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Temel Bilgiler
Birliğin Adı
Birliğin resmi adı, “The International Association of Lions Clubs” (Uluslararası Lions Kulüpleri
Birliği) ya da sadece, “Lions Clubs International” (Uluslararası Lions Kulüpleri) ‘dir. Lions adının
seçilme nedeni aslanın temsil ettiği cesaret, güç, aktivite ve sadakattır.

Misyonu
Toplumun gelişmesi ve uluslararası işbirliğini sağlamak için gönüllü hizmet etmeyi özendirerek,
insanlığın ihtiyaçlarının giderilmesi için dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve
geliştirmek.

Parola
Lions’un parolası “We Serve” (Hizmet Ediyoruz) sözcükleri ile ifade edilir. Bu parola 1954
yılındaki Uluslararası Konvansiyon’da, tüm dünyadaki üyelerden gelen 6000’den fazla öneri
arasından seçilerek kabul edilmiştir.

Slogan
“Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety” (Özgürlük, Anlayış, Ulusumuzun Güvenliği). Bu
parola 1919 yılındaki Uluslararası Konvansiyon’da kabul edilmiştir.

Resmi Renkler
Birlik, 1917 yılında kurulduğu zaman, eflatun rengi ile altın rengi Lions’un renkleri olarak
seçilmiştir. Eflatun rengi; ülkeye, dostluğa, kişinin kendisine ve akıl ile gönlün bütünleşmesine
olan sadakati temsil eder. Bu renk gücün, yürekliliğin ve bir amaca adanmışlığın rengidir. Altın
rengi ise amaca karşı içtenliği, savunmada özgürlüğü, yaşamda safiyeti, muhakemede ve
gönülde cömertliği ve insanlığa olan adanmışlığı simgeler. Çoğu kez, eflatun rengi yerine koyu
lacivert kullanılmaktadır.

Logo
Mevcut Lions amblemi (logosu) 1919 yılındaki konvansiyonda kabul edilmiştir. Bugün Lions, tüm
dünyada bu amblemle tanınmaktadır. Amblem yuvarlak bir eflatun (ya da lacivert) zeminde altın
renkli “L” harfinden oluşmaktadır. Bunlar merkezden dışa doğru bakan iki aslan profili taşıyan
altın rengi bir alanla çevrelenmiştir. Geçmişe ve geleceğe bakan bu aslanlar miras olarak alınan
gurur ile geleceğe duyulan güveni ifade etmektedir. Üst tarafta “Lions”, alt tarafta ise
“International” sözcükleri vardır. Lions’un resmi logosu 2008 yılında sadeleştirilerek yandaki gibi
değiştirilmiştir.
Lions amblemli rozetinizi her zaman gururla takınız. Bu amblem çoğu ülkede
tescil edilmiş bir marka olduğundan, Uluslararası Merkezin Hukuk
Bölümü’nden önceden izin alınmadan ticari amaçlarla ya da fon geliştirme
amaçları ile kullanılamaz.
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Uluslararası Dostluk ve Anlayış
Dil engeli uluslararası anlayışı hemen hemen olanaksız kılacak gözükmekle birlikte, uluslararası
dostluk ve anlayış dilden daha ziyade bir ruh konusudur. Dünyanın her tarafından Lionlar, dünya
insanları arasında bir anlayış ruhu yaratacak ve geliştirecek kulüp aktiviteleri kanalı ile iletişim
kurarlar.

Lion / Leo Olmak
Lion’lar tüm dünyada ve ülkelerinde kendilerini ihtiyacı olanlara hizmet etmeye adamış
sorumluluk sahibi bireylerdir. Bir Lions Kulübüne Üyelik, bireye dostluk, kardeşlik ve ortak amaca
yönelme ruhu içerisinde içinde yaşadığı topluma hizmet ve yardım etme olanağı kazandırır.
Bunun yanında üyeler toplumu tanıma ve çevrelerini geliştirme, toplumda tanınma, yerel ve
uluslararası ilişkilerini geliştirme fırsatı ile profesyonel deneyimlerini artırma şansını elde ederler.
Yeni üyelerden olanakları ve zamanlarını mümkün olduğunca özgür kullanmaları ve kendi
programlarını yapmaları beklenir. Onlardan kulüp toplantılarına katılmaları, komitelerde görev
almaları, Lions’un amaç ve hedefleri konusunda bilgili olmaları ve kulüp görevlilerine destek
olmaları beklenmektedir.

