


Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî 
ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl 
ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur!

 

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927





 Tüm çiçekleri kopartabilirler ama,
yine de baharın gelmesini asla engelleyemezler.

Pablo NERUDA



              1949 Yılının 10 Temmuz günü dünyaya geldi. Nüfusa kayıtlı olduğu il olan Gaziantep'te başlayan 
tahsil hayatına ilkokul 3. Sınıftan itibaren İstanbul'da devam etti. 1969 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Fakültesi Sanayi Bölümüne girdi.

1979 yılında Emel hanımla hayatını birleştiren Ln. Mahmut TANYOL'un Uluslararası Finans 
mezunu kızı Sanem ve Hukukçu oğlu Hasan ile ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda çağdaş, laik ve 
demokrat bir aile örneği oluşturmaktadır.

Otomobil bayilikleri ve inşaat işleri yapan Tanyol, Otomobil Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER)'nin 
kurucusudur, Yönetim Kurulunda çeşitli görevler yapmış ve Konsey Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 
Bunun dışında, birçok dernek, kulüp, mesleki kuruluş federasyon ve spor kulüplerinde Yönetim Kurulu 
üyeliği ve Başkanlıkları yapmış olarak sosyal yaşamını aktif biçimde sürdüren Ln. Mahmut TANYOL 
halen Büyük Kulüp Yönetim Kurulunda Mali İşlerden Sorumlu Muhasip Üye görevini sürdürmektedir.

2009 – 2014 döneminde Kadıköy Belediye Meclis üyesi seçilen Ln. Mahmut TANYOL, Kadıköy Belediyesi
İmar Komisyonu üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır.

1982 yılında üye olduğu Karaköy Lions Kulübünde tüm Yönetim Kurulu görevlerini yaptıktan 
sonra 1999 yılında kulüp arkadaşlarının kurmuş olduğu Yeditepe Lions Kulübüne katılmıştır.

Yönetim Çevresinde çeşitli komitelerde görev alan Tanyol, Üyelik Komitesi Başkanı iken büyük 
bir üyelik şöleni düzenlenmiş, iki dönem Kesim Başkanlığı yapmış ve Sn. Ln. İhsan Saraçoğlu Genel 
Yönetmenimiz döneminde Yönetim Çevresi Sekreterliği görevinde bulunmuştur.

35 yıllık Lions yaşamında gerek kulüp, gerekse Yönetim Çevresi düzeyinde üstlendiği tüm 
görevleri başarı ile tamamlamış bulunmaktadır. Lion olmaktan her zaman onur ve kıvanç duyan Ln. 
Mahmut TANYOL Lions'un karşılıksız hizmet anlayışını ve Lion'lar arası dostluğu yaşam felsefesi olarak 
benimsemiştir.

Ln. MAHMUT TANYOL
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Sayın Divan Başkanım,
Çok Değerli Lion ve Leo Dostlarım,
Saygıdeğer Konuklar,

Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu'nun 
2017 – 2018 Dönemi Çalışma Programı ve tahmini bütçesini değerli görüş ve onayınıza 
sunarken, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Karşılıksız hizmet çalışmalarımızın insanımıza, insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini 
diliyorum.

Ülkemizde aydınlanma ve çağdaşlaşmayı gerçekleştirerek laik ve demokratik Türkiye 
cumhuriyetini kuran ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının manevi 
huzurunda saygı ile eğiliyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

We Serve yani Hizmet Ediyoruz sloganı ile dünyada sivil toplum kuruluşları arasında fark 
yaratan ve insan olmanın hazzını yaşamamızı sağlayan Lions'un kurucusu Melvin Jones'u ve 
Türk Lions'unun kurucusu Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay'ı ve ebediyete intikal etmiş 
geçmiş dönem Genel Yönetmenlerimizi, Lion, Lioness ve Leo dostlarımızı saygı ile anıyor ve 
Tanrı'dan rahmet diliyorum.

Programın hazırlanışında, Uluslararası Lions Kulüpleri'nin amaç ve ilkeleri ile güçlü yönetim 
çevremizin oluşmasında emeği geçen Genel Yönetmenlerimizin hedefleri ve başarıları, 
yolumuzu aydınlatan başlıca ışık kaynağımız olmuştur.

Dönem Genel Yönetmenimiz Sn. Ln. Ethem Alkan ile Geçen ve Geçmiş Dönem Genel 
Yönetmenlerimize liderlikleri ile deneyim ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum.

Bir bireyi olmaktan her zaman gurur duyduğum 118 Y Lions aileme, arkadaşlığı, dostluğu ve 
vefası ile huzur bulduğum ve üyeliği ile onur duyduğum Yeditepe Çamlıca Lions Kulübü 
aileme destekleri için şimdiden teşekkür ediyorum.

Son olarak da hayatımda desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşim Emel 
Tanyol' a ve aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Lion ve Leo Dostlarım,

Yaşam, insanlar için en kutsal hak ve değerdir.

İnsanca yaşamak ve bizden daha az şanslı olanlara ulaşabilmek için gönülden sevmek gerekir.

Sevginin gerçekleşmesi için gerekli olan güç, aslında tüm insanlarda mevcuttur. Bu güç 
insanın kendisi ve çevresi ile barışık olduğu sürece artan bir güç haline gelir.

Gerçek barışı yakalayabilmek için ihtiyacımız olan her şey önce bizim içimizde, yüreklerimizde 
ve daha sonra da asla ödün vermeyeceğimiz Atatürk ilkelerinde ve Lions'un özünde, 
felsefesinde mevcuttur.

GİRİŞ
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Aydınlık bir dünyaya kavuşmak için insanlar arasında sevgiyi yaymak gerekir. Sevgi, duvar 
içindeki tuğlaları birbirine bağlayan harç gibi insanları birleştirir.

Sevgi çemberini genişletmeye çalışmak her Lion'un hedefidir ve de hedefi olmalıdır. Çünkü 
sevgi,  bütün insanlığın ortak mirasıdır.

Ancak günümüz dünyasında sevgisizlik yüzünden her geçen gün insanlar neşesini, sevincini ve 
heyecanını kaybetmektedir.

Biz Lionlar sevgimizi ne kadar çok yayarsak, bu olgu o kadar çoğalarak bize geri dönecektir.

Sevginin aşamayacağı engel olmadığı gibi, mesafe ve zaman kavramını da yok etmektedir.

Bizlere düşen ise, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Lions'u en üst düzeye çıkarmak, 
insanımıza daha çok yararlı olabilmek için hizmet etme azmimize ivme kazandırmak olacaktır.

Değerli Dostlarım,

Gelin hizmetlerimizle gururumuzu güçlendirelim.
Kuruluşumuzdan beri hizmet, bizim birliğimizin temel öğesidir.
Hizmetlerimiz, bizim neler yaptığımızın ve kimliğimizin özüdür.

Lions ailemizi daha da yakınlaştırarak, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak ve toplumumuzun 
ihtiyaç duyduğu anlamlı hizmetleri gerçekleştirerek gurur duyacağımız başarıları hep beraber 
gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Yeter ki, aynı hedef etrafında toplanmanın, ayni yöne doğru gitmenin, karşılıklı desteğin, 
sevginin ve grup değerinin önemini bilerek hareket edelim.

Goethe'nin dediği gibi;  
“İnsanları birleştiren duygular, ayıransa düşüncelerdir.
Duygular bizi bir araya getiren basit birer bağdır.  
Düşünceler ise çeşitlilik ilkesinin temsilcisidirler ve bu yüzden insanları çeşitli gruplara
ayırırlar.
Gençliğin dostluğunu meydana getiren duygulardır. Yaşlılığın yanlılığını yaratansa
düşüncelerdir.
Eğer bunun zamanında farkına varabilir ve başkalarına daha hoşgörülü bakacak biçimde
düşüncelerimizi eğitebilirsek daha barışçıl bir kişiliğe sahip olur ve düşüncelerin ayırdığı
insanları duygularla bağlamayı başarabiliriz.“ 

Değerli Lion ve Leo Dostlarım,

Farklı düşüncelerin farklı renkler olarak yansıdığı, hoşgörülü ve barışçıl bir ortamda, samimi 
duygularla kenetlenmiş güzel bir bütün olan Yönetim Çevremizin nice başarılarına hep beraber 
ulaşmamızı diliyorum.
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LOGOMUZ

Daire; bütün şekillerin kendisinden çıktığı varsayılan en 
mükemmel geometrik formdur.
Keskin kenarları olmayan daire; denge, uyum ve korumanın 
sembolüdür.  Her açıdan aynı göründüğü için, devamlılığı, dinamizmi 
ve tarafsızlığı çağrıştırır. Biz de bu nedenle; birliği, bütünlüğü içinde ve 
hareketlerinde yakalayabilmiş, esneklik ve uyumu  benimsemiş, 
küreselleşmiş bir bakışa sahip olan Lions'u daireyle ilişkilendirdik.

