2016 Yasama Konseyi kulüplere esneklik getirdi
Bildiğiniz gibi Nisan ayında Chicago’da UR Yasama Konseyi toplandı ve kulüplerimizin
işleyişlerini oldukça etkileyecek kararlar aldı. Bu kararlar Rotary’nin daha fazla
büyümesini, yaygınlaşmasını sağlamak üzere alınan kararlar ve kulüplerimize oldukça
yeni esneklikler getiriyor. Ancak esnekliği gevşeklik ile karıştırmamalıyız. Bu nedenle de
kulüplerimizde bu konuyu her yönüyle değerlendirmeli ve kulübümüzün ve yöremizin
ihtiyaçları doğrultusunda doğru kararlar almalıyız. Aşağıda UR Genel Sekreteri John Hewko
tarafından yollanan iletinin İngilizceden tercümesini bulacaksınız. Lütfen bunu kulübünüzde
değerlendiriniz. Alınan bu yeni kararlar Kulüp tüzüklerimizde de değişiklik yapılmasını
gerektiriyor. Şu anda kulüp tüzükleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bölgeler. en kısa
zamanda bu konuda da gerekli bildirimleri yapacaklar

D

ünyanın dört bir yanından
bölge delegeleri Rotary Politikalarını değerlendirmek
üzere Nisan ayında Chicago’da bir
araya geldi. Kulüplere ne zaman, nerede, nasıl toplanacakları ve üyelik
türleri konusunda esneklik sağlayan
bir takım değişiklikleri onayladılar.

Bu Değişiklikler Neden Gerekli?
Dünyanın bazı bölgelerinde Rotary hızla büyümeye devam ediyor.
Bazılarında ise üyelikte düşüş var ve
kulüp yaş ortalamaları yükseliyor.
Son 15 yılda Rotary, üyelikte yaratıcı yaklaşımlar, sınıflandırma ve
kulüp deneyimleri ile ilgili çeşitli pilot projeler yürüttü. Araştırma sonuçları ve üyelerin deneyimleri tutarlı olarak gösteriyor ki kulüpler toplantı düzenlerini belirlemede daha
özgür olduklarında, üyelik kurallarını kendileri oluşturduklarında, aktif
katılımın tanımını kendileri yaptıklarında çok daha etkin kulüpler oluyorlar ve büyüyebiliyorlar.
Şimdi bütün kulüpler tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yaparak Yasama Konseyi tarafından onaylanan
yeni uygulama seçeneklerini kullanabilirler.
Geleneksel toplantı, devam, yapılanma ve üyelik türleri ile devam etmek isteyen kulüpler ise aynı şekilde

Nisan ayında Uluslararası Rotary merkezinde toplanan Yasama Konseyi, kulüpler ile
ilgili önemli kararlar verdi

devam edebilirler.

Toplantı Sıklığı, Formatı ve Devam
Yasama Konseyi Delegeleri Rotary Kulüplerinin toplantı düzenlerine esneklik sağlamak yönünde oy
kullandılar. Ayrıca kulüplerin gücünün sadece devam ile sağlanmadığını
da düşünüyorlar. UR Yönetim Kurulu ve Yasama Konseyi Delegeleri kulüplerin
- Kendileri için en uygun gün ve
zamanı belirleyebilmelerini,
- Gerekli olduğunda toplantıyı
değiştirme veya iptal edebilmelerini
- Hizmet projelerini veya sosyal
faaliyetleri kulüp toplantısı olarak
sayabilmelerini
- Yüz yüze, online, veya dönüşümlü olarak yüz yüze ve online toplantı yapabilmelerine, veya aynı anda
her iki şekilde de toplantı yapabilmelerine (örneğin bir üye toplantıya bil-
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gisayar üzerinden bağlanarak katılabilir)
Kulüplerin tüzüklerinde değişiklik yaparak devam kurallarını ve devamsızlık nedeni ile üyelikten düşürme politikalarını sıkılaştırmalarına
veya esnetmelerine olanak sağlamıştır.
Rotary kulüpleri ayda en az iki
kez toplanmak şartıyla toplantı sıklığına kendileri karar verebilirler.
Kulüpler hala her ayın son toplantısından sonraki 15 gün içinde bölge
Guvernörüne devam raporlarını iletmekle yükümlüdür.
Yasama Konseyi kararları Standart Rotary Kulübü tüzüğünü değiştirmez. Bu değişiklikleri uygulamak
isteyen kulüpler tüzüklerinde değişiklik yapmak zorundadır. Toplantı sayısı, devam, yapılanma ve üyelik
kategorilerinde geleneksel şekilde
devam etmek isteyen kulüpler devam

edebilirler.

