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Değerli Lion Büyüklerim,
Sevgili Leo Arkadaşlarım,

      Bültenimize gösterdiğiniz ilgi ve olumlu geri dönüşleriniz bizleri çok mutlu etti. 
Sizlerle her ay dopdolu bir sayıya daha imza atacağımız şüphesiz. 

       Leo; Liderlik, Deneyim, Olanak Yaratmaktır. Tam burada öğreniyoruz kalabalık 
gruplara öncülük etmeyi, yaşadıklarımızı tecrübe edinmeyi, karşımıza çıkan seçenekleri 
fırsata dönüştürmeyi. Sadece eğlenmek, arkadaşlık değil bizi burada bir araya getiren; 
birlikte imza attığımız hizmetlerimiz, dokunabildiğimiz minik kalpler ya da sevgiye 
muhtaç hayvanlarımız. Bizi farklı kılan Leo' yu hayat görüşü yapmamız. 

        Bu yüzden 5 Aralık Dünya Leo Günü'nü en içten en heyecan dolu anılarımızla 
anarak kutlayacağız.
       'İyi ki Leo'yum' dediğimiz anlar için bir kere daha mutlu olup, yaptıklarımız ile 
gurur duyacağız. Mensubu olduğumuz kulüplerimizin her biri başka bir aile ve biz bu 
ailelerde bulunmaktan memnun kişilerek olarak 'iyi ki buradayız' diye yeniden 
haykıracağız. 
        Dilerimki Leo hareketini daha ileriye taşıyacak, daha büyük bir aile olacağız. Ama 
herşeyden öte 'iyi ki Leo'yum' diyen bir aile.

      Hepimizin Dünya Leo Günü'nü en içten dileklerim ile kutlarım. 

En derin Leo sevgi ve saygılarımla,
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Atatürk Köşesi   
    Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin ve öğretimin 

yaygınlaştırılmasından yanaydı. 1928 yılında Arap 
harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta 
olduğumuz Türk harflerinin kabulü ile halkın yeni 
harfleri kısa sürede öğrenip daha çok yurttaşın okur 
- yazar olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir 
çalışma başlatıldı. Okuma - yazmayı 
yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki yurttaşlara 
okuma - yazma öğreten okullar açıldı. Bunlara 
Millet Mektepleri adı verildi. Atatürk, Ulus Okulları 
dediğimiz Millet Mektepleri'nde yazı tahtasının 
başına geçerek dersler verdi. 
      Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde 

bulunduğu cehaletin bir an önce yok olması, Yeni 
Türk Alfabesinin ortaya çıkarılması ve öğretilmesi 
hususunda tüm yurt çapında oldukça büyük bir 
çaba sarfetmiştir. 

       Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü 
olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928, Türkiye 
Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Millet Mektepleri’nin 
Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gündür. Bakanlar 
Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Millet Mek-
tepleri Başöğretmenliği’ ünvanını 11 Kasım 
1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 
Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin 
yayınlanması ile resmileştirilmiştir.

     

    Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1991 
yılında, onun "başöğretmen" oluşunun 
yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü 
kutlanmasına karar verilmiştir. 

     Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar ve konu 
ile ilgili düzenlemeler, 26 Kasım 1992’de Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği 
çerçevesinde gerçekleştirilir.

      Mustafa Kemal Atatürk, okulların sadece bilim-
sel eğitim yeri olmadığı görüşündeydi. Ona göre 
okullar, memleket sevgisine ve bağımsızlık fikrine 
giden yollardı. Bunun yanında, memleketi kurtar-
mak için çalışan ve emek harcayan herkesin ilim – 
irfan sahibi olması gerektiğinin de önemle üzerinde 
durmaktaydı.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve 
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
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Hazırlayan : Deniz ARAZ

   • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden 
mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma 
yeteneğini kazanamamıştır.

• Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim 
ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, 
öğretmenler kazanacaksınız. Bunu 
başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz 
bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi 
gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engel-
leri kıracağız.

• Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür" nesiller ister!

• Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, 
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek 
seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik 
ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

• Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, 
aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki 
talim ve terbiyelerinin pratik olması mühim-
dir.

• Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın 
(kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin 
aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler 
tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit 
Türk milleti yükselecektir.

• Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, 
şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya 
da milleti esaret ve sefalete terk eder.

• Dünyanın her tarafında öğretmenler 
insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer 
unsurlarıdır.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Öğretmenlere ve EğitimeVerdiği Değeri 

Gösteren Sözleri
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Zümrüt Pakoy
Bu ay Raptiye’nin konuğu 118-Y Leo Yönetim Çevresi Geçmiş Dönem Başkanı Leo Zümrüt Pakoy.

Birbirinden başarılı görevlerle dolu Leo hayatını ve özel hayatını bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ederiz.
Öncelikle Raptiye'nin bu ayki sayısına vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Seni aslında tanımayan yok, ancak yine de biraz bize kendin-

den bahseder misin?
Beni bu sayınızda konuk ettiği için “Raptiye”ye teşekkür ederim, gerçekten çok mutlu oldum.
Ben 2004 yılında Ataşehir Leo Kulübü’nde Leo hayatıma başladım ve çok yakında da bitmek üzere… Şu anda 31 yaşındayım ve Şişli Terakki 

Lisesi’nin ardından Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun oldum. Şu anda Cartoon Network’te Program Müdürü 
olarak mesleğime devam etmekteyim.

