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Bizden Haberler/Duyurular

Seminerler, Toplantılar 

Öğretmenler günü kutlama programında konferans
Etiler Rotary Kulübü tarafından İstanbul Beykoz’daki Sabancı Öğretmen Evi’nde; Aroma Meyve 
Suları ve Gıda San. A.Ş sponsorluğunda düzenlenen Öğretmenler Günü kutlamasında vakıf 
başkanımız bir konferans verdi. Rotary Kulübü üyelerinin yanı sıra İstanbul protokolunun da 
davetli olduğu “Kapıdaki büyük değişim:Öğrenme Devrimi ve yeni roller” başlıklı 
konferans ilgiyle izlendi. 

İzmir’de “Sosyal İcatlar Enstitüsü” oluşturuluyor!
Çocukların yaratıcı sorun çözme becerilerini artırmak amacıyla İzmir’de “Sosyal İcatlar 
Enstitüsü - SİE” oluşturulması için girişim başlattık. İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği 
Yönetim Kurulu 23 Kasım’da, İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç’ı ziyaret ederek SİE danışma 
kuruluna onur başkanı olmak üzere davet etti. Kendileri, Vakıf başkanı ile birlikte olmak üzere 
kabul ettiler. Ardından Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’ı makamında ziyaret ederek 
SİE ve Hızlı Dönüşüm Kampı programları hakkında bilgi verildi. Bu programla işsiz gençler başta 
olmak üzere, belediye personeline ve halk kesimlerine yönelik seminerler düzenlenebileceği, bir 
yandan da moderatörler yetiştirileceği belirtildi. Dr. Hakan Tartan da, Melahat Yılmayan 
Öğrenme Evi’ne Ocak ayından itibaren, işbirliği ile düzenlenecek aktivitelerin gerektirdiği 
sekreterya ve yönetim işlerini yürütmek üzere belediye kadrosundan personel görevlendireceğini 
ve Sosyal İcatlar Enstitüsü konusunda da işbirliği yapılacağını belirtti. 

Müzikal bir yolculuk eşliğinde Beyaz Nokta tanıtımı
Tunçel Gülsoy bir Beyaz Nokta Gönüllüsü… www.cazkolik.com web adresinde programlar 
yapıyor. Bir programını da Yönetim Kurulu Başkanımız ile müzikal bir yolculuk eşliğinde, vakfın 
misyonu ve çalışmalarına dair söyleşiyle gerçekleştirdi.. Programın bant kaydını 
http://www.cazkolik.com/radyo.php den dinleyebilirsiniz.. 

BİLİŞİM dergisinde Beyaz Nokta röportajı
Türkiye Bilişim Derneği’nin aylık yayını olan BİLİŞİM dergisinin Kasım’2009 özel sayısında Vakıf 
başkanımızın "sorun çözmeye odaklanmalıyız " konulu bir röportajına yer verildi. E-devlet 
uygulamalarının bilgi toplumuyla bir ilgisi olmadığını, bilişim de dahil olmak üzere tüm ilgi 
alanlarının ‘’sorun çözmeye’’ odaklı tanımlanması gerektiğine dikkat çeken yazıyı 
http://www.bilisimdergisi.org/s4/index.asp linkinden okuyabilirsiniz. 

Web sitemize yüklenenler

 Neden acaba 
 Atatürk ve Çocuk Sevgisi 
 Fare ve Hafıza 
 Japon Balıkçıları ve Felsefe 

Bu dosyaları “sizin için seçtiklerimiz” bölümünden okuyabilir, izleyebilirsiniz. 
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Etkinliklerimiz

Çamlıdere Öğrenme Merkezi… 

14 Kasım 2009 Cumartesi günü Ankara - Çamlıdere’de İstihdam Amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı (İ-
HDK) tanıtım semineri yapıldı. Çamlıdere Kaymakamı Hüseyin Parlak’ın desteği ve katkılarıyla 
oluşturulan Öğrenme Merkezi seminere ev sahipliği yaptı. 30 kişilik katılımcı grubunun büyük 
kısmını üniversiteye hazırlanan öğrenciler oluşturdu. Seminerde Yaşam Alanı, Doğru Soru 
Tekniği ve İstihdamın Önemli Gereksinimi üzerinde duruldu. Sorun Çözme Becerisinin önemi 
vurgulandı. Örnek olarak beyin fırtınası yöntemi uygulandı. Gelecek aylarda birlikte 
kararlaştırılacak konularda Beyaz Nokta Öğrenme Evi ürünlerinin uygulanması, Çamlıdere 
Öğrenme Merkezi’ne Beyaz Nokta Gelişim Vakfı desteğinin sürdürülmesi istek ve temennileri ile 
program sona erdi. Ayrıntılı bilgilere http://www.ogrenmemerkezi.org/seminer.html den 
ulaşabilirsiniz. 

