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

U

luslararası Rotary Yönetim Kurulu, 2015 yılının Mayıs ayında yaptığı
toplantıda dergi aboneliği ile ilgili olarak Rotary Prensip ve
Kurallarında (Rotary Code of Policies) 195 nolu kararıyla bazı değişiklikler 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 aboneliği ile ilgili itirazı olan bölgelerin
takip etmekleri gereken yöntem aşağıdaki madde çerçevesinde uygulanacak.
Rotary iç tüzüğünün 20.030.1
nolu maddesi ABD ve Kanada dışındaki kulüplerin üyelerinin UR’nin
resmi dergisine ya da Yönetim Kurulu tarafından bu kulüp için onaylanmış ve tavsiye edilen dergiye abone
olmalarını zorunlu kılmaktadır. Şayet bir bölge, kendileri için önerilen
derginin ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünürse, UR yönetim kuruluna
müracaat ederek kendileri için onay-

lanmış ve tavsiye edilen derginin değiştirilmesini isteyen ve bölgenin kulüplerinin üçte ikisi tarafından onaylanmış ve DG, GLDG, DLDGA ve
bir önceki DG tarafından da desteklenen önergeyi yazılı olarak Genel
Sekretere vermelidir.
Bu önergede:
1- Bu bölge/ülke için onaylanan
ve önerilen derginin neden bölgenin
ihtiyaçlarını karşılamadığı açıklanmalı.
2- Önerilen dergi ile bölgenin sorunlarının çözülmesi için ne gibi girişimlerin yapıldığı belirtilmeli.
3- Her bir girişimin cevabı ve 2.
maddede beliritlen her etabın sonucu
açıklanmalı.
4- Alternatif bir lisanslı dergi belirtilmeli.
5- Neden alternatif dergi tercihlerinin 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 kurulu başkanına) gönderir ve 60 gün
içinde cevap vermelerini ister.

http://ri2016.rotarydistrict2484.org/
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Bundan sonra önerge genel sekreter tarafından araştırılır. Genel Sekretere göre şayet yeterli bilgi toplanmış ve dikkate değer bir vaka söz konusu ise, genel sekreter konuyu Yönetim Kurulu gündemine getirir.
Yönetim Kurulu konu ile ilgili kararını verirken, önergede yazılı bilgileri ve onu destekleyen materyalleri
dikkate alır, etkilenen dergiden bir
cevap geldiyse değerlendirir, onaylanan ve önerilen dergiye bu değişimin
nasıl bir etkisi olacağına bakar, artan
abone talebine yeni önerilen derginin
nasıl cevap verebileceğini değerlendirir ve bölgedeki politik ortam ve şartların konu ile ilgili ise değerlendirmesini 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 birisi, dergi editörü ve üç geçmiş dönemRotary görevlisi yer almaktaydı. Yeni
karar çerçevesinde Yayın Kurulunun
yapısı Rotary Yayın lisans anlaşması
kurallarına uygun olarak düzenlenecek.
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