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İki ayda bir yayımlanır.

Sevgili Lion Türkçe Okuyucuları,

Materyal bol olunca arka arkaya dergi 
çıkarıyoruz. Bu da Kasım-Aralık sayımız. 
Yine 32 sayfadan fazla bir dergi. Yine 
ilginiz için sizlere sonsuz teşekkürler 
ediyorum. Desteğiniz sürdükçe bizler 
daha bir şevkle sizlere hizmet etmek için 
çabalıyoruz.

Evet yeniliklerimiz sürüyor. Geçen 
sayımızda Yemek Köşemizi ve Şiir 
Köşemizi başlatmıştık. Bu sayımızda 
ülkemizin en önemli ancak değeri yeni 
yeni anlaşılabilen kaynaklarından birisi olan ‘Sağlık Turizmi’ konusundaki gelişmeleri 
ve tabii ki yenilikleri konunun uzmanı, İstanbul Çölgülü Lions Kulübü Sekreteri ve 
Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Direktörü Arzu Özsoy hazırlayacak. 

Konusunda uzman Lion kardeşlerimden benimle irtibata geçerek dergimize 
tavla, satranç, çiçek, bulmaca, oyunlar, fıkra, kitap, vb. değişik konularda katkıda 
bulunmalarını bekliyorum. Böylelikle dergimizin okunabilirliğini artırmanın yanısıra 
renklenmesini de sağlamış olacağız.

Bu sayımızda;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşkusu ile gurur duyacak,

Lion’ların artık gelenekselleşen ‘Anıtkabir Ziyareti’nin görkemini hissedecek,

Dönemin Ulusal Programı olan ‘Alzheimer Konusunda Farkındalık Yaratmak’ 
temasının nasıl büyük farklar yarattığını gururla okuyacak,

Leo’larımızın Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri 22. Ulusal Preforum – Preforumitoloji’yi 
oradaymışçasına yaşayacak, 

Ana teması “Building Bridges – Köprüler İnşa Etmek” olan, 13-15 Ekim 2011 
tarihlerinde Hollanda’nın Maastricht şehrinde yapılan 57. Lions Avrupa Forumu ‘nun 
hikayesini zevkle okuyacak,

118K Yönetim Çevremizin ciddiyetle ele aldığı Halkla İlişkiler programında ne denli 
ilerlediğini görecek,

Ankara Maltepe Lions Kulübü’nün ülkemizde ilk kez yapılan ‘Az Görenler Evi’nin 
öyküsünü örnek alarak izleyecek,

Uluslararası Başkanımızın ana hedefi olan ‘Ağaçlandırma’ konusunda ülkemizde 
yapılan aktiviteleri görerek Lions’un Evrenselliğinin önemini bir kez daha 
kavrayacak,

Ankara Ortadoğu, Çanakkale, Ankara Ulus, Adana Büyüksaat, Ankara Ayvalı, Ankara 
Barış, Ankara Yenimahalle, Ankara Yüzüncüyıl, Adana Beşocak, Ankara Hisar, 
Ankara Kavaklıdere, Yeni Fındıklı, İstanbul Atalar, Adana Reşatbey, Adana Taşköprü, 
İstanbul Mecidiyeköy, İstanbul Ulus, Adana Yüreğir, Marmaris, Mersin Çamlıbel, 
Mersin Pirireis ve Mersin mezitli Lions Kulüplerinin toplumumuzun yaşam kalitesini 
yükseltmeyi amaçlayan emsalsiz aktivitelerini yaşayacaksınız.

Dergimizin yayınına katkıda bulunan tüm kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum.

Hepimizin Lions’ta çok anlamlı anıları vardır. Bu da üyesi olduğum Maltepe Lions 
Kulübünün ilk Kadın Başkanı Hale Akyüz ile Konvansiyonda kulüp delegeleri ve 
arkadaşlarımızla yaşadığımız bir anımız...

Sevgiyle Kalın, 

Danyal Kubin 
Editör

Lion Dergisi ’nde yayınlanan bütün yazıların sorumluluğu yazı 
sahibine, yazı, haber, fotoğraf, illüstrasyon ve diğer konuların 
telif hakkı Uluslararası Lions MD 118 Çoğul Yönetim Çevresi 
Konfederasyonu’na aittir. İzin alınmaksızın kullanılamaz.

Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi,
Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci,

Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder,
İnsan haklarına saygılı, Dünya Barışının öncüsü,

Bütün yaşamı boyunca insanlar arasında, Renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen,
Eşsiz bir Devlet Adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.

UNESCO üyesi 152 ülke büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle tanımlıyor.
Yaşamı ve eserleri ile tüm dünyaya örnek olmuş,

günümüzde de önümüzü aydınlatan, çağdaş devrimlere ışık tutmuş
büyük önderimizin fikirleri yol göstericimizdir.

AKIL ve BİLİMİN rehberliğinde gösterdiği yolda ilerlemek, eserlerine sahip çıkmak ve korumak;

ATATÜRK’Ü ANMAKTAN ÖTE ANLAMAK;
TÜM ÇÖZÜMSÜZ, ÇARESİZ DURUMLARIMIZDA 

BİR DE ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK ve ÇÖZÜM ÜRETMEK
temel görevimizdir.

Türkiye Lions Kulüpleri Konfederasyonu
Yaşar Ateşoğlu / Konsey Başkanı

Not: Lionlar bugün 12 Kasım 2011, Cumartesi günü ANITKABİR ziyareti yapacaktır.

Bizim için ATATÜRK
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PreforumitolojiAlzheimer için Farkındalık Az Görenler Rehabilitasyon 
Merkezi Açıldı

Ata'mızı Andık...
Anıtkabir Ziyareti
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Wing-Kun Tam,  
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Başkanı 

Öncelikle, bu inanma sezonunda tüm Lion dostlarımıza, 
sevdiklerine, arkadaşlarına ve ailelerine en iyi 
dileklerimi iletiyorum.

Beş ayda çok yol aldık. Her Lionun dünyayı değiştirme 
gücüne ve ihtiyacı olana yardım ulaştırma çabasına 
olan inancım her zamankinden daha da çoğaldı.

1 Milyon ağaç dikme kampanyamızın erken başarısı 
beni hem gururlandırdı hem de inancınıza saygımı 
artırdı. İster Japonya’daki tsunami felaketine veya 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fırtınalarla harap 
olmuş topraklara ağaç dikmek olsun isterse de 
dünyamızın Afrika’daki veya Güney Asya’daki 
kritik ormanların yeniden ağaçlandırması olsun, 
dünya Lionlarını bir araya getirmeyi başardık. Bu 
etkinlikler hem eğlenceli hem de geri dönüşü tatmin 
edicidir. Kulüpleri bir arada tutar, bizlere ve hizmet 
götürdüğümüz toplumların yüzlerine tebessüm 
getirir. Ekim ayı dahil birlikte 60 dan fazla ülkede 4.2 
milyondan fazla ağaç diktik. Muhteşem değil mi?

Bazı Lionlar yeni bir hedef belirleyecek miyim diye 
soruyorlar. Kibarca “Hayır” diyorum çünkü biliyorum 
hedefler her birimizin yüreğindedir. Ne kadar 
ilerleyeceğimize ve kaç tane ağaç dikeceğimize Lionlar 
karar verir. Bir tane de dikseniz her ağaç değerlidir. Her 
üye de önemlidir.

Gördüğünüz gibi ağaç dikmek çevre için önemli 
ve küresel orman kaybını da önleyicidir. Benim 
içinse birliğin geleceğe alan taahhüdünün kuvvetli 

İnanıyor musunuz?
Çeviren: Çağatay Tiritoğlu, PDG

göstergesidir ve arkadaşları, aileleri ve diğerlerini 
aramıza davet etmemizin gerekçesidir.

Bu seneki “Benim Kulübüm, Benim Ailem” yaklaşımına 
destek veren Lionlarla da gurur duyuyorum. Bu sene, 
Ekim ayı dahil 12.000 den fazla net kazançla kuvvetli 
bir üye artışı yaşıyoruz. Fakat yeni üyeleri davet etmek 
kolaydır, onlara aileden biri gibi davranmak ve anlamlı 
hizmet aktivitelerine dahil etmek kalıcı olmalarını 
sağlar.

Sevgili Lion dostlarım, beş ayda gerçekleştirdiklerimizle, 
“Ben İnanıyorum”un “Biz İnanıyoruz”a dönüştüğünü 
söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu sizin ve 
yapacaklarımıza olan inancınızın sonucudur. İnancınız, 
daha önemlisi faaliyetleriniz, Uluslararası Başkanınız 
olarak bana en büyük hediyenizdir.

Bu özel sayıyı tüm Lionlara tatil hediyesi olarak kabul 
edin. Kıssadan hisse, kesinlikle Lionlar toplumlarımıza 
kıymetli birer hediyedir. Muhteşem hizmet 
misyonumuza inancınızla birlikte, ailenin ışıldayan sıcak 
yüzü hane halkınızın ve Lions Kulübünüzün parçası 
olsun.

İnanıyor musunuz?, Wing-Kun Tam 3

Cumhuriyet'in 88. Yaşı Kutlandı... 4 

Ata'mızı Andık... 6

Alzheimer için Farkındalık 8

Maastricht’ten Köprüler, Zeynep Kocasinan 12

Preforumitoloji, Leo Emre Aksoy 16

Öğretmenler Günü Üzerine, Kemal Özdemir 20

Türkiye Sağlık Turizminde Lider Olma Yolunda, Arzu Özsoy, MSc. 24

Adana Büyüksaat Lions Kulübü Her Zaman Aktif 26

Az Görenler Rehabilitasyon Merkezi Açıldı, K. Bora Yılmazyiğit 30

Türkiye'den Almanya'ya Göçün 50. Yılında Beyin Göçü Sürüyor, Binnur Akay 36

Hayat Kurtarın, İkinci Şans..., Vanessa N. Glavinskas 40

118K'dan Tanıtım Atağı 43
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Van depremi ve Şehit haberlerinin 
alındığı günlerdeki acımız, 
Cumhuriyetimize sahip çıkmanın 
verdiği gururla biraz olsun 
hafifledi... 

29 Ekim kutlamaları Lions’un 
yer aldığı tüm illerde coşkuyla 
gerçekleştirildi. İstanbul’da 
gelenekselleşen ‘Bağdat Caddesi 
Yürüyüşü’ artık vatandaşların da 
katıldığı bir kutlama etkinliğine 
dönüştü. İstanbul 118Y Yönetim 
Çevresinin önderliğinde yapılan 
yürüyüşe bu yıl Lion ve Leo’ların 
yanısıra vatandaşlardan da katılım 
büyük idi. 

İstanbul Lion’ları Genel 
Yönetmenlerinin önderliğinde 
Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak 
Aziz Önderimiz Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Şehitlerini andılar. Ayrıca 118Y Lion’ları da 
Kadıköy Atatürk Anıtı'na çelenk koydular.

118-Y Yönetim çevremiz ayrıca bir de 29 Ekim 
Balosu düzenledi. Cumhuriyetin görkemine 
yakışır bir katılım ve coşkuyla gerçekleşen 
baloda Cumhuriyet'e bağlılığımızı bir kez daha 
yineleme fırsatı bulduk.

MD118 Konseyimiz de ülkemizde yayınlanan 
Ulusal Gazetelere verdiği ilan ile tüm ülkemize 
Lions’un düşüncelerini aktardı. 

Cumhuriyet'in
88. Yaşı Kutlandı...
Türk Lions’u her zaman olduğu gibi bu yıl da 
en ön safta yer alarak Cumhuriyetimizi kutladı. 

Terörün ve depremin yarattığı acılar,
yılgınlık ve gözyaşları,

Ata’mızın hedeflediği çağdaş uygarlık yolunda,

Cumhuriyetimizin
88. yılında,

inadına umuda dönüşmelidir.

Büyük Önder Atatürk’ün en büyük eserim dediği
“CUMHURİYET” BAYRAMIMIZ

kutlu olsun.

Türkiye Lions Kulüpleri
Konfederasyonu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SEKSENSEKİZİNCİ YILI
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere 
Anıtkabir’deydik. 

12 Kasım 2011 günü saat 14.00'te, Konsey Başkanımız 
Sayın Yaşar Ateşoğlu olmak üzere, MD bazında tüm 
değerli Genel Yönetmenlerimiz ile birlikte 1000'e 
yakın Lion ve Lion dostu’nun katıldığı görkemli bir 
Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdik. Ata’mıza saygımızı 
ve bağlılığımızı ifade ettik. Konsey Başkanımız ‘Türk 
Lions’u’ yazan çelengimizi mozoleye koydu. Atamıza ve 
tüm şehitlerimize saygı duruşunda bulunduk, onlar için 
dua ettik. Misak-ı Milli kulesinde Konsey Başkanımız 
Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerimizi yazdı ve 
bağlılığımızı sundu. 

Aşağıda Konsey Başkanımızın Anıtkabir defterine 
yazdığı yazıyı bulacaksınız.

Ata’mızı Andık...

Atatürk'ü anmaktan öte anlamak; Tüm çözümsüz, çaresiz 
durumlarımızda bile Atatürk gibi düşünmek ve çözüm üretmek temel 

görevimizdir...

 
 
 
Büyük Atatürk, 
 
Türkiye’nin dört yanından gelen Lionlar ve Leolar huzurunuzdayız. 
 
En büyük eserim dediğiniz Cumhuriyet, gerçekleştirdiğiniz olağanüstü 
devrimler, özgürlük, bağımsızlık ve ulusumuzun güvenliği vazgeçilmez 
değerlerimizdir.  
 
Tüm dünyaya örnek olmuş yaşam ve eserleriniz, çağdaş devrimlere ışık 
tutmuş fikirleriniz günümüzde de önümüzü aydınlatıyor, bizlere yol 
gösteriyor. 
 
Gösterdiğiniz yolda; akıl ve bilimin rehberliğinde ilerlemek, eserlerinize 
sahip çıkmak ve korumak, çağdaş uygarlık düzeyini aşmak, sizi 
anmaktan öte anlamaya çalışmak; tüm çözümsüz, çaresiz durumlarda bir 
de “Atatürk gibi düşünmek ve çözüm üretmek” temel görevimizdir. 
 

Saygılarımızla, 
 

Türkiye Lions Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı 
Yaşar Ateşoğlu 

 
 

Federasyon Başkanları 
 

118 T                                 118 U                                   118 R 
Nuray Marcak                      Hüsamettin Ocak                       Ahmet Aşır  
 
 

118 K                                 118 E                                   118 Y 
Neş’e Yıldırım                 Sebahat Ural Yıldırım                   Leman Taşkın 
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Alzheimer için 
Farkındalık

2011-2012 Hizmet Dönemi 
başlar başlamaz, MD118’in 
dönem ana programı olan 
ve Genel Yönetmenimiz Sayın 
Hüsamettin Ocak’ın da çok büyük önem 
verdiği “Toplumda Alzheimer Hastalığının 
Farkındalığının Yaratılması” ile ilgili çalışmalar 
başlatılmıştır...

İlk Alzheimer aktivitesi 5 Temmuz 2011’de 
Ortadoğu Lions Kulübünün konuk konuşmacı 
olarak davet ettiği Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül 
Hablemitoğlu’nun “Pandoranın Kutusundan 
Alzheimer Çıkarsa” başlıklı sunumu oldu. 

18 Eylül 2011 Pazar günü Çukurova Lions 
Kulübü ve Acıbadem Adana Hastanesi 
işbirliğiyle “Alzheimer Farkındalık Yürüyüşü” 
adı altında, insanlarımızın dikkatini çekmek 
amacıyla Büyükşehir Belediyesi Bandosu 
eşliğinde bir etkinlik düzenlendi. Aynı anda 
M1 Tepe Alışveriş Merkezinde ve Optimum 
Alışveriş Merkezinde de bilgi broşürleri 
dağıtıldı. Bu yürüyüşün amacı topluma 
karşılıksız hizmet olan Lions kulüplerinin, 
Acıbadem Adana Hastanesi işbirliği ile 

Lions Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Standa 
gelen ziyaretçilere Türkiye Alzheimer Derneği 
işbirliği ile hazırlanan binlerce bilgi broşürü 
dağıtımının yanı sıra ‘Sakın Unutma’ sloganını 
simgeleyen işaret parmaklarına kurdele 
bağlandı, yakalara ‘Anılar Unutulmasın’ sticker’ı 
yapıştırıldı, standda ayrıca Lions'u tanıtan 
broşürler de Lions hakkında bilgi sahibi olmak 
isteyen kişilere verildi. 