Biz ilk olarak Leo'ya ve Leo hayatına dair konuşmak istiyoruz. Leo ile ilk olarak nasıl tanıştın?
Hemen anlatayım. :) 2004 yılında Leo’ya ve Ataşehir Leo Kulübü’ne, bir arkadaşım vasıtası ile katıldım, kendisinin dedesi de eski Genel Yönet-

menlerimizden Ertan Bulman’dır. O dönem Ataşehir Leo Kulübü’nün güçlendirilmeye ihtiyacı varmış ve Ertan Genel Yönetmenimiz de, bizlerin 
kalabalık bir genç grubu olarak Ataşehir Leo Kulübü’ne katılmasını sağladı ve Leo hayatım başlamış oldu.

Peki, şu anda Anadolu Boğaziçi Leo Kulübü'nün bir üyesisin ve geçtiğimiz ayki sayımızda aktivitelerinize yer vermiştik. Leo hayatının 
geçmişe dayanması sebebi ile ve Kulübünde de en deneyimli üye olarak, senden bize Anadolu Boğaziçi Leo Kulübü'nün var oluşundan 
bahsetmeni rica ediyoruz.
Tabii… Anadolu Boğaziçi Leo Kulübü 2007-2008 Çalışma Dönemi’nde Ataşehir ve Selamiçeşme Leo Kulüplerinin birleşmesi ile kurulan bir 

kulüp. O dönemde Leo Yönetim Çevremiz kapandı ve küçük kulüplerimizin birleşerek daha güçlü kulüpler kurması hedeflenmişti. Ataşehir Leo 
Kulübü olarak Selamiçeşme Leo Kulübü ile süregelen yakınlığımız neticesinde yaklaşık yedi aylık bir süreç sonunda birleşme sağlandı, 2009 
senesinde ise kuruluş belgemizi teslim aldık. Son olarak da iki sene önce Yeditepe Çamlıca Leo Kulübü de bünyemize katıldı ve Anadolu 
Boğaziçi Leo Kulübümüz daha da güçlenmiş oldu.

Biraz da üstlenmiş olduğun görevlere değinmek istiyoruz, ancak sayısı yüksek olduğundan sıra ile gitmek istiyoruz :) 
İlk olarak kulüp içi görevlerinden başlayalım.
Kulübümde sırası ile önce Toplantı Yönetmenliği, Sekreterlik ve Başkanlık görevlerini üstlendim. Geçen Dönem Başkanlığı ve bir kaç defa da 

Üyelik Direktörlüğü görevlerini de yerine getirdim.

Şimdi sıra Yönetim Çevresi bazında görevlerine geldi…
Yönetim Çevresi’nde 2010-2011 Çalışma Dönemi’nde Başkanlık ve ardından Geçen Dönem Başkanlığı yaptım.
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Ve son olarak da Çoğul Yönetim Çevresi ve uluslararası düzeydeki görevlerini bizimle paylaşır mısın?
Çoğul Yönetim Çevremizin Kurucu Sekreteri’yim, bu da 2008-2009 Çalışma Dönemi’nde denk gelmektedir. Ayrıca Leo Avrupa Forumu (LEF) 

2008 Sekreterliği’ni yaptım. Sonraki sene zaten Leo Yönetim Çevresi Başkanı olarak Çoğul Yönetim Çevresi Kabinesi’nde bulundum ve 
ardından ILO görevine seçilerek iki dönem üst üste Çoğul Yönetim Çevresi Kabinesi’nde yer aldım. Son olarak Leo Avrupa Forumu Başkanlığı 
görevini yaparak Kabine içerisinde görevime devam ettim.

Kulüp ve Yönetim Çevresi görevlerinden sonra uluslararası görevleri üstlenmeye nasıl karar verdin? Yada belki de şöyle sormalıyız, 
seni asıl cezbeden ne oldu?
Şu şekilde açıklayabilirim; benim Leo’da en çok zevk aldığım kısım zaten Leo’nun uluslararası boyutu. Çünkü Leo’nun ve Lions’un nasıl büyük 

bir yapı olduğunu, böyle aktiviteler içerisinde bulunulduğunda daha iyi anlaşılabildiğini düşünüyorum. İlk kez 2007 senesine Macaristan’ın ev 
sahipliğinde yapılan bir foruma gitmiştim ve orada ILO ile Delegasyon Liderlerini izlerken, bir gün ben niye böyle bir görev yapmayayım diye 
düşündüm. Zaten bu da bir virüs. :) Nasıl ki Preforum ve Forum’lara bir kez katıldıktan sonra tekrar gitmek istiyorsanız, aynı his uluslar arası orga-
nizasyonlar için de geçerli…

