
 

 

Değerli Lionlar ve Leo Kardeşlerim, 

İnsanlığa dair ne varsa, oradan başlayalım çalışmaya / Bir çocuğun gözüyle 

bakalım artık dünyaya /Yalansız, riyasız ve sevgi dolu olarak diyerek, 

Yaşamda nereye ve nasıl gideceklerine ilişkin açık bir amaca sahip bireyler ve 

kurumlar, varış noktasına doğru düzenli ve sürekli olarak yolculuk ederler. 

Amaçlarının gücü, yaşamlarında elde etmeyi planladıkları hedeflere ulaşmak 

için duydukları derin istekten gelir. İşte böylesine bir hedef belirlemek, 

hayatımıza yön verirken bizi sürekli daha iyiye, gelişmeye ve değişime 

götürmelidir. Ulaşılan seviye ne olursa olsun, o seviyeyi yükseltmek, sürekli 

geliştirmek hepimiz için önemli bir sorumluluktur anlayışıyla 2019-2020 

Çalışma Dönemine, yürekleri sevgi dolu, ortak akla inanan, her zaman cesur 

aydın kimliklerini ortaya koyan;                                                                                                                                                                                                                                    

Turay Karaçay, İlknur Türkkaan, Kemal Çenberci, Nükhet Tuzlacıoğlu, 

Prof.Dr.Şevki Sözen ve  Ruhi Gönüllü Genel Yönetmenlerimle büyük bir istekle 

başladık. İçimizdeki karşılıksız hizmet anlayışının verdiği sorumluluk isteyen 

sevgimizle, emeği, hoşgörüyü, farklılıkları, farkındalıkları ve değişimi 

etkinleştirmeyi düşledik, gerçekleştirmeye çalıştık. 

Çalışma ilkelerimizden ödün vermeden uygulanmasını sağladık, karar alınması 

gereken konularda paylaşımcı olduk ve tüm lions ailemizi bilgilendirdik. Her 

zaman şeffaflık içinde hareket ettik. Dünya barışını savunan, demokratik, laik, 

sosyal, hukuk devletinin ve Cumhuriyetimizin, Atatürk ilke ve devrimlerinden 

ödün vermeden sahiplendiğimizi her platformda sergiledik. 

Anıtkabir ziyaretimiz muhteşem bir kalabalıkla gerçekleşti, bu organizasyonun 

gerçekleşmesinde emeğini ve yüreğini esirgemeyen 118-U Yönetim Çevresi 

Genel Yönetmeni Sayın İlknur Türkkaan ve çalışma arkadaşlarına içtenlikle 

teşekkür ederim. Mutlu Aile, Mutlu Çocuk MD Programı doğrultusunda tüm 

yönetim çevrelerinde, kadın ve çocuk istismarlarının önlenmesi, hakların 

anlatılması amacıyla seminerler düzenlendi. Bu konuda emeğini, zamanını ve 

sevgisini esirgemeyen,118-E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın 

Prof.Dr.Şevki Sözen ve ekibine teşekkürlerimi sunarım. 18 Ağustos 2019 günü 

Çevre Katliamına Dur demek için Kaz Dağlarındaydık. Bu organizasyon için 118-K 

Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Sayın Nükhet Tuzlacıoğlu ve Sayın Ufuk Turba 

başkanlığında büyük emek ile yüreklerini ortaya koyan Çanakkale Lions Kulübümüze 

en içten duygularımla teşekkür ederim. Yine MD Projemiz olan “Spor Yap, Diyabetten 

Kurtul” çerçevesinde tüm yönetim çevrelerimiz etkin çalışmalar göstermiştir. Ancak, 

Türk Diyabet Derneği ve LCIF katkısı ile gerçekleştirilen Şile Diyabet Köyü süreklilik 

sunan bir proje olmuştur.118-Y Genel Yönetmeni Sayın Ruhi Gönüllü ve ekibine bize 

bu mutluluğu yaşattıkları için yürekten teşekkürler. 23 Aralık tarihinde Şehit üst 

teğmen M.Fehmi Kubilay ve Devrim Şehitlerini anmak için Menemen’deydik. MD 

Programımızda yer alan bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için emek veren 118-R 

