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Fikret Muallâ

T

ürk resim sanatının “Türk Van Gogh’u”
bahtsız ressam diye söylense de desen renk
ustası ve illütrasyon sanatçısı, Fikret MUALLA.

Bir sanatçı dostu, “Fikret’in resimlerin de
ürkütücü konuları harpı, darpı, ölümü, göz
için somut sevinç ve bir mutluluk’la ele alır,
ölüm duygusunu yok eden, Osmanlı minyatür
geleneği gibidir.” der.
Sanatsal ve kültürel çeşitliliğiyle bilgilenmenin
ötesine geçerek o anları renk, desen ve çizgiyi
ustalıkla kullanma yetisine sahip biri. Eserlerinde
Paris kentinin sokakları, eğlence yerleri, cafebarlarının, içki masalarının, bardak, masa, fincan ve
içki kadehlerinin tüm ayrıntısını kıvrak bir üslupla
kavrayıp yansıtmış ve asla vazgeçemedikleri arasına
katmış.
Edebiyat, tiyatro ve kitap resimleri de çizmiş,
insani duyguları saçma’nın metaforik ifadesi
üzerinden yalnızlık, hüzün, mutluluk ve neşe
kavramlarını somut olarak bir çok eserinde görmek
mümkün.
Sanat tarihinin birçok akımının etkisini
eserlerinde duyumsatır, ekspresyonizm, kubizm,
fovizm, Alman baskı sanatı, Kirschner’den Nolde’ye
kadar birçok çeşitlenebilmiş çizgi ve resim kalitesi.
Bunların hepsini bir eserde yansıtabilen ancak
kendini dışa vuramamış birikimini paylaşamamış
yalnız bir ressam.
Kuşkusuz, yaşamında ona göre önemli
meseleler, ruhi çelişkiler bedenini kuşatmış,
kendisini bu süreçlerde odasına yani kafesine
hapsetmesi çevreyle iletişimini koparma, korunma
duygusuyla akıl hastanesine giden yolda ona göre
polisler olmuş.
Paris’te sorun yaşadığı polis’in her hangi bir
yer de ya da her yerde ona planlar ve entrikalar
yaşatacağına inanarak küçük ayrıntılarla yaşadığı
paranoyak dönemler onu hayattan koparmış, tedavi
görmüş, ne var ki her iyileşme ya da dirilişin delice
zekasıyla kendine göre entrikacısını yenecek kadar
güç verdiğine inandığı alkol; bu yetenekli insanın
istikbali olmuş.
Tedavi, hastalık, parasızlık yalnızlık, ruhi
çöküşler ve az konuşan bu asabi insanı
paroyananın depresif durumuna getirir yaşamının
son dönemlerine yakın felç geçirir.
Paris’de bir sanayicinin desteğiyle mutena bir

semte taşınır, o dönem eserlerinin tutkunu ve
müşterisi madam Angles tanışır, resim yapmakla
yenilenmek zorunda olduğu gerçeğiyle ölümüne
kadar destek veren ve kendisini hayata iade eden,
sevgili dostu madam Angles bir çok eserini satın
alır.
Fikret Mualla, Saint Joseph lisesi sonrası, İsviçreZürih kentine mühendislik okumaya gider, ancak
resim tutkusu ile Berlin Güzel Sanatlar Akademisini
bitirir, oradan Paris’e gider, bir süre sonra
Türkiye’ye geri döner resim öğretmenliği yapar,
öyle ki, ülkesi onu tatmin etmez.
Masal ve Usare Karargahı adlı öyküler yazmıştır.
Ses Dergisine çizdiği desen müstehcen bulunur, bir
yıl sonra davada aklanır.
Neyzen Tevik ile aynı hastanede alkol tedavisi
görür, sonra Nazım Hikmet’in de yönlendirmesi ile
baba mirasını satar Paris’e yerleşir.
Ucuz paralara satmaya çalıştığı birçok eserini
satın alan, madam Angles yardımıyla ölümüne
yakın geçirdiği felç sonucu dinlenme evine yatırılır.
1967 yılında ölür. Kimsesizler mezarlığına
gömülür.
Karşı cinse bir iki kez ilgi duysa da çocuk yaşta
sakatlanan, aksayan ayağı onu hayatı boyunca
gizemli bir küçümsemeye teslim etmesine neden
olmuş, asık suratının aksine, o neşeli izlenimini
eserlerinde kobalt mavileri, sarıları ve onlarca yerli
yerinde renkle vuruşarak yaşamı süresince kendini
yoran deprasyonuyla içten içe alay etmiş.
Sanatçı, hayattan uzaklaşalı uzun yıllar olmasına
rağmen sanat kentindeki yalnızlığını resimlerinde
hissettirmeyen yaşamın merkezinde ki resimleri ile
aslında benliğini ve nasıl yaşamak istediğini göze
göstermiş.
2012 yılında bir grup arkadaşımızla açtığımız
Paris sergisi sırasında dünyanın en güzel
müzelerinden biri “Musee D’Orsay” dolaşırken üç
şahane eserini gururla ve heyecanla seyrettim.
Yaşamı boyunca birçok eserini ucuz paralara
sattığı ve açtığı sergilerle de çok ilgi görmediği
söylenilen sanatçının şimdilerde çok para eden
eserlerinin yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda
ve Türkiye’deki Müzelerde görebilmekteyiz.
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Dolayısıyla Ekonomik özgürlüğümüzü bağımlılıktan kurtaramadık.
Dolayısıyla gecikmeler yaşamaktayız ama her ne pahasına
olursa olsun dönem sonuna kadar tüm dergilerimiz çıkarmak için
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Gurur, Başarı’nın
Önünde Gider
Çeviri: Hülya Eksert, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Joe Preston

Uluslararası Başkan

Afrika’da gördüğüm bir şeyi hiç unutmam.
Yaban ortamında yaşayan iki aslanla karşı karşıya
geldiğimde erkek olanı kükredi, bu öyle uysal
ve zaptedilmiş bir ses değildi, tamamen açılmış
ve gök gürültüsü kıvamında bir karşılamaydı.
Sonra bize dik dik bakmayı sürdürerek sekiz veya
dokuz defa daha kükredi. Erkek aslan inançla
kükrüyordu.

Anahtar buradadır: Kulübünde sana en
uygun rolü bul ve kulübün için topluma en fazla
uyacak projeyi keşfet. Amerikan futbolu yıldızı
Mia Hamm motivasyonun tamamen derin şefkat
veya bağlılıktan kaynaklandığının farkına varmıştı.
Şöyle diyordu: “Yaptığın işi sevmezsen, işini
asla yeterince inanç veya tutkuyla yapmak
istemeyeceksin”.

Biz Lion’ların yapması gereken de işte budur.
İnançla kükremeliyiz. Pençelerimizin izleri
yaşadığımız toplumların üzerinde olmalıdır.
İnançsız bir kükreme, boş bir gürültüden başka
bir şey değildir. Bazen biz Lion’lar kendimizi
oldukça mütevazı bir şekilde, ne kadar fazlasını
başarabileceğimizi hiç ortaya koymadan tanıtırız.
Bir Lion veya Lions kulübü olarak sıradanlıkla
yetinmeyiniz. Nelson Mandela’nın gayet güzel
ifade ettiği gibi, “Hiçbir tutku küçük oynayarak
-yaşamaya muktedir olduğunuz bir hayattan
daha azıyla yetinerek- gerçekleşemez.”

Tekerleği yeniden icat etmek zorunda
değilsiniz. Diğer kulüplerdeki Lion’larla
sohbet edin. Lion’u dikkatle okuyun ve LCI
web sitesini takip edin. Birçok püf noktası ve
yararlanabileceğiniz araç yer almaktadır orada
veya benim geliştirdiğim daha iyi bir Kulüp
Oluşturma metodunu kullanın. Metot basit ve
dört aşamalı bir süreçten ibarettir. Kulübünü
değerlendir, gerçekçi ve ölçülebilir hedefler koy,
birlikte ortaya bir plan koy ve planı uygula.

Bizzat sözlerini yazdığım tema şarkım,
gururla ve inançla kükremenin önemini şöyle
özetliyor:
Derinlere yerleş, bırak kendini, bir Lion gibi KÜKRE,
Denemekten yılmayız biz, sesini duyur böyle
tüm dünyaya,
Lion Kulüpleriyiz biz,
reddedilemeyiz asla asla asla,
O halde daha derine yerleş, Güçlensin Aslan Sürüsü

Bu yaklaşım sağduyulu görünmektedir ve
öyledir de. Fakat sağduyumuz bize aynı zamanda
aslan sürüsünü güçlendirme yolunda değişim ve
iyileştirme yapmamızı ve ileriye doğru bir plan
dahilinde hareket etmemizi de söylemektedir.
Atılım yapmadan önce gururla kükre ama atılım
da yap. Hizmette başarı gururumuzu harekete
geçirmek ve kapasitemizi değerlendirmekten
ibarettir. Yazar Henry David Thoreau tüm bunları
şöyle özetlemiştir: “Eğer biri rüyalarına doğru
güvenle ilerler ve hayal ettiği hayatı yaşamak
için çabalarsa, kısa zamanda beklemediği bir
başarı ile karşılaşacaktır.”
Joe Preston

Uluslararası Başkan
Dijital LION
lionmagazine.org adresinde Preston’ın sesinden
kendi tema şarkısını dinleyiniz.
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Ben Kimim?
Ben Bir Lion’um
Joe Preston

Çeviri: Hülya Eksert, Ankara Maltepe Lions Kulübü

Uluslararası Başkan

20’li yaşlarımda dünyadaki yerimi belirginleştirmeye başlamıştım. Ben bir koca, bir satış
müdürü, müzik adamı ve aktördüm. Bunlar
benim ünvanlarım idi. Bir Lion olarak hizmet
etmek de dahil olmak üzere başka hobilerim ve
etkinliklerim de vardı. Zaman içinde, yavaş yavaş
ve hatta olağandışı bir hızla Lion olmak diğer
aktivitelerimden farklı olmaya başlamıştı. Bu
olmak istediğimdi. Gördüm ki; topluma faydalı
olmak için bundan daha verimli bir yol yoktu.
Kişiliğim Lion olmakla özdeşleşmişti.
Dünyanın çeşitli yerlerinden etkin Lion’ları
tanıtacağız sizlere. Onlarla röportaj yaptık ve
söylediklerini yazdık. Onlar için de Lion olmak
zaman geçirmekten veya değişiklikten öte bir
kavram. Bu onların kendilerini ifade ettikleri ve
toplumla etkileşime geçtikleri bir olgu. Lion olmak
topluma aldıklarını geri vermekten öte bir yaşam
tarzı.

Bu Lion kimliğimizin tam bir tanımı olarak
yeni yılın bir daveti gibi karşımıza çıkıyor.
Kimlik sabit bir olgu değildir. Film yapımcısı
Steven Spielberg’in dediği gibi, “Her yıl
farklı bir karaktere bürünürüz. Yaşamımız
boyunca aynı kişi olarak kalmayız.” Bu
nedenle, yelpazenin neresinde olduğunuzun
hiçbir önemi yoktur. Belki yaşamınızın bu
kesitinde tam anlamıyla aktif, belki de zaman
zaman aktif ve hatta yok denecek kadar aktif
olabiliyorsunuzdur. Önemli olan kendinizi ait
hissedip hissetmemenizdir. Sizi temin ederimki,
deneyimlerime göre, yaşamınız her koşulda
zenginleşecektir. Kendiniz için yapabileceğiniz en
iyi şey başkalarına hizmet etmektir.
Joni ve ben yeni yılı sağlıklı ve mutlu bir
şekilde geçirmenizi diliyoruz. Yaptıkları hizmetler
için tüm Lion’lara teker teker teşekkür ediyor,
2015 yılının hizmetlerle dolu olmasını diliyoruz.

Joe Preston

Uluslararası Başkan
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Yeni Yıl…
Yeni Umutlar…
Yeni Hedefler….
Sedat TOKTÜRK, CC

MD 118 T Konsey Başkanı / 2014-2015

Bir anlamda yeni üye adayları bulunur.Tüm çaba
ve çalışmaları için her bir Lion dostumuzu ve Leo
kardeşimizi kutluyor; başarılarının artarak devamı
diliyorum.
Sevgili Arkadaşlarım,

Değerli Lion ve Leo Dostlarım;
Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyor
yeni bir yıla merhaba diyoruz.. Her yeni yıl bir
umut ve başlangıç kabul edilir..Yaşamımızda
ertelediğimiz işlerimizi yeni yıla bırakır onları
takip eder gerçekleşmesini bekleriz.. Bunu
bireysel olarak yaptığımız gibi toplumsal zeminde
de gerçekleştirmeyi arzularız. Hele bizler gibi
“gönüllü” ve de “sosyal sorumluluğa” odaklı
bir kurumun bireyleri olarak kendimizi daha
iyi disipline etmeyi yeğleriz. Bir anlamda bir
değerlendirme yaparız. Burada esas üzerinde
durmamız gereken husus, çalışmalarımızda nerede
başarılı olduk?.. nerede eksiklerimiz var ?.. daha iyi
olmamız için neler yapabiliriz? şeklinde soruların
üzerinde düşünüp belli konular üzerinde geleceğe
dönük tasarımları yapabilmemizdir..
Değerli Dostlarım,
Dönem başında belirlenen programlar dahilinde
kulüplerimiz büyük çaba sarfederek çalışmalarını
sürdürüyorlar. Genel Yönetmenlerimiz
liderliklerini ortaya koyarak ekipleriyle birlikte
onları motive ediyor ve destek veriyorlar.
Bu şekilde bazı büyük ölçekli hizmet projeleri
kulüplerimizin desteğiyle ivme kazanıyor.
Bunun yanında her zaman dile getirildiği gibi
hizmetlerimizin çıkış noktasının kulüplerimiz
olması gerektiğini vurgulamamızda yarar var.
Bu nedenle Yönetim Çevrelerimiz yol gösterici
ve hedef belirleyici olmalıdır. Kulüplerimizin
aktivitelerde etkin bulunması, proje yapması
ve organizasyonları üstlenmesi üyenin aidiyet
duygusunu arttırır.Kendini önemli hisseder.Bu
nedenle kulüp esaslı bakışın önemine her zaman
inanmışımdır.Hizmet yapabilen bir kulübün
yanında mutlaka “Lions gönüllüleri” de oluşur.

Geçtiğimiz aylarda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı etkinlikleri ve 8 Kasım Anıtkabir
Ziyaretimiz gerçekten de muhteşemdi.Büyük
disiplin ve plan dahilinde güzel bir organizasyona
imza atan 118-U Yönetim Çevremize başta Zehra
Genel Yönetmenimiz olmak üzere teşekkür
ediyorum. 8 Kasım’da Lion ve Leo’larımızla
ve dostlarımızla Büyük Önderimizi büyük bir
katılımla andık ve her koşulda izinde olduğumuzu
bir kez daha ortaya koyduk. Bunun yanında
Yönetim Çevrelerimizin özelinde çeşitli balo,
etkinlik, programlar yapıldı ve Cumhuriyete olan
bağlılığımız bir kez daha toplumumuzla paylaşıldı.
Emeği ve katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler..
2015 yılının önemli günlerde birlikteliğimizi
arttırarak hizmet alanlarındaki başarımızı
toplumumuzla paylaşıp gücümüzü ortaya
koyacağımız bir yıl olmasını istiyoruz.Bunun için
çok çalışmalı ve birbirimizle kenetlenmeliyiz..
Bilhassa üyelik yapımızı gerek nitelik gerekse
nicelik anlamında kuvvetlendirmek geleceğe
umutla bakmamıza neden olacaktır. Bunu yapacak
irade ve istek bizde her zaman mevcut.Yeter ki
isteyelim ve bu konuya odaklanalım..Yönetim
çevrelerimizdeki çalışmalara destek verelim ve
yeni üye adaylarını kurumumuza davet edelim..
Dışarıda bizimle birlikte olacak kalite,donanım
ve hizmet gönüllüsü pek çok insanın olduğunu
bilelim..
Bu vesiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle
kutluyor,sağlık,mutluluk ve başarılar diliyorum.
Yolumuz açık geleceğimiz aydınlık olsun..
İçten Lion-Leo Sevgi ve Saygılarımla,
KASIM - ARALIK 2014
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ABD KidSight

Çocuklarda Görme Koruma Programı Başlattı
Eric Margules
Çeviren: Danyal Kubin, PDG – Hülya Eksert

