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ABİDİN DİNO
Sanat

Necla Tuğcu / 118-U Ümitköy Kulübü 

Nakkaş’ın biri ağacın karşısına geçmiş, kağıda 
ağacın aynısını çizmiş, öyle ki ağacı gerçek sa-
nan kuşlar konmak istemiş, oradan geçen bir 

köylü sormuş, bu ne? nakkaş sinirlenmiş, gözün kör 
mü, be adam kuşlar bile anladı da konmak istedi… 
başını sallamış köylü  eeh… boşa yormuşun kendini, 
o ağaçtan zaten vaar... demiş, sanatçı İlhan BERK 
anlatmış, ressam Abidin DİNO’ya.

Abidin DİNO, “hep çizmişler, tıpkısının aynısını, Topka-
pı Sarayının kitaplıklarında açık, saçık resimler… seviş-
me ile ilgili değil... çiftleşme ile ilgili” sanatçı, zaten var 
olanı benimsemiyor, şimdiye kadar olanı da istemi-
yor!.. yalın, öz, işte’nin işte’sini istiyor, gibi’leri de değil, 
göz dolaysız görme ve göstermeyi ister, diyor.

Sanatçı, Abidin DİNO, Şair Arif Dino’nun kardeşi, 
çocukluğu avrupa kentlerinde geçmiş on üçlü yaş-
larında ailesi ile birlikte Türkiye’ye döner, gazetelere 
desenler, siyasi yazılar ve afiş çizimleri hatta sevgili 
Atamızın Halkın Dostu Gazetesinde röportaj’ını çiz-
gileriyle resmeder, çeşitli kitapların kapak resimlerini 
ve Nazım Hikmet’in kitaplarını da resmeder.

1933 Modern sanatın, batılı yansımaları İstanbul 
entelektüel ortamında heyecanlar ve yenilikler baş-
latması, sanata aç ortamının fırsatını yakalayan altı 
kafadar genç sanatçı arkadaşıyla mekan kurdukları 
beyoğlunda “D GRUBU” nu kurar, ilk sergilerini mi-
moza adlı şapka mağzasında açarlar.

Türk resim ve kültür sanatının oluşumunda belirgin 
değişimlerin nedenleri arasında  grupların çıkışı, 
atakları, katkıları ve özverileri çok önemlidir. “D 
GRUBU” sanatçıları öncülerdir. Çağdaşlaşma çabası 
içerisindeki bu gurubun sergileri bir dönem durur. 
Ülkede yaşananlar grubu da etkiler ancak, yeni katı-
lanlar da olur, uzunca bir aradan yani on beş yıl ara-
dan sonra bir araya gelirler 1960 Beyoğlu Şehir Ga-
lerisindeki sergiyle müthiş bir sanat şöleni sergilenir.

 On yılda bir darbeler sonucu sarsılan bu ülke, ya-
şamsal sorunları algılayan bu sanatçılar sayesinde 
soluklanırlar.

Devlet ise bazı sanatçıları yurt dışına gönderir bu 
arada bireysel olarak Paris’e giden çeşitli eğitimler 
almış olan sanatçılarla birlikte Türkiye de  sergiler 
açılmış, kamusal alanda batılılaşmanın önemi ortaya 
çıkmış, ülke artık sanatçıları paris’e göndermeye 
başlamasının ardından ne var ki bağımsız ve akade-

mili sanatçılar arasında başlayan tartışmalarla birlik-
te, kayırmalar sanatçıları çokça yormuş.

Modern çağdaşlaşmayı içselleştirmemiş sanatla içli 
dışlı olamamış toplum, bağımsız sanatçılar ve aka-
demili sanatçılar arasında kayırmaları anlayamamış 
1970 sanat fakülteleri dışındaki sanatçılara destek 
anlamında kurumların sanatsal talepleri koleksiyon 
girişimleri ortaya çıkmış, özel hayata olan tutsak-
lığı aşmaya çalışan toplumu fark eden sanatçı  ise, 
umutsuzluğa kapılmadan, toplumsal hareketlerin 
kesişme noktalarında buluşarak sürecini devam et-
tirmeye çalışmış.

D grubu kurucularından Dino’nun siyasi içerikli 
resimleri sovyetler birliğinde üç yıla yakın sanat ya-
şamı, Londra ve Paris’deki yaşamı, ünlü sanatçılarla 
olan yakın dostluklarıyla içselleştirdiği kolektif gör-
günün dolaylı anlatımıyla, Türkiye’ de liman grubuy-
la birlikte sergi açar, müthiş bir çıkış yakalarlar.         

Ütopyalarını kurutmayan işçi, köylü, proletarya düş-
künlüğüyle sahici arayışıyla  yalın bir gerçeklik vardır 
resimlerinde. Kitaplar yazar, piyesler, oyunlar yazar 
“Kel” adlı piyesi baskıdan toplatılır. “Toros destanı” 
direnişci Adana köylüsünü samimice anlatır. Senaryo 
denemeleri 1950 sıkıyönetim aramalarında Balıkçılar ve 
Çingeneler senaryoları alınır kaybedilir sanatta ustalığı 
dayanılmazdır o dönemin Türkiye vahasında, sürgüne 
Adana’ya gönderilir, ezilen sömürülenden yana ve sos-
yalizm savunucusudur; artık aykırıdır,  egemenler zaaf 
göstermezler, 1951 de ülke’den ayrılır, Paris’e yerleşir. 
Paris için, “orada yaşadım sadece aklım ülkemde biz 
orada Türkiye yaşıyoruz”  demiştir. 

Fransa Plastik Sanatlar Birliği’nin onur Başkanlığı 
ve New York Dünya Sergisinin sanat danışmanlığını 
yapar. On beş kadar kitap, senaryolar, oyunlar, kitap 
kapakları resmetmeler, onlarca kişisel sergiler, karma 
sergiler ve katıldığı bianeller. Güzin Dino ile evlidir.

Türk sanatının zenginliği o dönemlerdeki sessizliği ve 
durguluğuna rağmen dünya ile entegre etmeye, top-
lumun gözünü kocaman açıp da hatta toplumca hop-
paca görülen ülkesini seven, sahici, idealist sanatçıları 
tül perde arkasından bakmadan minnetle analım.  

1993’de 80 yaşında Paris’de ölür, cenazesi özlemiyle 
yaşadığı ülkesine İstanbul’a getirilir ve Aşiyan me-
zarlığına defnedilir.  
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Değerli Okuyucular,

Bir dönemin daha sonuna geldik.

Güzel çalışmalarla hizmetlerle 
aktivitelerle dolu geçirdiğimiz bu 
dönemi de Lions’a artı değerler 
katarak kapatıyoruz. 

2013-2014 döneminde Türk Lions’una 
Liderlik eden Konsey Başkanımız 
Sn.Mehmet YAMAN’a ve Genel 

Yönetmenlerimiz Sn. Füsun KANTEMİR, Sn. Bülent ŞEN, Sn. Ziya 
NAZLI , Sn.Ayşe Gülten ÖZTÜRK, Sn. Necati YILMAZ, Sn. Selva 
ÜLGEN’e sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Konsey Saymanımız 
Sn. Feridun ÖZDEMİR  ve Konsey Sekreterimiz Sn. Ender TUKAY’a 
göstermiş oldukları performansları için ayrıca teşekkür ediyorum.

Değerli Lion’lar

2013-2014 Döneminde almış olduğumuz bu görevin 2.yılını 
tamamlamış bulunuyoruz. Takdir edersiniz ki Dergi çıkarmak bir 
ekip işidir. Bu işin mutfağında bir çok kişinin emeği vardır. Bilgileri 
toplamak, tek tek okuyup tasnifini yapmak, uluslararasından gelen 
yazıları tercüme etmek, sayfa düzenini yapmak, en az 3 ayrı yerde 
baskı öncesi kontrollerini yapmak, basılması ve dağıtılması tam bir 
ekip işi. Öncelikle Genel Yönetmenlerimizin atamış olduğu Yönetim 
çevresi Dergi sorumlularının kendi Yönetim Çevresi Kulüplerinin 
yapmış olduğu hizmetleri derleyip gönderdikleri için teşekkür 
ediyorum. Daima yazıları ile şiirleri ile dergimize destek veren, 
Sn. Jale EREN’e Sanat Köşesinde Sn. Necla TUĞCU’ya çok teşekkür 
ediyorum. Yazıların redaktesin de ve çevirisin de her sayı da yardımcı 
olan Sn. Ender SAKİNTUNA’ya ve Sn. Özge KİRAZ’a Çeviriler de Sn. 
Çağatay TİRİTOĞLU ’na (PDG), Sn. Faruk BİRSEN’e Sevgili Leo Begüm 
TİRİTOĞLU’na emekleri için teşekkür ederim. Dergimizin Dizgisin de, 
tasarımın da, baskısın da ve dağıtımında göstermiş olduğu büyük 
gayret ve çabalar için ÖZSAN MATBAACILIK adına Sevgili Altan 
KİRAZ’a şükranlarımı sunuyorum.

2014-2015 döneminde de sürecek olan görevimiz de sizlerden gelen 
destek ile sizlerden gelen haber akışı ile sizlerden gelen öneriler ile 
en iyisini yapmak için elimizden geleni yapmak olacaktır. Amacımız 
yapılan güzel aktivitelerden  çalışmalardan kulüplerin birbirlerinden 
haberdar olması ve Türk Lions’unu en iyi şekilde tanıtıp hak ettiği yere 
getirmek .

Siz değerli Lion’ların desteğine çooooook ihtiyacımız var.

Sevgi ile Kalın, Sağlık ile kalın, Mutluluk ile Kalın.

M. Hüsamettin OCAK
Editör (PDG)
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Erik Weihenmayer annenizin hep sizle 
karşılaştırdığı yan komşunun oğlu. Açık bir yüz, 
şık bir saç ve hazır bir gülüş. Ama dışardan 

gözükmeyen bir ateşle yanıp tutuşuyor; dağları 
yerinden oynatmadı belki ama onlara tırmandı. O, 
muazzam Everest’in de dahil olduğu 7 kıtadaki en 
yüksek zirvelere tırmandı. Hatta Everest’e tırmanan 
ilk kör insan oldu.

Erik’i özel yapan şey kabiliyetlerini paylaşması.  O 
kör kayakçılar, yaralı gaziler ve terk edilmiş çocuklar 
ile çalışıyor, onların da engelleri aşarak benlik 
duygusunu ve özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı 
oluyor.

Bu yıl Lion’lara hayallerini takip etmeleri için çağırıda 
bulundum. Farkında olduğumuzdan çok daha 
fazlasını yapabiliriz. Şu an hizmet ettiğimizden 
çok daha harika ve olağanüstü bir şekilde hizmet 
edebiliriz. Gezilerimde bunu gördüm.

Lions, inanılmaz bir ölçütte ve son derece yaratıcı 
şekillerde, körlere görüş kazandırmak, açları 
beslemek ve felaketzedelere yardım etmek için 
çalışıyor. Anne ve ben bu yıl inanılmaz bir hediye 
ile bahşedildik; kendi gözlerimizle Lions’un 
yapabileceklerini gördük.

Önce Hayal Et 
Sonra Yap

Biliyorum ki her Lion takdir edilecek şekilde hizmet 
ediyor, kendi zamanını vererek, yeteneklerini ortaya 
koyuyor. Yaptıklarınızı takdir ediyor ve her birinize 
saygı duyuyorum. Ama belki de bir ya da iki dağa 
tırmanabilecekken minik bir tepe ile yetiniyorsunuz. 
Zirveyi hedefleyin! Hayallerinizi güneşin iyilikle 
ışıdığı, Lion’ların sonsuza kadar değiştirdiği 
hayatların olduğu bulutların ötesine kadar takip 
edin.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Çeviri: Begüm Tiritoğlu / Ankara Maltepe Leo Kulübü

Erik Weihenmayer Alaska’da McKinley dağının zirvesinde
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Bu yılın başlarında Hindistan’da dağlara 
tırmanan, nehirleri aşan, akıntılarda rafting 
yapan ve vahşi filler ile yüzleşen gözüpek bir 

grup insanla tanıştım. Onlar bu zorluklara, sınırların 
ve limitlerin sadece düşüncelerde var olduğunu 
kanıtlamak için göğüs geriyor. Lions da cömert bir 
şekilde fiziksel engelleri olan insanlara yönelik bu 
ilham verici programı desteklemektedir.

Uluslararası Başkan olarak dünyayı dolaştığımda, 
Lions’un açları beslemeye, görme engellilere görüş 
kazandırmaya ve gençlere sorumluluk kazandırmaya 
yönelik programları ve projeleri bana da benzer 
şekilde ilham kaynağı oldu. Bu sene tüm Lion’lara 
hayallerini takip etmeleri için çağırıda bulunuyorum. 
Lions’u her geçen sene sayısız yollarla insanların 
hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğine tanık 
olabilmek büyük onur. Umarım ki, benim teşvik edici 
sesim hayalperest ve motivasyonu yüksek, kendini 
adamış Lion’ları harekete geçirir ve geçmişi geride 
bırakıp yeni hayallere odaklanmalarına yardımcı 
olabilir.

Başkanlığım sonlanırken, hayallerin ve Lions’un 
toplumlarımızdaki yerinin ne kadar önemli 
olduğunun farkına daha çok varıyorum. Biz 
Lion’lar, sıradan işler için uygun değiliz. Günlük 
hayatta sıklıkla “ben” odaklı zihniyetle karşı karşıya 
geliyoruz, oysaki Lions aleminde diğerleri önce gelir.  
Bizim dünyamızda, hayaller gerçekliğimiz olur ve 
hayaller kötümser insanlar üzerinden zafere ulaşır. 

Verebileceğim en iyi tavsiye devam etmek. 
Bizim formülümüz neredeyse bir yüzyıldır işe 
yarıyor. Tamamen bozuk olan bir şeyi tamir 
etmeye çalışmayalım. Ama kesinlikle belli bir 
miktar ihtiyat, kararlılık ve olumlu düşünceyi 
destekliyorum. Düşüncelerinize dikkat edin; 
sözcüklerinizi şekillendiriyorlar. Sözcüklerinize 
dikkat edin; davranışlarınıza dönüşüyorlar. 

İnandık, Başardık

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlık haline 
geliyorlar. Alışkanlıklarınıza dikkat edin; kişiliğinizi 
oluşturuyorlar. Karakterinize dikkat edin; kaderiniz 
oluyor.

Eşim Anne ve ben Lions’un bize gösterdiği 
misafirperverliğe ve sıcaklığa minnettarız. Nereye 
gidersek gidelim, kibarlık ve şefkatle karşılaştık. 
Avusturalya’da dediğimiz gibi “I dips me lid to all 
of you” yani, hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
Hayallerinizi takip etmeye devam edin ve umarım ki 
yıldızların sonunda mutlu ve hedeflerini ulaşmış, 
bıkmadan hizmet eden Lion’lar olarak buluşalım.

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Başkan Palmer ve eşi Anne Avustralya’da bir 
okulda çocuklara kitap okuyor.

Çeviri: Begüm Tiritoğlu / Ankara Maltepe Leo Kulübü
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Allie Stryker / Çeviri: Faruk Birsen 118-U / 1. Kesim Başkanı

Hindistan’da Öğrenciler İçin 
Daha Fazla Göznuru

Hindistan – Kerela’da öğrenciler “Çocuklar İçin 
Göznuru” programı kapsamında ücretsiz göz 
taraması için kayıt oluyorlar. 

S. Bhavani sınıfında en önde oturuyor; başka 
seçeneği olmadığı için değil, o istediği 
için. Ama aslında durum baştan beri böyle 

değildi. 

Hindistan – Haydarabad’da bir öğrenci olan Bhavani, 
birdenbire tahtayı görmekte sıkıntılar yaşamaya 
başladı. Gözlerini kısarak bakmak zorundaydı ve baş 
ağrıları başlamıştı. Bhavani uzağı göremiyordu ve 
“Çocuklar İçin Göznuru” programı olmasaydı bu 
durum belki de hiç anlaşılamayacaktı. 

Güneydoğu Asya’da 12.8 milyon çocuk 
düzeltilmemiş kırma kusurları nedeniyle görme 
problemleri yaşıyorken, S. Bhavani’ye uzağı 
görememe teşhisi konması hiç şaşırtıcı değil. Bu 
nedenle, 2002 yılında LCIF ve Johnson & Johnson 
Vision Care (JJVC) “Çocuklar İçin Göznuru” 
programı için bir araya geldiler. 

“Çocuklar İçin Göznuru” programı tüm Asya’da 
ihtiyaç sahibi çocuklar için çok önemli olan göz 
sağlığı eğitimini ve okul bazlı göz taramalarını 
kapsıyor. Program ayrıca gözlük ve ameliyatlar 
için profesyonel ve kapsamlı göz muayenelerine de 
yönlendiriyor. Bu çok önemli bir hizmet; çünkü 
çocuklarda görme azlığı çoğunlukla anlaşılmaz ve 
bu durum okuma ve öğrenmenin önünde önemli bir 
engeldir. 

    Bhavani, “Çocuklar İçin Göznuru” kapsamında 
göz taramasından geçti ve detaylı muayenesi de 
Haydarabad’daki L. V. Prasad Göz Enstitüsü’nde 
yapıldı.  Program kapsamında kendisine ücretsiz 
gözlük de sağlandı. Bugün Bhavani tahtayı 
görebiliyor, rahat okuyabiliyor ve hatta okul dışı 
aktivitelere de katılıyor. 

“Çok mutluyum ve kendime güveniyorum. 
Bu gözlükle hiç bir zorluk çekmeden tüm 
aktivitelerimi yapabiliyorum. Sizlere teşekkür 
ediyorum” diyor. Bhavani. Artık daha iyi gören 
Bhavani’nin geleceğe dair büyük arzuları da var. 
“Doktor olacağım, aileme ve insanlara yardım 
edeceğim,” diye güvenle ekliyor.

“Çocuklar İçin Göznuru” ile Bhavani gibi  19 
milyondan fazla Asyalı öğrencinin göz taramaları 

yapıldı, 322.000’den fazlasının görme sorunları 
giderildi ve 197.000’den fazla da gözlük sağlandı. 

Hindistan – Kerela’daki Little Flower Hastane ve 
Araştırma Merkezi’nde yönetici asistanı olarak görev 
yapan Mary Sebastian, kendi bölgesinde 2005’te 
başlayan “Çocuklar İçin Göznuru” programında 
yoğun olarak çalışıyor. Çalıştığı hastanenin 
Göz Sağlığı Bölümü çocukların göz sağlığı için 
çalışmakta. Lion’ların çocuklara “Çocuklar İçin 
Göznuru” aracılığıyla gözlük ve ameliyat imkanı 
sağlamasından son derece büyük mutluluk duyuyor. 

“Çocuklar İçin Göznuru programı olmasa, 
görme sorunları asla tespit edilemeyecek olan 
bu çocukların görme kusurlarının giderilmesi 
çok değerli ve tatmin edici bir hizmet” diyor. 
Sebastian. “Lions Kulüpleri ile ücra yerlere 
gidiyoruz. Çocuklar İçin Göznuru olmasaydı, 
önemsenmeyeceği için bu sorunların çoğu 
çözülemeyecekti.”

Lions kulüpleri, LCIF, JJVC ve ortak kuruluşlar 
“Çocuklar İçin Göznuru” ile ihtiyaç sahibi öğrenciler 
için büyük fark yaratıyorlar. Daha fazla bilgi için 
www.lcif.org/sfk.

T U R K E Y
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Wisconsin Lion’ları Dominiklilere
Göznuru Getiriyor 
Eric Margules / Çeviri: Faruk Birsen 118-U / 1. Kesim Başkanı

Wisconsin – Kenosha’dan Lion Peter Emer, Dominik 
Cumhuriyeti – Sabana Yegua’da bir vatandaşı 
muayene ederken. 

Wisconsin – Kenosha’dan Lion’lar, 
Dominik Cumhuriyeti’ne indiklerinde 
hava sıcaklığı, sabah uçağa bindikleri 

Şikago’dan 37 derece daha fazlaydı. Ama Lion’lar, 
güneşte geçirilecek zamandan daha önemli bir şeye 
odaklanmışlardı. 

