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FAALİYET RAPORU  
 
Değerli Üyelerimiz, 
Kuruluşların yaşamında önemli kilometre taşlarından biri de yaşıdır. 2004 yılında  
vakfımız 10. yılını dolduruyor. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan sivil toplum 
sektöründe bu süre önemli bir zaman dilimi. Bu nedenle geride bıraktığımız 10 yılda 
yapılan çalışmalardan hafızalarda iz bırakanların kısa bir özetiyle başlayan 
raporumuzu saygılarımızla takdim ediyoruz. 
 
Yönetim Kurulu 
 
 
 
KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE : 1994 – 2004 
 
M. Tınaz Titiz önderliğinde başlatılan Beyaz Nokta Vakfı’nı kurma girişimi  7 Ağustos 
1994’te  resmen tescil edildi. Resmi kuruluş sürecinde  İshak Alaton vakfın ilk başkanı 
oldu. Aynı yıl yapılan ilk Kurucular Kurulu toplantısında M. Tınaz Titiz  vakıf 
başkanlığına seçildi. 
 
1994’ten 2002 yılına kadar başkan olarak görev yapan M. Tınaz Titiz, vakfın saygın bir 
STK olarak tanınması, misyonunun çeşitli kesimlere tanıtılması bağlamında önemli 
katkılarda bulundu. M. Tınaz Titiz’in 2002 yılında kendi isteğiyle başkanlıktan ayrılması 
üzerine  Dr. Cemil Çakmaklı vakıf başkanı seçilerek göreve başladı. Bu dönemde  
mevcut projelerden üniversiteli gençler için Kişisel Gelişim Platformu (KiGeP) projesi 
öncelikli proje seçilerek yeniden tanımlandı. (KiGeP projesinde gerçekleştirilenler 2003 
yılı faaliyetleri bölümünde detaylı olarak verilmektedir..) 
 
YÖNETİM 
Mevcut Yönetim Kurulu 

• Dr. Cemil Çakmaklı  
• M. Tınaz Titiz  
• Hüseyin Cimşit 
• Yüksel Domaniç 
• Erol Aydın 

 
Denetim Kurulu 

• Mümin Erkunt 
• Zekai Fidan (İzmir BNGD Başkanı) 

 
 
 
Vakıf kadrosu 
Genel müdür  ve asistanı ile KiGeP projesi Yönetmeni ve 1 sekreterden oluşmaktadır.  
Vakıf başlangıçtan itibaren ortalama  4 kişi istihdam ederek faaliyetlerini yürütmüştür. 
 
 
PROJELER 
 
50 civarında  proje fikrinin yer aldığı bir  portföy oluştu. Bunlardan 12 adet projenin  
uygulama dokümanı hazırlandı. Bu projeler şunlar: 
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1. Ezbersiz Eğitim 
2. Ezbersiz Eğitim Akreditasyın Sistemi 
3. Bilim Çantası 
4. Trafikte Söz kampanyası 
5. Temiz Siyaset Yasası 
6.  Yurttaşlık Eğitimi 
7. Kişisel Gelişim Platformu 
8. Eğitime Destek için Yarışımlı Katkı 
9. Yüksek İş Ahlakı 
10. Can Yeleği 
11. Rüşvet Analizi 
12. Kriz Ortamında Ekonomik ve Sosyal Sorunlara Çözüm Önerileri 

 
BU GÜNE KADAR UYGULAMASI YAPILAN PROJELER 

 
Ezbersiz Eğitim Projesi  
Sorgulayarak öğrenme ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını esas alan bu proje 
kapsamında; 

• Pilot uygulamaları kısmen yapıldı. Bunun sonucunda uygulanabilir bir model 
dokümante edildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Anatalya, Bursa, Tarsus başta 
olmak üzere çeşitli illerde 38 okulda  ezbersiz eğitim kapsamındaki çeşitli 
konularda konferans ve seminer verildi.  

• Ezbersiz eğitimde uygulanabilecek  ders senaryoları konulu yarışma 
öğretmenler arasında düzenlendi ve başarılı bulunan 27 senaryoyu 
hazırlayan öğretmenler ödüllendirildi. 

• Ezbersiz Eğitim Akreditasyon Sistemi oluşturuldu. Farklı alanlardan eğitim 
uzmanlarının katkılarıyla  dokümante edilerek uygulamaya hazır hale getirildi. 

• Türkiyede ilk kez 1997 yılında bir Ezbersiz Eğitim sempozyumu düzenlendi. 
1500 kişinin katıldığı ve büyük ilgi gören sempozyum kamuoyunda ezbersizlik 
konusunda  farkındalık sağladı ve günümüze  kadar giderek artan biçimde  
eğitimde reform taleplerinin dile getirilmesine yol açtı. 

