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KONVANSİYON
Hatıra alışverişi
Şayet 28 Mayıs - 1 Haziran
tarihlerinde UR Konvansiyonu
için Seoul’a gidecekseniz, herhalde
bazı hatıra alışverişi yapmayı da
düşünürsünüz.
Bunun için ‘Namdaemun Market’ten
başlayabilirsiniz. Şehrin merkezindeki
bu eski pazarda satıcılar sizlerin
dikkatini çekmek için masalara
vururlar. Ünlülerin maskeleri, Obama
çorapları veya köpekler için kazaklar

Bu kapak ile ilgili yazıda,
Editör Charles C. Pratt
Chicago’da 1985 Yazında
yapılan Tüketici Elektronik
Fuarında ilk kez sergilenen HD
(High Definition) televizyon
teknolojisini anlatıyordu.
Fuardan dört yıl sora Pratt
şöyle yazıyordu: “Araştırma
laboratuvarından çıkıp
çalışmaya başlamak ve net,
temiz sinema sahneleri
resimlerini ucuz bir yöntemle
olmasa da yarının yaşam
odalarına getirmek büyük
bir özgüven ister.” O zaman
uzmanlar geniş ekran HDTV setlerinin 2,500 dolardan satılacağını tahmin
ediyorlardı. Bugün 40”lik bir televizyonu 350 dolara almak mümkün ve akıllı
telefonların hemen hemen hepsinde de HD kabiliyeti mevcut.

ilginç olabilir.
Şayet uykuyu fazla sevmiyorsanız,
sabah 5’e kadar dükkanları açık
olan ‘Dongdaemun Market’ size göre
olabilir. Özellikle giyeceklerin satıldığı
bu pazar çok sayıda kapalı çarşıdan
oluşmaktadır.
Daha modern bir alışveriş
düşünüyorsanız ‘Garosugil’i deneyin.
Moda evlerinin ve uluslararası
markaların yer aldığı bu çarşıda güzel
restoranlar da yer alıyor.
Myeong-dong alışveriş bölgesi ünlü
Kore kozmetiklerinin bulunduğu bir
alandır. Arı zehiri, yılan salgısı egzotik
ürünler burada yer almakta.
Kore yüksek teknolojinin
merkezlerinden biridir. Bu alana
ilginiz varsa Yongsan Elektronik
Pazarını mutlaka ziyaret edin. Çok
sayıda binadan oluşan bu bölgede
bilgisayarlar, fotoğraf makinaları,
telefonlar, müzik ekipmanları ve beyaz
eşyalar satılmaktadır.

ŞUBAT 1942
II. Dünya savaşının kızıştığı
günlerde, The Rotarian
insanların işlerinin ileride
savaş olmayacak şekilde
reorganize edilmesi ile ilgili bir
seri yazılar yayınladı. Savaş
sırasında Henry Ford, George
Bernard Show gibi yazarların
160’dan fazla yorumu dergide
yer aldı. 1942 yılının Şubat
sayısında, Hindistan’ın
özdürlüğünü kazanmasından
beş yıl önce Mohandas Ghandi,kaynakların adil dağılımı ve şiddete karşı
işbirliğini de içeren “yeni bir dünya için yedi konu”ya işaret etti. Ghandi şöyle
diyordu: “Bu günlerde şiddet konusunda sürekli şaşkınlık yaşıyoruz. Ama
inanıyorum ki, şiddet içermeyen eylemler alanında, rüyada bile görülemeyen,
ve görünürde imkansız olan buluşlar yapılacaktır.

