Dergi ayında, Rotary dergilerine bakış
Nisan ayı Rotary’de dergi ayıdır. Uluslararası Rotary’nin
yayınladığı The Rotarian’in yanısıra, 31 resmi bölge
dergisi, 25 değişik lisanda, 130 ülkede Rotaryenler ile UR
yönetimi arasında iletişim ağını oluşturmaktadır

U

luslararası Rotary,
kendine özgün iletişim ağına sahip
olduğunu öne sürüyor. ABD’de merkez dünya merkezi
Evanston’da yayınlanan “The Rotarian”, Rotary’nin İngilizce resmi dergisi. Rotary World Magazine Press
(Rotary Dünya Dergi Basını) camiası içinde ise kendi ülkelerinde bağımsız olarak yayınlanan 31 bölge dergisi
bulunuyor.
Bu 31 dergi, 25 değişik lisanda yayınlanıyor ve 130 ülkede dağıtılıyor.
Toplam sirkülasyonu ise 776,000. Bu
başarılı iletişim ağı, Rotary ile beraber bir asır boyu gelişmeye devam
etti.
The Rotarian’dan önce ilk olarak “The National Rotarian” 1911 yılının Ocak ayında yayınlandı. Dergi

Ocak 1911’de yayınlanan ilk Rotary
dergisi The National Rotarian

editörü ve yayıncısı, UR’nin ilk genel
sekreteri Chesley Perry idi. İlk sayıda da belirtildiği gibi, dergi Perry ve
Rotary’nin kurucusu Paul P. Harris
için mesajlarını sadece Rotary Kulüplerine değil, tüm Rotaryenlere
iletmek için bir araç idi. The Rotarian ve Rotary Dünya Dergileri Basını,
bugün de aynı amaçla yayınlanırken,
UR liderleri ve dünyadaki Rotaryenler arasında tek direkt iletişim bağlantısı olarak okurlarını Rotary hakkında bilgilendirmeye devam ediyorlar.
İlk bölgesel dergi İngiltere ve
İrlanda’da 1915 yılında yayına başladı. 1920 yılında, Avustralya’da
bölgesel bir dergi yayınlanmaya başladı. Bu yayın halen yayınlanmakta
olan “Rotary Down Under”ın temelini
oluşturdu. Avustralya, dergilerin UR
Yönetim Kurulu tarafından “onaylanmış ve tavsiye edilen” dergi statüsü ile
ilgili girişimi başlatan ilk yayın oldu.
İlk onay da daha sonra Avustralya
dergisine verildi. 1920 ve 30’lu yıllarda bölge dergileri Avrupa kıtasında da yayınlanmaya başladı. Ancak
bir çoğu, II. Dünya Savaşı nedeniyle
yayınlarını durdurmak zorunda kaldılar.
Latin Amerika’da bölgesel yayınların kurucuları Rotary’nin ilk yıllarındaki liderler idi. Peru’nun resmi
bölge dergisi “El Rotario Peruano”,
1933 yılında, daha sonra 1942-43
yıllarında UR başkanlığını yapan
Fernando Carbajal Segura tarafından kuruldu. 1974 yılında kurulan
“Rotarismo en Mexico”nun ilk editö-

rü, UR’nin
2000-01 dönem
başkanı Frank
J.
Devlyn
idi.
“Brazil
Rotario”nun
selefi
ise,
1924 yılında
yayına başlayan “Notros Rotario” idi
ve Rotary’ye bir yıl önce kabul edilen
Rio de Janeiro kulübünün başkanı J.
Thomas Saboya e Silva tarafından
yönetilmekteydi.
Bugün ise, The Rotarian ve Rotary Dergiler Basını ortak ve faydalı
bir birliktelik içinde bulunmaktalar.
Bilgiler ve tecrübeler ücretsiz olarak
paylaşılmaktadır. Bu ortam, UR’nin
mesajının dağılımı sağlamaktadır.
Her ay yayınlanan The Rotarian’da

