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VİZYONUMUZ
Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi
olmaktan gurur ve mutluluk duyulan, nitelikli üyelik
yapısı ile dinamik ve katılımcı örgütüyle, toplumda
ağırlığı olan, gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen
kişilerden oluşan, uluslararası hizmet kuruluşu olmak.
MİSYONUMUZ
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, Laik ve
katılımcı demokrasinin geliştirilmesi doğrultusunda
çalışmalar yapmak,
Karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri
yükseltmek,
Ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratmak,
Ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasına
katkıda bulunmak.
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Tüm dünya ülkelerine örnek olmuş
ve çağdaş devrimlere ışık tutmuş;
‘Atatürkçü Düşünce’nin sürekli
gelişime açık ve kendisini
yenileyen yapısıyla, gelecek
nesiller için de yol gösterici bir ışık
ve çağdaş bir ideal olmaya devam
edeceğine yürekten inanıyoruz.
Bu nedenle; laik, demokratik ve
sosyal hukuk devletinin korunması
ve güçlenmesi yolundaki
çalışmalarımıza inançla devam
edilecek ve tüm çalışmalarımızın
oturacağı temel eksen Atatürk İlke
ve Devrimleri olacaktır...
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Başlarken...
Günümüzde Sivil Toplum
Kuruluşları (STK), yaşamın pek
çok alanında, toplumun yararına
olduğunu düşündükleri konuları
tanımlama ve çözümler üretme
görevini üstleniyor, bunun için çaba
gösteriyorlar. Hedeflerine ulaşmak
yönünde fikirler geliştiriyor ve bu
fikirleri hayata geçirmeye çalışıyorlar.
Sivil toplum kuruluşlarının etki ve gönüllülerinin artmasıyla
şüphesiz daha dengeli ve mutlu bir dünyada yaşayacağız.
Bizim, bu kitapçık ile değinmeyi arzuladığımız ana tema; sivil
toplumun bir üyesi olmanın ötesinde, bağımsız bir hizmet kuruluşu
olarak Lions’u toplum için karşılıksız hizmet üretmeye gönüllü olan
bireylere, kısa öz ve net bir dille anlatmaktır. Uzun ve ağdalı
sözler sarf etmektense, onurlu geçmişimizden örneklemeler ve
yaptıklarımızdan rakamlarla sizleri bilgilendirmeyi yeğledik.
Bu kitapçık size; Lions gerçeğini bulmanın yanı sıra, sadece ileri
görüşlü ve insan sevgisi ile dolu bir bireyin, yeri geldiğinde
dünyayı etkileyebilecek bir girişimin, hareketin liderliğini
üstlenebileceğini anlatacaktır. Lions, hiçbir hareketin etkisinde
kalmayan, tam anlamıyla bağımsız yapısı ve kendine özgü örnek
organizasyonu ile beklentilerinize yanıt olacaktır.
Birlikteliğimizin sadece bu kitabı okumakla kalmayacağını ve
insanlığın refahı, ulusumuzun yücelmesi için birlikte çalışma
olanağı bulabileceğimiz umuduyla sizi Lions Gerçeği ile baş başa
bırakıyoruz.
2

Yapı
Lions; sadece insanlığa karşılıksız hizmet etmeyi
amaçlayan, bağımsız bir uluslararası hizmet
kuruluşudur.
Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının kurduğu
demokratik, çağdaş ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetinde yer alan Lions Kulüpleri, yasalara bağlı olarak
özgürce topluma hizmet etmektedir.
Lions Kulüpleri, Uluslararası Lions’un genel
kural, tüzük ve amaçlarına bağlıdırlar. Bununla
birlikte asıl olan; Lions Kulüplerinin hizmet
verdikleri ülkelerin yerel yasalarına uygun olarak
çalışmalarıdır. Bu, Lions’un ‘yerel’ olma
özelliğinin bir gereğidir. Lions Kulüpleri Türk
Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na bağlı
olarak faaliyet göstermektedirler.
Buna göre; Lions Kulüpleri Türk Hukuk Sisteminde ‘dernek’
statüsünde çalışma ve hizmetlerini sürdürmektedirler. Lions
Kulüplerinin üst birlik organizasyonu ise, yine hukuk sistemimize
uygun olarak ‘federasyon’ ve ‘konfederasyon’ olarak
örgütlenmişlerdir.

Lions Kulüpleri, kendi uluslararası
organizasyonunun dışında, başka hiçbir kuruluşun
alt birliği veya üyesi değildir.
3

İnsanlar Neden Gönüllü Olur?
Gönüllülük; herhangi bir çıkar beklentisi içinde olmadan, toplumun
yararına olan bir hedefe ulaşmak için, kendi isteği ile şahsen veya
bir toplumsal girişimin (STK) bünyesinde yer alarak sürdürdüğü
faaliyetler olarak tanımlanabilir.
Gönüllülük bireylere; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık,
profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi nitelikler
kazandırır. Yapılan araştırmalar kişilerin aşağıdaki gerekçelerle
gönüllü faaliyetlere katıldıklarını göstermektedir.
 Toplumsal konum, yeni bir çevre ve arkadaşlıklar geliştirme
 Sosyal gereksinimlerden olan aidiyet duygusunu yaşamak
 Beceri ve yeteneklerini başkalarıyla paylaşma arzusu
 Bulunduğu sosyal çevrede popüler birisi olma isteği
 İnandığı bir amacı veya kuruluşu desteklemek
 Bir problemin çözümüne yardımcı olma arzusu
 Kendisini ihtiyaç duyulan birisi olarak görmek
 İlgili STK’nda yapılan işlerden zevk alma
 Ekip çalışması becerilerini geliştirme
 Haz duyma ve manevi zenginleşme
 Yeni ilgi alanları bulma isteği
 Yeni beceriler kazanma
 Özgüven gelişimi
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Lions’un Evrensel Amaçları
Lions’un Amaçları kuruluşundan çok kısa süre sonra kabul edilmiş
olup, bugüne kadar taviz verilmeksizin uygulanmaktadır.

