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Ulu Önderimiz çağımızın Dünya lideri
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün
19 Mayıs 1919 da Samsun da
yaktığı meşalenin , 29 Ekim 1923
de toplanan ilk meclisi mebusanın
89.yılını büyük onur ve gururla
kutlamaktayız.

Yokluk ve Sefalet içinde geçirdiğimiz
Savaş yılları ancak ve ancak bir ULUSUN özgürlüğü için göze
alabileceği çetin bir mücadele idi. Dünya da bu kadar cesurca
özgürlük ve bağımsızlık için savaş veren başka bir ülke yoktur. Böyle
büyük bir özveri ile kazanılan zaferi CUMHURİYET le taçlandırdık.
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, laik ve muasır medeniyetler arasında
bir yer edinmemiz sağlanmıştır. Bugün bu özgürlüklere ve bu rejime
sahip olduğumuz için kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e minnet
duyarız.
29 Ekim 1933’te Mustafa Kemal Atatürk Ankara hipodromunda
halka sesleniş konuşması yapmıştır ve bir nutuk okumuştur. Bu
nutukta, ülkemizin bu yıllara nasıl geldiği, Kurtuluş Savaşında
verdiğimiz o amansız ve ölümcül mücadelenin zaferi ve Yüce Türk
milletinin cumhuriyeti daha ileri nasıl taşıyabileceğine dair bilgiler
yer almaktaydı. Onun yani Mustafa Kemal Atatürk’ ün tek isteği,
kendisinden sonra da yükselen ve ileri medeniyetler arasında
kendisine yer edinmiş bir millet oluşturmaktı. Bu nedenle 10. Yıl
Nutkunda şöyle seslendi,
Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını
daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı
gönülden dilerim.
Ne mutlu Türk’üm diyene!
Biz her yıl 29 Ekimde Cumhuriyetin ilan edilmesini büyük coşkular
ve fener alayları ile kutlarız, stadyumlar da törenler düzenleriz.
Atamızı kabrinde ziyaret ederek ona her yıl bu büyük bayram için
teşekkürlerimizi iletiriz.
Bizlere düşen çocuklarımızı ve gençlerimizi Ulu Önderimiz Büyük
ATATÜRK’ün çizdiği yolda ve ülküde yetiştirmektir.
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Lions Dünya Göz Günü Kutlamaları ve Uluslararası
Başkan Wayne Madden’in Türkiye Ziyareti
Prof. Dr. Hayri Ülgen / PID

U

luslararası Lions Kulüpleri, önlenebilir
körlüğün önemi konusunda toplumu
bilinçlendirmek ve körlükle mücadele etmek
amacıyla 1998 yılından bu yana dünyanın değişik
yörelerinde “Lions Dünya Göz Günü” (Lions Sight
Day) etkinlikleri düzenlemektedir. İlk defa 8 Ekim
1998 tarihinde, 5 ayrı kıta’da, New York, Londra,
Hong Kong, Sao Paulo ve Sidney’de, aynı anda
göz taramaları yapılmış, kullanılmış gözlük camı ve
çerçesi toplayarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış,
göz sağlığı, katarak ve glokom konusunda
eğitici yayınlar yaparak, toplumu bilinçlendirme
çalışmaları başlatılmıştır. İzleyen yıllarda Dünya
Göz Günü etkinlikleri sırasıyla; Kenya, Çin (Pekin),
Brezilya, ABD (Los Angeles), Kore (Seoul), BosnaHersek, Hindistan (Haydarabad), Mali (Bamako),
Sri Lanka (Colombo), ABD (Navajo kızılderili
bölgesi ve Phoenix), Çek Cumhuriyeti (Prag),
Japonya ve Çin (Hong Kong)’de düzenlenmiş,
15. Dünya Göz Günü etkinlilerinin ise İstanbul’da
düzenlenmesine karar verilmiştir.

olarak belirleyerek, çeşitli hizmet faaliyetleri
gerçekleştirmektedir.
Busan’da Uluslararası Konvansiyon sırasında
Uluslararası Başkan Wayne Madden ile Türkiye
resmi ziyaretinin tarihini görüşürken, 2012 yılı Lions
Dünya Göz Günü’nü bir dizi etkinlikle İstanbul’da
düzenleyip düzenleyemeyeceğimi sormuştu.
Bilindiği üzere Türk Lion’ları geçmişte diyabetik
retinopati ve göz sağlığı üzerinde önemli hizmetler
yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Göz Bankası ve Göz
Vakfı’nın kurulmasında, Bayrampaşa Göz Hastanesi
ile İdealtepe ve Bursa Göz Sağlığı merkezlerinin
oluşturulmasında ve Türkiye Körler Vakfının
kurulmasında öncü olmuşlar, Lions Göz Sağlığı
Programını başarıyla uygulamışlardır. Biraz da göz
sağlığı konusunda tecrübeli Lion dostlarımdan güç
alarak, Türkiyenin tanıtımı açısından da önemli olan
bu organizasyonu İstanbul’da yapabileceğimizi

İnsanın en önemli duyu organı gözleridir. Dünya
Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, ne yazık ki her
beş saniyede bir kişi görme yeteneğini kaybederek
karanlığa mahkum olmaktadır. Tüm dünyada
insanlığa karşılıksız hizmet etme felsefesiyle
hareket eden Uluslararası Lions Kulüpleri, bu
nedenle önlenebilir körlükle mücadeleyi en önemli
görevlerinden biri olarak kabul etmekte ve her
yıl 10-11 Ekim tarihlerini “Lions Dünya Göz Günü”

EYLÜL - EKİM 2012 L I O N

3

TURKEY
diyabet ve diyabetik retinopati ile glokom”
konusunda bilgilendirme yapılmasını ve kamuoyu
oluşturulmasını istediler. Halka ücretsiz göz
taramaları yapılmasını ve ihtiyaç sahiplerine
gözlük dağıtılmasını önerdiler. Bu basın
toplantısı için 25.000USD, ayrıca ihtiyacı olan bir
hastaneye 75.000USD’lik bir donanım desteği
yapabileceklerini bildirdiler.

belirttim. LCIF sorumlularından bu konuda resmi
teklif geldiğinde, konuyu Konsey Başkanımız
Necdet Akman ve Genel Yönetmenlerimize
ilettim, Konsey görevi yüklenebileceğimi
bildirdi. Ardından ne yapmalıyız diye PCC Oya
Sebük ve PDG Latife Baştuğ’la görüştüğümde,
hemen hemen programı yapmıştık. Göz Nuru
Vakfımız’a gittiğimde ise Vakfın Yönetim Kurulu
üyesi PDG Latife Baştuğ, Genel Müdürü Serkis
Şahbaz, Başhekim Op.Dr. Ercan Sağlam her türlü
desteği verebileceklerini ilettiler. Bir program
hazırlayarak LCIF Bölüm Müdürü Rebecca Daou’ya
sunduğumda, beklentimizin üstünde bir destekle
karşılaştık.
LCIF görevlileri bizden 10 Ekim 2012 tarihinde
bir Basın Toplantısı düzenlememizi, bu
toplantıda “göz ve görme kaybına neden olan
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Konuyu PCC Oya Sebük, PDG Latife Baştuğ
ve Göz Nuru Vakfımız yöneticileriyle
görüştüğümüzde, halka açık göz taramalarının
izine tabi olması nedeniyle Bayrampaşa Göz
Hastanesi, İdealtepe ve Bursa Yıldırım Göz
Merkezlerinde yapmaya karar verdik. Bu arada
Bayrampaşa Göz Hastanemizin bir göz tomografi
cihazı (Optical Coherence Tomography) ile bir
Laser cihazı (LensSx Laser)’na ihtiyacı olduğunu
öğrendik. Basın toplantısının organizasyonu,
salon kirası, teknik ekipman, simültane tercüme,
araç kiraları ve basılı malzeme ile göz taramaları
için 32.700.-USD, Göz Tomografi cihazı için ise
75.000.-USD’lık bir bütçe yaparak onay istedik
ve kısa sürede onayı geldi. Bu arada ESSILOR
Grubu’nun ücretsiz göz taramalarına sponsor
olabileceği, bu konuda kendileriyle görüşmemizde
yarar olacağı belirtildi.
IP Wayne Madden İstanbul’a Dünya Göz Günü
etkinlikleri öncesi gelmek istediklerini ve resmi
ziyaret öncesi eşi Linda ile iki gün İstanbul’da
tarihi yarımada’da bazı turistik yerleri gezmek
istediklerini belirttiler. Resmi ziyaretleri sırasında
ise, Göz Hastanesindeki taramalar yanı sıra, bir
ilkokul ziyareti yapmak istediklerini, “Reading
Action” okuma-yazma programı kapsamında
yeni okumaya başlayan çocuklarla bir etkinlik
yapılmasını, mümkünse bir “Peace Poster”
çalışması izlemek istediklerini bildirdiler. Ayrıca
Lions Göz Günü ve Uluslararası Başkan ziyareti
nedeniyle yapılacak etkinliklerin filme alınacağını,
bu amaçla dört kişilik bir ekibin geleceğini,
bu ekibin İstanbul ve İzmir’de bazı etkinlikleri
filme alacaklarını belirttiler. Yoğun bir programı
olan film ekibinin iş programının IP Madden ile
uyumlaştırılması, hava alanında karşılanması,
transferleri, otel ve araç rezervasyonları,
rehberlerinin ayarlanması gerekiyordu. Ln. Tolga
Özbabacan’dan bu görevi yüklenmesini rica ettim.
Sevgili Tolga ve STH’daki takım arkadaşları bu
görevi yüklenerek, beni ciddi bir şekilde rahattılar
ve görevi profesyonel bir şekilde yerine getirdiler.

TURKEY
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Dünya Göz Günü Basın Toplantısı ve Uluslararası
Başkanın Anadolu Yakası programının
düzenlenmesinde ise, 118-Y Genel Yönetmeni
Ercüment Yüceler’in izniyle, Yönetim Çevresi
Saymanı Can Akay, 2.Bölge Başkanı Binnur Akay
ve 2.Kesim Başkanı İsmet Özer Balta ve Kulüp
Başkanlarımız bana yardımcı oldular. Basın
Toplantımızı Medpartners Reklamcılık ve Halkla
İlişkiler Ltd. Şti. düzenledi. Göz sağlığı ile ilgili
olarak broşürler, el ilanları, posterler ve roll-up’lar
tasarlayarak bastırdık. 118-U Genel Yönetmenimiz
Erdem Baylan’ın Konsey’in Ulusal Projesi için
tasarladığı Göz Eşellerini Dünya Göz Günü bütçesi
kapsamında bastırdık. Göz Vakfı Bayrampaşa
Göz Hastanesi ile İdealtepe ve Bursa Yıldırım Göz
Merkezlerinde yapılacak ücretsiz göz taramaları
ve tedavileri için öngörülen 8.400USD’ın Essilor
Grubu tarafından sponsor edilmesini sağladık. 118-T
Genel Yönetmeni Tanju Alp ve takım arkadaşları ise
Uluslararası Başkanın İstanbul Avrupa Leo Lions

Kulübümüz ziyareti ile Gala Gecesini başarıyla
organize ettiler.
PCC Oya Sebük uzun yıllardan bu yana Lions
Göz Sağlığı programında biz Lion’larla ortak
hizmetler yapan İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göz Anabilim Dalı öğretim üyelerinin
ve WHO Dünya Sağlık Teşkilatı Türkiye
Sorumlusu Dr. Maria Christina Profili’nin basın
toplantımızda yer almasını önermişti. Önerilen
tüm konuşmacılara davet yazılarımızı ilettik
ve telefonla aradık. Dr. Profili programının
yoğunluğu nedeniyle katılamayacağını iletti. Bu
arada, basın toplantısında, göz sağlığı uzmanları
yanısıra PCC Oya Sebük’ten Türkiye’de Lions göz

sağlığı programının geçmişi ve yapılan hizmetler
konusunda, PCC ve LCIF Koordinatörü Timur
Erk’ten ise Türkiye’de Lions’un 50.Yılı konusunda
bir sunum yapmasını istedim.
Etkinliklerimiz 10 Ekim 2012 Çarşamba günü,
Swissotel salonlarında kahvaltı ardından basın
toplantısı ile başladı. Basın toplantımızda
180’I aşkın katılımcı vardı. Bir çok haber ajansı
ve televizyon kanalı kayıt aldı. Benim, basın
toplantısının amacı ile ilgili konuşmamı takiben,
Uluslararası Lions Kulüpleri Dünya Başkanı
Wayne A. Madden bir konuşma yaptı. Lions
göz sağlığı programının önemi üzerinde durdu,
döneminin hedefleri hakkında bilgi verdi ve
yapılan organizasyon için teşekkür etti. Ardından
Göz Sağlığı ve Diyabet konusunda uzman
doktorlar ve öğretim üyelerimiz bu konudaki
birikimlerini bizlerle paylaştılar. Op.Dr. Ercan
Sağlam genel olarak göz sağlığı, Prof.Dr. Belgin
İzgi glokom ve diyabetik retinopati, Prof.Dr.
Ahmet Gücüklüoğlu diyabet ve göz sağlığı,
Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel
Yılmaz ise Türkiye ve Dünyadaki diyabet sorunu
konusunda birer sunum yaptılar. Ücretsiz göz
taramalarının 8.400.-USD ile sponsorluğunu
yapan ESSILOR Grup’un Uluslararası İlişkiler
Direktörü Jean Félix Biosse Duplan, bir teşekkür
konuşması yaparak kuruluşlarının Lions
Kulüplerinin bu tür hizmet etkinliklerine destek
olduğunu vurguladı. Uzun yıllar Türkiye T-LEHP
sorumlusu olarak görev yapan PCC Oya Sebük
ise, Türkiyede Lions Göz Sağlığı programının
geçmişi, yapılan bilinçlendirmeler ve yürütülen
hizmetler konusunda bilgiler verdi. Son olarak,
MD 118 LCIF Koordinatörü ve 50 Yıl Kutlama
Komitesi Başkanı PCC Timur Erk’de Lions’un
geçmişteki hizmetlerinden söz etti ve 50. Yıl
ile ilgili görüşlerini sundu. Zamanın ilerlemesi
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kutluyorum.