BEYAZ NOKTA® Nedir?
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumların –kısaca toplumun- Sorun 
Çözme Kabiliyeti’nin artırılmasını misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir. Örgütlenmemiz, BN 
Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç gözetimini sağlayan BNGV’den oluşmaktadır.

Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir 
toplum. 
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak. 
Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya saygı’dır. 
SORUN ÇÖZME KABiLiYETi (SÇK) NEDİR?
SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme 
becerisine sahip olmak demektir. Toplumumuz ise, tüm maddi ve manevi enerjisini, sorunların 
işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir alışkanlığa sahiptir. Bu 
alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır. 

BNGV®, bu farkındalığın bir işareti olarak ortaya çıkmış bir sivil girişimdir. Bireylerin, 
kurumların ve dolayısıyla toplumun SÇK’nı artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine 
yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmektedir. 

Nasıl Katılabilirim?
Üye olarak, gönüllü olarak!
Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. Lütfen bilgi@beyaznokta.org.tr
ye yazınız.
Yayınlarımızı alarak!
Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi almak için 
http://tinyurl.com/7vwdxl adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya 
yardımcı olabileceğiniz diğer seçenekler için http://tinyurl.com/a9cpcs adresindeki destek 
formunu doldurarak (0312) 442 0776ya fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine 
gönderebilirsiniz. 
Reklam vererek! 
BN web sitesi ve Beyaz bültene reklam vermek için lütfen bize ulaşın. 
Bağışçımız olarak! 
Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz  http://www.beyaznokta.org.tr/hakkimizda/bagislar/

İletişim Bilgilerimiz
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Sedat Simavi Sokak No: 29/Z-1, 06550 Çankaya – ANKARA
Tel : (0312) 442 0760       Faks : (0312) 442 0776       GSM: (0530) 314 0904
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr         http://www.beyaznokta.org.tr
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                Öðretmen Evi’nde; Aroma Meyve Sularý ve Gýda San. A.Þ sponsorluðunda 
                düzenlenen Öðretmenler Günü kutlamasýnda vakýf baþkanýmýz bir konferans verdi. 
                Rotary Kulübü üyelerinin yaný sýra  Ýstanbul protokolunun da davetli olduðu 
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                “Sosyal Ýcatlar Enstitüsü - SÝE” oluþturulmasý için giriþim baþlattýk.  
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                Ýzmir Valisi Mustafa Cahit Kýraç’ý ziyaret ederek SÝE danýþma 
                kuruluna onur baþkaný olmak üzere davet etti. Kendileri, Vakýf baþkaný 
                ile birlikte olmak üzere kabul ettiler. Ardýndan Konak Belediye Baþkaný 
                Dr. Hakan Tartan’ý makamýnda ziyaret ederek SÝE ve  Hýzlý Dönüþüm Kampý 
                programlarý hakkýnda bilgi verildi. Bu programla iþsiz gençler baþta olmak 
                üzere, belediye personeline ve halk kesimlerine yönelik seminerler düzenlenebileceði, 
                bir yandan da 
                moderatörler yetiþtirileceði belirtildi. 
                Dr. Hakan Tartan da, Melahat Yýlmayan Öðrenme Evi’ne Ocak ayýndan itibaren, iþbirliði 
                ile düzenlenecek aktivitelerin gerektirdiði sekreterya ve yönetim iþlerini yürütmek 
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                konusunda da iþbirliði yapýlacaðýný belirtti.
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                www.cazkolik.com  web adresinde 
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                gerçekleþtirdi.. 
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Çamlýdere Öðrenme Merkezi… 

                

						




                    
                    

