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Mart - Nisan 2014 İki ayda bir yayınlanır.

Sayın Lion’lar / Sevgili Leo’lar
Değerli Okuyucular,
Lion Dergisinin Mart – Nisan sayısı ile
yine birlikteyiz.
Editör’lükte 2. yıllımı doldurmak
üzereyim, ilk kez aktivite fazlalığından
bazı kulüplerimizin birden fazla olan
aktivitelerini indirgemeye çalıştım.
M. Hüsamettin OCAK
Bu beni hem mutlu etti, hem üzdü.
Editör (PDG)
2 yıldan beri devam ettirdiğimiz 48
sayfa politikamızı aşmamaya özen
gösterdik. Bazen dolduramadık doldurmak için mücadele ettik, bu
sayıda da haberleri 48 sayfaya sığdıramadık. Fakat hepsi birbirinden
değerli olan çalışmaları kulüp Başkanlarım müsaade ederse MayısHaziran sayısında mutlaka yayınlayacağız.
Değerli Lion’lar, Dönem dönem dolaylı yollardan şikayetler geliyor.
Bizim Yönetim Çevresinin veya bizim kulübümüzün haberleri dergide
yayınlanmıyor diye, bize bu şikayetleri iletenler Lions’ta çok üst
düzeydeki görevlerde olan insanlar oldukları için doğruluğuna %100
eminim. Editör ve yayın kurulu olarak hiçbir yönetim çevresinin veya
kulübün karşısında değiliz her hangi bir husumetimizde yoktur.
Kulüplerimizin yapmış oldukları aktivitelerin resim ve yazıları yayın
kurallarına uygun olduğu sürece (ki uygun olmasa ilgili kişi ile mutlaka
iletişime geçilir) büyük bir gurur ve onur ile yayınlarız. Neticede
bizlerin de mensubu olduğu büyük bir Sivil Toplum Kuruluşunun
hizmetlerini, takdirlerini ve kulüp haberlerini duyurmak bizlere gurur
verir. Unutulmaması gereken tek şey Editör ve yayın kurullu üyeleri
muhabir değildir. Sık sık yayınladığımız ve duyurduğumuz üzere
yayın kurallarına uygun olarak yapmış olduğunuz çalışmaları bizlere
süresi içerisinde bildirin, sizlerden bize bilgi gelmez ise elimiz kolumuz
bağlı yapacak hiçbir şeyimiz yoktur.
Sevgili okuyucular,
Şuanda elinizde bulunan bu sayıda da yine her zaman olduğu gibi
kulüplerimizin gururla okuyacağınız aktiviteleri ve hizmetlerini ağırlıklı
olarak bulacaksınız, Uluslararası Başkanımızın mesajlarını, LICF’in yıllık
faaliyet raporunu, Genel Yönetmenler Konseyimizin Mart ayında aldığı
kararları, şiir, sanat ve bilinçlendirme sayfalarımızı beğeni ve ilgi ile
inceleyeceğinizi düşünüyorum.
Her zaman olduğu gibi emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.
Bir daha ki sayıda görüşmek üzere…
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Barry J. Palmer

Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG

Uluslararası Başkan

H

ayatımı ev satarak kazandım. Başarılı
olabilmek için elinizde olan her şeyi kullanmak
zorundasınız. Özellikle gazete reklamları
alıcıların ilgisini çekmemde yardımcı oldu. Bu o
zamandı. Bugün, bildiğiniz gibi, internet emlak
sektörü için çok önemli. Asıl nokta çağa uyum
sağlamak ya da çürüyüp gitmek.

Aksine 2014 yılında, Lion’ları teşvik etmek ve bu
sayede üye özellikle genç üye kazanmak, etkinliklere
daha fazla insan çekmek ve kulüp moralini,
iletişimi ve katılımı geliştirmek için dahi olmanız
gerekmiyor. Siz aslında sadece sayfa xx e çevirip 25
basit adımla sosyal medyayı nasıl en etkili şekilde
kullanabileceğinizi keşfedebilirsiniz.

Elbette Lions kulüpleri bir ürün satmıyor. Ama
kendimizi anlayış, görünürlük ve geçerlilik
alanlarında pazarlamak zorundayız. Lion’lar
modaya uygun olmak zorunda değil. Ama internet,
Facebook, Twitter ve bunlar gibi platformlarda
kendimizi göstermeliyiz.

Kendimi sosyal medyaya dönüştürüyorum. Uzun
yıllardır bu yeşil dünya üzerindeyim ve işleri yapmak
için kendi yollarımı yeniden öğrenmeliyim. Artık
ULKB web sitesi için blog yazıyorum, Facebook
sayfamda fotoğraf paylaşıyorum ve YouTube
üzerinden neşeli ve bilgilendirici Lion videoları
izliyorum, tabi Türkiye’de bu biraz zor oluyor.
Zamana uyum göstermiş bir Barry hayal ediyorum.
Hayallerinizi Takip Edin. Gökyüzüne ulaşın,
Siberuzay boyunca yol alın. Geziden hoşlanacaksınız
ve kulübünüz bir yıldız gibi parlayacak.

Bazen en akıllı, en yetkin insanlar esnek olamadıkları
ve adapte olamadıkları için sürünün gerisinde
kalabilir. “Bence dünya pazarında belki de 5
bilgisayara yer vardır.” Thomas Watson, IBM
başkanı 1943. “Aktörleri kim dinlemek ister ki?”
H.M Warner, Warner Brothers 1927. “Onların tınısını
beğenmiyoruz ve gitarlarıyla yaptıkları müziğinde
modası geçti.” Decca Recording Co. Beatles’ı
reddederken 1962.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan
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Tarih Gösteriyor ki
Kendimize Hak Ettiğimiz
Değeri Vermiyoruz...
Barry J. Palmer
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Uluslararası Başkan

R

oger Bannister, 25 yaşında henüz tanınmamış
bir tıp öğrencisi iken, 1954 yılında İngiltere’de
bir mili 4 dakikanın altında koşarak tarih
yazdı. Atletler yıllardır 4 dakikalık sınırı aşmaya
çalışıyorlardı. Bazı gözlemciler böyle bir
temponun imkansız olduğunu savundular. Onlara
göre en fazla bu kadar hızlı olunabilirdi. Banister 4
dakikanın yarım saniye altında bir sürede koşuyu
tamamladığında seyirciler arasında neredeyse bir
kıyamet patlak verdi.

çalışan Lions ve GAVI Alliance için özellikle geçerli.
Ayrıca ölenlerin çoğunun 5 yaşının altında olması da
son derece üzücü bir durum. Yaşadığımız gerçeklik
bu ama artık böyle olmayacak. Daha hızlanacağız,
ipi göğüsleyeceğiz, çocukların ve büyüklerin
gereksiz yere ölmelerini engelleyeceğiz.

Beklenmedik şey olmuştu. Hatta daha da şaşırtıcısı
beş yıl içinde, 100’den fazla insanın da bunu
başarmış olmasıydı. Günümüzde neredeyse rutin
olarak yapılıyor.

Lion’lara hayallerini takip etmelerini söylüyorum,
tıpkı Bannister’ın yaptığı gibi. Tıpkı her iyi insan
ve grubun yaptığı gibi. Lion’lar muhteşemler, ve
belki de gerçekleştirdiğimiz en önemli hizmet
LCIF vasıtası ile kızamığa karşı savaşmamız.
Hizmetlerimiz LCIF sayesinde katlanarak
yayılıyor. Vakfımız, kaynaklarımızı nasıl bir araya
getirdiğimizin ve yönlendirdiğimizin göstergesi.

İmkansız olduğuna inandığımız şeyler aslında
çoğunlukla oldukça yapılabilir şeyler oluyor.
Bu durum Lions için de geçerli. Her zaman da
böyleydi. Yılda 160,000 kişinin ölümüne neden olan
kızamıktan milyonlarca çocuğu korumak için birlikte

Lütfen LCIF’i desteklemeye devam edin. Kendi
toplumumuza yaptığınız hizmetler paha biçilemez.
LCIF’e verdiğiniz destek Lions’a yepyeni imkanlar
sağlıyor. Büyük düşünelim, yıldızlara uzanalım ve
kızamığın sonunu getirelim.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan
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LCIF Yıllık Faaliyet Raporu
Allie Stryker / Çeviri: Faruk Birsen 118-U / 1. Kesim Başkanı

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF) Başkanı
olarak, vakfımızın 2012-2013 çalışma dönemi
muhteşem başarılarını sizlerle paylaşmaktan sevinç
duyarım. LCIF’in kurulduğu 1968 yılından bu yana
Vakfımızın ve Lion’ların etkisinden sürekli artan bir
gurur duyuyorum. Bağışlarınız herşeyi mümkün
kılıyor.
Ayrıca bağış ve hibe kayıtlarımızın şeffaflığından da
gurur duyuyorum. Beraberce göznurunu koruyoruz,
gençleri destekliyoruz, insani ihtiyaçları karşılıyoruz,
engelli insanlara yardımcı oluyoruz ve felaketlerin
ardından ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz. Bu faaliyet
raporu ile hayatları değiştirmek için beraberce neler
yaptığımızı göreceksiniz.
Geçirdiği başarılı başkanlık döneminden dolayı
Geçmiş Dönem Uluslararası Başkanımız Wing-Kun
Tam’ı tebrik ediyorum. Lion’lar insani ve sosyal
hizmetlerine devam ettikleri sürece LCIF onlara
hizmetlerinde destek olmak üzere hazır olacaktır.
Yaklaşan Toronto Konvansiyonunda, başarılarımızı
sizlerle çok daha fazla paylaşmak dileği ile.

Wayne A. Madden
LCIF Başkanı, Geçen Dönem Uluslararası Başkanı

Ben LCIF Başkanı iken vakfımıza olan desteğinize
şahit olma onurunu yaşadım. Felaketlerin
yıkımından sonra, Çocuklara Göznuru ve diğer
ortak çalışmalarımızda, geçlere destek olmak üzere
Lions Quest programının okullarda uygulamasında,
Gates vakfı ile birlikte kızamığın önlenmesinde ve
daha pek çok yerde vardınız. LCIF’e olan inancınıza
teşekkürler. Geriye kalan ömrüm boyunca LCIF’e
inanmaya ve destek olmaya söz veriyorum. Umarım
siz de bana eşlik edersiniz.
Wing-Kun Tam,
Geçmiş Dönem Uluslararası Başkan, 2012-13 LCIF Başkanı

Öne Çıkan Altı LCIF Öyküsü

1. Görme Bozukluğu ile Yaşama Devam Etmek

Filipinli Edgardo ve Luningning Dela Cruz,
oğulları Ervin’in körlüğe doğru giden hastalığını
öğrendiklerinde yıkıldılar. Yaşıtları okula giderken
Ervin sekiz yıl boyunca evde izole kaldı. Fakat
2013 Martında bir eğitim uzmanı Ervin’e uygun hale

Filipinli görme engelli Ervin, babası ile birlikte
beyaz bastonunu deniyor.

getirilmiş sınıfında tekrar okula başlaması için onları
ikna etti. Ervin okula giderken ailesi de oğullarını daha
iyi anlamaları ve eğitimine destek olabilmeleri için
çalıştaylara katıldılar. Sadece üç ay içerisinde diğer
çocuklarla beraber öğrenmeyi, babasının ce beyaz
bastonunun yardımı ile dışarda dolaşmayı başardı.
Filipinlerdeki görme engelli çocukların sadece yüzde
beşi okula gitme şansına sahip olabiliyor. LCIF ve
SightFirst, Perkins ile birlikte Ervin gibi çocukların
okula gitme şansı yakalamaları için çalıştılar.
SightFirst fonları ile öğretmenlerin eğitimi, sınıfların
donatılması, az gören tedavisi ve Ervin’in bölgesinde
aile destek grupları oluşturuldu. Perkins, Görme
Engelli Çocukların Ailelerinin Avukatları Grubu ve
MD301 Lion’ları Filipinlerdeki en büyük ada Luzon’da
okula giden görme engelli çocukların sayısını %20
artırdılar.

2. Çocuklara Göznuru (Sight for Kids)

Programında 10 Yıl
Dünya üzerindeki milyonlarcası gibi Bangkok’lu
Yodying Lee de görme engelli idi. 7 yaşında iken
ilk göz taramasını Sight for Kids ile yaşadı ve
görmesinde çok ciddi bir sorun tespit edildi. LCIF ve
Johnson & Johnson ortak programı olan Sight for
Kids programı ile Taylanda bir hastanede ameliyat
oldu ve tedavi gördü. Bugün 15 yaşında bir lise
öğrencisi ve kendine güveni her geçen gün artan
arzulu bir yüzücü.
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evlerin, işyerlerinin, okulların ve hastanelerin
yıkılmasına yol açan bir tahribat yarattı. LCIF
kurtarma ve iyileştirme çalışmaları için çok çabuk
olarak 700.000 dolarlık fon sağladı. Oklahoma
Lion’ları afet bölgelerine yiyecek, su ve ilaç taşıdılar.
Lion’lara ait bir mobil sağlık ünitesi en çok ihtiyaç
duyulan bölgelere yardım götürdü. Lion’lar enkazın
toplanmasına da yardım ettiler.
LCIF acil yardım programı ve afet iyileştirme fonları,
afet sonrası anında müdahalede bulunan Lion’lara
ve partnerlerine destek sağladı. Anında müdahele
ve iyileştirme çalışmalarının bitiminden çok sonras
bile Lion’lar toplumlarının ihtiyaçlarına cevap
aramaya devam ettiler.

4. Özel Olimpiyat Atletleri için Görme ve Daha
Lions sayesinde görmesini kazanan Yodying
Lee (solda) öyküsünü anlatıyor.

Yogying, 2012 yılında 10. Yılını kutlayan Sight for
Kids programından yararlanan 17 milyon çocuktan
sadece biri. Program tüm Asya kıtasında göz
sağlığı eğitimini, okullarda göz taramasını ve imkanı
olmayan çocuklar için profesyonel göz tedavisini
kapsıyor.

Fazlası
12 yıldan fazla süredir Lion’lar dünya çapında Özel
Olimpiyat sporcularına göz taraması ve gözlük
sağlanması LCIF-Özel Olimpiyatlar Gözlerin Açılımı
Programını yürütüyor. 2013 Temmuz’unda Özel
Olimpiyatlar komitesi ile olan anlaşmasını uzattı.
Bu sayede zihinsel engelli bireylere yönelik sağlık
hizmetleri, ailelere yönelik destek artacak.

Johnson & Johnson da küresel eğitim bölümü
başkanı Ian Davies dediği gibi; “Bu ortaklık
sayesinde 10 yıldan fazladır LCIF ile çalışma
ayrıcalığını yaşadık. Biz destek sağlarken
kendilerini bu işe adayan gönüllü Lions Kulüp
üyeleri sayesinde bu program başarılı oldu.”

3. Oklahoma’da Parçaları Bir araya Getirmek

Mayıs 2012 tarihinde çok güçlü bir fırtına Moore,
Oklahoma ve civardaki kasabalar boyunca 17 millik
yıkıcı bir yol izledi. Fırtına 24 kişinin ölmesine,
Geçen Dönem Uluslararası Başkanı Wayne Madden,
Almanya’da tarama sırasında bir Özel Olimpiyatlar
sporcusuna gözlük almasına yardım ediyor.

ULKB’nin Özel Olimpiyatlar Gözleri Açmak programı
binlerce gönüllü Lion, doktor, görme uzmanı ve
eğitimcinin çabası ile gelişmektedir. Bu güne kadar
350.000 den fazla sporcunun taraması yapılmış,
110,000 den fazla numaralı gözlük sağlanmıştır.
40,000 den fazla Lion ve gönüllü göz uzmanı
zamanlarını bu amaca sunmuşlardır.
Geçmiş Dönem Uluslararası Başkan Wing-Kum
Tam, Oklahoma’da fırtına sonrası enkazı temizleyen
Lion’lara yardım ediyor.
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5. Milyonlarca Çocuğu Kızamıktan Korumak
Eğer milyonlarca çocuğun hayatını kurtarma
şansınız olsaydı kullanmaz mıydınız? LCIF ve Bill

TURKEY

Kenyalı Lion’lar kızamığa karşı aşılamaya yardım ediyor.

& Melinda Gates Vakfı bunu başarmak için 2011
yılında yola çıktı. set out to do just that in 2011.
Gates Vakfı Lion’ları kızamığa karşı 10 Milyon Dolar
toplamaları için teşvik etti ancak Lion’lar çok daha
fazlasını topladı. İki organizasyon beraber çalışarak
200 Milyon çocuğun aşılanması için 15 Milyon Dolar
kaynak yarattılar.
Bugün bu önemli göreve devam etmek için LCIF,
GAVI Alliance ile birlikte çalışıyor. Lion’lar 2017 yılına
kadar 30 Milyon dolar toplamayı hedefliyorlar. Bu
fonlar İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı ve
Gates Vakfı tarafından bire bir desteklenerek 60
Milyon Dolara çıkacak.
GAVI – ULKB işbirliği salgının yayılmasını
önlemek için rutin aşılamaya ve sağlık sisteminin
iyileştirilmesine odaklanıyor. 2020 yılına kadar 49
ülkedeki 700 milyondan fazla çocuğun kızamık ve
kızamıkçık hastalığına karşı aşılanması bekleniyor.

13 Milyondan fazla öğrenci Lions Quest vasıtası
ile yaşam becerileri kazanıyorlar.
ve 700 diğer personeli kapsayan Lions Quest
tarihinin en büyük eğitimi gerçekleşti.

6. Lions Quest Yeni Bir Okul Bölgesinde

Wood County deki çocuklar Lions Quest
Programından yararlanan dünya çapındaki 13 milyon
çocuğun küçük bir bölümü. 85 ülkede 550.000 den
fazla eğitimci programı uygulamak üzere eğitim aldı.

LCIF fonları ve No Vo Vakfının 100.000 dolarlık
bağışı Wood County deki üç yıllık programı
mümkün hale getirdi. 2012 Ekiminde 280 öğretmen

Mali Durum
2012-13 mali yılında Lion’lar ortakları ile birlikte
LCIF’e 35,6 milyon dolar bağışladılar. Vakıf da 489
fona toplam 39,297,388 dolar kaynak sağladı. Tüm
detay bilgilere www.lionmagazine.org adresinden
ulaşabilirsiniz. LCIF’e inandığınız için teşekkürler.

Wood County, West Virginia, ABD deki tüm bölge
okulları toplam 12,000 öğrencisine çok daha pozitif
okul ortamı yaratmak için Lions Quest programını
adapte etti.
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Mohama Tchatagba / Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG

Kulübünüzün Asıl ya da Yedek Delegesi misiniz?
Cevabınız evet ise ekli formu doldurup üst yarısını,
1 Haziran 2014 tarihinden önce ULKB merkezine
gönderiniz. Alt yarısını ise Uluslararası Konvansiyona
gelirken yanınızda getiriniz ve delege kaydı esnasında
görevlilere gösteriniz. Formu göndermeden evvel
Kulübünüzün başkan, sekreter ya da saymanının
formu imzaladığından emin olunuz.

adresi yada +1-630-468-6938 nolu telefon yada
+1-630-706- 9295 numaralı faks ile irtibata geçin.
Uluslararası Konvansiyon için Delege Sayıları
Üye Sayısı

Delege Sayısı

Gönderme adresi:
Lions Club International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Il 60523-8842

1-37			1

Seçimlerde oy kullanabilmek için ayrıca yanınızda
olması gereken belgeler:

113-137			5

a. Pasaport, Lions kimlik kartı, kredi kartı, ehliyet,
ulusal kimlik kartı ya da imzanızın olduğu
kendinizi tanıtacak herhangi bir kimlik.
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Kayıt ile ilgili sorularınız için stats@lionsclub.org

38-62			2
63-87			3
88-112			4
138-162			5
163-187			6
188-212			7

b. Kulüp üye numaranızın form üzerinde mutlaka yer
alması

Delege adedini saptamakta kullanılan üye sayıları,

Kulübünüzün üye sayısına bağlı olarak kaç delege ile
temsil edebileceği aşağıdaki listede yer almaktadır.

