
Oyuncusu:
Zeynep
Ekin
Öner
(“Sezuan’ın İyi İnsanı”)
Yılın En Başarılı Erkek Tiyatro
Oyuncusu: Atilla Şendil (“Michelangelo)
Yılın En Başarılı Yardımcı Bayan
Tiyatro Oyuncusu: Deniz Elmas (“Aşkın
Sıradanlığı”)
Yılın En Başarılı Tiyatro Kostüm Tasarımı: a. Nalan
Alaylı ( “At”, “Opera Komik” ve “Sezuan’ın İyi İnsanı”); b.
Mihriban Oran (“Sidikli Kasabası Müzikali”)
Yılın En Başarılı Tiyatro Müziği: Çağrı Beklen
(“Michelangelo”)
Yılın En Başarılı Tiyatro Koreografisi: Cihan Yöntem
(“Michelangelo”)
Yılın En Başarılı Tiyatro Işık Tasarımı: Önder
Arık(“Antigone”
yılın en başarılı oyun yazarı: Irmak Bahçeci
(“Michelangelo”)
Yılın En Başarılı Prodüksiyonu: “Sidikli Kasabası
Müzikali” Oğuz Utku Güneş
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Öğrencilerin Ufukları Genişledi
Japon Lionları geleneksel kağıt işleri ve çay yapımına,
yabancı kültürler ve geleneklere odaklanarak, velilerle
birlikte tahta oymacılığı öğreterek okul çocuklarının
ufkunu genişletiyorlar.
Fujieda Şehrinde özel bir yeşil çay olan Gyokuro üreten
üç alandan biri Shizuoka dır. Kent te bir zamanlar çay
kesesi olarak kullanılan geleneksel Japon kağıdı washi
de üretillirdi. Shizuoka Fuyo Lions Klubü ilkokuldan
40 öğrenci davet ederek kağıt yapma sanatını ve çay
seremonisini öğrettiler.
Bir çiftçi iki atın çektiği pulluğu ile
becerilerini sergiliyor

Nagayo Lionları bu meraklarını giderici bir etkinlik
düzenledi. 90 orta okul çocuğunu 12 yabancı öğrenci ile
bir araya getirdi , ülkelerini anlattırdı. Çin, Kore, Vietnam,
Malezya, Filipinler, Nepal, Bangladeş, Turkiye, Almanya ve
Kazakhitan çocukları yemeklerini, dinlerini, geleneklerini
anlattılar. “ Tüm çocukların gözleri ışıl ışıldı, yabancıların
yaşamlarını öğrenmek onların hayallerini büyütecek.”
Diyor Kulüp Başkanı Mitsuaki Tsujida.
Yamanashi’da Enzan Lionları bir inşaat şirketi ile yaptığı 16
yıllık bir anlaşma ile , veli ve çocuk el sanatları atölyesine
sponsor olacaklar. Geçen yıl 100 çocuk kütüphane rafları
yaptılar.”Çocukların velileri ile beraber birşey üretmeleri
unutulmaz bir anı onlar için “ diyor Kulüp Başkanı Takaaki

Lion’lar Heryerde...

Ağaç Dikme Su Kaynaklarını Besliyor
Çeviren: Nilgün Erdem Niord, PDG

L

ionlar Nostalji Gününde Açları Doyuruyor

Bir zamanlar Danimarka tarlalarını eken ilkel traktörler çoktan
yerini parlaki modern, etkin traktörlere bıraktı. Toprağın altını
üstüne getiren atların çektiği pulluklar daha da eski. Ama Langeland
da yılda bir kez düzenlenen ve eskileri bir araya getiren Pulluk Günü’ne
Lionların önemli bir katkısı var.
Geçen yıl, 28 antika traktör toprağı düz hat üzerinde sürme yarışı yaptı,
çoğu çok başarılıydı. Üç atın çektiği pulluk bile yarışı tamamladı ve işi eşit
olarak başarabildiğini kanıtladı.
Langeland Lionları aynı gün bir “Pulluk Büfesi “ de açıyor, yarışma öncesi
kahve, sandviçler ve Danimarka çörekleri , yarışma sonrası da yemek
satarak fon üretiyorlar. Bu yıl yemek çavdar ekmeği üzerinde tavada
kızarmış balık , yanında salata, tartar sos, kızarmış soğan ve dilimli
salatalıktı.

Okul çocukları washi tekniği ile kartpostallar yapmayı
öğrendiler. Çay seremonisi sınıfında acı çayı tadınca
yüzlerini buruşturdular, geleneksel yere oturmaya
zorlandılar ama bu zorluklar kazandıkları zenginliğe
değdi.
“Çocuklarımızın global toplumda Japon olmayı
anlamalarına ve gururunu taşımalarına çalışıyoruz. Japon
geleneklerini bilmeleri onların özgüvenini arttıracaktır.”
Diyor Kulüp Başkanı Takashi Konagai,
Nagayo bir zamanlar mandalina bahçeleri olan kırsal
bir tarım alanı.Nagayo çocukları başka ülkelerin nasıl
olduğunu merak ediyorlar,. Uluslararası Çocuk Gününde

Lilongwe nehrini besleyen su kaynakları azalıyordu.Kente
gelen su kalite ve miktarı gün geçtikçe düşüyordu. Lilongwe
Lionları buraya 2500 ağaç dikme projesi yürüttüler.

Hindistanda Gençlere Hizmet
Hindistanın 1.2 milyar nüfusu 25 yaşın altında ve Hindistan lionları
yorulmak bilmez gençlik şampiyonları. Gohana Dynamic Lions Klubü
desteği ile bir yerel okulun öğrenci ve yöneticileri 21 Eylül Dünya Barış
Gününde bir etkinlik yaptılar. Washim Lions Klubü Hindistan Özgürlük
Bayramında okullar arası dans yarışması düzenlediler. Asya’da da
Lionların körlerin şövalyesi olduğunu sergileyen Mysore Kuvempunagar
Lionsları okul çocuklarının gözlerini taradılar.
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İki okuldan öğrenciler, çevre bakanlığı temsilcileri ve
Lionların birlikte diktikleri ağaçların bakımını çocuklar
gözetecekler. .
Bir yabancı ülke öğrencisi Japon çocuklara
kendi ülkesinden resimler gösteriyor
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köyüne dikildi. Zamanla yetişecek zeytin ve zeytin yağı
satışları ihtiyaç sahiplerine fon oluşturacak. Zeytin dalları
da dini törenlerde kullanılacak.

Mersin
Akdeniz
Durmuyor...

Ağaçlar Slovenyadaki 55 kulübü temsil ediyor. Her ağaçta
bir kulübün adı yazan bir künye var. Geri kalanlar ise Dr.
Tam, District 129 ve Leolar için. Zeytinler Lion Vladimir
Razman’ın topraklarına dikildi, bakımını da o yapacak.

Görmeyi Geliştirici Girişimler

Keriman Diril,

Kalabalık şehir sokaklarında kör olarak yürümek nasıl
birşey? Malezya Lionları göz nuru çalışmalarına fon
üretirken yüzlerce kişinin bu deneyimi yaşamasını
sağladılar.

Geçmiş Dönem Başkanı

L

ionsun adına ve onuran yakışan; Çan, Hazzan, Ezan
seslerinin yükseldiği şehirden Antakya’dan nobel
barış ödülü’ne aday, Antakya Medeniyetler Korosu
Mersin Akdeniz Lions Kulübünün organizasyonun’da 800
kişilik konserini Mersin Kongre sarayında 24 Mart 2012
günü gerçekleştirdi.

2004 den beri yüzlerce gözleri bağlanmış 638.000 nüfuslu
Jaya şehri sokaklarında 3 kilometre yürütülüyor. Partner
sponsorlar sayesinde yapılan bu etkinlikte geçen yıl 85
000 dolar fon elde edildi ve Lionların göz faaliyetlerine
aktarıldı.

Tam Slovenya da çok yoğun günler geçirdi. Milli Konsey
Başkanı ile buluştu, Izola Isola Lions Kulübünün charter
gecesine katıldı, Proteus Lions Klubü üyeleri ile sohbet etti
ve Postojna mağaralarını ziyaret etti.

bando ve jimlastikçiler gösteri yaptı. Jaya Lionları 10
yılda 12.000 kişinin gözünü taradılar ve 1000 den fazla
katarakt ameliyatı yaptılar. Tun Huseyin ulusal göz
hastahanesinin mobil ameliyathanesi onlara tahsis
edildi.

Güzel Çalışmalarla Ağaçlar Çiçek Açıyor
Slovenya Lionları yardımseverlik ve iyi niyet tohumları
taşıyan ağaçlar ektiler. Uluslararası Başkan Wing-Kun
Tam’ın da katıldığı törende 58 zeytin ağacı Popetre
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Mersin huzur
evindeki kadınların saç bakımlarını yapmak üzere kuaför
götürüldü. Çağdaşkent Anadolu Lisesinin de katılımıyla
öğrenciler ve kulüp üyeleriyle pastalar, börekler, içecekler
götürülerek oradaki yaşlılarımızla güzel bir gün geçirildi.
Mersin Akdeniz Lions kulübümüz, 2 Mart 2012 Tarihinde
Bursa İpek Lıons Kulübü ile ikizleşmiştir. Mersin Hilton
Otelinde Konsey Başkanımız Ln. Yaşar Ateşoğlu’nun
yönettiği törende Kulüp başkanları gerçekleştirdikleri
dönem projelerini sunmuş, ve ikizleşme belgeleri
imzalanmıştır. Ertesi gün iki kulübün üyeleri Tarsus ‘ta
kültür gezisinde buluştular.

Geçen yıl yaklaşık 2000 kişi Görmezler yürüyüşüne katıldı.
Yüz görmez de onlarla yürüdü. Yürüyüşün önünde bir

Slovenyanın ilk Lions Kulübü 20 yıl once kuruldu. 2
milyonluk nüfusu olan ülkede 1501 Lion oran olarak
en yoğun Lion ülkelerinden birini oluşturuyor. Slovenya
Lionları görmezlere, gençlere ve engellilere yardım
ediyorlar.

evlerine Mersin Akdeniz Lions olarak gidildi.

Mersin Akdeniz Lions Kulübümüz,
Antakya Medeniyetler Korosu’ndan
elde ettiği gelirle “48. Kütüphaneler
haftası”
nedeniyle,
Çağdaşkent
Anadolu Lisesinin Kütüphanesinin
açılışını gerçekleştirdi. Geçmiş Dönem
Genel Yönetmeni Sn. Erhan Oyguç,
4. Kesim Başkanımız Sn. Ayşegül
Taş, 1. Kesim Başkanımız. Sn. Zehra
Gürol, 9. Bölge Başkanımız Sn. Binnur
Kartaloğlu ile Toroslar Kaymakamının
ve Lion’lar ve konuklarımız açılışa
katıldılar.
Alzheimer Derneği ile ortak
yaptığımız bir aktivite: ‘Bir maniniz
yoksa size geleceğiz’ diyerek maddi
manevi durumlarının iyi olmadığı
tesbit edilen yaşlılardan iki tanesinin
Lion Türkçe • Mayıs - Haziran 2012
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Bu yılın temasına ait özgünlük, sanatsal değer ve tasvir
özellikleri ile seçilen Reyes’in posteri, ‘‘ tüm dünyadaki sevgi,
özgürlük, birlik ve barış sahibi çocukları’’ resmetmektedir.
Reyes, çocukların Barış Posteri Yarışmasına katılmanın
yanısıra ‘çok çalışarak ve Doğa Anayı korumak için ağaç
dikerek’ daha ahenkli bir dünya yaratmak için kendilerine
düşen görevi yerine getirebileceklerini belirtmiştir.
Reyes, büyük ödülün sahibi olarak 5000 Dolar ve Birleşmiş
Milletlerle birlikte Lions Günü’nde yapılacak olan özel
ödül töreni için New York şehrine seyahat kazandı. Bu
yolculukta ona, annesi, kız kardeşi ve sponsor kulüp
başkanı Dennis Go eşlik edecekler.
Go “Trisha Reyes’in bu yılın büyük ödülünü
kazanmasından dolayı son derece gururlu ve
heyecanlıyım ve onun sanat dünyasına izini bırakacak
kadar ilerleyeceğine inanıyorum. Posteri aracılığı ile
çocukların barışı kafalarında nasıl canlandırdıklarını
gördük ve bu bize daha aydınlık yarınlar için ümit
vadediyor ” demiştir.

2012 Yılı Birinci Seçilen Poster

Barış Posteri
Çeviren: Sibel Arda, Ankara Çukurca Lions Kulübü

13

yaşındaki Filipinli Trisha Co Reyes’e göre barış evde başlar.
Onun barış mesajını yöresine ve tüm dünyaya yayması dahil,
yaptığı her şeyde ailesinin verdiği destek, kendisine ilham
oluyor. Trisha’nın, Manila Centennial Lions Kulübü’nün sponsor olduğu
barış posteri, yönetim çevresi, çoğul yönetim çevresi ve uluslararası
seviyeye kadar yükseldi ve ‘Çocuklar Barışı Biliyor’ temalı 24. Geleneksel
Uluslararası Lions Barış Posteri Yarışması’nda en büyük ödüle layık
görüldü.
Reyes “Posterimdeki, saklanan çocuk benim. Umarım insanların,
çocukların barışı tüm dünyaya yayma konusunda ne kadar önemli
bir rolü olduğunu ve biz çocukların geleceğin liderleri olduğumuzu
görmelerini sağlayabilirim” demiştir.
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Her yıl, yaşları 11 ile 13 arasındaki çocuklar tarafından
350.000‘in üzerinde poster hazırlanmaktadır. Büyük
ödülün yanısıra 23 adet özel ödüle layık görülen çocuk
da sertifika ve 500 Dolar kazanmaktadır. Bu yılın özel
ödül sahipleri Brezilya, Çin, Kolombiya, İngiltere, Guam,
İzlanda, Hindistan, Japonya, Panama, Peru, Portegiz,
Romanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tayvan, Tayland ve
Amerika Birlşik Devletleri ( Arizona, Connecticut, Georgia,
Kansas, Minnesota, New Hampshire ve Kuzey Carolina)
’nde yaşamaktadır. 24 finalistin posterleri Güney Kore,
Busan’daki uluslararası konvansiyonda görünür bir
şekilde sergilenecektir.

2009 Yılı Birinci Seçilen Poster

2005 Yılı Birinci Seçilen Poster

2002 Yılı Birinci Seçilen Poster

2000 Yılı Birinci Seçilen Poster

1995 Yılı Birinci Seçilen Poster

1991 Yılı Birinci Seçilen Poster

1989 Yılı Birinci Seçilen Poster

Uluslararası Başkan Wing-Kun Tam “Tüm dünyadaki
Lionlar, barışın teşvik edilmesi ve gençlerin yaratıcı
düşünceye yönlendirilmesinin önemine inanıyor”
demiştir.
ULKB, Barış Posteri Yarışması’nı, 25 yıl önce tüm
dünyadaki gençler arasında barış ruhunun yaratılması
ve uluslararası bir anlayış kazanması amacıyla
oluşturmuştur. O zamandan beri 75’in üzerindeki ülkeden
10 milyonun üzerinde kız ve erkek çocuk, okulları, aileleri,
arkadaşları ve diğer kişilerle barış hakkındaki görüşlerini
paylaşmıştır. Lionlar, ister ilk kez katılıyor olsunlar, isterse
25. kez, yarışmaya sponsor olarak dahil olabilirler.
Bilgi için lionsclubs.org ‘u ziyaret edin ve Barış Posteri
bölümüne bakın.
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‘Genç’
Angora’dan
Harika
Aktiviteler...