ve Basın mensuplarının Uluslararası Başkan ile
mülakat yapma ve haber yetiştirme istekleri
nedeniyle, soru-cevap bölümü yapamadık.
Toplantı sonrasında basın mensupları gazete
ve televizyonarı için Uluslararası Başkanımızla
mülakat yaptılar ve yayınladılar.
Öğleden sonra, önce Altı Nokta Körler Vakfı’nda,
Vakıf Başkanı PCC Oya Sebük’ün misafiri idik.
118-T ve 118-E Yönetim Çevrelerimiz kulüplerinin
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı desteği ile
gerçekleştirdikleri Masör/Masöz Eğitim Merkezi
(118-T LCIF Standard Grant 25.000USD, 2010)
ve Dijital Kütüphane Okuma Kayıt Odası (118-E
LCIF Standard Grant 5.000USD, 2012)’nın açılışı
yapıldı. Ardından ABD Başkolosluğu ve İstanbul
Valisi’ne protokol ziyaretleri yaptık. Bizi Amerikan
Başkonsolosluğunda Başkonsolos Vekili Deborah
Mennuti misafir etti. Kendisine Uluslararası Lions
ve Türk Lionsunun yaptığı hizmetler konusunda
bilgiler aktardık. Kısa bir görüşme sonrası İstanbul
Valiliğine geçtik. İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni
Mutlu, Uluslararası Başkan Wayne Madden ve eşi
ile Konsey Başkanımız ve Genel Yönetmenlerimizi
çok güzel karşıladı, misafirperverliği ve Lions bilgisi
ile gurur duyduk. Sayın Vali IP Madden’a İstanbul’u
simgeleyen altın yaldız işlemeli bir cam tabak
sundu. IP Madden da, Uluslararası Lions’un üst
düzey kamu yöneticilerine verdiği onur ödülü olan
Liderlik Hizmet Madalya’sını Sayın Vali’nin boynuna
taktı. Akşam ise Uluslararası misafirlerimizle
birlikte, 118-T Yönetim Çevremizin geçen yıl
kurulan, “İstanbul Avrupa Leo Lions Kulübü”nün
genel toplantısına katıldık. Türkiye’deki Lions
kulüplerinin üye sayısı açısından en büyüğü olan
Avrupa Leo Lions Kulübümüzün genç üyelerinin
dinamizminden etkilenmemek mümkün değil.
Uluslararası Başkanı da etkileyen bu kulübümüzün
kurulmasını sağlayan tüm Lion dostlarımı
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11 Ekim 2012 Perşembe günü, Göz Nurunu
Koruma Vakfı Bayrampaşa Hastanesi, İdealtepe
ve Bursa Yıldırım Göz Merkezlerinde ücretsiz
göz taramaları vardı. Bu nedenle, sabah erken
saatlerde Bayrampaşa Göz Hastanesine geldik.
Uluslararası Başkan’a Göz Hastanemiz gezdirildi,
ücretsiz göz taramaları izlendi ve LCIF tarafından
Bayrampaşa Göz Hastanesi’ne bağışlanan
75.000USD. değerinde göz tomografi cihazı’nın
açılışı yapıldı. Göz Hastanemiz önünde Uluslararası
Başkan ile geleneksel resmimizin çekilmesinden
sonra bu defa İstanbul’un Anadolu yakasındaki
hizmetleri izlemek üzere karşıyaka’ya geçtik.
Önce Küplüce’de 1999 depremi sonrası LCIF
katkısı ile Türk Lion’ları tarafından inşa edilen
“Lions İlköğretim Okulu” ziyaret edildi. 118-Y
Lions Anadolu Yakası Yönetim Çevresi kulüpleri
tarafından yenilenen spor salonu’nun açılışı
yapıldı, okula büyük ekran televizyonlar hediye
edildi, öğrencilerin “Barış Afişi” (Peace Poster)
çalışmaları izlendi, IP Wayne Madden ve eşi okul
öncesi çocuklara kitap okudu. Tüm bu etkinlikler
LCI film ekibi tarafından Hamburg Uluslararası
Konvansiyonu’nda sunulmak üzere kayda alındı.
Anadolu Yakasındaki ikinci durağımız, “Ataşehir
Lions İlköğretim ve İş Okulu” idi. İlköğretimini
tamamlayan eğitilebilir engelli gençlerin meslek
edinmelerine ve rehabilitasyonuna yardımcı
olan bu okul da 118-Y Yönetim Çevremiz Lions
Kulüpleri tarafından LCIF’in 75.000USD. desteği
ile 2009 yılında hizmete açılmıştı. Engelli
öğrenciler öğleden sonra evlerine gittiklerinden
yemek öncesi onlarla birlikte olduk. Bizi okulun
bahçesinde perküsyon show ile karşıladılar. Okulun
muhtelif iş odalarını gezdik, kuaför atelyesi,
ağaç işleri atelyesi, el sanatları, resim, cam ve
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seramik atelyeleri’nde yapılan el işlerini gördük.
Öğrencilerle birlikte olduk, okulun eksiklerini
öğrendik. Ardından öğle yemeği için 118-Y
Yönetim Çevresinin yeni merkezi “Beyaz Köşk”e
(Kilercibaşı Köşkü) geçtik. Ercüment Yüceler Genel
Yönetmenimizin yemek daveti sonrası, Uluslararası
Başkan Madden ve eşi Merkezimizi gezdi. Bu
arada, iki Lion hanım dostumuz geleneksel
kıyafetleri ile IP Wayne Madden ve eşi Linda’ya
Türk Kahvesi sundular. Başkan Madden ve eşi
Lion’lar’la birlikte olduklarında, Yönetim Çevremiz
Merkezinden etkilendiklerini ifade ettiler.
Bir sonraki ziyaretimiz ise, Göz Vakfımız’ın
İdealtepe Göz Sağlığı Merkezi oldu. Göz Vakfımız
bir süredir, LCIF tarafından geçmişte desteklenmiş
olan bu Merkez’in depreme dayanıklı ve Sağlık
Bakanlığı standartlarına uygun hale gelmesi için
yenileme çalışmaları yapıyordu. Bu arada göz
sağlığı ve tedavi hizmetleri de aksatılmadan
sürdürülüyordu. Göz Vakfımız yöneticileri,
yenilenen Merkezin açılışını Uluslararası Başkan
Madden ve Maltepe Belediye Başkanımız Ln. Prof.
Dr. Mustafa Zengin’in onurlandırmasını istemişlerdi.
Hep birlikte açılışı yaptık. Merkezi birlikte gezdik ve
ücretsiz taramaları izledik.
11 Ekim 2012 Perşembe günü akşamı ise,
“Başkanlar Başkanla buluşuyor” programı
kapsamında “Gala Yemeği”miz vardı. 118-T Genel
Yönetmenimiz Tanju Alp’in ev sahipliğinde,
118 Çoğul Yönetim Çevresi himayesinde Divan
Kuruçeşme tesislerinde güzel bir gece geçirdik.
Uluslararası Başkan Wayne Madden, Dünya Göz
Günü ve resmi ziyaretinin organizasyonunda
hizmetleri ile destek olan Lion dostlarımıza
teşekkürlerini ve ödüllerini sundu. Çoğul Yönetim
Çevresi Konsey Başkanımız Necdet Akman
ve Konsey üyesi Genel Yönetmenlerimiz de
kendilerine el yapısı, değerli bir cam ibrik hediye
ettiler.

broşür dağıtılmış, 30x70 posterler, 10 adet Roll-Up
ile tanıtım yapılmış, ilkokullarda sınıflara asılmak
üzere WSD ve Lions amblemli 3000 adet göz
eşeli bastırılarak Yönetim Çevrelerine dağıtılmıştır.
Basın toplantısı sonrasında İnterpress Medya
Takip Merkezi verilerine göre; 13 yazılı ulusal basın
organında (Günlük, haftalık yayınlanan gazete
ve dergiler) 957 sütun/cm (3250 cm2) yayın
yapılmış, 2.747.000 kişiye ulaşılarak 61.241.-TL
reklam eşdeğerinde haber yayınlanmıştır. 8 Ulusal
Televizyon programında Ana Haber dahil olmak
üzere toplam 32 dakika, 239.375 TL’lık reklam
eşdeğerinde görüntülü yayın süresine ulaşılmıştır.
Tüm bu yazılı ve görsel basın organlarında
yapılan yayının reklam mali portesi 300.616 TL’ya
eşdeğerdir. Ayrıca Basın Toplantısını İnternet TV
canlı yayınla naklen yayınlamış, 4 sosyal medya
mecrası haber yapmıştır.
Lions Dünya Göz Günü etkinliği ve Uluslararası
Başkan ziyaretinin başarılı bir şekilde
gerçekleşmesi için gerekli desteği veren, MD 118
Lions Çoğul Yönetim Çevresi Konsey Başkanıma,
Genel Yönetmenlerime, organizasyonun her
evresinde görev alan ve destek olan Lion
dostlarıma, Göz Vakfımız değerli yöneticileri ve
yönetim kurulu üyelerine, basın toplantımıza
katılan ve bizleri bilgilendiren saygıdeğer
konuşmacılara, yazılı ve görüntülü basında haber
yapan basın mensuplarına, göz taramalarının
sponsorluğunu yüklenen ESSİLOR Grubu’na ve
etkinliklere katılımlarıyla bizlere güç veren Lion
dostlarımıza ve konuklarımıza teşekkürü bir borç
biliyorum.
Lions Sevgi ve Saygılarımla,

Lions Dünya Göz Günü etkinlikleri kapsamında
11 Ekim 2012 tarihinde, Göz Vakfımız Bayrampaşa
Göz Hastanesinde 826, İdealtepe Göz Merkezinde
118, Bursa’da ise 197 hasta olmak üzere 1141 kişiye
Essilor Grubu sponsorluğunda ücretsiz göz
taraması ve muayenesi yapılmıştır. Ayrıca LCIF
desteğiyle, Bayrampaşa Göz Hastanemize 75.000
USD’lık bir göz tomografi cihazı alınmıştır. Basın
toplantısında, Bayrampaşa göz hastanemiz ve
diğer göz merkezlerinde çok sayıda bilgilendirici
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AVUSTRALYA’ DA
KONVANSİYON
ZAMANI
Nilgün Erdem Niord / PDG

B

izler Kuzey yarımküre ülkeleri kışa girerken
güney yarımküre de yaza girmekte. Güney
kıtası Avustralya Lion’ları da konvansiyonlarını
bu ay yapmakta. Konvansiyon anlayışları bizden
bayağı farklı. Gelecek yıl uluslararası başkanımız
Barry Palmer’ın ülkesi, bizimle Çanakkale üzerinden
yoğun bir duygusal bağı olan bu ülke Lion’larını
biraz daha iyi ve farklı uygulamalarını tanımak için
anılarmı sizlerle paylaşmak istedim.
Victorya Lion’larının bir yabancı Lion çifti konuk
etme programı çerçevesinde eşimle Kasım ayını
konukları olarak geçirmek ve konvanlarında
konuşmacı olmak üzere davet edildik. Melbourn
havaalanında da Uluslararası İlişkiler Direktörü
ve eşi karşıladı ve bir ay sonra uçağa bindirene
kadar Lion’lar hiç yalnız bırakmadılar. 7 ayrı
yerleşim bölgesinde Lion ailelerin evlerinde kaldık,
ağırlandık, gezdirildik. Yine her şehirde onur
konuğu olduğumuz resmi toplantılar düzenlendi.
Yerel Lion’lar gibi yaşadık, aktivitelerine katıldık,
hayatlarını paylaştık, ülkelerini tanıdık. Kanguru,
kuala, papağan, siyah kuğu, posum, tarantula’larla
yaşadık, koyun kırptık, inek sağdık, şarap yaptık ve
600 e yakın delegenin katıldığı 3 gün süren Port
Land Konvansiyonlarının konuk konuşmacısıydık.
Konvansiyonun süresince VIP Barry Palmer ve eşi ile
beraber olduk, kendilerini yakından tanıma şansını
bulduk.
Avustralya en son keşfedilen kıta. 1750 lerden sonra
İngiliz James Cook keşfediyor ve imparatorluğa
katıyor. Uzun süre İngilizlerin hapishanesi olarak
kullanılıyor, sonra altın bulunuyor, yüncülük gelişiyor
ve akın başlıyor. 1970 lere kadar sarı ve kara ırkın
yerleşimine izin verilmiyor, şu an büyük bir hızla sarı
ırk göçü yaşanıyor.
En son bulunan kıta olmasına rağmen yaşamın ilk
başladığı kıta. Dinazorlar da burada yaşamışlar.
Yerli halk Aboriginilerin (artık indiginius diyorlar)
tarihi 50 000 yıl gerisine uzanıyor. Yerleşik düzen
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yaşayan, ev ve hayvan tuzakları, kanallar yapan ilk
insan.
İngilizler uzun yıllardır yerli halkı yok etmeye, sonra
asimile etmeye çalışmışlar. Bugün ise eser miktarda
kalan yerli ırkı koruma altına almış durumdalar ve
resmi söylemlerde sürekli onurlandırıyor, onlara
şükranlarını ifade ediyorlar.
Avustralya sadece bir ülke değil, Avrupa’dan büyük
bir kıta. 22 milyon nüfus kıtanın deniz kenarları
şeridinde yerleşik, ülkenin ortası boş. Dünyanın en
zengin ülkelerinden. 7 eyaletinden biri olan Viktorya
beyaz adam yerleşiminin başladığı; Avustralya’yı
zengin eden koyun yünü ve altının ana yurdu.
Bugün yine ana gelir kaynakları yün, küçük ve
büyük baş hayvancılık ve kereste ormanlarının
merkezi. Yerli hayvanları dışındaki tüm hayvanlarkedi, köpek, koyun, inek, deve, at vb Avrupa’dan
taşıma. Tavşan ve yaban domuzu ile ilgili ilginç bir
öyküleri var. Av meraklısı İngiliz’lerden biri adaya
24 tavşan ve 2 çift yaban domuzu getiriyor. Birkaç
yıl içinde tavşanlar milyonlarca üreyip adayı istila
ediyor, ürün bırakmıyorlar. Bu kez tilki getirip
tavşanları durdurmaya çalışıyorlar. Ekolojik denge
bozulmaya görsün, hala çözüm bulunmuş değil.
Yaban domuzları da keza. Bu iki hayvanla savaş hala
devam ediyor.
Ev sahiplerimiz değişik meslek ve gelir düzeyine
sahip Lion’lardı. Beden emeği ile saat ücretli çalışan
“işçi” ler yanı sıra süt ve et çiftçileri, dükkan sahipleri,
bürokratlar ve emekliler de vardı. En üst gelir düzeyi
çiftçi kesimde. Özellikle toprak rantından ciddi
paralar kazanmışlar. Zengin fakir her ailenin bahçe
içinde büyük bir evi, bir arabası ve “mutlaka “ bir
karavanı var.

TURKEY
Aslı İrlanda ve İngiltere ağırlıklı olan halkın yavaş
tempolu, doğa ile iç içe, geniş mekanlara yayılmış,
insan ilişkileri gelişmiş, çeşitli bahaneler yaratılarak
sık sık bir araya geldikleri çok sosyal ve eğlenceli
bir yaşam tarzları var. Gönüllülük kavramı son
derece gelişmiş. İtfaiye, ilk yardım, parkların,
spor tesislerin bakımı, hasta ve yaşlıların evlerine
yemek taşıma, bakımlarını yapma vb birçok
toplumsal görev gönüllüler tarafından üstlenilmiş.
Bir hizmet kurumuna üye olmak sosyal yaşamın
olmaz sa olmazı. Lions da gönüllü kuruluşların
önde gelenlerinden. Her yerleşim merkezinde,
100-150 kişilik köylerde bile mutlaka bir Lions
Kulüp var. Giriş ve çıkışında sizi Lions Kulüp
levhaları karşılıyor; her kulübün küçük veya büyük
kendi binası var. Duvarları ziyaretlerle toplanmış
küçük bayrakların son derece düzenli bir şekilde
asılı olduğu bir salon, bir mutfak ve bir depodan
oluşan bu mekanlarında toplantılarını yapıyor,
malzemelerini koruyorlar.
Lion oranı yüksek nüfuslardan biri Avustralya. 21
milyon nüfusuna karşın 19 Yönetim Çevresi ve 27
000 Lion üyesi var. (Lioness ve Leolarla 30 000
dolayı) ki aynı oran Türkiye de olsa 100 000 e yakın
üyemiz olması gerekirdi
Toplumun çok saygı gösterdiği, çok iyi para
üreten, şeffaf hesapları topluma Lions eşli yaşanan
bir hobi. 4-5 yıl önce eşlerini de üyeliğe davet
etmişler ve bugün hemen hemen tüm kulüpler
çiftlerden oluşuyor. Üye artışı gösteren bir ülke,
ancak kulüpler genç üye bulmada zorlanıyorlar.
Leo olgusu çok zayıf ve gençler ilgisiz. Öte
yandan Lioness’liği koruyan ve hatta geliştiren bir
ülke. 100’ü aşkın Lioness kulüpleri var
Üye aidatları her ödenti içinde bizim paramızla 150
TL yi geçmiyor. Kendi mekanlarında toplandıkları
için Lion olma maliyeti çok düşük. Öte yandan
tüm kulüp üyeleri müthiş çalışıyorlar. Özellikle
kırsal alanlarda Lionluk aynı zamanda yoğun bir

sosyal yaşam demek. Ana amaçları para üretmek.
Piyangolar, her yerde satılan nane şekeri, kek ve
pastalar yanı sıra en çok barbekü satışlarından para
kazanıyorlar. Her kulübün bir barbekü arabası var.
Hafta sonları alışveriş merkezlerinin önünde sosis
ve hamburger kızartıp satıyorlar. Her satış 7001000 dolar kazandırıyor. Yine katıldığımız iki günlük
bir kamp ve kereste, ahşap geleneklerini koruma
etkinliğinde 23 000 dolar kazandılar.
Ürettikleri fonların hemen hemen tamamı bilimsel
araştırmalara ve çocuk sağlığı ile ilgili projelere
aktarılıyor. Özellikle çocuk kanserlerini önleme
araştırmalarına büyük destek veriyorlar. Dünyanın
en önde gelen çocuk hastanelerinden olan Melbourn
Çocuk Hastanesi araştırma merkezindeki bilim
adamlarının maaşlarını ödüyorlar. Hastanedeki
çocuklara sarılacakları ayıcıklar, “bir dilek tut”
programı, engelli çocuklara destek, işitme özürlülere
özel eğitimli köpek temini yanı sıra felçli çocukların
yürümesini sağlayan 15 000 dolar gibi maliyeti olan
yürüteçler temel projeler.
Avustralya Lionsu inanması zor ölçüde formal ve
ritüel. Her toplantının başında amaçlar ve törel
ilkeler dua gibi okunuyor ve ayakta dinleniyor.
Peşinden “İngiltere Kraliçesi onuruna kadeh
kaldırılıyor ve toplantı başlıyor. Bayrak, çan,çekiç,
ödüller, toplantı akışı, konuşmalar son derece
düzenli ve disiplinli. Kulüp amirinin ceza toplaması
toplantının en uzun süren ve en eğlenceli
kesidi. Kulüp amiri neşeli, esprili ve yaratıcı ceza
kesmeleri bitirince “Çapraz Ateş” adını verdikleri
herkesin birbirine ceza kesmesi başlıyor, sonunda
ceplerdeki tüm paralar kulüp kasasına geçiyor. Her
kulüp mutlaka çok sayfalı bir bülten çıkarıyor.
Titrler çok önemli, belli kişiler her daim görevli. Hatta
bazı PDG veya PCC ler yönetim çevresinde sürekli
sekreter, saymanlığı gibi etkin görevler alıyorlar.
Genç Lion’lar da bu durumdan şikayetçi. Yönetim
Çevrelerinin ofisleri yok. MD ofisi var ve profesyonel
bir CEO tarafından yönetiliyor.
Konvansiyonları organizasyonu, içeriği, iş ve
eğlenceyi eşit düzeyde içermesi açılarından
muhteşemdi. Birinci gün, öğlenden itibaren bir
geniş fuayede çeşitli projeleri anlatan standlar
kuruldu, kayıt yapıldı. “Operation Friendship
“programı da büyük bir dünya resmi, bugüne
kadar konuk edilen ülkelerle Avustralya arasına bir
çizgi çekilmiş bir büyük dünya haritası ve bizim
resmimiz olan özel bir stand vardı. Akşam üstü vali
makamında bir resepsiyon verdi; çepçevre kulüp
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servis, olağanüstü bir orkestra, dans, piyangolar,
açık arttırmalar, yarışmalar içeren; bugüne kadar
hiçbir Lions ortamında görmediğim çılgın bir
eğlence yaşandı. 6 da başlayan gece konuğu
olduğumuz genel yönetmen ve eşi ile gece 12 den
sonra gönlümüzü salonda bırakarak ayrıldığımızda
tüm hızıyla devam ediyordu.

