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Cumhuriyet’imizin 90. Yılı
Kutlu Olsun
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Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG
DENETLEME KOMİTESİ
1. Grant Thornton tarafından hazırlanan Genel
Yönetmen talep sürecinin sonuçları gözden
geçirildi, beklenenin dışında bir bulguya
rastlanmadı.
TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER KOMİTESİ
1. 4-L6 (Kaliforniya), 322-D (Hindistan) ve 323-C
(Hindistan) Yönetim Çevrelerinde yapılan
Genel Yönetmen ikinci yardımcılığı seçimlerine
yapılan itiraz başvurularının reddine,
2. 301-A2 (Filipinler), 301-D1 (Filipinler), 308-A2
(Malezya) Yönetim Çevrelerinde yapılan Genel
Yönetmen ikinci yardımcılığı seçimlerine
yapılan itirazın kabülüne,
KONVANSİYON KOMİTESİ
1. Konvansiyon takviminde erken rezarvasyon
tarihinin Ocak ayının ikinci haftasına kadar
uzatılmasına.
YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP İŞLEMLERİ
KOMİTESİ
1. Karadağ Cumhuriyeti için 2013-14 hizmet yılını
kapsayan coordinator Lion atanmasına,
2. Moldova Cumhuriyeti için yeni bir geçici
bölge’nin kurulmasına,
3. Statükoda olan kulüpler için sertifikalı rehber
Lion atanması için politika oluşturulmasına,
4. Genel Yönetmenlerin, kulüpler için statüko
isteme en son tarihinin, Yönetim Çevresi veya
Çoğul Yönetim Çevresi seçimlerine 90 gün
kalıncaya kadar uzatılması için gerekli politika
değişikliğinin yapılmasına,
5. Diğer tüm koşullar sağlandığı sürece 10 ABD
doları veya daha az borcu olan kulüplerin iyi
durumda olarak Kabul edilmesi için gerekli
politika değişikliğinin yapılmasına,
6. Genel Yönetmen Harcamaları prosedüründe
1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, Çoğul Yönetim Çevresi
etkinliklerinde yapılan harcamalar ancak Çoğul
Yönetim Çevresi ev sahipliğinde yapılmışsa
kabul edilmesine,
7. Yönetim Çevresi değişikliği ile ilgili taleplerde,
üyelik artışı ve liderlik geliştirme ile ilgili plan
içermesine ve bu talebin sadece Ekim Yönetim
Kurulu toplantısında görüşülmesine,
8. GMT ve GLT için oluşturulan 40 Alan Lideri
sayısının 41’e çıkarılmasına.

FİNANS ve GENEL MERKEZ YÖNETİMİ
1. Çeşitli yönetsel kararlar,
2. Artışları ile beraber 2013-2014 bütçesinin
onaylanması.
3. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, Yönetim Kurulu, Uluslararası
Direktörler, Geçmiş Dönem Uluslararası
Başkanlar, Geçmiş Dönem Uluslararası
Direktörler ve Genel Yönetmenler için harcama
bildirimleri son tarihinin 120 günden 60 güne
indirilmesine,
LCIF
1. Özel Olimpiyat komitesi ile küresel destekleyici
olarak, 5 yıl süreli ve 7.8 milyon $ bütçeli ön
anlaşmanın yapılmasının onayına,
2. Core 4 desteklerinde, Diyabet Önleme ve
Kontrol başlığının 30 Haziran 2015 tarihine
kadar öncelikli olmasına,
3. Toplamda 1,342,203 ABD dolarlık 29 Standard,
Uluslararası Destek ve Core 4 bağışlarının
onaylanmasına,
4. Himalayalardaki sellerden etkilenen Çoğul
Yönetim Çevresi 321 için 100.000 ABD dolarlık
afet bağışının onaylanmasına,
5. 318-B ve 323-C Yönetim Çevrelerine yapılan
tüm bağışlar için moratoryum ilanına ve
LCIF tarafından yapılan tüm bağışların 30
Eylül 2013 tarihinden önce iade edilmesi
için her iki Yönetim Çevresinin uyarılması ve
moratoryumun 31 Aralık 2015 tarihine kadar
devam etmesine,
6. Çeşitli yönetsel kararlar.
LİDERLİK KOMİTESİ
1. Bölge ve Kesim Başkanlarının, Yönetim Çevresi
GMT ve GLT takımlarında yer almasına.
ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Aktif bir kulübün bir yıl içerisinde en fazla 30
yeni üye alabilmesi. Her fazla yeni üye için
Genel Yönetmenin ve Genel Yönetmen
1. Yardımcısının onayının olması.
2. 4. maddeler çeşitli idari kararlar.
HALKLA İLŞKİLER KOMİTESİ
1. Yüzyıl kutlamaları için bir pazarlama
firmasından hizmet alınmasına,
2. Yeni bir Leo Lions Kulübü kurulduğunda,
kuruluş bedelinin alınmaması için on üyenin en
az 1 yıl 1 gün süre ile Leo olmasına,
3. Çeşitli yönetsel kararlar.

Editörden
Yayın Dönemi: 40 Sayı: 2 Sıra Numarası: 270
Eylül - Ekim 2013 İki ayda bir yayınlanır.

Sayın Lion’lar / Sevgili Leo’lar
CUMHURİYETİMİZ 90 YAŞINDA

M.Hüsamettin OCAK

Ulu Önderimiz çağımızın Dünya lideri
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün 19
Mayıs 1919 da Samsun da yaktığı
meşalenin, 29 Ekim 1923 de toplanan
ilk meclisi mebusanın 90. yılını büyük
onur ve gururla kutlamaktayız.

Editör (PDG)

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

Sporculardan ve eğlenceli kimselerden etkilenmek
kolaydır ama benim bildiğim en etkili insanlardır,
hayatımın parçası olmuş kadınlardır. Şimdi 97
yaşında olan sevgili annem, sevecen ve ilgili
olmasının yanında kilise, okul ve izciler için gönüllü
çalışmaları ile bana çok iyi rol modellik yaptı. Emlak
komisyoncusu olarak, orta yaş grubundan kadınları
işe aldım ve onlara güvendim. Çabucak öğrendim
ki, onlar özellikle becerilerini nasıl geliştireceklerini
bulmuşlar ve başarılı olmuşlardı. Bir Lion olarak,
kadınların kabiliyetlerinden ve cömertliklerinden
çok etkilenmişimdir. Sadece bir örnek olarak,
Avustralya’lı Lion Pauline Henebery, Endonezyalı
engelli çocuklara Lion’ların yardım etmesi için
‘Eğitim Köprüler Kurar’ programını uygulamıştır.

Uluslararası Lions Kulüpler Birliğinin tarihindeki
belki’de en büyük gelişme kadınları da üye
yapmalarıdır. Belki de ikinci en büyük gelişme
saflarımızı onlarla artırmak olacaktır. Bu konuda
biraz tembeliz. Dünya nüfusunun % 52’si kadınken
Lion’ların sadece % 24.5 kadınlardan oluşmaktadır.

Benim hayalim, bu hizmet yılı içerisinde kadın
üyeliği %5.5 artırarak %30 a ulaştırmak ve yüzüncü
yılımız olan 2017 de yüzde 50/50 seviyesine
ulaşmaktır.
Daha fazla kadın üyeyi laf olsun diye, üyelik eşitliği
ile övünmek için istemiyoruz. Bizim kadınların
yetenek ve becerilerine ihtiyacımız var. Onlar,
yeni bir bakış açısı, farklı yetenekler, beceri enerjisi
ve çoşku getiriyorlar. Hedefleri belirliyorlar,
hizmetlere başlıyorlar ve erkeklerin yapamıyacakları,
yapmadıkları ve yapmayacakları yöntemlerle
başarıya ulaşıyorlar. Kadınların bizim daha iyi
yarımız olduğunu söyleyerek sıkıntı yaratmak
istemiyorum. Ama kesinlikle kadınlar, kabiliyet ve
hünerlerimizin yarısını oluşturuyorlar.
Kulübünüzün kadınları üye etmesini sağlayın. Onları
arayıp bulun ve davet edin. Kulübünüzdeki kadın
sayısının erkek sayısına ulaştığı günü ve annenizin
sizinle gurur duymasını hayal edin.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan
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Büyük Etki Yaratmak
İçin Büyük Düşünün
Barry J. Palmer

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG
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2000 Olimpiyatlarına Sydney ev sahipliği yaparken,
Paralimpik Oyunları organizasyonuna yardım
etme ayrıcalığına eriştim. Açılış seremonisini
unutamam. Katılımcılardan bazıları ayakları üzerinde
yürüyemiyorlardı ve açılış yürüyüşüne elleri üzerinde
yürüyerek katıldılar. Hiçbir şey onların güçlü ruhlarını
durduramazdı. Ve bu sadece birbirleri ile mücadele
ederken gösterdikleri muhteşem atletizm festivalinin
ısınma turları idi. Fiziksel engellerine rağmen
inanılmaz özveri, gayret ve evet muhteşem beceri,
hız ve güçleri ile yarıştılar, atladılar, yüzdüler.
Bu sene Lion’lardan ve kulüplerden gayallerini
gerçekleştirmelerini istedim. Engelli sporcular bana,
kapasitemizi çoğunlukla hafife aldığımızı öğretti.
Kendimizi aldatıyoruz. Lion dergisinin bu sayısında
büyük hayaller kuran ve muhteşem başarılar
yakalayan Lion’ları ve kulüpleri ele aldık. Neden
olmasın? İki seçeneğiniz var. Hayallerinizi, gerçeklere
uyana kadar küçültürsünüz ya da gerçekleri
hayallerinize erişinceye kadar genişletirsiniz.
Lions’un tarihi ikincisinin geçerli olduğunu gösteren
kanıtlarla doludur. Yüzyıla yakın bir süredir
Lion’lar hayalleri gerçekleştiriyorlar. Hayaller bizim
sermayemizdir.

Hayalleri gerçeğe döndürmek sihir değildir. Bunun
için çalışmalısınız. Yöntem basittir ama kusursuzdur.
Önce bir hayal kurun. Hayalinizin yaşaması,
nefes alması ve bu sayede destek bulması ve
ivme kazanması için başkaları ile paylaşın. İkinci
olarak hayalinizin gerçekleşmesi için plan yapın.
Eylem Planı, hayalin gerçeğe dönmesi için ciddi
güç olur. Bunu bugün en geç yarın, bu hafta ya
da bu ay yapın. Toplumumuzun hayallerimize ve
hizmet aşkımıza ihtiyacı var. Arkadaşlarımız ve
komşularımız, bizim heyecanlı iyi yürekliliğimizi,
“Hizmet Ediyoruz” yaklaşımımızı bekliyorlar.
Biz olmak istediğimiz kimseyiz. Biz, sabahları
uyandıklarında hayallerini hatırlamayan rüya
görenlerden olmamalıyız. Hayal kuranlar uyanıklardır
ve her an tetiktedirler. Bunu gerçekleştirebilecek
veya deneyebilecek olsam ne yapardım diye
düşünürler. Sadece hayal etmezler, hayali yaşarlar.
Lion olmak özünde, iyi niyetimi paylaşabileceğimiz
ve başkaları ile ilgilenebileceğimiz fırsatlar sunan
büyük bir hünerdir. Öyleyse Lion’lar, Hayallerinizi
Gerçekleştirin!

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan
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Medeni İnsan; yapıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş
dedikodudan söylentiden uzak olandır.
Medeni İnsan; insanların hatalarını yanlışlarını arkadan değil yüzüne söyleyendir.
Medeni İnsan; şiddetin bir hastalık olduğunu bilen,
sevgi ve barış düşüncesi içinde olandır.
Medeni İnsan; herkese insanca davranan toplumda
nezaket kuralları çerçevesinde yaşayandır.

Arif Akçılar / Gemlik Lions Kulübü

Medeniyet (Uygarlık) ve
Medeni (Uygar) İnsan,

“M

edeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi
ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat,
bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Medeniyet, belirli bir insan topluluğu veya
topluluklarının belirli bir coğrafya üzerinde ve belirli
bir zaman içinde ortaya koydukları değerlerdir” diye
açıklanıyor çeşitli kaynaklarda.
“Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak
yaşam koşuludur.” diyor büyük önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk ve devam ediyor, “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkı uygardır. Tarihte uygardır,
gerçekte uygardır. Fakat ben, sizin öz kardEşiniz,
arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum, uygarım diyen
Türkiye Cumhuriyeti halkı; düşüncesiyle, zihniyetiyle
uygar olduğunu ispatlamak ve göstermek zorundadır. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı; aile
hayatı ile yaşam tarzı ile uygar olduğunu göstermek
zorundadır, özetle uygarım diyen Türkiye halkı, baştan aşağıya dış görünüşü ile de uygar ve ileri insanlar olduğunu göstermek zorundadır.”
Medeni insanlar yaşamı daha refah, daha huzurlu,
daha güzel yapma çabasında olurlar. Her günlerini
farklı bir heyecan içinde geçirme telaşında olurlar.
Medeni insanın yasasında şiddet ve zorbalık yoktur.
Medeni insan başkalarına rahatsızlık vermez, kendisi
kadar başkalarının da mutlu olmasını arzular.
Medeni insan; üretmekten zevk alır, bilimsel düşünür,
okur, araştırır, yeniliklere açıktır. Medeni insan; sanata ve
sanatçıya destek verir, evrensel düşünür, insancıl yaklaşır.
Medeni İnsan; karşısındakinin fikir ve düşüncelerine
saygı duyandır.

Medeni İnsan; hoşgörülü ve anlayışlıdır.
Medeni İnsan; ilkeli, prensipli, herkesi kucaklayandır.
Medeni İnsan; toprağımızın farklılıklarına
zenginliğimizdir diyebilendir.
Medeni İnsan; toplumla, kendisiyle, çevresiyle
uyumlu ve barışık olandır.
Medeni İnsan; okuyan, düşünen, araştıran, saygılı,
aydın insandır.
Medeni insan; kendisini, çevresini ve toplumu sorgulayan insandır.
Medeni insan; aynı zamanda, hukukun üstünlüğü
ilkesine saygılı, sosyal devleti olgunlaştırma ve
yaşatma isteğinde olan insandır.
Medeni insan; çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, kazancının vergisini yasalar çerçevesinde
ödeyen ve ödediği verginin nerelere, niçin harcandığını denetleyen insandır.
Medeni insan; çevresini temiz tutar, karşısındakinin
değer yargısına saygı duyar, paylaşmaktan zevk alır.
Ülkemizi uygarlaşma yarışında ilerletmek istiyorsak;
söz ettiğimiz tüm özellikleri taşıyan medeni insanlar
olarak, toplum kültürümüzü yaratmalıyız. Toplum
kültürüne saygı göstermek, bizim ilerlememizin ve
çağdaş dünyada yer alabilmemizin temel koşuludur.
Büyük Atamızın dediği gibi “Yaşam, bir ilerleme, bir
dinamizm kaynağıdır. İnsan kendini ona uydurmak
zorundadır. Benim Türk Milletine, Türkiye Cumhuriyetine yönelik ödevlerim bitmemiştir. Sizler, onla
rı tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere,
benim sözlerimi tekrar ediniz. Bugün elde ettiğiniz
başarı, bize ancak ilerleme ve uygarlığa doğru bir
yol açmıştır. Yoksa uygarlığa ulaşmış değiliz. Bize
ve çocuklarımıza düşen görev, bu yol üzerinde du
raksamadan yürümektir. Herhangi bir hedefe erişmekle yetinmeyeceğiz. Daima ileriye varmak için
çalışacağız.”
Tüm insanları severek, saygı göstererek, bilime ve
yeniliklere açık olarak, sabırlı, hoş görülü, sevgi dolu
düşünerek, paylaşamayacağımız hiçbir şeyin kalmayacağı günlerin hepimizin olması dileğiyle en derin
Lions saygı ve sevgilerimi sunarım.
EYLÜL - EKİM 2013 L I O N
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Profesyonel Futbolculardan Lions
Quest İçin Başlama Vuruşu
Christopher Bunch / Çeviri: Faruk Birsen, 118-U YÇ 1. Kesim Başkanı

S

por takımları toplumları bir araya getirir; bu
Norveç, Sandes’te de böyle… Sandnes Ulf
profesyonel futbol takımı yerel haberlerde başı
çekiyor, yerel halkı etkiliyor ve genç destekçilerine
ilham veriyor. Sandnes Lion’ları, futbolun, yerel halk
için eskide olduğundan daha da fazlası olduğunu
farkediyorlar ve bunun Norveç’te Lions Quest için,
yerel okullarda, olumlu davranışları olan gençler
yetiştirme programı olan Lions Quest için bir yol
olabileceğini düşünüyorlar. Yenilikçi bir işbirliği ile,
Lion’lar and Sandnes Ulf Lions Quest programını
futbolla başlatıyorlar ve sınıflara getiriyorlar.
Sahadaki başarı daha çok doğru zamanda doğru
yerde olma – ve biraz da şansla – gerçekleşir ve
Sandnes’te olan da işte tam da bu. Lions Quest
eğitmeni Trond Rekstad’ın oğlu, Sandnes Ulf
altyapı takımında futbol oynamaktadır. Bunu bir
fırsat olarak gören Rekstad yerel Lions Kulüplerine,
Sandnes Ulf ile Lions Quest işbirliği için temasa
geçmeleri konusunda tavsiyede bulunur.

Photos courtesy of ©Trond Rekstad

Sandnes Lion’ları and Rekstad, Sandnes Ulf
pazarlama direktörü ile buluşur ve ona yerel
okullarda Lions Quest elçileri olamakla ilgilenip
ilgilenmeyeceklerini sorarlar. Aslında takımda
topluma, özellikle de çocuklara birşeyler verebilmek
için bir şeyler aramaktadır ve böylece takım işbirliği
için evet der ve çalışmalar 2012 Ocak ayında başlar.

Sandnes Ulf oyuncusu Edier Frejd öğrencilere Lions
Quest Norveç aracılığıyla yaşam becerileri geliştirme
konusunda yardımcı oluyor.
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Oyuncular Çocukları Yetiştiriyor
Lion’lar Sandnes Ulf oyuncularından elçi olmalarını
istediklerinde, onlar daha fazlasını sordular: rol
model, kahraman, ve—daha da önemlisi—öğretmen
olmak istiyorlardı. Oyuncular, beşinci sınıflara fiziksel
şiddet, karar-alma, uyuşturucuya hayır ve hedefe
ulaşmak için çalışma konularında 60 dakikalık ders
vermek istediklerini belirttiler.
“Sandnes büyük bir akaryakıt şirketi ve Norveç’teki
en zenginlerden birisi, ama çocukların sorunları her
yerde aynı” diyor Rekstad.
Çalışma, bir LCIF programı olan ve 82 ülkede
12 milyondan fazla çocuğa, sosyal ve duygusal
öğrenmeyi, hizmet etmeyi, yasaklı madde
kullanımını ve suçu engellemeyi destekleyen, temel
yaşam becerilerinin öğretildiği Lions Quest’in
Norveç verisyonu olan, Det er Mitt Valg üzerinden
yürütüldü.
Futbolcuları sınıfa hazırlamak için, Rekstad,
futbolcuların kendilerini rahat hisstemelerini
sağlayacak bir çalıştay düzenledi. Oyuncular
hazırlanmış bir dersi sundular, ama Rekstad
onlardan, bu 60 dakikayı öğrencilerle deneyimlerini
paylaşarak kullanmalarını istedi.
“Seçkin futbolcular olabilmek için pek çok seçim
yaptınız” dedi. Rekstad futbolculara. “Sizler,
gençlerin kahramanlarısınız. Sizi izliyorlar, bu
nedenle sizlerden beşinci sınıflara doğrularınızı
aktarmanızı istiyorum.”
Oyuncuların hikayeleri farklı farklıydı, karşılaştıkları
zorluklar da. Bazıları okuldan uzaklaştırılmıştı.
Bazıları başka ülkelerden gelmişlerdi. Uyum ve
çevre edinme konusunda zorluklar yaşamışlardı.
Sahada başarılı olabilmek için bedeller ödeyenler,
zor kararlar alanlar vardı. Öğrenciler bu hikayeleri ve
olumlu mesajları duyduklarında, dinlerler.
Yaşamboyu Etki
“Bizim okulu ziyaret etmemiz öğrenciler için çok
önemliydi” diyor, oyuncu Bjørnar Holmvik. “Onlara
verecek birşeylerimizin olması çok güzel.”
Öğrenciler okula o gün, takımın rengi olan
gök mavisi giyerek geldiler ve beşinci sınıflar
kahramanları ile tanışarak ve onların hayat
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hikayelerini dinleyerek unutulmaz bir 1 saat
geçirdiler. Öğrenciler ayrıca maç biletleri aldılar
ve ders sonrasında fotoğraf imzalatıp, ömürlerinin
sonlarına kadar unutamayacakları bir anıya sahip
oldular. Sandnes Lionsları ise Lions Quest derslerinin
de böyle olmasını umut ediyorlardı.
“İnsanların kendi fikirlerinin olması, onlarla ilgili
seçimler yapmak zorunda kalmaları ve bundan
pişman olmamaları önemli. Eğer bizler, bazıları
için hayatı daha kolaylaştırabildiysek, işte o zaman
mutluyum” diyor oyuncu Tommy Høiland.
Sandnes Ulf oyuncuları öğrencilerle zorlukları aşmak
ve hedefe ulaşmak hakkında konuştuklarında,
bu sözler klişe olmuyordu. On yıllardır, takım alt
kümelerde yer alıyordu. Ama 2012’de, kulübün
kuruluşundan 100 yıl sonra, Sandnes Ulf takımı
Norveç’in en üst ligi olan Premier Ligi’ne yükseldi.
Sandnes Ulf takımı sahada başarıya ulaşmıştı
ve Lions Quest’i de yanına almıştı. Oyuncular
arkasında “Lions Quest Norveç” logolu formalar
giydiler. Lions Quest reklamı statta yer aldı. Kısa
bir Lions Quest videosu maç arasında gösterildi.
Maçı radyodan dinleyenler için de canlı anlatımlarda
küçük tanıtımlar yapıldı.

