
UR'DEN HABERLER

KONVANSİYON SÜTUNU

Honolulu'da 6-10 Haziran ta-
rihlerinde yapılacak Ulusla-
rarası Rotary Konvansiyonu 
için hatıra eşyası düşünüyor-

sanız, Hawaii'nin esnaf ve sanatkarları 
size en iyi seçenekleri sunacaklardır. 

Yukarıda resmi görünen ve konvan-
siyon merkezine iki blok mesafedeki Ala 
Moana Center, Hawaii'nin özel havasını 
taşıyan açık bir alışveriş merkezidir. Her 
gün öğlen 1'de yapılan Hula gösterisi ge-
leneksel ve modern dans formlarını içer-
mekte. Dünyaca ünlü Coach, Gucci gibi 
markaların yanı sıra yerel imalatçı Maui 
Divers Jewelry'de mercan eşyalar ve Au-
ana Quilts'deki tekstil eşyaları ilginizi çe-
kecektir.

Daha egzotik bir alışveriş arıyorsa-
nız, Aloha Stadyum'daki Swap Meet & 
Marketplace'de 400'den fazla yerel esnaf 
el ile yapılmış eşyaları ve el sanatı eser-
lerini göstereceklerdir. Burası Çarşamba, 
Cumartesi ve Pazar günleri açık. İkram 
edilen yerel çerezleri kaçırmayın. Tropik 
güneşinde dolaşırken, "Shave Ice" yeme-
nin serinlemenin en iyi yolu olduğunu da 
unutmayın.  

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

  

Hawaii mutfağı sizleri şaşırtacak...

Rotary Konvansiyonu 
nedeniyle Hawaii'ye 
gittiğinizde, şehir-

de çok sayıda iyi yemek sunan 
restoranların olduğu dikka-
tinizi muhakkak çekecektir. 
Konvansiyon merkezinin ya-
kınında da bu çeşitli yemek-
leri tadabileceğiniz mekanlar 
yer almakta.

Kahvaltı için Aloha Kitc-
hen'da standart egg Benedi-
ct ve omlet bulabilirsiniz ama 
buranın özel sufle kreplerini 
tatmadan ayrılmamanızı tav-
siye ederim. Yürümeyi seviyorsanız, yaklaşık 1,8 kilometre  uzaktaki Nook sa-
bah kahvaltınıza egzotik bir tad katabilecek menüye sahip. Portakal çiçeği pan-
cake'leri, hindistan cevizi karamelli waffle'ları ve pirinç unu ile yapılmış mochi 
waffle muhakkak ilginizi çekecektir.

Yine yakında öğle yemeği sunan mekanlar Kickin' Kajun'dan Hokkaido Ra-
men Santouka ve Do-ne Japon mutfağına kadar size global seçenekler sunacak-
tır. Akşam yemeğinde gidebileceğiniz Kore'nin Kang Nam barbekü restoranında 
yakiniku'yu (ızgara et) tadabilirsiniz. Bir grup olarak burada akşam yemeğine gi-
derseniz, karışık tabak ısmarlamanızı tavsiye ederiz.

Bir bira eşliğinde bir şeyler atıştırmak istiyorsanız, ki bu Hawaii'de kızar-
mış ahi(balık) salatası yanında piliç kanatlarıi burger ve pizza demektir, Waikiki 
Brewing Co.'yu deneyebilirsiniz. Biraları tatmayı da unutmayınız. 

Oturum aralarında biraz serinlemek isterseniz. Hawaii'nin meşhur tatlıla-
rından shave ice'ı Snow Factory ya da Ice Monster Hawaii adlı mekanlarda ıs-
marlayabilirsiniz.

Bill & Melinda Gates Vakfı fon ortaklığı uzatıldı
22 Ocak'ta Eevanston'dan yapılan açıklamaya göre, Bill & Melinda Ga-

tes Vakfının Rotary ile  çocuk felci için fon yaratma ortaklığı uzatıldı. Ro-
tary gönüllü  liderlerinin  katıldığı toplantıya video mesajı ile seslenen Bill 
Gates, anaşmanın uzatıldığını açıkladı. Gates mesajında  "Beraberce ço-
cuk felcini sonlandırmayı başarabiliriz" dedi.

