
Geçtiğimiz Rotary dönemine ka-
dar Nisan ayı Rotary'de "Dergi Ayı" 
olarak tanımlanırdı. Uluslararası 
Rotary'nin Vakıf ile müşterek çalış-
masında odak noktalarının belirlen-
mesi ve bunların Rotaryenler tarafın-
dan özümlenmesi nedeniyle şimdilik 
her aya verilen isimler değiştirildi. 

Uluslararası Rotary'de dergiler 
önemli bir yer tutuyor. ABD ve Ka-
nada için yayınlanan dergilerin yanı 
sıra, Uluslararası Rotary Yönetim 
Kurulu tarafından dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki Rotaryenlere önerilen 
"Bölge Dergileri" var. 

Bu dergiler, RWMP olarak ad-
landırılan "Rotary World Magazine 
Press" adı ile bir grup şemsiyesi al-
tında ortak çalışmalar yapmaktadır-
lar. Bu grupta halen müstakil olarak 
25 dilde yayınlanan 31 dergi bulun-
makta ve toplam tirajları 786,000’e 
ulaşmaktadır. The Rotarian’ın ise 
500,000 'e yakın tirajı vardır.

1988-89 döneminde iki bölgeye 
ayrılan Türk Rotary’sinde 85 yılında 
yayınlanmaya başlayan ve 12 sayı çı-
kan dergiyi geliştirmek ve tüzükte be-
lirtilen resmi bölge dergisi sıfatını ka-
zanmak hedefiyle yayın başlamıştır. 
İzmir Rotary Kulübünün sahipliğin-
de 2001 yılına kadar devam eden der-
gi, o tarihten itibaren kurumsallaşma 
ihtiyacı nedeniyle 50 Geçmiş Dönem 
Guvernörünün Çanakkale’de yapı-
lan Danışma Kurulu toplantısı kap-
samında aldıkları karar ile Rotary 
Yayın ve İletişim Hizmetleri A.Ş. 
kurulmuş ve Dergi bu şirket tarafın-
dan yayınlanmaya başlamıştır. Baş-
langıçta 2,500 adet basılan derginin 
tirajı  bir ara 7,200’ün üzerine çıkmış 
ancak son yıllarda azalan Rotaryen 
sayısına paralel olarak gerilemiştir. 
1990 yılında Resmi Bölge Dergisi sı-
fatını kazanan Rotary Dergisi, 2005 

yılında UR, bölge dergilerinin yeni bir 
yapılanması zarureti doğduğunu be-
lirterek, ortak yayın sayfalarını belli 
bir düzen içinde hazırlama amacıyla 
bölge dergileriyle anlaşma yapmış ve 
2009 yılında 5 yıl için karşılıklı bir 
anlaşma imzalanmıştır. 2013 yılın-
dan itibaren dergileri kapsayacak 
olan yeni sözleşmenin çalışmaları 
başlanarak sözleşmenin 2014 yılın-
dan başlamak üzere beşer yıllık dö-
nemleri kapsaması karara bağlan-
mıştır. Rotary Yayıncılık A.Ş. yeni 
sözleşmeyi imzalayarak beş yıl süre 
ile Rotary Dergisinin 2420, 2430 ve 
2440. Bölgeler için yayınlama hak-
kının devamını sağlamıştır. Bu kap-
samda UR için kuvertür sağlayacak 
1 milyon dolarlık yayıncı sorumlu-
luğu sigortası zorunlu kılınmış, der-
ginin mâli yapısı ve geliri göz önüne 
alınarak yapılan müracaat sonucu, 
bu rakam geçmiş yıllarda olduğu gibi 
250.000 ABD dolarına indirilmiştir. 
Bu sigorta Türkiye’den temin edile-

mediği için yurt dışından temin edil-
mekte  ve yılda yaklaşık olarak 3.000 
USD’nin üzerinde bir bedel öde-
nerek bu teminat sağlanmaktadır. 
Rotary Esasları olarak tercüme edi-
len Rotary Basics’ten sonra yılda 3 
kez ‘Global Outlook ’ adı altında ya-
yınlanan 8 sayfalık ekler zorunlu kı-
lınmış, 2011-12 döneminin sonuna 
kadar, normal dergi sayfa sayısını aş-
ması durumunda, UR bu ilavelerin 
ek sayfa maliyetini ödemiştir. Bu uy-
gulama 2012-13 döneminden itiba-
ren durdurulmuş, 2014’de yapılan 
yeni anlaşma kapsamında bu desteği 
alma şartlarının bazı mali kriterlere 
bağlanması kararlaştırılmıştır.

