
YÖNETİM KURULU KARARLARI - 2020-21 DÖNEMİ TOPLANTILARI

Bir süredir Uluslararası Rotary Yöne-
tim Kurulu kararlarına sayfalarda yer 
vermiyorduk. Bunun temel sebebi, 

UR'nin web sitesinde yapmış olduğu 
değişiklikler sonrası bu kararların bize 
ulaşmasında bazı aksaklıkların ortaya 
çıkması idi.

Pandemi döneminde tüm Rotary ope-
rasyonlarını etkileyen kararlar alınırken, 
UR'nin yayın grubundan bu bilgileri iste-
dik ve 2020-21 döneminde bugüne kadar 
yapılan toplantılar ve alınan kararları 
tekrar sayfalarımıza aldık.

EKİM - KASIM TOPLANTILARI
2020-21 dönemi Uluslararası Rotary 

Yönetim Kurulu 26 Ekim'de ve 18-19 
Kasım'da sanal ortamda toplandı. Bu top-
lantılarda Kurul 9 komitenin raporunu 
değerlendirdie ve 27 adet karar adlı.

Programlar ve Ödüller
Yönetim Kurulu:
✓ Eylül ayında almış olduğu karar ile 

Rotary koordinatörü ve Rotary Halkla İliş-
kiler Koordinatörü pozisyonunda hizmet 
edebilmek için Geçmiş Dönem Guvernörü 
olma şartının kaldırılması konusuna 
açıklık getirdi ve bunu üstlenecek geçmiş 
dönem guvernörü olmayan kişinin bu 
pozisyonda hizmet etmesi için bölge ve zon 
liderleri ile güçlü bir iletişiminin olması 
şartını tekrarladı.

✓ Süregelmekte olan COVID-19 pande-
misi nedeniyle uzun ve kısa dönem gençlik 
değişim programlarını 30 Haziran 2021'e 
kadar kısıtlamayı kabul etti.

✓ Standart Rotaract Kulübü Tüzüğünü 
değiştirerek yeni bir Rotaract kulübü baş-
latmak için 12 üye tavsiyesini teşvik 
edecek   düzenlemeyi yaptı;

✓ Mülteciler, zorla yerinden edilenler 
ve göçmenler Eylem Grubunu onayladı.

Toplantılar
Yönetim Kurulu:
✓ 2021 Uluslararası Asamblesinin 1-11 

Şubat 2021 tarihleri arasında sanal olarak 
yapılmasını, Tayvan'ın Başkenti Taipei'de 
yapılacak olan 2021 UR Konvansiyonunun 
yapılması durumunda Taipei'de Asamble 
Programının devamı olarak iki gün süreli 
guvernörlerin katılacakları bir organias-
yon düzenlenmesine karar verdi.

✓ COVID-19 pandemisi nedeniyle 
Rotaryenlerin başarılı bir şekilde çevri-
miçi kaynakları kullanmaya başlamış 
olmalarını dikkate alarak, pandemiden 
sonra kulüpler ve bölgelerin esnek bir 
eğitim yaklaşımı uygulayarak çevrimiçi 

ve kişisel birlikteliklerin karışımını kul-
lanarak oluşacak öğrenme opsiyonlarını 
değerlendirmelerini önerdi.

✓ Taipei Konvansiyonuna müracaaat 
ücreti ile ilgili tüm kategorilerin tarihinin 
15 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verdi.
Yönetim ve Finans

Yönetim Kurulu:
✓ Başkan Knaack'ın önerisini takiben, 

Jennifer Jones'un Rotary Vakfı Mütevellisi 
görevini üstlenmek üzere Hendreen Dean 
Rohrs'u seçti.