Çanakkale
Lions Kulübü
Her Yerde...
Tülay Güzel,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

Belma Yılmazyiğit,
Kurucu Başkan

K

ulübümüz, Ankara Çayyolu Cüneyt Gökçer
Sahnesi’nde, Angora Musiki Derneği ile birlikte
düzenlediği, protokolün misafir edildiği, Türk Sanat
Müziği Konseri basında büyük ses getirdi. Geleneksel
olarak her yıl yapılması istendi. Aynı akşam 118-U Yönetim
Çevresi Kesimleri bazında düzenlenen Melvin Jones Dostu
Ödülü’nün Devlet Sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin
Onay’a verilmesini sağladı, yine Angora Lions Kulübü’nün
davet ettiği Devlet Sanatçısı Yıldız İbrahimova, 5 oktavlık
sesi ile Lions ve Lions dostu konuklara müzik ziyafeti verdi.

Genel Yönetmenimiz Sayın Hüsamettin Ocak’ın
hedeflerinde yer alan “Alzheimer hastalığı” konusunda
gerçekleştirilen aktivitede, Ankara Angora Lions Kulübünün
önderliğinde büyük destekleri ile Maltepe, İncesu, Yıldız,
Ayvalı, Akyurt ve Emek Lions Kulüpleri olarak; “Sevgiyi
Paylaş, Sağlıklı Yaşlan” sloganı ile çıktığımız yolda, pilot
çalışmanın ilk bölümü, 20 Nisan 2012 Cuma günü Aykan
Koleji Ana Okulu’nda 5-6 yaş çocukları büyükanne ve
büyükbabaları ile bir araya getirerek, ebru ve çömlek
çalışmasında, elele söylenen şarkılar - dans gösterisi ve
sevgiyle yoğurulan kurabiye - pasta ikramıyla, Lionlar
ve Lion Dostu Konuklarla hep birlikte hoş vakit geçirildi.
Bu projede hedef; özellikle yaşlıların sosyalleştirmelerini
arttırmak ve sevdikleri kişilerle birlikte sevgiyi, duyguları
ve beraberinde zihinsel uğraşıları paylaşarak ruhsal ve
bedensel yaşlanmanın olumsuz sonuçlarını azaltmanın
yollarını bu deneyimle öğrenmelerini ve yaşamalarını
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sağlamaktır. Yönetim Çevresi Alzheimer Komitesi’nin
broşürleri ile projenin mimarı ve kulüp üyesi Prof. Dr. Nesrin
Dilbaz’ın hazırladığı bilgilendirme dokümanları dağıtıldı.
4 Haziran Akşamı; 118-U Genel Yönetmeni Sayın
Hüsamettin Ocak’ın liderliğinde yürütülen “Van Lions
İlköğretim Okulu” projesinde bir sınıfın iç donanımının
temin edilmesine katkı sağlamak amacı ile Almanya
Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Eberhard
Pohl ve Irmtrud Pohl’un ev sahipliğinde düzenlediği
“Sanat Gecesi”nde; Genç yetenekler Dilan Dereli (piyano)
ve Denis Atalay’ın (çello) dinletisi sonrası, Devlet Opera ve
Balesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sanatçıları
piyanoda Angora LK üyesi Aylin Özuğurlu, viyolada Murat
Gedikli’nin eşlik ettiği, soprano Gül Seçkin, bariton Serkan
Kocadere, bas Kemal Yaşar’ın seslendirdikleri harika klasik
müzik konseri ile Angora Lions Kulübü üyesi Özden Öztürk
ve partneri Ayhan Sarıgül’ün dans gösterisi sonrasında,
üyelerin el emeği sevgi ile hazırlanan leziz yiyeceklerden
çok mutlu olan Lion ve Lion dostu konuklar gelecek sene de
böyle bir aktivitenin tekrarlanmasını istediler. Elçilik konutu
bahçesinde, harika bir yaz akşamında, Angora Lions Kulübü
tarafından hazırlanan Sanatçılar Sokağında, Ressamlar
Ayla Tan, Serap Kalın ve Maltepe Lions Kulübü Dönem
Başkanı Bora Yılmazyiğit’in resimleri beğeni ile izlendi.

M

art Dünya Kadınlar günü kutlama programı…

Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından
organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar günü
programı Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.
Programa birçok STK kadın grupları, kuruluşları iştirak
ettiği törene Derneğimizi temsilen de Kulüp Başkanı Sayın
Tülay Güzel, Geçmiş Dönem Başkanı Sayın Bilge Şimşek ve
Dernek Ofis Sekreteri Funda Batur katıldılar.

Doğangün katılmışlardır. Cumhuriyet Meydanında
gerçekleşen törende Atatürk ve Şehitler anılarak, Atatürk
büstüne çelenk sunumu yapılmıştır.
Yabancı Gözüyle Çanakkale Savaşları Resim Sergisi…
18 Mart Zafer haftası nedeniyle Emekli İngilizce Öğretmeni
Gülçin Şaşmaz’ın karakalem ve kahve tekniği ile hazırladığı
eserler, 12 Mart 2012 tarihinde Yabancı Gözü ile Çanakkale
Savaşları adlı Resim Sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Belediye
Sosyal tesislerinde kokteyl ile açıldı. Açılışa Çanakkale Vali
Yardımcısı Hüseyin Kulözü, Çanakkale Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan, İl Defterdarı Sacide Şakar, Lapseti Belediye
Başkanı, Eceabat Kaymakamı, kulüp üyeleri ve bir çok
sayıda sanat sever katıldı.
Dünya Başkanı Doktor Wing Kun Tam Karşılandı...

Akol Otel’de Brunch keyfi...
11 Mart 2012 Pazar günü kulüp üyelerimiz için Akol Otel de
Brunch gerçekleştirilmiştir. Üyelerimiz, eşleri ve çocuklarıyla
birlikte katıldıkları bu organizasyona büyük bir ilgi
gösterilmiştir.

Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Sayın Tülay Güzel,
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sayın Levent Özçer
ve Bilgi Teknolojisi Komite Başkanı Sayın Recai Gürle
Uluslararası Başkan’ı Bursa’da karşıladı. Uluslararası
Lions Kulüpleri Birliği Dünya Başkanı Doktor Wing Kun
Tam ve Konsey Başkanı Yaşar Ateşoğlu, 20 Mart 2012 Salı
günü, 118-K Federasyonu üyeleri ile, Bursa’da bir araya
geldiler. Uluslararası Başkan ve diğer davetliler, önce Lions
Ormanı Açılışına, sonra Onka-Day Lions Hasta Konuk Evi
ve Rehabilitasyon Merkezi temel atma törenine katıldılar.
Akabinde gerçekleşen kokteyle de iştirak ettiler.

18 Mart Şehitleri Anma ve Zafer Bayramı kutlama
programı…
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 97.
yıldönümü kutlamalarına Kulübümüzü temsilen Kulüp
Başkanı Sayın Tülay Güzel, Başkan 1. Yardımcısı Sayın
Mustafa Yıldırım ve Geçen Dönem Başkanı Sayın Öznur
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29. Ulusal
Leo Forumu;
Form-ül Barış

Spor Ünitesi
Açılışı

Merve Taga,
Ulusal Leo Forumu Başkanı

Belma Yılmazyiğit,
Kurucu Başkan

F

orm-ül Barış 27,28 ve 29 Nisan tarihlerinde Antakya
Ottoman Palace’da katılımcılarımız ile Form-ül Barış
teması ile gerçekleştirildi.

Komitemiz ile çalışmaya başladığımız ilk günden beri,
organizasyonu belli amaçlar ve hedefler çerçevesinde
gerçekleştirmeyi diledik. Bu nedenle, katılımcılarımızın
buldukları tatil fırsatlarında yararlanabildikleri konseptte
bir organizasyonu hazırlamak yerine, gençliğimizin kat
ettikleri yolculuğa değecek ve harcadıkları zamanın
bir kazancı olarak gittikleri yerin kültürünü ve doğasını
organizasyon boyunca yaşayabilecekleri ve kendileri için
kaliteli vakit geçirecekleri bir organizasyon düşledik.

Düşlerimiz neticesinde en başından beri dileğimiz, yönetim
çevremizin sınırlarında gizlenmiş, bahsettiğimiz amacımıza
en uygun şehir olan Antakya’yı, yöresel yemekleri ile
katılımcılarımızın Antakya yemeklerini eksiksiz tadacakları
ve kaliteli içkileri ile sağlıklarını tehdit etmeyip, Dünya’daki
tek, özel termal su ile sağlıklarına katkıda bulunacaklarına
inandığımız otelimiz Antakya Ottoman Palace’ı seçerek,
katılımcılarımıza Form-ül Barış diye seslendik.
Hoşgörü ve medeniyetler kenti Antakya’da, bu hoşgörü
ve barış ortamına yerinde şahit olmak bunun kendimiz,
ülkemiz ve dünyamız adına geçmişten ve günümüzden
yerinde mesajlar olduğuna inandık. Türkiye’nin dört bir
yanından gelen katılımcılarımıza amacımız doğrultusunda
hoşgörü ve medeniyetler şehrini yakından tanıttık.
Katılımcılarımız, cuma ve cumartesi günleri, profesyonel
rehberler eşliğinde Antakya’nın simgeleri olan ilk mağara
kilisesi özelliğini taşıyan St Pierre Kilisesi’ni, Dünya’nın
ikinci büyük arkeoloji müzesi olan Hatay Arkeoloji
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Müzesi’ni, Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar’ı ve
Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret ettiler. Geziler sırasında eski
Antakya evlerini, Asi Nehri’ni ve aynı duvarı paylaşan
Selimiye Cami ve Katolik Kilisesi’ni görme şansı bularak,
Uzun Çarşı’dan hediyelik ve Antakya’ya özgü ürünler
alarak, Antakya’yı sevdiklerine de aktarma fırsatı buldular.
Otelde kaldıkları sürede ise katılımcılarımızı, Hazine Avı adını
verdiğimiz, özellikle konuk ve yeni üyeleri hedef aldığımız,
içinde Antakya ve LEO hakkında soruların bulunduğu bir
yolculuğa çıkardık. Otelimizin sinema salonunda, katılan
konuklarımıza görme engelliler için sesli betimlemeli film
gösterimi ile farklı bir deneyim yaşattık.
Eksiksiz gerçekleşen kültür paylaşımlarının yanında her
Forum ve Preforum’da olduğu gibi Açılış Toplantımızı,
Gala Yemeğimizi ve Kapanış Toplantımızı gerçekleştirdik.
Merakla beklenen 23. Ulusal LEO Preforumu’nun 2, 3 ve
4 Kasım’da Trabzon’da Novotel’de Preforum Kuzey adıyla
gerçekleşeceğini tüm katılımcılarımız ile birlikte açılış
toplantımızda öğrendik. Kapanış toplantısında Delegasyon
Lideri Adayı LEO Yiğit Dikbaş, 118 LEO Çoğul Yönetim
Çevresi Başkan Yardımcısı Adayı Leo Buğra Coşkuncu ve 118
LEO Çoğul Yönetim Çevresi Başkan Adayı Leo Emre Akdemir
aday oldukları görevlere seçildiler. 2010-2011 Çalışma
Dönemi 118 LEO Çoğul Yönetim Çevresi ve 22. Ulusal LEO
Preforumu Preforum Mitoloji’nin bütçeleri de kapanış
toplantısında aklandı.
Tüm bu yaşadıklarımıza ek olarak Antakya Kışlasaray LIONS
Kulübü sponsorluğunda aramıza yeni katılan birbirinden
değerli üyeleri olan Antakya Kışlasaray LEO Kulübü’nün
kuruluşuna şahitlik ettik. Organizasyonu hazırlayan komite
ise amatör ruhla LEO’nun ve organizasyonun en önemli
amaçlarından biri olarak deneyim kazanma şansı elde
ettiler.

8

Nisan 2012 günü, Kazan Atatürk İlkogretim
Okulu’nda; Sponsor Kulübümüz Ankara Maltepe
Lions Kulübü başta olmak üzere, Ankara Angora
Lions ve Prefi Prefabrik Yapı Şirketi ortak calışması olarak,
Eğitime ve Gençlik sağlığına hizmet amaçlı spor ünitesi
teslimi ve açılışını gerçekleştirdik.
Aynı zamanda Devlet-Özel Sektör-Lionlar elbirliğine örnek
oluşturan bu aktivitede; Kazan Kaymakamı Sayın Veysel

Beyru, Milli Eğitim Müdürü, Emniyet Müdürü, Öğretmenler
ve forklor ekibinin de katılımıyla başlayan açılış töreni,
okulun zengin ikramıyla sona ermiştir. Böylece Biz Lion’lar
olarak bu hizmetimizde; Ankara Maltepe Lions Kulübü
başkan ve üyeleri, çiçeği burnunda ilk aktivitelerini
gerçekleştiren Ankara Angora Lions Kulübü üyelerinin de
katılımı ile öğrencilere bir 23 Nisan armağanı da vermiş
olduk.

Ortadoğu
Durmuyor...
Zişan Yağız,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

A

nkara Ortadoğu Lions ve Ortadoğu Leo Kulüpleri,
Uluslararası Başkanımız Sayın Wing Kun Tam ile
Genel Yönetmenimiz Sayın Hüsamettin Ocak’ın
dönem hedeflerinden olan “Ağaçlandırma Projesi”
kapsamında, 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü Başkent
Üniversitesi Kampüsünde Lion’lar, Leo’lar ve doğayı seven
tüm dostlarla beraber 1300 adet fidan dikmenin sevincini
yaşamış ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sn. Kenan Araz’a
nezaket ziyaretinde bulunmuştur.

önceliklerin önünde olması gerektiğinden ve otizm bir
eksiklik değil, bir farklılıktır düşüncesinden hareketle okulun
bazı bölümlerinin tefrişini üstlenmiştir. Okul yönetimiyle iş
birliği içerisinde ve onların yönlendirmesiyle ihtiyaçlar tespit
edilmiş, birincil olarak ,otistik çocuklarımızın bazı istem dışı
davranışları nedeniyle kendilerini yaralama olasılığının
fazla olduğu gözlemlenerek revir tefrişi gerçekleştirilmiş
olup , aşağıda ki tıbbi gereçler genç kardeşlerimiz Leo
Kulübümüz tarafından temin edilmiştir.

Kulübümüz ayrıca, Keçiören Otistik Çocuklar Eğitim
Merkezinin, otistik çocuklar için fazlasıyla önem arzeden
bazı eksiklikleri tespit etmiş olup; dünyanın çocuklar için
yaşanılası yer olması, onların ihtiyaç ve önceliklerinin tüm

Atatürk’ün ‘’ Eğitimde Feda Edilecek Fert Yoktur ‘’ veciz
sözünün kuvveti ve bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukla
bu okulda yapmış olduğumuz revir ve derslik tefrişinin
yanısıra, Atatürk Köşesinin yapımını da üstlendik.
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Tarsus Anıt’tan
Projeler

Seyhan
Lions Kulübü
Kuruluşunun
25.Yılını
Kutladı..

S

eyhan Lions Kulübü 25.kuruluş gecesi ve Lions Melvin
Jones dostluk ödülü töreni kalabalık bir davetli
gurubunun katılımı ile gerçekleşti.

Gecede 25 yıldan bu yana gercekleştirilen hizmetlerden
oluşan fotoğraf gösterisi sunuldu.Kulüp üyelerine ve
emegi gecenlere 25.yıl anısana plaketler verildi.

Melvin Jones dosluk ödülü , Türkiye Alzaimer Derneği ve
Alzaimer Vakfı kurucusu Porf.Dr.Murat Emre’ye verildi.

