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Yönetim Kurulu’nun Mesajı 
 

 Beyaz Nokta®  Vizyon, Misyon ve Değerleri 
 

 Beyaz Nokta®  Örgütlenmesi 
 

 Yönetim ve Denetim Kurulu 
 

 Faaliyetler 
 

✓ Proje Çalışmaları 
 

✓ Kampanyalar 
 

✓ Toplantılar 
 

✓ İktisadi İşletme Faaliyetleri 
 

✓ Basında Beyaz Nokta®   
 

 2016 Yılında Yapılan Bağışlar 
 

 2016 Yılında Alınan Bağışlar 
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 Mütevelli Heyet Üyeleri 
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Değerli Üyelerimiz, 
 
 
 
 
Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş, sorunlarını kendisi çözebilen bireylerden 
oluşan bir toplum vizyonumuz bağlamında proje ve etkinlikler gerçekleştirme, toplumsal 
sorunlara çözüm önerilerimizle katkıda bulunma çabalarımıza devam etmekteyiz.  
 
Bu çalışmalara üyelerimizin aktif katılımı, misyonumuzun gerçekleşmesinde yeni fikirler, 
öneriler geliştirilmesini ve faaliyetlerimizde verimli sonuçlar doğurmaktadır.  
 
Yapmış olduğumuz çalışmalara verdiğiniz destek için teşekkür eder, üyelerimizin Vakıf 
faaliyetlerinde daha katılımcı olmaya çalışmalarından memnuniyet duyacağımızı 
belirtmek isteriz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
Beyaz Nokta®  Gelişim Vakfı 
Yönetim Kurulu 
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Vizyonumuz 
 
“Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir 
toplum. 
 
 
 

Misyonumuz 
 
“Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak. 
 
 
 

Değerlerimiz 
 
Erdem, Akılcılık (Bilimsellik), Bireycilik, Sürekli Gelişim ve Doğaya Saygı. 
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Yönetim Kurulu  
(23.11.2016- Devam ediyor.) 
 
Faruk Ekinci 
M. Tınaz Titiz 
Dr. Necati Saygılı  
Ahmet Kopuz 
H. Kamil Tanrıverdi 
 

Denetim Kurulu 
 
Av. Hüseyin Cimşit 
Vedat Özçelik 
 
 
 

Yönetim Kurulu  
(21.04.2016-23.11.2016) 
 
Faruk Ekinci 
M. Tınaz Titiz 
Dr. Necati Saygılı  
Ahmet Kopuz 
Cemal Öztaş 
 

Denetim Kurulu 
 
Av. Hüseyin Cimşit 
Vedat Özçelik 
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PROJE ÇALIŞMALARI 
 
 

ALEGAR – Alternatif Etki Güzergâhları Arama Algoritması 
 
ALEGAR, ülkelerin göreceli üstünlük (koz) bilgilerini içeren bir veri tabanı içinde belirli 
bir amacı gerçekleştirebilecek güzergâh(lar)ı arayabilen bir algoritma ve ona dayalı 
yazılımdır. 
 
Proje, halen içinde bulunulan ve temelinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin çeşitli 
güçsüzlüklerinin bilinçli istismarı bulunan istikrarsızlık (kriz, kaos) ortamına karşı çoklu 
koz sisteminin kullanılarak istikrara kavuşmasına yardımcı olunması ve bunun bir dış 
politika alternatifi olarak ileri sürülmesi öngörüyor. 
 
ALEGAR, diğer bütün projelerde olduğu gibi kişisel ilişki ağlarından yararlanma ihtiyacı 
içindedir. Bu nedenle 2 Nisan 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile 19 Nisan 2016 
tarihinde de yapılan bir toplantı ile sponsor olma/bulma olasılığı olan katılımcılarla 
paylaşılmıştır. 
  
Proje çalışmalarının devamı için sponsor olma ihtimali üzerine Nişantaşı Üniversitesi ile 
görüşülmüş, ancak olumlu sonuç alınamamıştır.  
 
Proje tanıtımı için çalışmalarda ilk olarak “Ermeni İddiaları Sorunu” ele alınmış, konuya 
ilişkin koz olabilecek bilgi sahibi olduğu bilinen/düşünülen kişilerle irtibata geçilerek 
ellerindeki kozları paylaşmaları istenmiştir.  
 
ALEGAR’ın tanıtımının yapılabilmesi ve eksiklerinin tamamlanabilmesi için Alpay 
Çakarcan ile 4 aylık bir çalışma için anlaşılmış, masraflarının önemli bir bölümü Sayın 
Ahmet Kopuz tarafından karşılanmıştır. Kendisine desteği için çok teşekkür ediyoruz. 
 
ALEGAR Sayın Tınaz Titiz’e ait bir proje olup, tüm telif hakları BNGV’ye bağışlanmıştır. 
Kendisine bağışı için çok teşekkür ediyoruz.  
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Yargıların Sorgulanması Üzerine – Çizgi Dergi  
 

Sorgulanamazlık zincirlerini kırmak ve insanların 
dikkatini bu konuya çekebilmek için “Yargıların 
Sorgulanması üzerine” çizgi hikâyelerle bir dergi 
oluşturuldu. 
 