Bir Model Quest Program
Çocukları yetiştirmek, yetişkinleri onarmaktan daha
kolay—Lions Quest Norveç’in sloganı. Sağlıklı genç
insanlar yetiştirmenin yanı sıra, Lion’lar Norveç’te bir
model program da yetiştirmiş oldular.
2012’de Lion’lar yıllık lale satış programına ev
sahipliği yaptılar ve 2 milyon USD’dan fazla gelir
elde ettiler. Bunun yaklaşık 300.000 doları Norveç
Lions Quest programına aktarıldı. Lion’lar ayrıca,
programı bölgesel ve ülke çapındaki okullara
tanıtıacak 50 Liondan oluşan bir “pilot” filo kurdular.
İşe yarıyor. Geçen sene, Lion’lar yaklaşık 200 Lions
Quest çalıştayı gerçekleştirdiler. 2008’den bugüne
kadar 447 Norveç Lions Kulübünün yaklaşık 400’ü
en az bir çalıştay gerçekleştirdi.
“Program evde, okulda ve toplumda işbirliğini
kolaylaştırıyor. Norveç’te tavsiye edilebilecek
tek gönüllü organizasyonu Lions’tur” diyor Ivar
Tollefsrud, Lions Quest Norveç ülke direktörü.
“Lions Quest sayesinde, Lion’lar görünür oldular,
saygı ve büyüme sağladılar ve gelecek kuşaklar
için sorumluluk aldıklarını gösterdiler.”
Norveç Lion’larının çabalarıyla ve Sandnes Ulf gibi
toplumsal destekçilerinin katkılarıyla, gelecek nesil
emin ellerde görünüyor.
Lions Quest hakkında bilgi almak için,
www.Lions-quest.org.

Photos courtesy of ©Trond Rekstad

Sandnes Ulf oyuncuları 10 okula gittiler ve
planları 2013 sonuna kadar 10 okula daha gitmek.
Öğrenciler, ihitiyaçları olan olumlu katkıyı alıyorlar
ve öğretmenler bunları gözlemliyorlar. Gidilen
okullardan dört tanesi, Lions Quest çalışmalarına
ev sahipliği yaptılar: İki çalışma da sonbahar için
planlandı. Eğer Norveçli Lion’lar kendi yöntemlerini

buldular ve okullar Lions Quest’ten yararlanmaya
başladı.

Öğrenciler, sınıflarını bir saatliğine değiştiren Lions Quest aktivitesinde yer aldılar.
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Yeni Görevler Üstlenme LCIF Özel
Olimpiyatlarla Olan İşbirliğini
Geliştiriyor
Allie Stryker / Çeviri: Faruk Birsen, 118-U YÇ 1. Kesim Başkanı

16

yaşındayken zihinsel engelli teşhisi
konulan Ben Haack’a, okula gitmek ve
spor yapmak çok zor gelmeye başladı.
Ta ki, Avustralya’daki Özel Olimpiyatlar’da kriket ve
futbol oynayana kadar.
“Özel Olimpiyatlar’dan önce hayatımın bir anlamı
yoktu, aslında bir hayatımda yoktu. Okulda ve
popüler sporlarda benimle hep alay ettiler, bana
kötü davrandılar… Sonra ben Özel Olimpiyatlar’ı
buldum ve onun sayesinde bir hayatım oldu. Özel
Olimpiyatlar bana ve aileme umut, destek, saygı
ve anlam kazandırdı.” diye açıkladı Haack Temmuz
ayında Hamburg’da düzenlenen 96. Uluslararası
Konvasiyon’daki konuşmasında.
Geçmiş Uluslararası Direktör Wing-Kun Tam,
Hamburg’da Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin
Özel Olimpiyat’larla işbirliği çerçevesinde sürdürülen
“Opening Eyes” (Açılan Gözler) programına
desteğin artırılacağını açıkladı. Özel Olimpiyatlar
yönetim kurulu üyesi, eski NBA yıldızlarından
Yao Ming; Özel Olimpiyatlar başkanı ve CEO’su
Timothy Shriver ve Haack düşüncelerini ve
ilham veren hikayelerini paylaştılar. Uzun yıllardır
Özel Olimpiyatlara katılan ve Avustralya Özel
Olimpiyatlar takımının lideri olan Haack, birinci
ağızdan, Avustralya’daki Lions Kulüplerinin
sporcuların sağlığı ve katılımı konusunda yapmış
olduğu hizmetlere tanıklık ettiğini belirtti. Haack;
“Lions Kulüpleri, Özel Olimpiyatlar için çok
şey yaptılar ve tüm dünyadaki Özel Olimpiyat
sporcuları için çalışmalar yapmaya da devam
edecekler… Teşekkür ederim!” dedi. “Lions
Kulüplerinin benim sporcu dostlarıma yardım
ettiğini, onlara gözlükler sağladılar ve bir sporcu ve
insan olarak kendilerini geliştirme fırsatı tandılar.
Birlikte çok eğleniyorlardı. Bu herşeyden daha
önemli.”
2001’den beri, Özel Olimpiyatlar ve LCIF
325.000’den fazla sporcuyu göz taramasından
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geçirdi, 100.000’den fazlasına yüksek kaliteli ve
dayanıklı gözlükleri, Essilor International ve Safilo
Group katkılarıyla sağladı.
“Sanırım, sporcular için görme, en büyük ödül
ve bunu kelimelerle ifade edebilmek neredeyse
imkansız. Hayatlarının büyük bölümünde onlara,
görmelerinin o kadar da önemli olmadığı söylendi,
ama bu kendileri olabilmeleri için çok önemliydi”
diye açıkladı Shriver. “Özel Olimpiyatlar olarak,
tarihimizde bugüne kadar, LCIF ile bugün
paylaştıklarımız kadar anlamlı bir işbirliğimiz hiç
olmamıştı.”
Artırılan işbirliği çerçevesinde, Özel Olimpiyatlar
atletleri için liderlik fırsatları yaratma, Özel
Olimpiyatlar için sağlık çalışmalarında artış, ailelere
ek destek konusunda yardımların yönetilmesi ve her
iki organizasyonun daha çok gencin spor ve yasal
haklar programlarına katılmaları konusunda birlikte
çalışması sağlanacak. Hedeflenen, tüm zihinsel
engellilerin bu çalışmalara kabul ve dahil edilmesinin
sağlanması.
“Lion’lar “Opening Eyes” projesine dahil oldular ve
Özel Olimpiyatlar sporcularına daha iyi görebilmeleri
konusunda destek veriyorlar. Bizler, daha fazla sağlık
programları, spor programları ve ailelerle etkinlikler
konusunda çok heyecanlıyız. Birlikte, daha da iyisini
yapabiliriz.” dedi Yao.
Bu işbirliği artırımı, aynı zamanda LCIF’nın küresel
ve toplumsal liderliğinin altını çizen bir çalışma oldu.
“Lions Kulüplerine destek verdikleri için teşekkürler,
ama daha önemlisi benim gibi insanlara inandığınız
için teşekkürler” dedi Haack. “Desteğiniz, daha çok
gence ulaşmamız, sporcularımızı birer lider olma
konusunda cesaretlendirmemiz için çok değerli.
Bu çalışmalar, anlayışı oluşturmamızı sağlayacak,
engelleri ve hor görmeleri kaldıracak ve her yerde
engelliliği kabul eden bir toplum yaratacak.”

TURKEY

LCIF Başkanı Wayne Madden “Opening Eyes” taramalarında
yeni gözlük alan bir sporcunun heyecanını paylaşıyor.
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Oya Sebük
Uluslararası Direktör

İlk Board Toplantısı
Port Douglas, Avustralya’nın
Ardından Neler Gördük Neler
Yaşadık (6-10 Ekim 2013)

A

vustralya gidilmesi ve görülmesi gereken
bir yer. Dünyanın en eski kara parçası olması
nedeniyle özellikle tabiata düşkün kişiler için
bu seyahat çok ilginç olabilir. Ancak yolun çok uzun
olması nedeniyle heves edecekseniz eğer çok fazla
beklemeyin derim. Tam 24 saat süren bir yolculuk
oldukça yorucu olabiliyor. Biz arkadaşım Sümer
Ergelen’le bu nedenle Board Toplantısından bir
hafta önce yola çıktık. Hem Port Douglas ‘a kadar
biraz daha rahat bir ortamda iklime ve saate alıştık
hem de gitmişken bu kıtanın özel ve güzel yerlerini
gördük.
İstanbul Bankong, Bankong Sidney THY ve Tai
uçuşumuz sonunda Sidney’e ulaştık. Sidney nefis
plajları, mimarisi, limanı (Darling Harbour ve Sidney
Harbour) ile Avustralya ulusunun doğduğu yer. Tabii
güzelliği İstanbul’dan fazla, zira içeri doğru giren
denizin oluşturduğu 81 koyu var. Her birisi Kanlıca
Koyundan derin ve aynen bir dantel gibi. Büyük
gemi seyri olmadığı için denizin üzerinde yelkenliler
uçuşuyor. Etraf yeşillikler içinde evlerle kaplı.
Hakikaten nefes kesici. Tabi limanın tam kıyısında
Avustralya’nın ikonu diyebileceğimiz Opera Binası
ve meşhur Harbour Bridge bulunmakta. Yüksek
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binalar bunların hemen arkasında toplanmış. Başka
yerde şehrin tabi güzelliğini bozan yüksek bina yok.
Avustralya’lılar İrlanda ve İngiltere’den gemilere
doldurulup getirilen mahkumların oluşturduğu
bir topluluk olmasına rağmen son derece dost,
bol ve yüksek sesle gülen, kilo ve giyimleri ile
Avrupalı kadar rafine ve şık değil ancak mutu mesut
yaşayan insanlar. İngiltere kraliçesinin tayin ettiği
valinin yaptırım gücü olmasa da saygınlığı var.
Orada rastladığımız bir Türk’e sorduğum zaman
bu Avusturalya’lılar tembel insanlar İngiltere’den
kopup bağımsız olmak için bile çaba sarf etmezler
dedi. Aynı Avustralya’ya özgü kualalar gibi diye
düşündüm. Kualalar dünyanın en tembel yaratıkları,
bütün gün ağacın dalında uyuyorlar, adeta
kangurular kadar Avustralya’nın simgesi olmuşlar.
Ufacık bir ayı yavrusu gibi düşünün, kucağa alınınca
bebek gibi yumuşacık ve yüzü çok sevimli bir
yaratık.
Sidney’den tur alarak Blue Mountains’a uzandık.
Yolda manzara çok güzeldi. Kıtanın baharı olduğu
için her yerde baharlar açmıştı, tabiat pırıl pırıl yeni
elbisesini giymiş gibi parlıyordu. Belki sizlerin de hep
duyduğu bu Blue Moıntains, Katoomba civarında
mavimsi sisten ismini almış, Dünya Miras Listesine
girmişler. Orada Uluslararası Başkanın programının
kapağında resmi olan Three Sisters’i gördük, bana
Ürgüpteki oluşumu hatırlattı. Magalong Vadisinin
içine indik, sonra dişli trenle tepeye çıktık ve vadinin
üstünden teleferikle geçtik. Çok romantik masalımsı
yerler. Zaten Avustralya yukarda da dediğim gibi
oluşum olarak en eski yerleşim olarak en yeni kıta,
200 senelik bir geçmişi var.
Beş gün Sidney’de kaldıktan sonra üç buçuk saatlik
bir uçak yolculuğu ile kıtanın tam ortasına ULURU’ya
(Ayers Rock) uçtuk. Tjuta National Park içindeki en
iyi otel olduğu söylenen Desert Garden Oteline yerleştik. Uluru-Kata ‘Ülkenin Kalbi’ denen bu ‘Kırmızı
Merkez’ çok etkileyici. Her yer kıpkırmızı, bomboş
ve Avustralya’nın Uluru (Ayers Rock) denen meşhur
monolitinin bulunduğu yer. ‘The Rock’ da denen bu
büyük kaya kütlesinin güneşin batışı ve doğuşunda
aldığı renkleri fotoğraflamak için insanlar oraya akın
akın geliyorlar. Kaya Himalayalar‘ın uzantısı 500 milyon senelik, içi kum taşı dışı ise öyle bir kimyasallarla
kabuk tutmuş ki hiç erozyona uğramıyor. Yüksekliği
ancak 300 metre, yani tırmanılabiliyor, ancak yerliler
zarara uğrar diye tırmanılmasına çok kızıyor ve istemiyorlar. Ne özelliği var derseniz, 500 milyon senelik
olması herhalde. Biz de elimizde şampanya kadehleri ile günEşi batırdık,daha sonra çöle kurulmuş
şık sofralarda mum ışığında nefis yemekler yedik.
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Sonunda mumlarda söndürüldü, tam zifir karanlık
oldu. İşte o zaman gökyüzü ve yıldızlar unutulmaz
bir görüntü idi. Ben ki, yazın Datça gecelerinde yıldız seyretmeğe alışığım böylesini hiç görmemiştim.
Ertesi sabah dört buçukta günEşi doğurmak için
kaldırıldık. Kaya o zaman da başka bir renge büründü. Yüzlerce insan hayranlık içinde resim ve video
çekiyordu. Bir müddet sonra insan o havaya giriyor.
Diğerleri gibi biz de etrafında dolaştık, kayaya dokunduk, mağaralara ve içindeki resimlere baktık,
hepsinin bir hikayesi var dedim ya masal dünyası
gibi. Uluru bir Kültür Parkı içinde bungalov tipi çok
konforlu moteller var. Yerliler içeri kısımda oturmaya
devam ediyorlarmış ama onların köylerine gidilmiyor. Onlar bu otellerde çalışıyorlar. Toprak Avustralya’nın yerlilerininmiş. (Aboriginals) Bunlar maymun
ayağa kalkmış kadar çirkinler maalesef. Orijinleri
Sirilanka ve Hindistan’mış. Zaten sarıkara bir renkleri
var. Toprakları alınınca beyazlarla araları açılmış. On
sene önce gelen bir vali bunlardan özür dileyerek
topraklarını geri verip, sonra da 90 yıllığına kiralamış, işletiyor, gelirini masrafla çıkınca onlara veriyor.
İdarede yönetimde varlar, o arazilerle ilgili kararlar
onlara sorularak alınıyor, bu yüzden kararlar zor çıkıyor zira çok yavaşlar. Bunlar rehberimizin bize aktardıkları. Daha sonra Alice Springs de beyazlarla evlilik
sonunda çok güzelleşmişlerini de gördük. Harika
yağlı boya resimler yapıyorlar, bunlar 4000-5000
usd kadar satılacak gibi dünyaca ünlü olanları var.

İkinci gün yedi saatlik araba yolculuğu sonunda
eriştiğimiz Alice Springs ‘de gördüğümüz en
enteresan olaylar School of Air ve Royal Flying
Doctor Service oldu. Uçan Doktorlar Hizmeti, 1928
senesinde Queensland ‘da başlayan bir sağlık
hizmetini Güney Avustralya’dan bir grup kadının
yüzüncü yıl nedeniyle geliştirmesi ile bugünkü
halini almış (1939). Ülke çok büyük olduğu için ücra
yerlere sağlık hizmeti götürmek üzere bir uçak filosu
oluşturmuşlar. (1939) Ülkenin 21 istasyonundan
Avustralya’nın %80 ne hizmet veriyor. Telefon eden
hastanın / kazanın mevkiine uçuyor, hastaneye
taşıyor veya orada müdahale ediyor. Uçak tam
bir hastane gibi donanımlı. Uzaktaki çocuklar için
‘Uzaktan Eğitim’ Hizmetleri ise. 8 haziran 1951 de
dünyadaki ilk olarak başlamış. Her yerde internet
ulaşımı yok, çanak anten kurarak iletişimi sağlıyorlar.
Türkiye için birincisi başarılı bir sağlık hizmeti modeli
olabilir, doğu ve güneydoğuda doğum yaparken
ölen kadınları düşününce bu akıma geldi. Ufak
çocuklar uzaktan eğitim ise kız çocuklarını büsbütün
eve kapatacağı için bizim açımızdan ilginç gelmedi
bana. Aynı modeli Fiordları gezerken Norveç’te de
görmüştüm.
4 Ekim günü üç saati aşan bir yolculuktan sonra
Board Toplantısının yapılacağı Port Douglas’a
erişmek üzere Cairns’e uçtuk. Burası Great Barrier
Rief dedikleri mercan kayalıklarının olduğu yer.

EYLÜL - EKİM 2013 L I O N

11

TURKEY
beylere seçimde kullandığım kırmız şal ve gözlük
kılıfı, bayrağımı ve Türkiye’nin turistik yerlerini
gösteren ve Türkiye hakkında genel bilgi veren bir
flash hediye ettim. Çok çok makbule geçti. Herkes
ufak tefek hediyeler getirmişti.

