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Ayın Yazısı

“Her şey insan için (mi?)
“İnsanı, hayvanı, bitkisi ile canlıları ve taşı
toprağı, suyu, havası ile aralarındaki -birlikte
yaşamayı zorunlu kılan- muhteşem denge”
üzerine… Unuttuğumuz ya da üstünde
durmadığımız gerçekler…
http://tinyurl.com/37n3xrj



“Sistem Dinamikleri (sistemdinamikleri.org)”
“Sorun Çözme Kabiliyetimizi geliştirmek’’ için basit sistemler üzerinden düşünmeyi bırakıp,
karmaşık sistemler üzerinden düşünmeye başlamamız gerekiyor.
http://tinyurl.com/26swb4v



Sibernetik nedir? Eğitimde kullanılabilir mi? Bu konuda yapılan çalışmalar ve
geliştirilen sistemler nelerdir?
Sibernetik hakkında ve sibernetiğin eğitimde nasıl kullanılabileceği konusunda yapılan
çalışmalar, 21. yüzyılda edinilmesi gereken beceriler, öğrenme devrimi ve benzeri pek çok
konu için http://www.sibernetik.org web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.
http://tinyurl.com/3456xam



“Paylaşılan Belgeler” köşemizde ilginizi çekebilecek bilgiler var.
bilgiler var.
 Sorun Kimyası
 Toplumlar Neden Yok Olurlar?
 Bilime Adanan Yaşamlar: Hypatia
 Bilime Adanan Yaşamlar: Rita Levi Montalcini
 Temel Sorunlarımız



Türkiye, sosyal enerjisini verimli şekilde kullanıyor mu?
“Bir toplumun sosyal enerjisinin toplamı, o toplumun iş yapabilme kapasitesini belirler.
Türkiye'nin enerji yoğunluğu çok düşüktür. Türkiye, sosyal enerjisini daha çok sistem,
rejim ve ideoloji tartışmalarına ayırmakta ve entelektüel enerjisini yanlış konular
üzerinde harcamaktadır. Soruları sürekli üreten kaynak sorunlar (kaliteli eğitim
yetersizliği, problem çözme becerisindeki yetersizlik, kuvvete değil hakka dayalı
hukuk sisteminin yokluğu gibi) üzerinde ise yeterli enerji yoğunlaşması yapılamamaktadır.
İşin daha da kötüsü, Avrupa'nın üreterek tükettiği ve paylaştığı gerçeği göz ardı
edilmektedir.”
Sn. Selim Uzunoğlu’nun “Türkiye, sosyal enerjisini verimli şekilde kullanıyor mu?” yazısına
buradan ulaşabilirsiniz.
http://tinyurl.com/2wshzwh
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Kurnazlık, geri kalmış toplumlara özgüdür!..
Sn. Celal Seyhan’dan aldığımız Toplumsal Sorun Çözme Araçları’ndan bir örneği takdim
ediyoruz. http://tinyurl.com/379pdn2



Toplumumuzun Sorun Çözme Profili
“Toplumumuzun Sorun Çözme Profili”ni merak ediyor ve okumak istiyorsanız, buradan
http://tinyurl.com/39778ua
ulaşabilirsiniz.

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 BNGV Yayın Listesi
adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya yardımcı olabileceğiniz diğer
seçenekler için Gönüllü Formu 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/banka_hesap_numaralarimiz

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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