✓ 2021-22 Dönemi UR Başkanı 
Mehta'nın önerdiği komite yapısını 
gözden geçirdi. Mehta Yönetim Kuru-
lunda dört komite - İcra, Yönetim, 
Programlar ve Yasama Konseyi Danışma 
Komitesi; 12 adet de daimi komite: 
Denetim, 2022 Houston Konvasni-
yonu, 2023 Melbourne Konvansiyonu, 
İletişim, Yasa ve İç Tüzük, Bölgelen-
dirme, Seçim Değerlendirmesi, Finans,  
Üyelik, Operasyonlar denetimi, Rotaract 
ve Stratejik Planlama . Mehta ayrıca Yöne-
tim Kuruluna danışman olarak beş komite 
daha görevlendirdi: 2022 Uluslararası 
Asamble, Interact Danışma Konseyi, Lider-
lik Geliştirme ve Eğitim (RYLA), Rotary'nin 
Geleceğini Şekillendirme ve Genç Geçmiş  
Dönem Guvernörleri.

✓ Rotary'nin olası yeni bir strüktür 
modeli üzerindeki tartışmalarına devam 
etti ve Rotary'nin Geleceğini Şekillendirme 
Komitesinden bu yapısal değişimi geliştir-
meye devam etmesini, Rotary'nin tecrübeli 
liderleri ile tartışarak, Rotaryenler ve Rota-
raktörlerden de sanal odak gruplarını 
kullanarak geri dönüşüm almasını istedi. .

✓ Verimlilik, etkinlik, tasarruf sağ-
layan ve kapsayıcı olarak faydalı olacağı 
kabul edildiği takdirde, bölgelerin sanal ve 
sanal/kişisel katılım ile bölge konferans-
ları düzenlemesini teşvik etti,

✓ Küresel COVİD-19 pandemisine 
cevap olarak, Rotary tarafından fonla-
nan seyahatlerin kısıtlanmasının 31 Mart 
2021'e kadar devamına,

✓ 2021-22 Uluslararası Rotary ve 
Rotary Vakfının yıllık hedeflerini aşağı-
daki şekilde kabul etti:

1. Öncelik Hedefleri: Etkimizi 
arttırmak

1- Çocuk felcini yok etmek ve Rotar-
y'nin rolünü ön plana çıkarmak,

2- Yıllık Fon ve PolioPlus'a katkıları 
arttırırken 2025 senesinde daimi fonu 2 
milyar 25 milyon dolara çıkarmak,

3- Aşağıdaki konularda ölçülebilir 
etkiyi iyileştirmek ve etkin bir şekilde 
iletmek:

a. Kulüplerin Hizmet Projeleri
b. Bölge Bağışları, Küresel Bağışlar, 

Ölçek Programları, Çocuk Felci ve Rotary 
Barış Merkezleri.

4- İnsani projelerin küresel ayak izle-
rini güçlendirmek için Hükümet ajansları 
da dahil olmak üzere, yeni ortaklıklar 
kurmak.

5- Programlarımızın çalışmalarını etki-
mizi arttırmaya odaklamak.

2. Öncelik Hedefleri: Erişimi 
genişletmek

6- Üye sayısını 1,3 milyona çıkarırken:
a) "Her kişi, bir kişi" eylem sloganını 
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önplana çıkararak  mevcut kulüplerimize 
yeni ve çeşitli üyeler getirmek;

b. Yeni ve yaratıcı kulüpler ve katılımcı 
kanalları oluşturarak katılımcı tabanımızı 
büyütmek ve çeşitleştirmek,

c. Direktörler, bölge liderleri ve bölge 
üyelik görevlilerinin koordinasyonu ve 
sorumluluklarını arttırmak.

7. Sosyal medyaya odaklanma da dahil 
olmak üzere, Rotary'nin marka ve imajını 
güçlendirmek.
3. Öncelik Hedefleri: Katılımcıların 
angajmanlarını arttırmak

8- Interact, Rotaract ve Rotary Kulüp 
üyeleri ile diğer Rotary katılımcılarının 
teknoloji gücünü kullanarak angaje olma-
larını arttırmak

9. Katılımcılar arasında işbirliğini 
arttırmak, özellikle Rotary ve Rotaract 
Kulüpleri arasında.

10- Angajman için özellikle çekirdek 
değerlerimizi kullanmak,

11- Rotary katılımcıları arasında iş 
ağı fırsatlarını kullanarak angajmanı 
arttırmak.

