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LİDERLİK GELİŞTİRME 

Genel Bilgi 

Liderlik Bölümü’nün çalışma alanı, sürekli genişleyen bir takımda vizyon sahibi Lion liderler 
ile değişik kültürlere sahip kulüp, Yönetim Çevresi, Çoğul Yönetim Çevresi ve ULKB ile 
çalışmalar yapmak ve Birliğin liderlik kalitesi düzeyini arttırmaktır. Programlar 3 başlık altında 
verilmektedir: (1) ULKB sponsorluğunda ve dünya çapında verilen Liderlik Geliştirme 
Seminerleri (2) kültürel değerleri de içeren yerel dilde verilen bölgesel eğitimler (3) Diğer 
eğitimleri desteklemek üzere Internet üzerinden eğitim. 

Liderlik programlarının odak noktası, pratik Lionistik teorilerden hizmet eden liderlik, etkili 
liderlik stilleri, ortak bir vizyonu paylaşma, takım kurma, çapraz kültürlerde iletişim, 
motivasyon ve yönetim gibi konularda temel yeteneklerin geliştirilmesi ve kişisel gelişimin 
sağlanmasıdır. Bu programlar; entegre bir program aracılığıyla keşif, analiz, şekillendirme, 
organizasyon, hareketlendirme, motivasyon ve entegrasyona dayanan bir liderlik modeliyle 
geliştirilmektedir. 

En sonunda ulaşılacak nokta Lions’un insancıl hizmet çabalarını gün ışığına çıkaracak 
vizyon ve yeteneğe sahip Lion liderlere sahip olmaktır. 

Küresel Liderlik Takımı (GLT) 

Liderlik tüm organizasyonların başarısı için kritik öneme sahiptir. Efektif liderlik takımı; 
topluma hizmet etme amacındaki kulüpler için vizyon, rehberlik ve motivasyonu 
sağlayacaktır.  

Küresel Liderlik Takımı (GLT) Uluslararası Lions Kulüpleri’nin sağlam temellerini kurduğu 
programlara dayanarak aktif liderliğin ihtiyaçlarına odaklanır. 

Küresel Liderlik Takımı birliğin her seviyesindeki liderlerin tespit edilmesini ve gelişimini 
gerekli bilgileri, rehberliği ve motivasyonu sağlayarak destekler. Birliğin gelecekteki gücü ve 
LCI programlarının başarısında kritik rolü oynayan husus ise Küresel Üyelik Takımı (GMT) ve 
Küresel Liderlik Takımı (GLT)’nin paralel hizmet ediyor olması ve karşılıklı olarak birbirini 
desteklemesidir. 

GLT’nin yapısı uluslararası, bölgesel, çoğul yönetim çevresi, yönetim çevresi seviyelerini 
genel yönetmen takımı dahil olmak üzere kapsar. Bu yapı; kulüp seviyelerinden itibaren daha 
nitelikli liderlerin gelişmesi için sağlanan bölgesel eğitimlerle birlikte küresel bir platform 
oluşmasını sağlar. 

Sürekli danışma ve işbirliği GMT ve GLT için oldukça kritik etkilere sahiptir. 
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GLT-Yönetim Çevresi: Her yönetim çevresinde GLT koordinatörü, Genel Yönetmen 
Takımından oluşan bir Küresel Liderlik Takımı vardır. Genel Yönetmen Takımı ile iletişim 
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı vasıtasıyla sağlanır. 2013-2014 döneminden itibaren bölge 
başkanları da GLT’nin birer üyesi olmuştur. GLT-D ve GMT-D işbirliği içinde çalışacaktır 
(Genel yönetmen takımları yönetim çevresi düzeyinde her iki takımın da kilit üyeleridir). GLT 
yönetim çevresi koordinatörleri ve diğer takım üyeleri Genel Yönetmen tarafından GLT Bölge 
Lideri’ne, GLT Çoğul Yönetim Çevresi Koordinatörü’ne (varsa),  Genel Yönetmen 1. 
Yardımcısı ve Genel Yönetmen 2. Yardımcısı’na danışılarak belirlenir.  

GLT Yönetim Çevresi Koordinatörünün sorumlulukları aşağıdaki hususları kapsar: 

 Bölge ve kulüplerde liderliği desteklemek ve motive etmek 

 Yönetim çevresindeki eğitim ve liderlik ihtiyaçlarını değerlendirmek; GLT Çoğul 
Yönetim Çevresi Koordinatörü’ne aktarmak 

 GLT Çoğul Yönetim Çevresi Koordinatörü rehberliğinde eğitimler düzenlemek ve 
gelişme planları yapmak 

 Yönetim çevresi konferans ve konvansiyonlarında eğitimler düzenlemek ve duyurmak 

 GMT ile işbirliği içerisinde çalışarak ihtiyaçları ve eğitim imkanlarının uygunluğunu 
belirlemek 

 Lionları LCI liderlik gelişim programlarını, malzeme ve kaynaklarını kullanmak üzere 
bilgilendirmek ve desteklemek 

 Bölge Başkanı ve kulüp görevlileri eğitimlerini düzenlemek 

 Sertifikalı Rehber Lion eğitimlerini düzenlemek ve desteklemek 

 Kulüp Mükemmellik Süreci çalışmalarını düzenlemek 

 Yeni üye oryantasyonunun başarıyla uygulanmasını sağlamak 

 Çoğul Yönetim Çevresi eğitimlerini ve gelişim programlarını değerlendirmek ve Çoğul 
Yönetim Çevresi GLT koordinatörüne ve Liderlik Bölümü’ne geri bildirim sağlamak 