Dergideki metinleri Sayın Tınaz Titiz kaleme aldı, 
Sayın Oğan Kandemiroğlu çizgi karakterlerle 
metinlere can verdi ve Mütevelli Heyet Üyemiz Dr. 
Oktay Duran tarafından ücretsiz olarak basıldı. 
 
Sayın Tınaz Titiz, Sayın Oğan Kandemiroğlu’na 
emekleri için; Sayın Oktay Duran ile Cem Ofset 
çalışanlarına emekleri ve dergimizin ücretsiz 
basımını üstlendikleri için çok teşekkür ederiz. 
 
Bu çizgi hikâyelerin sürekli yayınlanması, etkin 
kullanılabilmesi için sizlerin destek ve 
önerilerinize ihtiyacımız var. 

 
Yargıların Sorgulanması Üzerine - Çizgi Dergi’sine ulaşabilmek için: 
 http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=672  tıklayınız. 
 
 

Yaygın ve Yerleşik Kalıpların Sorgulanması  
Soru Sorma ve Ezber Kalıpları Kaynakçaları 
 
“Yaygın ve yerleşik kalıp”, bir diğer deyişle Ezber Kalıbı deyimleriyle, sorgulama 
alanımızın dışında kalmış söylem kalıpları kastediliyor. 
 
İlk bakışta bu tür kalıplara karşı olunduğu gibi bir izlenim elde edilebilir; bu kesinlikle 
doğru değildir. Bu tür kalıplar genellikle zaman kazandırır, yaşamı kolaylaştırabilirler. 
 
Karşı olunan kalıplar değil, bunların sorgulama dışı bırakılarak “koşulsuz birer doğru” 
gibi kabul edilmesidir. Yani kalıplar değil, onların sorgulanmayışları yanlıştır. 
 
Örneğin; “Su 100oC’de kaynar” ifadesi yerine daha doğru olan “eğer sıcaklık, basınç ve 
suyun bileşimi normal olarak nitelenen sınırlar içinde ise su 100oC’de kaynar” gibi 
konuşmaya başlansa iletişim çok güç olurdu. 
 
Bunun yerine, bu ifadenin ön koşulu olan “eğer sıcaklık, basınç ve suyun bileşimi 
normal olarak nitelenen sınırlar içinde ise” şartını söylememekle birlikte iletişimin 
taraflarının zaten bildiğini varsayarak konuşursak iletişim kolaylaşır. 
 
Ama bu defa bir sorun doğar ve bu alışkanlık giderek “ön şartların söylenmeMEsi” gibi 
bir noktaya varmakta, daha da vahimi her zaman su kaynama örneğinde olduğu gibi 
bilimsel yargılar değil, daha bulanık (fuzzy) yargılar söz konusu olduğunda taraflar 
birbirlerinden tamamen ayrı yargılarda ısrar etmeye başlamaktadırlar. 
 

http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=672
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Ön koşulların söylenmeden söylenmiş varsayılmasının sakıncası daha da önemli bir 
sorun ortaya çıkarır: Ön koşullar geniş bir alanı daraltarak söz konusu yargının 
gerçekten geçerli olduğu alanı tarif ederken, o alanın dışındaki alan giderek ilgi 
alanımızdan çıkar. 
 
Örneğimize dönersek, düdüklü tencerede yüksek basınçta daha yüksek sıcaklıklarda 
pişirmenin sağlanabilmesi, aksine daha düşük basınçlarda 100 derece yerine çok daha 
düşük sıcaklıklarda kaynama olabileceği gibi suyun normal şartlarda kaynaması yerine, 
o şartların dışında ortaya çıkabilecek olası yenilikler göz ardı edilebilir.  
 
Bu alanın ortaya çıkarılması, “eğer … ise” ön koşulu yerine, “eğer … değilse” ön koşullu 
bölgede olup bitenlerin sorgulanmasıyla mümkündür ve denilebilir ki, tüm keşif, icat ve 
inovasyonlar “eğer … değilse” alanının içinden çıkmaktadır. 
 
Sorgulama becerisi kazanmış bir kişi için çevresi, bu beceriyi kazanmamış olanlara göre 
çok daha geniştir.  
 
Söz konusu becerinin çocuk ve gençler başta olmak üzere topluma kazandırılması, 
bunun için de ilgi duyabilecek STK’na “pazarlanması”; daha spesifik amaç ise, çeşitli 
dini, siyasi, etnik vb. ideolojilerin dar yargı kalıplarına sıkışıp kendi dışındakileri 
ötekileştiren, onları silmeye çalışan kesimlerle mücadelede güçlü bir sorun çözme aracı 
olarak yaygınlaşmasıdır. 
 
Bu yoldaki ilk durak, sorgulama becerisinin, kimlik arayışı içinde radikal (ve dışlayıcı) 
öğretilerin kolay ezberlenir kalıplarına kapılan gençlere, sorgulama yoluyla nasıl bir 
zenginlik içinde fukaralığa talip olduklarını göstermektir. 
 