Renk: Logomuzdaki dairenin rengini açık mavi olarak 
belirledik. Açık Mavi; o kadar ilgi çekici bir renktir ki, 
kullanıldığı yerde huzur verir. Doğada da o kadar çok 
kullanılmıştır ki, neredeyse baktığımız her yerde ilk mavi renk 
dikkat çeker. 
Özgürlüğü, huzuru, sonsuzluğu ve mutluluğu ifade eden bu 
rengi dönem rengi olarak seçtik.

Tema: Ve dönem logomuzun temasını da tıpkı şekil ve 
rengimizde önem verdiğimiz gibi hayatla ilişkilendirdik.

Hayat ağacı: Figür, insanlık tarihi kadar eski bir simgedir. Türk, 
Hint, Çin ve Mısır medeniyetleri başta olmak üzere dünyanın 
çeşitli coğrafyalarında kendine yer bulmuş bir figürdür.
Hayat ağacı, ortak soy ve ortak amaç üzerinden insanlar 
arasındaki geçmiş ve gelecek ilişkilerini açıklar.
Biz de ortak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda geçmiş 
deneyimlerle geleceğin ilklerini yaratabilmek için bütün yönetim 
çevrelerinde bu ağacı kendimize logo olarak belirledik. 
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Ağaç; yaşamı, canlılığı ve yenilenmenin gücünü simgeler. 

Tıpkı hayat ağacı gibi bizler de ikinci yüzyılını yaşamaya 

başlayacak olan Lions'a dönemimizde canlılık ve yenilik 

getirmeyi arzu ediyoruz. 

Hayat ağacı aynı zamanda; yeni bir yaşam ve yepyeni 

fırsatlar demektir. Ağacımız bu anlamıyla da, bizden daha 

az şansları olanlara yeni yaşam fırsatları yaratmayı 

benimsemiş koskoca bir gönüllü ordusu olan biz Lionlar'ı 

temsil eder.

Ağaç, kimi zaman ise; bu dünyada iz bırakma, kök salma 

ve soyunu devam ettirme amacı olarak yorumlanır. 

Ağacımız binlerce Lion'la 100 yıldır kök saldığı dünya 

genelinde, 2017-2018 hizmet döneminde biz Türk Lionlar'ı 

da Leo'larımızla birlikte yeni yüzyıla taşıyacak,

bizden öncekilerin bıraktığı 100 yıllık izleri takip ederek 

ikinci yüzyılda yeni kökler salacaktır.  

Hayat ağacımızın kökleri 100 yıllık birikime dayanır. Bu 

birikimde, sonsuza dek dalgalanacak,  bağımsızlığımızın 

ve Cumhuriyetimizin onuru bayrağımız, 

100 yıllık birikim ve deneyimi temsil eden 100 rakamı ve 

100 yıl üzerine oturmuş Lions logosu ile hedef ve hizmet 

ortağımız Leo'larımızın logosu yer alır.

Değerli arkadaşlarım, dönemimiz boyunca yakamıza 

takacağımız şeref madalyamızla hizmetten keyif alarak 

yüzyıllık adımızı devam ettireceğiz.
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Programımızın ilk amacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ilke ve devrimlerine bağlı kalarak laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin korunmasıdır.

Bu nedenle;
Sosyal sorumluluğumuz kapsamında ve tüm  çalışmalarımızın
ana felsefesi olan Hizmet Ediyoruz anlayışı ile ülke sorunlarına
sahip çıkarak, ülkemizi daha çağdaş yaşam koşullarıyla yaşanılır
konuma getirmek,
Dünyada değişimi izleyerek, Ulusal ve Uluslararası Lions'un temel 
kurallarına, tüzük ve yönetmeliklerine uymak,
Düşüncede ve hizmette ulusal ve uluslararası olmak, ülkemizi özvarlıkları, kültürü ile 
tanıtmak ve çağdaş dünya içinde yerini almasını sağlamak,
Lions algısının bilinirlik açısından pazarlamasını yapmak ve toplumla bütünleşmesini 
sağlamak,
Topluma Karşılıksız Gönüllü Hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, sürekliliğe özen
gösteren, paylaşımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile takım ruhunu yaratmak,
Lions gönüllülerinin, kurumsal Misyon ve Vizyonumuzu her platformda ifade ederek Lions 
çatısı altında hizmet etmelerine olanak sağlamak, diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği 
yapmak,
Toplumsal eğitim konusunda gerçekçi stratejilerle halka ve bireye ulaşmak, başlıca amaç ve 
hedeflerimiz olacaktır. 

MİSYONUMUZ 
Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi 
yönünde  çalışmalar yapmak, karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, 
ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini 
alması sağlamaktır. 

VİZYONUMUZ
Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan nitelikli 
yapısı, dinamik ve katılımcı örgütü ile toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesi ile bir araya 
gelen kişilerden oluşan, bir uluslararası karşılıksız hizmet kuruluşu olmaktır.

İLKE VE AMAÇLARIMIZ
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI BAŞKANIMIZ NARESH AGGARWAL

Özgeçmişi:

Hindistan'ın Pencap Batala'lı Dr. Naresh Aggarwal, 
Kuruluşumuzun 24 - 28 Haziran 2016 tarihleri arasında 
Fukuoka, Japonya'da yapılan Uluslararası Konvansiyonunda, 
Uluslararası Lions Kulüpleri Başkan Birinci Yardımcısı olarak 
hizmet vermek üzere seçilmiştir. 

1 Eylül 1960'da Jamshedpur, Jharkhand, Steel City'de dünyaya 
gelen Dr. Naresh, çelik ve tarım ürünleri alanında 
uzmanlaşmış şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Birinci Başkan Yardımcısı Dr.Naresh, 1974'ten beri Batala Smile Lions Kulübü'nün ömür boyu 
üyesi olup,  büyük bir ayrıcalıkla Kulüp Başkanı ve Genel Yönetmen sıfatıyla hizmet vermiştir. 

Ayrıca, 1989-90 yıllarında MD 321 Yönetim Çevresi Genel Yönetmenler Konsey Başkanlığı 
yapmıştır.

1998 yılından 2000 yılına kadar Uluslararası Direktör olarak görev yapan Dr. Naresh, Küresel 
Üyelik Takımı bölgesel liderliği görevi sırasında önemli üyelik artışıyla büyük beğeni  toplamıştır.

Başkan Yardımcısı Dr. Naresh, Lions Quest Hindistan Vakfının 
mütevellisi ve başkan yardımcısıdır. Ayrıca Ulusal Sight First 
Komitesinde görev yapan Dr. Naresh, “23. Uluslararası Başkan 
Madalyası” ve “İyi Niyet Elçisi Onursal Ödülü” almıştır.

LCIF'in önemli bir bağışçısı olan Dr. Naresh ve eşi Lion Navita,  
Melvin Jones dostu olup, iki oğulları, bir kızları ve yedi torunları 
vardır.

Sloganı:
2017-18 Dönemi için Uluslararası Başkan Dr. Naresh Aggarwal 
dönem sloganını  olarak belirlemiştir. "We Serve"
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Başkan diyor ki; 

Bu sloganı “Akılda tutmak kolay, güçlü ve bizi çok iyi anlatıyor” 
Ben üç güce inanıyorum: 

* Biz'in Gücü, 

* Eylemin Gücü, 

* Hizmetin Gücü… 

Bu slogan biz'in ve hizmetin gücünü simgeler. Eylemin gücünü ise bizim Lions logomuz temsil
eder.   

Dönem politikamızda sloganımızla ilgili iki ana farklılık göreceksiniz:

1-) Uluslararası Lions'un var olduğu her yerde onu da göreceksiniz. Bu aynı zamanda tüm Yönetim 
Çevreleri ve Çoğul Yönetim Çevrelerinin de dönem sloganı olacak. Bu şekilde markamız, dünya 
çapında daha tanınır hale gelecektir.

2-) Gelecekte de sloganımız olarak kalacaktır: İcra Kurulumuzun tüm üyeleri kendi başkanlık 
dönemlerinde de bu sloganı kullanmaya karar verdiler. Amacımız, onu kalıcı sloganımız haline 
getirmektir. Lionlar geçtiğimiz 100 yılda, markalarını dünyanın en güçlü ve bilinen markalarından
birisi yapmak için çok çalıştılar.