E-Kulüpler ve Rotary Kulüpleri
Kulüplere toplantı yöntemleri konusunda esneklik verince, 2016 yasama konseyi, kulüpleri e-kulüp veya
geleneksel Rotary kulübü diye ayırmaya gerek olmadığına karar verdi.
Bu nedenle Uluslararası Rotary ve
standart Rotary Kulüp tüzüklerinde yer alan e-kulüp referansları kaldırıldı, ancak e-kulüpler çoğunlukla
online olarak toplandıklarını vurgulamak amacı ile bu ismi ve markayı
kullanmaya devam edebilecekler.

Üyelik Türlerinde Esneklik
UR Tüzüğü ve Standart Rotary
Kulübü aktif ve onur üyesi olmak
üzere iki tür üyeliği tanımlıyor. Tüzüklerini değiştirerek, kulüpler yaşadıkları toplumda ihtiyaç duyulan
Associate (yarı üyelik), kurumsal,
aile üyeliği gibi üyelik türleri de ekleyebilirler.
Uluslararası Rotary sadece UR
aidatlarını ödeyen aktif üyelerin kayıtlarını tutacak ve sadece bu üyeleri
üyelik haklarından yararlandıracaktır.
Kulüpler bu farklı üye türlerini
UR’ye aktif üye olarak bildirmek ve
UR üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdürler.
Bu üyelerin diğer mali yükümlülüklerini (örneğin kulüp ve bölge aidatları, yemek ücretleri gibi), devam
kurallarını, hizmet beklentilerini kulüpler ve bölgeler belirler ve tüzüklerine yansıtır.
Kulüpler, Rotary’den ayrılmış
üyelerin veya kulüpler arası transfer
olacak üyelerin üyelik kabul kurallarını veya mevcut Rotaractörlerin kulüp üyesi olup olamayacaklarını kendileri belirler.

Rotaraktörler için Çift Üyelik
Yasama Konseyi üyelik vasıflarına haiz Rotaraktörlerin Rotary’e üye

olmalarına aynı zamanda Rotaract
üyeliklerini de devam ettirmelerine
imkan sağlayan UR tüzük değişikliğini yaptı.
Umuyoruz ki nitelikli genç liderlere Rotaract yaşamlarını sürdürmelerine izin vermek ve Rotary kulüplerine toplantı düzeni ve sıklığı
konusunda esneklik tanımak, Rotaraktörlerin Rotary kulüplerine geçişini kolaylaştıracaktır. Rotary Aiesinin üyeleri olan Rotaraktörler, kendilerini dünya toplumlarına adamış,
Rotary’nin hizmet, dünyada iyi niyet,
anlayış ve barış ideallerini paylaşan
bireylerdir.

Rotary’nin amacı ve temel değerlerinde bir değişiklik yoktur.
Özümüzü ifade eden - Liderlere katıl, Fikirleri Paylaş ve Harekete
Geç - ifadesinde bir değişiklik yoktur.
Temel değerlerimiz dostluk, dürüstlük, çeşitlilik, hizmet ve liderlik
değişmemiştir.
Bizi ayırt eden en önemli özelliklerimizden biri olan dörtlü özdenetim değişmemiştir.
Yasama Konseyinin yaptığı değişiklikler Rotary’nin üyelik kalitesine
herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır. Tam tersine değişen dünyada

Yasama Konseyine bölgelerimizi temsilen katılan GDG Faik Tokatlıoğlu (2440. Bölgesolda), Hitary Güner 2420. Bölge -sağda, GDG Ufuk Güneş 2430. Bölge ve UR Direktörü
Şafak Alpay (Soldan ikinci), ile Vakıf Mütevellisi Örsçelik Balkan (ortada) birarada

Bütün Bu Değişikliklerle Rotary
imajını ve Markasını Riske mi Atıyor?
2016 Yasama Konseyinde alınan
kararlar, kulüplere toplantı ve üyelik konularında esneklik sağlamakta
ancak Rotary’nin aşağıda belirtilen
temel esaslardan sapmasına izin vermemektedir:
Bizler hala işimizde, profesyonel
yaşantımızda ve toplumda lider kişileriz. Üyelik kriterlerimizde bir değişiklik yoktur.

hizmetimizin ikinci yüzyılında da
kulüplerimizin daha güçlü ve güncel
kalmasını sağlamaktadır.

Bu Değişikler Ne Zaman
Uygulanmaya Başlayacak?
1 Temmuz 2016 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Şimdi, kulüplerin kulübü mevcut üyeler, iş dünyası,
profesyoneller ve toplum liderleri için
daha cazip hale getirecek hangi değişiklikleri uygulayacaklarını tartışma
zamanı.
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