
UR'nin Chicago'da yapı-
lan COL 2019 toplantı-
sının sonuçlarını ekte 

sizlerle paylaşıyoruz. Sizlere sunmak 
istediğimiz bu rapor konseye sunulan 
117 maddeden, kabul edilen 47adet 
madde ile ilgilidir. 55 Madde reddedil-
miş, 15 Madde de geri çekilmiştir. Kabul 
edilmeyen öneri ve değişiklikler rapor 
dışında bırakılmıştır. Kabul edilen mad-
deler özet olarak belirtilmiş olup UR’nin 
ilgili komiteleri tarafından incelemesin-
den sonra Bölgelere son şekli gönderilecektir. 

538 Bölgeye COL katılım daveti gönderildiği, 532 adedine temsil yetkisi 
verildiği bildirilmiştir.

Konsey Toplantıları sırasında gündeme getirilen ani değişiklik ve baskıcı 
kararlara karşı konseyde genellikle bir direnç oluşuyordu. Bu özellikle 19-
072 nolu kararda karşımıza çıktı. Daha önce gönderilen metinde Rotaract 
Kulüplerinin de UR üyeliğine kabul edilmesi birkaç satır ile anlatılmasına rağ-
men daha sonra çok detaylı bir metin dağıtıldı. Birçok kimse bu emrivakiye 
karşı çıktı. Onun için ilk etapta geçmedi.

Madde 19-18: Üyelik ile ilgili hükümlerde yapılan değişiklik.
UR Tüzüğünün 4.070 nolu maddesinin son kısmına bir cümle ilave edildi: 

Her kulüp, üye çeşitliliğinin sağlanması ve dengeli bir üyelik yapısı için çaba 
sarfetmelidir.

Madde 19-24: Kulüp bütçesinin sunulması
Standard Rotary Kulüp Tüzüğü Madde 8 Bölüm 2(a): 
Madde 19-26: Kulüp ismi ve yer değişikliği ile ilgili bilgilendirme süresi-

nin uzatılması. 10 gün yerine 21 gün olarak değiştirildi.
Madde 19-28: Kulüp yeri ile ilgili hükümlerde yapılan değişiklik.
Madde 19-29: Satellite Kulüplerin rapor vermeleri ile ilgili değişiklik.
Madde 19-30: Kulüplerin toplantı ve katılım ile ilgili olarak 2016 da yapı-

lan değişikliklerin tekrarlanmaması.
Madde 19-35: Katılım kanıtı getirme zaman sınırlaması 14 gün önce 14 

gün sonra yerine “o yıl içinde” olarak değiştirildi.
Madde 19-37: Kulüplerin üyelik yapıları ile ilgili tekraralanan maddele-

rin düzeltilmesi.
Madde 19-39: Kulüplerin üyelik yapıları ve sınıflandırma kısıtlamaları ile 

ilgili maddelerin düzeltilmesi.
Madde 19-40: Gelecek dönem başkanının ölümü veya görev yapamıya-

cak durumda olması durumunda seçimin nasıl yapılacağına dair hüküm de-
ğişiklikleri.

Madde 19-41: Başkanların arka arkaya aynı ülkeden seçilmemesine 
dair değişiklik ve hükümler.

Madde 19-43: Direktör adayı gösterme süresinin, yönetim kurulu aksi 
bir karar almadıkça,  15 Eylül ila 15 Ekim olarak değiştirilmesi.

Madde 19-45: Bölgelerin Direktör adayı saptama komitesine göstere-
ceği üye ve yedeği için getirilen hükümler.

Madde 19-49: Kulüplerin Guvernör adayı gösterebilmeleri için en son 
kulüp aidat faturası yerine 1 Temmuz itibariyle kulübün borçlu olup olmadı-
ğına bakılmasına.

Madde 19-52: Guvernör adayına yapılabilecek itiraz süresini Guvernör 
yetkisine bırakmayıp 15 gün içinde olarak belirlenmesine.

Madde 19-53: Bir bölge guvernörünün çalışamaz durumda olması ve 
yardımcı Guvernörün bulunmaması durumunda aynı bölgeden herhangi bir 
Rotaryenin değil bir GDG’nin görevlendirilmesi ile ilgili karar.