Buraya Gold Cost da diyorlar. Bizi Lion’lar ve
Lioness’ler coşku ile karşıladılar. Avustralya ‘da
hala Lioness kulüpler var ve çok aktifler. Karşılayan
araba ile bir saati geçen bir yolculuk sonrası gece
yarısı Port Douglas’a Sheraton Miraj Oteline vardık.
Burası kıtanın en kuzey ucunda, ekvatora yakın .
4.5 km varan bir plajı ve kenarda yağmur ormanları
var. Ancak okyanusa girmek şansı yok. Hem dalgalı
hem köpek balığı var hem de, zehirli deniz anaları
var. Bunlara stinger deniyor, soktu mu öldürüyor.
Avustralyalı Lion’lar bununla ilgili bir araştırmayı
finanse ediyorlar. Denizle ısınmaya başlayınca
geliyorlar. Bizim gittiğimiz zaman baharın bitip yazın
başlaması arifesiydi ve hava çok güzel, rüzgarlar
ılıktı ancak deniz girilmez olmuştu. Sadece onların
olmadığı bazı yerler var, eşleri oraya götürüp şnorkel
de yaptırdılar, ben maalesef gidemedim. Sümer
denizin çok ılık olduğunu söyledi.
Otelimiz tam deniz kenarında bir tatil oteli idi Nefis
havuzlar lagun gibi odaların önüne kadar giriyor,
birinden birine yüzebiliyorsunuz, (tabi vaktiniz
olursa, gene de dedim ettim bir kere girdim) etrafta
ağaçlar, rengarenk çiçekler ile hakikaten cennet gibi
görünse de benim cennetim Akdeniz.
Board Toplantılarına gelince:
Bütün staff’ı oraya taşımışlar, gayet organize. Her
istediğiniz anında yerine geliyor. Ben hanımlara
bayrağımın üstündeki ikiz idollerden bir iğne,
12
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Resmi Toplantılar 6-7-8-9 Ekim tarihlerinde oldu.
10 Ekim’de ise İstanbul’da ki gibi Dünya Göz Gününü
birkaç kilometre ötedeki Mossman‘da kutladık.
Oradaki Lion’lara LCIF 50.000 usd vermiş. Onlar
da bir oto refraktometre almışlar. Halka açık göz
taraması yapıyorlardı, nerede bizdeki kalabalık,beş
on kişi kuyruğa girmişler. Zaten koca kıtada 22
milyon insan yaşıyor, neredeyse İstanbul ‘un nüfusu
kadar. Ancak yaşam sadece doğu, kuzey ve biraz da
güney ve batıda olabiliyor, orta kısımlar anlattığım
kızıl çöl. Lion’lar bize sosis kızartıp ikram ettiler.
LEHP bağlamında diyabet ve glokom konusunda
broşürler bastırmışlar. Türkçe de bastırıldığını
görmek beni çok mutlu etti. Daha sonra bir okulda
çocuklarla birlikte RAP programı dahilinde okuma
yaptık ve sonra da birlikte ağaç diktik. The Lion
dergisi staffı da bizimle beraberdi. Bir sene öncesi
İstanbul’u andık birlikte.
Ayın 11 de son gün Family Day olarak programda
ilan edilmişti. Hepimizi eşlerle ve staff ile birlikte
Kuranda ya gittik. Bunu için nostaljik Gold
Class Train’e bindik, 1800 senesinin sonlarında
mahkumların elle yaptıkları dağın yamacından
ilerleyen raylarda giden bu dışı eski içi yenilenmiş
trenle Kuranda ‘ya vardık, orada dolaşıp hediyelik
dükkanlara baktık, skyrail ile yağmur ormanları
üzerinden bir saatlik bir yolculukla tekrar sahile
ulaştık .Tekrar ağaç dikimi yapıldı ve Tjapukal
restoranda yerel bir Show izledikten sonra yemek
yedik. Burada Hamburg’a gelenlerin hatırlayacağı
yerli onlara mahsus o büyük ve uzun boruyu çaldı,
başkana ve yardımcılarına da üfletti. Sahnedeki
görüntüyü düşünebilirsiniz. Wayne Maden ve Barry
Palmer birlikte koca boru ellerinde. Ancak çok
samimi bir şekilde bizden hiçbir şeyi esirgemediler,
Başkan bize nefis bir ev sahipliği yaptı Avustralyalı
Lion’lar o gün hep bizimle oldular, eşler için olan
gezilerde de hep birlikte olmuşlar. Çok organize,
samimi davranışlarına ben de, Sümer de hayran
olduk.
Kısaca gezi notları gibi kaleme aldığım bu yazıda
sizlere Board Toplantılarından da biraz bahis etmek
istiyorum.
Board 6-9 Ekim tarihleri arasında yapıldı. 6 Ekim
açılış günü büyük salonda Hamburg’taki oturma
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düzeninde herkes aynı yerine oturtulmuştu . Aşağı
yukarı aynı gündem vardı. Her toplantı bir başka
direktörün kendi hazırladığı dua metni okundu.
Bunu sosyal olaylarda yani yemek öncesi de
yapıyorlar. İngilizce, Çince, Fransızca, İtalyanca,
Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca olmak
üzere 8 dilde tercüme var. Bu Board’da ki enteresan
olay tüm Avustralyalı Genel Yönetmenlerin (19
tane) MJF olmaları idi. Onlardan başkaları da LCIF
katkıları için ödüllendirildiler. Ben de beş yıldızlı
PMJF olmanın gururunu yaşadım. Benim dışımda
da birinci yıl direktörleri LCIF’e katkı yapmışlardı.
500.000 /300.000 usd yapanlar dahi vardı. Area
Forumlarının raporları sunulup onaylandı, bir
evvelki toplantı kararları onaylandı, idari işler raporu
onaylandı. Toplantı 9.30 başladı tam 12.00 de bitti.
Bu toplantıya programda yazıldığı şekli ile resmi
kılıkla katıldık. 1.00-3.00 arası Beyin Fırtınası seansı
vardı. Bu seansta tartışılacak konular bize daha önce
gönderilmişti. Hepimiz altı-sekiz kişilik masalara
yerleştirilmiştik, her masa bir konuyu konuştu,
sonucu masa sözcüsü verdi. Bu da genel de ikinci
yıl direktörü idi .Bize düşen konu siz direktör olarak
yeni liderler yetişmesi konusunun gelişmesi için
neler yapabilirsiniz’idi. Bu seansın sonuçları bize
bildirilince sizlerle paylaşırım .
Aynı gün 3.30-5.30 arası başlayan komite
toplantıları 7-8 Ekim tarihlerinde de bütün gün
9.00-5.00 sürdü. O günlerde bize verilen t-shirtleri
giyerek daha rahat ettik.
Ayın 9 daki toplantı da ise komite başkanları
raporlarını gayri resmi (informal) sundular. 10
Ekimdeki son toplantı ise o günün öğleden
sonrasına alınarak kısa sürdü, raporlarda talep edilen
kararlar sunuldu ve onaylandı. Her talep edilen karar
(motion) biri tarafından sunuluyor, onu bir diğer kişi
teyid ediyor (second) Biz de Board olarak sonuçta
evet diyoruz. Böylece ertesi günün öğleden sonrası
bavul toplamak üzere bize kalmış oldu .
Board kararlarına ve komitemdeki görüşmelere bu
yazımda girmek istemiyorum. Zira hepsi henüz ham
halde ve bizlerle fazlaca ilgili değil. Benim Komitem
Districts and Club Services Committee. Statüskodaki
kulüplerden redistricting tekliflerine kadar, genel
yönetmen şikayetinden, kulüp / yönetim çevresi
anlaşmazlıklarına, ödüllerden konsey başkanına
ve seçilme sistemine kadar, konvansiyonlardan
bölge başkanı eğitimine kadar geniş bir ilgi sahası
var. Bu nedenle Üyelik, Liderlik ve Uzun vadeli
Hizmetler Komiteleri ile de ortak toplantımız oldu.
Bazı konularda Hukuk İşleri ile de işbirliği yapıyoruz.

Konuşulan konular özellikle Konsey Başkanı konusu
geliştikçe sizlere bilgi vereceğim.
Her akşam bir sosyal aktivite vardı; Gala yemeğinde
başkanın Eşi bizlere takmamız için taç hediye
etti, yerel Avustralya akşamında Başkan eşi,
damadı ve çocukları ile square dance yaptı, diğer
Avustralya’lılar da katıldılar. Bize gerçek bir ev
sahipliği yaptılar. Bir diğer akşam limanda yemek
yedik, caz dinledik, daha sonra timsah çiftliğinde
bir gecemiz oldu,Nehirde yüzen timsahlara başkan
yemek attı. Son gece de Flames of the Forest
yemeğinde yine ormanın ortasında meşalelerle
aydınlatılmış kristal avizelerin altında yerel müzik
dinledik ve güzel bir akşam yemeği yedik. Akşamlar
18.00 başlayıp en geç 10.00 da sona erdiği için ertesi
gün çalışmak zor olmadı .
Ayın 12’sinde sabah 4.15 de Port Douglas’tan
başlayan yolculuğumuz 13 Pazar günü sabah 5.30
da Atatürk Hava Limanında sona erdi. Sağ salim
vatana ve evime dönmenin mutluluğu içinde sizlerle
biraz da olsa gördüklerimi yaşadıklarımı paylaşmak
istedim.
Hepinize Gönül Dolusu Sevgiler Sunarım.
Cumhuriyetimizin 90. Yılında yarım asrı geçmiş
ömrümle “Ne Mutlu Türküm diyene” diyorum
ve Türkiye ‘de yaşamanın bir ayrıcalık olduğuna
inanıyorum.
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Bir Sohbet

Uluslararası Başkan Barry Palmer ve
Eşinin MD-118 Türkiye Ziyareti

Oya Sebük
Uluslararası Direktör

U

luslararası Başkanımız Barry Palmer ve Eşi
Avrupa Forumu için yapacakları katılımı bir
gün önce gelerek, bir gün sonra giderek tam
bir haftaya çıkartmış oldular. Bu sayede aşağı yukarı
tüm Yönetim Çevrelerimizdeki Lion’lar kendileri ile
yakın ilişkide olabildi, resim çektirdiler ve konuştular.
28 Ekim öğlen üzeri gelen Başkanı karşılamak
üzere Atatürk Hava Limanına gittiğimde PID Hayri
Ülgen diplomatik şapkasını kullanarak pasaport
kontrolüne kadar girmişti bile. Uçak inmesine
rağmen dakikalar geçip Başkan çıkmadıkça o da
ben de merak içinde iken arkama bir bavul taşıyıcı
görevli dokundu ‘burada bavullarını aldığım iki yolcu
var, bekledikleriniz olmasın? dedi. Plazanın görevlisi
yanımdaydı ve elinde isim yazılı pankart vardı.
Arkamı bir döndüm Başkan ve Eşi oradalar, gülerek
benim görevini yapamamış olmanın mahcubiyet
dolu şaşkınlığıma ve o sırada koşarak gelen Hayri’nin
telaşına bakıyordu. Dubai ‘de THY ‘ları onlara ‘fast
track’ kartı vermiş ve hızla kenardan geçip çıkmışlar,
içerde olan Hayri bey bile böylece onları kaçırmış.
Beraberce Hilton Oteli’ne gittik. O gün öğleden
sonra dinlenmek istediklerini söylediler, onlar
odalarına çıkarken, biz de günlük işlerimize koştuk.
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29 Ekim günü sabah çok erken üçümüz İzmir ‘e uçtuk.
Bu ziyareti Lubliana’da Akdeniz Konferansında
planlamış olan Genel Yönetmenim Ziya Nazlı ve
Eşi Ayşen bizi bir grup Lionla coşku ile karşıladılar.
Bize tahsis edilen altı kişilik bir araba ile Meryem
Ana ve Efes ‘e doğru yola çıktık. Arabada Türkiye’yi
ve gideceğimiz yerleri tanıtıcı bir video izledik. Çay
kahve, lokum, fındık fıstık Türk misafirperverliği
içinde sürekli, Zeynep Kocasinan tarafından sunuldu.
Meryem Ana’ya çıkan yolun kıvrılan virajları ve
yüksekliği Anne’yi oldukça rahatsız etse de kazasız
belasız Meryem Ana’ya vardık. Kendisinin sorunu
araba tutması değil, yükseklik ve virajlardı. Aşağıya
baktıkça neredeyse bayılacak gibi oluyordu.
Kuşadası Lions Kulübü üyeleri başkanları Necdet
Uludağ ve eşi, bölge başkanları diğer kulüp
üyeleri bizi heyecanla karşıladılar. Bir profesyonel
rehber Ceyda, tüm gezide bize eşlik etti. Görevini
mükemmel yapan, güzel, akıllı bir Türk kızı ile birlikte
olmaktan derecesiz mutlu olduk. Sonraki durağımız
ise Efes harabeleri idi. Oraya her gidişte hayranlığım
artıyor, her seferinde aynı heyecanı duyuyorum.
Yamaç evleri ile ne kadar da genişlemiş. Yan yana
tuvaletler Başkanın çok ilgisini çekti. Muhteşem
kütüphane, kocaman mermer caddeler, su yolları,
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ısınma vs. Gelişmiş bir toplumun tüm özelliklerini
Milattan önce bu topraklarda yaşamış olmak insana
gurur veriyor. Bir de otantik giysilerde bir tören
izledik. Başkanımız Barry ve Eşi görüntüsünün
fevkinde bir performans sergiliyor, tüm gezi
boyunca yoruldum yeter lafı çıkmadı ağzından,
gık demeden üç saat dolaştılar, doğrusu hayran
kalmamak elde değildi.
Öğle yemeği için döndüğümüz Kuşadası’nda
Aydın / Aydın Efeler Kulüpleri çok kalabalık olarak
bizi karşıladılar. Uzun zamandır görmediğim, göz
sağlığı nedeniyle yaptığım gezilerde birlikte hizmet
etmiş olduğum taban Lion’ların yakın ilgisi beni
de çok mutlu etti. Kuşadası Belediye Başkanı da
karşılayıcılar arasındaydı. Daha sonra yemekte
kulübün de üyesi olan Belediye Başkan Yardımcısı
bizimle oldu. Almanya’dan kardeş belediye başkanı
da oradaydı. Yemek yiyeceğimiz Kervansaray’a
gitmek için Başkanı ve Eşini atlı arabaya bindirdiler,
kapıda bizi bando karşıladı, Kuşadası’nın girişinde
zaten ‘Wellcome International President ‘yazılı
bez afişler vardı. Kervansaray’da bize konser veren
çocukları dinlemek, folklor izlemek Başkanın ve
Eşinin çok hoşuna gitti. Kulüp başkanımın oğlu da
koroda şarkı söyleyenler arasındaydı. Bu koro kardeş
belediyenin davetlisi olarak Almanya’ya gidecekmiş.

Kültür insanları birleştiren tek unsur diye düşündüm.
Dil din, milliyet ayıramıyor kültürün birleştirdiğini.
Lions kulüpleri Uluslararası yönlerini daha çok öne
çıkartmalı, daha fazla ikizleşme yolu ile birbirlerine
uzanmalıdır diye düşünüyorum.
Kulüp Başkanını, Eşini ve tüm kulübü bu harika
karşılama töreni için yürekten kutlarım. Aydın ‘dan
kalkıp Kuşadası’na gelen ve daha sonra İzmir ‘e
devam ederek 29. Ekim balosuna da katılan tüm
Lion’ları kutlar, Başkanın gösterdikleri bu sevgi ve
saygı için teşekkür ederim.
Akşam İzmir ‘e döndüğümüzde Ege Palas Otelinin
önündeki meydan ve onu takip eden tüm caddeler
hınca hınç doluydu. Harika bir Cumhuriyet coşkusu
etrafı sarmıştı. Havai fişekler atılıyor, müzik
çalıyor, şarkılar söyleniyordu. Bu şenlikten biz de
nasibimizi almış olduk. Yarım saatte üstümüzü
değişip salona indiğimizde Genel Yönetmenimiz
bizi kapıda durdurdu. Salonda ismimizin anons
edilmesi sonrası 118-R Lion’larını coşkulu alkışları
ile salona girdik. Harika bir müzik eşliğinde çok
güzel bir gece yaşadık. Uluslararası Başkan kulüp
başkanlarını pin takmak için sahneye çağırdığında
o kadar çok başkanın çıkması bana gurur verdi.
118-R nin geçmiş Genel Yönetmenlerinin, Konsey
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Yemek esnasında süren resim çektirme
merasimlerine büyük bir sabırla evet dedi.
Menüdeki sakızlı muhallebiyi Eşi ve kendisi çok
beğendi. Sevgili Genel Yönetmenime bir koca koli
oluşturacak hediyeleri Chicago’ya yollamak gibi
bir de iş bırakarak ertesi sabah uçakla İstanbul ‘a
döndük. Uluslararası Direktör olarak ilk ziyaretimi iki
seçimi el ele götürdüğüm Sevgili Nilüfer’in Yönetim
Çevresine yaparken onu yanıma gelen, yakını olan
Lion’larla da anmak şansım oldu. Bir kez daha ruhu
şad olsun diyorum. İnsan ölüp gidince geriye bir tatlı
söz bir güler yüz kalıyor, bu da Nilüfer’de vardı.

Başkanlarının, Kurucu Genel Yönetmen Yılmaz
Temizocak’ın bizimle bu geceyi paylaşmasından
dolayı saygılarımla teşekkürlerimi sunarım. Başkan
e Eşine Cumhuriyetimize ve Lions’a bağlılığımızı
coşkumuzla gösterdik. Bu motivasyon için DG Ziya
Nazlı’yı ne kadar kutlasam azdır. Ayrıca Balonun tüm
akışını yöneten, Birinci Genel Yönetmen Yardımcısı
Altan Tarhan ‘a da içten tutumu, ve başarılı
organizasyonu için kutlarım.
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İstanbul ‘a inince ver elini doğru 118-Y Merkezine
geçtik. Bu beş dakikada kıta değiştirmek onlara
çok enteresan geldi. Lion’lar bizi büyük bir coşku
ile karşıladılar, Timur Erk’in ifadesi ile Brunei
Sultanlığı’nda evde yapılmış dolma ve su börekleri,
Selva Sultan ‘ın ikramları, Lion’ların bizzat hizmet
etmeleri hakikaten çok etkileyiciydi. Bursa’ya
katkı yapanların plaketlerini çakma töreninden
sonra ‘Alzheimer Gündüz Bakım Evinin’açılışını
yapmak üzere yola çıktık. Kartal Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Zengin, kalabalık Lion’larla bizi
karşıladılar. Bu hizmetin bir başlangıç olduğunu,
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daha da başkalarının planlandığını duymak bizi
mutlu etti. Sevgili Genel Yönetmenimiz Selva Ülgen
‘i daha dönemin başında böyle bir hizmeti hizmette
süreklilik anlayışı ile bitirdiği için, PDG Ercüment
Yüceler’i başladığı için ve VDG Neşe Güner ‘i devam
ettirme kararlılığı için kutlamak isterim.
Saat beş olmuştu, artık otele gidip değişmek yerine
Koç Müzesi’ndeki ufak ‘Hoş Geldiniz’ partisine
katılmayı tercih ettik. Bu gezideki bir haftalık
beraberliğimizde Mrs. Palmer ‘den pratik olmanın
gizli ipuçlarını öğrendim. Ekstra bir büyük çanta,
içinde ciddi veya casual ceket ve uygun pabuçlar,
anında kılık değiştirmeğe yetiyor.
Koç Müzesi’nde batan güneşin ışıkları, Golden
Horn’a altın gibi düşerek ismin nedenlerini
anlatmamızda bize yardımcı oldu. Harika bir
akşamdı, ailesinde demiryolcular olduğu için başkan
trenlerle çok ilgilendi. Şişmanlığı ile ters orantılı bir
çevikliği var zaten. Lokomotiflerin içine kadar çıkıp
baktı. Bu güzel gecenin sponsoru olan Koç Gurubu
adına PDG Metin Yılmaz ‘a teşekkür ederiz.
31 Ekim Perşembe sabahı Başkanla birlikte hayat
yine çok erken başladı. Sabah dokuzda 118-T ‘nin ana
projesinin Ayazağa’daki açılışına yetişmemiz gerekti.
Sevgi Parkı Projesi DG Füsun Kantemir ‘in hayali
idi. Dönem başlamadan yapılan çalışmalar meyve
verdi, kulüplerin katkıları ile LCIF’e yaptığımız baş

