
Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.219.438 
Ku lüp ler: * .....................................................35.848
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................157.811
Ku lüp ler:  .........................................................9.827
In te ract
Üye ler:  .........................................................549.677
Ku lüp ler:  .......................................................23.912
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.238
Not: Ra kam lar 15 Mart 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge:** 72 2,088
2430: Bölge: 93 2,273
2440. Bölge: 64 1,654
TOPLAM 230 5,996
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Rotary Barış Sempozyumu

Uluslararası Rotary'nin Hamburg'da 1-5 Haziran ta-
rihleri arasında gerçekleştireceği konvansiyon öncesi 
Hamburg Fuar alanında 31 Mayıs - 1 Haziran tarihle-

rinde Rotary Barış Sempozyumu gerçekleştirilecek. Konvansi-
yona gitme planlarınız varsa, dünya liderlerinin buluşacağı bu 
sempozyumu izleme fırsatını kaçırmayın. 

""Partnerlikler ile Barışı Ayakta Tutun" teması kapsa-
mında sempozyum katılımcıları ile hep beraber toplumlarımız-
da barışı nasıl sağlayabileceğimizi ve başkalarını bu konuda na-
sıl harekete geçirebileceğimizi öğrenmek için sempozyuma ka-
tılın. Katılım bedeli 150 dolar olarak belirlenmiş bulunuyor.

Rakamlarla Barış
Ekonomi ve Barış Enstitüsünün 2007 yılından başlamak 

üzere açıkladığı Global Barış Endeksi, bir çok rapor üretti. Ge-
nel olarak 163 ülkeden gelen ve dünya nüfusunun %99,7'sini kap-
sayan verilere economicsandpeace.org/reports adresinden 
ulaşabilirsiniz.

GLOBAL BARIŞ ENDEKSI bulgularına göre barış seviye-
si geçen yıla göre yüzde 0.27 oranında kötüleşti. Dört yıldır bu 
durum devam ediyor. Barış seviyesi 71 ülkede iyileşirken, 92 ül-
kede kötüleşti. 2010 yılından beri en kötü yılı yaşadık. İzlanda 
en barışçı, Suriye ise en son sırada yer aldı.

POZITIF BARIŞ RAPORU 2005'ten beri yüzde 2,4 iyileş-
me gösterdi. Ölçme kriterinde pozitif barış endeksinin her 1 pu-
anlık artışı kişi başına GSYİH'de yüzde 2,9 artışa tekabül edi-
yor.  163 ülkeden 110 tanesi pozitif artış gösterdi. Rapor İsveç, 
Finlandiya ve Norveç'in en yüksek endekse sahip olduklarını 
gösteriyor.

BARIŞIN EKONOMIK DEĞERI ile ilgili rapor 2017 yılın-
da şiddetin küresel ekonomiye maliyetinin 14,76 trilyon dolar ol-
duğunu, bunun da dünyada kişi başına 1.998 dolara eşdeğer ol-
duğunu belirledi. Bu değerlendirmenin oldukça tutucu olduğu 
da ifade edildi.

KÜRESEL TERÖRIZM ENDEKSI ise 2016-2017 yılları 
arasında yüzde 27 oranında azaldı ama buna rağmen 2017'de te-
rörizm sonucu ölenlerin sayısı 19.000 idi. Terörizmin ekonomik 
etkisinin ise 52 milyar dolar civarında olduğu hesap edildi.

IŞ DÜNYASI VE BARIŞ raporunda yüksek seviyede barış 
ile ekonomik performans arasında üst rakamlarda bir korelas-
yon dikkat çekiyor. Son 60 yılda, barış seviyesi yüksek olan ül-
kelerin GSYİH artışı endeksi düşük olan ülkelere göre üç misli 
daha yüksek gerçekleşti. Tarihi verlere göre yapılan analiz sonu-
cu, raporda barış yolunda önemli adımlar atacak ülkelerin eko-
nomik durumlarının da iyileşmelerini bekleyebilecekleri vur-
gulandı.
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

