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Cumhuriyet’imizin 91. Yılı
Kutlu Olsun

SANAT

Necla TUĞCU

118-U Ümitköy Kulübü

Leonardo Da Vi̇nci

B

ir fırsat yaratarak mayıs ayının sonlarına doğru
Milano kentine yaptığımız gezi de Da Vinci’nin
müzesini görmek ve GALLERİE D’ ITALIA galerisi
gezebilmekti.
İtalyan modern sanatçılarının eserlerinin sergilendiği
GALLERİE D’ ITALIA iyi bir para vererek gezdim, onlarca
insanın ziyaret ettiği kütüphane sessizliğinde etkileyici,
muhteşem bir binada korunaklı bir galeri. Kafesi,
restoranı, sanat malzemeleri ve kitapları satan kitapevi ile
bir sanat AVM ‘si.
Görmek istediğim Da Vinci müzesi ise, (St. Maria
delle Grazie kilisesi) beni çok şaşırttı, randevu alarak
gezebileceğiniz bir müze, tüm müzeyi gezebilmek
önce randevu ve 65 Euro gibi bir para ve enterasan bir
durumdan dolayı randevuyu iptal edebilecekleri umarsız
bir durum. Sanat ve turizim şımarıklığı bu olsa gerek.
LEONARDA DA VİNCİ Floransa da bir noterin gayri
meşru çocuğu olarak 1452 dünyaya gelir, ölümünden
sonra yaşamındaki gibi itibarını üç yüz yıl kadar korur,
halen çağının dahisi olarak anılmaktadır.
Andrea Del Verrocchio ressam ve heykel atölyesine
çırak olarak girer ve usta olur çeşitli konularda çalışır,
ne var ki Floransa’da bir çok eserini yarım bırakır,
Milano’ya yerleşir, kentin hükümdarının himayesinde
kale mühendisi olarak savaş aletleri, bomba, kurşun
geçirmeyen gemiler, hatta hiç işitilmemiş ve görülmemiş
bir müzik aletiyle kompozisyonlar çalar, tanrı ona birçok
özelliği vermiştir.
Tabiat bilgini, mimar, mühendis, gökyüzü gözlemcisi,
heykelci ve ressam.
En ünlü eseri Milano’da Da Vinci müzesi, St. Maria
dele Grazi kilisesindeki “Son Akşam Yemeği” klasizmin
en önemli eseri olarak kabul edilir. Tablonun tam
ortasındaki İsa, “içinizden biri bana ihanet edecek”
sözünün resmedilmesidir. İyiyi İsa’nın bedeninde kötüyü
ise İsa’nın arkadaşı Yahuda da resmetmek durumundadır.
Dinsel tema içerikli resim onu gerçek model arayışlarıyla
çok yormuş öyle ki her figür gerçek modellerden birebir
tasvir ederek çalışmış onlarca eskiz çalışmaları yapmış ve
üçüncü yılın bitiminde kilisenin kardinali atık bitirmesi
yönünde baskı kurmaya başlayınca en son figürü için,
bitkin, yoksul, inançsız, günahını yüzünde yansıtan,
sokaktan bulduğu ayyaşın eskizleriyle tamamlamaya
çalışır. Ünlü üç eserinden biri bilindiği üzere Mona Lisa
kavak ağacına yapılmış bu eser küçüklüğüne rağmen
sanat tarihinin tüm evrelerini içinde barındırmış ve arka
plandaki hayal gücü kayalıklar iç tahlili ile ön plana çıkan
bu eseridir

Da Vinci, anatomi çalışır, hidrolik, Felsefe, Perspektif
çalışmaları, resim, boya teknikleri, kanatla uçuş, uçak
yapımı ve gök bilimiyle ilgilenir.
Hayatı boyunca hiçbir kadına ait olmamış, her projesi
için onlarca önemli etüd ve eskiz çalışmaları yapmış,
bağlanma sahip olma duygusu olmadığı için olsa gerek
birçok eserini yarım bıraktığı ve birilerinin tamamladığı
söylenmektedir.
Var etme süreci özgürlük ortamının önemini ortaya
çıkarmakta, bu önermeyle yaşamını yalnız düşünen
tasarlayan ve daima not tutan bir bilge. Nasıl yaşamam
gerektiğini anladığımda, nasıl ölmekte olduğumu gördüm
demiş.
Venedik kentini Türklerin saldırısından korumak
üzere kaleler, 2. Sultan Beyazıt için Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayacak köprü tasarlamaktadır, yaşamındaki
her şeyi kayda geçmiş günümüze kadar üç bin sayfanın
üzerinde kendinin kaydettiği defteri olduğu ancak,
aslında on üç bin, yedi bin, ya da dört bin sayfa olduğu
düşünülen bu defterini dostu, Francesco’ya bırakır ne var
ki, defterin bir kısmını çeşitli kişilere satar, günümüze
kadar 7000 sayfası kalabilmiş, çeşitli boylardaki
kağıtlardan oluşan defter, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere
gibi ülkelerin kütüphane ve özel kolleksiyonerlerin
elinde olduğu düşünülmekte.
Bıraktığı birçok araştırma, ekiz, taslak sanatta ve
bilimde birer öngürü, kaynak durumunda özellikle insan
anatomisi ve beş kategori dediği zihin, zaman, duyular,
canlılık ve türleri üzerine düşünür yaşadığı dönemde
bir fermanla, “eşsiz, çok özel mimar, genel mühendis”
ünvanı verilmiştir.
Yazıları hastalığı nedeniyle yani algı kusuru nedeniyle
yazıları sol eliyle yazdığı ve ayna yardımıyla okunması
onun eserlerinin ve buluşlarnın kendine ait olduğunun
bir kanıtı belgesi olduğudur.
Çağının çılgın teorisyeni, tutku ve takıntı ustası,
ressam birçok deneyle kendi kendini yetiştirmiş, sanatın,
bilimin, felsefesinin beraberliğini birçok taslakları ile
ortaya koymuş.
Resimle ilgili yazısında “Ressam inziva içinde
yaşamalıdır, ancak, yalnızlık da kendine ait olabilirsin”
demiş. Mona Lisa, adlı eserini dört yılda tamamlamış,
ustalıkla yaptığı bu resim ve diğer çizimlerinde iç
tahlillerini, duygu alışverişini görebilmekteyiz.
Halen çok konuşulan birçok eseri ile dünya çapında
olduğu ve Rönesans’ın büyük dahisi, o dönemin bilgini,
anatomi uzmanı ve ressamı. 67 yaşında ölmüştür.
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taçlandırdık.
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coşkular ve fener alayları ile kutlarız, stadyumlar da törenler
düzenleriz. Atamızı kabrinde ziyaret ederek ona her yıl bu büyük
bayram için teşekkürlerimizi iletiriz.
Bizlere düşen çocuklarımızı ve gençlerimizi Ulu Önderimiz
Büyük ATATÜRK’ün çizdiği yolda ve ülküde yetiştirmektir.
CUMHURİYETİMİZİN 91.YAŞI KUTLU OLSUN…
Değerli Lion’lar Sevgili Leo’lar
Dergimizin Eylül – Ekim sayısı şu anda elinizde içerisinde
Uluslararası Başkanımızın tüm Dünya Lion’larına seslenişini, 100.
yıl kutlamalarının startını, yeni seçilen Uluslararası Direktörlerimizin
tanıtımını, Direktörler Kurulu toplantısının kararlarını, bir çok
farklı konuda bilgileri ve en önemlisi de kulüplerimizin muhteşem
çalışmalarını okuyacaksınız.
3 yıldır sürdürmekte olduğum bu görevde daima 48 sayfa
çıkartmayı hedeflediğimiz Lion Dergisinde ilk kez bu sayıyı 56
sayfa çıkartık. Buda demek ki Genel Yönetmenlerimden ve kulüp
görevlilerinden gereken ilgiyi görüyoruz anlamı çıkıyor ve hepsine
Şükranlarımı sunuyorum.
Yine bu sayımızda ve bundan sonraki sayılarımızda 118T Yönetim Çevresi Vakıflarla ilişkiler komite Başkanım Adile
TUNCER’in girişimleri ve çabasıyla vakıflarımızı tanıtıyoruz
Başkanım emeği için çalışmaları için çok teşekkür ederim.
Her zaman olduğu gibi Jale EREN ve Necla TUĞCU hanımların
Sanat ve Şiir yazılarıyla dergimize vermiş oldukları desteğe
teşekkür ediyorum. Çevirilerde yardımcı olan Gianni Berk KUBİN
ve Ayasofya Lions Kulübü üyesi Elif EROĞLU’na ve daima yol
gösteren hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen yazan, çeviren ve
derleyen Sevgili Danyel KUBİN Genel Yönetmenime şükranlarımı
ifade etmek isterim.
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TURKEY

Doğumgünü Dilekleri:
Çeviri: Gianni Berk Kubin

zamanda iddialı bir hedef de belirleyeceğiz; 100
milyon kişiye hizmet etmek...
Joe Preston

Uluslararası Başkan

Çocukken büyük rakamların sizi ne kadar
etkilediğini hatırlar mısınız? Herhangi birşeyin
milyonunun anlamının ne kadar zor olduğunu.
Eski Yunan ve Romalıların ‘‘Milyon’’ terimine
eşdeğer bir kelimelerinin olmadığını biliyor
muydunuz? Yeryüzünde bu kadar büyük bir
miktarda ne olabilirdi ki?
Fakat, biz, Lion’lar, biliyoruz ki karşılıksız
yapılan küçük bir hizmet, yapılan bir iyilik koca
bir dünyayı değiştirebilir. Karşılıksız hizmet’in
etkisi tarif edilemeyecek derecede büyük. Ünlü
pilot Amelia Earhart’ında dediği gibi, ‘‘Hiçbir
iyilik kendiliğinden bitemez. Yapılan bir iyilik
diğer iyilikleri de beraberinde getirir.” Güzel
bir örnek vermek gerekirse; küçük bir iyiliğin
kökleri her tarafa yayılır ve bu kökler birbirleriyle
türer ve yeni ağaçlar yaratır.
Pekala, 100 milyon kişiye hizmet ederek
dünyayı ne kadar değiştirebiliriz? Bunu 2017 de
öğrenmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki 100. yıl
kutlaması sadece onurlu geçmişimizi kutlamak
değil, aynı zamanda aktivitelerimizi de iki kat
arttırmamızı sağlayacaktır. Evet, büyük bir parti
yapacağız ve biraz da pasta yiyeceğiz ama aynı

Bütün kulüplerimizi 100. Yıl Hizmet Girişimi’ne
davet ediyorum. Bu girişim bizim dört tane olan
Küresel Hizmet Eylem Kampanyalarımız ile
bire bir uymaktadır. Ağustos’da Gençlerimizle
Kenetlenmek, Ekim’de Görme Vizyonumuzu
Paylaşmak, Aralık/Ocak’da Açlığı Azaltmak ve
Nisan’da Çevremizi Korumak. Bu girişim, Lion’lar
adına 25 milyon gence yardım etmeye, 25 milyona
görme hizmetleri sunmaya, 25 milyonu doyurmaya
ve çevresel projelerle 25 milyona ulaşmamıza
olanak sağlayacaktır.
Kulübünüz hizmetleriyle ve bu hizmetleri
MyLCI sistemi’nde yeralan Hizmet Aktiviteleri
Raporları bölümüne rapor ederek hedeflerimize
ulaşmamıza yardımcı olabilir. Kulüpleri ve
bölgeleri başlık parçaları ile tanıyacağız. LCIF’a
olan bağışlardan görme, gençlik, kızamık hastalığı
ile ilgili bilinçlendirme ve afet bağışı ile ilgili
olanlar onaylamaya hak kazanacaktır.
100. yıl kutlamamız hizmet odaklı olacaktır.
Ama Lion’ların kendi miraslarını anlamalarını
ve kutlamalarını da istiyoruz. Doğum günleri
aynen bunun gibidir – geçmişe bakıp nereden
geldiğimizi ve kim olduğumuzu anlamak ve ileriye
bakarak gelecek başarıları ve gelişmeleri görmek.
Dolayısıyla, doğum günü mumlarımızı yakmaya
başlayalım, içtenlikle doğum günü mumlarımızı
gelecek için yakalım.
2017 de Chicago’daki uluslararası
konvansiyonda 100. yıl kutlamalarımızın
kapanışında mumlarımızı üflerken, dünyanın
sürekli olarak daha iyiye gitmesine katkı sağlamak
olan doğum günü dileğimiz, hiç kuşkum yoktur ki
gerçekleşecektir.

Joe Preston

Uluslararası Başkan
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Üye Kazanmak için
Başarısızlık Oranı
Olmayan Plan
Çeviri: Gianni Berk Kubin

Joe Preston

Uluslararası Başkan

Bu yazıyı size Toronto’daki Uluslararası
Konvansiyon’dan sıcağı sıcağına yazıyorum. Bir
konvansiyonun ne kadar eğlenceli ve heyecanlı
olduğunu, o kongreye katılmamış birine anlatmak
çok zordur. 15,000 kadar Lion Air Canada
Merkezini tıklım tıklım doldurmuştu. Ben ve diğer
konuşmacılar ‘‘Biz bunu yapabilir miyiz?’’ veya
‘‘Bu görev için hazır mıyız?’’ diye sorduğumuzda
orayı dolduran kalabalık büyük bir içtenlikle
ve samimiyetle haykırdılar. Bir kalabalığın
gücü, aynı amaç için toplanmış bir grup insanın
gücü, kesinlikle gurur verici. Bütün içtenliğimle
inanıyorum ki, orada bulunan her bir Lion şimdi
büyük bir istekle ve arzuyla hizmetlerine devam
ediyor.
Peki ya bu büyük sorumluluğa 1.35 milyon
üyemizin hepsi sahip olsaydı ne olurdu? Her bir
Lion kararlılıkla ve gururla çevrelerindeki diğer
insanların sadece ve sadece kendi kulüplerine
katılmalarını isteseler, ne kadar büyük bir şey
başarabiliriz farkında mısınız? Bunun üye ve
sunabileceğimiz hizmet miktarının artışına ne
kadar etki edebileceğini hayal edin.
Bazen ne zaman birine, ‘‘Neden sen de bir
Lion değilsin?’’ diye sorsam cevap her zaman
‘‘Bana hiç katılmam için sorulmadı ki’’ olur.
Bizim kuruluşumuzun en güzel yanı koşulları

sağlayan her bireyin Lion olabilmesidir. Bir
roket bilimcisi olmanıza gerek yok. Üniversite
diplomasına sahip olmanıza da gerek yok.
Zengin olmanıza hiç gerek yok. Belirli bir vücut
yapısına sahip olmanız çok da anlamlı değil. Lion
olabilmek için tek gerekli özellik başkalarına
yardım etmeye her zaman istekli ve hazır olmaktır.
Eminiz ki, dünyanın her bir yerinde bir çok
insanda bu özellik mevcuttur.
Ekim ayı yeni üyeler kazanma ayı ve
kulübünüzün hedefinin en azından bir tane yeni
üye kazanmak olmasını istiyorum. Yeni üyeler
yeni düşünceler getirir, kulüpleri sağlıklı tutar
ve kulüplerin hizmet etme olanaklarını arttırır.
Ekim ayında, Lion’lar birine sponsor olur ve
kulübüne yeni üye kazandırdığını rapor ederse,
üyelik arttırma ödülünü almaya hak kazanacaktır.
eğer kulüp ekim ayı ve nisan ayında yeni üye
kazanırsa, o kulüp üyelik genişleme peçine hak
kazanır.
Herhangi birine yaklaşmak, hayır deme ihtimali
olduğunu bildiğimiz için her zaman zordur. Fakat
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in dediği
gibi, ‘‘En büyük risk o riski göze alamamaktır.
Hızlı değişen bu dünyada, sonucu başarısızlık
olan tek strateji hiç bir risk almamaktır.’’
Dolayısıyla, etrafınızdakilere sorun, yeni ve
gelişmiş hizmet yolunun taşlarını dizmeye önce siz
başlayın.

Joe Preston

Uluslararası Başkan
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Aydın
Sorumluluğu ve
Çağdaşlaşma…

Sedat TOKTÜRK, CC

MD 118 T Konsey Başkanı / 2014-2015

Değerli Lion ve Leo Dostlarım;
Dünya haritasına şöyle bir baktığımızda aklın
egemenliğinden ve bilimsel düşünceden uzak olan
ülkelerin halinin oldukça kötü olduğunu görürüz.
Bu ülkelerin büyük bir bölümü ne yazık ki İslam
dünyasında. Çünkü hala toplumsal yaşamları akılcılıktan
uzak..Bu nedenle aldıkları yara da tahminimizden fazla.
Bugün Ortadoğu alev alev yanıyor. En yakın komşumuz
olan Suriye’de ve Irak’ta yaşananları dehşetle izliyoruz.
İnsanların birbirlerini kesebilmeleri için farklı
mezhepten gelmeleri bile gerekçe olabiliyor. İç dünyası
kararmış ve önyargılı yetiştirilen insanların yaşadığı
bir toplumun günümüze yansıması bu şekilde oluyor.
Aslında bu ülkeler akılcı aydın yoksunluğu içinde
bugüne kadar geldiler. Yaşanan sıkıntının temelinde
bu yatıyor. Yoksa koskoca İslam coğrafyasının Batı
karşısında çaresiz kalmasını başka türlü nasıl izah
edebilir ki… Bu ülkeler yurtsever ve sorumlu aydınlarını
çıkaramadığı ve önderliklerini gösteremediği müddetçe
kimliksiz yaşamaya devam edecekler. Akılcılığı rehber
edinmiş bir toplumun aydınları o toplumun düşünce
bazında gelişiminde en önemli rolü üstlenenler olur.
Kitlelerin yetişmesi de özgür düşünen, sorgulayan,
dogmatizmden uzak kalabilen, çağcıl, dürüst, akılcılığa
dayalı ahlak anlayışını benimseyen ve haksızlıklara karşı
dik duran insanlarla ancak mümkündür. Eğer bir toplum
bu dönüşümü yapıp yüksek standartlarda insanları
yetiştirebiliyorsa doğal olarak o ülkenin yönetim anlayışı
da değişecektir. Günümüzde İslam dünyasının en büyük
açmazlarından biri bu noktaya sıkışmış bulunuyor.Bir
taraftan akılcı aydından yoksunluk, diğer taraftan dinsel
kurallara göre yaşam biçimini dayatmaya çalışan dinsel
güçlerin ağırlığı bu değişime engel oluyor. Baskıcı
rejimlerin odağında yer alan ülkelerin yönetimlerine
bakınca bu gerçek karşımızıda duruyor.
Yukarıda kısaca değindiğimiz tespitlerden sonra Mustafa
Kemal ATATÜRK gibi bir öndere sahip olmamızın
bizleri nerelere taşıdığını şimdi daha iyi anlıyoruz.
Gerçekten de bilhassa başta Ortadoğu olmak üzere