Her iki ülkenin Lion’ları, LCIF’in, ABD ve Dominik 
Cumhuriyeti kiliselerinin destekleriyle, küçük bir 
kasaba olan Sabana Yegua’da bir göz kliniğinde 
halka ücretsiz göz taramaları, gözlük reçeteleri, 
tedavi ve göz ameliyatları sağlamak için bir araya 
geldiler. 

yerinde pek çok insan, neredeyse okuyamayacak 
kadar görmüyorlardır.” diyor, bir Lion ve aynı 
zamanda optometrist olan ve bu organizasyonu 
gerçekleştirenlerden Dr. Peter Emer, “Bir okuma 
gözlüğü alacak imkanları bile yoktur. Okuma 
gözlüğü olmadan, yakın görmeyi gerektirecek 
herhangi bir işte bir kör kadar engellisinizdir.”

Dominik Cumhuriyeti’ndeki 4 günün sonunda 
Emer ve arkadaşları 1200 kişiyi muayene ettiler, 
900 gözlük dağıttılar ve 200 kadar da özel gözlük 
siparişi oluşturdular. 

Lion Cerrah Dr. Stephen Slana ve iki oftalmoloji 
asistanı, muayeneler sırasında tespit edilen tehlikeli 
göz sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar 
yaptılar. Toplamda, katarakt ve pterygiumdan* göz 
kasları problemlerine kadar 118 başarılı operasyon 
gerçekleştirdiler. 

Lion’lar bu yıl ilk kez, Sabana Yegua’ya 
ulaşamayacak ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek 
için Dominik Cumhuriyeti içerisinde uydu klinikler 
kurdular.  Bu klinikler komşu Haiti’deki bir yerleşim 
de dahil olacak şekilde ülke içinde gezdiler. Haiti’de 
eski bir kilisede göz taraması gerçekleştirdiler. 
Ayrıca yerel bir hapishaneyi ziyaret ederek tutuklu 
ve gardiyanlara güneşten korunmak için güneş 
gözlüğü ve beyzbol şapkası temin ettiler. 

Wisconsin ve Dominik Lion’larının uluslararası 
işbirliği başarıyla tamamlandı. Hastaların 
transferinden hasta bilgilerinin toplanmasına ve 
bakımlarının takip edilmesinde Dominik Lion’ları 
kliniğe büyük destekler sağladılar. 

Başarıyla tamamlanan bu ziyaretin hemen ardından 
Lion’lar hizmetlerini nasıl geliştirebileceklerinin 
yollarını aramaya başladılar bile. Bir sonraki 
ziyaretleri için Lion’lar, yeni klinik lokasyonları 
araştırıyorlar ve daha ileri ameliyat imkanlarını 
sağlamanın yollarını bulmak için çabalıyorlar. 

Net olan bir şey var: Lion’lar arasında oluşturulan 
uluslararası işbirliği, dilleri ve sınırları aşan bir 
girişim ve hizmet bağıdır. Bunu sadece, gelecekleri 
daha önce olmadığı kadar parlak olan binlerce 
Dominikliye sorun. 

*  Pterygium: Kalınlaşmış bir konjonktif tabakasının kornea üzerine uzanıp 
yapışmış olması durumu

Bu, Kenosha Lion’larının LCIF bağışlarıyla 
Dominik Cumhuriyeti’ne hizmet götürmek için 
yaptıkları ikinci ziyaretti. Bu yıl, 30.000 USD 
bağış ile Lion’ların, Wisconsin’daki St. Mary’s ve 
St. Anne’s kiliselerinin cemaatlerinin topladıkları 
yardımlarla, her iki ülkeden 30 kişilik Lion ve kilise 
cemaati üyesinin katılımıyla klinikte bu hizmeti 
gerçekleştirme imkanı sağlandı. 

“Sabana Yegua halkı dahil dünyanın hemen her 
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Eric Margules / Çeviri: Faruk Birsen 118-U / 1. Kesim Başkanı

Bir Futbol Günü, 
Futbol ve Dahil Olma

Özel ihtiyaç sahibi bir çocuk, Malavi’deki Engellilik 
konulu Afrika Liderler Forumu’nda yer alıyor. 

Malavi – Lilongwe’deki CIVO Stadyumu, “Engellilik” 
konulu Afrika Liderler Forumu’nun başlama vuruşu-
nun heyecanını taşıyan kalabalık tarafından inliyordu. 

Bu etkinlik sadece bir futbol maçı ve konserler dizisi değil 
aynı zamanda üst düzey bir siyasi zirve ve sağlık eğitimi hak-
kındaki konuşmaları da içeriyordu. 

Şubat ayındaki bu 3 günlük forumun amacı, en başta, 
zihinsel engelli insanlara destek idi. Özel Olimpiyatlar ve 
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği arasındaki genişletilmiş 
“Görev: Dahil Olma” ortak çalışması ele alındı. 

2001’den beri, Özel Olimpiyatlar ve ULKB 350.000 Özel 
Olimpiyat sporcusunun göz taramalarını gerçekleştirdi ve 
110.000 sporcuya gözlük sağlandı. “Görev: Dahil Olma” 
programı göz taramalarının ötesinde, zihinsel engelli 
bireylerin içinde yaşadıkları toplumlar tarafından kabul 
görmeleri ve topluma dahil edilmelerini destekleyen prog-
ramlar oluşturmakta. Leo’ların, zihinsel engellilerle ortak 
spor yapma modeli olan Unified Sports® içinde yer alması 
da buna dahil. 

“Engellilik” konulu Afrika Liderler Forumu, engellilerin 
özellikle de zihinsel ve gelişimsel engellilerin içinde bulun-
dukları zor duruma dikkat çekilen tarihi bir etkinlikti. Aynı 
zamanda bir Lion olan, Malavi Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
Dr. Joyce Banda bu etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

12 ülkeden üst düzey Afrikalı hükümet görevlileri ile sağlık 
ve engelliler organizasyonlarının temsilcileri bu foruma 
katıldılar. Özel Olimpiyatların küresel ortağı olarak ULKB, 
üst düzey Lion liderlerle bu organizasyonda toplantıların 
ana katılımcısı olarak yer aldı. 

LCIF Başkanı Wayne Madden “Uluslararası Lions Kulüpleri, 
Malavi Özel Olimpiyatları’nın ortağı olmaktan büyük mutluluk 
duyuyor. Bu bir kazan-kazan durumu. Hem bizim Özel Olim-
piyatlar için gerçekleştirdiğimiz “Gözleri Açmak” girişimi-
mize ve ortaklığımıza çok uyuyor, hem de burada Malavi’de 
Lions kulüplerinin çoğalmasına yardımcı oluyor” diyordu. 

Forum devam ederken Banda, zihinsel engellilerin ha-
yatlarını geliştirmek için çalışmalar yapacak olan Zihinsel 
Engelliler için Afrikalı Liderler Antlaşması’nın yapıldığını 
açıkladı. Sınırlı kaynaklara sahip olan bölgelerde, aşırı 
muhalif ve ayrımcılık karşıtı topluluklardaki zihinsel engelli 
bireylerin bir araya gelmesinin önündeki engelleri aşmak 
için “Görev: Dahil Olma” gibi ortak çalışmaların bütünleş-
tirici olarak kullanılabileceği değerlendirildi. 

“Çocuklarımızı okullarından mahrum bırakan çevresel 
engellere takılmadan önce, çocuklarımızın hastanelerden 
mahrum kalmasına, yetersiz doktor eğitimini adres gös-
termeden önce, aile hizmetlerini uygun hale getirecek 

sosyal politikaları geliştirmeden önce yapmamız gereken 
bu kara lekeyi tarihe gömmektir” diyor Banda.

Uluslararası takım çalışmasının ruhuyla, Malavi ve 412 
Yönetim Çevresi’nin yorulmak bilmez Leo’ları, Malavili 
Özel Olimpiyat sporcularını giydirmenin yanısıra Malavi 
Futbol Federasyonu ile Malavi hükümet temsilcilerini ve 
Mark Fish, Phil Masinga ve Desiree Ellis gibi Güney Afrikali 
futbol yıldızlarını da  giydirerek oyunlara dahil ettiler. Bu 
etkinlikle, Afrika’da ilk kez Leo’lar ve Özel Olimpiyat spor-
cuları ortak bir spor organizasyonunda bir araya geldiler.  

Ek olarak, LCIF sponsorluğundaki Aile Sağlığı Forumu da 
zihinsel engelli çocukları olan 100’den fazla aileyi, kar amacı 
gütmeyen kuruluşları ve ülke çapında sağlık, eğitim ve sosyal 
girişim alanlarında zihinsel engellilerin yer alması konusunda 
görev yapan yerel kuruluşlarla çalışan tüm diğer kurumları 
bir araya getirdi. 

Özel Olimpiyatlar ve ULKB, küresel olarak zihinsel engelli 
çocukların ve yetişkinlerin hayatlarına “Görev: Dahil Olma” 
çalışmasının etkisini getirebilmek için çalışıyorlar. Bu iki 
kuruluş, geri çevrilemez bir hizmet için tek bir ses olarak 
çağırıda bulunuyor; Lions’a en çok ihtiyaç duyanlar için 
HİZMET EDİN. 

Fernando Cambeiro
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Uluslararası Tüzük Madde VI, Bölüm 2 gereği 2014 
Uluslararası Konvansiyonu Çağrısını yapıyorum. 
97. Uluslararası Konvansiyonumuz Kanada’nın 
Toronto kentinde yapılacaktır. 4 Temmuz 2014 saat 
10:00’da başlayacak ve 8 Temmuz 2014’de bitecektir. 
Konvansiyonun amacı, Uluslararası Başkan, birinci 
ve ikinci başkan yardımcıları ile yönetim kurulunun 
17 yeni üyesini seçmek, toplantıdan önce belirlenen 
diğer tüm işlemleri yerine getirmektir. 

Kuzey Amerika’nın 4. Büyük kenti olan Toronto, size 
canlı bir şehir merkezi, inanılmaz bir etnik çeşitlilik 
ve sayısız kültürel atraksiyonlar, lokantalar ile 
alışveriş mekânları sunar. Kozmopolit yapısı, çağdaş 
yüzü ve doğal canlılığı ile uluslararası birlikteliğimiz 
için ideal bir toplantı mekanı olmuştur.

Konvansiyon haftası, dostluk, eğlence ve öğrenme 
ile dolu muhteşem ve unutulmaz olacaktır. Lion’lar 
uzun yıllardır süregelen bayrak töreni, uluslararası 
parad, ve canlı, çok kültürlü şovların tadını 
çıkaracaklardır. Unutulmaz Genel Kurulumuzda, 

konuşmacı olarak sanatçı Olivia Newton-John, 
Ruchira Gupta, 2014 Hayırsever ödülünün Davit 
Foster’a takdimi ve 2014-2015 Uluslararası Başkan 
ve Genel Yönetmenlerin onanması yer alacaktır.

Kanada Lion’ları ziyaretçilerini sıcacık karşılayacak 
ve konvansiyonun unutulmaz olması için her 
türlü çabayı göstereceklerdir. Bu sene Lion’ları 
hayallerini takip etmeleri için yüreklendirdim ve 
Toronto konvansiyonumuz bu hayallerin gerçeğe 
dönüştüğünün ve gücünün sahnelendiği yer 
olacaktır. Bu özel Lions etkinliğinin bir parçası 
olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

En içten dileklerimle,

Barry J. Palmer
Uluslararası Başkan

Konvansiyon Çağrısı 
Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG
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İkinci Başkan Yardımcısı Adayları
Çeviri: Çağatay Tiritoğlu, / PDG 

Şu ana kadar İkinci Başkan Yardımcılığı için yedi aday başvuruda bulunmuştur. 
Seçim 8 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak ve seçilecek kişi 2016-17 döneminde 
Uluslararası Başkanlık yapacaktır.

Naresh Aggarwal Robert E. Corlew

Salim MoussanM. P. “Mike” Butler

Hindistan’ın Delhi kentinden olan Naresh Aggarwal 
1998-2000 yılları arasında Uluslararası direktörlük 
yapmış bir iş adamıdır. Batala Smile Lions Kulübü 
üyesi olan Aggarwal, üç defa atanmış yönetim 
kurulu üyeliği ve grup liderliği yapmıştır. İyi niyet 
Elçiliği Ödülü ve 20 adet Uluslararası Başkan 
madalyası vardır.

Teksas Kerrville Host Lions Kulübü üyesi olan M. P. 
“Mike” Butler 1984-1986 yılları arasında Uluslararası 
Direktörlük ve 2006-2007 yıllarında da Atanmış 
Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1974 yılında Lion 
olmuş ve Birlik içerisinde pek çok görev almıştır. 
Sürekli Melvin Jones dostudur, Alan Liderliği ve 
üyelik koordinatörlüğü yapmış ve ilk Küresel GMT 
olarak hizmet vermiştir.

Beirut St. Gabriel Lions Kulübü üyesi olan Lübnan’lı 
Salim Moussan 1997-1999 yıllarında Uluslararası 
Direktörlük yapmıştır. İki defa atanmış yönetim 
kurulu üyeliği ve grup liderliği yapmış, Lübnan Göz 
Merkezini kurmuş ve sürekli Melvin Jones dostudur. 
Ticari bir şirket sahibi olan Moussan pek çok forum 
ve bölgesel konferans başkanlığı yapmış, 25 defa 
uluslararası konvansiyonlara katılmıştır. 

Milton Tennessee ABD’li Robert E. Corlew hakim 
olarak görev yapmaktadır. 2011-2013 yıllarında 
Uluslararası Direktörlük yapmıştır. 1978 yılından 
beri Murfreesboro Lions Kulübü üyesidir ve sürekli 
Melvin Jones dostudur. Lions’daki yükümlülüklerinin 
yanında Murfreesboro şehir meclisi, izci kulübü gibi 
pek çok organizasyonda da görev almaktadır.

T U R K E Y
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Steven D. Sherer Rosane T. Jahnke Vailatti

Eugene M. Spiess

New Philadelphia, Ohio, ABD’den olan Steven D. 
Sherer 1980 den beri Dover Lions Kulübü üyesidir. 
New Philadelphia bölgesi okullarında Finans 
sorumlusu /CFO olarak görev yapan Sherer sürekli 
Melvin Jones dostudur. 2006-2008 yıllarında 
Uluslararası Direktörlük yapmış ve 4 yıl GMT alan 
koordinatörlüğü görevini yerine getirmiştir.

Güney Karolayna ABD’den olan Eugene M. Spiess, 
emekli üniversite öğretim üyesi. 1981 yılından beri 
Spartanburg Lions Kulübü üyesidir. 2010 yılında 
93. Uluslararası Konvansiyonda Uluslararası Direktör 
olarak seçilmiştir. Özel hayatında ve Lions da pek 
çok onur ödülüne sahip olan Spiess sürekli Melvin 
Jones Dostudur. 

Rosane T. Jahnke Vailatti 2008-2010 yıllarında 
Uluslararası Direktör olarak görev yapmıştır. 
Brezilya Jaraguá do Sol Lions Kulübü üyesidir. 
Öğretmen, avukat ve otel sahibidir. Pek çok yerel ve 
profesyonel kuruluşta üyedir. Melvin Jones Dostu ve 
Helen Keller Körlerin Şovalyesi ödülü sahibidir.
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Resmi Duyuru
Official Notice 2014 International Convention, Toronto, Canada

Aşağıdaki maddeler 2014 Uluslararası Konvansiyonda delegelerin onayına sunulacaktır.

1. GENEL YÖNETMENLER KONSEYİNİN, 
KONSEY BAŞKANINI GÖREVDEN ALMA 
YETKİSİ

Teklif: Uluslararası Tüzük Madde VIII’e bölüm 
6 olarak aşağıdaki maddenin eklenmesi 
ve devam eden bölümlerin  takip eden 
numaralarla değiştirilmesi

 Section 6. REMOVAL. Genel Yönetmenler 
Konseyinin çoğunluğu tarafından, Konsey 
Başkanını görevden alma maddeli özel 
toplantı çağrısı yapılır. Konsey Başkanının 
seçilmiş yada atanmış olmasına bakılmaksızın 
Genel Yönetmenler Konseyi üyelerinin 
toplam sayısının 2/3 oyu ile Konsey Başkanı 
görevden alınabilir.

2. HALEN GÖREVDE OLAN YADA GEÇMİŞ 
DÖNEM GENEL YÖNETMENİNİN KONSEY 
BAŞKANLIĞI YAPMASI

Teklif: Uluslararası Tüzük Madde VIII’e bölüm 4 de 
5nci ve 22nci satırlarda “geçmiş dönem genel 
yönetmeni” ibaresinin önüne “görevde olan 
veya” ibaresinin eklenmesi. 

3. KONSEY BAŞKANI GÖREVLERİNİN YENİDEN 
DÜZENLENMESİ

Teklif: Uluslararası Tüzük Madde X Bölüm 1 tamamen 
kaldırılarak yerine aşağıda verilen maddenin 
yazılması. Bölüm 1. ÇOĞUL YÖNETİM 
KONSEY BAŞKANI. Konsey Başkanı, çoğul 
yönetim çevresinin idari yöneticisidir. Tüm 
faaliyetleri Genel Yönetmenler Konseyinin 
onayı, yönlendirmesi ve kontrolü altındadır.

Genel Yönetmenler Konseyi ile işbirliği içerisinde 
Konsey Başkanı görevleri:

(a) Birliğin Amaçlarını geliştirmek;

(b) Uluslararasının ve Çoğul Yönetim 
Çevresi politikalarının, programlarının ve 
aktivitelerinin duyurulmasında yardımcı 
olmak;

(c) Genel Yönetmenler Konseyi tarafından 
belirlenen Çoğul Yönetim Çevresi hedef ve 
uzun dönem planlarının dokümante edilmesi 
ve duyurulması;

(d) Konsül toplantısı sırasında toplantı ve 
tartışma ortamları oluşturmak;

(e) Çoğul Yönetim Çevresi konvansiyonunu 
organize etmek;

(f) Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından 
istenen Genel Yönetmenler Konseyi üyeleri 
arasında uyum ve birlikteliği desteklemek;

(g) Uluslararası Tüzük gereği istenen raporları ve 
benzer görevleri yerine getirmek;

(h) Genel Yönetmenler Konseyinin vereceği diğer 
idari görevleri yerine getirmek;

(i) Döneminin sonunda tüm çoğul yönetim 
çevresi hesap, fon ve kayıtlarını zamanında 
varisine devretmek.
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1.    Milan İtalya 2019 Uluslararası Konvansiyonu için 
ev sahibi seçildi.

TÜZÜK ve YÖNETMELİKLER KOMİTESİ
1. Tüzük içerisinde yer alan yazım hatalarının 

giderilmesi,

2. Yönetim Kuralları Elkitabı Bölüm XIX Paragraf B.1. 
ve B.2. ye Scott Drumheller’in idari yönetici ve 
sekreter olarak eklenmesi,

3. Genel Yönetmenler Konseyinin, Konsey 
Başkanını görevden alabilme yetkisi teklifinin 
2014 Uluslararası Konvansiyonuna sunulması,

4. Görevde olan veya geçmiş dönem genel 
yönetmeninin konsey başkanı olabilmesi 
teklifinin 2014 Uluslararası Konvansiyonuna 
sunulması,

5. Konsey Başkanı görevlerinin değiştirilme 
teklifinin 2014 Uluslararası Konvansiyonuna 
sunulması,

YÖNETİM ÇEVRESİ VE KULÜP İŞLEMLERİ 
KOMİTESİ

1. Mükemmeliyet ödülü koşullarına daha çok 
eğitim, kulüp gelişimi ve yönetim çevresi GMT ile 
GLT sini tanıma maddelerini ekleme,

2. Çeşitli Yönetim Çevreleri tarafından verilen 
yeniden yapılanma, atama ve görevden alma 
önerilerinin kabulüne,

3. Statüko kurallarının değiştirerek, zayıf ve 
tökezlemekte olan kulüplere daha çok Genel 
Yönetmenler Takımı desteği sağlamak için yeni 
bir öncelik maddesi eklenmesi,

4. Tüzük değişikliklerinin 2014 Konvansiyonunda 
delegelerin oylarına sunulması,

FİNANS ve GENEL MERKEZ YÖNETİMİ
1. Çeşitli yönetsel kararlar,

2.   Artışları ile beraber 2013-2014 bütçesi 3.Çeyrek 
tahminlerinin onaylanması. 

3. Genel Yönetmen otel faturalarının kendi ismine 
olma zorunluluğunun kaldırılmasına,

ULUSLARARASI YÖNETİM KURULU TOPLANTI ÖZETİ
SAN DIEGO, KALİFORNİYA, ABD

28 Şubat – 4 Mart 2014

LCIF
1. 2014 İnsanlık Ödülü için üç adayın belirlenerek 

seçmesi için Uluslararası Başkana sunulmasına,

2. Dr. Yuichiro Ogura’nın boş olan SightFirst 
Danışma Kurulu üyeliğine atanmasına,

3. Toplamda 3,771,227 ABD dolarlık 79 adet 
Standard, Uluslararası Destek ve Core 4 
bağışlarının onaylanmasına,

4. Çeşitli yönetsel kararlar.