Fotoğraf: Daniel Morris

Birleşik Devletler’de yaşayan görme problemli çocukların çoğunda sorun okul çağında öğrenme
zorluğu veya dikkat bozukluğu
deneyimi yaşanıncaya kadar teşhis edilemiyor. Bundan sonra da,
sorunun çözümü için çok geç
kalınma ihtimali oluşuyor. Konu
üzerindeki çalışmalar gösteriyor ki,
görme problemlerinin erken teşhis edilmemesi ve düzeltilmemesi
halinde 7 yaşından itibaren kalıcı
olma riski bulunuyor.
İşte, ABD Lions KidSight’ın kuruluş nedeni budur.
ABD KidSight, 6 ay ile 6 yaş
çocukları arasında görme taraması yapmak amacıyla KidSight
programları ile ABD çevresindeki
Lion’ları bir araya getiren yeni bir
kaolisyondur. Lion’lar hem hükümet hem de yerel programlar
aracılığıyla 500 binden fazla çocuğun incelenmesini gerçekleştirmiş
olup, bu defa ABD KidSight olarak
Birleşik Devletlerin hizmet gitmemiş alanlarına ulaşmak suretiyle
yeni programların geliştirilmesini
desteklemek ve edinilen başarının
çerçevesini genişletmek amacındadır.
Kendisi bir optometrist ve ABD
Lion KidSight başkanı olan Dr. Ed
Cordes, “Görüş bir çocuğun yalnız
dünyaya nasıl bakacağına ilişkin
yetenekleri üzerinde değil, ayni zamanda çocuğun öğrenme becerisi
üzerinde de etkilidir.” demektedir.
Diğer yandan, “Uzmanlar öğrenmenin % 80 inin görsel olduğunu,
bu açıdan tüm çocukların öğrenme
yolunda her hangi bir görme problem olup olmadığının tanımlanması için taranması gerektiğine dikkat
çekiyor ve görme problemlerinin
düzeltilebilir bir aşamada iken
erken teşhis edilmesi gerektiğini
vurguluyor.”
ABD KidSight tüm kulüp ve
çevrelerin ihtiyaçlarını karşılamak
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Sadece birkaç düğmeye basarak, Lion’lar kendi topluluklarındaki
çocukların görüşlerini korumaya yardım ediyorlar.

için üç kademeli örnek tarama
programları oluşturmuştur. Temel
topluluk kademesi taramalarından
birden fazla çevreye yayılmış programlara kadar değişen bu programlar münferit kulüplerin ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla zaman içinde evrilerek
geliştirebilir. Deneyimli Lion’ların
tarama programları, yeni kulüp ve
çevrelerin tarama programlarını
oluşturmak ve işler halde tutmak
için onlarla birlikte çalışacaktır.
Tüm Birleşik Devletler Lion’ları bu
insiyatife katılmaları için cesaretlendirilmektedir.
Uluslararası Başkan Joe Preston “ABD KidSight ailelere çocuklarının sağlıklarını korumaları
için yardımcı olacak önemli bir
yerel girişimdir” demektedir. “Bu
program çocuklarımızın dünyayı
apaçık görmeyi hak ettiğine dair
inancımız ile görme duyularının
korunması gurur hikayemizin üzerine inşa ediliyor. Ve yardımlarını
esirgemeyeceklerini umduğum Lion’ların sayesinde.”
Yeni tarama programlarına
yardım desteği amaçlı, en fazla

100,000 ABD Doları tutarındaki
hibe fonu, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı, LCIF aracılığıyla uygun görülen hizmet aktivitelerine
verilmek üzere hazırdır. Esasen
Vakıf, bugüne kadar ABD’nde
çocuklar için görme taraması programlarına 2 milyon ABD Dolarını
aşan tutarda hibeyi onaylamıştır.
Tarama cihaz üreticileri olan Plusoptix ve Welch Allyn, programın
geliştirilmesine yönelik malidestek
sağlamak üzere ABD KidSight koalisyonuna ortak olmuştur.
Her hangi bir Lion veya gönüllü için çocuklara görme taraması
yapmayı öğrenmek sadece bir kaç
dakikalarını almaktadır. Her çocuk
öğrenmeyi ve dünyayı apaçık görmeyi hak etmektedir ve tahminen
4 milyon çocuğun tarama sonrasında profesyonel takip ihtiyacı olacaktır. Tüm bu bilgilerle, programa
olan ihtiyacın ne kadar gerçek
olduğunun görülmesi hiç de zor
değildir.
Bilgi almak ve ABD Lions KidSight’a erişmek için e-district.org/
sites/kidsightusa web sayfasını ziyaret ediniz.
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Lions Quest Türkiye’de
Derecelendirme Yapıyor

T

Allie Lawrence
Çeviren: Danyal Kubin, PDG

üm dünyada öğrencilerin maruz kaldığı kabadayılık, arkadaş baskısı ve gün boyu endişe
tablosu öğrencilerin sağlıkları, akademik performansları ve sağlıklarının üzerinde olumsuz
etki yaratmaktadır. Türkiye’ye bakıldığında bu zorlu
durumun - ve sonuçlarının- ikincil eğitim sonrası sınırlı fırsatlar sunan aşırı rekabetçi okul sistemi nedeniyle
daha da büyük önem arz ettiği görülüyor.

dan şimdiden sosyal ve duygusal öğrenmenin yarattığı
değer görülebilmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi erken çocukluk dönemi eğitimi
Profesörü Mine Güven, “Programa dahil oldum çünkü
eğitim bana çok etkileyici geldi. Zorluklar dünyanın
her yerinde aynı. Lions Quest kullanarak daha huzurlu sınıfları yönetiyoruz.” demektedir.

Türkiye’de onbinlerce öğrenciye hitap eden 1000’den
fazla öğretmen sınıfta Lions Quest kullanmak üzere
eğitilmişlerdir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Profesörü,
Yetişmiş bir klinik psikolog ve Boğaziçi Üniversitesi
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticilerinden Fatoş Erkman “Bir öğretmene bazı beceriLions Quest’in devreye girdiği nokta burasıdır. Uluslaler kazandırarak verilen bir eğitimle, yaşam boyu
rarası Lions Kulüpleri
yüzlerce, binlerce
Vakfı (LCIF) programı
çocuğa ulaşmışsıaracılığıyla, öğrencinız demektir.” deler sosyal ve duygumektedir. “Biz Lions
sal öğrenme yöntemi
Kulüpleri ile uyum
sayesinde hem deiçinde
olmaktan
ğerli yaşam becerileri
çok heyecan duyugeliştirmeyi hem de
yoruz. Çünkü mernasıl pozitif seçimler
kezimizin amaçlayapabileceklerini öğrından biri de her
reniyorlar. Program,
kademede
barış
şu anda Türkiye’deki
eğitimi vermektir.
devlet ve özel okulLions Quest proglarda
duyurulmuş
ram içeriği tüm
olup
uygulanmaya
derece kademeleri
devam etmektedir.
için bizim idealleriLions Quest, Türkiye’deki öğrencilere zor durumlarla pozitif yolla
mizle de çok örtüşMD-118 Çoğul Yöne- nasıl baş edeceklerini öğretiyor.
mektedir.”
tim Çevresi Lion’ları,
Türk Lions Vakfı şemsiyesi altında çalışarak, 2009’dan
Çocuklarımızın karşılaştığı zorluklar ve çağımızın sobu yana Lions Quest programı için 275,000 ABD Dolarunlarına hitap eden güncellenmiş Lions Quest malrını aşan miktarda LCIF bağışı sağlamışlardır. Bu bağışzemeleri 2015’in başlarında hazır olacaktır. MD-118,
lar, Türkiye’deki Lion’lar için değişimi olası kılmıştır.
bu malzemeleri LCIF hibesinden yararlanarak tercüme
Niord, “Benim kulübüm eğitim faaliyetlerinde daima
edecek, uyarlayacak ve Türk kültürünü yansıtacak şeaktif olmuştur. Lions Quest’i başlatmak için LCIF’den
kilde güncelleyecektir. Hedef, öğrencilerin odaklanayardım alabileceğimizi öğrendiğimiz gün, düğmeye
bileceği ve sınıf deneyimlerinden daha fazla yararlabastık ve çalışmaya başladık.” demektedir.
nabilecekleri bir çevre yaratmaktır. Program şimdilik
başarıyla çalışıyor görünmektedir.
Bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğini alarak süren Lions Quest sosyal ve duygusal öğrenme progNiord, “Barış bireyde başlar, Lions Quest’in yaptığı işte
ramı uygulaması Türkiye’deki tek uygulamadır. Lions
budur,” diyor. “Biz çocuklarımıza kendileriyle nasıl
Quest’in Türkiye program değerlendirmesi Boğazibarış içinde olacaklarını, içinde yaşadıkları toplumla
çi Üniversitesi ile birlikte yapılmaktadır ve sonuçları
nasıl barış içinde olacaklarını öğretiyoruz ve bu bize
beklenmektedir. Yine de, Lion’lar ve eğiticiler tarafınbarış dolu bir dünya getirecek.”
İstanbul Mavi Haliç Lions Kulüp üyesi ve Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Nilgün Erdem Niord: “Türkiye
çok genç bir nüfusa sahip. Çocukların sadece üçte biri
üniversiteye gidebiliyor. Oldukça fazla rekabet var.
Çocuklar daima baskı altındalar.” demektedir.
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Umut Kasabası

Savaşlarda ateşlenen kara mayınları yoksul çocukları yaraladı.
Almanya’daki Barış Kasabası ise onları iyileştiriyor...
Rhea Wessel
Çeviren: Elif Eroğlu, İstanbul Ayasofya Lions Kulübü

A

Barış Kasabasındaki çocuklar her yerde oynanan çocuk oyunlarının aynısını oynuyorlar.

ngola’lı 12 yaşındaki Rosaria sağ kalça kemiğinin uzunluğu boyunca geniş bir yara
taşır. Bu yara; ufukta görünen küçük bir
sırt gibi, hafifçe onun sağlıklı cildi üzerinde yükselir.

rinden rekonstrüktif cerrahi için alınan çocuklar
bulunur. Bu çocuklar bomba veya mayınlara maruz kalarak burunlarını veya diğer uzuvlarını kaybetmişler, yaralanmışlardır; doğuştan gelen parmaksız elleri veya tamamen yanmış yüzleri vardır.

Bu yara onun nelere göğüs gerdiğinin ve nelerin üstesinden gelebildiğinin görsel bir işaretidir.
Almanya’daki doktorlar Rosaria’nın yarasını bir
ameliyat sonrası kemik enfeksiyonu veya kemik
iliği iltihabına karşı tedavi ettiler ve dikiş attılar. Bu
hastalık gelişmiş ülkelerde nadir olarak görülmektedir. Şimdi ise hastaneden taburcu olduktan iki
gün sonra; hemşire Bärbel Arens yaranın etrafına
enfeksiyon önleyici kremini sürerken Rosaria gülümsüyor.

Bir Barış Kasabası temsilcisi olan Wolfgang
Mertens Rosaria ve oyun arkadaşlarının şanslı çocuklar olduğunu söyledi ve ekledi “Barış Kasabası’ndaki çocukların bizim merhametimize ihtiyacı
yok, maddi desteğimize ihtiyaçları var. Şu unutmamalıyız ki dışarıda hala milyonlarca çocuk var ve
onları yaralarını sarmak için şansımız yok.”

Rosaria, Barış Kasabası tarafından bir yılda
tedavi edilen 500 çocuktan biridir. Almanya’da
Oberhausen yakınlarında, Hollanda sınırından pek
uzakta olmayan bu yerleşimi, İkinci Şans Kasabası
veya Barış Kasabası olarak adlandırmak daha doğru olabilir. Burada dünyanın çeşitli kritik bölgele8
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Rosaria Angola’ya döndüğünde yarasının izi
hakkında anlatacak bir hikayesi olacak. Bu; beyaz
önlükler giyen, parlak aletler kullanan, Almanca
ve Portekizce konuşarak kendini anlatmaya çalışan pek çok insanın bulunduğu bir masal olacak.
Yatakhane ranzalarında beraber uyurken ve birlikte kabuslarında kurtulmaya çalışırken edindiği
arkadaşlarından bahsedecek.

TURKEY
Bu hikayeden sonra Rosaria’nın esas yaralanma
hikayesi bulanıklaşmaya başlayacaktır. Rosaria’nın
düşen bir duvardan bacaklarına gelen beton blok
yüzünden kemik iliği iltihabı başlangıcı yaşadığını;
hastaneye kaldırıldığını ancak ameliyat edilmediğini sadece Almanya’daki doktorları hatırlayacak.
7 yaşındaki Afganistanlı Shabir ise iki sene
önce Maidan Wardak’ın bir kasabasında bir silahla
vurulmuştu. Barış Kasabası’na 2013 yılının şubat
ayında geldi ve halen hastanede.
Direnişçiler Shabir’in yaşadığı kasabada silahlı
çatışmaya başlamıştı ve bu çatışmada Shabir sağ
bacağından yaralandı. Ailesi Shabir’i Kabil’de bir
hastaneye götürdü; tedavi edilmesi için onlar için
küçük bir servet olan 100 USD’lık ödemeyi yaptılar. Ancak bacağı olması gerektiği gibi tedavi edilmedi, kırık bacağı enfeksiyon kaptı.
Hemşire Arens “en azından problemin kaynağını tam olarak anlarız” demiştir. Arens’a göre çocuğun neden buna maruz kaldığı çok önemlidir ve
maruz kaldığı etkiyi azaltmaya odaklanır. Her gün;
masa tenisi oynayan ancak eli olmayan çocuklar,

protez bacağıyla futbol oynayan çocuklar gibi trajik sonuçlar ve yürek burkan manzaralarla karşı
karşıya kalıyor. Buna rağmen; sıklıkla gülerek ve
gülümseyerek umut dağıtmak halen Arens’ın görev tanımının bir parçası.

Hizmet Aşkı

Barış Kasabası’nda her gün tam zamanlı olarak
yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Bazıları tam zamanlı
çalışmalarına karşılık ücret alıyor; yüzlerce kişi ise
düzenli olarak gönüllü çalışıyor. Barış Kasabası
yılda 3.5-4 milyon Euro ile işletiliyor, bundan çok
daha fazlasını kritik ve yoksul bölgelerden çocukları almak ve onları geri götürmek için kiraladığı
uçaklara ve diğer lojistik hizmetlerine harcıyor.
Bağışlar bağımsız taraflardan ve vakıflardan
sağlanıyor; Alman Lion’lar ise ana sponsorları.
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı; çok ihtiyaç duyulan 4 yatakhane binasının inşa edilmesi ve ısıtma sisteminin yenilenmesi için Alman Lion’lar ile
birlikte çalışarak 1.8 milyon Euro bağışla çok büyük yardım sunmuşlardır. 2012 yılında LCIF, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı Başkanı Wing-Kun

Bir çocuk sanatla uğraşırken.

Futbol Barış Kasabası’nda da popüler
KASIM - ARALIK 2014

LION

9

TURKEY
Tam Barış Kasabası’nı ziyaret ederek çocuklarla
buluşmuş ve tesisteki son yenilikleri takip etmiştir.
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı ve Alman Lion’ların yaptıkları son yardımla fizik tedavi merkezinin cephe yenileme işleri ve basketbol sahasının
kaplaması yapılmıştır.

İyileştirme Görevi

Çocuklar genellikle 6 ay-1 yıl süreyle kalırlar.
Günler hastanede fiziksel tedavi, iyileştirme süreçleri veya oyunlarla geçer. Bakım için seçilmenin
şartları sıkıdır, kapasitesi limitlidir.

Yaralı bir çocuk tedavi görürken.

Mertens “Lion’lar olmasaydı çok
büyük problemlerle karşı karşıya
kalacaktık. Alman Lion’lar yılda
yaklaşık olarak 300.000 Euro ile
bize destek oluyorlar.” İfadesini kullanmıştır.

Umut Kasabasının Gelişimi

Mertens, Umut Kasabasının gelişimini ve geçirdiği değişimi kurulduğu
yıl olan 1967’den beri izliyor.

Zorunlu askerliğe karşı biri olarak
19 yaşındayken dernek çalışmalarına
başladı.
Şimdi ise Mertens 58 yaşında ve
parlak gri-mavi gözleri ile yaşlanmakta
olan bir rock starı andırıyor. Bu arada;
Mertens’in yaptığı konuşmalardan,
ayırdığı zamandan onun Barış Kasabası’na ne kadar fazla değer verdiğini görebilirsiniz.
Yıllar içinde Mertens, pek çok inişlere - çıkışlara tanıklık etti ve sonuçlarını takip etti. Küçük bir
kızken bacağını tedavi ettiği Anni isminde bir kızla
iletişimi halen devam ediyor. Anni büyüyüp bir
doktor oldu ve nisan ayında Mertens’i ziyaret etti.
Şu anda Kabil, Afganistan’da çalışan Gezaluddin ile aynı şekilde iletişimi devam ediyor. Gezaluddin bir kemik enfeksiyonuna yakalanmıştı ve
Barış Kasabası’nda tedavi edilmişti. Şimdi hayallerini gerçekleştirerek bir cerrah oldu; kendine yardım edildiği gibi o da başkalarına yardım ediyor.
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Mertens aynı zamanda Barış Kasabası’nın başka
bir “döngü” etkisini daha takip ediyor. Bu yıl, Barış Kasabası yıllık bağış miktarının gerisinde kaldı.
Bunun sebebi ise organizasyonu destekleyen çok
sayıdaki bağımsız bağışçının yıllar sonrasında zamanla hayatını kaybediyor olması. Görünen o ki;
çocukları bağış yapmaya devam etmiyorlar.

Çocuk protezleri genellikle ham olarak ulaşıyor.

Mertens ailesini desteklemek için dışarıda
etkinlikler düzenler ve küçük bir geliri vardır.
“Barış Kasabası’nın para hakkında endişe etmeden faaliyet göstermesini hayal ediyorum.”
açıklamasında bulunmuştur.