                    14 Kasým 2009 Cumartesi günü Ankara - Çamlýdere’de Ýstihdam Amaçlý Hýzlý Dönüþüm Kampý 
                    (Ý-HDK) tanýtým semineri yapýldý. Çamlýdere Kaymakamý Hüseyin Parlak’ýn desteði ve 
                    katkýlarýyla oluþturulan Öðrenme Merkezi seminere ev sahipliði yaptý. 30 kiþilik katýlýmcý 
                    grubunun büyük kýsmýný üniversiteye hazýrlanan öðrenciler oluþturdu. Seminerde Yaþam Alaný, 
                    Doðru Soru Tekniði ve Ýstihdamýn Önemli Gereksinimi üzerinde duruldu. Sorun Çözme Becerisinin 
                    önemi vurgulandý. Örnek olarak beyin fýrtýnasý yöntemi uygulandý. Gelecek aylarda birlikte 
                    kararlaþtýrýlacak konularda  Beyaz Nokta Öðrenme Evi ürünlerinin uygulanmasý, Çamlýdere 
                    Öðrenme Merkezi’ne Beyaz Nokta Geliþim Vakfý desteðinin sürdürülmesi istek ve temennileri 
                    ile program sona erdi. Ayrýntýlý bilgilere
                                     
                    http://www.ogrenmemerkezi.org/seminer.html den ulaþabilirsiniz.
  
            





		
            		BEYAZ NOKTA® Nedir?

		
                    BEYAZ NOKTA® GELÝÞÝM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumlarýn –kýsaca toplumun- Sorun Çözme Kabiliyeti’nin artýrýlmasýný
                    misyon edinmiþ bir sivil örgütlenmedir. Örgütlenmemiz, BN Dernekleri ile bunlar arasýndaki amaç gözetimini saðlayan BNGV’den
                    oluþmaktadýr.


                    Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” geliþmiþ, sorunlarýnýn çözümü için kurtarýcý beklemeyen bir toplum.
                    
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artýrabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak.
                    
Deðerleri: Erdem, akýlcýlýk, bireycilik, sürekli deðiþim ve doðaya saygý’dýr.
                    

                    
                    SORUN ÇÖZME KABiLiYETi (SÇK) NEDÝR?

                    SÇK, sorunlarýn köklerini doðru teþhis etmek ve kaynaklarýný bu kök sorunlara tahsis edebilme becerisine sahip olmak demektir.
                    Toplumumuz ise, tüm maddi ve manevi enerjisini, sorunlarýn iþaretleri (semptomlarý) ile boðuþmaya harcamak gibi olumsuz bir
                    alýþkanlýða sahiptir. Bu alýþkanlýðýn deðiþtirilmesi, varlýðýmýzý sürdürebilme ile neredeyse eþ anlamlýdýr.
                    

BNGV®, bu farkýndalýðýn bir iþareti olarak ortaya çýkmýþ bir sivil giriþimdir. Bireylerin, kurumlarýn ve dolayýsýyla toplumun SÇK’ný
                    artýrarak toplumu daha kaliteli bir yaþam seviyesine yükseltmek amacýyla çalýþmalar yapmakta, projeler geliþtirmektedir.
            
            




            

		
            		Nasýl Katýlabilirim?

		
                 Üye olarak, gönüllü olarak!

                    Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katýlabilirsiniz. 
                    Lütfen 
                    bilgi@beyaznokta.org.tr ye yazýnýz.

                    Yayýnlarýmýzý alarak!

                    Vakfýmýz tarafýndan basýmý saðlanan yayýnlardan edinmek ve bilgi 
                    almak için 
                    http://tinyurl.com/7vwdxl adresini ziyaret
                    ederek sipariþ verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya yardýmcý 
                    olabileceðiniz diðer seçenekler için 
                    http://tinyurl.com/a9cpcs
                    adresindeki destek formunu doldurarak (0312) 442 0776ya 
                    fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine
                    gönderebilirsiniz. 
                    
Reklam vererek! 

                    BN web sitesi ve Beyaz bültene reklam vermek için lütfen bize ulaþýn.   

                    Baðýþçýmýz olarak!  

                    Baðýþlarýnýz için banka hesap bilgilerimiz 
                    http://www.beyaznokta.org.tr/hakkimizda/bagislar/

            




            

		
            		Ýletiþim Bilgilerimiz

		
                    BEYAZ NOKTA® GELÝÞÝM VAKFI

                    Sedat Simavi Sokak No: 29/Z-1, 06550 Çankaya – ANKARA

                    Tel    : (0312) 442 0760         Faks : (0312) 442 0776        GSM: (0530) 314 0904

                    e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr         
                    http://www.beyaznokta.org.tr 
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