Dergilere zorunlu abonelik ko-
nusu nedeniyle ve UR’nin de ismini 
taşıması sebebiyle, dergilerin bir ra-
porlama sistemi bulunmaktadır. Her 
altı ayda bir abonelik konusunda UR, 
The Rotarian’a abone olan kulüpler-
deki üye sayısını bölge dergilerine 
göndermekte ve karşılıklı mutabaka-

The Rotarian ve Rotary Bölge Dergileri

Rotary Dergisi internet ortamında dijital olarak da yayınlanmaktadır. rotarydergisi.com.tr 
adresinden dergiye ve eski sayılarına ulaşabilirsiniz.
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ta varılarak her Rotaryenin bir dergi-
ye aboneliği sağlanmaktadır. Dergi-
lerin mali tabloları ve bu konu ile ilgi-
li formlar da yılda bir kez Evanston’a 
iletilmektedir. UR finans bölümü 
tüm bilgileri aynı tip hesap planına 
getirmek için yeni bir uygulama baş-
latmıştır. Şeffaflık prensibi çerçeve-
sinde bu veriler her yılın  Mart-Nisan 
sayılarında yayınlanmaktadır.

Bu yazı kapsamında da sayfala-
rımızda 2015 ve 2016 yılları ile ilgili 
mâli tablolarımızı yayınlıyoruz. 

Dergilerin önemine istinaden, 
UR, 3 yılda bir yapılan RWMP se-
minerleri 2 yılda bire indirmiş  ve ara 
yıllarda da bölgelerdeki dergilerin bi-
raraya gelmelerinin uygun olacağını 
kararlaştırılmıştır. Ara toplantıların 
masraflarına UR’nin katkısı bulun-
mamaktadır. RWMP seminerlerinin 
bütün masrafları 2014 yılına kadar 
UR tarafından  karşılanmıştır. Daha 
önce Konvansiyonun olduğu şehirde 
gerçekleşen periyodik toplantılar ar-
tık  iki yılda bir Evanston’daki Ro-
tary Dünya Merkezi’nde yapılmaya 
başlanmıştır. UR Bu toplantıların 
sadece ağırlama giderlerini karşılar-
ken, seyahat masrafları dergiler ta-
rafından karşılanmaktadır. Bu top-
lantıların sonuncusu Mayıs ayında 
Evanston’da gerçekleşmiştir. Semi-
nerle ilgili web sayfası şu linktedir  
https://rotaryzone20b.shutterf ly.
com/rwmp2016

Yeni anlaşmada, sistemin ‘franc-
hise’ şeklinde çalışması ve dergilerin 
belli bir ücret ödemeleri de öngörül-
müştür. Ancak bu öneri 2013 Şubat 
ayında Evanston’da yapılan toplantı-
da kabul görmemiştir. Bu toplantıda 
Rotary Dergilerinin ‘markalaşması’ 
– (Branding) konusu da etraflıca ele 
alınmış  ve seçilen bir grup, bu konu-
da çalışmaları 2014 dönemine kadar 
bir noktaya getirme hususunda an-
laşmıştır. UR’nin Code of Policy’sin-
deki Guvernörün görevleri arasında 
yer alan dergilerin Halkla İlişkiler 

ve Üyelik için kaynak amaçlı kulla-
nılmasına da Rotaryenlerin de önem 
vermeleri gereği vurgulanmıştır. 

2011-12 döneminde The Rotarian 
dijital abonelik başlatmıştır. Geçtiği-
miz dönem sonunda 18,000 dijital 
abone bulunuyordu. Bu rakam hali 
hazırda 8.000’in altına düşmüştür. 
The Rotarian’a abonelik, basılı veya 
dijital, ABD ve Kanada’da yıllık 12 
ABD doları, bu ülke dışındakiler için 
ise 24 dolardır. İkisi arasında her-
hangi bir fiyat farkı bulunmamak-
tadır. Yıllık abonelik bedeli dergiler 
arasında farklılıklar göstermektedir. 
3.75 dolar/yıl ile Colombia Rotary, 
2,600 tirajıyla yılda 4 yayınla en ucuz 
fiyatı talep ederken, 39,200 tirajıyla 

Fransız Le Rotarien’e 39,50 euro'ya 
abone olunabilmektedir.