 Yetenekli, deneyimli ve ilgili potansiyel liderleri belirlemek ve desteklemek; nitelikli 
adayları gelişimleri için önermek ve Lions Mentoring Programı için desteklemek 

 Toplum liderlerini Lion olmaları üzere belirlemek – GMT tarafından takip edilmesi 
gerekir 

 Eğitimleri ve gelişimleri yönetim çevresi bazında  vurgulamak ve duyurmak 

 Birliğin her seviyesinde nitelikli liderlere ihtiyaç olduğunu vurgulamak ve farkındalığı 
arttırmak 

GLT hakkında detaylı bilgi için LCI websitesinin Global Leadership Team sayfasını ziyaret 
ediniz. Bizlere mail ile de ulaşabilirsiniz. 

Liderlik Geliştirmede Öncelikler 

Kulüp Yöneticilerinin Oryantasyonu 

Her Yönetim Çevresi, Kulüp Yöneticileri eğitimini uygulamalıdır. Siz, Genel Yönetmen ve 
Yönetim Çevresi Küresel Liderlik Takımının kilit üyesi olarak, bu önemli eğitimlerin 
gerçekleştirilmesini sağlamalısınız. Yönetim Çevresi içinde bulunan diğer deneyimli Lionların 
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da programa katılmaları istenebilir. Bu program için Liderlik Bölümü gerekli müfredat 
kayıtlarını ve malzemeleri sağlayacaktır. 

Kulüp Yönetici Eğitimcileri, bu eğitimin hazırlanması için, aşağıdaki önerileri izlemek 
isteyebilir: 

1. Diğer Küresel Liderlik Takımı görevlileri, bölge başkanları ve yönetim çevresi 
görevlilerine danışarak programın amaçlarının belirlenmesi ve geçmiş yıllara ait 
programların tekrardan gözden geçirilmesi de bu konuda yararlı olabilir. 

2. Kulüp görevlilerinin oryantasyonu için tarih ve yerin belirlenmesi ve tesis ile ilgili 
hazırlıkların yapılması. 

3. Programa yardımcı olacak bireylerin ve sorumluluklarının belirlenmesi. Herkesin 
kendilerinden beklenenleri tam olarak anladıklarından emin olunması. 

4. Program için bir gündem oluşturulması. Programa yardımcı olacak kişilerle programın 
paylaşılması ve tartışılması. 

5. Mevcut olan malzemelerle Liderlik Bölümü’nden gelen kulüp görevlileri eğitim 
malzemelerini birleştirerek program içeriğinin geliştirilmesi. Programı zenginleştirmek 
üzere LCI web sitesinde bulunan Liderlik Kaynak Merkezi’nin ilave malzemeler ve 
kaynaklar için incelenmesi. Oryantasyon programının başlıklarını sunacak olan 
kişilerle malzemelerin paylaşılması. 

6. Kulüp görevlilerinin eğitim toplantısına katılımının sağlanması. Yönetim Çevresi, 
Kesim ve Bölge toplantılarında programın duyurulması. Yer, konum vs. bildirerek 
Yönetim Çevresi içinde bulunan kulüplerin doğrudan bilgilendirilmesi. 

7. Program değerlendirmesinin hazırlanması, dağıtılması ve kayıt edilmesi. 

Bazı Yönetim Çevreleri birden fazla kulüp görevlileri eğitim oturumu düzenlemektedir. 
Diğerleri bu eğitimi sadece Kesim ve Bölge düzeyinde vermektedir. 

Yönetim Çevresi Görevlileri ve Komite Başkanları oryantasyonu aynı zamanda veya 
birbirinden ayrı olarak yapılabilir. Hazırlık için aynı aşamalar uygulanır. 
 

Bölge Başkanı Eğitim Programı 
Bölge Başkanı Eğitim Programı bölge başkanının farklı ve özgün çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm LCI resmi dillerinde mevcut olan program yönetim 
çevrelerine iki farklı uygulama alternatifi sunar: Seçenek A, online eğitim materyalleri sunar 
ve Seçenek B ise online dersler, bir ön-görev alma atölye çalışması ve bir eğitmen eşliğinde 
eğitimi içerecek şekilde iki aşamalı karma bir programı sunar. 

Programın üç ana bileşeni vardır: 

 Bölge Başkanığı Online Eğitimi, pozisyonun gerektirdiği sorumluluklar ve hususlara 
odaklanan, verimin yükseltilmesinde kullanılacak kaynakları irdeleyen, kişinin kendi 
başına gerçekleştirebildiği online eğitimdir. 
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 Ön Görev Alma Atölye Çalışması, mevcut ve gelecek dönem bölge başkanlarından 
bölgesinin mevcur durum bilgilerini yönetim çevresi görevlileri ve kulüp üyesi 
Lionlardan edinerek analiz etmesini bekler. 

 Bölge Başkanı Eğitimi Atölye Çalışması, 4 interaktif eğitim oturumundan 
oluşmaktadır: Bölge Başkanının Rolü, Çapraz İletişimin Kolaylaştırılması, Bir “Kulüp 
Danışmanı” olarak Hizmet Etme, Başarı için Hedef Koyma ve Eylem Planı. 