karanlıktan kurtulamamış ülkelerin içinde bulundukları
aczi görünce bizlerin ne kadar şanslı olduğu çok
açık... “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyerek
özgürleşmenin önemini vurgulayan bir insanın ve
ona inananların kısa sürede gerçekleştirdiği devrimler
sayesinde bugün İslam dünyasının tek özgün modele
sahip ülkesiyiz. Bu özenilen farklılığımız bile 1923
sürecinin doğruluğu ve evrenselliğini ortaya koymaya
yeter. Cumhuriyeti kuran irade, bağımsızlık projesine
vurgu yapmasının yanında esas anlamlı hedefinin
“Çağdaşlaşma” ve “Uygar Dünya”da yer almak
olduğu çok açıktır. 1923’e gelinceye kadar yapılan
askeri mücadelenin içinin doldurulması ancak böyle
bir projeyle mümkün olabilirdi. Atatürk ve çalışma
arkadaşlarının vizyonu bu sürecin bütünselliğini
pekiştiren en önemli zenginliğiydi. Bu bakımdan da o
yıllarda her türlü olumsuzlara karşın sağlam temeller
atılabilmiştir. Bugün hala yıkılmadan 91 yıldır ayakta
durmamızın başka izahı yapılabilir mi? Tabii ki ülke
yönetimlerinde zaman zaman siyasi iktidarların zafiyet
ve tavizleriyle kaynaklanan sosyal ve ekonomik
sıkıntılar ve bunun getirdiği toplumsal travmaların
olması doğaldır. Ama bütün bunların sorumluluğunu
Cumhuriyeti kuranlara yüklemek haksızlık olduğu kadar
inandırıcı olmaz. Ama günümüzde maalesef bunun
olumsuz örneklerini sık sık görürüz. Hatta alışkanlık
haline getirilircesine. Ülkesini seven her sorumlu
yurttaş, her ortamda tarihsel gerçekleri kendi beklenti
ve çıkarları uğruna değiştirip yozlaştırmaya çalışanlara
karşı tavrını ve duruşunu ortaya koyar.
Değerli Dostlarım,
Büyük Önderimiz ülkemizin yolunu çağdaş uygarlıktan
yana belirleyerek, ileriye doğru yürümemizi işaret
etmiştir. “Çağdaşlık projesinin ana öznesi iyi ve
sorumlu yurttaşlık ilkelerine bağlı olmaktan geçiyor.
Akılcı, bilimsel ve insancıl düşüncenin yerleşmesiyle
pek çok sorunumuzu çözebiliriz. Bu dönüşümü
gerçekleştirmenin yolu yapılan yanlışlardan arınmayla
ancak mümkün. O zaman akılcı ve sorumlu aydınlara
büyük iş düşüyor. Bilmem yanılıyor muyum?
Cumhuriyetimizin 91.yılı kutlu olsun.
Yolumuzun açık, geleceğimizin aydınlık günlerle
dolu olmasını diliyor; mutlu, umutlu ve güzel yarınlar
temenni ediyorum.
Başarılı ve iyi kalınız.
En içten Sevgi ve Saygılarımla.
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Yeni Az Görenler Merkezi
Kansas’daki kırsal kesimlere
umut demektir
Eric Margules
Çeviren: Gianni Berk Kubin

K

ansas’ın seyrek nüfuslu kırsal alanlarında
toprakların kilometrelerce uzandığını
görebilirsiniz. Fakat bu güzel manzarayı
ve temiz gökyüzünü görmek o eyalette
bulunan düşük görme kapasitesine sahip ya da
görme engelli binlerce çocuk için pek de mümkün
değil.

Joseph Maino ‘‘Görme duyusunu etkileyen
herşeye görme kaybı denilebilir. Okumak
çok önemlidir. Birşeyler öğrenmeye
çalışırken yazıları görememek ve önümüzdeki
yazılardan anlamlar çıkarmaya çalışmak
büyük problemlere sebep olur. Görme
bozukluğu öğrenmeyi çok zorlaştırır.’’ diyor.

Dylan Ferguson’unda durumu bundan ibaretti.
Kendisi, çocukluk döneminde görme kaybı için
gerekli olan tedaviyi görme şansına sahip olamadı.
Dylan’ın ailesi, sadece 6 aylıkken Dylan’ın görme
duyusunda farklı bir durum olduğunu fark ettiler.
Ardından, gözlükler de okuldaki tahtayı görmesine
yeterli olmayınca harekete geçtiler.

Kansas’ın seyrek nüfuslu alanlarında görme
kaybı kaynaklarına ulaşabilmek çok zor hatta
imkansızdır. Görme kaybına sahip çocuklu birçok
aile tedavi ve sağlık uzmanlarına görünebilmek
için yüzlerce kilometre yol kat etmek veya birkaç
yıl beklemek zorunda kalmaktadırlar. Dylan ve
ailesi görme kaybı uzmanlarına görünebilmek
için doktor doktor gezip, Springfield, Missouri
(Aralarında 350 mil kadar mesafe vardır) gibi
bölgelere yolculuk etmek zorunda kalıyorlar.

Optimetrist ve Kansas State School for the
Blind (KSSB) görme kaybı danışmanı Lion
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Fakat bu durum LCIF KanLovKids büyütme
programı (Kansas Lion’ları ile KSBB ve Kansas
Optometric Birliği’nin partnerliği) adına yaptıkları
71,000$’lık bağış ile değişti.
Bu ortaklık kırsal kesimlerde ve şehirden uzak
seyrek nüfuslu alanlarda 10 tane yardım merkezi
ve klinik servislerinin kurulmasına olanak sağlamıştır. Yüzlerce çocuğa ve bu programa katılan
eğitmenlere, uzmanlaştırılmış eğitimler, malzeme
ve gerekli diğer yardımlar da sağlandı.
Dylan’ın evinin yakınlarına kurulan bir merkez
sayesinde de, sadece bir saat yol giderek kendi
optimetristi, Lion üyesi ve KanLovKids proje danışmanı Dr. Kendall Krug’a görünebiliyor. KanLovKids Dylan’a ayarlı büyüteç gibi önemli görme
araçları sağlayabiliyor. Bu cihazlar Dylan’ın sürekli
derslere katılmasına ve okul dışında birçok aktiviteden zevk almasına yardımcı oluyor.
Dylan’ın üvey annesi Jennifer Ferguson; ‘‘Yapılan bu yardımlar Dylan’ın hayatını baştan sona
değiştirdi. Ne kadar minnettar olduğumuzu ve bu
yapılanların Dylan’ın hayatını ne kadar etkilediğini
kelimelerle ifade edemem. Dr Krug olmasaydı, biz
hala Springfield’e gitmek zorunda kalıyor olurduk”
diyor.
LCIF’ın SightFirst bağışı sayesinde 10 tane yerel
klinik, ücretsiz görme kaybı taraması için gerekli
olan malzemeleri satın almakla kalmayıp aynı zamanda optimetristleri ve diğer yetkili uzmanları,
görme kaybı ve körler topluluğu konularında eğitmek için gerekli olan bütçeye de sahip oldular.
‘‘Özellikle çocuklara, mümkün olduğunca
kısa sürede yardım getirmek çok önemlidir. Biz
okuyabilmeleri, yazabilmeleri ve derslerdeki
tartışmalara katılabilmeleri için onlara gerekli
cihazları sağlıyoruz.’’diyor, Dr Maino.
KanLovKids’in işlevini sürdürebilmesi için Kansas Lion’ları her yıl 10,000$ bağış yapmaktadırlar.
Bu program 21 yaş altı bütün çocukları kapsamaktadır.

Görme, tıpkı çocuklar gibidir, sürekli değişir,
dolayısıyla KanLov Kids, katılımcılarına devamlı
destek olmaktadır. Bölgesel merkezler çocukların
düzenli olarak kontrole gelmelerini ve gerekli tedavileri almalarına olanak sağlamaktadır. Bu merkezler görme kaybı yaşayan çocuklar için gerekli
olan yardımcı cihazların öğrencilere ve okullara
dağıtılmasına da olanak sağlamaktadır.
Kansas’ta yeni görme kaybı merkezlerine ulaşım için en fazla yüz mil yol yapmak yeterli olmaktadır. Fakat eyaletin daha tenha kesimlerinde
seyyar klinikler gerekli desteği ve beşerli veya
daha fazla gruplar halindeki çocuklara derslerine
devamlı katılmaları için gerekli olanakları sunmaktadır.
‘‘LCIF SightFirst bağışı görme bozukluğu olan
çocuklar için büyük bir ganimettir.’’ – Maino. ‘‘Benim onları görmem için ve onlar ile çalışabilmem
için, çocuklar üç yıl hatta bazen dört yıl beklemek
zorunda kalıyorlardı. Bu bağış bize çocukların
en çok gerek duyduğu anlarda, onlara verilmesi
gereken desteği ve hizmeti sunmamıza yardımcı
oluyor”.
Görme kaybı bazen belirgin belirtiler göstermezse teşhis bile edilememektedir. İnsanları daha
fazla biliçlendirmek adına, SightFirst bağışı görme
kaybı ve diğer öğretici kaynakları barındıran bir
web sitesi kurulmasına da yardımcı olmuştur.
Lion’ların, KSSB’nin ve doğru cihazların yardımı ile, öğrencilerin başarısı için her türlü engel
ortadan kalkmıştır. Bunu, KSSB’nin yardımı ile uzmanlaştırılmış bir program sayesinde Kansas Community Universitesi’nde okuyan Joshua Harsch’a
sorun.
‘‘Buraya gelmeden önce, bu hastalığı yenmek için kendi başıma mücadele ediyordum.’’
diyor Harsch. ‘‘Buraya geldikten hemen sonra,
büyük bir şok yaşadım, çünkü burdaki imkanlar çok ama çok fazlaydı. Ve hayatımda ilk
defa kendimi bu kadar mutlu hissettim.’’
Eylül - Ekim 2014 L I O N
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LCIF Bağışları Yaşamları
Değiştiriyor
Eric Margules
Çeviren: Elif Eroğlu, Ayasofya Lions Kulübü

Burkina Faso’nun ücra bir köşesindeki Kyon köyündeki okulda okuyan öğrencilerin sınıfı, köy
evlerinin arasına sıkışmış tek odalı bir barakadan
ibaretti. Artan talep sonucunda yetersiz kalan okul
barakasının kapasitesi dış mekanda sınıf açılarak
artırılmaya çalışılıyordu.
403 A1 Yönetim Çevresi Lion’larının LCIF’ten
sağladıkları 34,000 ABD Doları standart bağış
ile yaptırdıkları büyük ve her türlü birimi içinde
barındıran yeni bir
okul binası sayesinde
sorunların tamamı bir
kerede çözümlendi.
Üç sınıf, öğretmenler
odası ve depodan
oluşan yeni okul
binası Amitie Lions
Kulübü’nün çabalarıyla tasarlandı ve yerel
katkılarla gerçekleşti.
Okulun hemen yanına, ileriki ihtiyaçlar
da düşünülerek her
türlü donanımıyla bir
de lavabo ve tuvalet
bölümü yapıldı. 150’den fazla öğrenci, sağlanan
konforlu ve güvenli eğitim olanaklarından dolayı
LCIF ve yerel bağışçılara şükran borçlular.
Burkina Faso’daki Lions aktiviteleri ihtiyacı olanlara yardım etmeyi misyon edinmiş olan LCIF’e
de çalışma alanını genişletmek konusunda örnek
teşkil etmekte ve bu bölgeye daha fazla önem
verilmektedir. Sadece Temmuz 2014 mütevelli toplantısında yaklaşık 3 milyon ABD Dolarını aşkın,
70’den fazla bağış desteği onaylanmıştır.
Tonga’da Ocak ayında meydana gelen kategori 5
tayfunundan sonra yapılan acil yardım bağışı gibi
fonlar da, LCIF’in kaynakları ile insanların yaşamını değiştiren bir başka destek yoludur. Tropikal
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vurgun nedeniyle, Tonga’nın dışındaki Ha’apai
Adasında 1200 binanın yıkıldığı veya hasar gördüğü ve 2300 insanın evsiz kaldığı resmi bütenlerde
duyuruldu. Enerji hatları ve elektrik sistemleri
paçavraya dönmüş ve içme suyu şebekesi ile kanalizasyon şebekesi birbirine karışarak temiz su
kaynaklarını kullanılamaz hale getirmiştir.
Yıkımı takiben yerel Lion’lar hemen harekete geçtiler ve ilk iş olarak fırtınada yıkılan su tankının
yerine 10,000 litre kapasiteli yeni bir tank
temin ettiler. Tankın
üstüne koruma amaçlı
bir de sundurma inşa
ettiler. LCIF tarafından
gönderilen 15,000
dolar bağışın da yardımıyla çok kısa sürede
inşaatı tamamlayabildiler.
1968 yılında kuruluşundan bugüne
kadar LCIF, körlüğün
engellenmesi üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu
nedenle Fas’ın Kazablanka kentinde yer alan, fakir ve ihtiyacı olanlara hizmet verecek oftalmoloji
merkezinin genişletilmesi için sağlanan 75,000
ABD Doları fon hiç de sürpriz değildir.
Fas’ta diyabetik retinopati’den muzdarip olan
600,000 kişi yaşamaktadır. Lion’lar tarafından yönetilen bu kliniğe, temin edilen fon ile hastaların
yararlanacağı yeni tıbbi ekipman ve teşhis aletleri
alınacaktır. Klinikte her yıl 2,500 diyabetik retinopati hastası tedavi edilecektir.
Bu fonlar ve burada bahsedilmeyen bir çok fon
sayesinde LCIF, bir çok insanın yaşamını değiştirmektedir.

TURKEY

LİONS MD 118 2014-2015 DÖNEMİ GENEL YÖNETMENLER KONSEYİ
21 Eylül 2014 KARARLARI
1) Bu yıl 30 Ekim-02 Kasım 2014 tarihlerinde
İngiltere Birmingham’da yapılacak olan Lions
60.Avrupa Formu’ nda stant açılmasına, bu
konuyla ilgili DG Şima Sunder ve DG Zehra
Gürol’un yetkilendirilmesine ve Uluslararası
İlişkiler Komisyon Başkanı ile birlikte ortak
çalışma yapmalarına,
2) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
Genel Yönetmenler Konseyi olarak gazete
ilanı verilmesine, Yine Cumhuriyet Bayramı
etkinlikleri kapsamında, 118-U Yönetim
Çevresi ev sahipliğinde 28 Ekim 2014
Perşembe günü Ankara’da gerçekleşecek
olan “Cumhuriyet Lion’larının Buluşması”
programına tüm Yönetim Çevrelerimizin etkin
katılımının sağlanmasına,
3) Kulüp tip tüzüklerinin Federasyon
tüzüklerine uygun ve bir örnek olması için
Yasa ve Tüzükler Ulusal Komisyon Başkanı
tarafından çalışma yapılmasına, bu paralelde
Federasyonların Harcırah ve Avrupa Müzik
Yarışması Yönetmeliğinin hazırlanmasına ve
de Enstitü Yönetmeliğinde değiştirilmesi talep
edilen hususlarla ilgili ön çalışma yapılmasına,
4) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ankara 4.Kolordu
Komutanlığından alınan izin ile 08 Kasım 2014
Cumartesi günü saat 14.00’de T-U-R-K-E-Y
Lion ve Leo’larının katılımı teşvik edilerek
Anıtkabir ziyaretinin gerçekleşmesine,
5) Karadeniz Lions Komitesine 2 yıl süresince
Genel Yönetmenler Konseyini temsil etmek
üzere PDG. Nilüfer Ogan’ ın atanmasına,
6) 17-19 Ekim 2014 tarihlerinde Mardin’de
yapılacak 25. Ulusal Leo Preforumu’na
Yönetim Çevrelerince destek verilmesine,
7) Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlen
at yarışlarından bir tanesinin mümkünse
7 Mayıs 2014 günü Türk Lions’u adına
gerçekleştirilmesi için Konseyimiz adına

Başkan
Sedat Toktürk

Üye
Zehra Gürol

118- Genel Yönetmeni Dr. Osman Akalın’ın
görevlendirilmesine,
8) Lions Enstitüsü Ulusal Komisyon Başkanı
tarafından gündeme getirilen, “Lions Liderlik
Gelişim Kampı” ile ilgili kendisinden
kapsamlı bilgiler alınması, gerekli görüldüğü
takdirde bu dönem düzenlemesi hususunun
gelecek oturuma bırakılmasına,
9) 118-K Yönetim Çevresinin 25 Ekim 2014
Cumartesi günü Bursa’da düzenleyeceği,
“Cumhuriyet Sözcüsü Ödül Törenine”
Genel Yönetmenler Konseyinin de katılmasına
ve Lion’ların katılımının teşvik edilmesine,
10) Hawaii’de yapılacak 2015 Uluslararası
Konvansiyon ile ilgili ULKB’nin istediği
iletişim görevlisi olarak Uluslararası İlişkiler
ve Yarışmalar Ulusal Komisyon Başkanının
atanmasına,
11) Geleneksel Lions Avrupa Forumu Müzik
Yarışmasında, korno dalında ülkemizi
temsil edecek olan Hasan Erim Hacat’ın ve
yine 21.yüzyıl Gençlik Elçileri Programında
ülkemizi temsil edecek olan Deniz
Parmaksız’ın yol ve konaklama giderlerinin
Konfederasyon Bütçesinden karşılanmasına,
12) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı münasebetiyle 118-U Yönetim
Çevresi ev sahipliğinde ve 118 Çoğul Yönetim
Çevresi organizasyonunda “Lions Gençlik
Maratonu” düzenlenmesine karar verilmiştir.
13) 13 Aralık 2014 tarihinde 118-K Yönetim
Çevremizin ev sahipliğinde, Mudanya’da
yapılacak olan Konsey Danışma Kurulu
2.Toplantısı için, Genel Yönetmen Nejat Yahya
tarafından önerilen Bursa Kükürtlü Lions
Kulübü’nün görevlendirilmesine,
Lions MD 118 2014-2015 Genel Yönetmenler
Konseyimizin Oybirliği ile karar verilmiştir.

Sekreter
Neşe Güner

Üye
Altan Tarhan

Sayman
Dr. Osman Akalın

Üye
Nejat Yahya

Üye
Şima Sunder
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ULUSLARARASI LİONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ
DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI TORONTO, ONTARİO, KANADA
29 HAZİRAN –3 TEMMUZ, 2014
Karar Özeti
Çeviri: Danyal Kubin, MD118 Lions Enstitüsü Başkanı

Tüzük Komitesi
● Birçok Yönetim Çevresi ile ilgili olarak yapılan atamaların iptali, yeni yöneticilerin seçimi
ve atanması, yerel ve uluslararası tüzük ve
yönetmenliklere uygun yapılmayan seçimlerin iptali, tekrarlanması, vb. konularda 4 karar
alınmıştır.
● Uluslararası 2. Başkan yardımcılığına potansiyel adaylar hakkında araştırma ve değerlendirmenin yapılması için uzun vadeli planlama
komitesi ile tüzük ve yönetmelikler komitesine yetki verilmiştir.
● Uluslararası Başkan’a seçimlerin uygunluğuna
dair çalışmak üzere, 6 kişilik bir komite kurulması için yetki verilmiştir.
● Yönetim Çevreleri ve Uluslararası Tüzük ve
Yönetmeliklerde değişiklikler yapılmasına
yönelik 8 karar alınmıştır.

