
UR'DEN HABERLER

KONVANSİYON SÜTUNU

Honolulu'da 6-10 Haziran ta-
rihlerinde yapılacak Ulusla-
rarası Rotary Konvansiyonu 
için planlarınızı yaparken, 

Oahu adasının ötesinde de başka adalar 
olduğunuz dikkate alarak program yapın. 

Resimde görülen Kauai adasında ta-
biatı seviyorsanız Napali Sahil Parkına 
hayran kalabilirsiniz. Sahil boyunca de-
vam eden vadilerde şelaleler dikkat çeki-
yor. Jurassic Park filminin dış mekan çe-
kimleri burada yapılmıştı.

Maui adasında 64 mil uzunluğunda-
ki kuzey sahili dolaşan yolu alabilir ve se-
vimli Hana kasabasını ziyaret edip Kipa-
hulu'ya geçebilirsiniz. Yolda 600 viraj ve 
45 tane de tek şeritli köprü yer almakta. 
Tabiiatı izlemek istiyorsanız bir otobüs 
turu almanız tavsiye edilir.  

Büyük adada ise Hawai'nin Volkan-
lar Milli Parkında tabiatın gücünü his-
sedebilirsiniz. nps.gov/havo'ya ulaşarak 
volkanlar hakkında güncel bilgi alabilir-
siniz. Bu adada kahve plantasyonları da 
ilginizi çekebilir. Bir çok kahve yetiştiri-
cisinin özel turları oluyor. Bunlardan fay-
dalanın. 

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

  

Konvansiyonda tatlılar için yer ayırın

Rotary Konvansiyonu-
na gitmeyi planlıyor-
sanız ve 6-10 Haziran 

tarihleri arasında Honolulu'da 
olacaksanız, muhakkak tatlı-
lar için midenizde bir yer ayırın 
zira Hawaii Adalarının kendine 
özgü çok seveceğinizi tahmin 
ettiğimiz tatlıları var.

Shave ice, Hawaii'ye Japon 
göçmenler tarafından getirildi. 
Japonların kakigöri adını ver-
dikleri bir dondurulmuş yiye-
cekten esinlenen bu tatlı, el ile 
kesilen buz bloklarıyla hassas 
bir kristal oluşum yapıp daha 
sonra bu buz üzerine tropik meyvelerin suyunu dökerek elde ediliyor.

Bu günlerde buz makina ile kırılıyor ve genel olarak dondurmanın üzerinde 
ekstra bir tabaka olarak sunuluyor. Papaya, Liçi (tropik bir meyve), ananas ya da 
Hawaii'nin daha egzotik meyvelerinden olan siyah böğütlen, elma ve çukulata 
gibi tadlar sunulmakta. 

Şayet zevkiniz kızarmış hamurlardan yana ise, Portekizli göçmenler taradı-
nan adaya getirilmiş olan "malasadas"ı deneyebilirsiniz. Hawaii'de hamur yu-
murta, tereyağı ve bazen de süt ile zenginleştirilerek özel tatlar elde ediliyor ve 
krema, hindistan cevizi pudding, çukulata pudding ya da guava ile sunuluyor.

Tat zevkiniz ne olursa olsun, farklı yerlerden değişik tatlıları tadın. Bir çok 
dükkanın kendine özgü tadı olan dolgu malzemesi bulunuyor.

ODAK ALANLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Rotary Vakfı kısa bir süre önce Rotary'nin odak alanları ile ilgili deği-

şiklikler yaptı. Alanların bir kısmının hedefleri değiştirildi ve bir çok ala-
na da çevre ile ilgili konular eklendi. Altı odak alanından üçü (yıldız işa-
retli) Rotary üyelerinin projelerini daha iyi yansıtacak şekilde ayarlandı. 
Bu değişiklikler ile ilgili bilgileri 

"my.rotary.org/en/document/areas-focus-policy-statements"da 
bulabilirsiniz.