önceki ayın başında ULKB de kayıtlı üye sayıları
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uluslararası konvansiyonun yapılacağı aydan bir
olacaktır.

TURKEY

LCI COPY

(Mail to LCI before June 1, 2014)

Lions Clubs International Convention – 2014 Toronto, Ontario, Canada
Club Identification Number:

District:

Club Name:

Number of allowable delegates:
Members:

Address:

See reverse side for the allowable delegate table.
Please select one:

DELEGATE

OR

ALTERNATE DELEGATE

Print Name: ___________________________________ Signature: ________________________________
The undersigned hereby authorizes that the above named person is an active member and a duly
selected Delegate/Alternate Delegate of said Lions Club to the stated Convention of The International
Association of Lions Clubs.
_____________________________________________________
Signature of Club Officer (Club President, Secretary or Treasurer)
Mail the above to LCI (Club Officer & Record Admin.) before June 1, 2014. After that date, bring it to the convention.
nd
Lions Clubs International • 300 W 22 Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA

EN

DELEGATE/ALTERNATE DELEGATE COPY
(Bring this copy to the Convention)

Lions Clubs International Convention – 2014 Toronto, Ontario, Canada
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District:

Club Name:

Number of allowable delegates:
Members:
LCI stamp for
Alternate
Delegate
certification

Address:

See reverse side for the allowable delegate table.
Please select one:

DELEGATE
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ALTERNATE DELEGATE

Print Name: ___________________________________ Signature: ________________________________
The undersigned hereby authorizes that the above named person is an active member and a duly
selected Delegate/Alternate Delegate of said Lions Club to the stated Convention of The International
Association of Lions Clubs.
_____________________________________________________
Signature of Club Officer (Club President, Secretary or Treasurer)
2014 Cred-100.EN
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Lions MD 118 Genel Yönetmenler
Konseyi 02 Mart 2014 Kararları
1)

Dernekler Müdürlüğünce tespit edilip düzeltilmesi istenen Konfederasyon Tüzüğünün değişiklik taslağı ve buna bağlı olarak hazırlanan
Federasyon Yönetmeliği değişiklik taslağının
görüşülüp oylanması için Konfederasyon Genel
Kurulu gündemine alınmasına,

2)

T-U-R-K-E-Y Yönetim Çevrelerimizde yapılan
ön elemeyi kazanan 20 fotoğraf arasında MD
118 birincisini seçmek amacıyla 28 Şubat 2014
günü yapılan Lions Çevre Fotoğrafları Yarışması
finalinde, Jüri Heyetinin fotoğraflarda kullanılan
teknik, ışık, alan derinliği ve kompozisyon değerlendirmesi sonucunda,
-

3)

4)

5)

6)

10

118 Y Yönetim Çevresi Atalar Lions Kulübü Üyesi Lion Kenan Acar’ın Bitki Dünyası
Kategorisindeki Fotoğrafı, birinci seçilmiş
olup, seçilen bu fotoğrafın MD 118’i temsilen Uluslararası Yarışmaya katılmak üzere
ULKB’ye gönderilmesine,

Kefalonya-Yunanistan Depreminde zarar görenlere destek amaçlı ve LCIF kanalıyla 1.000 USD
yardım gönderilmesine,
Lions Enstitüsü Yönetmeliği ve Kültür-Sanat
Yönetmeliği değişiklik önerileri hakkında Yasa,
Tüzükler Ulusal Komisyon Başkanının hazırlayacağı raporu Dönem Genel Yönetmenlerinin
değerlendirmesi sonrası görüş ve önerileri alınmak üzere tüm PDG’lere gönderilmesi, gelen
değerlendirmeler ışığında son halinin verilmesi
ve sonrasında Genel Kurula sunulmasına,
GY1Y talebi üzerine İtalyan Lion’larının kiraladığı Milano Expo 2015 Fuarındaki standda konuk
olarak ve Türk Lion’larını temsilen bir gün katılınmasına,
Lions Enstitüsü kriterleri kapsamına giren otellerdeki doluluk oranı, döviz fiyatlarındaki ani
yükseliş gibi nedenlerle bir kişi konaklama fiyatının geçen seneye göre iki katını aşması nedeniyle ve GY1Y talebiyle bu dönem Başkanlar
Kampının yapılmamasına,

7)

Bilgi tazeleme eğitimine mazereti nedeniyle katılamayan Lions Enstitüsü Eğitmenlerinin bilgi tazeleme eğitiminin Mayıs 2014 içinde yapılmasına,

8)

Lions Enstitüsü Yönetmeliği gereği 2014 Eylül
veya Ekim ayında yeni eğitmen eğitimi semineri
açılmasına,
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9)

PCC Samim As’ın kendi arşivinden araştırdığı ve
derlediği “Türk Lion’larının 50 Yıllık Hizmetleri” adlı çalışmasının Konsey bütçesi ilgili bölümden karşılanmak üzere 20 adet kitap ve 500
adet CD olarak basılmasına,

10) 2013-2015 uluslararası Direktörümüz Oya Sebük’ün 2014 Ulusal Konvansiyonumuza Uluslararası konuk olarak davet edilmesine,
11)

Lions ve Vakıflarımız arasındaki işbirliği çalışmalarının desteklenmesine çalışıldığı şu günlerde,
Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve Türk Lions Vakfı
(TLV) Olağan Genel Kurullarının, Yönetimlerde
ve Mütevelli Heyetlerinde yer alan ve Konsey
Programı nedeniyle katılması mümkün olmayan
GY, GY1Y ve GY2Y Toplantıları ile çakışmasının
doğru olmadığı hakkında TBV ve TLV’na mektup yazılmasına,

12) 2014-2015 döneminde yapılacak Başkanlar Kişisel Gelişim Kampında kullanılmak üzere LCIF’ten
10.000 USD fon talebinde bulunulmasına,
13) Lions’un Türkiye’de 50’nci yılı kapsamında hazırlanan ve hastalıktan korunma amaçlı Diyabet ve
Alzheimer konulu kısa filmlerimizin;
a.

Tüm Lions ve Leo Kulüplerine dağıtımını
yaparak yöresel imkânlar içinde tanıtımını
ve gösterimini yapmak,

b.

Sinemalarda film öncesi, ortası, sonrası
gösterimini başlatmak ve devam etmek,

c.

Yönetim Çevrelerimiz Halkla İlişkiler Görevlilerini konu hakkında teşvik etmek,

d.

Lions Türkiye web sayfamızda yayınlamak,
(diyabet konulu film web sayfamızdadır)

e.

Filmleri altyazılı da hazırlayarak hastane ve
kliniklerin hasta bekleme yerlerindeki televizyonlarda oynatılmasını sağlamak, ve
benzeri çalışmalar üzerinde önemle durulmasına,

14) Üyelik konusunda Kulüplerimizin ve Yönetim
Çevrelerimizin yaptıkları çalışmalara destek
amaçlı başlatılan “Türkiye’de Lions’un 50’nci
yılı Üyeliği” çalışmasının ve bunu yanında mevcut üyeleri canlı, cazip toplantı ve hizmetlerle
korumanın önemli olduğunun da bilinci ile üyelik
konusunda titizlikle çalışılmasına,
15) Kültür ve Sanat Ulusal Komisyonumuzun yapa-

yapılmasına, rezervasyon formunun en geç 20
Mart 2014 günü tüm Lion ve Leo’lara ulaştırılmasına, rezervasyon formunun Lion Türkiye
Dergimizde ve lionsturkiye.org web sayfamızda
yayınlanmasına, otel ile rezervasyon firmasının
sözleşme yapmasına, organizasyon firması ile
aramızda sözleşme yapılmasına, organizasyon
firmasının talebi halinde avans ödenmesine, bastırılacak veya hazırlanacak her türlü materyalde
tasarrufa özellikle önem verilmesine, delege listelerinin Yönetim Çevrelerinden istenmesine, iyi
durumda olmayan kulüplerin oy kullanabilmesi
için iyi durumda kulüp özelliğine geçişinin teşvik
edilmesine,

cağı çalışmalar ile ilgili hazırladığı kdv dahil yaklaşık 5.000.-TL bütçenin, Konsey Bütçemizdeki
ilgili bölüme aktarım yapılmak üzere kabulüne,
Kültür ve Sanat Ulusal Komisyonumuzun yaptığı
çalışmaların duyurulması ve benzeri gibi konular
hakkında Basın ve Halkla İlişkiler Ulusal Komisyon Başkanımızla işbirliğine gitmesine,
16) Çalgı aleti korno olan bu seneki Müzik Yarışmasının Uluslararası İlişkiler Yönetmeliği Bölüm IV,
Madde 12 Müzik Yarışması Şartları çerçevesinde
yapılmasına, Yönetmelik gereği jürinin ve yarışmanın Ulusal Konvansiyonumuzun yapılacağı
İzmir’de olmasına, bu konudaki Konsey Görevlimizin tüm çalışmalar boyunca Ulusal Konvansiyonumuzun Ev Sahibi 118 R Yönetim Çevresi
Genel Yönetmenimiz ile bilgi paylaşımında ve
iletişimde bulunmasına,
17) İstanbul’da yapılan Avrupa Forumu 2013 ile ilgili
Forum Başkanı tarafından Genel Yönetmenler
Konseyimize sunulan nihai hesapların ve çalışma raporunun emeği geçenlere teşekkürlerimizle onaylanmasına,
18) Leo Çoğul Yönetim Çevresi ve Leo Yönetim Çevresi Başkanları ile Genel Yönetmenler Konseyimizin yaptığı sohbet toplantısının yararlı olması
nedeniyle, Leo Ulusal Komisyon Başkanımızın
tarafların takvimine göre belirleyeceği bir tarihte
ikinci toplantının yapılmasına,
19) 14 Nisan 2014 günü Genel Yönetmenler Konseyimizin 118 E Yönetim Çevresi Merkezinde Hazırlık
Toplantısı yapmasına,
20) Dördüncü kere toplanacak Genel Yönetmenler
Konseyi Danışma Kurulu Toplantısının 09 Mayıs
2014 günü İzmir-Çeşme Radisson Blu Otel’de
yapılmasına,
21) Ulusal Konvansiyonumuzun 10-11 Mayıs 2014
günleri İzmir-Çeşme’de Radisson Blu Otel’de

22) Konsey Bütçesi Fon Hesaplarının ve harcamalarımızın gözden geçirilmesine,
23) Yıl sonu dağıtılacak ödül programı yapılırken,
Türk Lions Vakfı ve Genel Yönetmenler Konseyi’nin teşekkür sertifikalarının kullanılmasına,
haricen belirlenecek miktarda plaket yapılmasına,
24) 22 Temmuz 2014 günü Genel Yönetmenler Konseyi Görev Devir Töreninin 118 Y Yönetim Çevresi Merkezinde yapılmasına ve aynı gün ölüm
yıldönümü olan kurucumuz F.K.Gökay’ın kabri
başında ziyaret edilmesine,
25) 2014-2015 Dönemi T-U-R-K-E-Y Yönetim Çevrelerimiz Sekreter ve Saymanları ile Konsey Sekreter ve Saymanına Genel Yönetmenler Konseyi
Dördüncü Danışma Kurulu Toplantımızın yapılacağı Radisson Blu Otel’de 09 Mayıs 2014 Cuma
günü Lions Enstitüsü organizasyonunda eğitim
verilmesine ve 2013-2014 Dönem Konsey Sekreterimiz Ender Tukay’ın ve 2013-2014 Dönem
Konsey Saymanımız Ferudun Özdemir’in verilecek eğitime deneyimlerini paylaşmak üzere
katılmalarına,

Lions MD 118 2013-2014 Genel Yönetmenler Konseyimiz Oybirliği ile karar vermiştir.

Başkan
Mehmet Yaman
Üye
Füsun Kantemir

Sekreter
Selva Ülgen
Üye
Ziya Nazlı

Sayman
Bülent Şen
Üye
Ayşe Gülten Öztürk

Üye
Necati Yılmaz
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Şiir Köşesi
Jale Eren

ADAM OLMAK

YÜREK YOLCULARINA İTHAF OLUNUR

Çevrende herkes şaşırsa
Bunu da senden bilse
Sen aklı başında kalabilirsen eğer
Herkes senden kuşku duyarken, hem kuşkuya yer
bırakır
Hem kendine güvenirsen eğer
Bekleyebilirsen usanmadan
Yalanla karşılık vermezsen yalana
Kendini evliya sanmadan
Kin tutmayabilirsen kin tutana
Düşlere kapılmadan düş kurabilir
Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer
Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir
İkisine de vermeyebilirsen değer
Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
Kandırabilir diye safları dert edinmezsen
Ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
Koyulabilirsen işe yeniden
Döküp ortaya varını, yoğunu
Bir yazı turada yitirsen bile
Yitirdiklerini dolamaksızın dile
Baştan tutabilirsen yolunu
Yüreğine, sinirine dayan diyecek
Direncinden başka bir şey kalmasa da
Herkesin bırakıp gittiği noktada
Sen dayanabilirsen tek
Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen
Unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken
Dost da, düşman da incitmezse seni
Ne küçümser, ne büyültürsen çevreni
Her saatin her dakikasına
Emeğini katarsan hakçasına
Her şeyi ile dünya önüne serilir
Üstelik oğlum, Adam oldun demektir ...

Bütün yaptıklarımdan ve bütün söylediklerimden
Kimse anlamaya çalışmasın kim olduğumu
Bir engel vardı, bir engel, bütün eylemlerimi
Ve baştan aşağı tutumumu değiştiren
Hep bir engel vardı, tam konuşacağım sıra
Susturuverirdi beni
En göze çarpmamış davranışlarımdan
En kapalı sözlerimden, yazdıklarımdan
Yalnız onlardan anlaşılabilirim
Ama belki de değmez bunca çabaya
Bunca dikkate, gerçekte kim olduğumu bulmak
Daha güzel bir toplumda, ilerde
Bir başkası tıpkı bana benzeyen
Çıkar kuşkusuz, yaşar özgürce ...
Konstantinos KAVAFİS

Rudyard KİPLİNG
Çeviri: Bülent Ecevit

En güçlü, en zeki olan değil
Değişime en iyi adapte olan ayakta kalır.
CHARLES DARWİN

12

L I O N MART - NİSAN 2014

TURKEY

Sanat

ÇEK CUMHURİYETİ
Necla Tuğcu / 118-U Ümitköy Kulübü

M

itolojide 9. Yüzyıldan beri “Çek” lerin yaşadığı
gotik, rönesans, barok ve 19. yy art nouveau
tarzı mimarisiyle Çek Cumhuriyetinin başkenti Prag.
Elbe vadisinde yüzyıllar önce Kelt’lerin, Slav’ların
kenti, krallar döneminde metropol olmuş bu topraklar gaddar Alman işgalleri ve Sovyetlerin kırk yıllık
sosyalist yönetimi sonra, Slovakya ayrışma yaşayarak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti olarak demokrasilerini dünyaya ilan etmişler, demokrasiyi hızla
benimsemiş, 2004 yılında Avrupa Birliğine girmiş
milliyetçi bir ülke.
1995’de Türkiye’den arabamızla bir ay süren seyahatte Slovakya, Pilsen, Karlovy Vary kentlerini gezmiş ve Prag da kalmıştım. 17 yıl sonra tekrar arabayla gittiğim Prag ve büyük Atanın tedavi olduğu, 2 ay
kadar kaldığı Karlovy Vary kentinin değişime uğradığını 1995 de ki sakin ve mutena kentler kapitalizm
etkisi, truzim, insan çeşitliliği ve modern görsellikle
birlikte epey değişim yaşamış.
Zamansal dönüşümü içine sindirdiği onlarca sanat
galerileri ile şehrin monoton ve asla bıtkınlık yaşatmadığı daha iyi görebildim.
Caddelerinde devasa ıhlamur ağaçları, Vitala Nehrinin nemi soğuk ve donuk rengi mutenalaşmış kültürel dokunun kente sinmişliği ile birlikte, görselliğin
insanla kritik ilişkisi hemen başlıyor.
Ünlü, çek yazar Kafka’nın kentinde “Prag sizi asla
bırakmaz. Bu ananın çok güçlü pençeleri vardır.”
sözleri aklımdan geçiyor.
Yazar Kafka’nın şimdi müze olan evi aynalar, tüller
objelerle siyahlar az sayıdaki fotoğrafları ile zenginleştirilmiş durumda. Ünlü yazarın, uzun yıllar
ülkemizde basımı yapılmamış bir çırpıda okuduğum
“Dönüşüm” ve 1914-15 yıllarında yazmış olduğu kısa
“Dava” romanı, barok ve gotik panoromanın hakim
olduğu eski kentte dolaşırken, romanındaki davalı
“K.nın” trajik ve aciz güçsüzlüğünü, küçümsenen
aşağılanan akıl ve zekanın vicdanla ilişkisini bitirmiş
o ünlü mahkemesini… mazeretsiz düşünüyorum.
Yahudi olan Kafka’nın romanındaki K.nın, o dönemdeki hıristiyan engizisyon mahkemelerinde ki kuşatıcı çaresizliğini hissedebilirsiniz.
2. Dünya savaşında Alman işgaliyle 350 binden fazla
Çekoslavak bunların 90 bine yakını yahudi, naziler

tarafından öldürülürler, 1945 Sovyetler Birliği ülkeyi
ele geçiren, Alman faşizmine son verir ve kendi rejimini ithal ederler.
Özgür varoluşun teslim olmayan sezgisi sanat, iktidarla asla ilişkisi iyi olmamış, tutum ısrarcısı, iktidarın
daima potansiyel bozguncusu olarak görülmüş.
Ülkesi Alman işgali altında iken, çek olan sahne sanatları ressamı Alfonse Mucha uzun süre Paris de
yaşamış, ülkesinin o günlerdeki umutsuzluğu karşısında sorumluluk hissettiği için, doğduğu ülkesine geri
dönmüş.
Özgürlüğün düşmanlarına yüreklilikle içselleştirdiği
duygularını yansıtmak istemiş Alfonse Mucha.
Mucha Mueseum in Prague, müzesinde sergilenen
tüm eserler sanatçı Alfonse Mucha’un.
Ülkesi bir vakıf kurmuş, bağışladığı tüm eserleri burada sergileniyor, ilginç dekarasyon objeleri, tiyatro
afişleri, posterler, yağlıboya tablolar, heykellerin bulunduğu bir müze.
Paris’de yaşarken ülkesinin iğrenç Alman işgali ve
boyunduruğu altında olması kurguladığı ülke destanını, sınıfsal fark aidiyetini kurmaya çalışarak, kişisel
probleminin düşünsel tarihini zaman ötesinden o
günlere denk düşürerek, Mucha “The Slav Epic”
Ulusal destanı diye adlandırdığı, on iki tablodan oluşan yapıtlarını tamamlamış, gün yüzüne çıkarmış.
O dönem, 19. yy realistleri gibi eserlerinde gerçeğin
deformasyonuna baş vurmadan gerçekci tavırla etkili olacağına inandığı için, apolitik olmayan eserlerini sergilemiş, sanatçı ile uzlaşmayı hiç düşünmeyen,
paronayak egemenler çok kızmışlar.
Fanatik, militer tarzıyla yürekli sanatçı, gücü elinde tutanlar tarafından gaddarlık bayalılığında sorgulanması onu
çok sarsmış ve hastalığının da etkisiyle 1944 de ölmüş.
Karlovy Vary termal kentte büyük Atamızın kaldığı
oteli görmeye gittiğimiz gün, ne yazık ki ziyarete kapalı
idi. Yüzyıllardır mutenalaşmış bu termal kent, yarım
asırı aşan binalar ve kıymet bilirlilik, doğanın korunmuşluğu, halen kullanılır oluşu ister istemez ülkemiz
de eski termal kentleri neden yok etmeye çalışıyoruz
ki diye düşünüyorum!!.. külliyen yıkıp yok edip, modern
oteller halinde kaplıcalar mı yapmak gerekiyor!..hemen
gözümün önünden çok küçükken gittiğim, termal
kasabamız Başkentimizin Haymanasının şimdiler de
harabe kentte dönüşmüş olduğu aklımdan geçiyor.
MART - NİSAN 2014 L I O N
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Tüketicilerin satın
alma davranışlarında
reklamların rolü

değerlendirmeleridir. Tutumlar uzun süreli olup zamana karşı dayanıklılık ve direnç gösterir, genelleyici
olmakla birlikte zaman zaman belirli bir ürüne, kişiye
ya da olaya karşı da geliştirilebilir. Tüketici tutumları
etki, davranış ve biliş olmak üzere üç bölümde incelenir. Etki, tüketicinin bir tutum objesiyle ilgili duygusunu belirler. Davranış, tüketicinin tutum objesiyle
ilgili bir şeyler yapma niyetidir. Biliş ise objeyle ilgili
kişinin inancını yansıtır. Tüketici tutumlarının sürekli
olarak bir uyum içinde bulunması beklenmez. Satın
alma süreci sonunda tüketicinin edindiği olumlu ya
da olumsuz deneyimler, ürünle ilgili bir davranış ve
tutumunda değişikliklere yol açabilir.
Tüketicinin satın alma davranışına etki eden sosyal,
psikolojik ve kişisel faktörler şunlardır:

