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VİZYONUMUZ
Topluma ve insanlığa hizmette küresel (dünya çapında) lider olmak

MİSYONUMUZ
Lions Kulüpleri arasında, uluslararası anlayışı geliştirerek, barışı desteklemek ve gönüllü
insanları, insani ihtiyaçları karşılama yoluyla topluma hizmet etmek için cesaretlendirmek.

AMAÇLARIMIZ
•

Topluma hizmet etmek amacıyla yeni Lions kulüpleri organize etmek, kurmak ve
denetlemek.

•

Lions kulüplerinin yönetim biçimlerini standardize etmek ve aktivitelerini koordine etmek.

•

Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek.

•

İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak.

•

Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmak.

•

Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.

•

Kulüp üyelerinin, politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve
toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam
sağlamak.

•

Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden ait oldukları topluma yararlı olmalarını
teşvik etmek, yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınaî, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel
girişimlerde yüksek ahlaki değerleri yerleştirmek.
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Hoş geldiniz…
Lions ailesine hoş geldiniz! Lions, tüm dünyada
200‘den fazla ülke ve coğrafi bölgede, 45.000 kulüp
ve 1,35 milyon üyesi ile dünyanın en büyük gönüllü
hizmet organizasyonu haline gelmiş, geniş bir
ailedir. Artık siz, ihtiyacı olanları tespit ederek,
onlara yardım eden insanlardan oluşan dünya
çapında bir ağın ayrılmaz parçasısınız.
Organizasyonumuzun büyüklüğü ve kapsamı çok
önemli bir avantajımızdır. Küresel kaynaklara
dünya çapında erişim imkânına sahibiz. Fakat odak
noktamız yerel bölgelerden oluşur. Bazen bir
topluluğa bazen tek bir insana hizmet ederiz. Ve
bunu kendimiz yaparız. Göz nuru programlarına ve
afet yardımlarına yüz milyonlarca dolar aktarırken
bile, yerel Lionlar –bazen dünyanın başka bir
ucundan Lionlarla birleşerek– çalışmalara başlar ve
gerekeni yaparlar.
Siz doğrudan eyleme geçerek, toplumunuza yararlı
olmak için Lion oldunuz. Bunu yapabilmeniz için size
yardım etmek ve bunu mümkün olan en etkili
biçimde yapmanızı sağlamak Uluslararası Lions
Kulüplerinin görevidir. Ayrıca bu çalışmalar
sırasında keyif de alacaksınız. Ortak hareket
etmenin yarattığı dostluk ve uluslararası işbirliği
sayesinde oluşan arkadaşlık bağları, Lions Kulüp
üyeliğinizi hayatınızın en keyifli tecrübelerinden biri
haline getirebilir. Kişisel gelişim ve liderlik fırsatları
bu tecrübeyi daha da doyurucu hale getirebilir.
Hizmet etmeye gönüllü olmanızın ve bu uğurda
harcadığınız zamanın kıymetini biliyor ve sizi “Hoş
geldiniz…” diyerek karşılıyoruz. Uluslararası Lions
Kulüpleri Birliği, olabileceğiniz en iyi Lion olmanız
yolunda size destek olmak için hazırdır.
Danışmanınız ve çeşitli materyaller ile birlikte bu
kitap, size hizmet yolunda çıkacağınız bu yolculukta
ihtiyacınız olan temel bilgileri sağlayacaktır.
Şimdi başlama zamanı..
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LİONS ONLINE
Bu kitap sadece bir başlangıç
niteliğindedir. Uyum sürecinde
ilerledikçe Uluslararası Lions Kulüpleri
ve bir Lion olmak konusunda daha
fazla bilgiye ulaşmak isteyeceksiniz.
Öğrenmek isteyeceğiniz neredeyse her
tür bilgiye tek bir yerden ulaşabilirsiniz:
www.lionsclubs.org İyi tasarlanmış ve
devamlı güncellenen bu sitede, çeşitli
videolar, etkileşimli öğrenme
deneyimleri, bilgisayarınıza
indirebileceğiniz kaynaklar, güncel
haberler, LION dergisinin çevrimiçi
versiyonu ve çok daha fazlasını
bulabilirsiniz.
Ayrıca, Lions hakkında en son
haberleri Uluslararası Lions Kulüpleri
web günlüğünden veya Facebook ,
MySpace, LinkedIn, Flickr, Youtube
ve Twitter hesaplarından takip
edebilirsiniz. Hatta I-Phone için
tasarlanmış bir uygulamayı
telefonunuza yükleyebilirsiniz. Bu
uygulamalara ait bağlantılara
Uluslararası Lions Kulüpleri web
sayfasından ulaşabilirsiniz.