Rekonstrüktif cerrahiye odaklanıldığından beri
AIDS ve kanser hastaları tedavi edilmiyor. Çocuklar eğer evde tedavi edilemiyorlarsa ve iyileşme
şansı yüksekse hasta olarak kabul ediliyorlar.
Yani, burnu veya kulağı yenilenemeyecekse,
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Yaralı bir çocuk tedavi görürken.

organizatörlerin dikkate aldığı, kime yardım edileceği belirlenirken göz önünde bulundurulan bir
başka konudur. Şu anda 10 ülke Barış Kasabasında temsil edilmektedir: Afganistan, Angola, Ermenistan, Kamerun, Gambiya, Gürcistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan. Bu sayede
çocuklar aynı dilde konuşabildikleri, aynı hikayelere sahip olan ve aynı ülke özlemini yaşayan
oyun arkadaşları bulabilme şansına sahip oluyorlar.
Deneyimler gösteriyor ki Barış Kasabası’nda
kültürlerin bozulmamasını sağlamak ve Almanya
ile entegre etmemek çocukların evlerine ve ailelerine dönmelerini kolaylaştırıyor. Barış Kasabasındayken çocukların okula gitmiyor olması da bu
gibi komplike lojistik konularının bir sebebidir.
Pek çok çocuk çevresinden hızlıca Almancayı
öğreniyor, bazıları ise öğrenemiyor; fakat dil öğretmek bu programın bir parçası zaten değil. Barış
Kasabası çocukları evlerinden almak için ailelerle
yapılmış pek çok kontrata bağlıdır. Aileler çocuklarının uzaklaşması ve Almanya’da tedavi görmesi için değil; çocuklarının ikinci bir şansa sahip
olabilmesi için kabul ediyorlar. Bu nedenle, Barış
Kasabası çocukların Almanya’da çok fazla kalmamasına özen gösteriyor.
Barış Kasabası dünyanın farklı
yerlerinde daha çok çocuğu tedavi
edebilmek için altyapı inşa etmek
üzere çalışıyor; çocukları ailelerinden uzaklaştırmadan evlerine daha
yakın yerlerde tedavi etmek mümkün olacak, maliyetler azalacak.
Diğer huzur Kasabaları Vietnam’da,
Romanya’da, Sri Lanka’da ve Tacikistan’da inşa edildi; bunlar ayrıca
Afganistan, Kazakistan ve Kamboçya’daki projeleri destekliyorlar.
Alman Barış Kasabası çeşitli alanlara
ekonomik, lojistik destek ve tedarik
sağlıyor.

Ev Özlemi Çekmek

Afrikalı bir kız kurtarılma yolunda.

rekonstrükte edilemeyecekse veya transplante
edilemeyecekse bu çocuk kabul edilmeyebiliyor.
Çocukların savaş bölgelerinden gelmiş olması ise
şart değildir.
Ülkesine geri gitmesini sağlama konusu ise

Barış Kasabası çalışanları ve
gönüllüleri için çocuklarla derin
duygusal bağlar kurmaktan sakınmak oldukça zor olabiliyor. Özbekistanlı Karomat
ziyaretçilerini bir resimle ve yüzünce koca bir gülümsemeyle karşılarken, kabul edilmek isterken ve
etrafta koştururken hayır demek çok zor. Karomat
5 yaşında. Sol eli bandajlı, sağ elinde ise rulo yapılmış bir resim var.
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Karomat iki elindeki deformasyonlarla dünyaya
gelmiş ve sağ ayağının alt kısmı ise yok. Ellerini
daha iyi kullanabilmek için Emmerich şehrindeki
St. Willibrord Hastanesinde cerrahi tedavi görüyor.
(Barış Kasabası Almanya Genelinde çoğunluğu
kendine yakın olan hastanelerde kendine ayrılmış
yaklaşık 400 yatak kapasitesine sahiptir.)Ağustos
2012’de Almanya’da Karomat’ın bacağına yeni bir
protez getirildi. İlk geldiğinde giydiği protez çok
ağırdı. Barış Kasabası’ndan Anna Duleczus “nasıl
yürüyebildiğine inanamadık; çünkü o protez bir
yetişkin için bile çok ağırdı” ifadesini kullandı.
Karomat’ın ışıldayan gözleri ve pozitif enerjisi
onların durumunu oldukça zorlaştırdı. Kilometreler
ötesinden ameliyatını yapmak için gelen cerrahlar
dahil olmak üzere tüm personel için ondan ayrı
kalmak çok zordu. Bazı doktorlar hafta sonu için
onu evlerine götürmek, hediyelerle ve ilgiyle şımartmak istiyorlardı. Fakat Mertens bunun sadece
onun eve dönüşünü zorlaştıracağını söyledi. Barış
Kasabası, çocukların Almanya’daki maddi zenginlikleri görmesi bilinçli olarak engellenmektedir.
Kasabadaki oyuncaklar top, bebek, oyun kartları
ve taş çantası gibi oldukça basit oyuncaklardır.
Mertens der ki “Çocukların ev özlemini belli
bir düzeyde tutmak istiyoruz. Aksi halde çocuklar

Çocuklar yemekhanede diğerlerine yardım ediyor.
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kendi evleri ile evinin arka bahçesinde havuz olan
bir cerrahın evi arasında karşılaştırma yapmaya
başlayabilirler.”
İtalyan bir gönüllü olan Manuela Rossi Barış
Kasabası’nda çalışmanın kendisine 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte yaşadığı konforlu ve
sağlıklı hayatı için müteşekkir olmasına sebep olduğunu söylemiştir.
“Bunu her zaman benim terapim olarak
isimlendiriyorum. Buraya gelmeyi, çocuklarla birlikte olmayı ve onlarla oynamayı çok
seviyorum. Eve gittiğimde çok farklı hissediyorum, hayatta neyin önemli olduğunu fark
ediyorsunuz” ifadesiyle özetlemiştir.
Rossi’nin Barış Kasabası’ndaki esas işi okulları
ve diğer grupları buraya getirerek işi ve nasıl yardım edebileceklerini öğretmektir. “Şimdi başka bir
eğitim konseptim var. Buraya geldiğinizde bu çocuklardan öğreniyorsunuz ve hayatta olduğunuza,
savaş olmayan bir ülkede yaşadığınıza şükrediyorsunuz.”

Güvenli Bir Çevre

Okulların, kiliselerden gelen grupların, diğer
hayır kurumlarının ziyaretlerine izin verilse de
Barış Kasabası televizyoncuların ve habercilerin

TURKEY

Öğün zamanı yemek yığınlarının yanısıra sohbetlerle dolu.

çocuklara erişiminde oldukça dikkatli davranıyorlar. Televizyonlar tekrar tekrar çocukların acılarını
ekranlarda yayınlamak istiyor. Mertens “Eğer şu
anda savaş olan Suriye’den bir çocuğumuz burada
olsa bunun sonucu bir televizyon ekibinin her gün
buraya gelmesi olacaktır.”
Mertens “Bir Alman televizyon kanalı beni hasta
bir çocuğumuzla birlikte stüdyolarına davet etti. Fakat benden istedikleri ağlayan ve umutsuzca hasta
olan bir çocuktu. Bu çocuklar acı içinde değiller.
Onlar yaşıyorlar, gülüyorlar ve eğleniyorlar. Konuşuyorlar ve onlarla konuşulmasına ihtiyaçları var.”
Bağımsız televizyon kuruluşlarının bazen farklı
yaklaşımları olabiliyor. Alman aktör Günter Lamprecht gibi birkaçı Barış Kasabası projesini sahiplendi ve bunun için elçilik görevi üstlendiler.

İyileşmenin başlangıcı genellikle acı vedalarla
oluyor öpücüklerle elveda.

Bir diğeri ise Barış Kasabası hakkındaki deneyimleri hakkında iki kitap yazan Japon televizyoncu Chizuru Azuma’dır. Onun üstlendiği görev Barış Kasabası’nın Japonya’da duyulmasını sağlamak
ve bağış kaynakları sağlamak. Genç Japonların
gönüllü olma şansını elde edebilmek için yaklaşık
bir sene Barış Kasabası’nın bekleme listesinde bulunmaları gerekiyor.
Mertens için Japon gönüllülerin neden bu kadar hevesle sıraya girdiğini görmek çok kolay:
“Biz dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyoruz, ben buna gönülden inanıyorum.”

Dijital LION
lionmagazine.org adresinde Barış Kasabası
videosunu izleyebilirisiniz.
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Görme Engelliğinin Kısa
Görme Engelliği
Hakkında
Bilmeniz Gereken
43 Gerçek
Jay Copp
Çeviren: Gianni Berk Kubin

1. İlk çağlarında, görme engelli erkekler köle olarak,

görme engelli kadınlarsa hayat kadını olarak satılıyorlar ya da dilenci olarak hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

2. Milattan önce 3000’li yıllarda, ilk firavunlar kör bebekleri ölüme terk ediyorlardı.

3. Milattan önce 2500 yılından sonra, Mısırlılar göz hastalıklarını tedavi edip, görme engellileri eğitmeye
başladı.

4. Milattan önce 700’lü yıllarda, görme engelli bir firavun yabancı istilasından sonra, zorla tahtına geri
döndürüldü.

5. Milattan önce 9. yüzyıl’da yazılmış İIiada ve Odes-

sey eserlerinin yaratıcısı Yunanistan’ın görme engelli
şairi Homer’dir.

6. 1. Yüzyıl’da Romalı doktorlar, katarakt lensini görsel
alandan dışarı çıkarabilmek için iğne kullanırlardı.

7. Bazı Roma şehirlerinde bebek öldürme kısıtlamaları

vardı. Mesela, yeni doğan bir bebeği öldürmeden
önce en az beş komşunun onayı gerekiyordu.

8. Dönemimizin derneklerine benzer olarak, Orta Çağ
Avrupasında çıkarlarını daha ileri götürme amaçlı,
görme engelliler için kardeşlikler teşkilatlandı.

9. İngiliz şair John Milton, 1652 yıllarında kör olduktan
sonra ‘‘Paradise Lost’’ başyapıtını yazdı.

10. 1676 yıllarında, İsviçreli zengin bir tüccarın kızı olan

Esther Elizabeth von Waldkirch, yazmayı öğrenen
ilk görme engelli kişi oldu.

11. 1714 yılında, İngiliz Mühendis Henry Miller, krali-

çe ile işbirliği yaparak, görme engellilere yardımcı
mekanik yazma makinesi icat etti. Bu makine ileriki
yıllarda daktilonun icat edilmesinde öncü oldu.

12. 1749 yılında, birçok kişi tarafından beğenilen Fransız

ansiklopedist Denis Dideroy, görme engellilerin eğitilebilineceğini tartışan bir makale yayınlayarak, bu
konuda hayli güçlü bir toplumsal tartışma çıkmasına
sebebiyet verdi.

13. Komik bir şapka ve karton bir gözlük giyen görme
engelli kişilerin, Paris’deki bir kafede viyolin çalarak
oradaki müşterileri eğlendiren, o dehşete düşüren
kare, Valentin Haüy’ün 1784 yılında ilk görme engelliler okulunu açmasına vesile oldu.

14. 1800’lü yıllarda, Fransa ordusu kaptanı Charles Bar-

bier, kalın karton üzerinde kesik çizgiler ve yükselen noktalar kullanarak askerler için karanlıkta sessiz
bir haberleşme modeli icat etti
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Bir Tarihçesi
15. Henüz çocukken geçirdiği bir trafik kazası sonucu
kör kalan Louis Braille, Haüy tarafından kurulmuş
bir okulda, veteran askerlerin okulu ziyareti sırasında henuz 15 yaşında bir çocukken Barbier’in ‘‘gece-haberleşme’’ sistemini öğrendi ve ileriki yıllarda
kendisini bu sistemi geliştirmeye adadı .

16. Amerika’daki görme engelli çocuklar için kurulan ilk

yatılı okul 1829 yılında açıldı. (Şimdi ‘Perkins Okulu’
adını aldı).

17. 1862 yılında, Alman göz doktoru Herman Snellen,

görsel zekayı test eden, satırlar halinde dizilmiş değişik boyutlardaki sayılar ve rakamlardan oluşan
Snellen tablosunu icat etti.

18. Helen Keller 1880 yılında Tuscumbia, Alabama’da
doğdu.

19. Anne Sullivan, 1887 yılında Keller’a bir lisanın anlamını aşıladı.

20. Taş tahta ve taş kalem kullanarak körler alfabesini
iyice geliştiren, Illinois Görme Engelliler Okulundan
Frank Hall, 1892 yılında Hall Körler Alfabesini tanıttı.

21. Keller kendi yazdığı ‘‘Hayatımın Hikayesi’’ basılınca dünyaca ünlü bir kişi haline geldi.

22. New York eyaletinde 1911 yılında, görme engelli
öğrenciler için eğitim zorunlu hale geldi.

23. 38 yaşındaki sigorta yetkilisi Melvin Jones, 1917 yılında Lions Kulübünü kurdu.

24. 1. Dünya Savaşından sonra, Almanlar, savaş alanın-

da köpeklerin askerleri nasıl bulduğuna ve kurtarıcılara nasıl öncülük ettiğine hayran kalmaları üzerine,
savaşta kör kalanlara yardımcı olmaları için köpekleri eğitmeye başladı.

25. Yüzde yüz görme engelli olmasına rağmen, Fransız
Empresyonist Claude Monet 1919 yılında ünlü tablosu Water Lilies’i yarattı.

26. Cedar Point, Ohio’da düzenlenen Uluslararası Kongre’de Keller, Lion’lara ‘Görme Engellilerin Şovalyeleri’ ünvanını verdi.

27. İsviçre’de yaşarken rehber köpekler hakkında bilgi
sahibi olan Dorothy Harrison, 1929 yılında Amerika’ya döndü ve Nasville eyaletinde ‘Seeing Eye’ adı
altında ilk köpek eğitim okulunu açtı.

28. Illinois eyaletindeki Peoria Lions Kulübü üyesi olan

George Bonham, 1930 yılında bir kampanya başlattı ve bu kampanya, 1956 yılında bütün eyaletlerde
‘‘White Cane’’ (beyaz baston) güvenliği kanununun
uygulanmasında öncü oldu.

29. Amerikan Görme Engelliler Vakfı (American Foundation for the Blind) 1931 yılında konuşan kitapları
icat etti.

30. Eşitlik ilkesine adanmış Ulusal Görme Engelliler Fe-

derasyonu (National Federation of the Blind), 1940
yılında kuruldu.

31. Amerikan Kongresi, 1935 yılında görme engelliler

için rehabilitasyon programını da kapsayan Sosyal
Güvenlik Yasasını (Social Security Act) çıkarttı.

32. Üç Detroit’li Lion, görme engelliler için lider köpekleri (Leader Dogs for the Blind) kurdu.

33. New York’daki Buffalo Lions Kulübü, 1945 yılında

Buffalo’da dünyadaki 2. göz bankasını kurdu. The
Buffalo Lions Club in New York founds the world’s
second eye bank, the Buffalo Eye Bank, in 1945.

34. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, 1975 yılında

devlet okullarının engelli öğrencileri ‘‘en az sınırlayıcı çevrede’’ kabul etme zorunluluğu kanununu
çıkardı.

35. Raymond Kuzrzweil, 1976 yılında yazılmış materyalden, sentezlenen konuşmaya çevrilebilen Kurzweil
Okuyucu adını taktığı ilk prototip çeviriciyi icat etti.

36. 1976 yılında yapılan bir araştırmaya göre, çalışma

yaşına gelmiş görme engelli bireylerin sadece %31’i
çalışırken, bu oranın görme sorunu olmayan bireylerde %72 olduğu ortaya çıktı.

37. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği SightFirst programını 1989 yılında başlattı.

38. SightFirst 15. Yıldönümünü, 2004 yılında, doğumgü-

nü pastasında 24 milyon sembolik mum ile kutladı.
Sembolik mumlar ciddi görme kaybı yaşayan 24 milyon insanı sembolize etmektedir.

39. 2008 yılı ile beraber Lion’lar, SightFirst II kampanyası adı altında 200 milyon dolar bağış topladı.

40. 2009 yılında hastalık kontrol merkezleri, Amerika’da
çalışma yaşına gelmiş bireylerde diyabete bağlı olarak oluşan görme kaybı hastalığının altı yıl içerisinde
üç katına çıkacağını belirtti.

41. Lion’ların da katkılarıyla, 2010 yılında son 5 yılda
%14’lük bir düşüş ile yaklaşık 39 milyon kişinin görme engelli olduğu ortaya çıktı.

42. Lion’lar, Carter Merkezi ve Pfizer, 2013 yılında kör-

leştiren hastalık Trahoma’yı engelleme adına 100
milyonuncu Zithromax® dozunu dağıttı.

43. 2013 yılında FDA, görme engellilerin, kısmi görebilmelerini sağlayabilmek için gözlerin içine sıkıca
yerleştirilmiş elektrodlara, elektriksel vurular yerleştirebilen kameranın kullanılmasını onayladı.