Detaylı bilgi için Yönetim Çevresi Küresel Liderlik Takımı koordinatörünüzle veya LCI 
merkezindeki Öğrenme Departmanı ile iletişime geçiniz. 
 

Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Eğitim Programı  

Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Eğitim Programı online modüllerden atölye çalışmalarından 
oluşan iki aşamalı karma bir programdır. LCI’ın tüm resmi dillerinde mevcut olan program 
yönetim çevrelerine kendi genel yönetmen ikinci yardımcılarına en çok uyan formatı kullanma 
esnekliğini sağlar.  

1. Aşama, Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Online Eğitimi online olarak Liderlik Kaynakları 
Merkezi’nde yer almaktadır. Bu bireysel çalışma modülü; yönetim çevresi takım yaklaşımı, 
görevin getirdiği sorumlulukları inceleme ve yönetim çevresi genel yönetmen takımı ile 
GLT/GMT arasında takım odaklı ilişkinin araştırılması imkanlarını sağlar. 

2. Aşama olan Genel Yönetmen 2. Yardımcısı Eğitim Atölyesi, görevin getirdiği sorumluluklar 
ve liderlik gelişmine ilişkin interaktif eğitim programı sağlar. 

Bu programın detaylı bilgisi için Yönetim Çevresi Küresel Liderlik Takımı koordinatörünüzle 
veya GLT Bölge Lideri ile veya LCI merkezindeki Öğrenme Departmanı ile iletişime geçiniz. 
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Lions Liderlik Enstitüleri  
Lions Liderlik Enstitüleri, Lionlar için interaktif platformda liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi 
imkanı sağlar. Fakülte bünyesinde GLT Bölge Liderleri tarafından önerilen ve Uluslararası 
Başkan tarafından onaylanan nitelikli ve deneyimli Lion Liderleri bulundurmaktadır.  

GLT kendi Yapısal Bölgesine en uygun enstitü tiplerini belirler. Tüm enstitü tipleri her Yapılan 
Bölge’de senelik olarak faaliyet göstermez (İleri Lions Liderlik Enstitüsü, Gelişen Lions 
Liderlik Enstitüsü, Fakülte Geliştirme Enstitüsü).Kendi Yapısal Bölge’nizde kurulan enstitüler 
için LCI web sitesinin ilgili enstitüler bölümünü inceleyiniz. 

Genel Yönetmen Takımının Lions Liderlik Enstitü programlarında çok önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Yönetim Çevrenizin içinde bulunduğu bölgede bulunan enstitülerin tanıtılması 
konusunda sizden destek istenecek ve bu eşsiz liderlik geliştirme olanağını en nitelikli 
adaylara önermeniz rica edilecektir. 

Uluslararası Lions’un Liderlik Bölümü eğitimlerin tüm yönleriyle kalitesi için gerekli olan 
müfredat, programlar ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgileri bulundurmaktadır. 
Bu bölüm, Uluslararası Yönetmenler Kurulu’nun Liderlik Komitesi ve Uluslararası Başkan ile 
eş güdümlü olarak çalışmaktadır. 

İleri Lions Liderlik Enstitüsü, Gelişen Lions Liderlik Enstitüsü, Bölgesel Liderlik Enstitüsü, 
Fakülte Geliştirme Enstitüsü ve Fakülte Geliştirme Mükemmellik Serileri için bazı bilgiler 
aşağıda bulunmaktadır ve aynı zamanda birliğin internet sayfasından ulaşılabilir 
(www.lionsclubs.org). 
 

Gelişen Lions Liderlik Enstitüsü (Emerging Lions Leadership Institute) 

Gelişen Lions Liderlik Enstitüsü; Lionların kulüplerinde Başkanlık görevi dahil olmak üzere 
liderlik görevlerini üstlenebilmeleri için liderlik yeteneklerini geliştirmelerini hedefler. Tarihler 
ve eğitim yeri birliğin web sitesi üzerinde yayınlanmaktadır 
(http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/leadership-development/development-
programs/emerging-leadership/index.php) 

Katılımcının Nitelikleri: Gelişen Lions Liderlik Enstitüsü 

1. Adayların iyi durumda birer Lion olmaları, daha önceden bir kulüp komitesinde 
başarıyla hizmet etmiş olması ve henüz kulüp başkanlığı yapmamış olması 
gerekmektedir. Ayrıca kurucu başkanlar bu enstitüye seçilebilirler. 

2. Adayların 3 gün sürecek, toplu yemek aktivitelerini de içeren enstitüye katılımı 
gerekmektedir. 

3. Bu enstitünün mezunlarından kulüp mertebesinde liderlik sorumluluklarını izlemeleri 
beklenmektedir. 
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Enstitünün Ücreti 

Uluslararası Lions Kulüpleri, enstitü günlerinde her katılımcının yemek ve konaklama 
masraflarını karşılamaktadır. Ayrıca, enstitüye katılım onayının ardından, geri ödemesiz 95 
USD lık katılım bedeli giderleri dengelemek üzere talep edilecektir. Katılımcılar enstitüye 
geliş ve gidiş için yapılacak ulaşım masrafları ve bağlantılı transferlerin masraflarını 
ödemekle yükümlüdürler. Bütün katılımcılar belirlenen enstitü birimlerinde konaklamalı ve 
enstitünün tüm toplantı ve yemeklerine katılmalıdır.  