Çukurova Lions Kulübü önderliğinde 28 Eylül 
2011 17:00'de Acıbadem Adana Hastanesinde 
aile hekimlerine Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aynur Özge (Türk Alzheimer Derneği) 
tarafından ‘Birinci Basamakta Alzheimer 
Hastalığı - Bilinenler ve Bilinmesi Gerekenler‘ 
başlıklı konferans verilmiştir ve katılımcılara 
sertifika takdim edilmiştir.

2011-12 döneminin MD ana projesi olan 
Alzheimer için toplumda farkındalığın 
artırılmasına yönelik olarak, 30 Eylül 2011 
günü, Ankara Kulüplerinin çabaları ile Ali 
Poyrazoğlu Tiyatrosu ‘Beni Unutma’ adlı 
oyunu sergilemiştir. Ankara Anadolu Gösteri 

toplumsal bir sorumluluğu daha yerine getirme 
çabasında, biraz olsun bu konuya dikkat çekmekti. 

Neden olduğu bellek kaybı ile insanların sosyal 
yaşantısını, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu 
hastalığın erken dönemde teşhisi büyük önem taşıyor. 
Bu nedenle Acıbadem Adana Hastanesi işbirliği ile 
'Seni Unutmak Mümkün Mü? Alzheimer' sloganıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte, Konsey Başkanımız Yaşar 
Ateşoğlu, 118U Genel Yönetmenimiz Hüsamettin 
Ocak, Mersin Alzheimer Derneği Başkanı Selami Gedik 
ile Lion üye ve ailelerimiz bizleri yalnız bırakmadı. 
Halkımızdan gelen olumlu geri bildirimler, etkinliğin 
amacına ulaştığının bir göstergesiydi. Halkımızın 
bu konuda ne yapacağını ve nereye başvurması 
gerektiğini bilmediği fark edildi. 

Mersin/Çamlıbel Lions Kulübü 21 Eylül “Dünya 
Alzheimer Günü” münasebetiyle slayt sunumu 
düzenledi.

20 Eylül 2011 saat 13.30-14.00 arasında TRT Radyo 
1’de 118-U Genel Yönetmenimiz Hüsamettin Ocak, 
Alzheimer Komitesi Başkanı Prof. Dr. Şafak Güçer 

ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Esen Saka Topçuoğlu’nun katıldığı 
söyleşide Lions’un Alzheimer hastalığına 
yönelik etkinlikleri ve Alzheimer 
hastalığına ait bilgiler verildi. 

 25 Eylül 2011 Pazar günü 10.00-22.00 
saatleri arasında 365, Armada ve CEPA 
Alışveriş Merkezlerinde stand açarak 
bilgilendirici broşürlerin verilmesi, çarpıcı 
sloganlar taşıyan döviz ve posterlerin 
sergilenmesi aktivitesi Ankara’daki 25 

Merkezi'nde yapılan etkinliğe 2000 civarında katılım 
sağlanmıştır. Aktivitenin amacına ulaştığı katılımın 
büyüklüğünden anlaşılmaktadır. 

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü nedeniyle 4. Kesim 
9. ve 10. Bölge kulüplerinin aktivitesi olarak Mersin 
Forum Alışveriş Merkezi'nde büyük bir stand açılmıştır. 
Stantta Lions' un tanıtımı, Alzheimer hastalığının 
tanıtımı ve hem Alzheimer hem de Lions tanıtım 
broşürleri dağıtılarak, Alzheimer ile ilgili olarak 
parmaklara "Beni Unutma" iplikleri bağlanmış, topluma 
üyeler tarafından evlerinde yapılan börek, pasta 
ve meşrubatlar dağıtılmıştır. Geçmiş Dönem Genel 
Yönetmenlerimiz Sayın Erhan Oyguç ve Sayın Nedret 
Yılmaz’ın desteklediği aktiviteye; Mersin, Mersin 
Pozcu, Mersin Çamlıbel, Mersin Tarsus Anıt, Mersin 
Pirireis, Mersin Akdeniz, Mersin Mezitli ve Mersin 
Tarsus Kleopatra Lions Kulüplerinin Başkan ve Üyeleri 
katılmışlardır.
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Beyaz Baston
Gönül Doğanöz  
118U 13. Bölge Başkanı

13 Ekim "Dünya Göz Nuru Günü" etkinlikleri 
çerçevesinde, 118U Yönetim Çevresi 5.Kesim, 13.Bölge 
Kulüpleri; Ayvalı, Barış, Yenimahalle, Yüzüncüyıl 
Lions Kulüpleri ile 12. Bölge Kulüplerinden Mogan 
Lions kulübünün katılımıyla birlikte gerçekleştirilen 
ve 14 Ekim günü, Türkiye Körler Vakfı'nı ziyaretiyle 
birlikte, Vakıf Başkanı Sn. Şükrü Yurdakan'a yanlarında 
getirdikleri beyaz bastonları teslim etmişlerdir. Ayrıca, 
Numune hastanesi Göz Doktorlarından Uzman Doktor 
Turan Kayık “Körlük Nedenleri, Glokom ve Diyabet” 
konularında katılımcılara bilgilendirmiş ve sorularını 
cevaplamıştır.

Kapsamlı Sağlık Taraması
Cafer Gül 
2011-12 Dönem Başkanı

Ankara Hisar Lions Kulübü, İnönü İlköğretim Okulu'nda 
gerçekleştirdiği sağlık aktivitesi kapsamında okula 
yeni başlayan öğrencileri sağlık taramasından geçirdi. 
Prof. Dr. Hikmet Pekcan ve Dr. Ersin Aslantürk ile 
dört pratisyen hekim ve sağlık görevlilerinin katıldığı 
tarama kapsamında öğrencilerin kalp, göz, KBB, diş 
ve akciğer muayeneleri yapıldı. Taramadan sonra okul 
bahçesindeki acil yardım ambulansı tanıtıldı. Aktivite 
kapsamında öğrencilere diş bakım seti ve kırtasiye 
malzemeleri armağan edildi. Aktivite yazılı basında da 
yer aldı.

Ankara Kavaklıdere
Lions Kulübü Durmuyor
Kemal Özdemir 
2011-12 Dönem Başkanı

Kulübümüz, 10 Ekim 2011 günü Seyranbağları İlköğretim 
Okulu'nu ziyaret ederek ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye 
kaban, ayakkabı, çanta, çamaşır ve kırtasiye yardımı 
yapmıştır. 

15 Ekim 2011 tarihinde Lösev köyü ziyaret edilerek, 
Lösev'in görevlilerinden Lösev ile ilgili bilgiler alındı 
ve ihtiyaçlar tespit edildi. Kurban bayramında bazı 
üyelerimiz kurbanlarını buraya bağışladı. 

Sergi

118 E Yönetim Çevresi, Öğretmenler Günü kutlamaları 
haftasında ressam öğretmenlerimiz ve Lion’ların 
eserlerinden oluşan bir resim sergisi düzenledi. Sergi 
büyük ilgi gördü...

Adana Beşocak Lions
Her Zaman Aktif...
Tijen Şar  
2011-12 Dönem Başkanı

118U Yönetim Çevresinin köklü kulüplerinden Adana 
Beşocak Lions Kulübümüz bu döneme de hızlı 
girdi. Kulübümüzün ilk dört ayda gerçekleştirdiği 
aktivitelerden bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.

Ramazan ayında şehit ailelerine yardım paketleri 
hazırlanarak ulaştırıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Adana 
Huzurevindeki emekli öğretmenlerimize bir yemek 
verildi. Yemekte öğretmenlerimize çeşitli armağanlar 
sunuldu. Çok eğlenceli geçen yemekte neşe dolu anlar 
yaşandı. Bir kısmı yatılı olmak üzere, 100 öğrenci kapasiteli 

olan Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler İlköğretim 
Okulu'nun bahçesine iki adet çeşme yaptırılmıştır. Aynı 
zamanda okulun anasınıfının da tefrişi yapılmıştır. Okula 
desteğimiz ileriki dönemlerde de devam edecektir.

Adana Lions Kulübü’nün Geçmiş Dönem Başkanlarından 
Halit Tıltay kulübümüzde “Mevlana ve Sevgi” konulu bir 
söyleşiye katılmıştır.

Ülkemizi acılara boğan Van depreminde zarar gören 
depremzedelere yardım etmek amacıyla Adana 
Çukurova Belediyesinin organize ettiği yardım toplama 
kampanyasına kulübümüz de katılmıştır.
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Maastricht’ten Köprüler: 
Lions 57. Avrupa Forumu 
ve Lions Liderlik Eğitimi

57. Lions Avrupa Forumu bu yıl 13-15 Ekim 
2011 tarihlerinde Hollanda’nın Maastricht 
şehrinde gerçekleştirildi. Maastricht’teki 
Avrupa Forumu’nun teması “Building Bridges 
– Köprüler İnşa Etmek” idi. Forum Başkanlığını 
Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörlerinden 
Sn. Dr. Ton Soeters üstlendi. Uluslararası 

Zeynep Kocasinan, 
118-R Yönetim Çevresi GLT Takımı Üyesi ve Uluslararası 

Anlayış, İkizleşme ve İşbirliği Komite Başkanı

Başkanımız Sn. Wing-Kun Tam’ın da hazır bulunduğu 
Forum’da Avrupa’nın farklı köşelerinden 1226 Lion bir 
araya geldi.

Türk Lion’ları Forum’a 2011-2012 Dönemi Konsey 
Başkanımız Sn. Yaşar Ateşoğlu’nun başkanlığında 
kalabalık bir heyetle katıldılar. Ayrıca, 118-T Yönetim 

Çevresi Genel Yönetmeni Sn. Nuray Marçak, 
118-U Genel Yönetmeni Sn. Hüsamettin 
Ocak, 118-R Genel Yönetmeni Sn. 
Ahmet Aşır, 118-K Genel Yönetmeni Sn. 
Neş’e Yıldırım, 118-E Genel Yönetmeni 
Sn. Sebahat Ural Yıldırım ve 118-Y 
Genel Yönetmeni Sn. Leman Taşkın’da 
Maastricht’teydiler.

Forumun açılış töreni’ndeki bayrak 
seremonisi sırasında Türk Bayrağı 
ekrana yansıtıldığında kopan alkış en 
büyük katılımı sağlayan ülkelerden biri 
olduğumuzu gösteriyordu. Tüm Forum 
boyunca konuşma şansını bulduğum 

Avrupalı Lion’lar Türklerin büyük 
bir grup olarak geldiğinin farkında 
olduklarını belirttiler.

Avrupa Forumu’nun bu yıl ki teması 
“Building Bridges – Köprüler İnşa Etmek / 
Köprüler Kurmak” idi. Forum boyunca süren 
oturumlarda bu ana tema çerçevesinde birçok 
konu ele alındı. Kuşaklar arasında Köprüler 
Kurmak, Lions Quest, Lion’lar ve İşitme Engeli, 
Müzik Yarışmaları, Kadınlar ve Lions, Özel 

Olimpiyatlar, LCIF Seminerleri, Kültürel Köprüler 
ile Entegrasyon, 21. Yüzyılın Genç Elçileri 
Yarışması paralel olarak yürütülen onlarca 
oturumdan bazılarının başlıkları.

Forumu en etkileyici konuşmalarından bir 
tanesi açılış oturumunun konuk konuşmacısı 
engelli tenisçi Hollandalı Esther Vergeer’e 
aitti. 8 yaşından beri engelli olan ve tekerlekli 
sandalyeye bağlı olarak yaşayan bu ünlü 
tenisçi, 2000 yılından beri yarıştığı tekerlekli 
sandalye kategorisinde dünyanın 1 numaralı 
tenisçisi unvanını koruyor. Yaşamın bize 

sunduğu şartlar ne olursa olsun, her şartta başarı 
elde edebileceğimizi, fark yaratabileceğimiz bir alan 
olduğunu hem yaşamı hem de etkileyici konuşması ile 
aktarmayı başardı Esther Vergeer. 

Dünya Başkanımız Sn. Wing-Kun Tam’ın internette 
videolarını seyretmiştim. Vizyonunu ve misyonunu 
paylaştığı görüntüler bana hep çok samimi ve yürekten 
gelmişti. Kendisini Maastricht’te hem kapanış hem 
de açılış oturumunda dinleme şansına kavuştuk. 
Samimi, Lions’a yürekten inanan, Lion’ların gücüne, her 
birimizin teker teker fark yaratabileceğimize inanan ve 
bu inancını paylaşan bir kişi. O nedenle “İnanıyorum -  
I Believe” olarak seçtiği dönem temasını onun 
ağzından duymak dönem hedeflerini daha bir gerçek 
kılıyordu. Gönül verdiklerini paylaşanların hissettirdiği 
bir sıcaklık vardı Uluslararası Başkanımızda.

Avrupa Forumu’ndaki oturumlarda bu yıl LCIF Başkanı 
olan Geçen Dönem Uluslararası Başkanı Sn. Sid L. 
Scruggs III ve Başkan 1. Yardımcısı Sn. Wayne A. 
Madden’de farklı oturumlara katıldılar. Başkan 1. 
Yardımcısı, Avrupa’da Lions’un durumunun ele alındığı 
bir oturumun sonunda söz alarak hepimizin Lions’un 
yürüyen tanıtım reklam panosu olduğumuzu hatırlattı 
ve “Bizim işimiz hizmet etmek” dedi. Bu oturumda 
ele alınan bir konu da, yine tüm Forum boyunca 
ele alınan sosyal medyanın, blogların, Facebook ve 
Twitter gibi paylaşım sitelerinin Lions’un tanıtımı ve 
Lion’ların birbirleri ile irtibatları için kullanılmasıydı. 
Ayrıca internet ve teknolojiyi kullanan yeni nesil ve 
genç Lion’lar ile eski Lion’ların iletişimleri konusu da 
ele alındı. Wayne Madden konuşması sonrası Lion’ları 
kendisi ile Facebook’tan arkadaş olmaya davet etti. O 
akşam Maastricht’teki otelime döndüğümde yaptığım 
ilk şeylerden biri Başkan 1. Yardımcımıza Facebook’tan 
arkadaşlık teklif etmek oldu.
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2010 yılında Bodrum’da yapılan Lions Akdeniz 
Konferansı’na katıldığım zaman dünyanın 
farklı köşelerinden Lionlar ile ilk defa buluşma 
şansı bulmuştum. Avrupa Forumu’na katılmak 
bana ait olduğumuz büyük aileyi biraz daha 
yakından tanıma imkânı verdi. 

Bu yıl Avrupa Forumu’nda bizi temsil eden bir 
Türk genci vardı. İşitme engelli bir Türk genci, 
Muratcan Dağıdır. 4 yıldır yapılmakta olan 21. 
Yüzyılın Genç Elçileri Yarışması'nda, “Young 
Ambassador Competition”da, bu yıl MD118’i 
temsil etmek üzere oradaydı. Bu gencimiz 
Avrupa’dan yarışmaya katılan altı gençten 
biriydi. Sevgili Muratcan ilk üçe giremedi ancak 
yaptığı sunum ile Geçen Dönem Uluslararası 
Başkanı Sid L. Scruggs’ı etkiledi. Scruggs 
Muratcan Kardeşimizin engelliler ile yaptığı 
çalışmalara destek olmak için LCIF olarak 
katkı koyacaklarını açıkladılar. Muratcan’ın 
yarışmaya katılmasında büyük emeği olan 
Komite Başkanı Sn. Meral Silahtaroğlu’nu da 
kutlamak gerekiyor. Bu yarışma 
için iki yıldır yaptığı çalışmalar 
ile ülkemizin adının Forum 
sırasında çokça duyulmasını 
sağladı. Bu yarışma ile ilgili bilgi 
paylaşım oturumlarında Türk 
Lions Heyetinden birçok Genel 
Yönetmenimiz ve Geçmiş Dönem 
Genel Yönetmenlerimiz vardı. 
İleriki yıllarda Türkiye’nin bu 
yarışmada hep temsil edilmesini 
diledi gönlüm.