LİDERLİK KOMİTESİ
1. 2014-2015 döneminden itibaren geçerli olmak 

üzere GMT/GLT yapısının değiştirilmesine. İkiden 
az çoğul yönetim çevresinin bağlı olduğu GMT/
GLT alan liderine bağlı olan çoğul yönetim 
çevrelerinde, GMT/GLT görevini bu liderler 
yürütecek.

ÜYELİK GELİŞTİRME KOMİTESİ
1. Birleşik Arap Emirliklerinin yeni Lions üyesi ülke 

olarak başvurusunun şartlı olarak kabulüne,

2. Çeşitli idari kararlar. 

HALKLA İLŞKİLER KOMİTESİ
1.    ULKB protokol sıralamasında değişiklik 

yaparak, Bölgesel LCIF Koordinatörleri ve GMT/
GLT liderlerini Geçmiş Dönem Uluslararası 
Direktörlerinden hemen sonrasına, Çoğul 
Yönetim Çevresi Komite Başkanları ve 
Koordinatörlerinin (LCIF, GMT, GLT dahil) geçen 
dönem genel yönetmeninden hemen sonrasına 
yerleştirilmesi ,

3. Çeşitli idari kararlar.

HİZMET AKTİVİTELERİ KOMİTESİ
1.   2012-2013 En İyi 10 GAD komite Başkanı ödülünü 

kazanan isimlerin belirlenmesine,
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Lion ve Leo Dostlarım,

Ülkemiz için, insanımız için, insanlığın ihtiyaçları için 
Lions 118 TURKEY Yönetim Çevreleri Dönem Genel 
Yönetmenlerimizin pek çok projeler ürettiği ve bu 
projeleri hayata geçirdiği 2013-2014 dönemi 
30 Haziran 2014 günü sona erecek ve 01 Temmuz 
2014 günü yeni bir dönem başlayacaktır. 

Bu gibi durumlarda yapılması olağan olan dönem 
sonu durum değerlendirmesi yapmak ve sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Dönem Genel Yönetmenlerimizle birlikte, 
Dönemimize, Hamburg Konvansiyonuyla başladık. 
Hamburg’da Türk Gecesi Resepsiyonumuza 
Uluslararası Konuklarımızın önemli iştiraki,  
izleyenlerin beğenisini kazanan özel olarak 
hazırladığımız kıyafetlerimizle Konvansiyon 
Parad’ına katılmamız ve Konvansiyonda bir Türk 

Lion’unun 2013-2015 dönemi Uluslararası Direktörü 
olarak seçilmesi mutluluğumuz oldu.

Dönem Genel Yönetmenlerimizle birlikte, Türk 
Lions’u için her ay Çalışma ve Hazırlık Toplantıları 
yaptık. Bursa, Adana, Bayramoğlu ve Çeşme’de 
Genel Yönetmenler Konseyi Danışma Kurulu 
Toplantılarımızı ve Çeşme’de 30’ncu Ulusal 
Konvansiyonumuzu sizlerin de katılımıyla 
gerçekleştirdik.        

Bu toplantılarımızda aldığımız kararların 15 gün 
içinde yayınlanması bizim için önemliydi, başardık. 
Gerektiğinde kullanılmak üzere toplantılarımızın 
ses ve görüntü kayıtlarını aldık ve arşive hazır hale 
getirdik.

Uluslararası Başkanımız Barry Palmer, 28 Ekim 2013 
ile 04 Kasım 2013 Ülkemizi ziyaret etti ve TURKEY 
Yönetim Çevrelerimiz Kulüplerinin de konuğu oldu. 

1991 İstanbul, 1999 Antalya Avrupa Forumlarından 
sonra Ülkemizde üçüncü kez Avrupa Forumu 2013 
İstanbul düzenlendi ve katılanların haklı takdirini 
kazandı.

TURKEY Yönetim Çevrelerimiz Genel Yönetmenleri, 
Cumhuriyetimizin 90’ncı Yılı etkinlikleri kapsamında 
Yönetim Çevreleri ve Kulüpleri düzeyinde birbirin-
den anlamlı kutlama ve toplantılar düzenlenmesini 
sağladılar.

Anıtkabir ziyaretimizi çok güzel bir Leo ve Lions 
katılımıyla gerçekleştirdik ve böylece, Atamıza, 
her zaman, her koşulda Cumhuriyetimize sahip 
çıkacağız sözümüzü ve mesajımızı yineledik.

Türkiye’de Lions’un 50’nci yılı etkinlikleri 
kapsamında Diyabet ve Alzheimer konusunda kısa 
metrajlı filmleri hazırlattık ve sinema, halka açık 
yerlerde gösterimini sağladık.

Ln. Mehmet YAMAN, PDG
MD 118 Konsey Başkanı / 2013-2014

T U R K E Y

       13MAYIS - HAZİRAN  2014   LION



Dönem Genel Yönetmenlerimiz, Türkiye’de Lions’un 
50’nci yılı etkinlikleri kapsamında “Türk Lions’unun 
50’nci Yılı Üyeliği” Projesini hazırladılar ve 
uyguladılar. 

Türk Lions’unu tanıtım amaçlı ve Türkiye 
Jokey Kulübü’nün organizesinde “Türkiye’de 
Lions’un 50’nci Yılı Koşusu” İstanbul Veliefendi 
Hipodromunda yapıldı.

Her dönem olduğu gibi, dönemimizde de Barış Afişi, 
Kompozisyon, 21’nci Yüzyıl Genç Elçileri ve Fotoğraf 
Yarışmalarımız yapıldı ve kazananların bilgisi 
ULKB’ye gönderdik.

Dönemimizde Filipinler Haiyan Tayfunu oldu. 
Bütçemizde bulunan acil yardım fonunun üstüne de 
ekleyerek şartlı bağış olarak LCIF’e ulaştırdık.

Soma Maden Faciasının dördüncü gününde Genel 
Yönetmenler Konseyi olarak acılı bölgeyi ziyaret 
ettik. Madenci Ailelerinin acılarını paylaşmak ve 
çocuklarının eğitimi için destek olabilmek için 
Dönem Genel Yönetmenlerimiz ile çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Türk Lions’unun gurur duyabileceği nitelikte 
kurumsal bir yapıya ulaşan Lions Enstitümüz’den, 
Genel Yönetmenler Konseyimiz çalışmalarında her 
zaman tüm imkânları ile destek aldık.

Lions Enstitüsü kriterleri kapsamına giren otellerdeki 
doluluk oranı, döviz fiyatlarındaki ani yükseliş gibi 
nedenlerle bir kişinin toplantıya katılım fiyatının 
geçen seneye göre iki katına yaklaşması üzerine 
katılımın az olacağını düşünen Genel Yönetmen 1’nci 
Yardımcılarımızın Başkanlar Kampının bu dönem 
yapılmaması isteklerini kabul etmek zorunda kaldık. 

Leo’lar ile işbirliği ve iletişim Genel Yönetmenler 
Konseyimizce önemli idi. Bu nedenle Dönem Genel 
Yönetmenlerimizle birlikte LÇYÇ Başkanı ve LYÇ 
Başkanları ile müşterek bir toplantıda Leo ve Lions 
iletişim ve işbirliğinin önemini değerlendirdik.

Bu yıl Akdeniz Konferansı Fas-Tanca’da yapıldı. 
Uluslararası Direktörümüz sayesinde açılışta İstiklal 
Marşımızın çalınması ve Türk Lion’larının Konferansa 
katılanların haklı takdirlerini kazanan dört tebliğ 
sunması mutluluğumuz oldu.

Gençler Arası Değişim çalışmalarımız bu dönemde 
son derece titizlikle yürütüldü ve tüm hazırlıkları 
tamamladık.

Konfederasyon Tüzüğümüz ve Yönetmeliğimiz ile 
Lions Enstitüsü ve Kültür-Sanat Yönetmeliklerimiz 
değişiklik önerileri değerlendirildi ve Çeşme 

Genel Kurulumuzda son halini alarak kabul 
edildi ve Konfederasyon Tüzüğümüze Dernekler 
Müdürlüğünden onay aldık.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde Avrupa Müzik 
Yarışması finali yapıldı ve Birmingham Avrupa 
Forumunda Türk Lions’unu temsil edecek birinciyi 
belirledik. 

Dönem Genel Yönetmenlerimizle birlikte, Kültür ve 
Sanat Çalışmalarında bu dönem Tiyatro, Opera ve 
Bale dallarında Ödül Törenleri yaptık.

Lions ve Vakıflarımız arasında işbirliği 
sağlanabilmesi, oluşturulabilmesi için bu dönem 
başlanan çalışmalara destek verdik.

Lions Quest çalışmaları dönemimiz içerisinde 
çalışmalarını devam ettirmiş olup, Genel 
Kurulumuzda önümüzdeki üç yıllık dönem içinde de 
devam etmesi kararı aldık.

TURKEY Yönetim Çevrelerimiz Konvansiyonları 
tamamlandı. Seçilen Lion Dostlarımızı tebrik ediyor, 
başarılar diliyoruz. 

Büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki, LCIF 
fonlarından Yönetim Çevreleri Kulüplerimizin yaptığı 
projelere dönem içinde 300.000.-USD’dan fazla 
bağış gelmiştir.

Türk Lions’una emek vermiş Geçmiş Dönemler 
Genel Yönetmenlerimize teşekkürlerimizi, öğrenci 
burslarında kullanılmak üzere Türk Lions Vakfına 
bağış yaparak sunduk.

Lions MD 118 üye sayımız Dönemimiz başında 6.662 
iken, Dönem Genel Yönetmenlerimizin çabaları ile 
Mayıs 2014 sonu itibarıyla 6824’e yükselmiştir.

Lion ve Leo Dostlar,

Yukarıda özetlemeye çalıştığım tüm çalışmalara 
emekleri ve çabaları ile destek veren Ulusal 
Komisyon Başkanlarımıza ve Konsey Görevlilerimize, 
özellikle de Kulüplerinde Türk Lions’u için kalpleri 
çarparak hizmetler üreten ve gerçekleştiren siz Lion 
ve Leo Dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Son olarak da, etkin Liderlikleri, eksiksiz işbirlikleri 
ve olağanüstü anlayışları ile sizlere yukarıda 
bahsettiğim tüm konuları ve daha da fazlasını 
gerçekleştiren Uluslararası Lions 118 TURKEY 
Yönetim Çevreleri 2013-2014 Dönemi Genel 
Yönetmenlerimize tebrik, teşekkür ve takdirlerimi 
sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
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Ln. Füsun KANTEMİR
118 T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Değerli Lion’lar, Sevgili Leo’lar,

Çok yoğun bir dönemi bitirmenin huzuru içinde bu 
satırları yazmak bana büyük mutluluk veriyor.

İnsanların hayatında unutamadıkları dönemler 
vardır,ben bu dönemi üzüntüsü ve sevinciyle 
ölünceye kadar unutamayacağım. Çok iyi ınsanların 
yanında alışık olmadığım insanlarla karşılaştım.

Hayalimi gerçekleştirmek için kulüp üyelerimin bana 
inanmaları, “SEVGİ PARK”ını meydana getirebilmek 
için gösterdikleri gayret unutulur gibi değil!

GLT ve GMT ekibimin üyelikle ilgili , yeni kulüp 
kuruluşu ve CEP programı çalışmaları hayallerimi 
gerçekleştirmeme en büyük etkendi.

Konsey başkanım ve dönem genel yönetmenlerimle 
çok güzel birliktelikle sevgi ve saygı dolu çalıştık.
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygının her kapıyı açtığına inanıyor, 
yüreğinizden sevgi gözlerinizden onun parıltısı 
eksilmesin diyorum.

En derin Lions saygı ve sevgilerimle

Düşlerimizi 

Gerçekleştirelim

T U R K E Y
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Sayın Lion’lar, Sevgili Leo’lar

Türk Lions’unun 50.Yılını dönemimizde 
tamamlarken, böylesine özel bir dönemde Genel 
Yönetmenler Konseyi’nin bir üyesi olmaktan büyük 
bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Bizler; bir 
dönemi huzur, özgüven ve başarı ile tamamlamak 
gayretiyle çalışmalarımızı sürdürdük ve dönemin 
sonuna geldiğimizde tüm Lion’ların aynı hedef 
doğrultusunda ve aynı coşkuyla hizmetlere 
koştuğunu görmek bizleri için büyük bir mutluluk 
kaynağı oldu.

Hep söyleriz; “Lions’un temel taşı kulüpler, 
kulüplerin temel taşı üyelerimizdir”. 

Türk Lions’u ve Leo hareketi adına bu güne kadar 
gerçekleştirilen tüm başarılı projeler kuşkusuz siz 
Lion ve Leo kardeşlerimizin özverili çalışmaları ile 
ortaya çıkmıştır. Sizlerin üstün gayreti ve gönüllülük 
gücü, bu günden sonra da Türk Lions ve Leo 
hareketini çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. 

Bu dönem Uluslararası Başkanımız Barry Palmer 
bizlere hayal kurmayı ve hayallerimizin peşinden 

gitmeyi önerdi. Bizler de bir dönem hayallerimizin 
peşinden koştuk ve onları birbirimizle, toplumla 
paylaştık. Zaman ilerledikçe gördük ki, paylaşılan 
ve tutku ile sahiplenilen hayaller bir bir gerçeğe 
dönüşüyor. İşte şu zamanlarda hepimiz, başarılarla 
dolu bir dönemi sonlandırırken, geleceğe olan 
inancımızı bir kez daha tazeliyor ve gelecek dönem 
Konseyimizin çalışmalarına yapacağımız destek ve 
katkıları hayal ediyoruz.

Başta Konsey başkanımız olmak üzere, tüm dönem 
Genel Yönetmeni dostlarıma son derece uyumlu 
bir çalışma dönemi için ayrı ayrı teşekkür ediyor, 
Gelecek Dönem Genel Yönetmenler Konseyimize 
başarılar diliyorum.

Konseyimizin, Yönetim Çevrelerinin ve 
Kulüplerimizin çalışmalarını büyük bir titizlikle 
derleyen ve yayınlayan Dergi Editörümüze özverili 
çalışmaları için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

“Hayallerimiz hizmetlerimizle gerçekleşti”

Lions sevgi ve saygılarımla

Ln. Bülent ŞEN
118 U Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Hayallerimizi 

Hizmetlerimizle 

Gerçekleştirmek
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Ln. Ziya NAZLI
118 R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Değerli Lion’lar ve Sevgili Leo’lar

Uluslararası Başkan Barry Palmer’ ın “Follow your 
dream - hayalini izle” sloganını ilke edinmiş ve tüm 
hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Bana vermiş olduğunuz 2013 -2014 
Dönemi Genel Yönetmenlik görevini benden sonraki 
dönem arkadaşlarıma huzur içinde devrediyorum.

En büyük hayalim sorunsuz bir dönem geçirmekti. 
Ben çok huzurlu ve mutluydum.

Kulüplerimiz toplam 790 etkinlikle uluslararası 
sitede yer aldılar ve de nitelik ve nicelik yönünden 
güçlü bir Lions yaşamaktı, 4 yeni kulüp, 92 üye artışı 
sağladık.

Uluslararası sitelerde kulüplerimiz çeşitli etkinliklerde 
resimlendiler. Barry Palmer’ı İzmir’de misafir ettik, 
90. Cumhuriyet Balomuza katıldılar.

Yerel, ulusal ve uluslararası  basında kulüplerimiz 
yaptığı etkinliklerle 310 kez yer aldılar. Sosyal 
medyada patlama yaptık. Önceden belirlenmiş 
program dahilinde yapılması gereken tüm 
toplantıları yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Uluslararası projeler  ve programlar olan Lions 
Quest, Gençlerarası Değişim, Barış Afişi, 11 
yabancı kulüp ve 2 Yönetim Çevresi ile ikizleşme 
gerçekleştirdik.

Eğitmenlerimiz Genç Lion’lara Liderlik Seminerleri 
(GELİS) ve Lions  içi kişisel gelişim eğitimlerini bir 
dönem boyunca verdiler.

İzmir Çeşme’de gerçekleştirdiğimiz başarılı bir 
Ulusal  Konvansiyonun ardından  geri dönüşler hep 
takdir ve teşekkür içeriyordu. 

En önemlisi, yasal hiç bir sorun çıkarmayan 3 
adayın centilmence yarıştığı bir seçim genel 
kurulu gerçekleştirdik. Yeni Liderlerimizi seçtik. 
Bu konularda bana yardımcı olan yönetmenler 
kurulunun tüm üyelerine, kulüp başkanlarına, tüm 
Lion’lara ve desteklerini esirgemeyen tüm Lions dışı 
dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Birlik ve Beraberlik ile Çözüm Ortağı olmanız 
inancıyla başladığımız dönem, bu isteğimizin 
gerçekleşmesi ile yeni döneme Sevgi ile Başarıya 
Koşalım sloganıyla devam edecek olması en büyük 
mutluluğumuzdur. Yeni yöneticilere başarılar 
diliyorum.

En içten Lions Sevgi ve Saygılarımla.

Yardıma Eğilmedikçe 

Kimse Dik Duramaz
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Değerli Lion dostlarım, Sevgili Leo kardeşlerim, 

Hukukun üstünlüğüne inanan, insan hakları ve öz-
gürlüklerine saygılı, Cumhuriyetin kazanımlarını ileri 
götürmeyi hedefleyen, bilimin aydınlık yolunu be-
nimsemiş, güzel ülkemin aydınlık yüzü sevgili dost-
lar. İyi ki varsınız iyi ki buradasınız.

M.Ö 427-347 yıllarında yaşayan Platon “Karanlıktan 
korkan bir çocuğu hoş görebiliriz, yaşamdaki asıl 
trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır” de-
miş. Ülkemizin geçireceğini umduğumuz şu sıkıntılı 
dönemde özellikle hukuk sistemimiz büyük sarsıntı 
yaşamaktadır,böyle bir durum karşısında ülkemizde 
ki 70 Hukuk Fakültesi tepkisiz, sessiz kalmaktadır.

Anlaşılacağı üzere, bilimin insanlığa yol gösterebil-
mesi için sadece bilimsel bilgi üretmek yetmiyor, yö-
neticilerin ve toplumun bilimsel düşünebilme beceri-
sini de kazanması gerekiyor. Bu nedenle, çocukların 
özgür düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, toplumla 
ve kendisi ile barışık, bilime, evrensel ve toplumsal 
değerlere inanan, değişime ve gelişime açık güve-
nilir ve tutarlı davranış sergileyen, çevre bilincine 
sahip mükemmeli yakalamaya çalışan, öğrendiklerini 
davranışa dönüştürebilen, kendini gerçekleştirmiş 
bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ka-
zandırmak biz büyüklerin görevidir düşüncesiyle, 
Türk Lions’unun 50. yılında 50 çocuk projesi ile dö-
neme başladık. Şimdi misyonumuzun ışığı, aydınlığı 
anlatma olduğuna inanıyorum. Şimdi ileriye gitme 
zamanı. Unutulmaması gereken, aydınlık için akla, 
bilime ve cesarete ihtiyacımız olduğunu anlamaktır. 
Sanatın yönü hep aydınlığa doğrudur. Albert Camus 
“Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı” diyor.

Andımızda belirttiğimiz üzere; özgürlükçüyüz. Bu 
nedenle; her türlü şiddet ve baskıya karşıyız. Düşün-
meyi ve sorgulamayı öğreten eğitim sisteminden 
yanayız. Kamunun tarafsız haber alma özgürlü-
ğünün kısıtlamasına, heykel, müzik, bale, opera ve 
tiyatrosu ile sanatın ötekileştirilmesine, çevre kat-
liamına, bilimsel araştırma kurumlarına uygulanan 
baskıya karşıyız. Kadın- erkek eşitliğinden yanayız. 
Savaşa karşı, barışın bir hayal değil seçenek olduğu-
na inanıyoruz. Bu nedenle, Atatürk İlke ve devrimle-
rinin takipçisiyiz.

