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KONVANSİYON SÜTUNU

Toronto dendiği zaman insan-
ların aklına kar, buz hokeyi 
ve son zamanlarda da mut-
fağının özellikleri gelir. An-

cak şehirde gerçekten çok güzel müzeler 
bulunuyor. 23-27 Haziran tarihlerin-
de yapılacak Konvansiyon esnasında 
bunlardan ya Royal Ontario Müze-
si (ROM) ya da Art Gallery of Onta-
rio’yu (AGO) ziyaret etmelisiniz.

ROM tüm dünyadan ve yıllar için-
de sanat, kültür ve tabiat temasını içe-
ren bir müze. Koleksiyonunda 6 milyon 
örnek, objeler ve sanat parçaları bulun-
makta. On yıl önce müzeye kristal gö-
rünümlü prizmatik bir yapı da ilave 
edildi. 

Yakındaki AGO ‘da ise 90.000’den 
fazla sanat eseri bulunuyor. Kanada sa-
natından koleksiyon, Rönesans ve Ba-
rok dönemi eserleri ve Avrupa, Afrika 
ve Okyanusya’dan çağdaş sanat eserleri 
müzede yer alıyor. 40.000 fotoğraftan 
oluşan koleksiyon ve tanınmış İngiliz 
heykeltraş Henry Moore’un eserleri de 
müzenin görülmesi gerekenleri arasın-
da bulunuyor.

ROM’un karşı tarafında Kana-
da’nın seramik müzesi Gardiner yer 
alıyor. Burada seramik dersleri de veri-
liyor. Bir diğer ilginç yer Bata Ayakka-
bı müzesi. 4.500 yıldır giyilen muhtelif 
ayakkabılar ve bunların aksesuarları 
bu ilginç müzede yer alıyor. 

RANDI DRUZIN
Uluslararası Rotary’nin 2018 
konvansiyonuna kayıt olmak 
için riconvention.org sitesini 

kullanabilirsiniz.

Derginin bu sayısındaki kapak 
resmi, ilk kez demokratik bir se-
çim ile işbaşına gelen Porto Rico 
Guvernörü Luiz Muñoz Marín’i 
resmediyor. Dergide yer alan ma-
kalede, artan nüfus için daha faz-
la iş alanı gereği vurgulanıyor. 
Yeni istihdam yaratabilmek için 
Muñoz yabancı işletmelerin ku-
racakları yeni işletmelerin 1959 
yılına kadar gelir ve emlak vergi-
sinden muaf olacağını açıklamıştı. 
Kalkınma programı ayrıca eğitime 
yatırım yaparak okur yazar oranı-
nı arttırdı. Ama her şey Munoz’ın 
istediği gibi olmadı. 1950  yılında 
valilik binası ulusal bir ayaklanma 

sırasında hedef oldu ve Munoz da olağanüstü halden faydalanarak suçlu-suçsuz 
bir çok kişiyi hapsetti. Bugün Muñoz modern Porto Riko’nun kurucu başkanı 
olarak anılıyor.

60’lı yılların sonlarına doğru, 
bilgisayarlar okullara yeni yeni 
girmeye başlamıştı ve eğitimdeki 
rolleri tartışılıyordu. “Sınıfta Ça-
tışma” adlı makalesinde Ira Glas-
ser bilgisayarların bazı konularda 
gerekli olduğunu ancak öğretmenin 
yönlendirici rolüne ihtiyaç olduğu-
nu ifade ediyordu. “Bir çocuk bilgi-
sayardan öğrenemeyeceği neyi öğ-
retmeninden öğrenebilir? En başta 
insanlığı. Öğretmen sadece bilgiyi 
aktaran biri değildir. Bu kısım ma-
kinalara bırakılabilir. Öğretmen ise bir eğitici ve herşeyden öte insani bir eğitmen-
dir.” Kapaktaki resim fotoğrafçı Bob Amft’ın kızının bir IBM 360 bilgisayarın 
üzerine yerleştirilmiş şeffaf bir resmini gösteriyor. IBM 360 bilgisayar derginin 
yayınlandığı tarihten üç yıl önce piyasaya sürülmüştü.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1,236,554 
Ku lüp ler: * .....................................................35,533
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................235,497
Ku lüp ler:  .......................................................10,239
In te ract
Üye ler:  .........................................................499.123
Ku lüp ler:  .......................................................21,701
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ..............................................................210,500
Top lu luk ...........................................................9,452
Not: Ra kam lar 31 Mayıs 2017 sonu itibarıyla Rotary Club 
Central “Reports” bölümünden alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  Kulüp Sayısı Rotaryen Sayısı