Madde 19-54: Gelecek Dönem Guvernörü veya bölge görevleri seviye-
sinde yapılacak herhangi oylama için kulüplerin bölgeye borçlarının olma-
ması konusunda alınan ek kararlar.

Madde 19-55: RIBI ile ilgili karar.
Madde 19-57: Bölgenin kesin hesaplarının bağımsız denetim şirketleri 

tarafından inceleme ve bölgeye duyurulma ile ilgili hükümlerin daha açık ola-
rak yazılması ve dönem bitimini takip eden 30 gün içinde sonuçlandırılması.

Madde 19-58: Bölge Kulüp Başkanlarının %50’den fazlası tarafından, 
Bölge Mevzuatlarında yapılması istenilen değişikliklerin Guvernöre bildir-
mesi ile toplantıya çağırılabilir.

Madde 19-61: UR Yönetim kurulunu oluşturan Direktörlerin yönetim 
kurulunda görüşülen ve karara bağlanan konularda, Zone içinde temsil et-
tikleri bölgelere belirli zamanlarda bilgi vermelerine karar verildi.

Madde 19-62: Bu madde üzerinde çok duruldu. Genel Sekreterin ismi 
yaptığı görevin COO’dan ( Chief Operating Officer) daha fazla olduğu ve tem-
sil yetkisinin CEO’ya ( Chief Executive Officer) daha yakın olduğu için CEO ola-
rak değiştirilmesine karar verildi.

Madde 19-63: Bölge sınırlarında yapılan değişikliklerin uygulamaya 
geçme süresinin 2 yıl olma şartı kaldırıldı.

Madde 19-66: UR’nin resmi yayın organı olan “The Rotarian”ın isminin 
bağlayıcı olmaması için UR Tüzüklerinde çıkartılmasına karar verildi.

Madde 19-70: Bölge Guvernörünün talebi doğrultusunda, bir kulübün 
üye sayısı 6’nın altına düşerse, UR Yönetim kurulu kulübü UR üyeliğinden çı-
karma kararı verebilir.

Madde 19-72: En çok tartışılan maddelerin başında Rotaract Kulüpleri-
nin UR üyeliğine kabul edilmeleri konusu oldu. Açıklık kazanması gereken bir 
çok konu olmasına rağmen UR Başkanı Barry Rassin’in de bastırması sonu-
cunda madde 2/3 çoğunluğu sağlayarak ikinci seferde kabul edildi. Rotaract 
Kulüplerin üyeliği TRF üyeliğini de kapsayıp kapsamadığı konusu ve  aidatlar 
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COL'de Rotary'nin Türkiye'deki 2420. Bölgesi GDG Murat Çelik, 2430. Bölgesi GDG Müfit Metin ve 
2440. Bölgesi GDG Sezai Moral tarafından temsil edildi 
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halen açık olan konular. Yönetim kurulunda görüşülecek. Rotaractlar Rotar-
yenler gibi UR üyelik numarası alamayacaklar. ( Bkz. Ekli bilgi)

Madde 19-74: Konvansiyon Komitesi üyelerinin adet ve görev süreleri 
ile ilgili daha açıklayıcı maddele ilave edildi. Konvansiyon Komitesi başkanı-
nın dışında bir de daha önce Konvansiyon komitesinde görev yapmış bir üye 
daha olabilir konusu kabul edildi.

Madde 19-75: UR bünyesinde bulunan Rotaract ve Interact komitelerin-
den Interact çıkartılarak komite üye sayısında azaltma yapılarak tasarruf 
sağlanması Kabul edildi.

Madde 19-79: Konvansiyonların organizasyonunun işleyişi ile ilgili Kabul 
edilen karar.

Madde 19-80: Konvansiyon sırasında yapılan oylama ile seçilen UR Yö-
neticilerinin zaman kaybının azaltılması ile ilgili karar.

