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Tunji Funsho, Nijerya Rotary PolioPlus 
Komitesi Başkanı olarak, Time dergisinin  
2020 yılı için belirlediği en etkili ilk 100 
kişisi arasında yer aldı. Time Dergisi, açık-
lamayı 22 Eylül'de ABC televizyonunun bir 
yayını sırasında açıkladı. Funsho, Afrika 
Bölgesinde vahşi polio virüsünün yok edil-
mesi ile ilgili liderliği ve Rotary kulüpleri ve 
partnerlerini yönelendirmesindeki rolü ile 
bu kategoriye girdi. Funscho, bugüne kadar 
Çocuk Felci ile ilgili çalışmaları nedeniyle bu 
listeye giren ilk Rotaryen.

35 yıldır Rotaryen olan Funscho, Nijer-
ya'da Lekki Phase 1 Rotary Kulübü üyesi 
ve 9120. Bölgenin GDG'si olup Uluslararası 
PolioPlus Komitesinde de görevli. Kardiyo-
log olan Funscho, Londra Royal College of 
Physicians üyesi. Nijerya'da eşi Aisha ile 
yaşıyor, dört çocuk ve beş torun sahibi.

Time Dergisinin 100 kişilik listesine, 
liderlik, yetenek, buluş ve filantropi ile ilgili 
konularda dünyada farklılık yaratan kişiler 
seçiliyor. Geçmiş örnekler arasında Bono, 
Dalai Lama, Bill Gates, Nelson Mandela, 
Angela Merkel, Oprah Winfrey ve Malala 
Yousafzai bulunuyor.

Funscho konu ile ilgili görüşlerini çöyle 
açıkladı: "Time  Dergisinin bundan böyle 
Afrika kıtasında hiç bir çocuğun felç olma-
yacağı çalıişmalarına katkımdan dolayı 
beni seçmiş olmasından gurur duydum. 
Bir zamanlar her yıl 75 bin çocuğu engelli 
duruma getiren bu hastalığı yenmek bir ekip 
işi idi ve hükümetler, partnerler, Rotaryenler, 
binlerce sağlık çalışanı ve çocuklarının aşı-
lanmasını sağlayan yüzbinlerce ailenin ortak 
çalışması olarak gerçekleşti."

Funscho 2013 yılından beri Nijer-
ya'da Çocuk Felci Çalışmalarını yönetiyor. 
Geçmişte bu görevi yapanların izinden 
yürüyerek Rotaryenlerle beraber çocuk 
felcinde aşılamanın önemi ile ilgili bilinç-
lendirme çalışmaları yaparken, hükümet 
ve  kamuda tanınan kişilerin aşılamaya 
desteklemelerini sağladı ve Rotary'nin bu 
konuda sözcülüğünü yaptı. Küresel Çocuk 
Felcinden Arındırma Girişimi partnerleri 
olan Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, ABD 
Hastalık Kontrol Merkezi ve Bill & Melinda 
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Gates Vakfı ve Gavi (Vaccine ALliance) hep 
yakın çalıştı.

Nijerya Başkanlık Görev Gücünün bir 
üyesi olarak Funscho aşılama ve savunu-
culuk kampanyalarının koordinasyonunu, 
Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Ajanslararası 
Koordinasyon Komitesi ile beraber yaptı.

Funscho aynı zamanda Sir Emeka Offor 
Vakfı, Aliko Dangote Vakfı, Kuzey Gelenek-
sel Liderler Konseyi ve Nijerya Müslüman 
Kadınlar Federasyonu ile de  yakın çalış-
malarda bulundu. 

Afrika Kıtasının çocuk felcinden arın-
dırılmış olması nedeniyle Funscho Time 
dergisine şu açıklamayı yaptı: "Nijerya'da 
Çocuk Felci Kampanyası çok zor dönemler-
den geçti ama ben hiç bir zaman bugünün 
geleceğinden umudumu kesmedim. Ne 
zaman geri adım attığımızı düşünsek ya da 
bir engel çıksa, Rotary ve Partnerlerimiz bir 
çözüm ürettiler ve savunmasız çocuklara ula-
şabilecek stratejiler geliştirdiler." 

        — ryan hyland

Taipei'ye Ulus-
lararası Rotary 

Konvansiyonu için 12-16 Hazi-
ran tarihlerinde gittiğinizde 
şehirdeki mabedler ve diğer 
anıtları ziyaret ediniz. Taipe-
i'in en popüler mabedlerinden 
Lungshan bir Budist  Mabedi 
ama aynı zamanda Taoizm ve 
Çin folklorunu da kapsıyor. 
Bu oymalı ve boyanmış yapı 
ilk olarak 1738'de inşa edil-
miş ve halen aktif bir ibadet 
merkezi. Sakinliğiyle dikkati 
çeken mabetde küçük bir şelale, 