Seçme Süreci 

Birliğe yapılan çok fazla sayıda başvuru olması nedeniyle enstitüye kabul edilmenin garantisi 
yoktur. Her bir enstitü için daha fazla sayıda Yönetim Çevrelerinden katılım olması adına 
büyük çaba sarf edilmektedir. Bunun sonucu ve kapasite sınırlaması nedeniyle önerilen tüm 
adaylar kabul edilmeyebilir. Genel Yönetmen olarak Yönetim çevrenize yapılan başvurularda 
öncelik sırasını sizin belirlemeniz istenebilir. Başvurular incelendikten sonra, Liderlik Bölümü 
sonuçları adaylara bildirecektir. 

Liderlik Bölümü, katılan kişi sayısının yetersiz olması sebebiyle herhangi bir enstitünün veya 
eğitim verilecek dili iptal etme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Prosedürü 

Seçilmiş olan adaylar iki sayfalık başvuruyu doldurmalı ve değerlendirme için 
göndermelidirler. Son başvuru tarihinden önce yapılan tüm başvurular sadece tüm formlar 
tamamlandıktan ve Liderlik Bölümü’ne ulaştan sonra incelenir. Başvuru formları enstitünün 
başlangıcından 4 ay önce hazır olur. Doldurulmuş olarak geri gönderilmesi enstitünün 
başlama tarihinden 2½ ay önce olmalıdır. Lütfen son gönderim tarihi ile birlikte özel 
başvurular için ve bölgenizde bulunan enstitülerle ilgili mevcut takvimi incelemek üzere 
Birliğin İnternet adresini ziyaret ediniz. 

Başvuru için, adaylar aşağıda belirtilen belgeleri gerekli tüm imzaları tamamlayarak 
hazırlanmalı ve Enstitüler ve Seminerler Departmanı’na son sunum tarihinden önce 
iletilmedir.  

A. Doldurulmuş başvuru formu. 

B. Kulüp Başkanı, enstitü programının gerçekleşeceği dönemde hizmet edecek olan Genel 
Yönetmen ve GLT yönetim çevresi koordinatörü tarafından imzalanmış olan Adaylık 
Formu. 

Gelişen Lions Liderlik Enstitü programları hakkında detaylı bilgi almak için başvurunuz: 

Lions Clubs International  
Leadership Division  
Institutes & Seminars Department  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
Fax: 630-706-9010  
E-mail: institutes@lionsclubs.org  
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İleri Lions Liderlik Enstitüsü (Advanced Lions Leadership Institute) 
İleri Lions Liderlik Enstitüsü (daha önceki adıyla Senior Lions Liderlik Enstitüsü) Lion 
Liderlerin; Bölge,Kesim veya Yönetim Çevresi düzeylerinde liderlik sorumluluklarını 
geliştirmek üzerine odaklanır. Bu enstitüler tüm bölgelerde her yıl sunulmaktadır. Tam tarih 
ve konum her yıl duyurulmakta ve Birliğin web sayfasında yayınlanmaktadır. 

Katılımcının Nitelikleri: İleri Lions Liderlik Enstitüsü 

1. Adayların başarıyla kulüp başkanı olarak hizmet etmiş olmaları; ancak henüz Genel 
Yönetmen 1. yardıcısı pozisyonuna ulaşmamış olmaları gerekmektedir. Adayların hali 
hazırda bir görevlerinin bulunması gerekmemektedir. Kulüp Başkanı olarak hzmet 
etmekte olan adayların katılımı enstitütü kapasitesinin müsaitliğine göre 
değerlendirilecektir. 

2. Adayların 3 gün sürecek, toplu yemek aktivitelerini de içeren enstitüye katılımı 
gerekmektedir. 

3. Bu enstitünün mezunlarından bölge, kesim ve yönetim çevresi mertebesinde liderlik 
sorumluluklarını izlemeleri beklenmektedir. 

Enstitünün Ücreti 

Uluslararası Lions Kulüpleri, enstitü günlerinde her katılımcının yemek ve konaklama 
masraflarını karşılamaktadır. Ayrıca, enstitüye katılım onayının ardından, geri ödemesiz 95 
USD lık katılım bedeli giderleri dengelemek üzere talep edilecektir. Katılımcılar enstitüye 
geliş ve gidiş için yapılacak ulaşım masrafları ve bağlantılı transferlerin masraflarını 
ödemekle yükümlüdürler. Bütün katılımcılar belirlenen enstitü birimlerinde konaklamalı ve 
enstitünün tüm toplantı ve yemeklerine katılmalıdır.  

Seçme Süreci 

Birliğe yapılan çok fazla sayıda başvuru olması nedeniyle enstitüye kabul edilmenin garantisi 
yoktur. Her bir enstitü için daha fazla sayıda Yönetim Çevrelerinden katılım olması adına 
büyük çaba sarf edilmektedir. Bunun sonucu ve kapasite sınırlaması nedeniyle önerilen tüm 
adaylar kabul edilmeyebilir. Genel Yönetmen olarak Yönetim çevrenize yapılan başvurularda 
öncelik sırasını sizin belirlemeniz istenebilir. Başvurular incelendikten sonra, Liderlik Bölümü 
sonuçları adaylara bildirecektir. 

