
Rotary'deki bazı düzenlemelere paralel 
olarak,  kulüplerimizin ana tüzükleri ve 
iç tüzüklerine ilişkin bazı maddelerin 
değişikliğe uğraması hakkında 
çalışmalar yapmış olan 2430. Bölge 
Hukuk ve Tüzük Komitesi Başkanı Anıl 
Uysal'ın Guvernör Mektubu Sinerji'de 
yayınlanan açıklamalarına kulüplerin 
ilgisini çekebileceğini düşünerek aşağıda 
sayfamızda yer veriyoruz. 

ANA TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK HAKKINDA YAPILMASI TASARLANAN 
DEĞİŞİKLİKLER

1) ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 10
Haftalık Olağan Toplantılar
a) Yer ve Zaman: Dernek en az ayda 2 defa iç tüzükte belirtilen 

yerde, öngörülen gün ve saatte düzenli olarak toplanır. Bu toplan-
tılar başka derneklerle birlikte de yapılabilir.

b) Değişiklik: Yönetim kurulu, herhangi bir düzenli toplantıyı, 
geçerli bir nedene dayalı olarak herhangi bir düzenli toplantının 
yer, gün ve saatini önceki toplantı tarihi ile sonraki toplantı tarihi 
arasında değiştirebilir.

c) İptal: Yönetim kurulu resmi tatil haftasına rastlaması, dernek 
üyesinden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir salgın 
hastalık veya doğal afet, yörede üyelerinin hayatını tehdit edebi-
lecek silahlı bir çatışma olması durumunda olağan toplantıyı iptal 
etmeye yetkilidir. Bu nedenlerin dışında Yönetim Kurulu, görev 
dönemi içerisinde kendi takdiri ile en fazla dört düzenli toplantıyı 
iptal edebilir. Ancak hiçbir şekilde arka arkaya üçten fazla düzenli 
toplantıyı iptal edemez.

2) İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kısım III Sınıflandırma
Madde 2
a) Kulüp Üye Çeşitliliği: Bu kulübün üyeliği yaş, cinsiyet ve 

etnik çeşitlilik dahil olmak üzere toplumundaki işletmelerin, mes-
leklerin, uzmanlıkların ve sivil kuruluşların bir kesitini temsil 
etmelidir.

- Madde 3
2. Bir üyenin bir veya birden fazla Rotary kulüplerindeki üyelik 

sürelerinin toplamı ile yaşı toplamı en az 85 yıl ve üyeliği 20 yıl veya 
daha fazla ise, kulüp sekreterine devam yükümlülügünden muaf 
tutulması ile ilgili yazılı talebi kulüp yönetim kurulu tarafından 
onaylanan üye devamdan muaf sayılır. Yönetim Kurulunun Karar 
Defterine kaydedilen kararı ile kabul edilen bu istek dolayısıyla üye 
katılmadığı Haftalık Düzenli Toplantıların yemek ücretini ödemez. 
Haftalık Düzenli Toplantıların yemek ücreti önceden topluca tahsil 

edilmiş ise bu üyenin katılmadığı toplantıların yemek ücreti kendi-
sine iade edilir. Haftalık Düzenli Toplantılara devamdan muaf üye, 
yemek ücretindeki özel durum hariç diğer mali yükümlülüklerinin 
tümünü yerine getirmek zorundadır. Üye, Haftalık Düzenli Toplan-
tılara muaf olma imkanına sahip olmakla birlikte isterse böyle bir 
başvuruda bulunmaz ve mevcut statüsü devam eder.

Ayrıca katıldığı toplantıların yemek bedelini öder.
Madde 10
c) Şartlı İstifa: Çalışma yaşamındaki değişiklikler, özel yaşa-

mındaki nedenler, sağlık sorunu gibi sebeplerle bir üye bu olumsuz 
şartların düzelmesinden sonra tekrar Kulübe dönme isteği ile şartlı 
olarak istifa edebilir. Bu isteğini ve gerekçesini belirten istifa dilek-
çesini Başkana verir. Böyle bir istek halinde Yönetim Kurulu, 
üyenin iyi niyetini dikkate alarak istifasını şartlı olarak kabul eder 
ve Karar Defterine şartı ile birlikte kaydeder. Bu şekilde istifa eden 
kişi, olumsuz şartların giderilmesinden sonra Kulübe tekrar üye 
olmak için yazılı olarak başvurduğunda, adayların üyeliğe kabul ile 
ilgili işlemler yapılmadan, Yönetim Kurulu kabul kararı alır. Tekrar 
üyeliğe kabul edilen bu kişinin durumu Üye Defterindeki eski say-
fasını işlenmek suretiyle kaydedilir. Bu üyeden giriş aidatı alınmaz.

Yukarıdaki tasarılar komitemiz tarafından mevcut ana tüzük-
lerimiz ve kulüp içi tüzüklerimiz üzerinde yapılabilecek öngörülen 
olası değişikliklerden oluşmaktadır. Bölgemizde ana tüzüklerini 
ve iç tüzüklerini gönderen tüm kulüplerimize teşekkür ederiz. 
Tüm olası değişiklikleri içeren taslaklarımız tamamlandığında, 
kulüplerimiz söz konusu madde değişikliklerine ilişkin 1 Mart 2021 
tarihinden itibaren yapılacak genel kurul toplantılarında oylayarak 
nihai kararı vereceklerdir.

Yazmış olduğumuz tüm bu bilgilerin faydalı olması dileğiyle.
Rotary sevgi ve saygılarımızla…

Kulüp Tüzükleriniz güncellendi mi?
Anıl UYSAL
2430. Bölge Hukuk ve Tüzük Komitesi Başkanı
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