
ÜRKİYE ROTARY’SİNİN VE ROTARY
2420 BÖLGENİN ÇIKARDIĞI İKİNCİ
ARCH KLUMPH TOPLULUĞU (AKS)
ÜYESİNİ KUTLUYORUZ.

Hem Türkiye Rotary’si hem de
Rotary 2420 Bölge olarak İstanbul

Marmara Rotary Kulübü üyesi GDB Halil
Mehmetoğlu’nun ardından ikinci Arch Klumph
Topluluğu (AKS) üyemiz olan Yalova Rotary
Kulübü GDB-DB İlter Ergürbüz’ü, eşi Sevgili
Suzan Hanım’ı ve değerli Ergürbüz Ailesini
kutluyor, kendilerine en içten teşekkürlerimizi
sunuyoruz.

Rtn. İlter Ergürbüz, eşi Suzan Hanım ve
kardeşi Fulya Ergürbüz Uzer ile birlikte,
sonsuzluğa göç etmiş bulunan değerli
öğretmen anneleri Bedia Hanım ile mühendis
babaları Muammer Ergürbüz’ün eğitime olan
sevdalarını hayata geçirmek üzere Rotary
Vakfı Daimî Fonu’na 250.000 USD üstü gibi
çok değerli bir bağış gerçekleştirmiş ve
Rotary Vakfı içerisinde “Bedia - Muammer
Ergürbüz Kalıcı Fonu”nu oluşturmuşlardır. Bu
fonun geliri Rotary Vakfı var olduğu sürece
her yıl 2420 Bölge’ye aktarılacak ve Ergürbüz
Ailesi’nin uygun gördüğü eğitim ve burs
projelerinde, kulüplerimizin de destekleriyle
küresel bağış olarak kullanılacak ve nice
öğrenciye ışık kaynağı ve destek olacaktır.

Evet, Sevgili Ergürbüz Ailesi’nin sunduğu
gerçekten çok önemli, çok değerli bir bağış
ve anlamını, derinliğini düşündüğümüzde bir
bağıştan çok daha fazlası…
� Çünkü sevgili Ergürbüz Ailesi Rotary

Vakfı’na olan tam bir inanç ve güven ile
desteklerini sunmuştur.

� Bunun için önce Rotary’yi, sonra Rotary
Vakfı’nı bilmek, içselleştirmek ve yaşamak
gerekir.

� Rotary bilgeliği işte böyle bir şeydir, tüm
koşullardan, dünyada esen olumsuzluk
rüzgarlarından, siyasi dalgalanmalardan,
etkileşimlerden uzak, Rotary Vakfı’nın sizin
için, sunduğunuz gönül cömertliğiniz için
en iyisini yapacağını, normal
hayatlarınızda bireysel olarak yapacağınız
katkılardan çok daha fazlasını daha iyi,
daha sağlıklı, daha aydınlanmış bir dünya
için sunacağını çok iyi bilmekle, çok daha
büyük bir etki yaratacağının bilincinde
olmakla ilgilidir Rotary bilgeliği.

� Ve bu bilgeliği aynı güzel amaçlar için çar-
pan içinizdeki iyilik dolu kalbinizle birleş-
tirdiğinizde ortaya çıkan güçtür bu etki.

� Bir yıl değil, her bir yıl, ülkemizin en önemli
ihtiyacı olan eğitime, destek bekleyen
geleceğimiz çocuklarımıza bir seferliğine
değil sonsuza dek bu desteği sunmaktır.

� Rotary Vakfı’nı 13 yıldır dünyada birinci
yapan şeffaflığını, hesap verebilirliğini,
aldığı desteği en büyük oranda amacı
doğrultusunda hizmetlerde kullandığını
bilerek yola koyulmakla ilgilidir.

� Çok da iyi bilmediğimiz, sonucunu sadece
bir seferde, hemen alacağımız Yıllık
Fonlara yöneldiğimiz ama Rotary
Vakfı’mızı bugünlere getiren ve güçlü
temellerini oluşturan Daimî Fonların daha
da güçlü olması için sunulan gönüldür,
Rotary bilgeliği…
İşte bu nedenlerle ve önlerinde pek çok

seçenek varken Rotary Vakfı’na sundukları
bu muhteşem destekleri ve hepimize bu
mutluluğu ve gururu yaşattıkları için Rtn. İlter
Ergürbüz’e ve sevgili Ailesine bir kez daha
teşekkürlerimizi sunarken ülkemizin ve
bölgemizin ilk AKS üyesi olan Rtn. Halil
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Mehmetoğlu’na da gurur dolu bir ilki
gerçekleştirdiği ve bu güzel yolu somut
biçimde hepimize gösterdiği için yine ve
yeniden çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde
değişecek nice hayatı, sunulacak nice fırsatı
düşündüğümüzde içimiz mutluluk doluyor.
Rotary Vakfımız sizlerle daha da güçlü
olarak muhteşem iyilik yoluna devam ediyor.