Kaynaklar: Amerikan Görme Engelliler Vakfı (The American
Foundation for the Blind), Görme Engelli Çocuklar ve Yetişkinler için Amerikan Eylem Fonu (American Action Fund for Blind
Children and Adults), ve Regi Enerstvedt’in ‘‘Geçmişin Mirası’’.
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LIONS MD-118

2014-2015 DÖNEMİ GENEL YÖNETMENLER KONSEYİ
14.12.2014 KARARLARI

1- 08-09-10 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacak
31. Ulusal Konvansiyon için 118-Y Yönetim
Çevresi Dalyan Marina Kulübünün ev
sahipliğindeki çalışmaların sürdürülmesine,
2- “Lions Müzik ve Sahne Sanatları Ödül
Töreni” nin ilgili yönetmelik uyarınca;
Tiyatro, Opera, Bale, Türk Sanat Müziği
ve Türk Halk Müziği dallarında Ulusal
Konvansiyon programı kapsamında 8 Mayıs
2015 gecesi yapılmasına,
3- Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği “Barış
Posteri Yarışması”’nda 118-U Yönetim
Çevresi Samsun Lions Kulübü sponsorluğu’
nda yarışan ve jürinin oy birliğiyle 1. gelen
Doğa Şişli’ nin ülkemizi temsil etmesine,
4- MD-118 “Lions Liderlik Gelişim Kampı”
nın 1 gece 2 gün konaklamalı olarak 7-8
Mayıs 2015 tarihlerinde Ulusal Konvansiyon
Programı içerisinde organize edilmesine,
ilgili Ulusal Komisyon Başkanımızın bu konu
ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılması için
çalışmalara başlamasına,
5- Konsey Başkanı, Dönem Genel Yönetmenleri,
Konsey Başkan Yardımcısı, Genel Yönetmen
1. ve 2. Yardımcıları, Leo ve Gençlik Ulusal
Komisyon Başkanı, Yönetim Çevreleri Leo
Kulüpleri Komite Başkanları, Leo Çoğul
Yönetim Çevresi Başkanı ve Leo Yönetim
Çevresi Başkanlarının katılacağı bir çalıştayın

Başkan
Sedat Toktürk

Üye
Zehra Gürol
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1 Şubat 2015 tarihinde 118-Y Yönetim Çevresi
Merkezi’ nde yapılmasına,
6- 19-22 Mart 2015 tarihlerinde İtalya’ nın Pescara
kentinde yapılacak olan Akdeniz Konferansı’
nda sunulmak üzere tebliğlerin ve her yönetim
çevresinden birer adet Barış Posteri’ nin 31.
12.2014 tarihine dek Akdeniz Konferansı
Konsey Görevlisi IPD. Selva Ülgen’ e teslim
edilmesine,
7- 7 Mart 2015 tarihinde 118-U Yönetim
Çevremizin evsahipliğinde Ankara’ da
yapılacak olan “Konsey Danışma Kurulu
3. Toplantısı” için 118-U Genel Yönetmeni
Zehra Gürol tarafından Kesim Başkanı
Figen Mercanoğlu başkanlığında 1.Kesim
Kulüplerinin görevlendirilmesine,
8- Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen
at yarışlarından bir tanesinin Türk Lions’u
nun Kuruluş günü nedeniyle 6 Mayıs 2015
tarihinde gerçekleştirilmesi için yapılacak
çalışmaların 118-T Genel Yönetmeni Dr.
Osman Akalın tarafından yürütülmesine,
9- 19 Mayıs 2015 Atatürk’ ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun’
da düzenlenecek “Lions/Leo Gençlik
Maratonu” ve diğer organizasyonların
118-U Genel Yönetmeni Zehra Gürol tarafında
yürütülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Sekreter
Neşe Güner

Üye
Altan Tarhan

Sayman
Dr. Osman Akalın

Üye
Nejat Yahya

Üye
Şima Sunder
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Kentleri Montreal
Danyal KUBİN PDG

Kanada’nın Paris’i...
Geçen yazımızda ‘Yeni Fransa’yı ve başkenti olan Quebec City’ye konuk
olmuştuk. Bu yazımızda ise Kanada’nın en büyük metropollerinden birisi
olan Montreal’e konuk olacağız.

M

ontreal, Quebec eyaletine bağlı Kanada’nın en büyük ikinci şehridir. Kuzey
Amerika’da en dolu dolu yaşanabilecek şehirler arasında ilk sıralarda yer alır
ve Kanada’nın Paris’i diye de bilinir. Şehrin isminde ise; Fransız denizci Jacques
Cartier’in 1535 yılında yaptığı bir ziyareti sırasında çıktığı bir tepeye Mont-Royal ismini
vermesi ve bu bölgenin Montreal olarak anılmasının etken olduğu söylenir. Montreal’in isim
babası olan Cartier’in adına meydan ve köprü bulunmaktadır.
Montreal, Unesco tarafından Şehir Tasarım Ödülü verilmiş sayılı şehir arasındadır.

TURKEY

K

ent, aynı zamanda Paris’in ardından
dünyanın Fransızca konuşan en büyük ikinci
kentidir. Kent merkezinin nüfusu 2 Milyon
civarında olmakla birlikte, kentin Metropolitan
nüfusu yaklaşık olarak 4 Milyondur.
Quebec eyaletinin güneybatısında yer alan
Montreal, eyaletin başkenti Quebec’in
güneybatısında, federal başkent olan Ottawa’nın
ise doğusunda kalmaktadır. Kent, Ottawa ve Saint
Lawrence Nehirlerinin birbirine karıştığı noktada,
Montreal Adası üzerinde yer almaktadır. Bu
haliyle Montreal, Büyük Gölleri Atlas Okyanusu’na
bağlayan Saint Lawrence Denizyolu üzerinde
önemli bir liman kentidir.
Montreal’de ilk dikkatimizi çeken; genç nüfusunun
yoğunluğu ve şehrin canlılığı oldu. Hava da
oldukça sıcaktı. Havanın ve insanların sıcaklığı
bizi hemen kucaklayıverdi. Dünyanın en iyi ve
saygın üniversitelerinden biri kabul edilen McGill
Üniversitesi ile birçok iyi üniversitenin Montreal’de
bulunması genç nüfusun yoğunluğunda
etkili olmuşa benziyor. Buradaki dört büyük
üniversitede tam 125 bin öğrenci olduğu
söyleniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen bu
öğrenciler kente dinamizm ve renk katıyorlar.
Sinema, müzik gibi kültürel aktiviteleri ve
festivalleri ile Montreal dünyada ilk sıralarda

Montreal Caz Festivali

yer alıyor. Bizim bulunduğumuz sıralarda
dünyanın sayılı caz festivallerinden olan Montreal
Caz Festivali de sürüyordu. Festivalin etkisini
merkezdeki yaya bölgesindeki yoğunlukta görmek
mümkün. İşgünü olmasına karşın neredeyse tüm
Montreal oradaydı.
Kent, 1976 Yaz Olimpiyatları ve Expo 67 gibi
birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği
yapmış. Özellikle olimpiyat stadı ilginç mimarisiyle
görülmeye değer yerler arasındadır.
Montreal’de gezilecek yerlerin başında kente
ismini veren tepe olan Mont Royal geliyor. Kentin
merkezine yürüme mesafesinde olan bu devasa
parkta yok yok. Montreallilerin nefes aldıkları
bir doğal yaşam alanı burası. Tepede yer alan
restoran, kafeterya ve diğer tesisler dolup dolup
boşalıyor.
Montreallilerin en büyük tutkularından birisi
bisiklete binmek. Kent genel olarak düz bir alanda
konumlanmış. Ama üşenmeden Mont Royal’e
bisikletle çıkan birçok kent sakinine rastlamak
mümkün. Biz tabii ki çıkarken taksiyi tercih ettik.

Kent merkezinde yaya bölgesi
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İnişi ise yayan yaptık. Buradan kent manzarasına
da doyum olmuyor. Her yer ayaklarınızın altında.
Tepenin alt kısmında yer alan göl ise görülmeye
değer. Park alanı o kadar güzel düzenlenmiş ki
kentin gürültüsünden uzak ama kentin içinde
yaşıyorsunuz.
Kentin görülmeye değer yerlerinden birisi de
oldukça iyi korunmuş olan eski kent. Eski
kentte yer alan sokaklarda dolaşmak ise tam bir
zevk. Eski kentin en önemli yapısı hiç kuşkusuz
Montreal Katedrali. İlginç mimarisi ve özellikle
kaçırılmaması gereken içiyle değişik bir boyuta
götürüyor insanı. Katedralin önünde bekleşen
faytonlarla da bir tur atmanızı tavsiye edebiliriz.
Hiç sıkılmadan ve yorulmadan eski kentin tümünü
gezmeniz mümkün. Parke taşlı caddeler 17.
yüzyıldan 19. yüzyıldaki endüstri başlangıcına
kadar geçen dönemden kalan binalarla süslüdür.
Eski Fransız restoranları, tarihi müzeler, eski liman
bu bölgededir. Eskiden ambar olarak kullanılan
pek çok binanın butik, dükkân ya da loft daireye
dönüştüğünü görebilirsiniz.
Eski kentin bir diğer özelliği ise gerçekten
ilginç Fransız evleri. Çok güzeller ve değişik

Olimpiyat Stadının gece görünüşü

Katedral

renk katıyorlar kente. Rengarenk, minyatür bu
evleri görmek insanın içini ısıtıyor. Evlere çeşitli
fonksiyonlar yüklenerek korunmuşlar. Genellikle
de restoran ve bar olarak hizmet veriyorlar.
Eski şehirde sadece evler ve restoranlar yok tabii
ki. Montreal’in parlak geçmişini yansıtan banka
binaları, ofis ve büro yapıları, apartmanlar ve
devlet binalarına sıkça rastlamak mümkün.

Katedralin önünde faytonlar
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Montreal Evleri

Montreal’de görülecek yerler arasında kent
merkezinde yer alan Çin Mahallesi, Quebec
Büyük Kütüphane, Montreal Planetaryumu, Yeraltı
Şehri, güzel sanatlar müzesi ve kentin iki büyük
kilisesi bu bölgede görülebilir. Bunların arasında
yeraltı şehrinin ayrı bir özelliği var. Montrealin
merkezinin hemen hemen tamamının altında
bir ağ kurulmuş. Bu ağa girdikten sonra tüm
merkezi yeraltından dolaşmanız mümkün. Tabii
ki metro ağının da burası ile doğrudan bağlantısı
var. yeraltı şehrinde birçok aktivitenin ve alışveriş
merkezlerinin de girişlerine ulaşmak mümkün.
Gezilmesi tavsiye edilir.
Kentin görülecek yerlerinden birisi de Plateau
olarak adlandırılıyor. Burası kentin yeme ve
içme merkezidir. 1920’lerde inşa edilen kentin
ilk gökdeleni Warshaw Building ve bir bina
kompleksi Galleries du Parc burada yer alıyor. Bu
bölge iki doğal parkın arasında kurulmuş. Batıdaki
büyük park Parc Mont Royal daha çok koşu ve
bisiklet gibi sporlar için kullanılırken, doğudaki
küçük park La Fontaine yapay gölü ve doğa
aktiviteleri ile Montreallileri ağırlıyor.

Şu anda alışveriş merkezi olarak hizmet
veren gümrük binası
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Warshaw Building

Montreal’e gelip de poutine yememek pek
mümkün değildir. zaten kokusu insanı çeker içine.
Kanada’nın milliyiyeceğidir desek herhalde fazlaca
abartmış olmayız. Aslında çok basit bir yiyecek.
Özel bir sos ve lor peynirinin kızarmış patatesin
üzerine dökülmüş halidir özünde. Yapılması kolay
mı bilmiyorum. Ama bunun da ustaları var ki bize
tavsiye edilen poutine’ciyi bulana kadar bayağı bir
yol gittik. Montreal’in en ünlü poutine’cisiymiş.
Adı La Banquise. 24 saat açık. Hakikaten önünde
kuyruk vardı. Biz de kuyruğa girdik ve sıramızı
bekledik. Gerçekten ilginç ve bir o kadar da
lezzetli bir yiyecek.
Montreal gerçekten görülmeye değer bir Kuzey
Amerika kenti. Biz üç gün kaldık. Ama aklımızda
orada kaldı…
La Banquise

La Fontaine Parkı
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Örnek Bir Eğitime Destek Etkinliği
Araştırmacı Çocuk Dergisi Bağışı
Ln. Bora YILMAZYİĞİT

118-U Ankara Maltepe Lions Kulübü

L

ions ‘un temel ilkeleri aynı zamanda iyi vatandaşlığın da ilkeleridir. Öncelikle; İyi vatandaş
olmak tüm erdemlere sahip olmak demektir,
işte bu erdemlere en çabuk ulaşmış olan insanlar
da Lion olabilme olgunluğuna ulaşmışlardır. Bizler
bu erdemlerimizi temel ilkelerimiz olarak kabul etmişizdir. Uygar bir dünyanın yaratılması için çaba
gösteren özgür iradeli her Lion da en önemli hizmet
ilkelerinden biri olan eğitime destek yolunda çaba
sarf etmektedir. Günümüzde yalnız ülkemizde değil
tüm dünya Lions kulüplerinde eğitime destek amaçlı
onbinlerce etkinlik gerçekleştirilmektedir.
Eğitime destek birkaç şekilde yapılabilir. Bunlar arasında: Eğitim yerinin yapılması, okul inşaatı (Van
Lions İlköğretim Okulu), okul ve derslik onarımları
(27 Aralık Lions İlkokulu), sınıf düzenlemeleri (masa,
sıra, bilgisayar v.b.) gibi eğitim yerine fiziki destek
olabilmektedir. Bir diğer destek t biçimi de öğrencinin bizzat kendine yönelik hizmetlerdir. Buna örnek
olarak öğrencinin eğitim sırasında yaşam kalitesinin
yükseltilmesi konusunda sarf edilen çabaları gösterebiliriz. Örneğin az gören bir öğrencinin görme kalitesinin sağlanması, bunun için proje yapılması, gerek yerel gerekse uluslararası Lions’ dan mali destek
alınması (Ankara Maltepe Lions Az Görenler Projesi
2013-14) benzeri etkinlikler esastır. Bunun yanında
eğitim gören öğrenciye kitap ve dergi desteği de en
önemli ve faydalı desteklerden biridir. Özellikle dergi gibi periyodik bir yayının öğrenciye ulaştırılmasında devamlılık ilkesi esastır. Öğrenciyi okumaya
ve araştırmaya yönelterek özgür iradesiyle bilimsel
düşünmeye yöneltilen öğrencide bu tip etkinlikler
önemli bir farkındalık yaratacaktır.

verdi. Bir gün geçmiş dönem Genel Yönetmenlerimizden ve kulübümüzün üyesi Sn. Danyal KUBİN
her zamanki bonkörlüğüyle 3000 adet dergi bağışı
aldığını söyledi. Çok önemli ve Lion’lara örnek olacak bir hikayesi vardı: Bir gün bu derginin sahibi
Sn Derya Şahhüseyinoğlu ile sohbet ederken ondan
depolarında bol miktarda dergi olduğunu sohbet
arasında öğrenir. Ve bu dergilerin olduğu yerde çürümesinin yerine öğrencilere dağıtılmasını kendisine
önerir. Yayıncı da eğitime gönüllü destek veren bir
insan olduğu için memnuniyetle bağışı kabul eder.
Danyal Kubin bu haberi kulübümüzde verince elbette hepimiz çok heyecanlandık. Derhal dergilerin
depodan alınıp bir merkeze getirilmesini sağladık.
Bu merkezde toplanan dergiler tasniflendi ve hangi
okullara dağıtılması gerektiğini hep birlikte konuştuk ve planladık. Hemen ilk seferde Kastamonu Cide
Milli Eğitim Müdürlüğünden izin aldık ve ilk partiyi
oraya gönderdik. Ardından Bolu Kıbrıscık Köyü İlkokuluna ikinci partiyi gönderdik ama köye ulaşım
kar nedeniyle olmadığı için kargo geri geldi. Ama
yollar açılır açılmaz kendi aracımızla oraya gittik ve
dergileri teslim ettik. Bu arada Van Lions İlköğretim
Okulunu da unutmadık tabii ki... Hemen bir grup
dergiyi de oraya götürdük. Elimizdeki diğer dergileri
de Kazan ve Kızılcahamam‘ın okullarına dağıtmayı
planladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık makamlarına birer dergi örneği götürdük. Resmi
olarak kabul etiller. Bütün okullara derginin uygun
olduğu resmi yazıyla bildirildi. Ulaşabildiğimiz okul
görevlileri dergileri aldılar ve çok beğendiler. Bizler
de eğitime destek vermenin mutluluğu içinde yeni
bir etkinliğe yelken açtık.
Bu etkinlik bir Lion’un dikkatle toplumun gözle görülemeyen değerlerini takip etmesi sonucunda, kulübünde gerçekleştirdiği bir proje olması açısından
örnek olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Özellikle dergi bağışı ve dağıtımı konusunda Ankara Maltepe Lions Kulübü önemli bir etkinliğe destek
KASIM - ARALIK 2014

LION

21

TURKEY

Türk Lion’ları Ata’nın Huzurunda

Aziz Atamız Mustafa Kemal Atatürk.
Türk Lion ve LeoIları olarak her yıl olduğu gibi bugün de, sizin
huzurunuza gelmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.
51 yıldan beri halkına karşılıksız hizmet eden Türk Lions topluluğu,
herzaman ve her koşulda ilke ve devrimlerinize sonuna kadar bağlı
kalmıştır bu sarsılmaz duruşumuzdan hiç bir zaman ve koşulda geri adım
atmayacağımızı bilmenizi isteriz.
Sizinde sürekli vurguladığınız gibi çağdaş ve uygar bir ülke olmamız
için çok çalışarak, ışığınızı yaymamız gerektiğinin bilincindeyiz.
Sizi özlemle anıyor, yokluğunuzu aratmamaya, demokratik laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerini sonsuza kadar korumaya huzurunuzda söz
veriyoruz.
En derin sevgi ve saygılarımla...
Türkiye Lions Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı
Sedat TOKTÜRK, CC
MD-118 T Konsey Başkanı / 2014-2015
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118-T
Osman AKALIN

Federasyon Başkanları
118-U
Zehra GÜROL

118-R
A. Altan TARHAN

118-K
Nejat YAHYA

118-E
A. Şima SUNDER

118-Y
Neşe Başak GÜNER
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ŞİİR KÖŞESİ

Jale EREN

BİR YILIN SON GÜNLERİ / MURATHAN MUNGAN
1.

