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Bizden Haberler/Duyurular

Basında Beyaz Nokta.. 

 ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği)nin Çekirdek isimli dergisinin 007 
    İlkbahar 2010 sayısında Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Tınaz 
    Titiz’in "Zıtların ayrılmazlığı yeni paradigmadır“ başlıklı yazısı yer alıyor.“ Zıtların 
    bütünlüğü, Newton fiziği ile bu günlere gelmiş olan bilimin de yeni paradigmasıdır. Artık, 
    “iki zıt aynı anda var olamaz” ilkesi yerini,“birbirinin zıtları, bütünü oluşturacak şekilde bir 
    arada ve birbirini yok etmeye çalışmadan bulunmadıkça bütünden söz edilemez” kuralına 
    bırakmaktadır.”
    Yazının tamamını http://tinyurl.com/yfeo97y  linkinde sayfa 24’den itibaren okuyabilirsiz. 

 KalDer, Türkiye Kalite Derneğinin Kalite dergisinin Mart sayısında ise 
    BNGV Yönetim Kurulu Başkanı “Sistem yaklaşımı ve politika” başlıklı makalesi ile konuk 
    oluyor. Yazıyı 
    http://tinyurl.com/y9tnvrv
    linkinden okuyabilirsiniz. 

Beyaz Nokta portalı yeni yüzüyle yayında…
Revizyonu tamamlanan Beyaz Nokta portalı on-line oldu. Daha kullanışlı bir portala ulaşabilme 
hedefiyle görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanızı dileriz..

Etkinliklerimiz

Seminerler, Toplantılar 

 Avrasyabir Vakfı’ndaki söyleşinin değerlendirme notları

     "Anlaşmazlık çözümü, uzlaşma ve konuşma becerileri” semineri 13 Martta 
    gerçekleştirildi.

23 Şubat’ta Avrasyabir Vakfında gerçekleştirilen “Sorun Çözme ve Sorun Çözme Kabiliyetimizin 
Sorgulanması” konulu toplantıda şu tesbitlere yer verildi.
    ”Toplumların Sorun Çözme Kabiliyeti, canlı varlıkların Bağışıklık Sistemi’yle
     eşdeğerdedir.
    Bireyler ve Toplumlar, Sorun Çözme Araçları (SÇA) dağarcığını, “Tanrı’nın/Allah’ın” 
    insanlara doğuştan verdiği yetenekleri sayesinde,öğrenerek ve geliştirerek 
    zenginleştirmekte ve varlıklarını sürdürebilmektedirler; 
    SÇK Yetmezliğinin 3 önemli nedeni:
        •Kısır Sorun Çözme Kültürü;
        •Sömürüye açık alanlar;
        •Birey yerine “kulluk”; yani tâbi olunacak baş/kişi arama yatkınlığıdır.
    Bu faktörler, hem neden; hem de sonuç olarak karşımıza çıkabilmektedirler.
Toplantıya ait değerlendirme yazısını İstanbul Çağdaş Çözüm Beyaz Nokta® Gelişim Derneği 
Üyesi Dr. Necati Saygılı’nın kaleminden http://tinyurl.com/yztwxn4
linkinde okuyabilirsiniz. 

    İTÜ Sosyal tesislerinde yapılan seminer, katılımcı paylaşımları ve grup çalışmalarıyla 
renklendi. 
    Semineri vermek için ABD’den gelen Esen Akter’i teşekkürlerimizle ABD’ye uğurladık.
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Etkinliklerimiz (devam)
İstanbul Öğrenme Evi programında Beyin Fırtınası… 

16 Mart’ta İstanbul Moda Deniz Kulübü’ndeki 
toplantıda “Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) 
geniş halk kitlelerine nasıl anlatılır?”
sorusuna Beyin Fırtınası (BF) yöntemiyle 
cevap arandı. 37 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda 30 dakikada 103 fikir 
üretildi.. Üretilen fikirler arasında “Sorun star 
yarışması yapılsın”, “Recep İvedik bu konu ile 
ilgili çalışma yapsın” gibi ilginç fikirlerden SÇK 
Enstitüsü kurulması gibi uzun vadeli ve ciddi 
fikirler de yer almıştır. BF notlarına ulaşmak 
için http://tinyurl.com/ya34ewn tıklayınız. 

22 Nisan’da İzmir’de seminer… 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları ve İzmir Beyaz Nokta® Gelişim Derneği 
işbirliğiyle “Kişisel Gelişim ve Sorun Çözme Kabiliyeti Geliştirme” konulu bir seminer 
düzenliyoruz. 

24 Nisan’da Bursa’da seminer 

Beyaz Nokta® Bursa Gönüllü Grubu, Nilüfer Belediyesi ve Şaypa Marketler Zinciri 
organizasyonu ile üniversite mezunu gençler için “istihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı”
semineri düzenleniyor. 

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

  
  © Telif hakkı Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı 2009.Tüm hakları saklıdır. 
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            Ýstanbul Öðrenme Evi programýnda Beyin Fýrtýnasý… 

                				
                     16 Mart’ta Ýstanbul Moda Deniz Kulübü’ndeki toplantýda “Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇK) geniþ halk kitlelerine    nasýl anlatýlýr?” 
                     sorusuna Beyin Fýrtýnasý (BF) yöntemiyle cevap arandý. 37 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda 
                      30 dakikada 103 fikir üretildi.. Üretilen fikirler arasýnda “Sorun star yarýþmasý yapýlsýn”, “Recep Ývedik bu konu ile ilgili çalýþma yapsýn” gibi ilginç fikirlerden SÇK Enstitüsü kurulmasý 
                     gibi uzun vadeli ve ciddi fikirler de yer almýþtýr. BF notlarýna ulaþmak için
                     http://tinyurl.com/ya34ewn
                     týklayýnýz.
                    




            

		
            22 Nisan’da Ýzmir’de seminer… 

                		
                     Ýzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý ve Ýzmir Beyaz Nokta® Geliþim Derneði iþbirliðiyle 
                      “Kiþisel Geliþim ve Sorun Çözme Kabiliyeti Geliþtirme” konulu bir seminer düzenliyoruz.
                    




            

		
            24 Nisan’da Bursa’da seminer 

                		
                    Beyaz Nokta®  Bursa Gönüllü Grubu, Nilüfer Belediyesi ve Þaypa Marketler 
                    Zinciri organizasyonu ile üniversite mezunu gençler için                       
                    “istihdam amaçlý Hýzlý Dönüþüm Kampý” 
                    semineri düzenleniyor. 
                    




            





		
            		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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