UR’nin ilk Genel Sekreteri Chesley Perry,
The Rotarian’ın da editörü idi
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yer alan yazılar, başta Başkan’ın mesajı, Vakıf Başkanı’nın
mesajı, çocuk felcindeki gelişmelerle ilgili raporlar, Rotary
teması ve uluslararası konvansiyonun promosyonunu yapan yayınlar ve fotoğraflar dergilere gönderilmektedir.
Dergiler Rotary’nin bu mesajlarını yayarken, aynı zamanda her biri bireysel kimliğini, ulusal havasını ve editorial
özgürlüğümü de muhafaza etmektedir.
Bu renkli ortam uzun yıllar içinde oluştu. Bölgesel dergiler Rotary tarafından değil, çeşitli ülkelerdeki Rotaryenler tarafından başlatıldı. Ülkenin kendi dilinde yayın yapması da, bunlara olan talebi arttırdı ve yaygınlaşmalarını
sağladı. İlk yıllarda, söz konusu yayınlarla ilgili herhangi
bir kural ya da resmi politika yoktu. Hatta bazı kesimler,
bölgesel yayınları The Rotarian’a rakip olarak görmekte
idi.
Zaman içinde, bölge dergilerinin resmen tanınması
için adımlar atılmaya ve kurallar ve kılavuzlar oluşturulmaya başlandı. Bu kampanya, 1970’li yılların ortasında
Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya için yayın yapan
“Rotary Down Under” editörü Paul Henningham tarafından başlatıldı.
UR Yönetim Kurulunun Ekim-Kasım 1977 toplantısının ajandasında yer alan ve 1977 yılında San Fransisco’da
toplanan Yasama Konseyinin kabul ettiği 77-67 nolu kararname ile, her Rotary kulübü üyesinin resmi dergiye ya
da tavsiye edilen Bölge Rotary dergisine abone olması opsiyonu kabul edildi.
O zamanlar başkan yardımcısı olan Ken Scheller, Yönetim Kurulu seviyesinde bu kararın uygulanması için aktif bir şekilde çalıştı. Karardan önce, Rotaryenlerin bölge
dergisine abone olma opsiyonları yoktu. Rotaryenler “The
Rotarian” ya da yine UR tarafından İspanyolca olarak yayınlanmakta olan “Revista Rotaria”ya abone olmak zorunda idiler.
Lisans alan bölgesel dergiler Rotary tarafından oluşturulan içeriği her ay yayınlamak zorundalar. Aynı zamanda, UR tarafından belirlenmiş çerçeve içinde ve kendi yönetim organlarının oluşturduğu politikalar kapsamında,
editoryal özgürlüklerini muhafaza ediyorlar.
Onay almak isteyen her dergi, aranan özelliklere sahip
olduğunu göstermesi için bir sertifikasyon prosesine tabi

Dergi
Editörleri
Evanston’da
toplandı

oluyor. Bu süreç 199 yılında UR Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi ve 2000 yılının Temmuz ayında devreye
girdi.
Rotaryenlerin dergi aboneliği zorunluluğundan muaf
tutulan ülkeler de var. Yönetim Kurulu’nun, genel sekreterin önerisiyle muaf tuttuğu ülkelerin sayısı 16. Bunlar Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kamboçya, Hırvatistan, Estonya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, Kazakistan, Kosova, Latvia, Litvanya, Moldovya, Montenegro, Romanya ve Tajikistan. Bu ülkelerden
Azerbaycan, Kazakistan ve Tajikistan’a Türkiye’nin resmi
bölge dergisi olan Rotary Dergisi gönderiliyor.
UR Yönetim Kurulunun onayı kapsamında, iki yılda
bir, dergi editörleri “Bölge Dergileri Editörleri Seminerine”
katılmaya davet ediliyorlar. Üç gün süren bu toplantılar
esnasında oluşan forumda yayıncılık ile ilgili çeşitli konular tartışılıyor ve UR de editörlere Rotary’deki iletişim sorumluluklarını en iyi nasıl gerçekleştirebilecekleri konusunda önerilerde bulunuyor. 2004 yılından önce, bu seminerler 3 yılda bir yapılmakta idi.
ABD dışında organize edilen ilk seminer, 2000 yılında Belçika’nın Bruges kentinde yapıldı. UR 2005-06 döneminde başkanlık yapan Carl-Wilhelm Stenhammar
bu toplantıda moderatör idi. 2003 yılında, 2006-07 döneminde başkanlık yapan Bill Boyd, Brisbane seminerinde moderatörlük yaptı. Brisbane toplantısı, aynı zamanda bir yıl sonra bu şehirde yapılacak olan Konvasiyonun
da promosyonu için iyi bir fırsat oldu. Konvansiyonların promosyonunun yapıldığı diğer seminerler 2005 yılında Kopenhag’da, 2007’de Los Angeles’ta ve 2009’da
Montreal’de yapıldı. 2012 yılından itibaren, bundan böyle
seminerlerin Rotary’nin dünya merkezinin bulunduğu Illinois eyaletinin Evanston şehrinde yapılmasına karar verildi.
Bölge dergilerinin en büyük kaynakları, bu yayınları
yaratan ve yayınlayan, kendini bu işe adamış Rotaryenler.
Rotary dergilerinin editörleri, ister ücretli gazeteciler veya
gönüllüler, eski bölge guvernörleri veye yeni üyeler olsun,
her birinin ortak yanı Rotary’nin hizmet idealine bağlı olmaları ve okurlarına Rotary ile ilgili bilgi ve ilhamı iletmeye olan bağlılıklarıdır.