Liderlik Bölümü, katılan kişi sayısının yetersiz olması sebebiyle herhangi bir enstitünün veya 
eğitim verilecek dili iptal etme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Prosedürü 

Seçilmiş olan adaylar iki sayfalık başvuruyu doldurmalı ve değerlendirme için 
göndermelidirler. Son başvuru tarihinden önce yapılan tüm başvurular sadece tüm formlar 
tamamlandıktan ve Liderlik Bölümü’ne ulaştan sonra incelenir. Başvuru formları enstitünün 
başlangıcından 4 ay önce hazır olur. Doldurulmuş olarak geri gönderilmesi enstitünün 
başlama tarihinden 2½ ay önce olmalıdır. Lütfen son gönderim tarihi ile birlikte özel 
başvurular için ve bölgenizde bulunan enstitülerle ilgili mevcut takvimi incelemek üzere 
Birliğin İnternet adresini ziyaret ediniz. 



X-8 
 

Başvuru için, adaylar aşağıda belirtilen belgeleri gerekli tüm imzaları tamamlayarak 
hazırlanmalı ve Enstitüler ve Seminerler Departmanı’na son sunum tarihinden önce 
iletilmedir.  

Başvurular ULKB’ye gönderilmeden önce Genel Yönetmen, Genel Yönetmen 1. Yardımcısı, 
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı, Bölge Başkanı, Yönetim Çevresi GLT Koordinarü tarafından 
kontrol edilmelidir. 

A. Doldurulmuş başvuru formu. 

B. Enstitü programının gerçekleşeceği dönemde hizmet edecek olan Genel Yönetmen ve 
GLT yönetim çevresi koordinatörü tarafından imzalanmış olan Adaylık Formu. 

İleri Lions Liderlik Enstitü programları hakkında detaylı bilgi almak için başvurunuz: 

Lions Clubs International  
Leadership Division  
Institutes & Seminars Department  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
Fax: 630-706-9010  
E-mail: institutes@lionsclubs.org  
 

Fakülte Geliştirme Enstitüsü (Faculty Development Institute) 

Fakülte Geliştirme Enstitüsü, nitelikli Lions fakültesinin geliştirilmesini ve genişletilmesini 
amaçlamaktadır. Müfredat programı yalnızca temsil becerileri üzerinde yoğunlaşmadığı gibi 
eğitimlerin kalitesini ve Uluslararası Lions Kulüpleri liderlik geliştirme programlarının 
vermliliğini etkileyen nitelikler ve konseptleri de kapsar. Bu dört günlük eğitime katılanlar 
Lionların Fakülte Geliştirme Enstitü’sünden mezun sayılmaları için 6 ay içerisinde bir eğitim 
gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Eğitimciler; eğitimci niteliklerine sahip ve deneyimli 
Lionlardır. Kesin program ve yerler her yıl duyurulmakta ve Birliğin internet sitesinde 
yayınlanmaktadır.  

Genel Yönetmenler ve Yönetim Çevresi GLT koordinatörleri kendi bölgelerindeki Fakülte 
Geliştirme Enstitüsü mezunları hakkında her yıl bildirilirler. Sizler mezunları Yönetim 
Çevrenizde gerçekleştireceğiniz eğitim programları ve atölye çalışmalarında eğitmen olarak 
değerlendirebilirsiniz. 

Katılımcının Nitelikleri: Fakülte Geliştirme Enstitüsü 

Adaylar, fakülte olarak Lions eğitim aktivitelerinde görev yapan, bazı deneyimleri olan ve bu 
kurumsal beceri geliştirme kursundan yararlanacak Lion’lardır (Bu enstitü için Lions 
fakültesinde deneyimli veya profesyonel eğitimciler bu fakülte için önerilmemektedir; ancak 
başvurmaları halinde değerlendirileceklerdir). Adaylar, becerilerini daha fazla geliştirmek için 
yoğun ilgiyle eğitim seminerlerinde temel eğitmen becerilerini göstermelidir. Katılım 
niteliklerini sağlayan Genel Yönetmenlerin fakülteye katılımı kontenjanın uygun olması 
halinde değerlendirilecektir.   
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Enstitünün Ücreti 

Uluslararası Lions Kulüpleri, enstitü günlerinde her katılımcının yemek ve konaklama 
masraflarını karşılamaktadır. Ayrıca, enstitüye katılım onayının ardından, geri ödemesiz 95 
USD lık katılım bedeli giderleri dengelemek üzere talep edilecektir. Katılımcılar enstitüye 
geliş ve gidiş için yapılacak ulaşım masrafları ve bağlantılı transferlerin masraflarını 
ödemekle yükümlüdürler. Bütün katılımcılar belirlenen enstitü birimlerinde konaklamalı ve 
enstitünün tüm toplantı ve yemeklerine katılmalıdır.  

Seçme Süreci  

Birliğe yapılan çok fazla sayıda başvuru olması nedeniyle enstitüye kabul edilmenin garantisi 
yoktur. Her bir enstitü için daha fazla sayıda Yönetim Çevrelerinden katılım olması adına 
büyük çaba sarf edilmektedir. Bunun sonucu ve kapasite sınırlaması nedeniyle önerilen tüm 
adaylar kabul edilmeyebilir. Genel Yönetmen olarak Yönetim çevrenize yapılan başvurularda 
öncelik sırasını sizin belirlemeniz istenebilir. Başvurular incelendikten sonra Liderlik Bölümü 
sonuçları adaylara bildirecektir. 

