
UR 2017-18 Başkanı Riseley, yeni üyeleri 
kazanmak, güçlü kulüpler oluşturmak 
ve kalıcı dostluklar sağlamak hakkındaki 
görüşlerini açıklıyor

CİDDİ EĞLENCE



IAN H. RISELY masasından kalktığı zaman ne kadar uzun boylu olduğunu farkediyorsunuz. Beyaz saçları, güçlü bir el 
sıkması ve kravat takmayan bir kişilik. Başlangıçta çok ciddi ve enerjik konumundan kaygısız biri durumuna geçebilme-
si onunla iyi bir dostluk kurulabileceğini gösteriyor. Bilgisini adeta dışarı yansıtıyor ve adeta size ciddi vergi konularında 
öneride bulunabilecek biri intibasını yansıtıyor. Tabi bu iyi bir şey zira son 40 yıldır bu işi yapıyor.

Riseley, Avustralya'nın Melbourne şehrinin yakınlarında mali müşavir olarak çalışıyor ve Ian Risely & Co. firması 
ile yerel ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti veriyor. 2002 yılında, Timor-Leste Demokratik Cumhuriyetinde 
yaptığı çalışmalar nedeniyle AusAID Peacebuilder Award'a (Avustralya Barış Yapıcı Ödülü) lâyık görülmüş. Toplumda 
yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle de Avustralya Nişanını almış.

1978 yılından beri Sandringham Rotary kulübü üyesi olan Riseley, UR saymanlığı, direktör ve vakıf mütevellisi, UR 
İcra Kurulu üyeliği, görev gücü üyeliği, komite üyeliği ve başkanlığı ve bölge guvernörlüğü görevlerinde bulunmuş. Ro-
tary Vakfının Çocuk Felcinden arındırılmış dünya Bölge hizmet ödülü ve Seçkin Hizmet ödülü sahibi.

Başka bir kulüpte Rotaryen olan eşi Juliet de bölgenin geçmiş dönem guvernörlerinden. Riseley'ler çoklu Paul Harris 
Dostu, Büyük Bağışçı ve Bequest Society üyesi.

The Rotarian baş Editörü John Rezek Riseley ile Evanston'daki ofisinde konuştu.

CİDDİ EĞLENCE

THE ROTARIAN: Rotary'den nasıl haberiniz oldu ve ne zaman 
üye oldunuz?

RISELEY: Muhasebe ile ilgili ofisimi açtıktan birkaç yıl sonra, 
en iyi müşterim ofisime yakın olan bir hastane idi. CEO'su 
bir Rotaryen idi. İlginç bir durumda olmaları lazımdı ki 
bir gün beni gelir vergisi konusundaki yeni gelişmeler ile 
ilgili konuşma yapmak için bir öğlen toplantılarına davet 
ettiler. Evet, konuşmam boyunca hepsi uyanık kaldı. Bir 
kaç hafta sonra aynı müşterim benimle temasa geçerek 
civarda Sandringham'da yeni bir kulüp oluşturacaklarını 
ve ilk toplantılarına katılma ile ilgilenip ilgilenmeyeceğini 
sordu. Kendisine "tabi ki" diye cevap verdim ama gitme-
dim. Bu delice bir şeydi. İkinci toplantılarına gittim ve ilk 
toplantıya katılmış olan 20 kadar kişiyle tanıştım. Hep-
si Sandringham'ın iş dünyasının elitleri sayılabilecek kişi-
lerdi. Ben de katılmaya devam ettim ve kulübün süper bir 
gruptan oluştuğunu düşündüm. Dolayısıyla gitmeye de-
vam ettim ve bir süre sonra beratımızı aldık. Bunun an-
lamı kulübümüz faaliyete başlamıştı. Tarih Kasım 1978.

TR: Rotary'ye hemen adapte olabildiniz mi yoksa rahat dav-
ranabilmeniz zaman aldı mı?

RISELEY: Bunu söylerken biraz utanıyorum ama başlar baş-
lamaz kendimi rahat hissettim. Bu durum kulübün üyeleri 
hakkında bir fikir de veriyor. Hepsi çok başarılı firmala-
rın yöneticileri idiler ama hepsi de çok nazikti ve benim 
ufak iş dünyam nedeniyle hiç bir şekilde yabancılık çekme-
mi sağlayacak davranışta bulunmadılar. Bu organizasyo-
numuzun en güzel taraflarından biri - hepimiz eşitiz. Ben 
bunun çok önemli olduğuna inanıyorum.

