
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 01                   TARİH 02 Temmuz 2019 

UR BAŞKANI 

MARK DANİEL MALONEY& GAY 

  

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

M. HAKAN KARAALİOĞLU & FEZA 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 

KEMAL AKMAN & FATOŞ 

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

ALPER AYALP 

 

SEKRETER  

NESLİHAN UĞUR 

 

SAYMAN 

NİZAMETTİN ÇOBAN 

 

ÜYE GLDB. ADAYI 

BANU YEDİERLER 

 

ÜYE GDB. 

KEMAL KORANEL 

DÖRTLÜ ÖZDENETİM 

 

Düşündüğümüz, söylediğimiz  

ve yaptığımız şeyler : 

 

1- GERÇEĞE UYGUN MU ? 

 

2-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN 

ADİL Mİ ? 

 

3-İYİ NİYET VE DAHA İYİ 

DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK 

MI ? 

 

4-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN 

YARARLI MI ? 

 

 

 

 

03 TEMMUZ TARİHLİ İLK 

TOPLANTI 

 

 

 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

İnsanın önüne yol ayrımları çıkar, seçiminizi yapar ve hayatınıza yeni bir 

yol çizersiniz. Bazen bu seçim sizi mutlu eder, bazen "keşke"ler katar 

size. Her yol ayrımı yaşantımızı şekillendirir. "Ya diğer yolu seçseydim" 

der hayallerin içinde kayboluruz bazen. Ama hiç bir zaman bilemeyiz, 

seçmediğimiz yolun nereye vardığını ya da bize neler yaşatacağını. 

2001 yılında önüme çıkan yol ayrımında yapmış olduğum seçim ile 

tanıştım Rotary ailesi ile. Bir gün bile "keşke" demediğim bir hikayeme 

yeni sayfalar açıldı güzel anlara, güzel insanlarla dolu. İşte bu yüzden 

şanslıyım, iyi ki bu aile ile kesişmiş yollarımız. 

Yeni dönem, yeni heyecanlar, yeni dostluklar... Rotary'nin dünyayı 

birleştireceği yeni dönem 30 Haziran akşamı Çek Büyükelçiliği 

Konutu'ndaki Devir Teslim Töreni ile başladı. Bu etkinlikte bizleri yalnız 

bırakmayan Geçmiş Dönem Başkanlarım Erhan Sertoğlu, Erdal Aytekin, 

Hale Duru, Gamze Koranel, Kemal Konarel ile sevgili dostlarımız Banu 

Yedierler, Safinaz Aytemiz, ve Murat Yağmur ile Interactımız Sahra 

Çolak'a teşekkür ediyorum. 

6 Temmuz Cumartesi saat 11:00'de gelenekselleştirdiğimiz Anıtkabir 

Resmi Ziyareti ile dönem başında Ata'mızın huzuruna çıkıyoruz. Mümkün 

olan en kalabalık şekilde O'nun izinde olduğumuzu göstermek adına 

üyelerimiz, eşlerimiz ve çocuklarımız ile Aslanlı Yol'un başında 

buluşacağız. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 



01 Temmuz Deniz dostumuzun ve  uğur dostumuzun oğlu Mertcan’ın doğum günleri, 6 Temmuz 

Serdar dostumuzun kızı  Naz’ın  evlilik yıldönümü kutlar , mutluluklar dileriz.      

30 HAZİRAN DEVİR TESLİM ÖNCESİ KİRAZ TOPLANIR . TEŞEKKÜRLER HATİCE & CENGİZ. 

Teşvik edilen uyum paradigması 

Festinger’in 1959 yılında yaptığı klasik deneyinde sıkıcı ve zorlayıcı bir araştırmaya katılan deneklere, 

kendilerinden sonra araştırmada yer alacak olan katılımcılara, günümüzdeki karşılığı 10 ve 150 dolar 

karşılığında, deneyin ilginç ve eğlenceli olduğunu söylemeleri istenmiştir. Gerçek dışı beyanları için az para 

alanlar, söylediklerine gerçekten inandıklarını belirten gerekçeler üretmişler ve böylece yaşadıkları bilişsel 

çelişkiyi çözmüşlerdir. Yüksek ödeme karşılığı gerçek dışı beyanda bulunanlar ise, gerginliklerini azaltacak bir 

dış neden üretmişlerdir. “Bunun kimseye zararı yok. Kendileri yaşayacak ve görecekler. Belki bazıları 

yaptıklarını sevecek”. Bu sonuç, aşağıda anlatılan “karşılıklılık ilkesi” ile birlikte değerlendirildiğinde ortaya 

beklenmedik sonuçlar çıkmaktadır. İnsanlar yüksek bedel karşılığında fikirlerini değiştirirlerse, kendilerini 

satılmış gibi hissetmekte ve zihinsel çelişkilerini çözmek için kendilerine, çevreleri tarafından kabul edilmesi 

daha zor gerekçeler üretmek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle ödülün küçük olması ve karşılıksız 

gözükmesi önem taşımaktadır. 

Özgür seçim paradigması 

İkiyüzyirmibeş kadından bir ev aletini değerlendirmeleri ve daha sonra da bu aletlerden birini hediye olarak 

almaları istenmiştir. Daha sonra kendilerinden ikinci kez değerlendirme yapmaları istendiğinde, seçtikleri alet 

konusunda daha iyi, seçmedikleri konusunda da daha olumsuz değerlendirme yaptıkları görülmüştür. Çünkü 

reddedilen aletin iyi bir yönünü vurgulamak çelişki doğurmaktadır. İlginç olan benzer sonuçların 4 yaşındaki 

çocuklarda ve maymunlarda da tekrarlanmış olmasıdır. Bu özellik Mö 6 yy da yaşamış Ezop tarafından üzüm 

ve tilki hikayesinde ortaya konmuş ve Ezop’un “kıssadan hissesi”, dilimizde “kedi uzanamadığı ciğere mundar” 

der şeklinde ifade edilmiştir. 


