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LCIF: Milyonları daha iyi bir yaşama
çeken Lions, Cankurtaran Halatı
Wayne A. Madden

Çeviri: Begüm Tiritoğlu, / Ankara Maltepe Leo Kulübü

Uluslararası Başkan
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943 yılında bir Amerikan bombardıman
uçağı Pasifik Okyanusu’na düştü. Louis
Zamperini hayatta kaldı, ama onun çilesi
daha yeni başlamıştı. Başıboş geniş açık denizde,
köpekbalıkları ile savaştı, düşman uçaklarından
atılan bombalardan saklandı ve sönmekte olan
can kurtaran botunu dâhiyane bir şekilde yamadı.
Yakalandığında acımasızca işkence gördü. İnanılmaz
ilham verici bu hikâye Laura Hillbrand’ın, çok
satanlar listesine girmiş “Kırılamaz” kitabında
anlatılmaktadır.
Zamperini’nın hikâyesinin bu derece büyüleyici
olmasının nedeni onun olağanüstü güçlü, cesur
ve becerikli olması. Onun yaptığını hiçbir zaman
yapamayacağımızı biliyoruz. Hatta muhtemelen
onun yaptığını yapabilecek birini bile tanımıyoruz.
Bizler sadece sıradan insanlarız, olağanüstü değiliz.
Zamperini, cesareti ve fikirleri ile hayatta kalmayı
başardı. Biz ne bir talihsiz olayın ne de bir felaketin
üstesinden gelebilirdik.
Geçen yıl ki Dünya Sağlık Örgütü’nü ziyaretimde
hepimizin savunmasız olduğu, mikroskobik
boyutlarda olan ancak körlük, beyin hasarı, duyma
güçlüğü ve ölüme neden olabilecek kadar güçlü
olan kızamığı azaltmaya kendilerini adamış gruplarla
tanıştım. LCIF, milyonlarca çocuğu kızamıktan
korumak için Bill ve Melinda Gates Vakfı ve bunun
gibi birçok vakıfla ortaklığa girmiştir. LCIF, Lion’ların

dünya çapındaki vakfıdır ve Lion’ların salgın
hastalıklarla ve diğer felaketlerle savaşmasını sağlar.
Bir arada çalışan Lion’lar LCIF aracılığı ile görme
engellilere destek olur, afet mağdurlarının hayatlarını
geri kazanmalarına ve kendi ayakları üstlerinde
durmalarına yardımcı olur, gençlere yaşam becerileri
kazandırmaya çalışır ve bunlar gibi birçok iyi amaca
hizmet ederler.
Okuduğumuz ya da gördüğümüz haberlerden
dünyanın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu hepimiz
biliyoruz. Fakirlik insanları başa çıkamayacakları
bir acı içinde bırakıyor. Biz Lion’lar iyiliğin gücü,
görkemlş panzehiriz. LCIF sayesinde kaynaklarımızı
birleştirebiliyor ve iyilik için kullanabiliyoruz.
Toplumdaki problemlerle başa çıkabilmenin en etkili
yolu, insanların birlikte çalışması ve kaynaklarını
birleştirmesidir. LCIF, Lion’ları en iyi ve en etkili
hallerinde temsil etmektedir.
LCIF’i desteklediğiniz ve pek çok kişiye yardım,
umut ve tedavi getirdiğiniz için hepinize teşekkür
ederim. Lütfen Vakfımızı desteklemeye devam
edin. Louis Zamperini’den bir tane var. Ama 1.35
milyon Lion var. Lütfen muhteşem bir Lion olmaya
ve Vakfımız kanalıyla kendi toplumunuza ve özverili
şekilde dünya çapındaki komşularınıza yardım
etmeye devam edin.

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan
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Gelmiş Geçmiş
En iyi Takım
Wayne A. Madden

Çeviri: Begüm Tiritoğlu, / Ankara Maltepe Leo Kulübü

Uluslararası Başkan
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enim gibi dünyayı gezdiğinizde, televizyon
izlemeye pek zaman bulamıyorsunuz.
Bu bahar birkaç üniversitenin basketbol
maçını izlemeye ancak fırsat bulabildim. Yüksek
bir tempoda oynanıldığı zaman, basketbol takım
çalışmasının mükemmel bir örneği. 5 oyuncu
sahada kolektif bir amaç için birlikte aşağı ve yukarı
koşuştururlar, sanki görünmez bir iple bağlıymışlar
gibi. Basketbol ve başka birkaç spor ve bunların
dışında bir takımın parçası olmanın ve birlikte ortak
bir amaç için çalışmanın gerektiği etkinliklerin
parçası oldum.
Başarılı bir Lions kulübü iyi bir takımdır. Herkesin
bir rolü vardır. Üyeler görevlerini tebrik edilmek
veya şan şöhret sahibi olmak için yapmazlar, ortak
amaçlarına ulaşmak için yaparlar. Tanıdığımız ve
benzer değerlere sahip olduğumuz insanlarla
birlikte çalışmak Lion olmanın ne kadar tatmin edici
olduğunun kanıtıdır. Lion olmayan birinin gözünde
hizmet etmek bir angarya olarak görülebilir ancak
Lion’lar bilir ki bu son derece saçma bir fikirdir. Bir
kulübe ait olmak, toplantılarda üyelerle etkileşim
içinde olmak ve başkalarının iyiliği için birlikte
çalışmak bizim için bir zevktir.

Bu coşkumuzu Lions üyesi olmayan insanlarla da
paylaşmalı ve onları da aramıza katmalıyız. Daha
çok kadına, daha genç üyelere ve daha çok azınlığa
kısaca daha çok üyeye ihtiyacımız var. “Sırrımızı”
onlara da söylemeliyiz – bir Lion olmak sadece
ödüllendirici, tatminkâr ve doyurucu değil bunun
yanı sıra oldukça eğlencelidir de.
ULKB’nin web sitesi, yeni üyeler katmak için
stratejiler, kaynaklar ve araçlar barındırmaktadır.
GLT ve GMT takımlarımız, Kadın ve Aile üyeliğini
Geliştirme Görev Kuvvetimiz ve Kulüp/
Yönetim Çevresi seviyesindeki çok sayıdaki Lion
kendilerini üyeliğin geliştirilmesine adamıştır.
Ancak potansiyelimize ulaşabilmemiz için, bütün
kulüplerdeki Lion’ların desteğine ihtiyacımız var.
Sonuç olarak, Lions’un geleceği emin ellerde – sizin
ellerinizde.
Artık basketbol sahasında aşağı yukarı koşuşturacak
yaşta değilim. Ama şu an hayatımın odak
noktasında en iyi takımın bir parçası olmak var.
“Hizmet Dünyasında”, yeni Lion kıtalarını aramıza
katarak ve üyeliklerini koruyarak, yıllar boyunca bu
dünyanın dönmeye devam etmesini sağlayalım.

Wayne A. Madden
Uluslararası Başkan
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16. Lions Akdeniz Konferansı Ardından
PID Prof.Dr. Hayri ÜLGEN

A

kdeniz ülkelerinin Lion’larının bilgi ve
deneyimlerini paylaştıkları Akdeniz
Konferansı bu yıl Slovenya’nın Lübliana
(Ljubljana) kentinde 21-23 Mart 2013 tarihleri
arasında yapıldı. Lübliana dünyaca bilinen özelliklere
sahip olmamakla birlikte, tarihi, gelenekleri ve
kültürü ile Orta Avrupa ile Akdeniz’in karışımından
oluşuyor. Yaklaşık 300.000 nüfusu ile Avrupa’nın en
küçük ve şirin baş şehri olan Lübliana, Sloven dilinde
“sevilen” anlamına geliyor.
Bilindiği üzere, Lions Akdeniz Konferansları 2011
yılından itibaren LCI’ın resmi toplantılarından
biri haline geldi. Oysa ilk toplantı İtalyan Lion
dostlarımızın önderliğinde 1986 yılının Mayıs
ayında Sicilya, Messina’da küçük bir kasaba olan
Giardini Naxos’da gerçekleşmişti. İtalya dışındaki
ilk konferans ise 1997’de Beyrut’ta düzenlendi.
Türkiye ise bu Konferansa 2004’de Mersin’de ve
2010’da Bodrum’da iki kez ev sahipliği yaptı. 28 yıllık
süre içinde bazı yıllar bir takım aksamalar olsa da
Akdeniz Konferansları’ndaki birlikteliklerimiz bizleri
bu günlere getirdi.
Akdeniz Konferansları “Akdeniz Dayanışması
Gözlem Merkezi”nin (Mediterranean Solidarity
Observatory) yıllık toplantısının adı. 7 Mart 1998
tarihinde Tunus’da yapılan Akdeniz Konferansında
verilen bir önergenin kabul edilmesi ile birlikte
MART - NİSAN 2013 L I O N
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Aslında bu kurul Yönetmenler Konseyi’ nden çok,
Genel Kurul özelliği taşıyor. Yeni üyelik talepleri
ile konferanslarda geliştirilen öneriler, burada
karara bağlanıyor ve daha sonra Avrupa Forumu
ve LCI ilgili komitelerine götürülerek uygulamaya
geçiriliyor. Her üye ülke, Kurulda ilgili ülkenin Konsey
Başkanı, Genel Yönetmeni veya Bölge Başkanı ve bir
delege ile temsil ediliyor.

“Akdeniz Dayanışması Gözlem Merkezi” oluştu.
Son olarak 25 Mart 2010 tarihinde Bodrum
Konferansında toplanan Yönetmenler Konseyi’nde
yönetmeliğe son şekli verildi. Bu yönetmeliğe göre;
Gözlem Merkezi, Akdeniz’e kıyısı olan veya Akdeniz
ile ilişkisi olan ülkelerin Uluslararası Lions Kulüpleri
tarafından tanınan Çoğul Yönetim Çevreleri, Tekil
ve Geçici Yönetim Çevreleri ile Yönetim Çevresi
olmayan (undistricted) Bölgelerden oluşmaktadır.
Akdeniz Dayanışma Gözlem Merkezi’nin üye ülkeleri;
MD103 Fransa, MD108 İtalya, MD115 Portekiz, MD116
İspanya, MD117 Yunanistan ve Güney Kıbrıs, MD118
Türkiye, D126 Hırvatistan, D128 İsrail, D129 Slovenya,
D351 Lübnan-Ürdün-Irak, D352 Mısır, D414 Tunus,
D415 Cezayir, D416 Fas, Bölge düzeyinde ise 7760
Malta, 7795 Bosna Hersek ve 7825 Kuzey Kıbrıs
olarak sıralanmaktadır. Akdeniz Dayanışması
Gözlem Merkezi, dünya Lion’larının %9’unu
oluşturan bu ülkelerdeki 3580 Lions Kulübü ve
102.000 Lion’u kapsamaktadır.
• Akdeniz Dayanışması Gözlem Merkezi’nin
amacı; “Akdeniz bölgesinde Lionizmin gelişmesini
sağlamak, farklı kültürler arasında bilgi ve
deneyimleri paylaşmak, Akdeniz kıyısındaki kulüpler
arasındaki ikizleşme ve gençlerarası değişim
programlarını desteklemek, Akdeniz Üniversiteleri
arasında ortaklıklar oluşturmak, öğrencilere karşılıklı
burs ve stajlar sağlamak, Akdeniz Konferansları
Organizasyon Komitelerine destek olmak, tartışma
konuları önermek ve Konferans Gündemlerini
oluşturmak”, olarak sıralanmaktadır.
Akdeniz Dayanışması Gözlem Merkezi’nin, üye
ülkelerin Lions Çoğul Yönetim Çevreleri Konsey
Başkanları, Tekil veya Geçici Yönetim Çevreleri
Genel Yönetmenleri ile Yönetim Çevresi olmayan
(undistricted) Bölgelerin Başkanlarından ve
temsilcilerinden oluşan bir Yönetmenler Konseyi
(Board of Directors/Conseil des Directeurs) var.
6
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Akdeniz Dayanışma Gözlem Merkezi’nin yönetimi,
“Koordinasyon Komitesi” (Coordinating
Committee/Comité de Coordination) tarafından
gerçekleştiriliyor. Seçimle gelen bir Koordinatörü
ve bir Sekreter-Arşivist’I var. Geçmişte, MD 108
İtalya’dan PID Sercio Maggi (1999-2003), yine
MD.108 İtalya’dan PID Massimo Fabio (20032005), MD.105 Fransa’dan PID Prof. Jean Oustrin
(2005-2007), D.351 Lübnan-Ürdün-Irak’dan
PID Salim Moussan (2007-2009) ve son olarak
da D.414 Tunus’tan PDG Mohamed Ben Jemaa
(2009-2013) koordinatörlük görevini yüklendiler.
Sekreter-Arşivist görevini ise uzun yıllardan bu yana
MD.108 İtalya’dan PID Massimo Fabio yürütüyor.
Koordinasyon Komitesinin Koordinatör ve SekreterArşivist yanı sıra, ikisi Akdeniz’in Kuzey ülkelerinden,
ikisi ise Güney ülkelerinden seçilen dört üyesi daha
var. Bu üyeler de Yönetim Kurulu toplantısında üye
ülkelerin temsilcileri tarafından gizli oyla seçiliyor.
Akdeniz Gözlem Merkezi’nin yasal yapısı ile birtakım
bilgilerden sonra, bu yıl D.129 Slovenya Lion’ları
tarafından düzenlenen 16. Lions Akdeniz Konferansı;
PDG Radko Komadina başkanlığında, DG Zoran
Vodopija, PDG Dorijan Marsic ve VDG Alenka Marter’in
üstün gayretleri ve PID Janez Bohoric’in desteği

TURKEY
sayesinde oldukça başarılı geçti. Bu başarıda, son iki
dönem Koordinatörlüğü üstün bir başarı ile yürüten
dostumuz PDG Mohamed Ben Jemaa’nın büyük rolü
vardı. Slovenya Orta Avrupa’da Alpler ile Adriyatik
Denizi arasında sıkışmış, Yugoslavyanın bölünmesi
sonrası oluşan küçük bir ülke. 2.200.000 nüfusu var.
Lübliana Slovenyanın başkenti, İtalya’nın sınırına,
Trieste’ye 1 saat mesafede olan bir şehir. Kayak
merkezleri, Adriyatik’deki plajları, bağları, termal
merkezleri ile turistik bir bölgede. Slovenya’da Lions
hareketi 23 sene önce başlamış. Hizmetlerini, Tekil
(Single) Yönetim Çevresi olarak 55 kulüp ve 1450
üye ile yürütüyorlar.
Akdeniz Konferans’ı 21 Mart 2013 Perşembe
günü başladı, 15:00-17:00 arası Yönetmenler
Kurulu toplantısı vardı. Toplantıda 17 ülke’nin
temsilcileri ve delegelerinin tanıtımı yapıldı. 2014
Akdeniz Konferansının 20-22 Mart 2014 tarihleri
arasında Fas’ın Tanca kentinde, D.416 tarafından
düzenlenmesine, 2015 yılında ise İtalyanın Pescara
kentinde, Pescara Lions Kulübü ev sahipliğinde
yapılmasına karar verildi. 2016 yılı için Malta’nın, 2017
yılı için ise Beyrut (Lübnan)’un adaylıkları teklif edildi.
Görev süresi dolan Koordinatör PDG Mohamed Ben
Jemaa yerine, MD108 İtalya’dan PDG Aron Bengio ile
MD117 Yunanistan’dan PCC Harris Zachariadou’nun
aday olduğu belirtilerek, kendilerine söz verildi.
Ardından gizli oyla seçim yapıldı. Seçim sonucunda
MD 108 adayı PDG Aron Bengio 18 geçerli oyun
11’ini alarak 2013-2015 dönemi için Koordinatör
olarak seçildi. Yönetmenler Konseyi’nde daha sonra
2013-2015 Dönemi için; PID Massimo Fabio Sekreter
Arşivist, MD.117 Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan
PCC Harris Zachariadou, MD.103 Fransa’dan
PDG Frédérique Rousset, D.351 Lübnan-ÜrdünIrak’tan PDG Sami Berbari ve D.416 Fas’dan VDG
Kamal Elhimdy ise Koordinasyon Komitesi Üyesi
olarak seçildiler. Konsey Başkanımız toplantıya
katılamadığından, temsilcimiz PDG Latife Baştuğ ise
rahatsızlığı nedeniyle Lübliana’ya gelemediğinden
MD 118 Türkiye adına oy kullanamadık. Toplantı
sonrasında önce Lübliana Belediye Başkanı’nın
davetine daha sonra da Lübliana Viva Lions
Kulübü’nün hoşgeldiniz gecesine katıldık. Yemek
sırasında, çocukların bale ve dans gösterilerini izledik.

