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web sitelerini sizlerin
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www.AdilYasam.net

ADİL YAŞAM PROJESİ İLE

www.SoruOlusturmaTeknigi.com

Tarım alanındaki sorunları incelemek üzere kurulmuş bulunan Tarım Çalışma Grubu, 2021
başlarında ilk ele aldığı “miras vb. nedenlerle parçalanan tarım topraklarının verimsizliği”
sorununa yol açan daha derindeki kök nedenleri araştırması sırasında, etkili bir sorun çözme
aracı durumundaki “kooperatifleşme”den yeterince yararlanılamadığını tespit etti.
Bu kökün üzerine gidildiğinde, hemen tüm kooperatiflerde bir güven sorunu bulunduğunu, bunun
da “bu konudaki olumsuz deneyimlerin çokluğu” nedeniyle olduğu anlaşılınca, bu defa güven
sorununa yol açan kök araştırılıp, insan ve diğer canlı türlerin evrimlerinde önemli ve olumlu bir
yer tutan “varlığını sürdürme amacıyla kendisinin ve kendisiyle etkileşimde olan diğer türlerin
varlıklarını gözetmek kaydıyla çıkarını koruma güdüsü”nün, deformasyona uğrayıp bir “yıkıcı
bencillik” (YB) haline dönüştüğü sonucuna varıldı.

YB olgusunun başka hangi türevleri ürettiği incelendiğinde ise, ilk bakışta pek de dikkat
çekmeyebilecek önemli sonuçlar ortaya çıktı. Bunları izlemek için hazırlanan 3 dak’lık bir video
animasyon için lütfen tıklayınız.

Bu ilişkiler ağından ortaya çıkan ise, Adil Yaşam (AY) projesini oluşturan “canlı ve cansız her
şeyin etkileşimli bir bütün olduğu ve bütünü oluşturan her öğenin birbirinin haklarına saygı
duyduğu adil bir yaşam” olduğu; bunun gerçekleştirilmesi yolunda çalışma yapılması kararı oldu.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100060860984279
https://twitter.com/beyaznokta
https://www.instagram.com/birlesikakilagi/?hl=tr
https://www.youtube.com/channel/UCMccEDLgnJnUQzKlf42dh2w
https://www.kavrammutfagi.com/
http://www.birlesikakilagi.com/
https://sosyaltohumlama.com/
https://www.soundpredict.com/
https://adilyasam.net/
https://soruolusturmateknigi.com/
http://www.soruolusturmateknigi.com/
https://vimeo.com/712701295
https://adilyasam.net/butun-haklarina-saygi-kavrami-nedir/


 
 

AY Projesi’nin omurgası “bütün haklarının korunması”, onun da özü “YB ile mücadele”
fikri olduğuna göre, “YB ile Mücadele Stratejik Planı” hazırlandı (tıklayınız). Dikkat

edilirse odak noktası olarak ortaya çıkan kavram “bütün (canlı ve cansız tüm akla
gelebilecek varlıklar)” olduğuna göre, günümüzün doğa temelli paradigması ile bire bir

ölçüde bir örtüşme ortaya çıkmaktadır.
www.AdilYasam.net web sitesi işte bu örtüşmenin bir ifadesi olarak ortaya çıkmıştır.

 
İşaret edilmesi gereken önemli nokta, çeşitli ülkelerde ve çeşitli mecralarda işlenmekte olan

soyut nitelikli doğa temelli paradigma kavramının somut taşıyıcısı “yıkıcı bencillik”
kavramıdır. Tüm varlıkların birbirlerine karşı bağlantılarını -ki her bağlantı bir hak ve
sorumluluk demektir- ifade eden doğa temelli paradigmayı temelden tahrip edebilen öğe
yıkıcı bencillik olup, böylece tüm topluma bu yolda net bir hedef gösterilmiş olmaktadır.

 
AY web sitesi bir platform olarak kabul edilerek, YB’in çeşitli yaşam alanlarında hangi

şekillerde ortaya çıkacağı ve ne gibi yollarla çözülebileceği irdelenmiştir (tıklayınız).
 
 
 

AY Projesinin misyon ve vizyonuna (tıklayınız) erişme yolunda benimsenen strateji,
toplum birey ve kurumlarının bütüne saygı yönünde kendilerini değiştirmeleri için

ortamlar yaratmak şeklindedir.
 

Bu amaçla, her coğrafi yöre için, o yöre insanlarını yakından ilgilendiren birer “taşıyıcı
konu” (genellikle bunlar birer doğal Afet’tir) seçilmiş ve “Afet Zararlarının Azaltılması”
için edinilmesi gereken alışkanlıklar, bütüne saygının araçları olarak alınmıştır (deprem

afeti için örneğe tıklayınız).
 