Şimdi senden asıl dinlemek istediğimiz konulardan biri, 
tahmin edeceğin üzere Leo Avrupa Forumu. Okurlarımız için 
bizlerle LEF hakkındaki deneyimlerini paylaşır mısın?
Az önce bahsettiklerime paralel şekilde ilerleyeceğim. Bu tarz 

organizasyonlarda ne kadar büyük bir yerde olduğumu daha iyi 
anlayabildim. Orada edindiğim arkadaşlıklarla Leo’nun değerini 
daha iyi kavramış oldum ve 2008 senesinde LEF Sekreterliği 
yapınca da kopamadım. O zamandan bu zamana kadar da hiç bir 
LEF’i kaçırmadım. Bu biraz da Türk Delegasyonu’nda ki 
dostlukların da büyük önemi ile ilişkili… Çünkü düşünsenize bir 
hafta boyunca bu yakın arkadaşlarınızla birlikte vakit geçiriyor-
sunuz ve bu da ister istemez harika bir sinerji yaratıyor. Yeri 
geliyordu ki sene boyunca hakkımız olan sadece bir haftalık 
iznimizi bile LEF için kullanıyorduk, ancak gerçekten buna 
değdiğini anladık.

LEF’i ülkemize getirmek ise ayrı bir onur oldu.

Geride bıraktığımız Ağustos ayında, LEF organizasyonu senin liderliğinde ve ekibinin başarılı çalışması ile Türk Leo'larının ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Belki de bu sayede şimdiye kadar LEF'e katılım sağlayamamış Leo'ları da ilk defa LEF ile tanıştırmış 
oldunuz değil mi?
Aynen öyle… Ülkemiz bazında staff olarak LEF’e ilk defa katılım gösteren arkadaşlarımız oldu. Şimdi ise gözlemliyorum ki, kendileri ilerisi için 

çok daha büyük hedeflere gözlerini dikmişler bile. :) Bu beni gerçekten çok sevindiriyor…
Okuyucularımız LEF 2015’in web sitesini (www.lef2015.org) ziyaret ederler ise, geçen sene ilk defa LEF’e katılmış kişilerle röportaj 

gerçekleştirdiklerini görecekler ve bizim ev sahipliğimizdeki organizasyona katılım gösterip, keyif duyup, tekrar LEF’e katılacaklarını dile getirmiş 
olan kişileri o röportajda görmek beni ayrıca mutlu etti.

Mevcut üyelerin LEF'e destek verip katılım göstermeleri şüphesiz ki bir kazan kazan durumu oluşturacaktır. Bu konu hakkında 
vereceğin tavsiyelerin nelerdir?
Kesinlikle tam olarak bir kazan kazan durumu… İlk olarak Türk Leo’larını orada Delegasyon olarak temsil ediyorsunuz, bu bence inanılmaz bir 

onur. Delegasyon Lideri ile birlikte oradaki diğer delegasyon üyeleri Avrupa Leo hareketi düzeyinde kararlara imza atıyor. 
Aynı zamanda her zaman söylediğim gibi, ben şu an Avrupa’nın hangi ülkesine gidersem 

gideyim bir sürü arkadaşım var.  Bu bir rivayet değil, gerçek. :) Ayrıca şu da var, geçmiş senel-
erde LEF organizasyonlarına katılmış kişilere bakarsanız, bir çoğunun mutlaka öncesinde veya 
sonrasında önemli görevler üstlendiğini görebilirsiniz. Bu da aslında Leo ile daha kuvvetli 
bağları olan kişilerin LEF organizasyonlarına katılım gösterdiğini ve bu bağı taşıyanların 
başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Türk Leo'ları ile diğer ülke Leo'larını karşılaştırmanı istesek…
Türk Leo hareketi, Avrupa’da üçüncü büyük ve kuvvetli Leo hareketi. İtalya ve Almanya’nın 

ardından geliyoruz.Tabii ki benzerliklerimiz olduğu gibi çok fazla farklılıklarımız da var. 
Forumları karşılaştıracak olursak ilk olarak; bizdeki forumlar büyük ve çok yıldızlı otellerde 
yapılıyor, ancak Avrupa’daki Leo’ların forumlarına katıldığımda genelde “hostel" kıvamında 
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otellerde organizasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Bunun sebebi ise sadece 
Leo’ya dair bir şeyler tartışarak Leo için ne yapabilirim sorusuna yanıt bulmak 
amacını taşıyorlar… Tatil yapma niyetleri yok. :) Yani demek istediğim, bizler de 
biraz belki de Onlar’ın yaptığı gibi yapmalıyız. Ancak tabii şöyle de bir gerçek 
var, bizlerin organize ettiği forumlar çok daha profesyonel ve üst düzey oluyor, 
bu da bir gerçek. Çünkü bu yapının da bize kattıkları şüphesiz ki var, örnek 
olarak bu kadar başarılı bir LEF yapabildiysek, geçmiş yıllardaki Forum’lardan 
edindiğimiz tecrübe ile oldu. Bu yüzden de Avrupalı Leo’lar için bizim LEF’imiz 
efsane niteliğindeydi. :)
Aktiviteler ise benzer nitelikte… Genellikle çocuklar üzerine yapılan aktiviteler 

mevcut. İşleyişi olsun, içerikleri ve sonuçları olsun büyük benzerlikler taşıyorlar. 
Bu sene ise Portekizli Leo’lar ise “Free Hug” aktivitesi gerçekleştirmişler ve bu 
Leo’nun tanıtımı için de önemli bir aktivite olmuş… Üye kazanımı da sağlamış 
tabii.