Sizlerle birlikte, insanın insana güvendiği Çağdaş 
dünyaya ortak olmak isteyen bir toplumda barış 
içinde yaşamak istiyorum.

Temiz, dürüst, namuslu insanlarla yaşamak istiyo-
rum. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erke-
ğiyle, sevgiyle, saygıyla, güvenle.

Üreterek yaratarak, paylaşarak özgürce yaşamak isti-
yorum. Yeşil, temiz, aydınlık Türkiye’de yaşamak isti-
yorum. Uluslararası Başkanımız Barry Palmer “Follow 
Your Dreams” derken, biz “hayallerini izle” ile dö-
neme başladık. Başkanlarım ve yönetim kurulları çok 
çalıştı. Kendilerine şahsım ve tüm Yönetim Kurulum 
adına en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Konsey Başkanım ve dönem genel yönetmenlerimle 
bir dönemi paylaşmak ise ayrı bir keyifti. Tüm Kon-
sey Üyelerine de konseyimize verdikleri destek için 
yürekten teşekkürler.

2014-2015 Hizmet Döneminin güzelliklerle geçmesi 
dileği ile en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.

Hedefimiz Aydınlık, Yolumuz Sevgi, Duruşumuz 
İnsanlık İçin Olsun.

Ln. Ayşe Gülten ÖZTÜRK
118 K Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Hedefimiz aydınlık, 

yolumuz sevgi, 

duruşumuz insanlık 

için olsun. 
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Ln. Necati YILMAZ
118 E Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Saygı değer Lion Dostlarım,
Sevgili lions ailem.

Bizler 118-E ailesi olarak ülkemizin ihtiyacı olduğuna 
inandıgım  Lions yaşadık. 

İçten ve dıştan doğabilecek tüm zorluklara karsı 
temkinli, Lions etiği açısından özenli, dostluk ve 
arkadaşlığı korumak adına dikkatli çalışmalar yaptık.

Tüm Lion dostlarımız ve Leo arkadaşlarımız bu 
içtenliği ve samimiyetimizi anladılar ve bize destek 
verdiler.

Sizler kulüplerinizde hizmetler ürettiniz, sevginizi 
yaydınız, bizden daha az şanslı insanlar için umut 
oldunuz. Yapılan hizmetlerle çok mutlu olduk. 
Verilen bunca emek ve çaba gelecekte sorumluluk 
alacak Lion’lar ve Leo’lar  icin örnek teşkil ettiyse ne 
mutlu bizlere…

Bağlı olmaktan çok büyük onur ve mutluluk 
duyduğum Cumhuriyetimizin doğrularını bir kez 
daha anlamaya çalıştık. 

Büyük bir coşkuyla 90. yılımızı kutladık. 

Aynı zamanda değerlerimizi oluşturan yaşam biçimi 
olarak seçtiğimiz Lions’un 50. yılını hep birlikte 
coşkuyla yaşadık. 

Dönemimiz  boyunca bu gerçekleri  her aşamada 
hatırlayarak çalışmalar yaptık.

118-E Yönetim çevremizin de 20. yılını hep birlikte 
kulüplerimizin hizmetleriyle mutlulukla yaşadık.

Dönem basında belirlediğimiz ana hedefler 
şunlardı:

- Lions’un toplumdaki tanınırlığını arttırmak ve 
toplumsal hizmetler üretmek.

- Çocuklarımız, gençlerimiz ve Leo’ larımıza yönelik 
çalışmalar yapmak.

- Üye yapımızda değişiklik yapmadan nitelikli 
üyelerimizi koruyarak büyümek.

- Uluslararası amaç ve hedeflerimize uygun 
çalışmalar yapmak.

Dönem başında 2012-2013 Hizmet Dönemi Nisan 
ayı Genel Kurulumuzda kabul edilen program ve 
bütçemizi gerçekleştirmek için elimizden geleni 
yaptık ve nerdeyse tüm hedeflerimizi kulüplerimiz 
ve kabinemizin büyük destekleriyle gerçekleştirdik.

Geride bıraktığımız günlere bakınca bu dönem 
çalışmalarına her yönüyle katma değer katan, 
motive eden, olumsuzlukları olumluya dönüştüren, 
pozitif katkı koyan tüm kabine üyelerimize  kulüp 
başkanlarımıza Leo’larımıza ve emeği geçen Lion 
dostlarımıza ve tüm dostlarıma sonsuz teşekkür 
etmek isterim.

En büyük arzum Lion dostlarımın ve Leo 
arkadaşlarımın gönlünde  hoş bir seda bırakarak 
anılmaktır.

En içten Lions sevgi ve saygılarımla.

Adı Lions, Adı Biz,

Adı Hepimiz...
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Değerli Lion Dostlarım, Sevgili Leo’lar,

Uluslararası Başkanımız Barry Palmer’ın “Hayallerini İzle” sloganıyla 
2013-2014 Çalışma Dönemine başladık. Dönemin kabinesini 
oluştururken görev karmaşası olmaması için özen gösterdim. Deneyimli 
Lion’ları 118-Y kulüpleri ile kendilerine bağlı komiteleri yönlendirmek 
ve onlara destek olmak üzere Koordinatör olarak atadım. Bölge 
Başkanları ise Kulüplerine bilgiler aktaracak, üyelik ve kulüp yönetimi 
konusunda destek olacak, toplantılarında gerekli düzeni sağlayacak, 
toplantı zamanlaması ve özellikle takdim protokolü konusunda başkan 
ve üyeleri doğru yönlendirecekti. Kendilerine bağlı kulüplerle Genel 
Yönetmen arasındaki ilişkiyi sağlayacaklardı.

Dönemimizin programını hazırlarken, hizmetlerin Kulüpler tarafından 
yapılacağı ilkesinden yola çıktık.  Bu yıl da kulüplerimizi; Gençler ve 
gençlikle ilgili hizmetler, Göz Sağlığı (SightFirst), Gıda yardımı ve 
Çevre olarak Uluslararası Başkan’ın dört ana hedefine yönlendirdik. 64 
kulübümüzün tümü genelde bu dört hedefi dönem içinde uyguladı. 
Kulüplerimizin hizmet duyurularının olmadığı gün geçmedi. 2013-2014 
çalışma döneminde kulüplerimiz 1645 etkinlik bildiriminde bulundu. 
Bunların arasında 613 hizmet “RAP” okuma yazma programı ile ilgiliydi.

Yönetim Çevresi olarak ana hedefimiz, geçen dönem programa 
aldığımız ve Maltepe Belediyesinin katkılarıyla kurduğumuz “LİAY 
Adalet İlmen Kız Öğrenci Yurdu”nu iktisadi işletmemizin bünyesinde 
hayata geçirdik. “Lions Alzheimer Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi” izinleri alınarak, işletmeye hazır duruma getirildi.  

Üyeliğe gelince çalışma dönemimizin en önemli konularındandı. 
Çalışma dönemine üyelikte artış diyerek başladık. Dönem içinde vefat 
eden dostlarımızı rahmetle anıyor ailelerine sabır diliyorum. Genç 
üyeleriyle  “50. Yıl Asya Lions Kulübü”nün kuruluşunu kutladık. Ayrıca 
“Kadiköy Leo Kulübü” 39 üyesiyle kuruldu. Leo Kulüplerimiz üyelik 
artışının yanı sıra mükemmel  hizmetlere imza attılar.

Üye kazanmanın bilimsel birtakım yöntemleri olsa bile, her kulüp kendi 
iç dinamiği doğrultusunda üye kazanmanın yollarını aramalı. Eski 
üyeler aralarına yeni katılan üyelerle yeni hedeflere ve önerilere olumlu 
bakmalı.

Burslarda 2013-2014 döneminde Vakıfımız üzerinden 200 öğrenciye 
burs verildi. Bu yıl Haziran sonu 53 öğrencimiz mezun oldu. 
Kulüplerimiz ve üyelerimiz 26 altın, 20 gümüş plaket ve LİAY kartları 
bağışıyla burslar havuzuna 86.000.-TL katkıda bulundular. 

Kulüplerimiz bölgeler olarak, Uluslararası Lions Vakfı, LCIF’e bağışta 
bulunarak “Melvin Jones Üyeliği” ödülleri verdiler. Önemli isimler 

konuğumuz oldu 26 Melvin Jones dostu üyeliği medyada ve sosyal 
medyada yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl uygulanması başlatılan “Bizim Köy”  projesi Yönetim 
Çevremizin birçok kulübüne hizmet etme olanağı sağladı.  

Merkez binamızda “Kadın Danışma” biriminde kurslar düzenlendi, 
beceri kazandırma çalışmaları yapıldı. “Lions Ata Evi”nde 1000’i aşkın 
kişiye çeşitli kurslar verildi. Aşçılık kursları en çok talep gören kursların 
başındaydı.

Pilot Okullarımızda sağlık, trafik, doğal afetler, bağımlılıkla mücadele, 
sağlık, çevre konularında bilinçlendirme, barış afişi çalışmaları 
yapıldı. Yine bu okullarda Atatürk köşeleri yapıldı ve diğer ihtiyaçlar 
kulüplerimizce karşılandı.

Bu yıl ilk defa kurduğumuz komite aracılığıyla, hayvan haklarını koruma 
çalışmaları yaptık.

Her yıl olduğu gibi, öğrencilerimiz, Ata Evinden bir grup kursiyer hanım 
ve Lion’lar olarak Atamızı Anıtkabir’de ziyaret ettik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıldönümü’nü, 15 Kasım 2013 
tarihinde Yönetim Çevremiz kulüpleri ve KKTC Kulüpleri üyeleri ile 
Kuzey Kıbrıs’ta kutladık. Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu’na Melvin 
Jones üyeliği ödülü takdim ettik.

Gazilerimizle buluştuk, törenlere katıldık,  gazi aileleriyle etkinlikler 
yaptık.

GAD komitemiz etkinliklerini yurtdışından gelen gençlerin Temmuz 
ayına rastlaması  dolayısıyla karşılama hazırlıklarını yaptılar. 

Engelliler okulumuza hizmet etkinliklerimiz kulüplerimizin yoğun 
katılımlarıyla devam etti.

Dönem içinde Lions koromuzu dinledik, Lions tiyatromuzu izledik. 
Merkezimizde bayramlaştık. 

Genel Yönetmen 1. ve 2. Yardımcılarımla uyum içinde bir yıl geçirdik. 
Kulüplerimize ve üyelerine huzurlu bir çalışma dönemi ortamı sağlamak 
için çalıştık. Bu dönem gerçekleşen yüzlerce hizmetin sahipleri 
Kulüplerimiz ve üyelerine, kulüpleri hizmetlerinde yönlendiren Komite 
Başkanları ve Yardımcılarına, Çalışma Grubuma, deneyimleriyle 
her zaman yanımızda hissettiğimiz geçen ve geçmiş dönem Genel 
Yönetmenlerime binlerce teşekkürler.

Hazırlık dönemleri dahil unutamayacağım bir üç yıl geçirdiğim 2013-
2014 Konsey Başkanım ve Genel Yönetmen arkadaşlarıma, birlikte 
geçirdiğimiz onlarca hazırlık saatlerindeki dostlukları için teşekkür 
ediyorum. 

Genel Yönetmen olarak geçirdiğim çalışma döneminin 34 yıllık Lions 
yaşamımı taçlandırdığı bilinciyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, 
2014-2015 Dönemine başarılar diliyorum.

Ln. Selva ÜLGEN
118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni / 2013-2014

Hayallerimizin 

İzinde” 

Yaşanacak 

Bir Dünyaya, 

Merhaba
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I. BÖLÜM 

Madde 1-KURULUŞ

(1) Lions Derneklerinin oluşturdukları Lions Yö-
netim Çevresi Federasyonları arasındaki çalış-
malarda birlik ve uyumu sağlamak, yönetim 
çevreleri kapsamında üst düzeyde bir yönetim 
kuruluşunu oluşturmak üzere “Uluslararası 
Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 Konfederas-
yonu” adı ile bir konfederasyon kurmuşlardır. 

(2)   Konfederasyonun merkezi İstanbul’dadır.

Madde 2-AMAÇ ve KONU

(1) AMAÇ

Konfederasyonun amacı, Türk yasaları ile Lions 
ilke ve kuralları doğrultusunda, bağlı federas-
yonların çalışma ve uygulamalarını kolaylaş-
tıracak ve geliştirecek bir yapıyı oluşturmak, 
çalışmalarını gözlemleyerek, birlik, tek düzen ve 
uyumu sağlamak ve yeni Lions Dernekleri ve 
Federasyonları kurulmasını özendirmek.

(2) KONU

Konfederasyonun çalışma konuları;

a) Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu ya-
ratmak ve geliştirmek.

b) İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin ge-
lişmesini sağlamak.

c) Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki 
kalkınmasına etkin katılımda bulunmak.

ç) Federasyonları ve bağlı derneklerini dostluk, 
arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile bir-
leştirmek.

d) Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gö-
zeten hususların dışında kalan ve toplumun    
yararlarını ilgilendiren tüm konularda, üyele-
rinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir 
ortamı oluşturmak.

e) Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık 
beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını 
teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve 
ticari, sınaî, mesleki ve kamu hizmetleri ile 
özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleş-
tirmek.

f)  Konularında bağlı Federasyon ve Dernekleri 
arasında düzen, birlik ve uyumu  sağlamaktır.

(3)  KONFEDERASYON İLKELERİ (POLİTİKASI);

a) Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyet’inde, 
Sosyal Hukuk Devletin gelişmesi için Ata-
türkçü düşünce sistemine bağlı olarak bu 
değerler için baskı unsuru oluşturmak ve 
taraf olmak,

b) Misyonumuz ve vizyonumuz ışığında Ulusal 
ve Uluslararası olaylar karşısında bilinçli ileti-
şim oluşturarak eylem yapmak,

c) Dünyada ve Yurdumuzda barış ve kardeşli-
ğin egemen olmasının, insanca yaşamasının 
önündeki engellere karşı çıkarak, evrensel 
insan haklarının savunucusu olmak.

Madde 3-KONFEDERASYONUN ÇALIŞMA BİÇİMİ

(1)   KONFEDERASYON AMACINI GERÇEKLEŞTİR-
MEK İÇİN;

a) Yeni Lions Konfederasyonları ve federasyon-
ları  kurulmasını özendirir.

b) Toplum koşullarına uygun ulusal projeler 
konusunda araştırmalar yapar, veriler   top-
lar ve   önerilerde bulunur, gerek dernekleri 
gerekse federasyonları bu konularda özen-
dirir, teşvik eder.

c) Konferanslar, sempozyumlar, paneller ve 
toplantılar düzenler, sergiler açar, toplumun 
sanata  olan ilgisinin gelişmesine katkı sağ-
lamak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek ama-
cı ile Lions tiyatro, opera, bale, müzik ödülü 
gibi tüm kültür ve sanat dallarında “Lions 
Kültür ve Sanat Ödülleri” verir,  patent - 
isim hakkını alır, kültür ve sanat etkinlikleri, 
yarışmalar, festivaller düzenler, bu gibi kül-
türel ve sanatsal çalışmaların yapılmasını 
teşvik eder ve yardımcı olur. 

ç) Genel insan sağlığı, eğitim, çevre ve hayvan 
sağlığı, sosyal ve kültürel sair gereksinim 
duyulan alanlarda kamuoyunu aydınlatır, 
toplumun bilinçlendirilmesi için kamu spotu, 
ilan, haber çalışmaları yapar, sorunları gide-
recek öneri, kural, yöntem ve gerekli bilgileri 
içerecek radyo, televizyon yayınları hazırlar, 
hazırladığı yazılı, görsel uyarıların TV kanal-
ları, radyo, basılı yayın ve sair yayın ve ilan 
kurumları vasıtasıyla topluma duyurulması 
için gerekli müracaatları yapar, duyurur, ka-

ULUSLARARASI LIONS ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ 118
KONFEDERASYON TÜZÜĞÜ
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muoyu oluşturur, kitap, dergi, bülten ve bro-
şürler yayınlar, yayınlanmasını teşvik eder, 
yardımcı olur.

d)Taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar 
ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü 
hakları koydurabilir, fekkedebilir, işletebilir 
ve her türlü inşaatı yaptırabilir, iktisadi işlet-
meler kurabilir, işletebilir, işlettirebilir.

e) Üyelerin merkez ve lokal ihtiyacını karşı-
lamak üzere kar amacı gütmeyen sosyal, 
eğitim, sağlık ve sportif  tesisler kurar,  işle-
tebilir, işlettirebilir,

f)  Bağış alır ve verir.

g) Gerekli diğer çalışmaları yapar.

Madde 4-İŞBİRLİĞİ

(1)   Konfederasyon, aynı amaç ve çalışma konuları 
doğrultusunda, Konfederasyonlar, Federasyon-
lar ve vakıflar ile işbirliği yaparak onları özen-
dirdiği gibi, kurulmuş ve kurulacak uluslararası 
birlik ve konfederasyonlar ile işbirliğinde bulu-
nabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir ve yurt 
dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye 
olarak katılabilir. 

II. BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİKTEN 

AYRILMA ve ÇIKARILMA

Madde 5-ÜYELİK KOŞULLARI:

(1) Konfederasyona;

a) Türk yasalarına göre kurulmuş, gerekli tüm 
kuruluş işlemlerini tamamlamış, kuruluş 
iznini almış ve toplamda en az 35 Lions der-
neğinin iştirakini sağlamış,

b) Federasyon Başkanınca tasvip görmüş, ge-
nel kurullarından katılma izni almış, tüzüğü 
kabul edilmiş,

c) Tüzüğü Konfederasyon Yönetim Kurulunca 
tasvip görmüş, 

ç) Tüzük hükümleri uyarınca giriş ödentisi ve 
katılma payları ödenmiş, federasyonlar üye 
olabilir.

(2)   Üyeliğe kabul genel kurulun kararı ile kesinleşir.

(3)   Konfederasyon en az 3 Lions Yönetim Çevresi-
Federasyonu tarafından kurulur.

Madde 6-ÜYELİKTEN AYRILMA

(1)   Federasyonların üyelikleri, tüzüklerindeki dağıl-
ma hükümleri uyarınca son bulabilir. 

(2)   Bunun dışındaki Konfederasyona bağlı federas-
yonlar, Genel Kurullarından karar almak şartı ile 
aşağıdaki belirtilen kural ve yöntemlere uymak 
ve komşu Federasyona katılma ve birleşme ile 
üyelikten ayrılabilir.

(3) Federasyonun dernek mevcudunun 20’den 
aşağı düşmesi ile ayrılan federasyonların mali 
sorumlulukları ayrılma işleminin tamamlandığı 
yarı hesap döneminin sonunda biter ve o dö-
nem ile geçmiş dönemlerden kalan tüm ödenti 
ve katılma payları borçları ödenmedikçe, ayrıl-
ma işlemi kesinleşmez.

Madde 7-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

(1) Konfederasyona bağlı federasyonlar aşağıda 
gösterilen nedenlerle ve işlemlerle yönetim 
Kurulunun 2/3 oranındaki olumsuz ve gizli oy 
çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

a) Türk yasaları ve Lions ilke ve kuralları ile 
tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymayan, 
amaç ve çalışma koşullarına aykırı davranan, 
yasal ve tüzüksel işlemlerini yapmayan ya 
da eksik yapan, veya

b) Lions Konfederasyonun tüzük ve yönet-
meliklerinin öngördüğü ödenti ve katılma 
paylarını yazılı ödeme çağrısına rağmen 60 
günlük sürede ödemeyen Federasyonlar,

  üyelikten çıkarılabilir.

(2) Üyelikten çıkarılma genel kurulun kararı ile ke-
sinleşir.

III. BÖLÜM

Madde 8-ORGANLAR, GÖREV ve YETKİLERİ

(1)  Konfederasyonun yetkili ve görevli organları 
aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul

b) Konfederasyon Başkanı

c) Yönetim Kurulu 

ç) Konfederasyon Danışma Kurulu

d) Denetleme Kurulu 

(2)   Konfederasyon Başkanı, Yönetim Kurulu, Kon-
federasyon Danışma Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Genel Kurula karşı sorumludur.
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Madde 9-GENEL KURUL

(1) Konfederasyon Genel Kurulu, her yıl olağan 
olarak Mayıs ayında bağlı Federasyonların 

 delegelerinin katılması ile yapılır.

(2) Konfederasyonun genel kurulunda bağlı 
 Federasyonlar,  son federasyon genel kuru-

lunda oy kullanma hakkına sahip delegeler ile 
temsil edilir.