Yönetim Çevreleri ve Kulüp Hizmetleri
Komitesi
● “Protective Status Quo” tanımı “Protective
Status” olarak değiştirilmiştir.
● Önceden onay alınmaksızın, Genel Yönetmen
Takımı üyelerinin ‘Priority’ Öncelikli Kulüp
statüsündeki kulüplere yaptıkları en çok
2 ziyaretin ödemesinin yapılmasına karar
verilmiştir.
● GMT ve GLT nin yapılarıyla ilgili kısmi düzenlemeler yapılmıştır.
● Koordinatör Lion’lar için uygulanan harcama
politikasındaki “Rules of Audit” sözcüğü “Reimbursement Policy” ile değiştirilmiştir.

Finans ve Merkez Operasyonları Komitesi
● 2014-15 dönem bütçesi ile 2013-14 son çeyrek bilançosu kabul edilmiştir.
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● 401(k) tasarruf planı kabul edilmiştir.
● Genel Yönetmenlerin otomobil ile yaptıkları
yolculuklar için ödenen kilometre başı ödenek, 0.31 USD’ne çıkarılmıştır.
● Kulüp askıya alma ve kapatma politikası 1
Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 90 günden
fazla süredir ödenmemiş, üye başına 20 USD
veya toplam 1000 USD den fazla borcu olan
kulüplerin tüm hakları ve sorumlulukları
dahil olmak üzere, kuruluş belgeleri askıya
alınır. Kulüp en geç, statükoya alındığı tarihten itibaren takip eden ayın 28. gününe
kadar aktif statüsünü kazanamazsa kulübün
kuruluş belgesi otomatik olarak iptal edilir.
Finansal kapatılma kararı kapatılma tarihinden sonra 12 ay içinde, kulüp tüm borçlarını
öder ve reaktivasyon raporu genel merkeze
gönderilirse iptal edilebilir. İki kereden fazla
finansal olarak askıya alınmış olan kulüpler,
reaktivasyon haklarını kaybederler.
● “Rules of Audit” terimi “General Reimbursement Policy” terimi ile değiştirilmiştir.

LCIF
● Bazı atama kararları alındı.
● 1 milyon USD tutarında bir fon, zorunlu ihtiyaçlar fonundan Sight first bağışları fonuna
aktarıldı.
● Lions Quest danışma komitesine atamalar
yapıldı; Jorn Andersen, Jorge Bortolozzi, Dr.
Bharat Bhagat, Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly Fisher ve Dr. Fernando
Salazar.
● Wayne A. Madden Pan Amerikan Oftalmoloji
komitesine LCIF temsilcisi olarak atandı.
● İnsani yardım bağışları fonu 3 milyon
USD’na çıkarıldı.

TURKEY

● 3,132,842 USD tutarındaki 72 standart bağış,
uluslararası destek ve Coer 4 projesi kabul
edildi.
● 150,000 USD Lousiana Göz Vakfı’na bağışlandı.
● Politika kararlarında ve yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı.

● “Where there’s a need, there’s a Lion.” 100.
Yıl sloganı olarak kabul edilmiştir.
● Bazı politika kararları değiştirilmiştir.
● Lions dışındaki hizmet kuruluşlarının Lions
Kulübüne dönüştürülmeleri için önerilen iki
yıllık pilot program kabul edilmiştir.

Üyelik Geliştirme Komitesi
Liderlik Komitesi
● 2014-15 döneminde uygulanmak üzere Faculty Development Excellence Series onaylanmıştır.
● Yönetim Çevresi GLT fon programı 2014-15
döneminde başlamak üzere onaylanmıştır.
Bölge Başkanları eğitimi için sınırlı fonlama
yapılacaktır.
● Bahasa for MD 307 (Indonesia) FDI onaylanmıştır.
● GMT/GLT Çoğul YÇ yapısındaki YK politika
değişikliği onaylanmıştır. Buna göre; nadir
ve özel durumlarda, GMT/GLT Çoğul Yönetim Çevresi Koordinatörü atanabilmesi için,
politika gereği GMT/GLT organizasyon yapısında koordinatörü olmayan Çoğul Yönetim
Çevrelerine GMT/GLT Koordinatörü atama
yetkisi Uluslararası Başkan’a verilmiştir.
● Liderlik geliştirme takdir politikası onaylanmıştır. Buna göre; GLT çoğul ve tekil yönetim çevresi koordinatörleri gösterdikleri
liderlik geliştirme başarısına göre ödül alabileceklerdir.

● Azerbaycan 209. Üye ülke olarak kabul edilmiştir.
● Politika kararlarında değişiklikler kabul edilmiştir.
● Öğrenci üyeliklerin ödentileri için
değişiklikler yapılmıştır.

Halkla İlişkiler Komitesi
● Halkla İlişkiler fon programı 100. Yıl fon
programı olarak değiştirilmiştir.
● Bazı yönetimsel kararlar alınmıştır.
Hizmet Aktiviteleri Komitesi
● Birçok hizmet girişimi kabul edilmiştir.
● 100. Yıl kampanyası kabul edilmiştir.
Daha fazla bilgi için LCI web sitesine girebilir
veya Uluslararası merkezden 630-571-5466 nolu
telefonla bilgi alabilirsiniz.

Uzun Vadeli Planlama Komitesi
● Kadın Eylem Komitesine 10 görevli atama
yetkisi Uluslararası Başkan’a verilmiştir.
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Uluslararası Yarışma Sonuçları
Derleyen: Danyal Kubin, PDG

ÇEVRE FOTOĞRAFLARI YARIŞMASI
En İyi Sunum (Büyük Ödül)
Dr. Friedrich Härting
Hamm Hammona Lions Kulübü, Almanya

Kategori Birincisi: Hayvan Yaşamı
Ripu Daman Singh
Bhandara Brass City Lions Kulübü, Hindistan

Kategori Birincisi: Özel Tema / Sağlıklı bir çevre
hayali
Benjamin August
Token Creek Lions Kulübü, Wisconsin, ABD

Kategori Birincisi: Weather Phenomenon
Lonnie Edwards
Brunswick Lions Kulübü, Georgia, ABD

Kategori Birincisi: Peyzaj
Patricia Kalicki
Medway Lions Kulübü, Massachusetts, ABD

Kategori Birincisi: Bitki Yaşamı
Lin Edwards
Milford Lions Kulübü, Connecticut, ABD

Kategori Birincisi: Peyzaj
Patricia Kalicki, Medway Lions Kulübü, Massachusetts
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ULUSLARARASI PARAD
Division I, Kategori A Floats:
1) MD 321, Hindistan
2) MD 27, Wisconsin, ABD
Bölüm I, Kategori B1 High School Band:
1) MD A, Ontario
2) MD 321, Hindistan
Bölüm I, Kategori B2 Ülke Bandoları:
1) MD 30, Mississippi, ABD
2) MD 14, Pennsylvania, ABD
3) MD 10/SD 10, Michigan, ABD
Bölüm I, Kategori C Yürüyüş Düzeni:
MD 321, Hindistan
Bölüm I, Kategori D Yürüyüş Kıyafeti:
1) MD 321, Hindistan
2) MD 307, Indonezya
3) İskandinav Lion’ları—Aland Adası, Danimarka,
Faroe Adaları, Finlandiya, Grönland, Izlanda,
Norveç, İsveç
Bölüm II, Kategori A Yüksek Okul / Ülke
Bandoları
4) MD A, Kichener
5) MD 21, Arizona
Bölüm II, Kategori B Yürüyüş Düzeni:
1) MD 316, 317, 318, 324—Hindistan
2) MD 103, France

Yönetim Çevresi
Birincilik: 107 A, Finlandiys
Mansiyon: Yönetim Çevresi 322 B1, Hindistan
Mansiyon: Yönetim Çevresi 35 I, Florida, ABD
Mansiyon: Yönetim Çevresi 12 O, Tennessee, ABD
Mansiyon: Yönetim Çevresi 107 G, Finlandiya
Çoğul Yönetim Çevresi
MD 31 J, North Carolina, ABD

WEB SİTESİ
Lions Kulüpleri
Birincilik: Majorda Lions Kulübü, Hindistan
Mansiyon: Bagheria Lions Kulübü, Italya
Mansiyon: Stoney Creek Lions Kulübü, Ontario,
Kanada
Yönetim Çevresi
Birincilik: Yönetim Çevresi 300 A2, MD 300
Taiwan
Mansiyon: Yönetim Çevresi 322 A, Hindistan
Mansiyon: Yönetim Çevresi 322 F, Hindistan
Çoğul Yönetim Çevresi
Birincilik: MD 16, New Jersey Mansiyon: MD 13,
Ohio
Mansiyon: MD 35, Florida, ABD

BÜLTEN
Lions Kulüpleri
Birincilik: Baguio City Host Lions Kulübü,
Filipinler Mansiyon: Prescott Noon Lions Kulübü,
Arizona, ABD
Mansiyon: Loomis Lions Kulübü, California, ABD
Mansiyon: Mont Clare Lions Kulübü, Elmwood
Park, Illinois, ABD
Mansiyon: Vantaa Lions Kulübü, Finlandiya
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Seçilen
Direktörler

Derleyen: Danyal Kubin, PDG

Toronto / Kanada’da yapılan 97. Uluslararası
Konvansiyonda delegeler, iki dönem görev yapmak üzere 17
Uluslararası Direktör seçtiler. Hindistan, Güney Asya, Afrika

Svein Ǿystein Berntsen
Hetlevik, Norveç

ve Ortadoğu tüzüksel bölgesinden iki; Avustralya, Yeni
Zelanda, Papua Yeni Gine, İndonezya ve Güney Pasifik
Adaları’ndan bir; Avrupa’dan üç; Doğu ve Güneydoğu
Asya’dan üç; Güney ve Orta Amerika ile Karayip
Adaları’ndan bir ve Birleşik Devletler’den yedi direktör
seçilerek göreve başladı.
Uluslararası web sitesinin ziyaret ederek yeni seçilen
direktörlerin özgeçmişlerine erişebilirsiniz.
14 L I O N Eylül - Ekim 2014

Jorge Andrés Bortolozzi
Coronda, Arjantin

TURKEY

Eric R. Carter
Aukland, Yeni Zelanda

Yoshinori Nishikawa
Himeji, Hyogo, Japonya

A. D. Don Shove
Everett, Washington,
Birleşik Devletler

Charlie Chan
Singapore, Singapur

Jack Epperson
Dayton, Nevada,
Birleşik Devletler

Edward Farrington
Milford, New Hampshire,
Birleşik Devletler

Karla N. Harris
South Milwaukee, Wisconsin,
Birleşik Devletler

Robert S. Littlefield
Moorhead, Minnesota,
Birleşik Devletler

Ratnaswamy Murugan
Kerala, Hindistan

George Th. Papas
Limassol, Kıbrıs

Jouko Ruissalo
Helsinki, Finlandiya

N.S. Sankar Chennai,
Tamil Nadu, Hindistan

Kembra L. Smith
Decatur, Georgia,
Birleşik Devletler

Dr. Joong-Ho Son
Daejoon, Kore Cumhuriyeti

Linda L. Tincher
Riley, Hindistanna,
Birleşik Devletler
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Lions 100. Yılını
Kutlamaya Yaklaşıyor
Jay Copp
Derleyen ve Düzenleyen: Danyal Kubin, PDG - Çeviren: Elif Eroğlu, Ayasofya Lions Kulübü

C

hicago Tribune okuyucuları, 8 Haziran
1917 günü Müttefik kuvvetlerin, Almanya
tarafından işgal edilmiş olan Belçika
topraklarında 10 mil ilerlediklerini
okudular. Gazetedeki bir diğer haber ise; Chicago
Şehir Meclis’inde görülen bir davada, kentin en
kuvvetli sigorta şirketlerinden birinin kudretli

Melvin Jones ve
işadamı arkadaşları
topluma hizmet etmek
ve geliştirmek amacıyla
Chicago’da Lions
Kulüplerini kurdu; ilk
konvansiyon Adolphus
Hotel Dallas, Teksas’da
gerçekleştirildi.

Ohio Cedar Point’te
yapılan Uluslararası
Konvansiyonda
Helen Keller Lion’lara
“Karanlığa karşı
kutsal savaşta
körlerin şövalyesi”
olma çağrısı yaptı.

1920
Windsor,
Canada’da bir
kulüp kurulmuş;
Lions Kulüpleri
uluslararası olma
niteliğini kazandı.
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sahibinin yolsuzlukla suçlandığı için kentin güney
bölgesinde intihar ettiğine yönelik idi. Yazıda
Chicago’nun üçte birinin bu şirkette tasarrufunun
olduğunu belirtiliyordu.
Bilerek yapılmış bir hata değildi belki de;
Tribune, 7 Haziran günü, genel merkezinden
birkaç blok ötede, LaSalle Otelinde gerçekleşen
tarihi bir olayı atlamıştı.

Lion George Bonham
görme engelli bir adamın
caddede karşıya geçerken
yaşadığı soruna şahit
olduktan sonra; görme
engellilere yardım etmek
üzere bir bastonu beyaza
fon ve geniş kırmızı bir
bant kullanarak boyadı.

Detroit Uptown Lions
Kulübü’nün üyeleri
Michigan’da eski bir çiftlik
evini görme engellilere
rehberlik edecek köpeklerin
yetiştirileceği okula
dönüştürdü ve böylece
rehber köpeklerin dünya
çapında yaygınlaşmasına
destek oldu.

1935
New York Lions Kulübü Onur
Üyesi Amelia Earhart, Los
Angeles’tan Meksika’daki
Lions Kulüpleri Uluslararası
Konvansiyonuna direkt uçarak
bir rekoru gerçekleştirdi.
Lions, Milwaukee Halk
Kütüphanesi’ne görme
engellilerin kitapları
duyabilmesini sağlayan bir
Konuşan Kitap makinesi
bağışladı.

19441945
Dünya’nın ilk
göz bankası New
York’da kuruldu.
Bugün de göz
bankalarının pek
çoğuna Lion’lar
sponsordur.

Lion’lar ile Birleşmiş
Milletler arasında, Birleşmiş
Milletler tüzüğünün
hazırlanmasındaki
destekleri ile başlayan kalıcı
bir bağ kurulmuştur.

TURKEY
Orada, Doğu Salonunda, Chicago’lu işadamı
Melvin Jones ülkenin çeşitli yerlerinden gelen
27 kulüpten temsilcilerin katıldığı bir toplantıyı
yönetiyordu. Bazıları Indiana’daki Lions
Kulüpleriydi. Diğerlerinin arasında Others
included the ticaret kulüpleri, işadamları ve
profesyonel dernekleri gibi çok farklı oluşumlar
vardı. Plan; hizmet etmeyi amaçlayan bir birlik
oluşturmak idi.
Gizli oylama yapıldı. Jones, gizli bir kampanya
yürüttü ve kendi desteklediği isim olan,
Association of Lions Clubs adı seçimi kazandı.
Tabii ki isimle birlikte onun vizyonu da.
O güne kadar dernekler hep kendileri için
çalışıyorlardı. Melvin Jones onların başkaları
için hizmet üretmelerini istiyordu. Bu hedefine
de ulaştı. Kulüpler toplum için hizmet etmeye
başladılar.

Lion’lar arasında
düzenlenen uluslararası
bir yarışma neticesinde,
Fonthill, Ontario,
Canada’dan Lion D. A.
Stevenson tarafından
sunulan “Hizmet Ediyoruz”
Lions’un resmi sloganı
olarak kabul edildi.

Onun kurduğu hizmet kuruluşu birkaç yıl
sonra, 2017 yılında 100. yaşını kutlayacak. Bu
nedenle 1917 yılına kadar her yıl 25 milyon
kişiye hizmet ederek, 100 milyon kişiye ulaşmayı
hedefliyoruz. Dört ana projemiz var: Gençlere
ulaşmak, görme, açları doyurmak ve çevre...
Aslında çok zor değil. Kulüplerimiz her yıl
8 milyondan fazla hizmet aktivitesini rapor
ediyorlar Uluslararası merkeze. Bu rakamın
sadece rapor edilenler olduğunu biliyoruz. 100.
Yıl kampanyasından dolayı tüm aktivitelerin rapor
edilmesini bekliyoruz. Ağustos ayında gençleri
hizmet etmeye teşvik edeceğiz; Ekim ayında
görmeyi sağlamak için çalışacağız; Aralık/Ocak
aylarında açları doyuracağız; Nisan ayında ise
çevreyi koruyacağız.

Uluslararası Lions
Kulüpleri Birliği
Chicago’dan sonra
dördüncü ve son
lokasyonuna, Oak
Brook, Illinois’ye taşıdı.

Georgia’lı yerfıstığı çiftçisi Lion
Jimmy Carter, Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı oldu.

1954

1971 1977

1948 1957 1968

1973

2. Dünya Savaşı’nda
paramparça çıktıktan sadece
üç yıl sonra; Avrupa’da ilk
Lions kulübü Stockholm,
İsveç’de ve devam eden
birkaç gün içerisinde
Cenevre, İsviçre’de
kurulmuştur. Molokai adası
üzerinde Kalaupapa’da bir
Lions kulübünün temelleri
atılmıştır. Kalaupapa
dışlanan bir koloniydi ve
tüm kurucu üyeleri Hansen
hastasıydı (lepra).

Lions, Leo
ve gençlik
programlarına
başladı..

Uluslararası Lions
Kulüpleri Vakfı – LCIF
kuruldu.

1987

Şubat ayında birliğin 1
milyonuncu üyesi kabul
edildi.

Birlik kadın üyeleri kabul
etmeye başlandı.
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SightFirst başlamış,
körlüğün başlıca
nedenlerini
ortadan kaldırmak
üzere 415 milyon
doları aşan bağış
toplanmıştır.

1990

Lion’lar Çin’de iki
kulüp kurmuştur;
ülkenin 1950’lerden
beri ilk gönüllü
üyelik grubudur.

Lion’lar 15 milyon
dolar yardımı
Güney Asya
tsunami felaketine
destek olmak için
topladı – LCIF
tarihindeki en
büyük felaket
sonrası yeniden
yapılandırma
projesidir.

2002

2004

Lions 100. Yılını
Kutlayacak.

2017

2001 2003 2010 2011
SightFirst ile, Lions
ve The Carter Center
50 milyonuncu nehir
körlüğü tedavisini
gerçekleştirdi.

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı ve Özel
Olimpiyatlar “Opening Eyes” için beraber
çalışmaya başladı.
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Lions Kulüpleri Vakfı
Pediatrik Katarakt
Bileşeni’ne başlamak
üzere Bausch + Lomb ile
çalışmaya başlamıştır.

