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GENEL YÖNETMENLER KONSEYİ 

Genel Yönetmenler Konseyi, çoğul yönetim çevresinin yönetim organıdır ve aşağıda da 
tanımlandığı gibi, çoğul yönetim çevresine yönetsel destek sağlar ve Uluslararası Birliğin ve 
Yönetim Kurulu’nun kararlarına tabidir.  

ULUSLARARASI BİRLİK TÜZÜK ve YÖNETMELİĞİ 

Uluslararası Birlik ve Yönetmeliği, Bölüm 8 – Yönetim Çevresi Organizasyonu’nda Genel 
Yönetmenler Konseyi şu şekilde tanımlanır: 

GENEL YÖNETMENLER KONSEYİ 
Yönetim çevrelerinin Genel Yönetmenleri, her Çoğul Yönetim Çevresinde, Genel 
Yönetmenler Konseyi’ni oluşturur. Genel Yönetmenler Konseyi’nde, Konsey Başkanı olarak, 
görevdeki ya da Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerinden bir tanesi görev alır. Çoğul 
Yönetim Çevresi tüzüğüne bağlı olarak, görevdeki genel yönetmenlerin sayısının yarısını 
aşmayacak şekilde, konsey başkanı da dahil olmak üzere, bir ya da daha fazlası geçen 
dönem genel yönetmenlerinden olacak şekilde geçmiş dönem genel yönetmenleri de konsey 
üyesi olabilirler. Konsey kararı gerektiren oylamalarda, Konsey Başkanı dahil her üyenin 1 
(bir) oy hakkı vardır. Genel Yönetmenler Konseyi’nde, görevdeki ya da geçmiş dönem 
uluslararası başkanları, uluslararası başkan yardımcıları ve görevdeki ya da geçmiş dönem 
uluslararası direktörler oy hakkı olmaksızın, danışman olarak yer alabilirler. Çoğul yönetim 
çevresi yönetmeliklerine göre, seçilmiş ya da atanmış konsey başkanı, göreve geldiğinde 
geçmiş dönem ya da görevdeki genel yönetmen olabilir. Konsey başkanlığı bir yıllık bir 
görevdir ve aynı kişi tarafından tekrar yapılamaz. 

ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ GENEL YÖNETMENLER 
KONSEYİ YETKİLERİ 
Uluslararası Birliğin yönetmeliklerine ve Uluslararası Yönetim Kurulu’nun kararlarına göre, 
her bir Genel Yönetmenler Konseyi, sorumlu olduğu çoğul yönetim çevresi için; çoğul 
yönetim çevresi etkinliklerinin organizasyonundan, bu etkinlikler için görevlilerin 
belirlenmesinden, gerekli toplantıların yapılmasından, fonların yönetilmesinden, gerekli 
başvuruların yapılmasından ve yönetsel kararların uygulanmasından sorumludur.  

Madde VI’da Genel Yönetmenler Konseyi Sorumlulukları şöyle tanımlanmıştır: 

Standart Çoğul Yönetim Çevresi Tüzüğü: 

a) Genel Yönetmenler Konseyi’nin tüm görevlileri ve kurulları ile çoğul yönetim çevresi
ve çoğul yönetim çevresi konvansiyonu ile ilgili tüm komiteleri belirler ve kontrol eder.
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b) Çoğul yönetim çevresine ait merkezleri, işleri ve fonları yönetir ve kontrol eder. 

c) Çoğul yönetim çevresinin konvansiyonu ve diğer tüm toplantılarının tüm aşamalarında 
karar verme, kontrol ve yönlendirme yetkilerine sahiptir. 

d) Genel Yönetmenler Konseyi, Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından onay almak ve 
kurul kararları çerçevesinde kalmak şartıyla, çoğul yönetim çevresi dahilideki 
herhangi bir yönetim çevresi, Lions kulübü ya da herhangi bir Lion’dan kayanklı 
bölgesel bir şikayet ortaya çıktığında, detayları öğrenme ve süreci yönetme ile ilgili 
özgün kararlar alma yetkisine sahiptir. Bu kapsamda Genel Yönetmenler Konseyi 
tarafından alınmış tüm uygulama kararları Uluslararası Yönetim Kurulu’nun görüşüne 
ve kararına tabidir. 

e) Çoğul yönetim çevresi, çoğul yönetim çevresi komiteleri ve konvansiyonu ile ilgili tüm 
bütçesel konularda kontrol eder ve karar verir. Hizmet dönemine ait, denk olmayan 
bütçe ya da hesaplardaki açığa sebep olacak durumlarda karar ya da onay verme 
zorunluluğu yoktur.  

Genel Yönetmenler Konseyi’nin diğer sorumlulukları Madde III’te şöyle tanımlanmıştır: 

Genel Yönetmenler Konseyi; 

a) Çoğul yönetim çevresi konvansiyonunun yönetsel giderlerine ait tüm sözleşmeleri 
yapma ve harcamaları onaylama, 

b) Yönetim çevresi ödenekleri için hesap belirleme, 

c) Konsey sekreteri/saymanı için ödeme yetkisi miktarını belirleme, 

d) Konsey sekreteri ya da saymanından yarıyıllık ya da daha sık finansal raporlar alma 
ve dönem sonunda denetlenmesini sağlama. 

 

KONSEY GÖREVLİLERİ 
Konsey görevlileri, genellikle konsey Başkanı, Konsey Başkan Yardımcısı, Sekreter ve 
Sayman ile Genel Yönetmenler Konseyinin ihtiyaç görmesi halinde belirlenen diğer 
görevlilerden ibarettir. Genelde bu görevliler, genel yönetmenler konseyi tarafından bir 
yıllığına seçilirler. Ancak, bazı durumlarda konsey başkanı, çoğul yönetim çevresi 
konvansiyonunda delegeler tarafından seçilir.  