Slovenya bayrakları takdim edildi. Bayrak geçidi
ardından Slovenya Meclis Başkanı’na, onur konuğu
olarak söz verildi. Aslında Slovenya Cumhurbaşkanı
Sayın Borut Pahor davetliymiş, ancak önemli bir işi
çıkmış yerine Meclis Başkanı’nı göndermiş. Meclis
Başkanı Avrupa’da ciddi bir ekonomik sorun ve
işsizlik olduğunu belirterek, bunun Lion’lar için bir
hizmet fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği,
ihtiyacı olanlara Lions hizmetleri götürüldüğünü
ifade etti. Lions RAP okuma yazma seferberliği’nin
ciddi bir program olduğunu, takım halinde çalışarak
daha iyi yarınlara fırsat yaratacağımızdan söz etti.
Meclis Başkanını takiben Lions görevlileri söz aldılar.
Ev Sahibi Komite Başkanı PDG Radko Komadina,
yıllar once Akdeniz Konferansı ile Dubrovnik’te
tanıştıklarını ve toplantıdan etkilendiklerini ifade
etti ve ilkbahar’ın bu ilk gününde Lubliana’ya hoş
geldiniz dedi. Konferansın Koordinatörü PDG Ben
Jemaa ise Akdeniz’in farklı bölgelerinden farklı
kültürlerden gelen Lion’ların bu konferans ile

Akdeniz Konferansı’nın resmi açılışı, 22 Mart 2013
Cuma günü, saat 10:00’da Açılış Töreni ile başladı
Konferansa önce, farklı bölgelerden katılan Misafir
Lion’lar’ın ülke bayrakları daha sonra ise üye
ülkelerin bayraklarının ekranda geçidi ile başlandı.
Son olarak da Avrupa Birliği, Avustralya, ABD ve
MART - NİSAN 2013 L I O N
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sunumunda; Dünya’ya insanların artan baskısı,
ekosistemin bozulması, iklim değişimi, deprem ve
tsunami etkileri, temiz su sorunları, kimyasal çevre
kirlenmeleri, ozon tüketimi, vbg. çevre sorunları
üzerinde durarak kara, deniz ve havada sistemin
değiştiğini belirtti. Bu oturumlardaki sunumların
üçü Türk katılımcılara aitti. 118-Y’den Ln. Nursel
Uluçam’ın “Çevre, Toplum ve Ekoloji” konulu
çalışmasını Ln. Nesibe Müsevitoğlu sundu. 118-R’den
VDG Ziya Nazlı “Sürdürülebilir Gelişme ve Şehir
Planları” ilişkisini İzmir örneğini vererek, 118-K’dan
Ln. İskender İskenderoğlu ise Mudanya’da balık
türlerinin artmasını sağlamak amacıyla uyguladıkları
“Our Sea” başlıklı yapay resif projesini sundu.

deneyimlerini paylaştıklarını ifade etti. Uluslararası
Başkan 1. Yardımcısı Barry J. Palmer dünyada
beslenme sorunu olduğunu, çoğu çocuk 1 milyar aç
insanın bu nedenle üretken ve barışçıl olamadığını,
daha az eğitilebildiğini, okuyup yazamadığını, Yeni
Zelanda’da 1 Milyon okuma yazma bilmeyen insan
olduğundan söz etti ve RAP programının önemini
vurguladı. Uluslararası Başkan Wayne Madden de
konuşmasında okuma yazma seferberliği üzerinde
durarak, bunun göz muayenesi ile ilişkisi olduğunu
belirtti. Lions SF1 ve SF2 kampanyaları ile binlerce
insanın görme sorunlarının çözüldüğünü, okuyup
yazabildiğini, halen ABD’de bile 6 Amerikalıdan
birinin okuyamadığını ifade etti. Daha sonra kızamık
aşısı kampanyasının öneminden söz ederek dünyada
her gün 450 çocuğun kızamıktan öldüğünü, Gates
Vakfı ile birlikte Lions Kulüplerinin 150 Milyon
çocuğun bu hastalığa karşı aşılandağını söyledi.
Son olarak da üyelik sorunu üzerinde durarak, bu
konuda proaktif olmamızı, takım çalışması yaparak
üyelerimizi koruyalım, aramızdan ayrılanlar olmasa
ikibuçuk milyon üyemiz olurdu dedi. Kulüplerimize
gençleri almamızı, sosyal medyayı kullanmamızı ve
değişim ajanı olmamızı önerdi. Lübliana’da Akdeniz
Lion’ları ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu
belirterek sözlerine son verdi.
22 Mart 2013 Cuma öğleden sonra ise 14:30-17:00
arasında “Büyümenin Sınırları” başlıklı oturum
vardı. PID Ermanno Bocchini’nin başkanlığı,
PID Jacques Garello ile benim başkan
yardımcılığını yaptığım bu oturumda; 7 sunum
vardı. Oturum’un raportörü Prof. Lucka Kayfez
Bogatay “Gezegenimizin Büyüme Sınırları” konulu
8
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23 Mart 2013 Cumartesi 08:30-10:00 arasında bir
salonda “Akdeniz’de Lions Alzeimer” konusu
gündeme gelirken, diğer bir salonda “Kadınlar
Yuvarlak Masa” toplantısı vardı. MD 105’den
PCC Dominique Labussiere ve MD 108’den Franco
Marchesani’nin ortak başkanlığında 7 Alzeimer
projesi gündeme geldi. Bunlardan “Fransa Lion’ları
Alzeimer Projesi” başkanı Jacques Martin’in
deneyimlerini bizimle paylaştığı sunumu oldukça
ilginç idi. Daha doğrusu biz de 118-Y’de bu tür bir
projeyi yürütmekte olduğumuz için yararlı oldu.
Fransa Lion’ları 2012 yılı itibariyle 200’den fazla
Alzeimer günlük bakım merkezinin kurulmasına
önayak olmuş ve bu merkezlerin giderlerinin %51’ni
kulüpler karşılıyormuş. Bu ilk oturumda üç Türk Lion
dostumuzun Ln. Nuret Vural, Ln. Güler Başol ve
Ln. Melek Başaran’ın’sunumları vardı. Bunlardan
Nuret Varol ve Güler Başol’un çalışmalarını 118-R
Genel Yönetmeni Canan Banu Dündar okudu.
10:30-12:30 arasındaki ikinci oturumda ise;
“Akdeniz Havzasında Nüfusun Yaşlanma Sorunu”

TURKEY
işlendi. PID Jean Oustrin başkanlığı, PID Luis
Dominguez’in başkan yardımcılığında ise 8
konuşmacı vardı. Konuşmacılar genel olarak;
Yaşlılardan genç jenerasyona, psikofizik yaşlanma,
yaşlanan toplumun sorunları, Akdeniz tipi yaşam
tarzı gibi konuları, ülkelerdeki uygulamaları örnek
göstererek sundular. Ardından Uluslararası Başkan
IP Wayne Madden ve 1. Yardımcısı VP Barry J.
Palmer, ID Caudette Cornet’nin koordinatörlüğünde
Kulüp Başkanları ile toplandı. 15:00-16:00 arasındaki
üçüncü oturumun konusu “ Lions Kulüpleri
ve Kuşaklar Arası İşbirliği” idi. ID Claudette
Cornet’nin başkanlığı ve PID Salim Moussan ile
PID Giovanni Rigone’nin yardımcılığını yaptığı
bu oturumda konuşmacılar; Genç girişimcilerin
yatırım destek programları, işsizlerin iş sahibi
olabilmeleri için verilen mikrokrediler, Fas, Hindistan,
İtalya örnekleri, mikrokredi kuralları, desteklenen
projelerden örnekler üzerinde durdular. Bilindiği
üzere Hindistan’da da özellikle kadın girişimcilere
1900 USD civarında bir destek sağlandığı belirtildi.
Slovenya Leo Yönetim Çevresi Başkanı ise genç
ve yaşlılar arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere,
yaşlılar evlerini ziyaret ettiklerini, yaşlılara IT eğitimi
yaptıklarını, bilgisayar kullanımı konusunda destek
olduklarını belirtti.
16:00-16:30 arasında; önce Fransa Nice Doyen
kulübü’nün “Akdeniz, Yaşayan Deniz” Projesinin
tanıtımı yapıldı. Ardından “Görmez bir Lion” başlıklı
Sloven filmini izledik. Daha sonra ise ben “EF2013
İstanbul Forumu”nun tanıtımını yaparak, katılımcıları
İstanbul’a davet ettim. Benden sonra ise Hamburg
Uluslararası Konvansiyonu organizasyon komitesi
üyesi PDG Heiko Dallman, katılımcıları Hamburg
Konvansiyonu’na davet etti. 16:30-17:30 arasında
ise kapanış oturumu vardı. Kapanış Oturumu’nda
iki gün sure ile ile yapılan oturumların raporları
okundu. 17. Akdeniz Konferansın 2013’de Fas’ın
Tanca (Tanger) şehrinde, 18. Konferans ise 2015’de
İtalya’nın Pescara şehrinde yapılacağından, her
iki aday kentin sunumları izlendi. Görev süresini
tamamlayan PDG Mohamed Ben Jemaa’ya başarılı
hizmetleri nedeniyle Konferansın Sekreter Arşivist’i
PID Massimo Fabio tarafından MLF üyeliği takdim
edildi. Konferansın flaması PDG Mohamed Ben
Jemaa ve yeni Koordinatör PDG Aron Bengio
tarafından D.416 Fas’ın 2013-2014 Genel Yönetmeni,
VDG Kamal Elhimdy’ye teslim edildi. Oturum
VP Palmer ve IP Madden’in kapanış konuşmaları ve
teşekkürleriyle sona erdi. Konferansın sonunda ise
yorgunluğumuzu Gala Gecesinde çıkarttık.

Değerli Lion Dostlarım,
2013 Lübliana Lions Akdeniz Konferansı ile ilgili
izlenimlerimi sizlerle paylaştım. Organizasyon
Komitesi Konferansda yapılan sunumların
metinlerini en yakın zamanda http://www.msolions.
com web sitesinden izlenebileceğini belirttiler. Bu
arada Akdeniz havzasında Türk Lion’ları olarak
ağırlığımızı koymak istiyorsak, Fas’ın, Tanca şehrinde
20-22 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan
Konferansa yoğun olarak katılarak, bildirilerimizle
katkıda bulunmalıyız. Fas Konferansının ana
temaları; Çevre konusunda; “Yenilenebilir Enerji
ve Gezegeni Koruma”, Sosyal ve Kültürel İlişkiler
alanında; “Ulusal Kimlik Sorunları ve Yerel
Zenginliklerin Etkileri”, Ekonomi alanında ise
“Sınırsız Ekonomik Kalkınma” olarak belirlenmiştir.
İlgilenenlerin bilgilerine sunarım.
Lions Sevgi ve Saygılarımla,
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Yaşamları Dönüştürmek için LCIF’in
Muhteşem Olduğu Dört Yol
Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG

1

0 yaşındaki Hintli kız Rangita Harjan, babası
odaya girer girmez yumuşak ve dolgun
sesini tanıdı. Onun sağlam, güven verici
dokunuşlarını biliyordu. Hatta ağaçlar gibi taze
ve kuvvetli kokusunu da biliyordu. Fakat, babasını
hiç görmemişti, uzun ya da kısa, yakışıklı ya da
normal, gülümseyen mi? yoksa donuk mu? olduğu
konusunda bir fikri yoktu.

Ameliyatı ve devamındaki tedavileri sağlayan
Lion’lara ve LCIF ile Bausch + Lomb ortaklığına
teşekkürler.

Katarakt ameliyatı sonrası sargıları açıldığında
tam önünde duruyordu. Babasının prense
benzediğini düşündü. Rangita “Nepal’de geçirdiği
ameliyat sonrasında, babasını ilk defa gördüğünü
söylüyordu.”
Doktoru, Rangita’nın bu ameliyatı çok daha once
geçirebileceğini fakat ailesinin maddi durumunun
buna izin vermediğini belirtti.
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Dağıtılan Bağış Tipleri
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Göznurunu korumak, LCIF’in yaşamları
dönüştürdüğü yollardan sadece biri. LCIF;
misyonunu, dört temel alanda fon sağlayarak
gerçekleştirir. Gençliğin Desteklenmesi.
Felaketlerin İyileştirilmesi. Göznurunun
Korunması. İnsani İhtiyaçların Karşılanması.
Yazının devamında 2011-2012 Yıllık Raporundan
alınan bazı hikâyelerle Lion’ların insanlara nasıl
yardım ettiğini okuyacağız. (raporun tamamını
www.lcif.org sitesinde bulabilirsiniz.)
2011-12 döneminde Lion’lar, partnerleri ve dostları,
200 milyondan fazla insanı etkileyen, tam 43,4
milyon ABD doları bağış yapmışlardır.
Göznurunu Korumak
Helen Keller’in 1925 yılında Lion’ları Körlerin
Şövalyesi olarak adlandırmasından bugüne Lion’lar
göznurunu korumak için sürekli çalışmışlardır.
Geçtiğimiz mali yılda, ULKB Dünya Sağlık
Teşkilatı (WHO) ile bir anlaşma imzalandı. Bu
antlaşmada, LCIF Sightfirst kanalı ile, önlenebilir
körlükle ve diyabet gibi nedenlerle yayılmakta
olan körlük tehlikeleriyle küresel savaşa destek
olmak hedeflendi. Lions-WHO Önlenebilir Çocuk
Körlüğü Projesi, az gelişmiş ülkelerde çocukların da
yararlanabileceği 26 Lions göz merkezi kurmaktadır.
LCIF Sightfirst yoluyla milyonlara yardımda
bulunmaktadır. Sightfirst programı, göz bakım
hizmetleri, altyapı oluşturma, ilgili personeli eğitme
gibi yüksek kaliteli ve sürdürülebilir projelere destek
sağlamaktadır. Lion’lar göznurunu korumak için
Sightfirst programına 415 milyon ABD dolarından
fazla kaynak sağlamışlardır. Lion’lar, körlüğün bilinen
nedenleri ve yeni oluşan tehditleri önlemek için
projeler üretmeye devam etmektedirler.

Milyonları Kızamıktan Kurtarmak
Kızamık, her gün yüzlerce çocuğun canını tehdit
eden önlenebilir bir hastalıktır. Nepalli Sanjay
Khetan’a göre, ülkesindeki milyonlarca çocuğu
kızamığa karşı aşılamak, ömür boyu başına
bir defa gelebilecek bir şanstır ve bu sayede
yaşamının bir anlamı olmaktadır.
Dünya Sağlık Teşkilatı 2004 yılındaki tahminlerine
göre her yıl 100.000 çocuk kızamık nedeni ile
kör olmaktadır. Özellikle A Vitamini eksikliğinden
dolayı, yetersiz beslenenler, kızamığa bağlı göz
problemleri ve körlük tehlikesine karşı duyarlıdır.
Ekim 2011 tarihinde Bill & Melinda Gates Vakfı,
LCIF’e, kızamık aşılama kampanyalarına 10 milyon
ABD doları toplayarak destek olma hedefi önerdi.
Gates Vakfı, eğer LCIF hedefi yakalarsa, toplanan
her 2 dolar için 1 dolar katkı yapma sözü verdi.
Hedef 2012 Ekim ayında yakalandı.

Aşılama kampanyaları yoluyla kızamığa karşı
bağışıklık kazanmaya yoğunlaşarak, Lion’lar
2012 yılında 157 milyon çocuğu kızamıktan
korumuşlardır.
Gençlik İçin Elele
LCIF Lions Quest programı, yaşam becerileri
eğitimi yoluyla dünya çapında pek çok gencin
yaşamını değiştirmiştir. Hindistan’dan Sunidhi
Raje, Lions Quest programı okul müfredatının bir
parçası olduğundan beri kendisinde oluşan olumlu
değişimleri gözlemliyor. Sunidhi; programın
ergenliği daha iyi anlamasına ve problemlerin
üstesinden gelmesine yardımcı olduğunu
belirterek kitaplardan aldığı bilgilerin yanı sıra
geliştirdiği yaşam becerilerininde kendisi için çok
yararlı olduğunu belirtmektedir.
MART - NİSAN 2013 L I O N

11

TURKEY
milyonlarca saatlerini harcamaktadır. Bir felaketin
ardından, eski normal durumlarına dönmeleri
için insanlara ve toplumlara yardım etmek uzun
soluklu bir süreçtir. Haiti de meydana gelen 2010
depreminden bu güne, Lion’lar ve LCIF mağdurlara
yardım etmeye devam etmektedir.
Zaten sağlık personeli yetersiz olan Haiti de
depremde yıkılan sağlık okulunda 100 den fazla
öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti. 300 den
fazla öğrenci farklı noktalarda eğitime devam
etmek zorunda kaldı. 2011 yılında HumaniTerra
International organizasyonu ile birlikte LCIF, 350
öğrencinin eğitim göreceği yeni Ulusal Sağlık Okulu
inşaatı ve eğitim ekipmanı için fonlar sağlamıştır.
Lion’ların Japonya ve Yeni Zelanda depremleri,
Karayip ve ABD kasırgalarında yaptıkları gibi,
felaketlerin hemen ardından acil ihtiyaçların
karşılanması hayati önem taşır.
2011-2012 Yılında Rakamlarla LCIF :
2011 – 2012 mali yılı içerisinde toplam 55.5 milyon
ABD doları değerinde 513 bağış verilmiştir.
• 35 SightFirst bağışı yoluyla 31 milyon
insanın göznuru kurtarılmış ya da görmesi
geliştirilmiştir.
Okul müdürü Manasi Muley’de, öğrencilerinin
olumlu sosyal davranışlar geliştirdiğini, sağlıklı
ve uyuşturucudan uzak bir yaşam için gerekli
beceriler kazandığını belirtiyor.
Lions Quest programının yaşa bağlı müfredatı,
ilk, orta ve lise öğrencilerine göre uyarlanmıştır.
Eğitmenler, 35 ayrı dilde hazırlanmış müfredatı en
iyi şekilde uygulamak için çalıştaylara katılırlar. Mali
yıl sonuna kadar Lions Quest programı 73 ülkede
uygulanıyor olacaktır.
LCIF, Lions Quest programının Sırbistan ve
Karadağ’a adaptasyonu için 100.000 dolar fon
sağlamıştır. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının
sağladığı 150.000 dolar ile Botswana, Kenya,
Malawi, Tanzanya ve Uganda’da 30.000 öğrenciye
Lions Quest programını ulaştırmıştır. 5 Afrika
ülkesinde, uyuşturucu ve alkol tüketimine karşı
odaklanmış 750 öğretmen eğitilmiştir.