Geçtiğimiz Şubat ayının 17’sinde,
UR’nin daveti üzerine, tüm dünyada yayınlanan Rotary Dergileri Editörleri merkez Evanston’da bir araya
geldiler. Her iki yılda bir yapılan bu
toplantıya bu kez Yayın Kurulu üyeleri ve dergiyi yayınlayan kurumun
idarecileri de davet edilmişti. Üç gün
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süren bu yılki toplantıda davetin geniş kapsamlı olmasının nedeni, 2015
yılından itibaren yenilenecek olan
“yayın sözleşmesi”nde kapsamlı değişikliklerin yapılmak istenmesi ve bunun da ortak kararlar ile gerçekleşmesi idi.
İki yıl önce yapılan toplantıda de-

ğişiklikler konusu gündeme geldiği için, editörlerden bir öneri grubu
oluşturulmuş ve değişiklikler konusunda belli bir taslak hazırlanmıştı.
Toplantıda tartışmaya açılan taslakta iki önemli madde yer almakta.
Bunlardan birincisi, dergilerin 2015
yılının 1 Temmuzundan sonra sadece basılı olarak değil, dijital ortamda
da yayınlanması ve abonelik opsiyounun Rotaryenlere iki seçenek olarak sunulması oldu. Yeni sözleşmede
UR dergilerin aynen basıldığı şekilde web sitesinde yayınlanmasını, web
üzerinden aboneliğin ücretli olmasını ve sitede dergiyi okumak için girildiğinde belli bir şifre ve parola aşamasından geçilmesini öngörüyor.
İkinci konu ise Rotary’nin yeni girişimi olan “markalaşma” ile ilgiliydi.
Uluslararası Rotary, markalaşma konusunda ortak noktaları belirleyip,
tüm dergilerin kurumu yansıtan görsel düzende yayınlanması konusunda çalışma yapılmasını ve yine 2015
Temmuzundan itibaren bunun dergilere yansıtılmasını talep ediyor.
Bilindiği gibi, markalaşma konusu, tüm basılı ve dijital malzemeleri

de kapsıyor. Dünyadaki tüm Rotary
kulüplerinin belirlenmiş olan kılavuz
örnekler çerçevesinde logolarından
Uluslararası Rotary’nin iki yılda bir
başlayıp, bayrakları, her türlü yazışChicago’nun Evanston kentindeki
ma belgeleri, web siteleri gibi görsel
merkezinde düzenlediği dergi editörleri
alanda gerekli değişiklikleri yapma- semineri, 17-20 Şubat tarihleri arasında
ları bekleniyor. Aynı kapsamda, Ro- yapıldı. Yukarıda seminerde toplantıya
tary Dergisi de gerekli değişiklikleri katılanlar toplu halde görülüyor. Seminer
yaparak 1 Ocak 2015’ten itibaren beş girişinde tüm dergilerin kapakları giriş
koridorunda sergilenmekteydi. (üstte solda)
yıl süreli yeni sözleşmeyi imzalayarak sizlere hitap etmeye devam edecek.