bayrakları ile donatılmış konvansiyon salonuna
yerleştikten sonra uzun bir törenle şehir bandosu
eşliğinde bayrak töreni yapıldı. Genel yönetmenler
Lions, Avustralya, Britanya bayraklarını, Eşim ile
ben Birleşmiş Milletler bayrağını sahneye taşıdık.
Açılış konuşmaları peşinden 1.5 saat süren, dönem
içinde vefat edenleri anma töreni yapıldı. Çok
emek harcanmış, çok etkileyici ve duygulu bir
organizasyondu. Bitiminde bir kokteyl de çeşitli
içki, yiyecekler eşliğinde eski dostlar kucaklaştı, yeni
tanışlar, dostlar edinildi.
İkinci gün 8.30 da salon tümüyle dolmuştu.
Girişte büyük bir Rotary arabasında Rotaryenlerin
Lion’lara kahve ve pankek ikram ediyorlardı. Tam
saatinde toplantı başladı, son derece düzenli bir
şekilde konular gündeme geldi, üzerinde tartışmalar
yapıldı, oylandı.. İsteyenler salonun iki yanına
yerleştirilmiş mikrofonlarda söz alarak konuştular.
Konu dışına çıktıkları anda ikaz ediliyor, veya
mikrofonları kapatılıyordu. Tartışmalar arasında
gelecek genel yönetmenin 3 dolar ek ödenti talebi
vardı, uzun tartışmalardan sonra reddedildi. Onur
komitesi veya Kurulu yok, PDG ler sadece yılda bir
konvansiyonun bir gününde birlikte öğle yemeği
yiyorlar. . Öğleden sonra fon verdikleri 2 bilimsel
araştırmayla ilgili bilim adamları kısa bilgilendirici
konuşmalar yaptılar. Biri epilepsi ve Parkinson’a
karşı bulunan bir ilaçın denemeleri, diğeri duymayı
arttıran yeni bir cihazla ilgiliydi, bitiminde 4 çalıştaya
bölündüler.
Her konvansiyonlarında bir tema belirliyor ve kıyafet
balosu yapıyorlarmış. Bu yıl tema Great Gatsby
-1930 lar dı. Biz de konvansiyon günlerinde konuğu
olduğumuz kulüp ile şampanya şişeleri olduğumuzu
zannettik. Toplantıların yapıldığı aynı salon sanki
sihirli bir değnek ile müthiş bir “gasino” mekanına
dönüşmüştü. 600 kişinin oturarak yemek yediği
masalar, büyük bir pist, kumar masaları, rulet,
black jack,poker ,yüzlerce 1930 lar aksesuarı ve de
çılgın kıyafetler. Gurme yemekler, mükemmel bir
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Bu müthiş gecenin sabahında kimsenin ayağa
kalkamayacağını düşünerek 8.30 da salona
geldiğimizde tüm koltuklar doluydu.. Çalıştayların
raporları, seçilen genel yönetmenlerin konuşmaları,
çeşitli ödüllerin takdimi yapıldı. Çok güzel bir
uygulamaları - belli konularda çok emek vermiş
Lion’lar adına çeşitli ödüller veriyorlar. Bir kısmı
maddi değeri de olan, bir kısmı ise sadece
onurlandırma şeklinde. Konuşma sırası bize
geldiğinde, uzun uzun öz geçmişlerimiz okundu;
biz de 40 dakika Leif ile paslaşarak power point
eşliğinde eğlenceli, paslaşmalı hoş bir sunumla
kendimizi, ülkelerimizi ve Lionsumuzu anlattık.
Bizden sonra konuşan VIP Palmer sık sık bizim
konuşmalarımıza rücu etti ve bizleri onurlandırdı,
yanımıza gelerek bayraklarını takdim etti. Kilolu ve
sağlıksız görüntüsü, sürekli gülümseyen sanki alaycı
yüz ifadesi nedeniyle ilk izlenimimiz olumsuzdu,
ama tanıdıktan ve sahnede dinledikten sonra tüm
bakış açımız değişti. Oturanların arasında dolaşarak,
irticalen, dinleyenleri avucuna alan gerçekten sıra
dışı ve büyüleci bir konuşma yaptı. Vurguladığı
konular – “ uluslararası olmak” ve “değişim” di.
Avustralya Lion’larını daha çok dışa dönmeye ve
LCIF e daha çok katkıda bulunmaya davet etti.
Konvansiyon bir kulübün üstlendiği barbekü partisi
ile sona erdi ve biz yeni ailelerimizle gezimizi
sürdürdük.
Türk olmam nedeniyle eşimden çok daha fazla ilgi
ve sevgi gördüğümü söylemem gerek. Gelibolu
savaşı ve şehit olan Anzaklar adeta iki ülke arasında
bir akrabalık bağı oluşturmuş. Anzak ruhu yaşıyor
ve her yerleşimde mutlaka bir anı mezarlık var.
Türkiye’yi inanılmaz seviyorlar ve en çok tercih
edilen dış gezi hedeflerinden biri. Kentin Valisi
ve eşi, GY Yardımcısı ve eşi dahil olmak üzere
ülkemizi gezmiş, hayran kalmış ve sürekli benimle
konuşmak isteyen bir çok insanla karşılaştım.
Eminim Barry Palmer’ın uluslararası başkanlığı
süresince Türkiye’nin Lions daki yeri farklı olacak..
Değerlendirelim.

TURKEY

LİON’LARIN 50 SENEDE TÜRKİYE’ DE
KÖRLER VE GÖZNURUNUN KORUNMASI İÇİN
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ HİZMETLERİN BAŞLICALARI
Lion’lardan oluşan Altı Nokta Körler Vakfı tarafından
işletilmektedir.
Bu Merkez için Uluslararası Vakfımız LCIF’den iki
kez bağış temin edilmiştir (30.000 USD). Körlerin
en başarı ile yaptıkları masörlük eğitimi için hizmet
veren Masaj Ünitesi tamamen yenilenerek, kapasitesi
genişletilmiş ve 2010 yılında Lions Kulüplerin de
katkıları ile hizmete devam etmiştir.

Oya Sebük / PCC - Türk Göz Sağlığı Programı Koordinatörü

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2000 yılı
istatistiklerine göre ülke nüfusunun %12.29
(431.937) engellidir. Başbakanlık Özürlüler
İdaresinin Türkiye Özürlüler Araştırması 2002
Analiz Raporuna göre az görenler dahil görme
engelli sayısı 411.735’dir (<%0.60). Bunların
160.000 kadarının total kör olduğu tahmin
edilmektedir. Görme engellilerin cinsiyete göre
dağılımı, erkeklerde oran %11.10, kadınların ise
%13.45’dir. Engel gurupları içinde körler ekonomik
yetersizlik oranı en yüksek olan guruptur. Bu
nedenle istihdamlarına yönelik her türlü girişim
desteklenmelidir. Görme özürlülerin eğitim
olanaklarından yararlanma oranı %2.5’dur,
çalışabilen oranı ise %1.2 dir, her 10 görme engelliden
8’i çalışabilecek durumda olmasına rağmen iş
yaşamına katılamamaktadır. İstihdam edilen görme
engelli oranı %16.8 olarak belirlenmiştir.

Bugün de aynı Merkezde yine Lion’ların yaptırmış
olduğu Dijital Kütüphane içinde hizmet verecek olan,
Uluslararası Vakıftan gelen ve Lion’ların da katkıları ile
gerçekleşen Kayıt Odasının açılışı Uluslararası Başkan
tarafından yapılacaktır. Tüm Türkiye’ye CD gönderen
bu ‘Konuşan Kütüphane’nin’ kapasitesi bundan böyle
iki katına çıkmış olacaktır.
1981 senesinde Göz Nurunu Koruma Vakfı
kurularak Bayrampaşa Göz hastanesinin yapımına
başlanmıştır. Uluslar arası Vakfımızdan Türkiye’ye
gelen ilk katkı bu hastane için olup 30.000 USD’
dır. 1991 senesinde Lion’ların Sight First (Önce Göz
Nuru) değişiyle çıktığı Kampanya çerçevesinde
İstanbul’daki Lion’lar bir hizmet gerçekleştirmiştir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz
Bankası yine uluslararası Vakfımızdan gelen 50.000
USD ile kurularak 1996 yılında hizmete girmiştir.
Banka bugün Uluslararası Göz ve Doku Bankaları
Federasyonuna (IFETB - International Federation
of Eye Tissue Bank) üye olup uluslararası standartta
kornea üreten, aynı zamanda eğitim bankası olarak
da hizmet veren bir Merkez Banka olarak aynı
üniversite bünyesinde devam etmektedir.

Türkiye’de Göz Nurunun Korunması ve Körler
için yapılan hizmetler 1963 senesinde ilk Lions
kulübünün kurulmasından beri hep öncelikli hizmet
konusu olmuştur.
Türkiye’de Lions hareketinin başlamasından 10
yıl sonra 1972 senesinde ileri görüşlü Lion’ların
ve kulüplerin girişimi ile Altı Nokta Körler Vakfı
Rehabilitasyon Merkezi inşa edilmiş ve o dönemin
devlet bakanlığına bağlı olarak erişkin körleri
rehabilite etmeğe başlamıştır. Merkez, Balkanların
bu konudaki en başarılı örneği olup bir protokol
çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
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Bu bankanın eskiyen ameliyathane mikroskopu
Uluslararası Vakfımızdan temin edilen 22.000 USD
hibe ile 2007 senesinde yenilenmiştir.

Kütüphane yapımı, İzmir Körler Kütüphanesine
Braille baskı makinası ve on adet masa üstü
bilgisayarı almak için 40.000 USD hibe,

Takip eden yıllarda Bayrampaşa Göz Hastanesinin
İstanbul’un Avrupa yakasındaki hizmetlerine Asya
yakasını da ilave etmek hedefi ile İdealtepe Glokom
Hastanesi Uluslararası Vakfımızdan gelen 515.000
USD hibe ve Lion’ların katkıları ile kurulmuştur.

İzmir Salih İşgören devlet hastanesi, Alsancak
Retine Bölümü içinlaser ve fundus camera 38.609
USD hibe ile temini, İzmir Bozyaka Eğitim hastanesi
şaşılık ve göz tembelliği için 20.000 usd hibe ile
alet temini, Ege Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı
için 24.474 usd hibe ile ROP (prematüre çocuk
retinopatisi) aleti ve kuvez temini, Türkiye’de
Lion’ların katkıları ile gerçekleşen önemli
hizmetlerdir.

Dünya Göz Günü İstanbul’da kutlanıyor olması
nedeni ile Uluslararası Vakfımızdan (LCIF) gelen
75.000 USD hibe ile alınan dobler aleti bu hastaneye
bağışlanacaktır.
1999 senesinde Eskişehir’de kurulan Katarakt
Hastanesi için uluslar arası Vakfımızdan 278.000
USD hibe gelmiştir. Kurucumuz Fahrettin Kerim
Gökay adını taşıyan bu hastane başarı ile devam
etmekte ve Anadolu’nun ortasında insanımıza
hizmet vermektedir.
Mersin Diyabet Hastanesi Göz Polikliniği ise
uluslararası Vakfımızdan 152.000 USD hibe alınarak
kurulmuş olup o yöre insanına hizmet vermektedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi glokom bölümüne 70.000
USD hibe ile alet temini, Bursa’da körler için Dijital
12
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Yaptıkları hizmetler, kurdukları hastaneler ve
aldıkları aletlerle ‘Olmuşa Çare Olmaya’ çalışan
Lion’lar 1998 yılında ‘olacağı önlemek’ ve dünya
insanını tehdit eden Glokom ve Diabetik Retinopati
konusunda toplumu bilinçlendirerek ileri yaştaki
körlükleri önlemek amacı ile LİONS GÖZ SAĞLIĞI
PROGRAMINI başlattılar. Bu Program bir toplumsal
iletişim ve eğitim Programı olup Lion’ların toplumun
tüm organlarını harekete geçirerek göz sağlığına
önem verilmesini sağlamalarını ve böylece
önlenebilir körlük nedenlerini ortadan kaldırmalarını
hedeflemektedir.

TURKEY
Türkiye, ABD ve İngiltere’den sonra bu programı
başlatan üçüncü ülke oldu. İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Glokom Bölümü ve Türk
Diyabet Vakfı ile işbirliği içinde bu Program
önce İstanbul Pilot bölgesinde (2000-2001)
daha sonra tüm Türkiye’de 20002-2006 seneleri
arasında büyük bir başarı ile uygulandı. Bu proje
için uluslararası Vakfımızdan 562.000 USD hibe
sağlandı. Proje başlamadan önce yapılması gereken
KAP (Bilgi, Tutum, Davranış) Anketi Yeditepe
Üniversitesi Antropoloji Bölümü tarafından 500
kişi üzerinde seçilen pilot bölgelerde uygulandı. Bu
araştırma ülkemizde bu konuda hemen hemen hiç
bilinç olmadığını ve ayrıca çok büyük ölçüde şeker
hastası bulunduğunu ortaya çıkarttı (500 kişide
%89). İrsi olan bu hastalığın ülkemizde bu denli
yaygın olması nedeniyle biz Dünya Göz Gününde
basınımızın bu konudaki desteğini içtenlikle rica
ediyoruz.
Ülkemizde mevcut 400 üstünde kulübün %75
bu programa katılarak yörelerinde seminerlerle,
taramalarla ve dağıtılan broşürlerle katkıda
bulundular. Bayrampaşa Göz Hastanemizin ekibi ile
60.000 glokom, 30.000 diyabet taraması yapıldı;
Lion’lar bu Programla 100.000 kişiye yüzbeyüz
dokundular. Basınımızın da desteği ile yapılan
röportajlar, posterler, ilanlarla Lion’lar 1.000.000

insana uzandılar. Yapılan taramalar, verilen
seminerler, ve dağıtılan broşürlerle, kişiler bu iki
hastalığın taşıdığı körlük riski konusunda eğitilmiş,
erken teşhisin ve tedavinin önemi konusunda
bilinçlendirilmiştir. 2005 yılında tekrarlanan
Bilgi Tutum Davranış Anketinde toplumun bu
konudaki bilgisinin ve tutumunun %25 arttığını,
ancak arzulanan olumlu davranışın daha gelişmesi
gerektiğini saptadık. Bu da zaman içinde doktora
gitme ve gidince göz dibi muayenesi talep etmekle
gelişecektir diye düşünüyor ve basınımızdan bu
konuda ciddi destek bekliyoruz.
Sonuçta, maddi olarak Lion’ların kurulduklarından
beri geçen 50 senede toplumlarına körlük ve
körlüğün önlenmesi için yaptıklarına bakacak
olursak Uluslararası Vakfımızdan hibe olarak gelen
2 milyon dolara bir o kadar ve de fazlasını ekleyerek
10 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyebiliriz.
Bundan da önemlisi alet ve donanım sağlayarak
gelişmiş ülkelerin teknolojilerini, eğitsel bağlamda
ise bilinçlendirme Programlarını (Türk Lİons Göz
Sağlığı Programı) başarı ile uygulayarak toplumun
insanımızın göz nuru gibi ciddi bir sağlık sorununda
çok etkin rol oynamışlardır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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EYLÜL Konseyimiz
14-16 Eylül tarihleri arasında 2012 – 2013 dönemi 1.
Konsey toplantımızı 118 – K Yönetim Çevremizin ev
sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirdik. Katılımın
yüksek olduğu 1. Konsey toplantısı ilk günü 14 eylül
Cuma günü Ulusal Komsiyon toplantıları Dergi
Yayın Kurulu, LICF, GLT, GMT, 50. yıl komitesi ayrı
ayrı yapıldı. Cuma günü öğleden sonra tam katılımlı
Yönetmenlikler ve tüzük çalıştayı ile ilgili olarak
yapılan toplantıda katılımcıların görüşleri alınarak
yönetmenlikler ve tüzüğümüzde olması gereken
değişiklikler tek tek tartışılarak Aralık ayında
Ankara’da yapılacak olan Konsey toplantısında
2. Gerçekleşecek olan çalıştay için yol alınmıştır.
Akşam ise Eskişehir Köprübaşı Lions kulübü ve
118-K Genel Yönetmenimiz Mehmet YAVAŞ’ın
organizasyonunda harika bir konak’ta müziğin
ve muhabetin bol olduğu akşam yemeğini tüm
katılımcılarla birlikte yedik.

onurlandırdı. Eskişehir de yapılan çalışmalar ve
Lions hakkında yapmış olduğu konuşmadan
sonra salondan ayrılarak toplantımızı sürdürdük.
Verimli geçen Konsey toplantımıza katkı sağlayan,
bilgi paylaşımında bulunan destek veren herkese
şükranlarımızla.

Konsey Yemeğimiz

15 Eylül Cumartesi günkü konseyimizin resmi
oturumunda Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanı Sn: Yılmaz BÜYÜKERŞEN katılarak bizleri

Dergi yayın kurulu toplantısı

Konsey Başkanımızın Başkanlığında Genel
Yönetmenlerimiz, Genel yönetmen Yardımcılarımız
ve Ulusal Komsiyon Başkanlarımızın toplantısı
14
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Konsey toplantısının evsahipliğini yapan 118-K
Yönetim Çevresinden Eskişehir Köprübaşı Lions
Kulübüne göstermiş oldukları ev sahipliği için
teşekkürlerimizle…

2012-2013 Konseyimiz

TURKEY

Konsey Başkan Yardımcımız ve Genel Yönetmen
Yardımcılarımızın toplantısı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Konsey toplantımıza
katılarak bir konuşma yaptı.