Örnek aldığın bir Lion ve/veya bir Leo var mı?
Var… Burcu Atasoy (Babacan). Kendisi Geçmiş Dönem 

ILO’larımızdandır. Burcu’yu kendime hep bir mentor olarak 
belirlemiştim. O’nun uluslar arasındaki yolundan gitmeye karar 
vermiştim ve sanıyorum k bunu başardım, çünkü hep benimle gurur 
duyduğunu söylüyor. :)

Leo hayatın boyunca yapmadığım yada yapamadığın ve bu 
yüzden pişmanlık duyduğun bir şey var mı?
Galiba yapmak istediğim herşeyi hayata geçirdim. Aldığım her 

görevin sonunda tatmin olmuştum…

Tıpkı eşin gibi, sen de bir Lion olmayı düşünüyor musun?
Evet, düşünüyorum. Ama bu hemen Leo hayatımın sonrasında 

olmayacak, birkaç yıl ara vermek istiyorum. Bu camiaya bu kadar 
emek vermiş biri olarak tabii ki kazanmış olduğum donanımları bir 
Lion olarak da yine hizmetlerimde kullanmak istiyorum.

Leo'da ki Zümrüt ile özel hayattaki Zümrüt farklı mıdır? Yada ne 
kadar farklıdır?
Ben aynı olduğunu düşünüyordum, fakat çevremdeki insanlar farklı 

olduğunu söylüyorlar. Leo içerisinde sanırım mizaçım biraz daha 
sertleşiyormuş. Bana öyle gelmiyordu ama bir çok kişi bunu söylüyor. 
Doğal ortamımda ise daha sevimli, daha eğlenceliyim diyebilirim. :)

118-Y Leo Yönetim Çevresi senin için ne ifade ediyor?
Benim ailem. biliyorum ki bana bir şey olduğundan yardımıma ilk 

koşacak insanlar yine kendileri. Bu yüzden hep benim ailem olarak 
tanımlıyorum.

Fenerbahçe Leo Kulübü hakkında neler düşünüyorsun?
Fenerbahçe Leo Kulübü’nü her zaman gururla takip ettim. Başarılı 

aktiviteler imza atan bir Kulübümüz. Zaten bünyesinden de çok yakın 
arkadaşlara sahibim… Hangi taşın altına ellerini koyarlarsa koysunlar, 
o işin sonucunu hep başarılı bir şekilde bitiriyorlar. Gözlemlediğim en 
büyük özellikleri bu. Kulübünüzün başarılının devamını diliyorum.

Önümüzdeki beş yıl içinde hayatında neler olabileceğini 
düşünüyorsun?
Herhalde önümüzdeki beş yıl içerisinde Lion olmuş olurum diye 

düşünüyorum. Son bir senedir kariyerime çok önem verememiştim 
ve kariyer bazlı hedeflerim var. Ve aynı zamanda belki de ailem 
genişler! :)

Çantanda her daim bulunan şeyler?
Cüzdan tabii ki. :) Islak mendil ve not defterim.

Onsuz dışarı çıkmayacağın bir şey?
Cep telefonu.

En son okuduğun kitap?
“Kurt Seyit ve Şura”. Biliyorum Begüm Başkan da aynı cevabı 

vermişti, hoş bir tesadüf oldu. :) Şu anda ise “Garson ve Mutlu” 
adında bir kitap okuyorum.

Şu an yaptığın mesleği yapmıyor olsan, ne yapmak isterdin?
Ben zaten yapmak istediğim mesleği yapıyorum aslında. Yapmayı 

istediğim meslek bu olmuştu hep, ama belki bir çocuk kanalında 
değil de ulusal bir kanalda çalışmayı isteyebilirdim.

Son olarak, henüz daha yolun başında olan üyelere yönelik 
tavsiye niteliğinde söylemek istediklerini alabiliriz...

Öncelikle şunu söylemeliyim, Leo gerçek hayatın bir simülasyonu. 
Aile hayatı, iş hayatı hiç farketmez, buradaki hayatınız ile tüm 
hayatınızın bir simülasyonunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Leo’dan 
gerçekten zevk almak gerekiyor, sadece toplantıya gidip gelmekle iyi 
bir Leo olunmadığı gibi keyif de alamıyorsunuz. Leo’da görev 
aldığınız sürece kesinlikle herşey daha keyifli olacaktır. Bunu bir 
zorunluluk olarak algılamak yerine, gönüllük esası ile burada 
bulunmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Leo bir yaşam biçimi ve 
bunu benimserlerse her zaman mutlu ve başarılı olurlar.
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Beykoz 
Leo Kulübü

         Beykoz Leo Kulübü olarak bu dönem sosyal medyanın gücünü de arkamıza alarak alışılanlardan farklı 
bir hizmet aktivitesine imza atıyoruz.

