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BEYAZ NOKTA®  GELİŞİM VAKFI
WEB SİTESİ

GÖNÜLLÜLÜK ÇAĞRISI

1995 yılından bu yana hizmet veren Beyaz Nokta® web sitesinin, 
yenilenmesi çalışmaları geçtiğimiz Eylül ayında başlatıldı. 
Kimliğimize ve faaliyetlerimize ilişkin ayrıntıları bulabileceğiniz 
sitemizde yeni proje, etkinlik ve haberleri de ilgi ile izleyeceğinizi 
umuyoruz. 

Beyaz Nokta® web sitesindeki yenilenmenin tamamlandığı gibi 
bir yaklaşım içinde değiliz. Sitemizin sürekli olarak gelişmesi, 
büyümesi, içerik, teknik ve izlenme bakımlarından güçlenmesi 
önemli hedeflerimizdendir.

Bu bağlamda, Beyaz Nokta® web sitesinin kimi bölümlerini farklı 
alanlarda uzmanlıkları, bilgileri ya da ilgileri olan kişilerin 
gönüllü sorumluluklarına bırakma dileğindeyiz. Sitenin daha 
yararlı olabilmesi için önereceğiniz yeni bölümler de bize ışık 
tutacaktır. 

Beyaz Nokta® web sitesinin, desteğiniz ve katkılarınızla güç 
kazanacağına inanıyoruz.

Lütfen, ekli listede mevcut başlıklardan gönüllü sorumluluğunu 
üstlenmek isteyeceğiniz bölümleri/sayfaları işaretleyerek bize 
bildiriniz. Gelen cevaplar değerlendirilecek ve gönüllü olanlara 
ayrıntılarla ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Böylece 
sorumluluğunu üstlendiğiniz web sayfası bölümünü yönetmeye 
başlayabileceksiniz.

Teşekkürlerimiz ve saygılarımızla,

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
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BNGV WEB SİTESİ

GÖNÜLLÜ KATKISI BEKLEYEN 
SAYFALAR / BÖLÜMLER

          Gönüllü 
Sorumlu 

İşaretlediğim Aşağıdaki Konularda                           Olmak İstiyorum
__________________________________________________________

• E-KİTAPLIK ...................................................... ... •
(BN yayınları; kitaplar, raporlar, düşünce 
notları, çalışma klavuzları vb arasından yapılacak
seçkilere yer verilecektir.)

• E-BİBLİYOGRAFYA ................................... ........ •
(BN misyon ve ilkelerine uygun yayınların 
künyelerinin derlenmesi, bibliyografya oluşturulması)

• TEKNOLOJİDE YENİLİKLER .......................  ... •
(BN web sitesi ziyaretçilerini ilgilendirecek yeni
teknolojiler ve teknolojide yenilikler derlenecek 
ve sunulacaktır.)

• SORUN ÇÖZME ARAÇLARI .................  ..... •
BN’nın misyonu olan “sorun çözme kabiliyetinin geliştirilmesi” 
amacına hizmet edebilecek çeşitli tekniklerin gerekirse 
kısa örneklerle tanıtılmasıdır.
Yaşamı kolaylaştırmada sorun çözme konusundaki yayınlardan yapılacak 
seçkiler / alıntıların derlenmesi, BNGV web sitesine kazandırılması 
hedeflenmektedir.
Sorun çözme araçlarına örnek olarak toplantılar, arama konferansları, 
toplam kalite, dilin etkin kullanımı, ardışık soru sorma yöntemleri, 
beyin fırtınaları, duyarlık eğitimleri vb. yöntemlerin kavratılması, 
kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlanması vb. sayılabilir.

KAVRAM MUTFAĞI ...............................  .......... •
(Günlük yaşamda belki de çok sık kullanılmayan;
BN felsefesinin ve misyonunun tanıtımına da katkı 
sağlayabilecek özel terminolojinin 
(sözcüklerin / kavramların / tanımların) tanıtıldığı, 
açıklandığı, örneklendiği bölüm.)