Genel Yönetmenlerimiz eşleri ile..

Geçen Dönem Genel Yönetmenleri bir arada
EYLÜL - EKİM 2012 L I O N
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AVRUPA FORMU MÜZİK ÖDÜLÜ

Ln. Osman Görmez / Avrupa Formu Müzik Yarışması Konsey Görevlisi

Değerli Lions Ailem;

S

izlere yıllardan beri Avrupa Lions Forumları
Programı içinde yapılan ve bizim de MD 118
olarak katıldığımız ve iki kez I.lik aldığımız
Klasik Müzik yarışmalarının geçmişi ve bundan sonra
yapılacaklar hakkında kısa bilgi vermek istiyorum.
Konu ve tarihçe : 1989’da Brüksel’de 35. Forumda
Ln.Thomas Kuti Fransa District 103 1988-89 dönemi
genel yönetmeni bir öneride bulundu. Forumun
Lionistik çalışmaları yanında kültürel ve sanatsal
bir boyut olarak gençler arasında klasik müzik
dalında bir yarışma önerdi… hemen kabul gördü.
Ve ilk yarışma 1991 yılında İstanbul’da Sn.Nesim
Levi’nin başkanlığında 35. Avrupa formunda ev
sahipliğimizde gerçekleşti. Sadece üç ülke katılmıştı.
Bu yıl Brüksel’de yapılan foruma 18 ülke katıldı.
Dorukhan Doruk (Çello) bu ülkelerin adayları
arasında 1. Olarak bizleri gururlandırdı. Kapanış
oturumunda orkestra eşliğinde çaldı ve ayakta
alkışlandı.

Yarışmanın şartları: Her ülkeden
bir adayın katılabildiği yarışma ev
sahibi ülkenin organizasyonunda her
yıl değişik bir enstrümanla yapılıyor.
23 yaşına kadar olan gençler arasında yapılan
yarışmaya katılmak için o ülkenin vatandaşı olmak
veya en az 5 yıl o ülkede oturmak gerekiyor.
1 mecburi parça, 2 repertuar listesinden, adayın
seçtiği 2 parça seçiliyor.
Ödüller;
1. ye 3.500 Euro
2. ye 2.000 Euro
3. ye 1.000 Euro
olmak üzere maddi ödül veriliyor.
Bizde bu yıl ülkemizin adayını belirlemek üzere bir
çalışma yapacağız.

Bundan altı yıl önce de Aylin Özer (flüt) İngiltere’de
yapılan yarışmada yine ülkemize I.lik getirmişti.

Nisan 2013’de İstanbul’da belirlenecek adayımız için
her yönetim çevresinden 1 aday bekliyoruz.

1991’den 2012’ye kadar geçen zaman içinde MD
118 olarak tüm yarışmalara katıldık, bayrağımızı
dalgalandırdık, Avrupalı dostlarımıza ülkemizde de
müzik yapan böyle gençler olduğunu gösterdik.
1999 da ikinci kez ev sahipliği yaptık. Sn. Timur Erk
başkanlığında Antalya’da yapılan yarışmada başarılı
bir ev sahipliği yaptık.

Saygılarımla

Gelecek yıl Türk Lions’unun 50. Hizmet yılında 31
Ekim-02 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da Prof.
Hayri Ülgen başkanlığında 59. Avrupa formunda

16

yine ev sahibi olarak çalışacağız. Gelecek yıl
yapılacak yarışmanın enstrümanı Piyano çalınacak,
barçaları aşağıda bulacaksınız.
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LIONS EUROPEAN MUSICAL COMPETITION 2013
Prize Thomas Kuti
INSTRUMENT: PIANO
LOCATION: ISTANBUL/TURKEY, 31ST
OCTOBER TO 2ND NOVEMBER
COMPULSORY PIECE AND 		
REPERTOIRE LIST
Compulsorv Piece:

L. van Beethoven (1770 -1827) Sonata op. 31 No. 2
in D minor -2nd and 3rd Movements

2012

Répertoire List:
1.

J.S.Bach (1685-1750) Das wohltemperierte Klavier
(BWV 846-893) 3 or 4 voice Prelude and 		
Fugue (a prelude and a fugue are counted as one
piece)

2.		 F. Schubert (1797-1828) One of the Four
Impromptus op. 90
3.		 F. Chopin (1810 - 1849) A Ballad, Scherzo or
Polonaise
		 F. Mendelssohn (1809 - 1847) Rondo capriccioso op.
14 F. Liszt (1811-1886) Au Bord d’une Source from
Années de Pèlerinage (1ère année)

2012

6.		 F. Liszt (1811-1886) One of the two Etudes de
Concert S145/R6
7.		 S. Rachmaninoff (1873 -1943) One of the following
Préludes -Op.23 No.2,5,7,9 -Op. 32 No. 2, 3, 4, 12
8. C. Debussy (1862-1918) Suite Pour le Piano -Toccata
9. J. Brahms (1833-1897) One Rhapsody from op.79
10. W.A. Mozart (1756-1791)
Fantasy K.V. 396 in C minor or
K.V. 397 in D minor

2012

2012

2012
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21. Yüz Yıl Gençlik Elçileri
Bu doğrultuda daha büyük hayalleri bulunduğunu
ifade etti. Aldığı 500 EUR’luk ödülün bu tiyatro
grubunun ihtiyaçları için kullanılacağını ifade etti.

B

u sene 6-8 Eylül 2012 de Brüksel’de yapılan 21.
Yüz Yıl Gençlik Elçileri yarışmasına, Türkiye’yi
temsilen, Uluslararası Lions 118-K Yönetim
Çevresi Federasyonu, Bursa Hisar Lions Kulübü
sponsorluğunda Bursa Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi
Tugay Cengiz katıldı ve yapılan yarışmada üçüncü
olarak 500 € luk ödülü kazandı.
21. Yüzyıl Gençlik Elçileri Programı 15-18 yaş
aralığındaki gençlerin toplumsal sorumluluk
projelerini değerlendiren ve ödüllendiren bir Lions
Avrupa Forumu programıdır. Bu yıl 5.si yapılan bu
yarışmaya tüm Avrupa ülkelerinden gönderilen
projelerden 6 proje finale kalmış ve 8 Eylül 2012
günü, 3 kişilik jüri önünde yapılan sunumlar
neticesinde, İngiltere adayı birinci, Almanya adayı
ikinci, bizim adayımız ise üçüncü olmuştur.
Tugay Cengiz ile yaptığımız konuşmada, “İşitme
engelli olan insanlarla engelli olmayan insanların
aynı anda oyun izlemesini amaçlayan bir tiyatro
grubumuz var” diye anlatmaya başladı Tugay
öyküsünü. 7 kişilik bir ekip olduklarını ve işaret dili
öğrendikten sonra, tiyatro oyunlarını hem konuşarak
hem de işaret dili ile anlatarak sunduklarını söyledi.
Tugay’ ın sunumunda jüriyi en çok etkileyen ifadesi
şu oldu. ” Mutlu olmak bir haktır. Engelli olanların da
mutlu olması için çalışıyoruz.”

18
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Tugay’ ın başarısı, Brüksel’ deki yarışmayı izleyen
118-K Yönetim Çevresinden Geçen Dönem Genel
Yönetmeni Neş’e YILDIRIM, Genel Yönetmen
1. Yardımcısı Ayşe ÖZTÜRK ve Konsey Başkan
Yardımcısı Mehmet YAMAN, 118-T Yönetim
Çevresinden Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Füsun
KANTEMİR, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Metin
YILMAZ, Yönetim Çevresi Saymanı Tuğba TENGİZ,
Komite Başkanları Meral SİLAHTAROĞLU ve
Mukaddes YAMAÇ ile Osman GÖRMEZ, 118-E Yönetim
Çevresinden Geçmiş Uluslararası Direktörümüz
Nesim LEVİ ve Komite Başkanı Birsen LEVİ ile
katılan diğer Lion’ları çok mutlu etti ve Yönetim
Çevremize ilk kez böyle bir yarışmada derece
getiren Tugay’ ı ayrı ayrı kutladılar.

Bu programı bize tanıtan ve adayımızı sevgiyle
kucaklayan Sevgili Meral SİLAHTAROĞLU’ na ve
yarışma sırasında Tugay’ a hem motivasyon hem de
tercüme desteği veren Sevgili Sait KÖSEOĞLU’ na,
konakladığı otelde yardımcı olan Osman GÖRMEZ’e
çok teşekkür ediyorum. Alınan bu başarılı sonuç,
Tugay ve arkadaşlarının çalışmalarına büyük ivme
kazandırmış ve geleceğimiz olan gençlerimizin de
ufkunu açmıştır.

TURKEY

AVRUPA FORMU
Necdet Akman / Konsey Başkanı

Sayın Lion’lar, / Sevgili Leo’lar,

0

6-09 Eylül 2012 tarihlerinde BrükselBelçika’da gerçekleştirilen Lions 58. Avrupu
Forumu, diğer yıllara göre Türkiye için,
bizler için çok önemliydi. Önemliydi çünkü, Avrupa
Forumu bünyesinde gerçekleştirilen yarışmalarda
Türk Lion’ları olarak iddialıydık. Önemliydi çünkü,
Avrupa Direktör adayımızın takdimi yapılacaktı.
Önemliydi çünkü, önümüzdeki yıl İstanbul’da
yapılacak Avrupa Forumunun Bayrağını teslim
alacak ve İstanbul’u tanıtacaktık.
Avrupa Forumunun kapanış oturumunda ise,
çoşkuluyduk, gururluyduk ve mutluyduk. Zira
istediklerimizi fazlası ile almış, Avrupa Forumuna
Türkiye damgasını vurmuştuk.
Kısa olarak anlatmam gerekir ise;

Bu yıl 21.si yapılan ve 18 ülkenin (İspanya, Büyük
Britanya, Belçika, Rusya, İtalya, Estonya, Avusturya,
Lihtenştayn, İsrail, Polonya, Romanya, Hollanda,
Litvanya, Fransa, Lüksemburg, İsveç, Almanya
ve Türkiye) katıldığı “Lions Price Thomas Kuti
Avrupa Müzik Yarışması” ÇELLO dalında idi. 118 T
Yönetim Çevremizden, İstanbul Barboros Lions
Kulübümüzün önerdiği ve 23 yıldır bu konuda
hizmet veren Konsey Görevlimiz sayın Ln.Osman
Görmez’in başarılı çalışmaları ile yarışmaya katılan
EYLÜL - EKİM 2012 L I O N
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oldu. Türk Lion’ları bu ödül ile birkez daha coştular
ve gururlandılar. Yarışmacımız Tugay Cengiz’e ve
öneren Bursa Hisar Lions kulübümüze teşekkürler.
Sıra, Direktör adayımız Geçmiş Konsey Başkanımız
sayın Ln.Oya Sebük’ün takdimine gelmişti. Geçmiş
Uluslararası Direktörümüz sayın Ln. Nesim Levi’nin

yarışmacımız Dorukhan Doruk, bu yarışmada birinci
oldu.
Dorukhan Doruk, kapanış oturumunda ödülünü
Uluslararası Başkan Wayne A. Madden’den aldı.
3500 Euro’luk da ödülün sahibi olan Dorukhan
Doruk, Brüksel’de, Avrupa’nın başkentinde ve
Avrupa Senfoni Orkestrası eşliğinde, takriben 1500
katılımcı önünde, enstrümanını çaldı. Alkışlandı.
Türkiye’yi alkışlattı. Yarışmacımız Dorukhan Doruk’a,
İstanbul Barboros Lions Kulübümüze ve tabii ki
Konsey Görevlimiz Ln. Osman Görmez’e teşekkürler.

Başka bir yarışmacımız, 118 K Yönetim Çevremizden
Bursa Hisar Lions Kulübünün önerdiği Bursa Gazi
Anadolu lisesi öğrencisi Tugay Cengiz, “21.yüzyıl
gençlik elçileri proje yarışmasında” (Lions Young
Ambassador of the 21st Century), işitme engelliler
ile yaptığı “işitme engelliler için tiyatro çalışmaları”
projesi ile üçüncü oldu. Kapanış oturumunda
ödülünü Uluslararası Başkan Wayne A. Madden’den
alan Tugay Cengiz, 3500 Euro’luk ödülü’nde sahibi
20 L I O N EYLÜL - EKİM 2012

yaptığı mükemmel tanıtım sonrası kürsüye gelen
PCC Oya Sebük, tek kelime ile kusursuz, harika
bir sunum yaptı. Nitekim ayakta alkışlanan Oya
Sebük Konsey Başkanımız, bu performansı ile
seçileceği görevi için nekadar hazırlıklı olduğunu
herkese gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve
çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Başka bir gururumuz ise, Geçmiş Konsey

TURKEY

Başkanimiz Timur Erk’in Avrupa Forumu Advisor’i
olarak seçilmesidir. Kendisini kutluyoruz ve
başarılarının devamını diliyoruz.
Nihayet sıra, Avrupa Forumunun 59.sunun
yapılacağı İstanbul’un tanıtımına ve Avrupa Forum
bayrağını almaya gelmişti. Geçmiş Uluslararası
Direktörümüz sayın Ln.Hayri Ülgen, yaptığı
sunumla ve görsel olarak İstanbul’u tanıtması,
Foruma Türk damgasının vurulmasında pik
nokta oldu. Gerçekten Türk delegasyonu olarak
gururluyduk ve mutluyduk. Teşekkürler Geçmiş
Uluslararası Direktörüm. Özellikle Brüksel’deki
organizasyonu, çalışmalarınızı, sunumunuzu ve
görsel tanıtımınızı gördükten sonra, Türk Lion’ları
olarak başarılarımızın burada bitmeyeceğini
rahatlıkla söylemenin mümkün olduğuna
inanıyorum.

Değerli Lion’lar ve Leo’lar,
Tüm sivil toplum kuruluşlarının olduğu gibi,
muhakkak ki Lions’unda, tabii ki Türk Lions’unun da
bazı sorunları var. Lions, kuruluş ve yaşam amacının/
felsefesinin neresinde? Türk Lions’u şu anda doğru
bir yerde mi? Bunlar ve benzeri sorular sorularak
tartışılabilir. Yeter ki bunları tartışmalıyız da. Ancak
benim tartışmasız kabul ettiğim şey, Türk Lions’unun
Uluslararası Lions’un ön saflarında yer almış olduğu
ve yetiştirdiği hizmet aşıklarının küçümsenmeyecek
hizmetler yaptıklarıdır. Batı kültürünün değerlerinde
lider olmak, yönetimlerinde ön saflarda yer almak,
projelerini dünya çapında kabul ettirmek, bana
göre Türk Lions’unun başarısıdır. Aynı zamanda
Türkiye’nin olumlu tanıtımıdır.
Brüksel Avrupa Forumunda, Türk Lion’larının
hizmet ve tanıtım adına yaptıkları katkılar
için birkez daha teşekkür ediyor. İstanbul’da
gerçekleştireceğimiz 59.Avrupu Forumunda
başarılarımızın katlanarak devam etmesini diliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla
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1990-1991 Dönemi 118 - T Genel Yönetmeni

FERİDUN BİRKANDAN’ ı Kaybettik

Samim As / PCC

Ç

ok değerli Genel Yönetmen arkadaşım,
dostum Feridun BİRKANDAN’ ı 20. Ekim. 2012
günü kaybettik. 21.Ekim.2012 günü Bodrum’
da toprağa verildi.
1980 yılında başlayan dostluğumuz, gerek benim
ve gerekse O’nun Lıons’ ta aldığımız görev
dönemlerinde ve daha sonraki yıllarda sevgi ile
devam etti.
Sevgili eşi Bilge Lionesti. Karaköy Lioness
Kulübünün Kurucu Başkanlığını yaptı. (1985- 1986)
döneminde 118- T Lioness Ortak Başkanlığını dirayeti
ile başarılı bir şekilde tamamlamıştır.
Feridun BİRKANDAN, 20. Mart. 1927 tarihinde
İstanbulda doğdu. 1950 yılında Deniz Harp Okulunu
bitirerek Deniz subayı oldu. 1962 yılında Kıdemli
Yüzbaşı rütbesinde iken istifa ederek sivil çalışma
hayatına atıldı. Özel sektörde ve ilaç sanayiinde üst
dereceden emekli olduktan sonra kendi şirketini
kurarak ticaret yaptı.
1952 yılında Bilge kardeşimiz ile evlenen Feridun
BİRKANDAN, 1975 yılında Karaköy Lions Kulübü’
nün Kurucu üyesi olarak Lions’ a girdi ve hemen
Kulüp Amirliği görevini üstlendi.
(1980- 1981) döneminde Kulübünün Başkanlığında
bulundu. Kuralcı ve titiz çalışmaları dikkat çekince
(1981- 1982) District- 118 Genel Yönetmeni Maral
ÖZTEKİN döneminde 4. Bölge Başkanlığına ve
takiben (1982- 1983) 118- T Genel Yönetmeni
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Mehmet Ali İKİZER döneminde 8. Bölge
Başkanlığına atandı.
(1983- 1984) Dönemi 118- T Genel Yönetmeni
Çetin YILDIRIMAKIN’ in Kabinesinde ise Yönetim
Çevresi Sekreteri idi. (1984- 1985) döneminde ve
118-T Genel Yönetmenliğimde ise Yayın Kurulu
Başkanımız olarak beraber çalışmıştık. Aynı
zamanda bu dönemde ilk defa faaliyete geçen
Genel Yönetmenler Konseyi’ nin ve Konsey Başkanı
Çetin YILDIRIMAKIN’ m Konsey Sekreter ve Saymanı
görevlerini de üstlendi. Aynı zamanda ( LION)
Dergimizin ilk Editörü idi.
(1985- 1986) 118- T Genel Yönetmeni Kemal
GÜÇKAN’ in Kabinesinde Koordinatör olarak görev
yaparken Yönetim Çevresi Genel Kurulunda 4.
Genel Yönetmen yardımcı seçildi. (1986- 1987)
118- T Genel Yönetmeni Nesim LEVİ’ nin 4. yardımcı
iken Uluslararası Lions’ un aldığı bir kararla, Genel
Yönetmen Yardımcılıkları kaldırıldı, yerlerine
konulan (Genel Yönetmen Vekili) görevi (19871988) döneminden itibaren uygulamaya alındı.
Seçilmişbulunan yardımcıların sırası bozulmadı,
Kesim Başkanları olarak görev yaptılar ve nitekim
Feridun BİRKANDAN da (1989- 1990) 118- T Genel
Yönetmeni İnal AYDINOĞLU döneminde Genel
Yönetmen Vekili olarak görev yapmış ve hemen
ertesi yıl seçilmiş ve 1990- 1991 yılında 118- T
Yönetim Çevremizin Genel Yönetmeni olarak görev
yapmıştır.