    "Değişim Çocuklardan Başlar" düşüncesiyle yola çıkarak, bugünün çocuklarının geleceğin mutlu, 
huzurlu ve topluma faydalı bireyleri olarak yetişmelerini sağlamak için sadece çocukları değil, yetişkinleri 
de bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

      Ayçiçeği veya diğer adıyla Günebakan, güneş neredeyse yüzünü oraya dönen bir çiçektir. Biz de 
olumlu ve olumsuz her türlü etkiye açık olan çocukları bu çiçeğe benzeterek onların güneşi olmayı 
hedefledik ve hizmet aktivitemize bu sebeple "GÜNEBAKAN" adını verdik.

        Belirlediğimiz hedef çerçevesinde ilk olarak, kulübümüze de adını veren Beykoz ilçesine bağlı bir köy 
okulu olan Karlıtepe İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencilerine ziyaretler gerçekleştirerek, onları çeşitli eğitimlerle 
bilinçlendirmeye çalışacağız. İlk etapta 4 hafta olarak planladığımız aktivitemize 29 Kasım itibariyle 
başladık.

        Çocukların yaşamak zorunda kaldıkları sıkıntılardan büyükleri haberdar etmek ise aktivitemizin ikinci 
bölümünü oluşturuyor. Dönem sonuna kadar kulübümüzün, başta Facebook olmak üzere, tüm sosyal 
medya hesapları aracılığıyla, çocukların gündelik hayatta yaşadıkları zorluklar, sahip oldukları ama mahrum 
bırakıldıkları haklar, birlikte yaşamayı öğrenmek veya baş etmek zorunda kaldıkları hastalıklar, psikolojile-
rini etkileyen ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini engelleyen diğer belli başlı konularda toplumda 
farkındalık yaratmak için paylaşımlar yapacağız. Bu paylaşımlar bazen düz yazı şeklinde, bazen bir görselle 
desteklenmiş şekilde paylaşılacak. Bu doğrultudaki tüm paylaşımlarımızda hizmet aktivitemizin adı 
"#Günebakan" hashtag’i ile yer alacak.

        Hizmet aktivitemize destek olmanız çok kolay! Tek yapmanız gereken  "Beykoz Leo Kulübü MD 
118-Y Istanbul/Turkey" adlı Facebook sayfamızı beğenerek bizi takip edip,  "#Günebakan" hashtag’i ile 
yaptığımız paylaşımları beğenmek veya eğer isterseniz kendi arkadaş listenizle paylaşmak. Böylece 
paylaşımlarımız daha geniş kitlelere ulaşabilir ve daha fazla insan çocukların yaşadıkları zorluklardan haber-
dar olabilir.
 
          Unutmayalım ki çözüm, ortada bir sorun olduğunun farkına varmakla başlar. Toplumumuzun 

farkındalığını arttırabilmek için hepinizin desteğini bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,
Beykoz Leo Kulübü
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Serbest 
Bölge Konuk Yazar: Seda Çağlar TAŞKIN

     İsmimizin içindeki harfler kişiliğimizin enerji kalıplarını taşırlar. Sesin titreşim nitelikleri kişiliğimizi etkiler; ismimizde 
bulunan harflerin sesleri kişisel dışavurumumuzu yansıtır. Eski zamanlarda isimler kişiler için umulan hayat yoluna özgü 
olarak verilmekteydi. 
    İsimlerimizin hem taşıdıkları genel geçer bir anlamları hem de seslerinin ve titreşimlerinin taşıdığı bir enerjileri  

vardır. Doğduğumuz andan itibaren bize verilen isimle çağrılırız ve her ismimiz söylendiğinde bilinçaltımız söyleneni 
dikkate alır. Böylece ismimizin enerjisi her an ve her durumda yaşamımızı etkileyen bir enerji olarak yaşam boyu 
ayrılmaz bir parçamız haline gelir.
      Alfabedeki her harf zodyaktaki burçlarla ilişkilendirilebilen bir enerji titreşimine karşılık gelir. İsmimiz de tıpkı burcu-

muz gibi yorumlanabilir. İsmimizin bu şekilde analiz edilmesi “Akrofonoloji” olarak bilinen bilim dalıyla gerçekleşir. 
Uzaydaki seslerin incelenmesi anlamına gelen Akrofonoloji, astrolojinin başka bir dili gibidir. Akrofonoloji ismimizdeki 
enerji kalıplarının bizi ve çevremizi nasıl etkilediğini daha iyi anlamamızı sağlar. Alfabedeki her harfin karakter özel-
liklerine, kişisel niteliklere, insani istek ve arzulara, ihtiyaçlara ve eğilimlere karşılık geldiği şekliyle anlamlarını 
öğrenmemize yardımcı olur. 
     Her harf bir gezegeni temsil eder, o gezegenin astrolojik yorumu da Akrofonoloji’deki anlamı oluşturur. Örneğin 

"a" harfi Mars'ı temsil ediyor. Mars gezegeni ise algılamanın, mantığın ve enerjinin simgesi. Ayrıca kaslar, kan, idrar 
ve üretim organlarının gezegeni de Mars. Şu durumda isminin içinde "a" harfi olan kişilerin karakter özellikleri buna 
göre belirlenir. Eğer "a" harfi ismin ya da soyadın başındaysa ya da isimde birkaç kere geçiyorsa, saydığımız özellikler 
daha da güçlü ortaya çıkıyor. 

