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Sayın Mütevellilerimiz,
2008 yılındaki faaliyetlerimizin lokomotif etkinlikleri Gelişim Kongresi ile
Öğrenme Evi® projemiz oldu. Vakfın misyonu bağlamındaki çalışmalara
destek sağlamak amacıyla yılın 2. yarısında iktisadi işletme faaliyete geçirildi.
İstanbul Öğrenme Evi’nin İstanbul’da kurulacak bir Beyaz Nokta Gelişim
Derneği ile birlikte faaliyete geçirilmesi konusunda girişimler sürdürüldü. Bu
girişimler 2009 yılının ilk aylarında derneğin kurulması hedefine odaklanarak
planlandı.
Gelişim Kongreleri dizisinin ilki Kasım 2008de İstanbul’da İTÜ Ayazağa
Kampüsündeki Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. “Liderlik
öğrenmektir” temasının işlendiği kongre oturumlarına 38 konuşmacı katıldı.
Küresel krizin etkilerinin ülkemizde hissedilmeye başlandığı yılın son
çeyreğinde gerçekleşen 2 gün süreli kongreye katılımcı sayısı 300’ler
civarında seyretti. Bu 2 gün boyunca 13 ayrı moderatör tarafından yönetilen
toplam 12 workshop ve seminerlere ilgi büyüktü. (Kongre programı ve kapanış
bildirgesi için bakınız ek1, ek2)
2008 yılı mali sonuçları itibariyle vakıf gelirleri 58.507YTL, giderleri 56.520YTL
olarak gerçekleşti. Çalışma dönemi 1.986 YTL gelir fazlası ile kapatıldı.
Kriz nedeniyle daralma yaşanan ekonominin olumsuz etkilerine karşı önlemler
alarak tamamladığımız 2008 yılı faaliyetlerimizi bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı
Yönetim Kurulu
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PROJELERİMİZ
ÖĞRENME EVLERİ
ÖğrEv’lerin performansını arttırabilme yolunda birçok fikir üretiyor bir kısmını
da deniyoruz. Şimdiye kadar şunları denedik:
 ÖğrEv’ler içinde aktiviteler düzenledik. (İzmir; Ankara ve Çorum’da,
agoralar, Beyaz Nokta Soruları ve çeşitli eğitimler gibi),
 İstanbul ve İzmir’de, İstihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampları (i-HDK)
düzenledik.
 İstanbul Perpa gibi iş sahiplerinin bulundukları yerlerde sorun çözme
oturumları düzenledik.. Bu gibi yerlerde açılması planlanan Sorun
Çözme Merkezi için moderatör yetiştirmek üzere seminer düzenledik.
 İstanbul’da, 2 somut konu (deprem ve ulusal bütünlük sorunları)
çevresinde uygulama ve AR-GE yapmaları için davet edilen 30 kişiye
öğrenme ürünleri konusunda bilgi verildi ve birer AR-GE Grubu
oluşturmaları önerildi.
 Sorunların yoğun olarak yaşandığı (Tuzla Tersaneleri gibi) yerlerde
sorun çözme oturumları düzenleyip, sonunda da buralarda birer Sorun
Çözme Merkezi oluşturulmasına ilişkin bir proje üretildi.
 İstanbul’da Öğrenme Evi açmak amacıyla Mayıs 2007de BN üye ve
gönüllülerine bağış yapmaları çağrısıyla başlatılan kampanyaya
devam edildi. 2007 yılından itibaren toplam 30 bağışçının katkılarıyla
2008 Aralık sonunda 42.650 YTL bağış toplandı.
 Bu raporda açıklanan Öğrenme Evi etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde
bir yandan bu bağışlar kullanılırken, bir yandan da yeni mecralara
ulaşılarak açılacak öğrenme evleri için kaynak geliştirilmesine çalışıldı.
MAHALLE DAYANIŞMASI (MahDay) PROJESİ
Bir kriz sırasında ve sonrasında, ihtiyaç duyulabilecek kimi “imkanlar”a sahip
olanlarla olmayanlar arasındaki yardımlaşma’yı sağlamak amacıyla
oluşturduğumuz bir projedir. MahDay projesinde işbirliği önerisi Ankara’da
Çankaya, İstanbul’da Büyükşehir, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar, GOP, İzmir’de
Büyükşehir, Konak Belediyelerine sunuldu. Şişli belediyesinin bir mahallesinde
pilot çalışma yapılması kabul gördü ve burada ekonomik krizin yarattığı işsizlik
sorununun kişiler arası dayanışma ile giderilmesine yönelik bir program 2009
yılı için planlandı. Proje kapsamında verilecek eğitimlerde moderatör
yetiştirilmesi ve bir öğrenme ürünü olan dayanışma araçlarının tanıtılarak
kullanılması kararlaştırıldı. Diğer belediyelerden henüz geri dönüş olmadı.
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ETKİNLİKLERİMİZ
İstihdam Amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı (i-HDK)
İstanbul’da EXPO Channell işbirliği ile MEGAFON canlı toplantı merkezinde
“istihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı” (i-HDK) seminerinin ilki
gerçekleştirildi. 12-19 Ocak tarihlerinde uygulanan öğrenme temelli seminere
başta lise ve üniversite mezunu gençler olmak üzere işsizlik sorunu yaşayan
toplam 32 kişi katıldı.