Lions Kulüpleri
Lions Kulüpleri "Lions Kurallan"na ve ülkemizde Dernekler Kanununa uygun olarak kurulmuş
yasal derneklerdir.
Lions Kulüpleri, Lions Kuralları çerçevesinde önce coğrafi sınırlarında bulundukları Yönetim
Çevresi'ne, bulundukları ülkedeki Çoğul Yönetim Çevrelerine ve Uluslararası Lions'a üyedirler.
Kulüplerin kuruluş esasları Uluslararası Tüzükte belirlenmiştir. Bir Lions Kulübünün kuruluşu ile
ilgili daha fazla bilgi için 7.4. Bölüme bakınız.

Leo Kulüpleri
1967 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Yönetim Kurulu Leo Programını ‘Lions’un Gençlik
Programı’ olarak resmen kabul etti.
Programın Amacı: Okula hizmet, öğrencilere liderlik kalitesi, okul hayatında dürüstlük, başarı,
kişisel sorumluluk, eşitlik, güvenilirlik ve başkalarına karşı saygılı olma niteliklerini kazandırmaktı.
Aynı zamanda topluma yararlı gençler yetişmesini de amaçlıyordu.
Program: "Tüm dünya gençliğine; yerel, ülkesel ve uluslararası düzeyde; kişisel olarak veya toplu
halde, topluma hizmet ederken kendilerini geliştirme fırsatı tanıyan evrensel bir program" olarak
tanındı.
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İlk Leo Kulübü, 1957 yılında ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Glenside Lions Kulübü'nün bir
aktivitesi olarak, Abington High School adlı bir okulda kuruldu. O günden bu yana Leo Kulüpleri
çığ gibi büyüdü ve 140’tan fazla ülkede 140.000 üyelik bir güce ulaştı.
Sloganları: Liderlik, Deneyim, Olanak Yaratmaktır.
"L" Leadership (Liderlik)
"E" Experience (Deneyim)
"O" Opportunity (Olanak Yaratmak)
Ülkemizde Leo Kulüp üyesi olmak, Türk Dernekler Kanunu'nun öngördüğü 18 yaş sınırından
başlamaktadır. Ülkemizde ilk Leo Kulübü 1976 yılında kurulmuştur (İzmir Alsancak Leo Kulübü).
Leo Kulüpleri ile ilgili daha fazla bilgi için 12. Bölüme bakınız.

Lions Felsefesi
Lions Törel İlkeleri, Amaçları ve Amblemi ile iyi vatandaşlığın temel prensiplerini içerir.
Düşünen dünyaya mal edilebilmeleri için, bunlar incelenmeli, anlaşılmalı, uygulanmalı, kısaca
yaşanmalıdır.
Uygulanma şekilleri yıllar geçtikçe zorunlu olarak değişimlere uğrayabildiği halde, bu temel ilkeler
yaşayan bir hayat felsefesini oluşturur.
Başkalarının bize karşı davranışlarının aslında bizim davranışlarımızın yansımasınıdan başka bir
şey olmadığı sık sık açıklanmıştır; iyi niyetle hareket etmemizin bizlere de iyi niyet gösterilmesini
sağladığını izlemekteyiz. İyi niyetle yaklaşarak ve karşımızdakilerin de bu doğrultuda çaba
sarfettiklerine inanarak "hoşnutsuzluk yaratmadan görüş ayrılıklarını hoşgörü ile
karşılayabiliriz".
İnsan doğasının yapısı gereği, başkalarına hizmet için, tüm büyük fırsatları ve sorumlulukları
taşıyan tükenmez bir çağrı ile dolu Lions ruhunu, bazen ufak ayrıntılar, önemsiz şeyler (mevzuat,
kişilik sorunları ve hepsi son derece önemsiz şeyler) arasında kendimizi tüketmek eğilimindeyiz.
Bunlar, her kulüpte, önderlerin, genel anlamda, "başkalarına karşı ilgi taşıma" derinliklerine
ulaşan yaratıcı düşüncelerine bağlı meselelerdir. Bu ilgi ile tüm küçük sorunların üstesinden
gelinebilir.
Bunun anlamı, her kulüpte oğul ve kızlarımıza, özürlülere ve şimdi artık bütün dünyayı içeren
toplumumuza hizmette, hiçbir zaman "iyi" ile yetinmeyen, daima "mükemmele" yönelik,
mucizeler yaratabilen önderliktir.
Birliğimizde yetenek, enerji, iyi niyet, anlayış, ileri görüş ve kararlılık gibi meziyetlere sahip,
özgürlüğü seven ve onu akıllıca kullanmaya kendini adamış Lion'lar vardır.
İnançlı önderler, bu meziyetleri, Lions'un iyiye yönelmiş ne denli büyük bir kuvvet olduğunu
kanıtlamakta kullanılabilirler. Lions dünyanın tüm ulusları arasında yayılmaktadır. Lions’un gerçek
Uluslararası Lions
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ruhunun, ilgi duyanların kalbine yerleşmesi ve yaşantılarında uygulanması sağlanabilirse, bu
küçük DÜNYA'da uluslararası iyi niyet ve özlemi çekilen BARIŞ için elimizde bugüne kadar
erişilmemiş büyüklükte bir GÜÇ bulunduğunu kanıtlamış oluruz.

