
Uluslararası Rotary Yöne-
tim Kurulu, 2015 yılı-
nın Mayıs ayında yaptığı 
toplantıda dergi aboneli-

ği ile ilgili olarak Rotary Prensip ve 
Kurallarında (Rotary Code of Poli-
cies) 195 nolu kararıyla bazı değişik-
likler yaptı.

Özellikle bazı bölgelerden dergi 
aboneliği konusunda gelen itirazların 
nasıl yapılacağını açıklayan yöntem, 
Yönetim Kurulu Kararı ile Rotary 
Prensip ve Kuralları arasında yerini 
aldı.

Yeni uygulamaya göre dergi abo-
neliği ile ilgili itirazı olan bölgelerin 
takip etmekleri gereken yöntem aşa-
ğıdaki madde çerçevesinde uygulana-
cak.

Rotary iç tüzüğünün 20.030.1 
nolu maddesi ABD ve Kanada dı-
şındaki kulüplerin üyelerinin UR’nin 
resmi dergisine ya da Yönetim Kuru-
lu tarafından bu kulüp için onaylan-
mış ve tavsiye edilen dergiye abone 
olmalarını zorunlu kılmaktadır. Şa-
yet bir bölge, kendileri için önerilen 
derginin ihtiyaçlarını karşılamadığı-
nı düşünürse, UR yönetim kuruluna 
müracaat ederek kendileri için onay-

lanmış ve tavsiye edilen derginin de-
ğiştirilmesini isteyen ve bölgenin ku-
lüplerinin üçte ikisi tarafından onay-
lanmış ve DG, GLDG, DLDGA ve 
bir önceki DG tarafından da destek-
lenen önergeyi yazılı olarak Genel 
Sekretere vermelidir. 

Bu önergede: 
1- Bu bölge/ülke için onaylanan 

ve önerilen derginin neden bölgenin 
ihtiyaçlarını karşılamadığı açıklan-
malı.

2- Önerilen dergi ile bölgenin so-
runlarının çözülmesi için ne gibi giri-
şimlerin yapıldığı belirtilmeli.

3- Her bir girişimin cevabı ve 2. 
maddede beliritlen her etabın sonucu 
açıklanmalı.

4- Alternatif bir lisanslı dergi be-
lirtilmeli.

5- Neden alternatif dergi tercih-
lerinin kendi ihtiyaçlarını daha iyi 
bir şekilde karşılayacağı açıklanmalı.

6- Etkilenecek olan tiraj ve abone 
sayısı bildirilmeli.

Bu önergeyi aldıktan sonra Genel 
Sekreter bir kopyasını etkilenecek 
olan dergiye (yayıncıya ve yayın ku-
rulu başkanına) gönderir ve 60 gün 
içinde cevap vermelerini ister. 

Bundan sonra önerge genel sekre-
ter tarafından araştırılır. Genel Sek-
retere göre şayet yeterli bilgi toplan-
mış ve dikkate değer bir vaka söz ko-
nusu ise, genel sekreter konuyu Yö-
netim Kurulu gündemine getirir. 

Yönetim Kurulu konu ile ilgili ka-
rarını verirken, önergede yazılı bilgi-
leri ve onu destekleyen materyalleri 
dikkate alır, etkilenen dergiden bir 
cevap geldiyse değerlendirir, onayla-
nan ve önerilen dergiye bu değişimin 
nasıl bir etkisi olacağına bakar, artan 
abone talebine yeni önerilen derginin 
nasıl cevap verebileceğini değerlendi-
rir ve bölgedeki politik ortam ve şart-
ların konu ile ilgili ise değerlendirme-
sini yapar.

Dergiler ile ilgili alınan kararlar 
arasında Yayın Kurulunun oluşumu 
ile ilgili de değişiklik yapıldı. Yayın 
kurulunda bir DG veya onun atadığı 
bir kişi, bir GLDG veya atadığı biri-
si,  dergi editörü ve üç geçmiş dönem-
Rotary görevlisi yer almaktaydı. Yeni 
karar çerçevesinde Yayın Kurulunun 
yapısı Rotary Yayın lisans anlaşması 
kurallarına uygun olarak düzenlene-
cek.

❏❏❏

UR Yönetim Kurulu, Rotary Prensip ve Kurallarında 
zorunlu dergi aboneliği hakkında yeni kararlar aldı

http://ri2016.rotarydistrict2484.org/

34 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / M A Y I S  -  H A Z İ R A N  2 0 1 6




