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ALEGAR Projesinin Nişantaşı Üniversitesi sahipliğinde yürütülmesi

Ne yapılmak isteniyor?
ALEGAR (Alternatif Etki Güzergahları Arama) adlı algoritmaya dayalı sistem, hemen her tür uluslararası
rekabet alanında kullanılabilecek bir “çözüm aracı”dır. Bu aracın, Nişantaşı Üniversitesi’nin bir girişimi
olarak, BNGV (Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı) teknik desteği altında kullanıma sokulması öneriliyor.
Söz konusu sorun çözme aracının kullanımı öngörülen alan, yüyıllarca kardeşçe yaşamış iki toplumu ayrıştıran
Soykırım İddiaları sorunudur. Sorunun süregiden ve giderek tırmanma eğiliminde olan “karşıtlık” yerine,
“anlamak” temelinde ele alınmasını zorlayacak bir yola sokulması her iki toplum için de yararlı ve de
kaçınılmaz olarak değerlendiriliyor.
Niçin yapılmak isteniyor?
Gelinen noktada iki ana seçenekle karşı karşıyayız: (1) Kullanageldiğimiz çözüm araçlarını kullanmaya devam
etmek, (2) Bu alandaki paradigmamızı terkedip yeni yollar aramaya razı olmak.
Albert Einstein’in, sorunları çözme ile ilgili söylemlerini konu alan bir yazı (ve çevirisi) Beyaz
Nokta® web sitesinde okunabilir. Şu sözü muhteşemdir: The Problem Is To Know What the Problem Is. The
definition of the problem will be the focal point of all your problem-solving efforts..
Bu müthiş öğüt, seçeneklerden ikincisini işaret ediyor.
Sorun nedir?
Yapılan çalışmalar, soykırım iddiaları olarak ortaya konulan sorunun aslında, İstismara Açık Alanlarımızı,
kendi çıkarları açısından bir koz olarak kullanmak isteyen ticari, siyasi, ideolojik vd rakiplerimizin birer
rekabet üstünlüğü sağlama girişimleri olduğunu gösteriyor. Bu tür girişimleri ya da sahiplerini suçlamak
meseleyi çözmüyor, sadece Türkiye’ye zaman ve enerji kaybettiriyor.
Gerek mevcut, gerekse harekete geçebilecek yeni rakiplere karşı ihtiyacımız, doğrudan ve dolaylı kozlarımızı
ve de rakiplerimizin kozlarını dinamik olarak bilebilir durumda olmamızı sağlayabilecek bir “veri tabanı” ile,
“bu veri tabanı içinde ihtiyaçlara uygun kozlarımızı ortaya çıkaracak bir arama algoritması”dır. Söz konusu
yöntem hakkında kısa bilgiler ve bir ppt sunuma erişilebilir1.
Algoritmanın kullandığı ve şu an için sadece hipotetik verilerin bulunduğu kozlar veri-tabanı, bu konularda bir
uzman kişi2 tarafından öncelikle Soykırım İddiaları Sorunu için; gerekli koz bilgileriyle yüklenecektir. Uzun
yıllardır tek taraflı bir suçlama rotasında yürüyen sorunun böylece bir “karşılıklı anlama” rotasına zorlanacağı
değerlendirilmektedir.
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http://www.tinaztitiz.com web sitesinde tanıtılan yöntemin tüm hakları, Nişantaşı Üniversitesi ile öngörülen bu işbirliği altında Beyaz
Nokta® Gelişim Vakfı’na bağışlanmıştır.
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Taraflara ne yarar sağlayacağı öngörülüyor?
•

Nişantaşı Üniversitesi açısından:
- Tüm üniversiteler içinde, uluslararası boyuttaki bir sorun konusunda inovatif bir projenin her
boyutuyla içinde bulunan tek üniversite olmanın prestijine sahip olmak,
- Türkiye’nin ticari rekabet gücüyle ilgili alanlarında da (örn. ihracat) projenin kullanılabilirliği
nedeniyle, üniversite-sanayi işbirliği açısından etkili bir enstrümana sahip olarak, vakıf
üniversiteleri arasında fark yaratmak.

•

BNGV açısından:
- BNGV’nin, projenin yeni modüllerle desteklenmesi bağlamında güvenilir bir akademik partnerin
desteği,
- Sahip olduğu know-how’ı uygulama alanına aktarma imkanı.

İhtiyaç nedir?
Anılan uzman’ın, 1 yıl olarak tahmin edilen Kozlar Veri Tabanı için veri hazırlama çalışmaları boyunca
ücretlendirilmesi için TL90,000 ve bir yardımcı elemanın aynı süre boyunca ücretlendirilmesi için de
TL36,000 olmak üzere toplam TL126,000 gerekiyor. Bunun Küçük bir bölümünün BNGV’nin sınırlı (bağış)
kaynaklarından karşılanmasıyla TL100,000 dış destek ihtiyacı bulunuyor.