Katkılarınız için http://www.ezberkaliplarinisorgula.com/ adresinden giriş yapabilirsiniz. 
 
 

Kavram Mutfağı 
 
Düşüncelerin ifade edilebilmesi ve kastedildiği biçimde anlaşılabilmesi için kullanılan 
sözcükler -özellikle de soyut kavramları ifade edenler- üzerinde genel bir uzlaşı 
olmadığı (http://tinaztitiz.com/3810/kavram-tabaninda-uzlasma-ulusal-butunlugun-ta-
kendisidir-2/)  gibi bu bir sorun olarak da algılanmamaktadır. Karşılıklı yazışma ve/ya 
söyleşmeler sırasında bu uzlaşmazlık fark edildiğinde taraflar, kendi tanımlarını ileri 
sürmekte ve doğru (ve ortak) tanımın bu olması gerektiğini savunmaktadırlar. 
 
Çalışma, bu amaçla bir deneme amacını taşıyor.  Üzerinde uzlaşı bulunmadığı tahmin 
edilen kimi kavramlar için editör tarafından bir öneride bulunulup, sonrasında 
zenginleştirici katkılara açılması öngörüldü.  
 
Başlangıçta, çeşitli kişilerin katılabileceği ümidiyle başlatılan çalışma, bu konunun 
önemsenmeyişi vb. nedenlerle tek kişi tarafından sürdürülmek durumda kalmıştır. 
 
Çalışmaya http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram linkinden sizde katkıda 
bulunabilirsiniz. 
 
 

http://www.ezberkaliplarinisorgula.com/
http://tinaztitiz.com/3810/kavram-tabaninda-uzlasma-ulusal-butunlugun-ta-kendisidir-2/
http://tinaztitiz.com/3810/kavram-tabaninda-uzlasma-ulusal-butunlugun-ta-kendisidir-2/
http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram
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Periyodik Referans Bilgileri ve Kaynakçalar 
 
1981 senesinden beri kaynakçalar hazırlamakta olan Bülent Ağaoğlu, ülkemizde 
kaynakça alanında önemli boşluklar olduğunu belirledi. Birçok konunun ya kaynakçası 
olmadığını, ya da mevcut olanların güncel olmadığını görünce daha seçici olmak 
düşüncesiyle son yıllarda ülkemizin önemli konularında kaynakça hazırlamaya yöneldi.  
 
Konunun Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı’nın “kök nedenler” yaklaşımı ile bir paralellik 
içerisinde olduğu düşüncesinden hareketle; bu detaylı çalışmaların bir proje kapsamına 
alınması ile “Kaynakçalar”ın Beyaz Nokta® dostları ve araştırmacılar tarafından tamamı 
bir arada görülebilecek ve yararlanabilecekleri duruma getirilmesi amaçlanarak sizlerle 
paylaşıldı. 
 
Sayın Bülent Ağaoğlu’na gönüllü çalışmaları “Periyodik Referans Bilgileri” ve 
“Kaynakça” için teşekkür ediyoruz. 
 
Periyodik Referans Bilgileri’ne http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=531 linkinden, 
Kaynakça çalışma detaylarına http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kaynakcalar 
linkinden ulaşabilirsiniz.  
 
 

İnternet Üzerinde Yapılan Çalışmalar  
 
Din İstismarı Aydınlanma Hareketi 
 
Adı “barış”la anılan bir din, ayrışmanın, her türlü akıl dışılığın aracı haline getirilmiş, 
siyasi çıkar çatışmaları, etnisite ve mezhep farklılıkları ile maskelenip; kitleler kin ve 
nefretle birbirine düşman kesimlere bölünmüş; katliamlar ve göçlerle yaşanan trajediler, 
insanlık vicdanını yaralar bir hal almıştır. 
 
Bu olgudan hareketle, “İslâm dininin çeşitli amaçlar yolunda istismar edilip özünden 
uzaklaştırılmasını insanlık sorunu olarak ele almak ve çözümü için zihinsel çaba 
göstermek üzere bir düşünce çemberi oluşturma ve ortak akıl çalışmalarında bulunma 
amaçlı bir proje geliştirildi.  
 
Bu konuda YK Üyelerimiz Tınaz Titiz, Dr. Necati Saygılı ile, Prof. Dr. Hasan Onat, Prof. 
Dr. Saim Yeprem, Prof. Dr. Hüseyin Atay, Prof. Dr. Caner Taslaman gibi kişilerle 
görüştü. Prof. Dr. Hüseyin Atay haricindekiler, kendi dar uzmanlık alanlarına 
gömüldükleri ve o kesimin geleneksel taksonomisi dışına çıkamadıkları için ilgi 
göstermediler.  
 
İlahiyatçı profesörler dışında İhsan Eliaçık ile birkaç defa görüşüldü. İslâmın, kendi 
anladığı yorumu (çoğu katılınabilir yorumlar) yaymaya odaklanmış, bunun dışında 
yukarıda sözü edilen temel ilkelerle ilgilenmediği gözlemlendi. 
 