Lions dünyasını keşfedin!
www.lionsclubs.org

Tarihçe
Lionlar 1917 yılından beri insanlara yardım ediyorlar. Chicago’lu bir iş adamı olan Melvin Jones, 1917
yılında, üyesi olduğu Chicago İş Adamları Grubuna iyi iş olanakları yaratmaktan daha fazlasını yapmayı
teklif etti. Grubun üyelerini, bencillikten uzak bir hizmet anlayışı sayesinde, daha iyi bir toplum ve herkes
için daha iyi bir dünya yaratılabileceğine ikna etti.
Melvin Jones, ayrıca, birlikte çalışan bir kulüpler ağı oluşturarak, tek başına çalışan kulüplerden daha
fazlasının başarılabileceğine inanarak, Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan benzer grupları, 7 Haziran
1917 tarihinde Chicago – Illinois’de gerçekleştirilen toplantıya davet etti. Bu toplantıda, katılımcı gruplardan
birinin adı benimsendi ve böylece Lions Kulüpleri Birliği doğdu. Aynı yıl, Dallas – Texas’da yasa ve
tüzüklerin oluşturulduğu bir konvansiyon organize edildi. Bu tarihten yalnızca üç yıl sonra, Ontario –
Canada’da bir Lions Kulübünün kurulmasıyla beraber birliğin adı Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği olarak
değiştirildi.
Kurulduğundan bu yana geçen yaklaşık 100 yıllık süreçte, Uluslararası Lions Kulüpleri olarak adlandırılan
birlik, dünyanın tüm köşelerine yayıldı. NewYork – Amerika Birleşik Devletlerinden, Roma – İtalya’ya, Pekin
ve Brüksel’den Tokyo ve Tanzanya’ya kadar her yerde Lions kulüpleri bulabilirsiniz. Bütün bu yerlerde ve
diğer ülkelerde, Lionlar vizyonları, bütünlükleri ve resmi sloganımız olan “Hizmet Ediyoruz” ilkesine olan
bağlılıkları dolayısıyla saygıyla karşılanırlar.

ULUSLARARASI LİONS KULÜPLERİ AMBLEMİ
Size bu kitapçıkla birlikte verilen “Hoş Geldiniz” paketi içinde, Lions Kulüpleri amblemi
şeklinde tasarlanmış üyelik rozetiniz bulunmaktadır. Bu amblem dünyada en çok
tanınan ve saygı duyulan sembollerden biridir. Rozetinizi gururla taşıyınız!
Son yıllarda modernize edilerek tekrar tasarlanmış olmasına rağmen, amblemin temel
tasarımı birliğin ilk kurulduğu zamanlara dayanır. Altın rengi bir halka ile çevrelenmiş
koyu lacivert zeminin üstünde, yine altın rengi bir “L” harfi yer alır. Halkanın her iki
yanına da, biri gururla geçmişe, diğeri umutla geleceğe doğru bakan iki aslan profili
yerleştirilmiştir.
Kişisel kullanım veya kulüp kullanımı için, amblemin farklı biçimde tasarlanmış çeşitli
versiyonlarını indirebilirsiniz. Ancak, bilmelisiniz ki, bu amblem birçok ülkede kabul
edilmiş tescilli bir markadır ve sadece, Uluslararası Lions Kulüpleri web sayfasından
ulaşabileceğiniz Uluslararası Lions Kulüpleri Marka Kullanım Talimatları’na uygun olarak
kullanılmalıdır.
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Aktivitelerimiz
Lions Kulüpleri olarak yaptığımız işleri iki kelime ile özetleyebiliriz: Hizmet Ediyoruz. Önceliğimiz kendi
toplumlarımıza hizmet etmek olmasına rağmen, bugün tüm dünyaya hizmet etmenin giderek artan bir
gereklilik olduğunu görüyoruz.
Şu anda Lionlar, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, doğal afetlere uğramış bölgelerde ve
gözlük camı geri dönüşüm merkezlerinde bilfiil hizmet vermektedir. Aktiviteler toplumun ihtiyaçlarına göre
çeşitlilik gösterir ve Lionlar en çok yardıma ihtiyaç duyanların hizmetindedir. Bununla beraber, hizmet
aktiviteleri, Lionların özel olarak tecrübe sahibi olduğu ve uzmanlık alanlarına giren bazı genel kategoriler
altında ele alınabilir.
GÖZ NURU Lionlar uzun zamandır önlenebilir körlük ve göz sağlığı konularında çalışmaktadır. Öyle ki,
sadece bu çalışmalar hakkında bir kitap yazılabilir. 1925 yılında, hem görme hem işitme engelli
olan Amerikalı yazar ve aktivist Helen Keller, Lionları önlenebilir körlükle mücadele etmeye
davet etti. Önlenebilir körlükle mücadele görevini içtenlikle üstlenen Lionlar, bu alanda eşsiz
bir tecrübe ve uzmanlığa ulaşarak, kendini göz sağlığını korumaya adamış dünyanın ileri
gelen uluslararası kurumları arasında önemli bir yer edinmiştir.
Lionlar dünya genelinde bir sorun olan körlükle en etkili şekilde mücadele etmektedir. Göz
sağlığına kendini adamış olan Lionlar, bugüne kadar, 10 milyondan fazla çocuğun göz
hastalıklarından ve görme bozukluklarından korunmasını, 7,6 milyon insanın katarakt
ameliyatları sayesinde yeniden görmeye başlamasını sağlamıştır ve her yıl 400,000 insanın
geri dönüştürülmüş gözlük sahibi olmasına vesile olmaktadır. Ayrıca Lionlar insanlara körlükle
mücadele konusunda, tıpkı Wisconsin – Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan, doğuştan
görme engelli bir kadının kornea nakli yoluyla ailesini ilk kez görmesinin sağlanması gibi, vaka
bazında da hizmet etmektedir.