• 165 Acil Müdahele Bağışı yoluyla yaşadıkları
felaketin ardından 33.000 insan acil yardım
almıştır.
• 160 Standart Bağış yoluyla 4.7 milyon kişi
eğitim, teknoloji, sağlık ve pek çok yaşam
geliştirici destek almıştır.
• 37 Lions Quest bağışı ile en az 166.000
öğrenci olumlu yaşam becerileri eğitimi
almaktadır.
• 26 Uluslararası Yardım bağışı ile 91.700
kişi temiz suya ve sağlık hizmetlerine
kavuşmuştur.

Felaket Mağdurlarına Yardım Etmek
Bir felaket dünyayı vurduğunda, Lion’lar mücadele
etmek üzere ayağa kalkmaktadır. Lion’lar,
meydana gelen trajedilerin ve geçmiş felaketlerin
uzun dönemli iyileştirmeleri için gönüllü olarak
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Yıllara göre alınan bağış karşılaştırması.

TURKEY
2011-2012 LCIF Başkanı, Geçmiş Uluslararası
Başkan Sid L. Scruggs III ün Mesajı
Temmuz 2011 yılında LCIF’in başına geldiğimde
çok faydalı bir görev olduğunu biliyordum ama ne
kadar değerli olduğu konusunda bir fikrim yoktu.
Eşim Judy ve ben pek çok kulübü ziyaret ederek
yaşamları iyileştiren, hassas toplumlara yardım eden,
gençliği destekleyen küçük-büyük birçok projeyi
gözlemledik. Sizin Vakıf temsilciniz olarak hizmet
etmek tam bir onurdu.
Eğer siz ya da kulübünüz Vakfımızı destekliyorsanız,
siz de bizimle beraber oralardaydınız. Kızamık aşısı
olurken Nepalli Sunita’ya, Etiyopya’da trohomaya
karşı milyonlara ilaç dağıtırken yardım ettiniz. Lions
Quest’in faal olduğu 73 ülkedeki öğrencilere destek
oldunuz. Evet siz hep oralardaydınız, çünkü siz bizim
Vakfımızın gücüsünüz. Sizin desteğiniz olmasa
bunlar gibi hiçbir LCIF projesi gerçekleşemez.
Lütfen başarılı olmamıza yardım eden siz Lion’lara
şükran duygularımı ifade etmeme izin verin. Judy ile
beraber Japonya, Yeni Zelenda, Hindistan, Nepal ve
diğer bölgeleri ziyaret ederken, yaşamları kurtarma
ve geliştirme konusunda LCIF’in etkisine ilk elden
şahit olduk.

başarılarınızı öğrenebilirsiniz. Vakfımıza bir ışık gibi
destek olduğumuz sürece, bağışlarınız sayesinde
LCIF’in büyüdüğünü, ihtiyacı olan daha çok kişiye ve
topluma ulaştığını göreceksiniz.
Başkalarına yönelik devam eden hizmetlerinize
ve Vakfımıza maddi desteklerinize bir kez daha
teşekkür ederim. Unutmayınız ki “Umut ışığının
bizimle parıldamasına izin verdiğimiz” sürece
başkalarına hizmet edebiliriz.
Daha iyi bir gelecek için bugün birlikte hizmet
etmek dileğiyle,

Sid L. Scruggs III
LCIF Chairperson 2011-2012

Ortaklarımız da dünyada bir değişiklik yapma
konusunda LCIF etkisini kabul etmektedir. Bill &
Melinda Gates Vakfı kızamığı önleme konusunda
bize bir fon geliştirme hedefi sundu ve biz o hedefi
geçtik. Yaşamları değiştirme konusunda ABD
Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu
ve Suç Teşkilatı gibi diğer önemli ortaklarımızla da
çalışmalarımız sürmektedir. Her bir ortağımız daha
fazla kişiye ulaşma ve başarılı olma konusunda
LCIF’e yardım etmektedir.
Web sitemizdeki detaylı yıllık raporumuzdan sizin
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Lions Quest Doğu Avrupa’da
Genişlemeye Devam Ediyor
Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG

Lions Quest eğitim koordinatörü ve Mavi Haliç Lions
Kulübü üyesi Şima Sunder; “Bir çocuk yeterince
özgüvene sahipse, diğer sosyal gelişiminde de
başarılıdır. Duygusal gelişim ve zihinsel beceriler
beraber gelir. Lions Quest eğitimi alan çocuklar
mutlu çocuklardır” diyor. “Öğretmenler normal
müfredatlarını daha iyi koşullarda uygulayabiliyorlar
çünkü sınıfta çok az problem yaşıyorlar”
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulamaları
ve Araştırma Merkezi’nin Sunder’in gözlemlerini
onaylaması ile Türkiye’deki programın
değerlendirilmesi tamamlanıyor; Lions Quest
huzurlu bir sınıf ortamı sağlıyor bu da olumlu karar
üretme sonucunu getiriyor.
Lions Quest Programının Türkiye’de uygulaması.

T

üm dünyadaki her yaştan öğrenciler benzer
sorunlarla mücadele ediyor: kabadayılık,
yaşıtlarının baskıları, madde bağımlılığı ve
zarar verici diğer alışkanlıklar. Ancak Lion’ların
sağladığı bir çözüm var: Lions Quest, LCIF’in
önerdiği, sosyal ve duygusal yönden genç olma
yolunda yeni bir okul yaklaşımı getiren, yaşam
becerileri programı.
Lions Quest’in pek çok sayıda yararları var. Ancak
öğrencilere tam anlamıyla etki edebilmesi için
eğitim gerekiyor. Bunun için Bulgaristan Lions
Quest Vakfı, 2013 Ocak ayı içerisinde Lions Quest
Avrupa toplantılarına evsahipliği yaptı. Bu yıllık
toplantılarda, en iyi Lions Quest uygulamaları ve
bilgileri paylaşılır. Bu uygulamalı toplantıya
18 Avrupa ülkesinden temsilciler katıldı.
Bulgaristan Lions Quest Vakfı Başkanı, PDG Petar
Malamov, Bulgar Lion’ları ve Eğitim Bakanlığı
arasında kuvvetli ilişkiler kurarak 2010 yılından beri
Lions Quest programını desteklemektedirler.
Lions Quest genişlemesini Türkiye’de de
sürdürmektedir. İstanbul’da küçük bir kulüp projesi
olarak başlayan program, şimdi ulusal boyutta
desteklenen bir program haline gelmiştir. İlk yıl
içerisinde Türk Lion’ları 8 çalıştayda 200 öğretmeni
eğitmişlerdir. Programın 100.000 çocuğu etkilediği
tahmin edilmektedir.

14
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Makedonya, Lions Quest programını uygulayan
en yeni ülkedir. Aralık 2012 de, 9 ila 12nci sınıfları
etkileyen, 36 öğretmenin eğitildiği ilk çalıştay
yapıldı. Daha çok sınıfa yayılması planlanıyor.
Halihazırda tüm öğrencilerin yılda en az 10 saat
toplum hizmeti gerçekleştirdikleri okulun hizmetleeğitim programı Lions Quest ile güçlendirildi.
Bu son Lions Quest genişlemesi önceki LCIF fonları
ile sağlandı. 2002 yılında ABD Uluslararası Narkotik
Bürosu, Lions Quest programını Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Litvanya, Polonya, Rusya Federasyonu
ve Ukrayna’da uygulamak için LCIF ile ortaklık
oluşturdu.
Pek çok ülkede programın tohumları atıldı. Litvanya
Lion’ları programı ülke çapında uygulamak için
500,000 $ dan fazla yardım aldı. 2012 yılında
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)
ve LCIF ortaklık kurarak, UNODC’un Sırbistan
ve Karadağ’dan başlamak üzere Orta Asya ve
Güneydoğu Avrupa’da uyguladığı aile bazlı yaşam
becerileri programını Lions Quest programı ile
birleştirme kararı aldı. Ayrıca LCIF programın
Slovenya’ya da genişletilmesi için fon desteğini
onayladı.
Bu sene sonbaharda Türkiye’de yapılacak 59. Avrupa
Forumunda Lion’lar, Lions Quest Program
başarılarını, programın dünya çapında 12 milyon
öğrenciyi nasıl etkilediğini sunma fırsatı bulacaklar.

TURKEY

Lions Çevre Fotoğrafları Yarışması
Neşe YILDIRIM / IPDG, Uluslararası İlişkiler ve Yarışmalar Ulusal Komisyon Başkanı

L

ions Çevre Fotoğrafları Yarışması, iyi durumdaki
Lions Kulüplerinin üyelerine açık olup; orijinal,
değiştirilmemiş, siyah-beyaz ya da renkli
fotoğrafla (insansız) aşağıdaki kategorilere göre
katılabildikleri bir yarışmadır.
Hayvan Yaşamı
Manzara ( Kent ya da Doğa)
Bitki Yaşamı
Hava Fenomeni
Kırsal çevre güzelliği: Bizim doğal çevremizi yansıtan
fotoğraflar Lions Kulüpleri, Yönetim Çevrelerine
seçip gönderdikleri fotoğraflarla bu yarışmaya
katıldılar. 118-U/ 118-R / 118-K / 118-E / 118-Y Yönetim
Çevrelerinden gelen 8”x10” (20.3x25.4 cm) baskılı 16
adet fotoğraf Çoğul Yönetim Çevremiz için yarışmak
üzere gönderildi.
Bu yıl Çoğul Yönetim Çevremizi temsil edecek
bir adet fotoğrafı belirlemek için, Bodrum’ daki
Konsey 3. Toplantısında tüm fotoğraflar bir pano
üzerinde sergilendi ve Konsey Toplantısı katılımcıları
tarafından oylanarak seçildi. Katılımcılara,
fotoğrafları seçerken fotoğrafın orijinaliteleri,

sanatsal değerleri ve çevre temasının ne kadar
yansıtıldığı kriterlerini dikkate almaları hatırlatıldı.
Bu seçime göre; 118-K Yönetim Çevresi Geçmiş
Dönem Genel Yönetmenlerimizden Dr. Levent
ÖZÇER’ in manzara dalındaki resmi 25 oyla birinci
seçilmiştir.
1 Mart 2013 tarihinden önce de orijinal
8”x10”(20.3x25.4cm) baskılı fotoğraf ve Konsey
Başkanımız tarafından imzalanan resmi başvuru
formu, Uluslararası Merkeze gönderildi.
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğine Çoğul Yönetim
Çevrelerinin göndermiş olduğu fotoğraflar;
Hamburg’ daki Uluslararası Konvansiyon sırasında
sergileyecektir. Kayıtlı konvansiyon katılımcıları
en beğendikleri fotoğraf için oy kullanacaktırlar.
Kazanan fotoğraf ödüllendirilecektir. Kazanan altı
( beş kategorinin kazananlar ve en iyi gösteri)
fotoğraf Lions Web Sitesinde yayınlanacaktır.
Bu nedenle, Hamburg Konvansiyonuna katılan
Lion’lardan, fotoğrafların sergilendiği bölümü
mutlaka ziyaret ederek, oy kullanmalarını rica ediyor,
Lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Lions Quest Haberleri
Eğitimler
Nilgün Erdem Niord / PDG

Derginizde Lion Quest’e verdiğiniz önem için bir kez
daha size teşekkür ediyorum.
Uluslararası yazılarda da olması bizi çok
güçlendiriyor.
Bu ay yine sizler aracılığı ile Lion’lara mesajımız var.
MD projemiz Lions Quest çalışmaları başarıyla
ilerliyor.
Yeni yerel eğitmen yetiştirme projemiz kapsamında
118 U Yönetim Çevresinden Gülçin Bilgiç ve 118 Y
Yönetim çevresinden Elif Kocaer ‘in eğitimlerinin bir
aşaması daha tamamlandı.

Gaziantep de 16-17 Mart ta Lions İlköğretim
okulunda 2 günük eğitimin % 75 ini Gülçin Bilgiç
verdi. Uluslararası uzman eğitmen Marianne
Jannson gözetiminde verdiği bu eğitimde çok
başarılı oldu. Değerlendirme formlar çoğunlukla
gerek programı gerek eğitmenimizi mükemmel
olarak niteliyorlar. Bundan sonraki seminerin
tamamını Gülçin Bilgiç verecek, yine Marianne
Jannson izleyecek ve inanıyoruz ki uluslararası
sertifikasını alacak.
İkinci seminer ise İstanbul 118 Y Yönetim Çevresinin
Ataşehir Ataevinde 18 Mart ta düzenlendi. Bir gün
olan bu seminerde de Elif Kocaer seminerin % 50
sini verdi ve çok başarılıydı, değerlendirme formları
çok güzeldi.
Bundan sonra Elif Kocaer’in iki ikişer günlük
seminerde daha % 75 ve % 100 eğitim vermesi
gerekiyor. Tamamlanınca o da uluslararası eğitmen
sertifikası almaya hak kazanacağını umuyoruz.
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Şiir Köşesi
Jale Eren / 118- E Kan ve Organ Bağışı Komite Başkanı

YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜRLER
Yavaş yavaş ölürler
Seyahat etmeyenler,
Yavaş yavaş ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
vicdanlarında hoşgörmeyi barındırmayanlar.
Yavaş yavaş ölürler
İzzetinefislerini yıkanlar
Hiçbir zaman yardım istemeyenler.

Sema Güneri / 118- U Göz Nurunun Korunması ve
Göz Eşeli Komite Başkanı.

SARI LİRA GİBİ ÖMRÜMÜZ.
Yaşamak değil bizi bu telaş öldürecek,
Bırakın Paris’te ılık rüzgârlarla
Taratmayı saçlarımızı,
Sevgilimizle doyasıya sohbet bile edemedik biz,
Gözümüz saatte söyleştik hep,
Koşuşur gibi seviştik, yarışır gibi çalıştık.
Hep yetişilecek bir yerler vardı,

Yavaş yavaş ölürler

Aranacak adamlar, yapılacak işler,

Alışkanlıklarına esir olanlar,

Bir sonraki günün telaşı,

hergün aynı yolları yürüyenler

Bir öncekinin terine bulaştı,

Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler

Başkalarının hayatı bizimkini aştı,

Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyen,

Kör karanlıkta çalar saat sesi,

veya bir yabancı ile konuşmayanlar.

Kuşluk vakti kızarmış ekmek kokusu,
Veya yavuklu öpücüğü ile uyanma düşlerini,

Yavaş yavaş ölürler

Hababam erteledik,

İhtiraslardan ve verdikleri heyecanlardan kaçınanlar,

20 li yaşlardan 30 lara kurduk saatin alarmını.

tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı

30 lardan 40 lara, sonra 50 lere

görmek istemekten kaçınanlar.

Öyle yanlış kurgulanmış ki hayat,
Kuşlukta uyuma imkanı sunduğunda size,

Yavaş yavaş ölürler

Artık uyku girmez oluyor gözlerinize,

Aşkta veya işte bedbaht olup istikamet değiştirmeyenler

Doyasıya söyleşmek, telaşsız sevişmek

Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar

İmkânına kavuştuğunuzda,

Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin

Söyleşecek sevişecek kimse kalmıyor yanınızda

dışına çıkmamış olanlar.

Özenle yarına sakladığınız

Yavaş yavaş ölürler...
PABLO NERUDA

Bir sarı lira gibi ömrünüz,
Vakti gelip te sandıktan çıkarttığınızda,
Birde bakıyorsunuz ki
Tedavülden kalkmış.
Can Dündar’ın ÖDÜNÇ HAYATLAR
yazısından şiirleştiren:
Erel BLEDA

Özür ve düzeltme,
Dergimizin Ocak-Şubat 2013 sayısında 31. sayfada “Herşey Sende Gizli” şiirinde şairin ismi Can Yücel olacağı yerde sehven Sema Güneri
olarak geçmiştir. Bu hatayı düzeltir. Sayın okurlarımızdan özür dileriz. Bizi uyaran okurlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz.
Saygılarımızla...
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Afet Karşısında Engelli ve Görme Engelli Bireyler
K. Bora Yılmazyiğit / 118-U Yönetim Çevresi Doğal Afetler Komite Başkanı

A

fetlerin etkisi altında tüm insanlar aynı
korunma tepkisini veremezler. Özellikle
çocuk, yaşlı ve engellilerin afetler sırasında
öncelikli olarak korunmaya gereksinimleri vardır.
Bir afet sırasında, korunma içgüdüsüyle hareket
eden bir insanın ilk şoku atlattıktan sonra yaptığı ilk
şey, diğerlerine ne olduğunu araştırmasıdır. Öncelik
sırasına göre, ilk aşamada yakınlarını araştıran birey,
ikinci aşamada toplumsal vicdanı gereği engellileri
merak etmelidir. İşte bu noktadan itibaren, bu
farkındalığın yaratılması gerekmektedir. Özellikle aile
bireyleri arasında engelliler var ise, afet sırasında ne
yapmaları gerektiği konusunda onlara özel eğitim
verilmelidir. Elbette bu sıralamada, biz Lion’lar için
görme engellilerin çok özel bir yeri vardır. Afet
sırasında gören gözlerin bile zorlandığı bir kaosta, bir
görme engellinin koluna girip yol göstermek insanlık
gereğidir. Ancak onlara destek olurken, aynı zamanda
yardım edenlerin işini kolaylaştırmaları için onların da
eğitimden geçmesi gerekmektedir.
Ülkemizde Başbakanlık Özürlüler İdaresi adında
bir kurum vardır; ÖZİDA. Engellilerin ve yaşlıların
sorunlarını çözme amaçlı olarak kurulmuştur. Bu
kurum, Türkiye İstatistik Kurumu’na yaptırdığı
bir araştırma sonucunda, nüfusumuzun önemli
bir bölümünün, %12.29 (8,5 milyon kişi)’unun
engelli olduğunu bulmuştur *. Neredeyse büyük
bir şehrin nüfusu kadar olan bu önemli grup
afetler dışında dahi risk altındadır. Bu orantıyı tüm
şehirlerimize uyguladığımız zaman en kalabalık
olanına 1.700.000, orta karar diğer kentlerden
her birine yaklaşık 70.000 engelli düşecektir. Bu
basit hesaplama konunun önemini gözler önüne
sermektedir. Bizde olduğu gibi tüm ülkelerde de bu
çabalar ve çözüm arama gayretleri sürmektedir.

