
Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.222.446 
Ku lüp ler: * .....................................................35.776
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................168.300
Ku lüp ler:  .......................................................10.150
In te ract
Üye ler:  .........................................................558.578
Ku lüp ler:  .......................................................24.286
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.521
Not: Ra kam lar 14 Haziran 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge:** 72 2.088
2430: Bölge: 102 2.494
2440. Bölge: 64 1.654
TOPLAM 238 6.236
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

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

Honolulu, Hawai, ABD, 6-10 Haziran 2020

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Rotary Barış Sempozyumu

Uluslararası Ro-
tary'nin Ham-
burg'da 1-5 Hazi-

ran tarihleri arasında ger-
çekleştirdiği konvansiyon 
öncesi Hamburg Fuar ala-
nında 31 Mayıs - 1 Haziran 
tarihlerinde Rotary Barış 
Sempozyumu gerçekleş-
tirildi. Dünya liderlerini 
"Partnerlikler ile Barı-
şı Ayakta Tutun" teması 
kapsamında sempozyum katılımcıları ile beraberce toplumları-
mızda barışı nasıl sağlayabileceğimiz ve başkalarını bu konuda 
nasıl harekete geçirebileceğimiz tartışıldı.

Rakamlarla Barış
Ekonomi ve Barış Enstitüsünün 2007 yılından başlamak üzere 

açıkladığı Global Barış Endeksi, bir çok rapor üretti. Genel olarak 
163 ülkeden gelen ve dünya nüfusunun %99,7'sini kapsayan verile-
re economicsandpeace.org/reports adresinden ulaşabilirsiniz.

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

POZITIF BARIŞ RAPORU 2005'ten beri yüzde 2,4 iyileşme 
gösterdi. Ölçme kriterinde pozitif barış endeksinin her 1 puanlık 
artışı kişi başına GSYİH'de yüzde 2,9 artışa tekabül ediyor.  163 ül-
keden 110 tanesi pozitif artış gösterdi. Rapor İsveç, Finlandiya ve 
Norveç'in en yüksek endekse sahip olduklarını gösteriyor.

BARIŞIN EKONOMIK DEĞERI ile ilgili rapor 2017 yılında 
şiddetin küresel ekonomiye maliyetinin 14,76 trilyon dolar olduğu-
nu, bunun da dünyada kişi başına 1.998 dolara eşdeğer olduğunu be-
lirledi. Bu değerlendirmenin oldukça tutucu olduğu da ifade edildi.

KÜRESEL TERÖRIZM ENDEKSI ise 2016-2017 yılları ara-
sında yüzde 27 oranında azaldı ama buna rağmen 2017'de terörizm 
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 korelasyon dik-
kat çekiyor. Son 60 yılda, barış seviyesi yüksek olan ülkelerin GS-
YİH artışı endeksi düşük olan ülkelere göre üç misli daha yüksek 
gerçekleşti. Tarihi verlere göre yapılan analiz sonucu, raporda barış 
yolunda önemli adımlar atacak ülkelerin ekonomik durumlarının 
da iyileşmelerini bekleyebilecekleri vurgulandı.

2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Dr. 
Denis Mukwege , Barış sempozyumu 

konuşmacılarındandı. Mukwege Nobel'i 
cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak 

kullanılmasına son vermek için yaptığı 
çalışmalar sonucu almıştı. 
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

Sushil Gupta UR Başkan Adaylığı görevinden istifa etti
UR Başkanlığı görevinden istifa eden Gupta, Rotaryenlere aşağıdaki açıklamayı yaptı: 
Uluslararası Rotary'nin başkan adaylığı görevinden istifa ettiğimi üzüntüyle açıklıyo-

rum. Başkanınız olarak hizmet etmek benim için her zman bir rüya idi, ancak sağlık sorunla-
rım, bu görev için başkanlık makamı ve sizlere en iyi hizmeti verebilmeme engel teşkil ediyor.  
Bu büyük organizasyonumuzun beklentisi de zaten  başka türlü  olamaz.

Bu zor kararı, kendim ve ailem ile beraber uzun düşüncelerden sonra aldım. Bunun sadece 
bizim için bir hayal kırıklığı değil, Hindistan'da da, kendi ülkelerinden birini başkan olarak 
göremeyecek  bir çok Rotaryen için de bir hüsran olacağının farkındayım. Ama bunun Ulus-
lararsı Rotary için en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum.

40 yıldan fazla bir süredir Rotaryenim ve aradığım herşeyi Rotary'de buldum. 2020-21 
dönemi başkanı adayı olmak da benim için en büyük onurdu. Rotary üyesi olarak gururla hiz-
met etmeye devam edeceğim ve dönemimde yapmayı düşündüğüm projelerin takipçisi olaca-
ğım. Yerimi alacak aday için başarılar dilerken, geçmiş yıllarda bana vermiş olduğunuz des-
tek ve teşvik için teşekkür ederim.

Uluslararası Rotary'nin ilk Alman Başkanı Holger Knaack

Almanya'nın Herzogtum Lauenburg-Mölln Ro-
tary kulübü üyesi Holger Knaack, 2020-2021 
döneminde Uluslararası Rotary Başkanlığı yap-
mak üzere seçildi.

Aday saptama komitesinin bu kararı geçen ay içinde 
Başkan olarak seçilmiş olan Hintli Sushil Gupta'nın sağlık 
nedenlerini öne sürerek istifa etmesinin ardından alınmış-
tı. 31 Mayıs tarihine kadar herhangi bir itiraz gelmediği için 
Knaack resmen başkan adayı olarak tanımlanmış oldu ve 
Hamburg 2019 konvansiyonunda da bu durum kesinlik ka-
zandı. 

Knaack'a göre, Rootary'nin güçlü bir üyelik yapısına ka-
vuşması için kadın üyelerin sayısının artması ve Rotarak-
törlerin Rotaryenliğe geçişi arttırılmalı.

"Harekete Geçenler" adı altında başlatılan kampan-
yanın  kamuoyunda bilinçlenme açısından yeni fırsatlar 
yaratacağına inanıyor. Knaack'a göre bu kampanya küresel 
imajımızı yansıtırken, bölgesel ve kültürel farklılıklarımı-
zıa da saygı duyuyor.

1992 yılından beri Rotaryen olan Knaack, Rotary'de 
sayman, direktör, moderatör, muhtelif komitelerde başkan-
lık ve üyelik, yasama konseyi temsilciliği, zon koordinatörü, 
eğitim lideri ve gölge guvernörü olarak görev yaptı. 

Bağış ve büyük bağışlar danışmanı olan Knaack, Ulusla-
rarası Rotary'nin Hamburg 2019 Konvansiyonunun da ağır-
lama komitesi başkanlığını yapmaktaydı. 

Knaack, Knaack KG olarak tanınan bir emlak şirketinin 
CEO'su olarak görev yapmakta. Son görevinden önce, 125 
yıllık bir aile geçmişi olan Knaack Enterprises şirketinin 
ortağı ve genel müdürü olarak görev yapmakta idi. 

Ratzeburg şehrinin sivil toplum vakfının kurucusu olan 
Knaack, aynı zamanda Gut Grambek Golf Kulübünün de 
başkanı olarak görev yaptı. Knaack ayrıca Karl Adam Vak-
fının kurucusu  ve başkanı görevinin sürdürüyor.

Knaack ve eşi Susanne, Rotary Vakfının Büyük Bağışçı-
ları ve Bequest Society üyesi. 
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