
Dergi editörleri Evanston’da biraraya geldiler

The Rotarian ve Uluslararası Rotary’nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bölge 
dergileri editör ve yayıncıları Rotary’nin merkezi Evanston’da biraraya geldiler. İki yılda 

bir UR’nin daveti ile yapılan bu toplantılarda ortak yayın politikaları görüşülüyor.
Toplantının açılış resepsiyonuna UR Başkanı K.R.Ravindran ve eşi Vanathy de katıldı. 

Alttaki resimde Rotary Dergisi Yayın Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı GDG Güneş Ertaş ile 
görülen Başkan, Rotary Dergisinin son sayısı ile poz verirken görülüyor.

Uluslararası Rotary’nin 
ABD ve Kanada için 
yayınladığı The Rotari-
an dergisinin yanı sıra 

32 ülkede yayınlanan bölge dergi-
leri, iletişim konusunda önemli bir 
araç olarak değerlendiriliyor. Bu ne-
denle dergiler arasında koordinas-
yonu sağlamak amacıyla iki yılda 
bir Uluslararası Rotary’nin Merkezi 
olan Evanston’da dergi editörleri bi-
raraya gelerek ortak sorunları tartı-
şıyorlar ve Rotary yönetiminin öner-
diği prensipler doğrultusunda yayın 
politikalarında gerekli değişiklikleri 
yapıyorlar.

2016 yılı toplantısı da Mayıs ayı-
nın ilk haftasında yapıldı. Toplan-
tının en önemli gündemi dergilerin 
Rotary’nin son zamanlardaki giri-
şimi olan “markalaşma” konusunda 
nasıl adaptasyon sağlayacağını tespit etmekti. Her 
dergi UR ile yapılan bir anlaşma kapsamında ya-
yınlanıyor. Ancak dergilerin belli bir formatı olma-
dığı gibi, içerik olarak da yüzde 50’sine yakın kıs-
mını dergiler kendi tercihleri doğrultusunda belir-
liyebiliyorlar. 

Markalaşma girişimi kapsamında görünüm 
olarak belli bir standardizasyona gidilmesi ve bu-
nun da belki dergilerin başlıklarının aynı düzen 
ve görünüm içinde olması ile başlanmasının doğ-
ru olacağı düşünülüyor. Belki önümüzdeki sayıdan 
itibaren Rotary Dergisi olarak bu uygulamaya geç-
meye başlayacağız.

Bir diğer konu da dijital yayıncılık olarak ön 
plana çıktı. Basılı dergi yerine internet ortamında 
abonelik zaten kabul edilen bir olgu. Ancak henüz 
talep oldukça düşük. Dijital aboneliğe 5 yıl önce 
başlayan ve 450,000 okuru olan The Rotarian bile 
okuyucusunun sadece %2’sini dijital ortama kay-
dırmayı başarabilmiş. 

Rotary Dergisi’nin de “rotarydergisicom.tr” adlı 
sitesinde dergi yayını sürdürülüyor. Ancak bu alan-
da daha geniş kapsamlı bir dijital ortam yaratılma-
sı ve bunun da UR bakış açısına uygun bir şekilde 
oluşması için çalışmalar devam ediyor.
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