Varlığımızı toplumumuzda bilinir kılarak bundan daha fazlasını yapabiliriz. İnsanlar bizim
logomuzu ve sloganımızı gördükleri zaman dünyanın hizmet lideri organizasyonunun yanlarında
olduğunu anlayacaklardır.
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ULUSLARARASI TOPLANTILAR

Uluslararası anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi dönemimizin temel          
hedefleri arasındadır.

Uluslararası Konvansiyon
Uluslararası Lions'un ikinci yüzyıla adım atacağı Uluslararası 100. Konvansiyonu 30 Haziran – 4 
Temmuz 2017 tarihleri arasında ABD'nin Chicago kentinde yapılacaktır. Konvansiyona katılan 
100 kişilik ekibimizle ülkemizi ve Yönetim Çevremizi temsil etmek gururumuz olacaktır.

Avrupa Forumu
28 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasında İsviçrenin Montrö kentinde yapılacaktır.
Avrupa Forumunda bildiri sunmaları için üyelerimiz teşvik edilecektir.

Akdeniz Konferansı
Ülkemizin ev sahipliğinde 17-19 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Akdeniz 
Konferansı'na Yönetim Çevremiz gereken ilgi ve desteğini gösterecektir.

ULUSLARARASI RESMİ YARIŞMALAR

Barış Afişi Yarışması
30. Uluslararası Barış Afişi yarışmasının konusu Barışın Geleceği olarak belirlenmiştir.

Avrupa Forumu Küresel Gençlik Müzik Yarışması
MD bazında Avrupa Forumu Müzik Yarışmasına katılabilecek genç sanatçılara ulaşmak için 
kulüplerimizden destek istenecektir.

Uluslararası Lions Kompozisyon Yarışması
ULKB tarafından belirlenecek konuda 11-13 yaş arası görme engelli çocuklarımız için bir 
kompozisyon yarışması düzenlenecektir.

Çevre Fotoğraf Yarışması
Teması ULKB tarafından belirlenecek olan Çevre Fotoğrafları Yarışmasına Lionların katılımı 
teşvik edilecektir. Konseyimizde birinci olan fotoğraf Las Vegas 2018 Konvansiyonunda 
sergilenecektir.

Uluslararası Bülten ve Web Sitesi Yarışmaları
Yönetim Çevremizde, bülten ve web sitesi yarışmasına gereken ilgi gösterilecektir.
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21. Yüzyıl Gençlik Elçileri Yarışması
"Bugünün Gençleri, Yarının Liderleri" konulu yarışma, gençlerin toplumsal sorumluluk 
projelerini değerlendiren ve ödüllendiren bir Lions Avrupa Forumu programıdır. 15-18 yaş
aralığındaki çocuklarımızın hizmet alanında yeteneklerinin gelişmesinde önemli rolü olacak 
bu uluslararası yarışma için gençlerimiz özendirilecektir. 

Uluslararası Kısa Film Yarışması
Çağdaş bir toplum seviyesine ulaşabilmek için, geleceğimizi oluşturacak gençlerimizin sanat
eğitimlerine destek vermek amacı ile Uluslararası Kısa Film Yarışması dönemimizde de organize
edilecektir. Bu dönem dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz kısa film yarışmasını kazananlar, jüri 
üyelerinin değerlendirmeleri ile belirlenecek ve ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirilecektir.

GENÇLER ARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk kültürünün ve Türk Lions'unun tanıtımında önemli yeri olan GAD Programı, gençlerin değişik
ülkeleri ve yaşamları tanımalarını sağlamaktadır. Lions'un en bilinen ve en başarılı
programlarından olan Gençler arası Değişim Programına gereken destek verilecek ve özellikle
Leo'larımızın görev alması sağlanacaktır.

LIONS QUEST  (Yaşam Becerileri Eğitim Programı)

1970'li yıllarda Stanford Üniversitesi tarafından, çeyrek asır süren araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri sonucunda akademik bir program haline getirilen Lions Quest, Dünya Gençlik Vakfı 
tarafından dünyaya sunulan sosyal ve duygusal zekâ becerileri geliştirme ve karakter oluşturma
programıdır. 2002 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı'nın bünyesine giren program,
Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) eğitim gereklerine göre, uygulayan
ülkelerin de katkıları ile devamlı olarak güncellenmeye devam edilmektedir. 

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ulusal adaptasyonu tamamlanmış, K12'nin tüm 
kademeleri için Türkçeleştirilmiş, denenmiş, ölçmeleri ve değerlendirilmeleri gerçekleştirilmiş
olan Lions Quest programı, son yedi yılda 3000'den fazla öğretmenimize, velimize ve
yöneticimize ulaşmıştır. 

Dönemimizde hedefimiz; LCIF fonları ve sponsorlar aracılığıyla yaratılacak kaynaklarla, MEB 
tarafından belirlenecek pilot okullarda Lions Quest programının uygulanmasını sağlamaktır.
Bu nedenle Lions'un gurur duyduğu uluslararası programlardan en önemlilerinden birisi olan
Lions Quest programı 'Dönem Ulusal Programı' olarak belirlenmiştir.
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ULUSLARARSI LIONS KULÜPLERİ VAKFI (LCIF)

Dönem içinde üyelerimize ve kulüplerimize Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfının tanıtım 
çalışmaları yapılacak ve kulüplerimiz LCIF fonlarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda 
bilgilendirilecektir. 

KIBRIS KULÜPLERİ İLE İLİŞKİLER

KKTC Lions Kulüpleri ile ilişkilerimiz her dönem olduğu gibi sürdürülecek ve kulüplerimizin 
ikiz kulüpleriyle birlikte hizmet etmeleri teşvik edilecektir.       
Bu dönemde de 15 Kasım Cumhuriyet kutlamalarında Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında 
olmak için; 14 - 16 Kasım 2017 tarihlerinde Girne Lord's Otelde konaklamalı programımız
organize edilmiş bulunmaktadır. K.K.T.C. Lions Kulüpleri Birliği Başkanı Lion Seray GÜRÜN ve
Yönetim Kurulunun tüm talepleri Federasyon Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek alınacak
kararlar doğrultusunda destek verilmesi sağlanacaktır. 
KKTC Lions Kulüpleri Birliği ile birlikte rahmetli Geçmiş Dönem Genel Yönetmenimiz Erol 
Gürler adına organizasyonlar düzenlenecektir.
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ULUSLARARASI KÜRESEL HİZMET HEDEFLERİ

Gelecek beş yıllık uluslararası eylem planında ise bize yol gösterecek olan 
LCI Forward dört stratejik ana hedefi içermektedir. Bunlar:
Hizmetlerin etkisini artırmak ve yeni kitlelere odaklanmak,
Halkla ilişkilerimizi yeniden şekillendirmek ve bilinirliğimizi artırmak,
Kulüp, yönetim çevresi ve organizasyonda mükemmelliği yakalamak,
Üyeliğin değerini arttırmak ve yeni kitlelere ulaşmaktır.

Bu hedefler doğrultusunda hizmetlerimizin etkisini arttırmak için yeni bir 
hizmet vizyonu ile çalışmalarımıza devam edilecektir.

Görme
Dünyada 285 Milyon görme yetersizliği veya körlük bulunmaktadır. Kulüplerimiz, 15 Ekim 
Dünya Beyaz Baston Gününde Altı Nokta Körler Vakfı ile gerçekleştireceği ortak
organizasyonlarla farkındalık oluşturulacaktır.

Diyabet
2037 yılına kadar 650 milyon kişinin diyabetli olacağı tahmin edilmektedir ve diyabet 
dünyadaki 8. ölüm nedenidir. 14 Kasım dünya Diyabet Günü ve haftasında diyabet konusunda,
Diyabet Dernekleri ve Vakfı, ilaç şirketleri işbirliği ile tanı koyma ve tedavi programları gibi
konuları kapsayan Diyabet Çalıştayı düzenlenerek farkındalık yaratılacaktır.

Açlık
İnsanlığın ilk çağlarından itibaren en temel sorunu olan açlık ne yazık ki üçüncü bin yıla 
yaklaşırken de insanlığı tehdit etmekte, hızla artan dünya nüfusu doğal kaynakların
tükenmesine neden olmaktadır.Bütün teknolojik gelişmelere rağmen açlık tehdidi hala
sürmektedir ve dünyanın büyük bir kesimi açlık, yoksulluk, sağlıksız koşullar gibi problemlerle
karşı karşıyadır. Bugün için 795 milyon kronik yetersiz beslenme bulunmaktadır. Açlığı gidermek
ve fakirliği azaltmak için, 2018 yılının Ocak ayında, ihtiyacı olanlara gıda desteği hizmetlerine
önem verilecektir.