 
4. Öncelik Hedefleri: Adaptasyon 
yeteneğimizi arttırmak

12- Sanal bağlanırlığı destekleyip 
teşvik ederek kişisel toplantılar, eğitim, 
fon yaratma ve hizmet projelerini opti-
mize etmek.

13- Gönüllü lüderlik yapımızı gözden 
geçirip sorumluluk ve hesap verebilirliği-
mizi arttırmak.

14- Yönetişim ve hizmet sunumunu 
bölgeselleştirmeye destek vermek.

EYLÜL 2020 TOPLANTISI
2020-21 dönemi Uluslararası Rotary 

Yönetim Kurulu 28-30 Eylül'de sanal 
ortamda toplandı. Bu toplantılarda Kurul 
8 Komite Raporu değerlendirdi ve 32 adet 
karar adlı.

KULÜPLER VE BÖLGELER
Yönetim Kurulu üyelik eğilimleri ile 

ilgil bir raporu değerlendirdi. 1 Temmuz 
2020 itibarıyla 36.159 kulüpte 1 milyon 
174 bin 890 Rotaryen olduğu, bunun 
2019'a göre 14.576 azaldığı ve kulüp sayı-
sının da 269 arttığı tespit edildi. 

PROGRAMLAR VE ÖDÜLLER
Yönetim Kurulu:
✓ Rotary'nin liderlik pozisyonların-

daki çeşitliliği arttırmak amacıyla, yeni 
değişim döneminden geçerli olmak üzere, 
tüm bölgesel liderlik pozisyonlarından 
"Geçmiş Dönem Guvernörü" olma şartını 

kaldırdı ve cinsiyet olarak bir cinsin Ulus-
lararası Rotary ve Zon Toplantılarında 
konuşmacıların yüzde 60'ından fazlasını 
teşkil edemeyeceğini;

✓ Rotary Komitelerini oluşturmak, 
komite görevlerinin çakışmasını önle-
mek,Rotary Vakfı ile ortak komiteler 
kurmak ve komitelerin referans terimle-
rinde çeşitli değişiklikler yapmak üzere 
yeni bir Rotary Komite Yapısı oluşturmak 
ve uygulamak için üç yıllık bir gelişme pla-
nını kabul etti.

✓ Mevcut Interaktörler, Interact mezun-
ları ve bir direktör irtibat görevlisinden 
oluşan "Interact Danışma Konseyi" oluşu-
munu bir yıllık bir pilot proje olarak kabul 
etti. Konsey Yönetim Kuruluna Interact ile 
ilgili konularda danışmanlık yapacak.

✓ Rotary Gençlik Değişim program-
larını kısa dönem olarak Ekim ayında, 
uzun dönem olarak Ocak 2021'de başla-
yacak olan sertifika almış bölgelerin bir 
kriz yönetim planı uygulamalarını tavsiye 
ederken, bu bölgelerin sanal değişim,Ro-
tary'nin Sanal Gençlik Değişim rehberini 
kullanarak opsiyonları araştırmalarını 
önerdi.

TOPLANTILAR
Yönetim Kurulu 5830, 5890 ve 5910. 

Bölgelerin 2022 Uluslararası Rotary Kon-
vansiyonuna 4-8  Haziran 2022'de ABD'nin 
Texas Eyaletinin Houston şehrinde ev 
sahipliği  yapma teklifini kabul etti.

YÖNETİM VE FİNANS
Yönetim Kurulu
✓ Lary Lunsford, Mark Daniel Malo-

ney ve Akira Miki'yi 1 Temmuz 2021'den 
geçerli olmak üzere Rotary Vakfı Mütevel-
lileri olarak seçti.