Sevinç Nursal,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

Ağaçlandırma

hastalığı konusunda Uluslararası platformlarda ve
Türkiye’de başarılı çalışmaları ile bilinen Türkiye Alzaimer
Derneği ve Alzaimer Vakfı kurucusu Porf.Dr.Murat Emre’ye
düzenlenen törenle takdim edildi.

Geceye Uluslararası Lions 118-U Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Hüsamettin
Ocak, Genel Yönetmen 2. Yardımcısı
Bülent Şen,Rehber ve Onursal üye Ali
Doğan Ekmekci, Seyhan Leo Kulübü
Başkanı Asburçe Kayrın, Prf. Dr. Murat
Emre ve Prf. Dr. Yılmaz Atay katıldılar.

Seyhan LionsKulübü 25 yıldan bu yana Bölgemizde ve
Adana’da karşılıksız hizmetler verdiğini belirten Seyhan
Lions Kulübü 1.Başkan Yardımcısı Hüseyin Eroğlu;

“Eğitimde Feda Edilebilecek Fert Yoktur” anlayışıyla hareket
eden Tarsus Anıt Lions Kulübümüz eğitim hizmetleri
projesini Mehmet Akif Ersoy İÖO da Özel Eğitim Sınıfını
çağın gereklerine uygun yeniden yapılandırarak ve
donatarak gerçekleştirmiştir.
Tarsus 8. Uluslararası Yarı Maratonu
25 Mart tarihinde gerçekleşen Tarsus 8. Uluslararası Yarı
Maratonuna Tarsus Anıt Lions Kulübü stand açtı. Standda
üyelerin hazırlamış olduğu pasta, börek, çay, kahve satışı ve
Lions’un tanıtımı yapıldı.
Dünya Yaşlılar Haftası Kutlaması
Dönem projesi de olan Alzheimer hastalarına ve bakıma
muhtaç yaşlılara Tarsus Anıt Lions Kulübü, kahvaltı
hazırlayarak onlarla birlikte Ebru Resim çalışmaları yaparak
ve Alzheimer Derneği Başkanının sohbet sunumuyla güzel
bir gün geçirmeleri sağlandı.

Osman Görmez,
MD118 Konsey Müzik Yarışması Görevlisi

Lions Melvin Jones Dosluk Ödülü..
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Özel Eğitim Sınıfı

Avrupa Forumu Thomas
Kuti Müzik Yarışması

“Kulübümüz 25 yıldan bu yana toplumu aydınlatmak
amacıyla
karşılıksız
hizmetlerinin
yanında
sayamayacağımız bir çok büyük aktivitelere Adana ve
bölgemizde imza atmıştır.Hizmetlerimiz hep toplum
içindir.”dedi.

Seyhan Lions Kulübü 25.kuruluş gecesinde, Lions’ta çok
özel ödül olan Melvin Jones Dosluk ödülünü, Alzaimer

Tarsus Anıt Lions Kulübümüz, çevre hizmetleri,
ağaçlandırma projesi kapsamında 100 zeytin ağacı
fidesini, Akgedik İÖO öğrencileri ve konuklar ile birlikte okul
içerisinde toprakla buluşturmanın heyecanını ve coşkusunu
yaşadı. Zeytin ağacı tarihte kutsallığın, barışın, gücün,
bolluğun, bilgeliğin, sağlığın sembolü sayılır. Bu fideler
öğrencilerle birlikte büyüyecekler, kök salıp, gürleşip, dal
budak salacaklar, mahsullerini bizlere sunacaklardır.

Seyhan Lions Kulübü üyelerine 25. Yıl anısına Başkan
1.yardımcısı Lion Hüseyin Eroğlu tarafından plaketverildi.

A

vrupa Forumu Thomas Kuti Müzik Yarışması
Elemeleri, 4 Mayıs 2012 tarihinde Gaziantep Ulusal
Konvansiyonumuz programı içinde yapılmıştır.
Sayın Tayfun Karakelle (Mersin Devlet Opera ve Balesi),
Sayın Hakan Gürkan (Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası),
Sayın Arzu Mustafa Yeva (Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi)’den oluşan jüri Dorukhan Doruk (Çello)’un
Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılmasına karar vermiştir.

Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Çıkış Yapan
Genç Müzisyeni” seçilmiş olan 1991 doğumlu Dorukhan
Doruk 6 – 8 Eylül 2012 tarihinde Bürüksel’de yapılacak
yarışmada Türkiye’yi temsil edecektir. Kendisine başarılar
dileriz.
Organizasyonun gerçekleşmesinde başta konsey
başkanımız Lion Yaşar Ateşoğlu ve eşi Lion Berna Ateşoğlu,
genel yönetmenlerimiz Lion Nuray Marçak (118T), Lion
Hüsamettin Ocak (118U), Lion Neşe Yıldırım (118K),
komite başkanı Lion Figen Mercanoğlu (118U), konsey
sekreter yardımcısı Lion Yusuf Ziya Halefoğlu ile Gaziantep
Kolej Vakfı idarecilerine, İstanbul Barbaros Lions Kulübü
Lion Meral Özfiliz (118T)’e katkılarından dolayı teşekkür
ediyorum.
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tiyatro, drama, resim dersleri alabilmekte; yeni yıl,
doğum günü kutlamaları, piknikler, Anıtkabir ve
müze ziyaretleri, kitap okuma günleri, sinema ve
tiyatro gösterimleri ve çeşitli birçok aktivite ile sosyal
ve kültürel hayatları desteklenmektedir. Ailelerine
kırtasiye, erzak, malzeme yardımı yapılmakta
ve sağlık taramaları sağlanmaktadır. Bu sayede
öğrencilere imkan eşitliği sağlanmaktadır.
Öğrencilerin okullarındaki başarıları düzenli
olarak takip edilmektedir. Geçen iki sene içinde
projemiz mezun vermeye başlamıştır. Ve
projemizden mezun olan öğrencilerimizin %100’ü
Türkiye’nin başarılı üniversitelerine yerleşerek
eğitim hayatlarına başarıyla devam etmektedirler.

öğrencilerin belirlenerek; kültürel, eğitsel ve
pedagojik alanlarda, Lise 1. Sınıftan başlayarak 4
yıl boyunca desteklenmelerini sağlamaktır.

Düş çocukları
‘Biz Bir Resim Çizdik, İçini Siz Boyayın...’
Ece Güzel Kılıç
118U Düş Çocukları Komitesi Başkanı

D

“Yarınlar,
çocuklarına gereken
önemi veren ulusların
olacaktır.”

üş Çocukları Sosyal Gelişim Projesi, 118-U Yönetim
Çevresi tarafından 2004-05 döneminde başlatılan
ve öncelikli hedefi Gençlerin Eğitim ve Sosyal
Gelişimlerini Desteklemek olan bir Lions-Leo ortak
projesidir. Proje, sekiz yıldır başarıyla sürdürülmektedir. Bu
yazıda projenin hedeflerini ve bugüne kadar yaptıklarımızı
paylaşmaya çalışacağım...
Gençlik, bir toplumun geleceğe uzantısı, aynı zamanda
o toplumun en dinamik kesimini oluşturmaktadır. Ülke
genelinde eğitim düzeyinin düşüklüğü, bilgi toplumuna geçen
bir dünyada, ülkenin geleceği ve kalkınması açısından önemli
sorunlara işaret etmektedir. Bu nedenledir ki gençliği bilgi
toplumuna geçişe hazırlamak temel önceliklerimizden biridir.
Bu alandaki temel beklenti ve hedef, donanımlı, yenilikçi ve
üretken bir gençliğin yaratılmasıdır.
Projenin amacı; olanaksızlıkları nedeniyle (maddi
imkânsızlıkları veya sosyal çevre farklılıkları) nedeniyle
eğitimlerini sürdüremeyen veya sürdürmekte zorlanan, başarılı
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Projenin klasik anlamdaki eğitim burslarından
temel farkı, seçilen çocukların eğitimlerini
sürdürebilmeleri amacıyla maddi ve manevi
olarak desteklenmelerinin yanı sıra Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda
ilerleyebilmeleri, sosyal ve kültürel anlamda
da çağdaş gençler olarak yetişmelerinin
sağlanmasıdır.
Proje
dâhilindeki
çocukların
eğitimleri
gönüllülerimiz tarafından sağlanan özel ders ve
etütlerle desteklenirken, son sınıf öğrencilerine
dershane imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, çocuklar

Projenin başladığı günden bugüne kadar
100’den fazla aileye ulaşılmıştır. Bu 100 ailenin
tümü projeye dahil edilememiştir ancak çeşitli
aktivitelerimize proje öğrencisi yanında katılarak
projemiz kapsamındaki öğrenciler yanı sıra yakın
çevrelerine de hizmetlerimiz ulaşmıştır. 2011-12
Dönemi itibariyle tamamı Ankara’da yaşayan
26 öğrenci projede yer almaktadır.
Düş Çocukları’nın Burs Programlarından Farkı
Nedir?
“Düş Çocukları” sosyal gelişim projesi çocukların
okul hayatlarını desteklemenin yanı sıra, onlarla
her ay en az iki aktivite gerçekleştirmektedir.
Aynı zamanda her ay belli kültürel aktivitelere
katılmakta ve çocuklara çağdaş bir dünya
görüşü
kazandırmayı
hedeflemektedir.
Öğrenciler aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak
seçilmektedir:
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•

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

•

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir ailenin
çocuğu olması

•

Benzeri bir projeden burs almıyor olması

•

Proje kapsamındaki öğrencilerimizin öncelikle
8. sınıfa veya Lise 1.sınıfa geçme hakkı
kazanmış olması

•

Not ortalaması beşlik sistem üzerinden en az
4,5 olması (orta öğretim süresince)

•

Okul öğretmenleri tarafından umut vaat eden
öğrenci olarak nitelendirilmesi

•

Yazılı Aile onayı alınması

Yukarıdaki şartların tamamının sağlanması
gerekmektedir. Lions ve Leo kulüpleri burada
devreye girmektedirler. Seçtikleri çocukların bu
koşullara uygun olduklarını tespit ettikten sonra
proje komitesinin hazırlamış olduğu gerekli
belgeleri doldurarak Komiteye iletirler. Ayrıca

•

Kültürel faaliyetler (sinema, tiyatro, konser,
doğum günü organizasyonları, Atatürk’ü
anma organizasyonları, Anıtkabir ve tarihi
yer gezileri, yeni yıl kutlamaları, Lions özel gün
kutlamaları vb.)

•

Leo’larla
beraber
olarak
kendilerine
üniversiteli, çağdaş rol modelleri belirlemeleri

•

Konuk konuşmacılarla sohbetler

•

Erzak ve giyecek yardımı

•

Kırtasiye yardımı

•

Çeşitli kişisel gelişim kursları

•

Sağlık taramaları

•

Genel sağlık eğitimleri

•

Üniversite günleri

•

Rehberlik günleri

•

Bilgilendirme Seminerleri vb.

Tüm bunların yanında sağlanan en önemli fayda
çocukların toplumla buluşturulmasına yönelik
sosyal aktivitelerdir.
Lions Kulüpleri Neler Yapabilir?
Proje; Lions Kulüpleri tarafından maddi
olarak desteklenmektedir. Bu amaçla Lions
Kulüpleri çeşitli etkinlikler düzenleyerek fon
geliştirmektedirler. Yaratılan fonlarla gençlerin
eğitim ve etkinlik masrafları ile ailelerinin
yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik katkı
sağlanmaktadır. Lions Kulüpleri Projeye aşağıdaki
yollarla katılabilirler:
kulüp tarafından önerilen çocuk eğer projeye kabul
edilirse çocuğun ailesinin maddi yetersizliğinin ve
gelir durumunu da belgelenmesi gerekir.
Öğrencilere sağlanan imkanlar:
•
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Dershane, özel ders imkanı

takibini de yaparak sosyal katkı sağlayabilirler.
Özetle Kulüplerin sosyal gelişimine katkı
sağladıkları ve tanıdıkları bir çocukları olabilir.
Lions burs programlarının “Düş Çocukları
Sosyal Gelişim Projesi” ile biraraya getirilmesi.
Takibinin ve sürekliliğinin daha elverişli koşullarda
sağlanması. Bu anlamda seçilen illerde bulunan
Lions kulüplerinin ve proje ortaklarının her bir
çocuğun gelişimini yakından izlemesi programın
hedeflerindendir.
Yıllık
aktivite
takviminden
seçecekleri
aktiviteleri üstlenebilirler: Kulüplerimiz çocuklar
için dershane imkanı, tiyatro ve sinema etkinlikleri,
drama ve resim dersleri, yeni yıl, doğum günü
kutlamaları, piknikler, sergi ve müze ziyaretleri ve
benzeri birçok aktiviteye katkı sağlayarak destek
verebilirler.
Proje yararına fon geliştirici aktiviteler
düzenleyebilirler: Maddi kaynaklar proje için
her zaman gerekli olmaktadır. Bu nedenle
Kulüplerimiz fon geliştirici aktivitelerini projeye
yönlendirerek katkı sağlayabilirler.
Dönem boyunca ailelere sağlanan imkanlara
yardımcı olabilirler: Çocukların gelişiminin
sağlanmasının
yanısıra
ailelerininde
desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle ailelere
kırtasiye, erzak, malzeme yardımı yapılmakta
ve sağlık taramaları sağlanmaktadır. Bu sayede
öğrencilere imkan eşitliği sağlanmaktadır.

Sponsor bularak projeyi destekleyebilirler:
Projeye sponsor bulunarak destek sağlanabilir.
Özellikle Lise son sınıfta okuyan öğrencilere
dershane desteği sağlanması ve ulaşım
konularında sponsor bulunması çok faydalı
olmaktadır.
Leo Kulüpleri Neler Yapabilir?
Proje bir Lions-Leo ortak projesidir. Bu nedenle
kurulan Leo Komitesi projeyi Lion’ların
gözetiminde yürütmektedir. Düş Çocukları
Projesinin yürütülmesi için 118U Lions ve Leo
Yönetim Çevrelerinde komiteler kurulmuştur.
Lionlar projenin yönetim Leolar ise yürütme
görevini üstlenmişlerdir.
Projenin insan gücü ve tüm yürütme işleri
Leo Kulüpleri tarafından sağlanmaktadır. Leo
Kulüplerindeki gençler yakın yaşlardaki düş
çocukları ile daha kolay iletişim kurabilmekte
ve onları her yönüyle sahiplenerek hedefe
ulaşmalarını sağlamaktadırlar. Çocukların ders
çalıştırılması, gezilerde eşlik edilmesi, onlarla
kutlamalar yapılması, vb. aktivitelerde Leo’ların
katkısı yadsınamaz.
Düş Çocukları Desteğinizi Bekliyor...

Öğrencilerden bir veya birkaçının yıllık masrafını
üstlenerek maddi katkı sağlayabilirler:
Kulüplerimizin hemen hemen hepsinin burs
verdiği bir gerçektir. Burs verilen öğrencilerin
takibide oldukça zor olmaktadır. Bunun yerine
takibi zaten yapılan ve sosyal bir programla
eğitilen gençlerimize destek vermeleri düşünlebilir.
Maddi katkılarının yanısıra bu öğrencilerin sürekli
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Lions Görme Engellilerin
Şövalyesi Olmaya
Devam Ediyor…
Songül Baysal Parlayan,
Ege Pasaport Lions Kulübü 2011-2012 Dönem Başkanı

TÜRGÖK’e üye olan, 1000 görme engelli kitaplık üyesi
için 1000 adet basılacak olan her CD’de 12 konu başlığı
yer almaktadır. Bu konu başlıklarının 9 tanesi Sosyolog
bir Lion tarafından, 3 tanesi Psikolog bir Lion tarafından
hazırlanmıştır. Konular Türkiye Görme Özürlüler
Kitaplığının okuma kabinlerinde seslendirilmiştir. Her konu
başlığı 35-40 dakika sürmektedir. Bu CD’ler Türkiye’nin 81
İlindeki ve bu kitaplığa üye olan İngiltere, Hollanda, Kıbrıs,
Amerika ve Almanya’daki görme engelli üyelerine ücretsiz
gönderilecektir.
2011 yılının Ekim ayında başlayan proje 2012 yılının
Nisan ayına kadar hazırlık süren yedi aylık bir çalışma ile
oluşturuldu. Nisan ayında yapılmakta olan final çalışma
CD’lerin çoğaltılması ve postalanması aşamalarıdır.