TR: Arkadaşlarınızın çoğu Rotaryen mi?

RISELEY: Rotary'deki dostlarım sadece bizim kulübümüzde-
kiler değil. Bölgedeki diğer kulüplerden de arkadaşlarım 
var. Ben bu nedenle insanların Rotaryen olmaları gerekti-
ğini düşünüyorum. Gerçekten iyi dostluklar kurabiliyor-
sunuz. En yakın arkadaşlarımın hepsi Rotary topluluğun-
dan değil. Ama bir çoğu Rotary'ye daha sonra katıldı ve 
ben olmasaydım herhalde katılmazlardı. Buradaki tehlike 
Rotary'nin yaşamınızı kontrol etmeye başlamasıdır. Halk-
la İlişkiler konusunda eğitim görmüş olan kızım bunu bir 
defa "Rotarama" olarak tarif etmişti. Rotary temel olarak 
yaşamımızı kontrol etmekteydi. Diğer konuları hep arka 
plana atıyorduk. Golf oyunum da bu nedenle uzaklar-
da kaldı gibi ki bu oldukça üzücü bir şey. Diğer taraftan, 
Rotary'de olmak heyecan verici ve aynı zamanda bir ayrı-
calık.

TR: Hangi esnada Rotary'ye bağlılığın önemini farkettiniz?

RISELEEY: 34 yaşında kulübün 3. başkanıydım. Çok bü-
yük bir oditoryumda yapılan bir BES'e katıldım. Yerime 
oturduktan sonra etrafıma baktım ve daha önce çalıştı-
ğım muhasebe firmasının ortaklarından birini gördüm. 
Avustralya'da muhasebeciler arasında ünlü biri olarak bi-
linen John Hepworth oradaydı ve Avustralya'nın Melbo-
urne şehrinde 1921 senesinde kurulan ilk kulübün gelecek 
dönem başkanı olarak toplantıya katılmıştı. Melbourne 
şehrini hareketlendiren şahsiyetlerin bir çoğu oradaydı. Ve 
ben 35 üyeli Sandringham Rotary kulübü gelecek dönem 
başkanı olarak oradaydım ve hepimiz eşit seviyede idik.

TR: Genç birisi size neden Rotary'ye katılmalıyım diye so-
rarsa sırasıyla vereceğiniz cevap ne olur?
RISELEY: Dört eleman mevcut. Birincisi dostluk. Rotary yarı 
sosyal bir ortamda  insanları tanıma fırsatı yaratıyor ve iyi 
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şeyler gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. 
İkinci konu ise kişisel gelişim. Genç bir yaşta kulübü-

mün başkanı olmuştum ve muhasebecilik girişimime yeni 
başlıyordum. Toplum önünde konuşmaktan pek hoşlan-
mazdım ama bir Rotary kulübü üyesi olmak, bazen dost 
bir ortamda, toplantıları yönetirken, insanları motive 
ederken adeta sizi konuşmaya zorluyordu. Basit hataları-
nız için Rotaryen dostlarınız hatanızı yüzünüze vurmu-
yordu. Dolayısıyla pratik kazanıp kendinizi geliştiriyor ve 
daha iyi yapmaya başlıyordunuz. Artık kendimi ürkek his-
setmiyorum bu da bence anlamlı bir fayda.

Üçüncü konu ise iş ilişkileri. Uzun bir süre bu tür iliş-
kilerden kaçındık ama ben böyle olmaması gerektiğine 
inanıyorum. Sandringham Rotary kulübüne üyelik daveti-
ni aldığımda Juliet'e şöyle dedim: "Beni bu kulübe katılmam 
için davet ettiler. Bu konuda bilgin var mı?" Onun da bu ko-
nuda fazla bilgisi yoktu ama yeni dostluklar oluşturacağı-
mızı ve bunların bir kısmının da muhasebeci olabileceğini 
söyledi  ve Rotary'nin iş için de iyi olabileceğini belirtti. 

Dördüncü konu ise ve belki de en önemlisi dünyada bir 
farlılık yaratabilme imkanı. Birisi bana çocuk felcini yoke-
debilir misin diye sorsa bunu yapabilme olasılığım sınırlı 
olacaktır. Ancak aynı şekilde düşünen 1.2 milyon insanla 
biraraya geldiğinde ve Bill & Melinda Gates gibi bir Vak-
fın da bu amaçlar için bağış yaptığını dikkate aldığımızda, 
başarı şansımızın da arttığını görüyoruz. 

TR: Rotary'deki en çok hoşunuza giden iş ne oldu.