Uluslararası
Lions Kulüpleri
Vakfı 10.000.
proje bağışını
gerçekleştirildi ve toplam bağış
miktarı 708 milyon doları buldu.
Lion’lar, nehir körlüğünün tedavisi
için 148 milyon doz Mectizan’ın
teminine yardım etmektedir.
Daha fazla bilgi için lions100.org web sitesine bakınız.
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DÜNYA

Kentleri Québec
Danyal KUBİN PDG

Yeni Fransa’nın Başkenti...
Geçen yazımızda Amerika kıtasının kuzey doğusunda yer alan ve ‘Yeni
İngiltere’ olarak adlandırılan ve ‘Yeni Dünya’nın ilk yerleşimlerinden birisi
olan Boston’daydık. Bu yazımızda ise ‘Yeni Fransa’yı ve başkenti olan,
Boston’ın Kuzeybatısında Kanada’da yer alan Quebec City’ye konuk
olacağız. Boston için Amerika’nın ilk yerleşimlerinden birisidir demiştik.
Quebec City ise Amerika kıtasının gerçekten ilk Avrupa’lı yerleşimi olarak
bilinmektedir.

1

600’lü yılların başlarından Avrupa’dan - özellikle Fransa’dan – yoğun göç alan Yeni
Dünya’nın ilk kentsel yerleşimi Quebec’tir. Atlas Okyanusu’ndan 600 km içeride, St.
Lawrence Irmağı’nın kuzey kıyısında yer alan kent 3 Temmuz 1608 tarihinde Fransız
kaşif Samuel de Champlain‘in önderliğinde Fransızlar tarafından kurulmuştur. Quebec,
Algonkin Yerli dilinde boğaz ya da akarsuyun birdenbire daraldığı yer anlamına gelir.

TURKEY
17. Yüzyılın başlarında Kanada’ya gelen İngilizler
ve Fransızlar bölgeyi ‘ilk kapan yerleşir’ anlayışına
uygun olarak bölüşmüşlerdir. İlerleyen yıllarda
sınırlar daha da netleşmiş ve Atlas Okyanusu
kıyılarında ‘Yeni İngiltere’ ve Büyük Göller
Bölgesini çevreleyen ve Kuzeyde Hudson
Körfezi’ne kadar uzanan bölgede ise ‘Yeni Fransa’
(Quebec) olarak adlandırılan sömürge devletleri
kurulmuştur. İlk zamanlarda gayet iyi anlaşan
ve sorunsuz yürüyen bu birliktelik Fransızlar ile
yerliler arasında gerçekleşen ‘Yedi Yıl Savaşı’
olarak adlandırılan savaşta İngilizlerin yerlileri
açıktan desteklemesinin sonucunda bozulmuş.
İngilizlerden çok daha az bir kuvvete sahip olan
Fransızlar büyük bir direniş göstermelerine ve
hatta birçok muharebeden galip çıkmalarına
karşın çok da fazla direnememişler. 1763 Paris
anlaşmasıyla İngilizler ile Fransızlar sulh olmuşlar
ve birlikte yaşamaya başlamışlar.
Samuel de Champlain

Yedi Yıl Savaşlarının sonucunda İngilizler, savaşın
yaralarını sarmak bahanesiyle Amerika’daki
kolonilere ağır vergiler yüklemeye başlamışlar.
Buna daha fazla dayanamayan 13 Amerikan
Kolonisi Fransa, İspanya ve Hollanda’nın da
desteğiyle, 1775 yılında bu sefer sekiz yıl sürecek
bir savaşa başlamışlar. Amerikan Bağımsızlık
Savaşı olarak da adlandırılan bu savaş 1783 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulmasıyla
sonuçlanmıştır.
Oldukça iyi durumda korunmuş olan Quebec
Surları 17. Yüzyıl ortalarında Fransızlar tarafından
yaptırılmıştır.
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Fransız İhtilalinin öncesi ve sonrasında Fransa’da
yaşanan kaos ve bu kaostan kaynaklı olarak
desteksiz kalan Quebec’liler sonunda İngilizlerle
anlaşma yoluna giderek 1800’lü yılların başlarında
Kanada’nın temeli sayılabilecek Konfederasyon
yapısını kabul etmişlerdir.

TURKEY
Quebec şehri, (Ville de Québec) halen Kanada’nın
Québec eyaletinin başkenti ve eyaletin
Montreal’den sonraki ikinci büyük kentidir.
Kentin merkez nüfusu yaklaşık olarak 700 Bin’dir.
Quebec, Kanada’da yalnızca Fransızcanın resmi
dil olduğu tek eyalettir. Fransız etkisini kentin
her yerinde hissetmek mümkündür. Aslında
başka bir etki hissetmek mümkün değildir demek
daha doğrudur. Kentte yaşayanların çoğunluğu
Katolik’tir.
1985’ten beri UNESCO’nun Dünya Miras
Listesi’nde yer alan şehrin tarihi eski merkezi
-Vieux-Québec - Kuzey Amerika’da halen surları
ayakta kalan tek şehirdir. Kent, aynı zamanda
Kanada’nın en önemli doğu limanıdır.

Aşağı Şehrin yaya bölgesinden renkli manzaralar.

Şehir; aşağı ve yukarı şehir olarak iki ana kısımdan
oluşmakta. Surlar kentin deniz seviyesinden
yaklaşık 100 m yükseklikte yer alan Yukarı
Şehrin mahallelerini çevrelemektedir. Oldukça iyi
korunmuş olan bu kısımdan sahile – Aşağı Kent’e
- iniş merdivenler, füniküler ve varyant şeklinde
kıvrılarak inen yollarla sağlanmış.
Frontenac Şatosu - Château Frontenac – kentin
sembol yapılarından birisi. 20. Yüzyılın başlarında
yapılmış olan yapı halen otel olarak kullanılmakta.
Yukarı kentte yer alan Parlamento binası, kale
surları, şehrin simgelerinden biri haline gelmiş
ve otel olarak kullanılan Chateau Frontenac
muhteşem siluetiyle şehre ayrı bir güzellik katıyor.

Tarihi Aşağı Kent ve St. Lawrence nehri kıyıları.

Quebec bir renkler şehri... Kanada’nın en güzel ve
en sıcak şehri olduğunu iddia etmek fazla abartı
sayılmaz. Avrupa havası ve Fransız zerafeti ile sizi
her yerde sarıp sarmalıyor. Amerika kentlerine ve
metropollerine hiç benzemiyor. Şehrin her kesimi
ayrı bir güzelliği sunuyor insana.

Füniküler ile Yukarı Şehirden Aşağı Şehre inebilirsiniz
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Quebec’de yemek sıkıntısı çekmeyeceksiniz.
Her damak zevkine uygun çok güzel ve hesaplı
restoranar var. Dünya mutfağının her çeşidine
rastlayabilirsiniz burada. Ancak bir tanesi var
ki, yemeden kesinlikle geçmemelisiniz. Bu bir
hamburgerci. Ama böyle bir hamburgeri başka
yerde yeme şansınız yok. Halk işi bir yer. Yukarı
kent meydanında. Restoranın adı Chic Shack. Yer
bulup oturuyor ve sonra gidip kendiniz kasaya

Frontenac Şatosu ve Terrasse Dufferin’den
St. Lawrence manzarası

Şehrin kurucusu Samuel de Champlain’in adının
verildiği meydandaki gezinti ve seyir terasından
– Terrasse Duffrein - muhteşem St Lawrence
ırmağını izleyebilir. Meydandaki gösterileri,
sanatçılarını ve şanslıysanız kent bandosunun
gösterisini izleyebilirsiniz. Ahşap kaplı terasın
altında eski Champlain şatosunun taş duvarları yer
alıyor. Duvarları korumaya almışlar ve üstünü cam
ile kaplamışlar, üstten görünüyor. Arzu ederseniz
aşağı inerek ziyaret edebilirsiniz.
Paris’deki Montmartre benzeri, sanatçılar sokağı
çok keyifli. Buradan ister yürüyerek ister
Fınukülere binerek Aşağı Şehir’e inebilirsiniz. Eski
kentte sokaklar dar ve karmaşık, yapılar ise eski
ve oldukça değişik.

Duvar resimlerine sıkça rastlayabilirsiniz

sipariş veriyorsunuz. Siparişi garsonlar getiriyor.
Menüden dikkatli seçim yapmalısınız. Çünkü
herşey çok güzel. Restoranın üst katı müze olarak
düzenlenmiş (Musee du Fort). Bir askeri müze
burası. 30 dakikalık savaşla ilgili bir ses ve ışık
gösterisi var. Oldukça da başarılı.
Hazır müze demişken... Tüm Avrupalı kentler
gibi Quebec’de bir müzeler kenti. Her zevke
uygun müze var desek, yanlış dememiş oluruz.
Kentteki müzeleri tek tek gezemedik. Ama size
gezmenizi tavsiye edebiliriz. Çünkü gerçekten çok
güzel olanları var. Uygarlık Müzesi (Musee de la
Civilisation) ve Milli Güzel Sanatlar Müzesi (Musee
National des Beaux Arts) bunlardan bazıları.

Chic Shack Hamburgercisi...
Sanatçılar sokağı ve sıra sıra restoranlar

Küçük bir Fransız kasabasını andıran Tarihi
Kent’te dükkân tabelalarının ve sokak adlarının
hemen hemen tümü Fransızca. Çok güzel duvar
resimleri olan bir bina var. Aslında duvar resimleri
olan birçok bina var kentte. Ama bu en güzeli
bence. Önünde mutlaka bir resim çektirin. Palace
Royal, Rue du Petit Champlain, Palas de Paris
civarında yürüyün. Özellikle küçük meydanlar çok
şirin.
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Amerikan kentlerinin o soğuk havasını hiç
hissedemiyorsunuz. Daha insancıl bir kent. Tabii
ki merkezinde gökdelenleri yok değil. Olmak da
zorunda..

Quebec-Levis turunu kaçırmamalısınız

Quebec Parlamento binasını da ziyaret etmeden
geçmeyin diyoruz. İçi de dışı da ilginç. Quebec
tarihi ve yönetim şekli hakkında etraflıca bilgi
edinebilirsiniz.
Quebec-Levis gemi turunu da unutmamak lazım.
Gidiş-dönüş yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ücreti
çok makul. St Lawrence’in kıyılarında güzel bir
panoramik şehir yolculuğu yaşatıyor insana.
Deneyebilirsiniz.

Her yerde bu şirin evlere rastlayabilirsiniz

Bizi en çok etkileyen yapılardan birisi de
İstasyon binası
oldu. Önündeki
Quebec Katedrali
modern havuz
ve park da çok
etkileyici. Yolunuz
düşerse mutlaka
uğramalısınız.
Yukarı şehrin de
bir yaya bölgesi
var. Aşağı şehir
kadar şirin olmasa
da hemen hemen
bütün markaları
bulabileceğiniz bir
bölge burası. Rue
Sait Jean adlı bu
caddeyi gezmenizi öneriyoruz. Quebec’in renkli
ticari hayatını da yakından görmüş olacaksınız
bunu yaparak. Çok güzel restoran ve kafelerin
yanısıra fast food bulabileceğiniz tek bölge de
burası. Otellerin yer aldığı bölgeye de çok yakın.
ulaşım sorununuz hiç yok.
Geziniz sırasında Kuzey Amerika’daki en eski
Fransız üniversitesi olan Laval Üniversitesini de
ziyaret edebilirsiniz. İlginç bir deneyim olabilir.
Kalış sürenize bağlı olarak Niagara’dan daha
dar, ancak daha yüksek olan Montmorency
Şelaleleri’ne de gitmeniz mümkün.
Quebec hakkında anlatılacak çok şey var.
Gezdiğimiz kentler arasında en çok ısındığımız
kentlerden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Biz çok sevdik. Siz de seveceksiniz.

Quebec İstasyonu

Kiliseler Katolik bir toplumun olmazsa
olmazlarıdır. Quebec’te de böyle. Birçok küçük
ama güzel kilise kenti süslüyor. Tabii ki bir de
katedral var kentte. Basilique Cathedrale - NotreDame-de-Quebec... Kısaca Quebec Katedrali.
Mutlaka görmelisiniz. Avrupadakiler kadar büyük
değil ama güzel.
Quebec’in gecesi de gündüzü de çok güzel.
Her yer çok renkli ve insanlar çok nazik.

Rue Saint Jean
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Vakıflarımız

Ln. Adile TUNCER
Değerli Lion’lar ve Leo’lar,
Sizler, eski Lion dostlarım vakıflarımızı
bilmektesiniz. Amacımız işlevlerini ve hizmetlerini
aramıza yeni katılan Lion’lara tanıtmak, sizlere de
tekrar hatırlatmak olacaktır.
Lion’ların katkıları ile kurulan bu ayki
yazımızda, üç vakfımızı tanıtmaya çalışacağız.
Türk Lions Vakfı, 6 Nokta Körler Vakfı,
Bağımlılığı Engelleme Mücadele Eğitim Vakfı
(B.E.M.E.V)
Amaçlarımız içinde bulunan; Toplumun uygar,
kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin
katılımda bulunmak, vardır. Halkımızın ihtiyaçları
doğrultusunda hizmet veren Lion’lar tam bu
noktadan hareketle vakıflarımızla da toplumumuza
hizmetlerimizle katkı sağlanmaktadır.
Kulüplerimiz ve siz Lion dostlarımız
projelerinizde hangi vakfımızın konusu içinde
hizmetler üreteceksiniz vakıflarımızın deneyimli
Lion’larından destek alıp, yeni fikirlerle vakıflara
da katkı sağlıyabilirsiniz.
Eylül, Ekim ayları gençlere yönelik hizmet ile
görmezlere yönelik çalışmaları içerdiğinden bu üç
vakfımızı öncelikle tanıtmak istedik.
Bu konuda desteğini esirgemiyen değerli
Genel Yönetmenim Osman AKALIN’a, Ulusal
Komisyon Başkanım PCC Timur ERK’e, Vakıf
Başkanlarım PCC Turan ŞALİKOĞLU’na,
Uluslararası Direktörüm Oya SEBÜK’e, PDG
Arif SERDAROĞLU ile PDG Hüsamettin OCAK
dostlarıma çok teşekkür ederim.
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Türk Lions Vakfı

Türk Lions Vakfı
1984 yılında, Türk
Lions’una şemsiye
görevi yapmak
üzere kurulmuştur.
Kurucuların ve
Turan ŞALİKOĞLU
halihazır dörtyüzü
Vakıf Başkanı
aşan mütevellilerin
tamamı Türkiye’nin her yöresinde yaygın,
insanımıza ve ülkemize karşılıksız hizmet eden
Lion’lar ve Lions Kulüplerinden oluşmaktadır.
Vakfın amacı; Toplumumuzun eğitim, sağlık,
sosyal ve kültürel içerikli gereksinimlerinin
doğrudan ya da Lions ve Leo kulüpleri dernekleri
tarafından üretilecek hizmet projeleri ile
karşılanmasına ilişkin araştırma ve incelemeler
yapmak, yardım ve katkılarda bulunmak, adı
geçen kuruluşlar ile üst kuruluşların çalışma ve
dayanışmalarına olanak sağlamaktır.
Vakıf bu amaç doğrultusunda kuruluşundan bu
yana birçok Lions ve Lioness kulübünün hizmet
projelerine katkıda bulunmuştur. Geçen bu süreçte
hayata geçirdiği en ulvi ve önemli hizmet;
“Türk Lions’unun Tek Resmi Vakfı“ sıfatıyla
üstlendiği Türk Lions’una şemsiye görevidir.
Bu anlamda; Ülkemizin 1999 yılında
yaşadığı büyük deprem felaketi nedeniyle
dünya Lion’larından, ağırlıklı olarak da Japon
Lion’larından gelen yardımlar, Vakfımız kanalı ile
Türk insanının hizmetine sunulmuştur.
Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi’ne
Sapanca’da 248 yatak kapasiteli öğrenci yurdu
yapılmış, İstanbul Üsküdar’da depremde yıkılan
bir okul yerine 16 derslikli “LİONS İLKÖĞRETİM
OKULU” inşa ettirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağışlanmıştır. Depremzede ve özellikle dar
gelirli ailelerin çocuklarına hizmet vermek
amacıyla İstanbul Avcılar’da 120 öğrenci kapasiteli
“ASLANCIK GÜNDÜZ BAKIMEVİ” yaptırılarak
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vakıf bünyesinde iktisadi işletme olarak
hizmete sokulmuştur. Bolu’da 21, Kocaeli’de
21 ve Adapazarı’nda 78 Konteynerlik Lions
Deprem Köyleri kurularak yöre insanımızın
acıları hafifletilmiş, aracılığımızla İngiltere’den
getirtilen 87 adet Karavan İstanbul İli Deprem
Koordinasyon Merkezine bağışlanmıştır.
Vakıf bünyesinde 1996 yılında tesis edilen
“TÜRK LİONS EĞİTİM BURSU” çalışmaları
2000 yılında meyvelerini vermiştir. Bu güne
kadar binlerce öğrenciye eğitim bursu sağlanmış
olup, halen orta öğretim ve üniversite olmak
üzere 430 öğrenciye eğitim bursu, verilmektedir.
Türk Lions Eğitim Bursu, Lions kulüplerinin
sponsorluğunda, kulüplerimizin önerdiği
öğrencilere, vakfımızda mevcut yönetmeliğe göre
verilmektedir. Türk Lion’ları olarak her yıl bini
aşkın ihtiyaçlı öğrenciye eğitim bursu vermekteyiz.
Dileğimiz verilen tüm eğitim burslarının
vakfımız kanalından geçmesidir. Bu konudaki
çalışmalarımız devam etmekte olup, başta dönem
Genel Yönetmenlerimiz olmak üzere tüm Lion
dostlarımızın verecekleri motivasyon ve desteğe
gönülden inandık ve inanmaya devam ediyoruz.
Türk Lions’un kurucusu Prof. Dr. Fahrettin
Kerim GÖKAY adını taşıyan ve 1995 yılında ihdas
edilen, “Türk Lions Fahrettin Kerim Gökay
Hizmet Gönüllüleri Ödülü” Vakfımızın en üst
düzeydeki hizmet ödülüdür. Geliri ile Vakfımızın
amaçlarına yönelik, özellikle eğitim alanındaki
çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca, Türk Lions
Eğitim Bursu havuzunu destekleyen ve şimdilik
118-T Yönetim Çevresi Lion’larınca kullanılan ve
azımsanmayacak bir gelir getiren, Axcess Kredi
Kartı programımız devam etmektedir. Dileğimiz
bu kart programının tüm Türk Lion’ları ve Lion
dostlarınca kullanılması ve eğitim konusundaki
gücümüzün daha da artmasıdır.
İstanbul Pangaltı’da alınan gayrimenkul yapişlet devret modeliyle apart otel olarak bitirilmiş
ve Şubat 2014 tarihinden itibaren kira tahsiline
başlamıştır.
Değerli Lion ve Leo Dostlarım,
Türk Lions Vakfımız hakkındaki genel bilgileri
sizlerle paylaşmaya çalıştık. Vakfımız tüm Lion ve
Leo’larıyla birlikte Türk Lions’unun yani hepimizin
vakfıdır. Daha da güçlenmemiz, amaçlarımızı en
üst seviyede hayata geçirmemiz ancak hepinizin
desteği ile mümkündür. Buna yürekten inanıyor,
öneri ve desteklerinizi bekliyoruz.

