
Yılın En Beyazını Seçiyoruz 

Sizce bu yıl Türkiye’nin en başarılı ismi kimdir? Bunu öğrenmek amacıyla yılın en Beyazı 
anketini başlattık. B-BEYAZ anketimize katılmak için tıklayın.

B-BEYAZ anketimize katılım, 31 Aralık 2008 günü saat 17.00′de sona erecektir. Yılın EN 
BEYAZ’ı, 25 Ocak 2009 tarihinde sitemizde ilan edilecektir.2007′nın EN BEYAZ’ı Ödül Töreni 
Şubat 2009′de yapılacaktır. Bu törene EN BEYAZ’ı seçen BNGV Web Sitesi Ziyaretçileri de özel 
tasarımlı belgelerini almak üzere davet edilecektir.

Size göre 2008 yılında; Beyaz Nokta® vizyon ve değerlerine en çok uyan ve bu yolla 
insanımıza yaşamı kolaylaştıran “çözümler”i üretip uygulayan kişi ya da kuruluşu belirtiniz.

Katılmak için lütfen aşağıdaki yorum formunu kullanarak

 Adayınızın adını ve soyadını 
 Aday gösteriş sebebinizi 

belirtiniz.

Yazıya Gelen Yorumlar

1

Serkan Aydın
09 Aralık 2007´de söylemiş 

Zülfü LİVANELİ

Çok başarılı ve aydın bir sanatçı kimliği olduğundan dolayı bu ödüle layık görüyorum.

2

Sakine KARAKÜTÜK
09 Aralık 2007´de söylemiş 

Güler YÜKSEL

Her alanda yaratıcı çözümler bulabilmek, birşeyleri daha kolay ve olduğu gibi gösterebilmek 
adına değişimi, paylaşımı kendinde benimsemiş ve herkeste olması gerektiğine inanan ve 
hiçte zor olmadığını en kolay yoluyla anlatabilen eğitimcilerimizden birtanesi. Kendinle 
savaşmak değil kazanmak için yapacağın Kendinle barışık olmalısın kalıcı çözümler için.



3

lotus
09 Aralık 2007´de söylemiş 

Nihat GENÇ

Her kitabından ve konuşmasından; günlük gazetelerden, tarih 
bazen bilgili kişilerin konuşmalarından
ve kaynakçaları ile desteklenen, farklı disiplinlerin bilgilerini ilişkilendirmiş bilgiler 
öğrenebildiğim için.

4

Kadriye
09 Aralık 2007´de söylemiş 

M. Tınaz TİTİZ
Sorunları fark eden, çözümleri özgün olan, düşünen ve üreten bir örnek kişidir. Ömer gibi, 
ezbersiz eğitim gibi,sincap, sçz ile Türkiyemizin dertlerine deva bulma çabasını takdir ettiğim 
ve samimiyetini hissettiğim için.

5

Nazan ASLANKAYA
09 Aralık 2007´de söylemiş 

Sermin KALELİ

Herşeyi daha akılda kalıcı yollarla anlatabilen ,zoru kısa yollarla kolaylaştıran beyin fırtınasını 
çok hızlı oyun şeklinde yaptırabilen, ‘Beyaz Nokta’yı senle tanıdığımız için….

6

SİNERJİ
09 Aralık 2007´de söylemiş 

Hüseyin Cahit FIRAT

Dış kanamayı durduran bitkisel bileşim

Her kitabından ve konuşmasından; günlük gazetelerden, tarih kitaplarından, internetten, 
bazen bilgili kişilerin konuşmalarından-yazılarından daha fazla bana gerçek ve samimi gelen 
ve kaynakçaları ile desteklenen, farklı disiplinlerin bilgilerini ilişkilendirmiş bilgiler 

Sorunları fark eden, çözümleri özgün olan, düşünen ve üreten bir örnek kişidir. Ömer gibi, 
ezbersiz eğitim gibi,sincap, sçz ile Türkiyemizin dertlerine deva bulma çabasını takdir ettiğim 
ve samimiyetini hissettiğim için.

Herşeyi daha akılda kalıcı yollarla anlatabilen ,zoru kısa yollarla kolaylaştıran beyin fırtınasını 
çok hızlı oyun şeklinde yaptırabilen, ‘Beyaz Nokta’yı senle tanıdığımız için….

Dış kanamayı durduran bitkisel bileşim

kitaplarından, internetten, 
yazılarından daha fazla bana gerçek ve samimi gelen 

ve kaynakçaları ile desteklenen, farklı disiplinlerin bilgilerini ilişkilendirmiş bilgiler 

Sorunları fark eden, çözümleri özgün olan, düşünen ve üreten bir örnek kişidir. Ömer gibi, 
ezbersiz eğitim gibi,sincap, sçz ile Türkiyemizin dertlerine deva bulma çabasını takdir ettiğim 

Herşeyi daha akılda kalıcı yollarla anlatabilen ,zoru kısa yollarla kolaylaştıran beyin fırtınasını 
çok hızlı oyun şeklinde yaptırabilen, ‘Beyaz Nokta’yı senle tanıdığımız için….