*
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GÖRME ENGELLİLER EN YÜKSEK RİSKE SAHİP
Görme engellilerin afete hazırlanması için:
1. Afetlerin çağdaş anlamının açıklanarak
anlatılması. Bu eğitimin okullar, hastaneler,
işyerleri v.b. tüm yaşam ortamlarında Braille
alfabesiyle desteklenmiş broşürler eşliğinde
verilmesi.
2. Okul, hastane, işyeri v.b. yaşam ortamlarında
engelli bireyler afet destek gruplarının
hazırlanması ve onların da eğitimi.
3. Sokak, mahalle veya iş/alışveriş ortamlarında
engelli bireyler arasından seçilmiş, liderlik
gruplarının kurulması ve bunların, baston,
tekerlekli sandalye v.b. yardımcı eşyalarında
özel işaretlerin bulunmasını sağlamak ve bunu
topluma tanıtmak.
4. Engellilerin kullanacağı temel araçların (baston,
radyo, telefon v.b.) saklandığı engelli afet destek
çantası. Bu çantalar hem evlerde hem de diğer
işyerlerinde yalnızca merkezi bir yerde değil,
aynı zamanda engelliye uygun en yakın noktada
olmalıdır.
5. Engellilere eğitim verecek diğer öğretmen/
önder engellilerin yetiştirilmesi. Çünkü engellinin
halinden engelli anlar.
6. Engelli bireylerin GPS uydu takip sistemi altına
alınması ve adres, telefon ve kimlik bilgilerinin
emniyet güçleri ve hastanelerde el altında
bulundurulacak şekilde hazırlanması.
7. Bu engellilerin yaşadığı binaların iç ve dış
ortamlarının, afet sırasında/sonrasında kaçış ve/
veya saklanmaya uygun hale getirilmesi.
8. Tüm bu çalışmaları, topluma anlatmak üzere
yarışmalar, tanıtıcı filmler v.b. farkındalık yaratan
eylemlerin hazırlanması.

www.ozida.gov.tr Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü’ne yaptırılan “Türkiye Özürlüler
Araştırması” ile ülkemizdeki özürlülük profili geniş kapsamlı olarak araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun
toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi özürlü olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Özürlülük
sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir sorundur. Türkiye
Özürlüler Araştırmasındaki bazı bulgulara bakıldığında özürlülük öncelikle bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık
sistemindeki eksikliler, ülkenin gelişmişlik düzeyi, vatandaşların kaliteli sağlık hizmetleri almasına engel olmaktadır. Bilgi eksikliği,
sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, ekonomik yükü, tıbbi yetersizlikler vb. nedenler, özürlünün yeterli, zamanında ve sürekli sağlık
hizmeti almasını engellemektedir.
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Görsel engelli öğrenciler

ENGELLİ ODASININ AFETE HAZIRLANMASI
Özellikle engellinin yaşadığı odanın afet
risklerini en aza indirecek şekilde hazırlanması
gerekmektedir. Her ne kadar tüm bireyler için
geçerliyse de bir engellinin odası onun temel
özelliklerine göre hazır tutulmalıdır. Bunların
başında kütüphane ve dolaplar en yüksek risk
grubundadırlar. Yaşadıkları ortamın özellikleri ise:
1. Eşyalar depreme karşı duvara sabitlenmeli ve
raflarda dökülmelere karşı bariyer önlemleri
alınmalıdır.
2. Yangına karşı mümkün olduğu kadar alev
yürütmeyen malzeme ve boyalar kullanılmış
olmalıdır.
3. Sentetik yastık yorgan ve örtülerden
kaçınmalıdır. Bunlar hızlı yandığı gibi hem
parlayıcı, hem de öldürücü duman çıkartıcıdırlar.

Yünlü, pamuklu v.b. kumaşlar öncelikli olmalıdır.
4. Yer kaplamaları mümkün olduğu kadar alev
yürütmeyen malzemeden seçilmeli, yapay halılar
kullanılmamalıdır.
5. Oda içinde çağdaş teknolojinin sonuçlarından
doğmuş donanım olmalıdır. Örneğin engellinin
baston,protez veya tekerlekli sandalyesinde GPS
cihazı olmalı (engelli takip sistemi) ve emniyet
görevlileri bunları izleyebilmlidir.
6. Yaşam ortamı içinde öncelikle yangın söndürme
tüpü, radyo, pil, telefon, kulaklık, megafon gibi
haberleşme cihazları olmalıdır. Görme engelli bir
bireyin duyma yönü gelişmiştir. Bir kulaklık onu
yaşama daha fazla bağlayacaktır.
7. Tüm uyarılar ve haberleşme bilgileri Braille
alfabesiyle yazılmış uygun bir noktada
bulunmalıdır.
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Ankara Çayyolu Lions Kulübü Van’da
Figen Mercanoğlu / 118-U Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

H

izmette devamlılık ve yeni etkinliklerimiz.
Van ‘ın Edremit ve Gürpınar ilçesi ikinci
adresimiz oldu. Yöreselliğin ötesine geçerek
hizmetlerimizi Van’a kadar uzandırdık.Bu bir
anlamda Kıyıcakta geçtiğimiz yıl tamamlayıp milli
eğitim camiasına armağan ettiğimiz 8 derslikli
ilköğretim, 2 ana sınıfından oluşan ve her bir detayı
iğne oyası gibi işleyerek tamamladığımız “Van
Edremit Lions Anaokulu ve İlköğretim Okulunun”
işlevselliğini takip etmek, diğer yandan özlediğimiz
öğrencilerimizle bir kez daha kucaklaşmak, her yaşa
hitap eden kitapların yer aldığı halk kütüphanenin
açılışını gerçekleştirmek ve bunlarlada yetinmeyerek
Gürpınar Ortaköy’de 60 aile için hazırladığımız yeni
giysileri dağıtmak ve Ortaköy İlk Öğretim Okulu
öğrencilerine bisiklet armağan etmek üzere VAN
ilimizde buluştuk.
Mutluluğun resmi olur mu sorusunu hatırlatacak
şekilde, armağan sunduğumuz çocuklarımızın
sevincini kelimelerle ifade etmek oldukça zor olsa da
mutluklarını fotoğraflarda, kısmen hissedebiliyoruz.
Yılın öğretmeni seçmekle, ne kadar isabet ettiğimiz
Sibel GARİP öğretmen, bir o kadar başarılı Seda
GÜLTEKİN öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cuma BEYDE’nin varlığı ve bizleri hiç yalnız
bırakmayarak etkinliğimizin her safhasında
yanımızda olmalarından büyük güç aldık. Ankara
Çayyolu Lions Kulübümüzün Van‘da gerçekleşen
Etkinlik ve kültür gezisi programına İstanbul’dan,
Antakya’dan, Gaziantep’ten, Ankara’dan katılan, her
etkinliğinde yanımızda olan Genel Yönetmenimiz
Erdem BAYLAN’a teşekkür ediyoruz.
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Bu anlamlı hizmetlerimize gerek gazetelerde
gerekse Web sitelerinde yer veren değerli basın
mensuplarına da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“BİSİKLET HER ÇOCUĞUN HAYALİDİR”

H

epimizin çocukluğumuza döndüğümüzde
ilk bisikletimizle ilgili ne anılarımız vardır.
Yaptığımız bisiklet yarışları, bir tur atması
için bisikletimizi arkadaşımızla paylaşmamız, sabah
yataktan fırlayıp ilk işi bisikletimizi temizleyişimiz,

TURKEY

“OKULLAR HAYAT OLSUN EĞİTİM ÖMÜR
BOYU SÜRSÜN”
“Halk Kütüphanesi”

V

an Edremit Kıyıcak Lions İlköğretim
Okulumuzun eğitim-öğretim saatleri dışında,
hafta sonlarında ve yaz aylarında da köy
halkının yararlanabilmesi düşünülerek 1000 kitaptan
ve 4 bilgisayardan oluşan kütüphaneyi halkımızın
hizmetine açtık.

rüyamızda bile bisikletimizi görmemiz, gece
karanlığında annemizin sesine aldırmadan ısrarla
onu sürmeye devam etmek isteyişlerimiz… istedik
ki bu çocuklarımızın da bisikletli anıları, yaz tatilinde
anlamlı karne hediyeleri olsun. Ankara Çayyolu Lions
Kulübü olarak Van Ortaköy İlkokulu çocuklarımız için
umut ettik... Her çocuğun bir bisikleti olsun istedik
ve bunun için kolları sıvadık. Toplam 74 öğrencisi
olan bu küçük köy okulundaki minik yavrularımızın
belki de ilk ve son bisikletlerini biz hediye ettik.

Öğrencilerin ve gençlerin güvenli ortamlarda
internete erişmeleri ve ödünç verme hizmetleri
ile yöre halkının kitap okuma alışkanlığının
güçlendirilmesi, halkın ihtiyaç duyabileceği birçok
konuda faydalanabileceği, kitaplardan oluşan
kütüphanenin sürekliliği, daha da geliştirilmesi,
devamlı kullanılabilmesi için kulübümüz
tarafımızdan takip edilecek ve destek vermeye
devam edecektir.
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Birleşmiş Milletler ile Lions Günü
Tülin Tanrıkut / 118-T Yönetim Çevresi / Genel Yönetmen Danışmanı, Uluslararası İlişkiler(BM)

ve bu konunun kısa adı UNDP olan B.M. Kalkınma
Programının da öncelikli konusu olduğunu ve bu
bağlamda çok çeşitli çalışmalar yapıldığını, bunların
en önemlisinin de “Ten Thousand MEHMETÇİK”
Projesi olduğunu bahsetti. Her yıl askerdeki 10
bin Mehmetçiğe kadına ve kıza yönelik şiddetin
çeşitli programlarla kötü sonuçlarının anlatıldığı bu
projenin önemini vurguladı.

3

5. Birleşmiş Milletler ile Lions Günü 11 Mart
2013 Pazartesi, Ramada Plaza Otelde
düzenlenen “TÜRKİYEDE VE DÜNYADA
KADINA YÖNELİK ŞİDDET” konulu bir Panel ile
kutlanmıştır. Lions 118-T Yönetim Çevremiz her yıl
olduğu gibi bu yıl da bu “özel günün” kutlanmasına
çok önem vermiş ve değerli katılımlarıyla bizleri
onurlandırmıştır.
“Kadınlara ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi
ve Ortadan Kaldırılması”, 57.ci Birleşmiş Milletler
Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarının da
öncelikli konusuydu. 8-15 Mart 2013 tarihleri
arasında BM New York’ da düzenlenen bu
toplantılarla, aynı dönemde ve aynı konuyu
düzenlediğimiz bir panel ve üç değerli konuşmacı
ile işlemek ve irdelemek bize gurur verdi
Panelimizdeki birinci Konuşmacı B.M. Türkiye
ve Ortadoğu Daimi Temsilci Baş Yardımcısı Bn.
Mathilda Dimovska, “Kadına yönelik şiddet bir
insan hakları ihlalidir” diyerek konuşmasına başladı
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B.M. in elindeki verilere göre dünya üzerindeki
kadınların yaş, ırk, din, dil, kültür ve gelir düzeyi
tanımadan %70 inin ömürlerinde bir kez fiziksel
veya cinsel şiddetle tanıştıklarını ve 15-44 yaş
arasındaki kadınların şiddet görme riskinin, trafik
kazaları, kanser ve aids gibi birçok tehlikeli hastalık
riskinden daha fazla olduğunu belirtti.
B.M. Genel Sekreteri Sn. Ban-Ki-Moon’un 2008
yılında UNITE (BİRLEŞ) adlı bir kampanya
başlattığını ve 2015 yılına kadar “kadına yönelik
şiddet” in Birleşmiş Milletlere üye ülkelerce
çıkarılacak yasalar ve düzenlenecek eğitim
programları ile sona erdirilmesini veya hiç olmazsa
azaltılmasını hedeflediği bahsetti. Bugüne
kadar 5, 066,549 (beş milyon altmışaltı bin beş
yüz kırk dokuz) insanın bu kampanyaya imza
koyduğunu ve bunlar arasında 73 ülkenin hükümet
başkanı, başbakanı ve bakanları ve 700 kadar da
parlamenterin bulunduğunu belirtti.
Yılda 5000 kadın töre-cinayetine kurban
gitmektedir. 603 milyon kadının yaşadığı ülkelerde
aile-içi şiddet bir suç sayılmamakta: ve 127 ülkede
de “aile içi tecavüz” olayları ülke kanunlarına göre
suç sayılmamaktadır.
2015 yılına kadar sürecek bu projenin “süreklilik”
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istediğini ve biz LİON’ ların da bu Projeyi yerel
yönetimlerle beraber “eğitim çalışmaları” yaparak
sürdürmemizin önemini vurguladı.
İkinci panelist Avukat Şükran Eroğlu güzel bir
sunumla beraber İstanbul Barosunun “Kadına
Yönelik Şiddet” i önleyici çalışmalarını anlattı.
Şiddete uğrayan kadının ne yapması gerektiğini,
müracaat edeceği makamları ve telefon
numaralarını çok sade bir dille anlattı. Ayrıca İst.
Barosunun hazırlattığı “ŞİDDETE HAYIR” başlıklı
kitapçıkları dağıttı. Bence eğer biz LİONLAR bu
konuyu benimser ve bizden daha az eğitimli
kesime bu konuda bilinçlendirici çalışmalar
yapmak istersek Sn. Avukat Şükran EROĞLU’
nun basite indirgenmiş açıklamalarından ve
sunumundan yararlanmalıyız. Ayrıca davetimiz
üzere Sn. Mustafa SARIGÜL’ ü temsilen panelimize
katılan Sn. Monik İPEKEL de Şişli Belediye
Başkanının biz Lion’ların bu konuya yönelik
yapacağı her türlü çalışmaya destek verecekleri
sözünü konuşmasında bize iletti.
Üçüncü panelistimiz Sn. Avukat Belkıs Baysal,
Yeni Yüzyıl için Yeni Oluşum Hukukçular Derneği
Başkanı olarak bizlere çok değerli bir konuşma
yaptı. Türkiye’ nin 1949 yılından beri Strasburg’daki
Avrupa Konseyinin üyesi olduğunu, bu konuda ve
diğer birçok konudaki konvansiyon ve sözleşmelere
Türk Hükumetinin imza koyduğunu ancak bırakın
bunları uygulamayı, halka duyurmayı bile ihmal
ettiğini anlatan eleştirel bir konuşma yaptı.
Haber Türk TV den Sn. Balçiçek İLTER’ in başarılı
moderatörlüğündeki panelimiz,
BM Genel Sekreteri Sn. Ban-Ki-Moon’un başlattığı
SAY NO – UNITE (Şiddete Hayır – Birleş) kampanyası
için hazırlanan imza çizelgelerine katılımcıların imza
koyması ve güzel bir şarap tadımı davetiyle son
buldu. Toplanan sekseni aşkın imzanın bulunduğu
çizelge tarafımdan BM Genel Sekreterliğine
gönderilmek üzere UNDP Ankara’ya postalandı.
Yazımı BM Genel Sekreteri Sn. Ban Ki-Moon’un
sözleriyle bitirirken emeği geçen ve konuya ilgi
gösteren herkese teşekkürü bir borç bilirim.
“WE MUST UNITE”...Birleşmeliyiz... Çünkü
Kadına Yönelik Şiddet, şartlar ne olursa olsun,
hiç bir koşulda, hiç bir politik lider veya hükümet
tarafından tolere edilmemelidir. Şimdi değişme
zamanıdır... Elele verip sesimizi duyurarak bunu
başarabilir ve bir fark yaratabiliriz...”