Çevre
Sağlıklı yaşanacak mekânların giderek azaldığı dünyamızda her sene 18 milyon dönüm orman 
kaybedilmektedir. Ortak geleceğimiz olan çevrenin dengesini korumak, çevre bilincinin 
gelişimini sağlayacak eğitim seminerleri  düzenlemek kulüplerimizin yıllardır başarı ile 
gerçekleştirdiği hizmetlerdir.

Sürdürülebilir bir koruma yaratabilmek için toplumun en küçük bireylerinden başlamak 
suretiyle 2018 yılının Nisan ayında yeşil alan algısı yaratma çalışmalarına önem verilecektir.

Dönemimiz de karbon ayak izimizi azaltarak doğaya borcumuzu ödemek için Fidan Dikme 
projesi geliştirilerek devam ettirilecektir. Böylece geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız 
ve gençlerimizle sağlığımızı ve dünyamızı emanet edeceğimiz ağaç fidanlarımızı buluşturup 
geleceğe yemyeşil ve aydınlık bir yaşam bırakmanın da keyfini paylaşacağız.

Çocuk Kanseri
Dünyamızda her iki dakikada bir, bir çocuğa kanser teşhisi konulmakta ve günümüz tıp ilminin
gelişmesi ve erken teşhis ile kanser hastalığına yakalanan çocuklardan %70 i kurtarılabilmektedir.
İlgili kurumlarla, kanser tedavisinde erken teşhisin önemi konusunda bilinçlendirme çalışmaları
ve bize ihtiyaç duyan çocuklara bilinçli yardım çalışmaları yapılacaktır.
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25 – 26 Ağustos 2017 tarihlerinde Kocatepe Büyük Taarruz Zafer Yürüyüşü ile 11 Kasım 2017
tarihinde Anıtkabir ziyareti, 6 Yönetim Çevresince birlikte gerçekleştirilecektir. 

Konsey Toplantıları
Konsey 1. Toplantısı 15 - 16-17 Eylül 2017 - İzmir
Konsey 2. Toplantısı 1 - 2 - 3 Aralık 2017 - İstanbul
Konsey 3. Toplantısı 9 - 10 - 11 Şubat 2018 - Çanakkale
Konsey 4. Toplantısı 4 - 5 - 6 Mayıs 2018 - Ankara

MD 118 ÇOĞUL YÖNETİM ÇEVRESİ 
KONSEY ÇALIŞMALARI

YÖNETSEL ANA HEDEFLER

Yönetim Çevreleri, bulunduğu ülkede varlığını sürdüren Lions kulüpleri 
ile birliğimizin merkezi olan Uluslararası Lions Kulüpleri arasında
iletişim, ilişki ve uyumu düzenleyen, uluslararası yönetim kurulu ve
genel merkezin kararlarını uygulayan, denetleyen bir yönetim
yapısıdır. Amacı da Uluslararası Lions Kulüpleri'nin amaç ve ilkelerini
ileri taşımaktır.

Çalışmalarımızda ve uygulamalarımızda ulusal ve
Uluslararası Lions Kulüpleri Tüzük ve Yönetmelikleri her zaman
rehberimiz olacaktır. Ayrıca Lions, özgün kural ve yöntemleri ile
uygulanmaya çalışılacaktır.

Değerli Lionlar ve Leolar,
Uluslararası Lions'un yapısı, ulusal ve uluslararası tüzük ve yönetmelikler dikkate alınarak gerek 
çalışma gurubu ve gerekse yönetmenler kurulumuzda Lions'un ilke ve kuralları ile yönetim
çevresinin amaç ve hizmet konuları ve uygulamalara ilişkin görüşler oluşturulduktan sonra her
ay gerçekleştireceğimiz Federasyon Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara varılacaktır.
Geçen ve Geçmiş Dönem Genel Yönetmenlerimizden oluşan Onur Komitemizin bilgi ve 
deneyimlerinden azami derecede yararlanılacak ve mutlak surette destekleri sağlanacaktır.
Şartları gerçekleşmedikçe üye transferi, yönetim çevremizce tavsiye ve tasvip edilmeyecektir.

DÖNEM ANA HEDEFLERİ



Üyelik 

Yönetsel en önemli hedefimiz üyelik ve üyeliğin korunmasıdır. Lions, büyüyen bir kuruluş
olarak sadece sayısal genişlemenin dışında, niteliksel olarak da gelişmeye programlanmış bir
yapıdır. 

Gönüllülük esasına dayanan uluslararası sivil toplum örgütü olduğumuzu ve tüzel kişiliğimizi
göz ardı etmeden, dönem içi belirlediğimiz hedef ve projelerimiz katılımcı bir alt yapıyı kurmak
üzere planlanmıştır.

Üye korumanın ve genişlemenin en önemli sebebi; kulüp üyelerimizin hizmetin içinde yer alarak
aidiyet duygusunu hissetmeleri ve Lions'u bir hayat biçimi olarak benimsemeleridir. Aidiyet ve
farkındalık ile ilgili çalışmalarımızın ve toplum nezdinde Lions'un öne çıkarılması gerekmektedir. 

Toplumu, hizmetlerimizi izlemeye değil, içinde yer almaya davet etmek dönem felsefemiz
olacaktır. GLT Küresel Liderlik Takımı ile GMT Küresel Üyelik Takımı ve Bölge Başkanlarımız
üyelik hedefimizin takipçisi olacaklardır.

GLT Küresel Liderlik Takımı,  birliğimizin liderlik konusunda gelişimi için Lions Akademimiz ile 
yakın çalışma içinde olması üyelik programının başarısı için çok önemlidir.

GMT Küresel Üyelik Takımı ise, üyelik geliştirme, mevcut üyeleri güçlendirme konularındaki 
çalışmalarını, kulüplerimizin Üyelik Komiteleri ile ortaklaşa yürütecektir.  

Büyüme ve genişleme konusunda sürdürülen KMS ve oryantasyon çalışmaları devam 
ettirilecektir.  Ayrıca her kulübümüz ile bir kez merkez binamızda özel toplantılar
düzenlenecektir.

Kulüplerimizden özellikle yeni üye alımında, sorumluluk sahibi, nitelikli, takım ruhuna sahip ve 
tüzüklerimizde belirtilen vasıflara uygun dostlarımızın kazanılması konusunda özen
göstermeleri istenecektir.

Çalışma Dönemimizde aramıza katılan yeni üyelerimiz için 8 Nisan 2018 tarihinde 
unutamayacakları, görkemli bir üyelik şenliği töreni gerçekleştirilecektir.

 
Küresel Eylem Takımı

Yılda 200 milyon kişiye hizmet vermek üzere; dönemimizde Küresel Üyelik Takımı (GMT) 
ve Küresel Liderlik Takımı (GLT) yapılarının yanına bir de Küresel Hizmet Takımı (GST) 
ekleyeceğiz.  Küresel Eylem Takımı, hedeflerimize ulaşmak için gereken "eylem gücünü" 
temsil etmektedir.
Hizmet etmek; varlığımızın ve üyelerimizin bir araya gelmeye devam etmelerinin 
nedenidir.  Dünyanın önde gelen bir hizmet organizasyonu olarak GST'yi ilave etmek, 
birliğimizin hizmete olan bağlılığını yenileyecektir.
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Lions Akademisi Çalışmaları

Koordinatörlük düzeyinde hizmetlerine devam edecek olan gözbebeğimiz 118 Y Lions
Akademimiz, Lions Enstitüsü ile yakın çalışma içerisinde olacak ve GLT Küresel Liderlik Takımı
desteği ile bilgi seminerlerine ve liderlik eğitimlerine dönemimizde de devam edecektir. 

Akademi Komite Başkanlarımız, Akademi Çalışma Grubumuz ve  MD Eğitmenlerimizden oluşan
Eğitmenler Kurulumuz Lions Akademisi Koordinatörlüğü bünyesinde eğitim faaliyetlerini
sürdüreceklerdir.

Web sahifesi üzerinde oluşturulacak Akademi köşesinde bilgilendirmeler yapılacak,online
eğitimlere ağırlık verilecektir.

Dönemimizde Web sahifesi kullanımını ve online eğitimleri teşvik etmek için bilgi yarışmaları 
düzenlenip çeşitli sürpriz ödüller verilecektir. 