✓ Sürmekte olan COVID-19 pande-
misi ışığında, Rotary tarafından fonlanan 
seyahatlerin 2020 yılı sonuna kadar sadece 
Rotary'nin iş operasyonu ile ilgili "zorunlu 
seyahatleri" kapsayacağı, zorunlu seyahat 
kapsamının da Rotary'nin misyonununda 
kritik olması şartını getirdi ve

a. Belli yerlerde kişisel direkt iletişim 
olmadan yapılamayacak

b. Amaç ve beklenen sonucun o kişi-
nin belirlenmiş olan yere bizzat gitmesini 
gerektirecek;

Ve ayrıca Rotary'nin parasını ödediği 
zorunlu seyahatlerin kapsadığı kişileri

-Başkan, Gelecek Dönem Başkanı, 
Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eşlerini;

- Çocuk Felci Küresel Girişimi 
seyahatleri;

- Katılımı zorunlu olan görevlilerin 

bizzat orada olmamaları durumunda 
toplantı ya da aktivitenin başarılı ola-
mayacağı durumlarda olanlar, (Örneğin 
bir toplantının düzenleyicisinin seyahati 
zorunlu ama bir konuşmacının ki zorunlu 
olmayacaktır);

- Gerekli dönüş evraklarını ya da 
gidecekleri ülkenin talep ettiği evrakları 
tamamlamış olan talebeler ve Rotary Barış 
Bursiyerleri,

- Bir direktörün kendi ülkesi içinde 
hükümet kurallarının çerçevesi içinde 
yapacağı seyahatler;

- Aynı şekilde bir guvernörün kendi 
bölgesinde yerel kurallara uygun yapa-
cağı seyahatler.

Kişisel seyahatlerin ise 31 Aralık 
2020'ye kadar hiç bir şekilde Rotary tara-
fından fonlanan seyahatler kapsamına 
alınmayacağına karar verdi.

TEMMUZ  2020 TOPLANTISI
2020-21 dönemi Uluslararası Rotary 

Yönetim Kurulu 7 ve 22 Temmuz'da sanal 
ortamda toplandı. 15 karar alındı.

Yönetim Kurulu
✓ 2020-21 döneminde Johrita Safa-

ri'nin Başkan Knaack tarafından Başkan 
Yardımcısı seçilmesini onadı;

✓ 2020-21 döneminde Bharat Pand-
ya'nın Başkan Knaack tarafından 
saymanığa seçilmesini onadı;

✓ Direktör Urschick'in yönlendir-
diği ve "Çeşitllilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık" 
(DEI) konusunda uzman olan ve Dr. Gilo 
Kwesi Logan'ın katıldığı tartışmada kimlik 
sorunları, kültürel yeterlik, kapsayıcı lider-
lik, diğer küresel organizasyonlarda DEI 
çalışmaları ve üyeler ve potansiyel üyeler 
üzerinde yapılan anket sonuçları ele alındı. 
Yönetim Kurulu profesyonel olarak çeşit-
lilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında 
tecrübesi olan farklı bölgelerden kişiler-
den oluşan bir görev gücü kurulmasına ve 
bu gücün çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık 
eylem planı hazırlayıp anlamlı girişimler 
ve Rotary'nin tümünde kalıcı değişim yara-
tacak ölçülebilir yöntemleri oluşturmasına 
karar verdi;

✓ UR Direktörlerinin birinci elden 
Vakıf ve onun Bölgesel Liderleri ile direkt 
temaslarını arttıracağı düşünülen  Müte-
vellilerin zonlarla ilişkilendirilmesi 
konseptini destekledi;

✓ 2020-21 bütçesini 123.483.000 ABD 
Doları gelir, UR rezervlerinden 913.000$, 
1 milyon doların konvansiyon rezervlerin-
den kullanılması ile 120.694.000$ gider 
sonucu 4.702.000$ fazla vermesini onadı.

❏❏❏
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