Liderlik Bölümü, katılan kişi sayısının yetersiz olması sebebiyle herhangi bir enstitünün veya 
eğitim verilecek dili iptal etme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Prosedürü 

Seçilmiş olan adaylar iki sayfalık başvuruyu doldurmalı ve değerlendirme için 
göndermelidirler. Son başvuru tarihinden önce yapılan tüm başvurular sadece tüm formlar 
tamamlandıktan ve Liderlik Bölümü’ne ulaştan sonra incelenir. Başvuru formları enstitünün 
başlangıcından 4 ay önce hazır olur. Doldurulmuş olarak geri gönderilmesi enstitünün 
başlama tarihinden 2½ ay önce olmalıdır. Lütfen son gönderim tarihi ile birlikte özel 
başvurular için ve bölgenizde bulunan enstitülerle ilgili mevcut takvimi incelemek üzere 
Birliğin İnternet adresini ziyaret ediniz. 

Başvuru için, adaylar aşağıda belirtilen belgeleri gerekli tüm imzaları tamamlayarak 
hazırlanmalı ve Enstitüler ve Seminerler Departmanı’na son sunum tarihinden önce 
iletilmedir.  

Başvurular ULKB’ye gönderilmeden önce Genel Yönetmen, Genel Yönetmen 1. Yardımcısı, 
Genel Yönetmen 2. Yardımcısı, Bölge Başkanı, Yönetim Çevresi GLT Koordinaründen 
oluşan yönetim çevresi liderlik takımı tarafından kontrol edilmelidir. 

A. Doldurulmuş başvuru formu. 

B. Enstitü programının gerçekleşeceği dönemde hizmet edecek olan Genel Yönetmen, 
Konsey Başkanı ve çoğul yönetim çevresi GLT koordinatörü tarafından imzalanmış olan 
Adaylık Formu. Yönetim çevresinden başvuranlar kendi yönetim çevresi Genel 
Yönetmeni ve GLT bölge liderinin imzasını almalıdır. 
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Enstitü programları hakkında detaylı bilgi almak için başvurunuz: 

Lions Clubs International  
Leadership Division  
Institutes & Seminars Department  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
Fax: 630-706-9010  
E-mail: institutes@lionsclubs.org  
 

Fakülte Geliştirme Mükemmellik Serileri  
(Faculty Development Excellence Series) 

Fakülte Geliştirme Mükemmellik Serileri; Fakülte Geliştirme Enstitüsü mezunlarının sürekli 
gelişimini ve canlanmasını desteklemek üzere tasarlanmış web tabanlı bir programdır. 
Programın formatı 4 webinar oturumundan oluşmaktadır: İki hafta aralıklı iki tarihte 75’er 
dakikalık ardışık online oturumlar şeklinde düzenlenmektedir. Başlıca başlıklar: eğitimlerin 
başarıları, zorluklar ve kaynaklara ilişkin tartışmalar; sunum, eğitimci niteliklerinin 
geliştirilmesine ilişkin metodlar; ve webinarlar. Bu programın eğitmeni eğitmen nitelikleri 
yüksek ve Fakülte Geliştirme Enstitüsü deneyimli eğitmenlerinden Lionlardır. 

Katılımcının Nitelikleri: Fakülte Geliştirme Mükemmellik Serileri 

LCI tarafından sponsorluğu yapılan Fakülte Geliştirme Enstitüsü’nü başarıyla tamamlayanlar 
aday olmaktadır. İngilizce biliyor olmalı ve belirlenen iki tarihteki 4 online oturuma katılım 
sağlamalıdırlar. Programdan mezun olabilmek için dört webinar oturumunun tamamına 
katılma ve ön görevlendirmeyi tamamlamış olma şartı aranmaktadır. 

Katılım başvuru koşullarını sağlayan ve bu eğitmen niteliklerini geliştirme derslerinden 
faydalanabilecek (Bu enstitü için Lions fakültesinde deneyimli veya profesyonel eğitimciler bu 
fakülte için önerilmemektedir; ancak başvurmaları halinde değerlendirileceklerdir)  en fazla 
25 Lion ile kısıtlanmıştır.  

Bu program canlı ve web tabanlı olduğundan katılımcıların yüksek hızlı internet bağlantısına 
sahip bir bilgisayara erişimine ve mikrofona ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Programın Ücreti 

Bu programa katılımın herhangi bir ücreti bulunmamaktadır.  

 

Seçme Süreci 

Birliğe yapılan çok fazla sayıda başvuru olması nedeniyle enstitüye kabul edilmenin garantisi 
yoktur. Her bir enstitü için daha fazla sayıda Yönetim Çevrelerinden katılım olması adına 
büyük çaba sarf edilmektedir. Bunun sonucu ve kapasite sınırlaması (25 katılımcı) nedeniyle 
önerilen tüm adaylar kabul edilmeyebilir. Başvurular incelendikten sonra, sonuçlar adaylara 
bildirilecektir. 
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Liderlik Bölümü, katılan kişi sayısının yetersiz olması sebebiyle herhangi bir enstitünün veya 
eğitim verilecek dili iptal etme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Prosedürü 

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar bazı dokümanları hazırlamalı ve incelenmesi üzere 
sunmalıdır. Başvurular, Liderlik Bölümü tarafından; son başvuru tarihinden önce alındığında 
ve tüm formların tamamlanması halinde incelenir. Başvurular programın başlangıcından dört 
ay önce açılır ve 2 ay öncesine kadar devam eder. 