A - Mars 
B, I, İ, P, L - Venüs 
G, Ğ, N - Merkür (Başak Karakteri) 
D, M, O, Ö - Ay 
K -  Pluton
H, S, Ş, Y - Satürn 

C, Ç, E, X - Merkür (İkizler Karakteri) 
F, W - Güneş 
J, Q, U, Ü - Jüpiter 
R - Merkür (Aktif Merkür Karakteri) 
V - Uranüs
T, Z - Neptün 
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M:  Çalışma aşkı, yoğun enerji, kendini sevme, 
eğlenceye düşkünlük, gerçekçilik, ticarete yatkınlık 
özelliklerini ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.
N:  Yerleşik düzeni sorgulayıcı, değişikliği sev-

meyen, zor yaratılışlı, cesaretli, üstün güçlere sahip, 
sağduyulu kişiliği ifade eder.
O-Ö:   Toplumu önemsemeyen, utangaç, 

duygusallığa önem veren, gizemli kişilik sahibidir. 
Gizliliği sever. Duygularını açığa vurmaktan kaçınır.
P:   Yalnız yaşamaya eğilimli, kendini dışa vurmakta 

zorlanan, sakin, kendinden emin kişilik, girdikleri 
ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.
R: Heyecanlı, kibirli. Alaycı, affetmeme eğilimli, 

girişimci, zor kişilik. Tereddütlü kişilik demektir, karar 
vermede zorlanmalar yaşarlar.
S-Ş:   Entrika düşkünü, hızı seven, ileriyi gören, hırslı, 

manevracı düşünme yetisi olan,  hayalperest kişiliği 
sembolize eder. Fazla üretken ve güçlü bir yapıya 
sahiptir.
T:  Güçlü ve güvenilir karakter. İş gücü, organize 

olma yeteneği yüksek, büyük idealleri olan, oldukça 
ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı 
zor başarabilen kişiliği temsil eder.
U-Ü:  Derinlik, ihtiyat, inançlı olma, sakin yapı, 

hümanizm, durgun görünüm, çok ağır hareket, 
işlerini ağırdan almak bu profilin özelikleridir.
V:  Değişikliği seven, istikrarlı, zor beğenen, farklı 

duruşu olan, kendi içine dönük, umursamaz bir 
kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin 
yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneğidir.
Y:   Sezgi gücü yüksek, aşka önem veren, duygusal, 

çok kararlı olamayan, geçmişteki izleri, üzüntü ve 
diğer olayları sürekli yaşayan, geçmişlerini asla unu-
tamayan ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.
Z:   Maddiyata önem verme, hız, akılcılık, dürüstlük, 

huzurlu olma, prensiplere önem verme gibi özel-
likleri olan, bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, 
akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.

A:  Yönetici yapılı, emretme eğilimli, Egosantrik, 
baskın olmaya istekli, liderlik vasfı yüksek, gururlu, 
algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek 
kişiliği ifade eder.
B:  Duygusal,  ağırbaşlılık, alttan alma ve naiflik 

özellikleri olan, yaratıcı düşünme gücü yüksek, ön 
sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olay-
larda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir.
C-Ç: Kendini kolay ifade eden, uyumlu ve 

dışadönük, güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden 
duygusal kişiliği ve zevk ve sefa düşkünlüğünü ifade 
eder.
D:   Gerçekçi, pratik zekası olan, başarı için yaşayan, 

girişimci, azla yetinmeyen,  hırslı ve zorluklara 
direnen kişiliği ifade eder.
E:  Yetenekli kişilik. Güven eksikliği. İnsancıl, içe 

dönük, merhametli yapılardır.  Aynı zamanda ruhsal 
karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir 
arada yaşayan ve ruhsal gel-gitleri olan kişiliği ifade 
eder.
F:  Sorumluluk duygusu kuvvetli ve güven veren 

kişilerdir. Organizasyon yeteneği yüksek, sosyal ve 
sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin 
işaretçisidir.
G-Ğ:  İçe dönük yaşamaya yatkın, güven arayışı 

içinde olan, yalnızlık eğilimli kişilerdir.  Hayal gücü 
yüksek, inatçı, gergin ve üstün güçlere sahip olma 
arzusunu ifade eder.
H:   İstikrarsız hırs, liderlik, önde gitme arzusu olan, 

gelenekçi, ağırkanlı, baskın olmaya istekli, sakin ve 
durağan bir kişiliği ifade eder.
I-İ:  Yalnızlığı seven, orijinal, kibar, zarif ve ince ruhlu, 

detaycı, hassas, duygusal, kırılgan kişiliklerin 
işaretçisidir.
J:  Yaratıcı düşünebilme, istikrarlı olma özellikleri 

olan, farklı olmayı seven, hızlı sıkılan, kaprisli ve 
kıskanç kişiliklerdir.
K:  İlham dolu, gergin, Seçim yapmada tereddüt 

yaşayan, başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir 
kişiliği ifade eder.
L:   Rahat, iddialı olma, seçicilik, affetmeme, kend-

ine güven ve sanatsal kabiliyet gibi özellikleri olan 
kişilik ifadesidir.
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Neler yaptık?   