6 Nisan 2012 tarihinde de İzmir Konak Best Western Otel’de
görsel ve yazılı basına tanıtılan proje birçok gazetede ve TV
kanalında yer buldu. Basın tanıtımında konuşan MD118Yönetim Çevresi 2011-2012 Dönemi Genel Yönetmeni
Sayın Lion Ahmet Aşır 1917’de Amerika’da başlayan
Lionistlik hareketten bu güne kadar Lionların sağlık ve göz
sağlığı konusunda çalıştığını, görme engellilerin şövalyesi
olduklarını belirterek “Görme Engellilerin Şövalyesi olarak
TÜRGÖK ile bir anlaşma yaptık. Türkiye’de ve dünyanın
her tarafında körlükle mücadele ediyoruz. Göz sağlığı
bizim olmazsa olmazımızdır. Türkiye’de Lionsun hizmete
başlaması ile birlikte büyük sayıda sağlık merkezleri
açılmıştır. Ege Pasaport Lions ve Bahar Lions Kulübünün
bu çalışmasını proje olarak Uluslararası Lions’a sunduk ve
ödüle değer görülmesini bekliyoruz” dedi.

E

ge Pasaport Lions ve Bahar Lions Kulüplerinin yürüttüğü bu
proje Uluslararası Lions Hizmet Ödüllerinde, Körlük ve Göz
Bozukluklarıyla ilgili en iyi Hizmet Ödülü Kategorisinde Üç finalist
arasına girmiştir. Busan Uluslararası Konvansiyonunda Ödül alacaktır.
Bu projeyi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz...
İzmir’deki Lions Kulüplerinden, Ege Pasaport Lions ve Bahar Lions
Kulübü Türkiye’nin ilk ve tek görme özürlüler kitaplığı olan TÜRGÖK
ile yaptığı işbirliği çerçevesinde “Görme Engelliler İçin Kişisel Gelişim
Programı” hazırladı.
Kitaplığa üye olan görme engellilerin kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmayı amaçlayan Ege Pasaport Lions Kulübü üyesi Sosyolog Sayın
Lion Sevgi Yıldırım ve Bahar Lions Kulübü üyesi Psikolog Sayın Lion
Mehtap Tamer tarafından oluşturulan program yine aynı uzmanlar
tarafından seslendirilen CD’lerle görme engelli kitaplık üyelerine ücretsiz
olarak ulaştırılacak.
“Görme Engelliler için Kişisel Gelişim Programı” Projesinin konu başlıkları
şöyledir:
1. Yaşam Koçluğu Programı:
a. Hedef Belirlemeye Koçluk
b. Denge Koçluğu
c. Farkındalık Koçluğu
2. Öğrenci Koçluğu:
a. Başarılı Olmayı Öğrenmek
b. Odaklanmaya Koçluk
c. Ders Çalışmayı Öğrenmek
d. Sınava Koçluk
e. Stresle Baş etme Yöntemleri
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Lions Kulüplerimizin bu projedeki önemli partneri
TÜRGÖK’tü. Ege Pasaport Lions ve Bahar Lions Kulübü ile
birlikte gerçekleştirilen bu çalışmanın çok olumlu sonuçlar
verdiğini belirten TÜRGÖK Başkanı Sn.Tülay Yazgan proje
ile ilgili paylaşımlarında “Yaşam Koçluğu ve Öğrenci
Koçluğu başlıkları altında hazırlanan CD’lerin yaşamları
boyunca engelli bireylere yararlı olacağına inanıyoruz.
Bu konuda göstermiş oldukları özverili çalışmalardan
ötürü Ege Pasaport Lions Kulüp Başkanı Sayın Lion Songül
Parlayan’a, Bahar Lions Kulübü Başkanı Sayın Lion Nurhan
Ertuğrul’a ve kulüp üyelerine, ayrıca Göz Nuru Komite
Başkanı Sayın Lion Belgin Başer’e ,1.Bölge Başkanı Lion
Gülbeniz Yamaner’e teşekkür ediyorum” dedi.

Leo’lardan 23 Nisan
Kutlamaları
Merih Lakerta,
118-U Leo Yönetim Çevresi Başkan Yardımcısı

L

eo çoğul yönetim çevresi kurulduğu günden bugüne
her yıl düzenlenen ulusal aktivitenin bu yılki konusu
olan çocuk şenliği başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

118-U Lion’larının yaptırıp Türk eğitim camiasına
kazandırmış olduğu 27 Aralık Lions İlköğretim Okulu’nda
yapılan çocuk şenliğine katılım oldukça yoğundu. Şenlik
programı kapsamında çocukların hoşuna gidecek ve
onların beğenisini kazanacak aktivitelere yer verildi ve
bugünün onların günü olduğunu hatırlatıldı. Leo’lar Ulu
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği
bu eşsiz bayramı coşkuyla kutlamanın gururu ve mutluluğu
içerisindeler.

Bizler bu toplumun genç ve dinamik bir kesimi olan leolar
olarak gençlik ve çocuklarla ilgili sosyal hizmet projeleri
gerçekleştirmekten büyük mutluluk duymaktayız. İşte
tam da bu noktada hayata geçirdiğimiz ulusal aktivite
çocuk şenliği Lion ve Leo’ların hizmet ediyoruz sloganıyla
örtüşen başarılı bir sosyal hizmet aktivitesidir. Bu başarılı
hizmet aktivitesini bizlere kazandıran ve ulusal aktivite
olarak Türkiye’de ki altı yönetim çevresine sunan 118-T Leo
Yönetim Çevresinden Barbaros Leo Kulübü’nü kutluyoruz.
Lion Türkçe • Mayıs - Haziran 2012
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Açları Doyuralım...
Ufuk Özbey Eligül,

Adana Yüreğir Lions
Kulübü Her Zaman
Aktif

118Y 7. Bölge Başkanı

118Y

Yönetim Çevresi 7. Bölge kulüpleri
olarak, uluslararası başkanımızın
Aralık - Ocak ayı için önerdiği Açları
Doyurmak Global Hizmet Kampanyası doğrultusunda;
Ataşehir bölgesinde; atatürk mahallesi, kayışdağı
mahallesi ve ferhatpaşa mahallesi muhtarlıklarınca tespit
edilmiş olan ihtiyaç sahibi 18 aileleye yardım yapılmıştır.
25 tl değerindeki market çeklerinden her aileye 4’er
adet dağıtılmıştır. Aktiviteye Çamlık Sahil, Heybeliada,
Kozyatağı, Ziverbey, Çemenzar, Kalamış Körfez, K. Çamlıca,
Çatalçeşme, Ataşehir Örnek, Zühtüpaşa Yeniyüzyıl Lions
Kulüpleri Katılmışlardır.

Ucundan Azıcık
Kemal Özdemir,
2011-2012 Dönem Başkanı

12

Şubat 2012 günü Alzheimer ve Eğitime Katkı
amacıyla Leo Kulübüyle birlikte düzenlenen
Ebruli Brunch-II ye Konsey Başkanı Sayın Yaşar
Ateşoğlu, Genel Yönetmen Sayın Hüsamettin Ocak,
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Sayın Bülent Şen ile Kulüp
Başkanlarımız, Lion ve Leolar ile konuklarımız katıldılar.

Lions ve Leo Kulüpleri Ebruli Burunch-II’nin geliri ile Adana
Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı
Seyhan Belediyesi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon
Merkezi, 3 Mart 2012 günü üyeler, konuklar ve Ç.Ü. Ceyhan
Meslek Yüksekokulundan gelen yaklaşık 100 kişilik bir
gurupla ziyaret edildi. Yaşlılarla hem sohbet edildi, hem de
ikram ve müzikli, eğlenceli bir öğle sonrasında mutluluklar
paylaşıldı.

21 Mart 2012 günü, Adana Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlügü’nün Yaşlılar Haftası programında yer alan
bir başka etkinlikte, Huzurevinde yaşayan 30 büyüğümüz
yemeğe götürüldü. Tambur eşliğindeki akşam yemeğinde
hem fasıl dinlendi hem de güzel sohbetler paylaşılarak
mutlu bir akşam paylaşıldı.

Ayrıca, Önceki yıl Huzurevinde sergilenen, Huzur evinde
yaşayan büyüklerimizin daha önceden çekilmiş siyah/
beyaz portreleri, bastırılarak Huzurevi duvarlarına
asılması için Huzurevi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.

8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Adana
Acıbadem Hastanesi ve Çukurova Lions Kulübü ile beraber,
Prof.Dr. Gaye Erbatur’un ‘’Eğitim ve Kadına Şiddet’’ konulu
Konferansı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

K

avaklıdere Lions Kulübü Derneğinin 2007 den beri
geleneksel hale getirdiği sünnet etkinliğine yine bu yıl,
Zeytin Dalı derneğinin yönlendirdiği mağdur ailelerin
içinden 10 çocuk seçerek, Dr. Vedat Ali Canoğlu’nun
Karşılıksız üstlendiği Bilgi Tıp Merkezindeki Sünnet
operasyonu Nisan ve Mayıs aylarında tamamlanmıştır.
Çocukların sevinci ve ailelerin memnuniyetiyle karşılıksız
hizmet etmenin verdiği huzur ve duyguyla Lionistlik bir
aktivite yapmanın gururu yaşandı. Sünnetten sonra İTÜ
evinde sünnet şöleni düzenlendi..

1000 Fidan...

Başarmak için paylaşmak,
paylaşmak için çalışmak gerek...
Nurdan Reisoğlu,

Erkekliğe ilk adımını atan çocukların ailelerine bir söz
vermiştik, çocukların eğlencelerini de üstlenecektik.
27 mayıs 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampusundaki Çınar restoranda eğlenceyi gerçekleştirdik.
10 tane çocuğumuzun kıyafetlerini 1. Kesim Başkanımız
Zehra Gürol, Ankara Lions kulübü, Emek Lions kulübü,
Gazi çiftliği lions kulübü ve Yıldız lions Kulübü’nün
katkıları ile sağladık. Çukurca Lions Kulübü Başkanı İlknur
Türkkaan sünnete katılan tüm çocuklara Pazıllar vererek
katkı sağladı. Sünnet olan çocukların önce bizi görünce
yine sünnet ettirecekler diyerek ağlaşmaları, çocukları
severek bir daha sünnet ettirmeyeceğiz diye onlara
çikolata vererek sünnet elbiselerini giydirip sevinçlerine
ortak olmak bir başka mutluluktu bizim için.
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Ceyhan Meslek Yüksekokulu’ndan gelen yaklaşık 80
öğrenciye, Kulüp Üyemiz Dr.Gülsün Ateşoğlu Tiricard
tarafından Alzheimer hastalığına farkındalık yaratmak
amacıyla bilgilendirme yapıldı. Yönetim Çevremizce
hazırlanmış olan Alzheimer sunumu izletilerek bu
hastalığa dikkat çekildi.

A

Derneği toplantısı’na da katılındı. Ve yorgun ama mutlu, Biz
Lionuz’u tüm kalplerimizle yaşayarak yuvamıza döndük.
İzmir’de bizden desteğini esirgemeyen Geçmiş Dönem
Uluslararası Direktörümüz Sn. Prof. Dr. Hayri Ülgen’e,
korumuzun yapımında hep birlikte destek veren tüm kulüp
üyelerimize ve katkı sağlayan Lion dostlarımıza da sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız.

ltıntepe Lions Kulübü, 19-20 Mart’ta İzmir Torbalı’da,
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanımız Sn. Dr.
Wing Kun Tam, 118 R ve Ege Orman Vakfı ile birlikte
1000 ağaçlık korumuzun da içinde olduğu 10,400 ağaçlık
Yeşil Çığlık orman’ının dikimindeydi. Aynı paralelde Ermeni
soykırım iddialarını irdeleyen Konuk konuşmacının da
olduğu ve tarihin yeniden yaşatıldığı Kıbrıs Türk Kültür
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Taşköprü Lions Kulübünden

Kışlasaray Lions
Kulübü’nden

Nurcan Özdemir,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

Şölen Mıstıkoğlu,
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

22

Şubat günü, Başkanımızın evinde 18 kulüp
üyesi ile birlikte Hatay Valisi’nin eşi Sayın Zehra
Lekesiz’i ağırladık. Tam iki saat çok hoş bir
sohbet ortamı oldu. Van’da yapılan ilköğretim okulu için
6,000 TL bağışta bulunuldu.

K

ulübümüz 10 Yılını Kutladı...

Adana Taşköprü Lions Kulübü 3 Mart 2002 tarihinde
26 Kurucu üyesi ile Kurucu Başkan Nurcan Özdemir
Öncülüğünde kuruluşunun 10.Yılını kutladı. Kurucu Başkan
Nurcan Özdemir “Biz 10 yıl önce 26 kardeşimizle bu hizmet
yoluna girmeye karar verdik ve bunca yıl Adana’ya Adana
halkına elimizden geleni yaptık ve hiç of... demedik...” dedi.

Başkanı Zehra Gürol, 2. Kesim Başkanı Cüneyt Erginkaya,
GMT koordinatörü Levent Kayrın, 5. Bölge Başkanı Çiğdem
Güler, Kulüp Üyeleri ve konuklar katıldılar.

Açılışa Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Bülent Şen ve eşi
Canan Şen, Konsey Sekreteri Ömer Ruhi Eryurt, 1. Kesim

18 Mart günü Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

Taşköprü Lions Kulübü Anneler Gününü Kutladı
Yeni döneme devredilecek olan yönetime destek vermek
amacıyla Güneş Plus Restaurant’da
Anneler günü’ne özel sabah kahvaltısı
düzenlediler ve yoğun katılımın olduğu
keyifli bir gün geçirdiler.
Taşköprü Lions Kulübü Dönem
Başkanı Nurcan Özdemir “Yılda iki kez
düzenlediğimiz sabah kahvaltılarına ilgi
çok, özellikle bu günün Anneler Günü
olması ayrı bir renk oldu. Haklarını hiç
ödeyemeyeceğimiz annelerimize küçük
anı hediyeleri verdik ve çekiliş yaparak
kahvaltımızı daha renkli hale getirdik..”
dedi
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6 Mart 2012 gecesi sadece hanımlara bir bar gecesi
tertiplendi . Geceye yaklaşık 150 kişi katıldı. Geceden elde
edilen gelirle 12 Mart günü cezaevindeki kadın mahkumlara
ve çocuklarına ihtiyaçları doğrultusunda yardım paketi
götürüldü.
8 Mart 2012 günü Hatay valiliğinin tüm etkinliklerine
katıldık. Valiliğin bize ilettiği bir hediye paketi yine valiliğin
belirttiği ihtiyaç sahibi bir kadına tarafımızdan iletildi.

Dünya Yaşlılar Haftası’nı Yine Unutmadılar
Adana Taşköprü Lions Kulübü, Dünya Yaşlılar Haftası’nda
22 Mart‘ta Huzurevinde tam donanımlı oda açılışını yapıp
teslim etti. Açılışta konuşma yapan Huzurevi Müdiresi
Nurdan Kama Avcı, ‘Taşköprü Lions kulübü yine bizimle
birlikte,bu bize gurur veriyor ve kendilerinin donanımını
yaptıkları dördüncü odamızın açılışını yapmak ayrıca bana
onur veriyor...’ dedi.