Bu vesile ile AKS – Arch Klumph Society
– Arch Klumph Topluluğu ile ilgili kısa bilgileri
de sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu topluluğa ismini veren Arch Klumph,
1911 yılında Cleveland Rotary Kulübü’ne
üye olmuş, 1913’te kulüp başkanı olmuş,
1916 yılında Uluslararası Rotary’nin altıncı
başkanı olarak seçilmiştir.

Arch Klumph bir vakıf kurulmasını öneren
ilk Rotary lideridir ve “dünyada iyilik yapmak”
üzere daimî bir fonun oluşturulmasını 1917
Atlanta Konvansiyonu’nda gündeme
getirmiştir. Kendisi bu nedenle Rotary
Vakfı’nın babası olarak kabul edilir.

Fona ilk bağışı Kansas City Rotary
Kulübü 26,5 USD ile 1918 yılında yapmış,
bu miktar 1928 yılına kadar 5,000 USD’yi
aşmıştır. Bu büyüklüğüyle artık bir yönetime
ihtiyaç olduğu anlaşılmış ve Arch Klumph ilk
“trustee”lerden birisi olarak 1928-34 yılları
arasında vakıf başkanlığını yürütmüştür.
1928 yılında bu daimî fon Rotary Vakfı
olarak adlandırıldı. 1928 Aralık ayında şu
sözcüklerle Rotary’nin sonsuza dek dünyayı
aydınlatmayı sürdüreceğini ifade etti: “Rotary
Vakfı, tuğla ve taşla anıtlar inşa etmekle ilgili
değildir. Mermer üzerinde çalışsak bile yok
olacaktır; pirinç üzerinde çalışsak bile zaman
onu yok edecektir; anıtlar inşa etsek bile
paramparça olup toza dönüşecektir. Oysa,
ölümsüz zihinler üzerinde çalışırsak,

sonsuzluğa dek dünyayı aydınlatacak bir
şeyleri o levhalara işlemiş oluruz. Rotary iyi
insanlardan tarafından inşa edildi, hizmet
ideali uygulamaya dönüşmeye başladı.
Sonuç olarak bu organizasyon hiçbir zaman
âtıl kalmayacaktır.”

3 Haziran 1951’de 81 yaşındayken vefat
eden Arch Klumph’ın bu vizyonunun ne
kadar önemli ve geçerli olduğunu bugün
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede Rotary
Vakfı’nın sunduğu iyilikleri gördüğümüzde
daha iyi anlıyoruz. 26,5 USD’lik bir katkıyla
başlayan Rotary Vakfı, bugün dünyaya
milyarca dolarlık iyilik dolu desteklerde
bulunmuş ve etkisi çok daha büyük projelere
imza atmıştır.

Arch Klumph Topluluğu, Rotary’nin 100.
yılını kutladığımız 2004-2005 döneminde
Vakfın en yüksek seviyedeki bağışçılarını
onurlandırmak üzere kuruldu. Bugün çeşitli
ülkelerden 1100’e yakın üyesi mevcuttur.
Rotary Vakfı’nın çalışmalarına inanan her
AKS üyesi adı ister barış olsun ister eğitim,
ya da insani destekler veya Çocuk Felci tüm
bu çalışmaların ve programların
sürdürülmesinde ve “Dünyaya İyilik
Sunulmasında” önemli rol oynamaktadır.

Büyük dileğimiz Rtn. Sevgili Halil
Mehmetoğlu’nun başlattığı ve Rtn. İlter
Ergürbüz ve Ailesi’nin devamını getirdiği
Arch Klumph Topluluğu üyeliğinin anlamının
hepimiz tarafından derinleştirilmesi,
içselleştirilmesi, içimizden Rotaryenlerin ve
Rotary’e gönül vermiş insanların ya da aynı
gönüle sahip Rotary dışından kişilerin bu
muhteşem yol üzerindeki yolculuklarına
başlayarak Rotary Vakfı aracılığıyla etkisi
çok daha büyük nice projeye ve “Dünyaya
İyilik Sunulması”na vesile olmalarıdır.
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