Bir yıl daha bitiyor
İşte bu kadar duru, bu kadar yalın
Bu kadar el değmemiş
Sıradan bir gerçeği daha kollar bağlı hayatımızın
Bu şiire nasıl dahil edilebilir bir yılın son günleri
Her sonda, her başlangıçta ve her defasında
Alır gibi başkasını karşımıza
Sorgulamak kendimizi
Öğrenmek ikimizin ana dilini, ikinci belleğimizi
Öğrenmek kendimizle hesaplaşmanın buzul ilişkilerini
Bu aynanın dehlizlerinde gezinirken görürüz
Karanlık günlerimizin kenar süslerini
Biterken yılın son günleri
Biliyoruz takvimler belirlemez değişimin mevsimlerini
Gençlik ikindilerini
Kargınmış bir çocuktuk büyüdüğümüzden beri..

2.

Bir yıl daha bitiyor
Düşlerim, tasalarım yarım kalmış onca şey
Her yıl biraz daha kısalıyor bir öncekinden
Bana mı öyle geliyor
Yoksa daha mı hızlı ilerliyor zaman
İnsan yaşlanırken ?

3.

Kırdım mı, incittim mi birilerini ?
Kimleri kazandım, yitirdiklerim kimler
Kendimi yeniledim mi yazdıklarımda ?
Yeniden düşünmeliyim dostluklarımı,ilişkilerimi
Dağınık yatağım, mutsuz yatağım çoğalttım mı eksiklerimi ?
Gözlerim çocukluk fotoğraflarında mı kaldı ?
Yitirdim mi yoksa masumiyeti mi ?
Borçlarımı ödedim mi ?
Doğru seçtim mi soruların fiillerini ?
Tırnaklarım kesilmiş, dişlerim fırçalanmış
Saçlarım taranmış, giysilerim ütülü, odam düzenli mi ?
Ödünç aldığım kitapları geri verdim mi ?
Geri verdim mi aldıkları mı ?
Aşkları, dostlukları, sevgileri, güvenleri, bağları
Kitaplara, sayfalara, satırlara borcumu ödedim mi ?
Yokladım mı duygularımı ?
Hala sevebiliyor muyum insanları ?
Ovmalı gümüşlerimi, bakırlarımı
Cila çekmeli ahşaplarıma, ovmalı umutları
Saklı tutmak gelecek inancını,
Yarınları eksik etmemeli ağzımızdan
Hançer kıvamındaki o kara mizah tadını
Şimdi oturup uzun bir hasretlik mektubu yazmalıyım Yavuz’a
Sonra köşe başından bir demet çiçek alıp
Öyle başlamalıyım akşama, Yeni Yıla
Ama nedense her şeyin tadı dağılıyor ağzımda
Bir sap çiçek mi taşısam yoksa ağzımın kıyısında
Aydınlık rengi vursun diye gözlerimdeki buluta

4.

Kaç zamandır duru, yalın, çalışkan, iyi insanlar özlüyorum
“İçtenliğin” ya da “dünya görüşünün” kirletmediği
Kendime bir Yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorum ...

ATATÜRK, öldüğü yıl olan 1938 de, yılbaşında gripten yatağa
düşmüş olan İsmet İnönü’ ye geçmiş olsun dileklerini ilettikten
sonra, yeni yılını şöyle kutluyordu...
“Yeni senenin, senin, benim ve bütün Türk Milletinin huzur,
sükun ve parlaklıklar ile karşılaşacağının müjdesi gibi
gördüğümü size ulaştırıyorum. Derin muhabbetle, sarsılmaz
kardeşlik, arkadaşlık hisleriyle gözlerinden öperim...”
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gan nakli konusundaki çalışmaları sayesinde Memorial
Hizmet Hastanesi’nin böbrek nakli konusundakini önemi
artmaktadır. Hastanede yılda 100 böbrek nakli gerçekleştirilmektedir.

T

ürk Böbrek Vakfı, Yeşilyurt Lions Kulübü Derneği’nin öncülüğünde 1985 yılında kurulmuş olan bir
vakıf olup, halen Yönetim Kurulu ve mütevellilerinin çoğunluğunda Lion’lar bulunmaktadır.

Türk Böbrek Vakfı, sağlığımız üzerine etkileri açısından yaşamsal öneme sahip olan böbreklerin, kronik
hastalıklardan korunması, toplumda böbrek sağlığı bilinci oluşturulması, taramalar yoluyla böbrek hastalıklarının
erken teşhis ve tedavisinin sağlanması, böbrek sağlığı ve
hastalıkları konusunda çalışmaların yapılmasına destek
olunması suretiyle bilimsel veri tabanının oluşturulması,
bu konuda ulusal ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak 1985 yılından bu yana toplumun her kesimine yaygın
çalışmalar yapmaktadır.
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi sertifikasyonuna sahip olan Türk Böbrek Vakfı, İstanbul’da Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, Tekirdağ’da, Tekirdağ Hacı Hüseyin
Terzi Diyaliz Merkezi, Malkara’da Kadriye – Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi ve Çerkezköy Kapaklı Diyaliz Merkezi
ile kronik böbrek hastalarına diyaliz hizmetinin yanı sıra
diyaliz, beslenme, yaşam kalitesinin sürekliliği, kişisel hijyen ve ilaç kullanımı gibi pek çok konuda eğitim hizmeti
sağlamaktadır.
Her yıl tüm diyaliz merkezlerinde 500’den fazla hastaya 72.000 saati aşkın diyaliz hizmeti veren Türk Böbrek Vakfı’nın Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, makine parkı
büyüklüğü sıralamasında dünyanın en yüksek kapasiteli
ikinci diyaliz merkezi olma unvanını elinde bulundurmaktadır.
Türk Böbrek Vakfı’nın topluma en önemli katkılarından biri Hizmet Hastanesi olmuştur. 30 Ekim 2000 tarihinde hizmete giren ve 1 Mart 2010 tarihinden bu yana
Memorial Sağlık Grubu tarafından işletilmekte olan TBV
Memorial Hizmet Hastanesi, merkezi konumu ile hastaların her an ulaşabildiği, 11 bin m²’lik kapalı alanı, 118
yatak kapasitesi, 4 ameliyathanesi, 120 kişilik konferans
salonu ve 200 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı
hastalara sağlık hizmeti sunan bir sağlık kurumudur.
Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi bölümlerinde,
öğretim üyesi ve uzman hekimlerden oluşan ekipler ile
her türlü işlem ve ameliyat gerçekleştirilebilmektedir.
Hastanede; 7/24 kalp krizine acil müdahale, kasıktan ve
koldan anjio, balon, stent uygulamaları ile bypass, kalp
kapağı, varis ve diğer kalp damar cerrahisi operasyonları
gerçekleştirilmektedir.
Hizmet Hastanesi`nin, Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi’ni de bünyesinde bulunduran Türk Böbrek Vakfı’nın
bir kuruluşu olması ve Memorial Sağlık Grubu’nun or-

Memorial Hizmet Hastanesi’nin tüm branşlarda hizmet vermesi ve bünyesinde diyaliz merkezinin bulunması nedeniyle hastalar diyaliz tedavilerini de aksatmamaktadırlar. Özellikle uzun süreli yatış gerektiren bypass,
prostat, kolon ameliyatları gibi cerrahi operasyonlar ile
anjio, minimal invaziv cerrahi gibi özellikli işlemlerde her
yıl çok sayıda diyaliz hastası Memorial Hizmet Hastanesi’nde sağlığına kavuşmaktadır.
Bununla birlikte Memorial Hizmet Hastanesi`nin Kadın-Doğum, Ortopedi, Genel Cerrahi, Dahiliye, Çocuk
Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik Cerrahi, Dermatoloji gibi branşlardaki gücü;
spesifik yan dallar olan Endokrinoloji, Gastroenteroloji,
Nefroloji, Hematoloji gibi branşlarıyla daha da artmaktadır. Memorial Hizmet Hastanesi’nin hedefi; tıbbi etik kurallara bağlı, kaliteli ve hasta memnuniyeti odaklı sağlık
hizmetini her yıl daha fazla kişiye sunabilmektir.
Dünya Böbrek Vakıfları Federasyonu IFKF’nin İcra
Kurulu Üyesi olan Türk Böbrek Vakfı’nın ev sahipliğinde
10. IFKF Yıllık Toplantısı 2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmiş, 30 ülkeden katılan 100’den fazla bilim adamı ve vakıf yöneticisi, böbrek sağlığı ve hastalıklarının
küresel yayılımı, önlenmesi ve benimsenecek politikalar
konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Yapılan
seçim sonucunda Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk,
2011-2013 dönemi IFKF başkanı olarak seçilmiş ve bu
görevi yaklaşık ikibuçuk sene başarıyla sürdürmüştür.
IFKF’in çatı organizasyonunu oluşturduğu Dünya
Böbrek Günü, tüm dünyada olduğu gibi her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü kutlanmaktadır. Paneller, yürüyüşler, konserler, kamuya açık alanlarda tanıtım standları
ve billboardlar, radyo - televizyon programları ve basılı
yayınlar ile böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda farkındalık yaratıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapılmaktadır.
Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan kronik
böbrek hastalığının önlenmesine yönelik olan ve halen
İstanbul ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanan protokol çerçevesinde ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik olarak saha çalışmaları devam eden “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri”
projesi ve tuz tüketiminin sınırlandırılması için yürütülen
ve Türk Gıda Kodeksi’nde yeni düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunan kamu spotları yayını ile tüm Türkiye’ye ulaşan tuz, şeker ve obezite ile mücadele kampanyası gibi geniş ölçekli çalışmalar yürüten Türk Böbrek
Vakfı, organ bağışını özendirici kampanya projesi ile
2009 yılında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ödülünü almış ve büyük ilgi gören kampanyalar süresince sanatçılardan ve sporculardan aldığı destekle geniş kitlelere
ulaşmıştır. Böbrek sağlığı ve kronik böbrek hastalığının
önlenmesi, erken teşhisi ve tedavisi alanında geleceğe
dönük projeler ve çalışmalarını artan bir güçle sürdüren
Türk Böbrek Vakfı, uluslararası işbirlikleri ile deneyim ve
bilgi birikimini arttırmakta ve ulusal anlamda bir referans
merkezi olmayı hedeflemektedir.
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Bulunduğu her otamı enerjisiyle aydınlatan, ailesini, dostlarını sevgisiyle sarıp sarmalayan, insanlığın barış
ve mutluluğu için karşılıksız hizmet eden ve çok önemli hizmetleriyle iz bırakan, gönüllerimizi sevgisi ile
dolduran, Hıfzı Arat Genel Yönetmenimizi kaybetmenin büyük acısı içindeyim.
Güle güle Hıfzı kardeşim, Sen hep aramızda olacaksın, yolun ışıklarla dolsun.

SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ.
Neşe GÜNER

PDG HIFZI ARAT’ın özgeçmişi
13 Nisan 1957’de Adana’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana yeni kolej’de tamamladıktan sonra adana yabancı
diller yüksekokulu İngilizce bölümünü 1977’de bitirmiştir.
Aynı yıl girmiş olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
işletme maliye bölümünden 1981 yılında mezun olmuştur.
Zühtüpaşa Lions kulübü ve Abide Lions kulüplerinin kurucu
üyesi üniversiteden sınıf arkadaşı Alev Arat ile 1980 yılında
evlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümleri mezunu Sinem ve Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden menzun
Senem isimlerinde evli iki kızı vardır. Her ikisi de başarılı bir
şekilde iş hayatlarına devam etmektedirler.
Hıfzı Arat iş hayatına 1984 yılında Arat Tekstil aile şirketini
kurarak başlamıştır. 1999 Yılında kendine ait Daytona Tekstili
kurmuştur. 1984 – 2008 Yılları arasında çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığında bulunmuştur.
Adana Demirspor futbol takımında profesyonel futbol oynamış, ve genç milli futbol takımına çağırılmıştır. Adana yeni
kolej basketbol takımı ile 2 kere türkiye şampiyonluğu onurunu yaşamıştır. Aktif futbol yaşamına son vermekle beraber
kızıltoprak lions kulübü ile 5 dönem MD Lions futbol şampiyonluğunu yeniden yaşamıştır.
Lions hayatına 1991 yılında Kızıltoprak Lions Kulübü ile başlayan Hıfzı Arat, kulüpte tüm görevleri yapmış ve 1999-2000
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döneminde kulüp başkanlığını gerçekleştirmiştir. Yönetim
çevresinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2008-2009
döneminde 118-Y yönetim çevresi genel yönetmenliği görevinde bulunmuştur.
Genel yönetmenliği sırasında “hizmet ediyoruz” sloganıyla Ataşehirde Lions eğitilebilir engelliler okulunun temelini
atmış, dönemi içinde okulun açılışını gerçekleştirmiştir. 120
Öğrenci kapasiteli okulumuz kulüplerin desteği ile marangozluk, kuaförlük, takı tasarım, yemek ve pasta, terzilik ve müzik
alanında atölyeleri ile faaliyet göstermektedir. Okulda sera da
yapılmış olup, meyve ve sebze üretilmektedir. Okulumuz milli
eğitim bakanlığına bağlı olup Lions adını taşıyan bir eserdir.
Hıfzı Arat, döneminde bursiyer çocukların sayısını “her kulübe bir bursiyer öğrenci” sloganı ile 120’ye çıkarmıştır. Ayrıca
çeşitli ulusal ve uluslararası konvansiyonlar ve avrupa forumlarına katılmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik eğitimi seminerlerine katılmış ve çeşitli sertifakalar almıştır.
20 Yılı aşkın hizmet etmiş olduğu Lions’da devam ödülleri,
takdir madalyaları, teşekkür sertifikaları, üstün hizmet madalyası, uluslararası başkan takdir sertifikaları, uluslararası
başkan liderlik madalyası ödüllerini almıştır. Ayrıca Melvin
Jones fellowship üyesidir.
Hıfzı Arat, zamanı hizmete çevirmek dileğiyle çıktığı yoluna
devam edecektir.
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“Geleceğin Ressamları”
Ln. M. Yaşar NARİNOĞLU
118-E Çorlu Lions Kulübü Başkanı

D

ünyaca ünlü Ressam Asilva Rogue Türkiye
de doğmuş ve Fransa da yaşıyor. Yürüttüğü
sanat ve kültür faaliyetleri kapsamında “Geleceğin Ressamları” projesi için Çorlu Lions Kulübünün davetlisiydi. 4 – 7 Kasım 2014 tarihinde 4
gün süre ile 41 adet 8 – 13 yaş arası orta öğretim
öğrencisine resim eğitimi vererek atölye çalışması
yapmıştır. Atölye çalışması sonucunda öğrencilerin
yapmış oldukları resimler Çorlu Orion AVM fuayesinde 3 gün süre ile sergilendi. Asilva, atölyenin
son gününde öğrencilerin renkler üzerine yaptıkları
resimleri başka ülkelerin öğrencilerinin de yaptığı
resimlerin yer alacağı “Dünya Sanat Günü” nde
sergilemek için Paris’e götürdü. Fransa Plastik Sanatlar Ulusal Konsey (CNFAB) delegesi olan Asilva,
resim çalışmalarına katılan öğrencilere UNESCO’ya
ait birimlerinden olan AIAP – ONG katılım sertifikalarını verdi. Ayrıca kendi hazırladığı resimlerinden

Kılıç, Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı M. Kemalettin Avcı, Genel Yönetmenimiz Şima Sunder, Yön.
Çev. Sek. Ln. Oğuz Biçer, Lion’lar ve değerli Çorlu
halkı hazır bulundu. Bu aktivetede 8 -13 yaş öğrencilerimize resim sanatı sevdirilmeye ve resim yapma yeteneği uyarılmaya çalışılmıştır. Katılan öğrenciler “resim yapamayacağımızı düşünüyorduk
ama yapabiliyormuşuz” sözleri ile düşüncelerini
dile getirdiler. Bu aktivite Çorlu Lions Kulübü, Çorlu Belediyesi, Çorlu ticaret ve sanayi odası, Orion
AVM katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
Ermeni Paros dergisinin Aralık sayısında bu etkinliğimize yer verilmiştir.

birini Çorlu Lions Kulübüne burs fonuna destek
amaçlı hediye etti. Bu resim daha sonra yapılacak
bir organizasyonda açık arttırma ile resim severleri
ile buluşacak. 7 Kasım 2014 saat 17.30 da yapılan
sergi açılış törenine Çorlu Kaymakamı M. Levent
KASIM - ARALIK 2014
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İNAL AYDINOĞLU’nun 9. Kitabı
“KARŞILIKSIZ”
Karşılıksız kitabının Büyük Kulüp’te yapılan imza gününde Kadıköy Kaymakamı Sayın Birol Kurubal,
Em. Org. Sayın Aytaç Yalman Büyük Kulüp İcra Kurulu Başkanı Sayın Metin Baylav ve Tülay AYDINOĞLU.