Görüşülen kişilerin çoğu, “sağlam ilkelere odaklanıp onun dışındakileri tartışma konusu 
yapmamak” gibi bir yaklaşıma soğuklar. Peygamber ve Allah metihleri yoluyla İslâm 
adına yapılan eğrilikleri, “sapıkların istisnai eylemleri” olarak tanımlamayı yeterli 
sayıyorlar.  
 

http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=531
http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kaynakcalar
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Bu konuda gelinen noktada, birkaç revizyon geçiren bir makale elde buluyor 
(http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/islamin_temel_ilkeleri_Rev6.4.pdf ). 
 
Konu inanç olduğu için derhal sorgulanamaz alan olarak ilân ediliyor. Halbuki inanç 
alanının nerelerinin sorgulamaya kapalı, nerelerinin açık olduğunu serinkanlılıkla 
değerlendirmeksizin bu ilân ediliş, herkesin kendi kafasında kurguladığı “kişiye özel 
İslâm” sonucunu otomatik olarak ortaya çıkaracaktır. 
 
Buna göre, bu konuda ortak olmak isteyeceklerden ilk beklenen, tüm bildiklerinin 
kuşkulu olduğunu, 14 asrın tüm gerçekleri deforme etmiş olabileceğini kabul etmeleridir. 
 
Yapılması ilk gerekenin, bu konuda öneri sahibi olabileceklerin -yurt dışında yaşayanlar 
da dahil- yaratıcı önerilerini almaktır. Kullanmakta olduğumuz e-beyin fırtınası yöntemi 
bu yolda kullanılabilir. 
 
Bundan sonra yapılması gerekenlerden bir diğeri, bu konuda kamuoyunda kredibilitesi 
bulunan akademik kişilerin önderliğinde geniş bir uluslararası çalıştay düzenlenerek, 
konunun uluslararası boyuta taşınmasıdır. Ancak böylece içeride de ciddiye alınması 
sağlanabilir. 
 
Eğer, “dinlerin (özellikle de İslâm’ın) maksimleri” yaklaşımı yerel ve küresel olarak 
satılabilirse hem Türkiye, hem dünyadaki İslâmofobik yaklaşıma bir çare olabilir, hem de 
Türkiye’deki dini bağnazlığın yol açtığı sorunlara karşı dindar-seküler kesimlerin eline 
işlevsel bir araç verilmiş olur. 
 
Proje Ana Hatları  
 
Konuya sağlam bir yaklaşım yapabilmek için “din istismarı” deyimi ile ne kast edildiğini 
iyi tanımlamak ve sonra da bunun nasıl önleneceğine bakmak gerekiyor.  
 
İstismar, örtülü bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik bir girişimdir. Bunun için amaçla 
yakından ilgisi yokmuş gibi duran birkaç araç kullanılır. Bu araçlar, çözülmemiş sorunlar 
ile o sorunların tarafları olan kişiler, kitleler olabilir. İstismar, işleyen bir süreçtir. Bu 
sürecin araç olarak kullanılabilmesi için konu olan sorunun çözülmemesine, mümkünse 
daha da derinleştirilmesine, yandaş ve karşı taraflar arasında gerilim 
yaratılmasına/yumuşatılmamasına dikkat edilir. Sorunun sulandırılması, amaca hizmette 
sürekliliği açısından hayati derecede önem taşır. 
 
Din istismarı, “güven sağlamak” için en kullanışlı araç. Karşınızdaki(ler)in güvenini 
sağlayabildiğinizde, yaptıramayacağınız şey hemen hemen yok gibi. Örneğin: 
 

• Size güven duyup kavga eder, dövüşür, ölür, öldürürler. 

• Size güven duyup para verebilirler. 

• Sözünüze güven duyup size veya gösterdiğiniz kişiye oy verebilirler. 

• Size güven duyup bedenlerini/ruhlarını teslim edebilirler. 
 
İnsanlar size güven duyabilmek için net bir kanıt isterler. İnsanlara inanç öğretisince 
yasaklanmış  işler  yaptırılmak  isteniyorsa  ve  göstereceğiniz  kanıt  inanç  ile  ilgili  ise 
-insanların bilgisizliklerinden de yararlanarak- inancın öze dair net ilkeleri esnetilip 
anlaşılması güç/belirsiz hale getirilerek güven yaratılabilmektedir.  

http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/islamin_temel_ilkeleri_Rev6.4.pdf
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İlkeleri net/belirli hale getirilmiş bir inanç öğretisinde yapay güven yaratmak imkânsızdır. 
 
Dinler (bu arada İslâmiyet) ortaya çıkışından bu yana bu tür esnetmeler yoluyla, 
özünden/temel ilkelerinden uzak emirlerle birleştirilmiş; isteyenin her istediğine gerekçe 
gösterebileceği kanıtlar üretilmiştir. Bu denli yaygın emirler tahmin edilebileceği gibi 
yalanlar ile de donatılmaya uygundur. “Üretilmiş” hadisler buna küçük bir örnektir. 
 
