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HAZİRAN 2014
UR Yönetim Kurulu 2014-15 dönemi ilk 

toplantısını 6-7 Haziran 2014 Avustralya’nın 
Sydney şehrinde yaptı.

YÖNETİM VE FİNANS
 ✔ Yönetim Kurulu 2014-15 dönemi için 

Celia Elena Cruz de Giay’ın başkan yar-
dımcısı, Holger Knaack’ın sayman ve 
Larry A. Lunsford’un İcra Komitesi baş-
kanı olarak görevlendirilmelerini onay-
ladı.

 ✔ Yönetim Kurulu komiteleri belirledi 
ve görev sürelerini tespit etti. Kurul, 1, 
5A, 9, 14, 18A, 23A, 25, 28 ve 31. zon-
ların 2014-15 döneminde Kore’nin Seo-
ul şehrinde 2016 yılında yapılacak kon-
vansiyonda seçilmek üzere UR Direktö-
rü aday saptama komitesi oluşturmala-
rını kabul etti.

 ✔ Yönetim Kurulu 2014 - 15 bütçesi-
ni onayladı. UR tüzüğünün 17.050.6 
nolu bölümüne göre ve direktörlerin 
üçte ikisinin oylarına istinaden, yöne-
tim kurulu olağan yedekler fonundan 
1,630,000 doların 2014-15 dönemin-
de Yönetim Kurulunun spesifik olarak 
onayladığı operasyonel ve diğer stra-
tejik girişimler için harcanmasının yet-
kisini verdi.

 ✔ Yönetim Kurulu ayrıca Rotary Vakfının 
2014-15 dönemini kapsayan 89,023,000 
dolar tutarındaki, kısıtlı olmayan yıllık 
fon katkıları tarafından finanse edilen 
programların bütçesini onayladı.

ÖDÜLLER
 ✔ Yönetim Kurulu, başkan Huang’ın Ro-

tary Onur Ödülünü, Tayvanlı budist 
rahibe ve filantropist Dharma Master 
Cheng Yen’e verilmesi konusundaki 
planını destekledi. Onur ödülü, devlet 
başkanları da dahil olmak üzere hak 
eden kişilere veriliyor. Başkanın her yıl 
beş adet ödül verme hakkı bulunu-
yor. Cheng Yen, 1966 yılında Budd-
hist Compassion Relief Tzu Chi Vakfını 
kurdu. Vakfın sloganı “Zenginleri bilgi-
lendirmek, Fakirleri Kurtarmak” olarak 
belirlenmiş. Son yıllarda vakıf uluslara-
rası felaketlere yardım, kemik iliği trans-
plantasyonu, çevre koruma ve toplum 
gönüllülüğü konularında da çalışmaya 
başlamıştı.

MAYIS 2014
UR Yönetim Kurulu 2013 -14 dönemi 

dördüncü ve son toplantısını 26-30 Mayıs 
2014 tarihlerinde Avustralya’nın Leura şeh-
rinde yaptı

KULÜPLER VE BÖLGELER
 ✔ Yönetim Kurulu, üyelik eğilimleri, UR 

yönetim yapısı, bölgesel üyelik planla-
rı, aidatlar ve üyelik kaynakları da dahil 
olmak üzere üyelik ile ilgili anahtar so-
runlara yönelik üyelik geliştirme iş pla-
nını destekledi. Kurul 2011 yılında kabul 
etmiş olduğu bölgesel üyelik planları-
nın devam etmesini ve onaylandığında 
30 Haziran 2015’te sona ereceğinin be-
lirtilmesine rağmen uygulamanın de-
vam etmesine karar verdi.

 ✔ Kurul bölge guvernörlerinin harcama 
tahsisatlarını Ocak ayında yapacağı 
toplantıda değerlendirmeyi ve guver-
nör adaylarına tahsisatlarının ne kadar 
olacağını yeterli bir zaman dilimi içinde 
bildireceğini onayladı.