Pelin PEKMEZCİ / Hacettepe Üni. Aile ve Tüketici Bilimleri ABD
Yüksek Lisans Öğrencisi - Köroğlu Leo Kulübü Üyesi

T

üketiciler, sırf ticari mallar pazarının bir parçası
değil, aynı zamanda duygular pazarının da
parçasıdırlar. Tüketim davranışı, gerek ekonomik gerekse sosyal ve psikolojik boyutu ile insan
yaşamını doğrudan etkilemektedir. Çocukluk döneminde edinilen deneyimler, yetişkinlik dönemindeki
tüketim kalıplarını belirler. Satın alma davranışını
gerçekleştirmek için sahip olunması gereken bilgi,
beceri ve tutumlar, tüketim davranışıyla doğrudan
ilgili bilgi, beceri ve tutumlardır. Tüketimin nedenleri;
ürünün renk, biçim, ambalaj, tüketicinin sosyal konumu vb. özellikleri üzerinde etkilidir.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Tüketici davranışlarının incelenmesinde bazı varsayımlar ve bu alana ait özellikler mevcuttur. Tüketici
davranışlarının yorumlanmasında, bu davranışa ait
özellikler yedi başlık altında toplanabilir:
ü Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.
ü Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.
ü Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.
ü Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından farklılıklar gösterir.
ü Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.
ü Tüketici davranışı sosyal, psikolojik ve kişisel faktörlerinden etkilenir.
ü Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir.
TÜKETİCİ TUTUMLARI
Bireylerin tutumları satın alma davranışındaki bir
başka etmendir. Tutum, kişilerin kendileri de dâhil
olmak üzere nesneleri ve olayları genel anlamda
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ü Sosyal faktörler: Kültür ve alt kültür, sosyal sınıf,
referans grupları, roller ve aile, arkadaş çevresi
ü Psikolojik faktörler: Güdüleme, algı, tutumlar,
öğrenme, kişilik
ü Kişisel faktörler: Demografik ve durumsal faktörler (yaş, yaşam dönemi, meslek, ekonomik
koşullar, yaşam tarzı)
Tüketicinin satın alma davranışlarına etki eden bir
başka faktör ise ürünün “marka değeridir”. Marka aracılığıyla dikkati çekilen tüketici, ürünü satın alma niyetiyle karar noktasına gelir ve satın alımı gerçekleştirir.
Tüketicinin ürünü kullanması sonucunda, tüketici ile
işletme arasında bir bağ oluşur ve tüketicinin inançları sarsılmadığı sürece bu bağ zayıflama göstermez.
Tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen bir takım
faktörler de söz konusudur. Bunlardan en önemlileri
markanın güvenilir olması, kalitesi, fiyatı, firmanın
prestijidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında tüketici
davranışlarının belirlenmesi çok basitmiş gibi görünse
de, uygulamada ölçülmesi zor bir işlemdir.

TURKEY
REKLAMLARIN ROLÜ
Bilim adamları ve araştırmacıların büyük bir kısmı,
bu faktörlerin ışığında insan davranışlarına yön verilebileceğini ileri sürmektedir. Bu nedenle reklam
kavramı her yönü ile bir iletişim biçimi olarak gün
geçtikçe önem kazanmaktadır. Reklamın genel amacı; hedef tüketicilere bir ürün veya bir hizmeti duyurmak; ürüne, markaya, işletmeye karşı tüketicilerde
olumlu bir eğilim oluşturmayı sağlamaktır. Reklamın
beklenen, gerçekleşmesi istenen ana amacı ise; üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak
ya da satışı devam eden bir ürünün pazar tarafından
var olan talebini artırmaktır. Reklam aynı zamanda
medyanın ekonomik boyutudur ve neyin, nasıl tüketileceğini insanın bilinçaltına yerleştirebilmek için,
çarpıcı ve hızlı biçimde mesaj taşıyıcılığı yapar.
Bir iletişim şekli olması sebebi ile reklamın tüketiciyle olan ilişkisi, reklamların tüketiciler tarafından
nasıl algılandığı, oluşturulan iletişim stratejilerinin
amacına ulaşıp ulaşmadığı firmalar için hayati önem
taşımaktadır. Dünya genelinde ya da ülkeler bazında, her yıl açıklanan reklam harcamaları ve kısa ve/
veya uzun dönemli reklam yatırım planları akıl almaz
rakamlara ulaşmıştır. Özellikle kitle iletişim araçları
firmalarla tüketiciler arasında önemli bir köprü görevindedir. Televizyon, tüketici davranışını etkileyen en
önemli kitle iletişim aracıdır. Televizyon reklamlarında hedef kitlenin dikkati fon müziği, resim ve söz ile
sağlanmaktadır. Ayrıca radyo, gazete, dergi gibi kitle
iletişim araçları da aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
Son yıllarda ise internet reklamcılığı güçlü bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır.

keticiye iletilecek mesajın ve mesajın gönderileceği
aracın seçiminde tüketiciye ulaşmayı sağlayıcı, hatta
mesajın etkinliğini arttırıcı yan öğeler kullanmaktadır. Tüketiciler, reklamın her şeyi olduğundan daha
iyi gösterdiğini düşünebilir ve zaman zaman reklamı
fazla yapılan ürüne kuşkulu davranabilir. Burada
önemli olan husus, reklamın içerdiği vaadin tüketiciler için aldatıcı nitelikte olmamasıdır.
Reklam çok yönlüdür ve tüm yönleri göz önünde
tutularak tarafların hukuki haklarının korunması
amacıyla, reklamlara ilişkin hukuki düzenlemelerin
tüketicileri, rakip işletmeleri, eser sahiplerini ve serbest piyasa sistemini koruyucu nitelikte belirlenmesi
gerekir. Reklamların olumsuz etkilerinden tüketiciyi
korumada ise bireylerin satın alma öncesi, sırası ve
sonrasında yaşayabileceği sorunların çözümünde
temel basamak tüketici eğitimidir. Tüketicinin karşı
karşıya kaldığı binlerce mesajın içinden iletilmek istenileni seçmesi, kastedilen biçimde anlaması ve bu
algılamasının olumlu bir tüketim davranışını tetiklemesi sağlanmalıdır.
Alışverişlerinde bilinçli hareket etmeye başlayan
tüketicilerimiz, üreticilerimizi dünya standartlarında
üretim yapmaya mecbur kılacak ve bu durum ekonomimizin bel kemiği olan sanayicilerimize dünya
markalarıyla rekabette avantajlar sağlayacaktır.
Dolayısıyla tüketicinin istek ve ihtiyaçları ile ilgilenen
“Tüketici Memnuniyeti” merkezli politikaları benimseyen dürüst üreticiler korunmuş olacaktır. Ayrıca
tüketicilerin alışverişlerinde hak ve yükümlülüklerini
yerine getirmeleri ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına da katkı sağlanacaktır.
“4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi korur, haksız rekabeti önler.”
KAYNAKLAR

ERTEKİN, Toprak: “ Reklamlarda Komedyen Kullanımının Marka
Farkındalığı Yaratmadaki Etkisi”. Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009.
İÇÖZ, Derya: “Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması”.
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2008.
ORHAN, Aylin Türe: “Tüketicilerin Marka Tercihlerine İlişkin Tutumların Belirlenmesinde Reklamın Rolü”. Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011.
ÖZSOY, Tufan: “Türk Dergi Reklamlarında Kadın İmgesi Kullanımı:
1971-2004 Döneminin Bir Değerlendirmesi”. Yüksek Lisans Tezi,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2006.

Tüketici davranışları, reklamcıları şaşırtacak kadar
karmaşık yapıdadır. Hemen her reklamın belli bir vaadi kapsadığı kabul edilir. Üretici veya satıcı reklamın
özünde bulunan bu vaat ile tüketicileri kendi mal ya
da hizmetlerini almaya zorlayabilir. Reklamcılar; tü-

POLAT, Medihan (BEYAZ): “Tüketicilerin Reklam İzleme Alışkanlıkları Ve Reklama Yönelik Tutumlarına İlişkin Bir Saha Çalışması”.
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sakarya 2006.
http://www.tuketici.gov.tr/source.cms.docs/etuketici.gov.tr.ce/
docs/yayinlar/BILINCLI_TUKETICI.pdf
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Uluslararası Lions Kulüpleri 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu ve
Şişli Belediyesi, engelli ve engelsiz çocukları bir araya getirecek ve
birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak Sevgi Parkı’nın açılışını
23 Nisan 2014’de yaptı.
Lions Kulüpleri 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu
Genel Yönetmeni Füsun Kantemir, Beşiktaş Belediye
Başkanı Murat Hazinedar, Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut
Özal’ın eşi Semra Özal’ın yanı sıra engelli ve engelsiz
çocuklar aileleriyle birlikte katıldılar.

118-T Yönetim Çevresi

U

luslararası Lions Kulüpleri 118-T Yönetim Çevresi Federasyonu ve Şişli Belediyesi, engelli ve
engelsiz çocukları bir araya getirecek ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak Sevgi Parkı’nın açılışını 23 Nisan 2014’de Maslak-Ayazağa’da
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli eski Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül ve 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın katılımlarıyla
gerçekleştirdi.
Evrensel Çocuk Hakları Beyannamesi’nde yer alan
“Her çocuğun oyun hakkı vardır” ilkesinden yola
çıkılarak engelli ve engelsiz çocukların bir araya getirilmesi amacıyla Uluslararası Lions Kulüpleri 118-T
Yönetim Çevresi Federasyonu ile Şişli Belediyesi
tarafından 31 Ekim 2013 tarihinde temelleri atılan
Sevgi Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nda kapılarını açtı.

“Engeller olmasın, çocuklar oynasın” sloganıyla
1725 m2 lik bir alan üzerinde Maslak-Ayazağa’da
kapılarının açan “Sevgi Parkı” nın açılış törenine
aralarında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Şişli
eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Uluslararası
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Çocukların güvenliği için kauçuk bir zemin üzerinde
tasarlanan parkta, engelli çocuklarla engelsiz çocukların bir arada oynayabilmeleri için özel olarak tasarlanan kum havuzları, spor ekipmanları, denge yolları,
duyu duvarı, engelli salıncakları ve oyun grupları
dikkat çekiyor. Parkın içinde ayrıca, bebek bakım
odası, mutfak, 2 adet engelli tuvaleti ile ailelerin

eğitimlerine yönelik tasarlanan ve körler ile sağırlar
için özel ekipmanlarla donatılmış toplantı odaları 80
metrekarelik ağaç evde hizmete sunuldu.
Sevgi parkı, engelli ve engelsiz çocukların aynı
ortamda sosyalleşebileceği eğlenceli bir ortam
yaratmayı, engelli ve engelsiz çocuklar arasındaki fiziksel ve psikolojik ayrımı ortadan kaldırmayı, aileler
arasında empatik ilişkiler kurulmasını sağlamayı, çocuklara sorumluluk ve paylaşma bilincini aşılamayı,
çocuklar arasındaki iletişim bağını kuvvetlendirmeyi
ve engelli çocukların kamusal alana katılımını artırmayı hedefliyor.

TURKEY

Caddebostan Sahil Lions Kulübünden,
Japon’ların “Soroban” “Mental Matematik Eğitim”
Çılgınlığı Dünyayı Sarıyor...
Nesibe Musevitoglu / Kültür Sanat Koordinatçrü

J

aponların “Mental Aritmetik” eğitiminde kullandığı “SOROBAN”, 5 Mart 2014 ‘de Caddebostan Sahil Lions Kulübü tarafından, Liay Vakfı
Merkezi’nde düzenlenen bir seminerde, Japon Chie
Sensei Takeba Aydemir ve Muhsin Köroğlu tarafından tanıtıldı.
40 Yaş üstü çok sayıda dinleyicilerin katıldığı seminerin açılışı Kulüp Başkanı Ln. Candan Yılmaz tarafından yapıldı.
Semineri organize eden Kültür Sanat Koordinatörü
Ln. Nesibe Müsevitoğlu yaptığı konuşmasında
“- Kısa bir süre önce Televizyonlarda yarışmalarda
izlediğimiz zihinden en zor hesapları yapan çocuklar,
hepimizi hayrete düşürmüştü. Oysaki bizi hayrete
düşüren bu durumun, çocuklara matematiği
sevdiren ve bir Japon Abaküsü olan “SOROBAN”
eğitimi almanın sonucu olduğunu öğrendim. Son
zamanlarda dünyada hızla yayılan “SOROBAN” ile
çocuklarımız hayat boyu dört işlemi hafızalarından
silinmeyecek şekilde öğreniyorlarmış, hatta belli bir
yaş üstündeki kişilere de faydası olduğu Alzheimer’i
dahi önlediği ifade edilmekte. “ Dedi.
Büyük bir ilgi ile izlenen seminer sonunda, katılımcılar SOROBAN hakkında ön bir bilgiye sahip olurken,
unutkanlık ve Alzheimer’i önlemek amacı ile daha
ileri eğitim almak isteklerini dile getirdiler.
SOROBAN; 500 Yıllık bir tarihi geçmişe sahip bir
nevi abaküs bir nevi sadece beyni normal çalışma
temposundan çıkarıp, hızlandıran güçlü bir teknik.

Bu teknik de 10. Kurdan başlayarak seviye seviye
sınavları geçip 1. kur ile tamamlanıyor.
Teknikte klasik olarak 23 lü boncuk ve özellikle
Japonların dikkat ettiği unsur olan kullanılan boncukların tahtadan olması. Plastik ve boyalı materyal
kesinlikle kullanılmıyor.
İşaret parmağınız ve baş parmağınızı bir kıskaç şeklinde, arasına boncuk tabelasının yer aldığı çubuk
ile sonsuz hesabı bir hesap makinesi kullanmadan
gerçekleştirebiliyorsunuz. Hesap makinesi, fotoğraf
makinesi her türlü teknolojide lider olan Japonya’nın
bu konuda hala ilkokulda matematik derslerinin yanında bu eğitimi vermesinin bir nedeni olmalı?
Hesap makinasından neredeyse daha hızlı sonuç veren hesaplama sistemin iki yıllık bir eğitim sonunda
öğrenebiliyorlar.
Birçok bilginin kısa sürede unutulduğunu hepimiz
biliyoruz, Soroban ile hesap yapmayı öğrenen bir
çocuk, yaşamı boyunca artık bilgisayar ve hesap
makinası kullanmıyorlarmış..
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Çamlıbel Lıons Kulübü;
Melvın Jones Dostu (Melvın
Jones Fellowshıp) Ödülünü
İç Mimar Sn. Semihi Vural’a
Takdim Etti.
Şenay Turan / 118-U Çamlıbel Lions Kulübü Başkanı

Ankara Ortadoğu Lions
Kulübü Keçiören Otistik
Çocuklar Merkezi-Günlük
Yaşam Becerileri Evi Açılış
Töreni
Mümtaz Sayın / 118-U Ankara Ortadoğu Lions Kulübü Başkanı

U

luslararası Lions Kulüplerinin kurucusu Melvin
Jones’un adını taşıyan Melvin Jones Dostluk
ödülü, Lions Kulüpleri Vakfının en yüksek
onur derecesi ve cömertlik, şefkat ve başkalarına
değer verme gibi insani özellikleri temsil eder.
Çamlıbel Lions Kulübü, MJF (Melvin Jones Fellow)
ödülünü, aslen İstanbul’lu olup, 40 yıldır Mersin’de
yaşayan ve Mersin’de kültür ve sanatın çeşitli dallarındaki çalışmalarıyla emek vermiş olan Sn. İç Mimar
Semihi Vural’a verilmesini uygun görmüştür.
Ödül Töreni 21 Mart 2014 cuma günü, Mersin Ticaret
ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Lion’lar, Leo’lar
ve dostlarımızın katılımları ile kokteyl ve ardından
tören ile gerçekleşmiştir.
Tören, Çamlıbel Lions Kulübü Başkanı Lion Şenay
Turan’ın yapmış olduğu konuşma ile açılmıştır. Daha
sonra kürsüye davet edilen Sn. Semihi Vural, MJF
ödülünün kendisine verilecek olmasından duyduğu
heyecan ve gururu ifade eden kısa konuşmasından
sonra, Kürsüye davet edilen 118-U Genel Yönetmeni
Sn. Ln. Bülent Şen, ödüle layık görülen Sn.Semihi
Vural’ı kutladı ve konuklarımıza hem duygu ve
düşüncelerini hem de MJF ödülü hakkında bilgi
içeren konuşmasını yapmıştır.
Sn.Semihi Vural’ın; “MJF Plaket” takdimini 118-U
Geçmiş Dönem Yönetmeni Sn. Ln. Nedret Yılmaz
yaptıktan sonra, 118-U Genel Yönetmeni Sn. Ln.
Bülent Şen, “Yaka iğnesi” ve “LCIF Mütevelli Heyeti
Başkanı”ndan gelen Mektubu takdim etmiştir.
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A

nkara Ortadoğu Lions Kulübü 2010 yılından
beri her yıl Keçiören Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ni desteklemek için çalışmalar
yapmaktadır. Önceki yıllarda aynı okula Ankara Ortadoğu Lions tarafından “Atatürk Köşesi”, “Oyun
Odaları” ve Ankara Ortadoğu Leo Kulübünün de
katkılarıyla “Revir” de yapılmıştır.
Ankara Ortadoğu Lions Kulübü’nün, Genel
Yönetmenimiz Bülent Şen’in dönem programı olan
“50. Yılda Çocuklar için 50 Proje” kapsamında
yürüttüğü “Keçiören Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi
- Günlük Yaşam Becerileri Evi” tamamlanmış ve 15
Mart 2014 Cuma günü törenle açılmıştır.
Ankara Ortadoğu Lions Kulübü tarafından gerçekleştirilen “Günlük Yaşam Becerileri Evi” açılışına
Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Sn. Dinçer Kayatürk,
Genel Yönetmen Vekili Sn. Zehra Gürol, Genel Yönetmen İkinci Yardımcısı Sn. Selahattin Atan, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sn. Kemal Küçükcan,
Yönetim Çevresi Sekreteri Ömer Ruhi Eryurt, 5.Kesim Başkanı Nevin Üçyıldız, 13. Bölge Başkanı Yaşar
Demirci, Atanmış Yönetmenler Kurulu Üyeleri ve
Komite Başkanları katılarak destek vermişlerdir.