Bu yıl Avrupa Forumu’nun 
hemen bitiminde başlayan bir 

eğitim vardı Maastricht’te. Lions Liderlik 
Enstitüsü Eğitimi. Bu eğitimler genelde 
Avrupa Forumlardan önce yapılırmış ama 
bu yıl bu eğitim, Senior Lions Leadership 
Institute, Maastricht’te 17-20 Ekim 2011 
tarihleri arasında yapıldı.

Bu eğitime Türkiye’den altı Lion katıldı. 
Eğitim iki İngilizce ve bir Fransızca 
sınıfında verildi. Fransızca sınıfındaki 
temsilcimiz 118-E Yönetim Çevresinden 
Melkon Nevşehirli’ydi. İngilizce sınıflarında 
ise 118-E Yönetim Çevresinden Birsen 
Levi, 118-Y Yönetim Çevresinden Nursel 
Uluçam, Jülide Sellaki ve Hülya Arıkök’dü. 

118-R Yönetim Çevremizden de ben 
eğitime katıldım. 

2011 yılının Ocak ayında Şile’de Lions Eğitmen 
Eğitimine katılmıştım. Doğrusu Türkiye’de Şile’de 
katıldığım eğitimin gerçekten çok başarılı bir eğitim 
olduğunu Maastricht’teki eğitime katılınca tekrar 
gördüm. Türkiye’deki Lions Eğitmenlerimize başarılı 
ve özverili çalışmaları için tekrar teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Maastricht’teki bu eğitim yoğun bilgi paylaşımını 
içeriyordu ama paylaşımdan çok öte bir şeyler de 
vardı. Eğitmenler Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
Geçmiş ve Geçen Dönem Uluslararası Direktörleri ve 
Geçmiş Dönem Genel Yönetmenleriydi. Eğitime katılan 
öğrenciler yirmiden fazla ülkeden gelen Lion’lardı. 
Çoğu Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcılarıydı. Genel 
Yönetmenliğe hazırlanmak adına buraya gelen Lion’ları 
görmek benim için etkileyiciydi. Lions’un dünyada 
yarattığı farka, Lion olmanın önemine inanan, yıllarca 

aktif bir Lion olarak hizmet etmiş 
insanları görmek Lion olmaya 
duyduğum bağlılığı tahmin 
ettiğimin üzerinde arttırdı..

Dört gün süren eğitim boyunca bir 
kardeşlik hissi hâkimdi. Hepimizin 
eğitim öncesinde belirlenen beşer 
kişilik bir proje grubu vardı ama 
her fırsatta grupları ve sınıfları 
karıştırarak bizlerin daha çok Lion 
ile tanışmasını sağladılar. Aynı 
hizmet etme inancından mıdır 
bilmem ama tüm yaş, din, dil, 
ırk farklılıklarımıza rağmen ne 
kadar iyi anlaştığımızı görmek 
kuvvet vericiydi. Ukrayna’dan, 
Estonya’dan, Makedonya’dan, Portekiz’den, 
Finlandiya’dan, Bulgaristan’dan, yakından 
tanıdığım ve tanımadığım bir çok ülkeden 
Lionlar vardı.

Eğitimde iki de Yunanlı Lion vardı. Tesadüf o 
ki bir tanesi bir ay kadar önce İstanbul’a yeni 
taşınmış. Lion Panagiotis Magkafas ile dost 
olma şansım oldu ve eğitimden döndükten 
dört beş gün sonra İstanbul’da, eğitimdeki Türk 
sınıf arkadaşlarımdan Üsküdar Lions Kulübü 
Başkanı Sn. Nursel Uluçam’ın Kulübünün 
Genel Yönetmen Ziyareti’ne katıldım. Beni 
Kozyatağı’daki toplantıya arabası ile Yunanlı 
Lion Dostum Panagiotis götürdü. Lions 
hizmet ederek dünyanın farklı köşelerinde 
aynı değerleri paylaşan insanları bir araya 
getirmeye devam ediyor.

Uluslararası Başkanımız Wing-Kun Tam beraberce 
dünyayı tahmin edebileceğimizin ötesinde değiştirme 
gücümüz olduğunu hatırlamamızı, buna inancını 
bilmemizi istiyor. İnanmamızı, inancımız ile imkânsız 
görünenleri başarabileceğimizi. Avrupa Forumu ile 
yaşadığım Lions deneyimi benim inancımı arttırıyor.

Maastricht’ten döndükten iki gün sonra 23 Ekim 
Pazar günü Türkiye bu defa Van’da yaşanan deprem 
ile sarsıldı. Nasıl olduğumu merak eden yabancı Lion 
dostlarımın sesleri kadar LCIF’in acil yardım fonunu 
depremin yaralarını sarmaya başlamak için harekete 
geçirdiğini görmekte kuvvet veriyordu. Büyük bir 
aileyiz ve Lions 57. Avrupa Forumu ve Lions Liderlik 
Enstitüsü Eğitimi benim için bu aileye ait olduğumu 
hissetmemi sağlayan farklı bir dönüm noktası. Tüm 
Lionların yaşamasını arzu ettiğim bir deneyim.

Önümüzdeki Mart ayında Yunanistan’da yapılması 
planlanan Akdeniz Konferansı ve Haziran ayında 

Busan’da yapılacak Uluslararası 
Konvansiyon’da bu birlik hissi yaşama 
şansımız var. Gelecek yıl Brüksel’de 
yapılacak olan Avrupa Forumu, iki 
yıl sonra, Türkiye’de Lions’un 50. 
Yılını kutlayacağımız 2013 yılında, 
İstanbul’da yapılacak. İstanbul’daki 
Avrupa Forumu’nun teması ne olacak 
henüz bilmiyorum ama yepyeni 
köprülerin kurulması için sınırsız 
fırsatlar yaratacağı kesin. Kıtaları 
birleştiren bu güzel şehrin yüreklerde 
ve hizmette inşa edeceği köprüler için 
gelin hep beraber çalışalım.
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Preforumitoloji
Leo Emre Aksoy 
118-Y Leo Yönetim Çevresi Başkanı 

2011-2012 çalışma döneminin 118-Y Leo 
Yönetim Çevresi açısından en heyecan verici 
yanı, bir çoğunuzun bildiği üzere 22. Ulusal 
Leo Preforumunun yönetim çevremiz ev 
sahipliğinde gerçekleşecek olması idi... 

Bir dönem evvelden çalışmalarına başladığımız 
ve bir önceki Ulusal Leo forumu olan Marmaris 
forumunda tanıtımını yaptığımız, forumumuzun 
Kıbrıs’ta gerçekleşeceği açıklanınca hem Leo 
kardeşlerimiz, hem de Lion büyüklerimiz 
bunu büyük bir memnuniyet ve heyecanla 

karşıladılar. 

Nisan ayında 
tanıtımı yapılan 
ve programı 
açıklanan 
forumumuz 
hakkında, artık 
bundan sonra 
esas zahmetli 
dönem başlamış 
oldu. Forum 
komitesindeki 
arkadaşlarım 
detayları 
planlamak 
için yoğun 
bir tempoda 

beklemek kalmıştı. Zira misafirlerimiz bir 
Leo forumunda şimdiye kadar görülmemiş 
sayıda Lion büyüklerimiz de olacaktı. U ve 
Y yönetim çevrelerimizden dönem Genel 
Yönetmenlerimiz, yönetim çevremizden geçen 
ve geçmiş dönem genel yönetmenlerimiz 
ayrıca Konsey Başkanımız da bizimle beraber 
olacaklardı. Sonrası ise ancak yaşayanların 
anlatabileceği ve tarifi mümkün olmayan bir 
rüya idi hepimiz için. 

Organizasyonumuzun ilk 
günü olan cuma günü, 
dönem başından beri 
hazırlıkları yapılan ve 
heyecanını hep beraber 
yaşayabilmemiz için 
programımız dahilinde 
gerçekleştirilmesi planlanan 
Kıbrıs’daki iki yeni Leo 
kulübünün kuruluş gecesine 
hep birlikte tanık olduk. 
Lefkoşa Lider ve Girne 
Yeşilada Leo kulüplerimizin 
aramıza katılması ve onların 
bu özel gecesini hep birlikte 
yaşayabilmek çok keyifli 
oldu. 

Cumartesi sabahı ise 400 

çalışmaya başladılar. Ve böylelikle Preforumitolojinin 
hikayesi başlamış oldu. 

Artık bütün arkadaşlarımızı bekleyen uykusuz geceler, 
binlerce kere planlanması ve kontrol edilmesi gereken 
detaylar, her anına kadar düşünülmesi gereken bir 
program ve sadece çok çalışmak gereği idi. Dönem 
başında çalışmalara başlarken, ‘yönetim çevremizdeki 
her Leo arkadaşımız forumun görevlisidir ve taşın 
altına elini sokmalıdır’ dediğimizde arkadaşlarımızdan 
çok şey istediğimizi düşünmüştük. Zaman ilerleyip 
çalışmalar yoğunlaştıkça, “ertesi gün işe gideceğiz 
arkadaşlar artık geç oldu” bahanesinin anlamını 
kaybettiği, görevli arkadaşlarımızın ailelerinden, 
eşlerinden daha çok birbirlerini gördüğü ve gün 
ağarmadan çalışmadan kalkılınca birşeylerin eksik 
kaldığının düşünüldüğü zamanlar boyunca, 118-Y Leo 
Yönetim Çevresinden görevli her bir arkadaşım büyük 
fedakarlıklar yaparak ve zahmetlere girerek sorumluluk 
aldılar. Bütün bu süreçte kızgınlıklar, hayal kırıklıkları, 
umutsuzluğa düşülen zamanlar olduysa da, hep birlikte 
yola devam edebilmek üzere arkadaşlarım birbirlerini 
desteklemekten hiç vazgeçmediler.

Nihayet beklenen gün geldi... 24 Kasım günü 
görevli arkadaşlarımız ile konuklarımız gelmeden 
son hazırlıkları tamamlamak üzere Kıbrıs’a giderken 
hissettiğimiz heyecanı tarif etmek mümkün değil. 25 
Kasım sabahı ise erkenden otele varıp son hazırlıkları 
tamamladığımızda geriye sadece konuklarımızı 

katılımcımız ile açılış toplantımızı gerçekleştirdik. 
Keyifli ve sorunsuz geçen açılış toplantımızda 
organizasyonumuz görkemini kıymetli katılımcılarımız 
ile hep birlikte yaşadık, Leosal açıdan verimli 
bilgilendirmelerin ve sunumların paylaşıldığı, çeşitli 
görevler için adaylıkların açıklandığı toplantımızın 
ardından konuklarımız istirahat ederek, programın 
akışını takip ettiler. 

Cumartesi günü Leo Çoğul Yönetim Çevresi olarak 
aldığımız karar doğrultusunda, preforumlarda da 
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sosyal hizmet aktivitesi gerçekleştirmek 
üzere planladığımız ağaç dikme etkinliğini 
icra etmek üzere, Genel Yönetmenimiz, diğer 
Leo Yönetim Çevresi başkanı arkadaşlarım 
ve katılımcılarımızla birlikte Kuzey Kıbrıslı 
Lion büyüklerimiz daha evvelden hazırlığını 
yaptığı alana giderek hizmet aktivitemizi 
de gerçekleştirdik. Cumartesi akşamı ise 
forumun en keyifli anına sıra geldi. Gala gecesi 
için büyük bir özen ve özveri ile hazırlanan 
konuklarımız ve görevli arkadaşlarımız, 
Preforum komitesi başkanımız Leo Didem 

Yakar olmak üzere tüm Leo 
arkadaşlarımın, emeklerinin 
çok kıymetli olduğunu ve 
güzel olan herşeyin onlar 
sayesinde gerçekleştiğini bir 
kere de buradan belirtmek 
isterim. Destekleri sayesinde 
birçok konuda, hayallerimizin 
gerçeğe dönüştüğü başta 
Genel Yönetmenimiz Sn. Ln. 
Leman Taşkın ve tüm Lion 
büyüklerimize, her türlü 
katkıları ve varlıkları ile 
bizleri onurlandırdıkları için 
tüm arkadaşlarım adına en 
içten teşekkürlerimi sunarım. 

Bunca heyecandan geride 
kalan ise 118-Y Leo Yönetim 
Çevresi olarak, yapmamız 
gerekeni sizlerin takdirleri ile başarılı bir şekilde 

Yakar’ın duygulu konuşması ve ödüllerini 
görevli arkadaşlarımıza ile katılımcılara 
takdiminin ardından sanatçı eşliğinde 
doyasıya eğlendiler. Leoluk mazisi hayli 
derin olan konuklarımızın bir çoğundan, 
“ben senelerdir forumlara katılırım, 
böyle gala gecesi görmedim” iltifatlarını 
duymak arkadaşlarımıza yorgunluklarını 
unutturdu. Mitoloji Konseptli partide 
118U Leo yönetim çevresinden Köroğlu 
Leo Kulübü en iyi kıyafet ödülüne layık 
görüldü.

Pazar sabahı gerçekleşen kapanış toplantısında 
ise Leosal anlamda almamız gereken idari 
kararları almayı ve yapılacak oylamaları, 
dönemimizin geneline yakışır bir birlik, 
beraberlik ve uyum çerçevesinde sonuca 
ulaştırdık. 

Kapanış toplantısının ardından misafirlerimizi 
uğurlarken onların teşekkürlerini ve memnuniyet 
belirten sözlerini duymak bizler için büyük 
bir mutluluk kaynağı oldu. Böyle güzel bir 
organizasyonun gerçekleşmesinde emeği 
geçen başta Preforum başkanı Leo Didem 

yapabildiğimizi bilmek, aramıza 
yeni katılan Leo arkadaşlarımızın 
forum sonunda, “böyle bir 
yönetim çevresinde olmaktan ve 
sizlerle beraber çalışmaktan gurur 
duyuyoruz” demeleri herşeye 
değerdi. 

Sponsorlarımız, isimsiz 
kahramanlarımız ve emeği geçen 
herkes, sizlerin sayesinde herşey 
(bildiğiniz ve duymaya alıştığınız 
tezahüratımızda söylediğimiz gibi) 
çok güzel oldu ! 

Lefkoşa Lider ve 
Girne Yeşilada Leo 
Kulüpleri Kuruldu.
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 ‘’Bana çiçek getirin, 
dünyanın bütün 
çiçeklerini buraya 
getirin! Diyen köy 
öğretmeni kimdir 
diye hep merak 
ederdim. Ceyhun 
Atıf Kansu’nun bu 
muhteşem şiirini 
yıllardır dinler ve 
okur dururdum. Şiir 
ölüm döşeğindeki 
bir köy öğretmenin 
son arzusunu 
anlatıyor. Hep bu 
köy öğretmeninin 
kim olduğunu, 
neden öldüğünü, adı 
sanı neymiş merak 
ederdim. Geçen 
ay öğretmenler 
gününde araştırma 
ihtiyacı duydum ve 
bulduklarımı sizlerle 
paylaşmak istedim.

"Bana çiçek getirin, 
dünyanın bütün 
çiçeklerini buraya 
getirin!" diye hayata 
gözlerini kapayan 

Şefik Sınığ, 1925 yılında Konya-Seydişehir'de 
dünyaya geliyor. Küçük yaşta annesini ve babasını 
kaybeden küçük Şefik, hem yetim. Hem de 
öksüz kalır. Kimsesiz kalınca; o yıllarda Denizli’nin 
Çivril ilçesinde PTT müdürü olan eniştesinin 
yanına gelir. Burada, ilçenin tek ilkokulu olan 30 
Ağustos İlkokulu’nda öğrenime başlar. Öğretmeni 
Osman Gürkan. Çevresindeki; zeki, çalışkan, 
yardıma muhtaç çocuklarla ilgilenir çoğunlukla, 
okula kendisi götürerek, o çocukların öğrenim 
görmelerini sağlardı. Şefik de, bu çocuklardan 
biridir. Ona bir baba şefkati gösterir. Ona sahip 
çıkar. Bir gün Öğretmeni Osman Gürkan, Şefik’i 
Isparta-Gönen köy Enstitüsü’ne götürür ve orada, 
parasız yatılı okumasını sağlar. Şefik Sınığ, Gönen 
Köy Enstitüsü’nü bitirdikten sonra, Afyon-Dinar 

anlatır. Şefik öğretmenin o duygu yüklü son 
sözlerini aktarır. bu acı olayı ve son sözleri 
duyan Ceyhun Atıf Kansu çok duygulanır. Şefik 
öğretmenin anısını, idealistliğini ölümsüzleştirmek 
için "Dünyanın Bütün Çiçekleri" adlı o duygulu, 
anlamlı şiirini kaleme alır. 