 ✔ Kurul 3051 ve 3052 (Hindistan) bölge-
lerinde yeni bir reorganizasyona gide-
rek 1 Temmuz 2017’den itibaren 3054. 
bölgeyi kurdu; Aynı şekilde Arjantin’de 
4835 ve 4865. bölgeler 1 Temmuz 
2014’ten itibaren yeni 4849. bölgeye 
aktarıldı; Kore’de 3720. bölge, 3721 ve 
3722 olmak üzere iki yeni bölgede re-
organize edidi.

YÖNETİM VE FİNANS
 ✔ Yönetim Kurulu tüm Yasama Konse-

yi temsilcilerinin konseye katılmadan 
önce online konsey eğitimini tamam-
lamış olmalarını zorunlu hale getirdi ve 
eğitimi tamamlamamış olan temsilcile-
rin seyahat giderlerini karşılamayacağı-
nı karara bağladı.

 ✔ Yönetim Kurulu, Rotary kulübünün “iş-
levini yapmama” konusundaki politika-
sını değiştirerek bu kategoriye, kulüp 
bünyesinde UR'nin tüzüğünde bulu-
nan düzeltme yollarının tümünü kul-
lanmadan UR'ye karşı yasal tazminat 
yoluna başvuran ve bunu devam etti-
ren üyenin ait olduğu kulüpleri de da-
hil etti.

 ✔ Kurul, Eylül 2014'te yapılacak olan ve 
2015 São Paulo Konvansiyonunda seçi-
lecek UR direktörleri belirleyecek aday-
lık tespit komitelerinin toplantılarının 
toplantı organizatörleri ve yerlerinin 
belirlenmesi konusunda başkana yetki 
verdi. Direktörler 2, 8, 11, 15, 19, 21A ve 
33. zonlardan seçilecekler.

 ✔ Yönetim Kurulu UR Başkanı aday tespit 
komitesinin en uygun kalifikasyona sa-
hip adayı seçmesinde mülakatların fay-
dalı olacağı düşüncesinden hareketle 
2014 yılı komitesinin her aday ile video 
konferans imkanını kullanarak mülakat 
yapmasını uygun gördü.

 ✔ Yönetim Kurulu, 97,353,000$ gelir, 

3,388,000$ olağan yedekler fonundan 
kullanımı, 557,000$ konvansiyon re-
zervleri ve 100,928,000$ harcama içe-
ren ve gelir fazlasının 370,000$ olarak 
belirlendiği 2014-15 bütçesini onayladı.

PROGRAMLAR, İLETİŞİM VE 
TOPLANTILAR

 ✔ Yönetim Kurulu Rotaryen Eylem Grup-
larına üyelik uygunluk şartlarını geniş-
leterek, tüm UR ve Vakıf programlarına 
katılmış olanlar ve mezunları dahil etti.

 ✔ 2013-18 döneminde uygulanacak Ço-
cuk Felcine Son girişiminin stratejik 
planına destek amacıyla, UR tüzüğe 
uygun olarak ve direktörlerin dörtte 
üçünün oylarıyla olağan yedeklerden 
3,09 milyon doların 1 Temmuz 2014 
ile 30 Haziran 2016 tarihleri arasında 
çocuk felcine son kampanyasının kap-
samlı iletişim faaliyetleri için kullanıl-
ması onaylandı.

 ✔ Yönetim Kurulu, Dostluk Değişim poli-
tikasına esneklik kazandırmak için de-
ğişiklik yaptı. Kurul, bireysel olarak fon-
lanan bu değişimlerin, katılan Rotar-
yenler ve ailelerine karşılıklı uluslararası 
ziyaret etme fırsatı yarattığını, bu saye-
de yeni ilişkiler ve dostluklar oluşması-
na ve mümkün olduğu zaman da ortak 
hizmet projeleri için temel teşkil ettiği 
fikrini kabul etti.

 ✔ Beklenmeyen şartların ortaya çıkma-
sı ve UR’nin Milano’da yapılacak olan 
Expo 2015’e katılım maliyetlerinin art-
ması nedeniyle, Yönetim Kurulu Ulus-
lararası Rotary’nin bu ekspozisyona ka-
tılımını fonlamayı durdurma kararı aldı.   
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