TURKEY

Kütüphaneler Açmak
Esin Özçelik / 118-U Çukurca Lions Kulübü Başkanı

Sümerolog Muazzez İlmiye
Çığ’a 100. Yaşında, Lions
Kulüplerinden Anlamlı Ödül…
118-Y / 7. Bölge Kulüpleri

K

ulübumüzün proje ekibinin planladığı 2. proje
olarak, çevrenin ihtiyaclarının planlanması
sonrası Çamlidere ilçesi Peçenek köyü ilk
okuluna kütüphane açılımı yapılmıştır.
13 Nisan 2014 günü Camlidere İlçe Milli Egitim
Md, Sb. Md. Peçenek köyü ilkokulu müdürü,
öğrenci ve öğrenci velileri, kulüp üyeleri ve kesim
başkanımız Sayın Nevin Üçyıldız ın katılımı ile açılış
gercekleşmiştir.
Peçenek köyünde açılan bu kütüphane 13 köyden
taşımalı eğitim yapılan ilgili okulda ögrencilere
hizmet verecektir.
Sevgili öğrencilerimize okuma şevki ve isteği
aşılayan bu projeyi tamamlamaktan büyük onur
duyuyoruz.

D

ünyanın en önemli Sümerologlarından biri olan
ve Hitit kültürlerinin en önemli araştırmacıları
arasında bulunan Muazzez İlmiye Çığ’a 100.
yaşında Lions Kulüplerinden büyük ödül geldi. On
üç kitap ve birçok bilimsel makale yazan Sümerolog
Muazzez İlmiye Çığ’a Uluslararası Lions Kulüpleri
Derneği’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen
Melvin Jones Dostluk Ödülü verildi. Dünyada Lions’un
kurucusunun adını taşıyan Melvin Jones Dostluk
Ödülü, insanlığın ve toplumun kalkınmasına katkıda
bulunan kişilere veriliyor.
118-Y İstanbul Anadolu Yakası 7. Bölge Kulüpleri (Altıyol
Lions Kulübü, Beylerbeyi Lions Kulübü, Erenköy Lions
Kulübü, Kalamış Körfez Lions Kulübü) tarafından
düzenlenen ödül törenine katılan Muazzez İlmiye
Çığ, Melvin Jones Dostluk Ödülü’nü 118-Y Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Selva Ülgen’in ellerinden aldı.
Geceye, kendisi de Melvin Jones Dostluk Ödülü sahibi
olan, TEMA Vakfı’nın kurucularından Hayrettin Karaca
da katıldı. Hayrettin Karaca, Muazzez İlmiye Çığ’a ödül
sertifikası ile birlikte tebriklerini de sundu. Dünya
genelinde gönüllü hizmetler ve sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiren etkin bir sivil toplum kuruluşu
olan Lions’un en büyük hizmet ödülü olan Melvin
Jones Ödülü, insanlığa ve toplumun kalkınmasına
katkıda bulunan, şefkat ve paylaşımcılık özelliklerine
sahip, toplum tarafından beğenilen sosyal projeleri
olan kişilere veriliyor.
MART - NİSAN 2014 L I O N
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Lions Türkiye’de 50. yılını kutlarken; Adana’nın 12. Lions
Kulübü olarak kurulan “Adana Koza Lions Kulübü”
118-U Yönetim Çevresinde yaşamına başladı.
İbrahim Etem Yeniçun / 118-U Adana Koza Lions Kulübü Kurucu Başkanı

L

ion’lar; İnsanlığın barış ve mutluluğu, toplumun
sosyal ve kültürel gelişimi için, karşılıksız hizmet
projeleri üreten gönüllü kişilerden oluşmaktadır.
Kulüpleri ve Vakıfları aracılığı ile tam 50 yıl boyunca
Türkiye’de sayısız projelere imza atarak toplumun
sempatisini kazanmışlardır. Türkiye’de daha
fazla hizmet üretebilmek için hem yeni üyeleri
aralarına alarak büyümekte, hem de yeni kurulan
kulüplerle bölgelerindeki varlıklarını genişleyerek
sürdürmekteler.
Adana Koza Lions Kulübü, bahsedilen büyüme
hedeflerine uygun olarak “10 Şubat 2014” tarihinde,
ULKB tarafından onaylanarak Adana’da Lions
yaşamına başladı. Her biri kendi alanlarında üstün
başarılara imza atmış 30 Adana’lı gönüllü bir
araya gelerek Adana Koza Lions Kulübünü kurdu.
Kuruluşunu “8 Mart 2014” tarihinde Hilton’da yapılan
muhteşem bir balo ile kutlayarak gerçekleştirdi.
Adana Koza Lions Kulübü Kurucu Başkanı İbrahim
Etem Yeniçun; “Arkadaşlarıyla ve güvendiği
dostlarıyla beraber, topluma karşılıksız hizmet
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etmek ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmek
için Koza Lions Kulübünü kurduklarını, Lions
felsefesine ve amaçlarına uygun projelerle Adana ve
Türk Lions’una çok büyük bir hareket getireceklerine
inandığını ifade etmiştir. Her yeni Lions Kulübü, yeni
bir enerji ve dinamizm olduğunu ve bu heyecanla
çalışmalara hızla başlayacaklarını ve “Hayallerini
Hizmetleriyle Gerçekleştireceklerini” belirtmiştir.

TURKEY

Büyük Taarruz Yürüyüşü
Hüseyin Keskin / 118-U Kavaklıdere Lions Kulübü Başkanı

K

avaklıdere Lions Kulübü üyesi Ln. Osman
KUTLU, 26 Ağustos 2013 tarihinde AfyonKocatepe’den başlayıp, 09 Eylül 2013 tarihinde
İzmir-Konak Meydanında, Hükümet Konağı
önünde sona eren Büyük Taarruz Yürüyüşünü
gerçekleştirmiştir.
Bu yürüyüş, 91 yıl önce Türk askerinin geçtiği
yollardan, patikalardan, araziden, özellikle ayak
bastıkları topraklara, onlarla aynı saatlerde
ayakla basılarak, mola verdikleri yerlerde mola
verilip, karargah kurulan yerlerde konaklanarak
gerçekleştirilmesi sebebiyle çok farklı bir özelliğe ve
anlama sahip olmuştur.
Yürüyüş öncesinde ciddi bir arşiv araştırması yapmış
olan Ln. Osman KUTLU, hangi noktalarda ne tür
olaylar yaşandığını tespit etmiş ve özellikle unutulmuş
bir çok olayı ve hikayesini yerinde bizzat yaşayarak
yâd etmiştir. Gittiği yerlerde bir çok unutulmuş şehit
mezarını da tespit etmiş, gün yüzüne çıkarmıştır.
Bu yürüyüş aslında, son zamanlarda medyada ve hatta
mecliste “Bir Kurtuluş Savaşı yapılmadığı” şeklinde
gündem oluşturulmasına tepki olarak gelişmiştir.
Yürüyüş boyunca da bu gündemin aslında uzun
zamandır oluşturulmakta olduğunu, halkın gözünde,
ülkemizin bu değerinin nasıl yok edilmekte olduğunu
yerinde ve bizzat tespit etme imkanı bulmuştur.
Yürüyüş boyunca, şehit mezarlarının bakımsız ve
döküntü halde olduğunu, bir çoğunun hazine avcıları
tarafından tahrip edildiğini, mezarların kaldırılıp tarla
açıldığını veya binalar yapıldığını üzülerek görmüştür.
Hatta sit alanı ve milli park haline getirilmiş olan
taarruz bölgesinin statüsünün değiştirilerek yok
edilme çalışmalarına acı şekilde tanık olmuştur.

Bir çok köyde ve kasabada artık Kurtuluş Günü
Kutlamaları yapılmadığını, yöre halkının ve gençlerin
Kurtuluş Günlerinden bile haberdar olmadığını
tespit etmiş, geçmişte büyük acılar yaşamış ilçe ve
şehirlerde bile artık kutlamaların ya hiç yapılmadığını
ya da üstünkörü yapılarak geçiştirildiğini kahrolarak
seyretmiştir.
Tüm bu olumsuzlukların yanında az da olsa bazı
yerlerde halen heyecanla kutlamalar yapıldığını buruk
bir mutlulukla görmüştür.
Yol boyunca özellikle Şehit Mezarlarına rastladığında
Ln. Osman KUTLU mutlaka şehide olan saygısını
Saygı Duruşuyla göstermeyi ihmal etmemiş, yanında
hazır bulunan kayıt cihazından yüksek sesle Saygı
Marşı ve İstiklâl Marşı’nı çalmış ve söylemiştir.
Çevredeki vatandaşların çoğu zaman şaşkınlıkla
bakmalarının yanısıra bazıları bu saygı duruşuna
katılarak coşku ve heyecan katmışlardır.
Ln. Osman KUTLU’nun bu yürüyüşüne başta
Kavaklıdere Lions Kulübü büyük destek vermiştir.
Faaliyetin bireysel olması sebebiyle yürüyüşün
yarısında durumdan haberdar olan Genel
Yönetmenimiz Sayın Bülent ŞEN’in heyecanla takdir,
tebrik ve destekleri, hem Kavaklıdere Lions Kulübüne
hem de Ln. Osman KUTLU’ya büyük bir onur ve güç
vermiştir. Yine Genel Yönetmenimizin katkılarıyla
118-R Yönetim Çevresi haberdar olmuş ve 09 Eylül
2013 günü İzmir-Konak Meydanında coşkuyla
karşılamışlardır.
Büyük Taarruz Yürüyüşünün Rakamlarla Sonucu:
15 gün / 500 km, 750,000 adım / 3 Şehir, 10 İlçe,
29 Köy / 5 Atatürk Evi / 4 Atatürk Karargâhı / 1
Atatürk Anıt Ağacı / 500 Şehit Mezarı ziyareti /
100 Unutulmuş Şehit Mezarı tespiti / 10 Kayıp Şehit
Mezarı
Lions camiasının en alttan en üste yoğun bir
ilgi ve desteğini gören Ln. Osman KUTLU, bu
onurlandırmanın karşısında yürüyüşün tüm
detaylarını bir kitapta toplamaya karar vermiş,
“Kurtuluş Yolunda-Büyük Taarruz Yürüyüşü” adıyla
ikinci kitabı olarak bastırmış ve yayınlamıştır. Ayrıca
bir de sunum hazırlayarak, diğer kulüplerdeki Lion
kardeşlerinin de talepleri doğrultusunda seminerler
vererek hem bilgilenmelerini hem de kitaptaki
detaylarıyla anlattığı tarihi değerleri öğrenmelerini
sağlamaya başlamıştır.
Heyecanla sürmekte olan seminerlerde yoğun
olarak gelecek yıl yeniden ve hep birlikte yapma
fikri gelişmiş, daha kalabalık ve organize olarak
yapabilmek için Kavaklıdere Lions Kulübünün
hazırlıkları sürmektedir.
MART - NİSAN 2014 L I O N
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İzmir Yamanlar Kulübün’den
anlamlı ziyaret!

İzmir Yamanlar Lions Kulübü,
35 Yaşında...

Mestan Tuncer / 118-R İzmir Yamanlar Lions Kulübü Başkanı

Mestan Tuncer / 118-R İzmir Yamanlar Lions Kulübü Başkanı

İ

zmir Yamanlar Lions Kulübü 35. yılını, Karaca Oteli
Mavi Salon da yaptığı görkemli bir balo ile kutladı.
Geceye, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Lions 118-R Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Ziya Nazlı, Lionsun üst
düzey protokolu, Geçmiş Konsey Başkanları, Genel
Yönetmenleri ve seçkin davetliler katıldı...
Lions Onur Kurulu Başkanı Nasuhi Öndersev in Tören
yönetmenliği yaptığı gecede,” Bakmayın Şairin,“yolun
yarısı eder…” dediğine, “yola sevgiyle düşenler” için
yıldönümleri, biraz geçmişin tadını çıkartma, biraz da
tazelenme fırsatlarıdır” diyerek başladığı konuşmasını,
Yamanlar Kulübünün yaptığı hizmetler, topluma
kazandırdığı Liderler, Lions’a kattığı üyeler, yarattığı
farkındalık için kutlamış, nice 35. Yıl kutlamaları
dileyerek sonlandırmıştır.

İ

zmir Yamanlar Lions Kulübü, çocuklarımıza moral
vermek, hayata bağlamak, sevindirmek amacı
ile, 23 Nisan 2014 tarihinde, İzmir Behçet Uz
Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde yer alan Onkoloji Bölümünde tedavi
gören çocukları ziyaret ederek, iç çamaşır, pijama,
boyama kitabları ve boya kalemleri ile çeşitli
oyuncak hediyeler Kulüp Başkanı Mestan Tuncer ve
kulüp üyeleri tarafından verilmiştir.

Kulüp Başkanı Mestan Tuncer de yaptığı konuşmada,
Uluslararası Lions’dan gelen bağış ile Göz Tembelliği teşhis cihazlarının oluşturacağı, Göz Polikliniği’nin Behçet Uz Çocuk Hastanesinde açılacağını
belirtmişir. Mestan Tuncer, törende bugüne kadar
Başkanlık yapan geçen ve geçmiş dönem başkanlarına, Başkanlık Madalyonu hediye etmiştir.
Geçmiş Dönem Konsey Başkanları Behçet Tunçok,
ve Sakıp Sümer, Genel Yönetmen Ziya Nazlı, Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Milletvekili Alaattin
Yüksel de kısa birer konuşma yapmışlardır.
Gece, Agean Band Orkestrasının güzel müzikleri
eşliğinde geç saatlere kadar devam etmiştir.
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Sanatın Canlı Öyküsü
Bu Sergide…
Dilek Şen / 118-K Bursa Barış Lions Kulübü Başkanı

2. Barış Festivalinin İlk
Konusu “Marka ve Tasarım,
Patent Tescilleri...”
Mestan Tuncer / 118-R İzmir Yamanlar Lions Kulübü Başkanı

B

ursa Barış Lions Kulübü üyelerinin düzenlediği
2. Barış Festivali kapsamında Baykuş Sanat
Galerisi ile birlikte geliri Alzheimer Hasta Bakım
Evi’ne bağışlanmak üzere Tayyare Kültür Merkezi’nde
3R1T Karma Sergi’nin açılışını yaptılar.
İş ve sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı
sergide Mihrişah Bulut, Aslı Kabakçı ve Banu
Biçen’ in özel çalışmaları yanı sıra Orkide Alakoç’ un
tasarımları sergilendi. Baykuş Sanat Galerisi ile böyle
bir proje yapmayı uzun zamandır planladıklarını
ancak Barış Festivali kapsamında eğitim, kültür ve
sanat etkinlikleri içerisinde daha etkin olacağını
düşündüklerini aktaran Barış Lions Kulüp Başkanı
Dilek Şen “Yapılan çalışmalar birbirini destekler
nitelikte ve ortak bir amaca hizmet ettiği sürece
hedefimize ulaşabileceğimize inanarak 2 haftalık
Barış Festivalimizi düzenledik.Festival kapsamında
eğitim günleri ve tiyatro etkinliğimizin ardından
tasarım ve resim sanatı ile yeni bir kitle ile buluşmak
istedik. Çünkü her yeni insanın, her dokunulan yeni
hayatın bizleri ‘Hizmet Ediyoruz’ sloganımızla daha
da bütünleştirdiğini gördük” dedi.
Geliri Alzheimer Hasta Bakım Evi’ne aktarılacak
olan serginin açılışı ile değerli çalışmaların satışa
sunulduğu karma sergiye katılımcıların ilgisi yüksek
oldu. Doğa, denge, kadın ve güç üzerine eserlerin
yer aldığı sergi Cemal Nadir Salonu’ nda bir hafta
boyunca açık kaldı.

B

ursa Barış Lions Kulübü üyelerinin düzenlediği
2. Barış Festivali Kişisel 10 Mart 2014 Pazartesi
günü Semra Baykan ‘Marka ve Tasarım, Patent
Tescilleri’ konu başlığında start aldı. Barış Lions
Kulübü üyelerinin kendi mesleki deneyimlerinin
paylaştığı festival bu yıl Faruk Saraç Meslek Yüksek
Okulu’nda yapıldı.
Barış lions Üyesi ve Hedef Patent Ltd. Şti. Müdürü
Semra Baykan ‘Marka ve Tasarım, Patent Tescilleri’
konu başlığında Moda Tasarım, Grafik Tasarımı
öğrencilerine geniş bilgiler verdi. Öğrencilere her
ürün ve tasarımlarda her markanın da koruma
altına alınmadığını da anlattı. Özellikle fikir
mülkiyet konularına yer veren Baykan, markaların
tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası
sınıflandırılmasına ilişkin nice anlaşması bulunmakta
olduğunu da söyledi. Festivalin ikinci gününde ise
Şeref Önder, Ruhcan İlkörücü Marka Yönetimi, Grafik
Tasarım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi
hakkında öğrencilere sunumunu yaptı.
Festival 12. Mart Çarşamba günü İnci Özlem Aktaş
(Kişisel Gelişim ve NLP) – 14.00 Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Grafik Tasarım, Dış Ticaret, 13. Mart Perşembe
günü Alper Yılmaz (Dış ticaret uygulamaları) – 11.00
Dış Ticaret ve 14. Mart Cuma günü de Serhan Şençayır
(Satış teknikleri) – 14.00 Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
İşletme Yönetimi, Dış Ticaret konu başlıklarında
öğrencilere eğitim seminerini sürdürecek.
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Barış ve Çayyolu Lions’dan Eğitime Dev Katkı…
Dilek Şen / 118-K Barış Lions Kulübü Başkanı
Nuray Ünsal / 118-U Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

DOĞRU KARAR
Açılış törenine katılan İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürü Naci Keskinkılıç, yapılan çalışmaları
titizlikle izlediklerini ve her iki kulübün de kurulum
aşamasında projeyi sürekli takipte yürüttüklerini
belirtti. Kütüphane projesine olumlu yanıt veren
ve okul kapılarını açan Okul Müdürü Orhan Akyüz
ise “öğretmenimiz aracılığı ile bizlere geldikleri
gün kendilerine ve yapacaklarına inanarak ne
kadar doğru bir karar verdiğimizi, bu gün burada
çocuklarımızla yaşadığımız mutluluğun paha
biçilmez kıymetini sizlere tasvir etmekte zorluk
çekiyorum.” dedi.

Bursa Barış Lions ve Ankara Çayyolu Lions
Kulübü Victor Hugo’nun “Bir Kütüphane
Açan, Bir Hapishane Kapatır” Sözünden Yola
Çıkarak, Şehit Jandarma Er Selahattin Çırak
İlkokulu’na Kütüphane Kazandırdı…

B

ursa Barış Lions Kulübü ve Ankara Çayyolu
Lions Kulübü Ortak projesi olan Yıldırım
İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Şehit
Jandarma Er Selahattin Çırak İlkokulu Kütüphanesi
açıldı. Barış Festivali ve Türk Lionsu’nun 50. Yılında
“Önce Çocuklar” projeleri kapsamında kurulan bir
gönül köprüsü ile okulun ihtiyaçları tespit edilerek,
tüm gereksinimlerinin tamamlandığı, modern bir
kütüphane oluşturuldu.
EĞİTİMİN ÖZÜ
Okulda görevli bir öğretmenin çağrısı ile bir araya
gelen ve ortak proje geliştiren farklı yönetim
çevrelerinden Barış ve Çayyolu Lions Kulüpleri
“eğitimin özü çocuklardan başlar, bizler
yüreğimizin yettiği sürece, elimizin uzandığı her
yerde önce çocuklar olmak üzere tüm insanlığa
hizmet etmek için bir aradayız” dediler.