MD Lions Enstitüsünün yapacağı çalışmalara ihtiyaç oranında katılım sağlanacaktır. 

Yönetim Çevremizde 5 yıldır uygulanmakta olan Genç Lionlara Liderlik Semineri (GELİS) ile 
yeterli talep olması durumunda Tecrübeli Lionlara Gelişim Semineri (TELGES) dönemimizde eş
zamanlı olarak uygulanacaktır. 
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Laik ve Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, 
çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur.

Demokrasi kültürünün temel göstergeleri ise, insan haklarına saygı, özgürlük eşitlik ve sosyal 
adalet düşüncesi, çoğulculuk ve katılımcılıktır.

Her alanda demokratik değer, tutum ve davranışların geliştirilmesi, insanın özgürlüğü ve 
mutluluğu, toplumsal örgütleşme ve nitelikli vatandaşların yetiştirilmesi demokrasi ve insan 
hakları kültürünün dinamiğini oluşturur.

Lions, Uluslararası bir kuruluş olması ve hizmet alanlarının belli bir konu ile sınırlı olmaması, 
din ve politika dışında kalan tüm sosyal ve toplumsal konuları kapsaması nedeniyle diğer sivil 
toplum kuruluşlarından farklılık gösterir.

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde 
çalışmalara katkıda bulunarak ve karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri 
yüceltmek, ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak ülkemizin çağdaş dünya 
içindeki yerini almasını sağlamak hepimizin görevidir.

Biz Lion'lar ülkemizin şartları doğrultusunda elimizden gelen çabaları göstererek ve çevremizi 
harekete geçirerek yardım ve desteklenmesi gereken yerleri belirleyip hizmetlerimizi 
aktarmak suretiyle sorunları bir nebze de olsa çözebilmekteyiz.

İnsan hakları kültürünün ve demokrasinin korunması ve geliştirilmesi yönünde diğer sivil 
toplum kuruluşları ile beraber çalışmalar yapılacaktır. Bütün kulüplerimizin kent konseyinde 
birer delege ile temsil edilmeleri için çaba gösterilecektir.

HİZMET ALANINDA ANA HEDEFLER

Çalışmalarımızın ana merkezi hizmetlerdir. Bu hizmetlerin 
güç kaynağı ise üyelerimiz ve dolayısıyla kulüplerimizdir.
 
Kulüplerimizde hizmetlerimiz arttıkça, gücümüz ve 
dolayısıyla da üye potansiyelimiz artacaktır.

Anlamlı ve etkin hizmet projeleri, hem üyelerimizi hem de 
toplumdaki gönüllülerimizi motive eder, onların gönüllülük 
ruhunu doyurur ve gurur duymalarına vesile olur.

Bunun için kulüpler üyelerin mutluluğu, Yönetim Çevresi de 
kulüplerin mutluluğu için çalışmalıdır.

Değerli Dostlarım,

Bizi biz yapan ve bir arada tutan, bize muhtaç olanların ihtiyaçlarına kendimizi adayarak ve 
insani hizmetlerde lider olduğumuzu hissederek duyduğumuz gururdur.

İşte bu gurur, bütün üyelerimiz tarafından da paylaşılmakta ve bizi tam yüz yıldır bir arada 
tutmaktadır.

Sevgili Dostlar, Bizim Güç'ün farkına varmalıyız.
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Eğitim Hizmetlerimiz
İnsanın ve dünya düzeninin hızla değiştiği günümüzde, bize düşen en büyük görev, toplumun 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine etkin katkıda bulunmaktır.

Ayrıca, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinin sağlıklı gelişimi ancak eğitim ile 
sağlanabileceğinden hizmetlerimizde eğitim konusu ana hedeflerimizden birisi olacaktır.

Zaten ülkemizde yaşanan sorunların çoğu eğitim eksikliğinden kaynaklanmakta değil midir?

Bu nedenle geleceğimizin teminatı gençlerimizi, Atatürkçü, çağdaş, yaratıcı, bilgili ve bilinçli 
yetiştirilmelerine katkıda bulunabilmek için toplumun her kademesi ile bütünleşip onlara yol
gösterici ve destek olmaya her zamankinden daha çok çalışmalıyız.

Eğitim konusunda özellikle çağ dışı kalmış fikirlere karşı daha çok mücadele edilmesi
gerektiğine inanıyoruz.

Eğitimde geri kalmış bir toplumun, Laik Demokratik Cumhuriyeti yaşatması ve refah düzeyini 
yükseltmesi mümkün değildir. Bu sebeplerle hizmetlerde öncelikli hedefimiz eğitim olacaktır.

Burslarımız ve Liay Vakfı Yüksek Öğrenim Başarı Bursları:

İçinde yaşadığımız 21. yüzyıl, nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında sahip olduğu bu insan
gücünü doğru ve yerinde değerlendirebilen, küresel bilgiyi kullanarak yeni bilgiler
üretebilen, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürebilen ve insan odaklı kalkınma
anlayışını benimseyen ülkelerin yüzyılı olacaktır. Ve ülkemiz Türkiye de bu hızlı gelişme sürecini
destekleyecek genç ve dinamik bir nüfus yapısına her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç
duymaktadır. 

Ülke olarak huzur ve barış içerisinde yaşayacağımız sağlıklı bir toplum inşa etmek; fert, toplum 
ve devlet olarak herkesin en önemli görevleri arasındadır.

Sağlıklı bir toplum oluşturmanın temel kurallarından en önemlisi de, geleceğin yetişkin fertleri 
olan gençlerimizin her alanda sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesidir.

Teknoloji ve iletişim araçları sayesinde fiziki sınır ve mesafe bakımından insanlığın yüzyıllardır 
süregelen değer yargılarının, yaşam biçimlerinin hızla değiştiği dünyamızda, özellikle eğitim
alanında Lions olarak kurumsal sorumluluğumuz gittikçe önem kazanmaktadır.

Üniversite ile hayatlarında yepyeni bir döneme başlangıç yapacak olan öğrencilerimiz için bu 
zamanlar, en çok umutların yeşerdiği, hayallerin kurulduğu ve geleceklerinin şekillendiği
dönemlerdir. Gençlerimizin gelecek için planlar yaptığı bu dönemde, küçük bir miktar olarak
gözükse de bursların katkısı gençlerimiz için oldukça önemlidir.

Bu gün için Cumhuriyet ilkelerini benimseyen 370 Üniversite öğrencisine Liay Vakfımız aracılığı 
ile burs veriyoruz. Hedefimiz, bu sayıyı çok yukarılara taşımak olacaktır.
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Önceki Dönemlerde Büyük Emeklerle Yapılan ve Gurur Kaynağımız Kalıcı Hizmetlerimiz

     ·Küplüce Lions İlköğretim Okulu,  
     ·Lions Eğitilebilir Engelliler İş Okulu,  
     ·Ataşehir Belediyesi Lions Ata Evi,  
     ·Maltepe Belediyesi Özel LİAY  Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu,Adalet İlmen

konusunda gereken ilgi gösterilerek kulüplerimizin desteği istenecek ve devamlılık ilkesine 
dönemimizde de uyulacaktır.

Engelsiz Yaşam
Engelli kavramı ile ifade ettiğimiz olgu karşısında toplumumuzun temel görevlerinden birisi de;  
ne yapılması ve nasıl davranılması konusunda bilgilenmek, bilinçlenmek ve ilgilenmek sosyal  
sorumluluklarımızın gereğidir.

Engelli vatandaşlarımızın, başkalarının bakımına muhtaç olmadan kendi kendilerine 
yetebilmelerinin sağlanması, üretici bireyler olarak topluma kazandırılması büyük önem
taşımaktadır.

Toplumda kurum olarak, farkındalık ve duyarlılık yaratmayı ve engellilerle dayanışmayı teşvik 
etmeliyiz.

Özet olarak fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve engellilerimizi incitmeden, üzmeden sorunların 
çözülmesi son derece önemli olup aynı zamanda toplumsal ve kurumsal bir sorumluluk gereğidir.

Zira onları iş hayatında tutmak, sadece onlara gelir sağlamak değil sosyal hayata katılımlarını ve 
gelecekte de daha rahat yaşama imkânlarını sağlayacaktır.

Değerli Dostlarım, gelin engelli vatandaşlarımızın engellerini el ele vererek hep birlikte aşalım.