Aklı başında dindar kesim, dinin kurucu ilkelerini karartan bu safsatalarla kirletilmesini 
önleyememiş; ortaya İslâmiyet adını taşıyan, ama onun temelleriyle ilgisi olmayan sahte 
-ve binlerce- din(!) pratiği çıkmıştır. (Grafik-1) Temeldeki az sayıda “öz”ün, aralarına 
katıştırmalar yapıldığında nasıl her şeye uygun bir “kargaşa ormanı”na dönüşebildiğini 
gösteriyor.  
 
 

 
Grafik-1: Sorun Kimyası uyarınca birleşmeler yoluyla oluşan çoğalma. 
 
 
Dinin istismarı, dinin şöyle anlaşılması veya böyle uygulanması; şuna veya buna itibar 
edilmesi bağlamında farklı yaklaşımların doğrularını aramakla ilgilenmez. Onun aradığı, 
“saklı amacın” gerçekleştirilmekte oluşuyla ilgilenemeyecek derecede tarafların meşgul 
edilmeleri; sahiplendikleri “kendi doğruları”na sımsıkı sarılmalarıyla, farklılıkları giderek 
derinleşirken doğacak olan kargaşa ve karmaşa ortamında enerjilerini tüketmeleridir. 
 
Dolayısıyla ilgilenmekte olduğumuz Din İstismarı Sorunu, İslâm Dini’nin kaynak kitabı 
Kur’an hükümlerinin yorumlanma farklılıklarını, Elçi Sözü olarak nakledilenlerin doğruluk 
derecelerini tartışmak değildir.  
 
Temel amacımız, sorunun toplumumuzda açtığı yaraların derinleşmesini önlemeye; 
istismarı kolaylaştıran ortamın “tozunu, dumanını” dağıtmaya; asıl sorunu görünür hale 
getirmeye; dolayısıyla da istismara fırsat vermemeye katkıda bulunmaktır. 
 
Şu andaki sorunlar yumağının içinden, din adına gerekçelendirilenleri çıkardığımızda 
geriye sorunsuz bir dünya kalmayacaktır; ama en azından sorun stoğumuzda önemli bir 
azalma olacağı kesindir. 
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Uzlaşma Çemberleri İçin İletişim Etiği Kuralları 
 
Birbirlerinden farklı kültür, ideoloji, inanç, paradigma vb.’ne sahip kişilerin, 
aralarında ortak bir dil  http://tinaztitiz.com/3770/yenidillere-ihtiyacimiz-var-hemen/) 
oluşturmak ve bu yolla hem kendilerini daha iyi anlatmak, hem de diğerlerini daha iyi 
anlayabilmek amaçlarıyla uymayı taahhüt edebilecekleri kurallar şunlar olabilir (mi?) 

 
- Her yargı’nın en az bir ön koşulu olduğunun farkında olarak, 

 
- Hiç kimsenin, kendi doğru – iyi –güzel’leri yerine, bir başkasınınkileri 

benimsemek istemeyeceğinin bilincinde olarak, 
 

- Ortak akılların bireysel akıllardan daha güçlü olduğunu bilerek, 
 

- Düşüncelerin zayıf nedensellik (rasyonellik) halkalarının ortak akılla 
güçlendirilmeye çalışılmasının, uzlaşı süreçlerinin temelini oluşturduğunu bilerek, 

 
- İnançların özlerinin nedensellik yoluyla tartışılamayacağını; özlerinin 

güçlenmesine yardımcı olabilecek şekilde daima sorgulanmasının (tahkik-i iman:  
Bkz. http://www.diyanet.gov.tr/dijitalyayin/ilmihal_cilt_1.pdf, Sah 71, 72) sağlam 
inançlara varmanın yolu olduğunu bilerek, 

 
her türlü düşünceyi tartışmayı ve bu yolla uzlaşılar oluşturmayı benimsiyorum. 

 
Uzlaşma Çemberleri İçin İletişim Etiği kurallarına katkılarınızı bekliyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tinaztitiz.com/3770/yenidillere-ihtiyacimiz-var-hemen/
http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/degerler2.jpeg
http://www.diyanet.gov.tr/dijitalyayin/ilmihal_cilt_1.pdf
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KAMPANYALAR 
 
 
Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın eğitimini olumsuz etkileyen unsurları bertaraf 
etmek için kampanyalarımız devam ediyor.  
 
 
 

Örnek Tavır Ağları: Belgesel Yapımcıları İçin Etik Güvence 
 
Belgesel yapımcılarının,  hazırladıkları belgeselin sorumluluğunu taşıdıklarının 
bilincinde hareket etmeleri gerektiğini anlatan ve vazgeçilmez kuralları içeren bu etik 
güvence Şükran Demiralp tarafından hazırlandı. 
 
Sayın Şükran Demiralp’e gönüllü katkıları için teşekkür ediyoruz. 
 
Belgesel Yapımcıları İçin Etik Güvence dokümanına http://tinyurl.com/ptq65ej  linkinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

Rüşvet İçin Etik Güvence 
 
Rüşvetin ortadan kalkmasının, rüşvet almayan ve vermeyen bireylerin ortak bir etik 
güvence çevresinde dayanışma sergilemesiyle mümkün olabileceğini düşüncesi ile 
hazırlandı. 
 