vuru kabul edildi. 75.000usd bağış aldık. Bu parkın
amacı engelli çocuklarla normal çocukların birlikte
oynayacakları, bir birleri ile kaynaşabilecekleri bir
ortam yaratmak. Şişli Belediyesi’nin tahsis ettiği
arazide yapılan Park 23 Nisan ‘da bitirilerek hizmete
açılacak. Böylece Atatürk ‘ün çocuklara hediye ettiği
bir bayram günü biz de onlara bir hediye yapmış
olacağız. 118-T Lion’ları bizleri sarı yelekleri ile
karşıladılar. Aslında Başkanın her Bölge Forumunda
katılanların görebileceği hanımların yaptığı bir
hizmet istemesi neticesinde ben Uluslararası
Direktör olarak bu hizmeti gündeme getirmiş,
açılışa gelmesini zorlukları aşarak kabul ettirmiştik.
Esasında gerek bu hizmet gerekse diğer Yönetim
Çevrelerinde gördüğümüz tüm hizmetler Türkiye’de
Lions üyeliğinin %50 sini oluşturan hanımların
eseri değil mi! Ben sevgili Füsun Kantemir Genel
Yönetmenimi içindeki çocuk sevgisi ile yarattığı
sinerji sonunda elde ettiği bu başarı için kutlar,
başarı ile sonuçlanmasını dilerim.
Aynı gün devam eden ve açılan Avrupa Forumu
ile ilgili anlatımları Forum Başkanım PID Hayri
Ülgen yapacağı için onlara çok detaylı girmek
istemiyorum.Ancak’ Women and Lions’
seminerinde yaptığım MD 118 Türkiye’de Lions’da
kadın olgusunu tarihçesini ilk fırsatta tercüme edip
arşiv olması nedeniyle Lion Dergimize yollayacağım.
Kadın konusuna dönük bu seminerin yeri oldukça
EYLÜL - EKİM 2013 L I O N
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gayri müsait olmasına rağmen salon doluydu, İP
ve VİP ve birçok Lion katımıştı .Seminer de bana
PID Claudette Cornet, Fransa ve Sangeeta Jatia ;
Hindistan eşlik ettiler. DG Füsun Kantemir kadınların
yaptığı bir hizmete örnek olan projesini kısa bir
anlatımla sundu, 118-Y den Çocuk Gelinler ve Kürtaj
ile ilgili iki sunumla seminerimiz sona erdi.
Her ne kadar Forumun detaylarına girmeyi
düşünmesem de, Forumun önemli kararlarından
sizlerin ilgi duyacağınız düşündüklerime hızlıca
değinmek istiyorum.
*2014 Avrupa Forumu Birmingham, İngiltere, 2015
Sofya, Bulgaristan, 2016 Augsburg, 2017 İsviçre
Montreux.
*Avrupa Forumuna yeni bir ülke Gürcistan katıldı.
Gürcistan bir Provisional Region. CEEI (Doğu
Avrupa ülkeleri girişimi) içinde destek görüyor. Bu
gurubun başına PID Phil Nathan atandı, beni de
Türkiye’den bir direktör olarak guruba aldı. Lions
Kazakistan, Taçikistan, Özbekistan gibi ülkelere
yayılmak istiyor.
*Her Forumda bir Lion Leo semineri olması tavsiye
kararı çıktı ki bence bu da güzel bir gelişme.
*Avrupa Müzik yarışması için yeni bir yönetmelik
kabul edildi. Seneye koro ile yarışmaya katılınacak.
*21. Yüzyıl Gençlik Elçileri yarışmasın da, Pera
Kulübünün adayı ikincilik kazandı.
Bu vesile ile değerli dostum Forum Başkanı PID
Hayri Ülgen ‘e ve ekibine bu unutulmayacak Forum
için teşekkür ederim.
Başkanın kapanıştan sonrası başlayan Çanakkale
gezisi ile notlarıma devam ediyorum. 3 Kasım
Pazar sabahı bu sefer Hayri Ülgen’i de arabaya
alarak Gelibolu‘ya doğru yola çıktık. Hava nefis bir
sonbahar günü. Yapraklar sarı ve kırmızının tüm
tonlarında, Trakya’nın bereketli toprakları sürülmüş,
ekime hazır, yollar güzel ve trafik az. Sohbetle geçen
bir yolculuktan sonra PDG Levent Özçer’in Kulübü
olan Çanakkale Kulübümüz üyeleri bizleri sarı
yelekleri ile karşıladılar. Başkan Özhan Özkal ve Eşi
Damla Allahtan İngilizce biliyorlar. Özhan Avustralya
‘da da bulunmuş Başkanla, sohbet ettiler bol bol.
Bize yerel bir çay bahçesinde dürüm ve ayran ikram
ettiler. Genç üyeler, eşleri ile birlikte gelmişler, tam
bir aile beraberliğinin içinde biz de kendimiz çok
mutlu hissettik. Çanakkale’de iki ülke başbakanının
kararı ile kurulmuş Avustralya Konsolosluğu var.
Konsolos yardımcısı Barış Kaya bize gezi boyunca
hiçbir profesyonel rehberden duymayacağımız
18
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detaylarla savaşı, savunmayı ve sonuçları anlattı.
Anzakların karaya çıktıkları koydan başlayarak
her yeri ince ince gezdik, üç saat süren geziden
sonra saat beşte arabalı vapur ile Çanakkale’ye
geçtik. İnsan bu anlatımları dinlerken sorası geliyor
‘Avustralyalıların Yeni Zelandalıların buralarda
işi neydi diye’ Ancak Başkanın akşam yaptığı
konuşmadaki ifadesi ile ne olduysa olmuş, şu ana
bakalım. Avrupa Forumu’nda Çanakkale’de savaşan
devletler İngiltere, Avustralya, Fransa, Türkiye aynı
masanın etrafında oturup dünya barışı için, insanlık
için neler yapabiliriz diye konuşuyorlar.
Akşam aynı otelde Çanakkale Lions Kulübünün
resmi yemeğinde Konsolos Nicolas Sergie ve
Belediye Başkanı, Ülgür Gökhan ve Eşi de bize
katılmıştı. Kulübün Kurucu başkanın halen kulüpte
faal üye olması, konuşması çok etkileyici oldu.
Işıklar içinde gelen kutlama pastası ile gece sona
erdi. Kuruluşundan beri geçen otuz senede bu
kulübü ilk ziyaret eden Uluslararası Başkan olması
o yöre Lion’ları için kanımca büyük motivasyon
oldu. Kulüp başkanın kulübü ile ikizleşecek, hemen
Başkan çağrıyı arabada yolladı bile, ve de Avustralya
‘da bir üniversitede Türkiye ile ilgili bir araştırma
bölümü kurulması, Avustralya’da Türklerden oluşan
Lions kulübü kurulması için temaslar başlayacak.
Başkanın ve Eşinin dediğine göre Avustralya’da
gençler tarihlerine çok ilgi duymaya başlamışlar ve
Çanakkale Anzak Koyuna özel geziler çok popüler
olmuş, zaten herkes 24 Nisan’da çıkartma günü
yapılan törenleri saat farkından dolayı geç saatlere
kadar da olsa oturup seyrediyormuş. Atatürk’ün
‘onlar artık bizim çocuklarımız ‘dediği sözlerini
Başkan hemen face book da paylaştı. Zaten anında
facebook’a herşeyi gönderiyor. Bilgisayar ve e-mail
internet işi ile üç sene önce tanışmış. Her şeyin
yaşı var diye bir şey yok hayatta, her yaşta her
şey isteyince oluyor demek ki diye düşünmemek
imkansız.

TURKEY
Şad olsun. Genel Yönetmeni Necati Yılmaz ‘a, oraya
katılan tüm Lion’lara bu anlamlı açılış ve tören için
binlerce teşekkürler ederim.

4 Kasım pazartesi sabah hayat yine erken başladı.
Zira Çanakkale Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı
Bölümünde kurmuş olan Avustralya Araştırma
Enstitüsüne bir ziyaret teklifini kabul ettik. Oradan
da 118-K Lion’larına veda ederek, Lapseki’den karşıya
geçip İstanbul ‘a doğru yola çıktık. Genel Yönetmen
Ayşe Öztürk ‘e, geceye katılmak için Bursa’ dan
kalkıp gelen tüm kulüp başkanlarına ve Lions kabine
görevlilerine, Geçmiş Genel Yönetmenlere teşekkür
ederim. Ertesi gün arabada Başkan ‘Bunca sene
sonra Cumhuriyete ve kuran Atatürk’e böylesine
bir sadakatle bağlı oluşumuza duyduğu hayranlığı
ifade etti. ‘Oturduğum yerden hep Atatürk’ün asılı
olan resimlerine bakıyorum, ne kadar etkili gözleri
var ‘dedi. Ben de biz Lion’ların özgürlüğü ve Laik
Demokrasiyi O’nun ilkelerinde bulduğumuzu ve
onların koruyucusu ve uygulayıcısı olmak için
kişilerin Lionsu seçtiklerini, özellikle hanımlar için
tercihin bu olduğunu ifade ettim.
Çok güzel manzaralardan hızla geçerek saat tam
13:00’de Silivri’deki Esen İbak Engelliler Okuluna
eriştik. 118-E Lion’ları çok şık siyah resmi ceketleri
ile bizi karşıladılar. Her yer yine “Hoş Geldiniz”
pankartları ile donatılmıştı. Önce geçen sene
tamamlanan PDG Hamza Kurtay ‘ın dönem
aktivitesi olan ek binanın açılışını yaptık. Daha
sonra rahmetli PDG Esen İbak döneminde açılan
ana binayı gezdik. Orada engelli çocukların bazı
gösterileri oldu. Devlet tarafından işletilen bu okul
için Başkan çok övgüde bulundu. Her iki binanın
da LCIF’den katkı almış olması ile bu hizmet devlet,
Lions ve Vakfımızın mükemmel bir örneğidir dedi.
Esen İbak ‘ın hayalinin gerçek oluşu ve sürekliliğinin
Lion’larca sağlanması onu çok etkiledi. Ben Esen’i
sevgi ile anıyorum. Başkan ve Eşine de söylediğim
gibi güzel ve cesur bir insandı. Hastalığına rağmen
yılmadı, hizmete devam etti. Örnek davranışı,
kararlılığı ile her an hatıralarda yaşayacaktır. Ruhu

Yemekten sonra program için de olmasa da ısrarlara
dayanamayarak PID Hayri Lions Liderlik Seminerine
uğramak işinden vaz geçerek Avcılar Çocuk
Yuvasına gitmemizi kabul etti. 1999 depreminde
gelen yardımlarla gerçekleştirilen Avcılar Çocuk
Yuvasında LCIF ‘in amblemini görmek Başkanı
çok mutlu etti. PDG Ayşegül Topdemir gerekli
açıklamaları yaptı. Bu binanın TLV ‘nin malı oluşu ve
Lion’lar tarafından işletilmesi hizmete ayrı bir önem
katıyordu. Yuvaya yeni eklenen 2.5 yaşına kadar
çocukların kalabilecekleri bölümün açılışını yaptık
ve oradan ayrıldık. Bunca gelip giden Başkanları
ve Direktörleri bu hizmete hiç götürmek kısmet
olmamıştı, hem bizler hem emeği geçenler bu
ziyaretten çok memnun oldular.
Evet uzun bir günün sonu daha gelinmişti. Otelde
toplanmaları için onları iki üç saat odalarına
bıraktıktan sonra, akşam 9:30’da Hayri ile birlikte
havalimanına götürdük. Uçakları Singapur’a saat
yarımda kalkacaktı. Ayrılırken bize döndü ve
‘birbirinize iyi bakın sakın kavga etmeyin ‘dedi.
O anda arkalarından el sallıyordum, bir aile
büyüğümden ayrılırmış gibi hissettim kendimi ve
içim burkuldu.
Evet Sevgili Lion’lar, Leo’lar,
Bir Uluslararası Başkan ve Eşi daha geçti MD 118
Türkiye’den. Umarım dokunduğu, elini sıktığı,
hitap ettiği her Lion için, o an Lions hayatına bir
anlam getirmiştir. Ben ilk Uluslararası Başkanı
Lioness iken 1982 senesinde tanımıştım, ona
gezilerinde tercümanlık yapmıştım, Ebe Grinstaff.
Hiç unutmam. Bir gün gelip Uluslararası direktör
olacağım hiç aklıma gelmemişti. Ancak Türk
Kadınını bir gün gelip en iyi temsil etmek her fırsatta
söylediğim gibi tükenmez bir hayalimdi. Bu hayalin
peşinde koşarken Lionsla bu görevlere geldim.
Neden siz de bir gün direktör olmayasınız? Yeter ki
hayal edin ve pEşini bırakmayın.
Lions Sevgilerimle,
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59. Lions Avrupa Forumu
Ardından

Prof. Dr. Hayri Ülgen (PID)
Avrupa Forumu Başkanı

2

8 Ekim – 4 Kasım 2013 tarihleri arasında
Uluslararası Başkanımız Barry J. Palmer ve
Eşi Anne’nın resmi Türkiye ziyareti ile birlikte
59. Lions Avrupa Forumu’nu birlikte yaşadık.
Uluslararası Başkan Barry J. Palmer ve Eşi Anne 28
Ekim’de İstanbul’a geldi. Programında İstanbul’un
yanı sıra İzmir 118-R Yönetim Çevresi ziyareti ve 118K Gelibolu-Çanakkale ziyaretleri vardı. İstanbul’da
ise 118-T, 118-Y ve 118-E Yönetim Çevrelerinin hizmet
aktivitelerini ziyaret edecekti.
Uluslararası Başkan ve eşi’nin ilk ziyareti 118-R
Yönetim Çevresine oldu. Kendisine Uluslararası
Direktörümüz Oya Sebük eşlik etti. 29 Ekim günü
sabah uçağı ile kendilerini İzmir’e uğurladık. 118-R
Genel Yönetmeni Ziya Nazlı Başkan Palmer ve Eşini
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İzmir Adnan Menderes Havaalanında karşıladıktan
sonra, önce Efes harabeleri ile Meryem Ana’nın evini
ziyaret etti. Kendisi Kuşadası Kervansaray’da yerel
Lion’lar ile birlikte oldu. Akşam ise, İzmir Ege Palas
Oteli’nde Cumhuriyetimizin 90. Yılı münasebetiyle
düzenlenen balo’ya katıldı.
30 Ekim günü öğle saatlerinde İstanbul’a
dönen Başkan Palmer ve Eşini İstanbul Atatürk
Havaalanında karşıladık ve doğrudan 118-Y Yönetim
Çevremiz Merkezinde yemeğe götürdük. Yemek
sonrası, Genel Yönetmenimiz Selva Ülgen Başkan
Palmer’ı 118-Y Lion’larıyla tanıştırdı ve Başkan
Palmer eğitim bursları için bağış yapanları kutladı,
“Onur Tablosu”na bağış yapan Lion’larla birlikte
plaket çaktı ve resim çektirdi. Ardından Maltepe
Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Alzheimer
Günlük Bakım Merkezi’ni ziyaret ettik. Dönüşte ise,
uluslararası görevliler, Geçmiş Dönem Uluslararası
Başkanlar ve oturum başkanları onuruna
düzenlenen “Hoş Geldiniz” partisine katıldık.
PDG Metin Yılmaz ve zarif eşi’nin ev sahipliğinde
Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen bu partide,
Başkan Palmer, uluslararası görevliler ve eşleri
Genel Yönetmenlerimiz ve Host Komite üyeleriyle
tanıştılar. Uluslararası görevliler, müzenin güzellikleri
yanı sıra, Haliç kıyısından İstanbul’u gece görmenin
mutluluğunu yaşadılar.
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31 Ekim sabah 9’dan itibaren Avrupa Forumu
oturumları başladı. Bu arada Başkan Palmer ve eşi,
118-T Genel Yönetmenimizin daveti ile Şişli’de Sevgi
Parkı’nın açılış törenine katıldı. İlk gün 13 salonda
43 oturum vardı. Forum Teması “Hizmetlerimizle
kültürler arası köprüler kurmak”, Leo-Lions geçişi,
Lions Quest Yaşam Becerileri, Gençlik Kampları
ve Gençlerarası değişim, Euro-Afrika, GLT, GMT
toplantıları ile Thomas Kuti Müzik Yarişması ile
ilgili toplantılar ve GELİS, Kulüp Mükemmeliyet
Süreci Eğitmen Eğitimi, MyLCI ve EMMR, Sorun
Çözme seminerleri gibi çeşitli eğitim seminerleri
vardı. Öğleden sonra ilk oturumda, Avrupa Konseyi
gündemi görüşüldü, 2012 Brüksel Forumu’nun
tutanakları ve sayman raporu onaylandı. Öğleden
sonraki “Su ve Çevre” başlıklı oturumda, Avrupa
Forumlarında bir ilki yaşadık. Konuşmacılardan biri
toplantıya internet üzerinden Skypee aracılığıyla

katıldı ve sunum yaptı. Katılımcılar bu başarılı bağlantı
nedeniyle teknik altyapımızı ve bizleri kutladılar.
Günün son toplantısı ise açılış töreni idi. Açılışta,
misafir ve üye ülkelerin bayraklarının geçişi ve ulusal
marşlar sonrasında, Forum Başkanı olarak benim bir
açılış konuşmam oldu. Açılış Toplantımız sırasında
“Choral İstanbul” şefleri Ln. Gülsen Yavuzkal
yönetiminde küçük bir konser verdi. Ardından
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof.
Dr. Aysel Çelikel ve Maltepe Belediye Başkanımız
Prof. Dr. Mustafa Zengin konuk konuşmacılarımız
olarak birer konuşma yaptılar. Son olarak
Uluslararası Başkanımız Barry Palmer bir konuşma
yaptı. Açılış Toplantısının sonunda ise Anadolu
Ateşi’nin “Kıvılcımları” harika bir performans
sundular. Doğru bir tercih yapmışız, yerli-yabancı
katılımcılar Anadolu Ateşi’nin çocuklarının bu
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Istanbul görüntüsü ile harika bir gece geçirdik. Türk
Lions’unun 50. Yılına ve Avrupa Forumu’na yakışır
bir Gala gecesi geçirdik. Uluslararası Başkan kısa bir
konuşma sonrasında Avrupalı Geçmiş Uluslararası
Direktörlere birer Başkan Madalyası takdim etti.
Misafirlerimiz gecenin geç saatlerine kadar eğlenip
dans ettiler ve bizlere teşekkür ederek otobüslerle
otellerine döndüler.

gösterisini harika buldular ve teşekkür ettiler.
Forum’un ilk günü “Get Together” partisi ile
sonlandı. Aslında hava iyi olsa idi “Get Together”ı
terasta yapacaktık, ancak akşam hava biraz soğuk
olunca toplantıyı Lütfi Kırdar’ın Lobi’sine aldık.
1 Kasım günü, sabah 9’dan itibaren toplantılar
tekrar başladı. İkinci gün 10 salonda 37 oturum
yapıldı. Avrupa Lions 2020 Gündemi, Sosyal
Medya, Akdeniz Konferansı, RAP Okuma Yazma
Programı, Hizmet Aktiviteleri, Avrupa-Asya, Orta
ve Doğu Avrupa toplantıları belli başlı başlıklardı.
Gençlik Kampları ve Gençlerarası Değişim,
Thomas Kuti Müzik Yarışması devam ediyordu,
Young Ambassadors yarışması ise ilk toplantısını
yapıyordu. Bu günün eğitim seminerleri ise; Farklı
Nesillerde Liderlik, Yeni Motivasyon Eğilimleri,
Yetki Delegasyonu ve Hizmet Organizasyonlarında
Yönetim ve Liderlik seminerleri vardı. Bu arada
simültane tercüme yapılan LCIF Koordinatörleri,
LCIF Bilgilendirme ve LCIF Fon desteği sağlama
konusunda seminerler ile GLT-GMT ortak toplantıları
vardı.
Forum’un ikinci günü sonunda ise Gala Gecemiz,
Su Ada’da idi. Katılımcıları otobüslerle Kuruçeşme
Galatasaray adasına taşıdık ve motorlarla Su
Ada’ya geçtik. Host Komitemizin sosyal aktivite
görevlileri masaları çiçekler ve mumlarla süslemiş,
tüm misafirlere birer seramik kaftan magnet
hediye hazırlamışlardı. Canlı müzik ve eşsiz bir

2 Kasım Cumartesi, Avrupa Forumu’nun son günü
idi. Uluslararası Başkan son gün toplantılarında
Avrupalı Lion’larla birlikte olmak istediğini ve
parallel toplantıları en aza indirgememizi istediği
için, oditoryumda simültane tercüme ile ard
arda üç toplantı vardı. Önce Uluslararası Başkan
Kulüp Başkanları ve Genel Yönetmenlerle birlikte
oldu, ardından Avrupalı Uluslararası Direktörler
Lion’larla birlikte oldu. Üçüncü oturumda ise
Uluslararası Başkan Lion’larla birlikte oldu. Bu arada
1. Başkan Yardımcısı Joe Preston Genel Yönetmen

