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Sayın Mütevellilerimiz, 
 
Vakfımızın misyonunu gerçekleştirme amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük ve bir 
yılı daha geride bıraktık. 
 
2007 yılı Öğrenme Evi® projemiz kapsamında odaklandığımız eğitim ve  etkinlikleri 
planlama  ve ilk uygulama yılımız oldu. Sonuçları ve aldığımız geribildirimler 
itibariyle değerlendirdiğimizde eğitime önemli katkılar yaptığımızı ve daha da 
yapabileceğimizi gördük. 
 
2007 yılında amaca yönelik faaliyetlerimizin yanısıra kaynak yaratma, yönetim gibi 
faaliyetlerimiz sonucunda yaklaşık 70.000YTL civarında gelir sağladık. Toplam 
60.000 YTL civarındaki faaliyet giderlerimizin ardından 9.000 YTL gelir fazlası ile 
bu çalışma dönemini tamamladık. 
 
Çalışmalarımızı desteklemenizin bizlere daima güç verdiğini belirtir, değerli 
katkılarınızın sürmesi dileğiyle saygılarımızı sunarız. 
 

 

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJELERİMİZ 
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ÖĞRENME EVLERİ 

“Öğrenme Evi” markasının vakıf adına tescili  için Türk Patent Enstitüsüne 
başvuruldu ve tescil işlemleri tamamlanarak vakfın markaları arasına katıldı. 

 

Öğrenme Evleri projemiz  Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) tarafından 
"Gençlerin Gelişimine hizmet eden en iyi örnek proje" olarak ödüllendirildi. UNDP 4 
Ekimde Ankara'da Sheraton Otelde düzenlenen bir törenle Vakıf Başkanı Tınaz 
Titiz'e ödül plaketi takdim edildi.  

 
İstanbul’da Öğrenme Evi açmak amacıyla Mayıs 2007de BN üye ve gönüllülerine 
bağış yapmaları için kampanya başlatıldı. 
 

 

21 Şubatta Ankara’da Mümin Erkunt Öğrenme Evi’nin tanıtımı yapıldı ve 
katkılarına teşekkür ifadesi olarak Mümin Erkunt’a plaket verildi. 

 

EZBERSİZ EĞİTİM (EE) PROJESİ 
EE projemiz,  toplumsal değişimin sağlanması için eğitimin ezber olgusundan 
arındırılarak düşünen, sorgulayan, çözüm üreten, yaratıcı bireyler yetiştirmek 
amacıyla  hazırlandı.  MEBziyaret edilerek okullarda uygulanması için işbirliği 
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önerildi. Önerimizin kabul görmesi üzerine MEB ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla 
EE modüllerinden uygulaması nisbeten daha kolay olabilecek modüllerin 
belirlenmesi ve pilot uygulama yapılması için çalışmalara başlandı.   

 

ETKİNLİKLERİMİZ 
 

YILIN EN BEYAZI ÖDÜLLERİ (B-BEYAZ) 
Yerel, kurumsal ya da toplumsal bir sorunun çözümünü sağlayarak, ya da bu tür 
çözümler için çalışan organizasyonları destekleyerek  toplumsal gelişime katkıda 
bulunan kişi ve kuruluşları teşvik ve onore etmek amacıyla düzenlenen bir 
etkinliktir. B-BEYAZ  ödülleri için adaylar beyaznokta web sitesinden B-Beyaz 
Anketini  doldurarak on-line göndermektedirler. Sonuçlar ertesi yılın Ocak ayında 
düzenlenen törenle ilan edilmektedir. 2006  yılının  ödül töreni Ocak ayında 
yapılmış,  2007 yılında ise  yeterli sayıda aday gösterilmediğinden ödül 
verilmemiştir. 

 

2007nin en beyazı ödülü 21 Şubatta Ankara’da düzenlenen bir törenle Melahat 
Yılmayan’a verildi. 

 

 “Beyaz Nokta® Hareketi’nin gündemdeki ülke sorunlarının çözümüne katkısı 
bağlamındaki olası rolleri “ konulu  BN Soruları Toplantısı 11 Nisanda İstanbul’da 
yapıldı.  
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Ankara’da “Eğitim Sorunları” konulu BN Soruları toplantısı 28 Martta yapıldı.   

 
Trafikte SÖZ Kampanyasının tanıtımı yapıldı. 

 

 
“Bilgileşim Agorası”  markasının vakıf adına tescili  için Türk Patent Enstitüsüne 
başvuruldu, işlemler devam etmektedir. 
 
17 Kasımda İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği işbirliği ile  Melahat Yılmayan 
Öğrenme Evi’nde Ezbersiz Eğitim Bilgileşim Agorası düzenlendi. Öğretmen, veli, 
öğrenci, yönetici ve Beyaz Nokta üyeleriyle birlikte toplam 35 kişilik bir grubun 



 6 

katıldığı agorada deneyim ve bilgiler bir “pazar yeri” (agora) tasarımı içinde soru 
ve cevaplarla değiş-tokuş yapılarak paylaşıldı. 
 