İkitelli İlk ve Orta Öğretim
Okulu Hizmetlerimiz
Rennin Kongar / 118-T Ortaköy Lions Kulübü Başkanı

2012-2013 Lions Döneminde Uluslararası
Okuryazarlığın Yükseltilmesi Projesi kapsamındaki
hizmetlerimizi İkitelli İlk ve Ortaöğretim Kurumu
öğrencilerine yönelik olarak planladık. Çalışmalarımız,
hem FMV Özel Işık Lisesi öğretmen ve öğrencilerini
proje paydaşı olarak içerecek şeklide planlandı hem
de hedef okulumuzda yıllar itibarı ile öğrencilerin
hizmetinde olacak bir sonuç almak hedeflendi.
Proje Kapsamında ilk hizmetimiz üyemiz Lion Ebru
Çongar başkanlığında yürütülen, FMV Özel Işık
Lisesi öğrencileri ile hedef okulumuza yönelik kitap
toplama ve bilgisayar temin etme çalışması idi. Bu
çalışma öğrencilerin ve öğretmenlerinin konu ile ilgili
bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi, organize edilmesi
aşamalarını içerecek şekilde devam ettirildi. Daha
sonra 25 Mart 2013 de hep beraber okulun sevisi
ile İkitelli’deki okula gidildi, kitaplar tasnif edildi ve
Şişli Belediyesi’nin yaptırdığı raflara yerleştirildi.
Bilgisayar kurularak, kullanıma hazır hale getirildi.
Kütüphanenin hizmete açılışı, 29 Mart 2013
tarihinde, Şişli Belediye Başkanı Sn. Mustafa
Sarıgül’ün de katılımı ile gerçekleşti.
Aynı gün tamamen Kulübümüz tarafından yapılarak
bağışlanmış iki adet görsel atölyenin de açılışı
yapıldı. Okulda ihtiyaç duyulan bu atölyelerin
yaptırılması projesi üyemiz Lion Nesrin Gökpınar
tarafından yürütüldü. Atölyelerin çalışma masaları,
döner sandalyeleri, öğretmen masa ve döner
koltukları ile tüm dolapları yeniden tefriş edildi ve
düzenlendi. Törenle okul öğrenci ve öğretmenlerinin
hizmetine sunuldu.
Lionistik karşılıksız hizmetlerimizin devam etmesinin,
tüm kulüp üyelerimizin ortak arzusu olduğu son sözü
ile Lions Ailem’ in bilgilerine sunarım.
MART - NİSAN 2013 L I O N
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118-T Leo Yönetim Çevresi Lider Dönemi
Çağatay Erşahin / 118-T Leo Yönetim Çevresi Başkanı

kurucular ayı konsey toplantımız bizim için çok
güzel ve anlamlı toplantılar olmuştur. Özellikle Ocak
Ayı Konsey Toplantımıza tam 11 geçmiş dönem
Leo Yönetim Çevresi Başkanımız katılarak bizleri
onurlandırmıştır.
Dönemimiz boyunca gerek Yönetim Çevremiz
gerekse kulüplerimiz çeşitli hizmet aktiviteleri
düzenlemiştir. Bugüne kadar 118-T Leo Yönetim
Çevremiz tarafından düzenlenen ya da
düzenlenmesi planlanan aktivitelerimiz:
• Van Kırtasiye Yardımı Aktivitesi – 200
çocuğumuza kırtasiye yardımı yapılmıştır.

1

18-T Leo Yönetim Çevresi ‘Lider Dönem’
ismiyle girmiş olduğu dönemine gerek
düzenlediği aktivitelerle gerekse yeni kurulan
kulüpleriyle son hız devam etmektedir.
Bildiğiniz gibi dönemimizin ilk yarısında yönetim
çevresi olarak enerjimizin büyük bir kısmını
Türkiye’deki tüm Leo’ ların buluştuğu PREFORUM
KUZEY tanımlı 23. Ulusal Preforum’ unun
organizasyonu için harcamıştık. Gerek Preforum
Komitemizin üstün ve hatasız performansı
gerekse yönetim çevresi kulüplerimizin ve
kabinesinin önemli destekleri sayesinde son
yıllarda düzenlenmiş en başarılı ve en dolu Forum/
Preforum organizasyonunu 118-T Leo Yönetim
Çevresi Leo’ları olarak gerçekleştirmenin haklı
gururunu yaşamaktayız. Preforum Kuzey’e katılan
tüm Leo’ların hafızasında organizasyonumuz
EFSANE PREFORUM olarak uzun süre
hatırlanacaktır.
Dönemimizin ikinci yarısında ise bu sene yeni
kurulan 2 Leo Kulübümüzün Charter törenleri
yapılmıştır. Aramıza katılan arkadaşlarımıza 118-T
Leo ailemiz büyüyerek genişlemekte, düzenlediği
hizmet aktiviteleri sayesinde sevgisini daha çok
insanla paylaşmaya başlamıştır. Yönetim Çevresi
olarak dönemimizin sonuna 118-T Leo Yönetim
Çevresi’ nde bir ilk olacak ALFA Leo Kulübünün
kurulması için çalışmalarını sürdürmektedir. Genç
arkadaşlarımızın katılımıyla yeni bir akımın da
başlangıcını oluşturmayı planlamaktayız.
Dönemimiz içerisinde düzenlediğimiz 250.
Konsey toplantısı ve Ocak ayında düzenlediğimiz
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• “Küçük Kalpler Büyük Umutlar” Eğitime Destek
Aktivitesi – Lion’larımızdan ve Leo kulüplerimizden
gelen yardımlarla 23 Şubat Cumartesi günü 118-T
Leo’ ları tarafından 550 kırtasiye paketi hazırlanmış
ve Erzurum’daki ihtiyaç sahibi ilkokul ve ana
sınıflarına gönderilmeye hazır hale getirilmiştir.
550 pakete ulaşmamız sayesinde yardım
yapacağımız okul sayısında da önemli bir artış
sağlanmıştır. En az 3 ihtiyaç sahibi okulumuz daha
listeye eklenmiştir.
Aktivitemizin kalan bütçesiyle de Türkan Sabancı
Görme Engelliler Okulunun başta boya ve özel
kâğıt olmak üzere birçok ihtiyacı karşılanacaktır.
Okulda öğrencilerimize eğitim setleri alınacak, ana
sınıfındaki çocuklarımıza oyuncak ve minderleri
sağlanacaktır. Ana sınıflarının iç cephe boyası yine
tarafımızca yapılacaktır.
• Deprem bilinci oluşturma aktivitesi - Yönetim
Çevremiz bu sene Nisan ayında ise
Beşiktaş meydanında Beşiktaş Belediyesi’nden
gerekli izinleri alarak toplumun deprem bilincini
geliştirmeye yönelik tanıtım aktivitesi düzenleyip
aynı zamanda Leo tanıtımı da yapmayı
planlamaktadır.
Bugüne kadar kulüplerimiz tarafından düzenlenen
ve düzenlenmesi planlanan aktivitelerimiz:
§ KASEV Huzur Evi Ziyareti - Yeniköy Leo Kulübü
§ Kasımpaşa Çocuk Yuvası Ziyareti – Güzel
İstanbul Genç Dünya Leo Kulübü
§ Küçükyalı Çocuk Yuvası Karagöz Tatlıcı Tiyatro
Oyunu Gezisi – Elmadağ Yeditepe Leo Kulübü
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§ İstanbul Zihinsel Engelliler ve Dayanışma Vakfı
Ziyareti – Harbiye Leo Kulübü
§ Down Cafe Ziyareti – Harbiye Leo Kulübü
§ Beyoğlu Çocuk Merkezi Bilim Merkezi Gezisi –
Barbaros Leo Kulübü
§ Hayvan Barınağı Yardım Aktivitesi – Barbaros
Leo Kulübü

Kadın; Yasaların Kendisine
Tanıdığı Haklarını
Biliyor mu?
Nazan Sağır / 118-T Samanyolu Lions Kulübü Başkanı

§ Kasımpaşa Çocuk Yuvası Tiyatro Gezisi –
Yeniköy Leo Kulübü
§ Aziz Nesin Vakfı Ziyareti ve Yardım Aktivitesi –
Nişantaşı Leo Kulübü
§ Türkan Sabancı Görme Engelliler Okuluna
Beyaz Baston Yardımı Aktivitesi – Akatlar Leo
Kulübü
§ Beyaz Baston Yardımı Aktivitesi – Harbiye Leo
Kulübü
§ Kimsesiz Çocuklarımızın Spor Okulu’na
Gönderilmesi – Bebek Leo Kulübü
Bir kez daha başta Genel Yönetmenimiz
olmak üzere Leo Yönetim Çevremiz ve Leo
Kulüplerimizden desteğini esirgemeyen tüm
Lion büyüklerimiz; Barbaros, Eski Beşiktaş, Güzel
İstanbul, Yeni Harbiye, Şişhane Lions Kulüplerine,
Lion Haluk Akyay, Lion Nursel Aydıner’ e,
Geçmiş Dönem Leo Yönetim Çevresi
Başkanlarımız Zişan Gökçe, Volkan Sanal, Tolga
Özbabacan, Onur Aktulgalı, Ahmet Savaşman,
Kerem Tuzlacı, Serdar Özbabacan, Okan Çalışkan,
Seda Demirkol, Oytun Genyılmaz, Çağrı Gülmen’ e,
118-Y Leo Yönetim Çevresi Beykoz Leo Kulübü ve
maddi manevi destek olan tüm 118-T Leo Yönetim
Çevresi kulüplerine sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız.
Dönemimizin sonuna kadar Lion Kulüplerimizin de
destekleriyle yönetim çevremize birçok yeni Leo
Kulübünün katılacağına da inancımız sonsuzdur.

Y

önetim Çevremiz Altıncı Bölge, Kültür,
Dolmabahçe, Hi-Sar ve Samanyolu Lions
Kulüpleri 20 Şubat 2013 tarihinde kadın
bilinçlendirme hizmetlerine yenisini eklediler.
Medeni Kanunun kabulünün 87. Yıldönümünde
düzenlenen söyleşide İstanbul Barosu delegesi
Av. Saliha Esen Şişli Belediyesi toplantı salonunda
yurttaşlarımız ile birlikte oldu. Söyleşiye Şişli
Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül de katılarak
bir konuşma yaptı.
Her bilgi düzeyinden kalabalık bir kadın
topluluğunun ve Lion’ların izlediği söyleşide,
kanunların kadınlara tanıdığı haklar, kadınların
geleneksel aile ve toplumdaki yeri (eşitlik, resmi
nikâh, boşanma, mal paylaşımı ve evlilikte mal
ortaklığı gibi) konular yer aldı ve yasal sorulara yanıt
bulundu.

www.facebook.com/118TLeo
www.118tleo.web.tv

MART - NİSAN 2013 L I O N

25

TURKEY

Okuma Eylem Programı
(RAP) Kapsamındaki
Çalışmalarımız
Sema Yazgan / 118-T Yönetim Çevresi Sekreteri

2

012-2013 Lions Döneminde Uluslararası
Başkanımızın Okuma Eylem Programı Projesi,
dünya çapında okuryazarlığın yükseltilmesini
hedefleyen çok önemli bir hareket olarak başladı.
118-T Yönetim Çevremizde konunun önemi
gereği dönemin başından itibaren eğitime
destek çalışmaları planlandı ve hem Lions hem
de Leo kulüplerimiz arka arkaya hizmet projeleri
gerçekleştirdiler.
Nisan ayı itibarı ile %50 kulüp katılımının sağlandığı
çalışmalar sonucunda, İstanbul, Anadolu ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okullarında, sınıf,
laboratuvar, konferans salonu, resim odası, müzik
odası tefrişleri, kütüphaneler, çok sayıda kitap
temini, güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan
öğrencilere destek, üniversiteye hazırlanan
öğrencilere destek, çocuk bakımevlerine kitap

bağışı, aktif okuma programları, yaşlılar ile okuma
programları, görme engelliler için dijital kitap
üretimleri, braille kitap temini gibi birçok hizmet
toplumumuza sunuldu.
Sadece nakdi ya da ayni karşılığı olan hizmetlerin
yanı sıra, kulüplerimiz tarafından Okuyan Toplum
Projesi seminerlerine sponsor olunarak üç İstanbul
lisesinde “Ekran Bağımlılığından Kurtulma ve
Kitaplarla Barışma” sunumları düzenlendi. Sınav
stresinin yönetilmesi, müzik kültürünün geliştirilmesi
için devlet senfoni orkestrası buluşmaları, LÖSEV
ile işbirliği yapılarak talep edilen çocuk kitaplarının
temini, kitap okuma ile ilgili drama çalışmaları Lions
Kulüplerimiz tarafından üzerinde çalışılan temalar
oldu.
Leo Yönetim Çevremiz’e bağlı Leo Kulüplerimiz de
uluslararası proje kapsamında üzerlerine düşeni
yaptılar ve Anadolu okulları ile Türkan Sabancı
Körler Okulu’na kırtasiye ve diğer okul malzemeleri
desteklerini geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da
sürdürdüler.
Son olarak 118-T Yönetim Çevremiz’in eğitimlerine
destek olmak üzere 500’ün üzerinde öğrenciye burs
vermekte olduğunu, bazı kulüplerimizin yurtdışı
master, yurtdışı staj, yurtdışı sosyal programlara
kabul edilen öğrencilere yol parası ve cep harçlığı
sağlayarak bilimsel, sosyal ya da kültürel gelişimleri
doğrultusunda hizmet verdiklerini belirtmeliyim.
Yukarıda takdim edilen etkinlikler, Yönetim Çevremiz
Kulüpleri’nin uluslararası hedeflere duyarlılıklarını
ifade etmektedir ve bu duyarlılık bu dönem olduğu
gibi her dönem sürecektir.
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Otizm İle Yaşamak
Nuran Koçdur / 118-T Engelliler ve Yaşlılara Destek Komite Başkanı

Birsen’in anlatımına göre, otizmlilerin zekâları normal
ama duygusal zekâları düşük. Bu durumun kişide
sebep olduğu en büyük sıkıntı sosyal ilişkilerde
yaşanıyor. Hastalar rutin davranış gösterme
eğilimindeler. Karşıdaki insanın duygularını anlamakta
zorlanıyorlar. Yüz ifadelerini yorumlayamıyorlar.
Dokunmak büyük bir problem haline geliyor.
Değişikliklere açık değiller. Hep aynı şeyleri giymek ve
yemek istiyorlar. Eski eşyalarını arıyorlar.

U

luslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi
Federasyonu, Engelliler ve Yaşlılara
Destek Komitesi olarak Nisan 2013 Otizm
Farkındalık Ayında otizmli Birsen Başar’ı Türkiye’ye
davet ettik ve misafir ettik. Amacımız, otizm’li
çocuğu olan ailelere ve eğitmenlere yetişkin
ve eğitimli bir otizm’ linin anlatımı ile bilgiler
sunmaktı.
Birsen Başar, Hollanda’da yaşamını sürdürüyor. 21
yaşına kadar Otizm’li olduğu anlaşılamadığı için
çok yoğun problemler ve iletişim güçlükleri ile
karşı karşıya kalmış. Halen 27 yaşında ve kendisine
“yüksek fonksiyonlu otistik” teşhisi konmuş.
Yaşamı boyunca çektiği sıkıntılara rağmen,
üniversitede hukuk ve ekonomi eğitimi almış ve şu
anda yaşadığı şehrin belediyesinde görevli. Dört
yabancı dil öğrenmiş.
Otizmlilerin nasıl hissettiğini, insanlardan ne
beklediğini, onunla nasıl bağlantı kurulabileceğini
anlattı. Bir Otizmli’ nin çektiği sıkıntılar en iyi otizmli
biri tarafından ifade edilebilirdi ve öyle de oldu.

Reddedilmekten hep korkuyorlar. İlgi ve davranışlarda
süreklilik bekliyorlar. Herkesin kolaylıkla yaptığı basit
şeyler onlar için çok zor olabiliyor. Kendileriyle basit
ve açık konuşulmasını istiyorlar.
Birsen davet edildiği yerlerde bu konularda bilgiler
veriyor. Bir de kitap yazmış. En büyük düşü ise
otizmliler için bir okul kurmak. Kendisi ile www.
birsenbasar.com kişisel web sitesi üzerinden
bağlantı kurmak mümkün.
11 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve
Otizm konusu ile ilgili katılımcılar, çocuklarına
otizmli teşhisi konmuş olan anne babalar ve
Lion’ların katılımı ile gerçekleşen ve sunumdan
sonra soruların da cevaplandığı söyleşi,
konuşmacının da etkisi ile çok keyifli ve neşeli bir
hava içerisinde geçti.
Lions 118-T Engelliler ve Yaşlılara Destek
Komitemizin bu etkinliği 13 Nisan 2013 tarihli Sözcü
Gazetesi’nin 8. Sayfasında haber yapıldı. Bu da bizi
ayrıca mutlu etti.
Bu söyleşinin, otizmli bireylere götürdüğümüz
hizmetlerin unutulmaz bir halkasını oluşturacağını
ifade etmek ister, saygılar sunarım.
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Bahar Sosyal Hizmet Merkezi
Sevtap Beydilli / 118-T Bahar Lions Kulübü Başkanı

B

ahar Lions Kulübü, Fikirtepe de Bahar Lions
Kulübü ve Kadıköy Kaymakamlığı işbirliği
ile Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün desteği ile
açılmış olan BAHAR SOSYAL HİZMET MERKEZİ
üç senedir aralıksız başarı ile hizmete devam
etmektedir. Kulübümüz temsilcileri her gün
merkeze giderek çalışmaları ve aileleri yakından
izlemektedir. Merkezde yapılan çalışmaları şöyle
sıralayabiliriz
Üç sene içinde 450 kursiyer eğitim görerek
sertifikalarını almışlardır. Okuma yazma sınıflarında
150 kadın eğitim görmüştür.
Kuaför, manikür, pedikür, cilt bakımı, bilgisayar
sınıflarından sertifika alan başarılı kursiyerler işe
yerleştirilmişlerdir.
Merkezde eğitim alan kursiyerlere ayakkabı, kıyafet
ve erzak yardımları yapılmıştır.
Anneler eğitim alırken çocukları da ana sınıfında
eğitim almışlardır.