Yardımcıları ile programının ana hatlarını paylaştı.
Young Ambassadors yarışması devam ediyordu.
Ayrıca Danışma Komitesi ve Supervisory Komite
toplantıları yapıldı. Öğleden sonra ilk toplantı
Avrupa Konseyi karar toplantısıydı. II. Konsey Karar
Toplantısında, ilk gün tartışılan gündem maddeleri
için seçim yapıldı ve daha sonra da toplantılar
sonrasında alınan karar ve öneriler gündeme
gelerek oylandı. Alınan kararları aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz;
MD 111 Almanya’nın teklifi ile; Host Komitenin
toplantıları Avrupanın resmi dilleri yanı sıra katılımı
arttırmak üzere misafir eden ülkenin dilinde de
düzenleyebileceği, tercüme giderlerinin ise Forum
bütçesinden karşılanması onaylandı,
MD 111 Almanya’nın teklifi ile; Forum Başkanı
adaylarının belirlenmesinde, adayların son beş
yıl içinde yapılan Forumların en az üçüne katılmış
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Young Ambassadors yarışması sonuçlarını ise
Komite Başkanı Ln. Dieter Van Hoye sundu.
Birincilik ödülü MD 110 Hollanda’dan Jip Maathius
(3.500 Euros)
İkincilik ödülü MD 118 Türkiye’den Cemresu Çağatay
(1.000 Euros)
Üçüncülük ödülü ise MD 105 İngiltere&İrlanda’dan
Adam Harris‘e (500 Euros) verildi
olmasının tavsiye edilmesi onaylandı,
Yine MD 111 Almanya’nın teklifi ile; “Forum Model
Takvimi’ndeki Perşembe’den Cumartesi”ye
kavramının 1. Gün, 2. Gün ve 3. Gün olarak
değiştirilmesi onaylandı,
Thomas Kuti Lions Avrupa Müzik Yarışmasının yeni
yönetmeliği kabul edildi.
2015 Avrupa Forumunun Ausburg, Almanya’da,
2016 Avrupa Forumu’nun Sofya, Bulgaristan’da,

Ardından bu yıl 2. Başkan Yardımcılığına aday olan
iki Amerikalı aday PID Michael Buttler ve PID Bob
Corlew kendilerini tanıttılar. Daha sonra ise Avrupalı
2014-2016 Dönemi Uluslararası Direktör adayları
PCC Svein Berntsen (MD 104 Norveç), PCC George
Papas (MD 117 Yunanistan) ve PCC Jouko Ruissalo
(MD 107 Finlandiya) tanıtımı oldu.
Uluslararası Başkanın temsilcisi ID Benedict
Ancar’ın konuşması sonrası, 2014 Avrupa Forumu
Başkanı PID Phil Nathan, Birmingham’da yapılacak
Forum’un tanıtımını yaptı. Arkasından 1. Başkan

2017 Avrupa Forumu’nun ise Montreux, İsviçre’de
düzenlenmesi onaylandı.
Son olarak da Gürcistan’ın Avrupa Forumu’na
üyeliği kabul edildi.
Avrupa Forumu’nun son oturumu ise, Kapanış
Toplantısı idi. Toplantı Yönetmeni Ln. Buket
Aksu’nun güzel sunumu ile önce Thomas Kuti Müzik
Yarışmasının Komite Başkanı Ln. Ingo Brookman,
sonuçları ilan etti.
Birincilik ödülü MD 114 Avusturya’nın adayı Andrei
Gologan’a (3.500 Euros)
İkincilik ödülü MD 103 Fransa’dan Jonathan
Fournel’e, (2.000 Euros)
Üçüncülük ödülü ise D.124 Romanya’dan AlexandruCadmiel Botac’a (1.000 Euros) verildi

Yardımcısı Joe Preston kürsüye gelerek bizlere hitap
etti. Daha sonra da Uluslararası Başkanımız Barry
Palmer kapanış konuşmasını yaparak Host Komite
üyelerine teşekkürlerini ve ödüllerini takdim etti.
Son olarak da benim kapanış konuşmam ve Avrupa
Forum Bayrağının el değiştirme töreni vardı. Forum
Bayrağını büyük bir keyifle 2014 Forumu Başkanı
Phil Nathan’a devrettim ve sırtımdan büyük bir
yükün kalktığını hissettim. Kapanış oturumu milli
marşımız ile son buldu.
Kapanış toplantısı sonunda ise, Ln. Bariton Sedat
Öztoprak yönetiminde “İstanbul’un Sesi Koro’su
ve Küçük Nüanslar”ın “Dede Efendi’den Verdi’ye”
konserini izledik. Küçük Nüansların performansı
izleyenleri çok mutlu etti. 4-7 yaşları arasındaki
çocukların ve koronun konseri ciddi alkış aldı.
Günün sonunda ise misafirlerimizi Kervansaray’da
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Akşam ise Çanakkale’ye geçtik ve AKOL Otel’de
düzenlenen Çanakkale Lions Kulübü ve Bandırma
Lions Kulübünün ortak toplantısına katıldık. 118-K
Yönetim Çevremiz Genel Yönetmeni ve görevlileri
yanı sıra, Avustralya Çanakkale Konsolosu
Nicholas Sergi ve Çanakkale Belediye Başkanımız
da toplantıda bizle birlikte idi. Toplantımız geç
saatlere kadar sürdü, Uluslararası Başkan Palmer,
misafirlerimize ve görevlilere teşekkürlerini ve
ödüllerini sundu. Gece Çanakkale’de kaldık.

düzenlenen Türk Gecesine davet ettik ve oturumu
kapattık. Türk Gecesinde ise katılımcılar, Türk
folklorunden örnekler ve oryantal danslar izlediler.
Finalde Asena’nın oryantal showu ayrı bir etki yaptı.
Geceyi katılan ülkelerden müzik ile sonlandırdık.
Misafirlerimizi kapıda eşim Selva ile uğurlarken,
tebrikleri de kabul ettik.
3 Kasım Pazar günü Forum bitmişti, ancak
Uluslararası Başkanın resmi ziyareti devam
ediyordu. Sabah saat 9’da Uluslararası Başkan
Barry Palmer, Eşi Anne, ID Oya Sebük ve ben
Gelibolu’ya doğru yola çıktık. Uluslararası Başkan
Avustralya’lı olduğundan Gelibolu Yarımadası ve
ANZAK Koyu’nun onlar için de ayrı bir anlamı var.
Gelibolu’da 118-K Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni
PDG Dr. Levent Ölçer ve Çanakkale Lions Kulübü
üyeleri bizi karşıladı. Hep birlikte bir kır yemeği
sonrası yarımada’yı ve ANZAK Koyu’nu gezdik.
Savaşın evreleri ile ilgili bilgi aldık. Çanakkale
Avustralya Konsolosluğu görevlisi Barış bey’in
rehberliğinde savaşın evrelerini ve nerelerde
yapıldığını gördük, Avustralya ve Türk şehitliklerini
ziyaret ettik. Uluslararası Başkan Barry Palmer ve
Eşi Anne bu arada oldukça duygulandılar ve bir ara
gözleri yaşrdı. Kendilerine Avustralya’lı bir askerin
hatıraları kitap halinde takdim edildi.

Ertesi gün, 4 Kasım sabah saat 9’da, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi Avustralya Araştırma ve
Uygulama Merkezi’ni ziyaret ettik. Çalışmalar
hakkında bilgi aldık. Ardından tekrar karşı kıyıya
Gelibolu’ya geçerek Tekirdağ üzerinden İstanbul’a
doğru yola çıktık. Silivri’de 118-E Genel Yönetmeni,
Geçen Dönem Genel Yönetmenleri ve Lion
dostlarımız “Esen İbak Engelli Çocuklar Okulu ve İş
Merkezi”nde bizi bekliyordu. Okulun LCIF tarafından
desteklenen yeni bölümünü resmen açtık ve eğitim
odalarında çocukları ziyaret ettik, çocukların bir

show’unu izledik ve ardından yemeğe geçtik. İstanbul’a
girerken de Avcılar’da Aslancık Çocuk Yuvamızı
ziyaret ettik. Yıllardır bu hizmetimizi Uluslararası
Başkanlarımıza gösterememiştik. Böylelikle farklı bir
hizmeti daha tanıtma imkanı bulduk.
Otele döndüğümüzde saat 5 olmuştu. Uluslararası
Başkanımızı dinlenmek ve valizlerini toplamak üzere
bıraktık ve saat 21:30 tekrar otele dönerek kendisini
Uluslararası Direktörümüz Oya Sebük ile Atatürk
Havaalanı’na götürerek, iyi yolculuklar diledik. Bir
görevi daha başarıyla bitirmenin mutluluğu ile
evlerimize döndük.
Değerli Lion Dostlarım, Yalnız Avrupa Forumu
sırasında değil, son üç gün içinde onlarca yerli
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teşekkür ediyorum. Özellikle Genel Yönetmenim ve
eşim Selva’ya stres içinde olduğum günlerde verdiği
destek için teşekkür ediyorum.

yabancı dostumdan Forum ile güzel sözler, kutlama
mesajları aldım. Hepinize, tüm yerli yabancı Lion
dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl, Uluslararası
Başkanımız Barry J. Palmer’ın ana teması “Fellow
Your Dream- Hayallerini İzle”. Birkaç yıl önce
benim de hayalim Türkiye’de hatırlarda kalacak
bir Avrupa Forumu daha organize edebilmekti.
Açılış, kapanış toplantısı ve toplantı gündemi
yanı sıra, sosyal aktiviteler, gala gecesi ve Türk
Gecesi son derece önemliydi. Bugün hayallerimi
gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Umarım
sizler de, 59. Avrupa Forumunu beğendiniz ve
yabancı misafirlerimize karşı gurur duydunuz.
Öncelikle 59. Avrupa Forumuna katılan yerliyabancı tüm Lion’lara teşekkür ediyorum. Katılımınız
ve desteğiniz bu forumu taçlandırdı. Aslında
1500 civarında bir katılım bekliyorduk. Son bir
kaç yılda Forumlarda 1000-1200 arası katılım
oluyordu. İstanbul ise dünyada lider konvansiyon
merkezlerinden biri olarak gösterilmekte ve
uluslararası toplantılarda Avrupa’ya oranla %25
daha fazla katılımcı oluyormuş. “İstanbul Etkisi”
olarak adlandırılan bu durum bizleri daha da
heyecanlandırıyordu. Bu nedenle Lütfü Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nı seçmiştik.
Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle yabancı
Lion’ların katılımında biraz azalma olsa da, Plaza’dan
son gelen sayılara göre 732 yabancı Lion dostumuz
Forum’a kayıt yaptı. Türkiye’den ise kişisel kayıtlar
ve kulüp kayıtları (günlük kayıtlar dahil) 171
oldu. Protokol davetlileri, uluslararası görevliler,
yarışmalara katılanlar ve aileleri, jüriler, salon
sorumluları da 131 kişiyi buldu. Böylelikle, Foruma
toplam 1034 kişi katılmış oldu.

Host Komite üyeleri, başta Program Direktörümüz
PCC Dr. Metin Taşkent’e, eğitim seminerlerinin
sorumlusu PID Nesim Levi’ye, Sekreterimiz PDG
Nilüfer Ogan’a, Yardımcıları Ln. Yahya Oktay Edip ve
Ln Serda Büyükkoyuncu’ya, toplantılarda sekreter
ve salon sorumlusu olarak görevlendirilen gönüllü
Lion ve Leo’lara, açılış ve kapanış törenlerimizi
sunan Tören Yönetmenimiz Dr. Buket Aksu ile ona
destek olan PDG Latife Baştuğ ve Ln. Neslihan
Keçeci’ye, Uluslararası Görevlilere Koç Müzesi “Hoş
Geldiniz Kokteyli”nde ev sahipliği yapan PDG
Metin Yılmaz ve Eşi Ln. Tuba Tengiz Yılmaz’a, Gala
Gecesi ve Türk Gecesi sosyal aktivitelerinde masa
ve salon düzenini hazırlayan, protokol’u düzenleyen
Ln. Mukaddes Yamaç, Ln. Sümer Ergelen ve Ln.
Birsen Levi’ye, burada ismini hatırlayamadığım,
Forum’un organizasyonun mutfağında çalışan
tüm Lion ve Leo’lara teşekkür ediyorum. Bu arada,
bundan sonraki süreçte Plaza ile hesaplarımızın
düzenlenmesinde bize desteğini esirgemeyeceğini
bildiğim Host Komite Saymanı PDG Erdinç Gökhan’a
peşin teşekkürlerimi iletmek isterim.
Avrupa Forumu’na beklenenin altındaki katılım
olmasına karşın, hizmet kalitesini düşürmeyen
Plaza Kongre Takımına, başta Başkanı Ln. Serdal
Can ve Proje Yöneticisi Ersoy Tabaklar’a, Forum
Koordinatörü Hale Ünsal’a, Tasarım ve grafik’te Zafer
Şahin’e, Proje Asistanı Ali Topuz’a, sahne arkasını
yöneten sevgili Erol ile Lojistik hizmetiyle Şener’e ve
profesyonel yardımcılarına sonsuz teşekkürler.
Son olarak, Açılış Toplantımız sırasında verdikleri
konser ile “Choral İstanbul” ve şefleri Ln. Gülsen
Yavuzkal’a ve kapanış oturumunu konserleriyle
taçlandıran “İstanbul’un Sesi Korosu” ve “Küçük
Nüanslar”a ve sanat direktörü Ln. Sedat Öztoprak’a
teşekkürü bir borç biliyorum.

Değerli Lion Dostlarım,
Bir Avrupa Forumu düzenlemek kolay bir iş değil.
Öncelikle MD 118 Çoğul Yönetim Çevremiz Konsey
Başkanı ve Genel Yönetmenlerimize üyelerini 59.
Avrupa Forumu’na katılmaya teşvik ettikleri için
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hazırladığınız güçlü, önemli ve etkili projeleriniz
olduğunu biliyorum. Bu önemli gün ve haftasında
yapacağınız hizmetlerle dokunacağınız yaşamların
mutluluğunu şimdiden hayal ediyor, hatta onur ve
heyecan duyuyorum, sağ olun var olun Dostlar.

Mehmet YAMAN
MD 118 Konsey Başkanı / 2013-2014

Lion ve Leo Dostlarım,
Ekim ve Kasım ayları Kulüplerimizde hizmetler ve
üyelik bakımından oldukça hareketli ve bir yandan
da heyecan ile yaşanan aylardır. Aklımızı, bilgimizi,
zamanımızı, deneyim ve duygularımızı paylaşarak bir
proje etrafında birleşip gerçekleştirmenin mutluluğu,
heyecanıdır bu. Bu heyecanı; Üye, Kulüp Komite
Başkanı, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi veya Kulüp
Başkanı olarak hepimiz yaşadık ve tattık.
Zira, bu dönem Uluslararası Başkanımız Barry
Palmer’ın “Hayallerini İzle” sloganında da belirttiği
gibi düşlemek, inanmak, istemek ve uygulamaya
geçirmek biz Lion ve Leo’lar için gerçekten çok
önemlidir.
Uluslararası Lions MD 118 Genel Yönetmenler
Konseyi olarak bizler de, inanç ve hayalleriniz sonucu
gerçekleştirmeye çalıştığınız tüm hizmetlere katkıda
bulunmak, çeşitlendirmek, duyurmak, hizmetleri
paylaşarak ülke çapında bütünleştirmek için sizlere
yönetimsel olarak destek vermeye çalışıyoruz.
Bu çalışmalarımızdan biri, 07 Eylül 2013 günü
Bursa’da yaptığımız Lions MD 118 Genel Yönetmenler
Konseyi Danışma Kurulu Toplantısı idi. Bir tam gün
süren toplantıda Ulusal Komisyon Başkanlarımız ve
Konsey Görevlilerimizin yaptıkları ya da yapmayı
planladıkları çalışmaları hep birlikte izledik, dinledik,
değerlendirdik ve bunun neticesinde, Lion Türkiye
Dergimizde de yayınlanmış olan kararlarımızı aldık.
Ekim ayında Ülkemiz ve Lions için önemli günler
yaşayacağız. Bunlardan ilki 08 Ekim Dünya Lions
Hizmet Günüdür. Dünya Lions Hizmet Günü ile ilgili
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Ekim ayının bir başka mutluluğu, güzelliği ise
“Demokratik, Laik, Sosyal Bir Hukuk Devleti
Olan Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 90’ncı
Yılını Kutlamamız” olacaktır. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ümüzün Kurduğu Türkiye Cumhuriyetimizin
dokusu bozulmadan; Ülkemiz için, İnsanımız için
mutluluk içinde kutlayacağımız nice Cumhuriyet
Bayramları temenni ediyor ve Cumhuriyet
Bayramımızı kutluyorum.
Lion ve Leo Dostlarım, Ekim ayı sonu ile Kasım ayı
başında ise İstanbul’da 59’ncu Lions Avrupa Forumu
yapılacaktır. Forum Başkanımız ve Forum Komitesi
Üyelerimiz Avrupa’nın hatta Dünya’nın her yerinden
gelecek Lion’ları en güzel şekilde ağırlamak için
iki yıldır hazırlık içindeler. Uluslararası Başkanımız,
Geçen ve Geçmiş Dönem Uluslararası Başkanlarımız
ve Uluslararası Direktörlerimizin de katılacağı Lions
Avrupa Forumu ile ilgili daha fazla bilgi
www.europaforum2013.org sitesindedir.
Üç gün sürecek bu foruma katılmak Ülkemiz Lion
ve Leo’ları için kaçırılmaması gereken bir fırsattır.
Forum Toplantılarını kendi lisanımızla takip edebilme
imkânı yanı sıra Kulüp adına Üyelerin katılımını
kolaylaştırmak için Forum Komitemiz, MD 118
Kulüpleri için özel statü hazırladılar. Bu konuda daha
da ayrıntılı bilgiye Yönetim Çevreniz Bölge ve/veya
Kesim Başkanlarınızdan ulaşabilirsiniz.
Her yıl olduğu gibi Kasım ayındaki en önemli
etkinliğimiz ise, TURKEY Yönetim Çevreleri tüm Lion
ve Leo’ları ile Konuklarımızın katılacağı 09 Kasım 2013
Cumartesi günü yapacağımız Anıtkabir Ziyaretidir.
30 Kasım 2013 günü de Adana’da Lions MD 118 Genel
Yönetmenler Konseyi Danışma Kurulu İkinci Toplantısı
var. Konuk olarak katılabileceğinizi ve toplantı telafisi
yerine geçtiğini hatırlatmak isterim.
Dostlar, www.Lionsturkiye.org web sitemize üye
olmadıysanız olmanızı ve sıkça ziyaret etmenizi
hatırlatır, Türk Lions’u için yapacağınız tüm
çalışmalarda başarılar temenni eder, esenlikler
dilerim.
Sevgi ve saygılarımla,

TURKEY

Afetler Komitesi, Kulüplere Nasıl Hizmet Verecek ?
K. Bora Yılmazyiğit / 118-U Yönetim Çevresi Doğal Afetler Komite Başkanı

İ

nsanoğlunun doğa üzerindeki kontrolunun
artmasıyla beraber afetlerin de yapay olarak
başlayabileceğini anladık. Bununla kalmadı ülkeler
arası dengeler öylesine değişti ki, dengeleme çabaları
gittikçe keskinleşti ve sosyal afet halini almaya
başladı.
Lion’lar savaşı önleyemeyebilir ancak sosyal afet
oluşturacak bir savaşın kötü sonuçlarına toplumu
hazırlayabilir. Afetlere hazırlık konusunda Lion’lara
düşen görevler elbette önce Komite Başkanının
yönlendirmesi ve Başkanların bu konuda liderliğinde
hazırlık eğitimi sağlanmasıdır. Kulüp başkanları
öncelikle liderdirler. Liderin görevi bellidir. Kendini
kabul etmiş olan üyelerin desteğinde, ortaya koyduğu
örnek davranış ve beceriyle grubu sürükler.
Yani afetler komite başkanıyla, kulüp başkanı ve
kulübün afetler komite görevlisinin işbirliği gereklidir.
Bu işbirliği de öncelikle yazılı belgeler/broşürler
aracılığıyla başlayıp, gerekli zamanlarda biraraya
gelmekle mümkün olacaktır. Bundan sonraki
aşamada ise başkanın görevlendirdiği Lion / lar,
broşürlerdeki hazır bilgiyi toplumun çeşitli kesimlerine
aktaracaktır. Böylece farkındalık yaratılmış olacaktır.
Hazırladığımız (ve hazırlanmakta olan) broşürler
aynı zamanda kısa konferanslarınıza da anafikir
olarak kullanılabilecek bir özet bilgiye sahiptir. Bütün
yapılacak olan, içeriği hedef topluluğa okuyup,
aynı anda broşürleri dağıtmaktan ibarettir. İsteyen
kulüplerimize sunum dökümanları (Power Point,
Media Player v.b.) ‘da digital ortamlarda da hazırlanıp
gönderilecektir.
Bir afet farkındalık programı yaşadığımız çevrenin
çeşitli noktalarında gerçekleştirilebilir. Örneğin bir