Neler yapacağız?

7

5

1) 7 Kasım‘da Sahilyolu Leo Kulübü’nün gelir getirici aktivitesi olan Kot & Şarap aktivitesine katıldık.
2) 8 Kasım’da MD-118 Lion ve Leolar’ının ortak düzenlediği Anıtkabir ziyaretine katılım gösterdik.
3) 8 Kasım’da kulüp üyelerimizden Can ve Ebru’nun nişan yemeğinde kendileri ile mutluluklarını paylaştık.
4) 10 Kasım’da 118-Y Leo Yönetim Çevresi Kasım Ayı Konsey’ine katıldık.
5) 15 Kasım’da Tüyap Fuarı’nda 118-Y Lions ve Leo standında yerimizi aldık.
6) 15 Kasım’da 118-T Leo Yönetim Çevresi kulüplerinden Barbaros Leo Kulübü’nün aylık toplantısına katılım        

gösterdik.
7) 15 Kasım’da 118-T Leo Yönetim Çevresi kulüplerinden Akatlar Leo Kulübü’nün gelir getirici aktivitesi olan 

partisine katıldık.
8) 16 Kasım’da Nabizade Konağı’nda aylık toplantımızı gerçekleştirdik.
9) 18 Kasım’da sponsor kulübümüz Fenerbahçe Lions Kulübü’nün Aylık Toplantısı ve Genel Yönetmen 

Ağırlaması’na katılım gösterdik.
10) 20 Kasım’da 5. Bölge toplantısına katılım gösterdik.
11) 22-23 Kasım tarihlerinde Europlaza Hotel’de gerçekleşen Preforum Mezopotamya’nın açılış ve kapanış 

toplantılarına katılım gösterdik.

- 5 Aralık Dünya Leo Günü
- 8 Aralık 118-Y Leo Yönetim Çevresi Aralık Ayı Konseyi
- 14 Aralık Fenerbahçe Leo Kulübü Aylık Toplantısı

1 2 5 6

7 8 11
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Kültür-Sanat Köşesi  
Hazırlayanlar: Şevval YÜRÜTEN, Ebru GÖZÜM, Ece PİRPİR
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VİZYONDAKİLER // KARIŞIK KASET

ST.PETERSBURG BALESİ: KUĞU GÖLÜ VE LA BAYADERE

    21 Kasım 2014’te vizyona giren, 
yönetmenliğini Tunç Şahin’in yaptığı bu 
romantik filmi henüz görmediyseniz hala 
geç değil. Başrolde Sarp Apak ve Özge 
Özpirinççi’nin canlandırdığı Ulaş ve İrem 
karakteriyle, onların bazen neşeli, bazen 
hüzünlü öyküsünde kendinizden çok şey 
bulacak, ilk aşkınızı, onu düşünürken 
dinlediğiniz şarkıları, birlikte servis 
beklediğiniz köşeyi, aşk acınızı 
paylaştığınız arkadaşlarınızı ve verdikleri 
tavsiyeleri sanki dünmüş gibi 
hatırlayacaksınız. Çünkü dillere pelesenk 
olmuş şu cümle aslında yadsınamaz bir 
gerçektir: İlk aşk unutulmaz

HOBBIT GELİYOR!

Hobbit: 5 Ordunun Savaşı: 
Hobbit:Beklenmedik Yolculuk ve   

Hobbit: Smaug’un Çorak 
Toprakları’ndan sonra serinin 3. ve 
son filmi, 2014 yılının sonlarında, 12 
Aralık’ta gösterime girecek. Bu 
filmde Bilbo Baggins'in heyecan 
dolu macerası sona erecek. Bilbo ve 
cüceler, Erebor ve hazinesine 
kavuşmaya çalışacak. Heyecanla 
bekliyoruz!

Joan Miró: 
Kadınlar, Kuşlar 
ve Yıldızlar

20. yüzyılın çığır açan sanatçısı Joan Miró, uzun uğraşlar sonucu 
Sakıp Sabancı Müzesi’nde sevenleriyle buluşuyor. Katalan ressam 
ve heykeltıraş, olgunluk dönemini; kadın, kuş, yıldız sembolleriyle 
sürrealist bir şekilde anlatıyor.
Joan Miró’yu kaçırmak istemiyorsanız, 1 Şubat 2015 tarihine kadar 

10.00-18.00 saatleri arasında sergiyi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
ziyaret edebilirsiniz. (Çarşamba günleri ücretsizdir.)

Ücret; Tam: 15 TL
           İndirimli Bilet: 8 TL 
       
http://www.sakipsabancimuzesi.org

SERGİ // YÜZYILLIK AŞK
Türk Sineması 100. yaşını kutluyor! 

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk 
araştırma sergisi olan ‘Yüzyıllık Aşk’ , 
Türkiye’de sinema tarihinin 
doğuşundan, 1914’den, günümüze 
gelen keyifli yolculuğu anlatıyor. 