Bu şiir, ünlü şair tarafından 1950 yılında kaleme 
alınmıştır, öğretmen Şefik Sınığ, yıllar boyu 
yaşasın diye... Gerçekten de, "Dünyanın Bütün 
Çiçekleri" şiiri, yıllar boyu bir türkü gibi söylenip 
durdu. Daha çağlar boyu söylenip duracak. 
Anadolu’nun her köşesinde bir fısıltı gibi, Şefik 
öğretmen, dünyanın bütün çiçeklerini, köy 
çocuklarını çağıracak. Kaderleri ona benzeyen, 
yalnızlıkta açan, kimsenin bilmediği o köy 
çocuklarına... Onlara son bir ders vermek için... 
Son şarkısını söylemek için... 

Öğretmen Şefik Sınığ, bu şiirle ölümsüzleşmiştir. 
Şefik öğretmenin mezarının Çivril’de olduğunu 
pek fazla kişi bilmiyor. Onu tanıyan, bu gün 
hayatta olan emekli öğretmen arkadaşları 
mezarın yerini bilmektedirler ve anısını ilk günkü 
canlılığı ile içlerinde yaşatmaktadırlar. Bu gün, 
hayatta olan, kendisini tanıyan arkadaşları Osman 
Gürkan’ın oğlu emekli kütüphane öğretmeni 
Turan Gürkan, emekli öğretmenler Rüştü Özen, 
Mehmet Reşit Akaya ve Süleyman Erdem'dir. 
Emekli öğretmen Süleyman Erdem, Şefik 
öğretmenin mezarının Çivril' de olduğu, konusunu 
yeniden gündeme getirir. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne, "mezarın yeniden düzenlenmesi" 
önerisini götürür. Öneri kabul görür ve yapılan 
düzenleme 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne 
yetiştirilir. Mezar taşına şiirin ilk ve son kıtaları 
yazdırılır. 24 Kasım' da mezarının başında kısa 
bir tören yapılır. Emekli öğretmen Rüştü Özen, 
Ceyhun Atıf Kansu’nun oğlu Işık Kansu’ya olayı 
haber verir. Çivril’e davet eder. Ünlü şairin 
oğlu Işık Kansu, yıllardan beri peşinde olduğu, 
araştırdığı olayın birden bire aydınlandığını 
duyunca, oldukça heyecanlanır. Hemen Çivril’e 
gelir ve Şefik Sınığ'ın mezarını ziyaret eder. Onu 
tanıyan emekli öğretmen arkadaşları ve diğer 
kişilerle tanışır, konuşur. Daha sonra, Rüştü Özen 
ile birlikte Dinar'ın köyleri olan Sütlaç ve Bostancı 
köyleri 'ne gider. Amacı; o günlerin tanığı yaşlı 
kişileri bulup konuşmaktır. Amacına ulaşır. O acı 
olayın canlı tanıklarını bulup konuşur. Oradan 
buruk bir acı ile Çivril’e geri döner. Yıllardır 
arayışının mutlu sona ulaşmasında katkısı olan 
Çivril'lilere teşekkür ederek, Ankara’nın yolunu 
tutar. Ankara yollarında babası Ceyhun Atıf 
Kansu’nun "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiirini daha 
bir anlamlı mırıldanır. 

Çivril'de Şefik öğretmenin mezarının bulunduğu 
şehir mezarlığı, yüksekçe bir tepededir. Bu tepe, 
özellikle ilkbahar aylarında renk, renk çiçeklerle 
bezenir. Burada her türlü çiçek boy verir. 

Bu köy öğretmenimizi ve şairimizi de bu vesileyle 
rahmetle anıyoruz. 

ilçesi, Sütlaç Köyü İlkokulu’na öğretmen olarak atanır. 
Burada ilk görevine başlar. Çocukları çok sever, sürekli 
onlarla beraber olur, onlarla top oynardı, sadece bir 
öğretmen değil aynı zamanda bir arkadaş, bir ağabey 
gibiydi onlarla. 

1949 yılı ekim ayında bir gün, görev yaptığı Sütlaç 
Köyü’ne yakın Bostancı Köyü’ne futbol oynamaya 
giderler. Orada, maç esnasında futbol topu patlar. Şefik 
öğretmen ve arkadaşları, topu tamir etmek için okula 
girerler. O zamanlar şimdiki gibi toplar yoktu, meşin 
derinin içine yerleştirilerek şişirilen lastik içli toplar 
vardı, Şefik öğretmen, topu tamir ederken o sırada bir 
deprem veya bir sarsıntı oluyor ve okulun ara duvarı 
üzerlerine çöker. Yalnızca Şefik öğretmen ağır yaralanır o 
yıllarda, ulaşım şartlan hayli zor olduğundan Çivril'e güç 
şartlarda" götürülür doktor Şerif Gürsel, ağır yaralı olan 
Şefik öğretmeni muayene ediyor ve omuriliğinin hayli 
ezilmiş olduğunu görüyor. Çaresiz bir şekilde, Çivril’den 
Sütlaç'a geri götürülüyor ve orada okul odasında yatağına 
yatırılıyor. Hasta yatağının başında, öğretmen arkadaşı 
Mehmet Aydeniz. Köylülerden bir kaç kişi bekliyor ancak, 
durum umutsuzdur. Dünyanın bütün çiçeklerini, köy 
çocuklarını, öğretmenlik mesleğini çok seven idealist 
öğretmen ölmek üzeredir. Sürekli öğrencilerini sayıklar 
bu sayıklaması gün boyunca sürer. Hep, öğrencilerini, 
kaderleri kendisine benzeyen o köy çocuklarını sayıklar. 
Dünyanın bütün çiçeklerini yanına ister. Son sözleri şu 
olur: Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya 
getirin daha sonra, yaşama gözlerini kapar. Zorluklarla 
geçen yaşamı acı bir olayla son bulmuştur. Artık, o çok 
sevdiği köy çocuklarından, okulundan ayrıdır... 

Bu acı olay, 1949 yılında ekim ayının bir perşembe günü 
meydana gelmiştir. Çivril’de de duyulan bu acı olay 
üzerine, bir grup öğretmen arkadaş, bir kamyonla Şefik 
öğretmenin cenazesini Çivril’e getirmek üzere Sütlaç'a 
gider. Giden öğretmenler Süleyman Çavdaroğlu, Hasan 
Başkaya, Ali Dönmez, Rüştü Özen ve Mehmet Reşit 
Akay'dır. Yanlarında, beraber gittikleri öğretmenlerden 
birisinin Çivril'de misafiri olan bir üniversite öğrencisi de 
vardır. O da çok üzülmüş ve duygulanmıştır. 

Şefik öğretmen, arkadaşlarınca Çivril'e getirilir ve şehir 
mezarlığında toprağa verilir. Mezarı’nın başına adı, soyadı, 
doğum ve ölüm tarihleri yazılı bir mezar taşı dikilir. 

Çivril’den öğretmenlerle beraber Sütlaç'a giden üniversite 
öğrencisi bu acı olayı Ceyhun Atıf Kansu’ya, 1949 yılında 

Öğretmenler Günü 
Üzerine
Kemal Özdemir 
Ankara Kavakllıdere Lions Kulübü 2011-2012 Dönem Başkanı

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Bütün çiçekleri getirin buraya, 
Öğrencilerimi getirin, getirin buraya, 
Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer
Bütün köy çocuklarını getirin buraya, 
Son bir ders vereceğim onlara, 
Son şarkımı söyleyeceğim, 
Getirin getirin... ve sonra öleceğim. 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, 
Kaderleri bana benzeyen, 
Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları, 
Geniş ovalarda kaybolur kokuları... 
Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri, 
Hepinizi hepinizi istiyorum, gelin görün beni, 
Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini
Bacımın suladığı fesleğenleri, 
Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, 
Avluların pembe entarili hatmisini, 
Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. 
Aman Isparta güllerini de unutmayın
Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum.
Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. 
Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, 
Ben bir bahçe suluyordum, gönlümden, 
Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden, 
Ne güller fışkırır çilelerimden, 
Kandır, hayattır, emektir, benim güllerim, 
Korkmadım, korkmuyorum ölümden, 
Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. 
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
Baharda Polatlı kırlarında açan, 
Güz geldi mi Kop dağına göçen, 
Yörükler yaylasında Toroslarda eğleşen. 
Muş ovasından, Ağrı eteğinden, 
Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden
Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni, 
Eğin türkülerinin içine gömün beni. 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
En güzellerini saymadım çiçeklerin, 
Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. 
Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, 
Köy okullarında açan, gizli ve sessiz, 
O bakımsız, ama kokusu eşsiz çiçek. 
Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek, 
Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek. 

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
Ben mezarsız yaşamayı diliyorum, 
Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. 
Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın, 
Tarümar olmasın istiyorum, perişan olmasın, 
Beni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım, 
Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim, 
Çiçeklerde açar benim gizli arzularım.

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, 
Okulun duvarı çöktü altında kaldım, 
Ama ben dünya üstündeyim, toprakta, 
Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta, 
Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım, 
Yurdumun çiçeklenmesi için daima, yaşadım, 
Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. 
Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya, 
Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.

Ceyhun Atıf Kansu
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Uluslararası Yarışma 
Sonuçları
Çeviren: Çağatay Tiritoğlu, PDG

Dünya Gençlerarası Müzik Yarışması
1. Ödül (US$10,000) : Daniel Nistico, Avustralya 
2. Ödül (US$7,000) : Lazhar Cherouana, Fransa
3. Ödül (US$3,000) : Aldo Bontá, Şili

Aydınlık Ödülleri

Hizmet Ruhunu En İyi Yansıtan Lion 
Dr. Jesus Rodriguez Pinedo, Jerez Lopez Velarde Lions Kulübü, B 4 YÇ, Meksika

En İyi Açlıkla Mücadele Programı 
İstanbul Bağlarbaşı Lions Kulübü, 118Y YÇ, Türkiye

En İyi Çevre Projesi
Umuarama Lions Kulübü, LD 6 YÇ, Brezilya

En Yaratıcı Gençlik Programı
Garber Lions Kulübü, 3 A YÇ, Oklahoma, ABD

Görme Engellilere Yönelik En İyi Hitmet
Baguio City Host Lions Kulübü, 301C YÇ, Filipinler

Uluslararası Bülten Yarışması — Kulüpler
Birinci Ödül : Baguio City Host Lions, 301C YÇ, Filipinler
Onur Mansiyonu  : Catalao Lions Kulübü, Brezilya
Onur Mansiyonu  : Guelph Royal City Lions Kulübü, Ontario, Kanada
Onur Mansiyonu  : Vancouver Pacific Lions Kulübü, British Columbia, Kanada
Onur Mansiyonu  : Vantaa Pahkinarinne Lions Kulübü, Finlandiya

International Newsletter Bulletin Contest — Yönetim Çevreleri
Birincilik Ödülü : 107L YÇ, Finlandiya
Onur Mansiyonu : 107C YÇ, Finlandiya
Onur Mansiyonu : 300 G2 YÇ, MD 300 Taiwan
Onur Mansiyonu : 308 A1 D YÇ, Singapur
Onur Mansiyonu : 324 E5 YÇ, Hindistan

Uluslararası Pin Yarışması — Kulüpler
Birincilik Ödülü : Caldwell Lions Kulübü, Idaho
Onur Mansiyonu : Greenfield Lions Kulübü, Indiana, ABD

Uluslararası Pin Yarışması – Yönetim Çevreleri
Birincilik Ödülü : 50 YÇ, Hawaii
Onur Mansiyonu : 201 W1 YÇ, Avustralya

Uluslararası Pin Yarışması – Çoğul Yönetim Çevreleri 
Birincilik Ödülü : MD 12 YÇ, Tennessee, ABD
Onur Mansiyonu : MD 11 YÇ, Michigan, ABD

Uluslararası Flama Yarışması — Kulüpler
Birincilik Ödülü : Michigan City Lions Kulübü, 25 A YÇ, Indiana, ABD
Onur Mansiyonu : Ama Lions Kulübü, 334 A YÇ, Japonya

Uluslararası Flama Yarışması — Yönetim Çevreleri
Birincilik Ödülü : 101 A YÇ, İsveç

Uluslararası Web Sitesi Yarışması — Kulüpler
Birincilik Ödülü : Beecroft-Cheltenham Lions Kulübü, Australia
Onur Mansiyonu : Hot Springs Village Evening Lions Kulübü, Arkansas
Onur Mansiyonu : Tri-Village Lions Kulübü, Ohio

Uluslararası Web Sitesi Yarışması — Yönetim Çevreleri
Birincilik Ödülü : District 300 A2, MD 300, Taiwan
Onur Mansiyonu : District 2 S3, Texas
Onur Mansiyonu : District 19 A, Canada 

Uluslararası Web Sitesi Yarışması — Yönetim Çevreleri
Birincilik Ödülü : MD 35 YÇ, Florida, ABD
Onur Mansiyonu : MD 16 YÇ, New Jersey, ABD
Onur Mansiyonu : MD 18 YÇ, Georgia, ABD

Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması
Büyük Ödül  : Tammy Anderson, Riverside Fergus Falls Lions Kulübü, Minnesota, ABD
Kent ve Doğa Peyzajı : Andrej Skrinjar, Novo Mesto Lions Kulübü, Slovenya
Hayvan Yaşamı : J. S. Nathan, Bangalore HSR Lions Kulübü, Hindistan
Bitki Yaşamı : Vera Backstrom, Naches Sunshine Lions Kulübü, Washington, ABD
Meteoroloji Olayları : Naomi Vagg, Hillston Lions Kulübü, Avustralya
Çevre İçin Umut Işığı : Chuen-Ying Chang, Taoyuan Kuang Huei Lions Kulübü, MD 300 Taiwan

Her dönem Uluslararası Konvansiyonda çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda derece alanlara ödülleri verilir. 
Seattle Uluslararası Konvansiyonunda aşağıdaki dallarda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl ülkemizden 118Y 
Yönetim Çevresi İstanbul Bağlarbaşı Lions Kulübü ödül aldı.
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Türkiye Sağlık Turizminde 
Lider Olma Yolunda

Türkiye son dönemde sağlık turizmi 
konusunda büyük adımlar atmış ve tüm 
dünyada ses getiren bir konuma yerleşmiştir. 
Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilgisi ve desteği 
ile Türkiye, uluslararası arenada hak ettiği 
yere kavuşacaktır.

Medikal Turizm özellikle son 10 sene içinde 
globalleşen dünyanın ve dünyadaki çeşitli 
ülkelerin sağlık sistemlerinde oluşan sorunlar 
sebebi ile oluşan ve tüm dünyada en hızlı 
gelişen sektörlerden biridir. 

Ernst&Young ve Deloitte gibi araştırma 
firmalarının açıklamalarına göre 2012’de 
dünyada medikal turizm pazarının yaklaşık 
100 milyar USD olması bekleniyor. 17 milyon 
kişinin kendi ülkelerinin dışında medikal hizmet 
almak için seyahat edeceği tahmin ediliyor. 

Türkiye, özel sağlık hizmetleri konusunda kalite 
ve hizmet standardı JCI onaylı, 46 akredite 
hastanesiyle sağlık turizminde dünyada 

ikinci sırada 
bulunuyor. 

Amerika ve 
Avrupa’da 
eğitim almış 
doktorlarıyla, 
sağlık personeli 
tarafından iyi 
derece ingilizce 
konuşulmasıyla 
sağlık turizmi 
alanında güçlü 
rekabet teşkil 
eden Hindistan, 
Tayland ve 
Singapur 
gibi ülkelere 
rağmen 
Türkiye, din 
ve kültür 

Arzu Özsoy, MSc.
Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Uluslararası İlişkiler Direktörü

benzerliğiyle uçuş mesafesindeki yakınlık nedeniyle 
tercih ediliyor. Avrupa ile benzer standartlarda hizmet 
vermesine rağmen uygun fiyatlandırma sebebiyle 
de, fiyat konusunda en üst sıralara yerleşiyor. İsrail, 
Hindistan ve Singapur gibi ülkelere olan fiyat avantajı 
oldukça ciddi boyutlarda.