İ

nal Aydınoğlu’nun çok yankı yapan ve karşılıksız
hizmet tutkusunu anlatan “Karşılıksız” kitabı ile
ilgili görüşlerini sorduk.

– 50 yıllık ticaret yaşamını hocalığa ve yazarlığa nasıl dönüştürdünüz?
Çok zevk alarak yaptığım, kazancından da
memnun olduğum bir işim vardı. Eğer 50 yıl sürdürdüğüm iş yaşamımın tümünü yalnızca ticarete,
dünyasal işlere ve zevklere ayırarak yaşasaydım,
şimdi hayatımı ziyan ettim diye üzülürdüm. Ticari yaşamımın 17. yılında Suadiye Lions Kulübü’ne
katıldım ve gönüllülükle tanıştım. Yaşamıma 36 yıldan beri gönüllülüğün zevki, sevinci ve coşkusu
yön veriyor.
– “Karşılıksız” kitabını neden yazdınız?
Gönüllü yaşamımın 35 yıllık bölümünü “Bir
Gönüllü Yolculuğu” olarak kitap haline getirmeye çalıştım. Hedefim kesinlikle kendi biyografimden söz etmek değildir. Gönüllülüğün bir insanı ne
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denli mutlu ettiğini örneklerle ve projelerle ortaya
koymak istiyorum.
– Yaşamınıza gönüllülük neler kattı?
-Dostluğun, sevginin, arkadaşlığın güzelliğine
ulaştım. Cömertlikle vermenin, paylaşmanın ve
karşılık beklememenin, kutsallığını kavradım. Sa-

TURKEY

İnal Aydınoğlu’nun bu yıl verdiği  “Kendine Yolculuk Kursu’nun bitiminde kursiyerlerden bir bölümü ile birlikte .

hip olduğumu zannettiğim hiçbir şeyin yalnızca
bana ait olmadığını anladım. Bilgi, birikim, deneyim, maddi, manevi olanaklarımızla başka insanlara
hizmet etmenin güzelliğini hissettim, o yolda yürümeye çalışıyorum.
– Yoğun gönüllülük yaşamı işlerinize zarar
verdi mi?
Kesinlikle hayır. Gönüllülüğe başladığım dönemlerde iflas sonrası emlak komisyonculuğuna
başlamış dar gelirli bir esnaftım. Gönüllülüğün hayrı, bereketi ve rahmeti iş yaşamıma yansıdı. Hayatım kimseye muhtaç olma korkusu yaşatmayan bir
güvence içinde geçti.
– “Karşılıksız” kitabında nelerden söz ediyorsunuz?
-Şükürler olsun, iş yaşamını bıraktım; sevgi, sevinç ve coşku dolu bir hayat sürdürüyorum. Yalnızca hocalık, yazarlık ve gönüllülük yapıyorum.
Hayatımı güzelleştiren, renk, neşe verimlilik ve
hizmet katan her şeyi Lions’tan öğrendim. Lions’la
başlayan gönüllü yaşamımı doğduğum kent Gaziantep ve yaşadığım kent Kadıköy’e hizmet ederek
sürdürmeye çalıştım. Son bölümde ise oluşturmaya
çalıştığım gönüllülük misyonumdan, planladığım
hizmetlerden ve Gönüllü Hizmet Vakfı’ndan söz
ediyorum. Özetle gönüllülüğün verdiği rahmet, bereket, sevinç ve mutluluğu anlatmak dileğindeyim.
– Kitabı yazmaktaki hedefiniz nedir?
Toplumda maddeye verilen önem, şana, şöhrete, mala, mülke duyulan bağımlılık her gün biraz
daha artıyor. Sahip olma ve sahip olduklarını koruma arzusu insanları hasisleştiriyor; verme, sevme,

paylaşma duygusundan uzaklaştırıyor. İnsanlar her
verdiklerinden; sevgilerinden, saygılarından, şefkatlerinden, merhametlerinden karşılık bekler duruma geliyorlar...
Oysaki insanın insan olabilmesi için kendi özüne dönebilmesi, insanî niteliklerini geliştirmesi,
sevgide, şefkat ve merhamette su gibi esirgemez
olması gerekir.
Çok varlıklı, şanlı, şöhretli insanlar tanırım, acılar içinde kıvranırlar. Alarak mutlu olana hiç rastlamadım. Hele sevgiyi yalnızca dilde dolaştırıp hizmete dönüştürmeyenlerin mutsuzluktan öte inandırıcılıktan da uzak, itibarsız yaşadıklarını gördüm.
Maddi, manevi daha çok kazanmanın, Allah’ın
rahmet ve bereketine kavuşmanın, mutlu, itibarlı,
coşkulu ve sevinçli yaşamanın tek yolu koşulsuz
sevmek, karşılıksız vermektir.
Bir Türk atasözü, “Gönlün sevgisi, elin vergisidir” der. Gönüllülük, akılla gönlü, sevgiyle eli
birleştirmek, şefkati, merhameti, elin ve gönlün sıcaklığını en yakınlarımızdan başlayarak başka insanlara ulaştırmaktır.
Bu kitapta, bir gönüllü olabilme yolunda 35 yılda gerçekleştirmeye çalıştığım projeleri ve karşılaştığım olayları yazdım. Sonuçta, bir tek kardeşimde
bile gönüllülük arzusunu uyandırabilsem ve onun
gönüllülük yoluna katılmasına neden olabilsem sevinçlerin en yücesini yaşarım ve “Kitap hedefine
ulaştı” derim. “KARŞILIKSIZ”
KASIM - ARALIK 2014
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Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Etkinlikleri
Ln. Pelin DAL

118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN PROJESİ

25 Aralık ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN PROJESİ
Buluttepe Yahya k. Beyatlı ilköğretim okulunda
gerçekleşmiş ve bunun yanısıra başka hediyelerde
götürülmüştür.

GÖZ NURU PROJEMİZ

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü olarak,
dönem hedeflerimizden olan Önce Göz Nuru
Projesini Antakya’nın Defne İlçesi sınırları içinde
gerçekleştireceğiz. Bu aktivitenin gerçekleşebilmesi
için gerekli mülki makam izini 21.10.2014 tarihli
olur ile Defne Kaymakamlığın’dan temin edilmiştir.
Bu izin kapsamında 3 okul ile Göz taramalarımız
başlamıştır.

GELENEKSEL YARDIM KAMPANYASI

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü olarak, 6
Kasım perşembe günü, her yıl geleneksel olarak
yaptığımız Antakya Lisesi yatılı Kız Öğrenci
yurduna üniversite hazırlık kitapları ve kışlık giysi
yardımı, hijyenik sağlık ürünleri yardımı yapıldı.

SANATSEVERLERLE BERABERDİK

UYUŞTURUCU VE BAĞIMLILIK

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü olarak 14 Kasım
cuma günü Dr. Ali Kanatlı tarafından Antakya Kız
Meslek Lisesi öğrencilerine uyuşturucu, bağımlılık
hakkında bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.
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Sanatın en güzel, en evrensel, insan ruhuna
en çok dokunan dallarindan biri olan “müzik”
ile buluştuk bu defa. Antakya Kışlasaray Lions
Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediye’sinin
destekleriyle farklılıkların en büyük zenginliği
olduğu güzel şehrimizin Polifonik Korosu’nu 18
Aralık gecesi Antakyalı sanatseverlerle bir araya
getirdi.

TURKEY

ENGELLİ DOSTLARIMIZA
KATKILARIMIZ

Hayat hepimiz için engel tanımadan eşit ve adil
şartlarda olduğunda güzel. Bunun farkında olarak
biz de engelli dostlarımızın yaşam şartlarını biraz
olsun kolaylaştırabilmeye katkımız olsun istedik.
Bu vesileyle, hem kendileriyle hoş vakit geçirmek
hem de tekerlekli sandalyelerini kendilerine teslim
etmek üzere Antakya Sakatlar Derneğini ziyarete
gittik.

Pembe Köşk ve
Anıtkabir Ziyareti
Ln. Ayşe YEŞİL

118-U Beysukent Lions Kulübü Başkanı

10
“ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN”

Kışlasaray Lions Kulübü, “Çocuklar Üşümesin”
Projesini, yüzlerce çocuğun gülümsemesine
değerek bitirdi bugün. Gazipaşa ve Gümüşgöze
İlköğretim Okullarının minik kalpleri, dağıttığımız
150 çift atkı-bere takımlarına sevinirken biz de bu
sevince ortak olmanın huzurunu yaşadık yine. Ve
bir kez daha yepyeni yardım projeleri için motive
olup, heveslendik. Daha nice sımsıcak projelere...

Kasım günü Pembe Köşk ve Anıtkabir
ziyareti için Şentepe ve Batıkent
bölgesindeki çeşitli okullardan 14
çocuk ve velisi önce Pembe köşk arkasından da
Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Pembe köşk te
bizleri 2.Cumhurbaşkanımız İsmet İNÖNÜ nün kızı
Sn. Özden TOKER hanımefendi karşıladı. Ulaşım
kulübümüz tarafından Yenimahalle Belediyesinden
ücretsiz temin edildi. Öğlen arası Ümitköy ve
Güzeltepe Lion Kulüpleri sponsorluğunda Burger
King de yemek molası verildi.
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Taşköprü’den
“Her şey Çocuklar İçin”

Taşköprü Lions, bir
‘Yardım’ Kuruluşu gibi...

118-U Adana Taşköprü Lions Kulübü Başkanı

118-U Adana Taşköprü Lions Kulübü Başkanı

Ln. Nazife ŞENGÜN

Ln. Nazife ŞENGÜN

A

dana Taşköprü Lions Kulübü “çocuklar
üşümesin” kampanyası kapsamında bu kez
“Özel Eğitim Sınıfı” için sabah kahvaltısı
düzenledi.
Kaktüs Park’ta 80 büyük ve 15 minik misafirlerini
sabah kahvaltısında ağırlayan Taşköprü Lions
Külübü Dönem Başkanı Nazife Şengün çekilişlerin
de yapıldığı kahvaltıya Ankara’dan 118-U yönetim
çevresi üyeleri ve çok sayıda Lion’un katılmasından
mutluluk duyduklarını söyledi.
“Biz Taşköprü Lions Kulübü olarak son 4 yıldır
Özel Eğitim sınıflarının donanımını yapıyoruz. Bu
yılda sizler sayesinde Yüreğir İlçesinde 5. Özel
Eğitim Sınıfının donanımını gerçekleştireceğiz.
Yıllardır sağlık, yaşlılar, çocuklar, eğitim,
erozyonla mücadele ve engelliler için elimizden
geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne mutlu ki, bizi hiç
yalnız bırakmıyorsunuz. Sonuçta biz küçük birer
damlayız,biliyoruz ki bu damlalar bir gün kocaman
bir deniz olacak.”
Şengün, Kasım ayında çocuklar üşümesin proje
kapsamında Aladağ İlçesinin bir köyündeki 50
öğrenciye yemek vereceklerini, ayrıca çorap, bere,
atkı hediye edeceklerini sözlerine ekledi.
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T

aşköprü Lions Kulübü 04 Aralık Perşembe Günü,
güne Kadın sığınma evine giysi yardımıyla
başladılar.Öğle vakti ise Köklüce Köyünden
gelen 50 öğrenciyle öğle yemeği yiyerek pasta
ikramı ile birlikte öğrencilere Lion amblemli atkı ve
bere armağan ettiler, ardından Seyhan Belediyesinin
misafiri olup Çizmeli Kedi çocuk oyununu keyifle
izleyerek evlerine mutlu bir şekilde gittiler.
Dönem Başkanı Ln.Nazife Şengün:’Sabah erken
saatlerde önce Kadın sığınma evine giysi yardımı
yapıldıktan sonra, Genel Yönetmenimiz Sayın Ln.
Zehra Gürol’un projelerinden biri olan’’ÇOCUKLAR
ÜŞÜMESİN’’ projesini bugün başarıyla gerçekleştirdik.
Adana’nın Köklüce köyünden gelen 50 ilköğretim
okulu öğrencisiyle birlikte oldukça keyifli bir
gün yaşadık.Öğle yemeğini hep birlikte yedikten
sonra çocuklarımız oyun bahçesinde doyasıya
oynadılar ardından Çocuklarımıza atkı ve berelerini
takdim ettik,Pasta ikramından sonra Seyhan
Kültür Merkezinde organize ettiğimiz Tiyatro
etkinliğine katıldık. “Çizmeli Kedi’’ Oyununu izleyen
öğrencilerimiz oldukça keyifli zaman geçirdi.Bu
günü birlikte yaşayan bütün dostlarımıza sonsuz
teşekkürler ederek 19 Aralık’ta Maraşal Çakmak
İlköğretim Okulunda gerçekleştireceğimiz Özel
Eğitim Sınıflarımızın açılışına hepinizi bekleriz’.
Diyerek yakında gerçekleşecek olan aktivitenin de
bilgisini verdi.

TURKEY
Ln. Raziye SÖKMEN

118-U Antakya Orontes Lions Kulübü Başkanı

GAZİPAŞA İLKOKULUN’da
ayakkabısı olmayan
öğrencilere 165 adet çorap
ve bot dağıtıldı.

“Taşköprü Lions Her Yere
Yetişmeye Çalışıyor”
Ln. Nazife ŞENGÜN

118-U Adana Taşköprü Lions Kulübü Başkanı

T

aşköprü Lions Kulübü bu dönem de İki Fidan
projesi kapsamında 13. Geleneksel Fidan dikme
aktivitesini gerçekleştirdi.

TEMA Vakfı ile iş birliği içerisinde yürüttüğü aktivite
300 fidan dikimi ile nihayete erdi ve Taşköprü
Lions Kulübü üyelerinin tamamının TEMA Vakfına
üyesi olması ve desteklerinin artması TEMA Adana
temsilcisi Sayın Halil Akyürek’i mutlu etti.

VALİ UTKU ACUN ORTA
OKULU’nda 50 öğrenciye
okul forması ceket ve yelek
dağıtıldı.

Dönem Başkanı Ln. Nazife ŞENGÜN, “Taşköprü Lions
Kulubünün kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği
aktivitelerinden olan, her yıl TEMA Vakfıyla ortak
gerçekleştirdiğimiz Fidan Dikme aktivitemizi bu yılda
İncirlik İlköğretim okulundan gelen öğrencilerimizle
birlikte 11 Ocak Pazar günü, Vakıf koruluğun da
gerçekleştirdik.Sayın Genel Yönetmenimiz Ln. Zehra
GÜROL’un projelerinden olan “İKİ FİDAN’’ Projesi
adına yakışır şekilde çocuklarımız ile birlikte amacına
ulaşmıştır.Her zaman olduğu gibi bugünde bizleri
yalnız bırakmayan ,bizlere verdikleri desteklerle
daima güç bulduğumuz; Geçen Dönem Genel
Yönetmenimiz Sayın Bülent ŞEN’e Genel Yönetmen
2.Yardımcımız Sayın Ömer Ruhi ERYURT’a 6.Bölge
Başkanımız Sayın Hüseyin EROĞLU’a TEMA Vakfı
Başkanı Sayın Halil AKYÜREK’e İncirlik İlköğretim
Okulu Sınıf Öğretmeni Şebnem ARIKER’e öğrenci,
velilerine ve Taşköprü Lions Kulubü’nün sevgili
üyelerine çok teşekkür ederim...” Diyerek duygularını
dile getirdi.
ŞENGÜN, Şubat ayı içerisin de de Körler Vakfına
bağışlanacak olan gözlük çerçevelerinin teslim
edileceği bilgisini verdi.
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Orda Bir Köy Var… “Yakında…”
“Elmadere Köyü & Lions Omuz Omuza”
Ln. Semih GİRGİN

118-R İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü Başkanı

K

ınık’ın madencilikle uğraşan dağ köylerinden biri… Onu farklı yapan, durumunu farklı kılan köyün yaşadığı
acı değil sadece. Şehre bu kadar yakın, medeniyetin içinde küskün uzak duruşu…

Elmadere inişli çıkışlı bir dağ yolunun sonunda ulaştığınız bir Ege köyü… Zorluklar ve imkânsızlıklar
uzaklarda yaşanmıyor bazen. Memleketin batısı da doğusu kadar çetin olabiliyor. Elmadere kökeni çok eskilere
dayanan bir Bektaşi köyü.