Ayrıca, AY’ın kişi ve kurum olarak çeşitli yaşam rolleri açısından nelere karşılık geldiği de
incelenip ortaya konulmuştur (tıklayınız). Bu roller açısından yıkıcı bencillikten uzak

tutumların edinilmesi yoluyla da, afet zararlarının azaltılması alışkanlıklarının
edinilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

 
 Bu yollarla anlaşılması kolaylaştırılmış hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir dizi işbirliği

ilişkisi kurulmuş olup, bunlar web sitesi içinde logolarıyla birlikte gösterilmiştir
(tıklayınız).

Bu işbirlikleri bağlamında yapılacak işler ve bunları yapacak olanlar arasında izlenebilir
nitelikli bir belge on-line olarak tüm site izleyicilerine açıktır (tıklayınız).

 
 2023, yukarda açıklanan amaç ve faaliyetler örgüsüne daha çok gönüllünün ve birkaç

profesyonel kişinin katılımına çalışılacak; bir yandan da benzer amaç güden kuruluşlarla
işbirlikleri oluşturulacaktır.

 
AY misyonu doğrultusunda YB ile mücadelenin sorunların çözümü için etkin bir yaklaşım
olduğunu düşünüyoruz. Yeni tutumların (ve yetkinliklerin) elde edilmesinde "dayanışma"
önemli bir değişim tohumu olacaktır. (2023 yılında yerel topluluklarda AY yaklaşımı ile

atık yönetimi, yurttaşların hareketli yaşam alışkanlıkları kazanması vb. alanlarda da
kazanım sağlanacağını öngörüyoruz

https://adilyasam.net/bencillikle-mucadele-stratejisi/
https://adilyasam.net/
https://drive.google.com/file/d/1F6Q-SheP0RP4VWmR-20mgU4bYDlvLBdE/view
https://adilyasam.net/misyon-vizyon-degerler/
https://docs.google.com/document/d/1UNrXb5tpQgm8fUT8QEnOyFJk3cCZ7OFc8i61CZmwoPc/edit
https://drive.google.com/file/d/1HRPtViepjzY6SvFKhAxEtyAKb7EGqsPZ/view
https://docs.google.com/document/d/1DT8fzRKu2tTshp6TbyY91PhaBOhK41CyOxj31ME6y8w/edit
https://docs.google.com/document/d/1gJdK3K2lckQke5cab3DsGEyr0UuLyr5Yqcul3wRxBxs/edit


ayseguldundar0207@gmail.com 

BEYAZ NOKTA’NIN SOT[1] İLE YOLCULUĞU

BNGV 1994’te kurulurken“Sorun Çözme Kabiliyeti-SÇK” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı
beklemeyen toplum” hedefini Vizyon (Öz Niyet) edinmiş; o gün bugündür çözüm arayışı devinimlerine ev
sahipliği yapmayı sürdürüyor.
Şu olgulardan hareket etmiş:
·Sorgulamaya kapalı Ezberci Eğitim, bireysel ve toplumsal nitelik dokusu gelişmişliğine hizmet etmiyor; kendi
sorunlarını uygun yollarla çözemeyen, şiddet kullanmakla olduğu gibi sorunlarını başkalarının sorunu haline
getiren bireyler elinde toplumsal SÇK yetmezliğini besliyor.
·Akılcı ve Eleştirel[2] Düşünme biçimini bireysel ve toplumsal kültürün temel bileşeni haline getiren
sorgulamaya dayalı eğitim sistemlerinde ise nitelik dokusu gelişmiş bireyler yetişmekte; kişisel ve toplumsal SÇK
gelişmişliği doğal sonuç olmaktadır.
Sorgulamaya dayalı eğitimin yaygınlaşmasını kolaylaştırma bağlamında nitelik dokusu gelişmişliği ögelerini
merak eden, soru sorarak öğrenen, öğrendiğini anlayan, düşünen, ifade eden, eylemli birey profili ile
tanımlamış; sorun çözüm yaklaşımında “önce anla!” sözünü ilke edinmiş.
O doğrultuda kök sorunların teşhisi ve eldeki kaynaklarla orantılı çözümler benimsenmesine dair projeler
geliştirmiş; sorgulamaya dayalı eğitime geçişi kolaylaştırıcı Sosyal Tohumlar gibi kendini çoğaltıcı önlemler
geliştirmiştir. Etkilileri etkileyerek sonuç alam girişimleri beklendiği kadar verimli olamamış.
2020 yılında, benzer arayışlar sonucunda soruların önemini ve gücünü deneyimletici SOT-Soru Oluşturma
Tekniği’ni [3] geliştiren Doğru Sorular Enstitüsü[4] ile tanışılıyor. SOT, öğrencilerin derslerini daha iyi
öğrenmeleri için Öğretmenin elini güçlendiren bir araç.
Merak etmeyene bir şey öğretilemeyeceği gerçeğinden hareketle önce, merak uyandırıcı, soru sormada yaşanan
çekingenlikleri aşındırıcı bir yaklaşımla çok sayıda soru sormayı teşvik etmek; sonra da soruları üzerinde
çalıştırmaktan ibaret üç eylemle dört beceri[5] geliştirmeyi amaçlayan bir deneyim. 
Sadece okulda öğretmen ve öğrenciler için değil, pek çok alanda yetişkinler için de yararlanılabilir, şaşırtıcı
derecede basit ve etkili bir yöntem.
Beyaz Nokta Eğitim Grubu, son iki yılda sosyal medya hesaplarından gönüllü öğretmenlere yönelik yaptığı
ücretsiz SOT kursları duyurularına, her eğitim seviyesi ve branşından 600’den fazla öğretmene, okul yöneticisi
ve veliye ulaşmış; başvuranlardan 260 kadarı ile 20 zoom atölye çalışması gerçekleştirmiştir. Öğretmenlerden
gelen geri bildirimler, coşku uyandırıcı nitelikli olup işi daha iyi yapma, daha yaygınlaştırıcı olmakta güç verici
etki yapmaktadır.
2023 Yılında Okul Öncesi, Özel Eğitim, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitim seviyesinden öğretmenlere; başta Fen
ve Matematik Dersi olmak üzere farklı branş öğretmenlerine yönelik kurslar düzenlemek üzere çalışılmaktadır.
Bu kurslara katılanlar arasından çağırılarımıza olumlu yanıt veren gönüllü öğretmenlerimizden yirmiye yakın
kurs eğitmeni yetiştirilmiş olup; ihtisaslaşmayı hızlandırmak üzere yeni eğitmenler yetiştirme hazırlıkları
yapılıyor. 