Türkiye genelinde 1 milyon sağlık turisti 
beklenmektedir.

Türkiye 46 sağlık kuruluşu ile tüm dünyada en çok JCI 
akredite sağlık kuruluşuna sahip ülkedir. Bu uluslararası 
arenada ülkenin sunduğu sağlık hizmetlerine olan 
güveni artırmaktadır. Bunun yanısıra Asya ve 
Avrupa’nın ortasındaki kesişme noktasında yer alarak 
dünyanın her yerine uçuş bulunabilmesi ve kısa 
uçuş süreleri ile de diğer ülkelere göre tercih edilme 
sebebidir.

Mevcut raporlara ve konu ile ilgili yapılan araştırmalara 
göre, 2011’de Türkiye sağlık turizminde 586.000 
uluslararası hasta alarak ve 3.4 milyar dolar gelir elde 
ederek tüm dünyada 5. sıraya yerleşmiştir. Sektörün 
yıllar içinde büyüyerek 2015’de 1 milyondan fazla 
uluslararası sağlık turistinin gelmesi beklenmektedir. 

Anlaşmalı turizm şirketleri aracılığı ile otel, uçak, 
transfer gerekirse gezi turunun da için de olduğu 
paketler sunularak, THY ve Lufthansa gibi kurumlarla 
olan anlaşmalarla, hasta ve yakınlarına sağlanan 
indirim avantajıyla, hizmetler daha uygun hale 
getirilebiliyor.

Türkiye sağlık turizmi konusunda yükselen bir 
değerdir.

Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi, sağlık turizmine 
yönelik çoklu ve bütünsel yaklaşımları 
ve stratejilerini, katılmakta olduğu ulusal 
ve uluslararası konferans ve fuarlarda 
paylaşmaktadır. Konsey, özellikle her yıl 
düzenlenen Dünya Sağlık Turizmi Kongresi 
(Global Medical Tourism Congress) ve Avrupa 
Sağlık Turizmi Konferansı (European Medical 
Travel Conference) ve diğer uluslararası 
fuarlara Türkiye’den ilgili tüm kurumları 
biraraya getirerek çoklu katılım sağlamakta 
ve Türkiye’nin dünyada kabul gören yeni 
sağlık destinasyonu olması için yoğun 
çalışmalar yapmaktadır. Konsey, bu yurtdışı 
kongre ve fuarlarda diğer kurumlarla yapılan 
işbirliği anlaşmalarıyla birlikte, network ağını 
geliştirerek küresel planlarını uygulamaya 
başlamıştır.

Arap Yarımadası özellikle kardiyoloji, onkoloji 
ve tüp bebek için Türkiye’yi tercih ediyor.

Türkiye, Suriye, Irak, Katar, Ürdün, Lübnan, 
İran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen 
ve Mısır'da hem coğrafi ve dini yakınlık, hem 
de sağlık hizmetlerinin kalitesi nedeniyle tercih 
edilmektedir. 

Türkiye’deki özel hastanelerin özellikle uluslararası 
arenada beyin, kalp ve damar cerrahisi, kanser ve 
tüp bebek konularındaki bilinirliği nedeniyle, Arap 
ülkelerinden gelen hastalar da bu tür vakalarda 
yoğunlaşmaktadır.

Türkiye’nin tüp bebek konusu araştırıldığında, gerek 
dünya standartlarında üst seviyede gebelik yüzdeleri, 
gerek genetik hastalıklardaki özel çalışmalarıyla ön 
plana çıkmaktadır. 

Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi

Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi, 
2005 yılından beri uluslararası sağlık turizmi 
konseptini Türkiye genelinde tanıtarak 141 üye 
kuruluş ve yurtdışındaki network ofisleri ile 
sektörde öncü bir kurumdur.

Konsey, dünyada Medikal Turizmin öncülüğünü 
yapan ve sektörün lokomotifi konumundaki 
ve Amerika merkezli olan Medical Tourism 
Association derneğinin Türkiye’de tek yetkili 
temsilcisidir. 

Konseyin amacı Türkiye’nin dünyadaki en 
önemli medikal turizm destinasyonlarından 
biri hali gelmesini sağlamaktır. Türkiye’nin bu 
konuda bir marka olması için uzun yıllardır 
çalışmalar yapan kişi ve kurumları bir araya 

getirerek bu hedefi gerçekleştirmektir. 

Sağlık Turizmi son yıllarda dünyada 
kendinden çok fazla söz ettiren 
bir sektör. Sağlık Turizmini bazı alt 
başlıklar ile özetleyebiliriz ; Medikal 
Turizm,  Termal Turizm, Wellness ve 
Spa Turizmi.

Konsey bu alt dallardan ağırlıklı olarak 
Medikal Turizm üzerine çalışmalar 
yapmaktadır. 
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Adana Büyüksaat Lions Kulübümüz ilginç 
bir kulüp... Kuruluşundan bugüne kadar çok 
önemli engelleri üyelerinin özveri dolu çaba ve 
çalışmaları ile atlatan kulübümüz halen dimdik 
ayakta. Bu bölümde kulübümüzün 2011-12 
Dönem Başkanı Sayın Ayşe Meltem Baş’ın 
önderliğinde gerçekleştirdiği çalışmalardan 
birkaçını sizlerle paylaşacağız. 

Okullara Kitap yardımı

Adana Büyüksaat Lions Kulübü, Temmuz 
2011’de iki gün boyunca; Kasım Sacide 
İlköğretim Okulu, Zeynep Erdoğdu İlköğretim 
Okulu, Emine Sapmaz İlköğretim Okulu, S.Nihat 
Orla İlköğretim Okulu, Solaklı İlköğretim Okulu 
ve Solaklı Atatürk İlköğretim Okullarına olmak 
üzere toplam kitap ve ansiklopedi temin 
etmiştir. 

Yaşlılara Destek

Adana Büyüksaat Lions Kulübünün 
organizasyonu ile 1 Ekim 2011 ''Dünya 
Yaşlılar Günü'' nedeni ile Adana Acıbadem 
Hastanesinin sponsorluğunda, Adana 
Huzurevleri Hasta ve yakınlarının katılımı 
ile Adana Acıbadem Hastanesinde 
üyemiz Dr. Mehmet Kenci tarafından 
''Geriatri ve Alzheimer'' ile ilgili bir sunum 

gerçekleştirilmiştir. Aktivite Ulusal ve yerel basın ile 
internette yer almıştır. Aynı sunum Kasım 2011 de 
Adana Huzurevi Alzheimer hasta bakıcılarına ve yine 
Kasım ayı içinde Adana Lions Kulüplerine de verilmiştir. 

Eğitime Katkı Panayırı

30 Ekim günü Adana Baro Tesislerinde düzenlenen 
''Eğitime Katkı'' panayırı çok renkli geçti. Adana 
VosWos Club üyelerinin ve başarılı öğrencilerin 
renklendirdiği günde, Palyaçolar, Hediye Çekilişi, 
Tavla Turnuvası, Fal ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
Büyüksaat Lions Kulübü Başkanı A. Meltem Baş, 
burdan elde edilen gelirle eğitime gerçekten ihtiyacı 
olan bir okula üç sınıf birden yaptıracaklarını ve eğitime 
katkılarının devam edeceğini ifade etti. 

Adana Büyüksaat Lions Kulübü 
Her Zaman Aktif

Ortadoğu Durmuyor
Zişan Yağız, 
2011-12 Dönem Başkanı

118U Yönetim Çevresinin en köklü ve aktif 
kulüplerinden Ankara Ortadoğu Lions Kulübü 
her zaman olduğu gibi bu döneme de hızlı 
başladı. Kulübümüzün dönem başından bugüne 
kadar gerçekleştirdiği aktivitelerden bazılarını 
sizlerle paylaşıyoruz.

Kulübümüz, 9 Ekim Pazar günü ‘Alzheimer, 
Diabet ve Diş Sağlığı ile ilgili Haymana’da 
Ankara kulüpleri tarafından gerçekleştirilen 
sağlık seminerine katıldı.

Kulübümüz, kuruluşunun 25.yılı kutlaması 
çerçevesinde planladığı 1000 adet ağaç dikme 
aktivitesinin ilk ayağını, ODTÜ Ağaç şenliğinde 

kulübümüze ayrılan bölümde gerçekleştirdi. Ortadoğu 
Leo kulübümüzün de hazır bulunduğu aktivitemize 
Ağaçlandırma komite başkanı Sn. Sevgi Sevindi’de eşlik 
etti.

Kulübümüz, 24 Ekim Pazartesi günü Gazi 
Üniversitesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi 
yardımında bulundu.

24 Ekim günü Van’da gerçekleşen vahim deprem’in 
bir nebze yaralarını sarmak için Yönetim Çevremiz 
tarafından oluşturulan yardım kolilerine Ortadoğu 
olarak katkıda bulunuldu. Kulüp üyelerimizin kalın 
giysilerini getirmelerinin yanı sıra kolilerin kargoya 
hazırlanmasında da kulüp üyelerimiz çalıştılar. 

1.Bölge kulüplerinin ortak aktivitesi 
olan Alzheimer Konferansı Bayındır 
Hastanesi'nde yapıldı. Kulübümüz 
üyelerinin de yer aldığı aktivite de Prof. 
Dr. Kaynak Selekler çok güzel bir sunum 
yaptı. 

Ankara Lions Kulüpleri ortak aktivitesi 
olan ağaçlandırma aktivitesi 20 Kasım 
da Memlik köyünde yapıldı. Ortadoğu 
kulüp üyeleri aktiviteye yoğun katılım 
gösterdiler. 

Kulübümüz her sene sürekli olarak devem 
ettiği burs aktivitesini bu sene bir öğrenci 
artırarak devam ediyor. Biri görme engelli 
olmak kaydı ile toplam 7 öğrenciye her ay 
burs verilmektedir. 
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Van'a Yardım
Özgen Kara  
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

Van depreminde zarar gören vatandaşlarımıza yardım 
amacıyla, Atalar Lions Kulübü Üyeleri, 28 Ekim 2011 
günü, Esenkent mahalle muhtarı Sn. Sultan Şahin 
ile işbirliği yaparak bir kamyon dolusu ayni yardımı 
(giyim, yatak, battaniye, ayakkabı, çocuk bezi, çocuk 
maması, ısınma araçları, mutfak eşyaları, v.b.) Maltepe 
Belediyesi’nin tahsis ettiği kamyonlarla Van’a yetkili 
mercilere teslim edilmek üzere gönderidi. 

Adana Taşköprü Lions Kulübü’nden
Seray Levent Özgüven 
Geçen Dönem Başkanı

Adana Taşköprü Lions Kulübü, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle Atatürk parkında Atamızı anma törenini 
gerçekleştirmiştir. Kulübümüz bu aktiviteyi her yıl 
geleneksel olarak gerçekleştirmektedir. Bu şekilde hem 
TEMA Vakfı desteklenmiş oluyor hem de aziz Ata’mızı 
ve şehitlerimizi anmış oluyorlar. Kulüp bu yöntemle 
450 fidanlık bir koru sahibi oldu.

Adana Taşköprü Lions Kulübü, geçen dönem ilkini 
gerçekleştirdiği "Özel Alt Sınıfı (Öğrenebilir Zihinsel 
Engelliler Sınıfı)" aktivitesinin ikincisini gerçekleştirdi. 
Yüreğir Dervişler İ. Ö. Okulunun Özel Alt Sınıfı 3 
Ekim 2011 günü, Yüreğir Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Özdemir, Konsey Başkanı Yaşar Ateşoğlu, 118 U 
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Hüsamettin Ocak ve 
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Bülent Şen'in ve Lionlar 

ile çevre halkının katılımıyla açılmıştır. Açılışta da 
sevgili, Özel Alt Sınıfı Öğrencileri özenerek hazırladıkları 
gösterileriyle konuklara bir kez daha doğru yolda 
olduğumuzu göstermişlerdir.

Adana Taşköprü Lions Kulübü, 10 yıldır sürdürdüğü Kan 
Bağışı Aktivitesini Leo Kulübüyle Birlikte 8 Ekim 2011 
günü Atatürk Caddesi Enderpark mağazasının önünde 
Kurulan Kan Bağışı noktasında gerçekleştirmişlerdir. 
Aktivite kapsamında önemli miktarda kan toplandı.

Adana Reşatbey
Lions Kulübü

Adana Huzurevi'nde bulunan Alzeihmer Hastaları 
için Genel Yönetmenimizin de katılımı ile 10 adet 
tekerlekli, 5 adet sedyeli, tuvaletli tekerlekli 
sandalye bağışlamıştır. Kulübümüz engellilere yönelik 
çalışmalarına devam etmektedir.

KKTC’nin 28. Kuruluş Yıldönümü
Fisun Bellisan 
118Y Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Komitesi Başkanı

KKTC’nin 28. Kuruluş Yıldönümü 15 Kasım 2011 günü 
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle 
kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını 
müteakiben KKTC İstanbul Başkonsolosu Sn. Servet 
Dorak Anıt defterini imzalayarak bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında; “Atatürk ilkeleri ışığında kararlı bir 
şekilde ilerlemekte olduklarını Kıbrıs Türk Halkının 
Ana Vatandan aldığı manevi destekle 15 Kasım 
1983 Tarihinde Cumhuriyetlerini ilan ettiklerini ve 
konuşmasının sonunu da bugün burada 28 .yılını 
kutluyabiliyorsak Türkiye Cumhuriyeti'nin sayesindedir” 
diyerek bitirdi.

Engelli Sandalyesi

118T Yönetim Çevresi Engelliler Komitesinin katkılarıyla 
temin edilen tekerlekli sandalye, Yeni Fındıklı Lions 
Kulübü tarafından gönderilmiş ve engelli Beşgül 
Günüç’e Sn. Osman Görmez teslim etmiştir. 

Kan Bağışı
Özkan Özer 
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

29 Ekim günü Taksim meydanında kurulan Kızılay 
çadırında sabah 11.00 de başlayan aktivite akşam saat 
19.00‘a kadar devam etmiştir. Genel yönetmenimiz 
Sayın Nuray Marçak da aktiviteye katılmış ve kan 
bağışında bulunmuştur. Gün sonunda 93 kişiden kan 
bağışı sağlanmıştır. 

30 Ekim 2011 günü ise Şişli Cevahir Avm önünde 
kurulan Kızılay çadırında sabah 10.30 ‘da aktivite 
başladı. Aktivite saat 19.00 itibari ile sonlandırıldığında 
o gün için 130 kan bağışçısının kan vermesini 
sağlanmıştı. 
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Az Görenler Rehabilitasyon 
Merkezi Açıldı
K. Bora Yılmazyiğit 
2011-12 Dönemi Ankara Maltepe Lions Kulübü Başkanı

Topluma hizmet etmeye kendini adamış 
insanlara şimdi artık daha çok gereksinim 
var...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara 
Maltepe Lions Kulubü’nün ortaklığı ile yapılan 
Az Görenler Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Az 
gören engellilerin yaşam kalitesini artırmak 
için hizmete giren merkezde uygulamalı 
eğitim programları verilecek. 

İçimizdeki hizmet aşkının maddi dünyaya 
aktarılması sürecinde biz de bir fırsat 
yakaladık karşılaştık... 2010-2011 çalışma 
döneminde Başkan Hale Akyüz her zamanki 
bitmek bilmeyen enerjisiyle oradan oraya 
koşturuyordu. Üyelerimizden, Eğitim Okulu 
Başkanı Danyal Kubin, PDG birgün bize müjdeli 
bir haber getirdi. ‘’Bağış geliyor arkadaşlar, 
hazır olun’’ 

O günlerde Ankara Üniversitesi’nden başta Prof. Dr. 
Aysun İdil hocayla yaptığı bir görüşmede Danyal 
Başkan az görenler için bir göz rehabilitasyon merkezi 
yapılabileceğinden bahsetmişti. İlk görüşmeleri 
kulübümüzün üyesi ve dönem genel yönetmeni 
Çağatay Tiritoğlu ile birlikte yapmışlardı. Daha sonra 
Hale Akyüz, başkanla birlikte üniversiteye gittik. 
Göz rehabilitasyon hizmeti ile ilgili birkaç sohbet ve 
proje konusunu hocalarla konuştuktan sonra, görme 
kalitesinin yükseltilmesine hizmet edebilecek bir 
eğitim-uygulama merkezi yapılmasına karar verdik. 
Kulübümüz bu gelişmeyi coşkuyla karşıladı. Hepimiz 
çok heyecanlanmıştık. Herkes bir tarafından tutmak 
için sabırsızlanıyordu. Tabii hemen bu konuyla ilgili 
komiteye görevi verdik. Artık üniversite ile karşılıklı 
tasarım çalışmalarına başlayacaktık.