 
 

 
 

EE Bilgileşim Agorası 

 
Çorum BNGD kuruldu. Vakıf başkanı’nın da katılımıyla 2 Ağustosta derneğin açılış 
töreni yapıldı.  Ertesi gün, 3 Ağustosta  ‘Meslek Seçiminde Doğru Sorular’ 
Agorasına konuşmacı ve moderatör olarak katıldı.. 
 
Ulus Özel Musevi Lisesi, Irmak Okulları, Kocaeli Üniversitesi, Elysium Site yönetimi 
ile İndeks Danışmanlık şirketine Vakıf başkanı tarafından konferanslar verildi.  
 
Şişli Belediyesine ve Hisar Eğitim Vakfı Okullarına seminerler verildi. 
 
İzmir BNG Derneği işbirliği ile 2007 milletvekili genel seçimlerinde Milletvekili Etik 
Güvence Kampanyası düzenlendi. 
 
İstihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı (i-HDK) semineri 23-24  Haziran 2007de  
İzmir’de yapıldı. İzmir ve civarındaki üniversitelerin seçtikleri 16 bölüm birincisine 
burslu katılım imkanı sağlandı. 
 
Vakfa gönüllü destek vermek isteyenler BN etkinliklerine ve eğitimlerine davet 
edildi. 
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24-25 Kasım tarihlerinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü- ATAUM'daki Bilgi 
fuarına  Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı bir stand ile katılarak vakıf faaliyetleri tanıtıldı.. 
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Hiperaktifler ve yakınlarının katılımıyla 2 Aralık Pazar günü Ankara’daki Mümin 
Erkunt Öğrenme Evinde Hiperaktivite Bilgileşim Agorası gerçekleştirildi. Psikiyatrist 
Dr. Özlem Sürücü’nün  konu uzmanı olarak davet edildiği Agora’ya öğretmenler, veliler ve  hiperaktivite 
sorunu olanlar katıldı. 
 

 

 

İstanbul’da EXPO Channell işbirliği ile MEGAFON canlı toplantı merkezinde 
“istihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı”  semineri yapılması amacıyla bir protokol 
imzalandı. İlk seminerin 12-19 Ocakta yapılmasına karar verilerek, duyuru ve 
tanıtımlara başlandı. 
 
BEYAZ BÜLTEN 
Vakfın ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla bülten hazırlandı ve vakıf üyeleri ile 
gönüllülere e-bülten olarak gönderilmeye başlandı. 2008 yılında geniş bir kitleye 
ulaştırılması amacıyla mektup bülten olarak da gönderilmesi planlandı.  
 

 

BN GELİŞİM KONGRELERİ 
“BN Gelişim Kongreleri” düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. 2008 yılındaki ilk 
kongrenin ana teması “Liderlik, Öğrenmektir” olarak belirlendi. 

 
 

WEB SİTELERİMİZ 
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Web sitesimizin arayüzü yenilendi, güncellendi. Gerçekleştirilen etkinliklerin 
yanısıra “öğrenmeyi öğrenme, “Sorun Çözme ve Araçları”, ile bu konuda 
hazırlanan projeler dahil zengin bir bilgi kaynağına www.beyaznokta.org.tr ile 
bağlantılı proje web sitelerimizden ulaşılabilmektedir. Geniş kapsamlı bir çalışma 
gerektiren web sitesi  bölümlerinin gönüllüler eliyle yönetilmesi ve güncellenmesi 
kararlaştırılarak çağrı yapıldı. Başvuranlara sorumlu oldukları bölümlerle ilgili 
yetkilendirme yapıldı. 
Vaıf web sitesinin dışında Öğrenme Evi® web sitesinin tasarımı yapıldı.. Bilgi 
yüklemesine başlandı. Gelişim Kongresi alan adı alınarak tasarım çalışmaları 
başlatıldı. 

 

MALİ YAPIMIZ 
2007 yılı toplam gelirimiz 70.000 YTL oldu,  malvarlığımız 60.000  YTL’ya  ulaştı. 
Gelirlerin dağılımı şöyledir: 
 
Üye bağışları toplam : 20.858 YTL 
• Dr. Gülseren Kaya 
• Ethem Sancak 
• Atay Ceyişakar 
• Ali Yalman 
• Hüsamettin Kavi 
• M.Tınaz Titiz 
• Hüseyin Cimşit 
• Erbil Serter 
• Murat Kolbaşı 
• Faruk Ekinci 
• Hande Bitlis 
• Kamil Tanrıverdi 
 
Diğer bağışlar : 5.165 YTL 
• Ertürk Değer 
• Kenan Yiğit 
• Cihangir Oral 
• H.Avni Serter 
 
Tınaz Titizin verdiği seminerler karşılığında vakfa yapılan bağışlar: 21.000 YTL 
• İndeks Danışmanlık,  
• Hisar Eğitim Vakfı Okulları,  
• Özel Ulus Musevi Lisesi,  
• Kocaeli Üniversitesi,  
• Şişli Belediyesi,  
• Elysium Site Yönetimi 
• Hisar Eğitim Vakfı Okulları 
 
İstihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı’na yapılan bağışlar:  4.930 YTL 
Öğrenme Evi kampanyası (40YTL x 100kişi) : 15.730 YTL 
Microsoft’tan ofis programları lisans bağışı sağlandı. 