Tüm
insanların
geleceği
daha iyi
görmesini
istiyoruz.

GENÇLİK PROGRAMLARI VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER. Lions çocuklara önem verir.
Nerede çocukların yiyeceğe, sağlık kontrolüne, eğitim materyallerine veya başka yaşamsal
gerekliliklere ihtiyaçları varsa, Lionlar yardım etmek için oradadır. Dünyanın en fakir ve en risk
altında yaşamını sürdüren çocuk ve gençlerinin sağlıklı ve güvende yetişmelerini sağlamak için
çalışıyoruz. Yaşam becerileri kazandırma konusunda geliştirilen uluslararası programlarımız
sayesinde gençlere günümüzün karmaşık dünyası ile başa çıkabilmeleri için ve gençlik
kamplarımız sayesinde çocuklara uluslararası arkadaşlar edinmeleri için yardım ediyoruz. Her yıl
düzenlediğimiz Barış Posteri Yarışması, dünyanın her yerinden katılımcı çocukların, tüm insanlığın
umudu olan barış konusundaki duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri için fırsat yaratıyor.
Her yıl İsveç-Sölvesborg Lions Kulübü, Polonya ve Litvanya’da çocuk esirgeme kurumlarında kalan
kimsesiz çocukları, 10 günlük yaz kamplarına katılmaları için İsveç’e getirerek, eğlenceli zaman
geçirmelerini sağlıyor. Güç koşullarda yaşamlarını sürdüren ve başka şekilde böyle imkânlara
ulaşmaları mümkün olmayan bu çocuklar, eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyorlar. Söz konusu
kampta çalışan Lionlar, kampa katılan çocukların bu süreçte edindikleri en önemli kazanımın,
dünyada onları gerçekten önemseyen insanların da olduğunu öğrenmeleri olarak ifade ediyorlar.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER. Lions her yerde hizmet etmektedir ve uzun zamandır bu faaliyetlerini
sürdürmektedir. 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin hükümet dışı sivil örgütlerinin kurulmasına yardım
eden Uluslararası Lions Kulüpleri, halen UNESCO, UNICEF ve diğer Birleşmiş Milletler
kuruluşlarıyla aktif ilişkisini sürdürmektedir. Ayrıca Lionlar, Lions’un Evrensel Amaçlarından
üçüncüsü olan “Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek” için bağımsız
çalışmalar yapmaya devam etmektedirler.
Almanya’da ki Lionlar, sınır ötesine de ulaşarak, savaş bölgelerindeki yaralı çocuklara ve kriz
bölgelerindeki diğer çocuklara yardım ediyorlar. Farklı Miletlerden gelen 300 kadar çocuğa tıbbi
yardım verdikleri Alman Barış Köyü’ndeki çocuklar, birlikte ve barış içinde yaşıyorlar.
SAĞLIK. Lionlar insanların göz sağlığını korumak için çalışmalara 1925 yılında başlamıştır ve bu konu
halen önceliğini korumaktadır. Ancak Lionlar, duyma bozuklukları, işitme engelliler ve diyabet
hastalığının tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak için de çalışmaktadır. Son zamanlarda,
dünyanın çeşitli yerlerinde Lionlar göğüs kanseri hakkında farkındalık yaratmak ve savaştan zarar
görmüş ülkelere acil tıbbı yardım malzemeleri sağlamak konusunda da çalışmalara başlamıştır.
Cayman Adalarında faaliyet gösteren Tropik Bahçeler Lions Kulübü, kadınları meme kanseri
konusunda bilinçlendirerek, hayat kurtarmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kulüp, bilgilendirme
toplantıları ve 5 kilometrelik yürüyüşler düzenleyerek, sponsor firmalar yardımıyla maddi gücü
yetersiz kadınlara ücretsiz mamografi fişleri dağıtır. Böylece, daha fazla kanser vakası tedavi
edilme imkânı olan ilk aşamalarında tespit edilerek, kadınların daha uzun yaşaması
sağlanmaktadır.