Kimsesiz 65 yaşında hiçbir geliri olmayan bir erkek
vatandaşımızı huzur evine yerleştirilmiştir. Tek
göz odada tuvaleti dışarıda olan bir evde yaşayan
bu kimsesizi kursiyerlerin söylemesiyle tespit
edilmiştir.
Okuma yazma sınıfından 24 yaşındaki kursiyer
ikiz bebek dünyaya getirmiştir. Çok fakir olan
bu aile kulüp tarafından koruma altına alınmış
olup, bebeklerin bez ve mama ihtiyaçları 9 aydır
karşılanmaktadır.
İkiz bebeklerin üç hafta evvel ayakları sıcak suyla
yandığı için tedavileri çok yakından izlenmektedir.
Bebeklerden bir tanesinin ayakları ameliyata
alınacaktır her türlü masraf Bahar Lions Kulübü
tarafından karşılanmaktadır.
Cilt bakım sınıfından 18 yaşındaki imam nikâhlı
kursiyerimizin resmi nikâhı gerçekleştirilmiştir
Ailelere sağlık başta olmak üzere her türlü destek
verilmektedir.
Maltepe Cezaevinde bulunan gençler için yapmış
olduğumuz çağrıya cevap veren Tarabya Lions
Kulübü, toplanan giysi ve çamaşır bağışını, 5 Mart
2013 tarihinde bizzat Genel Yönetmenimiz Lion M.
Tanju Alp, Kabine Sekreteri ve Bölge Başkanı’nın
da içinde bulunduğu bir grup ile Sosyal Hizmet
Merkezimize getirmişler ve bu bağışlar da yerine
ulaştırılmıştır.
Önümüzdeki yıllarda da ilk günün heyecanı
ile sürdürme kararlılığı ile hizmetlerimizi Lions
Ailemizin dikkatine takdim ederiz.
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Nar Taneleri Sanat Atölyemiz
Şahnar Boşnak / 118-T Beceri Kazandırma Komitesi Başkanı

kapısına asılan tabelamızın gerekli prosedürlerini
takip ederek devamlılığının sağlanması, açılış
günümüzde yakalara takılmak üzere hazırlanan
palet rozetlere verilen emek tamamen yüce
gönüllü 118-T Yönetim Çevresi Lion’ larına aittir ve
unutulması mümkün değildir.
Değerli Lions Aile’m,
Paylaştıkça artar, dostluklar ve sevgiler derler. Biz
Lion’ lar hizmetlerimizle paylaşmanın en güzelini
yaşıyoruz. Daha da güzeli, bizler paylaşarak,
emeklerimizle büyüttüğümüz karşılıksız
hizmetlerimizi sevgiyle çevremize sunuyoruz.
Ve sunmaya devam edeceğiz.

U

luslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi
Federasyonu Beceri Kazandırma Komitemiz
’in, Lions Kulüplerimiz ve Lion’lar işbirliğiyle,
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi yetenekli ve ihtiyacı
olan lise son sınıf öğrencilerini, Güzel Sanatlar
Akademisi’ ne hazırlamak amacı ile düzenlediği
‘’Nar Taneleri” sanat atölyesini Mart 2013 tarihinde
hizmete açtık.
Atölyeyi okulumuza ve öğrencilerimize
kazandırmak için bir dönem boyunca büyük bir
özveriyle çalışan ve büyük bir aile olan Lions
Ailemiz’ e teşekkürü bir borç biliriz.

Dileğimiz odur ki; Nar Taneleri Sanat
Atölyemizdeki “Taneler,” artarak çoğalsın.
Bu atölyenin ve eğitim alan öğrencilerin takipçisi
olacağımızı, öğretmenimizin, yaz tatili boyunca,
ekim ayındaki sınavlara girene kadar haftada
bir gün verdiği dersi sürdüreceğini, öte yandan
atölyenin ilerde ihtiyaca göre seramik, ahşap
dekupaj, kumaş boyama vs. her türlü sanata
yönelik çalışmaların yapılacağı bir mekân olarak
tasarlandığını ek olarak ifade etmek isterim.
Lions Saygı ve Sevgilerimi sunarım.

Proje kapsamında 8 öğrenciye kasım ayından
başlayarak bir resim öğretmeni gözetiminde
çizim dersleri aldırmaya başladık. Gerekli
finansmanı sağlamak için yapmış olduğumuz
etkinlikler sürecin heyecan ve keyfini arttırdı. Lion
arkadaşlarımızın bu sürece verdikleri destek ise
çalışma gücümüzü çoğalttı.
Arkadaşlarımız, Yönetim Çevresi Merkezimizde
yapılan yeni yıl Kutlamasında dağıtılan Piyango
Nar’ lar için hediye bağışı ile katkıda bulundular.
Piyangonun satışında özveriyle çalıştılar Narlar’ ı
satın alarak katkıda bulundular. Yaptığımız Lions
rozetlerini aldılar veya satışını gerçekleştirdiler.
Sanat Atölyemizin tadilatı, iç ve dış boyası,
öğrencilerimizin kullanımı için gerekli araç ve
gereçlerin (Şövalyeler, Blansh-çizim duralitleri,
Resim Çizim Kâğıtları ve Kalemleri, Resim
Sanatı Kitapları vs.) temini, sınava hazırlayan
öğretmenin kurs ücretinin ödenmesi, atölyemizin
MART - NİSAN 2013 L I O N
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Ben Doğduğumda Her Yer Karanlıktı
Hüsne Merter / 118-T Göz Nurunu Koruma Komitesi Başkanı

Y

önetim Çevremiz Göz Nurunu Koruma
Komitesi olarak bizler, Veysel Vardar Görme
Engelli İlkokul ve Orta Okul öğrencileriyle
Fenerbahçe Basketbol Takımı’nı tanıştırmak için 16
Nisan 2013 tarihinde Kilyos’ da bir organizasyon
gerçekleştirdik. Bu birliktelik görme engelli
çocuklarımızın arzusu idi.
Bebek Aşiyan, Kabataş, Ulus ve Yeni Harbiye
kulüplerimizin katkıları ile 107 görme engelli
çocuğumuza Fenerbahçe formaları giydirdik.
Çocuklarımız bu formalarıyla sporcuları,
Fenerbahçe Yönetim kadrosu ’nu ve biz Lion’ ları
karşıladılar.
Genel Yönetmenimiz M. Tanju Alp, Sarıyer
Kaymakamı, Sarıyer Belediye Başkanı, Sarıyer İlçe
Milli Eğitim Md. ve yardımcıları ile kulüplerimizin
temsilcileri bizimle birlikte idiler.
Şiirler okundu. Şarkılar söylendi. Güzel ve anlamlı
bir gün geçirildi.
Ekim 2012 tarihinde okullarını ziyaret ettiğimizde
Mesut bize şöyle demişti: “Ben doğduğumda
her yer karanlıktı. Annemin gözlerini, babamın
bıyıklarını göremedim.
Kırmızı başlıklı kızı anlattı annem bana. Aklım
kurda kuşa değil, kırmızıya takıldı sadece. Nasıl
bir şeydi bu kırmızı? Saatlerce ve günlerce aklımı
yordum. Dayanamadım anneme sordum. “Nedir
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anne kırmızı” diyerek. “Sevgi oğlum” dedi, “aşktır
o.” “Bayraktır” dedi. “Topraktır” dedi. “Şehitlerin
dökülen kanıdır o”. “Sıcaktır” dedi. “Kırmızı güldür”
dedi. Siz renkleri görerek algıladınız. Ben ise
hissederek.
Her şeyimi mükemmel yaratan rabbim, gözlerimi
vermemiş bana. Olsun, hiç sitem etmedim.
Hiç küsmedim ona. Bunun benim için bir sınav
olduğunu, zorlukların üstesinden gelince başarıyı
göreceğimi, zoru başarınca huzuru ve mutluluğu
göreceğimi çok iyi biliyorum.
Sonra görmeden de görebileceğimi öğrendim.
Binlerce rengim var benim. Bir ışık iken bin bir
renge büründüm umudumla. Görüyorum evet.
Sevgiyi görüyorum. Barışı görüyorum. Umudu
görüyorum. Kardeşliği görüyorum. Görüyorum
evet, annemin yüreğini, babamın mertliğini,
sevmenin ne kadar güzel olduğunu görüyorum.
Ve inanıyorum ki çoğu kişinin görmediğini ben
görüyorum. Sevgiyi görmeyenlere inat ben
görüyorum. Dostluğu görmeyenlere inat ben
görüyorum. Oldukça net bir şekilde hem de.
Umutsuzluk engeldir insana. Sevdayı, sevgiyi
bilmemek engeldir. Ben kaldırdım engelleri.
Biz, Veysel Vardar Görme Engelliler Okulu’nda,
her yerdeki karanlığı umutları ile aydınlanmış
çocukların, basketbolcu ağabeyleri ile birlikte
olmaktan dolayı duydukları mutluluğa tanık olduk.
Ve bu mutluluğu gerçekleştirdiğimiz, onları mutlu
ettiğimiz için de onların adına kendimizle ve
kulüplerimizle gurur duyduk.

TURKEY

“Toprağın Ölümü” Konulu
Fotoğraf Yarışması
Nursen Şerefoğlu / 118-T Çevre ve Toplum Komitesi Başkanı

U

luslararası Lions 118-T Yönetim Çevresi
Federasyonu ve Beşiktaş Belediyesi’ nin
birlikte düzenlediği, 18 yaşını doldurmuş tüm
amatör fotoğrafçıların katılabileceği, “TOPRAĞIN
ÖLÜMÜ” konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Bu anlamlı yarışmanın, tüm dünyadaki Lions
Kulüpleri’nin çevre ve çevre sorunlarına
odaklandığı Nisan ayı içerisinde sonuçlanmasına
ve sergilenmesine özen gösterildi.
Ödül töreni ve katılan fotoğrafların sergi açılışı
17 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen bir törenle
gerçekleştirildi.
Amacı; Gezegenimizde toprağın tahribi ile
oluşacak toprak ölümü ve bundan etkilenen
canlıların sorunlarına ve ölümlerine toplumun
dikkatini çekmek ve çevre bilincinin gelişmesine
katkıda bulunmak ve insanoğlunun, yaşamımızda
önemli yer tutan toprağa ve canlılara verdiği
zararları göz önüne sermek olan yarışmaya 118
fotoğraf sanatçısı 462 eserle katıldı.

Yarışma’nın Seçici Kurulu,
İsmail ÜNAL(Beşiktaş Belediye Başkanı)
Tanju ALP(Lions 118-T Yönetim Çevresi Federasyon
Başkanı)
İlyas GÖÇMEN(Fotoğraf Sanatçısı)
Altan BAL(Fotoğraf Sanatçısı)
Ersin ALOK(Fotoğraf Sanatçısı)
Funda TURPER(Fotoğraf Sanatçısı)
Aylin KARTAL(Sanat Yönetmeni-Kreatör) ‘den
oluşuyordu.
Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu(TFSF) nu
Serdar AKYAY temsil ediyordu.
Yarışma sonucunda Birol KIRAÇ’ a ait fotoğraf
birincilik ödülüne, Mehmet ÖZTÜRK’ e ait fotoğraf
ikincilik ödülüne ve Mustafa DEMİRBAŞ’ a ait
fotoğraf üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Nuri ÇOBAN, Kasım GÜMÜŞ ve Mustafa GEZER’ e
ait fotoğraflar mansiyon aldı.
Yarışmada birinciliği alan fotoğraf sanatçısı Birol
Kıraç’a ait olan eser, Konya Karapınar’da bulunan
ve bir volkan kraterinin su ile dolması sonucu
oluşan Meke Gölü’nün çevredeki yanlış sanayileşme
sonucunda kurumuş halini sergiliyor.
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“Gönüllü Gençler, Yaşlılar Yaşlılar Haftası
Gününü Kutladılar!”
Emre Sağlam /

118-U Mersin Çamlıbel Lions Kulübü Başkanı

Hamiyet Ziyalan / 118-U Adana Taşköprü Lions Kulübü Başkanı

A

dana Taşköprü Lions Kulübü her yıl olduğu
gibi bu yılda Valiliğin kutlamalarına huzur evi
sakinlerini sinemaya götürerek dahil oldular.

Taşköprü Kulüp Başkanı “Hamiyet Ziyalan; Bu yılda
kutlamalara dahil olup huzurevi sakinleriyle güzel
bir gün geçirmek bize kısmet oldu 16 Mart Yaşlılar
Haftasının ilk aktivitesin de bizim başlatmamız
ayrıca bizleri mutlu etti.”
Huzurevi sakinlerine ikramlarda bulunan kulüp
üyeleri sakinlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal
etmediler. Huzurevi müdüresi Nurdan Kama ;
“Huzurevi sakinleri Taşköprü Lions Kulübünün
davetlisi olarak “Hükümet Kadın’ı” izledi. Çok
keyifli bir gün geçirdik teşekkürler Taşköprü
Lions...”.Diyerek duygularını ifade etti.
Huzurevi sakinlerinin katıldığı etkinlik sonrasında
sakinlerle bu mutlu gün paylaşıldı ve bir hafta
sürecek olan etkinliğin ilk günü sinema etkinliği ile
başlamış oldu.
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M

ersin/Çamlıbel Lions Kulübü; 17-24 Mart
Yaşlılar Haftası nedeniyle, “Mersin Bahar
Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi”nde
kalmakta olan 20 konuğun; Mersin-Duygu Tıp
Merkezi’nin vermiş olduğu destek ile, ağız, diş ve
göz taramalarının yapılmasını sağlamıştır.
Lions Kulüp Başkanı Sn. Lion Emre Sağlam ve
üyeleri, yaşlılar ile tek tek ilgilenerek sohbet
etmişlerdir. Gördükleri ilgi ve saygıdan çok mutlu
olan yaşlılarımız, teşekkür etmişler ve bizlerden
müzikli bir eğlence düzenlememiz konusunda da
istekte bulunmuşlardır. Başkanımız, kendilerine
en kısa zamanda müzikli bir etkinlik organize
edeceğinin sözünü de vermiştir.

TURKEY

“25. Uluslararası Barış Posteri ve

Antakya Kışlasaray Lions ve

Kompozisyon Yarışması”

Leo Kulüplerinin ortak üye

Şenay Turan / 118-U Mersin Çamlıbel Lions Kulübü Sekreteri

kabul töreni
F.Figen Altunlu / 118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

“2

5. Uluslararası Barış Posteri ve
Kompozisyon Yarışması”na, Kulübümüzün
Sponsorluğunda katılarak Mansiyon Ödülü
Kazanan, Mersin Özel Toros Okulu- Mersin Özel
Bahçeşehir Okulu ve Mersin Ted Koleji öğrencilerine,
Kulübümüz tarafından düzenlenen törenle ödülleri
takdim edilmiştir.
Törende konuşma yapan Başkanımız Sn. Ln. Emre
Sağlam, “Yurt’ta ve Dünya’da Barış’ın konu edildiği
yarışmaya katılarak başarı elde eden öğrencilerin
başarısında büyük katkısı olan, okul yöneticilerine,
değerli öğretmen ve Velilere de, sonsuz
teşekkürlerini dile getirmiştir.

A

ntakya Kışlasaray Lions Kulübü ile Antakya
Kışlasaray Leo Kulüplerinin ortak üye kabul
töreni görkemli bir gece ile gerçekleşti.
Leo kulübüne 8 yeni üye, Lions kulübüne 3 yeni
üye alındı. Leo kulübüne Kemal Şehoğlu, Sonay
Onuk, Nehar Onuk, Miray Yahyaoğlu, Emre
Sautoğlu, Sertaç Bozkurt, Nehi Suadioğlu, Mehmet
Ali Asfuroğlu; Lions kulübe Ritta Gazel, Özlem
Değirmencioğlu, Elizabet Sautoğlu katıldılar.
Başkan Figen Altunlu yeni katılan üyelere başarılar
diledi. Gecede yirmi yılını dolduran üyelere ödülleri
taktim edildi. Ayrıca geçen dönem Başkanı Şölen
Mıstıkoğlu’na da ödül verildi.