HEDEF DAHA ÇOK OKUMAK…
Ayrıca “Kütüphanenin kuruluş amacının sadece
öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak
değil, aileler içinde bir okuma salonu olarak
değerlendirmek, bölge halkının buradan
yararlanmasını sağlamak ve araştırma ödevleri
için çocukların kontrolsüz ortamlardan korunarak,
kütüphaneden bu hizmeti alabilmelerini
hedeflediklerini” sözlerine ekledi.
BİR KÜTÜPHANE AÇAN
BİR HAPİSHANE KAPATIR…
Bursa Barış Lions Kulübü Başkanı Dilek Şen ve
Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı Nuray Ünsal
açılış konuşmalarında özellikle Victor Hugo’nun
“Bir Kütüphane Açan, Bir Hapishane Kapatır”
sözünden yola çıkarak, bizler bugün bir hapishane
kapattık, geleceğimizin teminatı çocuklarımız bin
hapishane kapatacaklar ve insana hizmet, insanca
yaşama hizmet herkesin önceliği olacaktır şeklinde
konuştular.
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Bursa Lions’a Çiçeği
Burnunda 4 Yeni Üye…
Nurettin Acar / 118-K Bursa Lions Kulübü Başkanı

HER ŞEYİ İLE TAM BİR KÜTÜPHANE
Ankara’dan açılış için gelen Çayyolu Lions Kulübü
Başkanı Nuray Ünsal “Bizim için hizmetin yeri
yurdu yoktu, ses Bursa’dan geldi, elimizi uzattık,
bizi karşılıksız bırakmayan Barış Lions Kulübü
başta olmak üzere, emeği geçen herkese çok
teşekkür ederiz. İstedik ki çocuklarımız yeni
kitaplar, teknolojik donanım ve her şeyi ile tam
bir kütüphanede okuma yolculuklarına çıksınlar.
Olması gereken ne varsa, temin etmeye çalıştık.
Değerli idareciler, öğretmenler ve ailelerden en
büyük arzumuz çocuklarımızın bu kütüphaneyi
aktif olarak kullanmaları için teşvikleridir. Zaman
içerisinde eksikler üzerine yeniden bir araya gelmeyi
ve değişimle gelişen bir kütüphaneyi ayakta tutmayı
hedefliyoruz.” diyerek konuşmasını yaptı.
BAŞKAN ŞEN “ÇOCUKLARIMIZ SİZLER GİBİ
YÜREKLİ VE AYDINLIK ÖĞRETMENLERE SAHİP”
Barış Lions Kulübü Başkanı Dilek Şen çalışmada
emeği geçen herkese teşekkür ederken, “Yapılan
bu çalışma hayatta kalabildikçe ve yenilendikçe
anlamlıdır. Bizlere bugün burada okulun kapılarını
açan değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarımız
gözümüz sizler sayesinde arkamızda kalmayacak.
Çünkü çocuklarımız sizler gibi yürekli ve aydınlık
öğretmenlere sahip. Rol modelleri öğretmenleri ve
aileleri olan çocuklarımıza öğretmemiz gereken en
büyük erdem her kitabın bir hazine ve en büyük
mirasın bilgelik olduğudur” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl vefat eden Müdür Yardımcısı Mustafa
Yağdı’ nın adı verilen kütüphanenin açılışında
sevincin yanı sıra vefa ve özlem de iç içeydi.

B

ursa Lions Kulübü kuruluşunun 42. yılında
bünyesine kattığı 4 yeni üye ile daha da
güçlendi.

Aslanlar Kulüpte düzenlenen törene; Lions 118-K
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk ile
çok sayıda Lion katıldı.
Lions 118-K Yönetim Çevresi’nin Geçmiş Dönem
Genel Yönetmeni Neş’e Yıldırım’ın yönettiği üye
alım töreni öncesinde konuşan Bursa Lions Kulübü
Başkanı Nurettin Acar, “Bursa Lions Kulübü 42 yıldır
sağlık, çevre ve eğitim alanında topluma hizmet
etme ilkesini sürdürüyor. Kulübümüze katılan yeni
üyelerimizle birlikte çalışmalarımızı daha aktif ve
güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Üye alım töreninde konuşan Lions 118-K Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk ise, “Bursa
Lions Kulübü ile başlayan Bursa’daki Lions hareketi,
bugün 35 kulüp ile devam etmektedir. Aramıza
bugün yeni katılan arkadaşlarla daha güçlü
olacağız” diye konuştu.
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Şarkılar OÇEM İçin Söylendi…
Avni Bayramoğlu / 118-K Bursa Ata Lions Kulübü Başkanı

Lions Türk Sanat Müziği Korosu, OÇEM
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ne Katkı
Sağlamak İçin Söyledi…

Cenap Ali Gençoğlu ‘Ah Yeşil Bursa’, Ümit Gücenme
Gençoğlu ‘Yüzünde Nefesi’,Şef Rüştü Şentürk ‘Sen
Ellerin Oldum Desen’ şarkılarını seslendirirken, Lions
118-K Genel Yönetmen 1.Yardımcısı Nejat Yahya
‘Kaybolan Yıldız Gibi’, Bursa ATA Lions Kulübü
Başkanı Avni Bayramoğlu ‘Sicim Sicim Yağmak’,
Bursa Lions Kulübü Üyesi Ayhan Korgavuş ise ‘O
Kara Gözlerine’ ve Çekirge Lions Üyesi Mehmet
Karadağ da ‘O Beyazlar Ne Yaramış Geline’ isimli
şarkılarıyla sololarını izleyicilerin beğenisine
sundular.

L

ions 118-K Yönetim Çevresi bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren Bursa ATA Lions Kulübü
tarafından kurulan LIONS Türk Sanat Müziği
Korosu, Erdinç Çelikkol’un 63. Sanat Yılı nedeniyle
9 Mart 2014 Pazar günü Tayyare Kültür Merkezi’nde
konser verdi.
Bursa ATA Lions Kulübü önderliğinde düzenlenen
LIONS Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi
destekleriyle gerçekleştirildi. Bursalıların büyük ilgi
gösterdiği konser iki bölüm halinde yapıldı. Erdinç
Çelikkol’un 63. Sanat Yılı nedeniyle Şef Rüştü
Şentürk yönetiminde gerçekleştirilen konserin
ilk bölünde koro Erdinç Çelikkol’un ‘Yol Yakınken
Dönelim mi?’, ‘Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma
Güzel’ şarkılarını seslendirdi.
SOLOLAR BÜYÜK BEĞENİ İLE DİNLENDİ…
Bursa ATA Lions Kulübü Üyeleri Rezzan Özbakış
‘Sevdaya Derman Olmaz, Zafer Ekici ‘Engüzel
Yıllarımı’, Yeşil Bursa Sevgi Gezeği Hanendesi

BAYRAMOĞLU: OTİSTİK ENGELLİ ÇOCUKLAR
YAŞAMA KAZANDIRILMALI
İkinci bölümde ise TRT İstanbul Sanatçı Meshem
Özşimşir sahne aldı. Bu yıl kurulan LIONS
Korosu’nun verdiği konserden elde edilen gelirin
Otistik Çocuk Eğitim Merkezi’ne bağışlanacağını
vurgulayan Bursa ATA Lions Kulübü Başkanı Avni
Bayramoğlu, “Otistik çocuklarımızın yaşama
kazandırılmasında yapılan çalışmalarda yalnız
olmadıklarını göstermek istedik. Umarım bu
konser bir anlamda örnek olur. Yaptığımız
konserlerin ihtiyaç sahiplerine faydalı olması bize
gurur veriyor. Ayrıca, müziğin gücü ile fedakâr
ailelere bir nebze de olsa moral sağladık” dedi.
Konserin son bölümünde insan boyundan büyük
Atatürk resmi sahneye geldi. Koro ve izleyiciler 10.
Yıl Marşı bayraklar eşliğinde söylendi.
Gecenin sonunda usta sanatçı Erdinç Çelikkol’a
sürpriz doğum günü yapıldı ve Ata Lions Kulübü
tarafından Çelikkol’a son 50 yılın müzik ustası ödülü
verildi. Usta sanatçının tüm öğrencileri sahneye
çıkarak Çelikkol’un ‘Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma
Güzel’ adlı eserini koro halinde söylediler.

26 L I O N MART - NİSAN 2014

TURKEY

Osmangazi Özel İdare İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerine
Hayvan Sevgisi ve Koruma Bilinci Kazandırıldı…
Suat Uğur / 118-K Bursa Uludağ Lions Kulübü Başkanı

Uludağ Lıons Kulübü Öncülüğünde,
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Ve Hayvan Hastanesi Halkla İlişkiler
Sorumlusu Doç. Dr. Ebru Yalçın ve Doç. Dr.
Gökhan Önder Keser Tarafından İlköğretim
4. Sınıf Öğrencilerine Hayvan Sevgisi ve
Koruma Bilinci Öğretildi…

Halkla İlişkiler Sorumlusu) ve Doç.Drf. Öğretmen
Gökhan Önder Keser (Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi İç Hastalıkları AD) çocuklara barkovizyon
eşliğinde Osmangazi Özel İdare İlköğretim Okulu
4-A ve 4-B sınıfı öğrencilerine sokak hayvanlarına iyi
davranılması gerektiğini, nasıl insanların hakkı varsa
hayvanlarında hakları olduğu konusunda bilgiler
verdiler.

B

ursa Lions 118-K Yönetim Çevresine bağlı
Uludağ Lions Kulübü öncülüğünde, Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İlköğretim 4.
sınıf öğrencilerine hayvan sevgisi ve koruma bilinci
öğretiliyor. Projede bilgiler çocukların anlayabileceği
düzeyde, eğlenceli olarak anlatıldı.

Türkiye’de hayvan haklarının 2004 yılında yasa
ile koruma altına alınmış olduğunu öğrencilere
anlatan eğitmenler, hayvanların, doğanın onlara
tanıdığı yaşama haklarını korumak için gerekli
hükümler yasal güvenceye alınmış ve bu hükümleri
ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesi öngörülmüş
olduğu ifade ettiler.

Ayda bir kez belirlenen ilköğretim okullarında
1 ders saati içerisinde barkovizyon eşliğinde ve
veteriner hekimlerin idaresinde gerçekleşen proje
çerçevesinde, İlköğretim 4. Sınıf öğrencilerine
hayvan sevgisi ve bilinci aşılandı.
Çocuklarda hayvan sevgisinin ve koruma bilincinin
oluşturulması için Lions 118-K Yönetim Çevresine
bağlı olan Uludağ Lions kulübü tarafından
hazırlanan proje, 2013-2014 bahar eğitim öğretim
yılı içerisinde ayda bir kez, haftada da 4 kez
tekrarlanmak üzere 55 çocuğa uzman eğitmenler
tarafından çocuklara bilgilendirme semineri
verilecek.
Canlı hayvan kullanılmadığı eğitimde Doç. Dr. Ebru
Yalçın (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç
Hastalıkları AD Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi
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Bursa Koza Lions Kulübünden Miniklere Oyun Parkı…
Gül Liman / 118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

B

ursa Koza Lions Kulübü, Mustafa Kemalpaşa
Mehmet Akif Ersoy İlkokul ve Ortaokulunda
düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı töreninde sevgi ve barışın
kaynağı çocuklara bir oyun parkı armağan
etti. Mustafakemalpaşa Mehmet Akif Ersoy İlkokul
ve Ortaokulu öğrencilerine armağan edilen oyun
parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
töreninde coşku ile açıldı. Açılışa Mustafakemalpaşa
Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, İlçe Milli Eğitim
Müdürü, İlçe Garnizon Komutanı, İlçe Zabıta Müdürü,
Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Gül Liman, Lions
118-K Yönetim Çevresi 2011-2012 Hizmet Dönemi
Genel Yönetmeni Uluslararası İlişkiler ve Yarışmalar
Ulusal Komisyon Başkanı Koza Lions Kulübü Üyesi
Neş’e Yıldırım, 118-K Yönetim Çevresi Saymanı
Coşkun Yıldırım, Lions Önce Çocuklar Komitesi
Başkanı Özlem Özbey, As TV Program Yapımcısı ve
Sunucu Erhan Erşen, Koza Lions Kulübü üyeleri ve
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yöneticileri ve
Okul Aile Birliği üyeleri katıldı.
Birbirinden güzel okul öğrencilerinin de hazır
bulunduğu oyun parkının açılış konuşmasını,
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan
yaptı. Kurtulan konuşmasında, “Bursa Koza Lions
Kulübü Başkanı Gül Liman ve Koza Lions Kulübü
üyelerine okulumuzun bahçesinde yaptırmış
oldukları, minik yavrularımızı sevindirecek oyun
parkından dolayı şahsım,hemşehrilerim,değerli
öğrencilerimiz ve saygıdeğer öğretmenlerimiz adına
teşekkür ediyorum” dedi.
Bursa Koza Lions Kulübü’nün yararlı çalışmalarını
yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen
Kurtulan,”Bursa Koza Lions Kulübü, Bursa
genelinde güzel ve birbirinden önemli çalışmalar
yapıyorlar. Okulumuzun da yapılan bu güzel
çalışmalar içerisinde olmasından dolayı, kendimizi
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şanslı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.  Belediye
Başkanının konuşmasının ardından Bursa Koza
Lions Kulübü Başkanı Gül Liman da, yapılan
her şeyin çocuklar için olduğunu ve Bursa
Koza Lions Kulübü’nün her zaman çocuklar
için aralıksız çalışmalarına devam edeceğini
söyledi. Başkan Gül Liman, “23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde
çocuklarımıza bayram hediyesi olarak güzel bir oyun
parkı armağan ediyoruz. Bizler Koza Lions Kulübü
üyeleri olarak özellikle eğitime, kadınlarımıza ve
çocuklarımıza karşı çok duyarlıyız. Buraya
Atatürk’ün izinden yürüyecek ve onun emanetini
sonsuza dek koruyacak olan çocuklarımıza oyun
parkı armağan etmek için geldik” dedi.  Açılış
töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu
memnuniyetini dile getiren Başkan Liman ,“Sevgili
çocuklar; Dünya çocukları içinde ayrı bir yere
sahipsiniz.Ulu Önderimiz Atatürk,sizlere verdiği
önemi çok güzel bir bayram armağan ederek
göstermiş. Bugünün küçükleri yarının büyükleri
diyerek sizlere verilen değeri en güzel şekilde ifade
etmiştir. Unutmayın, bugün bizlerin bulunduğu
makam ve mevkilerde gelecekte sizler olacaksınız.
Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip çok
çalışınız. Geleceğe iyi hazırlanırsanız aydınlık, güzel
gün ve yarınlar sizlerin olacaktır” diye konuştu.
Törende okul yönetimi ve Belediye Başkanı
Sadi Kurtulan tarafından Bursa Koza Lions
Kulübü Başkanı Gül Liman’a ve Lions 118-K
Yönetim Çevresi 2011-2012 hizmet dönemi genel
yönetmeni Uluslararası İlişkiler ve Yarışmalar Ulusal
Komisyon Başkanı Koza Lions Kulübü Üyesi Neş’e
Yıldırım’a ve As TV Yapımcısı ve Sunucu Erhan
Erşen’e plaket takdim edildi. Törende konuşmalar ve
plaket takdiminin ardından kurdele kesilerek açılışı
gerçekleştirilen oyun parkı, çocukların kullanımına
sunuldu.
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BURSA- Bursa Koza Lions
Kulübü, 08 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü etkinliği
olarak, AÇEV’in okuma yazma
kurslarında okuma yazma
öğrenen 115 kadın kursiyeri,
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu tarafından
Tayyare Kültür Merkezinde
sahnelenen “BUZLAR
ÇÖZÜLMEDEN” adlı oyun ile
buluşturdu.
Gül Liman / 118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

O

yunda; 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında,
yeni şekillenen ülke yapısı içinde, yolsuzluk,
sömürü ve yoksulluğun egemen olduğu ve
zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından
dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yeni
bir kaymakam atanmıştır. Gelen kaymakam,
farklılığını ortaya koyduğunda, mevcut gidişi
değiştirmeye çalıştığı görülür. Kasabadaki ağalara,
karaborsacılara, fahişelere, softalara “dur” diyen
yeni kaymakam, değişik biridir. Dürüst ve tarafsız
yaklaşımıyla sorunların çözülebileceği mesajını
veren kaymakam, aslında akıl hastanesinden kaçmış
bir “delidir”. Olaylar traji - komik anlatımla gelişir.
Oyun, birçoğu tiyatro ile ilk kez tanışan kadınlarımız
tarafından ilgi ile izlendi. 1965 yılında yazılan ancak
geçerliliğini günümüzde dahi sürdüren toplumsal
çok sayıda soruna parmak basan oyunda verilen
mesajlar kadınlarımızın sanat ile farkındalıklarının
arttırılması açısından büyük önem taşıyordu.Tiyatro
sahnesinden yaşama ve insana tutulan ayna ile
yine bir çok konuda bireysel veya toplumsal olarak
kendimiz ile yüzleşmemize olanak sağlayarak, çoğu
ağlanacak halimize gülümsetirken; düşündürmeyi ve
sorgulamayı öğretti ya da anımsattı yine bizlere...

Barış Festivali Başladı
Dilek Şen / 118-K Bursa Barış Lions Kulübü Başkanı

B

ursa Barış Lions Kulübü üyelerinin düzenlediği
2. Barış Festivali 10 Mart 2014 Pazartesi
günü Hedef Patent şirket sahibi Semra
Baykan’ın ‘Marka ve Tasarım, Patent Tescilleri’
konu başlığındaki sunumu ile start aldı. Barış Lions
Kulübü üyelerinin kendi mesleki deneyimlerinin
paylaşılacağı festivalin Eğitim Günleri bu yıl Faruk
Saraç Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşiyor.
10-14 Mart tarihleri arasında her gün farklı konu ve
konuşmacıları ile öğrencilerle buluşacak olan Barış
Lions Kulübü üyeleri, tescil, patent, marka yönetimi,
kişisel gelişim, NLP, dış ticaret, satışta yeni davranış
modellerini anlatacaklar.
Festival eğitim günlerinin yanı sıra 14 Mart Cuma (Yarın) akşamı saat 20.00 de Fethiye Kültür Merkezi’nde
sergilenecek olan Utku Erişik’ in tek kişilik oyunu “Hoş
Gelişler Ola” adlı tiyatro gösterimi ve 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00 de Tayyare Kültür Merkezi’nde
Baykuş Sanat Galerisi ile ortak düzenlenen “3R1T Karma Resim Sergisi” nin açılışı ile devam edecek.
Bursa Barış Lions Kulübü Başkanı Dilek Şen, bu yıl
ikincisi düzenlenen “Barış Festivali” için “bilgi ve
deneyimlerin aktarıldığı, kültür ve sanatın ortak
payda alındığı etkinliklerimizde amacımız Hizmet
Ediyoruz sloganımızla çıktığımız yolda daha çok
kişiye ulaşmak ve kulübümüzün adına yakışır bir
şekilde Barış’ı vurgulamaktır” şeklinde konuştu.
Etkinliklerden sağlanacak olan gelirlerin Alzheimer
Hasta Bakım Evi Projesi’ne aktarılacağını
önemle belirten Dilek Şen, “bir gün her şeyi
unuttuğumuzda bizi hatırlayanlar olsun istiyorsak,
şimdi sıra bizde; Alzheimer’ lı hastalar ve yakınları
için vereceğimiz her destek geleceğimiz için
umuttur.” dedi.
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Bursa Koza Lions Kulübü Yıldırım Hasan Ali Yücel İlkokul ve
Ortaokulu Edebiyat Sokağını Kütüphanesine Kavuşturarak
Eğitime Bir Katkı Daha Yaptı...
Gül Liman / 118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

istatistiklere bakıldığında, bir yılda bir Japon’un 12
tane kitap okuduğunun, Türkiye’de ise altı kişinin
bir kitap okuduğunun saptandığını belirterek; kitap
okumuyoruz, kitap okuma oranlarını yükseltmek
için neler yapabiliriz? düşüncesiyle çıktık biz bu yola
diyerek Hasan Ali Yücel İlkokulu olarak Türkiye de ki
okuma oranını artıramayacaktık ama okulumuzda
bu oranı artıracağımız bir alan oluşturabiliriz diye
düşündük. Edebiyat sokağımız bu düşüncelerin
sonucudur. Bu bizim için bir dönem noktası
olmuştur “dedi.