5

TOPLUM VE ÇEVRE. Lionlar yaşadıkları topluma hizmet ederler ve biz gerektiğinde kendi fiziksel
gücümüzü de ortaya koyarak çalışmalarını sürdüren bir organizasyona sahibiz. Lionlar
kollarını sıvar ve işe koyulur. Lionları ağaç dikerken, bir boya fırçası veya süpürge ile
çalışırken ya da ellerinde çekiç ve testere ile bir inşaat yaparken görebilirsiniz. Bu şekilde
çalışan Lionlar sayesinde, dünyada sayılamayacak kadar çok Lions Parkları, Lions Klinikleri,
Lions Sığınma Evleri, Lions Halkevleri ve daha birçok ellerimizle inşa edilmiş, tamir edilmiş
veya yenilenmiş yapı bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri – California - Concord’da engelli çocukların aileleri, çocuklarının
diğer çocuklarla birlikte oynayabilecekleri bir oyun parkının hayalini kuruyorlardı. Lionlar bu
hayali gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. LCIF başlangıç desteği olarak 75,000
Amerikan doları bağışladı, ancak projenin tamamı için gerekli olan 750,000 Amerikan dolarının
büyük kısmı bölgede faaliyet gösteren 45 Lions Kulübünün çalışmaları sayesinde toplandı. Ve
Lionlar, başka gönüllülerin de desteği ile kendi işgüçlerini ortaya koyarak, parkı inşa ettiler.
Lionlar çevreye olan duyarlılıkları sebebiyle çoğu zaman parkları, eğlence alanlarını ve
hatta yabani tabiat alanlarını kendi elleriyle temizlemek için faaliyetler düzenlerler.
İnsanlara tüketimi azaltmak, tekrar kullanım ve geri dönüşüm olanakları yaratmak ve bu
uygulamaları hayata geçirmek için bilgiler vermek de Lions faaliyetleri arasında yer alır.
Tayland’ın ücra bir köyünde, Japon ve Tay Lionlar, Orman işletme Müdürlüğü ve LCIF işbirliği
ile küresel ısınmayı azaltmak ve sel felaketlerini önlemek amacıyla ağaç dikme aktivitesi
gerçekleştirdiler. Bölgede 8,000 ağaç dikildi ve bölge sakinleri ağaç dikmenin çevre koruması
için önemi konusunda bilinçlendirildiler.
DOĞAL AFETLER VE YARDIM. Nerede bir doğal afet yaşanırsa yaşansın, Lionlar yardım etmek için
daima hazırdırlar. Dünya genelinde tüm kaynakları ve insan gücünü harekete geçirebilir ve
yerel Lions Kulüplerine toplumlarına hizmet etmeleri için yardım ederiz. Lions Acil Yardım
Programı sayesinde Lionlar acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda hazır olurlar.
Ocak, 2010’da tahrip gücü inanılmaz yüksek bir deprem Haiti’yi vurduğunda, Lionlar derhal
yardıma koştular. Haiti’ye 4,6 milyon Amerikan doları yardım yapıldı. Dominik
Cumhuriyetindeki Lionlar, hemen harekete geçerek, 3000’den fazla insanın barınmasnı
sağlayan çadır kentin kurulması için Haiti’deki Lionlara iki konteynır yardım malzemesi
gönderdi. Ayrıca Lionlar Çin ve Şili’de meydana gelen depremler ve 2004 yılında Hint
Okyanusunda meydana gelen tsunami felaketi sonrasında yürütülen yardım çalışmalarında da
etkin rol oynamıştır.
Sizin kulübünüz de, kendi toplumunuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yürüttüğü çalışmaların yanı
sıra bu tür yardım aktivitelerinde yer almış olabilir veya gelecekte yer alacaktır. Şüphesiz siz de, hizmet
etmek arzusu ile heyecan duyacağınız ve enerjinizi yöneltebileceğiniz bir alan bulabilirsiniz.
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Topluma Hizmet Ediyoruz ve
Dünyamızı Koruyoruz
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Organizasyon
Yapımız

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin lisanslı
bir üyesi olan kulübünüz, Uluslararası tüzük ve

LİONS KULÜBÜ

yönetmeliklere bağlı kalmayı taahhüt eder.
Uluslararası Lions Kulüpleri web sitesinden

Bunu öğrenmek sizi şaşırtabilir ama siz bu

ulaşabileceğiniz bu tüzük ve yönetmelikleri

organizasyonun bir parçası olmaktan gurur
duyan yeni bir Lion olmanıza rağmen, teknik

bilmeniz çok önemlidir.

olarak Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin bir
üyesi değilsiniz. Siz bağlı bulunduğunuz yerel
Lions Kulübü’nün bir üyesisiniz ve kulübünüz de

Kulübünüz, başkan, geçen dönem başkanı,
başkan yardımcıları, sekreter, sayman, kulüp
amiri (isteğe bağlı; kulüp eşyalarından sorumlu

Uluslararası Lions Kulüpleri birliğinin bir üyesidir.

kişi) ve toplantı yönetmeni (isteğe bağlı;
toplantıların daha zevkli geçmesi ve üyelerin

Olması gereken de budur. Lions Kulüpleri

kaynaşmasını sağlayan kişi), üyelik komitesi

Lionizmin en gerekli ve önemli birimleridir. Her
şeyin ötesinde önemli olan kurulan yapıdır.
Kulüpler aktivitelerin asıl olarak gerçekleştirildiği
yerdir. Toplumları için fark yaratanlar yine
kulüplerdir. Birlik, dünyanın çeşitli yerlerinde
faaliyet gösteren 45.000 kulübe olduğu gibi, sizin
kulübünüze de destek olmak ve hizmet etmek
için varlığını sürdürmektedir.
Artık bildiğiniz gibi, Lions Kulüpleri toplumlarının
gelişimine katkıda bulunmak isteyen ve kendini
bu uğurda yapılacak çalışmalara adayan kadın
ve erkeklerden oluşur. Gönüllü Lionlar, kendi
toplumlarına ve dünyadaki diğer toplumlara,
eşsiz bir bütünlük ve hevesle hizmet ederler. Bu