Rotary her yıl çocuk felci için 50 milyon dolar taahhütte bulunmuş, 
Bill & Melinda Gates Vakfı da her dolar için iki dolar katkı yapacağını be-
lirtmişti. Bu anlaşmanın uzatılması, çocuk felcini yok etme çalışmaları-
na önümüzdeki iç yıl için 450 milyon doların harcanmasını garanti ediyor. 

Gates anlaşmasının yanı sıra, Rotary ayrıca 45 milyon dolarlık bir 
fonu daha Angola, Etyopya, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Afganis-
tan, Pakistan, Papua Yeni Gine ve Filipinlerdeki çocuk felci çalışmaları 
için ayırdığını belirtti. Bu ek destek aşılama ve hastalık belirleme, araştır-
ma ve toplum bilinci için kullanılacak.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.204.996 
Ku lüp ler: * .....................................................35.907
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................168.960
Ku lüp ler:  .......................................................10.192
In te ract
Üye ler:  .........................................................321.172
Ku lüp ler:  .......................................................13.964
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................10.853
Not: Ra kam lar 15 Ocak 2020 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

Afrika'daki ilk Rotary Barış Merkezi 

Barış bursiyerleri konusunda çeşitli üniversitelerle ilişki 
içinde olan Uluslararası Rotary, Afrika'da Uganda'nın 
Başkenti Kampala'daki Makarere Üniversitesinde Afri-

ka'da barış ve kalkınma konusuna odaklanacak olan Barış Merke-
zini hayata geçiriyor.. 

İnsan hakları ihlallerinden, iklim değişikliği gibi konularda 
Afrikalı ya da Afrika'da çalışmış olanlar için lisansüstü sertifika 
verecek olan program bir yıl süreli olacak ve barışı oluşturmak, 
ihtilafları ve kalkınmayı değiştirmek gibi konularda Afrika için 
anlamlı olan konulara odaklanacak. Ayrıca mülteciler ve göç-
menler ile kaynak ve kimlik tabanlı ihtilaflar ele alınacak. 

Bu program Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından 
başlatılan Pozitif Barış çerçevesinde uygulanacak  ve arabulucu-
luk ile müzakere kavramları tabanlı, Afrika felsesi ve ihtilafların 
çözümü için yöreye özgü mekanizmalar oluşturacak. 

UR Başkan Yardımcısı Olayinka Babalola, asırlardır barış ko-
nusuna, şiddetin olmadığı bir ortam olarak baktıklarını ve diğer 
etmenleri dikkate almadıklarını belirtiyor ve "Makarere Üni-
versitesindeki barış bursiyerleri, sadece savaşın nedenleri 
konusuna değil, insanca yaşamın seviyesi ve gelişmeyi he-
defleyen somut tedbirleri ele alacak" diyor. 

Programa en az beş yıl barış  ve kalkınma alanında tecrübesi 
olanlar katılabilecek. Her biri 20 bursiyerden oluşan iki grup ola-
cak ve progra 2021 yılının Şubat ayında başlayacak. Online müra-
caat formları 2020 Şubat'ında yayında olacak.

Makarere Üniversitesi, Afrika'da en şiddetli ihtilafların ya-
şandığı Uganda'nın göller bölgesinde yer alıyor. Üniversitenin 
barış konusuna eğilmesi bundan 15 yıl önce başlamış olduğunu 
belirten Üniversite'nin başkan yardımcısı Barnabas Nawangwe, 
Rotary gibi uluslararası bir organizasyon ile müşterek çalışma-
nın, kendilerinin yerelde yaptıklarını küresel ölçüde gösterme 
imkanı yaratacağını belirtiyor.

Uluslararası Rotary her yıl dünyadaki yedi barış merkezin-
de çalışmaları için 130 kişiye ful burs veriyor. Bugüne kadar Ro-
tary 115 ülkede 1,300 kişinin barış konusunda kariyer yapmaları-
nı sağladı. Program mezunları, gerek hükümetler gerekse de sivil 
toplum örgütlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.
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