7

Zülal ÖZTÜRK
09 Aralık 2007´de söylemiş 

Meslek Lisesi, Memleket Meselesi Projesi.

Meslek lisesi eğitimine destek verdikleri için…

8

Alanur Işık
12 Aralık 2007´de söylemiş 

Zülfü Livaneli

Ben kisilkigi duzgun adamakıllı bir sanatcı olan bu ınsanın bu odule layık oldugunu 
dusunuyorum

9

Ertürk Değer
06 Ocak 2008´de söylemiş 

Yurt içinde ve dışında eğitim ve eğitimle ilgili etkinliklere verdiği destekler için

10

M.Saffet ERKİŞİ
15 Şubat 2008´de söylemiş 

M.T I N A Z T İ T İZ

Kitaplarından ,verdiği eğitimlerden, dik duruşundan, bilgisi ve deneyimlerde
vakfından faaliyetlerinden, devletin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş hiç bir 
yolsuzlukta adı karışmayan, ülkemizin gelişmesi için çaba göstermiş,gelişimdeki aksaklıkları 
önümüze getiren çözüm için ortak akıl düşüncesi ile çözü

Meslek Lisesi, Memleket Meselesi Projesi.

Meslek lisesi eğitimine destek verdikleri için…

Ben kisilkigi duzgun adamakıllı bir sanatcı olan bu ınsanın bu odule layık oldugunu 

Yurt içinde ve dışında eğitim ve eğitimle ilgili etkinliklere verdiği destekler için

Kitaplarından ,verdiği eğitimlerden, dik duruşundan, bilgisi ve deneyimlerde
vakfından faaliyetlerinden, devletin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş hiç bir 
yolsuzlukta adı karışmayan, ülkemizin gelişmesi için çaba göstermiş,gelişimdeki aksaklıkları 
önümüze getiren çözüm için ortak akıl düşüncesi ile çözüm arayan,Değişim ve gelişim için 

Ben kisilkigi duzgun adamakıllı bir sanatcı olan bu ınsanın bu odule layık oldugunu 

Yurt içinde ve dışında eğitim ve eğitimle ilgili etkinliklere verdiği destekler için

Kitaplarından ,verdiği eğitimlerden, dik duruşundan, bilgisi ve deneyimlerden başkanı olduğu 
vakfından faaliyetlerinden, devletin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş hiç bir 
yolsuzlukta adı karışmayan, ülkemizin gelişmesi için çaba göstermiş,gelişimdeki aksaklıkları 

m arayan,Değişim ve gelişim için 



kurmuş olduğu Beyaz Nokta Vakfı kanalı ile bizlere büyük destekler veren,Bakanlık yaptığı 
dönemlerde ükemizin gelişmesi için bazı tabuları yıkan 1978 yılından beri kendisini tanıyan 
her zaman kendime örnek teşkil ettiğim,bu
beyefendi CIOM lider olarak gördüğüm dürüst insan.

11

nedret kır
12 Mart 2008´de söylemiş 

tabiki Tınaz Titiz kopyalanıp her köşeye bir tane
bırakmak gerekdigini düşünüyorum.hiç 
yıllardır çalışaıp çabalayıp bize farklı bakış acıları geliştirdigi için.

12

Ahmet Nuray
12 Haziran 2008´de söylemiş 

TÜM SANAT UYGULAYICILARINI YILIN SANATÇISI ÜNV
Kuantum Düşünce Grubu Kurucusu, Başkanı: Ahmet Nuray.Saygılarımla.

13

temel bektur
08 Kasım 2008´de söylemiş 

tınaz titiz.Örnek olup örneklediği için.

kurmuş olduğu Beyaz Nokta Vakfı kanalı ile bizlere büyük destekler veren,Bakanlık yaptığı 
dönemlerde ükemizin gelişmesi için bazı tabuları yıkan 1978 yılından beri kendisini tanıyan 
her zaman kendime örnek teşkil ettiğim,bugün kü Türkiye’mizde emsali çok az bulunan 
beyefendi CIOM lider olarak gördüğüm dürüst insan.

tabiki Tınaz Titiz kopyalanıp her köşeye bir tane
bırakmak gerekdigini düşünüyorum.hiç yorulmadan gözlerindeki o güzel ışıgı kaybetbeden 
yıllardır çalışaıp çabalayıp bize farklı bakış acıları geliştirdigi için.

TÜM SANAT UYGULAYICILARINI YILIN SANATÇISI ÜNVANINI VERMEYE NE DERSİNİZ? 
Kuantum Düşünce Grubu Kurucusu, Başkanı: Ahmet Nuray.Saygılarımla.

tınaz titiz.Örnek olup örneklediği için.

kurmuş olduğu Beyaz Nokta Vakfı kanalı ile bizlere büyük destekler veren,Bakanlık yaptığı 
dönemlerde ükemizin gelişmesi için bazı tabuları yıkan 1978 yılından beri kendisini tanıyan 

gün kü Türkiye’mizde emsali çok az bulunan 

yorulmadan gözlerindeki o güzel ışıgı kaybetbeden 

ANINI VERMEYE NE DERSİNİZ? 