Genel Yönetmeni Sayın Kemal Çenberci ve anma törenine katılan her bir lion ve leo 

kardeşime teşekkürlerimle.118-T Yönetim Çevresi, Kültürel ve Toplumsal Aktiviteler 



Kom.Bşk. Bensen Ünlüoğlu tarafından hazırlanan proje, genel yönetmenin  

onaylaması ve yol göstericiliği ile MD Projesine dönüştürülmüştür, Ulusal Komisyon 

Başkanı Sayın Semra Aygün’ün katkılarıyla, Dünyada ilk kadın mitinginin yapıldığı 

yerde ve tarihte,9 Aralık 2019 da Kastamonu’da, resmi törenlerde Türk Lionsu temsil 

edilmiştir.118-T Genel Yönetmeni Sayın Turay Karaçay ve organizasyonda emeği 

geçen, katılım sağlayan tüm lionlara içtenlikle teşekkür ederim. 

10-15 Şubat 2020, tarihlerinde Uluslararası Başkan Dr.Jung-Yul Choi ve eşini 

Türkiye’de ağırladık. Davet edilmesi, programın hazırlanması, karşılanmasından 

uğurlanmasına kadar her detayla uğraşan, emeğini ve zamanını sevgi ve hoşgörü ile 

kullanan Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörümüz Sayın Oya Sebük’e şahsım ve 

dönem konseyi adına teşekkürü bir borç bilirim. Program Çerçevesinde,  Başkanı ve 

eşini İstanbul Havalimanında karşılayıp, Ankara’ya kadar eşlik eden, gezi bitiminde 

çok erken saat olmasına rağmen yine havaalanından yolcu eden Sayın Turay Karaçay 

Genel Yönetmene, Anıtkabir Bayrağını Uluslararası Başkana armağan eden Sayın 

İlknur Türkkaan Genel Yönetmene, Lions Alzheimer Hasta Konukevimizi ziyareti 

sırasında başkanın takdirini alan Sayın Nukhet Tuzlacıoğlu Genel Yönetmene, 118-Y 

Yönetim Çevresi Federasyonu, Kuzguncuk Lions Kulübü ve Türkiye Omurilik Felçlileri 

Derneği ortak projesi olarak hazırlanan ve LCIF’den destek alan Sürdürülebilir Engelsiz 

Atölye gezisi sırasında projeden dolayı Jung-Yul Choi’nin kutladığı Sayın Ruhi Gönüllü 

Genel Yönetmene, Mesleki çalışmalardan fırsat buldukça bizimle olan Sayın Prof.Dr. 

Şevki Sözen Genel Yönetmene, Ziyaretin Ankara durağında  bizlerle olan Kemal 

Çenberci Genel Yönetmene,uzaklardan gelen ve bizlerle olan Sayın Alev Ulubay 

Federasyon başkanıma teşekkürler.  Ağırlama sürecinde bizleri hiç yalnız bırakmayan, 

Geçmiş Dönem Uluslararası Direktörlerimiz Sayın Hayri Ülgen ve Sayın Nesi Levi’ye, 

tabi ki çok sevgili Selva’ya ve Birsen’e yürekten teşekkürler. Ayrıca belirtmek isterim 

ki Uluslararası Direktörlerimiz dönem süresince hep yanımızdaydı, her sorumuzda 

verilecek doğru cevapları vardı.  

29 Ekim, Cumhuriyet Kutlamalarımız her yönetim çevremizde değişik etkinliklerle 

gerçekleşti, hepsi muhteşemdi. Gerçekleşmesi için emek ve zaman harcayan, katkı 

koyan ve katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkürler. 