27 Mart 2012 günü Altınözü Rehabilitasyon Merkezi ziyaret
edildi. Tümü erkek olan çocuklara çeşitli giysi yardımı
yapıldı. Onlarla sohbet edildi ve götürülen tatlıları yerken
çok mutlulardı.

Dünya Leo Günü
Şenay Turan,
2011-2012 Dönem Sekreteriı

M

ersin Çamlıbel Lions Kulübü, 11 Aralık Pazar
günü, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni ve
Leo Kulüp Danışmanı Sn. Nedret Yılmaz’ın
organizasyonunda ve Başkan Sn..Semiramis Bozkaya’nın
ev sahipliğinde, kulüp üyeleri ve Leo’lar birlikte, 5 Aralık
Dünya Leo Günü kutlaması yaptılar. Bahçede portakal
ağaçlarının arasında hep birlikte brunch yaptıktan
sonra, Pasta Kesimi yapılarak, Leo kardeşlerimizin günleri
kutlandı. Ayrıca, Konservatuvar son sınıf öğrencisi olan
Leo Umut Kardeşimiz, çok güzel aryalar söyleyerek, güne
renk kattı.
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Işığın İçinden Gelen
Kızlar 2012- Mardin

Bengü Çilingiroğlu,
Tarabya Lions Kulübü Başkanı

T

arabya Lions Kulübü 2006 yılından beri “Işığın
İçinden Gelen Kızlar” projesi kapsamında ergenlik
çağındaki genç kızlara yönelik seminerler
düzenlemektedir.
Bu seminerlerin amacı, kız öğrencilerin hayata
hazırlanma ve birey olma sürecinde önemli bir dönem
olan ergenlik (10–19 yaş arası) döneminde; hukuksal
hakları, bedensel gelişimleri ve özellikleri, psikolojik,
sosyal ve zihinsel gelişimleri, temizlik ve hijyen, felsefe
ve değerler gibi konularda farkındalık yaratarak,
kızlarımızın ‘‘bilinçli bireyler’’ olarak toplumda var
olmalarını sağlamaktır.
2006 yılından beri sürdürülen bu marka projede, Opr.
Dr. Çiğdem Koç ve Opr. Dr. Zübeyde Öztürk, Kadın
Sağlığı, Aile Planlaması ve Hijyen, İstanbul Barosu
Kadın Hakları Komisyonu Avukatları, Kadın Hakları,
Psikologlar, Ergen Psikolojisi ve Ebeveyn Tutumları
konularında bilgilendirme yapmaktadırlar. Ayrıca,
seminer programında yetenek keşfi ve geliştirme
ile ilgili sunum yer almaktadır. Bu konuda http://
isiginicindengelenkizlar.com/proje.asp
sayfasından
detaylı bilgi alınabilir.
Bu sene Mardin’de yapılandırılan organizasyon
kapsamında 2-3 Nisan 2012 tarihinde iki seminer
düzenlenmiştir. Halkevi Salonunda Mardin Kız

Meslek Lisesi ve Mehmet Akif Nuhoğlu Kız Meslek
Lisesi öğrencilerine, öğretmenevi salonunda ise
İstasyon ÇATOM’ daki (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) ev
hanımlarına eğitim semineri verilmiştir. İki kadın doğum
uzmanı, iki avukat, bir psikolog ve bir güzellik uzmanı
kendi konularında genç kızlarımızı ve hanımlarımızı
bilgilendirmişlerdir.
Işığın İçinden Gelen Kızlar Projesi, tüm Türkiye’de 40000
genç kıza ulaşmayı hedeflemektedir. Projenin Mardin
uygulamasında 400 genç kız ve kadına eğitim verilmiştir.
Tarabya Lions Kulübü, Mardin’de yeni bir projesini
daha başlatmıştır. “Doğudan Batıya Açılıyorum”
isimli bu projede, kurulan web bağlantıları ile, doğu
illerimizdeki çocukların eğitim ve kültürel gelişimini
arttırmak amacıyla batıdaki okullarla bilgi paylaşımı
yapmalarını sağlamaktır. Bu proje kapsamında Mardin
İstasyon ÇATOM’ da bulunan anaokulu ile İstanbul
Ataşehir Kemer İlköğretim ve Anaokulu arasında web
bağlantısı kurulmuştur. Her gün aktivite saatinde aynı
faaliyetler yapılmakta, doğum günleri kutlanmakta,
gün içerisinde İstanbul’da oynadıkları oyunlar ve
yaptıkları araştırmalar Mardin’deki çocuklarla birlikte
yapılmaktadır. İstanbul’daki okul öncesi çocukların
İngilizce ders saatinde Mardin’deki yaşıtlarına da web
aracılığıyla uzaktan eğitim verilerek eşit şartlarda bilgi
ve eğitime ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

Mersin Pirireis Lions
Kulübü 20 Yaşında...

2

Mart 2012 tarihi Mersin Pirireis Lions Kulübünün 20.
Kuruluş Yıldönümüydü. Kulüp bu günü çok samimi ve
sıcak bir ortamda güzel bir yemekli eğlenceyle kutladı.
Geceye kulüp üyeleri ve misafirlerin yanısıra, Geçmiş
Dönem Genel Yönetmenimiz Sayın Nedret Yılmaz, 4. Kesim
Başkanımız Sayın Ayşegül Taş, Komite Başkanlarımız Sayın
Nevin Kutlutürk ve Sayın Gülnur Karmutoğlu’da katıldılar.
Kulübümüze nice 20 yıllar diyoruz.
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Bebek Aşiyan Lions
Kulübü; 10 Çocuğun
Yaşamına Ses
Meral Silahtaroğlu,
Genel Yönetmen Uluslararası Danışmanı

T

ürkiye’de 70 bini çocuk ve genç olmak üzere 3.5
milyon işitme sorunlu insan yaşıyor. Bunlardan biri
olan ve doğuştan ileri derecede işitme engeli olan
Muratcan Dağıdır, probleminin erken teşhisinden sonra
bir yaşından itibaren işitme cihazı kullanmaya başladı ve
işitme rehabilitasyonu sayesinde yaşıtlarına yakın dil ve
konuşma gelişimi gösterdi. Bu sayede eğitimine de devam
eden Muratcan Dağıdır’ın şu anda başarılı bir öğrencilik
hayatı var.
Uluslararası 118-T Yönetim Çevresi Federasyonuna bağlı
Bebek Aşiyan Lions Kulübü, Muratcan Dağıdır’ın bu
başarısından etkilenerek kendisini geçen sene 21. Yüzyıl
Gençlik Elçileri yarışmasına aday gösterdi. Muratcan
yarışmayı kazanamadı ancak, LCIF’den işitme engelliler ile
ilgili bir projede kullanılmak üzere 10 bin USD tutarında
özel bir ödül aldı.

Bebek Aşiyan Lions Kulübü, temin edilen fonun, Dosteller
İşitme Engelliler Erken Çocukluk Eğitim Merkezi Anaokulu
ve İlköğretim Okulundaki ileri derecede işitme kaybı olan 5
çocuğa uygun işitme cihazı vermek üzere kullanılması için
çalışma yaparken, İdea İşitme Sistemleri Sanayii ve Ticaret
A.Ş. (İDİS) 5 çocuğa daha işitme cihazı vereceğini açıkladı.
Academic Hospital ise 10 çocuğun her sene yapılacak
odyolojik kontrollerini üstlendi.
Törende konuşan Odyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevma
Madanoğlu, işitme kaybının erken teşhisinin ve işitme cihazı
kullanımının erken yaşlarda başlamasının önemine dikkat
çekti, “2-3 aylıkken cihaz uygulanan ve rehabilitasyon
gören işitme kaybı olan bebekler, ilerleyen yaşlarda normal
duyan yaşıtlarına yakın konuşma ve dil gelişimi gösteriyor”
dedi.

Atım Hayata Açılan
Kapım Projesi

Nuran Koçdur,
2011-2012 Dönem Başkanı

Y

eni Harbiye Lions Kulübü, Göllü Binicilik Merkezi,
Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Kurumu ve Şişli Belediyesi işbirliği ile Atım Hayata
Açılan Kapım Hizmet Projesini yürütmüştür. Bu projede
değişik Otizm, Down Sendromu, Selebral Palsi, Kas
Hastalığı, Mental Gerilik gibi değişik engel gruplarına dahil
12 çocuk, 1 yıl süre ile her hafta yarım saat ata bindirilmiştir.
Çalışmada; Özel gelişim gösteren çocuk ve gençlere
Hippoterapi (at ile tedavi) olanağı sunularak, engellerinde
olumluya doğru gidiş olup olmadığını tespit etmek,
engellerinden kaynaklanan sosyal-psikolojik durumlarında
olumluya gidiş olup olmadığını tespit etmek, ülkemizde
özel ihtiyaç sahibi bireylerin rehabilitasyonunda bir tedavi
yöntemi olarak Hippoterapi (At ile tedavi) farkındalığını

yükseltmek, çocuk ve gençlerin ailelerine psikolojik destek
sağlayarak, kaygı, keder ve olumsuz yaşam durumlarını
yönetebilme olanağı sağlamak, çocuk ve gençlerle
ailelerine el sanatları eğitimi sunarak, beceri kazanmalarını
sağlamak, meşguliyetle moral ve mutluluk artışı sağlamak,
amacı güdülmüştür.
Uygulanmasına Temmuz-2011 tarihi itibarı ile başlanan
projede çocukların, engellerinin yanı sıra sosyal iletişimsizlik
ve mutsuzluk içerisinde oldukları, konuşmadıkları, oyun
oynamaktan hoşlanmadıkları, ailelerin ise yorgun ve
bıkkın oldukları gözlenmiş, bu durum, Yağmur Çocuklar
Rehabilitasyon Kurumu raporları ile de tespit edilmiştir.
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Bilmezsek
Öğretemeyiz...

118-Y Yönetim
Çevresi Çevre Bilinci
Hizmetleri
Tülin Arbaş,
118-Y Çevre Bilinci Komitesi Başkanı

Fügen Köksal,
Fethiye Lions Kulübü Sekreteri

F

ethiye Lions Kulübü, engelli çocukların ailelerini
eğitim programları çerçevesinde, geçtiğimiz aylarda
bir dizi toplantılar düzenlemiştir. Ayda bir kez Fethiye
Kütüphanesi’nde düzenlenen toplantıları, Fethiye Lions
Kulübü ve R.A.M. (Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi)
ortaklaşa düzenlemişlerdir. Bu toplantıların sonucu olarak,
Fethiye Lions Kulübü ve Özel Ata İlköğretim Okulu işbirliği
ile, ilçede ilk defa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramında,’’Engelli Çocuklar Şenliği ‘’ düzenlenmiştir.
Bu şenliğe, ilçemizde faaliyet gösteren 4 engelli okulun
çocukları ,ailelerine ve izleyen tüm konuklara unutulmaz
bir gösteri sunmuşlardır. Fethiye Lions Kulübü Dönem

Başkanı Sayın Seniha Öztürk ve Engelliler Komitesi üyesi
Sayın Nurcan İnce’nin ve kulüp üyelerinin çalışmaları
sonucu oluşan bu şenlikte,yiyecek , içecek ve çeşitli
hediyeler Fethiye Lions Kulübü tarafından karşılanmıştır.
Farkındalığın ve paylaşımın esas olarak ön plana çıktığı
bu şölende,çocukların emekleri ve mutlulukları, ailelerinin
gözlerindeki umut ve gurur ışıltıları, aslında bir Lion
olmanın haklı gururunu tüm açıklığıyla gözler önüne
sermesi bakımından, önemli bir etkinlik olarak akıllarda
kalmıştır...
Daha Nice Mutlu Bayramlara...

2011

FİDAN sloganı vardı.

-2012 Uluslararası Başkanın Hizmet
Dönemi Başında, İNANIYORUM
sloganının arkasında HER ELDE BİR

Dünyada,
birbirine
inanmış
olan
Lionlara
gerçekleştirecekleri büyük bir Evrensel Çevre projesi
sunulmuştu. Lions, inançlı bir yaşam tarzı olması
nedeniyle, bu büyük Çevre Projesine de aynı inançla
sahip çıkıldı. Uluslararası Dönem Başkanının Dünya
Lionlarına sunduğu bu en büyük Çevre Projesi için,
Lions’a İNANMIŞ üyeler HER ELDE BİR FİDAN dikme
yarışına girdiler.
Uluslararası Başkanın 1.000.000 fidan olarak, İNANAN
LİON lara yaptığı bu çağrıya , Dünya Lion’ları Nisan
2012 tarihinde 9.633.400 fidan dikerek verdikleri
cevapla LİONS’a ve Çevre Sorunlarına İNANDIKLARINI
ispatlamışlardır.
Lion’lar insanlığa yapmaya çalıştığı bütün karşılıksız
hizmet çabalarını aslında Doğanın insanlığa yapmaya
çalıştığı karşılıksız hizmete benzetmek son derece yerinde
olur. Her ikisi de bu hizmeti yapmak için çabalarken, her
ikisinin de karşılaştıkları engelin yine aynı olduğunu
görebiliyoruz, ‘’İNSAN‘’

6
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Doğanın ,insanlara güzelliğin en cömertcesini sunduğu
İstanbul Beykoz İlçesi Mahmut Şevketpaşa ve Kaynarca
Köyleri arazilerindeki güzelliğe Fıstık Çamı Fidanları
dikerek katkıda bulunduk. Böylece Uluslararası Projeyi
de uygulamış olduk. Dikilen Fıstık Çamlarının gelecekte
güzelliklere güzellik katmasının yanında verecekleri
ürünler ile köy gelirlerine katkıda bulunmasını da
planlamış olduk.
Lions 118–Y Yönetim Çevresi Kulüpleri olarak
atıkları toplama ve değerlendirme çalışmalarımızla
Dönemimizde, 35.170 kg. kağıt-madeni atık ve 5.940
kg. kapak toplanmıştır. Elde edilen gelirin bir kısmı
Cumhuriyet Yıldızlarımıza burs olarak bir kısmıda
ağaçlandırma çalışmalarına destek olarak geri
dönmüştür.

Çanakkale Lions’tan
Müzik Sınıfı ve
Atatürk Köşesi

Fatih Kıztaşı Lions
Kulübünden
Nokta Körler Vakfı’nın güvenliği için bahçe çitinin çelik
dikenli tel ile çevrilip bahçe etrafına kamera sistemi
yerleştirilmiştir. Vakıf Başkanımız Sayın Oya Sebük,
Kulüp arkadaşlarımız ve diğer Lionlar ile günün anlamı
paylaşılmıştır.

Biz Lion’lar hem İNSAN’a , hem Doğaya Hizmet Ediyoruz
derken birbirimizle, İNANÇTA birleşerek Uluslararası
Lions Dernekleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu
olarak toplam 40 dönüm araziye 8.400 fidanı doğaya
hediye etmenin keyfini yaşadık.