Madde 19-82: UR Üyelik ödemeleri ile ilgili karar aşağıdaki gibi verildi.
  2019-20 34$+34$
  2020-21 34.5$+34.5$
  2021-22 35$+35$
  2022-23 35.5$+35.5$
Madde 19-93: UR’nin fonlarında yapılan isim değişikliği: “Artan Miktar 

veya ihtiyaç akçesi “ yerine “yedek akçe” kelimesinin kullanılması.
Madde 19-94: Yedek akçe ile ilgili olarak tüzük içindeki maddelerde ya-

pılan düzenlemeler.
Madde 19-96: COL toplantılarına Yönetim Kurulunun öncelikli olarak 

yasa teklifi sunabilmesi için verilen onay.
Madde 19-97: 96.maddede alınan karar doğrultusunda UR Tüzüğünde 

yapılması gereken ilave ve değişiklikler ile ilgili karar.
Madde 19-100: Bölgeler tarafından sunulan önerilerin (Resolutions) 

Bölge Guvernörünün yakın denetimi ile posta oylaması ile yapılabilmesi.
Madde 19-101: Hatalı yapılan COR önerileri için düzenleme.
Madde 19-102: COL toplantısından önce temsilcilerin maddeleri elekt-

ronik ortamda oylayarak toplantıya mümkün olan en az önerinin sunulma-
sının sağlanması için alınan karar. Bu şekilde hem zamansal hem de parasal 
kazanç sağlanması. 

Madde 19-103: 102. Maddede Kabul edilen şekliyle COL toplantılarının 
yürütülmesi ile ilgili tüzüklerde yapılması gereken değişiklikler.

Madde 19-104: Bu madde reddedilmesine rağmen önemi ve sizlere bilgi 
vermek için buraya alındı. UR GDB COL toplantılarının iki yılda bir yapılmasını 
ve 530 civarında olan COL delege sayısının, bölgelerin eşleştirilmesi ile yarı 
yarıya azaltılarak, hem Rotary içindeki değişim hızına ayak uydurulmasını 
hem de temsilci sayısının azaltılarak daha etkin hale getirilmesini amaçlıyor-
du. Buna ilave olarak finansal bir azalma da öngörülüyordu. 174 / 334 oy ile 
reddedildi.

Madde 19-110: COL toplantısı için Bölge temsilcilerine verilen yetkinin 
bir komite (Credentials Committee) tarafından değil, doğrudan Genel Sek-
reter tarafından verilmesi kararı. Bu komiteye ihtiyaç kalmaması.

Madde 19-112: Bu madde de çok tartışılanlardan biri idi. Geçmiş Dö-
nem UR Başkanlarının hiç hoşuna gitmedi. COL toplantısına birçok UR GDB 
ve Yönetim Kurul üyeleri katılıyordu. Yapılan bu değişiklik ile COL toplantısına 
katılacak olan ve oy delegesi olmayan üyelerin katılımı kısıtlandı. Buna göre 
katılacak olanlar, UR Başkanı, UR GDB, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir 
Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter. Bu şekilde tahminen 118.000$ ta-
sarruf sağlanacağı düşünülüyor.

Madde 19-113: Zone’larda düzenlenen Enstitülerde COR ve COL toplan-
tılarında alınan kararların tartışılarak, tartışmaların sonuçlarının Convener 
tarafından rapor edilmesi ile ilgili alınan karar.

Madde 19-114: COL toplantısında yapılan oylama sonuçlarının Rotary 
WEB sitesinde yayınlanması.

Madde 19-115: Bu madde, UR Tüzüğünün COL kararları doğrultusunda 

yeniden düzenlenmesi, çelişki ve tekrarlardan temizlenmesi. Yapılan ilave ve 
düzenlemelerin tamamı bu madde içinde.

Madde 19-116: Aynı şekilde bu madde de Kulüp Ana tüzüğünde yapılan 
ilave ve düzenlemeler.

