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Bizden Haberler/Duyurular
PERYÖN İnsan Kaynakları Kongresindeyiz..
Türkiye Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen 17. Ulusal İnsan Kaynakları
Yönetimi Kongresi, bu yıl 10-11 Kasım’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi ve Kongre
Merkezi’nde yapılacak. Kongrenin 11 Kasımdaki "Sorun Çözme Yeteneği ve Arabuluculuk" başlıklı
oturumunda “Sorun Çözme Kabiliyeti Nasıl yükselebilir?" Konulu bir konferans verecek. Ayrıca
Beyaz Nokta standında vakıf çalışmalarının tanıtımı yapılacak. İlgilenenlerin standı ziyaret
etmelerini bekliyoruz.

Seminerler, Toplantılar

07 Ekim’de İstanbul Wow Otelde Ortak İdealler Derneği‘nin düzenlediği toplantıda ‘’Sorun
Çözme Kabiliyeti Yetmezliği" konulu bir konferans Vakıf Başkanımız Tınaz Titiz tarafından verildi.
Çocuklar sorun çözüyor!
Çeşitli alanlardaki sorunların çözümüne ilişkin çocuklarımızın hazırlayacağı tasarımları web
sitemizde sergilemek üzere başlattığımız çalışma 30 ekimde sona erdi. Okul öncesinden
ilköğretim son sınıf öğrencileri dahil (5-12 yaş) çocuklara tasarım yeteneklerini ortaya koyma
fırsatı sunmak amacıyla organize ettiğimiz bu çalışmaya gönderilen tasarımlar web sitemizde
yayımlanmaya başlandı. http://www.beyaznokta.org.tr/ den izleyebilirsiniz.

Sorun Çözme notumuz kaç ?
10 eylülde İstanbul’da meydana gelen sel felaketi SKYTURK TV’deki “Başlama Vuruşu”
Programı’nda "Sorun Çözme Kabiliyeti" açısından ele alındı. Yaşanılan bu felaketin ardından
Sorun Çözüm Kabiliyeti açısından yeterli miyiz? sorusuna cevap arandı.
Programın video kaydını web sitemizden izleyebilirsiniz..
Beyaz Nokta portalı yenilendi
Beyaz nokta portalı yeni tasarımıyla servise açıldı, etkinliklerimiz ve projelerimize dair güncel
gelişmeleri izleyebilir, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz…
Web sitemize yüklenenler











Neden acaba
En güzel beyazlar
Öğrenmenin bedeli
Genç ressam
Liebig Minimum Yasası
Dikkat! Onlar aramızda
Ailede Disiplin
Leonardo Da Vinci’nin 7 prensibi
DNA’yı KEŞFEDİN
Bobi’nin gücü

Aramıza yeni katılanlar
Bursa’dan Bülent Mertyürek (BM Danışmanlık; ISO Belgelendirme, Performans planlama)
vakfımıza üyelik başvurusunda bulundu. Ayrıca Beyaz Nokta Bursa Duyarlık Grubuna gönüllü
olarak katıldı. Kendisine hoş geldiniz diyoruz..
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Projelerimiz
Öğrenme Evi® projesi
İstanbul Öğrenme Evi® açılması için bağış kampanyamız devam ediyor.
Öğrenme Evi® projemize bağışta bulunmak için
http://www.beyaznokta.org.tr/hakkimizda/bagislar/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Projeyi http://www.ogrenme-evi.org.tr sitesinden inceleyebilirsiniz.

Etkinliklerimiz

14 Kasım’da Çamlıdere Öğrenme Merkezi’ndeyiz..
Ankara Çamlıdere Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Öğrenme Merkezi ile işbirliğine devam
ediyoruz. Üniversiteli gençlere yönelik İstihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı programı 14 Kasım
Cumartesi günü yapılacak. Çamlıdere’deki üniversiteli gençlerin katılacağı programda gençlerin
yaşam alanlarını genişletmeyi, kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğrenmelerine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilecek.

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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