Okul Yöneticileride, Lions Kulüplerini; “Barış”ı
konu eden çok anlamlı bir yarışma düzenlemiş
olduğumuzdan dolayı kutlamışlar ve bizleri
desteklemekten gurur duyduklarını belirtmişlerdir.
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Lion’lar Sahnede… Sahnede Trafik Var!
Nevcihan Eren / 118-R Marmaris Yeni Yüzyıl Lions Kulübü Başkanı

2

5 Mart 2013 te üç aylık çalışmanın ardından
topluma karşılıksız hizmet etme amacıyla
yola çıkan Lluslararası Lions Kulüpleri
118-R Trafik Hizmetleri Komitesi Başkanı Lion
Yasemin Şeniz Esmer’in organizasyonuyla
6-9 yaş arası çocuklarda trafik eğitimi bilincini
geliştirmek amacıyla Marmaris Lions Kulübü ve
Marmaris Yeni Yüzyıl Lions Kulübü olarak ortak
bir projede buluştuk. Ülkemizde yaşanan ölüm
ve yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarının
en önemli nedenlerinden biri olan trafik eğitimi
konusuna dikkat çekmeyi hedefledik.
Marmaris Yeni Yüzyıl Lions Kulübü ve Marmaris
Lions Kulübü üyeleri olarak sadece Lion’ların rol
aldığı “sahnede trafik var’’ adlı bir tiyatro oyunu
hazırladık. Oyunumuzda tüm oyuncular amaçları
sadece bir can kurtarmak olan biz Lion’lardan
oluşmaktaydı. Bildiğimiz kadarıyla Lion’ların
kendileri oynadıkları bir tiyatro oyunu MD-118
konseyinde ve dünyada bir olarak gerçekleştirildi.
Biz Lion’lar bu oyun için 14 hafta boyunca 28 gün
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ve toplamda 112 saat çalışarak oyunu sahnelemeye
hazır hale getirdik.
Oyunun kahramanları, çocukların hayal dünyasını
da kullanarak periler ve trafik doktoru gibi
kahramanların yanı sıra birbiriyle bir türlü
anlaşamayan trafik lambaları ile günlük hayatımızda
sıklıkla kullandığımız trafik levhaları, kask emniyet

TURKEY
Marmaris İlçe Eğitim Müdürü Sayın Züleyha
Aldoğan ve Trafik Polisi Mehmet Dursun’un
da konuk oyuncu olarak rol alarak bir ilki
gerçekleştirdiler. Oyunun sonunda rol alan tüm
Lion’lar konuklar tarafından ayakta alkışlandılar.
Marmarisin idari temsilcileri, siyasi temsilcileri
ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleşen gala gecemiz de son derece
başarılı geçti.
Oyunumuz gündüz 2 seans çocuklara ve gece gala
gösterimi olmak üzere tam üç kez sahnelendi.
1200 Öğrencinin izlediği oyunda öğretmenlerin ve
öğrencilerin takdirini almak projemizin başarıya
ulaştığını bizlere göstermiştir.
kemeri gibi doğru kullanılmayan ve kazalara neden
olan sorunları çocuklarla paylaştı. Yaya olmak ve
yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaretleri
ve neden kullanıldıkları, doğru davranış biçimleri
eğlenceli bir dil, hareketler ve müzik yardımıyla
zenginleştirilerek interaktif uygulamalarla çocuklarla
beraber tekrar edildi. Doğru davranış biçimleri
ile sorunları çözülmeye çalışıldı. Bu oyunla trafik
bilincini geliştirmek, geleceğin sürücülerinin trafik
eğitimine katkıda bulunmak ve ailelerin konuya
dikkatini çekmek istedik. Profesyonel bir ekip
tarafından yazılıp yönetilen oyunumuz 25 mart
2013 tarihinde 1200 ilköğretim öğrencisine ve 400
yetişkine ücretsiz sahnelenmiştir.

Sadece Lion’ların rol aldığı “sahnede trafik var’’
adlı tiyatro oyunu başarı ile sergilenmiştir…
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Leo’lar Kurucularını
Onurlandırdı Bursa Leo
Kulübü 30 Yaşında…

Zülfü Livaneli Alzheimer
Hastaları İçin Söyledi
Serpil Örnekal / 118-K Lions Alzheimer Komitesi Başkanı

Şükrü Erdem / 118-K Bursa Leo Kulübü Başkanı

B

URSA- Lion olmaya aday genç Leo’lar, hizmet
dolu 30 yılı geride bıraktı.

Lions 118-K Yönetim Çevresi’nin tohumlarının
atıldığı ve bundan 30 yıl önce Şükrü Erdem
öncülüğünde kurulan Bursa Leo Kulübü, kurucularını
onurlandırdı.
Türkiye’deki en eski üçüncü leo kulübü olma
özelliğini gösteren Bursa Leo Kulübü, Buğra
Coşkuncu’nun başkanlığını üstlendiği 2008 yılında
Erol Somersan’ın desteğiyle farklılık yarattı. Yılların
her geçen gün daha güçlü kıldığı kulüp bugün
Orçun Kılıç başkanlığında daha yerel, ulusal ve
uluslararasında daha da büyümeyi hedefliyor.
Gecede konuşan Bursa Lions Kulübü Başkanı Ayhan
Korgavuş, topluma karşılıksız hizmetin en güzel
örneklerini vermek için proje üreten ve lider olmaya
aday gençlere, her zaman destek olacaklarını
söyledi. Korgavuş, “Eğitim, bireysel gelişmenin
temel dayanağı, aydınlanmanın ve toplumsal
gelişmenin temel basamağıdır. Leo’lar; Eğitimle
Liderlik, Deneyim ve Olanak Yaratmak” niteliklerini
daha iyi geliştirecek, görev alma cesaretleri artacak,
sorumluluk duyguları geliştirerek topluma yararlı
hizmetleri gerçekleştireceklerdir” dedi.
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URSA Lions Kulüpleri ve Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla Lions Alzheimer
Sosyal Hizmet Evi yararına düzenlenen
konserde Türkiye’nin güçlü seslerinden Zülfü
Livaneli Bursalılarla buluştu.
Merinos, Gemlik, Barış, Horizons, Osmangazi,
İpek, Çekirge, Atlas Lions Kulüpleri ve Büyükşehir
Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen konser,
Bursalılardan büyük ilgi gördü. Merinos Atatürk
Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde
Zülfü Livaneli unutulmaz parçalarını alzheimer
hastaları için seslendirdi.
Bursalıları verdiği muhteşem konserle coşturan
özgün müziğin güçlü sesi Zülfü Livaneli’ye Lions 118-K
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Mehmet Yavaş,
sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya
geldikleri için teşekkür etti.

TURKEY

“Takım Yönetimi Ve
Motivasyon’’

Lions Müzik Yarışması
Osman Görmez / Avrupa Formu Müzik Yarışması Konsey Görevlisi

Nurcan Güngörencan / 118-Y Acıbadem Lions Kulübü Başkanı

1

18-Y Yönetim Çevresi Liay Vakfı tarafından
burs verilen gençlerimiz önümüzdeki yıllarda
mesleki yaşamları içerisinde sürekli bir takımın
parçası olarak çalışmak zorunda kalacaklardır.
Bu gençlerimizin meslek hayatlarına daha bilgili
ve donanımlı olarak katılmaları için elimizdeki
olanaklarla onlara katkı sağlamak amacıyla
acıbadem lıons kulübü tarafından “Takım
Yönetimi ve Motivasyon’’ semineri planlanarak
gerçekleştirildi. Gerek akademik, gerekse meslek
yaşamı içerisinden örneklerle zenginleştirilen
seminerimizin içeriği burslu öğrencilerimizin oldukça
ilgisini çekmiş ve onlara çok faydalı olmuştur.
Seminer esnasında ve bitiminde sorulara müsaade
edilmiş ve karşılıklı iletişim sürekli tutulmuştur.
Seminer sonunda öğrencilerin görüşleri alınmış ve
olumlu dönüşler olmuştur. Burslar koordinatörlüğü
tarafından Acıbadem Lions Kulübü’ne ve seminer
eğitmeni 2012-2013 çalışma dönemi kulübümüz
sekreteri Doç. Dr. A. Zafer Acar’a “teşekkür belgesi’’
takdim edilmiştir.

A

vrupa forumu müzik yarışması (Thomas
Kuti) MD-118 adayı belirlemesi 02 Mayıs 2013
tarihinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Prova Salonu’nda Ayşegül Sarıca (Devlet Sanatçısı),
Prof. Metin Ülkü (Mimar Sinan Ünv.), Doç. Sibel
Kutadgubilik (İstanbul Üniversitesi)’ten oluşan jüri
genç piyanist Ata Bilgin 118-K (1993 doğumlu) isimli
yarışmacıyı belirlemiştir. Ata Bilgin 31 Ekim-1 Kasım
tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 59. Avrupa
Forumu’nda ülkemizi temsil edecektir.
Bu seneki yarışmamızı 50. yılımıza ve kurucumuz
1 no’lu Lion Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’a
adıyoruz. 50 yıldan beri ülkemize eğitim ve sağlık
başta olmak üzere çeşitli konularda insanımıza
karşılıksız hizmet veren Lions’a nice 50 yıllar diliyor,
rahmetli hocamızı şükranla anıyoruz.
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Nilüfer Lions Kulübü Öncülüğünde Meme
Kanseri ve Kadın Sağlığı Anlatıldı
Zernur Meriç / 118-K Bursa Nilüfer Kulübü Başkanı

kanserin ailede ve akrabalarda görülmesi ve bir
memede kanser vakasının görülmesi, erken ya
da geç adet görme, menopoz ve doğum kontrol
haplarının uzun süreli kullanımının risk faktörlerini
arttırdığını vurguladı.
Bol taze meyve ve sebze tüketmek, günlük 4045 dakika yürüyüş, çocuğu emzirmenin kanser
riskinin azalttığını söyleyen Aydemir, kadınların
kendi kendini muayene etmesini ve 30 yaşından
sonra aralıklarla doktor kontrolünden geçmeleri
gerektiğini ifade etti.

N

ilüfer Lions Kulübü Başkanı Zernur Meriç
öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi
Çocuk Merkezinde Hayat Hastanesi işbirliği
ile düzenlenen seminerle, meme kanseri ve kadın
sağlığı anlatıldı. Seminer sonrasında “Erken Teşhis
Hayat Kurtarır” sözünden yola çıkarak kadınlar,
Nilüfer Lions Kulübü desteğiyle muayene olmak ve
mamografi çektirmek için randevularını aldı.
Ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan meme
kanserine karşı Nilüfer Lions Kulübü öncülüğünde
düzenlenen seminerle risk faktörlerine dikkat çekildi.
Meme kanseri ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Adil Aydemir, “90’lı yıllardan sonra
meme kanserinde artış yaşandı. Ancak aynı oranda
da kansere bağlı ölümlerde azalma yaşanmaya
başlandı. Çünkü kanserle ilgili hem teşhis
aşamasında çok yol alındı hem de tedavilerdeki
olumlu gelişmeler nedeniyle kansere bağlı ölümler
azaldı” dedi.
Erken teşhisle her 8-10 kadından birine kanser
teşhisinin konulduğunu belirten Aydemir, kadınların
korku yaşadığını söyledi. Kanser teşhisi konulan
her kadının kısa sürede ölecekmiş gibi yanlış bir
algıya kapıldığını ifade eden Aydemir, “Bu yanlış
algı kadınları korkutmasın. Özellikle erken teşhiste
kanseri yüzde 98’lere varan oranlarda tedavi
edebiliyoruz. Artık öyle bir noktaya gelindi ki tıp
erken teşhis hastalarına kanser bile demek istemiyor.
Başka isimler bulmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.
Meme kanserinde değiştirilemeyen risk faktörlerinin
başında cinsiyetin geldiğini belirten Aydemir,
kadınlarda meme kanserinin daha çok görüldüğünü,
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Seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.
Dr. Nigar Güler, de kadın sağlığı, doğru beslenme,
doğum, rahim ağzı kanseri gibi konularda bilgi verdi.
Kadınların her yaşta sağlıklarına dikkat etmeleri
gerektiğine vurgu yapan Güler, rahim ağzı kanserine
dikkat çekerek; şişmanlık, yüksek tansiyon, diyabet
menepoz gibi durumların risk faktörleri arasında
yer aldığını kaydetti. Erken teşhisin tedavideki
öneminin altını çizen Güler, hastalığın erken teşhisi
için kadınların mutlaka yılda bir kez kadın hastalıkları
uzmanına muayene olmalarını önerdi.
Seminer sonrasında “Erken Teşhis Hayat Kurtarır”
sözünden yola çıkarak Nilüfer Lions Kulübü
desteğiyle doktordan randevu alan kadınlar 4 Mart
günü muayenelerini olacak ve mamografilerini
çektirecek.

TURKEY

Lösev, Bursa Valiliği
İl Özürlüler Kurulu ve
Lions Sosyal Sorumluluk
Projesinde Bir Araya Geldi
Zernur Meriç / 118-K Bursa Nilüfer Kulübü Başkanı

B

ursa’daki etkin 8 Lions Kulübü’nün ve Bursa
Valiliği İl Özürlüler Kurulu’nun katkılarıyla
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa
Ofisi’nin düzenlediği, etkinlikte Lösev Vakfına kayıtlı
olan aileler bir araya geldi.
Nilüfer Lions Kulübü’nün ev sahipliğinde, Merinos,
Osmangazi, Atlas, Erguvan, Koza, Gemlik Lions
Kulüpleri ve Bursa Valiliği İl Özürlüler Kurulu’nun
katkılarıyla bir araya gelen Lösev Bursa Ofisine
kayıtlı aileler, düzenlenen etkinlikle motive oldu.
8 Mart Dünya Kadınlar gününde yalnız olmadıklarını
hisseden aileler, Firuze Kostüm Organizasyon’un
dans gösterisini ilgiyle izledi. Geceye destek vererek
sahne alan Semih Koç da ailelere güzel bir gece
yaşattı.
Ailelerin zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Lösev
Bursa Ofisi Koordinatörü Füsun Emecan Özcan,
geceye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Koza Lions’tan Eğitime
Katkı Okuma Yazma
Kursiyerlerine Sertifikaları
Verildi
Nagehan Akdemir / 118-K Bursa Koza Kulübü Başkanı

K

oza Lions Kulübü ve AÇEV işbirliği ile Hasan
Öztimur ve Davut Dörtçelik İlköğretim
Okulunda okuma yazma eğitimi alan
kursiyerlere sertifikaları verildi.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından
düzenlenen Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi
Projesi’ kapsamında gönüllü öğretici okuma
yazma seminerine katılarak gönüllü öğretmenlik
sertifikalarını alan Bursa Koza Lions Kulübü üyeleri,
okuma yazma bilmeyenlere umut oldu.
Bursa Koza Lions Kulübü’nün katkılarıyla Hasan
Öztimur ve Davut Dörtçelik İlköğretim Okulu’nda eş
zamanlı olarak ilki gerçekleştirilen ve yaklaşık dört
ay süren okuma yazma kurslarına katılarak başarı
gösteren kursiyerler, eğitimci Gül Liman ve Çiğdem
Aydıngöz’ün elinden sertifikalarını aldı.
Sertifika töreninde konuşan Koza Lions Kulübü
Başkanı Nagehan Akdemir, “Lions Uluslararası
Başkanı Wayne Madden’in dünya çapındaki
hizmet ilkesi olan Okuma Yazma eylem planı
çerçevesinde ilkini gerçekleştirdiğimiz okuma yazma
kurslarımızda başarı göstererek ipi göğüsleyen
hanım kursiyerlerimize sertifikalarını veriyor olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada 26 milyona
yakın kişi okuma yazma bilmiyor ve dünyada
başlatılan okuma yazma seferberliğine Bursa’dan
katkı koymak ve katılım sağlandığını görmek bizi
çok sevindirdi. Hizmet etme ilkesiyle projeler
üreten kulübümüz gönüllü olarak gerçekleştirdiği
eğitimlerine devam edecek” dedi.
MART - NİSAN 2013 L I O N
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Gülgün Feyman:
Uygulamalı Tek Bir Dil
var O Da Türkçe, Güzel
Türkçe’mize, Bayrağımız
Vatanımız Gibi Dilimize
Sahip Çıkmalıyız
Yurdanur Reisoğlu / 118-K Bursa Merinos Lions Kulübü

vurgulayan Feyman, “Uygulamalı tek bir dil var o da
Türkçe, güzel Türkçe’mize, bayrağımız vatanımız gibi
dilimize sahip çıkmalıyız” dedi.
Kişinin kendini doğru ifade etmesinin; iş hayatında,
aile hayatında günlük yaşamda, kısacası her an çok
önemli bir olgu olduğuna dikkat çeken Feyman,
İlk izlenimin insanlar üzerinde yarattığı etkiye de
değindi. Feyman, kişinin o günkü psikolojik yapısı
ve kişinin kendi psikolojik yapısının göz önünde
bulundurularak ilk izlenimin kişiyi tanıdıkça
değişebileceğini söyledi. Derinlik olgusuna vurgu

B

ursa’daki on beş firmanın katkılarıyla
düzenlenen “İletişim Sihirbazı Olmak İster
misiniz?” eğitim seminerinin konuğu; haber
spikeri ve diksiyon eğitmeni Gülgün Feyman ile
eğitmen, yazar Zafer Polat Koyuncu oldu.
Eğitim seminerine, Merinos Lions Kulübü üyeleri,
Emine Örnek Eğitim Kurumları yöneticileri, Üçge
halkla ilişkiler birimi gibi Bursa’daki birçok firmanın
insan kaynakları yöneticileri, kurumsal iletişim
birimleri ve firma yöneticileri katıldı.
İyi bir izlenim bırakmanın yolları, yüzde yüz
iletişim, uyum ve güven çalışması, diksiyon temel
özellikleri ve kuralları, ses bilgisi, tonlama gibi
konular seminerde anlatıldı. Öğrenmeye heceleyerek
başladığımızı belirten haber spikeri ve diksiyon
eğitmeni Gülgün Feyman, dünyada öğrenmenin ilk
önce ses sistemini öğrenerek gerçekleştiğine dikkat
çekti. Ses sistemi öğrenildikten sonra konuşmanın
öğretildiğini belirten Feyman, Türkçe’nin çok
zengin bir dil olduğunu ve doğru kullanımın iletişim
açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Dünya
dilleri arasında Türkçe’nin önemli bir yeri olduğunu
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yapan Feyman, derinlik olgusuyla sözcüklerin
gücünün daha etkili olacağını belirtti.
İlk on saniye içinde karşımızdakine yönelik ilk
izlenimlerin oluştuğunu ifade eden eğitmen,
yazar Zafer Polat Koyuncu ise, “Kişiye karşı ilk
izlenimlerimiz olumlu ise onu sahipleniyoruz.
Çizdiğimiz şema kötü ise o kişinin en az 1-1,5
saat kendini ifade etmeye ihtiyacı vardır. O fırsatı
veremiyorsak o zaman hiç şansı yok. İnsanlar
ilk izlenimlerde yanılabiliyor. Bunları da bilerek
ve farkında olarak kişinin ardındaki o hakikati
görebilmek önemli” şeklinde konuştu.
Crowne Plaza’da uygulamalı olarak düzenlenen 2
Uzman, 2 Eğitim, 2 sertifika semineri sonrasında
katılımcılara eğitim sertifikaları verildi.