Uluslararası Birlik, Konsey Başkanı’nın görevden alınması için bir yöntem de sunmaktadır. 
Genel Yönetmenler Konseyi’nin zaruriyet görmesi ve istekte bulunması halinde, Konsey 
Başkanı’nın görevden alınması gündemli Konsey Özel Toplantısı için çağrı yapılabilir. 
Konsey Başkanı’nın seçilmiş ya da atanmış olmasına bakılmaksızın, Genel Yönetmenler 
Konseyi’nin 2/3 oy çokluğu kararıyla Konsey Başkanı görevinden alınabilir. 
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ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ KONSEY BAŞKANI 
Konsey başkanının, görevdeki ya da geçmiş dönem genel yönetmenlerinden seçilmiş olması 
gereklidir.  

Uluslararası Birliğin, Standart Çoğul Yönetim Çevresi Yönetmeliği Madde III’te şöyle 
tanımlanmaktadır: 

Çoğul yönetim çevresi konsey başkanı, çoğul yönetim çevresinin yönetsel kolaylaştırıcısı 
olmalıdır. Tüm uygulamalar, Genel Yönetmenler Konseyi’nin yetki, yönetim ve 
yönlendirmesine tabidir. 

Konsey Başkanı, Genel Yönetmenler Konseyi ile işbirliği içerisinde; 

a. Birliğin amaçları doğrultusunda çalışır, 

b. Uluslararası ve çoğul yönetim çevresi politikaları, programları ve etkinliklerinin 
duyurulmasını sağlar, 

c. Genel Yönetmenler Konseyi tarafından belirlenmiş hedeflerin ve uzun vadeli planların 
gerçekleşmesini ve dokümante edilmesini sağlar, 

d. Konsey toplantıları sırasında toplantıları yönetir ve konuları tartışma ortamı yaratır, 

e. Çoğul yönetim çevresi konvansiyonuna ilişkin çalışmaları idare eder, 

f. Genel yönetmenler arasında birliği ve uyumu oluşturmak ve korumak için Uluslararası 
Yönetim Kurulu ya da Genel Yönetmenler Konseyi tarafından başlatılan çalışmaları 
destekler, 

g. Çoğul yönetim çevresi tarafından talep edilen raporları gönderir ve diğer süreli işleri 
yerine getirir, 

h. Genel yönetmenler konseyi tarafından belirlenmiş diğer yönetsel çalışmaları da yerine 
getirir, 

i. Döneminin sonunda, çoğul yönetim çevresi hesapları, ödenekleri ve dönemindeki 
başarılı çalışmaları içeren bir sunum yapar. 

 

ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ SEKRETERİ – SAYMANI  
Genel Yönetmenler Konseyi’nin kontrolü ve yönetimi altında, konsey sekreter ve saymanı; 

a) Genel Yönetmenler Konseyi toplantılarının detaylı kayıtlarını tutar ve en geç 10 (on) gün 
içerisinde birer kopyasını Genel Yönetmenler Konseyi üyelerine ve Uluslararası Lions 
Kulüpleri Birliği ofisine yollar, 

b)  Uluslararası Birlik tarafından talep edilen işlerin yapılmasına, raporların gönderilmesine 
ve Genel Yönetmenler Konseyi tarafından kendilerine zaman zaman verilebilecek diğer 
çalışmaların gerçekleştirilmesine destek verir, 

c) Yönetim çevrelerinin sekreter-saymanı tarafından yapılan tüm ödemeler için belge 
vermek, harcamalar için belge almak, Genel Yönetmenler Konseyi tarafından belirlenmiş 
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hesaba yatırmak ya da Genel Yönetmenler Konseyi bilgisi dahilinde harcama yapmak 
sorumlulukları arasındadır. 

d) Tüm hesapları hassas bir şekilde tutar, Genel Yönetmenler Konseyi ve çoğul yönetim 
çevresi toplantılarının kayıtlarını oluşturur ve saklar ve bu kayıtları Genel Yönetmenler 
Konseyi’nin herhangi bir üyesi ya da çoğul yönetim çevresi sınırları içerisindeki herhangi 
bir kulübün uygun bir zaman ve gerekçeyle talep etmesi halinde incelemelerine sunar. 

e) Hesaplar ve diğer çalışmalar konusunda, şüphe oluşturmayacak şekilde, güvenilir 
çalışmalar yapar. 

f) Hizmet süresinin sonunda, hesaplar, ödemeler ve kayıtlar ile ilgili dönemlere göre 
hazırlanmış bir rapor sunar. 

g) Konsey sekreteri ve saymanlığının ayrı görevler olarak belirlenmiş olması durumunda, 
yukarıdaki görevler, görevin tanımına uygun olarak ilgili görevli tarafından yerine getirilir. 

Komite atamaları, çoğul yönetim çevresi konvansiyon prosedürleri, çoğul yönetim çevresinde 
karşılaşılabilecek sorunları çözme konusunda açıklamalar ve destek kararları gibi 
konulardaki detaylı bilgiler Uluslararası Birliğin, Standart Form Çoğul Yönetim Çevresi 
Kuralları ve Yönetmelikleri dokümanından edinilebilir. 

Genel Yönetmenler Konseyi, Çoğul Yönetim Çevresi Kuralları ve Yönetmeliğini, birliğin 
yönetmelik ve kurallarına bağlı kalarak revize etme yetkisine sahiptir. Böyle bir yönetmelik 
hazırlanmamış olması durumunda Uluslararası Birliğin yönetmelik ve kararları geçerlidir.  