 Dünya ulusları arasında bir anlayış
ruhu yaratmak ve geliştirmek.
 İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin
geliştirilmesini sağlamak.
 Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve
ahlaki kalkınmasına etkin katılımda
bulunmak.
 Lions Kulüplerinin aktivitelerini
koordine ve standardize etmek.
 Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve
karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek.
 Topluma hizmet etmek amacıyla yeni
Lions Kulüpleri organize etmek ve
kurmak.
 Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı
gözeten hususların dışında kalan ve
toplumun yararlarını ilgilendiren tüm
serbest tartışmaları yapabilecekleri bir
ortamı oluşturmak.
 Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık

beklemeden toplumlarına yararlı
olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe
özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve
kamu hizmetleri ile özel girişimlerde
yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.
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Neden Lions?
Küresel bir örgüttür…
Tüm dünyada 1,5 milyon Lion ve Leo ile insanlığa hizmet etmektedir.

Mükemmel bir organizasyonu vardır…
Organizasyonumuz üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır.

Yöresine ve insanlığa hizmet eder…
Lionlar yörelerine hizmet ederken aynı zamanda Uluslararası Lions’un
evrensel amaçları doğrultusunda çalışırlar ve kalıcı eserler bırakırlar.

Yapılan bağışlar %100 hizmete gider…
Lions’a yapılan bağışlar idari giderler için kesinlikle kullanılmaz.

Zengin bir geçmişi vardır…
100 yıla yakın geçmişimizde birçok başarı öyküsü vardır.

Organizasyon becerileri eşsizdir…
Lionlar gerektiğinde çok hızlı hareket edebilmektedir.

Yürekleri geniş, cömert ve açıklardır…
Lion’lar toplumun ‘İyi İnsanları’dır.

Kendilerini sürekli geliştirirler...
Geliştirdiği kişisel gelişim programları eşsizdir.

Takım çalışması vazgeçilmezdir…
Lions ‘Ben’ değil, ‘biz’ diyebilmektir

Birlikteliğin değerini bilirler…
İnsanlar ancak sevdikleriyle iyi vakit geçirebilirler.

www.lionsturkiye.org
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Lion Olmak...
Eğer gönüllü olmak, proje liderliği, çevre oluşturmak ve eğlenmek
istiyorsanız, tüm bunları ve daha fazlasını bir Lions kulübü üyesi
olarak yapabilirsiniz. Bir Lion olarak gönüllü hizmet projelerine
katılarak hem kendi toplumunuzun hem de dünya çapındaki
başka toplulukların gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Bir Lions Kulübüne üyelik, bireye; dostluk, kardeşlik ve ortak
amaca yönelme ruhu içerisinde yaşadığı topluma hizmet etme
olanağı kazandırır. Bunların yanı sıra üyeler; toplumu tanıma ve
tanınma, çevrelerini ve uluslararası ilişkilerini geliştirme, planlama,
organizasyon ve proje becerilerini ilerletme, iletişim ve liderlik
gelişimlerini artırma ve hizmet etmenin doyumuna ulaşma fırsatı
ile profesyonel deneyimlerini artırma şansını elde ederler.
Yeni üyelerden kulüp toplantılarına katılmaları, hizmet ve
projelerde görev almaları, Lions’un amaç ve hedefleri konusunda
bilgili olmaları, derneğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri
ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Lions tüzük ve
yönetmeliklerine uymaları istenir. Her Lion potansiyel bir liderdir.
Bu nedenle üyeler, yer aldıkları organizasyonlar, etkinlikler ve
katıldıkları kişisel gelişim ve liderlik seminerleri ile kendilerini
gelecekte üstlenecekleri liderlik pozisyonlarına hazırlamakla da
yükümlüdürler.
www.lionsturkiye.org
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Nasıl Lion Olunur?
18 yaşını doldurmuş, Atatürk ilkelerine bağlı, iyi ünlü, karakterli,
ahlaklı, güvenilir, açık fikirli, başkalarına saygılı, aile yaşamında
ve çevresinde sorumluluk sahibi, özverili ve toplumda iyi bir yeri
olan, hizmete yatkın, medeni haklarını kullanmaya yeterli, Lions
törel ilkelerine ve amaçlarına uygun niteliklere sahip, bir Lion
tarafından önerilen ve kulüp tarafından uygun bulunan kişiler
Lions Kulüplerine (Dernek) üye olabilirler. Bunun için aşağıdaki
yolu izleyerek mevcut bir kulübe üye olabilirsiniz:


Lionsturkiye.org Web sitesinden size uygun bir kulüp bulun



Kulüple iletişime geçip ilginizi dile getirin



Kulüp ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için bir
toplantılarına katılıp katılamayacağınızı sorun



Toplantıda lions hakkındaki sorularınızı dile getirin

Eğer yakınlarınızda size uygun bir Lions Kulübü bulamazsanız,
arkadaşlarınızla birlikte “yeni bir kulüp” kurma yoluna
gidebilirsiniz. Bunun için de bir kulüp veya bir Lion yetkili ile
temasa geçmelisiniz.
Yaşadığınız toplum için yapabilecekleriniz için kitabın son
sayfasındaki önerilerimizi dikkate alabilirsiniz…
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Kuruluş Felsefesi
Lions törel ilkeleri kaybolan insani değerlere ve
materyalist zihniyete karşı açılmış bir bayraktır.
Sanayi devriminin çarpıcı etkilerinin, dünya savaşlarının, sınıf
kavgalarının, sosyal çatışmaların doruk noktasına ulaştığı 1900’lü
yılların başlarında, insani ilişkilerdeki yozlaşmanın dikkatli bir
gözlemcisi; Melvin Jones’un önderliğinde bir avuç işadamının
cesaretle ortaya attığı Lions Felsefesi; günümüzde insanlık
ülküsünün en önemli temsilcisi olarak dimdik ayaktadır.
İnsanların yapmaktan çok yıkmayı amaç edindiği, toplumu hiçe
sayarak amaçları doğrultusunda yol almayı marifet bildiği o
yıllarda ‘Hizmet Etmek’ adına yola çıkmanın ne denli büyük bir
cesaret gerektirdiği ortadadır. Lions aslında, sanayi çağından
atom çağına geçişte insanlığın üzerine yapışan ‘Materyalist’
zihniyete karşı ortaya çıkmış bir insani girişimdir.
Lions’un tamamen bağımsız ve demokratik bir yapısı vardır ve
hiçbir siyasi, dini veya etnik bağlantısı yoktur. Uluslararası
Başkan dahil tüm görevliler, seçimle göreve gelirler ve bir yıl
görev yaparlar.

