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er üç yılda bir yapılan ve Rotary’nin
parlemantosu olarak adlandırabille-
ceğimiz UR Tüzük Konseyi 10-14
Nisan 2022 tarihlerinde Chicago
Hyatt Regency Otelde gerçekleşti-
rildi. Her Rotary Bölgesinden bir
geçmiş dönem guvernörünün katıl-

dığı bu toplantıya bölgelerimizi temsilen GDG
Tahsin Tuğrul, GDG Malik Aviral ve ben katıl-
dık. Bu yıl ilk kez hybrid olarak düzenlenen
Konseye 198 Delege online, 325 Delege fiilen
katılmıştır.

Üyelik, Rotaract, UR başkan ve Direktörle-
rinin seçim süreçleri, zone yapılanması, Ro-
tary Dergisi, UR komiteleri, Rotary toplantıları,
UR aidatları, Bölge ve Kulüp Yönetimi gibi çe-

şitli konularda Konseye sunulan toplam 94
öneri tartışılmış ve 29 öneri kabul edilmiştir.

Dört gün boyunca Rotary’nin kurumsallı-
ğını, demokratik yapısını ve çeşitliliğini bir kez
daha deneyimleme fırsatı bulduk. Kulüpler,
Bölgeler, UR Yönetim Kurulu Tüzük konseyine
öneri yapabilir. Öneri teklifinde teklifinde bulu-
nanların önerilerini sunmak için 3 dakikası,
diğer konsey üyelerinin lehte veya aleyhte tar-
tışmak için 2 dakikası ve teklif sahibinin kapa-
nış konuşması için 2 dakikası vardır.

Konseyin tüm üyeleri aynı ayrıcalık ve so-
rumluluklara sahiptir - konseyin oy kullanan ve
oy kullanmayan üyeleri herhangi bir önerinin
tartışılmasına katılabilir. Konsey üyesi olmayan
kişiler konseyde tartışmaya katılamaz veya
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başka bir şekilde konuşamazlar. Oy kullanma-
yan Üyeler arasında UR Başkanı, gelecek
dönem başkanı, UR Kurulunun diğer üyeleri,
Tüzük ve İç Tüzük Komitesi üyeleri, Genel Se-
kreter, Geniş Üyeler, Parlamenter ve Rotary
Vakfı Mütevellisi yer almaktadır. Tüm katılımcı-
lara dört renkli kart verilir: yasanın lehinde ko-
nuşmak için yeşil kart, aleyhinde konuşmak
için kırmızı kart, öneri de değişiklik öneremek
veya açıklama istemek için sarı kart ve tartış-
mayı kapatmak için çizgili bir kart. Online ola-
rak katılan delegeler, oylama için Zoom ve
Lumi'nin bir kombina syonunu kullandılar. Şah-
sen katılan konsey üyeleri de Lumi'yi elektro-
nik olarak oy kullanmak için kullandılar ve
sonuçlar ekranda gösterildi.

Bu konuda daha detaylı bilgiye ulaşmak is-
teyen dostlarımız UR web sayfasından ulaşa-
bilirler. Bu vesile ile tüm kulüplerimize de
2025’te yapılacak olan tüzük konseyinde görü-
şülmek üzere öneri sunabileceklerini de hatır-
latalım.

Rotary’de yapılan her görev sonrasında ol-
duğu gibi yine çok değerli bir deneyime sahip
olduk. Pandemi sonrasında gerçekleştirilen ilk
uluslararası yüz yüze yapılan bu toplantıda
maskeler arkasından da olsa bir kez daha eski
dostlarla bir araya gelmenin ve yeni dostlarla
tanışmanın hazzını yaşadık.
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