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KONVANSİYON SÜTUNU

Toronto’da yapılacak olan 
2018 Konvansiyonu için Pe-
arson Uluslararası Havaala-
nına indikten sonra şehre git-

mek için bir çok alternatif mevcut.
Taksi ya da havaalanı limuzinine 

binebilirsiniz. Etrafta dolaşmak ister-
seniz araba da kiralayabilirsiniz. Ama 
tasarruflu davranmak isterseniz de top-
lu ulaşım sistemi olarak hafif raylı eks-
pres treni seçebilirsiniz.

Union-Pearson Ekspresi her 15 da-
kikada bir kalkmakta. 25 dakika süren 
yolculuk için gidiş dönüş bileti 24.70 
CA$: 65 yaş üstü olanlar bu ücretin ya-
rısını ödüyor.

Toronto Transit Commission 
(TTC) tarafından işletilen otobüs 
de bir başka tercih olabilir. 192 nolu 
Airport Rocket 45 dakikada sizi şehir 
merkezine getirebilir.

TTC geniş bir otobüs, metro ve 
tramvay sistemine sahiptir. Kağıt bile-
tiniz varsa bu hizmetlerin hepsini bir 
binişinizde kullanabilirsiniz. Her biniş 
kabaca 3 CA$ civarında olup, yaşlılar 
ve öğrenciler daha düşük ücret ödemek-
teler. Bu sistem için jöton ya da nakit 
para ile ödeme yapmak mümkün.

Konvansiyon esanasında Toron-
to’yu keşfetmek istiyorsanız, 12.50CA$ 
vererek (haftalık 43.75CA$, yaşlılar 
34.75CA$) günlük pas satın alabilir ve 
sınırsız olarak sistemi kullanabilirsiniz.     

  
RANDI DRUZIN

Uluslararası Rotary’nin 2018 
konvansiyonu ön kayıtları 31 Mart 

tarihinde sona erecek. 
riconvention.org’a erişin.

1968 yılında ortam değişim 
kokuyordu. Apollo 8 aya doğru 
yola çıkmış, protestolar Vietnam 
savaşının sona erdirilmesi için ba-
ğırmakta ve Martin Luther King 
Jr. un katledilmesi ülke genelinde 
ayaklanmaları başlatmıştı. Bu sa-
yıda The Rotarian, Rotaract tari-
hini ele almıştı. “Rotaract’ın Kök-
lerini İzlerken” adlı yazıda böyle 
bir ortamda Charlotte’daki North 
Carolina Üniversitesine giden 21 
gencin nasıl Rotaract’ı kurdukla-
rı detaylı bir şekilde anlatılıyordu. 
Yardımcı Editör Vanessa Glavins-
kas (halen katkıda bulunan Edi-

tör), kurucu üyelerin izlerini sürerek onlardan kulüp ile ilgili hatıralarını anlat-
malarını istedi. İçlerinden biri “Biz okulumuzun büyümesi ve Rotary’nin geleneği-
nin devam etmesini istemiştik” diye cevap verdi.  

Fly me to the moon şarkısı 
henüz yazılmamıştı. 1954’te po-
püler oldu ama o yıl bu mevzuyu 
düşünmeye başlamıştık. Bu sayı-
sında The Rotarian önümüzdeki 
25 yıl içinde insansız bir roketin 
aya ulaşacağını   varsayıyordu.  
(Aslında 10 yıl içinde ABD ve 
Sovyetler Birliği bu duruma yak-
laşmışlardı.) Yayınlanan yazıya 
göre, bilim adamları aya gidecek 
roketin nasıl ateşlenmesi gerekti-
ği sorununu çözmüşlerdi ama kı-
sıtlı yakıt ile bunu nasıl yapacak-
larını bilemiyorlardı. Sonunda 
alkalin yakıt hücreleri 1960’lı yıllarda uzaya seyahat imkanını yaratmıştı. Bu 
sayıda, II Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın kalkınmasına yardımcı olmak 
amacıyla  kurulan ve  Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası 
olarak bilinen bugünün Dünya Bankası ile ilgili bir rapor da dergide yer almış-
tı. S. Alton Ralph tarafından çekilen kapak fotoğrafı New Hampshire Eyale-
tindeki Chocorua Dağı’nı resimlemekteydi.  
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.230.399 
Ku lüp ler: * .....................................................35.784
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................249.757
Ku lüp ler:  .......................................................10.859
In te ract
Üye ler:  .........................................................512.417
Ku lüp ler:  .......................................................22.279
Ro tary Köy Top lu luk la rı:
Kişi: ................................................................23.260
Top lu luk ...........................................................9.707
Not: Ra kam lar 31 Kasım 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

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Barışa adanmış bir hayat

İç savaş nedeniyle büyük sorunlar yaşa-
mış olan Liberya’da, bu ülkenin vatan-
daşı Rotaryen Elizabeth Sele Mulbah 

hayatının büyük bir kısmını barış ve uzlaş-
ma sağlamak için harcadı. Sinkor Rotary 
Kulübünün 2011-12 dönem başkanı olan 
Mulbah’ın etkileyici bir CV’si bulunuyor. 