Seyircinin bakış açısından, 100 yıllık 
bir tarihin nasıl korunup, muhafaza 
edildiğini gösteriliyor. Seyirci ve 
sinema arasındaki özel ilişkiyi nostaljik 
bir sunum ile görme imkanı sunuyor.

4 Ocak 2015 tarihine kadar 10.00-18.00 saatleri arasında İstanbul 
Modern Müzesi’nde sergilenecek. ( İstanbul Modern Müzesi, pazar-
tesi günleri kapalıdır. Perşembe günleri de saat 20.00’a kadar açıktır 
ve ücretsizdir.) 

Ücret; Tam: 17 TL
            İndirimli: 9 TL                 http://www.istanbulmodern.org

Dünyanın en önemli klasik bale topluluklarından biri olan Saint 
Petersburg Bale Topluluğu (SPBT), iki ölümsüz eser Kuğu Gölü ve La 
Bayadère ile 19-21 Aralık’ta TİM Show Center’da seyircilerin 
karşısında olacak. Bu muhteşem gösteriyi kaçırmak istemiyorsanız 
biletlerinizi www.biletix.com adresinden veya Biletix gişelerinden 
alabilirsiniz.

Tarih:19-21 Aralık
Yer:TİM Show Center

Bilet Fiyatları :
1. Kategori - 150.00 TL      2. Kategori - 130.00 TL
3. Kategori - 110.00 TL      4. Kategori - 90.00 TL

Herkesin başına gelebilecek basit 
bir kaza çığ gibi büyürse ne olur?

Oyun, iyi ile kötünün, dolu ile 
boşun sık sık karıştırıldığı, somut 
gerçeklerin bile göreceli olduğu, 
haber vermek yerine haberlerin 
sıfırdan kurgulandığı günümüz 
dünyasına oldukça farklı bir mizahla 
yaklaşıyor.
Levent Kazak'ın yazıp yönettiği; 

Gökçe Bahadır, Mete Horozoğlu, 
Selen Uçer, Beyti Engin ve Bülent 
Alkış'ın oynadığı "Kurusıkı", aralık 
ayında BKM'de perdelerini açıyor. 
Bu güçlü oyuncu kadrosunu bir 
araya getiren oyunun biletlerine
www.biletix.com adresinden veya 

Biletix gişelerinden ulaşabilirsiniz.

TİYATRO // KURUSIKI

Tarih: 12-26 Aralık 2014- 21:00
Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi
Bilet Fiyatları:
Tam: 56.00 TL
Öğrenci: 36.00 TL



LEO 
Bilgi Köşesi  

Mutlu Günler

Dünya Leo Günü... Her yıl 5 Aralık tarihinde, dünya üzerinde bulunan tüm Leo'ların çoşku ve gurur ile 
kutladığı bir Dünya Leo Günü'nü daha geri bıraktık. 5 Aralık, tarihteki ilk Leo Kulübü'nün kuruluş günüdür 
ve Pennsylvania'da tek bir kulüp ile başlamış olan bu hareket, şu anda dünya üzerinde 6.500 Leo Kulübü 
sayısına sahip olabilecek kadar gelişmiş ve yayılmıştır.

Leo Kulüpleri ve Üyeleri, gençliğin vermiş olduğu enerji ve dinamizm ile çalışmalarını sürdürürlerken, aynı 
zamanda liderlik becerilerini geliştirerek kendilerine ve birlikte yaşadıkları toplumlara fayda 
sağlamaktadırlar. Dünya çapındaki Leo'lar, bu yıl boyunca toplam 5.000 adetten fazla hizmet faaliyetini, 
Uluslar arası Lions Kulüpleri Birliği'ne bildirmiştir. Ülkemizde yer alan altı Yönetim Çevresi'ne bağlı olarak 
çalışmakta olan Leo Kulüplerimiz de birbirinden ayrıcalıklı ve her yönüyle içsel ve çevresel fayda sağlayan 
aktivitelerini büyük bir gelişim ile sürdürmektedirler...

Leo'ların, dünya çapında 5 Aralık Dünya Leo Günü'nü nasıl kutladıklarını görmek ve neler paylaştıklarını 
okumak için; #LeoDay etiketi ile sosyal medya organlarında arama yapabilir, ayrıca #LeoyumÇünkü etik-
eti ile de Türk Leo'larının paylaşımları takip edebilirsiniz.

Kulüp üyelerimizden;

 27 Kasım - Tuğçe Öztürk’ün doğumgünü.
2 Aralık - Alper Çakır’ın doğumgünü.

25 Aralık - Adnan Ayvaz’ın doğumgünü.

Yeni yaşlarının kendilerine
sağlık, mutluluk, şans ve daha nice dostluklar

getirmesini dileriz.
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Günümüz Leo'larının tüm liderlik, 
deneyim ve olanak yaratma vasıflarını 
kullanarak, ülkemizin ve insanlığın 
refahı için çalıştığını ve daima 
çalışacağını biliyor, 5 Aralık Dünya Leo 
Günü'nü bir kez daha kutluyoruz..!
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Telefon :    0212 258 51 54 – 56
Faks :    0212 258 88 80

Adres :    Barbaros Bulvarı Değer Palas No:37/6 Kat 3 Beşiktaş-İstanbul
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