D

erneğimiz tarafından teşrifatı tamamlanan Müzik
sınıfı ve Atatürk köşesi Çanakkale Vali Fahrettin
Akkutlu İlköğretim Okuluna armağan edildi. 18
Nisan 2012 Çarşamba günü saat 11:00 de gerçekleşen açılış

kokteyline Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hamit Palabıyık, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan’ın eşi Hale Gökhan ve Lions kulüp üye ve eşleri
katıldılar. Yapılan açılış seremonisinin akabinde oluşturulan
müzik sınıfında, okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından
hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Çanakkale Lions
Kulübü Başkanı Ln.Tülay Güzel, eğitim ve öğretime her
zaman önem verilmesi gerektiğini vurguladı ve müzik
sınıfında öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almalarını diledi.
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Çamlık
Sahil Lions
Kulübünden

2011
Adana Büyüksaat
Lions Kulübünden
Ayşe Meltem Baş,
Fethiye Lions Kulübü Sekreteri

-2012
Çalışma
dönemi
Ana
Hizmetimiz, Genel Yönetmenimizin
Marka Hizmeti olan Ataşehir Belediyesi
ve Lions 118-Y Yönetim Çevremizin ortak çalışmalarıyla
hizmete açılan Kayışdağı Ataevi nin 100 kişilik seminer
salonunun tamamının tefrişinin yapılmasıdır.
Marka Hizmetlerimiz olan, Bolluca Çocuk Köyüne 12 ay
devam eden ve her ay 300 TL. değerinde burs ödemesi
yapılmıştır. Yakacık Çocuk Yetiştirme yurdu Gelincik ve
Kardelen evlerinde yaşayan 18 çocukla üyemiz Zeynep
Yaman her hafta bir tam gün giderek birlikte olmakta ve
çocukların el becerilerinin ve sosyal yönlerinin gelişmesine
yardımcı olarak onlara annelik görevi yapmakta, doğum
günleri ve özel günlerde armağanları ile kutlamaları birlikte
yaparak çocuklara mutlu bir gün yaşatmaktadır.

DSİ Maltepe misafirhanesinde kalan Van Depremzedesi 16
kadına okuma-yazma eğitmeni olan üyemiz Mualla Say
6 ay boyunca okuma-yazma eğitimi vermiş, kültürümüzü
tanıtım amacıyla Beylerbeyi ve Dolmabahçe Saraylarına
gezi düzenlemiştir. Eğitimlerinin sonunda Okuma-Yazma
belgelerini alış törenleri kulübümüzün ev sahipliğinde
yapılarak her birine birer kol saati armağan edilmiştir.
Üyemiz Ayten Büyükkoyuncunun ailesinin yayınevinin
bağışı olan 2500 adet kitap Mardinliler Vakfı MAREV’e Vakfın
Genel Bşk.ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve kulübümüz
üyelerinin katılımı ile yapılan törenle, Mardin köy okullarına
gönderilmek üzere teslim edilmiştir.
Uluslararası Başkanın Ana Hedeflerinden Çevre Bilinci
Hizmeti olan ve Yönetim Çevremiz bazında 2 köyde 40
dönüm alana dikilen 8400 adet ağaçlandırma çalışmalarına
kulübümüz 4200 ağaç dikerek katkıda bulunmuş ve dikili
alanların köylerimize devir törenini üstlenmiştir. Yine Çevre
Bilinci Hizmeti olan, Atık Toplama çalışmalarına 1224 kg.
kağıt - madeni atık, 870 kg. kapak verilmiştir.

K

ulübümüz tarafından başlatılan ve Kızılay Kan
Merkezi ile ortak yapılan ‘’Kan Bağışı’’ aktivitesi,
oldukça hareketli ve yoğun ilgi ile geçmiştir. Adana
Belediye Bando takımının gelmesi ve güncel şarkılar
eşliğinde, daha da hareketlenen, Gazipaşa Bulvarında
Kan Bağışı için özellikle gençler uzun kuyruk oluşturdu.
Üç Saatte 25-30 Ünite kan toplama hedefi vardı. 3 saatte
toplam 39 başvuru oldu ve 27 ünite kan toplanarak
hedefimize ulaştık.

Yeşil Çığlık Projesi

Dönemin Sağlık Projesi olan ‘’Alzheimer’’ Adana Büyüksaat
Lions Kulübü tarafından öyle bir sahiplenildi ki, üyemiz
Dr. Mehmet Kenci tarafından Lions ve Leo Kulüpleri ile
Huzurevlerinde toplam 12 seminer verildi.

Lions 2012 Hatıra Ormanı İçin İlk Dikimler Yapıldı
Ayrıca Adana Huzurevi yaşlıları tarafından boş
zamanlarında çeşitli el sanatları yapmakta ve kermes
düzenlenmektedirler. Bunun üzerine Kulübümüz olarak
onlara Press Ütü hediye edilmiştir..
Kulübümüz tarafından 17 Mayıs 2012 Perşembe günü
Adana Seniha Çobanoğlu İlk öğretim okulunda 1.
sınf öğrencilerine Çocuklarda Diş Sağlığı ve Önemi ile
ilgili bir sunum yapılmıştır. Bu aktivitede yaklaşık 800
kişiye ulaşılmıştır. Kulüp üyemiz Diş Hekimi Peri Nacar
tarafından yapılan ‘’Çocuklarda Diş Sağlığı ve Önemi’’ ile
ilgili slaytlı sunum öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Colgate Firmasının sponsor olduğu Diş Fırçası ve Diş
Macunu sunum sonunda öğrencilere dağıtılmıştır..
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Üyelerimiz ve sponsorlarımızın katkıları ile dördü Üniversite
öğrencisi olmak üzere toplam 7 öğrenciye her ay burs
vermekteyiz.

Kayhan Budak,
Marmaris Lions Kulübü Başkan 1.Yardımcısı

Yeşil çığlık projesi kapsamında İzmir’in Selçuk
ilçesinde, havaalanı karşısında ağaç dikim kampanyası
gerçekleştirildi.Kampanyaya 118- R Yönetim Çevresi Genel
Yönetmeni Ahmet Aşır,118-R 3. Kesim Başkanı Semra
Konaklı, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Ahmet Konaklı
ve 118-R 3. Kesime bağlı 12 kulübün Başkan ve üyeleri
katıldı. T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel
Müdürlüğünce tahsis edilen 30 dönümlük arazi üzerinde
sembolik olarak 100 adet fıstık çamı fidanı dikimi yapıldı.
Toplamda 3.600 adete ulaşacak olan fıstık çamı fidanlarının
dikimine devam ediliyor. Aydın ve Muğla Kulüplerinin
ortak aktivitesi olarak gerçekleştirilen fidan dikiminin en

önemli özelliği, tüm Dünyada gerçekleştirilen yeşil çığlık
kampanyasnın bir tamamlayıcı aktivitesi olmasıdır.
“Yeşil Çığlık” Projesine 3. Kesimden Aydın, Aydın Efeler,
Söke, Kuşadası, Marmaris, Marmaris Yalı, Marmaris Yeni
Yüzyıl, Muğla, Bodrum, Bodrum Mausoleum Yeni Yüzyıl ve
Turgutreis Lions Kulüpleri ile Marmaris Yalı Alfa Leo Kulübü
katılmaktadır.
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Bir Tuğla’da Siz Koyun

T

ürk Lions Vakfı’nın binasının kaba inşaat ihalesi
Ocak ayında yapılmış ve inşaat fiilen başlamıştır.
Vakfımızın mali olanakları kaba inşaatın
tamamlanmasına dahi olanak sağlayamamaktadır. Konu
bu haliyle Genel Kurul toplantısında gündeme geldiğinde,
yapılan müzakereler ve verilen öneriler doğrultusunda;
Tüm Yönetim Çevrelerimiz ve Lion dostlarımız nezdinde
bir kampanya başlatılması ve Vakfımızın asıl sahibi olan
Lions ailemizden inşaatımızla ilgili olmak üzere bağış
talebinde bulunulması benimsenmiştir. Temsili anlamda
olmak üzere bir tuğlanın parasal değeri, 200.-TL. sı olarak
belirlenmiştir.

Bu bağlamda, yaptığımız çağrı ve ricalarımızı kırmayarak “
Bir tuğla da siz koyarmısınız ” sloganı ile başlatılacak bağış
kampanyasını yürütmek üzere, vakfımıza uzun yıllar çok
önemli katkıları olan geçmiş dönem Konsey Başkanımız
sayın Samim AS büyüğümüz görevi kabul etmiştir.
Türk Lionsu’nun resmi vakfı sıfatıyla vakfımızın; Lions’un
ülkemizdeki tanıtım ve yaygınlaşmasına destek
olabilmesi, kulüplerimizin hizmet projelerine katkı
sağlayabilmesi, en önemli uğraşılarından biri olan eğitim
hizmetlerini sürekli kılabilmesi, esas itibariyle vakıf resmi

senedindeki çalışma konularını hayata geçirebilmesi ve
bunları sürekli kılabilmesi, sonuç itibariyle kendi ayakları
üzerinde durabilmesi için vakfımızın devamlı bir akara
ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Bu akarı ancak vakıf binamızı
bitirerek sağlayabilir, amaçlarımıza ulaşabilir ve gerçek
vakıf hüviyetine kavuşabiliriz diye düşünüyoruz.
Turan Şalikoğlu, TLV Başkanı
TÜRK LIONS VAKFI BANKA HESAP NUMARALARI:
MÜTEVELLİ 2012 YILI KATILIM PAYI BAĞIŞI HESAP
BİLGİLERİ:
Akbank, Perpa Şubesi (Şube Kodu:633), Hesap No: 12110,
Iban: Tr34 0004 6006 3388 8000 0121 10
TUĞLA KAMPANYASI HESAP BİLGİLERİ:
Akbank, Şişli Şubesi (Şube Kodu:054), Hesap No: 130860,
Iban: Tr46 0004 6000 5488 8000 1308 60
NOT: Hesaplarımızdan Havale ve EFT
alınmamaktadır, Komisyonsuz hesaptır.

masrafı

U

luslararası Lions 118-K Yönetim Çevresi’nin 20112012 hizmet dönemi projesi olan ONKO-DAY/LIONS
Hasta Konukevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurma
çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen geceye, Aşkın
Nur Yengi konseri damgasını vurdu. Bursa Koza Lions
Kulübü’nün ev sahipliğinde Altın Ceylan’da gerçekleşen
konserden elde edilen gelir ONKO-DAY/LIONS Hasta
Konukevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne aktarılacak.
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Ç

evre çalışmalarının yalnız ağaç dikmek değil
sularımızın ve denizlerimizin temizliğini de korumak
olduğunu düşünen Bağlarbaşı Lions Kulübü, 118-Y
Federasyonunun Mahmut Şevket köyünde kurduğu
Lions korusuna bağışladığı 2.000 ağacın yanısıra Kadıköy
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Deniz Temiz Derneği TURMEPA
işbirliği ile altı ilköğretim okulunda Aralık ayında başlattığı
Sınırsız Mavi Eğitim Projesi’ni tamamladı. Hüseyin Ayaz,
29 Ekim, Mustafa Aykın, Zihnipaşa, Kazım Karabekir ve
Melahat Akkutlu okullarında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar her
seviyedeki öğrenciye denizlerin temizliği ve içinde yaşayan
canlıların korunması ile ilgili eğitim verildi. Altı okulda

toplam150 öğretmene Sınırsız Mavi eğitimi verildi. Eğitim
150 öğretmen aracılığıyla 6 okulda 5000 e yakın öğrenciye
ulaştı. Daha sonra öğrencilerden aldıkları eğitimle ilgili
olarak resimler ve teknolojik tasarımlar yapmaları istendi.
Resim öğretmenlerinin koordinasyonunda hazırlanan
resimler ve tasarımlarla ilgili olarak sergi açıldı ve her okul
kendi standında resimlerini sergiledi.

Bursa Koza Lions
Kulübünden

Aşkın Nur Yengi’den
Onko-Day Projesine
Destek

Aşkın Nur Yengi’nin de konser verdiği gecenin açılışında
konuşan Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Gülgün
Coşkun, “Gönüllü olarak hizmet ediyoruz” derken Lions’un
karşılıksız hizmet ettiğini, bu amaçla bütün kulüplerin
ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini ve Lions 118-K Yönetim
Çevresi ana projelerinden biri olan ONKO-DAY/LIONS
Hasta Konukevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gecenin tüm
gelirinin aktarılacağını söyledi.

Sınırsız Mavi
Eğitim Projesi

Müge Okşan,
Bursa Koza Lions Kulübü Sekreteri

Gecenin yıldızı Aşkın Nur Yengi ise kanserin dünyanın
en zor hastalıklarından biri olduğunu belirtti. Yengi, “Bu
hastalık bir gün herkesin başına gelebilir. Hepimiz bu
konuya eğilmeli ve destek vermeliyiz. Kanser önemli bir
hastalık ve ailelerin psikolojik durumu çok önemli. Moral
ve motivasyonun yüksek olması gerekir. Bu açıdan Koza
Lions’un bu geceki katkısı çok önemli. Projeye sahip çıkan
tüm lionlara teşekkür ediyorum” dedi.

İ

çeşitli oyuncak, hediye, yiyecek, içecek ve süslemelerle
düzenlediğimiz yılbaşı partisine engelli çocuklar, veliler ve
öğretmenler katıldılar. Çok neşeli geçen günün sonunda
yılbaşı pastası kesip hediyeler dağıtıldı.

Ayten Bozkaya Engelliler Okulunda aralık ayında
üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte

Hasan Öztimur İ.Ö. Okulu 2500 öğrencisiyle Bursa’nın
büyük okullarından birisidir. Kulübümüz okulun
kütüphane ve öğretmenler odasının teşrifini ve fen
laboratuarının projeksiyon makinası ve karartma perdesi
ihtiyacını gerçekleştirdi .

pekyayla , Bursa ‘nın Mudanya ilçesine bağlı bir
köydür. Mudanya’nın en yüksek köyü olması sebebiyle
İpekyayla ismini almıştır. Geçen dönem okulun binası
ile ilgili kapı, pencere, dolap gibi eksiklerini temin eden
kulübümüz bu sene öğretmenlerin ve müdürün talebi
olan kitapları, öğretim araç gereçlerini temin ederek okula
teslim etti.

Lion Türkçe • Mayıs - Haziran 2012

53

Tarih:

30 Ekim 2011

Telefon görüşmesi - Ln. Burhan Eser: “Gülbin bu sene
ULKB’de bir program var “Leo to Lion” adı altında, amaç
da daha önceden Leo olmuş kişileri bir araya getirerek
yeni Lions kulüpleri oluşturmak. Genel Yönetmen’imiz bu
konuda beni görevlendirdi, benim de aklıma sen geldin.
Senin hala görüştüğün Leo arkadaşların var mı? İlgilenen
olur mu böyle bir kulüp kurmak istersek?”
Gülbin: “Burhan Başkanım biz birkaç arkadaş bir süredir,
özellikle Van depreminden bu yana, hep eski günlerimizi
anıyor ve ne kadar güzel işler yaptığımızı tekrar tekrar
birbirimize anlatıp mutlu oluyorduk. Tek başımıza
hiçbir şey yapamamaktan şikayet ediyorduk. Ben
onlarla bu program hakkında konuşup düşüncelerini
öğreneyim. Eminim onlar da benim şu anki heyecanımı
paylaşacaklardır.”
İşte böyle başladı Çınar’ın köklerini toprağa salması. Bir
yıkımdan bir fidan yeşerdi...

Ankara Çınar Lions Kulübü
Kuruldu...
Burhan Eser,
118U Leo Kulüpleri Komitesi Başkanı

Ortadoğu Lions kulübü
rekora doymuyor...

Konu 		

: ‘’Leo to Lions Club’’ Kuruluşu.