(3) Konfederasyon Genel Kurulunda Federasyonla-
ra  bağlı dernekler 24 kayıtlı üyeye kadar 3 de-
lege ile temsil edilir. Derneklerin delege sayıları 
kayıtlı üye sayılarına göre aşağıda belirtilmiştir.

 24 kayıtlı üyeye kadar 3   

 25-34 kayıtlı üye için 4   

 35-44 kayıtlı üye için 5

 45-54 kayıtlı üye için 6 

 55-64 kayıtlı üye için 7

 65-74 kayıtlı üye için 8

 75-84 kayıtlı üye için 9

 85-94 kayıtlı üye için 10

 95-104 kayıtlı üye için 11 delege ile temsil edilir. 
Artan üye sayıları için aynı usül uygulanır.       

(4) Konfederasyon Genel Kurulu, Konfederasyona 
bağlı federasyonların üyelerinin bulunduğu her 
hangi bir vilayetin sınırları içinde yapılabilir. 

Madde 10-GENEL KURUL TOPLANTILARI

(1)   Konfederasyonun genel kurul toplantılarında 
aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygula-
nır.

a) Yönetim Kurulu,  9. madde gereğince genel 
kurula katılma hakkına sahip üye federas-
yonların belirlenmiş delegelerini kabul ve 
kontrol eder. Federasyonların tüm ödenti 
borçlarının en geç genel kurulun toplantı 
gününde, toplantının açılışına kadar öden-
mesi için uyarıda bulunur. Ödenti borcu 
bulunan federasyonlar genel kurulda temsil 
edilemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip 
olamazlar.

b) Genel Kurula katılacak üye Federasyonların 
delegeleri, en az on beş gün önceden, top-
lantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel 
bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı ya 
da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle 
toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağ-
lanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 
ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde 
yapılacağı da belirtilir. 

 İlk toplantı ile ikinci toplantı  arasındaki süre 
7 günden az, 60 günden fazla olamaz. 

   Genel kurul, yeri ve zamanı aynı zamanda 
Konfederasyon üyesi Federasyon Başkanla-
rına   yazı ile bildirilir.

c) İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, 
ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın hazır 
bulunan üyeler ile açılır ve genel kurul ça-
lışmaları başlar. Ancak katılan delege sayısı 
yönetim kurulu ile denetleme kurulu asil üye 
tam sayıları toplamının iki katından aşağı 
olamaz.

ç) Bunun dışındaki bir sebeple toplantı geri bı-
rakıldığı takdirde geri bırakılma nedenleriyle, 
toplantının günü, saati, yeri ve gündemi 
yerel bir gazete ile duyurularak yeniden ya-
yınlanır veya yazılı ya da elektronik posta ile 
bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.  Aynı 
zamanda Konfederasyon üyesi Federasyon 
Başkanlarına yazı ile bildirilir.

d) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bıra-
kılamaz. İkinci toplantının geri bırakma tari-
hinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması 
zorunludur.

e) Genel Kurul Konfederasyon Başkanının ço-
ğunluğun sağlandığını saptayan imzalı dele-
geler listesini açıklamasından sonra açılır ve 
Başkanlık Divanı için bir Başkan, bir Başkan 
Yardımcısı ve bir Sekreter seçilir.

f)  Genel Kurulda gündemdeki maddeler gö-
rüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan 
delegelerin en az onda biri tarafından yazılı 
olarak görüşülmesi istenen maddelerin veya 
üye federasyonların genel kurullarında, kon-
federasyon genel kurulunda görüşülmesi 
için karar altına alınan konuların, gündeme 
konulması zorunludur.

g) Genel kurulda karar yeter sayısı, genel 
kurulda oylamaya  katılanların kullandığı 
oyların, salt çoğunluğudur. Boş ve çekimser 
oylar geçersiz sayılır.

ğ) Sayım ve sandık kurulu Yönetim Kurulu ta-
rafından belirlenir. Adayların temsilci bulun-
durma hakları saklıdır.

h) Seçimler, gizli oy ve açık tasnif suretiyle ya-
pılır. Adayın tek olması halinde Genel Kurul 
kararı ile oylama açık olarak yapılabilir. Se-
çimler dışında kapalı oylama yapılabilmesi 
için Genel Kurul kararı gereklidir.

ı)  Salt çoğunluk, belli bir sayının yarısından 
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fazla olan çoğunluktur. (örnek 100 ve 101        
sayılarının salt çoğunluğu 51’dir.)

Madde 11-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

(1) Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlarda 
Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde 
toplantıya çağrılır.

a) Genel Kurul delegelerinin beşte birinin aynı 
konu için yapacakları yazılı başvuru,

b) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili ola-
rak salt çoğunlukta alacağı karar,

c) Denetleme Kurulunun hesap ve işlemlerle 
ilgili olarak oybirliğiyle alacağı karar olağa-
nüstü Genel Kurul Toplantısı Olağan Genel 
Kurul toplantılarındaki kural ve yöntemlere 
uyularak yapılır ve sadece toplantıya neden 
olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

Madde 12-GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

(1)   Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili karar 
organı olup, tüm konularda son kararları alır.  
Görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Türk yasaları tüzük ve yönetmelikler ve Li-
ons ilke ve kuralları doğrultusunda  Lions    
derneklerinin ve federasyonların istekleri 
ve önerilerini inceleyip karara bağlamak, 
Konfederasyonun amaç ve çalışma konuları 
yönünden kararlar almak,

b) Organların istek ve önerilerini karara bağla-
mak,

c)  Lions ilke ve kuralları ile Konfederasyonun 
tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen görev-
leri yapmak, yetkileri kullanmak,

ç) Gelecek dönem çalışma programını ve 
bütçesini onaylamak, Konfederasyon Baş-
kanı, Konfederasyon 1. Başkan Yardımcısı, 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve 
yedek üyelerini seçmek,

d) Konfederasyonun biten çalışma dönemine 
ilişkin raporunu, bilanço ve gelir gider çi-
zelgesini, Denetleme Kurulunun raporlarını 
incelemek, Yönetim Kurulunun aklanması 
hakkında karar vermek.

e) Konfederasyona taşınmaz mal alınması, 
taşınmaz malların satılması ve ayni hakların 
tesisi veya fekki konusunda yönetim kurulu-
na yetki vermek,

f) Uluslararası yönetime aday olanlar hakkında 
destek kararı vermek.  

 Destek kararında oylama yazılı, gizli oy ve 
açık tasnif sureti ile yapılır. Adayın tek ol-
ması  halinde oylama, açık oylama şeklinde 
yapılabilir.

 Oyların eşit olması ya da bir adayın gerekli 
oy çoğunluğunu alamaması halinde, bir 
önceki oylamada en çok oy alan yalnız iki 
adayın katılması ile oylama işlemine devam 
edilir. (En çok oy alan ikinci aday eşit oy ne-
deni ile birden fazla olur ise, eşit oy alanlar 
arasında yapılacak oylama ile son tura iki 
adayın kalması sağlanır.) İkisinden birinin 
geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlaması-
na kadar oylama sürer.

g) Lions Konfederasyonunun dağılmasına ve 
mallarının dağıtılmasına karar vermek.

ğ) Üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarılma hak-
kında karar vermek.

h) Gelecek çalışma dönemlerine sarkacak 
borçlanmalar hakkında karar vermek.

Madde 13-KONFEDERASYON BAŞKANI

(1)   Konfederasyon Başkanı Konfederasyonun tem-
silcisi ve yetkili yöneticisi olup, Genel Kurulda 
seçilir. 

(2)   Konfederasyon Başkanı adaylık şartları, görev 
ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.

Madde 14-YÖNETİM KURULU

(1) YÖNETİM KURULU

a) Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel 
Kurulda seçilen 7 asil ve 7  yedek  üyeden 
oluşur.  

b) Konfederasyon Genel Kurulunda, Konfe-
derasyon Başkanı ve üye Federasyonların 
Genel Kurullarında seçilmiş Federasyon 
Başkanları Yönetim Kurulu asil üyeleri olarak 
seçilir.  

c) Konfederasyon Genel Kurulunda, Konfe-
derasyon Başkan Yardımcısı ve üye Fede-
rasyonların Genel Kurullarında   seçilmiş 
Federasyon 1. Başkan Yardımcıları Yönetim 
Kurulu yedek üyeleri olarak seçilir.  

ç) Konfederasyon Başkanı Yönetim Kuruluna 
başkanlık eder. Konfederasyon Başkanı ve 
Yönetim Kurulu  üyesi Federasyon Başkan-
larının çoğunluğunun şahsen katılmaları ile 
toplantı için yeter sayı oluşur ve karar yeter 
sayısı katılanların salt çoğunluğudur. 
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d) Yönetim Kurulu Konfederasyon Başkanının 
çağrısı ve saptadığı gündem üzerine çalış-
malarına başlar.

(2) YÖNETİM KURULUNUN YETKİ ve SORUMLU-
LUKLARI

a) Konfederasyonun, tüm yetkilerine ve uygu-
lamayı yapmaya yetkilidir.

b) Konfederasyonun, tüm görevlileri ile komis-
yon ve komiteleri üzerinde yetki, denetim ve 
gözetim hakkına sahiptir.

c) Konfederasyonun işlerini, mallarını gelir ve 
giderlerini genel olarak idare ve kontrol 
eder,

ç)  Gelecek mali yılın tahmini gelirlerini ve gi-
derlerini gösteren bütçeyi hazırlatır ve onay-
lar,

d) Konfederasyonun Yönetim Kurulu, açık ola-
rak yapılacak oylamada üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile alacağı karar olmadan 
herhangi bir yedek akçenin kullanımını 
gerektirecek harcama yapamaz. Herhangi 
bir mali yılda dengesiz bir bütçe meydana 
getirecek veya gelecek bir mali yılın gelirin-
den eksiltme yapacak ya da yedek akçesine 
karşılık olacak bir harcama onaylayamaz ve 
yapamaz.

e) Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Ku-
rulun kararlarını uygular ve federasyonlara 
uygulatır.

f)  Konfederasyona dâhil federasyonlar tara-
fından tüzük çerçevesinde getirilen şikâyeti 
görüşmek ve karar vermek yetkisine sahip-
tir. Alınacak kararlar yasa tüzük ve Lions 
kurallarına uygun olmalıdır.

g) Genel kurulla ve tanıtım fonları ile ilgili ge-
lirleri, katkı paylarını ve giderleri belirler, 
kontrol eder,

ğ) Yönetim Kurulu olağan ve olağanüstü genel 
kurulu gündemini hazırlar ve üyeleri  toplan-
tıya çağırır.

h) Geçen dönem mali hesaplarını, bütçe ve 
kesin hesabını en geç dönemin 2. Genel 
Yönetmenler Konsey toplantısında görüşür, 
genel kurula sunulmak üzere onar.

ı)  Lion dergisinin yayın esaslarını editör, so-
rumlu ve yöneticilerini belirler, yönlendirir, 
gözetir.

i)  Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen 
görevleri yerine getirir.

j)  Üye federasyonlara bağlı derneklerin iyi du-
rumda olup olmadıklarını belirler.  

(3) TOPLANTILAR

a) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü 
toplantılara çağrı yetkisi Konfederasyon 
Başkanına aittir.

Madde 15-KONFEDERASYON BAŞKAN YARDIMCISI  

(1)   Konfederasyon Başkan Yardımcısı Genel Kurul-
da seçilir.  

(2)   Konfederasyon Yönetim Kurulunda  oy hakkı 
yoktur.

(3)  Konfederasyon Başkanlık görevinin herhangi 
bir nedenle boşalması halinde, yedek üyelikten 
Başkanlık görevine gelir ve o dönemi de ta-
mamlar.

(4)  Konfederasyon Başkanlığının doğal adayıdır.

(5)   Konfederasyon Başkan Yardımcısı adaylık şart-
ları, görev ve sorumlulukları yönetmelikle belir-
lenir

Madde 16-KONFEDERASYON DANIŞMA KURULU

(1) Yönetim Kurulu ile Geçmiş Konfederasyon 
Başkanları, Konfederasyon Başkan Yardımcı-
sı,  Federasyonların Geçen ve Geçmiş Dönem  
Başkanları, Federasyonların Başkan 1.Yardımcı-
ları, Federasyonların Başkan  2.Yardımcıları ve 
Ulusal Komisyon Başkanlarından oluşur.  

(2)   Yönetim Kurulunun danışma organıdır. 

(3)   Konfederasyon Başkanının çağrısı üzerine bir 
çalışma döneminde en az 4 kez toplanır. 

(4)   Toplantı yerini, zamanını ve gündemini Yönetim 
Kurulu belirler ve Konfederasyon Danışma Ku-
rulu üyelerine bildirir.

Madde 17-DENETLEME KURULU

(1)   Konfederasyonun yetkili denetim organı bu-
lunan Denetleme Kurulu, 3 asil ve 3 yedekten 
oluşur. 

(2)   Asil ve yedek üyeliğe seçilebilmek için Konfe-
derasyona bağlı bir Federasyonda başkanlık 
yapmış olmak zorunludur. 

(3) En az üç ayda bir toplanır ve kararlarını salt ço-
ğunlukta alır.

Madde 18- İÇ DENETLEME ŞEKLİ

(1) Konfederasyonda iç denetim esastır. Genel Ku-
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rul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tara-
fından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız 
denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız de-
netim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, 
Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmaz.

(2)   Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağı-
da gösterilmiştir.

a) Konfederasyonun, tüzüğünde gösterilen 
amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları 
doğrultusunda faaliyet gösterip gösterme-
diğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata 
ve Konfederasyon tüzüğüne uygun olarak 
tutulup tutulmadığını, bütçe, hesap ve iş-
lemleri ile ilgili defter ve belgelerini, en az 
üç ayda bir denetleyerek, sonuçlarını ve 
önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuru-
luna, Konfederasyon Danışma Kuruluna  ve 
toplandığında genel kurula bildirmek, 

b) Yönetim Kurulunca düzenlenen mali rapor 
ile bilânço ve gelir-gider çizelgesi hakkın-
daki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir 
raporla Genel Kurula sunmak.

IV. BÖLÜM

PARASAL HÜKÜMLER

Madde 19-KONFEDERASYONUN GELİRLERİ

(1)  Konfederasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Federasyonların giriş ödentisi,

b) Federasyonların yıllık ödentileri, 

c) Bağış, yardım ve vasiyetler,

ç) Taşınır ve Taşınmaz mallar ile hakların işletil-
me gelirleri,

d) Toplantı, gösteri ve buna benzer çalışmalar-
dan sağlanacak gelirler,

e) Her türlü yayın ve kitapların üyelere satışın-
dan sağlanan gelirler,

f) İktisadi İşletmeler Gelirleri

g) Genel Kurul Fonu,

ğ) Diğer gelirler.

(2)   Giriş ödentisi ve üyelerin ödeyecekleri yıllık 
ödenti miktarı genel kurulda belirlenir.

Yukarıda a),  b) ve  g) fıkralarında gösterilen 
gelirler çalışma dönemi bütçesinde kesin tutar-
lar olarak ve diğer gelirler tahmini bedel olarak 

saptanır ve Genel Kurulun onayından sonra 
uygulamaya girer.

Madde 20-YILLIK ÖDENTİ

(1)   Federasyonlar, Konfederasyonun kendilerine 
ilişkin yönetsel ve Lionistik çalışma ile Genel 
Kurullar, seminerler ve sempozyumlar dü-
zenleme giderlerini, iletişim, yayın ve ulaşım 
harcamalarını karşılamak amacıyla  19. mad-
denin b) fıkrasında yer alan ve çalışma dönemi 
bütçesinde belirtilen katılma paylarını, her yıl 
31 Temmuz günündeki kendilerine bağlı Lions 
derneklerinin üye sayısına göre ödemek zorun-
luluğundadırlar.

(2)   Döviz karşılığı Türk Lirası ödemeleri Merkez 
Bankasının döviz satış kuru üzerinden yapıla-
caktır.

Madde 21-GİDERLER

(1)   Konfederasyonun giderleri, yönetsel çalışmaları 
ve Lionistik hizmetleri göz önünde tutularak 
çalışma dönemi bütçesinin giderler çizelgesin-
de bölümler ve maddeler olarak gösterilir.

(2)   Giderlerin fatura ve makbuza bağlanması ve 
harcama yetkisine göre Konsey Başkanı veya 
Yönetim Kurulu’nun olurunun sağlanması zo-
runludur.

(3)   Hiçbir giderin ödemesi gelecek çalışma döne-
minin bütçesine bırakılamaz. Giderlerin toplamı 
gelirlerden çok olamaz ve gerçekleşen gelir-gi-
der açıklarında Yönetim Kurulunun sorumlulu-
ğu söz konusu olur. 

(4)   Gelecek çalışma dönemlerine sarkacak borç-
lanmalar, yönetim kurulunun kararı ve genel 
kurulun onayı ile olur.

(5)   Üye Federasyonlar, Konfederasyonun çalışma 
dönemi bütçesinin gelir çizelgesinde kendileri 
için konulmuş bulunan gelir ve paylar için, 
kendi çalışma dönemleri bütçesi gider çizelge-
lerine, karşılık olarak ödenek koymak zorunlu-
luğundadır.

(6)   Ulusal Konvansiyon giderleri ayrı bölüm ve 
madde olarak gösterilir.

Madde 22-BORÇLANMA USULLERİ

(1)   Konfederasyonun amaçlarını gerçekleştirmesi 
ve faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç du-
yulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borç-
lanılabilir. 
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(2)   Ancak gelecek dönemleri sarkacak borçlan-
malar, Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurulun 
onayı ile olur.

(3)   Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konu-
larında olabileceği gibi, nakit olarak da yapıla-
bilir.

V. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 23-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

(1)   Konfederasyonun Tüzüğü, Yönetim Kurulunun 
önerisi ya da federasyonların ortak kararları ya 
da genel kurul delegelerinin en az 1/10’unun 
yazılı başvurusu ve Genel Kurulda oylamaya 
katılan delegelerin 2/3 açık oy çoğunluğu ile 
Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

(2)   Bu tüzüğe bağlı çıkarılacak Konfederasyon Yö-
netmeliğinde yapılacak değişikliklerde de, bu 
madde hükmü uygulanır.

Madde 24-FESİH

(1)   Konfederasyon, özelikle fesih için çağrılmış bu-
lunan Genel Kurul delegelerinin en az 2/3’ünün 
hazır bulunacağı olağanüstü Genel Kurulda, 
toplantıya katılan delegelerin 2/3 açık oy ço-
ğunluk kararı ile dağıtılabilir.

(2)  Bu suretle çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul dele-
geleri çağrılır. İlk toplantıda çoğunluğun sağ-
lanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi 
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aran-
maz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, 
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 
iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabil-
mesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplan-
tıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üye 

federasyonları delegelerinin  oylarının 2/3’ü’dür. 
Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak 
yapılır. 

(3)   Konfederasyonun fesih kararı, Yönetim Kurulu 
tarafından beş gün içinde yerel yetkili mercie 
bildirilir.

(4)   Feshi, Fesih Kurulu olarak Yönetim Kurulu ya-
par; artan para, menkul kıymetler ile taşınır ve 
taşınmaz mallar Türk Lions Vakfı’na veya Türk 
Lions Vakfı’nın tüzel kişiliğinin ortadan kalk-
ması halinde bağlı federasyonlara eşit olarak 
devredilir.

Madde 25-YASAL DEFTERLER

(1) Konfederasyon, Dernekler Kanunu ve Yönet-
melikte belirtilen defterleri tutar.Bu defterlerin 
Noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden 
onaylatılması zorunludur.

Madde 26-HÜKÜM  EKSİKLİĞİ

(1) Konfederasyon Tüzüğünde hüküm eksikliğinin 
bulunması durumunda Türkiye Cumhuriyeti 
yasaları, Konfederasyon yönetmelikleri ile yazılı 
Lions ilke ve kuralları uygulanır.

Madde 27-YÖNETMELİK

(1) Uygulamalarla ilgili olarak, yönetim kurulunca 
hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak 
Konfederasyon yönetmeliği yapılır.