Kulüplerimizin çalışmalarında,
· Her ay bir engelli dostumuzu kulüp genel toplantısına davet etmeleri,
· Her ay bir engelsiz yaşam etkinliği yapmaları,
· Engelli dostlarımızdan oluşan spor takımı kurmaları,
· Engelli dostlarımızla beraber yemek yarışması ve spor aktiviteleri düzenlemeleri,
· Engelliler iş okulumuzdaki öğrenciler için meslek edindirme çalışmaları yapmaları,
· Gençlik programlarına, engelli gençlerimizin katılımlarının sağlanması, teşvik edilecektir.

Bu yıl dört engel (İşitme, Görme, Bedensel ve Zihinsel) konusunda faaliyet gösteren, özellikle 
Kadıköy ve diğer Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve bu konu ile ilgili Akademisyenlerle
işbirliği içerisinde Engelsiz Yaşam Çalıştayı gerçekleştirilecektir.
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Leolarımız

Geleceğin vizyonunu tanımlayabilmek ancak ve ancak gençlerin aktif katılımı, gerçekçi 
yaklaşımları ile mümkündür.

Dinamik bir yapı için olmazsa olmazımız gençlerimizle enerjik bir ortak yapı oluşturmak ve
genç beyin kullanımını üst düzeye taşımak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Lions hizmet ordusunun en önemli unsurlarından birisi de Leo olgumuzdur.

Leo hareketi Lions'un en önemli programlarından biridir ve Lions'un geleceğine ışık tutması 
açısından gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Leo Programı gençliğe, gönüllülüğe ne kadar ihtiyaç olduğunu ve onların topluma olan
borçlarını insanlığa hizmet olarak geri verebilecekleri fikrini aşılamak için bir fırsattır.

Leolarımızın gittikçe artan bilinçli ve bilgili çalışmaları hepimize övünç kaynağı olmaktadır. Leo 
Yönetim Çevresi Başkanımız Leo Elvan ACAR Liderliğinde, Leo Kulüplerimizin çalışmaları ve 5
Aralık Dünya Leo Günü kutlamaları desteklenecektir.                                                                                               

Kültür ve sosyal yapısını, liderlik yeteneklerini hiçbir zaman yadsımadığımız Leolarımız ile bütün 
çalışmalarımızda birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Sevgili Leolarımız Lions kulüplerine katılarak hizmet tarihimiz içinde yollarına devam edebilirler.  
Yasa ve Tüzüklerimize göre yaş limiti dolan kardeşlerimin bu girişimi, yani Leo'dan Lions'a
geçişleri ülkemizi ve dünyamızı zenginleştirecektir.

Her bir Leo'nun, yeni bir Lion olarak kazanılması hizmet geleneğimizin daha güçlü olarak
devamı olup aynı zamanda bir Leo sorumluluğudur.

Dönemimizde Lion olacak Leo dostlarımızdan giriş ödentisi alınmayacaktır.
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Gençlik
Gençlik, dünyanın geleceği için en büyük varlığı ve umududur.

Gençliğe; toplumun uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkıda bulunmak 
şeklinde ifade edilen Lions amacının ışığında yaklaşmak, toplumun gençliğe karşı görevlerinin
bilincini aşılamak hedeflerimiz arasında olacaktır.

Ayrıca gençliğe yeteneklerini fark ettirip geliştirmelerini sağlayacak yarışmalar ve turnuvalar 
düzenleme çabasında olunacaktır.

Günümüz dünyasının en önemli gençlik sorunu olan uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı 
gençlerimizin eğitimi ve bilinçlenmesi çalışmalarını destekleyeceğiz.

Lise Öğrencileri İle Şehirlerarası GAD Programı
Uluslararası GAD programını, ülkemizde kısıtlı olanaklar içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışan 
gençlerimizi büyük kentlerde daha iyi koşullarda yaşayan gençlerimizle buluşturarak
uygulamayı hedeflemekteyiz.

Bu gençler önce Lion ailelerde konuk edilecek, daha sonra da GAD programında olduğu gibi bir 
haftalık bir program çerçevesinde İstanbul'u ve Üniversitelerini tanımaları, bilgilendirilmeleri,
eğitilmeleri ve eğlenmeleri sağlanacaktır.

Proje ve Fon Bankası
Yönetim Çevremizin hizmet hedefleri ile ilgili çeşitli projelerin alt yapısı oluşturulacak ve bu 
projelerin uygulanması ile ilgili aşamalarda kulüplere destek verilecektir. 

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler
Amaçları üyeleri tarafından belirlenmiş, şiddet söylemini içermeyen,  karar alma süreçlerinde 
halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden STK'ları ile katılımcı demokrasinin gelişmesi
yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Yerel Yönetimlerle İşbirliği
Hizmetlerimizin toplumda ses getirmesi ve Lions imajını büyütmek amacıyla Yerel Yönetimlerle 
iletişimin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle 8 Ekim Dünya Lions
Hizmet Günü etkinliklerinde ziyaretlerimizin çerçevesini genişleteceğiz.
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Kadın, Aile ve Çocuk
Dönemimizde Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademisyenler ile işbirliği içinde; toplumda kadına 
biçilen roller, toplumsal şiddet ve çocuk istismarı konularında konferans ve toplantılar
düzenlenecektir.

İlkokul ve anaokulların rehber öğretmenlerinin denetiminde çocuk hakları konusunda resimli 
bir anket programı yapılacaktır.

Ayrıca, çocuklarımızla Lions ormanında ağaç dikimi ve uçurtma şenliği gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Sanat
Toplumun kültür hizmetlerini, özellikle kültür bilgi birikimini artırmak, güzel sanatlara duyarlılık 
kazandırmak ve toplumumuzda eksik kalan kültürel ve sanatsal hizmetleri geliştirmek biz
Lionların hedefleri arasındadır.

Yönetim Çevremizde yıllardır devam eden, kulüp üyeleri arasında birlikteliği ve toplumla
bütünleşmeyi sağlayan Lions Korosu ve Tiyatrosu ile diğer kültürel etkinlikler devam ettirilecek
ve bu yıl başlayan Çocuk Tiyatrosu ile Çocuk Korosu çalışmalarına dönemimizde de devam
edilecektir.

Sağlıklı Yaşam
Tüm sağlık hizmetleri kulüplerimizin ev sahipliğinde toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme 
sorumluluğumuz kapsamında sağlık kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.

Kan ve organ bağışı çalışmalarımız Kızılay ve ilgili kurumlar ile işbirliği halinde devam edecektir. 

Spor
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” diyen Atamız, genç kuşağın bilimin ışığında ruhen,
ahlaken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi gerektiğine inanmış, spor ve sporculara büyük
önem vermiştir.Bizler de bu bilinçle dönemimizde spor alanında çeşitli etkinlikler
düzenleyeceğiz.



Lions'u Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Özellikle hizmetlerimizle görsel ve yazılı medyada daha çok yer almak için bu konuda 
deneyimli Lion dostlarımız ile çalışmalar yapacağız.

8 Ekim Dünya Lions Hizmet Günü, Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Çocuk 
Bayramı, Atatürk'ü Anma Haftası, Polis haftası gibi önemli gün ve haftalarda mülki idare ve yerel 
yönetimler, huzur evleri, karakollar gibi kurumlara ziyaretler gerçekleştirilerek toplumla
bütünleşme ve Lions'un tanıtılması çalışmaları yapılacaktır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi kitap fuarı, sağlık fuarı ve diğer etkinliklerde yer alarak Lions'u 
tanıtma çalışmaları sürdürülecektir.

İnternet, İletişim ve Arşiv:
5651 sayılı “ İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu”nun gerektirdiği teknik tedbirler alınarak Web
sayfamız teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.

Tüm üyelerimizin internet ağımıza üye olmaları ve web sahifemizin daha çok kullanımı teşvik 
edilecektir. Bu amaçla Lions Akademimiz ile birlikte online eğitim programları geliştirilecektir.  

Türkiye'nin Tanıtımı
Demokrasiye ve İnsan Haklarına, aynı zamanda ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve laik Atatürk 
Cumhuriyeti'ne bağlı bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak 21. yüzyılda Avrupa Birliği'ne girmeye 
çalıştığımız bu dönemde ülkemizin tanıtımı faaliyetlerine destek olmak başlıca
görevlerimizdendir.

Türk Lions'u yıllardır sadece Avrupa'ya değil tüm dünyaya uluslararası platformlarda tebliğler 
sunmak suretiyle ve kulüplerimizin kazandığı uluslararası hizmet ödülleri ile Türkiye'yi en
başarılı bir şekilde tanıtmaktadır.