TURKEY
Dönemini başarı ile tamamlayan Feridun
BİRKANDAN’ a (1990- 1991) Dönemi Uluslararası
Başkanı William L. “Bili” Biggs tarafından bir
tebrik mektubu ile % 100 Başarılı Genel Yönetmen
Sertifikası gönderilmiştir.
Dönem başında 85 Lions, 55 Lioness ve 27 Leo
olarak toplam 167 Kulübü mevcutken 7 Lions, 3
Lioness ve 5 leo Kulübünün Kuruluşuna izin vermiş
ve toplam Kulüp sayısı 182’ ye ulaşmıştır.
Dönemi sonunda 118- T Yönetim Çevresinin üye
sayısı, 3481 Lion, 2003 Liones ve 763 Leo olmak
üzere toplam 6247 ye ulaşmıştır.
Feridun BİRKANDAN, Lions tüzük ve
yönetmeliklerini iyi bilen ve çok iyi takip eden bir
arkadaşımızdı. Genel Yönetmenlik görevinden
sonra da Lions Tüzük değişikliklerinde her zamanki
düzenli ve ciddi kişiliği ile O’ nun bilgi ve çalışmasına
başvurulurdu.
Bodrum’ a yerleşmişlerdi. Bodrum Turgutreis
Kulübünün Kuruluşunu hazırladı. O’ nun Rehber
Lion’luğunda bu Kulübümüz, rahmetli Nilüfer
Gülcüoğlu’ nun Genel Yönetmenliğinde 1999- 2000
Döneminin son aylarında Kuruluşunu gerçekleştirdi.
Disiplinli ve verimli çalışması ile bir LIONS LİDERİ
olan Feridun BİRKANDAN’ a ben dahil Münip
Tarhan, Suat Ballar, Çetin Yıldırımakm ve Kemal
Güçkan, yazılı takdirleri ile övgülerini bildirmişlerdir.

Arşivimdeki eksik belgelerini göndermesini
istediğim günlerde, son yıllarda oturduğu Bodrum’
da bana Kargo ile bir paket gönderdi. Genel
Yönetmenliği dahil bütün rozetlerini, madalyalarını,
kendisine gelen tebrik mektuplarını, peçlerini
görünce şaşırdım.
Bana şöyle diyordu: “ Samim, bizim çocuğumuz yok,
bu belge ve hatıralar bizden sonra yok olup gider.
Halbuki bunları en iyi sen muhafaza edersin ve
arşivine alırsın” .
Bana gönderdiklerini, sırası ile düzenleyerek
güzel bir klasör oluşturdum. Daha sonra Kargo ile
Bodrumdaki adresine, görmesi için gönderdim.
Ancak Bodruma geldiğimde sizi ziyaret edip
emaneti geri alacağımı söyledim. Kısmet
olmadıgidip klasörü alamadım. Fakat O, vefatından
yirmi gün önce bana yine Kargo ile geri gönderdi.
Çok beğendiğini, dostlarına da gösterdiğini söyledi.
Feridun’ un bu asil davranışını ömrüm boyunca
unutmayacağım. Lions’ taki önemli görevinin
belgelerinin arşivimde saklanması konusundaki
arzusu ile huzura kavuştuğunu hissediyorum.
Genel Yönetmenlerimizden bir yıldız daha kaydı. Eşi
Bilge kardeşime taziyelerimi sunuyor ve sağlıklar
diliyorum.
İyiliksever İnsan timsali ve Atatürk İlkelerine
bağlı Feridun Birkandan kardeşime Ulu
Tanrımızdan rahmetler diliyorum. Ruhu aziz olsun.

Sağdan Sola: Nesim Levi, Ayhan Türemen, Samim As, İnal Aydınoğlu, Feridun Birkandan
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Türkiye Körler Vakfı ve Lion’lar El Ele
Şükrü Yurdakan / TKV. Yönetim Kurulu Başkanı

çalışmalarını yakından izlemek.
-İş ve meslek sahibi olup ta görme duyusunu
yitirenlere asıl işinde ya da ona yakın işlerde
çalışabilmesi için gerekli öğretim ve eğitim
olanakları tanımak. Okuma-Yazmayı öğretmek.
-Körlerin her türlü sorunları üzerinde kamu oyunu
aydınlatmak ve ilgisini sağlamak.
-Körlerin eğitim ve rehabilitasyonu ile ilgili olan
yayınlar yapmak ya da desteklemek.
-Körlerin ihtiyacı olan her türlü eğitim, öğretim ve
rehabilitasyon araçlarını kar gütmeden sağlayıp
satmak.
-Önlenmesi olanağı bulunan körlük olaylarına karşı
alınması gerekli her türlü tedbirler konusunda
ilgilileri uyarmak, göz sağlığı konusunda çalışmalar
yapmak.
BİZ KİMİZ?
ürkiye Körler Vakfı 1974 yılında Özel ve
Tüzel kişilerden oluşan aralarında Lionlar’ın
da bulunduğu kurucular tarafından,
göz nurunu korumak, körlerin eğitimini ve
rehabilitasyonunu,görme engelli çocukları,
gençleri, yurttaşları; saygın, onurlu, bağımsız
ve esenlikli yaşama hazırlamak için bir araya
gelmişlerdir.

NELER YAPTIK,
NELER YAPMAKTAYIZ?
Her yaştaki bireylerin körlükle ilgili sorunlarıyla
ilgilenen Vakfımız; Göz Nur’unu koruma, Görme
Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu, işyerlerine
yerleştirme (istihdam) ve iş yerlerinde verimli
hale getirilmeleri… gibi birçok konuda çalışmalar
gerçekleştirmiş ve bu alanlarda çalışmalarına
devam etmektedir.

Vakfımız bu amaçlara hizmet için bir araya
gelmiş Gönüllü bir kuruluştur.

Bilgisayar Kursları En Önemli Eğitim
Hizmetlerimizdendir

T

NE YAPARIZ?
-Öğretim ve eğitim ile rehabilitasyon merkezleri
kurmak ve verimli olarak çalışmaları için gerekli
her türlü tedbirleri almak .
-Yetişkin körleri, uygun süreli kurslarda
yeteneklerine göre işe alıştırmak ve yetiştirmek,
okuma, görenek ve davranış yönünden
yeteneklerini geliştirmek.
-İş ve meslek sahibi olup ta görme duyusunu
yitirenlere asıl işinde ya da ona yakın işlerde
çalışabilmesi için gerekli öğretim ve eğitim
olanakları tanımak.
-Yetenekleri olan yetişkin körlere el sanatlarını
öğretmek ve üretimlerini pazarlama çarelerini
aramak, sağlamak.
Çalışma yaşını geçmiş körlere evlerinde iş ve
öğretim yapabilmelerini sağlamak.
-Yetişkin körleri yasaların tanıdığı olanaklardan
da yararlanarak işe yerleştirmek ve bir süre
24 L I O N EYLÜL - EKİM 2012

Türkiye Körler Vakfı olarak açtığımız mesleki
eğitim programlarını kapsayan kurslarda bu
eğitimi vererek kardeşlerimize yardımcı olmaya ve
mesleki formasyon kazandırmaya çalışıyoruz.
Halen Vakfımızda;
Ankara, Ortadoğu,Esat ve Emek Lions kulüpleri

TURKEY
ortak LCIF projesi kapsamında Bilgisayar ve Büro
Yönetmenliği Kursu devam etmektedir.

Karşılıksız Rehabilitasyon Hizmetleri,
-Baston,Görme Engelli bireylerin hareketlilik ve
güvenliğini sağlar. Birey bununla yürümeyi,kişisel
gelişmeyi ve öz güvenini kazanmayı
öğrenmektedir. Bu amaçla satın alınan ve bağış
kabul edilen bastonları ihtiyacı olanlara veriyoruz

1946 yılında Avusturyalı Hanz Loranzen ve Alman
Sett Renidle tarafından, savaşta görme yetilerini
kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna
yardımcı olmak amacıyla icat edilmiş bir oyundur.
Oyun üçer kişilik iki takım arasında oynanmaktadır.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerimiz;
-Koro ve Müzik çalışmalarımız, enstruman
kurslarımız

Bu spor dalında milli takımımız geçen sene dünya
2. liğini kazanmıştır. Bu yıl da Londra’da yapılan
Paralimpik Olimpiyat oyunlarında madalya
almıştır.

-Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerimiz kapsamında
huzurevi, yaşlı bakım evleri ve çocuk yuvaları
ziyaret ve konserlerimizle görme engellilerimizle
birlikte çalışıyoruz,

Vakfımız üyeleri Sporcularımızla sıkı iletişim
içerisinde olup, onlara her zaman moral vermeye
çalışmışlardır.

-Goalball Görme Engellilerin oynadığı bir spor
dalıdır.

-Her yıl gelenekselleşen Görme Engelliler arası
Satranç Turnuvası sabırsızlıkla beklenen,büyük
heyecan, keyif veren, en önemlisi ödül töreni
izlenmeye değer şölen gibi yarışmadır.
“38 HİZMET İÇİN GÖNÜLLÜYÜZ, GÖNÜLLÜ
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
1974’ten günümüze değin “Hizmet
Ediyoruz” sloganıyla yürüdüğümüz bu yolda
sizleri,bizlerden daha az şanslı olan Görme
Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm
üretme projelerinizle katkı yapmaya davet
ediyoruz.
Şükrü Yurdakan TKV. Yönetim Kurulu Başkanı
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Afet Bir Ceza mı, Yoksa
İnsanlık Suçu mu?
K. Bora Yılmazyiğit

/ Y.Ç. Doğal Afetler Komite Başkanı

U

ygarlık düzeyinin artması, endüstrinin
gelişmesi ve aynı zamanda hızla artan
nüfus nedeniyle, insanlar yerleştikleri
alanlarda yaşam kalitesinin kontrolunu yavaş,
yavaş kaybetmeye başlamışlardır. Elbette nüfus
artışının sosyal ve siyasal birçok nedeni vardı. Sanayi
öncesinde tarım ve avcılıkta gerekli işgücü, savaşlar
için gerekli insan/köle gücü, ve hala kontrolunda
başarılı olunamayan üreme kontrolu nedeniyle
dünya nüfusu verimli topraklarda hızla artmıştır. Bu
artışlar başta Akdeniz Havzası olmak üzere Güney
ve Güney Doğu Asya bölgesi, Uzak Doğu ve Güney
Amerika’nın kuzey bölgelerinde olmuştur. Afrika ve
ekvator iklimleri ile kutup ve yakın kuşaklarda nüfus
artış oranı – şimdilik - bilinmektedir. Bu havzalar
aynı zamanda iklimin uygun olduğu alanlardı.
Yani tarımsal üretime ve ürün depolamaya uygun
olan bu bölgelerde servet de biriktirilebiliyordu.
Elbette, biriken bu servetin ve kaynaklarının
paylaşım talepleri de büyük savaşlara yol açıyordu.
Dolayısıyla savaş alet, teknik ve stratejileri de gelişti
ve ileri düzeylere ulaştı.
Paylaşımın yapıldığı heryerde felaketler de birbirini
izlemiştir. 14. yy da üç kıtaya yaılan Osmanlı
İmparatorluk topraklarında nüfus 18 milyon
civarındaydı. 19. yy ‘a geldiğimizde buna yakın
sayıda bir nüfusu yalnızca Anadolu toprakları
üzerinde olduğunu görüyoruz. Aaraştırmaların kısıtlı
olmasına karşın, 1844 yılında Anadolu toprakları
üzerinde yapılan nüfus sayımında 10 milyonu
erkek, 9 milyonu kadın olmak üzere 19 milyon insan
yaşıyordu. Ve bu nüfus verimli topraklara yığılmıştı.
Çünkü oralarda besin ve ticari hareket vardı.
Ancak aynı nüfus havzaları afetlere de açık
arazilerdi. Öncelikle, deprem kırıkları çevresinde
yüksek toprak sıkışması nedeniyle ısı ve enerji
yüksek, zemin sıvılaşması en üst seviyededir.
Dolayısıyla göreceli olarak daha verimli bir tarımsal
ortam vardır. Beslenme olgusunun karşılandığı
bu deprem ve sel bölgelerine toplanan insanlar
yerleşim yerlerini de aynı yerlere yapmıştı. Örneği
Erzincan Bizans döneminden beri durmadan
yıkılmış ancak verimli toprakları bırakamayan
insanlar aynı yerde 1000 yıl boyunca inatla
yerleşmeye devam etmişler ve etmektedirler
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(Tablo1). Ve Erzincan en büyük deprem zayiatı veren
yerlerden biri olmuştur. Oysa bugün bakıyoruz
ki Erzincan şehri 10-15 km daha ileri kaydırılarak
yerleştirilmiş olsalardı o insanlar depremlerde
ölmeyeceklerdi (Resim 1). Günümüzde bu konunun
farkına varılmıştır ancak bir kente yer değiştirmenin
bedelini bugün en somut şekliyle –yaşamaktagörmekteyiz.
TARİH
1045
1268
1458
1584
1859
1939

ŞİDDET
9
9
10
9
9
7.9

İNSAN KAYBI
?
15000
32000
15000
15000
33000

Tablo 1- Bizans döneminden bu yana Erzincan –
Erzurum depremlerinin bir bölümünün tarihsel
sıralaması.

Resim 1- Erzincan kenti haritanın ortasında görünen
ovadan bin yıl boyunca, sürekli yıkımlara karşın, tehlikeli
deprem alanından 10-15 Km. dahi kaymamıştır, ovadan
ayrılamamışlardır.

Yalnız ülkemizde değil Dünya’da da aynı örnekleri
görüyoruz. ABD ‘de San Fransisco, Meksika’da
başkent Meksiko City, Akdeniz’de Rodos, Mikonos
v.d. adaları, Uzak Doğu’da Tokyo, ve Polinezya
ada yerleşmeleri birkaç örnek. Bu ve benzeri
örneklerdeki kayıpların nedenleri araştırıldığında
karşımıza insan ve bilginin kullanımı sorununun
çıktığını görebiliriz. MAL VE İNSAN KAYIPLARININ
NEDENİ YİNE İNSAN HATASIDIR. DEPREM
ÖLDÜRMEZ HATALI YAPI ÖLDÜRÜR. Afetler
elbetteki depremden ibaret değildir ve aynı
zamanda insan eliyle de yaratılmaktadır. Bu nedenle
sınıflandırma yeniden ele alınmıştır (Tablo 2).