AVM ‘nin içinde kısa bir slayt gösterisi ve broşür
dağıtımı yapılabilir. Ayrıca bir ilkokulda çocuklara,
bir ortaokulda veya üniversitede gençlere yönelik
bilgilendirme ve döküman dağıtımının faydalı
olacağına inanıyorum. Ancak bu çabaların mutlaka
sonuçlarını toplamak gerekmektedir. Aritmetik olarak
izlenmesi gereken bu aktivitelerde, kaç adet broşürün
kimlere dağıtıldığı ve kaç kişinin konferansı takip ettiği
ve aynı zamanda geri dönüşlerin olup olmadığını
mutlaka izlemek gerekmektedir. Bu sonuçların
toplanması bir sonraki çalışmaya temel olacaktır.
Afetler Komitemizin vizyonu ve misyonu, yukarıda
özetlemeye çalıştığımız doğal ve yapay değişikliklerin
toplum üzerindeki her yaştaki bireye yönelik olarak
farkındalığın yaratılması ve geliştirilmesi için yönetim
çevremize bağlı Kulüp Başkanları Liderliklerinde
faaliyet göstermektir. Bu faaliyetlerimiz, ancak Kulüp
başkanlarımızın destekleriyle gerçekleşebilecektir.
Komitemiz, geçen dönemde olduğu gibi makale
ve broşür yayınlarına devam edecektir. Ancak bu
çabalarımızın toplumda yerini bulabilmesi için
kulüpler ortamında topluma yönelik aktivitelerin
yapılması gerekmektedir.
Bugüne kadar 59 kulübümüze hazır olduğumuzu
bildirdik. Kulüplerimizden bize dönüş ve broşür
talepleri gelmeye başladı. Bu sevindirici gelişmeyle
birlikte biz de bedelsiz olarak broşür ve diğer gerekli
belge ve bilgileri göndermeye başladık. Elimizde
bol miktarda broşür var ve talepleri beklemekteyiz.
Bir e-mail veya telefonla bizi haberdar etmek
yeterli olacaktır. Bir de kargo adresiniz. Zamanımız
olduğunca da konferans hizmeti vereceğimizi
buradan bildiriyoruz.
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Avrupa Forumu Thomas Kuti Müzik Yarışması

Osman Görmez / Avrupa Formu Müzik Yarışması Konsey Görevlisi

59.

Avrupa Forumunu ve onun bir programı
Avrupa Forumu Thomas Kuti Müzik
Yarışmasını geride bıraktık. Bu yıl
22.ncisi gerçekleşen yarışmalara 1991 de ülkemizde
yine PID Nesim Levi başkanlığında İstanbul’da
gerçekleşen 37. Avrupa Forumunda ilk defa
gerçekleştirmiştik. 4 yarışma ile başlayan bu çalışma
bu yıl 19 ülke temsilcisiyle yapıldı. Geçtiğimiz yıllar
içinde 2002’de flüt dalında Aylin ÖZER, geçtiğimiz
yılda çello dalında Dorukan DORUK’un Avrupa
birincisi olduğu yarışmaları, 1999 yılında PCC Timür
ERK başkanlığında Antalya’da organize etmiştik.
Bu yıl piyano dalında, Sayın Cem MANSUR
başkınlığında Prof. Cana GÜRMEN Prof. Judith ULUĞ,
Prof. Hermann KECKEİS ve Dr. Yeşim GÜRER OYMAK
‘tan oluşan Jürin önünde, Fransa Avusturya, İngiltere,
Romanya, Estonya ve İsrail finale kaldı. Sonuçta
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Avusturya 1. Fransa 2. ve Romanya 3. oldu. Kapanış
oturumunda Uluslararası Başkan B. J. PALMER den
ödülünü alan birinci, Avusturyalı Andrei GOLAGAN
BRAHMNS’ın RAPSODY OP. 79’u çaldı. Bana her
zaman yardımcı olan Genel Yönetmenim Füsun
KANTEMİR’e ve yarışmada emeği geçen Dilara
KANTEMİR TOROS’a, Mine TAŞÇIOĞLU’na, Semra
TURGUT’a, Gülşen YAVUZKAL’a (118-E) ve Lilian
Maria TÜZÜN (118-K)’ya Teşekkürler ediyorum.
Lions Sevgi ve saygılarımla,

TURKEY

Sanat

İlk kadın ressamlarımızdan MİHRİ MÜŞFİK HANIM
Necla Tuğcu / 118-U Ümitköy Kulübü

B

en resim yaptım da ne oldu? Sanat karın doyurmuyor... Tablolarını mı yiyeceksin?” ya da
“...Ben güzelim, başımın çaresine bakarım,
sende o da yok ama resim yapmaya devam et!. diye
yazmış, mektubunda yeğeni ressam Hale Asaf’a.
1922 Vatikan’da bir Papa, kendi dininden olmayan
bir kadına poz verir, yeni Papa’nın seçimine kadar bu
resim Vatikan Müzesi’nde yerini alır. Paris’te “Çingene” tablosu Louvre müzesine kabul edilir.
O dönem ki, Osmanlı dönemi, 1886 Askeri Tıp doktoru paşanın kızı, fazlaca güzel, bulunduğu her toplulukta ilgi gören eğitimli, edebiyat, müzik ve resimle
ilgilenen bir genç kız. Babasının aracılığıyla Abdülhamit’in saray ressamı Zonara’dan resim dersleri alır.
Aşık olduğu İtalyan müzik adamının peşinden İtalya
kaçış, oradan Paris’e gidiş!... bir süre orada yaşar,
çeşitli sanatçıların atölyelerinde dersler alır.
Kadının asla özgür olamayacağı, çağıyla çelişki yaşayan Osmanlı dönemi, kalıplara sıkıştırılan kadın
alışıla gelmiş dünyasından farklı bir dünyanın mümkün olamayacağı, dayatmacı yazgısını değiştirmekte
zorlanan toplumsal sanat politikası olmayan, hantal
haz edilmeyen bir süreç.
Sanat kapasitesi geniş, güçlü insan ilişkileri olan
muhalif Türk kızı Mihri, Paris’te tanıdığı Müşfik beyle
evlenerek Müşfik soyadını alır, “Mihri Müşfik Hanım”
olarak tarihte yerini almıştır ancak, kısa süren evlilik
biter.
Türkiye’nin kendisine dar geldiğini, sanat tutkusunun
ona nelerden vazgeçirttiğini, hayatın ona neleri ıskalattığını kendi gibi ressam olmaya çalışan yeğenine
yazdığı mektuplardan anlıyoruz. Hayatın sıradan buyurganlığı bu çılgın kadına ağır gelmiş, içgüdüsünün
sesiyle alıp başını Amerika’ya gitmiş.
Osmanlı baskıcı, ısrarcı, sorunlu tutumuyla çıkartılan
“ferman” değişim çabalarını dile getirse de somut
olarak kadın adına aşına olunmayan yenilik çabalarının geleneklere ters düşmesi ferman da olsa, toplumun eğitim yozluğuyla birlikte gelişim kaydedememiş, yapılanmalarda ve uygulamalarda geri planda
kalmış korkan, çekinen toplum, kadın adına değişimi
pek fazla sindirememiş.
Ancak, Mihri İtalya ve Paris’te sanat okulları ve özel
atölyelerde aldığı eğitimle kendini yetiştirdiği çağdaş sanat ve batının yenilikçi çabalarının katkısıyla

Türkiye’ye dönüşünde döneminin, ressamlarından
İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Fikret Adil, Namık İsmail
ve Tevfik Fikret ile dost olur. Osmanlının Fransa etkisindeki edebiyatıyla birlikte Mihri Müşfik uzunca bir
süre Edebiyat-ı Cedide Şairlerini, şiirlerini tablolarda
resimleyerek bir “Edebiyat-ı Cedide Resmi” yarattı.
1915 yılında, Tevfik Fikret’in ölümü üzerine, yüzünün
kalıbını çıkararak heykelini yapar, ilk mask çalışması
olur.
1913 Sanayi-i Nefise‘de öğretmenlik ve yöneticilik
yapar, kadın ressamların yetişmesinde öncü olur,
bunlardan Nazlı ECEVİT, Fahrünnisa ZEYD ve Aliye
BERGER.
Atatürk’ün portresini yapar, köşk’e çıkarak büyük
Ata’ya takdim eder. O dönem bazı yabancı devlet
adamlarının da portrelerini yapıp hediye ettiği bilinir.
Öğretmenliği sırasında yenilikçi tavrıyla açık havada
resim, modelden resim çalışmaları yaptırmaya daha
sonra da kadın ressamların bir arada sergi açmalarına öncü olur. İlk dersini verdiği kadın ressamlarımızdan Hale ASAF’ın teyzesidir, ancak, yeğeninin ressam olmasını istemez!... Çektiği sıkıntılar, haksızlıklar
tuvalin karşısındaki yalnız kadını artık yıldırmıştır.
Özgün Mihri yaşamı boyunca tutkularının peşinden
koşmuş, özgürlüğünü içgüdüsel olarak yaşar. Birçok
kadının cesaret edemeyeceği canlı bir düş gücüyle
Avrupalı, uygar portresiyle kendine göre modası
geçmiş kadın simgesini, gelenekselliği yıkmaya
çalışmış, çevresini, bulunduğu ortamı, kadın-erkek
kolektif düşünmeye, öteki karakter “erkek”i yadırgamamış günlük yaşamının içine sokmuş, entellektüel
eylemleriyle birlikte bohem bir yaşamı seçmiş. Mihri
bu sinmiş, sinik toplumla uzlaşmayı değil bir başkaldırı halinde devrimci tavrıyla yaşayarak, çevresini
kendisine alıştırmış. Ne var ki sanatçı özel hayatındaki kayıp ve ölümler genetik mirası olan özgürlük
tavrına ket vuran gerilimli dönemi terk ederek ülke
dışında arayışa girmiş.
Amerika’da bulunduğu dönemde konuk resim
profesörlüğü ve özel dersler vererek yaşamını sürdürmeye çalışır, 1928 ‘de kişisel sergi açar, uzunca
bir dönem yalnız ve yoksul zamanlar geçirir. (Emre
Caner)Türkiye’de 150 eseri kayıt altına alınmış.
1954’te Amerika’da yaşamını yitirir ve kimsesizler
mezarlığı’na gömülür.
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Şiir Köşesi
TRT kurumunun değerli hocalarından Doğan
Dikmen’in dört yıl öğrencisi olma şansına sahip
oldum. birlikte konserlerimiz oldu, halen müzik
çalışmalarına devam etmekteyim.
Kişisel gelişim ve felsefe ile ilgilendim. Yaşamdan
“En güzel yolculuğun, insanın kendi içinde çıktığı
yolculuk” olduğunu öğrendim.
Yüzme sporunu hayatımın bir parçası haline
getirdim.
2005 yılında misyonunu ve vizyonunu
benimsediğim için Lion oldum. 2011-2012
Döneminde Çınar Lions Kulübünde başkanlık
görevinde bulundum. TBV Sosyal Komitesinde
çalıştım. 2012-2013 Döneminde 118-E Kan ve Organ
Bağışı Kom. Başkanı olarak görev yaptım. Sevgiyle,
birlik içinde Kulüplerimiz ile başarılı çalışmalarımız
oldu. Bu yılki görevim ise Yerel Hizmetler.
Kendimi Lions Ailesinin Bir ferdi olarak hissetmekten
Mutluluk duyuyorum.

JALE EREN HAKKINDA ...

B

ir 23 Nisan Çocuk Bayramında dünyaya
geldim. Henüz çocukken pek çok düşlerim
vardı. Şarkı söylemek, Moda tasarımcısı
olmak, Öğretmen olmak gibi.
İktisadi Bilimler Fakültesinde okurken iki yıl
öğretmenlik yaptım. Mezuniyetten sonra Muhasebe,
Şirket tasfiyeleri ve Koordinatörlük görevlerinde
bulundum.
1985 yılında çoğu modellerini yarattığım Tekstil
İmalat- İhracat firmamı kurdum. Çok yorularak ama
severek çalıştım. Bir aile gibiydik, birlikte mucizeler
yarattık. Pek çok kadın evlerinde nakış ve el işi
yaparak üretici hale geldi.
Bu arada dört yıl amatörce toprakla uğraştım..3000
civarı ağaç diktim. Meyve, sebze yetiştirdim.
17 yıllık başarılı iş deneyimimden sonra çalışırken
hayalini kurduğum düşlerimi gerçekleştirdim..
Dünyanın pek çok ülkesini görme ve kültürlerini
tanıma fırsatı buldum.

30 L I O N EYLÜL - EKİM 2013

2013 Mart ayında “DAMLA DAMLA” adlı şiir
kitabımla Şiir Dünyasına küçük bir adım attım.
Bu kitapta ruhuma dokunan bir çok insanın izi
var. Hayatıma değen ve ayrı ayrı renkler katan
güzel dostlarıma ve sevgili aileme gönül dolusu
teşekkürler ederim. Kitapta 19 yaşındayken
tanıştığım Usta Şair Rahmetli Özdemir Asaf’ın bana
yazdığı bir şiiri ve hikayesini sizlerle paylaştım.
En Derin ve Heyecanlı Lions Sevgi ve Saygılarımla

TURKEY

Hiç kimsenin kafesine koyamayacağı bir kuş

DAMLALAR

Kaçmasını öylesine

Doğduk

Uçmasını böylesine unutmuş

Pırıl pırıl bir gülün üstüne konduk..

Bir insan sesine konmuş ...

Mevsimler geçti

ÖZDEMİR ASAF

Kim çamura buladı o güzelim rengi
Suçu birbirimize attık

******

Tutunamadık, toprağa çarptık

Şair olan eniştem koymuş adımı

Aynı nağme döküldü dudaklarımızdan

Sabahın ilk ışıklarında çiçeklerin üstündeki

Uyandık ...

Buğulu damlaymış anlamı
Ondan mı bilmem hep okyanusa kavuşmak oldu
çabam
Önce kendimi kimsesiz, küçük bir damla sandım
Bir aşağı, bir yukarı yaprakların üstünde kaydım
Bir satırla yola koyuldum bazen yoldan ayrıldım
Sonra yol nasıl yürüneceğini öğrettikçe
Engin bir denizin parçası olduğumu anladım ...
***
Ben senin varlığından çok
Yokluğundan beslendim
Önce sesinden
Sonra sessizliğinden
Gün geldi
Varlığınla yokluğun
Bir oldu
Sesinle sessizliğin de
Sana son kez seslendim ...

“Sevginin gücü, Güce olan sevgiyi yendiğinde
Dünya Barışı tanıyacaktır.’’				

Sri Chinmoy Ghose
Hintli Şair
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“Dikmen Lions Kulübü
Çalışmaya Devam Ediyor”
Nihar Balcı / 118-U Dikmen Lions Kulübü Başkanı

Y

önetim Çevremizin “50. Yılda 50 Çocuk
Projesi” kapsamında onayladığı “Odamı
Onarıyorum (Gülen Çocuk)” projemizin
ilk ayağını tamamlamanın gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz.
Toplumda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla yoksul ailelere mensup ihtiyaç sahibi
çocuklarımıza daha iyi ve güzel şartlarda ders çalışma ve yaşama ortamı yaratmak istedik. Bu amaçla
çocuklarımızın eğitim gördükleri okul idarelerinin
de görüşlerini alarak uygun ailelere tanışma ve bilgi
verme ziyaretleri yaptık. Aldığımız olumlu yanıtlar
projemizin başarısına ışık tuttu, Lion’lar olarak hizmet
etme inanç ve arzumuzu daha da pekiştirdi.
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Lion dostlarımızın da değerli desteklerini alarak sağladığımız fon ve yardımlarla 13 yaşında yetim kalmış
Sultan Ulusoylu kızımızın odasını onardık. Projemizin
bu ilk ayağında baza, yatak, nevresim takımı, kitaplıklı çalışma masası ve koltuğu, masaüstü bilgisayarı,
elbise dolabı, duvardan duvara halı, perde ve elektrikli ısıtıcı ile çocuğumuzun odasını daha rahat ders
çalışabileceği bir ortama çevirdik. Astığımız çerçeveli Atatürk posteriyle bunu taçlandırdık.
Genel Yönetmenimiz Ln. Bülent Şen, YÇ Sekreterimiz Ln. Ömer Ruhi Eryurt ve Bölge Başkanımız Ln.
Mehmet Çamur’ un keyif verdikleri ziyaretleriyle de
bu çocuğumuzu güldürdük.
Daha nice gülen çocuklar görmek istiyoruz.
Bunun için Dikmen Lions Kulübü olarak çalışmaya,
hayallerimizi hizmetlerimizle gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

TURKEY

DÜNYA GÖRME GÜNÜ
Şükrü Yurdakan / Türkiye Körler Vakfı Başkanı

Marmaris Yalı Lions Eylül
Ayı Aktivitelerinden
Aydan Erkefeli / 118-R Marmaris Yalı Lions Kulübü Başkanı

D

ünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Körlüğü
Önleme Ajansı öncülüğünde bir çok resmi ve
sivil örgütün katılımıyla her yıl Ekim ayının 2.
Perşembe günü çeşitli etkinlikler,paneller ve programlarla görme engelli vatandaşların sorunlarına
dikkat çekilmekte ve toplumda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye Körler Vakfı olarak 39 yıldır, kuruluş amaç
ve felsefesine uygun etkinliklerle çok önemsediğimiz bu ve benzeri günlerde gerek vakıf olarak
gerekse kişi ve kurumlarla ortaklaşa planladığımız
aktivitelerle yaşanan sorunlar ve çözüm noktasında
toplumun ve bizleri yönetenlerin dikkatini çekmeye
çalışmaktayız.
Körlerin Şövalyeleri için çok önemli bir anlamı olan
bu özel günde 118-U Yönetim Çevresi kulüplerimizden Ankara Mogan Lions Kulübü, Ekonomi Bakanlığı
ve Göreneller Görme Engelliler İlk Öğretim Okulu
Müdürlüğü ile birlikte organize edilen etkinlikte Kulüp Başkanı Sn. İnci Erdem, Vakıf Genel Sekreteri Sn.
Erol Aydın ve Okul Müdürü Sn. Cengiz Polat günün
anlam ve önemine işaret eden konuşmalarından
sonra, okula 100’ü aşkın beyaz baston bağışı yapılmıştır.