B

URSA-Yıldırım İlçesi Arabayatağı
Mahallesi’nde bulunan Hasan Ali Yücel İlkokul
ve Ortaokulunda Bursa Koza Lions Kulübü
tarafından tamamen yenilenen okul kütüphanesi
törenle açıldı. Açılışa Türk çocuk ve genç edebiyatı
dünyasının en önemli yazarlarından Gülten
Dayıoğlu, Altın Kitaplar Yayınevinden temsilciler,
Lions 118-K Genel Yönetmeni Ayşe Gülten Öztürk,
118-K Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Nejat Yahya,
2011-2012 Hizmet Dönemi Genel Yönetmeni Neşe
Yıldırım, Yönetim Çevresi Sekreteri Emel Yazıcı,
Yönetim Çevresi Saymanı Coşkun Yıldırım,118-K
Yönetim Çevresi 2. Kesim Başkanı Şeyda Şençayır,
Yönetim Çevresinden değerli görevliler ile
Koza Lions Kulübü Yönetim Kurulu ve üyeleri,
öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

TÜRK ÇOCUK VE GENÇ EDEBİYATININ EN GÜÇLÜ
KALEMLERİNDEN BİRİ GÜLTEN DAYIOĞLU
AÇILIŞA KONUK OLDU…
“Edebiyat sokağımızın konukları da olmalı idi”
diyen okul müdürü, “Okulumuza bugün de olduğu
gibi edebiyatımızın en güçlü kalemlerini konuk
ettik” dedi. “Çok önemli tek bir eksiğimiz kalmıştı.
Kütüphanemiz...”Bu konuda neler yapalım derken
kahramanlar çıktı karşımıza Bursa Koza Lions’un
değerli yöneticileri ve başkanı Gül hanım “biz
yaparız” dediler ve kütüphanemizi her şeyi ile

Açılış öncesinde Okul Müdürü Fatih Mehmet Erol,
konuklar ile okullarında yapmış oldukları edebiyat
sokağı projesinin öyküsünü paylaştı. Ülkemizdeki
okuma oranlarını diğer ülkelerle kıyaslayan

tamamen yenilediler. Pırıl pırıl güzel kütüphanemizin
içini dolduracak kitapların listelerini değerli
öğretmenlerimiz titizlikle hazırladılar. Bursa da
hizmet veren Lions kulüpleri ile destek verebilecek
kişi ve kurumlara başvurdular. Bu konuda bir
eylem planı yapıldı. Bu çalışmanın sonunda
Kütüphanemize 6-12 yaşa hitap edecek 4 bin adet
kitap kazandırıldı. Bu projede değerli annelerimiz de
unutulmadı. Onların da yararlanabilmesi için 12 adet
masaüstü bilgisayar kütüphanemizde yerini aldı. Bu
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gün çok güzel bir gün ve burada bizi kütüphanemize
kavuşturan Bursa Koza Lions ailesine çok teşekkür
ediyoruz” diye konuştu.
GÜL LİMAN “EVRENSEL DÜŞÜNCE DÜNYASINA
UÇAN KİTAPLARIMIZIN KANATLARINA TUTUNUN
VE HİÇ BIRAKMAYIN”...
Bursa Koza Lions Kulübü dönem Başkanı Gül
Liman, Koza Lions Kulübü olarak bu güzel okula
örnek bir kütüphane kazandırmanın mutluluğu
içerisinde olduklarını, kulüp olarak,özellikle kadın ve
çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda birçok çalışmalar
yaptıklarını belirterek “Yine bir okulda, yine bir
kütüphane açılışında okul müdürümüz ile tanıştık.
Müdürümüz bize o kadar güzel şeyler anlattı ki
etkilenmemek mümkün değildi. Edebiyat sokağını,
uçan kitapları, bu fikrin oluşumunu, fikri eyleme
dönüştürme sürecini, çabayı, emeği sımsıcak bir
heyecanla anlattı. Bizler de çok merak eder olduk
bu güzel sokağı, hele hele uçan kitapları...Rahat
bırakmadı bu merak bizi; ilk fırsatta okulumuz,
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile tanıştık.
Bu güzel atmosferi görünce bizim de bu güzel
sokağa bir armağanımız olmalıydı, emeğimiz ve
heyecanımızı eklemeliydik dedik ve bu öyküde bizde
yer aldık” dedi.

“HİÇ BİR GEMİ BİZİ BİR KİTAP KADAR UZAKLARA
GÖTÜREMEZ…”
Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencilerine hitaben
konuşmasını sürdüren Gül Liman “Bugün hep
birlikte olmamızın, çok değerli yazarımız Gülten
Dayıoğlu ile birlikte bu keyfi paylaşmamızın nedeni
olan kütüphanemizin oluşum hikayesi böyle
başladı. Hiç bir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara
götüremez. Hiç bir eğlence, okumak kadar zevkli ve
kalıcı olamaz. Kitaplar, kimi zaman sıkı bir dost, kimi
zamanda en iyi sırdaşınız olur onun için çocuklarım
kitaplarınızın kanadına sıkı sıkı tutunun ve onları hiç
bırakmayın” ifadelerini kullandı.
GÜLTEN DAYIOĞLU “KİTAP OKUMAYAN AİLEDEN
KİTAP OKUYAN ÇOCUK ÇIKMAZ”…
“BAŞARININ FORMÜLÜ DÜZENLİ KİTAP
OKUMAK”
Çocuk ve genç Türk edebiyatının en güçlü
kalemlerinden biri olan ve yayımlanmış 78 ve
yayıma hazır halde bir romanı ile toplam 79
değerli eseri olan Gülten Dayıoğlu yazın sanatında
50.yılı kutladığını belirterek, eğitimin karanlıkları
aydınlatmak için var olduğunu vurguladı. Kütüphane
ve kitaplar konusunda duyarlılıkları nedeniyle Koza
Lions Kulübü ve okul müdürü Fatih Mehmet Erol’a
ve öğretmenlerine teşekkür ederek bundan sonra
da eğitime katkılarının sürmesi dileğinde bulundu.
Ayrıca Dayıoğlu, kütüphane açılışına katılanlar,
özellikle veli ve öğrenciler ile yaptığı soru cevap
bölümü ile zenginleştirdiği söyleşisinde, eğitim ve
kitap okuma alışkanlığı hakkında, “gazeteye, dergiye
bile razıyım, düzenli bir okuma eylemi olmalı.
Ana babalar okuyarak çocuklarına örnek olmalı,
okuma aşkı ana karnında başlıyor diyenler bile var.
Bebeklerinize kucağınızda kitap okuyun, okuma
zevki ve hevesini verin devamında kitap seçimine
karışırsınız. Dayatmakla olmaz. Hediyeleşmede bile
kitapla başlanmalı. Dolaylı anlatmakta çok fayda var,
otur kitap oku derseniz çocuğunuz kaçar, bir kitap
okudum şöyle böyle dediğinde nerede o kitap diye
sorar. Bir şey vaat edecekse bile aile kitap demeli”
diye konuştu.
Kütüphanenin açılış kurdelesini Gülten Dayıoğlu,
Bursa Koza Lions Kulübü Dönem Başkanı Gül Liman,
Okul Müdürü Fatih Mehmet Erol, Lions 118-K Genel
Yönetmen Ayşe Gülten Öztürk birlikte keserken
“Akıllı kütüphanemizi açıyoruz, hayırlı olsun. Faydalanacak öğrencilerimiz geleceğimizin teminatları olsun.” dediler. Kurdele kesilmesinin ardından
kütüphane, katılımcılar tarafından beğeni ile gezildi.
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Bursa Koza Lions Kulübü Uluslararası Melvin Jones Hizmet
Ödülünü Ünlü Yazar Gülten Dayıoğlu’na Verdi…
Gül Liman / 118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

“Yaklaşık 3 nesli kitaplarıyla büyüten Gülten
Dayıoğlu, çocukların iç dünyalarına hitap edecek
öyküleri kaleme alıp, ülke gerçeklerinden yola
çıkarak, gerçek yaşam öykülerini konu edinerek
adeta çocuk dünyasının kahramanı haline gelmiştir”
şeklinde konuştu.
Gülten Dayıoğlu’nun 50 yılda çocuk edebiyatının
çınarı konumuna geldiğini de vurgulayan Liman,
“Gülten Dayıoğlu, Ruhu, kalemi ve dünyası çok
cepheli ve geniş bir yazardır. Edebiyatın fikir ve
felsefelerinden başlayarak başka birçok konuya
doğru genişleyen bir kalemi vardır” dedi.

B

URSA –Lions 118-K Yönetim Çevresi’ne bağlı
Bursa Koza Lions Kulübü, Çocuk ve Gençlik
Edebiyatı’nın öncü isimlerinden Gülten Dayıoğlu’nu ağırladı. Uluslararası Melvin Jones Hizmet
Ödülünü, Lions 118-K Yönetim Çevresi 2011 – 2012
Hizmet Dönemi Yönetmeni Neşe Yıldırım’ın yönettiği törenle alan Gülten Dayıoğlu, “Karşımda çocuk
ve gençlerin olmasından dolayı işimi her zaman
anne ve öğretmen titizliği ile yaptım” dedi.
Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Gül Liman’ın
başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Gülten
Dayıoğlu’nun yanı sıra, eşi Cevdet Dayıoğlu, Altın
Kitaplar Yayınevi adına : Bahar Gedik (Halkla İlişkiler
Müd.) Oya Alpar (Yabancı Yayınlar Yöneticisi)
Ankara’dan: Prof. Sedat Sever. (Ankara Ün. Eğitim
Bilimleri Fakültesi-Çogem Başkanı) İstanbul’dan
Prof .Selahattin Dilidüzgün (İstanbul Ün. Hasan Ali
Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı), Lions 118-K Yönetim
Çevresi’ne bağlı kulüplerin başkanları ile Bursa Koza
Lions Kulübü üyeleri ve eşleri katıldı.
Çocuk dünyasının kahramanı: Gülten Dayıoğlu
Toplantının açılışında konuşan ve 50 yıldır
edebiyatın zirvesinde olmanın kolay olmadığına
değinen Koza Lions Kulübü Başkanı Gül Liman,
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“Gülten Dayıoğlu, ömrünü bir ideal için tahsis
etmiştir”
“Gülten Dayıoğlu, Ömrünü bir ideal için tahsis
etmiş ve karşılığında çocuk ve gençlerin sevgisini
kazanmış çok değerli bir yazarımızdır” ifadelerini
kullanan Tören Yönetmeni Neşe Yıldırım ise, “Gülten
Dayıoğlu’nun dünya çapında bir yazar olduğunu
belirtirken, gençlik ve çocuk ruhunun problemlerini
kitaplarında çok iyi kurguladığını da dile getirdi.
Lions hareketinin Türkiye’de 50. Yılının kutlandığı
2013-2014 hizmet döneminde, yine bugünlerde
50. Sanat yılını büyük bir coşkuyla kutlayan bir
yazarımıza Lions’un en büyük ödülünü vermek
bizim için büyük bir onurdur.” dedi.
“Kitaplarımı anne ve öğretmen titizliği ile yazdım”
1963 yılında Bahçıvanın Oğlu adlı eseri ile edebiyat
dünyasına “Merhaba” diyen Gülten Dayıoğlu
da, bugüne kadar yazdığı 78 kitapta da ilkeleri
doğrultusunda aynı titizlikle çalıştığını söyleyerek,
“Kitaplarımı, anne ve öğretmen titizliği ile yazdım.
Çünkü karşımda çocukların ve gençlerin olduğunu
biliyordum. Bu sebepten yazdığım her kitapta
aynı titizlikle çalıştım” dedi.
Melvin Jones Hizmet Ödülü’nü almış olmaktan
duyduğu memnuniyeti de dile getiren Dayıoğlu,
“Siz değerli dostlarımdan böylesine güzel bir ödülü
almak benim için ayrı bir onur ve gurur kaynağıdır.
Ben öğretmenliğim döneminde de, yazarlığım
döneminde de işimi severek yaptım. Bugün sanat
hayatımda 50. Yılımı kutluyorsam işimi severek
yapmış olmamdan dolayıdır” şeklinde konuştu.

TURKEY

118-Y 16. Bölge Kulüpleri
Melvin Jones Ödülü
Sayın Aysel ÇELİKEL’E
Aysun Kundak / 118-Y Mühürdar Lions Kulübü Başkanı

L

ions’un en yüksek onur derecesidir Melvin
Jones Fellowship ödülü. Cömertlik, şefkat ve
başkalarına gönüllü, karşılıksız hizmet etmeyi
temsil eden bireysel bir ödüldür. Global bir ödüldür.
Kurucumuzun adını taşıyan bu ödül insanlığa ve
toplumun kalkınmasına katkıda bulunan şefkat ve
paylaşımcılık özelliklerine sahip, toplum tarafından
beğenilen sosyal projeleri olan kişilere verilen bir
ödüldür.
Bu yıl biz 118-Y 16. Bölge kulüpleri olarak ödülümüzü
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı
Sayın Prof. Dr. Aysel Çelikel’e 23 Ekim Çarşamba
gecesi Büyük Kulüp Balo Salonunda muhteşem bir
törenle takdim ettik.
Bu anlamlı geceyi daha da anlamlı kılan ise çok
başarılı, kendini hizmete adamış bu özel kişilerin
birarada oluşunun yanı sıra dostça, sıcacık, sevgi,
saygı, onur, gurur dolu bir atmosfer yaşanmış
olmasıdır.

Lion’lardan, Ünlü Yazar
Ahmet Ümit’e
Melvin Jones Ödülü…
118-Y 9. Bölge Kulüpleri

G

enel anlamda uluslararası iş birliği ve
toplumun katılımı ile gönüllü hizmetler
vererek, insanlığın ihtiyaçları için tüm insanlar
arasında bir anlayış ruhu yaratma ve geliştirme
amacıyla çalışmalar yapan Lions Kulüpleri tarafından
her yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen
Melvin Jones Ödülü sahibini buldu. Uluslararası
Lions Kulüplerinin kurucusunun adını taşıyan ödülün
bu yılki sahibi ise Türk edebiyatına polisiye roman
türünde önemli eserler kazandıran ünlü Yazar
Ahmet Ümit oldu.
118-Y İstanbul Anadolu Yakası 9. Bölge Kulüpleri
tarafından Ataşehir Radisson Blu Hotel’de
gerçekleşen ödül törenine katılan Ahmet Ümit,
Melvin Jones Ödülü’nü 118-Y Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni Selva Ülgen’in ellerinden aldı.
Ödül töreninde Ahmet Ümit’in başarılarla dolu
hayat öyküsü de bir sunumla konuklara aktarıldı.
Dünya genelinde gönüllü hizmetler ve sosyal
sorumluluk projeleri gerçekleştiren etkin bir sivil
toplum kuruluşu olan Lions’un en büyük hizmet
ödülü olan Melvin Jones Ödülü, insanlığa ve
toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, şefkat ve
paylaşımcılık özelliklerine sahip, toplum tarafından
beğenilen sosyal projeleri olan kişilere veriliyor.
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Gazeteci Yazar Cahit Özbay Liay
Vakfı Merkezinde Konferans Verdi.
118-Y Yönetim Çevresi

U

luslararası Lions Dernekleri, 118-Y Yönetim
Çevresi, Caddebostan Sahil Lions Kulübünün
“Kültür Etkinlikleri” kapsamında düzenlemiş
olduğu konferans ve dia gösterimine ilgi büyüktü.
11 Mart 2014 Salı günü Liay Vakfı Merkezi, Kilercibaşı
Köşkü, duayen Gazeteci Cahit Özbay’ın yeni
bir seminerine evsahipliği yaptı. Gazetecilik ve
yazarlığın yanısıra, eğitimciliği kendisine bir misyon
edinmiş olan Cahit Özbay, mesleki bilgilerini,
aktarmayı her zaman görev bildiğini bir kez
daha göstermektedir. “Dünyada ve Osmanlı’da
Basının Tarihsel Gelişimi Konferansı ve İstiklal
Savaşı Gazeteleri Dia Gösterimi “bunun en güzel
örneklerinden biri olmuştur.
Özbay yaptığı konuşmada basın olgusundan
başlayarak gazeteciliğin geçirdiği evrelerin
günümüze kadar olan serüvenini anlattıktan
sonra dünyada ve Osmanlıda yaşanan basın
özgürlüğündeki gelişmelere değindi.Son olarak
da İstiklal Savaşı yıllarında”1919-1922” dönemini
içeren Gazi Mustafa Kemal’in basına nasıl baktığı,
hangi gazetelerin kurulmasına destek verdiği, türk
halkını basın yoluyla nasıl şekillendirdiği ve Mustafa
Kemal’in pek bilinmeyen yönü olan, gazeteciliğini
anlattı. Konferansının ardından “Dünyada ve
Osmanlı’da Basının Tarihsel Gelişimi” adlı son
kitabını imzalayan Sn. Özbay, 16 Nisan Çarşamba
günü 14:00-16:00 arası Caaddebostan Kültür
Merkezinde bu konferansını yenileyerek, yeni
kitabını orda da dinleyicilerine imzalayacak.
Sn.Özbay, yeni bir kitap hazırlığında olduğunun da
müjdesini verdi. Ayrıca yedi kuşak Istanbullu olan
Sn. Özbay yaz aylarında, turizmci eşi Zeliha Ongun
Özbay’ la Boğaziçi ve İstanbul’da düzenleyecekleri
kültür turlarının da hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.
Program sonunda Caddebostan Sahil Lions
Kulübü Başkanı Ln. Candan Yılmaz ve Kültür Sanat
Koordinatörü Ln. Nesibe Müsevitoğlu Sn. Özbay’a
Liay Vakfı Teşekkür Belgesini birlikte sundular.

En Prestijli Lions Ödülü;
Eskişehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen’e Verildi…
118-Y 12. Bölge Kulüpleri

D

ünyanın ve ülkemizin önde gelen sivil
toplum kuruluşlarından biri olarak; eğitim
ve sağlık başta olmak üzere; engellilere
destek, spor, çevre, kültür-sanat, kadın hakları,
toplumu bilinçlendirme gibi konularda gönüllü
faaliyetlerde bulunan Lions Kulüpleri, sosyal
sorumluluk projelerine üstün hizmetleri geçen
isimleri; Uluslararası Lions Derneklerinin en büyük
ödülü olarak kabul edilen Progressive Melvin Jones
Ödülü ile ödüllendiriyor. Lions’un kurucusunun adını
taşıyan Progressive Melvin Jones Ödülü’nün bu yılki
sahibi ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen oldu.
118-Y İstanbul Anadolu Yakası 12. Bölge Kulüpleri
(Atayol Lions Kulübü, Dalyan Marina Lions Kulübü,
Çamlık Sahil Lions Kulübü, Zirve Lions Kulübü)
tarafından Büyük Kulüp’te düzenlenen ödül törenine
katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen ödülünü, 118-Y Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni Selva Ülgen’in ellerinden aldı.
Ödülü almaktan mutluluk duyduğunu belirten
Yılmaz Büyükerşen, Lions kulüplerinin yöneticilerine
teşekkür etti. Ödül töreninin ardından konuşan
Büyükerşen, “İnsanlığa hizmet ödülü olarak aldığım
ikinci Melvin Jones Ödülü. Sanıyorum 6 yıl önce
yine burada beni Melvin Jones Dostluk Ödülü’ne
layık görmüştünüz. Biyografim okunurken o kadar iş
yapmış olmama şaşırdım. İnsan bir takım hizmetler
yaparken farkına varmıyor. Bunları nefes alır gibi,
günlük yaşantımda yaptıklarım gibi yapıyorum. Bu
benim için yaşam tarzı, biraz farklılık arz ediyor.
Progressive Melvin Jones Ödülü’nün sahibi olmak
benim için büyük ayrıcalık” diye konuştu.
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Hakan Aysev, Konserinde
Müzik Ziyafeti Verdi…
118-Y Yönetim Çevresi

Prof. Dr. İlber Ortaylı,
Melvın Jones Fellow
Ödülü’nün Sahibi Oldu…
118-Y 13. Bölge Kulüpleri

M

altepe Belediyesi ve Lions Kulüpleri
tarafından, Alzheimer hastalarına destek
olmak amacıyla gerçekleştirilen konserde,
ünlü Tenor Hakan Aysev tüm müzikseverlere
unutulmaz bir gece yaşattı.
Maltepe Belediyesi ve Uluslararası Lions
Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim
Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Selva
Ülgen’in katkılarıyla düzenlenen ve ülkemizin
ünlü tenorlarından Hakan Aysev’in sahne
aldığı unutulmaz bir gece oldu. Türkan Saylan
Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşen
konserde Hakan Aysev, birçok beğenilen parçayı
seslendirirken tüm konuklara da unutulmaz bir
müzik şöleni yaşattı.