Soma’da yaşananların arkasından Türkiye “Elmadere’yi”
keşfetti… Ardı ardına giden ünlüler, devlet büyükleri,
hediyeler, birlikte çekilen fotoğraflar… Ve giderek
azalan ziyaretler… Kaybettikleri 11 can ne ilk
kayıplarıydı madenlerde… Ne de son olacak… Çünkü
orası yaşamını madencilik üzerine kurmak zorunda
bırakılmış bir köy…
Bu proje bir acıya merhem olmak için doğmadı…
Projemizin adı… ELMADERE KÖYÜ İLE DAYANIŞMA
PROJESİ “LIONS 118-R 1. KESİM KULÜPLERİ ORTAK
PROJESİ”
Projemizin farkı sürdürülebilir ve insan yaşamına
dokunur olması… Ve hepimize ait olması…
Lions Elmadere ’ye hizmet götürüyor. Sevgi götürüyor…
Umut götürüyor… Yaşamlarının zorluklarına kalıcı

çözümler için projeler ve birliktelik duygusu götürüyor.
İlk girdiğimizde köyde karşılanmamız saygılı ancak
mesafeliydi. Elmadere halkı verilen vaatlerden ve
hediyelerden yorulmuş… Tüm bunların göstermelik
halinden rahatsızlık duyar haldeydi.
Aramızda bugün oluşmuş olan “güven” ve “birlik” bu
duyguların üzerine inşa edildi…
118-R 1. Kesim’e ait 14 kulüp ve üyeleri Elmadere’yi
kardeş olarak kabul ettiler ve sahiplendiler.
Her kulübün akraba aileleri oldu… Bir telefon
mesafedeyiz her an… Hastalıkta, sıkıntı da… Bir hal
çaresine ne zaman ihtiyaç duyulursa…
Sadece biz onları sahiplenmedik. Onlarda bizi
sahiplendiler… Her ziyaretimize sofralar kuruyorlar.
Çocuklar köyün girişinde sevinçle bekliyorlar…
Hediyeler, yardımlar yaşama anlık dokunuşlardır.
Faydaları çoktur ama bazen çözümün kendisi
değillerdir. Biz bu projeye böyle baktık. Elmadere’yi
bu tarz projelerin tüm Türkiye genelinde yapılması için
pilot olarak seçtik. Büyük şehrin olanaklarının küçük
yaşam yerlerinin sosyal sıkıntılarına dokunmasının
Türkiye için kazanç olacağına inanıyoruz.
Şehir ve köy arasındaki bağlar, ekonominin temelini
sağlamlaştırır. Köyün üreticiliği ile şehrin teknolojisini
birleştirmek, Dünya üzerinde giderek yok olan doğal
beslenme, tarım ve hayvancılık yapılabilmesi ve doğanın
korunması için birebir çözümdür…
Elmadere bugün kendileriyle birlikte oluşturulmuş
projeleriyle, İzmir Büyük Şehir Belediye’si destekleriyle
adımlar atmaya hazır…
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çalışmalarımıza başladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi
ile sürdürülen “Su şebeke Renovasyonu” tamamlanmak
üzere. Ana - çocuk sağlığı eğitimi ve Psiko-sosyal eğitim
için toplantılar ve çalışmalar düzenlenmeye başladı.

Öncelikle köyün üst mahallelerinin yıllardır süren “İçme
suyu” problemi çözüme kavuşturuldu…

Projede yer alan kulüplerimiz ve proje yöneticileri;

Sırada Kooperatif kurulması ve köyde köyün yapısına
uygun hayvancılık ve gıda üretimi yapılması var.

Ln. Semra Lale İzmir Mimar Sinan Lions Kulübü Başkanı

Lions önderliğinde Köy kendi kooperatifini kuruyor.
Bizler destek ve yol göstericiyiz.

Ln. Feyza Karaosmanoğlu İzmir Urla 2000 Lions Kulübü Başkanı

Ve en büyük amacımız köyde dış yaşamdan uzak,
kaderlerini madende çalışmak ve küçük yaşta akraba
evliliği yapmak olarak görerek yetişen çocuklara ve
gençlere yeni yaşam algısı kazandırmak. Bunun için
gereken destek öncelikle köyün kadınlarına verilecek.
Ve çocukların eğitimlerine devam etmesi için gereken
koşulların sağlanması için çalışmalar yapılacak.
Ancak en önemli çalışma elbette ki köyün yeni bir
işkolu kazanması için…
Bu köyün kaderini “madencilik” olmaktan çıkaracak…
Projemizin amacı; Eğitim alanında köy öğrencilerinin
doğru yönlendirilmesi… Köyün ekonomisi, sosyal
hayatı, hukuki varlığı ve de sağlık altyapısında en
azından dönem sonumuza kadar sürdürülebilir projelere
adım atmak ve de kulüplerin gelecek dönemlerinde de
sürdürülebilir projelerle Elmadere köyünü en azından şu
an ki halinden daha fazla gelişmesini sağlamak idi.
Ve biz adımlarımızı komitelerimizi hayata geçirerek
attık…
Köyde “Arıcılık Kooperatif” kurulması çalışmalarına
köy muhtarı ve ziraat mühendisi Lion kardeşlerimizin
ortak çalışmalarıyla başladık. Aynı anlayışla köyde
vazgeçilemez olarak madenciliğin bilinçli yapılması
için “Madencilik Meslek Eğitimi” verebilmek için

1. BÖLGE
Ln. Nil Katre Koç İzmir Kahramanlar Lions Kulübü Başkanı
Ln. Ömer Yöntem İzmir Yamanlar Lions Kulübü Başkanı
2. BÖLGE
Ln. Yılay Çeken İzmir Agora Lions Kulübü Başkanı
Ln. Hülya Karabacak İzmir Alsancak Lions Kulübü Başkanı
Ln. Semih Girgin İzmir Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü Başkanı
3. BÖLGE
Ln. Ayşe Uğurlu İzmir Damlacık Lions Kulübü Başkanı
Ln. Saime Ateş İzmir Ege Pasaport Lions Kulübü Başkanı
Ln. Rana Tüzün İzmir Türk Cyber Lions Kulübü Başkanı
4. BÖLGE
Ln. Tülin Adanır İzmir Bostanlı Lions Kulübü Başkanı
Ln. Zekiye Ertürkmez Çezik İzmir Göztepe Lions Kulübü Başkanı
Ln. Abdullah Ömer Tarancı İzmir Mersinli Lions Kulübü Başkanı
Ln. Gülbeniz Yamaner İzmir Teos Lions Kulübü Başkanı
Proje Danışmanları:
Ln. Hayri Tuna Yükselen 1. Kesim Başkanı
Ln. Songül Parlayan 1. Bölge Başkanı
Ln. Mahmut Genç 2. Bölge Başkanı
Ln. Bahriye Erden 3. Bölge Başkanı
Ln. Turgut Bırık 4. Böl ge Başkanı

DİLEĞİMİZ; BU VE BENZERİ PROJELERİN TÜM
STK’LARDA ÖRNEK PROJE OLMASI…
İNANCIMIZ O DUR Kİ;
BİR ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ HALKIN ELELE VERMESİ İLE
MÜMKÜNDÜR.
BİZ 400 LİON ELMADERE’DE Kİ 400 KARDEŞİMİZLE AİLE
OLDUK…
HİZMET VERMEK İÇİN ORADAYIZ…
“SEVGİYLE BAŞARIYA KOŞALIM”
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Ayşegül Aldinç Alzheimer Hasta Konuk Evi’ne
Yardım için Bursa Koza Lions’un Konuğu Oldu…
Ln. Ayşe GÜNEY

118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

Sadece sizden değil; kendi anılarından, yaşamı
boyunca bildiği marifetlerinden, düşlerinden kendi
kimliğinden uzaklaşıyor. İşte burada bulunma
amacımız bu amansız hastalığa farkındalık
yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

L

ions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu
tarafından yaptırılacak Alzheimer Hasta
Konuk Evi ile ilgili çalışmalar devam ederken,
Ayşegül Aldinç de Alzheimer Hasta Konuk Evi’ne
yardım için Koza Lions’un konuğu olarak Bursa’da
sahne aldı.

Güney’in konuşmasından sonra günün anlam ve
önemine ilişkin bir açıklama yapan Lions 118-K
Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Nejat Yahya
da, Lion’ların yine geniş bir aile olduklarını ispat
ettiklerini dile getirerek, “Nilüfer Belediyesi ile
ortaklaşa başlattığımız Alzheimer Hasta Konuk
Evi projesi, bizler için büyük önem arz ediyor. Bu
sene gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyalarının
çoğunu Alzheimer projesine kaynak oluşturmak
amacıyla hayata geçiriyoruz. Koza Lions
Kulübü’ne de gelir getirici etkinlikler düzenlediği
için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Koza Lions Kulübü tarafından organize
edilen Ayşegül Aldinç konseri 29 Kasım Cumartesi
akşamı Çelik Palas Oteli’nde gerçekleştirildi.
Asrımızın en çaresiz rahatsızlıklarından birisi
olarak tanımlanan Alzheimer Hastalığı’na
yakalananlar ile yakınlarına bir nebze de olsa
yardımda bulunmak amacıyla Lions 118-K
Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından çok
anlamlı bir proje başlatıldığını belirten Koza Lions
Kulübü 2014-2015 hizmet dönemi başkanı Ayşe
Güney, “118-K olarak yine elele verip bir başarıya
daha imza atalım dedik. Ortak Projemiz olan Lions
Alzheimer Hasta Konuk Evi, 3 yılda tamamlanması
planlanan bu projeye katkı sağlamak, gelir
getirmek amacıyla, dönemin ilk aktivitesi için
Ayşegül Aldinç’i Bursa’da ağırladık. Konserden
elde edilen geliri de Lions Alzheimer Hasta Konuk
Ev’’nin yapımına aktaracağız” dedi.
Bursa Koza Lions Kulübü olarak amaçlarının
öncelikle alzheimer konusunda farkındalık
oluşturmak olduğunun altını çizen Güney,
alzheimer ile ilgili bilgiler paylaştığı konuşmasında,
“Alzheimer kurbanının yaşamını ağır ağır
tüketiyor. Alzheimer pençesindeki yakınınız
her defasında sizden biraz daha uzaklaşıyor.
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Alzheimer Hasta Konuk Evi’ne yardım için Koza
Lions’un konuğu olarak Bursa’da sahne alan
Ayşegül Aldinç de seslendirdiği birbirinden güzel
eserlerle geceye katılanlara güzel anlar yaşatırken,
“Ben Alzheimer hastalığından babasını kaybetmiş
bir ailenin tek çocuğuyum. Dolayısıyla bu konuda
çok fazla hassasım. Bu gecenin anlamına binayen
yapılacak olan bakım evi benim için çok anlamlı.
Çorbada bir parça tuzum olduğu için ve bu
gecenin hep birlikte toplanmamıza neden olduğu
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Size de
böyle ulvi bir görevi üstlendiğiniz için teşekkür
ediyorum” dedi.

TURKEY

Türkiye’de İlk Olma
Özelliği Taşıyan Örnek
Proje…

Balat Lions Cezaevi’nde Yaşayan
Çocukları Unutmadı…

Renkli Kalemler Makyaj
Atölyesi…
Ln. Serpil SAL

118-K Bursa Horizon Lions Kulübü Başkanı

Ln. Oral ÖZEKEN

118-K Bursa Balat Lions Kulübü Başkanı

H

orizons Lions Kulübü, geliri yükseköğrenime
yeni başlamış öğrenciler için burs olarak
değerlendirilecek ‘Renkli Kalemler Makyaj
Atölyesi’ temalı anlamlı bir etkinliğe imza attı.

B

alat Lions Kulübü, geliri cezaevinde doğup
büyüyen çocuklara yardım olarak aktarılacak
yılbaşı kutlama organizasyonu düzenledi.
Türkiye’de ilk defa bir cezaevine Balat Lions
Kulübü ve Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler
Derneği işbirliğiyle bisiklet hediye edilirken,
cezaevine yaptırılacak oyun odası için de
çalışmalara başlandı.
Kükürtlü Şey Pub’da gerçekleştirilen
organizasyonda Balat Lions Kulübü Başkanı Oral
Özeken ve yönetiminin yanı sıra 118-K Yönetim
Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları ve üyeleri yer
aldı.
Geceye katılım sağlayan Lion’lar bilgisayardan
televizyona, bilgisayar oyunlarından bisiklete
kadar birçok eşyayı, cezaevine yaptırılacak odada
kullanılmak üzere bağışladılar.
Organizasyonun anlam ve önemine ilişkin
açıklamada bulunan Balat Lions Başkanı Oral
Özeken, geceye gösterilen ilgiden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, cezaevine yaptırılacak
oyun odası için bağışta bulunan ve geceye
katılarak katkı koyan herkese teşekkür etti.

Divan Otel Divan Salonu’nda gerçekleştirilen
etkinliğe Horizons Lions Kulübü Başkanı Serpil
Sal ve Horizons Lions Kulübü üyelerinin yanı sıra,
118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları
ve üyeleri katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Horizons
Lions Kulübü Başkanı Serpil Sal, yoğun
katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Yükseköğrenimde eğitim görmeye gayret eden
genç arkadaşlarımıza maddi ve manevi yardımda
bulunarak, yeni başladıkları hayat yolculuğunda
yol arkadaşı olabilmek adına bu etkinliği
düzenledik” diye konuştu.
Katya Make-Up Salon’un kurucusu uzman
makyöz Selda Üçer, katılımcılara bakım ve
makyajın püf noktalarını anlatarak, kadınların
günlük hayatlarında nasıl makyaj yapacaklarına
dair bilgiler paylaştı. Üçer, makyajın doğru
yapılmasıyla bir kadına mutluluk vereceğinin altını
çizerek, “Makyaj özgüvendir. Doğru makyaj yapıp
özgüveninizle karşınızdakine sunduğunuz izlenim
olumlu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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Kanlı Nigar Tiyatro Oyunu, Alzheimer
Hastaları Yararına izlendi
Bursa Barış Lions Kulübü, Alzheimer Hastaları İçin Sürdürdüğü
Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor…
Ln. Burak YAVAŞ

118-K Bursa Barış Lions Kulübü Başkanı

Burak Yavaş, Lion’ların 2014-2015 hizmet dönemi
içerisindeki tüm etkinliklerini Lions Alzheimer
Hasta Konuk Evi yararına gerçekleştirdiklerine
dikkat çekti. Yavaş, Kanlı Nigar oyununa
gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Lion’lar olarak düzenlediğimiz
etkinliklerle bir nebzede olsa Alzheimer
hastalarına ve yakınlarına fayda sağlamaya
çalışıyoruz. Bizleri bu anlamlı günde yalnız
bırakmayan tüm Lion’lar’a ve yakınlarına teşekkür
ediyorum” dedi.

B

arış Lions Kulübü, geliri Lions Alzheimer
Hasta Konuk Evi’nin bütçesine aktarılmak
üzere anlamlı bir tiyatro etkinliğine imza
attı. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda sergilenen
‘Kanlı Nigar’ oyununda salonu tamamen dolduran
Lion’lar, sergiledikleri bu davranışla birlik ve
beraberliğin en güzel örneğini ortaya koydular.
Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 2014–2015 sezonunda
AVP Sahnesinde Sadık Şendil ’in yazdığı, Ali
Düşenkalkar’ın yönettiği ‘Kanlı Nigar’ adlı
oyununa, Bursa Barış Lions Kulübü ve 118-K
Yönetim Çevresi’ne bağlı kulüp başkanları ile
üyeleri yoğun katılım sağlayarak, Lions Alzheimer
Hasta Konuk Evi bütçesine katkıda bulundular.
Tiyatro sonunda yaptığı konuşmada izleyicilere
hitap eden Bursa Barış Lions Kulübü Başkanı
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Tiyatro sonunda Bursa Barış Lions Kulübü
Başkanı Burak Yavaş, Volkan Çetinkaya’ya kavuk
hediye ederken, 2011-2012 Hizmet Dönemi
Genel Yönetmeni Neşe Yıldırım ise Bursa Devlet
Tiyatrosu Müdiresi Arzu Tan Bayraktutan’a plaket
takdim etti.

TURKEY

Lions Sivil Üst Kurul
Çekirge Lions
Kulübü 36 Yaşında… Üyeleri’ne 2014-2015
Ln. Ali Görkem ALGIN

118-K Bursa Çekirge Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

Dönem Faaliyetleri
Anlatıldı…
118-K Yönetim Çevresi

Ç

ekirge Lions Kulübü üyeleri, 36. Kuruluş Yılı
adına düzenlenen görkemli davette biraraya
gelerek, 36 yıllık hizmet serüvenini gururla
ve coşkuyla kutladılar.
Kervansaray Termal Otel Yeşim Salonu’nda
gerçekleştirilen geceye Bursa Çekirge Lions
Kulübü Başkanı Ali Görkem Algın, kulüp yönetimi
ve kulüp üyeleri katılırken, Çekirge Lions
Kulübü’nün 36 hizmet yılı boyunca görev yapmış
hali hazırda kulüp üyesi olan 12 kurucu üyeden
9’u da gecede yer aldı.
Gecenin anlam ve önemine ilişkin açıklamada
bulunan Bursa Çekirge Lions Kulübü Başkanı Ali
Görkem Algın, geceye gösterilen yoğun ilgiden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “36 yıl
boyunca halk adına hizmet etmiş kulübümüzün
bu dönemki başkanlığını yapmaktan büyük bir
gurur duyuyorum. Çekirge Lions Kulübü olarak,
halkımıza hizmet için çıktığımız bu yolda 36.
yılımızı doldurmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ümit
ediyorum ki, 36 yıldır yanan hizmet ateşimiz yıllar
geçtikçe daha da alevlenecek” dedi.