Uluslararası Lions’un Vizyonu:

Topluma ve insanlığa hizmette küresel lider olmak

Uluslararası Lions’un Misyonu:

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

Türk Lions’unun Vizyonu:

Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve
mutluluk duyulan nitelikli üyelik yapısıyla, dinamik ve katılımcı
örgütüyle, toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen,
kişilerden oluşan, uluslar arası hizmet kuruluşu olmak.

Türk Lions’unun Misyonu:

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı demokrasinin
geliştirilmesi yönünde 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.

Uluslararası Lions
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Lions’un Evrensel Amaçları:

Topluma hizmet etmek amacıyla yeni Lions Kulüpleri organize
etmek ve kurmak.
Lions Kulüplerinin aktivitelerini koordine ve standardize
etmek.
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
katılımında bulunmak.
Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile
birleştirmek.
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.

Uluslararası Lions
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Lions Törel İlkeleri
 Mesleğimin değerine olan inancımı, hizmetimi, nitelikleriyle
üne kavuşturmaya 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 kabul etmemek,
 Kendi işimi ilerletmek için, başkalarınınkini bozmak
gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve
topluma karşı vefalı, kendime karşı dürüst davranmak,
 Çevremdekilere karşı davranışlarım ya da 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 gözetmediğine, kimseden
bir şey beklemediğine, fakat hizmetin sunulan ruhu içinde
kabul edilmesi gerektiğine inanmak,
 Bir vatandaş ve kentli olarak, ulusuma, devletime ve
topluma 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,
 Eleştirilerimde dikkatli, övgüde cömert davranmak; yıkmak
için değil, yapmak için çalışmak...

Uluslararası Lions
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Uluslararası Konvansiyonlar
Birliğin her yıl, daha önce, Uluslararası Yönetim Kurulunun saptayacağı yer ve tarihte
Uluslararası Konvansiyon (Genel Kurul) yapılır. Konvansiyon, genellikle, her yıl Haziran ayının
sonu veya Temmuz ayının ilk yarısında toplanır. İlk Konvansiyon ulusal boyutta olmak üzere ABD
Dallas’ta yapılmıştır.
Konvansiyonun yapılacağı kentler ve tarihleri en az beş sene öncesinden belirlenir. Bugüne kadar
uluslararası konvansiyona evsahipliği yapmış ve yapacak olan kentler ile yılları aşağıda
verilmiştir:
1917: Dallas

1981: Phoenix

2001: Indianapolis

1962: Nice

1982: Atlanta

2002: Osaka

1963: Miami

1983: Miami

2003: Denver

1964: Toronto

1984: San Francisco

2004: Detroit

1965: Los Angeles

1985: Dallas

2005: Hongkong

1966: New York

1986: New Orleans

2006: Boston

1967: Chicago

1987: Taipei

2007: Chicago

1968: Dallas

1988: Denver

2008: Bangkok

1969: Tokyo

1989: Miami

2009: Minneapolis

1970: Atlantic City

1990: St. Louis

2010: Sydney

1971: Las Vegas

1991: Brisbane

2011: Seattle

1972: Mexico City

1992: Hongkong

2012: Busan

1973: Miami

1993: Minneapolis

2013: Hamburg

1974: San Francisco

1994: Phoenix

2014: Toronto

1975: Dallas

1995: Seul

2015: Honolulu

1976: Honolulu

1996: Montreal

2016: Fukuoka

1977: New Orleans

1997: Philadelphia

2017: Chicago

1978: Tokyo

1998: Birmingham

2018:

1979: Montreal

1999: San Diego

1980: Chicago

2000: Honolulu

Uluslararası Tüzüğümüze göre, iyi durumda bulunan her Lions Kulüp, her 25 üyesi için bir asil ve
bir yedek delege ile Uluslararası Konvansiyonda temsil edilir. Lion’lar, bu Konvansiyonlara aile
bireyleri ile birlikte katılırlar. Bu şekilde, 25-35 bin arası katılımcı olur. Ancak, sadece delegeler oy
kullanma hakkına sahiptir.
Konvansiyonun görevi, Uluslararası Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, tüzük ve yönetmeliklerde
gereken değişiklikleri yapmak, Uluslararası çalışma programını ve bütçeyi onaylamaktır.
Lions’un uluslararası organizasyonu ile ilgili daha fazla bilgi için 5.2. bölüme bakınız.
Uluslararası Lions
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Lion Dergisi
Uluslararası Lions Kulüplerinin resmi dergisi olan LION Dergisi 1918 yılı Kasım ayında yayına
başlamıştır. Bu dergi düzenli olarak her üyeye gönderilir. Yıllık abonelik ücreti uluslararası aidat
içerisinde bulunmaktadır.
LION Dergisi İngilizce, Çince, Danimarkaca, Fince, Flaman Fransızcası, Fransızca, Almanca,
Yunanca, Hintçe, İzlandaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveçce, Portekizce, İspanyolca,
İsveçce, Taylandça ve Türkçe dillerinde 33 değişik bölgede basılmaktadır.
THE LION Dergisinin dört büyük işlevi vardır:
•

Üyeleri resmi duyurulardan haberdar etmek,

•

Hizmet ve fon geliştirme fikirleri ve bunların başarısını sağlamak için uygulanacak
yöntemlerle ilgili, merkezi bir referans olarak hizmet etmek,

•

Lion’ların aktif olarak bulunduğu ülkeler ve yöreler hakkında bilgi sağlayarak, tüm üyelerin
ulusal programları ve amaçları daha iyi anlamaları ve desteklemelerini,

•

Uluslararası Lions Kulüplerinin hikayesini mümkün olan en iyi şekilde sunarak, sadece
Lionların değil fakat aynı zamanda rastlantı sonucu dergiyi okuyan kimselerin de birlik
hakkında olumlu bir izlenim edinmelerini sağlamak.

Lions Forumları
Dünyada Lions’un varolduğu 7 bölgede, her sene Bölge Forumları (Area Forums) düzenlenir.
Bölge forumları, o bölgenin düşünsel ve toplumsal özelliklerini, ihtiyaç ve hizmet imkânlarını
yansıtırlar. Fikri çalışma ve öneriler, Birliğimizin gerek idari gerekse hizmetler açısından
uluslararası yapısını destekleyen son derece önemli kaynak teşkil eder.
Avrupa Forumu,ilk olarak 1958 yılında düzenlenmiş olup o tarihten bu güne kadar her sene bir
Avrupa ülkesinde yapılmaktadır. Aşağıda Avrupa Lions forumlarının yapıldığı kentler ve yılları
verilmiştir:

Akdeniz Konferansı
Akdeniz Havzasında hizmet etmenin gerekliliğine gönülden inanan Avrupalı Lion’lar ilk adımları
1985 yılında attılar ve Lions Akdeniz Konvansiyonu’nu toplamayı başardılar. 1995 yılına kadar
her iki yılda bir Sicilya’da Taormina’da bir araya gelmeyi sürdürdüler. Oldukça üst düzeyde,
bilimsel ve kültürel tartışmaların yapıldığı bu toplantılara ülkelerden diplomatik temsilciler de
katılıyordu.
1995 Konvansiyonu özellikle Lion’ların yönlendirmesiyle, Akdeniz’deki çevre kirliliğinin yanında,
ekonomik ve dengeli gelişme problemleri ile sosyal ve demografik konuların da ele alınması
gereğini benimsedi. Hedef artık belliydi: ”Akdeniz’i bir Barış Gölü haline dönüştürmek.“
Uluslararası Lions
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Akdeniz’e kıyısı bulunan tüm ülkelere mensup Lion’ların, sayıları her seferinde biraz daha
artarak bir araya geldikleri Beyrut (1997), Tunus (1998) ve Malta (1999) toplantılarında bu
problemlerin karmaşıklığı karşısında yapılan çalışmalarda devamlılığın şart olduğu kesinlikle
ortaya konuldu ve “Akdeniz Dayanışması Gözlem Grubu” oluşturulması kararlaştırıldı. Bu grubun
hedef ve amaçlarını bilmemizin Akdeniz Konvansiyonlarının (2004’te Yönetim Kurulunun aldığı
karar sonucu artık “Akdeniz Konferansı” ifadesi kullanılmaktadır) önemini anlamamıza yardımcı
olacaktır:
•