çeşmeler ve sazan gölü var. 
Mabetde şevkat tanrıçası ve 
savaş tanrısı da dahil olmak 
üzere 100'den fazla tanrı temsil 
ediliyor. Talebeler buraya gelip 
imtahanlarda başarılı olmaları 
için edebiyat tanrısı Wenchang'a 
dua ediyorlar. Adalet ve onur 
konusunda ise Çin folklorunun 
ünlü savaşçısı Guan Yu'ya danı-
şılıyor. Mabed, metro'nun mavi 
hattında kendi çıkışı olan bir 
durakta yer alıyor. 
Xiahai Şehir Tanrısı Mabedi  
resimde görülen çöpçatan 

tanrının heykelini barındırıyor. 
Dihua caddesinde yer alan bu 
mabedin etrafında moda butik-
leri ve kafeler yer alıyor.
Chiang Kai-chek anıt binası 
Taipei'in en önde gelen tarihi 
binalarından ve Çin'in eski Baş-
kanı anısına inşa edilmiş. Anıt,  

iki sahne sanatları binası, çok 
geniş bir meydan, çok bakımlı 
bahçeler ve  sakin göletler içeren 
bir kompleksin parçası olarak 
tasarlanmış. Nöbet tutan muha-
fızların değişimini her saat başı 
9 ile 17 arası görebilirsiniz             
— susie l. Ma.

Saygınızı gösterin

Daha fazla bilgi ve kayıt için convention.rotary.org linkini kullanın.
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Rakam lar la Ro tary
Ro tar yen ler:* ............................................ 1.193.852 
Ku lüp ler: * .....................................................36,423
Ro ta ract
Üye ler:  .........................................................213.269
Ku lüp ler:  .......................................................11.171
In te ract
Üye ler:  .........................................................315.763
Ku lüp ler:  .......................................................15.381
RotaryKöyToplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri ................................11.458
Not: Ra kam lar 16 Aralık 2020 itibarıyla UR'den alınmıştır. 

Türkiye’de Rotary*
  KulüpSayısı RotaryenSayısı

2420: Bölge: 70 1.895
2430: Bölge: 104 2.441
2440. Bölge: 66 1.595
TOPLAM 237 5.931

Ulus la ra ra sı  Ro tary
Kon van si yon la rı

Taipei, Taiwan, 12 - 16 Haziran 2021

Houston ABD, 4-8 Haziran 2022

Melbourne Avustralya, 27-31 Mayıs 2023

ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

1986-87 UR Başkanı Mateo A.T. Caparas'ı anarken
Yazan: Rafael "Paing" G. Hechanova - 1996-98 UR  Direktörü

M.A.T. Caparas'ı ilk kez bundan 50 yıl önce Firestone Lastik Firmasının bir işi 
nedeniyle tanıdım. Bu Rotaryen olarak beraber olmamızdan önceydi. Bir 

avukat olarak görüşlerini başkalarına hiç bir zaman empoze etmeyen bir kişiliğe sahipti ama 
fikirlerini hep mantık üzerine oturturdu. Mateo Armando Tengco Caparas bu idi: mütevazi 
ama doğru ve yanlışı keskin bir çizgiyle ayırabilen bir kişilik.

1979-81 döneminde UR Yönetim Kurulunda görev yapan Caparas, Rotary dünyası-
nın  dikkatini 80'li yılların başında Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görev ile çekti. 
O kadar iyi bir iş yapmıştı ki 1984 'de Birmingham'da yapılan Konvansiyonda potansiyel 
başkan olduğu dile getirildi. 

Bu görevi de 1986-87 yıllarında yerine getirdi ve 1979-80'de Filipinlerde başlayan 
PolioPlus projesinin gücünü arttırdı. O günden beri 2 milyardan fazla çocuk aşılandı.

Başkanlık döneminin bir diğer mirası da Evanston-Illiinois'daki şu an Rotary'nin dünya 
merkezinin bulunduğu binanın satın alınması için verdiği mücadele oldu. Caparas, bina-
nın bir bölümünün kiraya verilmesi ile faiz ve amortisman giderlerinin karşılaşacağını 
savunuyordu. 

M.A.T. 1987 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesinin kadınların üyeliği konusundaki 
kararını da destekleyenlerden biri idi. Bugün Rotaryenlerin üçte biri kadınlardan oluşu-
yor. Başlattığı bir diğer konu da bugün Rotary Toplum Birlikleri olarak bildiğimiz oluşumu 
başlatması idi. 

M.A.T. Rotary başkanlığı yapan ilk ve tek Filipinli idi ve dönem temasını "Rotary Umut 
Getirir" olarak seçmişti. Rotary'nin yeni dönemine kulüplerin çocuklar için verecekleri 
bir parti ile başlamalarını hep savunmuştu. Rotary dünyası yaptıklarının hiç bir zaman 
unutulmayacağı bir kişiyi kaybetti. Tüm Rotary'nin başı sağolsun. 
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