TURKEY
toplumu hertürlü felaketten korumak
için bilinçlendirmektir. Ana stratejiyi
Deprem
Sıcak Dalgası
Erozyon
Yangınlar
Maden Kazaları
kuran kamu, farkındalık yaratmada sivil
Heyelan
Soğuk Dalgası
Orman Yangınları Savaşlar
Biyolojik,
toplum kuruluşları önderlik yapmaktadır.
nükleer,
kimyasal
Öncelikle bilgi altyapısının geliştirilmesi
silahlar ve
esas alınmıştır. Örneğin İçişleri
kazalar
Kaya Düşmesi Kuraklık
Salgınlar
Terör saldırıları Sanayi kazaları
Bakanlığı terör konusunda farkındalık
Volkanik
Dolu
Böcek İstilası
Göçler
Ulaşım kazaları
yaratırken, terör eylemleri sonrasında
Patlamalar
Çamur
Hortum
sağlık hizmetlerinin nasıl yapılacağını
Akıntıları
da Sağlık Bakanlığı planlamakta.
Tsunami
Yıldırım
Kasırga
Yetim kalma olasılığı olan çocukları
Tayfun
terör ortamından uzaklaştırmanın
Sel
Siklonlar
çözümlerini de Çocuk Esirgeme Kurumu
Tornado
Tipi
ve Aile Bakanlığı geliştirmektedir. Veya
Çığ
Çevre Bakanlığı kimyasal kirletme
Aşırı Kar Yağışları
Asit Yağmurları
olasılığı olan bir boya fabrikasının
Sis
olası yangınlar karşısında iş güvenliği
Buzlanma
Hava Kirliliği
farkındalığını yerleştirme çabasındadır.
Orman yangınları
Uluslararası Lions’un bir vakfı olan LCIF
(Lions
Clubs
Intl. Foundation)’ in konuları bilindiği
Tablo 2- Afetlerin yeni anlayışla sınıflandırılması
gibi görme, afetler, gençlik, insani çabalar ve diğer
Yukarıda verilen örnekler ve olaylar uygarlık tarihi
boyunca insanlığın kayıplar ve kazançlar arasında ne
yardımlar üzerine dağılmıştır. Afetler konusunda
yaptığını göstermek açısından farkındalık yaratmaya
finansal destekleri anında sağlayan bir vakıftır. Şu
çalışmaktadır. Ancak bu farkındalık bilindiği gibi kamu
sıralarda ABD’deki fırtına ve sel sonrası yaraları
ve sivil toplum kuruluşlarının tarafından sağlanmaktadır.
sarmaktadır. LCIF son on yılda 88 milyon USD afet
Ülkemizde de bu kuruluşlar öncelikle deprem olmak
katkısında bulunmuştur. Ülkemizde ise en son Van
üzere afet , afet öncesi araştırma ve bilgilendirme
depremi için bir ilköğretim okulu yapımına destek
sistemleri çalışmalarında etkin rol oynamakta ve
vermiştir. Japonya depremi ve tsunami yıkımları,
yönetmektedirler. Bu kurumların bazılarını aşağıda
Joplin Kasırgası,Avusturalya’daki orman yangınları,
sıralanmıştır:
Haiti Depremi, Sichuan Depremi yardımları
Sivil Savunma Teşkilati,
unutulmaz desteklerdir. Bu afet ortamlarında
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),
Lion’lar gerçek arkadaşlıkları görmüş, yeni
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB),
hayatların yaratılmasına neden olmuş ve yıkıntılar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),
arasında kalmakta olan insanlara umut sağlayarak
Türk Kızılayı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
geleceklerinin yaşamasını sağlamışlardır.
(TÜBİTAK-MAM), Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik
Afetler karşısında temelde yapılması gereken şey:
Birliği (TUJJB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları
İnsan yaşamı başta olmak üzere, insanın sahip
Birliği (TMMOB)Türkiye Deprem Vakfı (İTÜ girişimi),
olduğu değerlerin afetler karşısında yok olmaması
Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD)
için afet öncesi bilinçlendirmenin ve farkındalığın
Deprem Danışma Kurulu
sağlanmasıdır. Böyle bir gayretin sarfedilmesiyle,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
afet sonrası yıpranmanın en aza indirgenmesi
ve Deprem Araştırma Entitüsü
sağlanacaktır.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM İstanbul),
Arama Kurtarma Derneği (AKUT),
Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu (AKDF
Yalova merkezli ) Edirne- EDAK ; Aydın - UMUT;
Yalova - K 77 ; Gönen- GÖNDAK; Alanya- DAD
Dernekleri birliği).
Bu listedeki ve daha sayamadığımız kurum ve
kuruluşların, elbette en başta, karar verici olarak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet örgütü vardır. Bu
kurumlar ise devletin yönlendirmesinde hedefler,
stratejiler ve eylem planlamaları yaparlar. Amaç
JEOLOJİK AFETLER

KLİMATİK
AFETLER

BİYOLOJİK
AFETLER

SOSYAL
AFETLER

TEKNOLOJİK
AFETLER
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Gençliğin Harekete
Geçirilmesi
Nursen Çelikel / Danışman, Yeni Kulüpler Koordinasyonu
Leo Kulüp Advisor - Elmadağ Lions Kulübü

N

isan 2012 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde
okuyan bir grup genç ile tanıştık. Sosyal
sorumluluk projelerine ilgi duyuyorlardı. Lions
hakkında fazla fikirleri yoktu.
Onlara insanlara karşılıksız hizmet etmenin anlamını
ve Lions’u anlattık. Mayıs ayında Önce Çocuklar
komitesinin hazırladığı bir şenliğe davet ettik. Lion
ve Leo’lar ile tanışmalarını sağladık.
Temmuz ayında söylemlerimizden çok
etkilendiklerini ve neler yapabileceklerini sordular.

29-30-31 Ağustos tarihlerinde gençler yoğun bir
tempo ile çalıştılar. 8 kişi ile başlattıkları bu çalışma
çığ gibi büyüdü. Facebook guruplarında yaptıkları
çağrı ile zaman zaman 30 kişi 40 kişi oldular. Bir
gurup boya yapar iken diğerleri yuva çocukları ile
resim yaptı, oyunlar oynadı.
200 metre karelik bir duvarı resimlediler. Okul
bahçesine bir satranç alanı ve oyun alanı hazırladılar.
Elmadağ Lions Kulübü olarak 750 TL tutarında boya,
fırça ve diğer gerekli malzemeleri temin ettik. Lion
Nursen Çelikel her gün onlarla birkaç saati birlikte
geçirdi. Eksik malzemeleri tamamladı.
Onlar artık Elmadağ-Yeditepe Leo Kulübü olarak
aramıza katıldılar. Pinlerini Uluslararası Başkan W.
Madden 10.10.2012 de Avrupa Leo Lions Kulübü’nün
aylık toplantısına katıldığı zaman taktı.

Birlikte yaptığımız bir toplantı sonucu, onlara çocuk
yuvalarını ziyaret etmelerini ve neler yapabilecekleri
ile ilgili bir proje hazırlamalarını, gerekli sponsorluğu
Elmadağ Lions Kulübü olarak yapabileceğimizi
söyledik.
Ağustos ayında Küçükyalı Çocuk Yuvası ile görüşüp
Yuva Müdürü’nün isteği doğrultusunda bahçe
duvarlarının boyanması ile ilgili bir proje hazırladılar.
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Onları kucaklıyor, aramızda olmalarından derin bir
mutluluk duyuyoruz.

TURKEY

Elif’in Sınırsız
Dünyası
Diana Kamparosyan

/ Elmadağ Lions Kulübü Başkanı

E

lmadağ Lions Kulübümüz, 2012 Yaz ayında
burslu öğrencimiz Elif Köslü’ye farklı bir destek
sundu.
Kulüp yıllardır kendisine burs verdiğimiz öğrencimiz
Kocaeli Üniversitesinin başarılı bir öğrencisi idi. Bir
gün bize yurtdışında gönüllü bir çalışma grubuna
katılmak istediğini fakat olanak bulamadığını ifade
etti.

Kendisine yol parası ve cep harçlığından ibaret olan
desteği sağlamaya karar verdik ve değerli Lions
dostlarından yardım istedik. Bu serüvenin kişilik ve
beceri gelişimi için çok yaralı olacağına inanmıştık.
Elif Sırbistan’dan döndükten sonra bize bir mektup
yazdı. Mektubunda şöyle diyordu: “Sırbistan’da
olmak bana birçok deneyim kazandırdı ve
İngilizcemi geliştirdi. Altı hafta boyunca sadece
İngilizce konuştum Dünyanın birçok yerinden
arkadaşım oldu. Bu benim için mükemmeldi.
Çalışmaktan, yeni kültürler tanımaktan
vazgeçmeyeceğim. Bunu seviyorum.

Sırbistan’daki çalışma grubunun dili İngilizce idi.
Buradaki üç haftalık süreç içinde, yaşıtı gençlerle
yapacağı gönüllü ekip çalışmasının kendisine
kazandıracağı birçok beceri olacaktı. Özgüveni
artacak, arkadaşlıklar kuracak, İngilizceyi
kullanmada esneklik kazanacaktı. Mutlu olacaktı.

Ve yardımları için, Uçak biletimi karşılayan Sn.
Tolga Özbabacan ve Şirketine, Elmadağ Lions
Kulübüne teşekkür etmek istiyorum
Teşekkürler LİONS... “

EYLÜL - EKİM 2012 L I O N

29

TURKEY

Bir Kitap, Bir Hayat
Meral Silahtaroğlu

L

/ AYKÜ, Uluslararası Hizmetler
118-T Yönetim Çevresi

ion’lar herkesin hayatında farklılık yaratabilir.
İsterlerse bir yemek kitabını mucizeye
dönüştürebilirler.

İngiltere, Londra’da bir grup İngiliz ve Türk profesör,
bir araya geldiler ve Editör Sally Mustoe tarafından
derlenen, “Turkish Cookery” adı altında Türk yemek
sanatının inceliğini anlatan bir yemek kitabını
2006’da bastırdılar.
Bu kitabın satışından gelen gelir, Türkiye’deki
depremden etkilenmiş çocukların eğitimini
desteklemek için kullanılacaktı.
Uzun yıllar Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Surrey
Universitesi’nin Mukayeseli Edebiyat Profesörü
olarak çalışan Belma Baskett Hanım Türkiye’den
bir Lion’u, Meral Silahtaroğlu’nu aradı ve projeden
söz etti. Yardım talebinde bulundu. Koşul olarak,
depremde babasız kalmış bir genç, tercihen kız
öğrenci aranıyordu. Arayış, 118-K dönem Genel
Yönetmeni Lion Mehmet Yaman’ın, deprem
felaketinde kaybettikleri üyeleri Lion Uğur Salman’ın
kızı ve eşinin adresini bildirmesi ile son buldu.

Kitabın geliri Türk Lions Vakfı kanalı ile Bebek
Aşiyan Lions Kulübü tarafından üç yıl süresince aylık
burslar halinde Merhum Lion Uğur Salman’ın kızı
Görsen Salman’a aktarıldı.
Görsen Salman başarı ile okulu bitirdi.
Dönem Genel Yönetmeni Metin Yılmaz aracılığı ile
Maret’de staja kabul edildi.
Bir sonraki yıl yüksek lisans eğitimine başladı.
Lion Meral Silahtaroğlu’nun referansı ile Bandırma
Banvit firmasında işe başladı ve iki yıl çalıştı.
25 Ağustos 2012 de ise sınıf arkadaşı Fırat ile
hayatlarını birleştirmeye karar verdiler.
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Görsen, hayatının akışını değiştiren üç insanı
unutmadı ve düğününe davet etti. 2008-2012 yılları
arasında hiç yüz yüze gelmediği üç insan düğünün
onur konukları olacaktı.
Sanıyorum bugüne dek bundan daha yüce bir
duygu yaşamadık. Lion Mehmet Yaman, Prof.
Belma Baskett ve ben, Lion Meral Silahtaroğlu
mutluluğu bu kadar derinden ilk defa yaşadık.
Türk örf ve adetlerine göre gelin ve damada
evlilik hediyelerimizi yaptık ve düğünde kızımızın
mutluluğunu paylaşarak oynadık.
Bunca yıl boyunca sarf edilen emeklerimizin manevi
hazzı bizim ödülümüzdü şüphesiz.
Ama bundan daha büyük bir ödüle sahip olmak
da kısmet oldu bizlere. İstanbul’a geldikten sonra
aldığım bir telefon en büyük ödül oldu.
Telefonun diğer ucundaki Görsen Salman Öztürk
duygularını şöyle dile getiriyordu: “Düğünde baba
ailemden hiç kimse yoktu. O masada üçünüze
baktıkça hep babamı gördüm”
Lion Uğur Salman’ı Lion’lar kızının düğününde
adeta yeniden yaşatmışlar, kızını ve eşini yalnız
bırakmamışlardı, bırakmamıştık.
Gördüğünüz gibi Lion’lar bazen de diğer Lion’lar
için veya diğer Lion kardeşlerimizin aileleri için umut
ışığı olabilirler. Bir Lion olarak, Kocaeli depreminde
kaybettiğimiz Lion Uğur Salman’ı ve oğlu Görkem’i
rahmetle anıyorum. Eşi Sevgi Salman’ı ve güzel kızı
Görsen Salman Öztürk’ü her zaman en yakınlarım
kadar aziz bileceğime bir Lion olarak gururla söz
veriyorum.

TURKEY

SAĞLIK KÖŞESİ

ŞİİR KÖŞESİ

Jale Eren

Jale Eren

/ 118 E Kan ve Organ bağışı Kom. Bşk.

/ 118 E Kan ve Organ bağışı Kom. Bşk.

KAN VE ORGAN BAĞIŞI

YEDİ BEYAZ GÜVERCİN

Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi özgür
iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını
ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde
kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını
aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ
bağışında bulunabilir.

Yedi asır önce

Kan bağışı ise gönüllü ve kan bağışına uygun
bir bağışçıdan, çeşitli kan ürünleri elde etmek
amacıyla kan merkezleri tarafından kan
alınmasıdır.Sağlık bakanlığı, Kızılay, S.S.K. ve
Üniversite hastanelerine bağlı bir çok kan
merkezi bulunmakta. 18- 65 yaş arası vücut
ağırlığı 50 kg’ın üzerinde sağlıklı kişiler kan bağışı
yapabilirler. Ve bir çok faydaları var.

Kuşları temaşa eden yedi adamdan biri

Kandaki yağ oranını düşürüyor. Verilen
kanın yerine anında genç hücreler dolaşıma
katıldığı için bağışçı dinç ve canlı oluyor
Kalp krizi ihtimalini % 90 azaltıyor Bağışçı
her kan verdiğinde tarama yapıldığından
ücretsiz taramadan geçiyor. Ayrıca size verdiği
manevi duygu ölçüsüzdür. Ancak kan bağışı
oranı genel nüfusa orantılandığında % 1 ler
civarında, organ bağışı ise 2007 Türkiye geneli
rakamlarına göre organ bağış kartı alan sayısı
51.000 (İst.35.200) Kadavra donör sayısı 245
(milyonda 3 kişi ) Genel olarak hem kan, hem
de organ bağışının önündeki engellerin neler
olduğunu araştırdığımızda bilgi eksikliği ve
toplumsal duyarsızlık dikkatimizi çekmekte.
Toplum bilinçlendikçe konuya yaklaşımın daha
pozitif hale geleceğine, biz Lion larında gereken
duyarlılığı göstereceğine inanıyorum.

Karlarla kaplı

Toprak olma, can ol

Buğday nasıl filizini sürer de

Ruhun gülümsesin sana yukarıdan heyecanla

Çıkarsa toprağın üstüne

Bir zamanlar emanet aldığı bedenine

Güzelim kızıl elleriyle

Tanrıyla buluştuğu o mutlu günde
Yaşasın bir çok insanın can-ı gönlünde
Yaşasın can olsun o kutlu günde ..

Derin bir vadiden
Yedi beyaz güvercin havalanır
Ve karlarla kaplı
Yüce bir dağın doruğuna doğru kanat çırparlar.
‘’Ben yedinci güvercinin kanadında
Siyah bir nokta görüyorum’’
Der.
Bu gün
O vadide yaşayan insanlar
Evvel zaman içinde
Bir dağın doruğuna doğru havalanan
Yedi siyah güvercini anlatıp dururlar.
HALİL CİBRAN

BUĞDAYIN TÜRKÜSÜ
Halkım ben, parmakla sayılmayan
Sesimde pırıl pırıl bir güç var
Karanlıkta boy atmaya
Sessizliği aşmaya yarayan
Ölü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa
Tohuma dururlar yeniden
Ve halk, toprağa gömülü
Tohuma durur bir yerde

Sessizliği burgu gibi deler de
Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde
PABLO NERUDA

Bırakacağımız en büyük miras hayatta iken
yapacağımız organ bağışıdır.
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DİKMEN LİONS
ÇALIŞIYOR
Abidin Erol / 118-U Dikmen Lions Kulübü Başkanı

Genel Yönetmenimizin program ve hedeflediği
hizmetler, Lions hizmet anlayışı çerçevesinde
Dikmen Lions Kulübümüz çalışmalarına büyük bir
katılım ve coşkuyla devam etmektedir.
Özellikle Göz Eşeli çalışmalarında çoğunluğu, köy ve
belde olmak üzere 18 okula ulaşılmış, şu ana kadar
1000’e yakın öğrenci taranmış çok çarpıcı sonuçlar
alınmaya başlanmıştır. Dönem sonuna kadar bu
sayının 3000’e ulaşması hedeflenmektedir.
Beynam Karaali Köyü yatılı bölge ilk okulunda
kimsesiz, bölünmüş ve çok yoksul aile çocuklarını
görmezden gelmemiz mümkün mü?
Çoçuklarımızla spor malzemelerini paylaştık,
penaltı, halat çekme yarışmaları düzenledik mangal
yakıp tüm öğrenci ve öğretmenlerle birlikte öğle
yemeğimizi yedik.
Lions Hizmet ve Dünya Görme Günü etkinliklerinde
görme engelli vatandaşlarımızı unutamazdık. Onlara
ihtiyaç duydukları bastonları ve Türkiye Körler
Vakfına çok amaçlı yazıcı bağışımızı gerçekleştirdik.
19. kez düzenlediğimiz kulüp üyelerimiz ve
misafirlerle birlikte 127 kişinin katıldığı Alanya
Kastalia Otel’deki gezimizde Cumhuriyet bayramını
coşkuyla kutladık. Bir anlamdada bu gezimizde
Kurucu Başkanımız “İbrahim Ertrak” adına
oluşturduğumuz eğitim fonuna kaynak yarattık.

Alanya Kastalia Oteli

Karaali yatılı bölge okulundadaki penaltı yarışmasından
Karaali yatılı bölge okulunda öğrencilerimizle
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Körler Vakfına Beyaz Baston ve Yazıcı hediye ettik.