5-9 Temmuz 2019 tarihinde, İtalya / Milano’da yapılan 102.Uluslararası Konvansiyona 

ve 4-6 Ekim 2019 tarihinde Estonya / Tallinin Avrupa Formuna Dönem Genel 

Yönetmenlerimiz, Uluslararası Direktörlerimiz ve lion, leo dostlarımızla katıldık ve 

uluslararası platformda Türk Lionsunu temsil ettik. Avrupa Formu Thomas Kuti müzik 

yarışmasında, ülkemizi temsil eden Özberk Miraç Sarıgül’ün 1.olması bizleri 

gururlandırdı. Bu sevinci bize yaşatan genç kardeşimiz sevgili Özberk’e, MD Avrupa 

Müzik Yarışması Görevlimiz Sayın Osman Görmez ve 118-U Görevlimiz Sayın Erol 

Aydın’a teşekkürler. 

14-17 Ekim 2019 tarihlerinde, MD Programımızda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için, tüm genel 

yönetmenlerim ve lion dostlarımla Kıbrıs’daydık. Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri 

Federasyon Başkanı Sayın Alev Ulubay ve KKTC Kulüp üyelerine misafirperverlikleri 

ve gerçekleşen organizasyonlar için teşekkürler. 

Uluslararası Barış Afişi yarışmasına 6 yönetim Çevresi katılım sağlamış ve 118-R 

Yönetim Çevremizin sponsorluğunda yarışan Melis Özçelik’e ait afiş ülkemizi temsil 

hakkı kazanmıştır. Bu konuda ki çalışmalarından dolayı Ulusal Komisyon Başkanı Sayın 

Metin Taşkent konsey başkanıma teşekkürler.                                                                                                                                



LION Dergi editörü, Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Sayın Danyal Kubin Dönem 

sürecinde, aklı, bilgisi, vicdanı ve uluslararasından dergi için sağladığı maddi destekle 

hep yanımızdaydı, içtenlikle teşekkürler dostum.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Leo ve Gençlik Ulusal Komisyon Başkanım Tuba Tengiz Yılmaz, leolarımızla elele ve 

gönül birliği içinde yapmış olduğunuz yol gösterici çalışmalarınız nedeniyle içtenlikle 

teşekkür ediyorum. Kadın Ve Aile Ulusal Komisyon Başkanı Neşe Başak Güner, çok 

çalıştın, çok emek verdin, projeyi hayata geçiremedik. Emeğine, yüreğine sağlık Neşe 

Kardeşim.                                118-Y Kısa Filim Proje Koordinatörü Zerrin Tever senin de 

yüreğini koyarak çalıştığını ve sunuma kadar geldiğimizi biliyorum, hatta Avrupa 

Formu Yarışma Kategorisine alınması konusunu Tallinn’de gündeme getirdik, 

broşürlerini dağıttık. Tüm çalışmaların için teşekkürler.                                                                                                                                                            

TLV Başkanı Sayın Erim Erinç Dinç konsey başkanım tüm desteğine ve yol 

göstericiliğine teşekkür ederim. Denetleme Kurulu üyelerine ve Konsey Başkanı 

Danışmanı Dostlarıma teşekkürler. Tüm Ulusal Komisyon Başkanlarımızla etkin ve 

duyarlı çalışmalar gerçekleştirdik, içtenlikle teşekkür ediyorum.                                                                                                                                                                                                                      

Genel Yönetmenler Danışma Kurulu toplantılarının 3 ünü, programlanan şekliyle 

İstanbul, Ankara ve Bursa’da geniş katılımla gerçekleştirdik. Ancak Mart ayı sonuna 

doğru bütün dünyayı sarsan virüs salgını nedeniyle tüm etkinliklerimiz etkilendi, iptal 

edildi veya ertelendi. Bu dönemde, kısa zamanda sağlık çalışanlarına ne yapabiliriz 

diye düşündük ve koruyucu tıbbi malzeme teslimi ile ilgili proje başlattık. Proje 

liderimiz,118-E Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Sayın Necati Yılmaz ve her yönetim 

çevresinden bir üye ile oluşan takımı kısa zamanda ihtiyacı olan kentlerde hastane ve 

sağlık kuruluşlarına tıbbi malzeme yardımını ulaştırdılar. Sayın Necati Yılmaz Genel 