T

üm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
ihtiyaçlar doğrultusunda toplum yararına
gönüllü hizmetler gerçekleştiren Lions
Kulüpleri tarafından alanında öne çıkan isimlere
verilen Melvin Jones Fellow Ödülleri sahiplerini
bulmaya devam ediyor. Yazar Ahmet Ümit ve
başarılı Radyocu Cem Arslan’ın ardından ünlü Tarihçi
ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Lions Kulüplerinin
kurucusunun adını taşıyan bu çok özel ödüle layık
görülen isimler arasına katıldı.
Ülkemizin en önemli değerleri arasında yer alan
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Uluslararası
Lions Dernekleri 118-Y İstanbul Anadolu Yakası
Yönetim Çevresi Federasyonu 13. Bölge Kulüpleri
(Ethemefendi, Yeşilbahar, Yeşil Burgazada ve
Haydarpaşa Lions Kulüpleri) tarafından onuruna
verilen törene katılarak ödülünü aldı. Dünya
genelinde gönüllü hizmetler ve sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiren etkin bir sivil toplum
kuruluşu olan Lions’un en büyük hizmet ödülü
olan Melvin Jones Fellow Ödülü, insanlığa ve
toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, şefkat ve
paylaşımcılık özelliklerine sahip, toplum tarafından
beğenilen sosyal projeleri olan kişilere veriliyor.
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Kadıköy Lions Kulübü Çevre
Aktivitesi (Topraksız Sulu ve
Topraksız Tarım Projesi)
Sabiha Civelek / 118-Y Kadıköy Lions Kulübü Başkanı

Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşası
Adnan Koç’dan Muhteşem Konser
118-Y Yönetim Çevresi

A

nadolu Yakası Lions Kulüpleri 118-Y
Federasyonu’nun Ateş Karaduman yönetimindeki
LIONS KOROSU’NUN, 24 Mart 2014’de, Bağlarbaşı
Kültür Merkezi ‘de verdiği “İstanbul Şarkıları ve Türküleri”
konserinde, Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşası Adnan
Koç konuk sanatçı olarak yer aldı.
Ln. Esranur Narin’in sunumunu yaptığı konserin açılışı,
Koro Komitesi Başkanı Ln. Latife Güler ve Federasyon
Başkanı Ln. Selva Ülgen tarafından yapıldı. Türk Müziğine
gönül veren amatör Lion’ların oluşturduğu koro, gecede
sevilen İstanbul şarkı ve türkülerini başarı ile yorumladı.
Programın ikinci bölümüne muhteşem sesi ve fiziği ile
Adnan Koç imzasını attı.

K

adıköy Lions Kulübü; Lions Eğitilebilir
Engelliler İş Okulunun mevcut olan serasında
eylül ayında ‘’TOPRAKSIZ SULU TARIM’’ için
tesis kurmaya başladı. Seranın 4/1 lik bölümünde
sistem kurularak marul fideleri dikildi. Kasım ayının
başında büyüyen doğal marulların tanıtımı için
açılış töreni yapılarak, davet edilen Lion’lara satış
yapıldı. Büyüyen marulların doğal ve sağlıklı olduğu
test edildikten sonra 240 m2 lik seranın 170 m2 sine
marul, 70 m2’sine “TOPRAKSIZ TARIM” sistemiyle
sırıkta beef domates fideleri dikilmiştir. Topraktan
yüksekte sadece yağmur oluklarına dikilen fideler
suyun içinde yetişmektedir. Toprakta yapılan
tarımda bitkilere verilen su toprağı sulama yoluyla,
toprakta tutularak veya buharlaşma nedeniyle fazla
kullanılır. Topraksız tarımda verilen su ölçülebilir
olduğu ve kontrollü bir şekilde verildiği için israf
olmaz. Ayrıca yetişme dönemi boyunca kontrollü
bir üretim olduğu için hastalık ve zararlı riski yok
sayılacak kadardır.. İş okulunun serasında yetişen
sebzeler için alıcı firmalarla görüşmeler yapılmıştır
ve her 30 günde bir hasatlarla satışlar bağlanmıştır.
Okul’ada tarım öğretmeni atanması için Milli Eğitim
Müdürlüğüne dilekçe verildi ve 2014-2015 eğitim
döneminde “Tarım Sınıfı” açılacaktır.
Eğitilebilir Engelli öğrencilerimiz topraksız tarım
konusunda yetiştirirlip iş imkanı sağlanacak;
hem sağlıklı, hem de su tasarruflu kalıcı ve gelir
getirici bir proje olmuştur. Okulada her yıl 45.000
ila 50.000.-TL ciddi bir gelir kaynağı olması
sağlandı. Proje devamlılığı sağlanarak önümüzdeki
dönemde Gotik Tünel sistemiyle 2. sera kulübümüz
tarafından ve sponsor aracılığıyla yapılacaktır. Bu
projemiz Gaste Time gazetesinde haber yapılmıştır.
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2006 Yılında Kadıköy Belediyesi’nce düzenlenen Ses
Yarışmasında birinci olan ve ardından televizyon dizileri
ve sahne programları ile yıldızı parlayan Adnan Koç, son
olarak Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa rolü ile
göz doldurmuştu.
Adnan Koç gecede yaptığı konuşmada; “- 2006 Yılında
bu günkü gibi sahnede halkın huzurunda Kadıköy
Belediyesince düzenlenen Ses Yarışmasında, bu akşamki
gibi sahnede bulunuyordum.
Yarışma gecesi Tam arkamda da Kanun virtiözü Merhum
Halil Karaduman bana eşlik ediyordu. Şu anda da
kardeşi Müslüm Karaduman da aynı yerde oturuyor ve
bu gece bana eşlik ediyor. Halil Karaduıman’ın kardeşi
Koro Şefi Ateş Karaduman da bu koronun şefi olarak
görev yapıyor. Tüm bunları düşününce bu gece sizlere
Halil Karaduman’ın o unutulmaz bestelerinden oluşan
eserleri okumak istedim. Bu arada bir teşekkürüm olacak.
Girdiğim bu yarışma ile sanat yaşamımda önemli bir
değişim oldu.; Ses yarışmasını düzenleyen Kadıköy
Belediyesi ve Kültür Sorumlusu Nesibe Müsevitoğlu’nun
bu olumlu değişimde önemli rolü oldu.
Şu anda karşımda oturan, Lions camiasında da Kültür
Sanat Koordinatörü olan Sayın Ln. Nesibe Müsevitoğlu’na
sanata ve sanatçılara verdiği değer ve destek nedeni ile
teşekkür ediyor, kendisini alkışlamanızı istiyorum.” Dedi.
Gece; Federasyon Başkanı Ln. Selva Ülgen, Kültür Sanat
Koordinatörü Ln. Nesibe Müsevitoğlu, Lions Korosu
Başkanı Ln. Latife Güler’in Koro şefi Ateş Karaduman
ve konuk sanatçı Adnan Koç’a günün anısına teşekkür
belgesi ve çiçekleri sunmaları ile sona erdi.
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İstanbul Çamlık Sahil
Lions Külübünün Eğitim
Hizmetleri
Günsen Soyupak / 118-Y Çamlık Sahil Lions Kulübü Başkanı

2

013-2014 Çalışma Döneminde, Beykoz İlçesi Ali
Bahadır Köyü İlk ve Orta Okulunun yenilenmesi
gerektiği haberini alarak gerek öğrencilere,
gerekse öğretmenlere eğitim açısından daha verimli
bir ortam yaratabilmek amacı ile okulun yenilenmesi
ve noksanlarının tamamlanmasına Kulüpçe karar
verdik.
Öncelikle öğrenciler için tehlike yaratan ve inşaat
döneminden ham beton olarak bırakılan merdivenlerin
kaymaz seramikler ile yenilenmesini tamamladık.
Daha sonra 3 katlı olan okul binasının harap kapılarının
yenilenmesi, kilit sistemlerinin tamamen değiştirilmesi,
radyatörlerinin ve duvarlarının tamiri ile yağlı boya
ve plastik boyalar ile boyanması işlemini iyi bir
organizasyon sonucu Sömestr Tatiline sığdırdık.
Sponsorlarımız ile Kulüp Üyelerimizin büyük destekleri
ile tamamladığımız Hizmet Projemizin Plaketini
okul girişine astık. Bu arada okulun Ana Sınıfını da
unutmadık. 3 koli oyuncak, masal kitapları ile minik
öğrencileri de mutlu ettik.
Okulumuzu, 27 Şubat 2014 günü Genel Yönetmenimiz
ve Lion Dostlarımızın katılımı ile Milli Eğitime teslim
ettik. Beykoz İlçesi Milli Eğitim Müdürümüz bu anlamlı
Hizmetimiz için Kulübümüze Plaketi ile teşekkürlerini
bildirdi.
Ayrıca, Beykoz Bozhane Köyü Ortaokuluna 3 adet
Bilgisayar bağışı yapılmıştır.
Yine, Bozhane Köyünde 118-Y kulüplerince yapılan
Eğitim Merkezinde Yabancı Dil eğitimi için bir sınıfın
inşaası yapılmış, tüm iç donanımı tamamlanarak
Eğitimin hizmetine sunulmuştur.

Zihinsel Engelliler iş okuluna
yapılan mum üretim atölyesi
projemiz sonuçlandı
Mehmet Ali Akkan / 118-Y Zeugma Lions Kulübü Başkanı

Z

eugma Lions kulübünün dönem projelerinden
birisi olan Sıdıka Doğruöz Zihinsel Engelliler iş
okuluna yapılan mum üretim atolyesi projemiz sonuçlandı ve 24 Nisan Perşembe günü açılışı
yapıldı.
Atölyemizin açılışına Genel Yönetmenimiz Sn. Ln.
Selva Ülgen, Genel yönetmen 1. Yardımcımız Sn. Ln.
Neşe Başak Güner, Genel Yönetmen 2. Yardımcımız
Sn. Ln. İsmet Özer Balta, 9. Bölge Başkanımız Sn. Ln.
Binnur Akay, Merkez Planlama Komite başkanımız
Sn. Ln. Benan Zuhal Akalın da Zeugma Lions Kulübümüzün üyeleri ile birlikte katıldılar.
Caferağa medresesi kuyumculuk okulu öğrencilerinin
bağışlamış oldukları gümüş takıların satışı ile finanse
edilen atölyede zihinsel engelli çocuklarımız, bilgi ve
becerilerini kullanarak mum üretimi yapacaklar.
Mum artık evlerimizde dekoru tamamlayan görüntüsü ile kokusu ile estetik bir unsur olarak yer almaktadır. Aydınlanma amacı için kullanılığında dahi
estetik özellikleri daha önde gelmektedir, kullanıldığı
mekanda farklı bir ortam yaratmaktadır. Bu özellikleri ile mumun yapılışı da bir imalat olmaktan çıkmış
ve bir sanat haline gelmiştir. Dolayısı ile de mum
üretimi de basit bir imalat olmayıp, sanatsal, yaratıcılık isteyen bir çalışmadır.
Çocuklar bu atölyede çalışacakları ve birşeyler üretecekleri için bir tatmin duyacaklar, ama daha da
önemlisi kendilerinden bir şeyler katacaklar, yaratacakları şeylerle de çalışmanın ötesinde tatmin ve
mutluluk duyacaklar.
İnsanlar yaratıcı olabildiklerinde, farklı birşeyler
yapabildiklerinde maddi kazanımlardan daha fazla
mutluluk duyuyorlar.
Zeugma Lions Kulübü olarak biz de, mum üretim
atölyesi kurmaya karar verirken işin bu yönünü öncelikle değerlendirdik ve buradaki çocuklarımızın
da bu işi yapabilecek beceriye sahip olduklarını düşündük. Yeteneği becerisi ne olursa olsun, insanları
yapabildiklerinin ötesinde birşeyler yapmaya yöneltmek teşvik etmek, ve birşeyler yaratarak tatmin
sağlamak, birşeyler yapabilme güvenini aşılamak
projemizin ana amacı idi.

Ülkemize ve Eğitime yaptığımız bu Hizmetlerimiz
için Çamlık Sahil Lions Kulübü olarak Mutluyuz ve
Gururluyuz.
37

TURKEY

118-Y 16. Bölge Kulüpleri
Pilot Okulumuzda Göz
Taraması Yaptılar
Aysun Kundak / 118-Y Mühürdar Lions Kulübü Başkanı

Mühürdar Lions Kulübü
Ana Aktivitesi “Engeller Diş
Sağlığına Engel Değildir”
Aysun Kundak / 118-Y Mühürdar Lions Kulübü Başkanı

M

ühürdar Lions Kulübü bu yıl ağız ve diş
sağlığı konusunda bir aktivite yapmaya
karar verdi. Bu çalışmadan engelli gençlerin
yararlanması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıydı.
Derdini, acısını tarif edemeyenlerin acısını dindirmek
bu çalışmayı destekleyen Marmaradent hekimlerine
ve Mühürdar Lions Kulübü üyelerine ayrı bir haz
verdi.

19

Kasım’da Pilot Okulumuz olan Hayrullah
Kefoğlu Anadolu Lise’sinde Mühürdar
Lions Kulübü sponsorluğunda göz
taraması ve göz tansiyon ölçümü aktivitesi
gerçekleştirilmiştir.Veni Vidi Göz Hastanesi’nin
doktorları ve ekipmanı ile gerçekleşen bu aktivite
ile konsantrasyon problemi yaşayan ve baş ağrısı
şikayeti olan çocukların aslında göz bozukluklarının
olduğu tesbit edilmiştir. Göz ölçümleri yapılmış ve
teşhisler konmuştur. 170 kişiye tarama yapılmış ve
tedavileri için sağlık kurumlarına yönlendirilmişlerdir.
Okul yönetimi ve aileler biz Lion’lara çok teşekkür
etmişlerdir.Bölge aktivitesi olarak gerçekleşen bu
hizmet aktivitesi oldukça verimli olmuştur.
Karşılıksız hizmet gönüllüsü ordumuz yine başarılı
bir hizmete imza atmıştır....
16. Bölge Kulüpleri
Mühürdar Lions Kulübü
Suadiye Sahil Lions Kulübü
Kozyatağı Lions Kulübü
Acıbadem Lions Kulübü
Beykoz Leo Kulübü
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Çalışmamızın bir ayağı engelli ailelerinin eğitimiydi.
Prof. Dr. Tülin Arun 12 Kasım 2013 tarihinde Metin
Sabancı Spastik Çocuklar Vakfında “Beslenme
ve Ağız, Diş Sağlığı” konulu bir seminer verdi.
Seminerden sonra, Marmaradent hekimleri
engellilerde ağız ve diş taramaları yaptılar. Derneğimiz
aileleri ağırladı, diş macunları hediye edildi. Tarama
sonucu tedaviye ihtiyacı olanlar tespit edildi.
20 Kasım 2013’de Lions Ataevinde Diş hekimi Hakan
İmatoğlu “Ağız ve Diş Sağlığı” konulu seminer verdi.
Katılımcıların soruları cevaplandı ve ikramlar sunuldu.
11 Aralık 2013’de Samandıra Kültür Merkezinde
pedodontist Dr. Aysun Garan “Engellilerde Ağız
ve Diş Sağlığı” konulu seminer verdi. Kar yağışına
rağmen engelli aileleri yoğun ilgi gösterdiler. İpana’nın
desteği ile 1000 tane diş macunu, LC Waikiki’nin
desteği ile 250 tane mont ve bot hediye edildi.
Yapılan taramalar sonucunda tespit edilen hastaların
tedavileri Marmaradent’te gerçekleştirildi. Engelli
bireyin diş tedavisi oldukça zor, çoğunlukla genel
anestezi gerektiriyor. Basit işlemler için dahi engelli
kişiye anestezi olmadan müdahale edilemiyor. Bu
proje kapsamında 68 gencin tedavisi yapıldı. Bu
tedavilerin masraflarını Marmardent diş hekimleri
karşıladı, herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat
doktorlarımıza esas teşekkür, acılarını dindirdikleri,
dertlerini anlatamayan engellilerin son bulan
bağırışları ve gülen yüzleridir.
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5. Mini Süper Star Çocuk Şenliği Gerçekleşti,
Tüm Konuklar Harika Zaman Geçirdi…
Müge Akay / 118-Y Zirve Lions Kulübü Başkanı

Birbirinden Keyifli Aktiviteler…
Mini Süper Star Çocuk Şenliği’nin tüm konukları,
muhteşem etkinliklerle gün boyu unutulmaz anlar
yaşadı. Bu yılki organizasyona VİKO Çocuk Tiyatrosu,
“Game of Gölge” ekibinden büyüleyici gölge şov,
New Life balon workshopu, illüzyon ve palyaço
gösterileri, yüz boyama etkinliği, oyun hamuru
atölyesi ve Chicco’nun sponsorluğunda gerçekleşen
ödüllü bebek emekleme yarışması damgasını vurdu.

T

üm katılımcılarına miniklerin şaşırtıcı gösterileri,
birbirinden keyifli aktiviteler, ünlü konuklar
ve sürpriz hediyelerle harika bir gün vadeden
Mini Süper Star Çocuk Şenliği’nin 5. si, İstanbul
Bostancı Green Park Hotel’de gerçekleşti. Zirve Lions
Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mini Süper
Star Çocuk Şenliği’nde küçük büyük herkes gün boyu
harika zaman geçirdi.
Ünlü İsimler, Mini Süper Star Çocuk Şenliği’ne
konuk oldu…
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Mini Süper
Star Çocuk Şenliği’nin bu yıl yine birbirinden ünlü
konukları vardı. Sunucu ve Yazar Derya Coşkundeniz,
beğenilen Sanatçı Bekir Aksoy ile Milli Rallici ve
Snowboard Sporcusu Çiçek Güney’in yanı sıra eski
Türkiye ve Avrupa güzeli, aynı zamanda deneyimli bir
eğitimci olan Neşe Erberk, Mini Star Çocuk Şenliği’nin
bu yılki ünlü yüzleri oldu.
Miniklerden Şaşırtıcı Gösteriler…
Mini Süper Star Çocuk Şenliği’ne katılan
anaokullarından minikler, gösterileri ile tüm konukları
büyüledi. Gösterilere katılan tüm okullar ve minikler,
sponsor firmalar tarafından sağlanan birbirinden
değerli ödüllerin sahibi oldu. Bu yıl Berna Abla Çocuk
Yuvası, Buğra Çocuk Evi, Gökyüzü Eğitim Kurumları,
Fenerbahçe ve Pendik Milenyum Eğitim Kurumları,
Kiraz Anaokulu, Özel Yeşilköşk Anaokulu ile Yaşam
Çiçekleri Anaokulu gösteriler gerçekleştirdi. Başarılı
sunucu Ümit Kireççi, Mini Süper Star Çocuk Şenliği’ni
sunumuyla renklendirdi.