TURKEY

“Barışı Hayal Et “ Konulu Barış Posteri ve Kompozisyon”,
“Görme Engelliler Arası Barış Posteri” ve
“Lions Çevre Fotoğraf Sergileri”
Belma Yılmazyiğit / 118-U Yönetim Çevresi İç Anadolu Kulüpleri Barış Posteri ve Yarışmalar Komitesi Başkanı

BARIŞ ‘ın vazgeçilmezliğini benimsetebilmek,
barışla ilgili duygularını toplumumuzla ve tüm
dünya ile paylaşmalarını sağlamak amacı ile her yıl
düzenlenen, bu yıl konusu “Imagine Peace - BARIŞI
HAYAL ET’’ olan;
• “25. Uluslararası Barış Posteri ve Ulusal
Kompozisyon Yarışması”,

“Barış Posteri ve Kompozisyon Yarışması” nda ve
“Görme Engelliler Arası Barış Posteri Yarışması”
dereceye giren ve yarışmaya katılan öğrenciler,
“Lions Çevre Fotoğraf Yarışması” nda dereceye
giren Lionlar, sertifika ve ödüllerini Erdem Baylan’ın
elinden aldılar.

“Lions Çevre Fotoğraf Yarışması” ve “Görme
Engelliler Arası Barış Posteri Yarışması” sonucu
dereceye giren ve sergilenmeye uygun görülen
eserler;

Armada AVM’de açılan geniş kitlelere daha çok
duyurabilmemiz ve ulaşılabilmemizi sağlayan bu
sergide ayrıca kiosk ve boardlara ve yarışmaya
katılan okullara afişler asıldı.

22- 28 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara Armada
Alışveriş Merkezi’nde sergilendi.

Ödül alan ve sergiye layık görülen eserler 19 Mayıs’ta
da Samsun’da sergilenecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında,
118-U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın
Erdem Baylan ve sevgili eşi Sayın Pınar Baylan’ın
açılışını yaptığı sergiye Sponsor Lions Kulüpleri,
öğrenciler ve velileri, öğretmenler ve Lion dostları
katıldı.

“Sevgiyle elele verip, iyilikleri paylaşalım”
Lions sevgi ve saygılarımla,
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İstanbul Çamlık Sahil Lions Kulübü
Okuma-Yazma ve Bizim Köy Projesi Hizmeti
Nermin Saka / 118-Y Çamlık Sahil Kulübü Başkanı

temizlenerek düzenlendi. Kütüphanenin eskimiş 20
sandalyesi kaplatıldı ve 300 yeni kitap götürüldü .
Okul girişindeki Atatürk köşesinin noksanları
tamamlandı, görünümü düzgün hale getirildi.
Bahçedeki Atatürk büstünün kaidesindeki
mermerler onarıldı ve Atatürk’ün eğitimle ilgili
sözleri yeniden plaket olarak yaptırılarak monte
edildi.

M

ahmut Şevketpaşa Köyü İstanbul’a 35 km.
uzaklıkta, Karadenize doğru yeşillikler
içinde, geçen çalışma döneminde 118-Y
Yönetim Çevresi olarak ağaçlandırma yaptığımız
bir yer. Çalışma dönemimizin başında köy muhtarı
okullarının yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ve destek
olmamızı rica etti. Okulu ziyaret ederek yenileme
işlerine ön proje çalışmaları ile başladık. Hedefimiz,
Uluslararası Başkanın Global Hizmetleri içinde olan
Etkin Okuma Projesi (RAP) olarak, köy çocuklarının
kent okulları ile aynı koşullarda eğitimlerini
sağlamaktı. Ayrıca okulda yeniden düzenlenecek
Toplantı Salonu köy halkının da sosyal ve kültürel
açıdan eğitimlerine hizmet verecekti.
Tabiatın güzellikleri sunduğu Mahmut Şevket Paşa
köyü nüfusu 2853 olup İlkokul ve Ortaokulda toplam
200 öğrenci eğitim görmektedir.
Proje çalışmaları tamamlanınca, Sponsorumuz
Mimar Sn. Sinan Kulaç’ın katkıları ile toplantı salonu
düzenlenmesine başlandı. Salonun zemini demir
konstrüksiyonla anfi şekline dönüştürülerek, sahne
ile birlikte linelium malzeme ile kaplandı. Duvarları
sese duyarlı duvar kağıdı ile kaplanıp, Sahne ve
Pencere perdeleri değiştirilerek, duvarla uyumlu
hale getirildi. Elektrik kabloları yenilendi kablo dolabı
alınarak tesisat bağlantıları sağlandı. Ses düzeni için
bir anfilikatör 4 adet hoparlör ve 1 adet kablosuz
mikrofon alındı. Ayrıca mevcut toplantı koltuklarına
ilave olarak 30 adet toplantı koltuğu alındı.
Fen ve kimya laboratuvarına su tesisatı çekilerek
lavabo monte edildi, çelik-seramik deney
masası yaptırıldı ve laboratuvarda mevcut
bütün malzemeler kulüp üyelerimiz tarafından
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Okul girişindeki kırılan mermerler yenilendi,
bahçedeki spor aletleri elden geçirildi. Potalar
kaynaklandı ve yenilendi, ayrıca yeterli sayıda toplar
ve fileler alındı. Ana sınıfına 5 koli oyuncak alınırken,
müdür odasının 30m2 zemini linelium malzeme ile
kaplandı.
Bu hizmetimiz 20 Şubat 2013 günü 118-Y Genel
Yönetmenimiz Sn. Ln. Ercüment Yüceler, Lions
Ailemiz ve Köy halkının katılımı ile çocuklarımıza
mutluluk veren palyaçolarımız ve D’J eşliğinde
görkemli bir törenle hizmete açıldı.
Okul öğrencilerine olduğu kadar köy halkına da
hizmet vermesi düşünülen toplantı salonu hoparlör,
kablosuz mikrofon ile elektrik kablo kutusu alındı.
ayrıca mevcut toplantı koltuklarına ilave olarak 30
adet toplantı koltuğu alındı.
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Çanakkale Lions Kulübü üyelerinin
10-13 Nisan 2013 Viyana gezisi...
Mustafa Yıldırım / 118-K Çanakkale Lions Kulübü Başkanı

Ç

anakkale Lions Kulübü Başkanı Ln.Mustafa
Yıldırım, Kurucu Başkanı Ln. Tuğrul Aksoy,
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Ln. Levent
Özçer, 4. Kesim Başkanı Ln. Bilge Şimşek ve kulüp
üyelerinden oluşan 15 kişilik heyetle 10 Nisan 2013
tarihinde Avusturalya’nın Friesach Burganstadt
Lions Kulübü ile ikizleşme protokolünü imzalamak
için Avusturya’ya gittiler.
Havaalanında Avusturya’nın Konsey Başkanı Hr. Dr.
Ln.Walter Zemrosser tarafından karşılanan heyeti
seyahat boyunca yalnız bırakmayan Hr. Dr. Ln.Walter
Zemrosser resmi görüşmelerde de Çanakkale Lions
Kulübünün yanından ayrılmadı.
Çanakkale Lions Kulübü ilk gün akşam yemeğinde
Lions 114 O Bölge Genel Yönetmeni Herbert Kohn ile
biraraya geldi.
2. Gün Birleşmiş Milletlerde Dünya Atom Enerjisi
Ajansı Başkanı Lion CARSTEN MEYER tarafından
kabul edilen Çanakkale Kulübü, 3. gün Althofen
şehrinde bir ilköğretim okulu tarafından misafir
edildi ve koronun hazırladığı programı izleyerek

bu okuldaki Türk öğrenciler ile sohbet etti. Aynı
gün Belediye Başkanı Dr. Manfred Mitterdorfer ‘in
resmi davetine katılan grup, Ln.Walter Zemrosser
Ailesinde öğle yemeğine davet edildi ve burada 114
W Bölgesi Genel Yönetmeni İng. Helmut Heimrath
ile görüşme imkanı buldu.
Akşam Althofen şehrinde gerçekleştirilen gala
yemeğine Friesach Belediye Başkanı ve çok sayıda
Friesach Kulübü üyesi katıldı.
Daha önce iki ülke Lions Kulüpleri arasında bir
çalışma olmadığına dikkat çeken Walter Zemrosser
bu vesileyle ilk defa bir Türk Kulübü ile Avusturya
Kulübü arasında ikizleşme protokolü imzalandığını
söyledi.
Çanakkale Lions Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım
ikizleşme programı çerçevesinde topluma ve
insanlığa hizmette lider olmak, kalplerimizi
birbirimize açmak, sevgi ile kucaklaşmak ve el ele
vererek ihtiyacı olanların kahramanları olacağımız
projeleri birlikte yapmak için bu protokolü imzaladık
dedi.
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Sanat

AFAROZ
Necla Tuğcu / 118-U Ümitköy Kulübü

S

anat devrinin tanığı olduğu gerçeğinin asla
yadsınmadığı bu yüzyılda çağdaşlık sorunu
yaşayanlarının ifadesiyle tuh denilen sanat’ın
bu mudur? böyle mi olur? sorgulamalarıyla
aşağılamak ancak, acınası; bir anlamda olumsuz
da olsa sanki farkındalık yarattığı için katkı diye
düşünüyorum.
Şöyle ki; bu düşünceyi benimseyen zihniyet,
sahiplendiği kitlesine topluma sunulanı kalıcılığıyla
ifade edeni, aklı ve zihniyle bir karara varmak üzere
en azından bir kez de olsa hakkında düşünmeye, o
olguyu farkında olmadan kavratmaya yöneltiyor.
Lehte ve alehte konuşmalar, toplumu olgudan
uzaklaştırma çabaları, tartışmaları, bunu ihtiraslı
siyasi malzeme haline dönüştürmeleri bir anlamda
farklı ivme kazandırdığı için, katkı diyorum.
Kendi kültürüne karşı kırılmayı hedeflemiş,
geleneksel teslimiyetçi toplumu hortlatarak kör
karanlığın aydınları olup yönetmek daha kolay mı
olsa gerek!... Kuşkusuz, bu tuh…diye nitelendirilen
sanatsal ve duygusal çıkarımların, kanatlanmış bir
tehlike olarak görenlerin, güneşe bakanı yok etme
telaşından başka ne olabilir ki.
Sanat üzerine eleştiri yaparken, görsel zihnin,
zekânın boş olduğu toplumlarda sanatçıyı
hırpalamak, kusurluluk yaftası ile yok sayıp,
saklamak, hiçleştirmek, yabancılaştırmak, o
kültürün içinden sıyrılıp gelen sanatçıya durdurun
yaptığı sanat değildir!... demek!... ne var ki güç
sahibi bunu diyebilmekte. Bir ödev mi ki sanat, bu
kadar ahlaklı, şu kadar politik, bu kadar geleneksel
olmalı, o zaman estetik bir objeden başka bir şey
olmayacağını düşünebiliriz. Derinlikten yoksun,
ucuz, batı kopyası, özgün olmayan düşünce yaratım
kopyalarıyla görme uygarlığının yaşandığı bu
süreçte sanatçı yaşadığı çağı unutmalı mı!...
Gerçek sanatçı teknik bilgisini kullanarak itaati asla
içselleştiremez, özgün kimliğini kaybetmeme savaşı
verir, fakat zaman, zaman sanatçı ayrıcalığından
vazgeçmiş gibi algılansa da bilir ki kendisi; ilkeli,
ilerici, güdük değil katılımcı, tasarımcı aydındır,
ezilmişlikle sanatının yan ürününe tamah edip,
estetizasyona yönelemez, bu politik aktrisler bunu
yapamazlar, yadsıyanları ise, içten içe alay eder
anlaşılamama kurnazlığıyla hiç bir şey söylemediğini
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ama çok şey söylediğini kendisi bilir, ilkel düşünceyi
törpüleyecek onun benimseyeceği hatta sevip
sarmalayacağı saçmalıkları bile yapabilir, gelinen
nokta ise, bir anlamda karşısındakine duruşunun
sahibinin bir sesi olduğunu, ona göre bu bir cesur
bakış karşı düşünceye meydan okumadır.
Ancak, sanatçı ahlak ve hukuk dışı, toplumu
zedeleyen duygusal çıkarımların kaygısını yaşamalı
ve sorumluluğu olduğunu unutmamalı.
Nazım Hikmet Paris’te yazdığı şiirlerinden “bizim
zanaatları düşünüyorum şiirciliği, resimciliği,
çalgıcılığı filan düşünüyorum ve anlıyorum ki bir
ulu ırmak akıyor insan eli ilk mağaraya ilk bizonu
çizdiğinden beri” demiş ve Mevlana da önemini
çok önceleri vurgulamış “Gör, gör ki sende yalnız
bu görüş, bu bakış işe yarar.” (Mesnevi VI. S.118. İz
budak)
Her uygarlık çağına buluşlarıyla ve üretimleriyle
katkıda bulunmuş. Toplumsal dönüşümler bize
kendilerini sanat eserleriyle anlatmış.
Türkiye’de onlarca uygarlığın iz bıraktığını, her
uygarlığın sona erişinde katı tabuların sona erdiğini,
uygarlığı yaratan zeka ve zihinlerin kalıntılarında
bunu görebiliyoruz. Anadolu insanının her şeye
rağmen, çağı yaşamak için engel çıkarmadığını,
belleğinin kıvraklığıyla cumhuriyetimizin kuruluşunu
o yüzyılın zor şartlarında da olsa laisizmin öncü
lideriyle kendi potasında gelenekselliği yitirmeden
kültürel ve sanatsal çoraklığa son vererek,
modernleşmeyi içine sindirmiş bu halk neredeyse
bir yüzyıl önce kriterin çağdaşlık olduğunu
düşünebilmiş. Kronolojik döngüyle baktığımızda,
günümüz toplumlarında dar kafalı zihinlerin çağının
karanlıklarında kaldığını görebilmekteyiz.
Eflatun bakın ne demiş. “Karanlıktan korkan bir
çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek
trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.”
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Ümitköy Lions Kulübünün Aktiviteleri
Gönül Ceyhan / 118-U Ümitköy Kulübü Başkanı

7 Mart 2013 tarihinde 1. Bölge Kulüpleri (Ankara
Beysukent Lions Kulübü, Ankara Çayyolu Lions
Kulübü, Ankara Ortadoğu Lions Kulübü, Ankara
Ümitköy Lions Kulübü) için Skinolojist Estetisyen
ve Canlı Beslenme Uzmanı Sayın Alev Özderici
tarafından “Yenilenmeyi Öğrenin, Hızlı Yaşlanmayı
Durdurun” konulu sunum yapılmış olup, S.C Vakfı
Korosu ile aktivitemiz renklendirilmiştir.

24 Nisan 2013 Tarihinde Çağdaş Sanatlar
Merkezinde İç Anadolu Kulüplerinin katkıları ile
hazırlanmış olan 50. Yılında Sanatla uğraşan 50 Lion
ve Leo dan oluşan Resim ve Fotoğraf Sergisini açtık.

18 Nisan 2013 Tarihinde Yapracık köyü TOKİ 14.
Bölgede yeni yapılan ilk-orta öğretim okulunun
kütüphanesini öğrencilerimizin kullanımına açtık.

5 Nisan 2013 Tarihinde Kütüphanemizin okul
dolapları yerine götürülerek montajları yaptırıldı.

26 Nisan 2013 Tarihinde kulüp üyelerimizden Sayın
Dilek Kurt aracılığı ile bir sponsorumuz tarafından
bağışlanan minibüsümüzü Sivas şehrimizde ki
Mehmet Gökanay Anadolu Lisesine kullanmaları
üzere teslim ettik.

23 Nisan 2013 Çocuk Bayramında Armada AVM ‘de
Sergilenen “Barış’ı Hayal Et” Konulu Uluslararası
Barış Posteri ve kompozisyon yarışmasına katılan ve
dereceye giren öğrencilerimizin ödül törenini yaptık.
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