Yaşamına hemşire olarak başlayan 
Mulbah, daha sonra eğitim ve yönetim ala-

nına geçti, Liberya Hristiyan Sağlık Derneğinde liderlik rolünü üstlendi ve Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programında çalıştı. Marwopnet adlı, Mano River Women Peace Network 
kurucularından olan Mulbah, bu organizasyon kanalı ile çok uluslu diplomasi konusunda 
önemli rol oynadı. Ülkesinde aranan bir konuşmacı olan Mulbah, Carter Center, U.S. Institu-
te for Peace gibi kurumlarda da konuşmacı olarak geniş topluluklara da hitap etti.

1990’lı yıllarda iç savaş esnasında aktif faaliyet gösteren Mulbah, başarısını şöyle an-
latıyor: “Liberyalı kadınlar barış konferanslarının başarısızlığından sıkılmışlardı. 1995 yılında 
Liberya Hristiyan Sağlık Derneğinde çalışan Marion Subah ve ben savaşmakta olan grupların 
başkanları tarafından yeni bir barış konferansı ön hazırlığı yapma konusunda anlaştık. Plan-
lanmış olan bir günlük toplantı dört güne uzadı ve tüm gruplar temsil edildi. Çok başarılı ol-
muştu.” 

Marwopnet ise 2000 yıllarında bölgedeki sivil toplum kuruluşlarındaki 10 kadının gi-
rişimiyle başlamış ve bu kadınlar Liberya ve Gine’deki liderlerin barış elde edilinceye kadar 
konferans masasından kalkmamalarını sağlamışlardı. İki liderin aynı çatı altında bulunma-
yacaklarını beyan etmeleri sonrası başlayan bu girişim sonucu herkesi biraraya getirmeyi 
başarmışlardı.

Vakıf Zon Semineri
16-18 Şubat tarihkerinde Beyrut'ta yapılan Barış Konfe-

ransını takiben 18 Şubat, Pazar günü Rotary Vakfı Zone Se-
mineri,  Beyrut Phenocia Otel'de, Rotary Vakfı Zone 20B 
Koordinatörü GDG Yeşim Yöney evsahipliğinde 150 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış ko-
nuşmasının 
UR Başkanı 
Ian H.S. Ri-
seley tarafın-
dan yapıldığı 
se m i ne rde , 
Rotary Vakfı 

Mütevelli Heyet Başkanı Paul Netzel "Rotary Vakfı İkinci 
Yüzyıla Girerken"  konulu vakfın gelecek planlarını da pay-
laştığı çok ilgi çeken bir konuşma yaptı.   

UR 2452. Bölge Vakıf Komitesi Başkanı Jamil Mouwad, 
küresel bağışlar-
la nasıl fark yara-
tıyoruz konulu ko-
nuşmasında Lüb-
nan'da uygulanan 
su projeleri ile ilgili 
tüm katılımcılara 
ilham kaynağı olan 
bir konuşma yaptı.

EMGA Süleyman Girit'in "Rotary Vakfı'nı Nasıl Des-
teklemeliyiz", Barış Bursiyersi Patricia Shafer'in "Barış Prog-
ramlarının Toplumsal Yansımaları", EPNZ Farid Gebran'ın" 
Çocuk Felci Projesinde Son Durum", 2452. Bölge Guvernör 
Yardımcısı Ahmet Hosseini'nin "Başarılı Bir Küresel Bağışın 
Reçetesi",  Su Ve Hijyen Hizmet Odağı Koordinatörü Erica 
Gwynn'in "Öncelikli Hizmet Alanları" konulu konuşmaları 
katılımcıların beğenisini kazandı.

 Seminer, Zone 20B 'de yeni büyük bağışçı dostlar için 
düzenlenen yemek ile son buldu.

Beyrut Vakıf Semineri Rotary Vakfı 
Yöresel Koordinatörü GDG Yeşim Yöney 

evsahipliğinde yapıldı 
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