 
• Yurt dışından bir uzman davet edilerek tekrarsız öğrenme konferansı 

düzenlendi. 
• Ankarada MEB işbirliği ile 10 okulun 206 öğretmenle katıldığı Senaryo 

temelli Ezbersiz Eğitim semineri verildi. 
• MEB Şu’ralarında  eğitimle ilgili bildiri ve görüşlerimiz sunuldu. 
• Üniversiteler arası kurul ve MEB  talebi üzerine eğitim sistemine ilişkin görüş  

ve önerilerimiz sunuldu. 
 
Bilim Çantası Projesi  
Çocuk ve gençlerin yaratıcılıklarını tetiklemek, farklı bakış açıları geliştirmelerini 
sağlamak hedefiyle 750 civarında okul ve öğrencinin Bilim Çantası edinmesi 
sağlandı. Böylece  çocuk ve gençlerin bilimin gündelik yaşamımızla ilgisi ve önemi 
ilişkisini kurdurabilecek teleskop , mikroskop ve bilimsel yayınlarla tanışmaları 
sağlandı. 
 
Eğitime destek için yarışımlı katkı projesi  
MEB işbirliği ile İstanbulda 1600 okula duyuruldu ve müfredatı destekleyici ve  
eğitimin kalitesini yükseltecek projeler hazırlamaları bildirildi. 

• Güzel yazı  
• Hızlı okuma  
• Onur sistemine göre sınav  
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konularında okullardan gönderilen projeler jüri tarafından desteklenmeye değer 
bulunmadığı için uygulama yapılamadı. 
 
Yurttaşlık eğitimi projesi  
Okullarda insan hakları ve demokrasi eğitiminin geliştirilmesi amacıyla  

• 4 okulda MEB işbirliği ile yeni demokratik yapılanma örneklerinin pilot 
çalışmaları gerçekleştirildi.   

• Eğitsel kollar yönetmeliğinde bu tür yeni yapıların tanımlanması sağlandı.  
• 5 radyo programında insan hakları konularında konuşmacı davet edilerek 

program yapıldı. 
 
Trafikte SÖZ kampanyası  
BP sponsorluğunda ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile 750 BP akaryakıt 
istasyonunda 100.000 sticker ve taahhütname yoluyla tanıtıldı. 
 
Kişisel Gelişim Platformu Projesi 
Çeşitli hedef gruplar için Öğrenme Merkezi oluşturma fikri yapısı üzerine kurulan 
projenin  İstanbulda yapılan pilot uygulamalarında başarılı sonuçlar alınması üzerine  
 
 
yaygınlaştırılmasına karar verildi. Hedef gruplar arasında öncelik Üniversiteli gençlere 
verildi ve  program  buna göre revize edildi. KiGeP’in amacı, üniversiteli gençlerin 
hayata daha donanımlı atılmalarına imkan ve ortam sağlayarak iş bulma imkanlarını 
artırmak şeklinde somutlaştırıldı. Fizibilite raporu hazırlandı. MESİS sponsorluğu ve  
Naturland katkılarıyla Nisan 2003’te  Ankara’da ilk uygulama merkezi açıldı. KiGeP’le 
ilgili son çalışmalara bu rapora 2003 faaliyetleri bölümünde  detaylı olarak yer 
verilmektedir. 
 
TANITIM VE VERİLEN DESTEKLER 

• Tanıtım konferans ve seminerleri 
250 adet civarında her biri asgari 1 saatlik konferans ve tanıtım seminerleri 
verildi. 

• BN Ödülleri  
‘Nedenselliğe dayalı düşünme biçimi ve Erdem’ konularında topluma katkıda 
bulunan kişi ve kuruluşlara 6 ödül verildi.  

• BN Bülteni 
1995-1998 yıllarında ortalama olarak her ay 1000 kişiye ulaştırılan Beyaz 
Nokta Bülteni hazırlandı. Daha sonra internet kullanımının ülkemizde 
yaygınlaşmasıyla beyaz nokta  tartışma listesi oluşturuldu. 300 civarında 
üyesi olan bu grup aktif olarak devam etmektedir. 

• Kocaeli depreminde yapılan yardımlar 
Açık Radyo, İzmir ve İstanbul BN Dernekleri işbirliği ile depremzedelere yardım 
etmek isteyen kişi ve kuruluşların yardımlarının deprem bölgesine ulaştırılması 
sağlandı. 

• En etkin eğitsel kol yarışması  
3 yıl ard arda izmir BND işbirliği ile düzenlendi. Yarışmanın duyurusu her yıl 
ortalama 486 okula ulaştırıldı. Yarışma birincileri olan eğitsel kol projeleri 
kamuoyuna tanıtıldı. 

• Özel İzmir Lisesinde ‘Her gün kesintisiz 15 dakika Okuma Kampanyası’ 
düzenlendi. 