www.lionsclubs.org
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Melvin Jones
13 Ocak 1879 Fort Thomas,
Arizona doğumludur. Babası
ABD ordusunda bir yüzbaşıdır. Jones’un
doğumundan kısa bir süre sonra aile,
babasının görevi dolayısıyla Chicago’ya
taşındı. Melvin Jones çalışma hayatına
Chicago’da bir sigorta şirketinde
başlamıştır. 1913 yılında genç bir girişimci
olarak kendi sigorta acentesini kurmuş ve
Chicago’nun iş dünyası ile tanışması da bu
vesile ile olmuştur.
Kısa bir sürede Chicago’lu iş
adamlarının üye olduğu ‘İşadamları
Grubu’na girdi ve Lions’un kuruluşu
için ilk adımı attı.
Uluslararası Lions’un kurucusu hiçbir
zaman Başkan olmadı. Kurucu
sekreterdi ve hep öyle kaldı. Ancak
Melvin Jones Lionlar tarafından her
zaman Doğal Lider olarak kabul
edildi. Onun için en büyük onur
Birleşmiş Milletler’in
organizasyonunda danışman olarak
görev almasıdır.
Melvin Jones’un hayat görüşü:
‘Başkaları için bir şey yapılamadığı
sürece çok fazla ileri gidilemez’
şeklinde özetlenebilir.
Melvin Jones, 1 Haziran 1961 günü
82 yaşında yaşama veda etmiştir.
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www.lionsturkiye.org

Melvin Jones, 1917 yılında,
Chicago İş Adamları Grubuna
kendileri için iyi iş olanakları
yaratmaktan daha fazlasını
yapmayı teklif etti. Grubun
üyelerini, bencillikten uzak bir
hizmet anlayışı ile daha iyi bir
toplum ve herkes için daha iyi
bir dünya yaratılabileceğine
ikna etti.
Melvin Jones, birleşerek, tek
başına çalışan kulüplerden
daha fazlasının başarılabileceği
inancıyla, ABD’nde yer alan
benzer grupları, 7 Haziran
1917 tarihinde Chicago’da
gerçekleştirilen toplantıya davet
ederek birliğimizin ilk adımını
attı. Bu toplantıda Lions
Kulüpleri Birliği doğdu.
Aynı yıl, Dallas – Teksas’ta ilk
tüzüğün kabul edildiği bir
konvansiyon organize edildi.
Yalnızca üç yıl sonra, Ontario –
Kanada’da bir Lions Kulübünün
kurulmasıyla birliğin adı
Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği olarak değiştirildi.

1917

7 Haziran’da Melvin Jones
öncülüğünde kuruldu.

1920

Kanada’da ilk kulüp ile
uluslararası oldu

1925

Helen Keller, Lion’ları
“Körlerin Şövalyesi” ilan etti

1931

Orta Amerika’da ilk kulüpler
kuruldu (Meksika - Küba)

1945

BM’in kurulmasına destek
verildi

1946

Güney Amerika’da ilk kulüp
kuruldu (Kolombiya)

1947

Avustralya’da ilk kulüp
kuruldu

1948

Avrupa’da ilk kulüpler
kuruldu (İsveç ve Fransa)

1953

Asya’da ilk kulüp kuruldu
(Japonya)

1957

Leo Pennsylvania, ABD’de
başlad.

1968

Lions Kulüpleri Vakfı, LCIF
kuruldu

1987

Kadınları üye kabul eden ilk
uluslararası örgüt oldu

1990

“Göz Nurunu Koruma”
(SightFirst I) başlatıldı.

2005

SightFirst II Kampanyası
başladı.

www.lionsturkiye.org
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Daha Az Şanslı Olmak!
Sizden daha az şanslı olan birisine yardım
ederseniz o andaki sorununu çözmüş
olursunuz. Ancak ona hizmet ederseniz
sadece o anı değil geleceğini de kurtarmış
olursunuz.
Lion ve Leo’lar;
 Doğum,
 Zorunlu coğrafi nedenler,
 Kaza ve savaşlar,
 Doğal afetler,
 Kalıtımsal hastalıklar,
 Sosyal sorunlar
gibi nedenlerle yaşamını bizlerle aynı şartlarda sürdüremeyen
insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için onlara hizmet ederler...
Şu anda Lionlar, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda,
doğal afetlere uğramış bölgelerde ve gözlük çerçevesi 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.
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Hizmet Ediyoruz...
Lionlar yaptıkları işi iki kelime ile özetlerler: Hizmet Ediyoruz.
Öncelikleri kendi toplumlarına hizmet etmek olmasına rağmen,
bugün tüm dünyaya hizmet etmenin giderek artan bir gereklilik
olduğunu bilirler.
"Başkaları İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri
Gidemezsiniz" der, Birliğin kurucusu Melvin Jones...
1917 yıllarındaki bu düşünce; kendini hizmete adamış bireylerden
oluşan Lions organizasyonunun ortak amacı olarak kabul
edilmiştir. Hızla sanayileşen toplumda farklı meslek grupları, ırk,
dil ve dinden insanlar yer alıyordu. Bu insanları ortak bir amaç
etrafında bütünleştirebilmek gerekiyordu. İşte bu temel
düşünceden yola çıkan Lions, dünyayı yeni bir kavramla
tanıştırmıştır: “Hizmet”... Bu kavram zamanla Lions’un sloganı
haline geldi ve “Hizmet Ediyoruz” – “We Serve” sloganı 1954
yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin resmi sloganı olarak
kabul edildi.
Sunduğumuz hizmetlerin sürekliliğinin toplumda yarattığı pozitif
etkinin, toplumu da bilinçlendireceğine ve “toplumsal bilince”
dönüşeceğine inanırız. Bu nedenle, "Hizmet Ediyoruz" sloganı bir
felsefe ve bir esin kaynağı olarak tüm Dünya Lionlarının yaşam
tarzı olarak benimsenmiştir.
www.lionsturkiye.org
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Helen Keller -