Rotary Kurallarına göre, dergi ti-
rajına göre en az 3 kişilik bir Yayın 
Kurulu tarafından denetlenmekte-
dir. Bu kurulda Dönem Guvernörleri 
veya onların yerlerine atayacağı kişi-
ler ile Dergi Editörü bulunmaktadır. 
Halen yayın kurulunda 2430. Bölge 
DG Güner İnci, 2440. Bölge DG İs-
mail Rodoplu ve  Editör Rtn. Ahmet 
Tükel görev yapmaktadır.

2012 Yılında Bursa’da yapılan ge-
niş katılımlı (44 DG, GDG, GLDG) 
Ulusal Danışma Kurulu toplantısın-
da Dergiye mevcut ortakların hisse-

lerini kendi Federasyonlarına  dev-
retmeleri ve 3 Bölge’nin eşit paylarla 
Dergiye ortak olması prensip kara-
rı alınmış, bu kararla ilgili belli bir 
aşama kaydedilmiştir. En son 2420. 
Bölge’nin de 7 adet hissesini 2420. 
Bölge Federasyonuna devri ile süreç 
hızlanmıştır. 

Rotary Dergisi halen sadece 2430 
ve 2440. Bölgelerdeki Rotaryenlere 
gönderilmekte olup, 4,500 adet ba-
sılmaktadır. 2014’ten bu yana Ro-
tary Dergisi www.rotarydergisi.com.
tr sitesinde dijital olarak ta yayınlan-
maktadır.  Ortalama 40 sayfa ola-
rak yayınlanan Dergi’nin maliyetini 
karşılayacak ilan bulunduğu taktirde 
Dergiyi ücretsiz olarak çıkarmak te-
orik olarak mümkündür. Ancak dün-
yada yayınlanan Rotary dergilerinin, 
İngiltere’de RIBI tarafından yayın-
lanan hariç, hiçbiri ücretsiz değildir. 
Örneğin The Rotarian’ın gelirlerinin 
sadece %20-25 arasındaki kısmı ilan-
lar tarafından karşılanmaktadır. Di-
ğer dergilerde de bu oranın aynı sevi-
yede olduğu görülmektedir.

İçerik zorunluğu ve belli yazıların 
girmesi söz konusu olduğu için dergi 
sadece Rotaryenlere dönük ve Rotary 
içerikli hazırlanmaktadır. Bazı Res-
mi Bölge dergileri, örneğin Fransa 
ve Almanya gibi, gönderilerinde in-
dirim alabilmek için içeriklerinin bir 
kısmını (en az %50’si)  Rotary dışın-
daki konulara ayırmaktadırlar.

 Mevcut son duruma göre, The 
Rotarian’dan gelen yayın programı 
ışığında, UR’den gelecek olan bilgiler 
öne alınmış bulunmaktadır. İki ayda 
bir yayınlanan dergimiz, yayın döne-
mine ait ayların ilkinin sonunda ba-
sılıp ikinci ayın başında dağıtılmak-
taydı. Yeni düzenleme ile UR bilgile-
ri daha erken gönderileceği için, ya-
yın döneminin ilk ayının ortasından 
evvel dergileri ulaştırmak mümkün 
olacaktır.

❑❑❑

Dergilere zorunlu abonelik 
konusu nedeniyle ve UR’nin 
de ismini taşıması sebebiyle, 
dergilerin bir raporlama 
sistemi bulunmaktadır. 
Her altı ayda bir abonelik 
konusunda UR, The Rotarian’a 
abone olan kulüplerdeki üye 
sayısını bölge dergilerine 
göndermekte ve karşılıklı 
mutabakata varılarak her 
Rotaryenin bir dergiye abone 
olması sağlanmaktadır.
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ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01/01/2016-31/12/2016 DÖNEMİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU

 2015  2016 

AKTİF (VARLIKLAR)