başkanı ve diğerlerinden oluşur. Yönetim
kurulu, birliğin 1 yıllık mali dönemi için (1
Temmuz - 30 Haziran), seçimle göreve gelirler.
Lions Kulüplerinde birçok görev başkan
tarafından atanan komiteler tarafından
yürütülür. Çoğu kulüplerde her üye bir
komiteye atanır. Komite göreviniz üyeliğinizin
önemli bir bölümünü oluşturur ve emek
harcamanızı gerektirir. İdari komiteler,
toplantılara katılım, tüzük ve yönetmelikler,
konvansiyonlar, mali gelir, Lions hakkında
bilgilendirmeler, programlar, halkla ilişkiler ve
liderlik gelişimi konularını kapsayabilir. Hizmet
komiteleri ise genel olarak Lions aktivitelerinin

sebeple, bir Lions Kulübünün olduğu yerde
problemler azalır ve toplum gelişme gösterir.

büyük bölümü ile uyumluluk gösterir.

Bir Lion olmaktan gurur duymanız için tüm
sebepler mevcuttur. Lions Kulüp üyeliği, bir

karşılamak için kendi yıllık aidatını belirler.
Buna ek olarak kulüpler tarafından, Lion

üyenin daveti olması koşuluyla, toplum içinde yer

Dergisine üyelik de dâhil olmak üzere, üyelik
bedeli gibi uluslararası ödentileri karşılamak

edinmiş, iyi ahlaklı insanların çoğunluğuna
açıktır. Bir Lion olmzaya karar vererek,

Her kulüp ve yönetim çevresi, idari masrafları

için alınan ücretler vardır. Bağış olarak

uluslararası saygın bir organizasyonda yer alan
aktif bir gönüllü oldunuz. Toplumunuz için bir

toplanan gelir kesinlikle idari masrafları
karşılamak için kullanılamaz. Lionlar tarafından

lider ve her zaman ihtiyacı olanların yanında olan
bir dost oldunuz.

bağış olarak alınan veya elde edilen her kuruş
topluma hizmet olarak geri dönmelidir.
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YÖNETİM ÇEVRESİ
Yönetim Çevresi, üyesi olduğunuz kulübünüzün,
Uluslararası Lions Kulüpleri dünyasıyla olan
bağıdır. Dünya genelinde faaliyet gösteren
45.000 Lions Kulübü, her biri 35 veya daha fazla
kulübü ve en az 1,250 üyeyi barındıran yaklaşık
750 Yönetim Çevresinden oluşur.
Her Yönetim Çevresi, 1 yıllık görev dönemleri için
seçilen ve o Yönetim Çevresinin başarısından
sorumlu, bir Genel Yönetmen tarafından yönetilir.
Genel Yönetmen ile 1. ve 2. Yardımcılarından
oluşan Genel Yönetmen Takımı, Genel
Yönetmenin sorumluluklarını paylaşır. Söz
konusu takım, tüm yönetim çevresi faaliyetlerini
denetler, takım stratejileri geliştirir, yeni kulüplerin
kurulmasını ve yeni üyelerin davet edilmesini
teşvik eder.
Genel Yönetmen, kabine sekreteri ve saymanı da
dâhil olmak üzere, tüm Yönetim Çevresi
görevlilerini denetler. Yönetim Çevresi görevlileri
ve komite başkanları, Yönetmenler Kurulunu
oluşturur. Kulüp başkanları ve sekreterleri kabine
ile genellikle iletişimde olur ve gayri resmi bir
danışmanlık komitesi olarak görev yaparlar.
Bazı büyük yönetim çevreleri, alt gruplara
ayrılarak, 10 - 16 kulüpten oluşan kesimlere ve 4
- 8 kulüpten oluşan bölgelere ayrılırlar. Bu
durumda kesim ve bölge başkanları da
Yönetmenler Kurulu ile birlikte çalışırlar.
Aynı ülke veya sınırlar içinde faaliyet gösteren iki
veya daha fazla yönetim çevresinin birleşmesiyle
“Çoğul Yönetim Çevresi” oluşur. Tek başına
varlığını sürdüren yönetim çevrelerine “Tekil
Yönetim Çevresi” adı verilir.

Gönüllülerimiz dünyanın her yerinde toplumlarına hizmet ediyorlar.

ULUSLARARASI
ORGANİZASYON
Uluslararası Yönetim Kurulu, dünyanın her yerinden
gelen 34 üye ile birliğin politikasını belirlemek üzere
her yıl 4 defa toplanır. Yönetim Kurulu;
•

Yürütülen tüm programları izler,

•

Uluslararası görevlileri ve komiteleri denetler,

•

Birliğin tüm işletme, mal ve fonlarını yönetir,

•

Her mali yıl için (1 Temmuz - 30 Haziran) bir
bütçe hazırlar ve onaylar.

Uluslararası Başkan, 1. ve 2. Yardımcılar, geçen
dönem başkanı ve diğer uluslararası görevliler, birliğin
politikalarını uygulamak ve dünyadaki 1,35 milyon
Lion’a ilham veren liderler olmakla görevlidirler.
Yönetim Kurulu ve görevliler, kurul tarafından atanan
ve onaylanan seçkin Lionların bazı komitelere
başkanlık etmesi ve görevleri yürütmesiyle oluşan
Yönetmenler Kurulu tarafından desteklenir.
Uluslararası görevliler ve direktörler her yıl delegeler
tarafından Uluslararası Konvansiyonda seçilir.