KONVANSİYON SÜTUNU

Her yıl, Dostluk Evinde eski 
dostlarla tekrar karşılaş-
mak, ağırlama komitesi-
nin organizasyonların-

da yerel Rotaryenlerle tanışmak, otu-
rumlarda esinlendiren konuşmacıları 
dinlemek için Uluslararası Rotary'nin 
konvansiyonunda buluşuyoruz. Ara-
larda ise Rotaryenlerin neler yaptık-
larını öğrenip yeni fikirler ediniyoruz. 
1-5 Haziran tarihlerinde yapılacak 
olan 2019 konvansiyonunda, bilinçaltı 
önyargıyı yenmekden, yeni bir pojeye 
başlamak için Lego'nun Serious Play'i-
ni kullanmaya kadar değişik konularda 
oturumlara katılabilirsiniz.  

iğer ara oturumlarda liderlik yete-
neklerini geliştirmek (İnovasyon bir 
tesadüf değildir: Tasarımal düşün-
mek), yeni üyeler kazanmak (Üyelik 
Geliştirme Stratejileri: Rotary ve Ro-
taract) ve mevcut üyeleri kulüpte tut-
mak (Muhafaza etmek: Kulübünüzü 
geliştirin ve üyelerin katılımını sağla-
yın.)Rotary'nin gelecek nesil Rotary li-
derlerinin görüşlerini dinleyin: Rota-
raktörler, Interaktörler, Gençlik Deği-
şim Öğrencileri ve diğer mezunlar.

Bir çok ara oturum da, kulübünü-
zün yaptıklarının yerel haber ortamın-
da sosyal medyada ve Rotary dergile-
rinde    nasıl tanıtabileceğinize odak-
lanacak.

  HANK SARTIN
Güncel bilgiler için:
riconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

  

Haiti'li ebeler için temin edilen bu jeep, ülkenin kırsal ve erişilmesi zor bölgelerindeki 
doğumlara ebelerin daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Bundan sekiz yıl önce de 

eskimiş olan Jeep, Rotaryenlerin katkılarıyla yenilenmiş bulunuyor. 

Nisan Anne ve Çocuk Sağlığı ayı

Her gün dünyada yeni doğan bebeklerden 7,000'i yaşamlarını devam 
ettiremiyor. Bu yıl Anne ve Çocuk Sağlığı olan Nisan ayında Baş-
kan Barry Rassin bu konuda Rotaryenlerin Rotary Vakfı desteği ile 
yaptıkları çalışmaları vurgularken, anne ve yeni doğan bebeklerin 

ölümlerinin azaltılması için Brezilya, Latvia, ve Moğolistan'da neler yapıldığını 
vurguluyor.

Rassin'in gurur duyduğu uzun vadeli projelerden bir tanesi de Haiti'de ebele-
rin oluşturduğu bir gruba pembe bir jeep verilmesi. Bu jeep sayesinde ebeler ülke-
nin kırsal ve erişilmesi zor olan bölgelerindeki doğumlara daha kolay ulaşılabili-
yorlar. Bundan sekiz yıl önce jeep, eskimiş olması nedeniyle son seferini yaptık-
tan sonra Rotaryenler, ebelerin çalışmalarına devam edebilmeleri için bir araya 
gelerek pembe bir Land Cruiser temin ettiler ve çalışmaların aksamamasını sağ-
ladılar.

Sizler de buna benzer değişim projelerini destekleyebilirsiniz. rotary.org/
contribute sitesini internet üzerinden ziyaret ederek, anne ve çocuk sağlığı odak 
alanı için bağışta bulunabilirsiniz.

AŞILAMA ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARIYOR
Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de 2009 yılında doğan tüm çocuklara rutin 

aşılama yapılabilseydi, 42,000 daha az ölüm meydana gelecekti. Nisan ayının son 
haftasında kutlanan "Dünya Aşılama Günü"nde Rotary'nin aşılama ile ilgili 
yaptığı çalışmaları tekrar gündeme getirmenin zamanıdır. İlham kaynağı olun ve 
End Polio Now (Çocuk Felcine Son) girişimini "facebook.com/endpolionow" 
ve "twitter.com/endpolionow" dan takip edin.
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