Odak noktaları bundan böyle şöyle anılacak
Barış inşası ve ihtilaf önlenmesi * / Peacebuilding and conflict prevention
Hastalık önleme ve tedavi / Disease prevention and treatment
Su, Sanitasyon ve hijyen* / Water, Sanitation, and hygiene
Anne ve çocuk sağlığı / Maternal and child health
Temel eğitim ve okuma yazma / Basic education and literacy
Toplumsal ekonomik kalkınma* / Community economic development
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.221.067 
Ku lüp ler: * .....................................................36.082
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................165,900
Ku lüp ler:  .......................................................10.015
In te ract
Üye ler:  .........................................................245,755
Ku lüp ler:  .......................................................10.685
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.770
Not: Ra kam lar 15 Kasım 2019 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge:** 72 1.890
2430: Bölge: 101 2.478
2440. Bölge: 63 1.494
TOPLAM 236 5.862
** UR İstatistiklerine göre 2019 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

Interact rakamlarında önemli düşüş

Her sayımızda yayınladığımız Rotary, Rotaract ve Inte-
ract ile ilgili rakamlardan bu ay Interact'larda ciddi bir 
azalma olduğunu belki fark etmişsinizdir. Eylül Ekim 

sayımızda 16 Eylül itibarıyla yayınladığımız rakamlarda, Intera-
ct'ların 24.494 kulüpte 563,362 üyesi bulunmakta idi. 

UR'den bize ulaşan 15 Kasım tarihi itibarıyla rakamlarda ise 
yanda göreceğiniz gibi Interact sayısı 10.685 kulüpte 245.755'e in-
mişti. Bu kadar kısa zaman içinde ortaya çıkan azalma ile ilgili 
UR tarafından aşağıdaki açıklama gönderildi. 

"Ekim ayında, 2016-17 ve daha önceki dönemlerle ilgili olarak 
Uluslararası Rotary'ye sponsor kulüp bildirmeyen Interact ku-
lüpleri "askıya alma" statüsüne geçirildi. 1 Ekim itibarıyla spon-
sor kulüp başkanları, sekreterleri, bölge guvernörleri ve bölge In-
teract sorumlularına uyarı mahiyetinde resmi bir e-posta gönde-
rildi.

Interact kulüplerinin aktif statülerinin devam edebilmesi 
için, her yıl Interact Danışmanı olan bir yetişkin kişinin Ulusla-
rarası Rotary'ye bildirilmesi gerekiyor. 

Bu nedenle Uluslararası Rotary, tüm kulüplerin sponsorluk 
listelerini tekrar gözden geçirerek askıya alınmış olan kulüpleri 
belirlemeleri ve Interact kulüplerinin sonlandırılmasını önlemek 
için en kısa zamanda bir Interact Kulübü danışmanı atayıp bunu 
Uluslararası Rotary'ye bildirmeleri  gerekmekte.

En güvenilir kuruluş Rotary Vakfı

Rotary Vakfı, 12 yıl üstüste yardım kuruluşlarının dene-
timini yapan Charity Navigator'dan "dört yıldız" ala-
rak güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Vakıf bu takdirnameyi sağlıklı bir mali yapı ve hesap verebilir 
şeffaf olması nedeniyle aldı. Bugüne kadar Charity Navigator ta-
rafından denetlenen kuruluşların sadece yüzde biri 12 kez üstüs-
te dört yıldız aldı . 

Dört yıldız değerlendirmesini Rotary Vakfının standartların 
üzerinde çalıştığını ve aynı alanda çalışan kurumlara göre yük-
sek performans gösterdiği için aldığını belirten Charity Naviga-
tor CEO'su Michael Tatcher, bu değerlendirmenin Rotary Vakfını 
ayrı bir seviyeye taşıdığını ve topluma güvenilirliğini gösterdiği-
ni belirtti.

Charity Navigator'ın deperlendirmesi Vakfın bağışları nasıl 
kullandığı, program ve hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve yöne-
tim ve şeffaflıktaki uygulamaları dikkate alınarak yapılıyor. 
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