Düşük görme engellilerin, gerçek yaşamın içinde 
yaşam kalitelerini destekleyecek bir eğitim mutfağı 
yapacaktık. Ardından bir açık ve bir de kapalı alanda 
gerçek boyutlu bir şehir trafiği panoraması. Seçtiğimiz 
bu iki yaşam ortamı en tehlikeli ortamlardı. Normal 
gören bizler için alışılmış hareketler ve hamleler, düşük 
görme özürlüler için hayati birer tehdit olabilecekti. 
Durumun önce biz farkına vardık ve neyin sorumluluğu 
altına girdiğimizi kavradık. Diğer yandan kent trafiğinde 
davranış problemi olan bir toplum için görenler bile 
zordayken, düşük görme engelliler için, hele bir de 
yaya olduklarını düşününce!

Renk körleri için, ileri az görenler için ve normal az 
görenler için üç ayrı bölüm oluşturduk. Tezgâh üzerine 

beyaz camlı bir camekân koyduk. Burada alttan 
aydınlık verilerek siluet eğitimi yapılacaktı. 
Tüm alt dolapları çekmece olarak tasarladık. 
Bu kullanıcının iki büklüm eğilip derinlerde 
arama yapması yerine, onun önüne mutfak 
malzemelerini kaydıracaktı. Sonunda mutfağı 
duvar boyaları, yer kaplamaları, aydınlatma 
armatürleri, jaluzi perdeleri ve elektrik tesisat 
sistemiyle birlikte bitirdik. Yemek masası ve 
sandalyeler ve diğer bir çok aksesuar yanında, 
mutfağa bitişik bir çocuk odasını da bu arada 
donanımıyla birlikte bitiriverdik.

Sıra trafik alanına gelmişti. Tasarladığımız 
ortam bir yaya geçidi panoramasıydı. Ancak 
bize en çok kullanılan araç olan bir otobüs, 
yaya ve araç trafik uyarı lambaları gerekiyordu. 
Lambaları üreticisinden bulduk ancak otobüs 
bulma şansımız çok azdı. Bir otobüsün ön 
tarafını kesip oraya yerleştirmeyi düşündük 
ancak yetkili yerler bu fikrimizi çok normal 
karşılamadılar. Onun üzerine bir belediye 
otobüsünün önden resmini çektik. Büyük 
bir pano yaptık. Bu resmi gerçek otobüs 
boyutunda pvc üzerine bastırdık ve bir reklam 
levhası yapar gibi çelik panomuzun üzerine 
gerdirdik. Yaya ve trafik uyarı lambalarını da 
kurallarına uygun olarak yerleştirdik. Kırmızı, 
sarı ve yeşil lambaların elden kumandasını da 
sağladıktan sonra, yer çizgilerini yaptık. 

Yaptığımız kısım aktivitenin ilk aşamasıydı. 
Aktivite bundan sonra daha ileri safhalarda 
devam edecek. İlk olarak az görenler için 
diğer yaşam alanları oluşturulacak. Ardından 
Türkiye’deki tek merkez olan merkezin 
faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtılması 
için ülke çapında bir kampanya yapılacak. Az 
görenlerin bilinçlendirilmesi bu kampanyanın 
en önemli parçalarından birisi. 

1 Kasımda gerçekleştirdiğimiz açılışa, Ankara 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, 118U 
Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Hüsamettin Ocak, 
Lionlar, Ankara Maltepe Lions kulübü yöneticileri ve 
üniversite görevlileri katıldılar. 

Az Görenler Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışında 
konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Görme Engelliler Rehabilitasyon ve 
Araştırma Birimi Başkanı Prof. Dr. Aysun İdil, birimin, 
Türkiye'de az görenlerin rehabilitasyonu konusunda 
üniversite bünyesinde yapılandırılmış ilk ve tek merkez 
olduğunu söyledi. Birimde bu güne kadar 0-98 yaş 
aralığındaki 1.350 hastanın rehabilitasyon programının 
tamamlandığını, ülkede ise bu hizmete gereksinimi 
olan yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığını anlatan İdil, 
şunları söyledi: 

“Görme rehabilitasyonunda, zeminde yatan göz 
hastalığı ve mevcut görsel işlevler temel alınarak 
görsel duyunun geliştirilmesi ve maksimize edilmesi 
için bazı yöntem ve cihazlar kullanılır. Görsel 
rehabilitasyon, sadece yöntem ve cihazlarla ilgili reçete 
verilmesi ile sınırlı kalmamalıdır. Hasta ve yakınlarına, 
önerilen yöntem ve cihazların kullanımı ile ilgili 
uygulamalı eğitim verilmediğinde, yararlanma oranı 
yüzde 5'e kadar düşmekte, uygun eğitim programları 
ile bu oran yüzde 95'e yükselmektedir.” 

Törende konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Taluğ, 
Türkiye'nin ilk ve tek az görme evini hizmete açtıklarını 
belirterek, "Umarım bu hizmet tek olmaz. Az görenlerin 
evini birlikte açıyoruz. Görme yeteneğini kaybeden 
insanlar burada eğitim alacak. Her yıl ikibin az görene 
uygulamalı eğitim verilecek" dedi. 

Açılışın ardından protokol az görenler için yapılan 
eğitim alanlarını gezdi.

Aktivite yazılı ve görsel medyada da geniş şekilde yer 
aldı.

İnandık, birlikte başardık...
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Yüreğir Lions’tan
Kezban Keşlikli  
2011-12 Dönem Başkanı

Ağrı sığınma evinden süresi dolması ve kızının 
Çukurova Üniversitesi Ebe-Hemşirelik Yüksekokulu’nu 
kazanması nedeniyle Adana’ya göç ederek, yarım 
inşaatın tek odasına yerleşen anne ve 3 kız çocuğuna 
destek sağlandı. Aileye ev eşyaları, giyim, mutfak 
desteği ile üniversiteli 2 kız çocuğundan bir tanesine 
eğitim bursu sağlandı. 

Bir süredir toplanan 525 parça bayan, erkek ve çocuk 
kıyafeti, 3 Kasım 2011 Perşembe günü, kulüp üyeleri 
ve Yüreğir Leo’larının katılımı ve desteği ile, yıkanmış 
ütülenmiş her biri poşetlere konulmuş olarak tasnif 
edilerek, 4 Kasım 2011 Cuma günü, ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere, Yüreğir Belediyesi - Akıncılar Mahalle 
Muhtarlığına teslim edilmiştir.

24 Kasım Öğretmenler Gününde Kulüp üyeleri MEB 
Akdeniz Anaokulu Müdire ve öğretmenlerini ziyaret 
ederek Öğretmenler Günlerini kutladı. 

Lion’lar Gaziler Gününü Gazilerle 
Birlikte Kutladı...

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal rütbesi 
ve Gazi Unvanı verilişinin yıldönümü ve Gaziler Günü 
Pendik İlçesinde yapılan törenle kutlandı. Törene 
Pendik Kaymakamı Cafer Odabaşı, Garnizon Komutanı 
adına Askerlik Şube Başkanı Albay İhsan Aydemir, 
Belediye Başkanı adına Basın Halkla İlişkiler Müdürü 
Metin Tavukçu, Deniz Harp Okulu Subayları, Uluslararası 
Lions 118Y Yönetim Çevresi adına 3. Kesim Başkanı 
Ertuğrul Yıldız, Şehit ve Gazi Ailelerini Destekleme 
Komitesi Başkanı Fisun Bellisan, Pendik Palmiye Kulüp 
Başkanı Katajina Türkkan, Suadiye Sahil Lions Kulübü 
adına Gülsevim Tan, Deniz Kanbay Ülger, çevre okullar 
ve vatandaşlar katıldı. Tören, Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Sefa 
Altunparlar’ın Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla 
başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını 
mütakiben Dernek Başkanının günün anlamını belirten 
konuşmasıyla tören sona erdi.

Çocuklarla Birlikte

8 Ekim hizmet haftası etkinlikleri çerçevesinde 9 ekim 
pazar günü İstanbul Ulus Lions Kulübü SHÇEK Emrullah 
Turanlı yetiştirme yurdu öğrencilerine pizza, kola ve 
tatlıdan oluşan bir öğle yemeği sundu. 60 öğrencisi 
bulunan yurttaki öğrencilerle sohbet edildi ve birlikte 
güzel bir vakit geçirildi.

Yaşlılara Ziyaret

Adana Taşköprü Lions Kulübü ve Leo Kulübü Üyeleri 
1 Ekim Yaşlılar Haftası Çerçevesinde Adana Taşköprü 
Dönem Başkanı Nurcan Özdemir ve Leo Başkanı Murat 
Renklioğlu önderliğinde Adana Huzurevinin ziyaret 
ettiler ve hediyeler verdiler. Huzurevi müdiresi Nurdan 
Kama Avcı ve huzurevi sakinleri kulüp üyelerine 
teşekkür ettiler.

Ankara 13. Bölge Kulüpleri’nden
Gönül Doğanöz 
118U 13. Bölge Başkanı

19 Eylül "Gaziler Günü" kutlamaları çerçevesinde, 
13. Bölge kulüplerinden, Ankara Ayvalı, Ankara 
Barış, Ankara Yenimahalle ve Ankara Yüzüncüyıl 
Lions ve Ankara Yüzüncüyıl Leo Kulüplerinin katkı ve 
katılımları ile 24 Eylül Cumartesi günü, Muharip Gazileri 
Derneği’nde, bugün ülkemizin birlik ve beraberliğine 
canları pahasına katkıda bulunmuş Gazilerimiz ziyaret 
edildi. Kulüp Başkanları tarafından, Yönetim Kurulu 
Başkanına ve üyelerine bu günün anısına hediyeler ve 
imzalı kulüp flamaları takdim edilerek bu mutlu günleri 
hep birlikte kutlandı.

İtfaiye teşkilatının, belediyelere devredilmesinin 
yıl dönümü, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında 
"İtfaiye Haftası" kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 
28 Eylül 2011 Çarşamba günü, 13. Bölge kulüpleri 
organizasyonunda, 27 Aralık Lions İlköğretim Okulu 
bahçesinde, Ankara İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri 
tarafından, öğrencilerimize, yangın söndürme 
ile ilgili bilgiler verilmiş ve yangın söndürme 
tatbikatı yapılmıştır. Ayrıca, okul müdürünün talebi 
doğrultusunda okulun yangın tüpleri yenilenmiştir.

"Yönetim Çevremizde, üyelerimiz ve yöneticilerimiz 
arasında üst düzeyde iletişimi sağlamak, sevgi, 
saygı, güven ve dostluğun yanında şeffaf, adil ve 
paylaşımcı bir yönetim anlayışının egemen olmasını 
sağlayarak,takım çalışması ruhunu yaratmak için, 
dönemin başından beri, ”Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var” deyiminin içeriğine uygun olarak, kendi kulüp 
programları doğrultusunda, maddi ve manevi anlamda 
birlik ve beraberliklerini, ortaya koydukları çalışmalar 
ile sürdüren, 5. Kesim, 13. Bölge Kulüpleri, Ankara 
Ayvalı Lions Kulübü, Ankara Barış Lions Kulübü, Ankara 
Yenimahalle Lions Kulübü, Ankara Yüzüncüyıl Lions 
Kulübü ve Ankara Yüzüncüyıl Leo Kulübü, “14 Kasım 
Dünya Diyabet Günü Etkinliği” çerçevesinde, (gününde) 
14 Kasım 2011 tarihinde, "Bilgilenme ve Bilinçlenme" 
adı altında Elit Palas Oteli'nde ortak bir toplantı 
düzenlemişlerdir.
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Ankara Ulus Çalışıyor
C. Cenk İçli, 
2011-12 Dönem Başkanı

118U Yönetim 
Çevresinin en eski ve 
köklü Kulüplerinden 
olan Ankara Ulus 
Lions Kulübü sürekli 
uyguladığı üyelik 
programlarıyla 
bünyesini yenileyerek 
geleceğe güvenle 
bakıyor. Kulübümüz, 
üyelik programlarının 
yanısıra gerçekleştirdiği 
etkinlik ve aktivitelerle 
de dinamizmini 
koruyor. İşte bunlardan bazıları;

Kulübümüz 21 Eylül Dünya Alzheimer Gününe 
denk gelen Eylül ayı 2. Toplantısına konuk 
konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali İhsan Baysal'ı 
davet ederek; Bölge Başkanımız Sayın Babür 
Gündüz'ün de onurlandırdığı gecede Kulüp 
üyelerine ve Lion Dostu Konuklara alzheimer 
konusunda bilgi aktarımında bulunmuştur. 

Aynı hafta 25 Eylül 2011 günü Cepa Alışveriş 
Merkezinde açılan standda Kulüp Üyeleri 
ile birlikte Alzheimer Farkındalığı çalışması 
yaparak toplumu bilinçlendirici broşürler 
dağıtılmıştır.

Kulübümüzün dönem başında UPS Kargo ile 
yaptığı sponsorluk anlaşması neticesinde; 
toplanan kılık, kıyafet, kırtasiye ve kitap 
yardımından oluşan koliler, İdil - Şırnak Dirsekli 

İlköğretim Okulu ve Solhan -Bingöl Mehmet Akif Ersoy 
İlköğretim Okuluna gönderilmiştir. Yine aynı kampanya 
kapsamında 13. Bölge Başkanı Sn. Gönül Doğanöz’ün 
de katkıları ile toparlanan koliler yine sayın Bölge 
Başkanımız aracılığı ile Kars-Sarıkamış Şehit Taner 
Baran Yibo’na gönderilmiştir.

Kulübümüz Dönem Başkanı C. Cenk İçli, Geçmiş 
Dönem Başkanları Onur Turan ve Suphi Tavşan ile 
birlikte; Cumhuriyetimizin 88. Yıldönümü kutlamaları 
münasebetiyle, 28 Ekim 2011 Cuma günü Ankara 
Valiliğinin tertiplediği Ulus Atatürk Anıtına Çelenk 
Koyma Töreni'ne katılmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
88’inci yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Onun Kahraman Silah 
Arkadaşları ile kanlarıyla canlarıyla bu toprakları 
vatan yapan 
Aziz Şehitlerimizi 
rahmetle, 
Gazilerimizi 
şükranla anmış ve 
saygı duruşunda 
bulunarak çelenk 
bırakmışlardır.

Kulüp üyelerimiz 
10 Kasım Atatürk’ü 
Anma haftasında 
da Valilik ile birlikte 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulunmuşlardır.

Çanakkale Lions Kulübünden

6 engelli vatandaşa tekerlekli 
sandalyeleri teslim edildi...

Çanakkale Lions Kulübü üyelerinin 
destekleriyle daha önceden temin edilen 
6 adet tekerlekli sandalye, 3 Aralık Dünya 
Engelliler günü haftası nedeniyle Çanakkale 
Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliğiyle ile 
tespit edilen 6 ihtiyaç sahibi aileye teslim 
edildi. 

Dünya Lions Hizmet Gününde paylaşılan 
mutluluk…

Çanakkale Lions Kulübü ve Leo Grubu üyeleri 
18 Mart İlköğretim Okulu'ndaki Özel Eğitim 
Sınıfı öğrencileri ile buluştu. 2010-2011 
hizmet döneminde birlikte çalışmalar yapılan 
Özel Eğitim sınıfı 8 Ekim Dünya Lions günü 
sebebiyle ziyaret edildi.

18 Mart Üniversitesi'nde Ağız ve Diş 
Sağlığı Eğitimi…

Derneğimiz Ağız ve Diş sağlığı etkinlikleri 

kapsamında 29 Kasım 2011 Salı günü, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsündeki 
Dr. Suzan Erbaş Çok Amaçlı Erken Çocukluk Dönemi 
Özel Sınıfındaki 4 -5 yaş grubu çocuklara ve onların 
velilerine, Çanakkale Lions Kulüp üyesi Diş Hekimi Bilge 
Şimşek tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi verildi. 