TURKEY

Ankara ULUS Lions Kulübü 40. Yılında
Kenan Örnek / 118-U Ankara Ulus Lions Kulübü Başkanı
Lion eşleri ve Almanyalı Lionlar

A

nkara ULUS Lions Kulübü 40. Yıl
dönümünü Kutladığı Devir Teslim Töreninde
Almanya HAMELN Lions Kulübü üyelerini
misafir etmenin mutluluğunu yaşadı.
Hameln Pyrmont Valiliği Uyum Müdürü olan Ln.
Dr. Feyzullah Gökdemir üyesi olduğu Hameln Lions
Kulübünün İçlerinde birçok bilim adamının,
sanayicinin, ekonomistin yer aldığı üyelerini
Ankara’ya getirerek buradaki Türk Lion’ları ile
tanıştırdı. Cuma günü gelen konuklar ile güzel bir
akşam geçirdikten sonra Cumartesi günü sabah
Anıtkabir gezisi ile başlayan programı Panoramik
Şehir Turu, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi Gezisi ve Kocatepe Camii ziyaretleri takip
etti. Gece Ankara Ulus Lions Kulübünün Devir Teslim
ve 40. Kuruluş yıldönümü Törenine katılan konuklar
pazar kahvaltısından sonra mutlu olarak ülkelerine
döndüler.

ve bundan çok büyük mutluluk duyduklarını
dile getirdiler.
Hameln Lions Kulübü üyelerine 2. Bölge Başkanı Ln.
Babür GÜNDÜZ ve Eşi, 1.Kesim Başkanı Ln. Zehra
GÜROL, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Ln. Ender
SAKİNTUNA, Geçmiş Dönem Konsey Başkanı
Ln. Seyfettin DEMİRALP ve Eşi, Genel Yönetmen
Ln. Hüsamettin OCAK ve pek çok saygın konuk
katılarak eşlik ettiler.

Kesim Başkanı Sn. Ln. Zehra GÜROL’un yönettiği
tören de İçlerinde ilk kez Türkiye’ye gelenlerin
olduğu konuklar, davet için teşekkür ederek
başladıkları konuşmaya bu gezi ile Türkleri ve Türk
Lionsunu daha iyi tanıma fırsatını bulduklarını
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Angora Lions Bayram Öncesi Düş Çocukları İle
Tanışmanın Heyecanını Yaşadı
Hikmet Barutçu / 118-U Ankara Angora Lions Kulübü Başkanı

H

enüz yeni kurulmuş, daha kuruluşunun 1.yılını
tamamlamamış Angora Lions Kulübü 20
Ekim Cumartesi günü Kurban Bayramı öncesi
Armada Alış Veriş Merkezinde Düş Çocukları ile
beraber olarak başarılı bir aktivite gerçekleştirmiştir.
Bir Lions-Leo ortak projesi olan ve bu yıl sayıları 14’ü
bulan ve aralarında Aldivak şeker çocuklarının da
bulunduğu Düş Çocukları ile bir araya gelen Kulüp
üyeleri onları tanıma fırsatı bulmuştur.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocuklara takdim
edilen giyisi ve çikolatalar ile bayramlaşmaya
da vesile olan bu buluşmada duygu dolu anlar
yaşanmıştır.
Öncelikli hedefi “gençlerin eğitim ve sosyal
gelişimlerini”
desteklemek olan bu projedeki gençler Kulüp
üyelerini bir hayli etkilemiştir.
Yapılan sohbetlerde görüldü ki; Düş Çocuklarımız
pırıl pırıl, son derece çalışkan ve gelecek hedefleri
şimdiden belli olan çocuklar.

İngilizce öğretmeni olan bir üyeleri, destek ihyacı
duydukları İngilizce konusunda onlara ders
vermeyi teklif etti. Restaurant sahibi bir üyeleri,
ahçı olmayı hedefleyen bir çocuğumuza iş yerinde
staj imkanı tanıdı. Diğer Kulüp üyeleri de imkanları
doğrultusunda gerek eğitimlerinde ve gerekse
gelecek planlarında onlara destek olmaya “koçluk
yapmaya” hazır olduklarını ifade ettiler.
Kulüp üyeleri gördüler ki ailelerine kadar
uzanabilecek yardım edilmesi gereken pek çok konu
var.
Gelecekte kendimizi emanet edeceğimiz
gençlerimizin değerli bir parçası olan Düş
Çocuklarına yardımcı olmaya çalışırken, Kulüp
üyeleri de lion olmanın mutluluğunu bir kez
yaşadılar.
Bu güzel günde başta Genel Yönetmenimiz
Ln.erdem Baylan olmak üzere pek çok lions da
da Angora Kulübünün yanında olarak desteklerini
esirgemediler.
“Sevgiyle elele verip, iyilikleri paylaşalım”
“Yarınlar çocuklarına gereken önemi veren ulusların
olacaktır” Kemal ATATÜRK
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“1 Ekim Dünya Çocuk Günü” Kutlama
Aktivitesi
Banu Ayral / 118-U Ankara Yüzüncüyıl Lions Kulübü Başkanı

Lion’lar Dünya Lions Hizmet Gününde
Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya
Geldiler
Bahar ERKAN / BPR İletişim Danışmanlığı

BURSA- Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri,
8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle Barış
ve Horizons Lions Kulübü üyelerinin organize ettiği
Türk Sanat Müziği konseriyle keyifli anlar yaşadı.
Huzurevinden dışarıya çıkamayan yaşlıları biraz
olsun mutlu etmek isteyen Barış ve Horizons Lions
Kulübü üyeleri ekim ayında doğum günü olan
yaşlıları da unutmadı. Yüzlerindeki gülümsemeyi
eksik etmeyen yaşlılar, kulüp üyeleriyle birlikte
pastalarını kestiler, sanat müziğinin sevilen eserlerini
seslendirdiler.
“1 Ekim Dünya Çocuk Günü” kutlama etkinlikleri
çerçevesinde, 2 Ekim Salı günü Yüzüncüyıl Lions
Kulüp üyeleri ve Lion dostu konuklar, Mamak Selçuklu İlköğretim Okulu bünyesinde mevcut 4
Ana sınıfının öğrencilerine çeşitli ikramlar eşliğinde,
oyuncaklar, boyama kitapları ve boyalar götürmüş,
bu hediyeler sınıflar tek tek gezilerek çocuklara
verilmiş, onların mutluluğuna ortak olunarak keyifli
bir gün geçirilmiştir.

Lion’lar’la mutlu dakikalar yaşayan huzurevi
sakinlerinin en genci, 58 en yaşlısı ise 88 yaşında.
Gönül yaşı 18 olan huzurevi sakinlerinin tek dileği
ise biraz ilgi. Yüzlerindeki çizgilerin her birinin farklı
bir anlam taşıdığı 83 kadın ve 182 erkekten oluşan
huzurevi sakinleri, her ayın son perşembe günü
yapılan doğum günlerinde farklı yüzler görmeyi
arzuluyor.

Ayrıca, Göz Eşeli ile birlikte Barış posteri ve
Kompozisyon yarışmasına katılım belgeleri de
yetkililere teslim edilmiştir.
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Meme Kanserinde Erken Teşhis
Önemli

İhtiyaç Sahibi Engellileri Tekerlekli
Sandalyeye Kavuşturabiliriz

Nagehan Akdemir / Bursa-Koza Lions Kulübü Başkanı

Zernur Meriç / Bursa Nilüfer Lions Kulübü Başkanı

BURSA- Koza Lions Kulübü üyeleri, Ekim ayının
Meme Kanseri Bilinçlendirme ayı olması nedeniyle
Hayat Hastanesi Meme Kliniği Direktörü Op. Dr. Adil
Aydemir’den “Meme Kanseri ve Tedavisi” konulu
brifing aldı.
Bursa Koza Lions Kulübü’nün Altınceylan’da
gerçekleştirdiği etkinliğe konuşmacı olarak katılan
Op. Dr. Adil Aydemir, meme kanserinde erken tanı
için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler
verdi.
Tüm kadınların kendilerindeki risk faktörlerini
bilmesi, kendi kendine meme muayenesi yapması
ve 20 yaş sonrası doktorlarının belirlediği düzenli
aralıklarla kontrole gitmesi gerektiğini belirten
Aydemir, konuşmasında bu yolla erken tanının da
mümkün olabileceğini vurguladı.
Her kitle kanser değildir
Meme ya da koltuk altında ele gelen kitle, meme
başında çöküntü, geçmeyen yara, kendiliğinden
gelen akıntılar, meme cildinde bombeleşme,
kızarıklık ve geçmeyen yaraların, noktasal ağrıların
meme kanserinin belirtileri olabileceğini söyleyen
Aydemir, bu şikayetlerin her zaman kanser teşhisi ile
sonuçlanacağı anlamına gelmediğini de vurguladı.
Dr. Aydemir, yeni tedavi metotlarıyla çoğu zaman
memenin korunabildiğini, kol şişme riskinin
azaltılabildiğini ifade ederek memenin korunamadığı
zamanlarda ise plastik cerrahi de dahil olmak
üzere birçok teknikle tekrar meme yapılabileceğini
belirterek konuşmasına son verdi.
Farkındalık yaratılmalı
Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla planlanan
seminerde söz alan Koza Lions Kulübü Başkanı
Nagehan Akdemir; tüm kadınları, meme kanserinin
erken tanısı konusunda daha bilinçli davranmaya
etti.

Hepimiz neredeyse her gün, büfelerden
bakkallardan bir küçük pet şişe alıyor ve suyu
içtikten sonra şişeyi çöpe atıyoruz. Bu attığımız
şişelerin kapakları bizim için önemsiz bir detay olsa
da, o küçük detaylar birilerinin hayatını değiştirebilir.
Bu projemiz ile hem çevreye duyarlı olmayı hem
de engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Bu pet şişelerin kapaklarını geri
dönüşüme kazandırarak, ihtiyaç sahibi engellileri
tekerlekli sandalyeye kavuşturabiliriz.
Bu kapakları toplamada sorumluluğu öncelikle
çocuklarımıza veriyoruz. Bu şekilde çocuklarımıza
sorumluluğu vererek hayatta karşılaşılan negatif
durumları nasıl pozitife dönüştürebiliriz, merhametli
olmak, farkındalık, özgüvenli lider bireyler olarak
başkalarına nasıl örnek olunur, çevre duyarlılığı
konularında gelişmelerini de sağlamayı hedefliyoruz.
Tabi bizlerde bu kapakları toplamak için evlerimizde,
iş yerlerimizde, çevremizde mümkün olduğunca
çok çalışacağız. Topladığımız bu kapakları Bursa
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyine teslim
edeceğiz. Bugün 1 Ekim Dünya Çocuk Günü.
Projemizin böyle bir günde ve çocuklarımızla
başlaması bizim için mutluluk kaynağıdır.
Çocuklarımızın özverili çalışacaklarına ve başarıya
ulaşacaklarına eminiz. Onlara şimdiden böyle bir
sorumluluk alma cesaretini gösterdikleri için çok
teşekkür ediyoruz.
Ayrıca Nilüfer Lions Kulübünün bir toplantısında
kampanyaya katılarak kapak toplamamıza yardımcı
olan çocuklarımızı davet edip projenin amacına
ulaşmasının sonuçlarını değerlendireceğiz.
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TURKEY
08. Ekim Dünya Lions Hizmet
Gününde Kan Bağışında Bulunduk
Bursa Horizons Lions Kulübü

08. Ekim dünya lions hizmet gününde
BURSA HORIZONS L.K.—BURSA
OSMANGAZİ L.K.—BURSA MERİNOS
L.K.—BURSA NİLÜFER L.K.—BURDA
KARAGÖZ L.K.—BURSA İPEK L.K.—
BURSA MARMARA L.K.—BURSA
ULUDAĞ L.K. olarak kanbağışında
bulunduk.

BURSA-Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri,
8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle Barış
ve Horizons Lions Kulübü üyelerinin organize ettiği
Türk Sanat Müziği konseriyle keyifli anlar yaşadı.

Antakya Kışlasaray
Lions Kulübü ile
Antakya Kışlasaray Leo
Kulübü üyeleri 30 Ekim
günü Antakya Sveyka
Restaurant’ta 29 Ekim
kokteyli düzenlediler.
Şölen Mıstıkoğlu / Antakya Kışlasaray

Lions Kulübü Başkanı

Organizasyona Antakya Belediye Başkan Vekili
ve eşi katıldılar. 2 saat süren kokteyl 10. Yıl Marşı
ile son buldu. Daha öncesinde Lions kulüp başkanı
Figen Altunlu ile Leo kulüp başkanı Nil Şeref kısa
bir konuşma yaptılar. Bilginize sunulur. Sevgi ve
saygılarımla.

Huzurevinden dışarıya çıkamayan yaşlıları biraz
olsun mutlu etmek isteyen Barış ve Horizons Lions
Kulübü üyeleri ekim ayında doğum günü olan
yaşlıları da unutmadı. Yüzlerindeki gülümsemeyi
eksik etmeyen yaşlılar, kulüp üyeleriyle birlikte
pastalarını kestiler, sanat müziğinin sevilen eserlerini
seslendirdiler.
Lion’lar’la mutlu dakikalar yaşayan huzurevi
sakinlerinin en genci, 58 en yaşlısı ise 88 yaşında.
Gönül yaşı 18 olan huzurevi sakinlerinin tek dileği
ise biraz ilgi. Yüzlerinde çizgilerin her birinin farklı
bir anlam taşıdığı 83 kadın ve 182 erkekten oluşan
huzurevi sakinleri, her ayın son perşembe günü
yapılan doğum günlerinde farklı yüzler görmeyi
arzuluyor.
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Lion’lar Van’da bir okul açarak
bin hapishane kapattılar

2

Figen Mercanoğlu / 118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

6 Haziran 2012'de Lion’lar Van'da bir okul
açarak bin hapishane kapattılar. Ve bizler
biliyorduk ki "

"Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliği" idi.
Okulumuzun yapımı aşamasında yöre halkı ve
çocuklarımızla paylaştığımız sevgiyi, dostluğu
sürdürme, ve sürekliliğini sağlamak kararı ile açılışın
ardından Van'dan ayrıldık.
Yavrularımızın belki de şimdiye kadar hiç
yaşamadıkları DÜNYA ÇOCUKLAR GÜNÜ sevincini
,onlara yaşatmak üzere 1 Ekim de Ankara Çayyolu
Lions Kulübü olarak Van'a giderek bu kararımızı
gerçekleştirdik.
"Sevgiyle Elele Verip, İyilikleri Paylaşalım" sloganının
bu ortamı anlatabilmek için hazırlandığını bile
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Van Edremit Lions İlköğretim Okulu Dünya çoçuk günü kutlamaları

TURKEY
düşündüm bir an. İşte o an anlatılmaz yaşanırdı,
yaşanılanlar ise, çocukların minik ellerinden tutunca
yüreğimizin ısındığını hissetmemizdi. Hayatında ilk
defa palyaço eşliğinde şenlik havasıyla yardımlara
kavuşan minik eller bizi bırakmak istemediler.

olarak başladığımız andan itibaren Lion’lar'la birleşip
çığ haline geldiğimizi görmek başkan olarak beni
çok duygulandırdı.

Biz, o ellerden sevgi aldık ve avuçlarına birer TÜRK
BAYRAĞI bıraktık. Bizi sevdikleri gibi ülkelerini
severek büyüsünler diye.

Büyük gayretlerle yaptığımız,birlikte başardığımız,
Van Edremit Lions İlköğretim ve Anaokulumuza,
Ankara Çayyolu Lions Kulübü olarak götürdüğümüz,
öğrencilerimiz ve yöre halkını sevince boğan
hizmetten dolayı duyduğumuz gurur büyüktür.

Mutluluklarını, Lion'lara iletmek üzere söz vererek
içimiz rahat geri döndük. Kıyıcak Köyünden,Van
Edremit Lions ilköğretim Okulu çocuklarının sıcacık
ellerini ve yüreklerini getirdik sizlere....

Bu kıvılcımın, büyüyerek hizmet alevine doğru
dönüşmesi, bazı kulüplerimizin yöreye ihtiyaç
duyulan hizmetleri göndermeye başlamasına vesile
olması da birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir.

Ankara Çayyolu Lions Kulübü üyeleriyle kar tanesi

Sevgili Lion kardeşlerim, bu gurur hepimizin.

Van Edremit Lions İlköğretim Okulu Dünya çoçuk günü kutlamaları

Köyümüze Türk Bayrağı dağıttık
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Van’dan Bir Öğretmenin Duyguları
Figen Mercanoğlu / 118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

Karl Marx’ ın çok anlamlı bulduğum bir sözünün gerçek olduğuna şahit oldum Van’ ınKıyıcak
Köyünde tanıştığım Ankara ÇayyoluLions Kulübü başkanı Figen Mercanoğlu ve üyeleri ile.
“Ne kadar azsan, yaşamını ne kadar az görkemli kurmuşsan o kadar çoksun demektir ve
görkemli yaşamın da o denli büyüktür.” Kendileriyle tanışmadan evvel emeklerini, yaptıklarını,
çabalarını, duyarlılıklarını çok dinlemiş, doğrusu çok da merak etmiştim çocuklarımıza umut,
öğretmenlerimize destek olan bu güzel insanları. Tanışınca kendileri hakkında anlatılanların çok
daha ötesinde olduklarını gördüm.

İYİ Kİ VARSINIZ dedim yaptırdıkları Kıyıcak İlköğretim Okulunu ve iç donanımını görünce… Okul
binasını yaptırmakla yetinmemişler, ana sınıfı malzemelerinden tutun da sınıf donanımlarına,
müdür odasından öğretmenler odasına, bahçe düzenlemesinden okul üniformasına varana
kadar her şeyi düşünmüşler. Belki de kendilerini, kişiliklerini, disiplinlerini, duyarlılıklarını ve
yardımlaşma anlayışlarını koymuşlar ortaya.
İYİ Kİ VARSINIZ dedim çocuklar için kalabalık bir ekiple tekrar Van’ a geldiklerini görünce. İYİ Kİ
VARSINIZ dedim heyecan ve büyük bir mütevazilikle hediyelerini sunmalarına şahit olunca.