Rüşvet için Etik Güvence dokümanına http://tinyurl.com/p6xu44n linkinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

Seçilmişler İçin Etik Güvence Kampanyası 
 
Milletvekili yemini, halkın oylarıyla seçilecek olanların uymayı taahhüt ettikleri kapsayıcı 
ve de çok değerli bir etik güvence’dir. 
 
Bununla beraber, bu etik güvence’yi gündelik siyaset yaşamının uygulamalarına 
tercüme edebilecek daha somut, daha denetlenebilir güvencelerle desteklemek de en 
az birincisi kadar değerli ve gereklidir. 

 
Bu nedenle, siyasetin ahlakî tabanını inşa etmeye istekli olanları, bu etik güvence’yi 
yaşama geçirmeye çağırdığımız imza kampanyamızdır. 
 
 
 
 
 
 

http://tinyurl.com/ptq65ej
http://tinyurl.com/p6xu44n
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TOPLANTILAR 
 
 
 

Sorunlarımızı anlıyor muyuz? 
 
Kartal Belediyesi, Beyaz Nokta®Gelişim Vakfı ile Tikler ve Turet Sendromu Gönüllüleri 
işbirliği ile Kartal Ekolojik Pazar içerisinde bulunan etkinlik çadırında “Sorunlarımızı 
anlıyor muyuz?” konulu konferans düzenlendi.  
 
Konferansa BNGV Gönüllüsü Sayın Şükran Demiralp “Turet Sendromunun 
Anlaşılabilmesi, İnsanların Doğru Tespitlerde Bulunabilmesi”nin önemine değindiği 
sunum, Sayın Tınaz Titiz “Sorun Çözme Becerileri Ve Kılçık Diyagramı” ile konuşmacı 
olarak katıldı. 
 
Yaklaşık yüz kişinin izlediği “Sorunlarımızı anlıyor muyuz?” konulu konferans Kartal 
Belediye Başkan Yardımcısı M. Fehmi Okay’ın konuşmacılara teşekkürü ile son buldu. 
 
 
 

Trabzon Konferans 
 
“Türkiye’nin Yeni Üretim İhtiyacı, Sorgulama ve İnovasyon (Yenileşim) Konferansı” 11 
Mayıs’ta Trabzon Hamamizede İhsan Bey Kültür Merkezi’nde Sayın Tınaz Titiz 
tarafından verildi.  
 
Konferans, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 
organizasyonunu yaptığı “İlimizde Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı” kapsamında resmi 
ve özel kurum/kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katılımı ile 
gerçekleştirildi. 
 
 
 

Melahat Yılmayan’ı Anma Programı 
 
 
 
 
Ölümünün 9. Yılında Melahat Yılmayan anısına 
düzenlenen "Harmonia Şiir ve Müzik Dinletisi"  programı 
Nazım Hikmet, Mevlâna, Bülent Ecevit ve Rilek şiirleriyle 
22 Aralık Perşembe günü saat 19:30'da gerçekleştirildi. 
 
Öğrenme Evi bağışçısı Sayın Melahat Yılmayan’ı saygı 
ve rahmetle anıyoruz. 
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İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ 
 
Bildiğiniz üzere Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı İktisadi İşletmesi, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'ndan "Yayıncı Sertifikası" alarak yayıncılık faaliyetlerini başladı. 
 
Yayıncı belgemizin alınması ile birlikte Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Necati Saygılı’nın 
kaleme aldığı “Yüzüncü Yılında 1915 Olayları’nı Anlamaya Doğru-Bildiklerimiz ve 
bilmediklerimiz Üzerine Söyleşi” kitabı basılarak satışa başlanmıştır. 
 

Kitabın basım masrafları ile yayın ve telif hakları Dr. Necati Saygılı tarafından Beyaz 
Nokta® Gelişim Vakfı’na bağışlanmıştır. Bağışı için Sayın Dr. Necati Saygılı’ya çok 
teşekkür ediyoruz. 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıllık rutinde yaptığı kütüphanelere toplu kitap alımı için 
başvuruda bulunulmuş, ancak olumlu cevap alınamamıştır. 
 
Yüzüncü Yılında 1915 Olayları’nı Anlamaya Doğru  
-Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz Üzerine Söyleşi- 
Tanıtım Metni 
 
Bilindiği üzere zaman, olaylar/hareketler sayesinde algılanabilen bir kavramdır. Olayların 
birbirini takip eden bir sıra içerisinde, sürüp gidişini ifade etmek veya olaylar dizisinin 
oluşturduğu zaman dilimini tanımlamak için süreç sözcüğü kullanıyoruz. Olaylar belli bir olguyu 
doğurduktan sonra yeni bir oluşuma evrildiklerinde ise süreçlerden bahsedilir. Her sürecin 
zaman şeridinde bir başlangıcı vardır ve milat sözcüğüyle ifade edilir. 
 

Olaylar kendiliğinden meydana gelmezler; öncekinin sonucu, sonrakinin sebebini oluşturarak 
“…-sebep-sonuç-sebep-…” silsilesini kesintisiz izleyerek gelişirler. Dolayısıyla bir konuda 
olayların doğurduğu bir sonucu veya o süreci değerlendireceksek; onun miladını da göz önünde 
bulundurmak zorunda olduğumuzu, aklın gereği olarak kabul etmek durumundayız. 
 