34 - R O T A R Y D E R G İ S İ / O C A K - Ş U B A T 2 0 1 6

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Yeni Genel Sekreter
Yardımcısı
Michele
Berg,
Rotary’nin operasyonlarına katkıda bulunmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı olarak
atandı. Berg görevinde
Genel Sekreter John
Hewko ile beraber iç
bünye operasyonlarının
daha efektif yürütülmesini sağlarken, strateji ve programların uygulamasından sorumlu olacak.
Berg daha önceki görevinde Rotary Programlar ve
Üyelik Hizmetleri Şefi olarak 150 kişiden fazla bir
gruptan oluşan ve üyelik geliştirme, eğitim ve gelişme
ile programları düzenleyen ekibi yönetmekte idi. 2001
yılından beri Rotary’de çalışan Berg, üyelere yüksek
kalite hizmetinin getirilmesinde etkin olmuştu.

Rakamlarla Rotary
Rotaryenler:*.................................................. 1,228,076 *
Kulüpler: *............................................................ 35,221
Rotaract
Üyeler: ................................................................ 194,028
Kulüpler: ................................................................ 8,436
Interact
Üyeler: ................................................................ 429,203
Kulüpler: .............................................................. 18,661
Rotary Köy Toplulukları:
Kişi:...................................................................... 197,869
Topluluk.................................................................. 8,603
Not: Rakamlar 30 Eylül 2015 sonu gelen üç aylık yeni kulüp
ve yeni üye bilgilerinden derlenmiştir. * 31 Ekim itibarıyla

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
71
1,996
2430: Bölge:
90
2,337
2440. Bölge:
65
1,697
TOPLAM
234
6,030
** UR İstatistiklerine göre 2015 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları
Seoul, Kore, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016
Atlanta, Georgia, ABD, 10 - 14 Haziran 2017
Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

Kenyalı çocuklardan savaşan kabilelere ders

K

enya’nın kuzeyinde yer alan kırsal bölgedeki kabileler arasında şiddet yıllardır devam etmekte. Kaynakların kıtlığı, birbirine güvenmeme ve canlı hayvan hırsızlığı bu şiddetin başlıca
nedenleri arasında yer alıyor.
Rotary Elçilik Bursiyerlerinden Monica Kinyua, çeşitli kabilelerden çocuklar arasında dostlukları geliştirerek çatışmaları durdurmak
amacıyla ikiz kızkardeşi Jane Wanjiru ile “Kenya Children Peace Initiative” (CPI) (Kenya Çocuklar Barış Girişimi) hareketini başlattı. 2014 yılında San Diego ve Nairobi Rotary kulüplerinin sponsorluğundaki Vakfın
bir küresel bağışı ile, ülkenin en tehlikeli bölgelerinden biri olan Baragoi
Sumbaru’da çocukların katıldığı barış kampı kuruldu. Bir kaç yıl önce bu
bölgede hayvan hırsızlığını araştıran 40 polis öldürülmüştü.
İlk kampta, Turkana’da üç okuldan gelen talebeler ve Sumbaru’dan
üç okulun talebeleri ile öğretmenler aralarındaki soğukluğu gidermek
için çeşitli aktiviteler yaptılar. Kampın sonunda her çocuk, başka bir kabileden çocukla dostluk kurmaya teşvik edildi.
Gönüllü CPI destekçileri bu çocukların ailelerinin de biraraya gelmesini sağlayacak çalışmalarda bulundular. Önceleri sadece silahların gölgesinde gerçekleşen buluşmalar, yavaş yavaş yerini hediyelerin değiş
tokuş edildiği bir düzene dönüştü. Çocukların aileleri üzerindeki etkisi
bu konuda önemli adımlar atılmasını sağladı.
İki kadının yaptığı çalışmaları duyan başka kabileler de, bu konuda
yardım talep etmeye başladılar. San Diego Üniversitesi de dahil olmak
üzere bir çok kurum da projeyi ciddi bir şekilde destekleyerek devamını
sağlıyor.
Rotary Elçilik Bursiyeri
Monica Kinyau ve ikiz
kardeşi Jane Wanjiru,
Kenyalı kabileler
arasındaki şiddeti
durdurmak için
çalışıyorlar
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