LİDERLİK
Uluslararası Lions Kulüpleri her
zaman kulüp bazında veya daha üst
kademelerde çalışacak iyi liderlere
ihtiyaç duyar. Eğer siz de, Lion
kardeşlerinize liderlik ederek,
mükemmelliği bir üst sınıra taşımak
istiyorsanız, liderlik becerilerinizi
geliştirmenize yardımcı olmak için
birliğimiz hazırdır. Çeşitli liderlik

Başkanlar, dönemlerinden iki yıl önce seçilirler ve

deneyimlerine Uluslararası Lions

önce 2. Başkan yardımcısı ve 1. Başkan yardımcısı
görevlerini yürütürler. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıllık

Kulüpleri Web sitesinde yer alan
Liderlik Kaynak Merkezi aracılığı ile

dönemler için seçilirler ve 1. veya 2. sıradaki seçilmiş
direktör olarak görev yaparlar.

ulaşabilirsiniz. Ayrıca aynı sayfadan,
hayatınızın diğer alanlarında da
kullanabileceğiniz, liderlik becerileri
geliştirme olanakları hakkında bilgi
edinebilirsiniz.
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Uluslararası Lions Organizsayon Şeması
YÖNETİM KURULU

Birliği genel amaç ve hedefler doğrultusunda
politikalar üreterek yönetir.

YÜRÜTME KOMİTESİ

Yönetim Kurulunun toplanamadığı durumlarda
Birliği yönetir.

ULUSLARARASI BAŞKAN

Birliği hedefler ve politikalar doğrultusunda ileriye
götürmek üzere yönetir.

ULKB Merkez Yöneticileri

Merkezi ve çalışanları yönetir.

Genel Yönetmen

Genel Yönetmen
1. Yardımcısı

Genel Yönetmen
2. Yardımcısı

Kabine
Sekreter ve Saymanı

Bölge Başkanları

Yönetmenler Kurulu

Kesim Başkanları
(Opsiyonel)

Bölge Başkanları

LİONS KULÜPERİ

LİONS KULÜPLERİ

Delegeler

Delegeler

LİONS KULÜPLERİ

Delegeler

ULUSLARARASI KONVANSİYON

* Ayrıntılı bilgi için sayfa 9 “Yönetim Çevresi” bölümünü okuyunuz
Organizasyon Yönetimi
Politika ve doğrudan kontrol
Yönetim Desteği
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Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı
1968 yılında mütevazı bir başlangıç yapan
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF), o
tarihten itibaren körlük, duyma kaybı gibi küresel
sorunlara ve deprem veya sel felaketleri gibi
büyük doğal afetlere çare bulmak isten Lionlara
milyonlarca Amerikan doları bağışta bulunmuştur.
Bugün vakıf yıllık olarak ortalama 30 milyon
Amerikan doları bağış yapmaya devam
etmektedir.
LCIF, Uluslararası Lions Kulüplerinin küresel
etkisini artırmanın yanı sıra, yerel Lions

“Önce Göz Nuru” programının büyüklüğü,
kapsamı ve olağanüstü etkisi LCIF’i, Financial
Times gazetesinde yayımlanan Londra Kurumsal
Yurttaşlık ve Hayırseverlik özel raporunda
belirtildiği üzere, dünya genelinde sivil toplum
örgütleri arasında birinci sıraya taşımıştır.
LCIF sermayesinin büyük bölümü 1000 Amerikan
doları değerinde bir hediye olan Melvin Jones
Dostluk Ödülü Programından elde edilmektedir.

Kulüplerine, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak
okullar, sağlık klinikleri, mesleki rehabilitasyon
merkezleri, eğitim merkezleri inşa etmek ve diğer
geniş kapsamlı insani yardım projeleri yürütmek
için imkanlar sunar. Aslında LCIF sermayesinin
büyük kısmı Lionlar tarafından sağlanır ve yine
en çok ihtiyacı olan Lions projeleri için kullanılır.
Ancak LCIF, kendisi ile aynı ilkeleri benimseyen
kuruluşlar ve hükümet dışı sivil toplum örgütleri
ile işbirliği yaparak dünya sorunlarının çözümü
üzerinde etkisini artırmaktan kıvanç duymaktadır.
LCIF özellikle 1990 yılında çalışmalarına
başlanmış olan, dünya genelinde körlüğü
azaltmayı ve bertaraf etmeyi amaçlayan “Önce
Göz nuru” programıyla gurur duymaktadır.
Program, her yıl milyonlarca insanı etkileyen
önlenebilir körlüğe yol açan nedenler ile
mücadele etmeyi hedeflemektedir. Programın
başlangıcından bu yana, Lionlar bu önemli
teşebbüs için 346 milyon Amerikan doları gelir
elde etmiş ve bu rakam LCIF’i dünyadaki en
büyük körlükle mücadele organizasyonu haline
getirmiştir.
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Küresel Hizmet Ederiz