Koordinatör

: Sn Burhan Eser

Sponsor Kulüp

: Ankara Ortadoğu

Sonuç 		

: Ankara Çınar Lions Kulübü

Rehber Lionlar

: Zehra Gürol ve Selahattin Atan

Kurucu Başkan

: Çağan Karal

Tarih 		

: 20 Nisan 2012

1985’ten 2005’e kadar açtık kollarımızı. Birer birer
dostlar buluştu. Meğer ne çok özlemiş herkes birbirini,
güzel insanların enerjisi ne büyük bir dalga olup
heyecanlandırabilirmiş yürekleri.
Geçmişte Leo ruhunu paylaştığımız kıymetli dostlarımızın
yanında çıktığımız bu yolda bizimle olmak isteyen,
geçmişte adının önünde “Leo” olmasa da o ruhu içlerinde
taşıyan yeni arkadaşlarımızı da ortak ettik heyecanımıza.
Yeni bakış açıları, yeni güçler, taze kan.
Başladık toplanmaya. Önce 4-5 kişi derken bir sonrakine
7-8, derken bir bakmışız ki 20’yi geçmişiz. Kar – kış
demeden, gece geç vakitlerin hesabını yapmadan, şevkle,
mutlulukla ve azimle 23 Mart 2012’ye geldik. Ankara
Çınar Lions Kulübü Derneği artık resmen kurulmuştu.

T

arih 23 Ekim 2011. Van büyük bir depremle sarsılır... Feryat figan,
bağırış çağırışlar. Çöken katların arasından dışarıya bedeninin
yarısı sarkan insanlarımız...

Dışarıdan görenin gözü,
Lions’un gücü,
Ankara Çınar Lions Kulubü’nde birleşti.

Gülbin: “Leo’dayken ne büyük hazdı alt üst olan hayatlara bir el
uzatabilmek. Şimdi istesem de tek başıma ne yapabilirim ki?”
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Yaklaşık altı aylık kuruluş maceramızda elbette ki yalnız
değildik. Sponsor kulübümüz Ankara Ortadoğu Lions
Kulübü. Bu kadar yoğun bir dönemlerine bir de kulüp
kurma aktivitesi ekleyerek Zişan Başkan önderliğinde
yanımızda oldular. Kendisi nezdinde tüm kulüp üyelerine
teşekkürü bir borç biliyoruz.

Leo’nun deneyimi,

Elif: “Yine deprem! ‘99’daki gibi organize olup elimizi taşın altına
sokabilseydik keşke.”

Çağan: “Van’da hayat yerle bir olmuşken bu yıkıma evde oturup
televizyondan şahit olmak çok kötü. Keşke organize olup bir şeyler
yapabilseydik.”

Sonraki hedef, kuruluş gecesi için ise çalışmaları canla
başla yürütmeye başlamıştık bile. 20 Nisan 2012’ye
geldiğimizde, Dönem ve Seçilmiş Genel Yönetmenlerimizin
de dahil olduğu çok yüksek bir katılım ile kuruluş gecemizi
yaptık. Artık gururla taşıyacağımız “Lions” rozetlerimizi
yakalarımıza takmıştık. Orada bir kere daha derinden
hissederek gördük ki, Lions ailemiz bizi en sıcak selamıyla
karşılıyordu.

Başından kuruluşuna, yolumuzu aydınlatan üç ışığımız
oldu: Ln. Burhan Eser, Ln. Selahattin Atan ve Ln. Zehra
Gürol. Verilen emekler, yapılan fedakarlıklar ve hiçbir
zaman bizden esirgemedikleri güler yüzleri..bizim için çok
kıymetli. Her zaman yanımızda oldukları için minnettarız.

Haydi gelin ..kuruluş hikayesini Çınar Lions Kulübünden dinleyelim.

Uygar: “Evde Demir’in oynamadığı bir sürü oyuncak, giymediği nice
giysi var. Leo olsaydık şimdi bunların hepsini Van’daki kardeşleri için
paketlemiş, yola düşmüştük bile.”

olmadan ve dopdolu bir içerikle anlatan Ln. Danyal Kubin
ve Ln. Faruk Birsen’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ne kadar
büyük, güçlü ve etkili bir kurumun parçası olacağımızın
resmi daha iyi çizilemezdi.

Her ne kadar kulübümüzün bir çoğu Lions camiasını
tanıyor, biliyor olsa da, aradan geçen zaman nedeniyle
ve yeni arkadaşlarımızın bilgilenmesi için Lions Eğitim
Akademisi çatısı altında temel eğitimimizi aldık. Bize
Lions’u hiç alışık olmadığımız bir şekilde, hiç sıkıcı

Dördü Leo Yönetim Çevresi Geçmiş Dönem Başkanı,
çoğunluğu kulüp ve Leo Yönetim Çevresi görevlerinde
bulunmuş 17 Leo ve 7 yeni üyesi ile Ankara Çınar Lions
Kulübü en derin Leo-to-Lion sevgi ve saygılarını sunar…
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Örnek Bir
Leo Kulübü:
Ankara
Köroğlu Leo

Lions Opera
Ödülleri
Sahiplerini
Buldu
Nesibe Müsevitoğlu,

G. Okan Yıldız,
2011-2012 Dönemi Kulüp Başkanı

Kitaplar Askere Gidiyor: Lions Bir Ailedir
Kulübümüz başkan yardımcısı Sıtkı Seha Gürel’in vatani
hizmetini sürdürdüğü Bilkent Erşef Erensü Kışlasından
gelen teklif üzerine başlatılan kitap kampanyamız 22
Ocak 2012 tarihinde kitaplar teslim edilerek son buldu.
Kitaplar Askere Gidiyor sloganı ile toplanan hikaye, roman
türü kitaplar boş vakitlerini değerlendirmek üzere okurları
olan askerlerimiz için hedeflenen 150 kitap ve daha fazlası
toplandı. Kampanyaya destek veren Ankara Köroğlu ve
Çukurca Lions Kulübü, ODTÜ Kütüphanesi ve İstanbul Yeni
Harbiye Lions Kulübü’nün katkılarıyla toplam 288 kitap
kışlaya tasnif edilerek teslim edildi.

Bir Lider Olarak Fark Yaratmak mı İstiyorsun?
Kulübümüz sponsor kulübü olan Ankara Köroğlu Lions
Kulübünün desteği ile bu soruyu aralık ayında açmış
oldukları standlar ile lider adaylarına yöneltti. Ankara
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Başkent
Üniversitesindeki stant çalışmalarında 150 kişilik bir
iletişim listesi oluşturuldu. 118-U Yönetim Çevresi Genel
Yönetmeni Sayın Hüsamettin Ocak’ın ve kabinesinin
ziyareti ile şereflenen stant çalışmalarımız yoğun ilgi
gördü.

Farkında Mısınız?
Ankara Köroğlu Leo Kulübü ve Ankara Köroğlu Lions
Kulübü Derneğinin her defasında farklı üniversitelerde
gerçekleştirdiği Sivil Toplum Kuruluşlarının Farkında
mısınız? Paneli bu kez 15 Aralık 2011 tarihinde Başkent
Üniversitesi’ndeydi. Etkinliğe başta üniversite öğrencileri
olmak üzere birçok öğretim görevlileri katıldı ve sivil
toplum kuruluşlarının insan hayatındaki önemi
konularında bilinçlendirildi.
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Program açılışını yapan proje koordinatörü Nesibe
Müsevitoğlu; “Opera sanatının gelişimine ve toplumun
opera sanatına olan ilgisinin geliştirilmesine katkı
sağlamak, diğer yandan kaliteli ve kimlikli sanatsal
yapıtlara ve gerçek sanatçılara hak ettikleri değeri
hatırlatmak ve teşvik etmek amacı ile planlanlanan bu
proje kapsamında 11 kategoride ödül veriliyor” dedi.
Proje Mimarı ve Jüri Başkanı Lion Bariton Sedat
Öztoprak; “Projemiz 3 yıldır MD118 Çoğul Yönetim
Çevresi tarafından desteklenmektedir. Bir Lion olarak
Konfederasyon Başkanıma, Lions aileme ve seçici
kurulda görev alan, jüri üyelerimiz Sn. Hayati Asılyazıcı,
Sn. Kemal Küçük, Sn. Vefa Çiftçioğlu, Işık Noyan’a sonsuz
teşekkürler ederim” dedi.
Konsey Başkanı Yaşar Ateşoğlu yaptığı konuşmada;
“...Bugün bu salona gelerek bize katılan destekleyen,
operaya, sanat-kültür etkinliklerine sahip çıkan sizlere
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Alzheimer için LEO Lazer Tag Turnuvası
Kulübümüzün geleneksel aktivitelerinden olan Leo Lazer
Tag turnuvası 3 Ocak 2012 günü dönem projelerinden
olan Alz Kısa Film Fest Projesi için fon geliştirme amacıyla
Ankara Kentpark AVMdeki Macera Adasında 73 kişilik bir
katılımla gerçekleşti. 3. Kez düzenlenen bu turnuvaya,
Redbull, Gnctrkcll ve Macera Adası, katılımcıları çeşitli
ürünleriyle hediye yağmuruna tuttu. 7 farklı LEO
kulübünün desteklediği bu aktiviteden elde edilen gelir ile
kısa film festivalinin tanıtım masrafları karşılanacaktır.

U

luslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118
Konfederasyonu tarafından her yıl verilen
“Lions Opera Ödülleri” 29 Mayıs 2012 Salı
günü, Büyük Kulüp’te (Cercle d’ Orient) düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.

Bir Bardak Kahve ile Beden Dili
Ankara Köroğlu Leo Kulübü ve Ankara Yüzüncüyıl Leo
Kulübü 22 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirdikleri ortak
toplantıda dünya kahveleri ile beden dilinin inceliklerini
yakından tanıma fırsatı elde ettiler. Gordion otelde
gerçekleşen bu toplantıda 40’ın üzerinde katılımcı ile
kulüplerin aktiviteleri detaylıca görüşüldü

Lions Opera Ödülleri Proje Koordinatörü

Kazananlara ödülleri ve jüri üyelerine plaketleri,
Konfederasyon Başkanı ile Lions’un altı Yönetim
Çevresinin Genel Yönetmenleri tarafından verildi. Ödül
töreninin ardından, kazanan en iyi kadın ve erkek opera
solisti ile Opera sanatçıları Bülent Külekçi ve Nesrin
Gönüldağ piyanist Nursel Ugan eşliğinde bir konser
verdiler.
Ödüller şu şekilde oluştu:
1. Yılın En İyi Kadın Opera Solisti: Soprano Burcu Bükem
Kuru
2. Yılın En İyi Erkek Opera Solisti: Bariton Eralp Kıyıcı
3. Yılın En İyi Opera Orkestra Şefi: Raul Grüneis
4. Yılın En İyi Opera Rejisörü: Aytaç Manizade
5. Yılın En İyi Opera Dekoratörü: Savaş Camgöz
6. Yılın En İyi Opera Kostüm Tasarımı: Çimen
Somuncuoğlu
7. Yılın En İyi Opera Koro Şefi: Alessandro Cedrone
8. Yılın En İyi Opera Koreografı: Selçuk Borak
9. Yılın En İyi Opera Prodüksiyonu (Sanat Yönetmeni
Ödülü) : İzmir Devlet Opera Ve Balesi Turandot Operası,
C. Puccınıaytül Büyüksaraç

Düş Çocukları Yılbaşı Eğlencesi
Kulübümüz 118-U Lions Yönetim Çevresinin gözbebeği
olan proje Düş Çocukları Projesi için bir yılbaşı eğlencesi
gerçekleştirdi. Hediye olarak bulut şeklindeki yastıkların
çocuklara sunulduğu bu eğlence 25 Aralık 2012 pazar
günü Ankara Turuncu Kafede diğer kulüplerden gelen
temsilcilerin desteği ile gerçekleşti. Projede yer alan
çocukların evlerinden getirdikleri hoş yiyeceklerle geçen
aktivitede çeşitli oyunlar ve yılbaşı süslemeleri yerlerini
aldı.

10. Yılın En İyi Türk Operası Prodüksiyonu (Besteci Ödülü):
Midasın Kulakları Kompozitör Ferit Tüzün
11. 2012 Yılında Ülkemizi Dünyada En İyi Temsil Eden En
İyi Türk Opera Sanatçısı: Bas Burak Bilgili
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118U 13. Bölge
Kulüpleri Ortak
Aktiviteleri

Yüreğir Lions
Kulübünden İnsana
Yatırım

Gönül Doğanöz,

Kezban Keşlikli,

118U 13. Bölge Başkanı

2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

A
Yardım Vakfı’na bağlı, Beypazarı ilçesinin, Sekli Köyü Yaşlılar
Köşkü’nde bulunan 23 yaşlının ihtiyaçları olan, hasta bezi,
tuvalet kağıdı, ıslak mendil, konsantre çamaşır suyu, bulaşık
deterjanı, ameliyat eldiveni, peçete, çay, şeker temin ederek
kulüp üyeleri yaşlıları ziyaret etmişler ve onların, “anneler
günü” nü şarkılar eşliğinde kutlamışlardır.
Kan Bağışı Kampanyası

2000 Fidan Dikimi

27 Aralık Lions İlköğretim Okulu bahçesinde yapılan
“Geleneksel Okul Sergileri, Bilim Şenliği ve Okul Kermesi”
etkinliği için 13.Bölge Başkanı Gönül Doğanöz’ün
koordinasyonunda Ankara Yüzüncüyıl Lions Kulübünün ev
sahipliğinde, “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlendi.

Uluslararası Başkan Dr. Tam’ın ve Genel Yönetmenimiz
Sayın Hüsamettin Ocak’ın dönem programında yer alan ‘1
milyon ağaç’ projesi çerçevesinde, Ağaçlandırma Komitesi
Başkanı Sevgi Sevindi’nin önerisi ile Ankara Yüzüncüyıl
Lions ve Leo Kulübü üyeleri’nin katılımıyla, 22 Aralık
Perşembe günü, Çayyolu Ali Rıza Bey Ormanına, İl Çevre
Müdürlüğü işbirliğin de “2000 fidan dikimi” gerçekleştirildi.

tatürk’ ün “Eğitimde feda edilecek tek bir fert
yoktur” sözünün ışığında, özel eğitime ihtiyacı
olan çocuklarımızın bağımsız yaşam ve özgüven
becerilerini kazanabilmesi amacıyla kulübümüz tarafından
tam donanımlı Özel Eğitim Sınıfları yaptırılmıştır.
Adana 2000 Evler İlköğretim Okulu bünyesinde yaptırılan
“Özel Eğitim Sınıfı A Şubesi” ile “Özel Eğitim Sınıfı B
Şubesi” nin açılışı Konsey Başkanı Yaşar Ateşoğlu’nun,
Adana Valiliği Temsilcilerinin, Milli Eğitim Camiasının,
semt sakinlerinin, Lionların ve Leoların katıldığı güzel
bir törenle gerçekleştirildi. Yıllarını öğrencilerine adamış
emekli öğretmen E. Müzeyyen Çetin adına, kızı Berna
Ateşoğlu sponsorluğunda güç öğrenen öğrenciler
için yaptırılan sınıfların açılışında öğrenciler, veliler,

öğretmenler ve konuklarla birlikte duygusal anlar yaşandı.
Gerçekleştirdiğimiz bu projede her iki sınıfın inşaatı yapılmış
ve klimaları, projeksiyon cihazları, dolap ve mobilyaları,
özel eğitime uygun her türlü özel eğitim araç gereçleri
temin edilmiştir.

Ankara Maltepe
Leo’nun Başarısı

Yaşlılar Köşkü
13. Bölge Başkanı Gönül Doğanöz’ün koordinasyonunda
Ayvalı, Barış, Yenimahalle ve Yüzüncüyıl Lions Kulüpleri,
12 Mayıs Cumartesi günü, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler

Düzeltme ve Özür
Dergimizin Mart-Nisan 2012 sayısının 28. Sayfasında
yayınlanan, Sahrayıcedid Lions Kulübünün “Kadına Karşı
Şiddet” başlıklı haberinde yayınlanan fotoğraf başka bir
Kulübün fotoğrafıdır.
Sahrayıcedid Lions Kulübü tarafından gerçekleştirilen
etkinlik çocuklara yönelik olmadığı gibi katılımcılar da
Kadıköy Kent Konseyi üyeleri dışında, başta Yönetim
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Çevremizin üyeleri ve Dönem Genel Yönetmenimiz olmak
üzere 100 civarında vatandaştır.
Sahrayıcedid Lions Kulübünün tüm üyelerinden özür
diliyor, bizi uyaran Kulübün 1999-2000 Dönem Başkanı
Sayın Reşat Aşkın’a da teşekkür ediyoruz.