Körlerin Şövalyeleri

ABD'li pedagog; 1880 Tuscumbia,
Alabama doğumludur. 19 aylıkken
geçirdiği ateşli bir hastalık sonucunda
kör olmuştur. Aynı zamanda sağır ve
dilsizdir. 8 yaşında Braille alfabesini
öğrenmiş ve 10 yaşında konuşmaya
başlamıştır. 1904 yılında Radcliffe
kolejinden mezun olup yaşamı
boyunca körlüğün önlenmesi ve
yaşamlarının kolaylaşması için
çalışmıştır.
Beş lisan bilen, birçok sporu başarıyla yapan, satranç oynayan
Helen Keller, yazdığı makaleler ve bir dizi kitapla kendisini
engellilere yardımcı olmaya adamıştır. Bu amaçla çok sayıda
organizasyonda görev almış ve görevleri nedeniyle dünyanın pek
çok yerinde seminerler vermiştir.
Helen Keller, 1925 yılında, Ohio’da yapılan Uluslararası Lions
Konvansiyonunda Lion’lara hitap ederek Birliğin gelecekteki en
büyük misyonuna imza atmıştır. Helen Keller Lion’lara, “Karanlığa
karşı kutsal savaşta körlerin şövalyesi” olma çağrısını burada
yapmıştır.
Engeline rağmen başardıklarından dolayı efsanevi bir kişilik haline
gelen Helen Keller 1968 yılında ABD’de hayata gözlerini
yummuştur.
Helen Keller’ın sayesinde ve Lion’ların özverili çabalarıyla,
tüm dünyada milyonlarca insan görme yetisini yitirmekten
kurtulmuştur…

Önce Göznuru – Sight First
Lionların Büyük Başarısı
Helen Keller’in 1925 yılında “Körlerin Şövalyesi” olarak
nitelendirdiği Lionlar için “körlükle mücadele” tüm dünyada
başlıca hizmet konusu olmuştur. Bu hedefe yönelik olarak, Önce
Göznuru “Sight First” adı verilen bir küresel program yürürlüğe
konmuştur.
Sight First’ün Misyonu;
“Lion’ların, kamu ve hükümet dışı kuruluşların, göz sağlığı
sistemleri, rehabilitasyon, eğitim ve alt yapı imkanları
yaratarak önlenebilir körlükle yaptıkları mücadelelerini
desteklemek...”
Sight First, Lionların gerçekleştirdiği ve dünyayı değiştiren en
büyük ve en etkili projedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) resmi
raporunda “Lions olmasaydı dünyada şu andakinin iki katı
görme engelli olurdu...” tespiti yer almaktadır.
Dünyadaki 40 Milyondan fazla görme engelli insan için Sight First
her zaman bir umut olmaya deva edecektir.
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Önce Göznuru Başarıları…
Lion’lar gerçekleştirdikleri 1000’den fazla Sight First projesi ile;


102 ülkede 30 milyon insanın kör olması önlendi,



8,5 milyon katarakt ameliyatı yapıldı…



315 göz kliniği ve 42 Hastane inşa edildi…



300’den fazla göz merkezine cihaz desteği sağlandı…



120 milyon çocuğa görme tedavisi yapıldı…



220 milyon göz taraması yapıldı…



650.000 sağlık personeli eğitildi…



150 milyon kişiye körlük tedavisi yapıldı…

 Trahoma için 10


milyon doz ilaç temin edildi,

35 gözlük toplama merkezi kuruldu…

 Dönüşüm programı ile 30

milyon gözlük sağlandı…

16

Birleşmiş Milletler Kurulurken...
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kurulmasına yol
açan Birleşmiş Milletler Bildirisi’nin hazırlandığı
San Fransisko Konferansı’nda Lionlar çok önemli
görevler üstlenmişlerdir.
1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın “Hükümetler Dışı
Örgütler Bölümü”nde Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin önemli
katkıları olmuştur. İlk Temsilci Melvin Jones’tur. Jones bu görevi
yaşamının son günlerine kadar onurla sürdürmüştür.
Bugün de Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, Birleşmiş Milletler’de
danışman olarak statüsünü korumaktadır.
Her yıl “Uluslararası Barış Posteri Yarışması”nın birincilik ödülü
Birleşmiş Milletler töreni ile ve BM Genel Sekreteri tarafından
verilmektedir.