Dönemimizde uluslararası platformlara güçlü bir biçimde katılarak, tebliğler sunarak 
çağdaşlığımızı göstermeli, dünya insanları ile dostluklar kurmalı ve ülkemizi tanıtmalıyız. Bu
amaçla dönemimizde uluslararası toplantılara ve özellikle ülkemizde yapılacak
Akdeniz Konferansı'na destek veren ve katılan kulüplere puan verilecektir.
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Vakıflarımız
Lions'un topluma karşılıksız hizmet amacı ile kurulmuş Vakıflarımızın faaliyetleri üyelerimize 
bir kez daha tanıtılacak ve desteklenmeye devam edilecektir.

Türk Lions Vakfı çalışmalarına destek verileceği gibi,  kulüplerimiz geliri Burs Fonuna aktarılan 
“Fahrettin Kerim Gökay” ödülü vermeye teşvik edilecektir.

LİAY Vakfı İktisadi İşletmesi
Liay Vakfımız İktisadi İşletmesine bağlı  “Özel LİAY Adalet İlmen Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu” altı yıl önce büyük emeklerle kurulmuş ve her yıl 100 kız öğrenciye hizmet vermektedir.
Maddi ve manevi zorluklarının yanında genç kızlarımıza yapılan yatırım geleceğimiz adına son
derece önemlidir. Sorumluluğu çok büyük olan bu işletmemizde, yasa ve yönetmeliklerin
öngördüğü düzenlemeler doğrultusunda hizmet vermeye çalışılacaktır. 

İktisadi işletmenin bünyesinde merkezimizde açılan beceri kursları ile koro ve tiyatro 
faaliyetleri artarak devam edecektir.
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ÖNEMLİ GÜNLER VE TARİHLER
13 Mayıs 2017 Cumartesi, Yeni Yöneticiler Eğitim Seminerleri ve Kabine Takdimi.
   
19-20-21 Mayıs, 2017-2018 DÖNEM BULUŞMAMIZ Elexus Hotel Resort  - GİRNE.
Yepyeni heyecan ve yepyeni umutlarla Kulüp Başkanlarımızın ve üyelerimizin dostluk ilişkilerini
geliştirmek amacı ile kulüplerarası işbirliği ortamına sıcak bir başlangıç yapmak üzere
buluşuyoruz. Dönem Buluşması program içeriği sizleri mutlu edecek değişik ve heyecan verici
süreçler içermektedir.

23 Temmuz 2017, Başkanlar ve Kabine 1.Toplantısı ve aynı günün akşamında Yönetim Çevresi 
Görev Devri töreni.

25-26 Ağustos 2017, Büyük Taarruz Zafer Yürüyüşü – Kocatepe. 

30 Ağustos 2017, Zafer Bayramı etkinlikleri.

23 Eylül 2017, Başkanlar 2. Toplantısı.

28 Eylül – 1 Ekim 2017, Avrupa Lions Forumu - İsviçre, Montrö

08 Ekim 2017, Dünya Lions Hizmet Günü etkinlikleri.

21 Ekim 2017, Başkanlar 3. ve Kabine 2. Toplantısı.

28 Ekim 2017, Cumhuriyet Balosu.

4 Kasım 2017, Başkanlar 4.Toplantısı.

11 Kasım 2017, Anıtkabir ziyareti.

14-15-16 Kasım 2017, KKTC Lions Kulüpleri ziyaret programı.

5 Aralık 2017, Dünya Leo Günü kutlamaları.

5 Aralık 2017, Dünya Gönüllüler Günü kutlamaları.

12 – 13-  14 Ocak 2018, Başkanlar 5. ve Kabine 3.Toplantısı - Pamukkale

10 Mart 2018, Başkanlar 6. ve Kabine 4. Toplantısı. 

17- 18 -19 Mart 2018, Akdeniz Konferansı - Antalya.

8 Nisan 2018, Üyelik Şöleni.

28 Nisan 2018, 118 Y Konvansiyonu.

5 -6 Mayıs 2018, Ulusal Konvansiyon - Ankara.

12 Mayıs 2018, Başkanlar 7. Toplantısı.
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Yönetim çevremiz 6 Kesim ve 18 Bölgeden ibaret olup, kabinemiz  
Uluslararası ve Federasyon Tüzüklerimize uygun olarak
oluşturulacaktır.

Kabinede görev alacak olan dostlarımız belirlenirken, kulübünü 
ihmal etmeyecek, sevilen, sayılan ve yapıcı kimliğe sahip özellikler 
dikkate alınacaktır.

Daha önce Komite Başkanlığı yapmamış olanlar Bölge Başkanı,
Bölge Başkanlığı  yapmamış olanlar da Kesim Başkanı olarak
görevlendirilmeyecektir.

Lions'da görevler ve sıfatlar geçici ve değişkendir. Ayrıca her görev kutsaldır ve bir hizmet
nöbetidir.

Ancak sınırlı kadro içinde, herkese fırsat eşitliği tanımak amacımızdır. Şuna inanınız ki; yıllardır 
sizleri tanıyorum, izliyorum ve Lions'un sistemini ve kurallarını uygulayacağımdan emin
olabilirsiniz.

Hizmetlerimizde kurumsal sürekliliği ve arşivlemeyi sağlamak için tüm Kabine 
Görevlilerimizin aynı görevin bir dönem önceki görevlisinden yapılan çalışmalar hakkında
bilgi edinmeleri, yarım kalan ve/veya geliştirilmesi gereken projeler varsa tamamlanması için
çalışmalar yapmaları istenecektir

Ayrıca dönem sonunda yapılan etkinlikler hakkında bir rapor hazırlayarak Arşiv Komitesine 
sunmaları, bir sonraki dönem aynı görevi yapacak Kabine görevlilerine yapılan çalışmalar ile
yarım kalan ve/veya geliştirilmesi gereken projeler konusunda bilgi vermeleri beklenecektir.

Kulüplerimizden aylık genel toplantıların iki saat içinde
bitirilmesine özen gösterilmesi istenecektir.

Genel yönetmen ziyaretleri kulüplere tek tek yapılacaktır.
Talep halinde bölge bazında yapılabilir.

Genel yönetmen ziyaretinde konuk konuşmacı olmaması
istenecek, üye giriş töreni yapılması da tercih edilmeyecektir.

KABİNE OLUŞUMU

KULÜP TOPLANTILARI
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Kulüp çalışmalarının değerlendirilmesi ve teşviki amacıyla uygulanan 
puan ve ödül sistemi bazı değişikliklerle aynen uygulanacaktır.

Geçtiğimiz dönemlerden farklı olarak:

Kulüplerin, dönem içerisinde gerçekleştirecekleri ana hizmet 
projesinin fizibilite ve planlamasını yaparak ön raporunu Eylül 
2017 evrakları ile birlikte teslim etmelerine,

Kulüplerin, ön raporunu sundukları ana hizmet projelerini 
öngördükleri süre içinde tamamlamaları ve değerlendirme 
raporunu sunmalarına,

Yeni üyeleri Üye Şenliğine katılan kulüplere, 

1 Temmuz 2017 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında her bir ve beş net üye artışı sağlayan kulüplere,

1 Temmuz 2017 tarihindeki üyelerini 30 Haziran 2018 tarihine kadar ve 1 Temmuz 2017 ile
30 Haziran 2018 tarihleri arasında alınan üyelerini dönem sonuna kadar koruyan kulüplere,

Burslu öğrenci sayısını koruyan ya da arttıran kulüplere,

KKTC harici yurt dışı kulüp ziyareti yapan kulüplere,

Antalya Akdeniz Konferansına katılımlara,

KKTC dışındaki ikiz kulüplerin ortak etkinliklerine,

KKTC dışında ikiz kulüplerin ortak toplantısına,

KKTC dışında yeni ikizleşmelerin gerçekleştirilmesine,
özel puan uygulamaları olacaktır.

Ayrıca; web sahifemizin kullanımını ve on-line eğitimleri teşvik etmek amacıyla Lions 
Akademimiz tarafından hazırlanacak bilgi yarışmaları dönem içinde 3 kez web sahifemizde
yayınlanacak, online olarak verilecek doğru yanıtlar içerisinden çekilecek kura ile kazananlara; 

14-15-16 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak Kıbrıs etkinliklerinde çift kişilik ağırlama,

12-13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Pamukkale'de yapılacak Başkanlar ve Kabine Toplantısında çift 
kişilik ağırlama,

17-18-19 Mart 2018 tarihlerinde Antalya'da yapılacak Akdeniz Konferansında çift kişilik ağırlama,
ödülleri verilecektir.