Değişik kültürleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak,

•

Çevrenin korunmasına yönelik girişimleri desteklemek,

•

Üye ülkeler arasında kendi yönetim çevrelerindeki aktivite ve girişimlerle ilgili bilgi akışını
teşvik etmek

•

Akdeniz’e kıyısı olan kulüpler arası ikizleşme programını yaygınlaştırmak

•

Eğitim bursu ve staj imkânları yaratabilmeyi teşvik etmek amacıyla, Akdeniz üniversiteleri ve
diğer kuruluşlarıyla işbirliği tesis etmek.

Perpignan (2000), Taormina (2001), Tanca (2002), Dubrovnik (2003), Lecce (2006) ve Aix-EnProvence (2007) şehirlerinde toplantılarını sürdüren Lions Akdeniz Konferansına Türkiye ilk kez
2004 yılında Mersin’de ev sahipliği yapmıştır. Takiben 2010 Bodrum Akdeniz Konferansı
ülkemizde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı (LCIF)
Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı, Uluslararası Lions Kulüplerinin yardım kuruluşudur. Vakıf,
1968 yılında, toplumlara ve dünya toplumuna
insani hizmetler, büyük afetlerde yardım ve
mesleki yardım programları aracılığıyla Lions
kulüplerinin çabalarına destek olmak amacıyla
kurulmuştur.
Önce Göznuru Programı: Her düzeydeki Lions kaynaklarını harekete geçiren bu heyecanlı
küresel hizmet, körlüğün önlenmesi için duyulan dünya çapındaki gereksinime cevap
vermektedir. LCIF’in önce göznuru bağışları, gerek kalkınmakta olan gerekse kalkınmış
ülkelerdeki kritik gereksinimlere cevap veren projelere destek olmaktadır. Önce Göznuru
Programı, halen bir milyonun üzerinde katarakt ameliyatına destek olmuş, göz sağlığı
bilinçlendirme programları başlatmış, göz hastalıklarını tedavi programlarına destek olmuş,
hastaneler inşa etmiş ve oftalmolojik personel için eğitim olanakları tesis etmiştir.
En yeni LCIF bağış programı olan “Core 4” yüksek düzeyde etkili Lions hizmet projelerine
200,000 ABD Doları tutarına kadar bağışlar sağlamaktadır. “Core 4” programı, Lions’un hizmet
götürdüğü toplumların insani gereksinimlerine hitap etmektedir. LCIF “Core 4” bağışları, Lionsun
en başta gelen ve spesifik olarak insana hizmet alanına uygun nitelik taşıyan aşağıdaki dört tip
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proje ile sınırlı olarak verilir. Göznurunu koruma, özürlülükle savaş, sağlığı geliştirme ve gençliğe
hizmet.
LCIF bağış sahiplerine bir saygı ifadesi olarak çeşitli ödüller ve takdirnameler vermektedir. En üst
düzeydeki takdir ‘Melvin Jones Fellowship’ (Melvin Jones Dostluk) ödülüdür. Öteki takdirnameler
arasında “Honor Roll” ve “ Contributing Membership” vardır.

Uluslararası Lions Kulüpleri Web Sitesi
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi Web sitesi www.Lionsclubs.org ‘tur. Bu site, birlik ile
ilgili bilgiler ve birliğin programları ile ilgili bir bilgi hazinesini içermektedir. Internet’ten bilgisayara
aktarılıp yüklenerek kullanılabilen materyaller, online olarak kulüp malzemeleri satışları, bir kulüp
ajandası ve aylık kulüp raporları ile ödentileri gönderme imkanı vardır.
Ek olarak, site’de çeşitli haber bültenleri, THE LION Dergisi’nin online nüshası, mesaj tahtaları ve
online eğitim kursları mevcuttur. Site aylık olarak güncellenir. En son haberleri ve güncellemeleri
öğrenmek için Lion’ların siteyi sıkça ziyaret etmeleri teşvik olunmaktadır.
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