Madde 28-YÜRÜRLÜK

(1) Konfederasyon tüzüğü ve yapılan değişiklikler, 
Genel Kurulda kabulü tarihinden başlamak 
üzere  yürürlüğe girer
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1) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurul Tutanağının ve 
Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine,  Sedat 
Toktürk, Osman Akalın, Zehra Gürol, Alper 
Altan Tarhan, Nejat Yahya, A.Şima Sunder 
ve Neşe Başak Güner’in seçildiğine, Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeliklerine, Banu Tüzgiray, 
Ayşen Ağma, M.Selahattin Atan, Mevlüt Güven, 
İlknur Kutucu, Yavuz Demirkan ve İsmet 
Özer Baltanın seçildiğine dair Seçim Sonucu 
Bildirisinin Dernekler Müdürlüğünün onayına 
sunulmasına,

2) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda kabul edilen 
Konfederasyon Tüzüğümüzde yapılan 
değişikliklerin Dernekler Müdürlüğünün 
onayına sunulmasına,

3) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda kabul edilen 
Konfederasyon Tüzüğümüzde yapılan 
değişiklikler sonucu düzenlenen ve Genel 
Kurulda görüşülerek onaylanan şekliyle 
Konfederasyon Yönetmeliğimize işlenmesine,

4) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda, Lions Enstitüsü 
(LE) Yönetmeliği ile ilgili yapılan ve görüşülen 
değişiklik önerisinin, Genel Kurulda onaylanan 
şekliyle LE Yönetmeliğimize işlenmesine,

5) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda, Kültür ve Sanat 
Yönetmeliği ile ilgili yapılan ve görüşülen 
değişiklik önerisinin, Genel Kurulda onaylanan 
şekliyle Kültür ve Sanat Yönetmeliğimize 
işlenmesine,

6) Onursal Üye ve Ömür Boyu Üyelerin ödentileri 
hakkında; Uluslararası Yönetmelikte Ek-A 
“Üyelik Kategorileri” Hak ve İmtiyazları ile Ek-B 
deki Yükümlülüklerin Yönetim Çevrelerince 
aynen uygulanmasına; Onursal Üyeler ve Ömür 
Boyu Üyelerin ödentileri ile ilgili olarak;

6.1 Bir Lions Kulübünün üyesi olmayan fakat 
bu Kulübün içinde bulunduğu toplum için 
üstün hizmetler veren Onursal Üyelerin 
giriş ödentileri ile Yönetim Çevresi ve 
Uluslararası Birliğe karşı ödentilerinin 

Kulübü tarafından karşılanmasına, bu 
üyelerin Yönetmelik gereği Kulüp delege 
hesaplamasına dâhil edilmemesine, 
(Uluslararası Yönetmelik Madde XI,  Bölüm 
7 ve Yönetim Kurulu Politika El kitabı; 
Bölüm XVIII, Üyelik, Paragraf B.3)

6.2 Kulübünün Uluslararası Birliğe önerisi 
sonrası Uluslararası Yönetim Kurulu onayı 
ile Ömür Boyu Üyeliğe layık görülen 
Üyelerin Ek-A’da belirtilen Aktif Üye 
hak ve imtiyazlarından yararlanmaları 
için Kulüplerine ve Yönetim Çevrelerine 
karşı olan ödentilerini zamanında yerine 
getirmelerine,

6.3 Uluslararası Lions Kulüpleri 
Yönetmeliğinde belirtilen bu durumun, 
Kulüpleriyle paylaşmaları için Yönetim 
Çevrelerine duyurulmasına,

7) Lions MD 118 Ulusal Projesi olarak başarıyla 
devam etmekte olan Lions Quest Programının, 
10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda görüşüldüğü 
ve onay aldığı üzere, Lions Quest Programının 
Lions MD 118 Ulusal Projesi olarak üç yıl daha 
uzatılmasına, 

8) 2011-2012 döneminde onaylanan LCIF CORE 
4 G12572 numaralı Lions MD 118 Lions Quest 
Projesinin dönem sonu Final Raporunun 
yazılması, Türk Lions Vakfı (TLV) üzerinden 
Lions Clubs International Foundation (LCIF)’ten 
bu iş için gelen 50.000.-USD paranın gelir-
gider hesabının LCIF’e gönderilmek üzere 
hazırlanması ve böylece projenin kapatılması 
için proje koordinatörünün görevlendirilmesine,

9) Türk Lions Vakfı (TLV) için 2012-2013 
döneminden bütçemize aktarılan 2.952.-TL’nin 
TLV’na ödenmesine,

10) Türk Lions’un 50. Yılı etkinlikleri kapsamında 
yapılması planlanan ve Türkiye Jokey 
Kulübü’nce kabul gören, Türk Lions’unun 
50’nci Yılı At Yarışının, Türk Lions’unun 
50’nci Yılı Etkinlikleri Konsey Görevlimizin 
organizasyonunda 11 Haziran 2014 günü 
yapılmasına, kazanana verilmek üzere 800.-TL 
‘lık gümüş plaket hazırlanmasına,

LİONS MD 118 GENEL YÖNETMENLER 
KONSEYİ 11 Mayıs 2014 KARARLARI
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11) Lions Enstitüsü (LE) organizasyonunda 08 
Haziran 2014 günü İstanbul-Polonezköy’de 
TURKEY Yönetim Çevreleri Bölge ve Kesim 
Başkanlarına eğitim verilmesine,

12) Eğitmen Eğitmeni Eğitimine mazeretli olarak 
katılamayanlar için 09-10-11-12 Ekim 2014 
günleri Lions Enstitüsü (LE) organizasyonunda 
telafi eğitimi düzenlenmesine,

13) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda, 2016 Ulusal 
Konvansiyonu için aday olan ve Genel 
Kurulumuzdan onay alan, adaylık sırası 
rotasyonuna göre ev sahibi 118 K Yönetim 
Çevresi Kulüplerinden Yunus Emre Lions 
Kulübüne görev verilmesine,

14) Korno dalında Birmingham Avrupa Forumunda 
yapılacak yarışmaya, Lions MD 118’i temsil 
etmek üzere gidecek kişinin belirlenmesi için 
O9 Mayıs 2014 günü İzmir Adnan Saygun 
Sahnesinde yapılan ve; 

- Mustafa Tuncay, İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası,

- Cüneyt Deniz, İzmir Opera Orkestrası,

- Ali Hoca, Besteci, Koro Şefi 

 ile oluşan Jüri’nin seçimiyle yapılan TURKEY 
Müzik Yarışması finalinde kazanan ve yarışmaya 
118 U Yönetim Çevremiz adayı olarak katılan 
Hasan Erim Hacat’ın Birmingham Avrupa 
Forumuna Lions MD 118’i temsil etmek üzere 
gönderilmesine,

15) 10 Mayıs 2014 günü İzmir - Çeşme’de yapılan 
Lions MD 118 Genel Kurulunda, görüşülen ve 
onaylanan Kültür ve Sanat Yönetmeliğimiz 
gereği, bu dönem Opera ve Bale’ye ilaveten, 
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Bale 
sanat dallarında da ödüller verilmesine,

16) Leo Çoğul Yönetim Çevresi Başkanının 
Çeşme’de yapılan Genel Yönetmenler Konseyi 
Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı ve 
takdirle izlediğimiz; üyelik, üye koruma, 
üye geliştirme, Leo ve Lions işbirliğinin Leo 
Çalışmaları yönünden önemi gibi konulardan 
bahseden konuşmasının, 2013-2014 dönem 
raporu olarak istenmesine ve 2014-2015 
Dönemi Genel Yönetmenler Konseyimizin 
değerlendirmesine sunulmasına, 

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

 Başkan Sekreter Sayman 
 Mehmet Yaman Selva Ülgen Bülent Şen

 Üye Üye Üye Üye 
 Füsun Kantemir Ziya Nazlı Ayşe Gülten Öztürk Necati Yılmaz

T U R K E Y

       29MAYIS - HAZİRAN  2014   LION



Uluslararası Lions Çoğul Yönetim Çevresi 118 
Konfederasyonu tarafından düzenlenen,  
“LİONS OPERA VE BALE ÖDÜLLERİ” töreni, 

10 Haziran 2014 Salı akşamı, Süreyya Operası Balo 
Salonunda gerçekleştirildi.

2013 -2014 Çalışma Döneminde, ülkemizdeki 
Devlet Opera ve Balelerinde sahnelenen temsiller 
arasından,  opera alanında 12 dalda,  bale alanında 8 
dalda en iyilere ödüllerinin verildiği gecede, İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano M.Otilia 
RADUIESCU İPEK bir konser verdi.

Gecenin açılış konuşmaları Konsey Başkanı 
Ln. Mehmet Yaman ile Kültür Sanat Ulusal Komisyon 
Başkanı Ln. Nasuhi Öndersev tarafından yapıldı.

Ln. Nasuhi Öndersev; Opera ve Bale sanatının 
tarihçesini anlatan bir konuşma ile gecenin açılışını 
yaptı.

Ardından söz alan Konsey Başkanı Ln. Mehmet 
Yaman konuşmasında,  Lions kültür sanat ödülleri 
kapsamında her yıl Lions Opera – Bale Ödülleri ve 
Lions Tiyatro Ödülleri verildiğini, amaçlarının bu 
önemli sanat dallarında bir farkındalık yaratmak, 
sanatçılarımıza hak ettikleri değeri vermek 
olduğunu ifade etti.

Türk Lion’ları tarafından gösterilen adaylar 
arasından, yılın en iyileri final jürisinde yer alan Aytül 
Büyüksaraç (İzmir Devlet Opera Bale Müdürü), 
Ln. Aylin Özuğur (Ankara Devlet Opera ve Balesi 
Piyanisti – Baş KorrepetitörÜ), Bariton Önay Günay 
(İst. Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı),

Emel Alper (İst. Devlet Balesi Emekli Baş Dansçısı), 
Tülin Oğurman (Bale Sanatçısı, Koreograf), Fahrettin 
Güven (Ankara Devlet Opera ve Balesi  Eski Baş 
dansçısı ve Baş Koreografı), Serhat Nüfusçu (Bale 
Sanatçısı, Bale Başkoreograf V.) tarafından belirlendi.

“Uluslararası Lions Opera ve Bale Ödülleri”
Süreyya Operasında Sahiplerini Buldu

Nesibe Musevitoglu / Kültür Sanat Koordinatçrü

“YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ”  İstanbul Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan’a verildi.
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Konsey Başkanı Ln. Mehmet Yaman ve Ln. Nasuhi 
Öndersev; gecenin organizasyonunda emeği geçen 
Kültür Sanat Ulusal Komisyon üyeleri Ln. Nesibe 
Müsevitoğlu, Ln. Gülsen Yavuzkal ve Ln. Sümer 
Ergelen’e birer teşekkür belgesi verdiler. 

Lions Uluslararası Direktörü Ln. Oya Sebük 
de gecede yaptığı konuşmasında; “Lion’ların 
Türkiye’nin aydınlık yüzü olduğunu, Atatürk’ün 
gösterdiği yolda,  topluma hizmet için var 
olduklarını ifade etti”.

Yılın en iyilerine ödülleri;  Konsey Kültür Sanat 
Görevlisi Ln. Nasuhi Öndersev, Konsey  Başkanı  
Ln. Mehmet Yaman, Uluslar arası Diretkör Ln. 
Oya Sebük ve ev sahibi üç yönetim çevresi Genel 
Yönetmenleri; Ln. Füsun Kantemir, Ln. Necati Yılmaz 
ve Ln. Selva Ülgen ile geceye katılan Lions büyükleri 
tarafından verildi.

“YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ”  İst. Devlet Opera 
ve Balesi Genel Müdürü Suat Arıkan’a verildi. 

“KARANLIĞA KARŞI SANAT” Sloganı ile ödüllerini 
alan sanatçılar,  daha sonra duygularını anlatan kısa 
birer konuşma yaptılar ve Lions camiasının verdiği 
bu anlamlı ödül için düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Geceye; ödül kazanan sanatçıların yanı sıra, Yaşar 
Özel, Serap Mutlu Akbulut, Çetin Körükçü, Tenor 
Aykut Yılmaz, Romalı Perihan gibi, Türk Müziği 
sanatçılarından da birçok tanınmış sanatçı katıldılar.

 Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan, “- 10 
Yıldır operada şarkıcılığın yanı sıra yönetici olarak da 
hizmet etmekteyim. 

Biz burada bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. 
Topluma opera ve baleyi sevdirmek için sanki 
Atatürk bizi görevlendirmiş. Opera ve Balemizi 
uluslararası boyutlara taşımaktayız. İtalya’da 
bu çalışmalarımızdan dolayı şövalyelik ile 
ödüllendirdiler. Ülkemizde de sanata destek 
verilmesini bekliyor, AKM’nin yeniden açılmasını 
istiyoruz.” dedi.

Ödül alan tüm sanatçılar ve Lionsların birlikte 
çektirdikleri toplu fotoğrafın ardından gece sona 
erdi.

ULUSLAR ARASI LIONS ÇOĞUL YÖNETİM 
ÇEVRESİ 118 KONFEDERASYONU LİONS OPERA 
VE BALE ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

BALE ÖDÜLLERİ 2014 EN İYİLERİ

1. Yılın en iyi Kadın Dansçısı: ASLI ÇİLEK  / İzmir 

Devlet Opera ve Balesi / İzmir Devlet Opera 
Balesinde sahnelenen Don Kişot Balesi ile 

2. Yılın En iyi Erkek Dansçısı:  DOLUN DOYRAN  / 
İzmir Devlet Opera ve Balesi / (Silvia, Mevlana, 
Kerbela) Balelerindeki performansı ile

3. Yılın En iyi Koreografı: UĞUR SEYREK  / İzmir 
Devlet Opera ve Balesi / (Otello, Kösem Sultan, 
Kelebekleri Öldürmeyin, Salome) Baleleri ile

4. Yılın Umut veren En iyi Genç Dansçısı: MELİKE 
MANAV  /İstanbul Devlet Opera ve Balesi / 
Gisselle Balesi ile

5. Yılın En iyi Işık Tasarımcısı: MÜFİT ÖZBEK 
/ İzmir Devlet Opera ve Balesi / Muhteşem 
Süleyman  ile 

6. Yılın En iyi Dekoratörü: ADNAN ÖNGÜN  /  
İzmir  Devlet Opera ve Balesi/  Giselle Balesi ile

7. Yılın En iyi Kostüm Kreatörü: SERDAR 
BAŞBUĞ / (İstanbul Devlet Opera ve Balesi)  
(Giselle ve Hürrem Sultan) ile

8. ÖZELYILIN ONUR ÖDÜLÜ:  OKTAY KERESTECİ 
/İzmir Devlet Opera ve Balesi  

LİONS OPERA ÖDÜLLERİ 2014 EN İYİLERİ

1. Yılın En İyi Kadın Opera Şarkıcısı: Soprano 
M.Otilia RADUIESCU İpek (İstanbul Devlet 
Opera ve Balesi)Sanatçısı

2. Yılın En İyi Erkek Opera Şarkıcısı: Tenor 
AYHAN UŞTUK (Ankara Devlet Opera ve Balesi)
Sanatçısı

3. Yılın En İyi Opera Orkestra Şefi: NACİ ÖZGÜÇ - 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi) ‘nden

4. Yılın En İyi Opera Rejisörü: RECEP AYYILMAZ –  
İst. Devlet Opera ve Balesi sanatçısı,  Mersin ve 
Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen 
Bizzet’in ünlü operası Carmen ile bu ödüle layık 
görülmüştür

5. Yılın En İyi Opera Koro Şefi: CANER 
RUHSELMAN – Antalya Devlet Opera ve Balesi 
Koro Şefi Puccini’nin  TOSCA Operasında koro 
şefi olarak bu ödüle layık görülmüştür.

6. Yılın En İyi Opera Dekoratörü: SAVAŞ CAMGÖZ 
(Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Dekoratörü) 
AİDA VE TANNHÄUSER TEMSİLİNDEKİ 
PERFORMANSI İLE

7. Yılın En İyi Opera Kostüm Kreatörü: SEVTAÇ 
DEMİRER / Antalya  Devlet Opera ve Balesi /    
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Zorba,  Seslerle Anadolu Operaları ile

8. Yılın En İyi Opera Koreografı: ŞEBNEM 
ŞENEL (İzmir Devlet Opera ve Balesi)  Sihirli 
Dünya, (Carmen, Otello) ile Yılın En İyi Opera 
Prodüksiyonu (Sanat Yönetmeni): İst. Devlet 
Opera ve Balesinin Türkiye Prömiyerini yaptığı, 
Haendel’in “Giulio Cesare (Jül Sezar)” temsili 
ile SAHNEYE KOYAN  MEHMET ERGÜVEN  BU 
ÖDÜLE LAYIK  görülmüştür.

9. Yılın En İyi Türk Operası Prodüksiyonu 
(Besteci): FERİT TÜZÜN - (Midasın Kulakları) 
İstanbul Devlet Operası)  Adına Sahneye koyan 
(YÜCEL ERTEN)

10. Ülkemizi Dünyada Temsil Eden Yılın En 

İyi Türk Opera Sanatçısı: TENOR MURAT 
KARAHAN / Ankara Devlet Opera ve Balesi 
/ Sanatçı; 2013 Yılı şubat ayında Letonya 
Ulusal Operası Prodüksiyonunda dünyaca 
ünlü Moskova Bolshoi Tiyatrosu’nda “ Lucia di 
Lammermoor” eserinde başrolde sahne aldı.  
2014 Yılı Mart ayında Fransa Limoges ve Reims 
Operaları’nda, Mayıs ayında ise Letonya Ulusal 
Operası’nda Verdi’nin “Il Trovatore” operasında 
‘Manrico’ karakterini seslendirdi

11. Yaşam Boyu Onur Ödülü: SUAT ARIKAN 
(İstanbul Devlet Opera VE Balesi Müdürü) 
Opera ve Bale Sanatına uzun yıllar 
yaptığı üstün hizmetlerinden ve İDOB’un 
“Kötülüğün Döngüsü” operasının Avrupa’da 
sahnelenmesine ve en iyi opera olarak 
seçilmesine katkılarından dolayı verildi. Yine 
Kötülüğün Döngüsü Operası, Macaristan’da 
6. Armel Opera Yarışması ve Festivalinde 4 
dalda ödül almıştır. Suat Arıkan,  290 sene önce 
İngiltere’de sahnelenen  Haendel’in “Giulio 
Cesare (Jül Sezar)” adlı eserinin Türkiye 
Prömiyerinin yapılmasına verdiği destekler 
ile de bu ödüle layık görüldü. Giulio Cesare 
Lions Opera Ödülleri kapsamında en başarılı 
prodüksiyon seçildi.
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Bu yıl yaptığımız Korno dalındaki müzik 
yarışması 09.05.2014 günü İzmir Adnan 
Saygun salonunda yapıldı. Sayın Mustafa 

Tuncay, Sn Cüneyt Deniz ve Sn Ali Hoca dan oluşan 
juri 118-U adayı Hasan Erim Hacat’ı (1991) seçti. 
Genç kornocu Ekim ayı sonunda Birmingham da 
diğer Avrupalı yarışmacılar ile yarışıp ülkemizi temsil 
edecek, kendisine başarılar dilerim.

“Korno dalındaki müzik yarışması ödülleri”
İzmir Adnan Saygun salonunda sahibini buldu
Osman Görmez / Avrupa Formu Müzik Yarışması Konsey Görevlisi

Yarışmacılar juri üyeleri ve görevliler toplu halde 
Adnan Saygun salonunda

Konsey Başkanı Mehmet Yaman tarafından Osman Görmez’e, 
Fahrettin Kerim ödülü verilirken

Yarışma birincisi Hasan Hacat sertifikasını alırken

Bu organizasyon sırasında yönetim çevresi 
görevlilerinden desteklerini gördüğümüz Lion Ebru 
Ekmekçioğlun’a (118-R), Berna Ateşoğlu’na (118-U), 
Gülsel Yavuzkal’a (118-E), konsey sekreterimiz

Ender Tukay’a ve Ln. Ferudun Özdemir’e , Bahar 
Lions kulubü, Ataşehir Lions kulübü, Damlacık Lions 
kulübü’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bana her 
konuda destek olan konsey başkanım Lion Mehmet 
Yaman’a ve dönem genel yönetmenlerime ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum.
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Şiir Köşesi
Jale Eren 

ŞİİR SANATI

Mayıs’ta ölmüş dostlar için
Sadece ama sadece onlar için

İncelik olmalı kafiyelerimde
Gözyaşlarım gibi silahların üstünde

Ve tüm yaşayanlara
Değişse de rüzgarla

Ölüler adına orada bilensin dursun
O beyaz silahı pişmanlık duygusunun

Evli sözcükler, yara almış sözcükler
Suçun basbas bağırdığı kafiyeler

Dibinde çıkararak acı bir hikayenin
Çifte su sesini küreklerin

Ham yağmur gibi adi
Parlayan bir cam gibi

Sanki geçitte ayna
Ölen çiçek bluzda

Çocuğun çemberle oynaması
Aynı ırmakta yansıması

Dolaptaki güve otu
Bellekteki bir koku

Kafiyeler, kafiyeler orada duyarım
Kırmızı ısısını kanın

Bize hatırlatın bunu
İnsanlar kadar zalim olduğumuzu

Ve yüreğimiz gücünü yitirdimi
Unutkanlık uykusundan uyandırın bizi

Sönmüş lambayı yakın yeniden
Yine ses gelsin boşalmış kadehlerden

Ben hep şarkı söylemekteyim     orada
Mayıs’ta ölen dostlarım arasında ...