Diğer Bilgiler
KULÜP TOPLANTILARI
Lions Kulüp toplantılarının düzenli yapılması ve üyelerin toplantılara katılımı son derece önemlidir.
Herkesin düzenli katılımı dostluğu güçlendirir, ortak hedefler belirlenmesini ve bu hedeflete ulaşılmasını
sağlar. Birçok Lions Kulübü, ayda iki kez, üyeler tarafından karar verilen yer ve saatte toplanırlar.
Yeni bir Lion olarak toplantılara katılımınız, Lions hakkındaki bilgileri özümsemeniz ve Lions ruhunu
benimsemeniz açısından çok önemlidir. Ancak aklınızdan çıkarmayınız ki, katılımınız sizin için olduğu
kadar kulübünüz için de önemlidir. Kulüp için ayırdığınız zaman ve enerjinize hem değer verilmektedir,
hem de ihtiyaç duyulmaktadır. Lütfen katılım göstererek ve kulübünüzün hedeflerini destekleyerek,
zamanınızı ve enerjinizi cömertçe kullanınız.
12 ay veya daha fazla süre ile resmi toplantılara düzenli katılım gösteren üyelere 100% Devam ödülü
verilir. Elde olmayan durumlar sebebiyle katılım gösteremediğiniz toplantılar, kulübünüzün bu konudaki
uygulamaları esas alınarak tamamlanabilir.
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Üye Ödülleri
Lionlar hizmet etme fırsatı bulmanın kendisinin bir ödül olduğuna inanırlar. Buna rağmen bazı özel
başarı ve icraatların takdir edilmesi ve kutlanması gerekir. Ödül almak veya takdir kazanmak için uzun
süren çabalar gerektiğini düşünebilirsiniz ama yeni bir Lion olarak da erişebileceğiniz bazı ödüller
bulunmaktadır. Örneğin, oryantasyon süreniz biter bitmez hak kazanacağınız, kulübe yeni üyeler davet
etmek veya bir kulübün oluşumuna katkıda bulunmak gibi etkinlikler için ödül alabilirsiniz.
Diğer ödüller üyeliğin süresi, önemli hizmet aktiviteleri, halkla ilişkiler girişimleri ve üstün liderlik
vasıfları göz önüne alınarak takdim edilir.

LION Dergisi
Uluslararası Lions Kulüplerinin resmi dergisi olan LION Dergisi, her yıl 10 sayı basılarak, 21 dilde
yayımlanır. Bir Lion olarak, dergiye ücretsiz abone olursunuz. Dergi, üyeleri dünya genelinde
gerçekleştirilen sıra dışı Lions Kulüpleri aktivitelerinden haberdar eder, Uluslararası Başkan’ın
mesajlarını iletir, üyelere birliğin politikaları ve aktiviteleri hakkında kullanışlı bilgiler sunar. Dergiyi baştan
sona derinlemesine okuyunuz ve ailenizle paylaşınız. Sonra, dergiyi ofisinizin bekleme salonuna veya
başkalarının da ulaşabileceği bir yere koyabilirsiniz. Bu sayede rastlantı sonucu dergiyi okuyan kişilerin
de Lions hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
Sizin yönetim çevreniz veya kulübünüz de, yerel haberleri ve bilgileri paylaşmaya yönelik benzeri bir
yayın çıkarabilir veya elektronik ortamda yayımlayabilir.
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Uluslararası Konvansiyon
Uluslararası Lions Kulüpleri Konvansiyonu, birlik tarafından her yıl düzenlenir. Uluslararası
Konvansiyon her yıl dünyanın her yerinden binlerce Lion’u hem iş, hem eğitim hem de dostluk
amacıyla bir araya getirir.
Konvansiyonun en önemli görevi, Uluslararası Yönetim Kurulu üyelerinin ve vekillerinin seçilmesi ve
Uluslararası Başkanın resmi törenle göreve gelmesidir. Katılımcılar, daha etkin Lionlar olmalarına
yardımcı olması veya kulüplerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla düzenlenen çok çeşitli
çalıştay ve seminerlere katılabilirler. Uluslararası dostluk, renkli törenler, gayri resmi toplantılar ve ev
sahibi şehirde düzenlenen şenlikli bir yürüyüşle kutlanır.
Uluslararası Konvansiyona iyi durumda olan her Lions Kulübü katılabilir. Önümüzdeki yıllarda
düzenlenecek konvansiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgiye Uluslararası Lions Kulüpleri Web sitesinde yer alan
Duyurular ve Etkinlikler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Merkez
Uluslararası Lions Kulüpleri Merkezi Chicago yakınlarındaki Oak Brook – Illinois – Amerika Birleşik
Devletlerinde yer almaktadır. Merkezde Yetkili Yönetici tarafından yönetilen ve Lions Kulüplerine yerel ve
küresel hizmetlerinde destek olmak için Yönetim Kurulu ve Birliğin diğer uluslararası görevlileriyle birlikte
çalışan 300 personel görev yapmaktadır. Uluslararası Merkez, Finans Bölümü, Hukuk Bölümü, Halkla
İlişkiler Bölümü, Bilgi Teknolojileri, Genişleme ve Üyelik Bölümü, Liderlik Bölümü, Kulüp İdaresi, Kulüp
Malzeme ve Dağıtım Bölümü ve Hizmet Aktiviteleri gibi pek çok departmandan oluşmaktadır.
Merkez, Lions tarafından tanınan 10 resmi dilde – Çince, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve İsveççe – hizmet ve destek vermektedir.
Uluslararası Merkez hafta içi her gün sabah saat 08.00-akşam saat 16.30 saatleri arasında tüm Lionlara
ve halka açıktır.
Adres:
Lions Clubs International
300West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org
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Önemli Terimler