Adaylar başvuru dokümanlarını tüm imzalarını içerecek şekilde hazırlamalı ve son başvuru 
tarihinde önce Enstitüler ve Seminerler Departmanına sunmalıdırlar.  

A. Doldurulmuş başvuru formu. 

B. Programının gerçekleşeceği dönemde hizmet edecek olan Genel Yönetmen, Konsey 
Başkanı ve çoğul yönetim çevresi GLT çoğul yönetim çevresi koordinatörü tarafından 
imzalanmış olan Adaylık Formu. Yönetim çevresinden başvuranlar kendi yönetim çevresi 
Genel Yönetmeni ve GLT bölge liderinin imzasını almalıdır. 

Program hakkında detaylı bilgi almak için başvurunuz: 

Lions Clubs International  
Leadership Division  
Institutes & Seminars Department  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
Fax: 630-706-9010  
E-mail: institutes@lionsclubs.org  
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Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü (Regional Lions Leadership Institute) 

Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü programı, Çoğul Yönetim Çevreleri ve Yönetim Çevrelerinin 
liderlik eğitimini destekleyecek finansman başvurusunda bulunmasına olanak sağlayan bir 
bağış programıdır. Liderlik Bölümü’nde, Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsünün kalitesini 
maksimuma çıkarmak üzere tanımlı prensipleri bulunmaktadır. 

Toplam enstitü bedelinin %50’sini geçmeyecek ve Bölgesel Liderlik Lions Enstitüsü’ne ilk kez 
veya ikinci kez katılan çoğul yönetim çevresi ve yönetim çevreleri adına maksimum 10.000 
Amerikan Dolarını geçmeyecek şekilde; her onaylı eğitim semineri için her katılımcı başına 
maksimum 143 Amerikan Doları tutarındaki bir miktara izin verilir. Toplam enstitü bedelinin 
%50’sini geçmeyecek şekilde Bölgesel Liderlik Lions Enstitüsü’ne daha önce iki veya daha 
fazla sayıda katılım sağlayanlar için 7.500 Amerikan Doları tutarındaki bir miktara izin verilir. 

Her yıl Şubat ayının ilk haftasında çoğul yönetim çevreleri ve yönetim çevrelerine fon 
prosedürleri ve başvuru koşullarını içeren bir e-mail gönderilir. Bu prosedürlerde; Bölgesel 
Lions Liderlik Enstitüsü programı, planlama kuralları, örnek bir takvim ve geri ödeme İstek 
Özet Formundan oluşan bilgiler bulunur. 

Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü Finansman İsteği başvuruları, önceki mali yılın en geç 30 
Nisan’ına kadar Uluslararası Lions Kulüpleri Liderlik Bölümüne gönderilmelidir. Bu tarihten 
sonra yapılan başvurular, başvuru tarihine bağlı olarak, fonun sağlanabilirliği dikkate alınarak 
değerlendirilecektir. Enstitü hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret ediniz.  
 

GLT Yönetim Çevresi Fon Desteği  
Liderlik Bölümü; kulüplerin gelişiminde ve desteklenmesinde kritik önemi bulunan Bölge 
Başkanlarının eğitimini desteklemek üzere bir bütçe ayırmaktadır. Makul harcamalar her yıl 
her bir yönetim çevresi için ayrılan 500 USD limitli bütçeden karşılanacaktır. Fon için Genel 
Yönetmen onayını alarak GLT koordinatörünün başvuru yapması gerekmektedir. Fon, 
eğitimlerden önce LCI tarafından onaylanmış olmalıdır. Başvuruda bulunmak için ilgili 
formların doldurulması ve GLT koordinatörü tarafından eğitimlerden önce sunulması 
gerekmektedir. Detaylı bilgi ve eğitim programlarının uygunluğu için birliğin web sitesini 
ziyaret ediniz. 
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Çoğul Yönetim Çevresi Eğitim Desteği 
Liderlik Bölümü; Çoğul Yönetim Çevresi düzeyinde yapılacak eğitimlere bir bütçe 
ayırmaktadır. Bu program bir dönem içerisinde Genel Yönetmen 1. Yardımcıları ve Genel 
Yönetmen 2. Yardımcılarının eğitimleri için iki adet geri ödemeli fon kullanılması imkanı 
sağlamaktadır. Çoğul Yönetim Çevreleri Genel Yönetmen 1. Yardımcıları için katılım başına 
100 USD, Genel Yönetmen 2.Yardımcıları için katılım başına 75 USD sağlayan bu fon için 
başvurmalı ve ön-onay almalıdırlar. Program detayları için web sitesini inceleyiniz. 

Çoğul yönetim Çevreleri bu seminerleri Genel Yönetmen 1.Yardımcılarının ve seçilmiş genel 
yönetmenlerin onları gelecekte bekleyen sorumluluklara hazırlıklı olması için düzenler. 
Liderlik Bölümü, Uluslararası Konvansiyonla bağlantılı olarak Genel Yönetmen Birinci 
Yardımcısı ve Seçilmiş Genel Yönetmen Seminerine ait müfredat ve eğitim eğitim 
malzemelerini Çoğul Yönetim Çevresine sunmaktadır. 
 