• ANKET İÇERİK TASARIMI .......................  ....... •
(BNGV web sitesi, periyodik anketleri için konu 
belirleme, içerik tasarımı, değerlendirme / yorumlama)

• FORUM YÖNETİMİ .................. ...............  ......... •
(BNGV web sitesi ziyaretçilerinin, belirlenen 
konular üzerinde serbestçe tartışabileceği 
bölüm. Ve bu tartışmaların yorumlanarak 
sitede yayınlanması.)

• ÖZLÜ SÖZLER .............................. ...................... •
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(BN ilkeleri doğrultusunda, akılcılık, erdem, 
sorun çözme vb konuları simgeleyen özlü 
sözlerin derlenmesi;

Ziyaretçilerin de katılımını sağlayacak yöntemler
geliştirilmesi (yarışma düzenleme, ödüllendirme vb), 
uygulanması.)

• PROJE ÜRETİM MERKEZİ ............................  ... •
(Site ziyaretçilerinin yeni fikirler 
geliştirmelerini, yeni projeler üretmelerini ve 
bunları BN ile paylaşmalarını öngören bölüm. 

Proje dokümanı oluşturma bilgileri de 
bu bölümde verilecektir.)

• ZİYARET DEFTERİ ....................................  ....... •
(Ziyaretçilerin site hakkındaki görüşlerinin, öneri 
ve eleştirilerinin derlendiği, değerlendirildiği
ve yayınlandığı bölüm.) 

• YENİ YAYINLAR,

MEDYADAN SEÇKİLER .................................... •
(Site hedef kitlesini ilgilendireceği düşünülen
Yeni yayınların tanıtılması; medya takip edilerek
ilgili alıntıların siteye kazandırılması.)

• NEDEN, NASIL? ................................................... •
(BN ile ilgili, merakı tetikleyeceği 
düşünülen neden ve nasılların irdelendiği 
bölüm. 

Örneğin; akılcılık nedir, öncüleri kimlerdir; 
sorun çözmenin temel yöntemleri nelerdir;
beyin fırtınası nedir, nasıl yapılır; ozon tabakası 
nasıl delindi; yağmur ormanları neden yok olmaya 
başladı; kurşun kalemin ömrü tükendi mi;
internet yayıncılığı nasıl başladı...vb.) 

VE,

• İNGİLİZCE BÖLÜM İÇİN ÇEVİRİLER             •
(BNGV web sitesinin İngilizce sayfaları için
seçilen site bölümlerinin çevirilerinin yapılması)

• GRAFİK TASARIMI ........................................   .. •
(Sitenin görselliğinin artırılması; daha çekici, 
daha izlenir olabilmesi için, profesyonel grafikerlerin
gönüllü katkıları ile Site Tasarımcısı’na destek vermesi.)



4

• GÖRSEL MALZEME SAĞLAMA, 

ÖNERME ............................................................... •
(Site içinde yer verilmesinin uygun olacağı 
düşünülen her türlü görsel malzemenin derlenmesi 
ve uygunluk gerekçesi ile birlikte bir havuzda toplanarak
kullanıma hazır halde biriktirilmesi)

İŞARETLEDİĞİM KONULARDA GÖNÜLLÜ SORUMLU OLARAK 
GÖREV ÜSTLENMEK İSTİYORUM. 

BNGV WEB SİTESİNE EKLENMESİNDE YARAR GÖRDÜĞÜM SAYFALAR 
/KONULAR:

1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
4. .............................................................................................

ADI SOYADI : .............................................................
MESLEĞİ : .............................................................
İLGİ ALANLARI : ..............................................................

..............................................................

TELEFON NO : .............................................................
E-POSTA : ............................@ ............................

TARİH : ..............................................................
İMZA : ..............................................................
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