Uluslararası Olmak...
Lions dünyanın her yerinde hizmet etmektedir…
200’den fazla ülkede hizmet eden Lions; 1945 yılında Birleşmiş
Milletlerin kurulmasına yardımcı olmanın yanı sıra, halen
UNESCO, UNICEF, diğer BM kuruluşları ve birçok uluslararası
yardım vakfıyla da aktif ortaklık ilişkisini sürdürmektedir.
Lionlar, Lionsun Evrensel Amaçlarından ilki olan “Dünya ulusları
arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek” için
bağımsız çalışmalar yapmaya da devam etmektedirler. Lions
Kulüplerinin Uluslararası program ve projeleri kısaca;
 Uluslararası Kulüp İkizleşmesi; farklı ülkelerdeki kulüpler
arasındaki gönüllü ve karşılıklı dostluk programı...
 Lions Alert Programı; doğal afetler veya sağlığı ilgilendiren
acil durumlar için tasarlanmış eylem planı…
 Birleşmiş Milletlerle Lions Günü; 10 Mart
 Dünya Lions Barış Günü; 24 Ocak
 Uluslararası Yarışmalar
 Kültürel Değişim Programları
 Uluslararası ortak aktivite ve projeler
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Lions Türkiye’de
1963 yılında Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay’ın önderliğinde 29 ilerici, vizyon sahibi,
hizmet aşkıyla dolu insanın girişimleriye Türkiye’nin
ilk kulübü olan İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü kurulmuştur.
Lions hareketi kısa sürede
Anadolu’ya yayılmış olup 1964
yılında İzmir Lions Kulübü, Ankara
Lions Kulübü ve Mersin Lions
Kulübü kurulmuştur. 1969 yılında
Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği’nden gelen onay ile ilk
Yönetim Çevresi kurulmuş ve Ord.
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ilk
Genel Yönetmen olarak atanmıştır.
Halen ülkemizde, yaklaşık 8000
Lion ve Leo Türk insanına hizmet
etmektedir.
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Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 1900
yılında Eskişehir’de doğdu. İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatri
profesörü iken İstanbul Vali ve Belediye
Başkanlığı görevine atandı. Demokrat Parti
iktidarının başladığı 1950’den sonra
İstanbul, çok büyük bir göçe ve imar
hareketine sahne oldu. Gökay kentin
gelişimi için çok çeşitli planlar yaptı ve
özellikle tarihi ve turistik yerlere özel bir
önem verdi. İstanbul’da klakson yasağını getiren ilk belediye
başkanı oldu.
1950’lerin ortalarından itibaren
Menderes İstanbul’daki imar
hareketini bizzat üstlendi. Gökay
buna karşı direndi ve 26 Kasım
1957’de görevinden ayrılarak Bern
büyükelçiliğine atandı.
1961 seçimlerinde İstanbul
milletvekili oldu. 1962-63 yıllarında
İmar ve İskân ile Sağlık Bakanlıkları
görevlerinde bulundu. 1965’de
siyaseti bıraktı.
22 Temmuz 1987 de çok sevdiği
İstanbul’da hayata veda etti.
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Sağlık ve Lions
Lionlar göz sağlığının yanı sıra, duyma
bozuklukları, işitme engelliler, Alzheimer
ve diyabet hastalığının tehlikeleri
hakkında farkındalık yaratmak için de
çalışmalarını sürdürmektedir.
Son zamanlarda, dünyanın çeşitli
yerlerinde meme kanseri için farkındalık
yaratmak ve savaştan zarar görmüş
ülkelere acil tıbbi yardım malzemeleri
sağlamak konusunda da çalışmalar
yapmaktadır. Genel olarak sağlık
konusundaki çalışmalar şu başlıklar
altında irdelenebilir:
 Göznurunun Korunması
Kampanyaları
 İşitme ve Konuşma Engellilere
Yönelik Programlar
 Bedensel Engellilere Yönelik
Programlar
 Diyabetle Mücadele Kampanyaları
 Alzheimer Bilinçlendirme
Çalışmaları
 Çocuk Sağlığı Programları
 Tarama ve Toplumsal
Bilinçlendirme Çalışmaları
 Kan Bağışı Kampanyaları
21

Gençlerle Lions
Uluslararası Lions için gençliğe yönelik programlar özel önem
taşımaktadır.
Lions Kulüpleri kurdukları Leo Kulüpleri aracılığıyla gençleri
gönüllülüğe ve liderliğe özendirirler. Bu programlar ile gençlere
topluma yönelik hizmet projelerine katılarak öğrenme ve kendini
geliştirme şansını tanınır.
Bu çalışmalardan bazıları:
 Leo Kulüpleri Programı
 GAD - Gençlerarası Değişim Programı
 Önce Çocuklar
 Barış Posteri Yarışması
 Lions Quest
 Engelli Gençlere Yönelik Eğitim Hizmetleri
 Eğitim Kurumlarına Yapılan Hizmetler
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Leolar
Lions’un gençlik programı olan, Leo Kulüplerinin
kurulmasının amacı; gençlerin kişisel ve toplumsal
yönden çevresinde, sorumluluğunu bilen, iyi
ahlaklı kişiler ve liderler olarak yetişmelerinin
sağlanmasıdır. Her Leo Kulübü bir Lions Kulübü
tarafından kurulur. Ancak kulüpler büyük oranda
bağımsız olarak çalışmalarını sürdürürler. Leo
sloganı;
“Leo; Liderlik, Deneyim, Olanak Yaratmaktır”
Leo kulüplerinin kısa tarihçesi şu şekilde özetlenebilir:

1957 - İlk Leo Kulübü, Pennsylvania, ABD’de Abington
Lisesi’nde 35 lise öğrencisinin katılımıyla kuruldu.

1964 - Leo Kulüpleri Programı, Yönetim Çevrelerine tavsiye
edildi ve hızla yayılmaya başladı.

1967 - Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 1967 yılında Leo’yu
evrensel bir program olarak tanımlayan kararı aldı.