118-K Lions & Nilüfer Belediyesi
Alzheimer Bakım Evi Sözleşme
İmza Töreni
118-K Yönetim Çevresi
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Eylül 2014 Tarihi 118-K Yönetim Çevremizin
Prestijini gösteren bir gün olduğundan Neş’e
YILDIRIM Genel Yönetmenimin sözlerini hemen
yazdırdığı dilimize yerleşecek cümlesi olan;
“Bu Gün 18 Eylül Hep Böyle Gül’’ İmza Tören
günümüzün özeti oldu.
Bu anlamlı güne kolay gelinmedi ve emeği geçen
tüm Konsey Başkanlarıma, Genel Yönetmenlerime,kulüplerimize, üyelerine ve eşlerine, imza törenine
gelen Lion dostlarıma teşekkürü borç biliyorum.
Sayın Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa BOZBEY konuşmasında söylediği gibi bu şartlı bağışla
verilen bu araziyi çok isteyen olduğunu ancak
bizlerin projeye dayalı ciddi insanlar olduğumuzu
bildiğinden tercihini Lions’dan yana kullandığından
kendisine minnettarız. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı iyilik timsali Nazlı YAZGAN hanıma verdiği
teknik destekten ötürü çok teşekkür ederiz.
Aslında bu sözleşmeyi imza altına almak en çok
Ayşe ÖZTÜRK Genel Yönetmenimin hakkıydı ama
bizlerde hep yanında bıkmadan usanmadan konuyu takibe almış ve yoğunlaştırdığımızdan dönem
değişikliğinde bendenize imzalamak nasip oldu
ancak takım ruhu içinde konuyu irdelemekte ayrıca
fayda var görüşündeyim.
Onkoday projemizden sonra çıtayı biraz daha yükselterek “İnsanlık Adına’’ gerçekleştireceğimiz bu
büyük ve çok anlamlı projemizle iç ve dış çevreleri
harekete geçirerek sponsorların ve hayırseverlerin
bulunması, kulüplerimizin aktivitelerine bu yönde
kanalize etmeleri isteneceğinden çok daha dikkatli
ve disiplinli bir döneme girdiğimizin bilincinde olmamız gerektiğine inanıyor ve hepimize sağlıklarla
birlikte temel atma gününde çok daha kalabalık
olarak toplanmayı diliyorum.
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Arif SERDAROĞLU
Vakıf Başkanı
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ŞİİR KÖŞESİ

Jale EREN

BULMACA

HEPSİ BİR

İki sen var içimde
Bir yalnızken hissettiğim sen
Bir de yanındayken
İkisi öyle ayrı ki birbirinden
Şaşırıp bocalıyor içimdeki ben ..

Madem kısmet olmadı görüşmek
Ben de kedime anlatırım
Bir de mektup yazarım
Postaya vermem
Çekmecemde saklar
Bir müddet sonra yırtarım
Öğrendim artık gelmemiştir zamanı
Belki de hiç gelmez kim bilir
Uzaklara da gidebilirim bu ara
Mevsim de değişirse
Gelsen de, gelmesen de bir ..

JALE EREN
DÖNÜŞÜM
Senden önce her şey romandı
Kısaldı seninle yavaş yavaş satırlar
Şiir olup zamanın dışına taştı
Kah göründü, kah silindi hatıralar
Sonsuzlukta üç harf asılı kaldı ..

JALE EREN

JALE EREN
ORTADA

YENİDEN

Uykuyla uyanıklık arası bir andı
Buz gibi soğuk, ateş kadar sıcaktı
Doğduğum yerden sesler duydum
Kimi iç çekiş, kimi alkıştı
Yaşadığımı sandığım yıllarım
Yağız bir küheylan gibi şaha kalktı
Hesap verdi, hesap sordu
Ne benden yana ne de karşıydı
Kolay olmasa da anlaşmak
Ortada şükreden bir nefes kaldı ..

Bazen yeni bir hayata başlaman gerekir
Ve uğurlarsın sevgiyle eskiyi
Yeni insanlar girer hayatına
Yeniden keşfedersin kendini
Yeni bir aşkla yeniden doğarsın
Bıkmadan, usanmadan kendine rağmen
Hep yine, yeni, yeniden
Belki biraz yorucudur ama
Anıların da, geleceğin de senden istediği budur ..
JALE EREN

JALE EREN

Şeytanda İnsandaki Özelliklerin Birisi Hariç Hepsi Vardır.
Şeytanda Eksik Olan Tek Nimet Aşk
Şeytanın İnsanı Çekememesi Aşksızlığındandır...
Şems-İ Tebri̇z
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Ln. Özge KİRAZ

118-U Ankara Çayyolu Lions Kulübü Başkanı

Bir Çocuk Bir Fidan..
Ankara Çayyolu Lions Kulübü; 118-U Genel Yönetmeni Sayın Zehra GÜROL’un 2014-15 dönem
hedeflerinden birisi olan İki Fidan Projesine destek vermek amacı ile 118-U Yönetim Çevresi tarafından 27. Ekim 2014 tarihinde Atatürk Orman
Çiftliği’i fidan dikim alanında organize edilen
Lions Hatıra Ormanı’ na Jale Tezer Koleji’ nden
105 öğrenci ve Alacaatlı İlkokulu’ ndan da 15
öğrenci ile katılımda bulundu. Özellikle fidan dikimi ve eğitimi konusunda yapılan çalışmalarda okul
öğrencileri, öğretmenler ve Lion’ ların işbirliği ile
gerçekleşen fidan dikimi keyifli anlara sahne oldu.
Her çocuk bir fidan ve her bir fidan da bir orman
diyerek, bir dokunuşla dünyamıza renk katabiliyor olabilmenin mutluluğu ile Renk Kat Hayata
Kendine ve Dünyaya..

Oyuncak Kütüphanesi ile Her
Çocuk Sevinsin..
Özellikle bizlerden daha az şanslı çocukların, diledikleri oyuncakla oynayabilmelerine ve aynı
zamanda da oynadıkları oyuncakları tekrar kütüphaneye getirerek belli bir sorumluluğu da kazanabilmelerini sağlayan KalpAnkara Eğitim ve Gençlik Merkezi Oyuncak Kütüphanesi’ ne Ankara
Çayyolu Lions Kulübü üyeleri tarafından çeşitli
oyuncak ve çocuk hikaye kitapları bağışında bulunuldu. Dönem Başkanı Sn, Özge KİRAZ geçtiğimiz dönemde Oyuncak Kütüphanesi’ ne çok
sayıda oyuncak bağışında bulunulduğunu ve 201415 çalışma döneminde de oyuncak ve kitap bağışına devam edildiğini belirterek, kulüp üyelerine ve
bağışçılara yapmış oldukları desteklerinden dolay
teşekkür ve şükranlarını sundu.

Kep Projesi Eğitim Programı

Çocuklarla Duvar Boyama ve
Atatürk Sevgisi
MEV Batıkent Merkez Ortaokulu iç mekan duvarına w29 Ekim Cumhuriyet, Atatürk ve Dünya
Çocuklarının Arda ve Armağan YOLGÖSTEREN
kardeşler tarafından resimlendirildiği duvar boyama çalışması, 118-U Yönetim Çevresi Kulüplerinin (Akyurt, Angora, Beysukent, Çayyolu, Emek,
Mogan, Ulus ve Ümitköy Kulüpleri) ortak proje
çalışması olarak gerçekleştirildi.

118-U Genel Yönetmeni Sayın Zehra GÜROL’ un
dönem hedeflerinden Lions Köy, Kasaba, Kent
eğitim programı (Lions Kep) kapsamında Ankara Çayyolu Lions Kulübü-Haymana Halk Eğitim
Merkezi ve Yöre Halkı işbirliği ile sertifikalı kurslar
organize edilmiştir. Sürü Yönetimi Eğitimi Kursu
(Ekim-Kasım-Aralık aylarında 40 kişilik gruplar
halinde toplam 120 kursiyer), Katı Yakıt Eğitim
Kursu (30 kursiyer), Tekvando Eğitim Kursu (24
kursiyer) ve Hijyen Kursu (25 kişilik gruplar halinde en az 8 kez) eğitimlerine başlamıştır. Ankara
Çayyolu Lions Kulübü Başkanı Sn, Özge KİRAZ
daha iyi şartlarda daha kaliteli bir eğitim yapılabileceğini vurgulayarak, Haymana Halk Eğitim
Merkezi’ ne destek amaçlı olarak Bilişim Odasına
yeni tablet ve yazıcıların da teslim edildiğini belirtti.
Açılan kurslarla çok sayıda bireyin hayatına dokunup, renk katabiliyor olabilmenin mutluluğu ile,
Renk Kat Hayata Kendine ve Dünyaya.
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• Programın öğrencilerin olumlu okul algısına katöğretmenleri, 417 öğrenci ve bu öğrenciler arakıda bulunup bulunmadığının incelenmesi,
farklar ise istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 1).sından rastlantısal olarak seçilen 80 öğrenciyle
• Öğrencilerin birbirleri ile olan ilişkilerinde, özelyapılan çalışmalar sonucunda toplanmıştır.
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Tablove
1. Atmosferi
Sınıf Ortamı Gözlemi
ve Atmosferi
Gözlemi Ortalama
ve Bağımsız
testi Analizleri Ön ve
Tablo 1. Sınıf Ortamı
Ortalama
ve Bağımsız
t testit Analizleri
Son Değerlendirme Verileri Deney ve Kontrol Grubu Okulları Karşılaştırmaları (Gruplar arası)
Ön ve Son Değerlendirme
Verileri Deney ve Kontrol Grubu Okulları Karşılaştırmaları (Gruplar arası)

Ön Değerlendirme
Alt Iskalalar
Fiziksel Ortam

Ort.

t test
(df 14)

p
değeri

Ort.

t test
(df 14)

p
değeri

Deney

7,6

,508

.62

8,2

1,679

.12

Kontrol

7,0

1, 796

.09

2,000

.06

1,803

.09

-

-

1,949

.07

Sınıf
Organizasyonu

Deney

3,5

Kontrol

3,5

Sınıf Yönetimi

Deney

9,7

Kontrol

9,8

Deney

11,2

Kontrol

11,2

Sınıf Atmosferi

Son Değerlendirme

Yaşam
Becerileri

Deney

-

Kontrol

-

Genel

Deney

8,07

Kontrol

7,88

6,0
, 070

.94

4,0
3,2

-,018

.98

10,1
7,9

,044

.96

13,5
11,1

-

-

-

1,178

.86

8,9
7,0

1 1Sınıf Ortamı ve Atmosferi Gözlem Ölçeği, Öğrenci Davranışları Gözlem Ölçeği, Okul Algısı Ölçeği ve Çatışma Dönüştürücü Beceriler Ölçeği okulları
Sınıf eden
Ortamı
ve Atmosferi
Davranışları
Okultarafından
Algısı Ölçeği
ve Çatışma Dönüştürücü
ziyaret
uzman
gözlemciler Gözlem
tarafından,Ölçeği,
ÖğrenciÖğrenci
Davranışları
Öğretmen Gözlem
Ölçeği iseÖlçeği,
öğretmenler
doldurulmuştur.

Beceriler Ölçeği okulları ziyaret eden uzman gözlemciler tarafından, Öğrenci Davranışları Öğretmen Ölçeği ise öğretmenler
tarafından doldurulmuştur.
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Sınıf Ortamı ve Atmosferi Ölçeği’nde, sınıfın
fiziksel açıdan düzenlenmesi, sınıfın yönetimsel
organizasyonu, sınıf yönetimi teknikleri, sınıftaki
sosyal atmosferi değişkenlerinin tümünde, Deney ve Kontrol grubu arasında farklar bulunmuştur. Bu değişkenlerin Deney grubu ortalamaları
Kontrol grubu ortalamalarından daha yüksektir.
Fiziksel ortamın haricindeki tüm farklar ise istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 1).

da ise azalma görülmüştür. Olumlu davranışlardaki artışın istatistiksel olarak anlamlı olup
olmadığı t testi ile değerlendirilmiştir. Liderlik
(t (23)= 4.192, p=.001); karar verme t(23)=
2.847, p=.009); grup dinamiğine uyma (t
(23)= 2.449, p=.02) davranışlarında ve genel
olumlu davranışlarda (t (23)= 3.081, p=.005)
istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Deney grubunda olumsuz davranışlara
bakıldığında ise hemen hemen tüm olumsuz
davranışlarda ortalama ve toplam puanlarda
bir düşüş görülmüştür (sözlü destek, yüreklendirme, kargaşa çözümü ve kararsızlıkların
giderilmesi dışında). Fakat yapılan t testlerinde bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bir
fark oluşturmamıştır.

Sınıf Ortamı ve Atmosferi Ölçeği yoluyla ölçümlenen değişkenlerde, grupların kendi içinde de ön ve son değerlendirme ortalamalarında
farklar ortaya çıkmıştır. Deney grubu ön değerlendirme ortalamaları, dönem sonu ortalamalarına göre yüksek çıkmıştır. Kontrol grubunda ise
son değerlendirme ortalamaları ön değerlendirme ortalamalarına göre düşük çıkmıştır. Bu durum, programı uygulayan okulların daha iyiye
giderken, programı uygulamayan okulların sınıf
ortamlarının daha kötüye gittiğini göstermektedir.

Kontrol grubu içinde olumlu ve olumsuz
davranışlara bakıldığında, olumlu davranışlar
arasında ön ve son değerlendirme ortalama ve
toplam puanlarının istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmamıştır. Fakat olumsuz davranışlara bakıldığında patronluk taslama ve zorbalık (t (23)= 2.211, p=.03); kabalık ve soğuk
konuşma (t (23)= 1.893, p=.07); aşağılama ve
isim takma(t (23)= 1.852, p=.07); sorumluluktan, işten ve karar vermeden kaçınma (t (23)=
1.743, p=.09) ve genel olumsuz davranışlarda
(t (23)= 1.940, p=.06) örneklemin küçük olduğunu düşündüğümüzde istatistiksel olarak
anlamlı sayılabilecek artışlar gözlemlenmektedir (ortalama puanlar arasındaki ön ve son
değerlendirme arasındaki farkların p değerlerinin .05’ten küçük olması gerekmektedir).

Grafik 1’de Deney ve Kontrol gruplarının,
hem kendi içlerinde, hem de birbirleriyle kıyaslandığında ön ve son değerlendirme ortalamalarının karşılaştırılması yapılmıştır. Tüm bu verilerden yola çıkarak Yaşam Becerileri Programı’nı
uygulayan okullarda, bu programı uygulamayan
okullara kıyasla olumlu sınıf ortamı ve atmosferi
oluşturmada etkili olduğu söylenebilir.
Deney grubundaki öğrencilerin program
uygulandıktan sonraki olumlu davranışlarında
beklenildiği üzere artma, olumsuz davranışlarınGrafik 1. Sınıf Ortamı ve Atmosferi Ölçeği Deney ve Kontrol
Grafik 1. Sınıf Ortamı ve Atmosferi Ölçeği Deney ve Kontrol Grupları Ön ve Son Değerlendirme Ortalamaları
Grupları Ön ve Son Değerlendirme Ortalamaları





Deney grubundaki öğrencilerin program uygulandıktan sonraki olumlu davranışlarında

beklenildiği üzere artma, olumsuz davranışlarında ise azalma görülmüştür. Olumlu
davranışlardaki artışın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı t testi ile değerlendirilmiştir.

Son değerlendirme Deney ve Kontrol grubu ortalamaları olumlu ve olumsuz öğrenci
davranışları için hesaplanmıştır, karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Deney grubu Kontrol
grubuna göre, Genel olumlu davranışlardaki
ortalama puan farkları (t (46)= 1.925, p=.06)
ve Genel olumsuz davranışlarda ortalama
puan farkları (t (46)= -1.759, p=.08) mevcuttur. Bu ortalama farklar istatistiksel olarak anlamlı değerlere yakındır. İşbirliği ve akranlarla
anlaşma (t (46)= 2.837, p=.007) ve liderlik (t
(46)= 1.820, p=.07) olumlu davranışları Deney
grubunda Kontrol grubu puanlarına göre artış
göstermiştir. Aşağılama, isim takma (t (46)=
2.099, p=.04) ve Kavga etme, tartışma (t (46)=
1.836, p=.07) davranışlarında ise Kontrol gruEylül - Ekim 2014 L I O N 31

Grafik 2 ve Grafik 3’de Deney ve Kontrol gruplarının ön ve son değerlendirme ortalama
değerleri olumlu ve olumsuz öğrenci davranışları için ayrı ayrı görülebilir.
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ları: Son Değerlendirme Deney ve Kontrol Grupları

Grafik 2. Olumlu Öğrenci Davranışların Ortalamaları: Son
Grafik 2. Olumlu
Öğrenci Davranışların
Ortalamaları:
Son Değerlendirme
Değerlendirme
Deney
ve Kontrol
GruplarıDeney ve Kontrol Grupları

ba kıyasla Deney grubu puanlarında azalma gözlemlenmiştir. Bu değerler istatistiksel
olarak anlamlıdır (veya anlamlıya yakındır).
Grafik 2 ve Grafik 3’de Deney ve Kontrol gruplarının ön ve son değerlendirme ortalama değerleri olumlu ve olumsuz öğrenci
davranışları için ayrı ayrı görülebilir.

Özetlenecek olursa, Deney grubunun
öğrenci davranışları Kontrol grubunun öğrenci davranışlarıyla karşılaştırıldığında, Deney grubunun lehine bir sonuç ortaya çıkmıştır. Deney grubu öğrencilerinin olumlu
davranışları artarken, olumsuz davranışları
azalmıştır. Bu önemli bir bulgudur ve Yaşam Becerileri Programı’nın uygulanıyor

karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu durum da böyle bir programın
olumsuz
olmasının olmayışının
öğrenci davranışları
üzerindeki
 olumlu etkisini göstermektedir. Fakat bunetkisine işaret edebilir.
dan daha önemlisi Yaşam Becerileri ProgGrafik 3. Olumsuz Öğrenci Davranışların Ortalamaları: Son
ramı’nın yokluğunda Kontrol grubunun
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Tablo 2. Son Değerlendirme Deney ve Kontrol Grubu Arasındaki Yüzdelik Farklar

Özetlenecek olursa, Deney grubunun öğrenci davranışları Kontrol grubunun öğrenci
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Çatışma Dönüştürme Becerileri’nde ise Deney grubu öğrencilerinin ön ve son değerlendirme puanlarında 6 durumdan üçünde daha
uzlaşmacı bir tutum sergiledikleri görülmüştür.
Deney ve Kontrol grubunun son değerlendirme puanları karşılaştırıldığında yine 3 durumda
Deney grubundaki öğrenciler Kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla daha uzlaşmacı seçenekleri tercih etmiştir (Tablo 2).
Öğretmenlerle yapılan odak grup görüşmelerinde çıkan sonuç ise şöyle özetlenebilir.
Öğretmenler her ne kadar programla ve öğretmen eğitimleri ile ilgili olumlu görüş belirtseler
de uygulamalar sırasında destek almaya ihtiyaç
duyduklarını ifade etmiştir. Devlet okulundaki
öğretmenler, sınıf mevcudunun fazla, sınıfın
küçük ve okul bahçelerinin bu tür uygulamalar
için yetersiz olması gibi yapısal yetersizliklere
değinerek, programın uygulanmasındaki zorluklardan bahsetmiştir. Ek olarak, Yaşam Becerileri Programı’nın, kendi öğretmenlik uygulamalarıyla çok örtüştüğünü, programdaki bir
çok uygulamayı daha önce de zaten yaptıklarını ifade etmişlerdir. Fakat yapılan gözlemlerde
bahsettikleri öğretmenlik uygulamaları ile Yaşam Becerileri Programı uygulamaları arasında prensipte ve uygulamada bir çok farklılık
ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklardan birkaçı, sınıf kurallarını koymada karar verme süreçleri,
olumlu karar verme becerileri geliştirme ve sınıflarda farklı gruplar oluşturmadır. Ayıcık kullanımında ise, Ayıcık’ın sınıfın bir üyesi olarak
karşılaştığı problemleri çocuklarla paylaşıp, çözüm önerileri bulan bir kimlik olmasından çok
olumlu davranışlar gösteren çocuklara verilen
bir ödül olduğu gözlemlenmiştir. Bu kullanımın
da programın önerisine aykırı olduğu açıktır.
Bu değerlendirme çalışması sonucunda, Yaşam Becerileri Programı’nın sınıfın genel ortamı
ve atmosferini ve öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür.
Programın geliştirilmesi için yapılması gerekenler ise programın okulların eğitim programlarına sınıf kademelerine göre entegre edilmesi
ve iki günlük eğitimleri takiben öğretmenlere
uygulamalarda destek olabilecek bir süpervizörlük sisteminin oluşturulmasıdır.