Seçilmiş Genel Yönetmenler Semineri 
Her yıl, dünyanın her tarafından gelen seçilmiş Genel Yönetmenler Uluslararası 
Konvansiyondan hemen önce düzenlenen Seçilmiş Genel Yönetmenler toplantısına 
katılmaktadırlar. Bu seminerde seçilmiş Genel Yönetmenler Birlik tarafından düzenlenen 
interaktif liderlik eğitiminden geçmektedirler. Bu seminerde; liderlere gelecek dönem 
uluslararası başkanın hedefleri ve öncelikleri ile birlikte görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmek üzere öğrenmeye teşvik eder. 

Bu seminer programı dünyanın dört bir yanından gelen deneyimli liderleri bulundurur. 
Oturumlar birliğin resmi dillerinden birinde düzenlenir ve gerekli olması halinde simultane 
çeviri sağlanır. Liderlik Bölümü müfredat ve ilgili malzemeleri temin eder. 

Bu eğitim programı hakkında detaylı bilgilere web sitesi üzerinden ulaşılabilir. 

 

Diğer Liderlik Seminerleri 

Küresel Liderlik Takımı, Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilerek Lions 
Kulüpleri Birliği’nin önceliklerini desteklemek üzere ilave liderlik seminerleri düzenler. 

Eğitim programları bölgelerin kendi nitelikleri itibariyle ihtiyaç duydukları konularda veya 
üyelik, liderlik geliştirme gibi belli hedefler hakkında düzenlenebilir. 

Bu interaktif seminerler sayesinde Lionlar misyonlarını anlama, deneyim ve bilgilerini diğer 
Lionlarla paylaşma imkanı kazanırlar. Katılımcılar eğitimlerde kullanacakları malzeme ve 
kaynakları Yönetim Çevrelerinden temin edebilirler. 
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Liderlik Kaynak (Resource) Merkezi 
Liderlik Kaynak (Resource) Merkezine birliğin Web sitesinden ulaşabilir. Web sitesi sade, 
kullanıcı dostu ve değerli liderlik geliştirme malzemelerine kolay erişim imkanı sağlayan bir 
tasarıma sahiptir. Liderlik geliştirme bilgileri 5 kategoride mevcuttur: 

Küresel Liderlik Takımı 

Küresel Liderlik Takımının uluslararası, çoğul yönetim çevresi ve yönetim çevresi 
organizasyonu bilgisi bulunmaktadır.  

Lions Öğrenme Merkezi (Lions learning center) 

Lions Öğrenme Merkezi, Uluslararası Lions’un İnternet sitesinden (www.lionsclubs.org) 
ulaşabileceğiniz bir elektronik öğrenim programıdır. Elektronik ortamda öğrenme 
Lion’lara online öğrenimin temel yararlarını sunmaktadır: Yaygın, 24 saat erişilebilir, 
kendi inisiyatifinde, kendi kendini yönlendirmeyle öğrenimdir.  

Kullanıcılar, Lions üye numarası ile kayıt olurlar ve böylece eğitimleri tamamlayan her 
bir Lion için bu bilgiler kaydedilir. 

Lions Öğrenim Merkezi tüm Lionlara, Lions temel bilgisini ve liderlik yeteneklerini 
geliştirme olanaklarını sunmaktadır. Kursun içeriği; oryantasyon desteği gereken yeni 
lion üyenin ihtiyaçlarını karşılamak (Lions Liderliğine Giriş) ve Birlik hakkında Lionların 
aradığı bilgilere kolayca ulaşabilmesi için tasarlanmıştır. Bilgiler interaktif bilgilendirme 
formatında sunulmaktadır. Lions Öğrenme Merkezi’nde sunulan dersler aynı zamanda 
Leolar için de mevcuttur. 

Eğitim Malzemeleri / Kaynaklar  

Eğitmenin rehberleri, katılımcının malzemeleri, Kulüp Görevlileri, Bölge Başkanları ve 
diğer görevlilerin eğitimleri için destekleyici slayt ve broşürleri içeren çeşitli eğitim 
müfredat paketleri. 

Üye eğitim modülleri gibi sunumlar yüklenebilir formattadır. Hedefe Ulaşma, Takım 
Görevleri, Yeni Kulüplerin Gelişimi gibi konularda sunumlar ve konuşmacı notları 
mevcuttur. 

Geliştirme Programları  

Birliğin liderlik geliştirme programları; Lions Liderlik Enstitüleri, Fakülte Geliştirme 
Enstitüleri, liderlik webinar programları, Seçilmiş Genel Yönetmen Seminerleri ve 
Bölgesel Liderlik Geliştirme destek programlarına ilişkin bilgileri içermektedir. 

Liderlik İletişimi 

Liderlik İletişimi; Lionların liderlik rollerinin başarısının geliştirilmesini hedeflemektedir. 
Bu bölüm, çeyrek dönemlerde yayınlanan e-gazete, sesli kayıtlar ve Lionlar tarafından 
paylaşılan başarılı liderlik hikayelerini içermektedir. 

Liderlik Geliştirme Merkezi; yerel eğitim programları düzenleyen ve geliştiren Genel 
Yönetmen Takımı ve GLT koordinatörlerini desteklemeye hazırdır. Tüm malzemelere kolayca 
ulaşılabilir ve bölgenin ihtiyaçlarına göre değiştirilerek kullanılabilir.  