RISELEY: İstisnasız cevaplayabileceğim bir konu. Bir böl-
ge konferansında başkanın temsilciliğini yapıyordum. Bu 
görevi çok seviyorum. O nedenle 2017-18 döneminde beni 
temsil edecekleri seçerken çok dikkatli davranacağım. Bu 
görev kendi ülkenizde veya dünyanın herhangi bir yerine 
gidip, Rotary'nin nasıl büyük işler başardığını anlamanızı 
sağlamaktadır. 

TR: Rotary'de en yüksek pozisyon için hazırlanırken, ku-
lüpteki arkadaşlarınızla normal bir konuşma yapmak ne 
kadar zor?

RISELEY: Böyle bir soruya kim evet diyebilir ki? Cevap ke-
sinlikle hayır. Belki bu benim Avustralyalı olmamdan 
kaynaklanıyor ve bizde insanların ayağını yere basmasını 
sağlayan çok iyi bir teknik var ve adı "poppy sendromu". Şa-
yet çizmeleriniz için çok büyürseniz, insanlar sizi hızlı bir 
şekilde lâyık olduğunuz yere getirirler. Şu an üstlendiğim 
rolden aldığım en büyük zevk, etrafta dolaşıp insanlarla 
tanışmak ve onları neyin harekete geçirdiğini öğrenmek.
TR: Yapılacaklar listenizi açıklar mısınız?

RISELEY: Üç kelime söyleyeceğim: Planlama, planlama ve 
planlama. Şimdi planlama zamanı ve bazı şeyleri fark-
lı yapmak için fırsatım olmasından çok memnunum. 
Rotary'nin gençler ile nasıl daha iyi ilişkiler kurabileceği 
hakkında fikirlere ihtiyacım var.

2017-18 döneminde görev yapacak bölge guvernörlerin-
den tanışabildiğim kadar çok sayıda kişiyle tanışarak ile-
tişim ve anlayış bağları kurmak istiyorum. Onlara "Baskı 
yok ama sizlerin her birinize güveniyorum ve sizler de bana 
güvenebilirsiniz" demek istiyorum.

TR: Rotary'de neler iyi işliyor, neler işlemiyor?

RISELEY: İnsanlık için yaptığımız hizmeti başarıyla gerçek-
leştiriyoruz. Daha iyi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. Daha 
iyi organize olabilir miyiz? Belki. Toplumun geneliyle 
daha iyi ilişkiler kurabilir miyiz? Evet ama Rotary'nin fii-
len yaptığı hizmetin yanına kimse yaklaşamaz.

Başka ne iyi olabilir? Hindistan ve Kore'de üyelik ar-
tıyor. Orta sınıfın geliştiği bölgelerde, Rotary'ye katılmak 
için adeta yarışanlar var. Bunun karşılığında ABD, İngil-
tere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde üyelik ge-
riye gidiyor. Yeterince yeni üye alamıyor ve elimizdekileri 
koruyamıyoruz.

Demografik yapımız yaşlanıyor ve bu iyi bir şey değil. 
Kulüplerimizi yeniden keşfetmiyoruz ama dikkatimizi çe-
vermemiz gereken en önemli şey bu. Satelit kulüpler es-
neklik talep eden gençler için bir yol sunuyor. Kadın Ro-
taryenler ciddi farklılık yaratıyor ve daha fazlasına ihtiya-
cımız var. En iyi kulüpler toplumlarına yakın olanlardır.

TR: Kulüpler için spesifik tavsiyeleriniz var mı?

RISELEY: Üyelerimizin mesleklerini gözden geçirerek zayıf 
noktalarımızı belirlemek ve kimleri davet edebileceğimi-
zi belirlemek iyi bir metod olur. Ben kulüplerimizde daha 
fazla kadın olmamasının büyük bir fırsatı kaçırdığımıza 
işaret ettiğine inanıyorum. Utanarak söylüyorum ki bazı 
kulüplerde hiç kadın üye yok. Mütevelli ve Yönetim Kuru-
lu seviyesinde de kadınlara ihtiyacımız var.

TR: Herhangi bir kulüp veya bölge döneminizde sizin ziya-
ret etmenizi nasıl sağlayabilir.

RISELEY: Bir davet göndersinler. UR Başkanı veya yardım-
cısının az gittiği bölgelere gitmek istiyorum. Takvimim 
hızla doluyor ama beni davet etsinler, şayet ayarlanabilirse 
memnuniyetle gelirim. 

❑ ❑ ❑
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