Koza Lions Kulübü, Yeni
Eğitim Yılı Öncesi Onko-Day’lı
Çocukları Unutmadı…
Ln. Ayşe GÜNEY

118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

K

oza Lions Kulübü, ONKO-DAY’e kayıtlı
çocuklara 2014-2015 eğitim yılı öncesi destekte
bulundu. Koza Lions Başkanı Ayşe Güney,
ONKO-DAY ile ilgili faaliyetlerin bundan sonraki
süreçte de devam edeceğini söyledi.
Nilüfer ONKO-DAY Sosyal Tesisleri’nde
gerçekleştirilen etkinliğe Lions 118-K Yönetim
Çevresi Federasyon Başkanı Nejat Yahya, Koza
Lions Kulübü Başkanı Ayşe Güney, Geçen Dönem
Genel Yönetmeni Ayşe Gülten Öztürk, Geçmiş
Dönem Genel Yönetmeni Neşe Yıldırım, ONKO-DAY
Başkanı Füsun Önen ve federasyona bağlı kulüplerin
başkanları katıldı.
Etkinlik kapsamında üniversiteye giden bir öğrencinin
bursu ve diğer çocukların yeni eğitim yılındaki okul
ihtiyaçları Koza Lions Kulübü tarafından karşılandı.
Konuşmasına bu etkinliği gerçekleştirdikleri için Koza
Lions Kulübü üyelerini kutlayarak başlayan Lions
118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Nejat
Yahya, Lions kulüpleri üyeleri olarak sağlık ve eğitim
ile ilgili çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini
belirterek, “Bizler sağlığa ve eğitime duyarlıyız.
Özellikle siz hasta yakınlarına daha da duyarlıyız.
Yeni öğrenim yılı için buradaki tüm öğrencilere
başarılar diliyorum” dedi.
ONKODAY konuk evinde hasta yakını çocuklarıyla
beraber güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden
Koza Lions Başkanı Ayşe Güney, yeni eğitim
yılında ONKO-DAY’li çocuklara olan desteklerin
devam edeceğini vurgulayarak, “Sizler bu ülkenin
geleceğisiniz. En iyi koşullarda eğitim görmeyi
hak ediyorsunuz. Bizler de bu koşulları
sizlere sağlayabilmek adına tüm çabalarımızı
sürdüreceğiz” diye konuştu.
Etkinlik sonunda çocukların her birine hediyeler
verilirken, günün anlam önemini kutlamak amacıyla
da pasta kesildi.
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Hoşgeldiniz Yeni Eğitmenlerimiz...
Danyal KUBİN

MD118 Lions Enstitüsü Başkanı

K

üresel hizmet kuruluşlarından Lions’un en önemli farkı ‘Eğitim Gücü’dür. Lions, üyelerinin özveriyle
topluma karşılıksız hizmet ederken, aynı zamanda kişisel gelişimlerini da hedefler ve bunu
gerçekleştirmek için birçok konuda eğitim programları sunar. ‘Lions bir liderlik okuludur’ tanımı
da bu yaklaşımın sonucudur.

Lions Eğitim programlarının belirli bir standart,
düzen ve sistematik içerisinde sunulmasını
sağlamak üzere 2003 yılında kurulan MD118
Lions Enstitüsü, Dünya Lions’una örnek teşkil
edecek çalışmaları ile her zaman bir adım önde
olmayı başarmıştır. Bu önemli başarıda en büyük
pay doğal olarak ‘Lion’ların yetişkin eğitimi’
kavramına getirdiği Lions’a özel programlar,
profesyonel yaklaşım ve örnek uygulamalar
ile Geçmiş Uluslararası Direktörümüz Sayın
Nesim Levi’nindir. Aynı zamanda Uluslararası
Profesyonel Eğitmen olan Sayın Levi’nin kesintisiz
20 yıla yaklaşan bir süreden beri Uluslararası Lions
tarafından ‘Genel Yönetmenlerin Eğitimi’ için de
görevlendirildiğini hatırlatmak isteriz.
MD118 Lions Enstitüsü kuruluşundan bugüne
kadar yedi kez ‘Eğitmen Eğitimi’ seminerleri
düzenleyerek yetişkin eğitimi formatında eğitim
verecek olan eğitmenleri belirledi. Bu seminerlerin
sonuncusu 9-12 Ekim 2014 tarihlerinde GebzeKocaeli’nde yapıldı. Ramada Plaza Airport
Oteli’nin olağanüstü misafirperverliği ile
geçirdiğimiz dört günlük eğitim sürecine 38
Eğitmen Adayı katıldı.
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Baştan sona tam bir takım havasında ancak neşe
içinde geçen seminerde Nesim LEVİ’nin yanı
sıra Zehra GÜROL, Ender TUKAY, Nurgün
ÖZKAPLAN, İnci YILDIZ, Ethem ALKAN
ve Mehmet ÖZER Eğitmen Eğitmeni olarak
görev aldılar. Ve tabii ki Lions Enstitüsü’nün
gönüllü asistanı, Ayasofya Lions Kulübü Üyesi
Elif EROĞLU’nu da unutmak mümkün değil.
Organizasyon kararı verildiği andan itibaren
otelle ilişkilerden başlayıp son ana kadar her an,
her sorunda çözüm odağı olarak onu gördük
karşımızda. Organizasyonda görev alan tüm
kardeşlerimize gösterdikleri özveri ve sorumluluk
için teşekkür ediyoruz.

Sibel GELBUL, Gökhan Sezer TÜRKTAN, Dilek
DEVA, Elif GÖKÇEK, Ece Güzel KILIÇ, Bahar
GÜLEN, Gülcan ÇIRIŞOĞLU, Belgin BAŞER,
Uğur TAŞKAN, Müjgan BAYINDIR, Mert Fehmi
GÖNÜL, Duygu Günsür KAPLAN, Serdar
BAKIRLI, Rafet YACAN, Yakup ÖZDANON,
Murat SARAÇOĞLU, Şeyda ŞENÇAYIR, Mehmet

Seminerin son günü MD118 Konsey Başkanı
Sayın Sedat TOKTÜRK aramıza katılarak
katılımcılarımızın sertifikalarını sundu ve
sevincimize ortak oldu.
Seminer sonunda; Ayşegül ÇAVUŞ, Çiğdem
ERCAN, Nevin ÜÇYILDIZ, Gülfem ÖZYIĞIT,
ALDEMİR, Süleyman Evren CANDEMIR, Birsen
LEVİ, Seda Yılmaz ÜLKÜ, Bülent FILIZ, Celil
VARDAR, Sibel KARA, Fuat TOPDEMİR, Orkun
EFE ve Güngör GÜLTEKİN kardeşlerimiz MD
veya Gençlik Eğitmeni olarak görev yapmak üzere
belirlenmişlerdir.
Seminerin sonunda tüm katılımcılar neşe içerisinde
birbirlerine, tekrar buluşmak üzere, veda ettiler.
MD118 Lions Enstitüsü olarak, seminere katılan
tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor ve başarılar
diliyoruz.
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Ümitköy Lions Kulübü Etkinlikleri
Ln. Ayşe TASLI

118-U Ankara Ümitköy Lions Kulübü Başkanı

ANKARA ÜMİTKÖY LİONS KULÜBÜ
“LÖSEV KÖYÜN” DE

Tüm dünyada LÖSEMİ hastalığına farkındalık ayı
kabul edilen EYLÜL ayında, kulüp başkanımız
Ayşe Taslı ve üyelerimizle 21.Eylül. 2014 tarihinde
LÖSEV KÖYÜ’nde brunch da idik. İnşaatına
başlanan LÖSEV hastanesinin yapımına destek
için başlatılan “BİR TUĞLADA SEN KOY”
kampanyasına katıldık.
Bu kez de LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR’ın hayatına
renk katma heyecanı ve onların hayatlarına
dokunabilme mutluluğu içindeydik.

YÖNETİM KURULUMUZU, OMURİLİK
FELÇLİLERİ DERNEĞİ KAFESİNDE
YAPTIK..
Hayata farklı taraftan bakmak,bizden daha az
şanslı olanlara destek olmak amacıyla, kulüp
başkanımız Ayşe Taslı’nın önerisiyle Ekim
Ayının Yönetim Kurulu toplantısını OMURİLİK
FELÇLİLERİ DERNEĞİ KAFESİ’NDE yaptık.Daha
sonraki tarihlerde buradaki restaurant’ta daha
geniş çaplı bir aktivite yapmaya karar verdik.

36

ANKARA ÜMİTKÖY LİONS KULÜBÜ
İKİNCİ PATCH ‘i ALDI
“E-CLUBHOUSE “patch’imizi aldık…

Kulüp Başkanımız Ln. Ayşe Taslı ve 1. Başkan
Yrd. Yonca Kosif ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin bu yıl açtığı
e-clubhouse sitesine kaydımızı yaparak web
sitemizi açtık.Bu nedenle “e-club house” patch ‘i
bayrağımıza renk katacak. Bütün aktivitelerimiz
e-clubhouse sitemizden izlenecek.

KULÜBÜMÜZ TİYATRO’DA

Kulübümüz Ekim ayında tiyatro sezonun başlaması
nedeniyle sezonun açılışını, Altındağ tiyatrosunda
sergilenen “KUAFÖRDE BİR GÜN” oyunu ile
yapmıştır. Kulüp Başkanımız Ayşe Taslı’nın toplu
bilet almasıyla seyretme şansını bulduğumuz oyun,
sezonun banko oyunlarından.
Amacımız, barış dili olan tiyatroya, sanata,
sanatçıya ve eğitimle ilgili projelere destek olmak
hep birlikte bu coşkuyu yaşamak, kendimize,
hayata ve dünyaya RENK KATMAK tır.

TURKEY

Lions Cumhuriyet
Sözcüsü Ödülü
Prof. Dr. Emre
Kongar’ın…
118-K Yönetim Çevresi

B

ursa Cumhuriyetin 91. Yılı
nedeniyle Lions 118-K Yönetim
Çevresi tarafından düzenlenen
gecede, Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü
Prof. Dr. Emre Kongar’a verildi.

Karagöz Lions Kulübü’nün ev
sahipliğinde Çelik Palas Otel’de
gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu’na
Bursa Vali Yardımcısı Vedat
Müftüoğlu, Bursa Barosu Başkanı
Ekrem Demiröz, Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra, Lions
Uluslararası Direktörü Oya Sebük, Konsey Başkanı
Sedat Toktürk ile birlikte çok sayıda Lion katıldı.
Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü’nün takdimi öncesinde
konuşan Lions 118-K Federasyon Başkanı
Nejat Yahya, “Bugün, Lionların geniş bir aile
olduğunun ispatı niteliğindedir. Cumhuriyetimizin
91. yıl kutlaması ve Cumhuriyet Sözcüsü ünvanı
törenimize katılımınızdan dolayı hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum. 118-K Yönetim Çevresi’nin
3’ncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Sözcüsü
ünvanını vermek için tüm kulüplerimizden ortak
olarak çıkan isim saygın hocam Emre Kongar’dır.
Emre Hocam örnek kişiliği, örnek aile reisliği,
kitapları, yazarlığı ve örnek kişiliği ile bu ödülü
sonuna kadar hak etmektedir” dedi.
Lions 118-K Yönetim Çevresi tarafından 3 yıldır
verilen Cumhuriyet Sözcüsü ödülünün bu yılki
sahibi Prof. Dr. Emre Kongar törende yaptığı
konuşmasında, demokrasinin ve cumhuriyetin
değerini bilen ve ona bireysel saygınlığı adına
sahip çıkan insanlardan oluşan bir toplulukla bir
arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu
belirtirken, “Değerli arkadaşlar, cumhuriyetimizin
ve demokrasimizin en büyük sorunu sırt üstü
yatıp bize tepeden verilen özgürlüklerin ve
hakların keyfine bakmamızdır. Hiç kimse bu

güne kadar o haklar ve özgürlükler için ter
dökmemiş, bedel ödememiştir. Bugün o bedelleri
ödemenin zamanıdır. En bunalımlı döneminde
cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kendi
kişisel saygınlığınızı, rejimin hak ve özgürlükleri
ile birleştirebiliyorsanız, kendiniz için istediğiniz
saygınlığı başkalarına göstermeye hazırsanız,
bunu bedel ödeyerek de savunmaya hazır
olmamız lazımdır. O bedel, örgütlenmedir,
çalışmadır. Hiçbir demokrasi ve cumhuriyet
kendi vatandaşlarından kahraman olmasını
beklemez. Vah o toplumlara ki kahramanlara
muhtaçtır. Türkiye Cumhuriyeti kahramanlara
muhtaç değildir. Sizin ve benim gibi sıradan ama
kendisine saygı duyan vatandaşlara muhtaçtır”
şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Sözcüsü ödülünün kendisi için büyük
bir onur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kongar,
“Bugünkü koşullardan hiç yılmayacaksınız.
Kendinize istediğiniz saygınlığı bu topluma sizler
getireceksiniz. Sizin elinizden verilen bu ödülü
almaktan çok büyük onur duyuyorum ve burada
bulunu herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Lions 118-K Yönetim Çevresi tarafından 3 yıldır
verilmekte olan Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü geçen
yıl Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu’na, önceki yıl da gazeteci yazar Bekir
Coşkun’a verilmişti.

TURKEY

Körleme Satranç Turnuvası
118-T Yönetim Çevresi

L

ions’un 100.Yılı Hizmet Aktiviteleri
çerçevesinde 19 – 20 Temmuz 2014
tarihlerinde 118-T Lions Merkezimizde Şişli

Lions Kulübümüzün organizasyonunda KÖRLEME
SATRANÇ TURNUVASI gerçekleştirilmiştir.
Satranç tahtasına ve taşlarına bakmadan, sadece
hamlelerin söylenmesi ile oynanan oyunun ustaları
bu günde buluştu.
Lions Merkezimizde gerçekleştirilen bu
organizasyona milli oyuncuların yanı sıra satranca
gönül vermiş görme engelli sporcular da katıldı.

Geleneksel hale gelmesi temenni edilen
Turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul
İl Temsilciliği hakemlerinin denetim ve
koordinasyonunda, Şişli Spor Kulübü yöneticileri
ve değerli satranç oyuncularının katılımı ve yerel
basının desteği ile yapılmıştır.
Şişli Lions Kulübünce geleneksel hale getirilmesi
hedeflenen Turnuva’nın Uluslararası olabilmesi
için de gerekli çalışmalara başlanmıştır…
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İlköğretim Haftası
Projesi

Ln. Pelin DAL

Büyük Taarruz Tarih
ve Doğa Turu
118-U Yönetim Çevresi

118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

2014-2015 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla
Antakya Kışlasaray Lions Kulübü, “İlköğretim
geleceğin temelidir” felsefesin’den yola çıkarak,
İlköğretim Haftasını bu bilinçle kutlamayı,
geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza bu
önemli yolda bir yardım eli uzatmayı amaçlamıştır.
Bu bağlamda, bir önceki aktivitemizde ihtiyaç
sahibi olduğu tespit edilen Saçaklı İlköğretim
Okulu’nun dar gelirli öğrencileri için, tüm kulüp
üyelerimiz el ele verdik ve bağışlarımızla onlara
çeşitli kırtasiye eşyaları, hikâye kitapları ve triko
kışlık kıyafetlerden oluşan 150 adet hediye
paketi hazırladık. Hediyelerini teslim ederken
gözlerindeki sevinç, en büyük motivasyon
kaynağımız.

B

üyük Taarruz’un 92. Yıldönümünde Afyon’dan
bisikletleri ile yola çıkan doğaseverler, 940
kilometrelik yolu 15 günde kat ederek İzmir’e
ulaştı. Uluslararası 118-U Lions Yönetim Çevresi
organizasyonu ila gerçekleşen “Büyük Taarruz
Tarih ve Doğa Turu” na katılan sporcular yol
boyunca şehitlikleri, anıtları ve turistik bölgeleri de
ziyaret etti. İzmir Konak Meydanı’nda turlarına son
veren sporculara 118 R Lions Yönetim Federasyonu
tarafından tören düzenlendi, madalya verildi.
İzmir’li bisiklet severler de sporculara İzmir turunda
eşlik edip destek oldu.
26 Ağustos 2014 tarihinde Afyon Dumlupınar’da
gerçekleştirilen resmi törenle bisiklet turuna
başladıklarını belirten organizasyon sorumlusu
Osman Kutlu “Geçtiğimiz yıllarda aynı yolu yürüyerek
geçmiştim. Bu yıl bisiklete meraklı sporcularla
yola çıktık. Yol boyunca büyük önder Atatürk’ün
geçtiği yerlerde, konakladığı evleri ve şehitlikleri
de ziyaret ettik. Yol boyunca büyük ilgi ve destek
gördük. Yakın tarihimizin akışını adeta yaşadık.
Ayrıca doğal ve turistik güzelliklerimizi gördük.
Yol boyunca yaşadıklarımızı sürekli fotoğrafladık.
Unutamayacağımız güzellikler yaşadık” dedi.
9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü Belkahve’de
düzenlenen resmi törene de katılan ekip,
daha sonra grup olarak İzmir’e girdi. İzmir’de
şehitlik ziyaretinde bulunup önemli bölgeleri de
gezen sporcular, turlarını Konak Meydanı’nda
düzenlenen törenle sona erdirdi. 15 gün süren
bisiklet turunun dünyadaki en uzun soluklu
turlardan biri olduğunu önesüren Osman Kutlu,
gelecek yıl daha kalabalık grupla aynı turu
tekrarlamak istediklerini söyledi.
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Mersin Kilikya Lions Kulübü
Ekim 2014 Etkinlikleri
Ln. Pamir DİRİL

118-U Mersin Kilikya Lions Kulübü Başkanı

8 EKİM DÜNYA LİONS HİZMET GÜNÜ

549 FİDAN

1 DONÖR, 1 HAYAT

GÖZ TARAMASI PROJEMİZ

Maddi imkanı olmayan 100 öğrencimize,
sporcularımıza sponsorlar ve Kulüp
üyeleri aracılığı ile maddi (ulaşım+malzeme)
desteği sağlayarak onlara daha güvenli ve daha
dinç bir dünya bırakmanın hazzını yasıyoruz.