Louis ARAGON

KIŞ GÜNEŞİ
Kendimizi ağırladık bugün
Güzel bir Kış Güneşi düştü payımıza
Sırlarla dolu gönlümüzü açmamızı istedi ona
Su gibi akıp geçti zaman
Akşam olup yerini bırakırken Aya
Hafif bir rüzgar esti
Uçtuk, kuşları da alıp yanımıza ...

HANİ
Hani bir bahaneyle arasan da
Kalplerimizin ufkunda  
Yeniden buluşsak
Sözlerimizle değil de 
Gözlerimizle
Dargın anılarımızı barıştırsak ..

YOL
Bugün 7 renge nefesimi kattım
Bir gözlük yapıp dünyaya öyle baktım
Okudum, dinledim .. hikayem değişti
1 tırtıldan yeni bir yol haberi aldım ..

ÇARK
Bul kendine birini
Unut başına gelenleri
Eldivenlerini çıkar
Parmaklarının ucunda hisset evreni
Çevir çarkı,
Gülüşünden tanı geleni
Bul kendine birini

Jale EREN

Kendini yenmek kadar kutsal bir savaş, kendi 
sınırlarını aşmak kadar büyük bir zafer yoktur.

STEFANO E. D’ANNA
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İskenderun Körfez Lions Kulübü Lions Ailesine Katıldı
Efsun Seküçoğlu / Kurucu Başkan

Sayın Lion’lar, Değerli Leo’lar

Antakya Kışlasaray Lions Kulübü sponsorluğunda 
kurulan İskenderun Körfez Lions Kulübünü Lions 
ailesine katmanın onurunu ve gururunu taşıyoruz.

İskenderun da 3 Mayıs 2014 tarihin de Charter 
belgesi sunum törenini gerçekleştirdiğimiz bu yeni 
kulübümüz ile birlikte 28  yeni kişileri Lion olarak 
camiaya kazanırdık. Kendi mesleğinde başarılı olmuş, 
çevrelerinde sayılan, sevilen 28 kardeşimizin Lions’un 
ilke ve amaçlarına uygun çalışmalar yapacağına 
kuruluş aşamasındaki heyecanları ile gösterdiler.

Konsey Başkan Yardımcımız Sedat TOKTÜRK ve 
Genel Yönetmenimiz Bülent ŞEN’in katılımı ile 
gerçekleşen muhteşem gecemizde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllar “Hizmet 
Ediyoruz” parolası ile Karşılıksız Hizmet Yarışında hak 
edeceği yeri alacağından emin olduğum İskenderun 
Körfez Lions Kulübü üyelerine ve Kurucu Başkan 
Efsun Seküçoğlu’na başarılar dilerim.

2013-2014 dönemin de İskenderun Körfez Lions 
Kulübü ile birlikte bölgemize kazandırdığımız 2 yeni 
Lions Kulübü ve üyeleri ile gurur duyuyorum.

Sevgilerimle

Şölen Mıstıkoğlu 
9. Bölge Başkanı

Kişinin hayal gücüyle düşlerinin gerçekleşmesi 
arasındaki mesafe ancak o kişinin yoğun istegi 
ile aşılabilir.  14.04.2014 tarihinde aranıza 

katılarak bizlerde  hayallerimizi  gerçekleştirmek,  
Toplumda daha şanssız insanlara hizmet yolu ile 
ulaşabilmek bir arada çalışabilmenin mutluluğunu 
tadabilmek adına İskenderun Körfez Lions kulübünü 
oluşturduk. 03 Mayıs gecesi genel yönetmenimiz 
bize Charter belgemizi verdi ve bizler bu anlamda 
Lion olmaktan - hizmet yolu ile hayallerimizi 
gerçekleştirmekten bayrağı  bizde ileri doğru 
taşımaktan tüm Körfez Lions Kulüp üyeleri olarak 
mutluluk duyacağız.  

Efsun Seküçoğlu
Kurucu Başkan
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LIONS 50. Yıl Koşusu’nu kazanan SAVURLU oldu
118-T Yönetim Çevresi

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 11 Haziran 
Çarşamba akşamı 4 ve daha yukarı yaşlı safkan 
İngiliz Kısraklarının birincilik mücadelesine sahne 

olan LIONS 50. Yıl Koşusu’nu, M. Levent Kavak’ın 
SAVURLU (d.k. Clodovil – Kamalame / SOUVENIR 
COPY) isimli kısrağı kazandı. Jokey Halis Karataş ile 
start alan safkan çim pistteki 1600 metre mesafeli 
koşuyu 1.35.38’lik bitiriş derecesiyle tamamlarken, 
bugün katıldığı 14. startında 6. birinciliğini kazandı.

62.500 TL birincilik ikramiyeli koşuyu (KV – 7 / D) 
ELEVATO (Kaneko – Zeynep Hanım / DISTANT 
RELATIVE) ikinci, TURKISH TREASURE (Mountain 
Cat – Leotine / SELKIRK) üçüncü ve IPHIGENEIA 
(Okawango – Mihrişah / MOUNTAIN CAT) isimli 
safkan da dördüncü olarak tamamladı. 

Koşuyu kazanan atın sahibi M. Levent Kavak’a 
kupayı Lions Kulübü Konsey Başkanı Mehmet 
Yaman verdi. Mehmet Yaman ayrıca Türkiye Jokey 
Kulübü Başkanı Serdal Adalı’ya günün anısına 
hediye takdim etti. Şeref tribününde gerçekleştirilen 
kupa törenine, Türkiye Jokey Kulübü Muhasip Üyesi 
Dr. Ender Aydıner ile davetliler de katıldı.
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2013- 2014 hizmet yılında kazanmış olduğumuz 
LCIF projemizle prematüre bebeklere ışık 
olmaya geldik Gaziantep Üniversitesi Şahinbey 

Araştırma Hastanesine bağışladığımız ROP lazer 
cihazı ile Prematüre bebeklerde doğuştan veya 
küvezde yanma sonucu oluşan körlüğe sıfır hata ile 
son verilebiliyor. Cihazı bağışladıktan bir hafta sonra 
ilk çocuğumuzun gözünü kurtarışımız kulübüme 
büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olmuştur. 
Cihazımız çevre illerdeki hastalarada hizmet 
vereceği gibi ayrıca şu an tıp fakültesinde okuyan 
öğrenciler yurdun dört bir yanına ROP cihazını 
tanıyarak ve kullanımını öğrenerek dağılacaklardır.

Daha öncede yaptığımız lösemili çocuklarımıza 
kukla ve palyaço ve ilizyonist gösterimi ile hasta 
çocuklarımız ve ailelerini 3-4 saatliğine’de olsa 
hastane ve hastalık ortamından uzaklaştırıp 
çok neşeli saatler geçirttik. Onları hediyelerlede 
sevindirdik. Kukla yapımını öğreterek hastanede çok 
güzel bir uğraş yapmalarını sağladık.

LCIF Projemizle Prematüre 
bebeklere ışık olmaya geldik
Betigül Ataseven Tümay / 118-U Şahinbey Lions Kulübü Başkanı

STK  ların oluşturduğu eğitim komisyonuna katılan 
üyemizin özverili çalışmasıyla eğitimde neler 
yapabilirizde epey yol katedildi.

Yıl başında pediatride yatan hastaları ziyaret  ettik.
Şubat tatilin de  bir kültür aktivitesi olarak 50 
öğrenciği Gaziantep müze ve tarihi yerlerini ziyaret 
turuna götürdük. 2 Pilot okulumuza eczacılar 
odasından uzman eczacı götürerek doğru ve sağlıklı 
ilaç kullanımı eğitimi verdik.

Sakatlar derneğine yaptığımız sandalye Bağışlarıyla 
bu çocuklarımızı annenin sırtında taşınmaktan 
kurtardık.

Son olarakta kültür aktivitemiz olan “Bir Zamanlar 
Bizde Çocuktuk” kitabımızla dönemimizi sonraki 
yıllarada taşıyacak bu güzel kaynakça eserle 
dönemimizi taçlandırdık.

Dönemim boyunca tüm aktivitelerimizde üye kabül 
ve devir teslim törenlerimizde  yanımda olan sevgili 
Genel Yönetmenime kabine görevlilerine ve kulüp 
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Hayallerimiz Hizmetlerimizle Gerçekleşsin.
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Ümitköy Lions Kulübünün 
Gerçekleşen Hayalleri

Batıkent Hacı Bektaş-ı Veli ilk 
öğretim okulu öğrencilerinin 
artık çağdaş bir kütüphanesi var.Hülya Işıklı / 118-U Ankara Ümitköy Lions Kulübü Başkanı

Prof. Dr. Şafak Güçer  / 118-U Ankara Yenimahalle Lions Kulübü Başkanı

Ankara Ümitköy Lions Kulübü, 118-U Yönetim 
Çevresinin 50. Yılda Çocuklar İçin 50 Proje’ 
programına sunduğu,  5. Projesi olan  ‘Boş 

Zamanları Notalarla Dolduralım’ başlıklı  hizmetin-
de; Gören Eller Görme Engelliler İlk, Orta ve İş Oku-
lunun ses sistemini döşetmiş ayrıca müzik sınıfının 
enstrümanlarını da zenginleştirmiştir.

5 duyudan birinin eksikliğini diğer duyuları normal-
den fazla çalıştırarak kapama ve moral destek oluş-
turma gerçeği ile kulübümüz, Görme Engelliler ilk ve 
ortaokulunda bina içi, bahçe ve müsamere salonunu 
kapsayan ses ağını, okula sağladığı kabin hoperlör-
ler, mikrofonlar, sehpalar ve bağlantı aksamı ile tesis 
etmiş, ayrıca öğrencilerin müziğe yönelmesi amacı 
ile de müzik sınıfına enstrümanlar temin etmiştir.

Kulübümüzün 6. projesi olan ‘Obez Olmak Ya da 
Olmamak’ başlıklı, dengesiz beslenme ve hareketsiz 
yaşamın neden olduğu ‘Obezite’ tehlikesi ile ilgili 
eğitim seminerimiz, Beslenme Uzmanının  film gös-
terimi ve  broşür dağıtımını içeren sunumu ile Doğa 
Kolejinde gerçekleşmiştir. 

7. Projemiz ise, son zamanlarda öğrenci ve veliler 
arasındaki iletişim eksikliği ve şiddete  dönüşen 
tartışmalara son verme umudunu taşıyan, ‘Şiddet-
siz İletişim ve Öfke Kontrolü’ başlıklı  seminerimiz 
olmak üzere, Altındağ Telsizler İlk ve Orta okulunda 
gerçekleşmiştir. Öğrenci ve velilerin bu seminere 
gösterdiği yoğun ilgi, uzman pedagogun sunduğu 
eğitimimizde, soru cevap bölümünün tahmin edilen 
süreyi fazlasıyla aşması ile anlaşılmıştır.  Okul yöne-
ticileri, aile içi sorunların da etkili olduğu, suça yö-
nelimi engelleyebilecek, bu  tip eğitimlerin  gelecek 
dönemlerde de tekrar edilme talebini kulübümüze 
iletmiştir.

Lions’un Türkiye’deki 50. yılı dolayısı ile başlatı-
lan ‘50 Çocuk projesi’ kampanyası kapsamın-
da Ankara Yenimahalle Lions Kulübü üyeleri, 

kütüphanesinde hiçbir kitap veya eğitim malzemesi 
bulunmayan Ankara Batıkent Hacı Bektaş-ı Veli 
İlköğretim Okulu’na yardım eli uzattı. Kulüp üyeleri  
renkli kitaplıklar, bilgisayarlar, barkovizyon cihazı , 
perdeler, armut okuma koltukları, yüzlerce çocuk 
kitabı ve ansiklopediler ile  klasik kütüphane kon-
septinden farklı sıcak bir ortam içeren son derece 
çağdaş bir kütüphane kurdular. Okulun bir bölümün-
de geçici süreyle eğitim gören İmam Hatip okulunun 
öğrencilerinin de yararlanacağı kütüphanenin açılışı 
Lions 118-U Genel Yönetmeni Bülent Şen, Seçilmiş 
Genel Yönetmenimiz Sn Zehra Gürol, Yenimahalle 
Lions Kulübü üyeleri, Hacı Bektaş-ı Veli İlköğretim 
Okulu Müdürü Cemalettin Şener, öğretmenler ve öğ-
rencilerin katıldığı bir törenle yapıldı. Okul öğrenci-
lerinin de çeşitli müzik aletleri ile mini solo konserler 
verdiği tören ikramlarla neşe içerisinde son buldu.
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Hülya Işıklı / 118-U Ankara Ümitköy Lions Kulübü Başkanı

Ümitköy Lions Kulübünün 
Engelsiz Çocuk Parkı Projesi 
ve Dünya Lions Günlerine 
Katılımı 

Lion’lar, dünya ulusları arasında anlayış ruhu 
yaratmak için yaptıkları çalışmaların yanısıra 
,yaşadıkları toplumun sosyal ve kültürel 

kalkınmasında da etkin katkıda bulunurlar.

Ank. Ümitköy Lions Kulübü de başkentimizde 
eksikliği hissedilen, ‘Engelsiz Çocuk Parkı’ 
yapımı için, 118-U Yönetim Çevresinin 50. Yılda 50 
Çocuk Projesi kapsamında ‘Her Çocuk Özeldir’ 
projesini geliştirmiş ve geçtiğimiz aylarda Çankaya 
Belediyesine başvuruda bulunarak, uygun alan talep 
etmiştir. Çiğdem Mahallesinde kurulu İzci Parkının 
içinde uygun bir alan tahsis eden  Belediye ile 
işbirliği sonucu Kulübümüz, Ocak ayında Avusturya 
Büyükelçiliğinde projemizi tanıtmak üzere geniş 
katılımlı konser tertiplemiş, çok kısa bir süre içinde 
de özel tasarım oyuncakların imalat ve montaj 
işlerini tamamlamıştır. Oyuncaklar tümü ile engelsiz 
olduğundan, Park Müdürlüğü de 1,5 – 2 dönümlük 
alanı tümüyle engelsiz  gezilebilecek rampalarla 
donatmıştır. Üzerinde çalışılan projede hedeflenen, 
yaşadıkları sorunlardan ötürü kas ve kemik gelişimi 
sıkıntısı çeken çocukların, açık havada özgürce 
oynayıp fiziki kazanılara ilaveten sosyalleşmelerine 
de katkıda bulunmaktır. 

ve kabine görevlileri ile Lion’lar ve Lion dostlarının 
yanı sıra  semt sakinlerinin de katıldığı coşkulu bir 
töreni takiben, engelli çocuklardan kurulu Çengel 
Cafe  folklör gösterisi  ile Ankaralıların hizmetine 
sunulmuştur.

Ank.Ümitköy Lions Kulübü, geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de toplumun sosyal ve kültürel 
gereksinimleri için çalışmaya devam edecektir.

Kulübümüz, Mart ayında, 35 yıl önce Uluslararası 
Lions ile Birleşmiş Milletler’in işbirliğine dair 
imzaladıkları bir antlaşma ile yürürlüğe girerek,    
‘Birleşmiş Milletler Dünya Lions Günü’ ismi ile 
anılan günü kutlamak üzere, Birleşmiş Milletler’in 
Ankara Merkezini ziyaret etmiştir. Bu ziyarette, 
Ankara ofis sorumlusuna, bu dönem Kulübümüzün 
‘Çocuk Gelin’ farkındalık projesine destek olup, 
organize ettiğimiz  panel de yer alarak kurulan 
işbirliği adına bir plaket takdim edilmiştir. 
Görüşmede, BM ile Ank. Ümitköy Lions Kulübünün 
önümüzdeki aylarda da ortak projelerde çalışması 
gündeme gelmiştir.

Kulübümüz, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin, 
‘4 Nisan Dünya Lion’ları Öğle Yemeği Paylaşım 
Günü’nde, önerildiği üzere aile ve arkadaşlarımızla, 
üyelerimizin hünerli ellerinin eseri leziz yiyecekleri, 
4 Nisan da Türkiye Körler Vakfında, vakfa kayıtlı  
görme engelli vatandaşlarla paylaşmıştır. Bu anlamlı 
günün gerçekleşmesinde büyük payları olan Genel 
Başkan Sayın Turgay Olcay, Genel Sekreter Sayın 
Erol Aydın ve vakıf görevlisi Sayın Tülay Öncebe’nin 
titiz daveti sonucu gruplar halinde ağırladığımız 
vatandaşlarımız yemek süresince de kanunu ile Türk 
Sanat Müziği konseri veren sanatçı arkadaşımız  
Sayın Rahime Gür’ün eserlerini dinlemişlerdir. Her 
yıl Ramazan ayı boyunca Vakıf ta iftar yemeklerini 
yiyen vatandaşlarımız, bu ağırlamadan sonra 
davetlerin sıklaşmasını dilemişlerdir. Kulübümüzün 
bu özel gün ile ilgili fotoğrafları ULKB’ nin ve 
kulübün Facebook sayfasında yer almıştır.

‘Engelsiz Çocuk Parkı’, 4 Mart 2014 tarihinde, 
Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent Tanık 
ile Belediye yetkililerinin ve Lions 118-U Yönetim 
Çevresi Genel Yönetmeni Sayın Bülent Şen’in, 
Genel Yönetmen 1. Yrd. Sayın Zehra Gürol’un, 
Genel Yönetmen 2. Yrd. Sayın Selahattin Atan’ın  
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LCIF Bağışları Yaşamları Değiştiriyor…
Zişan Yağız / 118-U LCIF AYKÜ

Tarih 14 Mayıs Çarşamba; yer Gaziantep 
Üniversitesi Hastanesi. Bir LCIF projesinin 
hayata geçirilmesine tanıklık ediyoruz. Bu 

proje Gaziantep Şahinbey Kulübü tarafından 
yürütüldü, Gaziantep ve Antakya Kışlasaray 
Kulüpleri tarafından desteklendi. Sandık 
büyüklüğünde bir çantanın içinde ROP Lazer 
cihazı. Kimbilir kaç premature bebeği göz nuruna 
kavuşturacak; kimbilir kaç sayısız ailenin umudu 
olacak. İnsan hayatında 2-3 gün gibi çok kısa bir 
sürenin, prematüre retinopatisinde ne kadarda 
önem arzettiğini öğrendik. 

Cihazın temini ve açılıştan hemen bir hafta sonra 
Sayın Betigül Atasaven’den, ilk premature bebeğin 
şehir şehir dolaşıp, tedavi şansı kaybolmadan göz 
nuruna kavuştuğuna dair müjdeli haberi aldım.

Yönetim Çevremizde, bir diğer LCIFprojesi ise 
Ankara Hisar ve Ankara Çayyolu Lions Kulüpleri 
tarafından “Özel Eğitim Mesleki Eğitim 
Merkezinde’’ hayata geçirildi. LCIF’ten sağlanan fon 
ve kulüplerin katkılarıyla gerçekleştirilen bu proje 
kapsamında çok özel gençlerimize mesleki beceriler 
kazandırıp hayata tutunmalarını sağlayacak baskı ve 
seramik atölyelerinin açılışı yapıldı.

Öğrencilerin mutluluğu ve açılışta gösterdikleri 
peformans görülmeyee değerdi. İmkan 
sağlandığında engelli bireylerin aslında hiçte engel 
tanımadıklarına şahit olduk, derinden etkilendik.

“Türkiye’de az görenlere yönelik hizmetlerin 
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
profesyonellerin eğitimi’’ konulu Sightfirst projesi, 
Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı Az Görenler Merkezi ile birlikte 
yürütülmekte; kamuoyuna yönelik farkındalık, 
profesyonellerin eğitimi ve yeni, tamamlayıcı cihaz 
alımı çalışmalarına halen devam edilmektedir.