İYİ Kİ VARSINIZ dedim, Figen (Mercanoğlu) Hanım’ ın her bir öğrencinin hediyelerini itinayla
kontrol edişini, sevgiyle sunuşunu görünce, İYİ Kİ VARSINIZ dedim Pınar (Baylan) Hanım’ ın
öğrencilerle içten sohbetine şahit olunca, İYİ Kİ VARSINIZ dedim Erdem (Baylan) Bey’ in gülen
yüzüyle çocuklarla çiftetelli oynadığını görünce, İYİ Kİ VARSINIZ dedim Adnan (Kürklüoğlu) Bey’
in okul donanımlarını titizlikle incelediğini görünce, İYİ Kİ VARSINIZ dedim Nilüfer (Kurtuluş),
Nuray (Ünsal), Nursel (Sizgek) ve Alev (Seferoğlu Ünsal) Hanımların çocuklarımızın tamamına
Türk bayrağı hediye edip evlerine asmalarını söylemelerine şahit olunca. İYİ Kİ VARSINIZ dedim
ekibin ayrılırken çocukların “GİTMEYİN!” diye haykırışlarına şahit olunca. İYİ Kİ VARSINIZ dedim
yurdumuzun çocuklarına ne denli sahip çıktıklarını görünce.

Tüm bu çalışmalarını övgü dolu sözler ya da reklam için yapmamışlardı. Sadece ülkemizin geleceği
olan yavrularımız için çabaladıkları, gayelerinin minik yavrulara hak ettikleri okulu sunmak olduğu
öylesine açıktı ki onları takdir etmemek, kendilerine hayran kalmamak imkansızdı benim için.
Van’ da görev yapan bir köy öğretmeni olarak minik yavrularımıza sunduğunuz içten sevginizin
ve İNSAN YÜREĞİNİZİN önünde saygıyla eğiliyorum sayın Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı
Figen Mercanoğlu ve üyeleri.
Saygılarımla,

Sibel GARİP / Ortaköy İlkokulu Sınıf Öğretmeni
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Çayyolu Lions Van’da

EREV “Eğitilebilirler Rehabilitasyon
ve Eğitim Vakfı”

Figen Mercanoğlu / 118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

Tülin Koçoğlu / 118-U Ankara Ayvalı Lions Kulübü Başkanı

Çayyolu Lions Kulübü olarak; Van da yaşanan
depremin ardından, Okulu yeniden var etmek için
tüm gücünü ortaya koyan, Reşat Nuri Güntekin’in
Çalıkuşu romanındaki Feride karakteri gibi sadece
eğitime değil, köydeki sorunlara, çocukların
tüm ihtiyaçlarına da el atan, Sibel Öğretmenle
tanışmamızın ardından köy okulunda hizmetlerimize
devam ettik.
Van Gürpınar Ortaköy İlköğretim okulunun tüm
öğrencileri ve kardeşleri için, 300 takım iç çamaşırı,
Diş fırçası, bot, fırça tarak, kırtasiye malzemesi, ve
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeni ile Türk
Bayrağı hediye ettik.

Ayvalı Lions Kulübü olarak Kurucusu olduğumuz ve
her zaman ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı
olduğumuz EREV “Eğitilebilirler Rehabilitasyon
ve Eğitim Vakfı” nda özürlü çocuklarımızın
üretimde kullandıkları Galoş makinesinin yanına
30 Ekim 2012 tarihinde yenisi hediye edilmiş ve bu
sayede eğitilebilir zihinsel özürlü çocuklarımızın
üretimlerinin artırılarak gereksinimlerinin daha fazla
karşılanmasında büyük katkıda bulunulmuştur.
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118-U Leo Yönetim Çevresi “29 Ekim Cumhuriyet Balonları’’

2

012-2013 Hizmet Dönemi içerisinde
düzenlenen ''29 Ekim Cumhuriyet Balonları''
aktivitesi Ankara Esat LEO ve Samsun
Atakum LEO Kulüpleri ortaklığı ile karşılıklı olarak
gerçekleştirilmiştir.
2012-2013 Hizmet Dönemi içerisinde Ankara Esat
LEO ve Samsun Atakum LEO Kulüpleri ortaklığı ile
karşılıklı olarak gerçekleştirilen ''29 Ekim Cumhuriyet
Balonları'' aktivitesi Ankara'da Gordion A.V.M ve
Samsun'da Lovelet A.V.M.'de eşzamanlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Aktivitenin Ankara ayağını
gerçekleştiren Ankara Esat LEO Kulübü ünlü oyuncu,
yönetmen ve Ankara Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul
Başkanı Sn. Semih SERGEN'in katılımıyla yaklaşık
650 adet balon dağıtarak Cumhuriyet Bayramını
A.V.M'yi gezenlerle kutlamış ve unutulmayacak bir
bayram coşkusu yaşatmış, Samsun da ise Atakum
LEO Kulübü, Lovelet A.V.M.'de yaklaşık 600 adet

balon dağıtarak Samsun'da Cumhuriyet Bayramının
coşkuyla kutlanmasına ve yaşanmasına öncülük
etmiştir.
Cumhuriyet tarihimizin önemli iki şehrinde
eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ''29 Ekim
Cumhuriyet Balonları'' aktivitesi Cumhuriyet
Bayramımızın önemini birkez daha vurgulayarak
unutulmamasını sağlamıştır.

Ünlü oyuncu, yönetmen ve Ankara
Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanı
Sn. Semih Sergen bir kıza balon verirken.

Atakum-LEO
Kulübü,
Cumhuriyet Balonları Aktivite Alanında
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İçimizden Biri

118- U YÖNETİM ÇEVREMİZ NASIL KURULDU

Samim As / PCC
1969 yılında Kurulan Uluslararası Lions Yönetim Çevresi ( District - 118), 1981- 1982 Dönemi sonuna kadar devam etmiştir.
District- 118’ in ilk Genel Yönetmeni Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim GÖKAY’ dan sonra İsmail İŞMEN, Suat BALLAR, Nuri
PERE, Enver ŞENERDEM, Neşet SİRMAN, Münip TARHAN, Gültekin MALKOÇ, Kemal KÖKSALAN, Turan TAMAR, Ahmet
EKMEKÇİOĞLU ve en son Maral ÖZTEKİN bu dönemlerin Genel Yönetmenleridir.
Kendilerini tanımak, birlikte olmak ve kabinelerinde görev almaktan daima mutluluk ve onur duymuşumdur. Birçoğu aramızdan ayrıldılar. Ruhları aziz olsun. Hatıralarını kalbimde ve arşivimde saklamaktayım.
Ülkemizde Çoğul Yönetim Çevresi fikri ilk kez 1977 yılında Ankara’ lı Lion’ lar tarafından ileri sürülmüş ve yapılan çalışmalar
7.Kasım.1977 tarihli bir raporla Lions Kamuoyuna açıklanmıştır.
118-U Yönetim Çevresinin Kuruluşu ve başgösteren olumsuzluk ve sıkıntıları özet olarak ve kronolojik bir tablo ile sunmak
istiyorum.

1979 – 1980
DG. Turan TAMAR

26. Mayıs. 1979 tarihli Genel Kurulda 2276 üyesi ve 37 Lion Kulübünün 118- T Yönetim
Çevresini, 1199 üye ve 27 Lion Kulübün 118- U Yönetim Çevresini oluşturması kabul edilmiştir.
Ancak Uluslararası tüzükte 35 Lions Kulübü ve 1250 üye şartına uyulmadığı, Genel Kurul kararının eksik ve harita içermediği gerekçesi ile ULKB Yönetim Kurulu onaylamamıştır.

1980 - 1981
DG. Ahmet EKMEKÇİOĞLU

16. Mayıs. 1981 District 118 genel kurulunda, ikinci Yönetim Çevresi için üye ve Kulüp sayılarının tamamlanması sebebile Harita ve Kulüpler listesi ile başvurulmuştur.
1981- Ekim ULKB Yönetim Kurulu ikinci Yönetim Çevresi ve Çoğul Yönetim Çevresi oluşumunu onaylamıştır.

1981- 1982
DG. Maral Öztekin

7. Kasım. 1981 tarihinde Ankara Gaziosmanpaşa Lions Kulübü Kurucu Başkanı Uğurlu TUNALI
Genel Yönetmene bir mektup göndermiş ve gönderilen Charter Belgesinin bir toplantılarında
verilmesini istemektedir.
21. Şubat. 1982 İstanbul Marmara Etap Otelinde 118-U Kurucu Genel Kurul toplantısı, kendi
delegeleri ile toplanmış ve seçim yapılmıştır.
Genel Yönetmenliğe: UĞURLU TUNALI
1. Genel Yönetmen Yar. Celal AKIN (İzmir)
2. Genel Yönetmen Yar. Turhan DÖKMECİ (Ankara)
3. Genel Yönetmen Yar. İsmail ÖZERSİN ( Kızılay) ,
seçiliyorlar. Bu toplantıda aynı zamanda kurulacak olan Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonuna (Kurucu Üye Federasyon) olarak katılma kararı alınmıştır.
Anadolu Yönetim Çevresi Federasyonu Kuruluşunu Ankara Valiliğine bildiriyor.
1982 Şubat- Mart Türk LION Dergisi kapağında Sayın Uğurlu Tunalı ve Gülseren Tunalı’ nın
fotoğrafları, iç sayfada Genel Yönetmen olarak bir yazısı ve ayrıca kendisi ile yapılan röportaj
yayınlanmıştır.
21. Mayıs. 1982 tarihinde İstanbul Tarabya Otelinde Çoğul Yönetim Çevresi Kurucu Genel Kurul Toplantısında, hazırlanan tüzük onaylanıyor ve Genel Yönetmenler Konseyi Başkanlığına
KEMAL KÖKSALAN seçiliyor.
22. Mayıs. 1982 tarihinde Olağanüstü Yönetmenler kurulu yapılmıştır.
Bu toplantıya Genel Yönetmen Maral Öztekin, F. K. Gökay, Suat Ballar, Nuri Pere, Enver Şenerdem, Neşet Sirman, Münip Tarhan, Gültekin Malkoç, Kemal Köksalan, Turan Tamar, Ahmet
Ekmekçioğlu, Çetin Yıldırımakın, Mehmet Ali İkizer, Samim As, Uğurlu Tunalı, Celal Akın, Turhan Dökmeci, İsmail Özersin, Seyfettin Demiralp, Nesim Levi, Oktay Erol katılmışlardır. DG.
Maral Öztekin, ULKB’ den mektup aldığını Uğurlu Tunalı kabinelerde görev aldı mı? sorusu ile
Uluslararası Hukuk Müşaviri Mr. Hoffman’ ın bazı formüller önerisini tartışmaya açtı.
Sonuçta, Marmara Yönetim Çevresi Kuruluş halindedir. Türk yasalarına göre Kurucu Genel
Kurul tekrar toplansın ve yeni seçim yapılsın kararı verilmiş oldu.
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25. Haziran. 1982 tarihinde genel yönetmen Maral ÖZTEKİN yayınladığı son genelgesinde,
ULKB’ den kendisine gelen yazıya göre, Anadolu Yönetim Çevresi Genel Yönetmenliğine seçilen Uğurlu TUNALI’ nın tüzüğümüze göre Bölge Başkanlığı veya Sekreter- Sayman veya
Genel Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapması niteliklerini haiz olmadığı gerekçesi ile, Genel Yönetmenliğinin onaylanmadığını bildirmektedir. ULKB, ayrıca çözüm yollarını gösteren
önerilerde de bulunmuştur.
1. Temmuz. 1982 tarihinde Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yönetim Çevresinin
Kuruluşuna izin verdiğini bildirmiştir.

1982- 1983
118- T DG. M.Ali İKİZER
118- U Federasyon Baş.
Uğurlu Tunalı
118- U Atanmış Genel Yön.
DG. T. TÜFEKÇİOĞLU

Ağustos. 1982 Genel Yönetmen Yardımcıları ve Onur Kurulu Üyeleri, İzmir’ de toplanmışlar
ve Uğurlu Tunalı 1980-1981 Döneminde 9. Bölge Başkanlığını yapan Prof. Dr. Tuğrul
TÜFEKÇİOĞLU ile telefonla görüşüp olurunu aldıktan sonra anında yazdıkları ingilizce kararı
ULKB’ ye fakslamışlardır.
7. Ağustos. 1982 Anadolu Yönetim Çevresi Onur Kurulu üyeleri (Enver Şenerdem, Kemal
Köksalan ve Turan Tamar) da Tuğrul Tüfekçi’ nin 118- U Genel Yönetmen olarak atanması için
aldıkları kararı ULKB’ ye göndermişlerdir.
ULKB, Onur Kurullarının bu kararını alır almaz Prof. Dr. TUĞRUL TÜFEKÇİOĞLU’ nu 118- U
Genel Yönetmenliğine atandığını bir faks ile duyurmuştur.
25. Ağustos. 1982 tarihinde İçişleri Bakanlığı, tüzüğünde Uluslararası faaliyette bulunma
amacı güttüğü için Anadolu Yönetim Çevresi’ nin, Bakanlar Kurulu Kararı alınıncaya kadar
faaliyette bulunamayacağını tebliğ etmiştir.

Şubat 1982 tarihinde seçilen Uğurlu Tunalı, Marmara Yönetim Çevresinin Federasyon Başkanıdır.
Ağustos 1982 tarihinden itibaren 118- U Genel Yönetmenliğine Tuğrul Tüfekçioğlu atanmış bulunmaktadır. İki başlı bir Yönetim
tablosu gerek Lions Kulüplerimizi gerekse Lion’ ları çok tedirgin etmektedir. Kurucu Kurulda yapılan seçimde, adayların Lions
Tüzüklerinde belirtilen niteliklerine uygunluğu titizlikle incelenmediğinden ortaya çıkan bu tablo çok sevdiğimiz saygı duyduğumuz Uğurlu Tunalı ve değerli Hanımefendi eşini çok üzmüştür.
Atanan Genel Yönetmen Tuğrul Tüfekçioğlu kardeşimiz de güç durumda kalmış karışıklığın düzelmesini beklemiştir. 19821983 Dönemi bitmek üzeredir ve durum hala karışıktır, çareler aranmaktadır.
18. Nisan. 1983 Uluslararası Lions Yönetim Çevresi Onur Kurulu toplantı yapar ve 29. Mayıs.
1993 günü Bursa Lions Kulübü ev sahipliğinde müşterek bir toplantı yapılmasını ve bu toplantıya her iki Yönetim Çevresinin görevlilerinin ve Anadolu Yönetim Çevresine bağlı Lions Kulüp
Başkanlarının davet edilmesine karar verir.
25. Mayıs. 1983 tarihinde Kuruluş halindeki Lions 118- U Yönetim Çevresi Onur Kurulu Başkanı Enver Şenerdem bir mektup yayınlayarak bu toplantıya karşı olduklarını, sorunu kendi
Kulüpleri içinde ele alacaklarını belirtmiştir.
29. Mayıs. 1983 Bursa Çelik Palas Otelinde ve Bursa Lions Kulübü ev sahipliğinde yapılan
118- T ve 118- U müşterek toplantısına 118- T den Yürütme Kurulundan 3, Onur Kurulundan 5
ve 118- U dan atanmış Genel Yönetmeni, Yürütme Kurulundan 2 ve 10 Kulüp Başkanı ve 21
Lion, Lioness ve Leo toplam 42 kişi katılmıştır. Sonuçta süreleri dolan Konsey Başkanı Kemal
Köksalan ile Atanmış Genel Yönetmen Tuğrul Tüfekçioğlu’ nun ve seçilmiş Federasyon Başkanı Uğurlu Tunalı’ nın istifa etmeleri ve yönetim kademesinde seçilmiş arkadaşlarımızın terfi
esasına göre görev taksimi yapmaları tavsiye kararı verilmiştir.
Bu toplantılar ve karışıklıklar içinde 1982- 1983 Dönemi sona ermiş 1983- 1984 Dönemi için ULKB, Tuğrul Tüfekçioğlunun Genel
Yönetmen olarak devam edeceğini bildirmesi ve Sayın Uğurlu Tunalı’ nın Kurucu Marmara Lions Federasyonu Başkanlığından
istifa etmesi sonucunda ve basiretli arkadaşlarımızın endişe içindeki Lions Kulüplerimize yaptıkları ziyaret ve konuşmalarla
ortalık sükunete kavuşmaya başlamıştır.
Ancak bu dönemin sonuna kadar da bazı sıkıntılar yaşanmış Anadolu Yönetim Çevresi hudutları içindeki bazı kulüplerimiz
118- T Yönetim Çevresine bağlanmak üzere tamamen hataya düşerek Genel Kurul Kararları almışlardır.
Anadolu Yönetim Çevresinin bu dönem sonunda yaptığı seçimde göreve gelen Genel Yönetmen Sakıp SÜMER arkadaşım,
dostum ve ikizim 1984- 1985 Döneminde bütün Anadolu Kulüplerindeki birliği pekleştirmiş, yeni Kulüpler kurmuş ve bugünkü
güçlü 118- U Yönetim Çevremizin temellerini sağlamlaştırmıştır. Döneminin sonunda Lion’ lar Ona, saygılarile, sevgilerile (
SAKIP BABAMIZ) sıfatını vermişlerdir.
Kaynakça: Suat Ballar’ ın (Nisan 1983) Hizmet Ediyoruz yayını: Arşivimde mevcut orijinal belgeler.
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