Caillou, Marsupilami ve Pocoyo; miniklerle
buluştu…
Caillou, Marsupilami ve Pocoyo gibi birbirinden
sevimli kahramanlar, Mini Süper Star Çocuk
Şenliği’nde bu yıl çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar,
onlarla gönüllerince vakit geçirip fotoğraf çektirme
fırsatı yakaladı.
Ünlü Markalar Mini Süper Star’a Sponsor oldu…
5. Mini Süper Star Çocuk Şenliği’ne Meltem
Bebek & Genç Odası ve New Life Innovative Food
Supplements co-sponsor, Chicco ise özel sponsor
olarak destek verdi. Mini Süper Star’a Bebeğim ve
Biz, Anne Bebek, Ebebek dergileri de basın sponsoru
olarak katkı sağladı. Barilla Gıda, Can Bebe, Duru
Bulgur, Hipp Bebek Mamaları, ING Bank, Reis Gıda,
Saray Gıda, SEK Süt ve Süt Ürünleri, Şanlı İlaç, VİKO,
Vileda Temizlik Ürünleri ve Yumurcak Dünyası gibi
önemli markalar da katılımcı olarak organizasyonda
yer aldı.
Mini Süper Star Çocuk Şenliği’nin her yıl olduğu
gibi yine anlamlı bir hedefi vardı. Etkinlik bu kez
Küçükbakkalköy Lions Eğitilebilir Engelliler İş
Okulu’na destek olmak için hayata geçti.
www.mini-star.org
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Okan Bayülgen,
Melvin Jones Dostluk
Ödülü’nü Aldı
118-Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi

“Bizim Dünyamız Bizim
Geleceğimiz” Diyen Çocuklar
Barış İçin Yarıştı Ve Barışı
Anlatan Afişler Çizdi...
118-K Yönetim Çevresi

B

aşarılı televizyoncu, sunucu, yapımcı, seslendirme
sanatçısı, fotoğraf sanatçısı, sinema ve tiyatro
oyuncusu Okan Bayülgen, Uluslararası Lions
Dernekleri tarafından verilen en saygın ve en büyük
ödül olan Melvin Jones Dostluk Ödülü’ne layık görüldü.
Yaptığı çeşitli programlarda topluma verdiği önemli
mesajlardan ve görme engelliler için radyo kanalından
yürüttüğü sesli kitap projesi gibi halk yararına
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarından
dolayı ödül almaya hak kazanan Bayülgen, ödül
törenine ilk kez olarak kızı ve eşiyle birlikte geldi.

Uluslararası Lions Dernekleri tarafından Büyük Kulüp’te
düzenlenen ödül törenine katılan Okan Bayülgen,
Melvin Jones Dostluk Ödülü ile rozetini 118-Y İstanbul
Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu Genel
Yönetmeni Selva Ülgen’den aldı. Ödül töreninde kısa
bir konuşma yapan Bayülgen, “Benim için bu ödül çok
önemli. Bu yüzden eşim ve kızımla birlikte ilk kez fotoğraf
makinelerinin olduğu bir yerde bir arada bulunuyoruz.
Daha önce yaptığım hiçbir programa gelmeyen kızım
ilk kez bugün burada bizimle. İşin doğrusu asosyal bir
adamım. Kızım doğduktan sonra onu çok sevdiğim bir
büyüğüm dışında hiç kimseye götürmedim. İlk kez bir
organizasyonda birlikte bulunuyoruz. Ben 70’li yıllarda
evde ‘Lions oluyoruz, Leo oluyoruz, Lioness oluyoruz!’
heyecanlarının yaşandığı dönemi çok iyi hatırlıyorum.
Bizim kalabalık ailede bir tek ben Leo ve Lions olmadım.
Sürekli bir bayram havası, sürekli toplantıdan toplantıya
koşmalar, sürekli bir konuşma hazırlamalar… O yıllarda
tüm bunların önemini kavrayamayacak kadar küçüktüm
ancak şimdi anlıyorum ki bu bir okulmuş. Türkiye’de
profesyonellerin yani meslek sahibi insanların aslında
siyaset okuluymuş. Her ne kadar siyaset yapmasanız da
birçok siyasetçi yetiştirdiniz. Lions Kulüpleri, ülkemizde
görme engelliler başta olmak üzere sağlık alanında ve
özellikle kentsoylu bir sivil toplum kuruluşu olarak burslar
anlamında eğitimde çok önemli işlere imza atıyorlar. Ben
de bana layık gördüğünüz bu ödülü ve rozeti gururla
taşıyacağım. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.
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B

ursa Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin 25
yıldır düzenlediği “Bizim Dünyamız, Bizim
Geleceğimiz” konulu Barış Afişi Yarışması’nda
dereceye girenler resimler Korupark Alışveriş
Merkezi 3. Çarşı Katında sergileniyor. 31 Mart
Pazartesi günü başlayan serginin açılışı Lions 118-K
Yönetim Çevresinin katılımıyla gerçekleşti.
Her yıl düzenli olarak yapılan 11-13 yaş arası
öğrencilerin yeteneklerini sergilediği “Bizim
Dünyamız, Bizim Geleceğimiz” konulu Barış
Afişi Yarışması’nda Duyum İşitme Engelliler Orta
Okulu’nda birincilik ödülüne layık bulunan Kebire
Kayan’nın resmi başta olmak üzere dereceye giren
ve yarışmaya katılan 51 çocuğun eseri 6 Nisan
Pazar gününe kadar Korupark AVM 3 Çarşı Katında
sergilenecek.
ÇOCUKLAR BARIŞI ANLATTI…
“Bizim Dünyamız, Bizim Geleceğimiz” konulu Barış
Afişi resim sergisinde konuşan Lions 118-K Yönetim
Çevresi Genel Yönetmeni Ayşe Öztürk, “Barışın
hayal değil, seçenek olduğunu anlatmalıyız.
Bunu anlatmak için de önce geleceğimiz olan
çocuklarımızdan başlamalıyız. Çocuklarımızın
barış temalı resim yarışmasında yaptıkları resimler
son derece umut verici” dedi.

TURKEY

Bizim Köy Projesi
Zerrin Kılınç / 118-Y Bizim Köy Komitesi Başkanı

Rainbow “Kadın ve
Cehalet Sorunları”
Projesi
Yaşar Dilmen / 118-Y Okuma Yazma Komite Başkanı

B

izim Köy Projesi kapsamında Bozhane Köyü
İlköğretim Okulu’nun 50 öğrencisi yönetim
çevremizin 9 Kasım Anıtkabir ziyaretine
katılarak ilk kez Atatürk’ün huzuruna çıktılar.
Ziyaret sonrası Atatürk’e Mektup adlı bir
kompozisyon yarışması düzenlendi. Dereceye giren
öğrencilerimize ödülleri, 23 Nisan Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamalarında verildi.
Okulumuzda Pendik Palmiye Lions
Kulübü’nün tefriş ettiği müzik odasının açılışı da
Genel Yönetmenimiz Sn. Selva Ülgen tarafından
yapıldı.

Rainbow “Kadın ve Cehalet Sorunları”
Projesi, (kadınlarda okuma yazma
sorunları, uygulamaları ve cehalet
konularının ele alındığı) Nepal, Hindistan,
Lübnan ve Bangaldeş’in katılımlarıyla 1-3
Nisan 2014 tarihleri arasında 118-Y Lions
Merkezi’nde gerçekleşti.
Sunumların ardından kulüp ikizleşmelerinin
yapıldığı bu projenin, uluslararası bir proje
olması için çalışmalara başlandı.
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Bozhane Köyü Eğitim
Merkezi Açılışı
118-Y Yönetim Çevresi

Dünya Kadınlar Gününde, Kadın
Besteciler, Erdem Özgen’in
Muhteşem Konseri İle Anıldı.
Candan Yılmaz / 118-Y Caddebostan Sahil Lions Kulübü Başkanı

K
1

18-Y yönetim çevresinin ana hedeflerinden
olan Bizim Köy Projesi kapsamındaki 5 köyden
Bozhane köyünde geçen dönem onarımına
başlanan ve Altıyol, Çınardibi,Kalamış Körfez,
Suadiye Sahil, Suadiye kulüplerinin bağışlarıyla
düzenlenen bilgisayar sınıfı, Heybeliada Lions
Kulübü tarafından tefriş edilen el sanatları sınıfı ve
Yeşilbahar Lions kulübü tarafından yaptırılan mutfak
ünitesiyle kısmen tamamlanan Bozhane Köyü
Eğitim merkezimizin tadilat ve tefriş çalışmaları
2013-2014 döneminde sürdürülebilir bir proje
olarak devam etti. Mutfak tefrişinin Yeşilbahar
Lions Kulübü, Eğitim sınıfının tadilat ve tefrişinin
Çamlık Sahil Lions Kulübü, Atatürk köşesinin
Ethemefendi Lions Kulübü tarafından yapıldığı ve
Beykoz Belediyesi ‘nin desteği ve işbirliği ile bahçe
düzenlemesinin de tamamlandığı Bozhane Köyü
Eğitim Merkezimiz Genel Yönetmenimiz Selva Ülgen
‘in, kulüplerimizin ve köy halkının katılımıyla , köy
kadınlarının gençlerinin ve çocuklarının hizmetine
açıldı.

ültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Erdem Özgen,’in
“KADIN BESTECİLER” Konseri, 5 Mart 2014
Perşembe akşamı Caddebostan Kültür
Merkezi’nde Caddebostan Sahil Lions Kulübü
organizasyonunda gerçekleştirildi.
Gecenin açılışını yapan, Kadıköy Belediyesi Gönüllü
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Lions Kültür
Sanat Koordinatörü Ln. Nesibe Müsevitoğlu, Dünya
Kadınlar Günü hakkında Kadınlar günü ve Konser
hakkında kısa bir açıklama yaptı ve sözlerini “ – Türk
Sanat müziğindeki birçok eserde kadın bestecilerin
izlerini görmekteyiz. Bu nedenle değerli Sanatçımız
Erdem Özgen ile “Dünya Kadınlar Gününü”
müziğimize besteleri ile sevilen eserler kazandırmış,
kadın bestecilerimizin eserlerinin yer aldığı bir
konser ile kutlamak istedik.
Konserde Etkileyici sesi ve kusursuz yorumu ile
izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Erdem Özgen,
repertuarında, Neveser Kökteş, Melahat Pars ve
Semahat Özdenses gibi Türk Müziği sevenlerin
eserleri ile yakından tanıdığı ve sevdiği bestekarların
eserlerine yer verdi.
Son çıkardığı “SUSMA” isimli albümünü de, bu gün
için kadınlarımıza ithaf ettiğini söyleyen Özgen’in
söylediği şarkılara izleyiciler de zaman zaman
katılarak büyük bir koro oluşturdular.
Caddebostan Sahil Lions Kulübü adına Ln. Nesibe
Müsevitoğlu ve Ln. Esma Bayraktar’ın Erdem Özgen
‘e ve gecenin Sponsoru Dr. Atilla Yosmaoğlu’na birer
teşekkür plaketi sunmaları ile gece sona erdi.
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“Fatih Kız Taşı Lions
Kulübünden Lions Quest
Eğitimi”

“Nerede umut varsa
orada yaşam vardır.”
Nesrin Çolak / 118- E Fatih Kıztaşı Lions Kulübü Başkanı

Nesrin Çolak / 118-E Fatih Kıztaşı Lions Kulübü Başkanı

K

ulüp Başkanı Nesrin Çolak öncülüğünde
Kulüp; pilot okulları Gaziosmanpaşa Osman
Gazi İlk Öğretim Okulunun 20 öğretmeni ne
LIONS QUEST Eğitimi organize edildi.
Uluslararası Eğitmen Maggie Pınar ‘ın verdiği eğitim
bitiminde Genel Yönetmen Yardımcısı Şima Sunder
ve Lions Quest Ulusal Komisyon Başkanı PDG Nilgün
Erdem Niord eşliğinde sertifika töreni yapıldı.
Değerlendirme formlarında ve yapılan video
görüşmelerinde katılan öğretmenlerin tümü eğitimi
çok yararlı bulduklarını ve sınıflarında uygulamak
için heyecanlandıklarını bildirdiler.
Daha önce okulun maddi ihtiyaçlarına destek
olan kulüp bu yıl çağdaş bir eğitim modelini okula
taşımayı üstlendi. Bu eğitim çift tedrisat yapan
okulun ilk öğretiminde okuyan 800 öğrencinin
sosyal duygusal ve akıl becerilerinin gelişmesine
yardımcı olacak.

F

atih Kıztaşı Kulübümüz, 2013-2014 Dönemi
ana hizmet projesi olan Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Ana Bilim Dalı-Çocuk Hematoloji
Onkoloji Servisinin, Ortak bir sosyal sorumluluk
Projesine imza attı. KACUV vakfının 2000 yılından
bu yana hizmet verdiği, Cerrahpaşa Çocuk Onkoloji
Servisinin mikroskop ve sıramatik ihtiyacı, başta
Genel Yönetmenimiz olmak üzere, geniş bir katılımla
açılış töreni ile teslim edilmiştir. Şükran Plaketi, Fatih
Kıztaşı Lions Kulübüne takdim edildi.
Yapılan yardımlardan son derece mutlu olduklarını
dile getiren Fakülte Çalışanları, Klinikte her yıl
30 Hekim, 40 intern doktora, 400 e yakın 4.sınıf
öğrencisinin bu sistemlerden yararlanacağını
söyledi. Başkan Nesrin Çolak “Çocuk onkoloji
servisindeki çocuklarımızın, yaşama tutunabilmeleri,
onları düşünen insanlar olabileceğini görebilmeleri
için onlarla birlikte olalım istedik” dedi.
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Çukurca Leo Kulübü olarak
bizler, “Yuvam” projesini
başarıyla sonuçlandırmanın
sevincini yaşıyoruz

“Ajandalar Defter Olsun” projesini
geliştirdik
Cansel Şengör / 118-U Çukurca Leo Kulübü Başkanı

Cansel Şengör / 118-U Çukurca Leo Kulübü Başkanı

Ç
“Y

uvam” projesi, Ankara Çukurca Leo
Kulübü olarak, köpek barınaklarında
yaşayan sahipsiz köpeklerin de bizlerle
birlikle aynı dünyada yaşadığını hatırlatmak ve
onların da bizler gibi bir yuvaya ihtiyaç duyduğu
konusunda toplumun bilincini arttırmak için
başlattığımız bir projedir.
Projeye kapsamında, barınaklarda yaşayan
dostlarımızın yuva ihtiyacını bir nebze de olsa
azaltmak amacı ile onlara köpek kulübesi yapmayı
planladık. Yapacağımız araştırmalar sonucu bu
köpek kulübelerine en çok ihtiyacı olan barınağı
bulduktan sonra kulübeler için uygun bir atölyenin
bulunmasını ve yapımı tamamlandıktan sonra bu
kulübelerin barınağa teslim edilmesini hedefledik.
Bizden sevgisini ve dostluğunu hiçbir zaman
esirgemeyen dostlarımızın da aynı ilgiye ihtiyaç
duyduğunu vurgulamak için başlattığımız bu
projenin geniş kitlelere ulaşması ve bu konuda
toplum bilincinin vurgulanması için; bizler, Ankara
Çukurca Leo Kulübü olarak, hizmet etmekten
mutluluk duymaktayız.
Projemizin ilk aktivitesini Gölbaşı Hayvan
Barınağı’na gerçekleştirdik. Barınağa 8 adet kulübe
bağışında bulunduk. Dönem içinde de Gölbaşı
Hayvan Barınağı’na düzenli ziyaretlerde bulunup,
mama ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık.
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ukurca Leo Kulübü olarak, her sene evimize,
çalıştığımız şirketlere promosyon veya hediye
amaçlı gönderilen ve büyük bir bölümü
kullanılmadan ya çöpe atılan ya da dolaplarımızda
‘bir gün lazım olur’ diyerek atıl biçimde unutulup
giden ajandalarımızı değerlendirmek, ihtiyaç sahibi
çocuklarımız için birer defter olması için “Ajandalar
Defter Olsun” projesini geliştirdik.
Ocak ayı itibariyle Leo ve Lion’ların desteği ile
topladığımız 765 ajandayı, ihtiyaç sahibi Tandoğan
İlkokulu ve Tandoğan Ortaokulu’na (Altındağ
Mevkii) teslim ettik. Kendileri yardımlarımızdan hayli
memnun oldular ve okul müdürleri ile makamlarında
sohbet etme fırsatı bulduk. Bu esnada okulların
yaşadığı zorluklardan ve muhtemel diğer ihtiyaçları
üzerine konuştuk; iletişimi sürdürerek yeni projeler
üretebileceğimiz konusunda yönetimleri ile
hemfikiriz.
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Antakya Kışlasaray
Leo’larından 23 Nisan
Coşkusu

“Yazarımla Tanışıyorum” projesi
Cansel Şengör / 118-U Çukurca Leo Kulübü Başkanı

Edip Sautoğlu / 118-U Kışlasaray Leo Kulübü Başkanı

“Y
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının
94. yılını kutladığımız 23 Nisan 2014 günü
Antakya Kışlasaray Leo Kulübü olarak
Antakya Kuyumcular Çarşısı meydanında
bu özel günün sahibi çocuklarımıza gofret
ve 1.000 adet Türk Bayrağı dağıtarak
onların 23 Nisan coşkusuna ortak olduk.
Ülkemizin geleceği çocuklarla bu mutlu
günü paylaşmaktan Antakya Kışlasaray
Leo Kulübü olarak mutluluk duyuyoruz.

azarımla Tanışıyorum” projesi, Çukurca
LEO Kulübü olarak; sıkıntılı ve güç
koşullarda okuyan ve bizlerin geleceği
olan öğrencilerimizin hem okuma bilincini arttırmak,
hem onlara okumayı sevdirmek hem de onları
sosyalleştirmek için başlattığımız bir projedir. Bu
projede amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığı
kazandırmak, bir yandan da onları okudukları
kitabın yazarı ile tanıştırarak sosyal bir ortamda
öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlamaktır.
Projemiz iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrencilerimizi
okuyacakları kitapların yazarı ile buluşturmadan
önce, ilk olarak yazarın kitapları ile tanıştırmak adına
yazara ait belirli kitaplar alınarak öğrencilerimizin
okuduğu okulun kütüphanesine bağışlanacaktır.
Bu sayede daha sonraki dönemlerde gelecek olan
öğrenciler de bu kitaplardan faydalanabileceklerdir.
İkinci aşama olarak öğrencilerimizin kütüphanedeki
bu kitapları okuma sürelerinin sonunda, bağışlanan
kitapların yazarı öğrencilerimizle buluşturulacak ve
belki de öğrencilerimiz ilk defa okudukları bir kitabın
yazarı ile buluşma fırsatını yakalamış olacaklardır.
Bu projemizin geleneksel olmasını hedeflemekteyiz.
Projemizin ilk senesinde, Önce bir okul seçtik,
hayallerin çok ama pencerelerin az olduğu bir
okul. 120 çocuğun dünyasına girip, bilinmeyen
bir öykünün kahramanlarını sınıflara kitap
okutarak tanıştırdık. Bu güzel öykülerin yazarına
ulaştık İstanbul’dan sadece 4 saatliğine misafir
etme olanağı bulduk. Yazarımızın onlarca kitabını
okul kütüphanesine bağışladık.
Son adım olan yazar Aytül AKAL’ı 120 çocuk ile aynı
masal dünyasına yerleştirmek kalmıştı onu da 6 Mart
2014 günü yaptık. Çok yorulduk, çok telaşlandık
ama çocukların o heyecanını görmemiz her şeyi
unutturdu. Çocuk kitapları yazarı Aytül Akal’ı Vehbi
Dinçerler İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencileri ile
buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sponsor
kulübümüze bizlere bu aktivitede de destek
oldukları için çok teşekkür ederiz.
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