Diyabet bilgilendirme semineri…

Dünya Diyabet günü dolayısıyla 14 Kasım 2011 
tarihinde Vali Fahrettin Akutlu İlköğretim Okulunda, 
Uzman Dr. Ersin Gözütok tarafından diyabet semineri 
gerçekleştirildi. Bilgilendirme seminerini 12-13 yaş 
gurubundaki öğrenciler ve eğitmenleri dinledi. 

Esenler Toplum Merkezi'nde bilgilendirme 
toplantısı…

19 Kasım Çocuklarına Karşı Cinsel Tacizi Önleme 
Günü ve 20 Kasım Çocuk Hakları Günü sebebiyle 
Esenler Toplum Merkezi ev sahipliğinde sivil toplum 
kuruluşlarının da katılımıyla bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde 
yiyecek ve ikinci el eşya kermesi…

29-30 Ekim 2011 tarihlerinde Çanakkale’de bulunan 
ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve öğrencilerimiz için 
uygun fiyatlarla ikinci el eşya ve yiyecek kermesi 
gerçekleştirdi. Kermeste çok uygun fiyatlarla her türlü 
giyim, ev malzemesi ve yiyecek satışı yapıldı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama 
programı... 

Cumhuriyetin 88. yıldönümü kutlamaları nedeniyle 
28 Ekim 2011 öğle saat 12:45'de Cumhuriyet 
Meydanı'nda gerçekleşen çelenk sunma törenine 
derneğimizi temsilen Çanakkale Lions Kulübü Başkanı 
Tülay Güzel ve Başkan 3. Yardımcısı Nusret Yılmaz 
katılmışlardır. 
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Türkiye’den Almanya’ya Göçün 
50. Yılında Beyin Göçü Sürüyor
Binnur Akay 
118Y Yönetim Çevresi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı 

Türk tarihi Orta Asya’dan başlayarak farklı 
kıtalara yayılan sayısız göç hikayeleri ile dolu. 
Günümüze en yakın göç ise 1961 yılında 
başlayan ve Türkiye’den Almanya’ya çalışmak 
üzere giden insanların oluşturduğu göç. 
Tarihimizin en önemli göç hareketlerinden 
biri olan Almanya’ya göç, tüm sosyal ve 
ekonomik sonuçlarıyla 2011 yılında 50. yılını 
yani yarım asrı tamamlıyor. Dünyaca ünlü 
Alman edebiyatçılar ve Almanya’da yaşayan 
Türk edebiyatçılar, tüm bu süreci farklı bir 
açıdan değerlendirmek üzere gerçekleşen 
“Almanya’ya Göçün 50. Yılında Göç ve 
Eğitim” konulu sempozyumda bir araya geldi. 

Sempozyum, ülkemizin en önemli değerlerinden bilim 
adamı, doktor, mühendis vb. gibi vasıflı insan gücünün 
yurt dışına çıkmasını yani beyin göçünü de gündeme 
taşıdı. 

118-Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Leman 
Taşkın’ın önderliğinde ve Uluslararası İlişkiler 
Komitesinin Organizasyonunda, Atalar Lions 
Kulübü'nün ev sahipliğinde ve Lions Quest Komitesinin 
Başkanı Özden Bayrak'ın büyük katkılarıyla Maltepe 
Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi’nin desteğiyle 8 
Eylül 2011 Perşembe günü gerçekleşti. 

Sempozyumun konukları ise dünyaca ünlü Alman 
edebiyatçılar Wolf-Ulrich Cropp, Reimer Eilers, László 
Kova, Gino Leineweber, Dalia Staponkute, Almanya’da 
yaşayan Türk edebiyatçılar Nebahat Ercan ve Emina 
Kamber ile KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk 
Edebiyatları Kurumu) adına İsmail Bozkurt oldu. 
Nihat Ercan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen 
Sempozyumda aynı zamanda halen ülkemizden yurt 
dışına gerçekleşen beyin göçünün neden ve sonuçları 
da ortaya kondu. 

Sempozyum Maltepe Üniversitesi’nin konferans 
salonunda saat 10.00’da başladı ve iki oturum halinde 

düzenlenerek aynı gün saat 16.00’da sona 
erdi. Alman Edebiyat Derneği Başkanı Gino 
Leineweber Türkiye’de Edebiyat konusunda 
böyle önemli bir toplantının yapılmasını çok 
olumlu karşıladıklarını,davet edilmelerinden 
dolayı mutlu olduklarını. Edebiyatçıların 
sosyal iletişim ve insan faktörünü en iyi ifade 
edebilme yolunun kişilerin anadilini mükemmel 
şekilde konuşabilmesi ile gerçekleştiğini ve 
özellikle herkesin anadilinde eğitimden sonra 
yabancı dil öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Sempozyumun çok değerli konukları, etkinliğin 
ardından güçlü Alman markası Nolte’nin 
Ceo’su Sebahattin Gürel tarafından verilen 
davette İstanbul Milletvekilimiz, Alman 
Konuklar Türkiye’deki ünlü Alman markalarının 
temsilcileri, Alman-Türk Dostluk Dernekleri 
Temsilcileri ile bir araya gelerek hem sohbet 
ettiler Alman Konuklar Türk Mutfağının 
zenginliği ve lezzeti karşısında hayranlıklarını 
gizleyemediler.

Sempozyuma, Abide, Acıbadem, Atalar, 
Burgazada, Caddebostan Sahil, Çamlık Sahil, 
Çemenzar, Çınardibi, Dalyan Marina, Erenköy, 

Ethemefendi, Fenerbahçe, Heybeliada, Kadıköy, 
Kazasker, Kalamış, Kalamış, Körfez, Kozyatağı, 
Maltepe, Moda, Mühürdar, Sahrayıcedid, Sedefada, 
Selamiçeşme, Üsküdar, Tuzla, Yeni Kadıköy, Yeşilbahar, 
Yeşilburgazada, Zeugma Lions Kulüplerimiz katılarak 
destek vermişlerdir.

Sempozyuma ve akşam edebiyatçıların onuruna 
sponsorumuz tarafından verilen davete Genel 
Yönetmenimiz Leman Taşkın, Geçmiş Dönem 
Uluslararası Direktörümüz Prof. Dr. Hayri Ülgen, Geçmiş 
Dönem Konsey Başkanımız Dr. Metin Taşkent, Genel 
Yönetmen 1. Yardımcımız Ercüment Yüceler, Genel 
Yönetmen 2. Yardımcımız Selva Ülgen, Geçmiş Dönem 
Genel Yönetmenimiz Ender Canıtez ve Geçmiş Dönem 
Genel Yönetmenimiz Banu Tüzgiray katılarak onur 
verdiler. 

Sempozyum medyada da yer buldu. Vatan, Posta ve 
Milliyet gazeteleri habere geniş yer verdiler. Destek 
veren tüm Lion’lara ve sponsorlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Nice Uluslararası Sempozyumlarda buluşmak 
üzere.



Kasım - Aralık 201138 39Lion Türkçe

Kulübümüz, başarılı fakat imkansızlıklar içinde olan 
üniversiteli iki öğrencimize burs fonu oluşturmak için, 
gelir getirici bir aktiviteyi daha 21 eylül Çarşamba günü 
bir öğle yemeğiyle gerçekleştirdi. 

21 Eylül’ün, Dünya Alzheimer Günü olması nedeniyle, 
yemek sonrası, konuklarımıza, Alzheimer hastalığı ile 
ilgili, Barkovizyon sunumu yaparak, unutmak üzere 
olduğumuz bazı değerleri hatırlama adına çok duygusal 
anlar yaşadık ve farkındalık yarattık. Konuklar çok 
etkilendiler ve yaşlılarımıza karşı bakış açısı oluştuğunu 
vurguladılar.

Selçuklar İlköğretim Okulu eski anasınıfını yüksek 
çalışma azmi ve elele başladığımız çalışma sonucu 
onararak yeni anasınıfı haline getirdik. Bu tür 
hizmetlerle bizim mutluluğumuz artmaktadır. Bizler 

yaptığımız bu hizmetleri karşılıksız olarak yapmaktayız. 
Bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Ülkemizin bu tür 
hizmetlere ihtiyacı var.” dedi.

Mersin Çamlıbel Hızlı Başladı
Semiramis Bozkaya 
2011-2012 Dönem Başkanı

Mersin Çamlıbel Lions Kulübü Başkan ve üyelerinin 
organizasyonunda; Lion ve Lion dostu konuklarımızın 
katılımlarıyla, “Bizden daha az şanslı olanlara destek 
için el ele” sloganıyla 12 Ağustos’ta, iftar yemeği 
düzenlendi. Bu aktivite ile, hareket engelli bir 
kardeşimize akülü sandalye almak için fon sağlandı. 

Kulübümüz, gözleri körlük derecesinde kusurlu olan, 
17 yaşında ve başarılı, lise öğrencisi genç bir kızın, 
gözlerinin tedavi ve bakımını üstlenerek, Kulübümüzün 
değerli üyesi olan Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz 
Sn. Ln. Nedret Yılmaz’ın eşi, Göz Doktoru Sn. Erdal 
Yılmaz tarafından muayene edilerek gözlerindeki 
rahatsızlığın “keratokonus” olduğu teşhis edilmiştir. 
Yapılan araştırma ve tetkikler neticesinde, 10 Ekim 
Pazartesi günü Saat 11:00’de, Adana-Dünya Göz 
Hastanesinde, Prof. Dr. İlter Varinli tarafından yapılan 
başarılı bir ameliyatla, genç kızımızın gözlerine, 
Avrupa’dan getirtilen lens’ler yerleştirilmiştir. 

Ana Sınıfı Tefrişi
Ayten Aslankan 
2011-12 Dönemi Kulüp Başkanı

Toroslar-Selçuklar İlköğretim Okulu'nda var olan eski 
anasınıfının iç donanımının yapılması ile yenilenen 
anasınıfının açılışı 17 Kasım 2011 Perşembe günü 
yapıldı. Açılışa; Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali 
Yılmaz ve görevliler, Toroslar Belediye Başkanı Hamit 
Tuna, Toroslar-Selçuklar İlköğretim Okulu Müdürü 
Mustafa Tayfur ve öğretmenler ile Öğrenciler, Öğrenci 
Velileri, Selçuklar Mahalle Halkı, Genel Yönetmenimiz 
Sn. Hüsamettin Ocak, Genel Yönetmen 1. Yrd. Sn. 
Erdem Baylan, Genel Yönetmen 2. Yrd. Sn. Bülent Şen, 
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sn. Erhan Oyguç, 
Yönetim Çevresi Kabinesinin üyeleri ve Lionlar katıldılar.

Mersin Pirireis Lions Kulubü Başkanı, Ayten Aslankan 
ana sınıfı açılışında şu açıklamaları yaptı:” Toroslar-

Ebruli Bruch

Adana Yüreğir Lions Kulübü, 21 Eylül Dünya Alzheimer 
Günü ile bağlantılı olarak, günümüzün kaçınılmaz 
hastalığı haline gelen Alzheimer e farkındalık yaratmak 
ve üniversiteli gençlere eğitim bursu sağlamak 
amacıyla, 25 Eylül Pazar günü, Baro Sosyal Tesislerinde, 
Konsey Başkanımız Yaşar Ateşoğlu ve ailesi, Kulüp 
Başkanları, aileleri, yakınları, Kulüp üyelerimizin aileleri 
ve Lion dostu konukların katılımıyla gerçekleşen 
Ebruli Brunch da, bir yandan güzel bir pazar kahvaltısı 
paylaşılırken, diğer yandan da konuklarımız ebru 
yaparak, günlerine ebruli renkler kattılar.

Atatürk Fotoğrafları Sergisi

Mersin Mezitli Lions Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet'imizin 
88.yıldönümünde Mersin Kongre merkezinde 45 
Atatürk fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirdi. Birbirinden 
güzel ve görülmeye değer resimlerin sergisi 118U 4. 
Kesim Başkanı Ayşegül Taş tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca, Mersin Mezitli Lions Kulübü ve Mersin Marina 
işbirliğiyle Atatürk fotoğraf sergimizin ikincisi 10 Kasım 
Atatürk’ü anma haftasında gerçekleştirildi. Kulüp 
Başkanı Zeynep Banu Bezek; “Biz Mustafa Kemal'i 73 
sene önce kaybettik ama Mustafa Kemal'in kurduğu 
çağdaş Cumhuriyet ve bize insan gibi yaşama hakkı, 
sevinci veren Cumhuriyet, dünya uluslarının eşit bir 
üyesi olarak yaşamamızı sağlayan Cumhuriyet ilelebet 
devam edecektir." dedi. Bu fotoğraflar Sn. Fevzi 
Eryılmaz’ın da isteği üzerine “40 okula 40 Atatürk 
fotoğrafı hediye“ kampanyası şeklinde dağıtılacaktır.

Mersin’den Van’a Destek
Ayten Aslankan 
2011-12 Dönem Başkanı

Mersin Pirireis Lions Kulübü, Van İlimizde meydana 
gelen ve tüm halkımızı üzüntüye boğan deprem 
felaketinde zarar görenlere yardım için, Diyarbakır 
İlimizdeki KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma 
ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bireylerin kişisel 
temizlik ve hijyenik ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar 
gönderilmiştir. Söz konusu eşyalar KAMER Derneği 
üyelerince yerinde ve gerçek ihtiyaç sahiplerine 
bizzat teslim edilmiştir. Bu tür felaketlerin bir daha 
yaşanmaması en büyük dileğimiz olup, Lions amaç ve 
hedeflerimiz, daima ‘’Hizmet ediyoruz’’ sloganımız 
çerçevesinde devam edecektir.
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Bu projeler iyi bir 
toplum yaratmaktan 
daha çok şey yaparlar. 
Bunlar hayat kurtarır.

Lionların ve LCIF’in uluslararası bir savaşta 
kızamığa karşı birleşmeleri gibi; büyük çapta 
hayat kurtaran projelerinin yanı sıra her 
gün yaptıkları başka hizmetler de vardır; 
Örneğin bisiklete binenleri kask kullanımına 
teşvik etmek veya yerel polise defibrillator 
hibe etmek gibi. Yapılan bağışlarla, halkı 
bilinçlendirme kampanyaları ile ve bizzat 
yapılan diğer işlerle Lionlar sadece toplumun 
daha iyi duruma gelmesini sağlamazlar, bazı 
insanlara yaşamlarındaki ikinci şansı da vermiş 
olurlar.

Uygun Şekilde Ayarlama

Daha önce hiç karşılaşmadığı bir kadın onu 
kucakladığı zaman Lion Doreen Hall yerel bir 
bakkal dükkanında alışveriş yapıyordu.

“Verdiğiniz kask oğlumun hayatını kurtardı” 
diye teşekkür etti.

Hall kendi kulübünün rozetini takıyordu, 
teşekkür eden anne oğlunun bisiklet kaskının 
arkasındaki amblemle aynı olan bu rozeti 
tanıdı; bisikletine binen oğluna bir otomobil 
çarptığında onun başını bu kask kurtardığı için 
Hall’a teşekkür ediyordu.

Vancouver, Washington’daki Orchards 
Evergreen Lions kulübü 2008 yılından beri 
ihtiyacı olan çocuklara bisiklet kaskları 
dağıtmaktadır. 

Bu girişimin lideri olan Lion Jim Terrell, “Son üç yıldır bu 
projeye 9500 dolar katkıda bulunduk” diyor.

Bu parayla yaklaşık 700 kask alınarak okul çocuklarına 
dağıtılmıştır. Terrell çocukların güvenliğini arttırmak 
için, iki tekerlekli vasıtalara binen herkesin kask 
giymesini zorunlu kılacak şekilde şehrin trafik 
tüzüklerinde değişiklik yapılmasını sağlamak için 
kulübünün uğraş vermesini sağlamaya çalışıyor.

Orchard Evergreen Lionları her yıl altı – sekiz defa 
düşük gelirli mahallelerdeki okul çocuklarına birkaç 
saatlik güvenlik eğitimleri verirler ve sonra çocuklara 
kasklar hediye ederler ve onları en iyi şekilde çocuğun 
başına göre ayarlarlar.