Bu geniş kapsamlı ve uzun soluklu proje Ankara 
Maltepe Lions Kulübü tarafından yürütülmekte 
olup, güneyde Adana Taşköprü, Gaziantep Ayıntap, 
Mersin Çamlıbel, kuzeyde Samsun Atakum Lions 
kulüpleri tarafından desteklenmektedir.

Rakamlarla örnekleyecek olursak 2013-2014 hizmet 
döneminde, 118-U Yönetim Çevresi kulüpleri, tek 
başlarına finanse edemeyecekleri kadar büyük 
bu üç hizmet projesi için LCIF’ten $126,283 fon 
sağlamışlardır ve Uluslararası Lions kulüpleri 
Yardım Vakfı (LCIF), sadece 2014 Şubat/Mart Board 
toplantısında, çeşitli ülkelerde 82 insani hizmet 
projesine $ 4,287,277, doğal afetlere ise acil yardım 
fonundan $ 100,00 fon sağlamıştır.

Projeler geliştirip, hayatlara dokunuyoruz, yaşamları 
değiştiriyoruz. Zaman zaman geliştirdiğimiz 
projelerle LCIF’e başvurarak fon sağlıyoruz. İşte bu 
noktada, kulüplerimizin LCIF’e yaptıkları bağışların 
LCIF’ten sağladığımız fonlara kaynaklık ettiğini hep 
hatırlamalıyız.
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“Uluslararası 
İkizleşme”
Nursel Aydıner / 118-T İstanbul Yıldız Lions Kulübü Başkanı

“Hak Ettim”
Gülçin Bilgiç / 118-U Ayıntap Lions Kulübü Başkanı

Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu 
olmalı insanın... “Nereden çıktın bu vakitte” 
dememeli, bir gece yarısı telaşla yataktan 

fırladığında; “Gözünün dilini” bilmeli; dinlemeli 
sormadan, söylemeden anlamalı... Arka bahçede 
varlığını sezdirmeden, mütemadiyen dikilen vefalı bir 
ağaç gibi köklenmeli hayatında; sen, her daim onun 
orada durduğunu hissetmelisin. ihtiyaç duyduğunda 
gidip müşfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına 
saklanabilmelisin. Kucaklamalı seni güvenli kolları, 
...dalları bitkin başına omuz, yaprakları kanayan 
ruhuna merhem olmalı... gölgesinde serinlemelisin 
sorgusuz sualsiz... Onca dalkavuk arasında bir 
tek o, sözünü eğip bükmeden söylemeli, yanlış 
anlaşılmayacağını bilmeli. Alkışlandığında değil 
sadece, asıl yuhalandığında yanında durup koluna 
girebilmeli. Övmeli alem içinde, baş başayken sövmeli 
ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdüğünde de 
sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu bilmelisin, 
“hak ettim” diyebilmelisin. Teklifsiz kefili olmalı 
hatalarının; günahlarının yegane şahidi... 
Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen 
bir sırdaş... Gözbebekleri bulutlandığında yaklaşan 
fırtınayı sezebilmelisin. Ve sen ağladığında, onun 
gözünden gelmeli yaş... Can Dündar’ın dostluğu 
anlattığı bu yazıdaki  dostluklardan kurulabildiğimiz 
Ayıntap Lions Kulubü 2004 senesinde kuruldu. 
Bizlere Lions İlkelerini, amaçlarını ,felsefesini 
öğreten; bizlerin birer Lion olmasını sağlayan Rehber 
Lion’umuz  Geçmiş Dönem Konsey Başkanımız 
Sayın Yaşar ATEŞOĞLU’nun, Sponsor Kulübümüz 
Gaziantep Lions Kulüp Dönem Sekreteri Geçmiş 
Dönem Genel Yönetmenimiz Sayın Hüsamettin 
OCAK ‘ın emeklerine sonsuz teşekkürler.

10 yıl süresince Lions felsefesine uygun olarak 
“Hizmet Ediyoruz’’ sloganı adı altında sayısız 
hizmetler gerçekleştiren Ayıntap Lions Kulübü 
daha nice uzun senelerde sayısız hizmetler 
gerçekleştirilecektir.

“Hayallerimiz Hizmetlerimizle Gerçekleşsin”

İstanbul Yıldız Lions kulübü 
olarak; İkiz kulübümüz; Malta 
Mdina Lions   Kulübü’nün 
20. yıllarını kutlama 
organizasyonuna katıldık.
Bu aktivitemize  Elmadağ lions 
kulübü üyeleri de eşlik ettiler.
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Ziya Nazlı Görevine Veda Etti
Erkin Usman ‘a Melvin Jones Ödülü 
Ziya Nazlı / 118-R 2013-2014 Dönem Genel Yönetmeni

Uluslararası  Lions 118-R Federasyonu 2013-
2014 Dönem Genel Yönetmeni Ziya Nazlı 
ve eşi Ayşen Nazlı Kulüp Başkanları ve 

Yönetmenler Kurulu Üyelerine evlerinde veda 
yemeği verdi. Gecede Yeni Asır Gazetesi Köşe 
Yazarı, 50 yıllık Gazeteci Erkin Usman’a Lions’un en 
büyük ödülü Melvin Jones ödülü verildi. 

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı veda yemeğinde Genel 
Yönetmen Ziya Nazlı ve eşi Ayşen Nazlı davetlileri 
kapıda karşıladı. Ardından davetliler, Nazlı’nın 
evinin bahçesinde Maydanoz Catering tarafından 
hazırlanan yemeğe katıldı. Gecede konuşan  Genel 
Yönetmen Ziya Nazlı şunları söyledi: “Sizlerle 
beraber dönemimize başladığımız  27 Nisan 2013 
tarihinden bu güne dek çok kez  beraber olduk.  
Büyük hizmetler yaptık. 1 günlük Lion’ dan 40 yıllık 
Lion’ a kadar hepinizin büyük desteğini gördüm. 
Çok başarılı bir ekiple çalıştık. Hiçbir emeğimiz 
karşılıksız kalmadı. Çalışmalarınız  Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği tarafından da takdir gördü ve 
ödüllendirildiniz. Uluslararası kayıtlara göre   bugüne 
kadar 768 etkinlik yaptınız. Yönetim Çevremizin  
tüm  etkinliklerine  büyük bir mazeretiniz olmadığı 
takdirde beni hiç yalnız bırakmadınız. Komitelerimiz 
dönemin hatasız ve eksiksiz geçmesi için en değerli 

zamanlarını ayırarak sorunların ‘Çözüm Ortağı’ 
oldular. Biri Türkiye’nin ilk e-club olmak üzere 4 ayrı 
kulüp kurarak Türkiye’nin  üye ve kulüp sayısında en 
çok artış gösteren Yönetim Çevresi olduk” dedi.

Konuşmanın ardından Genel Yönetmen Ziya 
Nazlı, tüm ekibine teşekkür plaketi verdi. Ayrıca 14 
Bölge Başkanı tarafından en başarılı kulüp seçilen 
Alsancak Lions Kulübü  de Genel Yönetmen Özel 
Ödülüne layık görüldü. Plaket törenin sonunda ise 
Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı, 50 yıllık Gazeteci 
Erkin Usman’a Lions’un en büyük ödülü Melvin 
Jones üyelik ödülü verildi.

Ayşen-Ziya Nazlı

Ziya Nazlı, Erkin Usman

Sadi Damcı, Ömer Yöntem, Ziya Nazlı, Erkin Usman, Nurhan Ertuğrul
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Balat Lions Kulübü Kuruldu….   
Oral Özeken / 118-K Bursa Balat Lions Kulübü Başkanı

Her Şey Çocuklar İçin...
Nilüfer Lions kulübü, koşulsuz 
hava şartları ve soma’da meydana 
gelen maden faciası  nedeniyle 
iki defa ertelediği  kermes  
etkinliğini  26 mayıs pazartesi 
günü gerçekleştirerek anlamlı bir 
organizasyona imza attı...
Zeynep Gengörü / 118-K Bursa Nilüfer Lions Kulübü Başkanı

Lions 118-K Yönetim Çevresinde bağlı sosyal 
sorumluluk projelerinde hizmet veren ve 
Bursa’nın köklü sivil toplum derneklerinden 

biri olan Nilüfer Lions kulübü, Bamboo Park’ta 
düzenlediği ‘Bahar Kermesi’ etkinliğinde çocukları 
sevindirecek  bir organizasyona imza attı.

45 stanttın kurulduğu  alış veriş şenliğine, Bursa’nın 
tanınmış simaları katıldı. Nilüfer Lions Başkanı 
Zeynep Gengörü ve yönetim kurulunun hummalı  
çalışmaları sonucunda düzenlenen ve gün boyu 
süren alışverişle, renkli bir etkinliğin yaşandığı 
kermesten elde edilen gelir, çocuk sağlığı ve gelişim 
için derneğin bütçesine aktarıldı. 

Nilüfer Lions Başkanı Zeynep Gengörü, yapılan 
organizasyona karşı verilen ilgi ve duyarlıktan dolayı 
çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ülkemizde Faaliyet Gösteren Lions Kulüpleri 
Birliği 50.Yılı geride bırakırken, Bursa’nın 
sosyal yaşamına yeni bir halka daha eklendi. 

Bursa Balat Lions Kulübü, Lions’un 50. Yılında 118-K 
Yönetim Çevresi‘ne Almira Oteli’nde düzenlenen bir 
törenle katıldı.

Bursa Gemlik Lions Kulübü sponsorluğunda, Başkan 
Barış Güler öncülüğünde kurulan Bursa Balat Lions 
Kulübü’nün kuruluş tören yönetmenliğini, Geçmiş 
Dönem Genel Yönetmenlerinden Dr. Ahmet Rasim 
Öztürk ve Tarık Uğur yaptılar. Geceye katılan 118-K 
Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı Ayşe Gülten 
Öztürk, “Lion’lar; İnsanlığın barış ve mutluluğu, 
toplumun sosyal ve kültürel gelişimi için karşılıksız 
hizmet projeleri üreten gönüllü kişilerden oluşuyor. 
Kulüpleri ve Vakıfları aracılığı ile tam 50 yıl boyunca 
Türkiye’de sayısız projelere imza attılar. Türkiye’de 
daha fazla hizmet üretebilmek için hem yeni üyeleri 
aralarına alarak büyümekte, hem de yeni kurulan 
kulüplerle bölgelerindeki varlıklarını genişleyerek 
sürdürmekteler” dedi. Öztürk konuşmasını şöyle 
noktaladı: “Bu dönem pek çok hizmet projesi 
gerçeğe dönüştü, kulüp başkanlarımı kutluyorum. 
Dönem büyüme hedeflerine uygun olarak Lion Oral 
Özeken Başkanlığında Bursa Balat Lions Kulübü, her 
biri kendi alanlarında üstün başarılara imza atmış 20 
Bursalı gönüllü ile kuruldu”

Başkan Oral Özeken ve kulüp üyeleri, topluma 
hizmet etmek için oluşturulan en etkin ve en büyük 
sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Lions’un 
gönüllü üyeleri olarak hizmet sözü verdi. Özeken 
“Arkadaşlarımla beraber, topluma karşılıksız 
hizmet etmek ve sosyal sorumluluklarımızı yerine 
getirmek için heyecan ile bir aradayız” dedi.
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Bursa Koza Lions Kulübü, 15 Mayıs 
2014 tarihinde kuruluşunun 
17.yıldönümününde,Mayıs Ayı 1.Olağan 

Toplantısında, araştırmacı gazeteci ve yazar Can 
Dündar’ı konuk etti.

Altınceylan Gazella Salonunda geniş bir davetli 
katılımı ile gerçekleşen ve saygı duruşu ile başlayan 
toplantıda, Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı Gül 
Liman, Soma’da meydana gelen  maden faciasında, 
yaşamını yitiren maden işçilerine rahmet, yaralı olan 
işçilere ise acil şifalar dileği ile sözlerine başlayarak 
“Hepimizin başı sağolsun. Dualarımız onlarla. Çok 
üzülerek söylüyorum, ülkemizde en ucuz  şey insan 
yaşamı ve emeği.En büyük dileğim, en kısa zaman 
diliminde ülkem insanlarının, insanca yaşamanın ne 
olduğu,ne olması gerektiği konusunda gerçek bir 
farkındalık oluşturmasıdır dedi.”

Konuşmasında, Bursa’da 17 yıldır bir hizmet 
derneği olarak ,kadın ve çocuk önceliğinde  hizmet 
sunduklarını ifade eden Başkan Liman, “Öncelikli 
çalışmalarımızın nedeni, kadının insan ve 
toplum yaşamındaki önemi ve yeri. Toplumun 
ve ailenin direği olan kadın nüfusumuzun 
çoğunluğunun eğitimsiz olması,çalışma ve sosyal 
yaşam  olanaklarından uzak yaşamak zorunda 
bırakmaları, toplumuzda mevcut cinsiyet ayırımcılığı, 
kadını kimliksizliğe ve hep birine bağlı kılmaya yönelik 
değer yargıları ve bu insanların  gelecek nesilleri 
yetiştirmede  başrolde olmaları sanırım önceliklerimizin 
nedenlerine  açıklık getirmek için yeterli olacaktır dedi. 
Hizmetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Bursa Koza Lİons Kulübü’nün konuğu ve konuşmacı 
olarak katılan araştırmacı gazeteci ve yazar Can 
Dündar sunumunda “Yaşama Artı Değerler 
Katmak İsterken İnsanca Yaşama Mücadelesi ve 
Ülkemiz” başlıklı söyleşisinde; Türkiye’de yaşanan 
felaketlerin önüne kaderin yerine aklı koyarak 
geçilebileceğini  söyledi. Dündar  konuşmasında; 
“Kader değil biz  biliyoruz. Sadece bunun 
kader olmadığını halka nasıl anlatacağız Bunu 
düşünmemiz lazım” dedi…

“KADERİN YERİNE AKLI KOYAMADIĞIMIZ 
SÜRECE BU BÖYLE DEVAM EDECEK”… 
Türkiye’de gündemin batı ülkelerine oranla çok hızlı 
değiştiğini belirterek ve Soma’da meydana gelen 
maden kazasını ‘facia’ olarak nitelendirerek şunları 
söyledi: “ Türkiye’nin içinde bulunduğu bu içler 
acısı durumunun temelinde, kimilerine göre din var. 
Din bize tevekkülü öğretiyor ‘başınıza ne geliyorsa 
Allah’tan geliyor. Dolayısıyla sizin için çizilmiş 
bir yörünge var o kadere boyun eğmeniz lazım’ 
diyor. Kimilerine göre de bu kültürel; biz tevekkül 
toplumuyuz iktidar karşısında boyun eğeriz. 
Arkasından söyleniriz ama yüzüne söylemeyiz ve 
kader bizim için bellidir. Şu anda belki gitseniz, 
Soma’da maden ocağında denetimsizliği suçlarken 
bir kısmı da kadere sığınıyor ve başbakana katılıyor 
‘Kaderimizde varmış olacağı buymuş durumuna 
getiriyor. Biz kaderin yerine aklı koyamadığımız 
sürece bu böyle devam edecek ”  dedi.

“O AKLI KÖRELTEN BİR KUŞATMA ALTINDAYIZ” 
Türkiye’de kaderin yerine aklı koymak adına yapılan 
en büyük hamlenin Cumhuriyet’in ilanı olduğunu 
savunan Dündar sözlerine şöyle devam etti: “ 
Türkiye’de kaderin yerine aklı koymak adına yapılan 
en büyük hamlelerden biri Cumhuriyet’ti ve buna 
Atatürk önderlik etti. Biz aslında bunlar kaderimizde 
değil’i öğreniyorduk. Niye ‘fıtrat’ Japonya’da bir 
deprem meydana geldiğinde sadece camları kırıyor 
da Türkiye’de binlerce kayba neden oluyor? Niye 
İngiltere’de maden kazaları 1870’lerde aldığı canı 
şimdi bizde alıyor? Neden Türkiye’deki işçi ölümleri 
Türkiye’de Avrupa’ya nazaran kat ve kat fazla?Bunları 
sorabileceğimiz bilim ve akla ihtiyacımız var. O aklı 
körelten bir kuşatma altındayız. O kuşatma bazen din 
oluyor, bazen siyaset alıyor bazen de kültür oluyor” 
ifadesini kullandı.

Araştırmacı Gazeteci ve Yazar Can Dündar, Bursa Koza 
Lions Kulübünün Davetlisi Olarak Geldi…
Gül Liman / 118-K Bursa Koza Lions Kulübü Başkanı
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“BİZ OTORİTEYE KARŞI ÇIKMAYI DEĞİL BOYUN 
EĞMEYİ ÖĞRENİYORUZ”…. 
Ama kültürel olarak da bunun kadercilik 
olduğunu  sözlerine ekleyen Can Dündar; 
“Başbakanın dediği gibi‘kader karşısında boyun 
eğme’ hali  galiba toplumun genelinde var.  Biz 
ailede çocuklarımızı kaderci yetiştiriyoruz. Ardından 
okul devralıyor. Ardından kışla,cami ve tekrar aile. 
Bu kuşatma bizi ideolojik olarak şekillendiriyor. 
Biz otoriteye karşı çıkmayı değil boyun eğmeyi 
öğreniyoruz. Bunu depremde gördük. Şimdi yine  bu 
maden faciasıyla görüyoruz. Onun için öncelikle 
bu felaketleri aşmamız için eğitim sistemini ,aile 
sistemini değiştirmemiz lazım” dedi.

HAYATI YÜCELTMİYORUZ, ÖLÜMÜ 
YÜCELTİYORUZ...
Söyleşisinin sonunda Dündar; “Ölümü yücelten bir 
anlayış var onu değiştirmemiz lazım. Biz de ölüm 
yüceltilen bir şey. Hayatı yüceltmiyoruz, ölümü 
yüceltiyoruz. Bu kader değil. Biz bunu biliyoruz. 
Sadece bunun kader olmadığını bunu topluma 
nasıl anlatacağız onun yollarını bulmamız gerekiyor. 
Madalyonun dolu bölümüne geçelim. Bir yandan 
da tüm bu tepkiler aslında sona yaklaşıldığını 
gösteriyor. Bizim hukuka dayalı, insan hak ve 
özgürlüklerine dayalı bir toplum nasıl oluşturabiliriz 
bunu düşünmemiz lazım” diye konuştu

Babadan Oğula Hizmet Meşalesi

Gündoğdu Lions Kulübü 
Kuruldu
Berk Nazlı / 118-R Gündoğdu Lions Kulübü Kurucu Başkanı

Gündoğdu Lions Kulübü 26 üyesiyle Berk 
Nazlı’nın Başkanlığında kuruldu. Karaca 
Otel’de gerçekleşen kuruluş balosuna, Berk 

Nazlı’nın Babası Uluslararası Lions 118-R Genel 
Yönetmeni Ziya Nazlı ve eşi Ayşen Nazlı, sponsor 
kulüp Alsancak Lions Kulübü Başkanı Tülin Sirel ve 
üyeleri katıldı. Gece müzik guruplarının seslendirdiği 
birbirinden güzel şarkılarla başladı. Ardından Rus 
Dansçı Alfia Besler, yaptığı “Barış” dansı ile göz 
kamaştırdı. Dansıyla büyüleyen Besler, büyük 
alkış aldı. Balo, Konsey Başkanı Necdet Akman’ın 
yönettiği kuruluş töreni ile devam etti. Törende 
Berk Nazlı ve üyeler yemin ederek Lion oldular. 
Gündoğdu Lions Kulübü Başkanı seçilen Berk Nazlı, 
törende yaptığı konuşmada,  genç ve istekli kurucu 
üyelerden oluşan kulübün topluma hizmet adına 
başarılı işler yapacağı inancıyla yola çıktıklarını 
söyledi.  Daha sonra Başkan Nazlı, Genel Yönetmen 
Ziya Nazlı ile Gündoğdu Kulüp Bayrağını açtı. Ziya 
Nazlı, oğlu Berk ile bayrak açtıktan sonra hizmet 
meşalesini yaktı. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 
Başkanı tarafından gönderilen, kuruluş belgesini 
verdi. Tören sonrası Nazlı, Konsey Başkanı Necdet 
Akman, Uluslararası Lions 118-R Genel Yönetmeni 
Ziya Nazlı, Genel Yönetmen 1. Yardımcısı Altan 
Tarhan ve Alsancak Lions Kulübü Başkanı Tülin Sirel, 
kuruluş pastasını kesti.        
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