13.10.2014 Mersin Kilikya Lions Kulübü
ve Tarsus Anıt Lions Kulübünün ortaklasa
düzenlemiş olduğu “1 DONÖR, 1 HAYAT”
Projemizde farkındalık yaratmak ve Toplum
bilincini oluşturmak adına Güney TV’de
Genel Yönetmenimiz Sayın Zehra Gürol’un da
konuşmacı konuk olarak katıldığı 2 saat süren
sağlık ve bilinçlendirme proğramı yapıldı.

18.10.2014 Tarihinde Kulübümüz Mersin/Emirler
Köyü’nde, 100 Doğa Koleji öğrencileri ve Mersin
Üniversitesi spor kulübü sporcularının katkılarıyla
549 fidan ekimi gerçekleştirdik.

21.10.2014 Tarihinde Mersin Şehir Merkezine uzak
9 okul tespit edilmiş. Maddi imkanları daha az
olan çocuklarımıza yardım etmek istedik. 1, 4, 8.
sınıflardaki yaklaşık 3500’e yakın öğrencimize Göz
taraması (tespiti) yapıldı.Çalışmalarımıza devam
etmekteyiz. Dönem boyunca bu projemiz Devam
edecektir.

2 FİDAN PROJESİ

17.10.2014 Tarihinde Mersin Kilikya Lions
kulübümüz 2 Fidan projesinde farkındalık
yaratmak adına, Doğa Koleji anfi salonunda 300
öğrenciye Ormanların Faydalarını ve Fidanların
Korunması adı altında, Yüksek Müh. Sn. ALİYE
BALCI tarafından bilgilendirme semineri verildi.

‘’KEP’’ Projemiz

20.10.2014 tarihinde Mersin Halk Eğitim Merkezi
ile ortaklaşa Kulübümüz’ün düzenlemiş olduğu
“KEP’’ Projemiz kapmasında 17 Annemize
“Dekoratif Ahşap tablo’’ yapımı kursu
açılmıştır.Kurslarımız 4 dönem devam edecektir.
Hedefimiz:100 Annemize iş imkanı sağlamak ve
onların hayatına bir nebze dokunabilmek.
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Okullarda gülen gözler ve
çağdaş bir gelecek için
önce eğitime destek…
Bursa Karagöz Lions Kulübü
derneği, sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmeye devam ediyor…
Ln. Sinem UGURGÜN

118-K Bursa Karagöz Lions Kulübü Başkanı

2014-2015 döneminde ana hizmet konularını
eğitim, aizheimer, çocuk gelinler ve otizm olarak
belirlediklerini söyleyerek, “Karagöz Lions
Kulübü Derneği olarak, yeni eğitim dönemine
destek sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu
organizasyonla öğrencilerin gülen gözlerle, mutlu
bir şekilde eğitim yılına başlamasını hedefliyoruz”
dedi.

B

ursa Karagöz Lions Kulübü Derneği yeni
hizmet dönemine eğitime destek amacıyla
düzenlediği brunchla başladı.

Bursa Hilton Otel’de canlı müzik ve zengin
lezzetler eşliğinde gerçekleşen bruncha Karagöz
Lions Kulübü Derneği Başkanı Sinem Uğurgün
ve Karagöz Lions Kulübü Derneği üyelerinin yanı
sıra 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu’na bağlı
kulüp başkanları ile üyeleri katıldı.

Aroma Meyve Suları, Ülker Golf ve Kahve
Dünyası da ürünleriyle brunch organizasyonuna
destek sağladı. Brunchtaki tüm konuklarına özel
lezzetlerini tattıran markalar, 25 Eylül Perşembe
günü Teferrüç İlköğretim Okulu’nda tüm
öğrencilere ürünlerini dağıtacaklar. Aroma’nın
meyve suyu, Ülker Golf’ün dondurma, Kahve
Dünyası’nın gofret dağıtacağı organizasyonda
kırtasiye setleri ve kitaplarda sahiplerini bulacak.

Brunchta, Teleferik’te bulunan Teferrüç İlk
Öğretim Okulu’nun toplam 500 öğrencisi için
hazırlanan kırtasiye setleri konukların desteğine
sunuldu. Konuklar birbirinden güzel hediyelerin
bulunduğu çekilişe katılmak için kırtasiye
setlerini alarak öğrencilere bağışladı. Ayrıca tüm
konuklardan 6-12 yaş çocuk kitapları getirerek
bruncha katılması rica edildi. Yoğun ilgi gösterilen
brunchta toplanan kitaplar, çocukların okuma
alışkanlığına katkı sağlaması amacıyla kırtasiye
setleriyle birlikte dağıtılacak.
Karagöz Lions Kulübü Derneği’nin bugüne
kadar eğitim, sağlık, kültür-sanat, toplumsal
gelişim ve farkındalık alanlarında birçok proje
gerçekleştirmiş olduğunu kaydeden Karagöz
Lions Kulübü Derneği Başkanı Sinem Uğurgün,
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Bursa Koza Lions kulübü
katkılarıyla petank
turnuvası düzenlendi

Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Ayşe
Güney: engelli arkadaşlarımızın yanında olalım
ve onlarla engelsiz bir gün geçirelim istedik.
Ln. Ayşe GÜNEY

118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı

B

ursa Koza Lions Kulübü ve Bursa Kent
Konseyi işbirliğiyle engellilere yönelik Petank
Turnuvası düzenlendi. Koza Lions Kulübü
Başkanı Ayşe Güney yaptığı konuşmada, “Bu
gün düzenlediğimiz etkinlikle petank sporunun
çocuklarımızın günlük yaşamının bir parçası haline
gelmesini sağlayabilirsek, çocuklarımız aileleriyle
birlikte daha fazla sosyal etkinlikte bulunma fırsatı
yakalayacaklar. Bu yüzden Bursa Koza Lions
Kulübü olarak engelli arkadaşlarımızın yanında
olalım ve onlarla engelsiz bir gün geçirelim
istedik” dedi.
Reşat Oyal Kültürparkı Bocce Sahnesi’nde
gerçekleştirilen etkinliğe Lions 118-K Yönetim
Çevresi Federasyonu Başkanı Nejat Yahya, Koza
Lions Kulübü Başkanı Ayşe Güney ve 118-K
Yönetim Çevresi Federasyonu’na bağlı kulüp
üyelerinin yanı sıra Bursa Kent Konseyi Başkanı
Semih Pala katıldı.
Bursa Koza Lions Kulübü’nün katkılarıyla
gerçekleştirilen Petank Turnuvası ile engelli
bireylerin sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer
almaları hedefleniyor.
Bocce sporunun içerisindeki petank disiplininin,
insanların psikolojik ve bedensel yönden sağlıklı
bir kişiliğe sahip olmalarını sağladığını belirten
Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Ayşe Güney,
engelli bireylerin sosyal ilişkilerini geliştirmeleri,
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serbest zamanlarını olumlu değerlendirme
alışkanlığı kazanmaları ve kendilerini sağlıklı ifade
edebilme becerisi kazanmaları açısından petank
sporunun büyük önem taşıdığını belirterek, “Bursa
Koza Lions Kulübü olarak bizde bunu fark edince
engelli arkadaşlarımızın yanında olalım ve onlarla
engelsiz bir gün geçirelim istedik. Özellikle bu
sporun Anadolu’dan çıkmış olması bizleri daha
çok heyecanlandırdı. Bu gün düzenlediğimiz
etkinlikle petank sporunun çocuklarımızın
günlük yaşamının bir parçası haline gelmesini
sağlayabilirsek, çocuklarımız aileleriyle birlikte
daha fazla sosyal etkinlikte bulunma fırsatı
yakalayacaklar. Bu bağlamda yaşlı nüfusumuzu
hareketliliğe özendirebiliriz” dedi.
Lions 118-K yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı
Nejat Yahya ise yaptığı açıklamada, Amerika
Birleşik Devletleri’nin 32. Başkanı olup en uzun
sürede görevde kalmış olan Franklin Delano
Roosevelt’i örnek göstererek, “1921 yılında çocuk
felcine yakalanan Roosevelt, hastalığı yenmesine
karşılık bacaklarına gelen felç yüzünden yaşamının
geri kalan bölümünde bir daha yürüyemedi. Tüm
bu olanlara karşılık ABD’nin 2. Dünya Savaşı’ndan
zaferle çıkmasına büyük katkılar sağladı. Sizlerde
engellerinizi düşünmeden istediğiniz tüm başarıları
elde edebilirsiniz” diye konuştu.
Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı
İbrahim Sönmez de Koza Lions Kulübü’ne Petank
Turnuvası malzemelerine sponsor olduğu ve
sağladığı tüm katkılardan dolayı teşekkür etti.

TURKEY

118-E Kulüp Haberleri
AKİK Dünya Lions Günü Etkinliklerine Temizlikle Başladı
Akik Lions Kulübü 8 Ekim Dünya Lions Günü
etkinliklerine Yeşilyurt Çevre Temizliği yaparak kutladı. Gelen Yoğun talep üzerine Tren
İstasyonu çevresi de temizlendi. Muhtar Bülent Yurtseven de etkinlikte şahsen katılarak
destek verdi.

Ressam Nazan Pamuk Sergisi
Yeni Ataköy Lions Kulübü 22 Eylül-de açılışı yapılan ve
29 Eylülde sona erecek bir resim sergisini organize etti.
Görsellik olarak ilgi gördüğü kadar, Kan ve Kök Hücre
konusunda da iyi bir tanıtım oldu.
Yeni Ataköy Kulübü bu çalışma döneminde, Kök Hücre
konusunda bir çalışma yürütmeye başladı. Bu nedenle
Kan Ve Kök Hücre Gönüllüleri Deneği ile ortaklaşa bir
çalışma yapmaya karar verildi.
Yapılan bu sergi Ressam Nazan Pamuk'un eserlerini
kapsamaktadır. Satılan tablolardan elde edilecek gelirlerden, Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri derneğine katkı
sağlanacaktır.

Şevkat Evi Ziyareti
Bakırköy Belediyesi Şevkat Evi ziyareti 5 ve 6.
Bölge kulüpleri ile Bağcılar Lions Kulübü'nden
Celil Vardar tarafından gerçekleştirildi. Ziyarette, kalan sakinlerle güzel bir ilişki içinde
olundu. Maksat kahvaltılık götürmekti, ancak
götürülen ilgi ve sevgi öne çıktı..

Necmiye Güniz İlkokuluna
Yedikule Lions Desteği
Yedikule Lions Kulübümüzün pilot okulu Necmiye
Güniz İ.Ö.Okuluna tamamı sponsorluk ile sağladığımız okul kıyafetleri, çoraplar ve kırtasiye seti
hediyelerimizi öğrencilerimizin eğitimlerine destek
amacıyla bizzat teslim edilmiştir.
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SURUÇ’a Destek 118-E Yönetim Çevresi
Kobanê'den Suruç'a gelen Kobanêlilere destekler devam
ediyor. Bedhê Köyü İlköğretim Okulu müdürünün isteği üzerine Mavi haliç Lions kulübü ve 118 E Lions Yönetim Çevresi
öncülüğünde yapılan çağrı ile Suruç'a gelen İsveç Lions Kulüpleri aktivistleri, köyün okuluna yerleşerek, yaklaşık 300
Kobanêli'ye yardım etti. Ln. Nilgün Erdem Niord, okul müdürünün çağrısı üzerine 1 kamyon yardım getirdiklerini ifade
etti. Niord, "Eğitim programı için daha önce de Eğrice
(Bedhê) köyü ile bağlantılarımız vardı. Okul müdürünü tanıyoruz, onun çığlığı üzerine gelmeye karar verdik. Yardımlarımız ağırlıklı olarak çocuklar içindir. Yardımlarımızın devamı
gelecek, ta ki Kobanêliler yurtlarına dönünceye kadar. Aklımız ve gönlümüz hep burada" dedi.
Kulübün bir diğer sözcüsü Leif Niord ise, şuan yapılan 15 bin
dolar değerindeki yardımlarının devam edeceğin belirterek,
Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin yaşananlara sessiz
kalmamasını istedi. 118 E Yönetim Çevresi olarak da Urfa
Asya İlaç Deposundan piyasa değeri yaklaşık 2000 TL olan
çocuk şurupları ve hafif antibiyotikleri alınıp, 4 koli halindeki
ilaçlar Bölge Sağlık Ocağına Teslim edildi.

Sonbahar Konvansiyonu

118-E Yönetim Çevresi

Uluslararası Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
(Sonbahar Konvansiyonu) 12 Ekim 2014, Cumartesi günü, Saat 14.00 de Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş
Yerleşkesi - B Salonu - İstanbul adresinde yapıldı.
Toplantıya, Türk - Alman Dostluğu 100. yılı ortak Konseri ile başlandı.
Konser sonrası, Genel Kurul Başladı, Divan Heyeti oluşturuldu, 2013-2014 Dönemi Faaliyet Raporunu,
keyifli sunumu ile Geçen Dönem Genel Yönetmeni Dr.Necati Yılmaz anlattı. Sunum sonrası Mali Tablolar
incelendi ve aklanma istendi. Oybirliği ile aklanma gerçekleşti. Dilek Ve temenniler bölümünde Genel
Yönetmen, Çalışma Komitelerine, Kulup Başkanlarına, AYKU'lere Teşekkür plaketlerini ve hediyelerini
sundu. Konvanisyon 19.00 da sona erdi. Konvansiyon sonrası Çatı katındaki yemeğe ve eğlenceye katılanlar sohbetler ve dostluklarını pekiştirdiler

44 L I O N Eylül - Ekim 2014

TURKEY

Trafiğin İçinde Beyaz Bastonlar

118-E Yönetim Çevresi

Beşiktaş Belediyesi, Görme Engelliler ile birlikte trafiğin için de biz de varız demek için, beyaz bastonlar ve
göz bantları ile 15 Ekim 2014 Çarşamba günü, Beşiktaş Meydanında, saat 12.00'de buluştu.Biz Lion' lar Başta Uluslararası Direktörümüz Oya Sebük, Genel Yönetmenimiz Şima Sunder, Genel Yönetmen 1.Yardımcısı
Yavuz Demirkan,olmak üzere Kesim ve Kulüp Başkanlarımız ve Kulüplerin Üyeleri Katıldı. Organizasyona
Lions'ları katabilmek için Teknoloji AYKU, Tayfun Türkalp Koordinasyonda destek verdi. Genel Yönetmenimiz Şima Sunder saat 14.30 daki Panelde Medeniyet üzerine bir konuşma yaptı.
Beşiktaş Meydanında görme engellilerin rehberliğinde, gözü bantlı görenlerle birlikte 4 yaya geçidinden
Beşiktaş Belediye Başkanı ile birlikte geçildi. Görmeden trafiğin fotoğrafları çekildi. Trafiğin için de biz de
varız demek için, beyaz bastonlar ve görmeyen gözlerin aynı yolları kullandığını anımsatmak için, engellilerin aynı sıkıntılarını daha da fazla yaşadıklarını göstermek için yapılan bu etkinlikte basın ilgi göstererek yer
aldı.

Beyaz Baston Güvenlik Günü Hakkında

118-E Yönetim Çevresi

Bir kısım Lions kulüp üyeleri 1930 yılında siyah bastonun sürücüler tarafından görülemediği için beyaz
renge boyanmasına karar verdiler ve 1931 yılında Uluslararası Lions kulübü ABD'de körler arasında beyaz
baston kulanımını yaygınlaştırmak amacıyla ulusal bir program başlattı. Körlerin bastonla güven içinde
seyahat hakkını öngören ilk yasal düzenleme ABD'de 1930 yılında gerçekleştirildi.
İkinci dünya savaşı sonunda Amerika'lı kör gazilerin ülkelerine dönmesinden sonra bastonun önemi daha
da arttı. Bu süreçte Doktor Richard Hoover bağımsız hareket ve mobilite eğitimine uygun bir baston modeli geliştirdi.
Amerikan Ulusal Körler Federasyonu 6 Temmuz 1963 genel kurulunda 15 Ekim'in bütün eyalet yönetimlerince Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak kabul edilmesi için çağrıda bulunulması kararlaştırıldı. 6 Ekim
1964 yılında ABD Kongresi ve Senatosunun 753 sayılı ortak kararıyla devlet başkanına her yılın 15 Ekim
gününü Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak ilan etmesi konusunda yetki verdi.
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Engelli
Vatandaşlarımızla...

“ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN”
Ln. Sibel OCAK

118-U Antakya Şahinbey Lions Kulübü Başkanı

Ln. Metin KURTMEN

118-K Bandırma Lions Kulübü Başkanı

Bandırma Kent Konseyi ile ortaklaşa
düzenlemiş olduğumuz görme
engelli vatandaşlarımıza yönelik
‘Sesli Betimlemeli Film Gösterimi’
Barış Manço Kültür Merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Kalabalık bir
salonda gerçekleşen etkinliğimizde
görme engelli olmayan konuklarımız
filmi gözleri bantlı olarak dinleyip
empati yapma fırsatını buldular.
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G

aziantep Şahinbey Lions Kulübü olarak
14 Ekim 2014 tarihinde düzenlemiş
olduğumuz kahvaltı 240 kişinin katılımı ile
gerçekleşmiştir.
Bu organizasyonun amacı öncelikle Lions’u
tanıtmak, etkinliklerimiz hakkında katılımcılara
bilgi vererek, insanları Lions’a özendirerek üye
katkısı sağlamak ve genişlemek idi. Elde edilen
gelir ile Genel Yönetmenimiz Sayın Zehra
GÜROL’un programında yer alan “ÇOCUKLAR
ÜŞÜMESİN” projesine kaynak sağlayarak kış
aylarında ihtiyaçı olan çocuklarımıza Bere ve
Kaşkol örerek ve ördürterek destek olmak idi.
Yapılan çalışma amacına ulaşmıştır.

TURKEY

Dünya Lions
Hizmet günü
Ln. Emel Melek ÖNEK

Kep Projesi
Ln. Emel Melek ÖNEK

118-U Mersin Pirireis Lions Kulübü Başkanı

118-U Mersin Pirireis Lions Kulübü Başkanı

8

Ekim Dünya Lions Hizmet günü nedeniyle
6 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla
Yunus Emre İşitme Engelliler Ortaokuluna 6
bilgisayar hibe edildi.
Engelli 50 çocuğa göz taraması yapıldı.Sorun
tespit edilen 9 çocuk doktor muayenesinden
geçirildi. Aynı zamanda çocukların gözlükleri
kulübümüz tarafından alındı. Çocukların sevinç ve
mutlulukları görülmeye değerdi.