1976 - Türkiye’deki ilk Leo Kulübü olarak İzmir Alsancak Leo
Kulübü kuruldu.
Bugün tüm dünyada 138 ülkede yer alan 6100 kulüpte 155,000
civarında Leo üye başta gençlik olmak üzere insanlığa hizmet
etmektedir.
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Gençlerarası Değişim Programı
Gençlerarası Değişim Programı (GAD), Uluslararası
Lions Kulüpleri Birliği tarafından 1961 yılında resmi
program olarak kabul edilmiştir. 50 yılı aşkın süredir
gerçekleştirilen kamplardan şu ana kadar
130,000’den fazla genç yararlanmıştır.
Her yıl 16-22 yaş arasındaki 4000 civarında genç, 37 ülkedeki 120
kampta Gençlerarası Değişim Programı’na katılmaktadır.
Bu muhteşem kültür alışverişinin de yardımıyla ‘daha yaşanabilir
bir dünya’ hedefine adım adım ulaşılmaktadır.
Ülkemizde GAD kamplarının 30 yıldan fazla geçmişi vardır. Türk
Lion’ları yurdumuza gelen dünya gençlerini hiçbir karşılık
beklemeden kamplarda ve evlerinde misafir ederken uzmanlar
tarafından oluşturulmuş olan Türkiye’yi tanıtım seminerleri
sonucu, yurdumuza gelen her genç kamp sonunda ülkelerine birer
“tanıtım elçisi“ olarak dönmektedir.
Aynı şekilde yurt dışındaki kamplara gidecek olan gençler bu
seminerlerle eğitilip, birer ülke tanıtım gönüllüsü olarak yetiştirilip
gerekli bilgi ve
dokümanlarla
donatılıp ülkemizi
en iyi şekilde temsil
edecek şekilde
gönderilmektedir.
Yurtdışına gidecek
gençler her yıl yapılan
yabancı dil ve temsil
yeteneği sınavı ile
belirlenmektedir.
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Önce Çocuklar…
Günümüzde çocukların Lions'a her zamankinden daha fazla
ihtiyaçları var.
Milyonlarca çocuk yoksulluk, evsizlik, ilgisizlik, hastalık ve
engellilik sorunlarıyla yüz yüzeler ve maalesef birçoğu onları
sıkıntılarından uzaklaştıracak ve geleceğe umutla bakmalarını
sağlayacak temel sağlık ve eğitim hizmetlerine erişemiyorlar.
Lions çocuklara önem verir…
Nerede çocukların yiyeceğe, barınmaya, sağlık, eğitim
materyallerine veya başka yaşamsal gerekliliklere ihtiyaçları
varsa, Lionlar yardım etmek için oradadırlar. Dünyanın en fakir ve
risk altındaki bölgelerinde yaşamını sürdüren çocuk ve gençlerin
sağlıklı ve güvende yetişmelerini sağlamak için çalışmaktadırlar.
Bu amaçla Uluslararası Lions aşağıdaki programları geliştirmiştir:
 Önce Çocuklar Eylem Planı
 Sokak Çocukları
 Lions Dünya Çocukları Sempozyumu Programı
 Lions/UNICEF Okul Programı
 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Projesi
www.lionsturkiye.org
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Lions Quest – Yaşam Becerileri
1975 yılında Dünya Gençlik Vakfının
başlattığı ve yıllar içinde geliştirdiği
sosyal ve duygusal beceriler, karakter
oluşturma eğitimi programı. 2000
yılından bu yana Lions Quest adı altında
60 ülkede ve 30 dilde uygulanmaktadır.
Program, Unicef tarafından en başarılı
eğitim destek programı olarak kabul edilmektedir.
Lions Quest’in 2 ile 18 yaş arasındaki
çocuk ve gençlere hitap eden dört ayrı
yaşam becerileri programı
uygulanmaktadır.
Programın ana hedefi; çocuk ve gençlerin
çevrelerinde olumlu ve güvenli bir iklim
yaratarak, sosyal ve duygusal gelişimlerini
sağlamak ve duygu ile akıl becerilerini
etkili kullanmalarını öğretmektir. Programın
uygulandığı grupların akademik başarı
düzeylerinde kayda değer bir yükselme
olduğu gözlemlenmiştir.
Program ülkemizde Milli Eğitim
bakanlığının izni ile okullarda
uygulanmaktadır.
Programın marka tescili
ülkemizde Türk Lions Vakfı’na
aittir.

www.lionsquest-tr.com
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Barış için Lions…
Uluslararası Barış Posteri Yarışması
Her yıl düzenlenen bu yarışma dünyanın en yüksek katılımlı resim
yarışmasıdır. Yarışmanın her yıl, barış ile özdeşleşen bir alt
teması olur. Ortaya çıkan özgün ve benzersiz çalışmalar
yarışmaya katılan genç öğrencilerin yaşam deneyimlerini ve
kültürünü yansıtır.
Katılan öğrencilerden, dönemin alt temasına uygun olarak kendi
düşündükleri “BARIŞ” temasını belirlenmiş standartlara göre
uygulamaları, çizmeleri veya boyamaları istenmektedir.
Ülkelerde yapılan son değerlendirmelerle seçilen bir poster, ülkeyi
temsil etmek üzere final değerlendirilmesinin yapılacağı
Uluslararası Lions Merkezine gönderilir. 11-13 yaş aralığındaki
çocuklar tarafından yapılan posterler, yaratıcılık, sanatsal beceri
ve yarışma temasını ifade etmesine göre değerlendirilmektedir.
Final değerlendirmede, bir çocuğa büyük ödül, 23 çocuğa da
mansiyon ödülü verilmektedir.
Dereceye giren posterler Birleşmiş Milletler’in Şubat ayında
düzenlediği özel oturumda sergilenmekte ve ödülleri törenle
verilmektedir.
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Eğitimde Lions
Lions’un Evrensel Amaçları
içinde eğitime yönelik
hizmetler çok önemli bir yer
tutmaktadır...
Türk Lionlarının gündemindeki
öncelikli hedeflerden birisi
ülkemiz insanının eğitim
seviyesinin yükseltilmesidir. Bu
nedenle eğitim kurumlarına
yönelik hizmetler her zaman en
ön sırada gelmektedir.
Türk Lionları bugüne kadar,
ondan fazla okul, yurt, spor
salonu, binlerce kütüphane,
sınıf tefrişleri, ilave derslikler,
ana sınıfları ve kreşler,
öğretmen lojmanları, çok
amaçlı salonlar, Atatürk
köşeleri, bahçe ve spor alanı
düzenlemeleri ile onarım
projeleri gerçekleştirmişlerdir.
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LCIF -