• Habitat Kongresine bir yuvarlak masa toplantısı ve stand ile katılındı. 
• Ulusal Eğitime Destek Kampanyası çalışmalarına katkı verildi. 
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• STK Sempozyum Düzenleme kuruluna 6 yıl süreyle katılındı. 

• BN Dernek ve Duyarlık Gruplarına destekler 
6 adet BN Derneği, 4 adet BN Duyarlık Grubu oluştu. Bunların 

kuruluşlarında ve faaliyette bulundukları süre zarfında çalışmalarına destek 
verildi. BN dernek ve duyarlık grupları arasında kaynaşma ve işbirliğini 
teşvik için  koordinasyon toplantıları düzenlendi. 

 
 
 
 
 
 
DİĞER ÇALIŞMALAR 
 
STK’larla işbirliği 
Çeşitli konularda ÇYDD, ÇEKÜL, TEMA, TEGV, TESEV, TOSYÖV, TÜSİAD, 
TÜGİAD, ARI Hareketi DHKD, AÇEV, KALDER, BİMEV, TDV, TSHD,TBD, TBV  ile iş 
birliğine gidildi. 

 
Arama Konferansları 

1. TESEV işbirliği ile “Diyalog 2000” Arama Konferansı  (2 defa) 
2. Beyaz Nokta  (5 defa) 
3. TÜBİSAD  
4. MPM 
5. Kıbrıs Elektrik Mühendisleri Odası 
6. Ege  Vakfı (2 defa) 
7. Mermer Sanayicileri Derneği 
8. TOSYÖV (2 defa) 
9. Müteşebbisler Kulübü 
10. TÜBİTAK-MAM-TÜSSİDE ve BİMEV işbirliği ile “Toplumumuzda Bilim  

Egemenliğinin Sağlanamayışının Nedenleri” Arama Konferansı 
    11.  ABD Elçiliği sponsorluğunda “Haklarımız” Arama Konferansı 

 
Üye Olunan Kuruluşlar 

• TÜSEV 
• TEDMER 
• Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu 
• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi 

 
BN Dernek ve Duyarlık Grupları  işbirliği ile gerçekleştirilenler 

• Çankaya BN Derneği işbirliği ile ‘Bir konuşmacı ile Pazar sohbetleri’,  
‘Haklarımız Arama Konferansı’, ‘Vatandaş-devlet ilişkisi neden sıcak değildir?’ 
raporu. 

• Ankara BN Duyarlık Grubu işbirliği ile ‘Toplumumuzun Sorun Çözme Kabiliyeti 
Neden Zayıftır?’ raporu. 

• İzmir BN Derneği işbirliği ile ‘En Etkin Eğitsel Kol Yarışmaları’, ‘2000’li yıllarda 
Çocuk Gözüyle Eğitim’ raporu. 

• İstanbul BN Derneği işbirliği ile ‘BN tanıtım konferansları’, ‘BN Üyeleri için 
Eğiticinin Eğitimi’ semineri, ‘Temiz Siyaset Yasası Önerisi’ raporu. 
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Yayınlar 
 70 adet yayın basımı ve/ya çoğaltımı sağlanarak dağıtımı yapıldı. Bunların  
12  adedi Düşünce notu, 10 adedi Çalışma kılavuzu, 34 adedi kitap, 7 adedi Derleme, 
7  adedi Analiz ve Politika dokümanı şeklinde gruplandı. Ayrıca eğitim, bilim ve sorun 
çözme konularında bir çok makale yazılarak etkin kesimlere ulaştırıldı. 
 
Web siteleri 
Beyaz Nokta,  kigep ve yurttaşnet web siteleri hazırlandı. Bunlardan Yurttaşlık 
Eğitimi projesinin finansmanı bittiği için aktif servisten çıkarıldı. Kigep ve BN web 
sitelerinin kapsamı genişletilerek servise devam ediyor. 

 
İktisadi işletme  
2000 yılında kuruldu. Bilim Çantası satışları ve firmalara özel ücretli seminerler 
düzenlenerek vakıf faaliyetlerine gelir yaratılmaya çalışıldı. 
 
BN Kütüphanesi  
Sorun çözme, eğitim ve bilim başta olmak üzere çeşitli yayınlardan bir kütüphane 
oluştu. 
 

 
2003 YILI  FAALİYETLERİ 

 
2003 yılı faaliyetlerimizin odak noktasını Üniversiteli Gençler için Kişisel Gelişim 
Platformu –KiGeP projesi oluşturdu.  Projenin uygulamaları geçtiğimiz yılda MESİS ile 
sponsorluk anlaşmasının imzalanmasını takiben Nisan ayında başlatıldı. 
 
ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM PLATFORMU (KİGEP)  
PROJESİ  
 
Amacı   
Üniversiteli gençlerin hayata daha donanımlı atılabilmeleri,  kendi ayakları üzerinde 
durabilmeleri  için istihdam imkanlarının artırılmasıdır. 
 