Madde 19-117: Bu madde de en çok tartışılan konulardan birisi idi. Ulus-
lararası Rotary'nin Amerikan kanunlarına göre “Vergiden Muaf” statüsünün 
değiştirilerek (501 c-4)'ten (501 c-3)'e geçmesi ile 675.000$ gibi bir tasar-
ruf sağlanabileceği öngörülüyordu. Vakıf başkanı olan Ron Burton bu girişi-
min Vakfa zarar verebileceğini öne sürerek çok sert karşı çıktı. Vakfın özel-
liğini kaybedeceğini belirtti. Lehte ve aleyhte konuşma yapan bir çok kimse 
kendilerini vakıfların vergilendirilmesinde uzman avukat olarak ortaya çıkıp 
ayrı bakış açıları belirtmesi bizler için de çok enteresan bir deneyimdi. So-
nuç olarak madde 374/120 oyla kabul edildi.

Konsey Rotaract'ı ön plana çıkardı / 
Temsilciler kulüpte esneklik lehine oy 
kullandı
Yazan: Arnold R. Grahl

Her üç yılda bir, dünyadaki Rotary Bölgelerinin temsilcileri ABD'nin Illinoıis 
Eyaletinin Chicago şehrinde toplanarak Uluslararası Rotary'nin anayasası olarak 
kabul edilen kurallarda yapılabilecek değişiklikleri tartışıyorlar. 2019 yılının 
Nisan ayında yapılan Yasama Konseyi (COL) üç yıl önceki toplantı kadar dramatik 
değişiklikler getirmemiş olsa da, Rotary'nin geleceğini şekillendirecek bir çok karar 
aldı. 

Bunlardan en önemlisi, Konseyin Rotaract Kulüplerinin statüsünü yükseltmek 
idi. Değişiklik Uluslararası Rotary'de üyeliğin tanımını Rotaract kulüplerini de ihtiva 
edecek şekilde genişletiyor. Bu değişikliğin amacı Rotaract kulüplerinin UR'den 
aldıkları yardımı arttırmak ve onların hizmet yeteneğini arttırmak olarak ifade 
edildi. UR Başkanı Barry Rassin değişiklik önerisini getirirken, "Genç partnerlerimize 
esin kaynağı olmalıyız ki onlar da yaptıkları harika hizmetleri devam ettirebilsinler" 
dedi. "Bu öneri, onların gerçek anlamda hizmette partnerlerimiz olduğunu 
gösteren güçlü bir mesajdır."

Genel anlamda Rotaract tecrübesi temelde değişmeyecek. Rotaract 
kulüplerinin kuruluşu ve sponsorluuğu yine Rotary kulüplerince yapılacak Rotaract 
kulüpleri kendi standart tüzükleri ve kendilerine özgü tecrübelerini yaşayacaklar. 

Rotaract kulübü üyeleri Rotaryen olarak adlandırılmayacaklar ve Rotaract 
kulüpleri hemen aidat ödemeyecek, bazı hizmetleri, örneğin Rotary kulüp 
üyelerinin abone oldukları dergiyi almayacaklar. Zaman içinde yönetim kurulu bu 
kulüpleri için bir aidat yapısı oluşturacak.

Konseye katılan temsilciler, UR'nin hayır işleri ile uğraşan bir kurum olarak 
ABD'nin Vergi Gelirleri İdaresi nezdindeki 501 (c)(4) statüsünden  501 (C)(3) 
statüsüne geçmesi için gerekli müracaatların yapılmasına karar verdi. 18 aydır bu 
konu üzerinde çalışan bir görev gücü, Vergi İdaresinin bu değişikliği kabul etmesi 
durumunda harcamalarda azalmayı sağlayacak vergi indirimleri ve satın alma 
indirimleri sağlanacağını belirttiler. 

Bu yılki toplantıya katılan temsilciler, 2016 Yasama Konseyinde kulüplere 
tanınan bazı esneklikleri sınırlamak isteyen baskılara karşı durdular. Kabul 
edilmeyen önerilerden biri, kulüplerin yılda en az 40 kere toplanmaları idi. Getirilen 
esneklikler sayesinde, kulüpler yarattıkları formatlar içinde yeni üyeye daha cazip 
teklifler yapabiliyorlar ve mevcut üyelerinin ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. 

Reddedilen önerilerden bir diğeri de Rotaryenlerin Resmi Dergilere 
aboneliğinin opsiyonel olarak düzenlenmesi ve konsey üye sayısının yarıya 
indirilerek iki yılda bir toplanması idi. 
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