
luslararası Rotary, yıllardır aynı formatta yayınladığı UR Dergisinde önemli
değişikliler yapma kararı aldı. İlk planda derginin adını Rotary Magazin şekline
çevirdi ve içindeki yazı ve görsellerin daha ilgi çekici hale gelebilmesi
için çalışmaya başladı.

Bizler de aynı doğrultuda çalışarak, 2021 yılı Ocak sayımızdan
itibaren Türkçe Rotary Dergimize yeni bir çehre kazandıralım istedik.

Dergimizin yeni Yönetim Kurulu, tüm üyeleri ile beraber yeni formatımız için
heyecan ile çalışıyorlar.

2021 Ocak sayımızdan itibaren dergimizin yayın merkezini İzmir’den İstanbul’a
taşıyarak ilk yeni adımı attık.

Dergimizde uzun yıllar İmtiyaz Sahibi olarak görev yapan Gündüz Hekimgil
Guvernörümüze emekleri için ve dergimizi başarı ile bu günlere kadar taşıdığı
için teşekkür ettik ve Türkçe Rotary Dergisinin yeni İmtiyaz Sahibi olarak
Güneş Ertaş Guvernörümüzü seçtik. Güneş Guvernörümüze yeni görevinde
başarılar diliyoruz.

Dergi Yönetim Kurulu Üyemiz Murat Sevinç, Ocak 2021 sayısından itibaren
dergi Editöryasında görev yapmaya başladı ve bu sayımız kendisinin hünerli
ellerinden çıktı. Murat Sevinç başkanımıza da yeni görevi için teşekkür ediyoruz.

Ülkemizde yayıncılık yoğun emek gerektiren bir çalışmadır. Rotary Dergisi
A.Ş. de çok uzun yıllar editörlük görevini üstlenmiş olan Ahmet Tükel’in çok
değerli gayretleri ile bu günlere kadar yaşamını sürdürdü, bu vesile ile kendisine
de teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bundan sonraki süreçte ise, yeni Yönetim Kurulumuzun daha farklı bir
perspektif ve daha farklı bir bakış açısı ile dergimiz yayın hayatına devam edecektir.

Ülkemizdeki 3 Rotary Bölgesinin temsilcilerinden oluşan yeni Yönetim Kurulunda,
2420.Bölgemiz GDG Nezih Bayındır ve GDB Murat Sevinç, 2430.Bölgemiz GDG Akın
Gökyay ve GDG Ali Gökben, 2440. Bölgemiz ise GDG Güneş Ertaş, Ahmet Tükel ve
GDB Müjdat Uyar tarafından temsil edilmektedir.

Bölgeleriniz ile ilgili tüm bilgi aktarımlarınızı yönetim kurulumuzdaki Bölge Temsilcilerimiz
vasıtası ile veya rotarydergisi@rotary2420.org adresinden bizlere iletebilirsiniz.

Amacımız, önümüzdeki süreçte dergimizi sadece Rotaryenlerin değil, Rotary
dışındaki kişilerin de ilgisini çekebileceği bir formata getirebilmek ve bu yayını
Rotary’nin bir tanıtım ve halkla ilişkiler çalışması haline çevirebilmek olacaktır.

Bir iş ve meslek insanları topluluğu olan Rotary’de, mesleklerinizden hareketle yapmış
olduğunuz işlerin tanıtılacağı ilan reklam sayfalarımız ise, birbirimiz ile iş ortamında da
tanışma ve beraber iş yapabilme imkanı sağlayacaktır.

Rotary Dergisinin bu günlere gelmesi için emek sarfeden tüm dostlarımıza şükranlarımızı
sunar, dergimizin yeni yayın hayatında her Rotaryen dostumuzun görüş, öneri ve katkılarını
beklediğimizi belirtir, Rotaryen sevgi ve saygılarımı iletirim.

Rotary Dergisi A.Ş. Yönetim Kurulu adına Bşk.
Nezih Bayındır
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