Yazar, 1915 olaylarını ve taraflar arasındaki ihtilafı, yukarıda ifade ettiği değerlendirmeler 
açısından ele almış. Bunun, Olayların öncesi ve sonrasıyla anlaşılmasını kolaylaştıracağını 
düşünmüş. Olaylara geniş tarihi süreçler ve uluslararası ilişkilerin zorladığı koşullar 
penceresinden olabildiğince tarafsız bir gözle bakmaya çalışan yazar kitabında, doğrulara ve 
yanlışlara dair kaynaklara göndermeler yaparak, derleyip yorumladığı bilgileri birer iddia 
olmaktan öteye taşımaya özen göstermiş. 
 

Kitap, kökleri 1915’ten çok öncelere uzanan Ermeni Meselesi’nin kaynağına derinlikli 
bilgilendirmelerle ışık tutmak ve okunması kolay söyleşi formuyla, okurun konu hakkında kendi 
kanaatini özgürce oluşturmasına yardımcı olmak iddiasını taşıyor. 

 
Yüzüncü Yılında 1915 Olayları’nı Anlamaya Doğru 
-Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz Üzerine Söyleşi- 

Satış Durumu (1000 Adet Bandrollü + 50 Adet Bandrolsüz= 1050 Adet) 
 

Satılan Kitap Sayısı 235 

Dağıtılan Kitap Sayısı 
Bandrollü 438 

Bandrolsüz 49 

Kitabevleri Stok  108 

BNGV Stok 
Bandrollü 219 

Bandrolsüz 1 
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BASINDA BEYAZ NOKTA® 
 

1915’i Anlamak 
 

 
 
Sayın Necati Saygılı’nın "Yüzüncü Yılında 1915 Olaylarını Anlamaya Doğru" kitabına 
konu edindiği olaylar hakkında farklı konuklarla değerlendirmelerde bulunulan program 
videoları yayınlanma tarihlerine göre paylaşılmıştır. 
 
Program videolarına http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=662 linkinden 
ulaşabilirsiniz. 
 
 

Ermeni Soykırımı 
 

 
 

Ferit Atay'ın sunuculuğu üstlendiği 21 Haziran Salı günü, saat:22:00'de yayınlanan 
Sorguluyorum programının konusu "Ermeni Soykırımı" iddialarıydı. 
 
Programa konuk olarak Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, TASAM Bşk. Yrd.  Murat Bilhan ve 
Dr. Necati Saygılı katıldı. 

http://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=662
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Michigan Üniversitesi 
 
 

ABD Michigan Üniversitesi’nde Metabolizma Endokrin, Diyabet bölümünde görev yapan 
Türk Bilim Kadını Dr. A. Elif Oral tarafından yürütülen araştırma kapsamında diyabet ve 
diğer metabolik bozuklukların nadir çeşitleri (rare disease) üzerinde çalışılmaktadır. 
 
BNGV Kurucu Üyelerinden Sayın Dr. Ersin Arıoğlu, Dr. Elif Oral’ın projesini 
desteklemek ve bu desteği BNGV misyonu ile sıkı ilişkisi nedeniyle vakfa şartlı bağış 
yaparak sağlamak şeklinde bir düşünce geliştirmiş ve bu düşünce Yönetim Kurulu’nca 
memnuniyetle karşılanmıştır.  
 
Söz konusu destek,  
 
Vakıf Senedi, Madde 4, “h” bendi: “Yurt dışında bulunan nitelikli Türk insan gücünün 
bilgi, deneyim ve ekonomik güçlerinin Türkiye veya yurt dışında Vakıf amaçları 
doğrultusunda etkili kılınmasına çalışılır.” 
 
uygunluğu ile kabul edilmiş; yurtdışında araştırma yapmakta olan bir bilim insanının 
desteklenmesine aracı olunmuştur.  
 
Sayın Dr. Ersin Arıoğlu, Dr. A. Elif Oral’a proje desteği olarak öngördüğü 250.000 
USD’nin % 10 tutarı olan 25.000 USD’yi de ilave olarak BNGV’na bağışlamıştır. 
 
Sayın Dr. Ersin Arıoğlu’na (Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş.) bağışı için teşekkür 
ediyoruz. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 

 

 

Üye Bağışları 
 

Faruk Ekinci   

Tınaz Titiz   

Ahmet Kopuz   

Dr. Gülseren Kaya   

Hande Ramazanoğulları   

Dr. Necati Saygılı   

Üye Bağışları 2016 Toplamı :31.820,00TL 

 

Proje/Telif Bağışları 
 

Tınaz Titiz - ALEGAR Projesi Telif Hakları Bağışı 

Dr. Necati Saygılı - 1915 Olaylarını Anlamaya Doğru Kitap Telif Hakları Bağışı 
 

Kitap Satışları 
 

Yaşar Tuncer   

Tınaz Titiz   

Doğan Çakır   

Orhan Tan   

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Avrasya İnceleme Merkezi 

Faruk Ekinci   

Mehmet Saygılı   

Ahmet Kopuz   

Dr. Necati Saygılı   

Hüsamettin Kavi   

Ali Oğuztürk   

Arasta Bilgi Teknolojileri   

Hızal Aküren   

Uğur Yüce   

Teoman Yağlı   

M. Şerif Kaynar   

Analiz Basım Yayın   

Mustafa Ataç-Marm Assistance   

Kitabevi-Mehmet Varış   

Pegem Akademi   

Kitap Satışları 2016 Toplamı : 4.993,00TL 
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Gönüllü Bağışları 
 
Bizden desteğini esirgemeyen tüm gönüllü bağışçılarımıza teşekkür ederiz. 
 