Rotary Dergisi’nin kısa hikayesi

G

DG Uğur Yüce’nin
243. Bölgede kulüpler ve üyeler arası
iletişimi sağlamak amacıyla bir
Rotary Dergisi yayınlanması girişimi GDG Rafet Tanyıldız ve
GDB Hanefi Ulutekin’le yapılan toplantı sonucu 1985-86 döneminde gerçekleşti ve ilk sayısı
Mayıs 1985’de Türk Rotary’sinin hizmetine sunuldu. Yazı kurulu başkanı GDB Hanefi Ulutekin, ilk sayıda yazdığı “Rotary
Yayınları ve Önemi” başlığını taşıyan makalesinde şöyle diyordu:

“...Rotary idealinin gerçekleşmesi,

ancak Rotary’nin gerektiği biçimde öğrenilmesiyle mümkündür. Bunun yolu,
Rotary’nin şerefli tarihinden ve tarihi
yaratanların koydukları prensiplerden
ve uygulamalardan geçmektedir. Kitapsız, yazımsız hiç bir bilim dalının, hiçbir
felsefenin öğrenilmesi ve kalıcı olması
düşünülemez.” 1985’den 1988’e kadar
11 sayı halinde çıkan Rotary Dergisi,
GDG Rafet Tanyıldız, GDB Hanefi
Ulutekin ve Rtn. Adnan Erkmenol,
Erol Dallı, Orhan Demirpençe’nin
gayretleri ile ve çok büyük emeklerle
1988-89 dönemine kadar 243. bölgede özel bir Rotary yayını olarak yaşatıldı.

1988-89 dönemi başında 243.
Bölge kulüp ve üye sayıları bakımından çoğalmaya uygun hale geldiği
için yeni bir bölge daha kurularak
242. ve 243. bölgeler oluştu. 1988-89
dönemi 242. Bölge Guvernörü Şahap
Özer ve 243. Bölge Guvernörü Gündüz Hekimgil, Rotary Dergisini güçlendirme ve Uluslararası Rotary’nin
kabul edeceği bir Resmi Bölge Dergisi haline getirmeye, derginin yayın
ve dağıtım görevinin 243. Bölgeye verilmesine, DG Gündüz Hekimgil’in
İzmir Rotary Kulübü adına derginin
sahibi olarak bu organizasyonu daha
düzenli ve geleceği dönük bir prog-
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ramla üstlenmesine karar verdiler.
GDB Hanefi Ulutekin bu yeni
oluşum dolayısı ile “Rotary Dergisi İzmir Yolunda” başlığını taşıyan
Haziran 1988 sayısındaki yazısında
“...1985 yılının ılık bir Mayıs sabahı pırıl pırıl yeniden yayın yaşamına giren
Rotary Dergisi İstanbul’a veda ediyor.
İzmir’in güzel kollarında büyümeye ve
daha da güzelleşip serpilmeye gidiyor.
Kızını evlendirip uzağa gönderen babanın hislerini yaşıyor gibiyim” diyordu.
Böylece 1988-89 döneminden
itibaren İzmir Rotary Kulübü adına GDG Gündüz Hekimgil tarafından her iki bölgenin ortak yayın
organı olarak yayınlanan Rotary
Dergisi’nin Eylül 1988 tarihli ilk sayısında Editör’ün mektubunun başlangıcında
“Türkiye Rotary camiasının 242 ve
243 olmak üzere iki bölgeye ayrılmasıyla beraber, Resmi Bölge Dergisi, Uluslararası Rotary ve kulüp üyeleri arasında
ana iletişim aracı olma sorumluluğunu
kabul ederek, Uluslararası derginin yerine geçebilecek nitelikte olmayı ve UR
tarafından ortaya konulmuş olan tüm
şartlara uymayı kabullenmiş bir yayındır.
“Rotary Dergisi henüz Resmi Bölge
Dergisi sıfatını kazanmamıştır. Bunu
hak edebilmek için şimdilik UR tarafından denetlenmekteyiz. Yayıncılığımızın başarılı kabul edilmesi durumunda
Rotary Dergisi olarak faaliyetini sürdürebilecektir” denilmekte idi.
242. ve 243. Bölge Guvernörlerinin dönem ortakları olarak ortaya
koydukları uyum ve program kapsamında sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlenen Karşıyaka Rotary
Kulübü üyesi Ahmet Tükel’in müşterek yayınladıkları Rotary Dergisinin Aralık 1988 sayısındaki mektubunda ise şöyle deniliyordu:
“Önümüzdeki sayıdan itibaren
UR’nin onaylanmış dergiler kategorisine geçmiş olacağız. Deneme mahiyetinde çıkardığımız bu ikinci sayı ile büyük