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı

LCIF; Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı, Lions’un topluma
uzanan karşılıksız yardım eli, hizmet kaynağıdır...
LCIF, kar amacı gütmeyen bir uluslararası vakıf olup 1968'de
kurulmuştur. Amacı, Lionlar tarafından dünya çapında yürütülen
insani hizmetlere destek olmaktır. Bu projeler; Nijerya'da nehir
körlüğünü önlemeden, Çin'de katarakt sorununu gidermeye,
ABD'de engellilere evler inşa etmekten, dünyadaki doğal
afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya kadar geniş bir yelpazede
yer almaktadır. Özellkle 1999 Marmara depreminden sonra
vakıftan sağlanan kaynaklarla afet köyleri kurulmuş ve kalıcı
yurtlar ile okullar yapılmıştır. Vakfın kaynakları Lions ve Lions dışı
bağışlardır. LCIF Lions’tan bağımsız olarak yönetilmektedir.
LCIF 2008 Yılında Financial Times tarafından dünyanın en
başarılı ve iyi yönetilen STK’sı seçilmiştir.
LCIF, bugüne kadar;
 Ülkemiz için sağlanan 6 Milyon ABD Doları
fon ile hastaneler, göz sağlığı merkezleri,
yurtlar, afetzedelere konutlar, diyabet ve
gençlik merkezleri yapılmıştır…
 10,000 projeye 1 Milyar USD fon
yaratmıştır…
 Her yıl 500’ü aşkın projeye 35 Milyon USD
kaynak yaratmaktadır…
 Önce Göznuru kampanyaları ile yaklaşık
400 Milyon ABD Doları fon yaratmıştır...
 Kızamık, Nehir Körlüğü, Trahoma,
Alzheimer, Çocuk hastalıkları gibi sağlık
projelerine 300 Milyon ABD Dolarını aşkın
destek vermiştir…
www.lcif.org

29

Yaşanabilir Bir Dünya İçin...
Dünyamızı gelecek nesiller için daha yaşanabilir kılmak amacıyla
Lionlar birçok projeler geliştirmektedirler. Ülkemizde de Lions
Kulüplerinin önde gelen projelerinin başında çevre temizliği, atık
yönetimi ve geri dönüşüm projeleri gelmektedir.
Bu amaçla kulüpler;
 Çevre Temizliği Projeleri
 Ağaçlandırma Projeleri
 Eğitim Projeleri
 Çevre Dostu Etkinlikler
 Geri Dönüşüm Projeleri
 Yeniden Kullanım Projeleri
 Tasarruf Programları
 Bilinçlendirme Projeleri
gerçekleştirmektedirler.
Uluslararası Lions her yıl, doğanın güzelliğini yansıtabilmek için,
hayvanlar alemi, bitkiler alemi, şehir veya doğa manzarası, hava
olayları ve o yıla özel temayı içeren, Çevre Fotoğrafları
Yarışması düzenlemektedir. Bu projelerde yer almak
için bir Lions Kulübüyle temasa geçmek yeterli olacaktır.
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Kültür - Sanat
Lions, toplumsal ilerlemenin ancak
sanat ve kültürel gelişim ile mümkün
olabileceğinin bilinciyle kültürel ve
sanatsal çalışmalara ayrı bir önem
vermektedir. Gerek kendi üyeleri
gerekse de toplum ile etkileşimin
sağlanması için kulüplerimiz her
dönem çeşitli sanatsal ve kültürel
organizasyonlar yapmaktadırlar.
Lions Opera ve Tiyatro Ödülleri,
Türkiye’nin Geleceğinden Şarkılar
Korosu, Kısa Metrajlı Film Yarışması,
Uluslararası Barış Posteri Yarışması,
Kompozisyon Yarışması, Avrupa
Müzik Yarışması, Lions Koroları Çalışmaları ile Mevlana Haftası
Kutlamaları her yıl tekrarlanan organizasyonlardan bazılarıdır.
Bunların yanı sıra konserler, tiyatro ve bale gösterileri, kutlamalar,
panel ve seminerler de bu kapsamda düzenlenen etkinliklerdir.
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Kulüpler
Kulüpler uluslararası organizasyonun temel taşlarıdır…
Tüm dünyada 210’dan fazla ülkede 46,000 civarında Lions Kulübü
dünya insanına karşılıksız hizmet etmektedir. Kulüpler
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin Evrensel Amaçları
doğrultusunda yörelerine ve yaşadıkları topluma hizmet ederler.
Ülkemizdeki Lions Kulüpleri, Lions Kurallarına ve Türk Yasalarına
uygun olarak kurulmuş olan derneklerdir. Yeni bir kulüp kurulması
için hem Uluslararası Lions’tan hem de ülkemizdeki ilgili
kuruluşlardan onay alınması gereklidir.
Lions ve Leo Kulüpleri Lions tüzük ve yönetmelikleri ile Türk
yasalarına göre yönetilirler. Lions kuralları ve gelenekleri
kulüplerin işleyişinde belirleyicidir ancak yasalara aykırı olamaz.
Lions ve Leo Kulüpler ayda iki kez toplanırlar. Kulüp toplantıları
önceden bilgi vermek kaydıyla herkese açıktır. Toplantılar Lions
protokolüne göre yürütülür, belirli bir düzen vardır ve Türk
Bayrağı, Atatürk Bayrağı ile Kulüp flaması mutlaka asılır.
Kulüpler topluma yönelik aktivitelerin yanı sıra üyeler arasındaki
sosyal bağların güçlendirilmesine yönelik etkinlik ve aktiviteler de
yaparlar. Kendinize en yakın Lions Kulübü için
www.lionsturkiye.org web sitesinden yararlanabilirsiniz.
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Toplantılar -

