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Bizden Haberler/Duyurular
Seminerler, Toplantılar
İstanbul Öğrenme Evi Programı 22 Aralık’ta başladı..
22 Aralık’ta İstanbul Öğrenme Evi programının ilk etkinliği Moda Deniz Kulübü’nde
gerçekleştirildi. Beyaz Nokta üyeleri ve Gönüllülerinden 38 kişinin katıldığı programda; Power of
Vision( Vizyonun Gücü) isimli film izlendi. Ardından katılımcılar “doğru tanımlanmış bir vizyona
sahip olma”nın, Sorun Çözme Aracı olarak nasıl işe yaradığı, neler yapılabileceği üzerinde
tartıştılar.
Bir sonraki program 19 Ocak’ta yine Moda Deniz Kulübü’nde düzenleniyor. Türkçe dublajlı
“Paradigm Shift: Bakış açısı Değişimi”ni konu alan filmin ardından yemekle programa devam
edilecek.. Tüm Beyaz Nokta üye ve gönüllülerini davet ediyoruz..

Basında Beyaz Nokta..
Sorun Çözmeyi Sorun Edinen Vakıf ..
“Sorun deyince insanların aklına istenmeyen durum geliyor hemen. Sadece istenmeyen
durumlar değil, istenen durumlar karşısındaki engellere de sorun diyoruz. Çözmek de genelde
yok etmek anlamında kullanılıyor, öyle anlaşılıyor. Sorun çözmek dendiğinde, sorunun rahatsız
ediciliğini daha katlanır bir düzeye indirmekten bahsediyoruz. Her zaman için sorunu tam
çözemiyoruz, daha katlanılabilir düzeye indiriyoruz. İnsanlardaki bağışıklık sistemi sorun çözme
sistemine benziyor. Bu sistemler insanları istenmeyen durumlara karşı nasıl koruyorsa insanın
sorun çözme kabiliyeti de onu istenmeyen durumlara karşı koruyor.”
19.12.2009 tarihli Hürriyet Gazetesi İK ekinde “Sorun çözmeyi sorun edinen vakıf” başlığı
ile yayınlanan ve Zeynep Mengi’nin Vakıf başkanımız Tınaz Titiz ile yaptığı röportajın tümüne
http://tinyurl.com/yevervk linkinden ulaşabilirsiniz
Sorun Çözme Kabiliyeti..
“Hepimiz sırtımızda görünmeyen birer sanal çanta taşıyoruz. Aynı evinize çağırdığınız tamirci
ustalar gibi. Bu ustaların bir kısmı çok az alet taşır, bir tornavida, bir pense çıkarıp onunla
halletmeye çalışır. Bazıları da her şeyiyle, tam takım gelerek çalışır. İkincisine daha çok güveniriz
çünkü onun her sorunla başa çıkabilecek aletleri vardır. İnsanların da sorun çözme kabiliyetleri
aynen böyledir.”
27.12.2009 tarihli Sabah Gazetesi İşte İnsan ekinde, İşte Portre köşesinde Feride Cem’in Vakıf
Başkanımız Tınaz Titiz’le yaptığı röportajı http://tinyurl.com/ybgooex linkinden okuyabilirsiniz.

Web sitemize yüklenenler
Ezbersiz Eğitim projemiz hakkındaki bilgiler web sitemizde ayrı bir sayfada derlendi.
http://tinyurl.com/yb8wh4h adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz..

Etkinliklerimiz
İzmir Öğrenme Evi bağışçımız Melahat Yılmayan, vefatının 2nci yılında anıldı…
26 Aralık 2009 Cumartesi günü düzenlenen anma programında önce mezarı ziyaret edildi, çok
sevdiği çiçekler dikildi. İzmir Melahat Yılmayan Öğrenme Evi’nde düzenlenen anma etkinliklerine
sevenleri ile Resim, Müzik, Bilgisayar Öğrenme Gruplarının Üyeleri katıldı. Helva ikramı ile
toplantı sona erdi.
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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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