bir olasılıkla almış olacağımız bu hakkı
devam ettirirken, temsil ettiğimiz 242.
ve 243. Bölgeler Rotaryenleri arasındaki iletişimi sağlamak ve kulüplerin birbirlerinden haberdar olmalarına imkan
yaratmanın yanı sıra, UR ile ilgili haberleri de zorunlu olarak geniş bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.”
Böylece ilk yılında Resmi Bölge
Dergisi olarak tanınan Rotary Dergisi, ilk yıllarda üç ayda bir ve bilahare iki ayda bir yayınlanarak bugüne ulaştı.
1985-88 yılları arasında 243. Bölgede özel Rotary yayını olarak 12
sayı halinde yayınlanan Rotary Dergisi, 1988-2001 yılları arasında da
başlangıçta 242. ve 243. bölgeler, bilahare 2420., 2430., ve 2440. Bölgelerin ortak yayını olarak okumakta olduğunuz Mart-Nisan 2014 sayısıyla
137. kez yayınlandı.
Bu süre zarfında, Uluslararası
Rotary de yerel içerik ve farklılıkla
zenginleşmiş olan dergilere daha fazla önem vermeye başladı. “Dergi ayında Rotary Dergilerine Bakış” başlığıyla 25. sayfada yer alan yazıda, UR’de
dergilerin tarihi anlatılmakta ve başlangıçtan bugüne gelişimin, son yıllarda daha da katılımcı olarak ortak
yayın yapısına kavuştuğunu göstermektedir.
Amatörce çalışan, adeta bir Rotary Dergisi Komitesi gibi Rotaryenler kurulu bir grupla bu seviyede bir
faaliyetin uzun ömürlü olamayacağı
dikkate alınarak sistemi kurumsallaştırmak yolunda 2000’li yıllarda
bazı adımlar atıldı.
Bu amaçla 19-21 Ocak 2001 tarihlerinde Bandırma’da yapılan Bölgelerarası Ortak Danışma Kurulunda oybirliği ile üç bölgeden 47 Geçmiş Dönem, Dönem ve Gelecek Dönem Guvernörü ve 3 Rotaryenin /
halen dergide görevli bulunan) katılımı ile 50 kurucu ortaklı bir şirket
kurulmasına karar verildi. Rotary
Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
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adlı şirket derhal kurularak faaliyete
geçti ve bugüne kadar da derginin yayınlanmasını sürdürdü.
Uluslararası Rotary’nin de talebi
ve günümüzün sanal ortamının iletişimde önemli bir rol oynamaya başlamasının ardından, Rotary Dergisi
de sanal ortamda yayınlanmaya başladı. Dergiler ile ilgili sayfalarımızda
yer alan “Editörler Toplantısı” yazısında, bu konuda UR’nin dergiler ile
2015’te yenileyeceği anlaşmada, dijital yayın da ücretli ve zorunlu hale
getiriliyor. Her Rotaryen, basılı dergi veya dijital yayın konusunda kendi tercihini yapabilecek. 2013 yılının
ortasından itibaren, Rotary Dergisi de rotarydergisi.com.tr adresinde,
şimdilik herkesin ulaşabileceği bir
düzende yayınlanmaya devam ediyor.
Derginin daha sağlam temellerde
gelişmesi için de son olarak GDG’lere
ait olan hisselerin gönüllü olarak bölge federasyonlarına devri kabul edildi. Bu kararın uygulaması 2013 yılının ikinci yarısından itibaren başladı
ve federasyonların tüzüklerinde yapılan değişiklikler ile Rotary Dergisini yayınlayan şirkete ortak olmalarının yolu açıldı.
Geçen sayılarımızda da değindiğimiz gibi, Rotary Dergisinin yayını
devam ederken, 2012 yılının başında
2420. bölge dönem guvernörü, bölge
kulüplerinin Rotary Dergisi’ne abone olmayacakları yönünde bir karar
aldı ve 2012 yılı Bölge Konferansında da bu bölge kulüplerinin kararını
resmen kayıt altına alan bir belge imzaladı.
Uluslararası Rotary kurallarına göre, bir derginin resmi ve tavsiye edilen dergi statüsünü kazanması
için en az 2 bölgeye hitap etmesi gerekiyor. 2012 yılına kadar üç bölgede
dağıtılan Rotary Dergisi, 2012 yılının ikinci yarısından itibaren 2420.
bölgedeki kulüplere ücretsiz olarak
az sayıda dergi göndererek, Türkçe
yayınlanan Rotary Dergisinin varlı-