A

nkara Maltepe Leo Kulübü, Uluslararası Başkanımız
tarafından ‘%100 Başarılı Leo Kulübü’ sertifikası
ile ödüllendirilmiştir. Ödül, Maltepe Lions Kulübü
Başkanı K. Bora Yılmazyiğit tarafından törenle Maltepe
Leo Kulübü Başkanı Arzu Melek Demirel’e verilmiştir.
Maltepe Leo Kulübünü tebrik ediyoruz.
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Başarı,
Mutluluk ve
Uyum Analizi PİNKOD
Dr. Sibel Arda
Ankara Çukurca Lions Kulübü

P

in Kod kişilik ve ilişki analizi, 25 yıl kadar
önce Güney Afrikalı fizikçi Dougles Forbes
tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Tarihin
değişik dönemlerinden, dünyanın farklı yerlerinden
ve kültürlerinden otuz bin civarında kişi üzerinde
uygulanmış ve % 98 başarı oranı ile analiz yapılabildiği
ispat edilmiştir. Sistem, temel fizik yasaları üzerinde
yükselmekte olup, atomik yapı ile ilgili kanunlar
düzeyinde işlemektedir.
Pin Kod, doğum tarihimize şifrelenmiş olan kişiliğimizin
deşifre edilerek incelenmesini sağlayan bir yöntemdir.
Her birimiz, silinemez belli bir programla yüklenmiş
bilgisayarlara benzeriz. Yaşadığımız tüm deneyimler,
bu program aracılığı ile işlenir ve yorumlanır.
Doğduğumuz gün, bizim belirleyici şablonumuz olur.
Sahip olduğumuz gizli güç ve tüm olasılıklarımız var
oluşumuza o gün kazınır.
Pin Kod Analizi dört ana parçadan oluşmaktadır:
1-Kendimize Ait Kişilik Analizi: Başkalarının bizi nasıl
gördüğü, ses tonumuzun nasıl bir etki yarattığı, dünyaya
geliş amacımızın ne olduğu, gerçek potansiyelimizin
ve yeteneklerimizin neler olduğu, daha başarılı ve
mutlu olabilmek için neler yapmamız gerektiği bu
analiz ile tespit edilebilir. Hangi meslek ve iş ortamının
bizim için uygun olduğu ve hayatta hata yapmamak
için nelere dikkat etmemiz gerektiği tüm detaylarıyla
analiz sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. Bu yöntem
kişiliğimizin gizli, hatta zaman zaman kendimizin bile

60

bilmediği özelliklerini keşfetmemizi sağlar. İçimizdeki
potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için özel yönergeler
ve seçenekleri bize sunar.
2-Yakınlarımıza Ait Kişilik Analizi: Bu analiz ile
yakınlarımızın, arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin
daha önce bilemediğimiz eşsiz niteliklerini fark ederiz.
Böylece onlarla aramızda daha etkili bir iletişim
dili oluşturabiliriz. Bu kişi ister çocuğumuz, eşimiz
veya sevgilimiz isterse iş arkadaşımız olsun, onun
gerçek iç yüzünü, olaylara bakış açısını, kalbinin ve
beyninin içinden geçenleri, neleri neden yaptığını
ya da yapmadığını öğreniriz. Özellikle çocuklarımızı
yetiştirirken, Pin kod yönteminden yararlanırsak onların
gerçek doğasını anlar ve ona uygun davranabiliriz.
Böylece hayat yolunda zahmetsizce ilerleyebilmeleri
için ebeveynler olarak bize düşen görevi daha iyi yerine
getirmiş oluruz. Ayrıca, gençler için hangi mesleğin en
uygun olduğunu saptayabilir, başarı basamaklarını
tırmanmalarına gereken desteği en iyi şekilde vermiş
oluruz. İş dünyası alanında da bu yöntem başarılı bir
şekilde kullanılmaktadır. Özellikle işe alımlarda son
derece karmaşık analiz yöntemleri yerine, sadece doğum
tarihi bilgileri kullanılarak kişi hakkında derinlemesine
ve doğru bilgi elde edilebilmektedir.
3-İlişki Analizi: Bu yöntemle her ilişkiye özel matriksler
çıkarılır. Böylece, o ilişkinin her iki kişi için ne kadar
tatminkar olacağı, birbirlerine uygunlukları, birlikte
neler başarabilecekleri, mükemmel birliktelik için

neler yapmaları ya da yapmamaları gerektiği ortaya
çıkarılmaktadır. Mutluluk hepimizin hakkıdır ve her
ilişkinin iniş çıkışları olur. Ancak ilişkilerimizin güçlü ve
zayıf yanlarını ve çıkış yollarını bildiğimizde mutluluk
kaçınılmaz olacaktır. Sistem, özel ilişkilere getirdiği
anahtar çözümlerin yanısıra iş dünyasında da şirketlerin
İnsan Kaynakları Bölümleri için son derece değerli
bilgiler içermektedir. Bu bilgiler aracılığı ile şirketler ya da
kurumların içerisinde ekiplerin oluşturulması, insanlara
itici güç verilmesi ve performansın geliştirilmesi
mümkündür.
4- Zamanda Ustalaşmak: Bu sistemin en yararlı
etkilerinden biri, kişiye yaşamın süreçleri konusunda
bir anlayış kazandırmasıdır. Üstelik yıl yıl, ay ay, gün
gün. Hangi zaman dilimlerinin bize neleri vaadediyor
olduğunu bildiğimizde önceden önlemlerimizi alabilir,
kendimizi koruyabilir ve ona uygun davranışlar
sergileyebiliriz. Bu süreçler bir kez anlaşıldığında kişi,
belirsizliklerle boğuşmak zorunda kalmadan kendi
yazgısını istediği gibi işleyebilir. Böylece kriz dönemleri
daha başarılı bir şekilde atlatılabilir. Karşımıza çıkan
cömert dönemlerden ise çok daha verimli bir şekilde
yararlanılabilir. Amaç, doğru seçim yapmamızı
sağlayacak olan farkındalığı yaratmaktır. Önceden
uyarılmak, önceden silahlanmaktır.

Her bir Pin Kodu, desteden bize dağıtılan kağıtlara
benzer. Oyunu elimizdeki kağıtlara göre oynamak
zorundayızdır ve bazılarımızın eli iyi, bazılarımızın
kötüdür, ama oyunu oynayan bizizdir. Oyuna nasıl
yaklaştığımız, elde edeceğimiz sonuçları belirler.
Kuralları yani kendi Pin Kodumuzu anladığımızda,
oyunu kendimize daha fazla güvenerek oynarız. Eğer
karşımızdaki oyuncunun elindeki kağıtları bilirsek, o
zaman oyun bizim için çok daha kolay kazanacağımız
bir hale gelmeye başlar.
Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik Pin Kod
Danışmanlığı,
bireysel
ve
kurumsal
olarak
yapılabilmekte ve bize zenginlik, sağlık, mutluluk ve
başarı sağlamaktadır.
İletişim için: www.tekbitekim.com

Her bir Pin Kodu, desteden bize
dağıtılan kağıtlara benzer. Oyunu
elimizdeki kağıtlara göre oynamak
zorundayızdır ve bazılarımızın eli iyi,
bazılarımızın kötüdür, ama oyunu
oynayan bizizdir.

Öğrenciler 23 Nisan’ı
Leo’larla Kutladı
Buğra Coşkuncu,
118-K Leo Yönetim Çevresi Başkanı

L

ions 118-K Leo Yönetim Çevresi, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk
şenliği düzenledi. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde
gerçekleşen şenlikte, İnönü İlköğretim Okulu öğrencileri 23
Nisan’ı coşkuyla kutladı.
Drama, sihirbazlık gösterisi ve danslarla eğlenceli vakit
geçiren çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
hakkında da bilgi sahibi oldu. Leo Selin Akçay’ın
koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, şiir okuyan
ve 23 Nisan şarkılarıyla coşan öğrenciler, Çağdaş Drama
Derneği Bursa temsilciliğinden gelen drama liderleriyle
yaptığı çalışmalarla yaratıcılıklarını ön plana çıkardı.
Şenliğe katılan öğrencilere günün hatırası olarak kırtasiye
malzemeleri ve şapka hediye edildi.

Van’dan gelen misafir öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte
konuşma yapan Lions 118-K Leo Yönetim Çevresi
Başkanı Buğra Coşkuncu, “Ulusal egemenliğimizin
92. yıldönümünde Atatürk’ün çocuklara armağan
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
coşkuyla kutladık. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olan
çocuklarımıza günün anlam ve önemi hakkında bilgi
verdik. Çocuklarımız geleceğimizin aynasıdır, onlara iyi
bakalım.” dedi.
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Ankara
Ümitköy
Lions
Kulübünden

Kitap Köşesi
Danyal Kubin, PDG

Faruk Nafiz Çamlıbel

Övün, ey Çanakkale,cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin!

2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

K

118 U Yönetim Çevresi, 5. Kesim Başkanı Sayın
Mustafa Ateş’in koordinasyonunda, 12. ve 13. Bölge
Başkanları Sayın Ayten Sümer ve Sayın Gönül Doğanöz’ ün
katkıları ile Akyurt, Anadolu, Mogan, Ümitköy, Ayvalı, Barış,
Yenimahalle, Yüzüncüyıl Lions ve Yüzüncüyıl Leo Kulüpleri
işbirliğinde; Ankara Sanat Tiyatrosunda düzenlenen
aktivitede Sayın Nuri Gökaşan’ın “Adam Adam” oyunu
izlendi. Oyun öncesi “Alzheimer” hastalığı konusunda Ln. Dr.
Mehmet Kenci’nin gerçekleştirdiği sunum ile konuklarımıza
Lions tanıtımı, Alzhemer bilgilendirme ve sanatın bir arada
olduğu güzel ve anlamlı bir gece yaşatıldı.

118U Yönetim Çevresi tarafından başlatılan “Van Lions
İlköğretim Okulu” müdür odası iç donanımının yapımını
kulübümüz üstlendi. Gerekli maddi desteği sağlamak üzere
klasik müzik konseri etkinliğimize İtalya Ankara Büyükelçisi
Sn. Gianpaolo Scarante ve eşleri Barbara Scarante hassasiyet
ile yaklaşarak kapılarını açtılar ve ev sahipliğini üstlendiler.
Aynı tarihlerde insanlığa hizmeti geçen, toplumda iz

Pilot okul Tandoğan İ.Ö. Okulu anasınıfının acil ihtiyacı
olan duvardan duvara hijyenik halı döşenmesi, çocuk
tuvaletlerinin yeniden yapılması, toplantı salonuna 5+1
ses sistemi ve eğitim araçları sponsor firmalardan ayrı ayrı
temin edilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.
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Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla
Karşına çıktıdüşman çeliktenbir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!

Tanrılar Okulu;
Stefano D’anna
Sinedie Yayınları, 2011

Geçtiğimiz hafta İstanbuldaydı D’anna. Tanışmak,
söyleşiye katılmak olanağını elde ettim. Enteresan
bir görüş ve bir o kadar da gerçeklik hissettim. Tabii
ki imza almayı da ihmal etmedim. Bu sayıda tüm
tazeliğiyle ‘Tanrılar Okulu’ kitabını sizlerle paylaşmak
istiyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar günü çerçevesinde Kulüp Üyelerinin
sanatsal çalışmalarının tanıtılması ve paylaşılması amacı
ile kültür-sanat aktivitesi olarak düzenlenen karma resim
sergisinde, kulüp üyesi on arkadaşımız ve bir üyemizin
eşinin el emeği, göznuru tablolarını TESK Sanat galerisinde
sanatseverlerin beğenisine sunduk.

bırakan, ilkeli ve örnek kişilere verilen Lions’un en prestijli ve
değerli ödülü olan Melvin Jones Dostluk Ödülü’nü İstanbul
Milletvekili Sn. Şafak Pavey’e takdim kararını alındı. Van’da
umutla destek bekleyen çocuklarımıza Ankara’dan elimizi
uzatmak ve insan hakları, insani yardım, küresel barış
konusundaki uluslararası çalışmalarını takdirle izlediğimiz
Sn. Şafak Pavey’i onurlandırmak üzere iyi dileklerle yola
çıkılan iki gönül projesinin yolları aynı etkinlikte buluştu.
Değerli Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Aykut
Çınar, Burcu Soysev, Serkan Kocadere ve Piyanist Esra
Poyrazoğlu’nun sundukları muhteşem müzik ziyafeti ile
renklendirdikleri etkinliğimiz ödül töreni ile taçlanarak
ayrı bir değer kazandı. Kulüp üyelerimizin kendi elleri ile
hazırladıkları leziz yemekleri seçkin konuklarımıza ikram
ederek sonlandırdığımız görkemli gece de iki Akdeniz ülkesi
arasındaki dostluk zincirine yeni bir halka eklediğimizi
düşünüyoruz.

Jale Eren,

118-E Çınar Lions Kulübü Başkanı

ÇANAKKALE

Sevim Sarıgöl,

ulübün Pilot Okulu Altındağ/Tandoğan İlköğretim
Okulu yöneticilerinin spora verdikleri önemi
desteklemek amacı ile 18 öğrenciden oluşan hentbol
takımına forma ve eşofman temin edildi.

Şiir Köşesi

‘Bu kitap ebedidir’ sözleriyle başlıyor D’anna’nın
kitabı. ‘Bir harita ve bir kaçış planı’ olarak
nitelendiriyor kitabını. Dreamer’ın – D’anna’nın
gerçekliği – yolculuğu aslında bu. Asla düşlemekten
vazgeçmeyenlerin öyküsü. Gerçekliğe ulaşmanın
yolunun düşlemekten geçeceğini anlatmayı hedefliyor
bir anlamda. Bir insanın yapabileceği en iyi planın
kendisini geliştirmek, kendi `düş´ünü beslemek
olduğunu vurguluyor. Gerisi kendiliğinden gelecektir.
Derinlerde kalan, özümüzde bildiklerimizi ortaya
çıkarmanın bir yol haritası gibi.
Bu kitabı çok etkileyici bulabilirsiniz veya birkaç
bölümden sonra sıkılıp bırakabilirsiniz de. İyi anlamak
ve kavrayabilmek için acele etmeden sindirerek
okunmalıdır. Sadece bir kişisel gelişim kitabı olarak da
algılanmamalı bence...
Kitabını sabırlı okurlara tavsiye ediyorum. Eğer
hareketli birşeyler bekliyorsanız hayal kırıklığına
uğrayabilirsiniz.

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağın alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Bir destana benziyor senin bu günkü halin,
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin
Övün ey Çanakkale ki, Sen Mustafa Kemal’in
Yüz milletle yüzyüze ilk görüştüğü yersin!

KADIN
Nazım Hikmet Ran

Kimi der ki kadın
uzun kış gecelerinde
yatmak içindir.
Kimi der ki kadın yeşil bir
Harman yerinde dokuz zilli
Köçek gibi oynatmakiçindir.
Kimi der ki ayalimdir.
Boynumda taşıdığım vebalimdir.
Kimi der ki hamur yoğuran.
Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal
O benim kollarım, bacaklarım.
Yavrum, annem, karım, kızkardeşim. Hayat
arkadaşımdır.
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