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
 Toronto, Ontario, Kanada, 24-27 Haziran 2018
Hamburg Almanya, 2019
Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020
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Başkan’ın konferansları

Uluslararası Rotary Başkanı Ian Risely bu yıl 
altı barış konferansı düzenleyecek. Herkesin 
davetli olduğu bu Konferansların takvimi 

aşağıda yer alıyor.

10 Şubat – Çevresel sürdürülebilirliik ve Barış,
Vancouver, British Columbia, Kanada
17 Şubat – Su ve Sanitasyon ve Barış, Beyrut, Lübnan
24 Şubat – Hastalık Önleme ve Tedavi ve Barış, 
Coventry, İngiltere, Birleşik Krallık
17 Mart – Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma ve Barış
 Sydney, New South Wales, Australya
28 Nisan – Anne ve Çocuk Sağlığı ve Barış, 
Taranto, İtalya
2 Haziran – Temel Eğitim ve okuma Yazma ve Barış 
Chicago, Illinois, ABD

Bary Raisin Owori’nin yerine 
görev yapacak

Ba h a m a l a r ’ı n 
New Provi-
dence şehrin-

den East Nassau Rota-
ry Kulübü üyesi Bary 
Raisin, UR 2018-19 
Dönemi Başkan Adayı 
Saptama Komitesi 
tarafından Uluslarar-
ası Rotary Başkanlığı-
na seçildi. 1 Eylül tar-
ihine kadar herhangi 
bir itiraz gelmediği için, 
Barry Raisin’in Başkan 
Adayı olarak resmi deklarasyonu yapıldı.

Başkan olarak Rassin Rotary’nin erişimini maksimize et-
mek için toplumdaki imajını güçlendirmek ve dijital imkan-
ları kullanmayı hedefliyor. “Rotary kulüplerinin ne tür iyi şeyler 
yaptıklarını öğrenenler onun bir parçası olmak isteyeceklerdir; biz 
de misyonumuza katılmaya ilgi gösterenlere bunun kolaylaştıracak 
yeni üyelik modelleri oluşturmalıyız” diyen Barry Rassin, “Ro-
tary’nin toplumun gözüne daha fazla girmesi, dünyada bu kadar 
çok iyilik yapan bir organizasyonun parçası olmak ve onu destek-
lemek isteyecek bir çok insanı aramıza çekebiliriz” vurgusunu ya-
pıyor.

Rassin sağlık ve hastane yönetimi konusunda Florida Üni-
versitesinde MBA yaptı ve Bahamalardaki “American College 
of Healthcare Executive” derneğinin ilk üyesi. 37 yıllık çalışma 
sonrası Doktorlar Hastanesi Sağlık Sisteminden emekli olma-
sına rağmen, burada danışmanlık görevini devam ettiriyor.

American Hospital Derneği ömür boyu üyesi olan Rassin, 
Quality Council of Bahamas, Health Education Council ve İş-
verenler Konfederasyonu gibi bir çok kuruluşun  yönetim ku-
rulunda görev yaptı.

1980 yılından beri Rotaryen olan Rassin, Rotary’de direk-
tör,ve Vakıf Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevlerin-
de bulundu. 2015-16 Başkanı K.R. Ravindran’ın emir eri ve 
UR eğitim liderliği görevlerinde bulundu.

Rassin “Kendinden Önce Hizmet ödülü” yanı sıra 2010 
Haiti depremi sonrası yapmış olduğu çalışmalardan ötürü bir 
çok insani ödül aldı. Eşi Esther ile Büyük Bağışçı ve Rotary 
Vakfı Benefaktörüdür.

Rassin, Temmuz ayında vefat eden ve bu görev için seçilmiş 
olan Sam W. Owori’nin yerine görev yapacak. 
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