M

utluluk vermek istiyorsan çocukları
sevindir. Çünkü en büyük mutluluk
onların gülümsemelerini göremek diyerek
geleneksel hale getirdiğimiz ihtiyaç sahibi
öğrencilere dağıtılmak üzere Alfa Leolarımız ile
birlikte 21 Eylül Cumartesi ve 22 Eylül Pazar günü,
Kipa Marketin içinde gelen müşterilere aktivitemizin
amacını anlattık. Onlardan kırtasiye, kitap, giysi
gibi malzemeleri bağış olarak alıp, ihtiyacı olan
öğrencilere dağıttık.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh.” sözüyle Türk
Gençliği olarak yola çıktık. Her yıl geleneksel olarak
düzenlediğimiz “Liseler Arası Türk Pop Müziği Yarışmasında” dereceye giren öğrencilerden oluşan bir
grupla gençlik hizmetleri amaçlı bir konser düzenledik. Bu konserin sunuculuğunu Alfa Leo Gençlerimiz
yaptı. Şarkıu söyleyen gençlerimizin arasında da
Alfa Leolarımız vardı. Amacımız, Türkiye ve Dünyada
barışı vurgulamak, gençlerimizin müzik yoluyla barış
duygularını ifade etmelerini sağlamaktır. Savaşın
kötü sonuçlarını genç yaşta herkese kavratmaktır.
Barış için müzikle buluşalım sloganıyla düzenlediğimiz konser ve sonrasında yapılan su gösterisi herkes
tarafından beğeniyle izlenildi. Bu su gösterisinde
Marmaris Yalı Lions’un gençler için yaptığı hizmetler
ve barış teması işlendi. Gençlik hizmetleri amaçlı
düzenlediğimiz konserimiz hep bir ağızdan söylenen
barış şarkılarıyla sona erdi.
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Diyabetli Yaşayabilme Yeteneği Kazanabilme
Melih Patoğlu / 118-U Gaziantep Lions Kulüp Başkanı
Gülçin Bilgiç / 118-U Ayıntap Lions Kulübü Başkanı

Ç

ocuklar yaşamlarının erken döneminden
itibaren kişisel değer duygusu ile gelişirler.

Gaziantep Lions, Ayıntap Lions Kulüpleri
olarak “DİYABETLİ ÇOCUKLARA KAMP’’ adı
altında DİYABETLİ YAŞAYABİLME YETENEĞİ
KAZANABİLME amaçlı kamp düzenledik.
Onlara sevildiklerini, önemsendiklerini ve güvende
olduklarını hissettirmek, bireyselliklerini destekleme;
onlara özel olduklarını ve takdir edildiklerini
belirtmek amacıyla “Şeker Çocuk Kampı’’
gerçekleştirildi. Unutmayalım ki iyi diyabet kontrolü
sevgiyle başlar ve mutluluk kan şekerini düşürür.
Diyabet ve Şeker Çocuk Komite Başkanımız Sayın
Suna Demirgöz çocuklarımıza diyabetli olarak
iyi yaşam şartlarını öğretmek üzere özel günlük
program uyguladı.
15 diyabetli çocuğumuz (10-15 yaş), 9- 13 Eylül
2013 tarihleri arasında 5 gün süresince Gaziantep
Büyükşehir Belediyesinin bizlere tahsis ettiği
orman alanı içerisinde bulunan ‘’Gizem Doğan
Yaşayarak Öğrenme Merkezi’’ndeki kamp alanında
yattılar; uzmanlar tarafından hazırlanan listeye
göre beslendiler (doğru beslenmeyi öğrendiler),
doktorlar ve hemşireler ile bilgilendirildiler.
Egzersiz herkes için gereklidir, fakat diyabetliler için
daha çok gereklidir. Çünkü egzersiz, şekerin daha
çok kullanılmasını sağlayarak kan şekerini düşürür,
insülin reseptörlerinin sayısını artırarak insülinin
etkisini kolaylaştırır, kötü kolesterolü düşürüp, iyi
kolesterolü artırarak kalp hastalığı riskini azaltır.
Düzenli egzersiz ile kan şekeri dengesini korumak
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kolaylaşır. Bu nedenle ŞEKER ÇOCUK KAMP’ımızda
çocuklarımız bir çok spor aktivitelerini (out-door
etkinlikleri) Beden Eğitimi Öğretmenleri ile düzenli
olarak gerçekleştirdiler.
Diyabetli çocuklar için düzenlenen kamplar,
çocukların deneyimlerini karşılaştırmalarını sağlar
ve onların yalnızlık hislerini azaltır, değişik fiziksel ve
sosyal aktiviteler ile kendi yeteneklerine güvenlerini
artırır, kendi kendine diyabet bakımı konusunda
çocukları daha güvenli, sorumlu ve becerikli
hale getirir, onların kaygılarını azaltır ve gelecek
konusunda daha pozitif olmalarını sağlar.
Kampların üç temel etkisi söz konusu. Birincisi,
çocukların diyabet bilgi ve becerilerini
güçlendirmek. Bu şekilde kendi kendine bakım
güçlerini artırmaya çalışıyoruz. İkincisi, aslında
diyabeti kabullenmelerini sağlamak. Aslında kampın
en önemli etkilerden bir tanesi; Ruhlarındaki
diyabetten kaynaklanan elemi azaltmaya çalışmak.
Burada güçlü arkadaşlıklar kurdular. Aynı zamanda
diyabet ekibiyle birlikte uzun bir süre geçirdikleri
için bu da önemli bir etkileşim yarattı.
ŞEKER ÇOCUK KAMP’ında çocuklarımız, diyabetli
yaşamayı öğrenirken; müzik, beden eğitimi, resim,
sportif faaliyetler gibi eğitsel çalışmalardan da
faydalandılar.
Tüm gün içerisinde çocuklarımızın, bu
aktivasyonlarla birlikte yaşayarak, becerilerini,
bilgilerini geliştirerek, motive olarak, yaşam güçleri
ve özgüvenleri artmış olarak evlerine gittiklerini
gözlemledik.
“HAYALERİMİZ HİZMETLERİMİZLE
GERÇEKLEŞSİN’’

TURKEY

Hayal Ettik…
Hayallerimizi İzledik…

Kamp Maceram
Nurşah Kömür / Öğrenci

Nilgün Keyvan / Ana Proje Koordinasyon AYKÜ

T

üm Lion’lar, enerjilerini ve imkanlarını çocukları
mutlu edebilmek için kullansalardı, kaç çocuğun
yüzünü güldürebilirlerdi? Bizler 2013-2014
döneminde 118-U Yönetim Çevresindeki tüm Kulüp
Başkanları ile birlikte Uluslararası Lions’ un da bir
programı olan “ÖNCE ÇOCUKLAR” programını ana
konumuz olarak benimsiyor ve hizmet önceliğimize
tüm çocukları oturtuyoruz.
Türk Lions’ unun 50. yılını yaşadığı dönemde “50.
Yılda Çocuklar için 50 Proje” yaparak Ulu Önder
Atatürk’ün de işaret ettiği bir nesil yetişmesi için
çaba ve katkılarımızı somutlaştırmak istiyoruz.”
diyerek döneme başlangıç adımını atmıştı Genel
Yönetmenimiz Bülent Şen. Biz bir TAKIM’ ız ve “Takım
Ruhu” içerisinde “50. Yılda Çocuklar için 50 Proje”
sloganıyla yola çıktık.
“Hayal et, hayalini paylaş, hayalini takip et”
düşüncesinden hareketle kulüplerimiz de
çalışmalarını takip ederek projeleriyle hayallerini
gerçekleştirmeye başladılar..
50 Yılda Çocuklar için 50 Proje içerisindeki
Şeker Çocukları Kampı 09.09.2013 tarihinde
başlatılmış ve 13 Eylül 2013 cuma günü katılımcı
Şeker Çocuklarımızın sertifikaları dağıtılarak
sonlandırılmıştır. Gaziantep ve Gaziantep Ayıntap
kulüplerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bu
çalışmanın da ilk tamamlanmış proje olması sebebiyle
kulüplerimizi kutluyor emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz. Bu kamp ile ilgili duygu ve düşüncelerini
kağıda döken Gaziantep Lions Orta Okulu öğrencisi
Nurşah Kömür ‘ün mektubunu sizlere sunmaktan
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum;
“Hayallerimiz Hizmetlerimizle Gerçekleşsin….”

M

erhaba Ben Nurşah Kömür,

Gaziantep Lions Ortaokuluna gidiyorum.
Ben diabet hastası değilim ama ailemde
diabet hastası olan bireyler var. Bu nedenle ben de
risk altındayım. Bu konu hakkında bilgi almak ve
bilinçlenmek amacıyla kampa katıldım.
Kampta bize eğitim veren diyabet eğitim
hemşiremiz Suna Hoca var. Diyabet ve sağlıklı
beslenme konusunda bize eğitim veriyor. Bu kampta
sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak için beslenme
programına uyuyoruz. Besleme ve diyabetin yanı
sıra diş sağlığı ile ilgili bilgiler veriliyor.
Suna hocanın yeğeni pelin abla ise bize sunumun
nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi . Semih abi ise
bize her türlü sorunumuzda yardımcı oldu, park
hakkında bilgi verdi. Uymamız gereken kuralları
söyledi. Sportif aktivitelerde yardımcı oldu. Kampta
gerçekten de çok eğlendik. Saklambaç oynadık.
Gülçin teyze bize oyunlar oynattı. Bize LİONS
kulübünü tanıttı. Tanıtımdan sonra ben de gelecekte
bir LİON olmayı istemeye başladım.
Daha sonra hayvanat bahçesini gezdik . Fokların
gösterilerini izledik. Fokların gösterilerinde hep
birlikte Gangnam Style dansı yaptık. Daha sonra
akşamları sunum odasında dans ettik, halay çektik,
mezdeke yaptık.
Son gecemizde ise gitar ve keman eşliğinde ateş
başında dans ettik.
Her şey gerçekten de çok güzeldi .
Bize bu imkanları sağladığından ve
HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞMAMIZI söyleyen
LİONS kulübüne teşekkür ederim.
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Lion’lar Bursa’da Toplandı
Ayşe Öztürk / 118-K Genel Yönetmeni

U

luslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi
118 Konfederasyonu Danışma Kurulu 1’nci
Toplantısı, 6-7-8 Eylül tarihlerinde Bursa’da
gerçekleştirildi.
Türkiye’nin dört bir tarafından Konfederasyon ile
6 Yönetim Çevresi başkan ve yöneticisi Lion’ların
katıldığı Danışma Kurulu ve Konsey Toplantısı 118-K
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk’in ev
sahipliğinde düzenlendi.
Almira Otel’de düzenlenen Toplantının açılışında konuşan Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118
Konfederasyonu ve Konsey Başkanı Mehmet Yaman,
“Genel Yönetmenler Konseyi olarak iyi hazırlandık. Dönemimizin Türk Lions’u için hayırlı olmasını
diliyorum. Türk Lions’u 50. yılının ikinci yarısı bizim görev dönemimize denk gelmiş oluyor. Ayrıca
Lions Avrupa Forumu da yine bizim dönemimizde
ve ev sahipliğimizde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bundan büyük mutluluk duymaktayız” dedi.

Dönem Genel Yönetmenlerinin de görüş ve önerilerini açıkladığı bölümde konuşan 118-K Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk de “2013-2014
hizmet dönemi konseyimizin danışma kurulu 1. toplantısını Bursa’da gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Savaşa hayır derken, Barışın bir hayal
değil seçenek olduğunu unutmamalıyız. Gençlerimiz
büyük sorumluluk almalıdır. Yönetim Çevresi olarak
50. yılda 50 çocuk projesini hazırlıyoruz. Alzheimer
Hasta Konuk Evi projemizi Bursa ve Eskişehir’de
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
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Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederasyonu Danışma Kurulu 1’nci Toplantısı’nda
ayrıca Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörü Nesim
Levi ve Prof. Dr Hayri Ülgen ile 2013-2015 Dönemi
Uluslararası Direktörü Oya Sebük de konuşmalarında Lions kulüplerinin çalışmalarına ilişkin genel
değerlendirmelerde bulundular.

TURKEY

Türk Bayrağı Temalı Fotoğraf Yarışması
Deniz Bozkaya / 118-U Leo Yönetim Çevresi
Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri Komite Başkanı

118-U Leo Yönetim Çevresi Atatürk ve Cumhuriyet
Etkinlikleri Komitesi olarak her dönem yapılan “30
Ağustos Fotoğraf Yarışması” bu dönem “Türk Bayrağı” konseptiyle gerçekleştirilmiştir. Çekilen fotoğraflar Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD)
üyeleri Sn. Alper FİDANER ve Sn. Olcay ÖZGEN›in
katılımlarıyla değerlendirmeye alınmış, birinci, ikinci,
üçüncü ve katılımcılara Döneme Merhaba Konseyi’mizde sırasıyla ödülleri ve katılım belgeleri verilmiştir.
Sırasıyla Ödül Alanlar
1. Leo Emre YILDIRIM (Ankara Maltepe Leo Kulübü)
2. Leo Erhan US (Ankara Çukurca Leo Kulübü)

1. Leo Emre YILDIRIM (Ankara Maltepe Leo Kulübü)

3. Leo Arman SÜMENGEN (Ankara Çukurca Leo
Kulübü)

2. Leo Erhan US (Ankara Çukurca Leo Kulübü)

3. Leo Arman SÜMENGEN (Ankara Çukurca Leo Kulübü)
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118-U Lion’ları 60. Kulübünü Kurdu

Şölen MISTIKOĞLU / 9. Bölge Başkanı

Değerli Lion’lar,
26 Ekim 2013 Cumartesi akşamı Orontes Lions
Kulübü’nün Charter gecesi gerçekleşti Birbirinden
donanımlı 25 üye ile uzun uğraşlardan sonra
kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz yeni kulübümüz
bize yani Kışlasaray Lions Kulübü’ne kardeş olarak
geldi. Orontes Lions Kulübü, aylar süren çalışmaların
,görüşmelerin neticesinde olgunlaştı. Kışlasaray
Lions Kulübü Antakya’da gücünü gösteren bir
kulüptü ancak daha güçlü, daha etkin olabilmek ve
sesini daha çok duyurabilmek için ikinci bir kulübün
olması gerekliliğine olan inanç sebebiyle Orontes
Lions Kulübü’ne sponsor oldu.
Yeni kulübün kurulma aşamasında en çok yorulan,
çabalayan ise Kulübümüzün geçen dönem başkanı
Lion Figen ALTUNLU olmuştur. Kışlasaray Lions
Kulübü dönem başkanı Hanni KİL’in çaba ve
çalışmaları, tüm kulüp üyelerinin destekleri ile
gerçekleşen kuruluş aşamasında Orontes Lions
Kulübü’nün tüm üyeleri ile tek tek görüşüp onları
biraraya getirmeye uğraşan, advisor görevini
üstlenen Figen ALTUNLU‘ya, rehber Lion olarak
defalarca Antakya’ya gelerek, toplantılara katılarak
yeni üye adaylarını Lionistik açıdan bilgilendiren
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Lion Sayın
Hüsamettin OCAK’a ve 3. Kesim Başkanı Lion Sayın
Binnur KARTALOĞLU ‘na şahsım ve kulübüm adına
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
İyi ki varsınız.
Hayallerimiz Hizmetlerimizle Gerçekleşsin
Sevgi ve Saygılarımla
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Figen ALTUNLU / Advisor

26 Ekim Orontes Lions Kulübü Charter Gecesi
Kışlasaray Lions Kulübü ile Lions ailesini tanıdım.
Yeni ailem ile birlikte zamanın nasıl geçtiğini
anlayamadım. Başkanlık görevini devraldım.
Çalışma programımı oluşturdum. Hayal kurdum.
Hayalimi gerçekleştirmek için yardım ve
tavsiye aldım. Hayalim ise; Antakya’da yeni bir
kulüp oluşturmaktı. Bu arada üye adaylarıyla
da görüşmelere başladım. Bulunduğum bölge
küçük olduğu için dostlarım epey geniş bir alana
yayılmaktadır. Fakat bu çalışmaları yaparken çok
detay arıyordum. Bana böyle öğretildi. Aldığım
eğitimler bu aşamaları uygulamama yardımcı oldu.
Bölgemizde ikinci bir kulüp oluştururken
hizmetlerimizin geniş bir alana yayılacağı için çok
mutluyduk. Üye adaylarımızın da birçok projeleri var
ve bizden daha az şanslı olanlara ulaşabileceğimiz
için heyecanlanıp sabırsızlanıyorlardı. Ailemiz
genişliyordu. Özenle oluşturulan ekip birbirlerini
tanıdıkça çok mutlu oluyorlar. Dolayısıyla ben de çok
mutlu oluyorum.
Bu mutluluğum charter gecesinde kat kat arttı.
Mutlu gecemizde yönetmenler kurulu üyeleri
bizi yalnız bırakmadı. Kuruluş gecesi törenimiz
çok görkemli geçti.Törenimizin gerçekleşmesini
sağlayan Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz
Sayın Ln Hüsamettin Ocak’a teşekkürlerimi
bir borç bilirim. Her zaman yanımda olan ve
yardımlarını esirgemeyen 3. Kesim Başkanım
Binnur Kartaloğlu’na ve 9. Kesim Başkanım Şölen
Mıstıkoğlu‘na minnettarım.

TURKEY

M.Nejat NAKİP / Kurucu Başkan

Lions ailesinin saygıdeğer üyeleri;
26 Ekim 2013 gecesi Antakya Kışlasaray Lions
Kulübünün muhteşem ev sahibliği ve Geçmiş
Dönem Yönetmeni Sn. Ln. Hüsamettin Ocak’ ın
dillere destan sunumu ile rüya gibi bir, Lion olmaya
ilk adım gecesi yaşadık.
Gecede; aydın, özgür ve laik Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden gelen kıymetli misafirlerle, bir
kez daha Büyük Önder Atatürk’ün izinden
yürüdüğümüzü yemin törenimizle birlikte dile
getirdik.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yaklaşmasından
dolayı, gecemizde kutlamayı unutmadık.
Antakya Orontes Lions Kulübü Kurucu başkanı
olarak tüm kulüp arkadaşlarımın adına söyleyebilirim
ki bir Lion olmanın ayrıcalığını daha ilk günden
hissetmekteyiz.
Önümüzde ki süreçte bütün gücümüzle Atamızın
izinden gideceğimize ve bizden daha şansız olanlara
ulaşacağımıza inancım tam.
Siz değerli insanlarla birlikte bu ailenin bir parçası
olmaktan mutluluk duyarım.
Sevgi ve Saygılarımla

Hanni KİL / Kışlasaray Lions Kulüp Başkanı

Sayın Lion’lar, Sevgili Leolar
Antakya Kışlasaray Lions Kulübü ve Antakya Leo
Kulübü olarak 26 Ekim 2013 ‘te çok anlamlı ve
güzel bir charter gecesi yaşadık. Antakya Orontes
Lions Kulübünün kuruluşunu gerçekleştirdik.
Antakya Orontes Lions Kulübünün kuruluşu bizleri
ve Leo Kulübümüzü bölgemizde daha güçlü
hale getirecektir. Yeni Kulübümüz geçen dönem
Başkanımız Sayın Lion Figen ALTUNLU önderliğinde
kuruldu. Kendisi bu süreçte emek sarfetti , zorlukları
aştı.Kendilerine müteşekkiriz.
Antakya Orontes Lions Kulübünün kuruluş
aşamasında emeği geçen geçen dönem Genel
Yönetmenimiz Sayın Lion Erdem BAYLAN’a,
yeni üyelere rehberlik eden geçmiş dönem
Genel Yönetmenimiz Sayın Lion Hüsamettin
OCAK’a ve 3. Kesim Başkanımız Sayın Lion Binnur
KARTALOĞLU’na, kulüp kuruluşunda destek olan ve
de Charter Gecesinin organizasyonunu üstlenen 9.
Bölge Başkanımız Sayın Lion Şölen MISTIKOĞLU’na
teşekkür ederiz.
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118-K Altın Mühür ile
ödüllendirildi.
Şeref Önder / 118-K Yönetim Çevresi Sekreter Yardımcısı

Genç Lion’lara Liderlik
Semineri Liderlik Eğitimini
Tamamlayan 24 Genç Lion
Sertifikalarını Aldı.
118-K Yönetim Çevresi

7 TED’Lİ ÖĞRENCİ, “ALTIN
MÜHÜR” İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ…
“Uluslararası Lions Hizmette Genç Liderler Ödülü”
projesi kapsamında, 100 saate kadar toplum hizmeti
yapan 7 TED Bursa Koleji öğrencisi, Altın Mühür
Ödülü ile ödüllendirildi.
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu kulüplerinden olan Koza Lions Kulübü de tüm ulusal ve
uluslararası Lions kulüplerinin dönemsel olarak
gerçekleştirdiği “Uluslararası Lions Hizmette Genç
Liderler Ödülü” projesine katkı sağladı.
Projenin kapanışının ve ödül töreninin yapıldığı TED
Bursa Koleji’nde programa; 118-K Lions Yönetim
Çevresi Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Neş’e Yıldırım, Koza Lions Kulübü Başkanı Gül Liman, Bursa
TED Lisesi Müdürü Sami Sarıoğlu ile çok sayıda Lion
ve öğrenci katıldı.
Ödül töreninde konuşan Koza Lions Kulübü Başkanı
Gül Liman, TED Bursa Koleji’ne projeye verdikleri
desteklerden dolayı teşekkür etti. Gül Liman’ın konuşmasının ardından geçilen ödül töreninde öğrenciler Altın Mühür ve başarı sertifikalarını programa
katılan Lion’ların ellerinden aldılar.