(Alfabetik olarak)

Bölge
Yaklaşık 4-8 kulüpten oluşan bir Yönetim
Çevresi alt grubudur.
Çoğul Yönetim Çevresi
Aynı ülke veya sınırlar içinde faaliyet gösteren
iki veya daha fazla yönetim çevresinden oluşur.
Genel Yönetmen Takımı
Genel Yönetmen tarafından yönetilir. Genel
Yönetmen, Genel Yönetmen 1. ve 2.
Yardımcılarından oluşur.
Genel Yönetmen
Bir yönetim Çevresi dâhilindeki kulüpleri
yönetmesi için 1 yıllık görev dönemi için seçilen
Lion.

Melvin Jones

Uluslararası Lions Kulüplerinin kurucusudur.
Önce Göz Nuru
Dünya genelinde önlenebilir körlüğü bertaraf
etmek için çalışan bir LCIF programıdır.
Uluslararası Görevliler
Uluslararası Başkan, Başkan 1. ve 2. Yardımcıları
ve Geçen Dönem Başkanından oluşur.
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği
Birliğin resmi adıdır.
Uluslararası Lions Kulüpleri
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin yaygın
olarak kullanılan ismidir.

Helen Keller
Lionları göz sağlığını koruma çalışmalarına
yönelten, doğuştan işitme ve görme engelli
Amerikalı yazar ve aktivist.

Uluslararası Lions Yönetim Kurulu
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin yönetim
organı.

Hizmet Ediyoruz
Birliğin resmi sloganı olarak kabul edilir.

Uluslararası Merkez
Oak Brook-Illinois-Amerika Birleşik
Devletlerinde yer alır.

Kesim
Yaklaşık 10-16 kulüpten oluşan bir Yönetim
Çevresi alt grubudur.

www.lions.org
Uluslararası Lions Kulüpleri Web Sayfasının
bağlantı adresidir.

LCIF
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı - Her yıl Lions
projelerine ve yardımlara milyonlarca Amerikan
doları bağış yapan vakıf.

Yetkili Yönetici
Uluslararası Merkezde çalışan personeli yönetir.

LION Dergisi
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi
yayınıdır.

Yönetim Çevresi Kabinesi
Genel Yönetmen, Genel Yönetmen 1. ve 2.
Yardımcıları, Sekreter, Sayman, Komite
Başkanları ve diğer görevlilerden oluşur.

Lions Kulüpleri
Birliğin en önemli birimidir. Dünyada 45.000
Lions Kulübü vardır.

Yönetim Çevresi
Aynı bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 750
kulüpten oluşur.

Melvin Jones Dostluk Programı
LCIF’in tanıdığı 1000 Amerikan doları değerinde
olan Melvin Jones Dostluk Ödülü programıdır.
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Yönetmenler Kurulu
Yönetim Kurulu tarafından, bazı komitelere
başkanlık etmeleri veya önemli görevleri
yürütmeleri için atanan seçkin Lionlardan oluşur.

LİONS TÖREL İLKELERİ
•

Mesleğimin değerlerine olan inancımı, hizmetim ve nitelikleri ile üne kavuşmaya
çalışarak kanıtlamak;

•

Çaba ve çalışmalarımla başarıya ulaşmayı istemek, hakkım olan karşılığı aramak fakat
öz saygımı yitirebileceğim haksız yarar sağlayan ya da kuşku uyandıran işlerden elde
edebileceğim başarıyı asla kabul etmemek;

•

Kendi işimi ilerletmek için, başkalarınınkini bozmak gerekmediğini unutmamak; hizmet
verdiğim kişilere ve topluma karşı vefalı kendine dürüst davranabilmek;

•

Çevremdekilere karşı davranışlarım, bulunduğum durumdaki haklarım veya ahlaki
tutumum kuşku uyandırırsa, kusuru kendimde aramak ve kuşkuları gidermek;

•

Arkadaşlığı bir araç değil bir amaç olarak kabul etmek; gerçek dostluğun karşılıklı yarar
gözetmediğini, kimseden bir şey beklemediğini fakat hizmetin sunulan ruh içinde kabul
edilmesi gerektiğine inanmak;

•

Bir vatandaş ve kentli olarak ulusuma, devletime ve toplumuma karşı olan
yükümlülüklerimi unutmamak, sadakatimi söz, tutum ve davranışlarımla göstermek,
zamanımı, çabamı ve olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak;

•

Acılıyı avundurma, zayıfı destekleme, muhtaçlara yardım etme yoluyla insanlara
hizmet vermek;

•

Eleştirimde dikkatli, övgüde cömert davranmak, yıkmak için değil yapmak için
çalışmak.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Phone: 630.571.5466
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