Workshop
MEB ve BNGV yetkililerinin katılımıyla 26 Mart 2008’de workshop yapıldı.
Workshop’ta Onur Sistemine göre Sınav (Gözetimsiz Sınav) ve “Zilsiz Okul”
yöntemlerinin okullarımızda uygulanması bağlamında en iyi 6 sorunun
bulunması çalışması yapıldı. Belirlenen bu sorulara oluşturulan yanıtlarla
rapor hazırlandı uygulama için bir yol haritası hazırlamak üzere ve MEB’e
takdim edildi.

İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği 13. İzmir Kitap Fuarı’na katıldı.
13′üncü İzmir Kitap Fuarı’na İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği olarak katılım
gösterdi. Ziyaretçilere Melahat Yılmayan Öğrenme Evi ve projelerimiz
hakkında bilgiler verildi.
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Beyaz Buluşma

İzmir Melahat Yılmayan Öğrenme Evinde 30-31 Mayıs tarihlerinde ”Beyaz
Buluşma” adı altında Tınaz Titiz moderatörlüğünde 2 gün süreyle Öğrenme
ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Bu tanıtım toplantılarına aralarında
akademisyenler, sanayiciler, yöneticiler, eğitmenlerin ve Melahat Yılmayan
Öğrenme Evi katılımcılarının olduğu yaklaşık 60 kişi katıldı.
Çocuk ve Eğitim Fuarı
29 Ağustos 2008 İzmir Çiğli Kipa Çocuk ve Eğitim fuarı’na ayın konuğu olarak
katılan Tınaz Titiz “Eğitimde Öğrenme” başlıklı bir konferans verdi.
Moderatör Eğitimi
Öğrenme Evlerinin programlarına göre seminer vermek üzere Ankara, İzmir
ve İstanbul’da görevlendirilecek moderatör adayları için 18 Ekim Cumartesi
günü Ankara Mümin Erkunt Öğrenme evinde moderatör eğitimi düzenledi.
Adana, İstanbul ve İzmir gibi farklı illerden eğitime katılan 24 moderatör adayı
ile gerçekleştirilen eğitim oldukça başarılıydı. Eğitimlerin 9 Ocak’ta Çamlıdere
Öğrenme Merkezi’nde, 24 Ocak da İzmir Melahat Yılmayan Öğrenme Evi’nde
düzenlenmesi kararlaştırıldı.
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Gelişim Kongresi 2008
“Liderlik Öğrenmektir” ana teması ile 21-22 Kasım tarihlerinde İTÜ Süleyman
Demirel Kültür Merkezinde 1. Gelişim Kongresi yapıldı.
Yaşamın farklı alanlarından liderlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlara
akademi, eğitim, sanayi, medya, sivil toplum kuruluşları, ve iş dünyasından
izleyicilerin katılımı ile başarılı bir kongre gerçekleştirildi.

Kongre süresince devam eden “Sorun Çözme Araçları”, “Öğrenmeyi
Öğrenme”, “Yaşam Alanı ve Öğrenme”, “Yeni Teknolojiler ve öğrenme konulu
çalıştaylara üniversite öğrencilerinin ve eğitmenlerin ilgisi büyük oldu.

Beyaz Bülten
Vakfın ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla hazırlanan bülten her ay vakıf üyeleri
ile gönüllülere e-bülten olarak gönderilmeye başlandı.

MALİ YAPIMIZ
2008 yılı mali bilgileri ekli tablolarda verilmiştir.
Vakfın, bu çalışma döneminde 58.507 YTL gelirine karşılık, 56.520 YTL’lık
gideri gerçekleştiğinden 1.986 YTL gelir fazlası ile 2008 yılı faaliyetlerini
sonuçlandırmıştır.
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