L

ions 118-K Yönetim Çevresi tarafından düzenlenen ve son birkaç yılda Lions kulüplerine üye
olmuş 24 Genç Lion’a verilen Liderlik Eğitimi
Seminerleri tamamlandı.
2012-2013 Hizmet döneminde başlayan ve 5 ay
süren eğitim seminerlerinin Gönlü Ferah Otel’de yapılan sertifika törenine Lions 118-K Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk ile geçen dönem Genel Yönetmeni Mehmet Yavaş da katıldılar.
Eğitim seminerlerinin kendi döneminde başladığını
belirten Lions 118-K Yönetim Çevresi 2012-2013 hizmet dönemi başkanı Mehmet Yavaş, “5 aylık uzun
bir maraton boyunca seminerlere katılıp, heyecanla
eğitiminizi sürdürdüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Lions 118-K Yönetim Çevresi olarak Genç Lion’ların kişisel gelişimlerini arttıracak projeleri çeşitli
zamanlarda uyguluyoruz. Bugün de siz genç Lion
arkadaşlarımızın başarıyla tamamladığı eğitimin
sertifikalarını vermek için buradayız. Sizleri yeniden
tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Lions 118-K Yönetim Çevresi 2013-2014 hizmet dönemi başkanı Ayşe Öztürk ise, düzenlenen eğitim
seminerlerinin Lions kulüplerine yeni üye olmuş
genç Lion’ların kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri
için önemli olduğunun altını çizdi. Öztürk, ayrıca eğitim seminerlerini tamamlayan 24 Genç Lion’u tebrik
ederek, başarılarının hayat boyu sürmesini diledi.
Lions 118-K Eğitim Okulu Başkanı Levent Özçer ile
eğitmenler Neş’e Yıldırım, Ender Tukay, Oral Özeken,
Şenay Şahin, Nükhet Tuzlacıoğlu ve Serhan Şençayır
tarafından verilen seminerleri başarıyla tamamlayan
24 genç Lion’a sertifikalarını Lions 118-K Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk ile Lions 118-K 2012-2013 hizmet dönemi Genel Yönetmeni Mehmet Yavaş verdi.
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50. Yılda İlk Charter
Çukurca Leo Kulübü’nün
Esin Özçelik / 118-U Çukurca Lions Kulübü Başkanı

Anıttepe Leo Kulübü
ve Çukurca Leo Kulübü
Gölbaşı Hayvan Barınağı
Umut Taş / Anıttepe Leo Kulübü Başkanı
Cansel Şengör / Çukurca Leo Kulübü Başkanı

2

1 Eylül 2013 Cumartesi gecesi Swissotel’de, 118-U
Lions Yönetim Çevresi’nin 1992 yılından bu yana
hizmet etmek amacıyla toplum için çalışan dönem
başkanlığını yürüttüğüm, Ankara Çukurca LIONS Kulübü
sponsorluğunda, kuruluşunun ilk adımlarını atan Ankara
Çukurca Leo Kulübü’nün Charter Töreni gerçekleşti.
Charter (Kuruluş) Belgesi Genel Yönetmenimiz Ln. Bülent
ŞEN tarafından, Çukurca Leo Kulübü Kurucu Başkanı Leo
Cansel Şengör’e verildi.
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı dinamizmleriyle bizlere
güç verecek olan Leo’larımızı aramıza kattığımız için çok
mutluyuz. Çukurca Leo Kulübü şimdiden başarılar kazanmaya başladı bile 118-U Leo Yönetim Çevresi’nin Geleneksel “Türk Bayrağı” konseptli fotoğraf yarışmasında üyelerimiz 2. ve 3. olmuşlardır. Kendileriyle gurur duyuyoruz.
Nitelikli üyeleriyle yaptıkları çalışmalarla adından sıkça söz
ettireceğinin sinyallerini şimdiden veren Çukurca Leo Kulübü’nün kuruluş gecesinde bizleri yalnız bırakmayan tüm
Lion ve Leo dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.
Deneyim Lionumuz Sn. İlknur Türkkaan’ın yeni kulübümüze Leo
Denışmanı olmasını da şans olarak görüyoruz.
Davetlilerimize gecede bir sürprizimiz de vardı, Çukurca
Leo Kulübü kurucu üyeleri bu gece için özel dans dersi
aldılar ve davetlilere unutulmayacak çok şık bir dans gösterisi sundular.

A

nkara Anıttepe Leo Kulübü ve Ankara Çukurca Leo Kulüpleri olarak 4 Ekim Hayvanları
Koruma Günü bilinçlendirme etkinlikleri
kapsamında, 6 Ekim 2013 Pazar günü ortak olarak
Gölbaşı Hayvan Barınağına ziyaret düzenledik.
Bu ziyaretimizde, 4000 civarında köpeğin barınmasına olanak sağlayan barınağın görevlilerinden gelen
talepler doğrultusunda, barınağın ihtiyaçlarını karşılamaya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık.
İhtiyaçları teslim ettikten sonra görevliler eşliğinde barınağı gezdik ve barınağın durumu hakkında bilgi aldık.
Bu gibi ziyaretlerin düzenli olarak gerçekleştirilebileceği, uzun vadede yapılabilecek planlarla faydalı
olunabileceği hakkında görüşerek ziyaretimizi tamamladık.
Bu tür aktivitelerin kulüpler arası kaynaşma ve faydalı olmak açısından iyi bir fırsat olduğu düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda benzeri ziyaretleri diğer
Leo ve LIONS Kulüpleri ile ortak olarak gerçekleştirmek isteğindeyiz.

LION olmak ayrıcalıktır. Leo olmak daha da ayrıcalıktır.
Çünkü geleceğin liderlerini şimdiden görmek anlamına
gelmektedir.
Duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, öncü bireylerden oluşan Çukurca Leo ailesi, genç ve dinamik yapısıyla
özverili çalışmalar yapmaya ve tek amacımız olan “hizmet
etmek” ilkesi için çalışmaya artık hazırdırlar. Kendilerine
başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.
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Lion’lardan Meme Kanseri
Lion’lar “Meme
Kanseri”Ne Dikkat Çektiler Hakkında Duyarlılık Çağrısı
118-K Yönetim Çevresi

Lions Kulüpleri Meme
Kanserine Dikkat Çekmek
İçin Kermes Düzenledi
118-K Yönetim Çevresi

M

eme kanserine dikkat çekmek için bir araya
gelen yaklaşık 100 Lion ve Onko-Day Derneği üyesi, meme kanseri ile ilgili farkındalık
oluşturmaya çalıştılar. Pembe tişörtleri ve yakalarına
taktıkları pembe kurdeleler ile meme kanserine dikkat çekmeyi amaçlayan katılımcılar, bilinçlendirici
broşür dağıtmayı da ihmal etmediler.
Bursa Onko-Day Derneği ile Lions 118-K Yönetim
Çevresi üyeleri, Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı
etkinlikleri çerçevesinde, Kent Meydanı AVM’de bir
araya gelerek, türkü söyledi ve halay çektiler. Üzerlerinde pembe tişört ve yakalarında da pembe kurdele olan kadınlar, alışveriş merkezinde meme kanseri
hakkında bilinçlendirici broşürler de dağıttı.
Ekim ayı boyunca Bursa’nın çeşitli bölgelerinde
birçok bilinçlendirme faaliyetinde bulunacaklarını
belirten Lions 118 K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk, “Kanser, yüzyıllardır var olan bir
hastalık olup sık görülmesi ve öldürücülüğünün
yüksek olması nedeniyle günümüzün de en önemli sağlık sorunlarından biridir” dedi.
Günümüzde, erken teşhisle kanserin tedavisi mümkün
bir hastalık haline geldiğine dikkat çeken Ayşe Öztürk,
kadınlarda görülen kanser türlerinin başında meme
ve rahim kanserinin geldiğini hatırlattı. Ve uzmanların
tavsiyesi doğrultusunda belli periyotlarda sağlık kontrollerinden geçilmesinin önemini vurguladı.
Onko-Day Derneği Başkanı Füsun Önen ise ”Ayrıcalıksız herkes kansere yakalanabilir. Ancak, meme
kanserine yakalanma riski yüksek olan kadınlar 40
yaşının üzerindekiler, daha önceleri vücudunda başka bir kanser türü teşhis edilenler, ailesinde ve özellikle anne ile kız kardeşlerinde meme kanseri vakası
görülenler, ilk doğumunu 30 yaş üzerinde yapanlar,
hiç doğum yapmayanlar, menopoza 50 yaşının üzerinde girenler” ifadesinde bulundu.
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L

ions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu kulüpleri, ‘Meme Kanseri Farkındalık Yaratma’ ayı
kapsamında, Nilüfer Üç Fidan Parkı’nda kermes
düzenledi.
Gerçekleşen kermese Lions 118-K Yönetim Çevresi
Federasyonu Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk’ün yanı
sıra, Bursa Lionsve Leo Kulüpleri Başkanları ve üyeleri katıldı.
118-K hizmet döneminin ana projelerinden olan
ONKO-DAY/LIONS konuk evinde kalan hastaların
bakımında kullanılmak üzere ONKO-DAY Derneğine
aktarılacak olan kermesin açılış töreninde konuşan,
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Genel
Yönetmeni Ayşe Öztürk, “Tüm Dünya’da Ekim ayında, Meme Kanseri ile ilgili farkındalık yaratmak için
çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Biz de 118-K Yönetim
Çevresi Federasyonu olarak ilk etapta 5 Ekim tarihinde Kent Meydanında Sağlık Bakanlığı tarafından
basılan broşürlerin dağıtımını yaptık. Bugün burada
ise gerçekleştirdiğimiz kermesten elde edilen geliri
ONKO-DAY/LIONS konuk evinde kalan hastaların
bakımında kullanılmak üzere ONKO-DAY Derneğimize aktaracağız.Katkı ve katılımlarından dolayı
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür
ederim.” şeklinde konuştu.
Meme kanserinden korunmak için yaşam tarzında
çeşitli düzenlemelere gitmek gerektiğini belirten
Öztürk, kadınların meme kanseri konusunda bilinçlenmesinin korunmanın ilk adımı olduğunu söyleyerek kadınları meme kanseri hakkında duyarlı olmaya,
erken teşhis için uzmanların önerileri doğrultusunda
periyodik sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti.

TURKEY

Lions 118-K Yönetim Çevresi’nin
Düzenlediği Cumhuriyet Gecesi
Eskişehir’de Gerçekleştirildi.
Şeref ÖNDER / Bülten ve Yayınlar Komitesi Başkanı

Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü Bu Yıl Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na Verildi…
Tbb Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu “Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesi Bizim Görev Belgemizidir”
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından
2 yıldır verilmekte olan, ‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülünü, bu yıl Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof.
Dr. Metin Feyzioğlu aldı.
Eskişehir Yunus Emre Lions Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Gecesi’nde, TBB Başkanı
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na Cumhuriyet Sözcüsü
ödülünü, Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu
Başkanı Ayşe Gülten Öztürk verdi.
Çok sayıda davetli ve Lion’un katıldığı Cumhuriyet
Gecesi’nde konuşan TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu “Cumhuriyet özgürlüktür, eşit yurttaşlıktır,
geleceğe güvenle bakmaktır. Atatürk’ün gençliğe
hitabesi bizim görev belgemizidir. Muhtaç olduğumuz kudret bizim yüreğimizde vardır. Partiler farklı
olabilir, parmaklar farklı olabilir ama kol birdir. Bizim birliğimiz Türk milletidir” dedi.

Cumhuriyet sözcüsü ödülü almaktan büyük mutluluk
duyduğunu ifade eden TBB Başkanı Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu, “Bu ödül beni en mutlu eden ödüllerin
başında geliyor. Böyle bir ödüle seçkin, cumhuriyetin
en önemli ödüllerinden olan cumhuriyeti taşıyanlar
tarafından layık görülmek ayrıca önemli. Biraz daha
az uyumak ve oldukça fazla çalışmak lazım. Bana bir
görev daha vermiş oldunuz” diye konuştu.
Gecede konuşan Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Ayşe Gülten Öztürk de, “ Lions
Kulüpleri olarak, 2 yıldır üyelerinden gelen öneriler
doğrultusunda Cumhuriyet Sözcüsü ödüllerini verdiklerini hatırlatırken, “Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz
organizasyonumuzda Gazeteci yazar Bekir Coşkun’a
‘Cumhuriyet Sözcüsü’ ödülünü takdim etmiştik. Bu
yıl da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu üyelerimizin önerileriyle bu ödüle layık görüldü” şeklinde konuştu.
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Eskişehir
Yunus Emre Lions Kulübünün ev sahipliğini yaptığı ve
Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirilen Cumhuriyet Gecesi etkinliğinde Cumhuriyetin 90. Yıldönümü
coşkuyla kutlandı.
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Ankara Ümitköy Lions Kulübü İle Birleşmiş
Milletler’in ‘Çocuk Gelin’ Paneli
Hülya Işıklı / 118-U Ankara Ümitköy Lions Kulübü Başkanı

A

nkara Ümitköy Lions Kulübü ev sahipliğinde,
Dünya Lions Hizmet Günü ve Birleşmiş Milletler’in Dünya Kız Çocukları Günü vesilesi ile
7 Ekim 2013 tarihinde Anküsev’de, Çocuk Gelinlere
farkındalık artırma amaçlı ‘Umutları Solmasın’ paneli düzenlenmiştir.
Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi’nin (ICRW)
verilerine göre dünyada 63 milyon olan çocuk gelin sayısının bir önlem alınmazsa 10 yıl içinde 100
milyona ulaşacağı öngörüsü, bu artış ile paralel bir
şekilde ülkemiz için de söz konusudur. Ekonomik
sıkıntılar ya da eğitimsizlik sonucu, kız çocukları
8 – 9 yaşlarından itibaren kendi rızaları olmadan ve
çocukluklarını yaşayamadan, yaşça çok büyük bir
erkeğin evine ‘evlilik’, ‘satmak ‘ gibi nitelendirmelerle gönderilmektedir. Evden bir boğazın eksilmesi
karşısında o çocuğun hayatı, henüz fiziki gelişimini
bile tamamlamadığı için hamilelik gibi değişimler
neticesi riske girmekte, hem kendileri hem bebekleri
ölümle burun buruna gelmektedir. Resmi nikah için
yaşları küçük olduğundan kayıt altına alınamamakta
dolayısı ile yaşadıkları şiddet sonucu, psikolojik ya
da fiziksel travmalarda korumasız kalmaktadırlar.
Toplumumuzda ‘Çocuk Gelin’lere farkındalık artırma amacı ile Ankara Ümitköy Lions Kulübü’nün,
‘Lions’un 50. Yılında 50 Çocuk Projesi’ kapsamında
organize ettiği, Kulüp Başkanı Hülya Işıklı’nın çocuk
yaşta çocuk sahibi olup hayatlarına son vermek isteyen kızların acı gerçeğini belirten açılış konuşması ile
başlattığı panel, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kadın Hizmetleri Daire Başkanı Kübra Sertkaya ile
Bakanlık görevlisi Sosyal Hizmet Uzmanı Cansu Güven’in ve AA muhabirlerinin de yer aldığı geniş bir
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katılımcı grup tarafından ilgi ile izlenmiştir.
Birleşmiş Milletler kuruluşları; UNICEF’ten Fatma
Uluç, UNFPA’den Meltem Ağduk, UN ICC ‘ten Adem
A. Thibert ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan Didem Bulutlar Ulusoy ve Uçan Süpürge Kadın
Araştırmaları Derneği’nden Selen Doğan’ın panelist
olduğu, Emekli Hakim Eray Karınca’nın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği ‘UMUTLARI SOLMASIN
paneli, ülkemizde ve diğer ülkelerde eğitim eksikliği,
ekonomik sıkıntılar sonucu gelin edilen çocukların istatistiki durumu, yaşadıkları sorunlar ve yasal boyuttaki eksiklerin bildirilmesi, bilgi, deneyim aktarımının
yanı sıra , UNICEF’in, UNFPA’in ve Uçan Süpürge
Derneği’nin ‘Çocuk Gelinler’ konulu kısa metrajlı
özgün filmlerinin gösterimi sonrası, 118-U Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Bülent Şen ‘in bu önemli
sorunun toplumun her kesimine yönelik ‘eğitim’ ile
çözülebileceğini ve bu gibi panel ve konferansların
toplumda farkındalık düzeyini yükselteceğini vurgulayan konuşmasını takip eden plaket takdimi ile
başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
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“Gerçekleşen Dilekler”
Ankara Esat ve Gazi Çiftliği Leo Kulüpleri Üyeleri

“Müze Köşk Ziyareti”
Deniz Bozkaya / 118-U Leo Yönetim Çevresi - Atatürk
ve Cumhuriyet Etkinlikleri Komite Başkanı

“Onlar öldüler ama
inanarak öldüler”
30 Ağustos anma etkinlikleri kapsamında bu dönem, 118-U Leo Yönetim Çevresi Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri Komitesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında bulunan Atatürk Evi (Müze Köşk)
ziyaret edildi.

1

-31 Aralık 2011 tarihleri arasında ilk defa düzenlenen “Gerçekleşen Dilekler” projesi, Gordion
Avm, Koçtaş, Nezih Kırtasiye, Radyo ODTÜ,
Jingle Creative’in destekleriyle, Ankara Gazi Çiftliği
Leo Kulübü, Ankara Esat Leo Kulübü ve JCI Ankara’nın işbirliğiyle Gordion Avm’de geniş bir ziyaretçi
ve ulusal- yerel basın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İlki yurdun 7 farklı ilinden, 350 çocuğun ikincisi ise
yurdun 8 farklı ilinden 450 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştüren “Gerçekleşen Dilekler” projesinin
bu seneki ayağı ise Esat Leo ve Gazi Çiftliği Leo
Kulüplerinin ortaklaşa yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olarak yine Gordion Avm’de yapıldı. Bu
projedeki öncelikli hedefimiz; miniklerimizin küçük
hayallerini gerçekleştirerek yüzlerinde bir gülümseme yaratmak, dahası hayallerini gerçekleştirebilme
güveni ile onlara yaşama sevinci ve ideali kazandırmaktır.

Üç gün süren ziyaret boyunca katılan tüm Leo ve
Lions kulüplerimiz Ata’mızın 11 yıl ikamet ettiği evi
ziyaret etmiş, düşmanın ayak seslerinin Polatlı’ya
kadar yaklaştığı acılı günlerden Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kararların alındığı, devrimlerin planlandığı böylesine önemli bir yeri görerek başta milli mücadelemizin lideri Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere,
bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi
rahmetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anmış bulunmaktadır.
Atatürk ve Cumhuriyet Etkinlikleri Komitesi olarak
bizde dönem içerisinde daha pek çok farklı ancak
dikkat çekici etkinlikleri elimizden geldiğince gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü komite olarak
biliyoruz ki “onlar öldüler ama inanarak öldüler.”

Projedeki en büyük arzumuz; bir önceki ‘’Gerçekleşen Dilekler’’de olduğu gibi ihtiyaç sahibi çocuklarımızın düşlerine ortak olmak ve bu düşlerinin gerçekleşmesine katkı sunmaktır.
Bu bağlamda Mart 2013 de 2. sini gerçekleştirdiğimiz ‘Gerçekleşen Dilekler’ sosyal hizmet aktivitemiz için bize kapılarını açan Gordion AVM yönetimine teşekkürlerimizi sunarken...
En Derin Leo Saygı ve Sevgilerimizle
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