L

ions Sivil Üst Kurul üyeleri ile biraraya gelen Lions
118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Nejat
Yahya ve yönetimi, 2014-2015 hizmet dönemi
içerisinde gerçekleşen ve önümüzdeki süreçte hayata
geçirilmesi planlanan sosyal sorumluluk projeleri
hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Lions Federasyon Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı
Nejat Yahya, Lions yöneticileri ve Devlet Tiyatro
Sanatçısı Meltem Evcioğlu yer alırken , Sivil Üst Kurul
üyelerinden Uludağ Üniversitesi Konservatuarı Müdürü
Prof. Dr. İsmail Göğüş, Neriman Bale Okulu’nun
kurucusu Neriman Bekiroğlu ve Bursa Devlet
Tiyatrosu Müdiresi Arzu Tan Bayraktutan Lion’ların
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi edindiler.
Toplantıda Alzheimer Hasta Bakım Evi kuruluş
çalışmaları ile birlikte öğrenci bursları, sağlık, çocuk
gelinler, eğitim, trafik, çevre konularında Lions
Kulüplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar masaya yatırıldı.
Lions Alzheimer Hasta Konuk Evi’nin 26 Şubat 2015
tarihinde Lions Uluslararası Başkanı Joe Preston’un da
katılımıyla temelinin atılacağını dile getiren Lions
118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Nejat
Yahya, toplumun bütün kesimlerinden destek alarak
Alzheimer hastalığına Ulusal düzeyde farkındalık
yaratmak adına çalıştıklarının altını çizdi.
Federasyon Ofisi’ndeki toplantının ardından Başkan
Nejat Yahya eşliğinde Onko-Day Lions Hasta Konuk Evi
ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Lions Sivil Üst Kurul
üyeleri, Onko-Day Başkanı Füsun Önen’den merkezin
çalışmaları hakkında bilgi edindiler.
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu’na
gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti
dile getiren Sivil Üst Kurul üyeleri Prof. Dr. İsmail
Göğüş, Neriman Bekiroğlu ve Arzu Tan Bayraktutan,
gelecek süreçte gerçekleşecek faaliyetler için ellerinden
gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.
KASIM - ARALIK 2014
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Atakan Demirseren Yarışması
Atakan Demirseren Bilgi Yarışması yapıldı. Birinciliği Ayasofya Lions Kulübünden Sevgili Elif Eroğlu kazandı. Florya Final
Okulları ev sahipliğinde yapılan yarışmaya 4 Kulüp Katıldı .
Final Okulları ev sahipliğinde gerçekleşen Yarışma Yönetim
Çevremizde uygulanan ilk ve tek olma özelliğini koruyor

3.Kesim'in Açlıkla Mücadele Etkinliği
Aralık ayı Açlıkla Mücadele ayı olarak Uluslarararası tarafından ilan edilmiştir.3. Kesim 6.7. Bölge olarak bölge kulüpleri ve diğer kulüpleri de harekete geçirerek, Çerkezköy
Türk Böbrek Vakfi Kapaklı Diyaliz Merkezinde bulunan 87
yardıma ihtiyacı olan diyaliz hastasına kumanya paketleri
hazırlanmış ve ulaştırılmıştır.
Aktiviteye katılan kulüpler
Akik Lions Kulübü
Ayasofya Lions Kulübü
Bakırköy Lions Kulübü
Cağaloğlu İki Lions Kulübü

Eceler Lions Kulübü
Fatih Lions Kulübü
Fatih Kıztaşı Lions Kulübü
Gülhane Lions Kulübü
Yedikule Lions Kulübü
Yeni Ataköy
Yeşilköy Lİons Kulübü
Yeşilyurt Lions Kulübü
Zeytinburnu Lions Kulübü
 18 Kasım akşamı IPDG Necati Yılmaz Afet Yönetimi konusunda toplantı yapmıştır. Bu konu, Komite Başkanımız Sevket Tanrıverdi'nin girişimleri ile Afet ve korunma önlemleri ile etkin bir
düzeyde devam edecektir.

 19 Kasım Çarşamba Günü Sosyal Sorumluluk Paneli Cevahir Mekik Başkanımız ve Özcan Hakcan
Başkan Liderliğinde sunuldu. Uyuşturucu Konusu Emel Berkay Öğretmenimiz, Tiroid Konusu Dr.
PDG Necati Yılmaz tarafından Kız Meslek Lisesi öğrencilerine verildi.
 20 Kasım günü Yeşilyurt Spor Kulübünde, Avcılar Lions Kulübü ev sahipliğinde Huzur evlerinden
yaşlı konuklarımız ağırlandı. Sevgili Mine Özer Başkanımızın Liderliğinde gerçekleşen yemekli
toplantıya Vali Muavini katıldı. Öğrenciler yaşlı konuklarımızın mutluluğu için beraber oldular. Çok
güzel ve anlamlı bir gün yaşama fırsatı verildi.
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Gelis Ve Telges
Bildiğiniz gibi 1-4 Lion yasında olan Lion’lar için GELİS, 4 yaş üzerinde olanlar için TELGES programlarımız
başladı ve ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Bu programlarımızın 2. Buluşması 10 Ocak 2015 Cumartesi günü
saat 10.00-17.30 arasında Taksim Elite World Otel’de yapılacaktır. TELGES Eğitim Programı Yönetim Çevremiz Akademi Eğitmenleri tarafından hazırlanarak verilmeğe başlanmıştır.

Değerli Dostlarım, Lions Ailemiz Bir yılı daha eskiterek.. geride bırakarak Yepyeni bir yıla ulaşma umudu
içimizde bahar tomurcukları gibi açıyor. Yeni Yılın pırıltılar içinde yaklaşması tüm
dünyaya mutluluk şaçıyor..Sanki var olan kaygılar, dertler, kavga, şiddet, haksızlıkların yerini güzellikler, esenlikler, iyilikler, hak temelli yaşam anlayışı alacak ...Bir
daha acı veren hiçbir şey yaşanmayacak. Sevgi dolacak kalpler. Yaşam böyle bir
şey işte! Yeni bir yaş...Yeni bir yıl ve yeni olan her şey mutlu ediyor insanı. Çocuklar gibi neşe doluyoruz. Böyle olmasa dayanmak imkansız olurdu. Umut olmasa
gelecek olur muydu? Bir de yaşam boyu kazandığımız deneyimler, birikim, elimizi
tutan, güven veren yakınlarımız ve dostlarımız var. Büyük bir aileyiz.... Birlikte başardığımız her şeyi. Bu kocaman dünyada yalnız olmadığımızı, yaklaşan yeni yılı ve
aşamaları kutlama şansı bulmak bize benzersiz bir keyif ve kıvanç veriyor. Torunlarımızı. Bebeklerimizi ..evlatlarımızı ..canlarımızı ve birbirimizi kucaklamak ..Güzel ,adil, sağlıklı bir dünyada yaşamaları için
gençleri iyi yetiştirmek ,yeterli becerilerle güçlü olmalarını sağlamak. Akıl ve Bilim yolunda .sağlam ve
dürüst bireyler olarak Topluma..Ülkemize.. Dünyamıza kazandırmak. Çaresizliği aşıp ,çözümler üretmek.
Daha az şanslıya yaşamı yaşanır hale getirmek. Bunları tek başına değil, birlikte yapmaya hazır olmak.
BİTMEYEN BİR YARIŞIN İÇİNDEYİZ. Sanırım hepimiz 2015 yılını böyle karşılıyoruz. İçten Dileklerimiz gözlerimizin pırıltılarında yansıyor. Pastamızı keserken güzel duygularla kucaklaştık. Hepinize verdiğiniz içten
emeklere teşekkür ediyorum. Varlığınız ,candan beraberliğiniz Yeni Yılda bize güç verecek.. Birbirimize
sarılarak başaracağız.
Pedagog A.Şima Sunder118 E Lions Yönetim Çevresi2014-15 Dönem Genel Yönetmeni
Dumlupınar Okuluna Destek: Mardin de Okul Kitaplığına yaptığımız destek üzerine Okul Müdürü Serdal
Hoca şöyle teşekkür etti: ”Taş şehrin sıcak insanlarından kucak dolusu selamlar; Sayenizde çok güzel bir
hafta sonu yaşadık ve hayallerimizdeki kütüphanemize kavuştuk. Sonsuz teşekkürler. Bugünde Atkı ve Bereleri öğrencilerimize dağıttık mutlulukları görülmeye değerdi.”
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Bolluca'da Ağaç Dikimi "Bir Ağaç Bin Yaşam"
İstanbul Ayasofya Lions Kulübü; 118-E Yönetim
Çevresi bünyesinde hizmet yarışına katılırken,
hizmetlerden payımıza düşen mutluluğu tadabilmek adına; Genel Yönetmenimiz Sayın Şima
SUNDER'in ve 3. Kesim Başkanımız Sayın Birsen
Levi'nin 2014-15 dönem hedeflerinden birisi
olan Doğa Dostu Lions - Bir Ağaç, Bin Yaşam
projesine destek vermek amacı ile 13 Kasım
2014 tarihinde Bir Ağaç, Bin Yaşam Komite Başkanımız Emel Yurdakul'un destekleriyle Bolluca
Çocuk Köyü'nde fidan dikimi etkinliği organize
etmiştir. 97 güzel yüzlü yavrumuza her bir fidanın üzerine isimlerinin yazılı olduğu plakalar
asılarak emanet edilen fidanların yanıtı; artık
onların gözlerindeki umut ışıkları, yüreklerindeki
sevinçler, o küçük ellerin toprakla birleşen ve
"artık benim de bir dikili ağacım var" idi. Biz
Lionlara bu duyguyu aktararak hizmet edebilmenin hazzını yaşattılar.

TOHUM OTİZM
VAKFI OKULU
KERMESİ ETKİNLİĞİ
Akik Lions Kulübü olarak
Zeytinburnu Lions Kulübü ile birlikte 25-26-27 Aralık 2014'te Tohum
Otizm Vakfı Okulu'nda Yeni Yıl Kermesi düzenledik. 3 gün süren bu kermesten elde edilen
gelirin tamamı okul bünyesindeki çocukların
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okul idaresine
teslim edildi
Kermes tanıtımı için, okul girişine pankart yapıldı; el ilanları hazırlanıp Şişli esnafının dükkan
vitrinlerine asıldı. Ayrıca Turkcell aracılığı ile
Şişli'de oturan herkese SMS yollandı.
Malzeme teminine yönelik olarak Sırma firmasından içecek sponsorluğu sağlandı. Masa,
sandalye ve şemsiye Şişli Belediyesinden temin
edildi
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3 Aralık Dünya Engelililer Günü
Yeşilköy İş Okulu, zihinsel engelli öğrencilere eğitim
vererek ileride kendi yaşamlarını idame ettirecek beceriler kazandırmayı amaçlayan MEB'ye bağlı bir okul
olup 400 öğrenciye 70 öğretmeni ile hizmet vermektedir. Akik Lions Kulübü bu sene pilot okulu olan bu
okula 24 Kasım Öğretmenler Gününde yaptığı ziyaret
sırasında öğrencilerin çalıştıkları atölyeleri gezdi. Dışarıdan aldıkları siparişleri öğrencilere yaptırarak onlara
iş edindirmeyi amaçladıklarını öğrenip küçük kulüp
bayraklarının siparişlerini onlara verdi.
Ayrıca çocukları motive etmek amacı ile bir yarışma
düzenlenmesine ve 4 atölye öğrencileri arasında
(resim, elişi, müzik ve tasarım atölyeleri) düzenlenecek yarışma sonuçlarına göre her branşta 1. – 2. –
3.lük ve ikişer mansiyon verilmesine karar verildi. Madalyalar hazırlandı ve madalya töreni 3 Aralık Dünya
Engelliler Gününde yapıldı.

Hizmet Lideri
.AVCILAR LİONS Kulübünün Değerli üyesi ve Sosyal
destek Komite Başkanı Sn Mine ÖZER Kasım Ayı
Hizmet Lideri seçilmiştir.
AKTİVİTESİ : Beş huzur evinden getirilen 373 yaşlı
ve Üsküp güneşli ilk okulu Öğretmen ve öğrencilerinden bir gurubun da katıldığı öğle yemeği Yeşilyurt Spor kulübünde verilmiştir. Vali yardımcısı sn
Osman ATEŞ ve muhtar ile pek çok Lion ve Lion
dostu bu yemeğe katılmıştır. Bu Aktivitenin tamamına Sn Mine ÖZER sponsor olmuştur

TURKEY
118 E Haberleri

Barış Posteri

İlkyardım ve Korunma Seferberliği Komite
Başkanımızın desteği ve Intercontinental Lions Kulübü projesi olan, “İLKYARDIM
& ACİL TIP “ 10/12/2014 tarihinde konuk
konuşmacı Dr. ÖZGÜR CEVRİM 'in
verdği eğitim ve sunumuyla gerçekleşti. İkinci

etkinlik ise 24 ocak 2015 cumartesi günü saat 10:30 Lions Merkezde yapılacaktır. Bu eğitim sonunda katılımcılara RİSKMED kurumundan sertifika verilecektir.

2014 Yılı Barış Posteri Yarışmamıza katılan Kulüplerimizin desteklediği öğrencilerimiz ve aileleri 22 Kasım
2014 Cumartesi günü-MEF Okullarında konuk edilerek ,katılan Öğrenciler , kendileri için hazırlanan SANAT ATÖLYELERİNDE Poster Afiş Çalışmalarını gün
boyunca tamamladılar.

LİONS TANITIM GÜNLERİ

CAROUSEL de Lions 118 e kulüpleri ve Lions Vakıfları işbirliği ile Lions Tanıtımı yapıldı.
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118-Y Lions Kulübüleri Etkinlikleri
BAŞKANLAR KİŞİSEL GELİŞİM KAMPI
Başkanlar arasındaki arkadaşlık ilişkilerini
geliştirmesinin yanı sıra, sosyal medyanın önemi
ve kullanımı eğitimi ile… Aniden gelişebilen
çeşitli olaylar karşısında ki davranış ve becerileri
geliştiren paylaşımlar dizisi ile farklı ve yoğun
2 Gün yaşandı. Kampın Bitiminde bütün
başkanlarımız çok faydalı bir eğitim olduğu
konusunda fikir birliğine sahiptiler.

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

Kulüplerimizin yoğun desteği, KADIKÖY
Belediyesi ve KIZILAY İşbirliği ile Kadıköy İskele
meydanında düzenlediğimiz etkinliğe Kan ve
Organ Bağışına yönelik broşürler dağıtıldı…
doğal afet ile ilgili bilinçlendirme çalışması pratik
olarak gerçekleştirildi. Halkımızın yoğun ilgisi
hepimizi ümitlendirdi.

FENERBAHÇE LİONS KULÜBÜ
ATAMIZIN YOLUNDA…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
çerçevesinde Kadıköy meydanında yapılan resmi
törenin ardından, Yönetim çevresi merkezimizde
bir resepsiyon düzenledik. Bu resepsiyona
başta Kadıköy Belediye Başkanımız Sn. Aykurt
NUHOĞLU Olmak üzere mahalli yöneticiler ve
Lion dostlarımız konukları ile katıldılar.
Ertesi gün Bağdat Caddesinde geleneksel hale
gelen yürüyüş kortejinde Leo larımız ve Lion
arkadaşlarımızla beraberdik.
10 Kasım Çerçevesinde LİONS KOROMUZ
ATAMIZIN SEVDİĞİ şarkıları seslendirdi.

Bilinç oluşturma ve geliştirme çalışmalarından
birisi olarak ATIK PİL KUTUSU Dağıtımı
gerçekleştirmiştir. Bu aktivite dönem boyunca
devam ettirilecektir.

ABİDE, BEYLERBEYİ, KUZGUNCUK
ve VANİKÖY LİONS Kulüpleri Olarak

16.12.2014 tarihinde Semiha Şakir Huzurevini
ziyaret ederek orada yaşamını sürdüren huzurevi
sakinleriyle beraber yeni yıl kutlaması yapmışlar
ve huzurevine ihtiyaçları doğrultusunda bağışlarda
bulunmuşlardır.
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Kıbrıs Etkinlikleri

KALAMIŞ KÖRFEZ LİONS KULÜBÜ

Çeşitli okullarda doğal afetler ve madde bağımlılığı
ile ilgili olarak çeşitli bilinçlendirme çalışmaları
yapmaktadır.
Lions Engelliler iş okulumuzda yapılan tarama ile

KKTC Eski Meclis Başkanı Sn.Hakkı ATUN’a
KIBRIS’ta Lions hareketinin oluşması ve gelişmesi
doğrultusunda gösterdiği yoğun çalışmalar
için kendisine Melvin Jones dostluğu plaketi
sunulmuştur.

görme problemi olan 9 çocuğumuz tespit edilmiş
ve göz vakfı hastanemize götürülerek sonuca
ulaştırılmıştır.

DİABET ETKİNLİĞİ…

Kulüplerimizin ortak çalışması sonucunda,
Diabet’e ilgi çekmek için bir yürüyüş düzenlenmiş
ve çeşitki tarama ile bilinçlendirme çalışmaları
yapılmıştır.

KELEBEK KADIN PROJESİ

Kadına uygulanan şiddeti toplumun gündeminde
tutmak ve kadınlarımızı bilinçlendirmeye yönelik
çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan
çalışmalar ile 500 kadına ulaştık.

ETHEMEFENDİ LİONS KULÜBÜMÜZ

İkiz kulüpleri Girne Akdeniz ile sos çocuk köyüne
katkı sunmuş diğer ikiz kulübü Girne Özgür
Ada Lions Kulübü ile beraber Kıbrıs Engelliler
Federasyonuna çeşitli katkılar sunmuşlardır.

45