Yönetmenime ve ekibine en içten teşekkürlerimi iletirim. Tabi ki, bu organizasyon için 

gerekli finans desteğini bir hafta gibi kısa bir sürede, kulüplerimiz, siz lion ve leolar 

sağladınız. Dönem Konsey Başkanınız ve 45 yıllık bir sağlık çalışanı olarak her birinize 

ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte, tüm yönetim çevrelerinde kulüplerimiz 

takdire şayan çalışmalar yaptılar, hepsini içtenlikle kutluyorum. Her yönetim Çevresi 

yaptıkları projelerden dolayı LCIF’ten 10.000 dolar bağış almışlardır. Kutluyorum.  

Elazığ Depreminde de, Türk Lionsu deprem bölgesinde, depremzedelerin 

yanındaydı.118-U Yönetim Çevresinin bu konuda hazırladığı projede LCIF desteği 

alınmıştır.  

Her ne kadar biz Konsey toplantımızın 4.sünü ve ulusal konvansiyonumuzu 

gerçekleştiremediysek de, Kulüplerimiz, Yönetim Çevreleri Akademileri toplantı ve 

etkinliklerini zoom üzerinden gerçekleştirdiler. Bu dönemde Lions Enstitümüz” Yüz 

Yüze Uzaktan Sınıf Eğitimini” 20 Haziran 2020 tarihinde tamamlamıştır. Yönetim 

Çevrelerimiz için bu konuda eğitim verebilecek eğitmenler yetirilmiştir. Nesim Levi 

direktörüme bu konudaki liderliği, Bülent Şen Enstitü Başkanıma her zaman ki enerjisi 

ile yepyeni bir programı organize ettiği için çok çok teşekkür ederim. Eveeeet Bülent 

Şen Yeni Dönem Başkanlar Okulu’na çok hazırlanmıştık, covid-19 nedeniyle olmadı. 

Dönem süresince her telefonumda karşımdaydın, gösterdiğin tüm çalışmalar için 

teşekkürler.  

Hepinizin bildiği gibi Türkiye’de bir ilki başardık. Lionsun 100. yılında 100 öğretmeni 

bir araya getirerek, Lions Quest Programı doğrultusunda öğretmenlerimize  eğitim 

verilen çok önemli bir etkinliği Foça’da gerçekleştirdik. Yine Lions Quest Programı 

çerçevesinde Lions-Tusiad işbirliği gerçekleştirilerek,  Lions Quest Programını iş 

dünyası  ve eğitim sektörü ile buluşturan MD projelerimizin gerçekleşmesinde 

emeğini ve zamanını esirgemeyen lions Quest MD Koordinatörümüz Nilgün Erdem 

Niord Genel Yönetmenimize yürekten teşekkür ediyorum, 



Yine ülkemizde New Voices etkinliği çerçevesinde çok verimli çalışmaları 

gerçekleştiren ve dört kategoride New Voices liderlerinin seçilip uluslararasına 

bildirilmesinde büyük emek ve gayret gösteren New Voices MD Koordinatörü Zeynep 

Kocasinan Genel Yönetmenimize konseyimize katkılarından dolayı en içten 

teşekkürlerimi iletirim. 

Dönemimizde diğer tüm ulusal komisyon başkanları da çok güzel çalışmalar 

gerçekleştirerek Türk lionsuna ve konseyimize önemli katkılar sağlamışlardır. Bu 

çabalarından dolayı değerli Ulusal Komisyon Başkanları Genel Yönetmenlerime 

şükranlarımı sunarım. Bir dönemi paylaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşadık. Çok 

çok teşekkürler. 

Tabii ki, yapacağımız daha çok şey vardı,10 Martta Bodrum’da “Yaza Merhaba” 

konseptli ulusal konvansiyonumuz için basına tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Ve 

derken salgın. Sağlıkla güze merhaba, siz dostlara merhaba diyeceğimizi umut 

ettiğimiz 3-6 Eylül 2020 Ulusal Konvansiyonumuzda Bodrum’da buluşmayı diliyoruz. 