Ulusal ve Uluslararası

Amatör bir ruhla ve gönüllü çalışan Lions organizasyonu
içerisinde toplantıların çok büyük önemi vardır.
Lions için yönetim ve koordinasyon işlevi yerine getirilirken verimli
ve sonuç alıcı toplantılar düzenlemek katılımcı bir yönetim tarzı
olarak vazgeçilmezdir.
Özellikle ayda iki kez yapılan Kulüp toplantıları; sorunu ele
almaktan başlayarak, tanımlama, çözüm üretme, değerlendirme
ve karar verme aşamalarının tamamının tüm katılımcıların görüş
ve öneri sunabilecekleri özel bir ortamda düzenlenmektedir. Yanı
sıra toplantılar, kaynaşmanın sağlanması, aidiyet ve bağlılığın
gelişmesi, doğrudan iletişim kurulabilmesi için de güzel bir fırsattır.
Lions organizasyonu içerisinde komite ve Kulüp toplantılarının
yanı sıra çeşitli amaçlara yönelik toplantılar da vardır. Bunlar;
 Bir bölgedeki Kulüplerden oluşan Federasyonların genel
kurulları - Yönetim Çevresi Konvansiyonu…
 Federasyonların bağlı oduğu Konfederasyonların genel
kurulları – Çoğul Yönetim Çevresi Konvansiyonu…
 Bir kıtadaki Kulüp delegelerinin katıldığı Kıta Forumları…
 Tüm dünya Kulüplerinin delegeleriyle temsil edildiği
Uluslararası Konvansiyon...
www.lionsclubs.org
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Lions Vakıfları
Türk Lions'unun ana vakfı Türk Lions Vakfıdır. Yanı sıra Lionlar
bugüne kadar 20 civarında vakfın kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
Bağımsız birer hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösteren bu
vakıfların çalışmaları halen desteklenmektedir. Vakıflar
hizmetlerin sürekliliğini sağlamada vazgeçilemez unsurlardır.
Topluma hizmet eden vakıflarımızdan bazıları aşağıdadır:
 Türk Lions Vakfı
 Türkiye Körler Vakfı
 ALDİVAK- Anadolu Lions Diyabet ve Rehabilitasyon Vakfı
 BEMEV - Bağımlılığı Engelleme, Mücadele ve Eğitim Vakfı
 LİAY - Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmetler Vakfı
 Türk Böbrek Vakfı ve Hizmet Hastanesi
 LİSES - Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
 YEKÜV - 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı
 TÜLBEK - Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı
 Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı
 Göz Nurunu Koruma Vakfı
 Ege ve Akdeniz Hizmet Vakfı
 Altı Nokta Körler Vakfı
 Türk Kalp Vakfı
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Liderlik Okulu -

Kişisel Gelişim

Lions bir “Liderlik Okulu”dur...
Lion'lar, üyelerinin kişisel gelişiminin
sağlanmasının topluma daha faydalı
hizmetler yapılabilmesine olanak
tanıdığına inanırlar. Lions’u diğer diğer
kuruluşlardan ayıran en önemli fark
‘kişisel gelişim olanakları’dır.
Lions'ta liderliğin gelişmesi için çalışan
Lions Enstitüsü'nün görevlerinden
birisi de kişisel gelişim ve liderlik
programları hazırlamak ve sunmaktır.
Liderlik kamplarımız her yıl
düzenlenen vazgeçilemez kişisel
gelişim uygulamalarımızdır.
Bu amaca yönelik olarak; Zaman
Yönetimi, Hedef Koyma, Proje
Geliştirme, Takım Çalışması, Toplantı
Yönetimi, Liderlik, Koçluk, Hitabet,
İletişim, Toplum ile Etkileşim, Tanıtım,
Uyuşmazlık Yönetimi, Değişim
Liderliği, Değişimi Yönetmek ve
Motivasyon gibi kişisel gelişime yönelik
modüller de sunulmaktadır.

www.lionsturkiye.org
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GELİS
Yeni Üyelere Kişisel Gelişim Fırsatları
GELİS; liderliğe uzanan yolda, bir
Lion’un kişisel gelişimine,
motivasyonuna ve bu gelişimin
kurum yararına kullanımına odaklı
bir paylaşım sürecidir.
Bu süreç; bir Lion’un kim olduğunu
irdelemesi ve bulunduğu kurumu
tanıması ile başlar, Liderlik
yapacağı kitleyi doğru analiz etme,
iletişim/etkileşim incelikleriyle
devam eder, yönetim becerilerinin,
başarının somut kanıtı olan proje
ve hedeflere ulaşmadaki değerini
irdeler ve geliştirilmiş tüm bu
becerilerle, sadece zamanın iyi bir
lideri olmakla kalmayıp, kurumunu gelecekte daha yükseklere
taşıyacak değişimi yaratmasını amaçlar…
Kişisel gelişimin sadece yeni beceriler kazanmak ya da var olan
becerileri geliştirmek değil, aynı zamanda
alışkanlıklarımızdan ve edindiğimiz
kısıtlayıcı yaklaşımlardan kurtulmak
olduğu esasını benimseyen Gelis, bilgi ve
deneyimlerin teorik olarak aktarımının
yanında; uygulamaları, interaktifliği ve
atmosferi sayesinde, kavramların
duygusal boyutta yaşanması esası
üzerine kurulu bir paylaşım sistemidir.
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Siz Ne Yapabilirsiniz?
Eğer kendinizi ait olduğunuz topluma hizmet etmeye hazır
hissediyorsanız önerimiz aşağıdaki yollardan birisini
denemenizdir. Lions her zaman yanınızda olarak sizi ve sizin gibi
düşünen gönüllü bireyleri destekleyecektir.
 Lütfen öncelikle www.lionsturkiye.org web sitesine girerek
Lions hakkında detaylı bilgi alınız. Burada her türlü bilgiye
erişmeniz mümkündür.
 Eğer yaşadığınız kentte Lions Kulüpleri varsa; bunu
www.lionsturkiye.org web sitesinin iletişim bölümüne girerek
anlayabilirsiniz. Kendinize uygun gördüğünüz bir kulüp ile
iletişim kurarak toplantılarına katılmak için izin isteyebilirsiniz.
Eğer kulübün faaliyetleri sizi tatmin ediyorsa uyum sürecini
takiben bir üyenin önerisiyle kulübe üye olabilirsiniz.
 Eğer yaşadığınız kentte Lions Kulübü yoksa; bir Lions
kulübü kurmak için yola çıkabilirsiniz. Bunun için ilk yapmanız
gereken bir Lions Kulübünün bulunduğu yaşadığınız kente en
yakın kenti tespit etmektir. Ardından bu kentteki herhangi bir
Lions Kulübü ile temas kurarak niyetinizi anlatabilirsiniz.
Bundan sonrası çok hızlı gelişecektir.
 Eğer yaşınız 30’dan küçükse; yukarıdaki girişimleri bir Leo
Kulübü kurmak veya bir Leo Kulübüne girmek için
yapabilirsiniz.

www.lionsturkiye.org
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Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Merkezi
Chicago – Illinois - ABD
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