2003’te gerçekleştirilenler 
KİGEP programlarını uygulamak üzere Nisan ayında Naturland katkılarıyla Ankara’da 
bir ofis kiralandı. Ofisin mekan tasarımı,  düzenlemesi, donanım temini ve kurulumu 
tamamlanarak ilk program 17 Mayıs’ta başlatıldı .  19 Mayıs’ta lansmanı yapılarak 
kamuoyuna  tanıtıldı..  
 
 
A.        PROGRAM UYGULAMALARI 
 

1. Program süreci 
2003 yılında 5 program yapıldı ve Mayıs ayından itibaren ayrı gruplar 
halinde toplam  98 üniversiteli genç katıldı. Bu programlara yeni mentor  
ve moderatör adayları da davet edilerek moderatör ve mentor sayısının 
artırılmasına özen gösterildi. Ağustos ve Eylül aylarında gelecekteki 
uygulamaların iyileştirilmesi amacıyla programlar değerlendirildi ve 
sonraki programlar bu çerçevede uygulandı. 
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2. Üniversitelerle partnerlik anlaşmaları  
ODTÜ, BİLKENT, ATILIM  ve ANKARA Üniversiteleri ile partnerlik 
anlaşması imzalandı. GAZİ, ve ÇANKAYA Üniversiteleri ile ön 
görüşmeler yapıldı, imzaya sunuldu. 
 

3. Kamu ve Özel sektör kuruluşlarıyla destek anlaşmaları 
Geçtiğimiz yıl  partnerlik ve imkanlarından yararlandırma yoluyla KiGeP’e 
destek veren kuruluşlar şunlar: 
• Türkiye İş Kurumu 

• Human Resource Management (İnsan Kaynakları ve İşe  
Yerleştirme hizmetleri) Ltd. Şti.  

• RecruitmenTurkey web sitesi 

• EGEV Vakfı 

• KOSGEB  (imza aşamasında) 
Bazı özel eğitim kuruluşları, çeşitli sektörlerden şirketlerin KiGeP 
katılımcılarını kendi imkanlarından yararlandırmaları için girişimler 
sürdürülmektedir. 

 
4. Moederatörler 

KiGeP programının başlangıcında verilen 2 günlük farkındalık oturumları 
bir moderatör eşliğinde yürütülmektedir. Moderatörlerimiz M. Tınaz Titiz,  
Prof. Tamer Müftüoğlu, Erdal Tekin, Güler Yüksel gibi isimlerden 
oluşuyor. Bu isimlerin sayısının arttırılmasına çalışılıyor. 
 

 5. Mentorlar 
Gönüllü mentor sayısı Aralık 2003  itibariyle 15 oldu. Katılımcıların 
bireysel planlarında belirttikleri öğrenme ihtiyaçlarına paralel olarak 
mentor sayısı da artmaktadır.  

 
 
 
 
 
D.      TANITIM ÇALIŞMALARI 

Kasım ayında ODTÜ tarafından organize edilen Kariyer fuarına katılındı. 
Böylece KiGeP’in hem gençlere hem de sponsor olabilecek firmalara tanıtımı 
yapıldı. Daha sonra bu firmalar  ziyaret edilerek KiGeP’e destek başvurusu 
yapılması planlandı.  Ankaradaki düzenlenen diğer eğitim ve kariyer fuarlarına 
katılım yoluyla tanıtımlara devam ediliyor. 
 

C.        PERSONEL VE EĞİTSEL  İHTİYAÇLAR 

• Yönetici ve yardımcı elaman temininde ODTÜ, BİLKENT ve Ankara 
Üniversiteleri  ile RecruitmenTurkey web sitesi işbirliğiyle eleman 
duyurusu yapıldı. KiGeP Çankaya Ofisi Yönetmeni başvuran adaylar 
arasından seçilerek Ocak 2004’te göreve başlatıldı.  

• Yönetmen istihdam edilene kadarki sürede BNGV  desteği ve 
elemanlarıyla hizmet verildi.   

• Kütüphaneye bazı  öğrenme kaynaklarının temini sağlandı. 
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D. KAZANIMLAR ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
Projenin hem genel izin hemde  katılımcı kazanımlarının değerlendirilmesi 
amacıyla Ocak 2004’ten  itibaren ODTÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Hanife Akar 
ile çalışmalar başlatıldı.. 

 
E. GELİR VE GİDERLER 

Nisan 2003’te sağlanan  MESİS ana sponsorluğu ve Naturland katkılarıyla 
gerçekleştirilen KİGeP ‘in gelir ve giderlerinin özeti ekte takdim edilmiştir.  
 

 
 
 
 
 
 
Ekler:  
1. Konferanslar 
2. KiGeP projesi uygulamalarından örnekler 
 

 
 
 