Dr. Ersin Arıoğlu - Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. - Michigan Üniversitesi Bağışı 

Haluk Baturçam  Derya Özşahin 

Adem Merter Yumuk  Ömer Kalaycıoğlu 

Deniz Dinler  Özden Duyar 

Fatma Güngör  Firdevs Bayender 

Coşkun Gerçek  Dilara Nur Savaş 

A. Şükran Demiralp  Necip Öztaş 

Sibel Aldinç Kaymaz  Didem Bakır 

Tucer Baki  Ahmet Anıl İnce 

Burcu Kara Güngör  Levent Seymen 

Serkan Fındıklı  Cemil Tekinöz 

Mehmet Bahadır Nizamoğlu  Emin Doğanay 

Özcan Söylemezoğlu   Remziye Betül Gökmen 

Ebru Deniz Hopikoğlu  Zeki Kubilay Akyol 

Fürüzan Öztanık Temi  Nesrin Serdar 

Sibel Poçan  Tuğçe İnal 

Şükran Öztanık  Gülseren Arlı 

Oğuz Demiralp   Özden Duyar 

Özgür Şentürk  Mutlu Karadayı 

Yunus Uçkan  Hasan Burnaz 

Salif Geylani  Gül Güldamar Altıkulaç 

Ayça Katipoğlu Köse  Kazım Doğam Dirik 

Nihan Kaçmaz  Ahcan Doğuş Bülbül 

Tarık Yüksel  Hüseyin Payir 

Bircanlar Elektronik Soğutma Sistemleri  Serdar Yaşırtu 

Gönüllü Bağışları 2016 Toplamı : 19.451,16TL  

* Michigan Üniversitesi Bağışı : 87.917,50TL  

* 25.000 USD x 3,5167 TL -30.12.2016 Merkez Bankası Efektif Alış Kuru-  
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Mehmet Sami Özeren  
Özeren Mali Müşavirlik 

 
http://www.msonet.org/ 

 
Muhasebe hizmetiyle sağladıkları katkı için Mehmet Sami Özeren’e ve Özeren Mali 
Müşavirlik çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 
 

 

 

 

Altan Palabıyıkoğlu 
Transnet Kurye-Kargo Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. 

 
http://www.transnetkurye.com/tr/ 

 
Tüm gönderilerimizi ücretsiz taşıyan Altan Palabıyıkoğlu’na ve Transnet firma 
çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 
 

 

   
 
Tülin Özder 
Yıldız Apartman Yönetimi 
 
 

 
Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yıldız Apartmanı Yöneticisi Tülin 
Özder’e ve tüm Yıldız Apartmanı sakinlerine teşekkür ediyoruz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msonet.org/
http://www.transnetkurye.com/tr/
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Mütevelli Heyet Üyeleri 
 

M. Tınaz Titiz  Ergun Şenlik 

Yüksel Domaniç  Zehra Doğan 

Vural Yılmaz  Av. Hüseyin Cimşit 

İbrahim Kocabaş  Ahmet Kopuz 

Faruk Ekinci  Hande Ramazanoğulları 

Uğur Yüce  Oktay Yılmaz 

Ali H. Üstay  Murat Kolbaşı 

Rasim Selçuk  Elif Tonguç Akdağ 

Dr. Oktay Duran  Erbil Serter 

Nursu Mehmet Okurer  Fulya Sarı 

Faruk Eczacıbaşı  İpek (Korman) Tezcan 

Canan Pak  Reşat Özkızılcık: İzmir BNGD 

H. Kamil Tanrıverdi  Turgay Öğüt 

Ali Yalman  Gurbet Altay 

İmran Işıldar  Erol Aydın 

Prof. Birsen Karpak  Atay Ceyişakar 

Dr. Cemil Çakmaklı  Şerif Kaynar 

Ali Oğuztürk  Celil Layıktez 

Dr. Gülseren Kaya  Vedat Özçelik 

Azmi Macun  Av. Murteza Özhan 

Hızal Aküren  Buket Emin Pilavcı: Kal-Der 

Dr. Ersin Arıoğlu  Dr. Necati Saygılı: İstanbul ÇÇBNGD 

Rıza Kutlu Işık  Teoman Yağlı 

Hüsamettin Kavi   

 

Onursal Üyeler 
 

İnan Kıraç  Hamdi Doğan 

 

Kaybettiklerimiz 
 
Mütevelli Heyet Üyelerimiz İshak Alaton’a rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz. 