PUANLAMA ve ÖDÜL SİSTEMİ
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ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ
ANADOLU YAKASI FEDERASYONU 2017 - 2018 
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118Y YÖNETİM ÇEVRESİ İSTANBUL 
ÇALIŞMA DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ



ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ
ANADOLU YAKASI FEDERASYONU

1-) Uluslararası Lions Dernekleri 118Y Yönetim Çevresi İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu 2017-
2018 çalışma dönemi bütçesinde yer alacak gelir ve giderleri iş bu yönetmelik esaslarına göre 
yönetilecektir.

2-) 01.07.2017 tarihinde başlayıp 30.06.2018 tarihinde sona erecek olan, çalışma dönemi 
bütçesinde önerilen gelirler ile giderlerin ayrı ayrı toplamları 800.000,00 (Sekizyüzbin)TL'dır.

3-) Gelirlerin kaynağı; Federasyon'a üye derneklerin ödentileri ile sponsorluk ve bağışlar olup, 
Federasyon'un bu amaçla açılacak banka hesabına yatırılacak veya alındı belgesi karşılığı 
Sayman'a ödenecektir.
     a-Dernekler, üyelerinden Federasyon ödentisi olarak 2017 Temmuz ayında 270.- 
(İkiyüzyetmiş) TL ve 2018 Ocak ayında 270.- (İkiyüzyetmiş) TL olmak üzere toplam 540.-
(Beştyüzkırk) TL tahsil edecekler ve aynı aylarda Federasyon'a ödeyeceklerdir.
     b-Dernekler aile ve öğrenci üyelerinden Federasyon ödentisi olarak 2017'in Temmuz 
ayında 135.- (Yüzotuzbeş)  TL ve 2018'in Ocak ayında 135.- (Yüzotuzbeş) TL olmak üzere 
toplam 270.- (ikiyüzyetmiş) TL tahsil edecekler ve aynı aylarda Federasyon'a 
ödeyeceklerdir.
     c-Dernekler, yeni üyelerinin bütçede belirtilen giriş ödentilerini, üyelerin giriş tarihinde 
Federasyon'a ödeyeceklerdir.
     d-Dernekler toplu hizmetlerle ilgili ödemelerini, dernek bütçe yönetmeliklerinde 
belirtilen takvime uygun tarihlerde yapacaklardır.

4-) Banka havalesi dışında, Federasyon Saymanı tarafından tahsil edilen gelirler, Federasyon
adına açılmış olan banka hesabına yatırılacaktır. Federasyon kasasında 8.000.-TL'den fazla para 
bulundurulmayacaktır.

5-) Giderler, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile V. U. K.'ta belirtilen belgeler karşılığında 
yapılacaktır.

6-) Federasyon'un banka hesaplarından para çekmeye, Federasyon adına ödeme yapmaya Genel 
Yönetmen (Federasyon Başkanı) ile Federasyon Saymanı veya ikisinden birinin imzası olmak 
koşulu ile Federasyon Birinci Başkan Yardımcısının müşterek imzaları ile yetkili olacaktır.
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7-) 15.000.- (Onbeşbin) TL 'ye kadar ödemelerin harcanmasında Genel Yönetmen, bu tutarı aşan 
ödemelerde Yönetim Kurulu yetkilidir.

8-) Miktarı belli olmayan harcamalar için yetki verilmesi ve sonrasında belli olacak miktarlar 
üzerinden Yönetim Kurulu'nun karar alması gereklidir.

9-) Giderlerin toplamı gelirlerden fazla olamaz ve gerçekleşen gelir-gider, Yönetim Kurulu'nun
sorumluluğundadır.

10-) Döneme ait giderlerin ödenmesi, gelecek çalışma döneminin bütçesine bırakılmaz, ancak
karşılık ayırmak suretiyle gelecek döneme devredebilir.

11-) Giderlerin geliri aşmamasına özen gösterilir, zorunlu hallerde bölümler arasında aktarma kararı
Yönetim Kurulu tarafından, bir bölümün maddeleri veya fasıllar arasındaki aktarma kararları ise
Genel Yönetmen tarafından alınır.

12-) Gelirlerde meydana gelecek artış oranından, giderlerde de artış yapmaya ve ayrıca yeni 
kaynakları bulmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

13-) Borçlarını bu yönetmelikle belirtilen sürede ödemeyen Lions Dernekleri için tüzük hükümleri
uygulanır.

14-) Belirli bir süre kullanılmaması ihtimali olan fon kaynakları, Genel Yönetmen'in kararı ile 
bankada vadeli hesaplarda, yatırım fonlarında vs. getirili hesaplarda tutulabilir. Elde 
edilecek faiz, Lions Yönetim Çevresi Federasyonu hesabına faiz geliri olarak kaydedilir.

15-) Bütçe ve Bütçe Yönetmeliği'ni yürütmeye, Genel Yönetmen ve Yönetim Kurulu yetkili ve 
sorumludur.

16-) 16 maddeden oluşan işbu Bütçe Yönetmeliği 01.07.2017 – 30.06.2018 çalışma dönemi için 
geçerli olup, bakiyesi dönem sonunda 2018-2019 çalışma dönemi Federasyon hesabına 
devredilecektir. Bu yönetmelikte belirtilmeyen konularda Federasyon Tüzüğü  Dernekler 
yasası ve T. T. K. hükümleri uygulanır.



2017 – 2018 döneminde sizlerle beraber hedefimiz olan insanlığa hizmet etmek, hep
beraber mutlulukları paylaşmak ve başarılı bir dönemi birlikte yaşamak en büyük
dileğimdir.

Değerli Dostlarım,
Ülkemizin ve Türk insanının bizlere her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu
günleri yaşıyoruz. Bu nedenle daha çok birlik ve beraberliğe, daha çok çalışmaya
ihtiyacımız var. Çıkmış olduğumuz bu ulvi ve güzel yolda sizlere inanıyor ve
güveniyorum.

Bu inançla 2017 – 2018 çalışma Dönemimizde hep birlikte el ele daha güzel günlerde
gururla yapacağımız çalışma ve hizmetlerin ülkemize, insanımıza ve insanlığa yararlı
olmasını diliyor lions sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ln. MAHMUT TANYOL 
Genel Yönetmen 1. Yardımcısı



Elvan Acar Özgen 1987 yılında İzmit'te doğmuştur. Liseyi Kocaeli Anadolu Lisesi'nde, 
2005 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini de 2009 yılında 
tamamlamıştır. 2010 yılında avukatlık ruhsatını almış olup, halen Aydın & Aydın 
Avukatlık Ortaklığı'nda İş Hukuku Departmanında Avukat olarak çalışmaya devam 
etmektedir. Elvan Acar Özgen, Tepebaşı Leo Kulübü ile Avrupa Leo-Lions Kulübü üyesi
ve 2016 - 2017 Çalışma dönemi 118 Leo Çoğul Yönetim Çevresi Başkanı Osman
Nevzat Özgen ile evlidir.

2008 yılında tanıştığı Beykoz Leo Kulübü Derneği'nde 2009 yılında üye olarak, 
sırasıyla Toplantı Yönetmeni ve Kulüp Amiri, Sekreter ve Başkan Yardımcısı olarak 
görev almış, 2013-2014 Çalışma Dönemi'nde kulüp başkanlığı görevini başarıyla 
yürütmüş, akabinde Geçen Başkanı, Üyelik Direktörü görevleri ile Yönetim 
Kurulu'nda yer almıştır. 

118Y Leo Yönetim Çevresi Kabinesi'nde "Toplu Çalışmalar Görevlisi Alt Çalışması" ve 
"Koordinasyon Görevlisi Alt Çalışması" görevlerini yapmasının yanı sıra 2015-2016 
Çalışma Döneminde Leo Yönetim Çevresi Saymanı olarak görev almış, 2016-2017 
Çalışma Döneminde de Leo Yönetim Çevresi Başkan Yardımcısı görevini yerine 
getirmiştir.

Leo hayatı süresince 118Y Leo Yönetim Çevresi'nin bir çok organizasyonuna, diğer 
Yönetim Çevrelerinin organizasyonlarına ve çok sayıda Ulusal Leo Forumu ve 
Preforumuna katılım gösteren Elvan Acar Özgen 2017-2018 Çalışma Dönemi 118Y 
Leo Yönetim Çevresi Başkanı olarak görev alacaktır.

Elvan Acar ÖZGEN
2017 - 2018 DÖNEMİ 118Y LEO YÖNETİM ÇEVRESİ BAŞKANI
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