ğını devam ettirdiğini göstermeye çalışıyor.
Uluslararası Rotary tüzüğünün 19. maddesinin 3a bölümüne
göre, “ABD ve Kanada dışındaki her kulüp, istisnai durumlar haricinde, her üyesinin, aktif ve emekli üyeler de dahil olmak üzere, üyeliği muhafaza ettiği sürece Uluslararası Rotary’nin resmi dergisine veya Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun tavsiye ettiği bölge dergisine ücretli
abone olmalarını üyeliğin bir şartı olarak uygulamalıdır.” Bu madde
gereği, 2420. bölge halen The Rotarian’a abonelik ile bu yükümlülüğünü yerine getirmektedir.
Rotary Yayıncılık olarak son üç yıldır yaptığımız gibi, derginin Genel Kurulunda onaylanan bilanço ve gelir gider tablolarını da ekte yayınlıyoruz. 2012 yılına kadar, dergi Uluslararası Rotary tarafından ek olarak yayınlanan Global Outlook bölümü ile
ilgili aldığı maddi desteği, 2013’ten itibaren almamaya başladı. Bu
uygulama,Uluslararası Rotary’nin tüm dergileri kapsayan ve bütçe
sıkıntılarından kaynaklanan nedenlerle başladı ve halen devam ediyor.
Bu nedenle azalan gelirlerimizi telafi etmenin bir yolu tabi ki
reklamlardan geçiyor. Siz okurlarımızdan isteğimiz, kurumlarınızın reklam programlarını yaparken, okuyucu kitlesi belli olan dergimizi de dikkate almanız. Bu desteğinizi bekliyoruz.
ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR

2012

2013

99,944.46

97,078.39

1-YURTİÇİ SATIŞLAR

74,512.20

77,970.89

2-REKLAM GELİRLERİ

18,969.56

19,107.50

3-DİĞER GELİRLER
C-NET SATIŞLAR

6,462.70
97,078.39

D-SATIŞLARIN MALİYETİ

-50,449.72

-44,280.83

1-SATILAN MAL MALİYETİ

-50,449.72

-44,280.83

49,494.74

52,797.56

E-FAALİYET GİDERLERİ
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR
3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KAR
6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.
G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR.
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
3-BANKA MASRAFLARI
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

-47,295.45

-49,409.24

-47,295.45

-49,409.24

2,199.29

3.388,32

378.95

0.30

40.40

0.30

338,55
-7.52

228.33

-7.52

228.33

-74.96

-81.15

-74.96

-81.15

2,495.76

3,079.14

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

K-DÖNEM KARI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

2012

2013

21,769.36

22,136.96

235.75

538.96

21,533.61

21,598.00

AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-KASA
3-BANKALAR
B-MENKUL KIYMETLER
4-DİĞER MENKUL KIYMETLER
C-TİCARİ ALACAKLAR

8,064.05

6,130.10

1-ALICILAR

6,978.45

5,044.50

5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

1,085.60

1,085.60

D-DİĞER ALACAKLAR
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1-DEVREDEN KDV

1,600.00
1,600.00
82,925.60

88,926.25

82,925.60

88,926.25

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

114,359.01

117,193.31

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI

114,359.01

117,193.31

154.98

244.29

154.98

244,29

PASİF (KAYNAKLAR )
I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
B-TİCARİ BORÇLAR
1-SATICILAR
E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL.

1,684.15

2,011.49

1-ÖDEN.VERGİ VE FONL.

1,684.15

2,011.49

1-DÖNEM KARININ VERGİ VE DİĞ.

- 499.15

- 661,49

2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖD.VERGİ

--499.15

- 661,49

1,839.13

2,255.78

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI
III-ÖZKAYNAKLAR
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
1-SERMAYE
2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE
SERMAYE DÜZELTİLMESİ OLUMLU
C-KÂR YEDEKLERİ

10,523.27

10,523.27

1-YASAL YEDEKLER

5,000.00

5,000.00

2-STATÜ YEDEKLERİ

5,523.27

5,523.27

D-GEÇMİŞ YIL KÂRLARI

1,996.61

2012YILI KARI

3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
DÖNEM KARI VEYA ZARARI

01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ BİLANÇOSU

5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

99,944.46

BRÜT SATIŞ KARI

ROTARY YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

F-DÖNEM NET KÂRI
2.495.76

3,079.14

-499.15

-661,49

1,996.61

2,417.65

1,996.61
1,996.61

2,417.65

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

112,519.88

114,937.53

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI

114,359.01

117,193.31
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