D

önemimizin kep projesi kapsamında halk
eğitim merkezi ile iş birliği yapılarak 18
kursiyer ile bilgasayar kursumuz başladı.1 Ay
sonunda kursiyerlerimiz sertifikalarını alacaklar.
Bu projemizin devamı başka konuları kapsayan
kurslar ile devam edecektir
Renk kat hayata kendine ve dünyaya.

Renk kat hayata kendine ve dünyaya.
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Köy-Kasaba-Kent Eğitim
Programı (KEP)

Kan bağışlamanın
önemi

Ln. Pelin DAL

118-K Adapazarı Lions Kulübü Başkanı

118-U Antakya Kışlasaray Lions Kulübü Başkanı

A

ntakya Kışlasaray Lions Kulübü, Lions KöyKasaba-Kent Eğitim Programı (KEP) Projesini
118-U Yönetim çevresinde ilk hayata geçiren
Kulüp olmanın gururu ve heyecanını yaşıyor.
Kulübümüzün, Antakya Halk Eğitim Merkezi
ve Akşam Sanat Okulu’nun işbirliği ile “Evde
Çocuk Bakımı” konusunda başlattığı dersler,
29 Eylül 2014 tarihinde, toplam 21 kursiyerle
başlamış olup, 2,5 ay boyunca devam edecektir.
Kulüp olarak bu projemizle, bölgemizdeki genç
annelerimize ve onların yetiştireceği tazecik
fidanlarımızın gelişimine bir nebze de olsa katkı
sağlayarak, kültürel yeşermeye faydalı olmayı
umuyor, buna gönülden inanıyoruz.

Tohum Projesi

A

ntakya Kışlasaray Lions Kulübü olarak 20142015 Dönemimizin ilk faaliyetini, her yıl
geleneksel olarak sürdürdüğümüz eğitim
bursu kampanyamız için gerçekleştirdik. “Her
çocuk geleceğimize bir tohum” sloganından
yola çıkarak ve tüm Lion dostlarımızın destekleriyle
tam 1000 paket tohum sattık ve böylelikle 9 ay
boyunca burs vereceğimiz ihtiyaç sahibi üniversite
öğrencilerimiz için yüksek gelir elde ettik.

Ln. Semiha YAMAN

A

dapazarı Lions Kulübü Atatürk Bulvarında
düzenlediği kampanya ile halkı kan bağışına
davet etti. Adapazarı Lions Kulübü Başkanı
Semiha Yaman, “Kaynağı sadece insan olan Kan
Bağış Kampanyasını herkesin desteklemesini
bekliyoruz” dedi.
“Kan bağışlamanın önemi”
Adapazarı Lions Kulübü Başkanı Semiha Yaman,
kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Lions
Kulübü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verirken,
kan bağışı yapmanın ne denli önemli olduğuna
vurgu yaptı. Başkan Yaman, açıklamasında şu
görüşlere yer verdi;
“1982 yılında kurulan Adapazarı Lions Kulübü’nün
de üyesi olduğu Uluslararası Lions Kulüpleri
195 ülkede 1.400.000 üyesi ile hiç bir karşılık
beklemeden hizmet üretmek amacı ile bir araya
gelen kişilerce kurulmuş dünyanın en büyük sivil
toplum kuruluşudur.”
“Türk Lion’larının başlıca amacı Atatürk ilke
ve inkılapları doğrultusunda, laik ve katılımcı
demokrasinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara
destek vermek ve karşılıksız gönüllü hizmetler
sunarak insanî değerleri yüceltmek, ulusal ve
uluslararası sevgi ve anlayış ruhunu yaratarak,
ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasına
katkı sağlamaktır.
Bu anlayışla insanlığa hizmet için yaptığımız
çalışmalardan biri olan ve 21 yıldır geleneksel
olarak sürdürdüğümüz Kan Bağış Kampanyamızda
bize destek veren sayın Valimiz ve Sağlık
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Müdürlüğümüz başta olmak üzere Kızılay
Derneği’ne, değerli basın mensuplarımıza, kan
bağışı yaparak çalışmamıza katılan sayın halkımıza
ve her zaman yanımızda olan dostlarımıza ve
emeklerini esirgemeyen çok değerli üyelerimize
çok teşekkür ediyoruz.”
“Kan bağışı hayat kurtarır”
Kampanyanın amacı, günümüzde tıp ve teknoloji
alanındaki gelişmelere rağmen kan, kan
bileşenleri ve kandan elde edilen ürünlerin yerine
geçebilecek bir tedavi aracı bulunamamış, kaynağı
sadece insan ile elde edildiği için başka alternatifi
bulunamayan bir tedavi aracı olan kan bağışının
yarar ve gereklilikleri hakkında Adapazarı halkını
bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.

Duyarlı vatandaşların, kaynağı sadece insan
olan Kan Bağış Kampanyasını desteklemesini
bekliyoruz. Çünkü kan kimin ne zaman ihtiyaç
duyacağı belli olmayan bir ihtiyaçtır.
“Sağlık İçin Herkes Kan Vermeli”
18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşına kadar 50
kg. üzeri, hastalığı olmayan herkesin kan
verebileceğini belirten Adapazarı Lions Kulübü
Başkanı Semiha Yaman, “Vatandaşlarımız bu
kampanyaları değerlendirerek, kan bağışlayabilir.
Şartlara uygun herkes, bir form doldurarak kan
verebilir ve ikramlarımızdan alarak dinlenebilirler”
dedi.
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Bursa Yeşil Lions Kulübü,
“Unesco Dünya Mirası
Listesi’ne Giren Bursa’da
Neler Yapılmalı” Konusunu
Masaya Yatırdı…
Ln. İlhamı ÖZTÜRK

118-K Bursa Yeşil Lions Kulübü Başkanı

B

ursa Yeşil Lions Kulübü, Eylül ayı 2.
toplantısında “UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne Giren Bursa’da Neler
Yapılmalı” konusunu masaya yatırdı.
Gönlüferah Otel’de gerçekleştirilen toplantıya
Bursa Yeşil Lions Kulübü Başkanı İlhami Öztürk,
BUMİAD Başkanı İlker Özaslan, Ata Lions Kulübü
Başkanı Handan Meriç, Karagöz Lions Kulübü
Başkanı Sinem Uğurgün ve Bursa Yeşil Lions
Kulübü üyeleri katıldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı 1007 yerin
726’ sını gezerek tescil edilmemiş bir rekoru elinde
bulunduran Dünya Gezginleri Derneği Başkanı
Atilla Ege, Dünya Mirası olan yerler hakkında
edindiği tecrübeleri katılımcılar ile paylaştı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa
Yeşil Lions Kulübü Başkanı İlhamı Öztürk,
“UNESCO Dünya Mirasları hakkında çok değerli
bilgi birikimine sahip Dünya Gezginleri Derneği
Başkanı Atilla Ege’ye davetimizi kırmayıp bize
bu toplantıda eşlik ettiği için teşekkür ediyorum.
Toplantının tüm katılımcılar için verimli geçmesini
temenni ediyorum” diye konuştu.
İnsanlar bölgelerinde bir Dünya Mirası bulunduğu
için gurur duyuyorlar…
Dünya Mirası olmanın önemine değinen Dünya
Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege, “Dünya
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Mirası olan bir yer, tüm dünya halklarının
ortaklaşa mirası olarak kabul edilmiş olduğundan,
saygısızca bozulamıyor, kirletilemiyor; sürekli bir
bakım ve koruma altına girmiş oluyor. Dünya
Mirası olan yerin bakımı, tamiri ve korunması için
yapılacak harcamaların bir bölümü UNESCO üyesi
olan dünya ülkeleri tarafından ortaklaşa ödeniyor.
Belki de hepsinden önemlisi, insanlar bölgelerinde
bir Dünya Mirası bulunduğu için gurur duyuyorlar.
Bütün dünyanın miras olarak çok önemsediği bir
yere sahip olmakla övünüyorlar. İnsanlar Dünya
Mirası olan yerleri merak ettikleri için görmeye
geliyorlar. Böylece yöremize turist gelmiş oluyor.
Turistlerin gelmesi de yöremize gelir getiriyor” dedi.
“Bursa, bugün UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne girmiş bir şehirdir. Bu, dünyada
o kadar önemlidir ki onun için Bursa’da
olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum”
diyerek konuşmasına devam eden Ege, Dünya
Mirası ilan edilen yerlerde yapılan çalışmalardan
bahsetti. Türkiye’deki UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne girmiş yerlerin bu konuyu pek
önemsemediğini dile getiren Ege, “Ülkemizde çok
sayıda insan Dünya Miras’larımızı bilmiyor. Bunun
başlıca sebebi insanları bilgilendirmemektir.
Mirasların bulunduğu bölgelerde yeterince
uygulama yapılmıyor. İnanıyorum ki Bursa bu
konuda diğer illerimize örnek olacaktır” şeklinde
konuştu.

TURKEY

Sarıkaya’dan Lion’lara
Tam Destek
Ln. İlhamı ÖZTÜRK

Lion’lar’dan Baro Başkanı Ekrem
Demiröz’e Hayırlı Olsun Ziyareti.
118-K Yönetim Çevresi

118-K Bursa Yeşil Lions Kulübü Başkanı

L

ions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu
yöneticileri, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli
Sarıkaya’yı ziyaret etti. Federasyon Başkanı
Nejat Yahya, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada,
“Federasyon olarak, eğitim ile ilgili konularda çok
duyarlıyız. Umuyorum ki sizlerle de ortak çalışmalara
imza atarız” dedi.
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı
Nejat Yahya ve Federasyon Başkanı 1. Yardımcısı
İlknur Kutucu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli
Sarıkaya’yı makamında ziyaret ederek ortak yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Lion’lar olarak sağlık, eğitim, çevre ve ekonomi
konularına çok duyarlı olduklarını belirten Lions
118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nejat
Yahya, “Özellikle eğitim ile ilgili konularda çok
duyarlıyız. Eğitim alanında bir çok sosyal sorumluluk
projesini hayata geçirdik. Çok sayıda öğrenciye burs
veriyoruz. Geliri, öğrencilere ayrılan burs bütçesine
aktarılmak üzere çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.
Umuyorum ki sizlerle de ortak çalışmalara imza
atarız” dedi.
Nejat Yahya: Kızlarımızın çocuk yaşta
evlendirilmesine DUR demek için çalışacağız…
Federasyon olarak her sene yeni bir hedef
belirlediklerini vurgulayan Yahya, bu seneki
hedeflerinin çocuk gelinler konusu olduğuna
değinerek, “Çocuk gelinler konusunda Bursa
Müftülüğümüzün de destekleri olursa büyük
çalışmalar yapacağız. Kızlarımızın çocuk yaşta
evlendirilmesine dur demek için elimizden gelen tüm
gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu gibi
topluma hizmetler yapan bir dernek ile bir araya
gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ise, Milli
Eğitim Müdürlüğü olarak, Lion’ların gerçekleştireceği
tüm eğitim faaliyetlerinde rol almaktan onur
duyacaklarını kaydetti.

L

ions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu
yöneticileri, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen
Bursa Barosu seçiminde tekrar Başkan olan Ekrem
Demiröz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bursa Barosu Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarete Lions
118-K Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Nejat
Yahya, Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Ayşe Gülten
Öztürk ve Yönetim Çevresi Sekreteri Şeyda Şençayır
katıldı.
Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz’e yeni hizmet
döneminde başarılar dileyen Lions 118-K Yönetim
Çevresi Federasyonu Başkanı Nejat Yahya, Lion’lar
olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine
dikkat çekerek, “Bizler, topluma faydalı işler yapmak
adına var olan bir kuruluşuz. Bugüne kadar sağlık,
eğitim, çevre ve ekonomi konuları ile ilgili birçok sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Son olarak Nilüfer
Belediyesi’yle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Alzheimer
Bakım Evi projesinin insanlık adına çok önemli bir
hizmet olduğunu düşünüyorum” dedi.
Ekrem Demiröz’ü 25 Ekim Cumartesi günü Çelik Palas
Otel’de Cumhuriyetin 91. Yılı kutlamaları kapsamında
Lion’lar tarafından düzenlenen baloya davet eden
Yahya, “Cumhuriyet Sözcüsü ödülünü Prof. Dr. Emre
KONGAR’a takdim edeceğimiz Cumhuriyet Balomuzda
sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız” diye
konuştu.
Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu gibi topluma
hizmetler yapan bir dernek ile bir araya gelmekten
büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Bursa Barosu
Başkanı Ekrem Demiröz ise, Lion’ların gerçekleştireceği
tüm projelerde işleyecek hukuksal süreç ile ilgili destek
vereceğini kaydetti.
Ziyaret sonunda Lions 118-K Yönetim Çevresi
Federasyonu Başkanı Nejat Yahya tarafından Bursa
Barosu Başkanı Ekrem Demiröz’e Lions flaması takdim
edildi.
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Renk Kat Zamana
Belma YILMAZYİĞİT

118-U Yönetim Çevresi-Yaşlılar Kreşi ve
Yaşlılara Yönelik Hizmetler Koordinatörü

Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla,
Yaşlanmak hoş değil duvarlara baka baka,
Bir dost göz arayışıyla,
Saat tıkırtısıyla...
Korkmam, geçinip gideriz bir mutlulukla,
Ama, 'Günün aydın, akşamın iyi olsun'
diyen biri olmalı,
Bir telefon sesi çalmalı ara sıra da olsa
kulağımda,
Yoksa,
Zor değil, hiç zor değil demli çayı bardakta
karıştırıp, bir başına yudumlamak
doyasıya,
Ama; 'Çaya kaç şeker alırsın?'
Diye soran bir ses olmalı ya ara sıra...

D

(Can Yücel)

ünya nüfusu yaşlanıyor, Türkiye’ de doğal
olarak yaşlanıyor. Dünya yaşlılık günlerine
hazırlanıyor. Bu gün 60 yaş ve üzerinde
868 milyon kişi yaşıyor. 2050 yılında 60 yaş ve
üzerinde nüfusun 2 milyarı geçmesi bekleniyor.
Türkiye yaşlılar için yaşanabilir ülke listesinde
77. sırada. Türkiye’yi de yaşlılar için daha iyi
yaşanabilir bir ülke yapmak, yalnız çocuklarımıza
bırakacaklarımızla değil, yaşlandığımızda nasıl
bir ortamda yaşamak istediğimizle ilgili de
düşünmemiz gerekiyor.
118 U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın
Zehra Gürol’un gösterdiği hedefe ulaşmak için
118-U Yönetim Çevresi Yaşlılar Kreşi ve Yaşlılara
Yönelik Hizmetler Komitesi olarak, Ankara
Çukurca, Angora, Hisar, Çayyolu, Ümitköy,
Mogan, Esat, Atapark, Çınar, Anıttepe,
Ortadoğu, Yenimahalle ve Akyurt Lions Kulüpleri
bir araya geldik.
Yaşlı bireylere ilgisi ve saygısı olmayan
toplumlar çocuklarını, yaşam deneyimlerinden
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Yaşlı yalnızlığı, “bedenle ruhun slow dansı”na benzetilir. “Slow dans”ta
müzik yavaştır, hareketler yavaştır, özellikle ayak hareketi azdır, sarılıp
dans ederken -tüm doğallıklarıyla- sohbet edilir ya… Bedenimizi eş,
ruhumuzu partner olarak düşündüğümüzde, ikisinin birbiriyle
uyumunun önemi ortaya çıkar. Zor değil ama uyum sağlanamazsa çok
zor olan bir dans…

ders alamadıkları için erdemli olarak geleceğe
hazırlamakta zorluk çekerler. Erdemin
özelliklerinden birini hatırlamak ve hatırlatmak
sureti ile toplumda farkındalık yaratmak,
“Yaşlılarımıza Yaşam Konforu Sağlamak,
Hayatlarına Renk Katarak Kendimize ve Yaşama
Renk Katmak” inancı ve ilkeleri ile çıktığımız
yolda, yaşama emek vermiş olan yaşlı bireylerin
benliklerinin yücelmesine bir katkıda bulunmak
üzere;
16.10.2014 günü ANKÜSEV (Ankara Üniversitesi
Kültür ve Sanat Evi’nde, Ankara Üniversitesi
Öğretim Görevlileri’ nden Prof. Dr. Sayın Müge
Artar’ın muhteşem sunumu, Doç. Dr. Sayın Ayşe
Okvuran ve değerli asistanı Sayın Özgür Günay’ın
bizleri bir araya getiren, kaynaştıran, belleğimizi
ve düşüncelerimizi uyandıran, çok değerli
bilgilerle donandığımız Drama’sı ile hep birlikte,
tam bir ekip ruhu ve keyifle “Renk Kat Zamana”
etkinliğimizi gerçekleştirdik.
Renk Kat Hayata, Kendine ve Dünyaya
"Var olmak değişmektir, değişmek olgunlaşmaktır, olgunlaşma
ise bireyin kendini sürekli yaratabilmesidir" (Irvin Yalom)
Olgunlaşma ve yaşam deneyimlerinin getirdiği birikimlerle yaşlı
bireyin sahip olduğu gücü, potansiyeli ve bilgeliği anlatır.
Gençliğin kaybı ve geçen yıllara üzülmektense, kendine ve
yaşlılığına saygı duyup, birikimleri gelecek nesillerle paylaşmaya
çalışmak, yaşanmış hayatın anlamını ve o hayattan duyulan
tatmini arttırır.

TURKEY

ATATÜRK ÇOCUK
YUVASI
Ln. Ethem KANTAR

118-U Ankara Dikmen Lions Kulübü Başkanı

Organize bir çalışmayla Dikmen Lions Kulübü
üyelerince tam bir takım halinde bizzat çalışıp,
sonlandırılarak, Genel yönetmenimiz Sn Zehra
GÜROL ve Kesim Başkanımız Ayten SÜMER,
Bölge Başkanımız Bora DÖNMEZ’inde Teşvik
edici katılımlarıyla 23 Ekim tarihinde açılışı yapıldı.

D

ikmen Lions Kulübümüz çocuklara verilen
önemin bir göstergesi olarak Ankara
ATATÜRK ÇOCUK YUVASI’nda çocukların
daha steril şartlarda yetişmeleri, fikri yapılarının
gelişimine imkan sağlayacak oyuncaklarla bezeli
bir oda tefrişini gerçekleştirdi.

Atıl ve eski haliyle kullanılamayacak durumdaki
büyük bir salon yeniden düzenlenip gerekli
eşyalar ve oyuncaklarla tefriş edilerek oyun
odası haline dönüştürülmüştür. 3.500TL’ye mal
olan oyun odası, planlı bir bütçe uygulaması
ve sponsorlar desteği ile finanse edilerek
sonuçlanmış ve finalde çocuklarımızın gözlerini
ışıldatan bir eser ortaya çıkmıştır.
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