I-DÖNEN VARLIKLAR 122,568.71 142,879.12

  A-HAZIR DEĞERLER 12,095.09    20,825.81    

      1-KASA  431,37     262.33    

      3-BANKALAR  11,663.72     20,563.48    

  B-MENKUL KIYMETLER

       4-DİĞER MENKUL KIYMETLER

  C-TİCARİ ALACAKLAR 9,301.35    13,327.35    

       1-ALICILAR  8,215.75     12,241.75    

       5-DİĞER  TİCARİ ALACAKLAR 1,085.60    1,085.60    

  D-DİĞER ALACAKLAR 3,718.21

       5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

  G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  101,172.27     105,007.75    

       1-DEVREDEN KDV  101,172.27    105,007.75

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI  122,568.71     142,879.12    

AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI  122,568.71     142,879.12    

PASİF (KAYNAKLAR )

I-KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR -2,322.57 2,902.06

    B-TİCARİ BORÇLAR  -2,322.57     -1,591.32    

        1-SATICILAR  49.04     1259.64    

        5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR   20.60 331.68

    E-ÖDENECEK VERGİ VE FONL. 1,326.00    2,182.59    

        1-ÖDEN.VERGİ VE FONL. 1,326.00    2,182.59    

    F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -3,718.21 -871.85

         1-DÖNEM KÂRININ VERGİ VE DİĞ. 1,564.13    3,978.94    

         2-DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖD.VERGİ - 5,282.34    - 4,848.79    

KISA VADELİ YAB.KAY.TOPLAMI  -2,322.57     2,902.06    

III-ÖZKAYNAKLAR 124,891.28 139,977.06

     A-ÖDENMİŞ SERMAYE  100,000.00     100,000.00    

          1-SERMAYE  100,000.00     100,000.00    

           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 8,125.85 14,368.01

     F-DÖNEM NET KÂRI 6,242.16 15,085.78

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 124,891.28 139,977.06 

PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI 122,568.71 142,879.12

ROTARY YAYIN  VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2016 -31.12.2016 DÖNEMİ MUKAYESELİ GELİR-GİDER TABLOSU

2015 2016

A-BRÜT SATIŞLAR 111.619.50 124,134.94

   1-YURTİÇİ SATIŞLAR 93,937.00 105,269.94

   2-REKLAM GELİRLERİ 17,682.50 18,865.00

   3-SATIŞTAN İADELER

C-NET SATIŞLAR 110,979.50 124,134.94

D-SATIŞLARIN MALİYETİ -48,750.12    -39,305.37    

   1-SATILAN MAL MALİYETİ -48,750.12    -39,305.37    

BRÜT SATIŞ KÂRI 62,229.38    84,829.57    

E-FAALİYET GİDERLERİ -53,686.32    -65,255.41    

   3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ -53,686.32    -65,255.41    

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 8,543.06    19,574.16    

F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR  -722.39     310.53    

   3-FAALİYETLE İLG.DİĞER GEL. VE KÂR -722.39 310.53

   6-FAALİYETLE İLG.DİĞ.GEL.VE KAR.-MENKUL KIY.         

G-DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARAR.- 0    0    

   4-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZAR.KYO ZAR. 0    0    

H-FİNANSMAN GİDERLERİ -    -    

   3-BANKA MASRAFLARI -    -    

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 7,820.67    19,884.69    

J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -14.38 -821.97

   3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -14.38 -821.97

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI  7,806.29     19,062.72    

K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE YAS.YÜK.KARŞ. -1,564.13    -3,976.94    

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI  6,242.16     15,085.78    

MALİ TABLOLAR
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Rotary Dergisi’ni 
yayınlayan “Rotary Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
A.Ş.’nin mali raporlarını ekte sunuyoruz. 
Uluslararası Rotary’nin 1989 yılından beri “Resmi 
Bölge Dergisi” olarak kabul ettiği bu yayın ile 
ilgili olarak, 1 Ocak 2015’ten geçerli olmak üzere 
önümüzdeki 5 yıl için Uluslararası Rotary ile yeni 
bir yayın sözleşmesi de imzalanmış bulunuyoruz. 
2016 yılında özellikle maliyet giderlerinde 
yapılan tasarruf ile yıl bir öncekine göre daha iyi 
sonuçlanmış ve  %15'in üzerinde vergi öncesi kâr 
elde edilmiştir.
Ancak ilan gelirlerimiz, belki de fiyatlar son dört 
yıldır aynı seviyede tutulduğu için sadece %6 
oranında artmıştır.
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