“Biz oraya gider ve çocukların başlarına kaskları 
uydurabilmek için saatler harcarız” diyor Terrell. Bu 
projede çalışan gönüllü Lionların bu kaskları çocukların 
başına uydurabilmek için eğitim aldıklarını da 
belirtiyor.“Roteriyenlerin parasını verdikleri kaskların 
da, onlar ortada görünmedikleri için, ayarlanmasını biz 
yaparız” diye espiri yapıyor Terrell, “Bir iki saat içinde 
60 ila 100 çocuğun kask ayarını yapabiliyoruz” diye 
ilave ediyor.

Bu proje yerel şerif ofisinin “Kask Hayat 
Kurtarır” projesi içinde polisle koordineli olarak 
gerçekleştirilmektedir. Lionların maddi katkıları ile 
şerifin ofisi vasıtasıyla kasklar alınmaktadır. Program 
koordinatörü Marion Swendsen yerel okullar 
vasıtasıyla da kaskları dağıtmakta ve çocukların 
başlarına göre ayarlanmalarını sağlamaktadır; her 

Hayat Kurtarın
İkinci Şans...

Vanessa N. Glavinskas
Çeviren: Banu Tüzgiray, PDG

kaskın arkasında bir Lions ablemi vardır.

“Biz sadece kaskları çocukların ellerine 
tutuşturmuyoruz; bunlar gerekli güvenliği 
sağlayabilmeleri için çocukların başlarına göre, 
uygun şekilde ayarlanmalıdır” diyor Swendsen, 
“Kulüp üyeleri bu aktiviteye %100 oranında 
katılmaktadır.”

Hayat Kurtaran Uçuş

Ann Becker sabahın saat beşinde kardeşinin 
odasından tuhaf gürültüler geldiğini duydu. 
Kapıyı kırarak açtığında 75 yaşındaki kız 
kardeşinin kustuğunu gördü ve kardeşinin 
kalp krizi geçirdiğini anladı. Neyse ki küçük 
Bassona kasabasındaki (Alberta, Canada) 
yerel hastane sadece dört blok ötedeydi. 911’i 
aradıktan sadece birkaç dakika sonra kardeşi 
Vi Christman acile yatiştirilmişti. Doktorlar 
durumunu stabil hale getirmeye çalıştılar, 
fakat Calgary’deki kalb hastalıkları hastanesine 
sevkinin daha uygun olacağına karar verdiler. 
Bunun üzerine Acil Durum Hava Kurtarma 
Topluluğuna (Shock Trauma Air Rescue 
Society – STARS) telefon edildi. STARS, Alberta, 
Canada’da Lionlar tarafından desteklenen bir 
acil hizmet helikopterleri ağıdır.

“Annem bir saat içinde Calgary’deydi, hemen 
ameliyat edildi ve acilen alınması gereken 
tedbirler alındı” diyor, Vi Christman’ın kızı olan 
Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Betty Ann 
Robson. Uzun süreden beri Lion olan Robson 
geçmişte STARS’a birçok kereler bağışta 
bulunmuştu. Bu bağışların ne kadar önemli 
olduğunu, helikopter annesini Calgary’de 
ameliyata yetiştirince daha iyi anlamış oldu.

“STARS’a çok müteşekkirim” diyor Robson. “Bu 
nedenle 2010 yılında Genel Yönetmen olunca 
STARS’a bağış yapılmasını teşvik ettim, o sene 
20 000 Dolar bağış yaptık.”

Bu 20 000 Dolar, Alberta Vakfı (Alberta 
Foundation) Alberta’daki Lionların ve diğer 
Lions kulüplerinin STARS’ın kurulduğu 1985 
yılından bu yana yaptıkları 1.5 milyon Dolarlık 
bağışa eklenmiştir.

St. Albert Host Lions kulübünün üyesi geçmiş 
dönem Uluslararası Direktörü ve Lions of Alberta 
Foundation Lionlarının danışmanı olan Bill Weber, 
“İlk başladıklarında bizim onlara yaptığımız katkı çok 
önemliydi” diyor. Lions Logoları tüm helikopterlerin 
üzerinde bulunmaktadır.

Aslında projenin başlatılabilmesi için Alberta Vakfı 
Lionların yaptıkları 100.000 dolarlık ilk bağış dolayısıyla 
STARS’ın ilk adı Lions Hava Ambulans Servisi olarak 
konulmuştu. Acil müdahale gerektiren hallerde 
Alberta’daki ölüm oranının Kanada’nın diğer bölgelerine 
nazaran yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösteren 
korkunç istatistik tıp çevrelerince Lionların dikkatine 
sunulunca, Lionlar bu girişimi desteklemeye karar 
vermişlerdi. 

26 yıl içinde STARS 19 000 görev gerçekleştirdi. 
Alberta Lionları bütün bu yıllar boyunca projeyi 
desteklemeye devam ettiler. 2005 yılında STARS, 
içinde bir hasta insan simulatörü de olan bir acil 
eğitim aracı önerince Alberta Lioları STARS’a büyük 
bir bağışta daha bulundular. Simulatör, hakiki hayatta 
hasta bir insanın yaptığı gibi davranışlar gösteren bir 
robottur; bu araçta acil müdahale ekibi hakiki şartlar 
taklit edilerek eğitilebiliyor. Alberta’daki Lions Kulüpleri 
LCIF’den sağlanan bağışla beraber bu eğitim aracı için 
150 000 Dolar bağışta bulunarak, gerçekleşmesini 
sağladılar.

“Biliyorum ki, özellikle daha ücra kasabalardaki Lions 
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Kulüpleri STARS’ın kıymetini daha iyi anladılar” 
diye ekliyor Weber; “Acil bir durumda onlara 
hızla yardım edebilecek yegane olanak 
muhtemelen STARS’dı”.

V. Christman için bu tam olarak doğruydu.

“Annem Ağustos ayında 83 yaşında oldu, 
birkaç ilaç alıyor ama bunun dışında 
sağlığı tamamen yerinde.” Diyor Robson; 
“Calgary’deki doktor iki şeyin onu kurtardığını 
söylüyor, kardeşinin yanında olması ve 
STARS’ın yardıma hazır durumda olması.”

Tam zamanında

“Kalp krizi geçirdikten yaklaşık altı gün 
sonraydı” diye anlatıyor Steve Blood; “Kendimi 
çok iyi hissediyordum. Hatta bir parça çimenleri 
de biçtim.” diyor. Blood ve karısı dışarda 
yemek yiyip ondan sonra da yakındaki Vinton 
(Iowa) kasabasına giderek bir film izleyecek 
kadar kendini iyi hissediyordu.

“Yemekten sonra gözlüklerimi almak için 
arabaya kadar yürüdüm, eşim yolun karşı 
tarafına geçiyordu, kaldırımın ortasında yere 
düştüğümü gördü. Hastanede gözlerimi açana 
kadar tüm hatırlayabildiğim bunlar” diyor. 
Eşi çılgın bir şekilde 911’i ararken Blood’un 
kalbi durmuştu. Birkaç dakika içinde Vinton 
polislerinden Eric Dickinson olay yerine 
yetişmişti.

“Pizacının önünde kaldırımda yatıyordu” diye 
anlatıyor Dickinson; “kalbi atmıyordu, hemen 
defibrillator uygulamam gerektiğine karar 
verdim.”

Dickinson bağırarak herkesin uzaklaşmasını 
sağladı sonra devriye arabasındaki 
defibrillator’ü alarak uyguladı. Kalp atmaya 
başladı. Bir yıllık iyi bir bakımdan sonra 
53 yaşındaki Blood tam olarak iyileşmiş 
durumda. “Gene vergi mükellefi durumuna 
dönüşmüşüm” diye espiri yapıyor.

Bu olay birkaç yıl önce olsaydı hikayemiz 
değişik şekilde son bulabilirdi.

“Yedi sekiz yıl önce Vinton, polisin devriye 
arabalarına defibrillator konulan ilk 
kasabalardan biri olmuştu.” Diyor Vinton’lu 
Lion ve polis şefi Jeff Tilson; “Hemen hemen 
daima olay yerine ilk gelenler biz oluruz, 
bu nedenle her üç devriye aracımızda bu 
aletlerden birer tane bulunması gayet 
normaldi.”

Polis daha modern cihazların çıktığını duyurunca Vinton 
Lions kulübü de bir tane yeni cihaz alarak bağışlamıştı. 
Bu cihaz Blood’un hayatını kurtarmada kullanıldı. 
Memur Dickinson defibrillator sayesinde üç hayatın 
kurtarıldığını söylüyor; “Hasta ayağa kalkıp konuşmaya 
başlayamasa da gerekli olan herşeyin yapılmış olması 
aile için çok önemlidir.”diye ekliyor .

Vinton’daki polis devriye arabalarına defibrillator 
konulmadan önce polisler hastayı hayata döndürmek 
için sadece kalp masajı yapıyordu. 2001 yılında 
yüksek rütbeli bir sivil memur bir düğünde ölünce bu 
politika değiştirildi. Birkaç memur kalp masajını denedi 
fakat defibrillator olmadığı için hasta kız kardeşinin 
düğününde dans pistinde öldü.

Bu olaydan sonra eyalette polis arabalarında 
defibrillator bulundurlan ilk kasaba Vinton oldu. 
Yedi sene sonra teknoloji ilerledi, Vinton Lionları 
2 000 Dolar bağış yaparak, polis arabalarındaki üç 
yeni defibrillator’dan birini hediye ettiler. Bu ünite 
çocuklarda da kullanılabiliyor, daha hafif ve daha 
sağlam.

“O cihaz olmasaydı ben buralarda olamazdım” diyor 
Blood; “52 yaşındaki arkadaşım benden iki ay sonra 
aynı şekilde oturma odasında kriz geçirdi, onu ancak 
20 dakika sonra fark ettiler, maalesef kurtulamadı. 
O defirillator polis arabasında olmasaydı ben de 
kurtulamazdım”.

Vancouver, Washington’daki çocuklar yeni 
bisikletleriyle mutlulular. Onlara bu olanağı 

OrchardsEvergreen Lions Kulübü’nden Jim 
Terrell (sol) ve Jack Robins sağladı.

118K'dan Tanıtım Atağı...

Lions’un tanıtımı için yerel basın ile 
ilişkilerin önemi yadsınamaz. İşte 118K 
Yönetim Çevresi çok önemli bir girişime imza 
atark Bursa Basını ile toplumsal hizmetlerin 
yaygınlaştırılması hedefine yönelik olarak 
işbirliğine gitti ve Genel Yönetmen Neş’e 
Yıldırım’ın önderliğinde çalışmalara başladı... 

İlk olarak basın mensuplarıyla kahvaltılı bir 
toplantıda biraraya gelindi. Neş’e Yıldırım, 
görev dönemi boyunca yapacağı çalışmaları 
basın mensuplarıyla paylaştı. Hayat 
Lokantası’nda gerçekleştirilen kahvaltılı 
toplantıya Bursa basını yoğun ilgi gösterirken 
118K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni 
Neş’e Yıldırım, tüm basın mensuplarının Basın 
Bayramını kutladı. 

Lions’un Dünya’daki yapılanmasından 
bahseden 2011-2012 Dönemi Genel 
Yönetmeni Neş’e Yıldırım, Lionsların Dünya’da 
206 farklı ülkede faaliyet gösteren ve 
insanların geleceğine ışık tutan, insanlara ve 
topluma hizmet etmeyi amaç edinmiş bir sivil 
toplum kuruluşu olduğunu söyledi. 

İlerleyen günlerde hemen hemen her gün 
Bursa Basınında Lions ile ilgili bir haber görmek 
olağan hale geldi. Bazı haber örneklerini bu 
sayfalarda görebilirsiniz. Lion Türkçe dergisi 
olarak 118K Lion’larını bu anlamlı ve başarılı 
girişimlerinden dolayı kutluyoruz.
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Kerevizinizi soyun, iri küp doğrayın, limonlu suya ıslatın.
Patatesleri, kerevize oranla biraz daha küçük oranda küp 
haline getirin. Dış kabuğu traşlanmış havucu 2-3 mm lik 
dilimleyin.

Zeytinyağının yarısını pişirme tencerenize alın, yağı 
yakmadan kabuklarını soyduğunuz tüm soğanları hafif 
kavurun, patates ve havucu ekleyip, kavurmaya devam 
edin. Yarım çay bardağı sıcak suyu ile malzemeyi 3-5 dk 
kadar pişirin.

Kerevizleri, ardından da mandalina suyunuzu tencerenize 
ekleyin. Ateşi yüksek ısıya getirin.Kaynamaya başladıktan 
sonra, tuzunuzu ve şekeri ekleyin. Orta hararetli ateşte, 
kapağı az açık 20 dk kadar pişirin.

Zeytinyağlı yemeğinizi ateşten almaya yakın, bezelye ve 
kalan zeytinyağınız ekleyin, 1-2 dk daha pişirin.

Not: Zeytinyağlınızın gerçek lezzeti için, lütfen 3-4 saat 
oda sıcaklığında bekletin.

Tarifi, sebzelerin pişme sürelerine göre hazırladım, lütfen 
tencerede kontrollü olarak pişirin, düdüklü tencerede aynı 
sonucu alamayabilirsiniz.

Yemeği pişirim esnasında karıştırmayın.

1 adet büyük boy kereviz

1 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy havuç

1 su bardağı konserve bezelye

6 adet arpacık soğan

1,5 su bardağı mandalina suyu

½ çay bardağı su

¾ çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

MANDALİNALI SULU KEREVİZ

Yemek Köşesi
Keriman Diril Laçin
Mersin Akdeniz Lions Kulübü

Tabanı oluşturmak için, burçak, fındık ve toz şekeri erimiş 
tereyağı elinizle bir kapta karıştırın, tüm malzemeyi 
özdeşleştirin. Silikon kaplarınıza kaşıkla eşit şekilde bölün 
ve parmak yardımıyla sıkıca bastırın, donması için en az 
30 dk buzdolabında bekletin.

Peynirli katman için, tüm malzemeniz oda sıcaklığında 
olsun. Yumurta ve şekeri mikserle 1-2 dk çırpın. Labne 
peynir, krema,vanilya özütü, limon kabuğu rendesi, un, 
limon suyunu ekleyerek pürüzsüz karışım elde edin. 
Mikserle karıştırdığınız karışımı, köpüklerini söndürmek 
üzere kaşıkla karıştırarak söndürün. Karışımı, silikon 
kalıpta bekleyen, bisküvilerinize eşit şekilde bölün.

160 derecelik ısınmış fırında, fırın teli üzerine dizdiği 
kalıpları 30-35 dk. pişirin.

Cheese kekinizi oda sıcaklığında, ardında buzdolabında 
soğutun.

Servisten en az 3 saat önce, su, limonsuyu, nişasta, pudra 
şekerini küçük pişirme tencerenize alın, iyice karıştırın.
Malzemenizi şeffaflaşıncaya pişirin, ocaktan almaya yakın 
limon kabuğu rendenizi ekleyin. Karışımı havalandırarak 
hafif soğutun, kaşıkla silikonlarından ayırdığınız cheese 
keklerinize pay edin, buzdolabında 3-4 saat soğutun.

Afiyet olsun.

Tabanı için,

1,5 su bardağı dövülmüş eti burçak 

½ su bardağı dövülmüş fındık

½ çay bardağı tereyağ (erimiş)

1 çorba kaşığı şeker

Peynirli kısım için,

 250 gr labne peynir

2 yumurta

2 çorba kaşığı şeker

2 çorba kaşığı krema

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 çorba kaşığı un(tepeleme)

1çorba kaşığı limon suyu

Limonlu sos için,

½ su bardağı limon suyu

1 su bardağı su

1,5 çorba kaşığı nişasta

4 çorba kaşığı (silme) pudra şekeri (Arzuya 

göre artırabilirsiniz)

1çay kaşığı limon rendesi

LİMONLU CHEESECAKE

Not:Tarif,12 kişilik porsiyondur. Vanilya özü, vanilyanın 
sıvı saf halidir, yerine saf vanilya tozunu yarım çay kaşığı 
kullanabilirsiniz (aktarlarda satılır). 
 
Bu tarifi, arzu ederseniz kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz.