Ulusal Konvansiyon Ulusal Komisyon Başkanımız Canan Banu Dündar Genel 

Yönetmene ve Bodrum, Turgutreis ve Bodrum Mozelium Lions Kulüp Başkanlarına, 

tüm üyelerine özverili çalışmaları için teşekkürler. 

Gülşah Kaya, Alper Uysal, Bahar Atasayan, Tugay Cengiz leo kardeşlerimden oluşan 

sosyal medya takımına, Teknolojik İşler Görevlimiz Serhan Eldemir, Türkiye Web 

Sitesi Görevlimiz Aslıhan Yazan Ilgar,118-K Yönetim Çevresi LQ Koordinatörü ve 

eğitmeni Oral Özeken her saat arayabildiğim ve seri şekilde çözüm üreten çalışma 

arkadaşlarımdınız. Herşey evet herşey için teşekkürler. Muhlis Altuncuoğlu ise Lions 

Ailemizin bir bireyi gibiydi, hep yanımızdaydı, desteklerini hiç esirgemedi. İçtenlikle 

teşekkürler Muhlis kardeşim. 

Konsey sekreteri Serhan Şençayır, Konsey Saymanı Arif Akçıllar, MD Protokol ve 

Organizasyon Görevlisi Ergün Turba ve Konsey Sayman Yardımcısı Neşet Senal bu 

dönem görev sorumluluğunuz yanı sıra bana kardeş oldunuz. Yürekten teşekkürler.  

Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu 

bulunan, güzel günlerin omuz omuza kurulduğuna inanan ve bu inançla gelecek 

nesillere onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan siz 

dostlarımıza yönetim çevrelerimizin ortak projelerinden yapabildiklerimizin bir 

kısmını sunmaya çalıştım. 2019-2020 Çalışma Dönemini sizlerle paylaşmanın onuru 

ile tüm lion ve leo kardeşlerime katkı katılım ve emekleriniz için teşekkür ediyorum.                                                                                                                                      

Görevi devraldığım sevgili Nasuhi Öndersev Konsey Başkanım, desteğine ve 

dostluğuna içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Değerli Lionlar, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar yasa ile tüm genel kurulların 

yapılması yasaklandığından, herhangi bir uzatma söz konusu olmadığında (dilerim 

olmaz) Yönetim Çevrelerimiz ve Kulüplerimiz Ağustos ayında genel kurullarını 

gerçekleştireceklerdir. Tüm kulüplerimizde ve Yönetim Çevrelerimizde yeni 

yöneticilerimiz 1 Temmuz 2020 tarihinde göreve başlayacaklardır. Ancak, tüm idari ve 

mali sorumluluk genel kurul seçim sonuçlarına kadar 2019-2020 Dönemi yönetim 

Kurullarında olacaktır.  

Konsey Başkan Yardımcısı sevgili Aysan Şakar desteğin, dostluğun için teşekkürler. 

Dilerim siz ve 2020-2021 Dönem Genel Yönetmenlerim sağlıkla, insana dokunmanın 

keyfini yaşarsınız, Türk Lionsu adına güzelliklere imza atarsınız. 1 Temmuz 2020 

itibariyle, Lionistik olarak Konsey Başkanımızsınız,  görevi size devretmenin onurunu 



yaşayacağım, Resmi hesap ve defterlerimizin devri ise genel kurulumuzdan sonra 6 

Eylül 2020 tarihinde olacaktır. Bu süreçte, 2019-2020 Konseyi olarak her türlü desteği 

sağlayacağımızın bilinmesini isteriz. 

Umarım ve dilerim herşey gönüllerimizce olur. Bize hoşça kalın demek düşer, sevgiyle 

kalın, lion ve leo kalın.  

En içten sevgi ve saygılarımla, 

“Farklılıklarımızla Hizmet,Sevgiyle Gelecek”  

Dr.Ahmet Rasim Öztürk 

Konsey Başkanı  