İstanbul, 25 Aralık 2022

Necati Saygılı
Eğitim Grubu Moderatörü

[1] SoruOluşturma Tekniği -https://soruolusturmateknigi.com/
[2] Eleştirel kavramını, eleme kökeni ile algılamak gerekir.
[3]QuestionFormulatingTechnique - QFT
[4]The Right QuestionInstitute-RQI www.rightquestion.org
[5] Üç Eylem: a) Merak uyandırma b( Soru sordurma c) Sorular üzerinde çalışma; Dört Beceri: 1) Öğrenme-
Anlama, 2) Düşünme 3) İfade etme 4) Eylemlilik

https://soruolusturmateknigi.com/
http://www.rightquestion.org/
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KAVRAM
MUTFAĞI'NA
ABONE OLUN

2022 Yılında Kavram Mutfağımızda 

YAYIMLANDI

https://www.kavrammutfagi.com/
http://www.birlesikakilagi.com/
https://sosyaltohumlama.com/
https://www.soundpredict.com/
https://adilyasam.net/
https://soruolusturmateknigi.com/
https://www.kavrammutfagi.com/


-Kavram Mutfağı yazarımız Bülent AKSOY'la arşiv
niteliğinde bir zoom söyleşi dizisi gerçekleştirdik.

-6 Oturumluk bu diziyi izlemek için tıklayınız

-Kimi Akıl Daraltıcılar'a bir bakış attık.

-Rüşvet konusunda tavrımızı ortaya koyduk.

-Dikkat çekici yazılarla toplum sorunlarını
irdelemeye çalıştık.

-Youtube kanalımızda, ilgi çekici videolarla sorunlar
konusunda farkındalık yaratmaya devam ediyoruz.

https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1040

"Yen� Yılınızı kutlar, Tüm ülkem�ze ve dünyaya
esenl�k ve barıș d�ler�z.."

https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1043
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1010
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1010
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1033
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=1040
https://www.youtube.com/watch?v=HiGQhvTh0qs&list=PLISt6w36GrWZCYUrus1WHADKyja_eU_hI


  
Nasıl Katılab�l�r�m?

Üye olarak, gönüllü olarak! Bu ülken�n aydını olarak Beyaz Nokta® a�les�ne katılab�l�rs�n�z.
Lütfen http://www.beyaznokta.org.tr/gonullu_formu adres�ndek� formu doldurup gönder�n�z.

Yayınlarımızı alarak! Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınları tem�n edeb�l�rs�n�z.

Reklam vererek! BN ve Beyaz Bülten’e reklam vermek �ç�n b�lg�@beyaznokta.org.tr adres�ne
yazarak b�ze ulaşın.

Bağışçımız olarak! Bağışlarınız �ç�n banka hesap b�lg�ler�m�z:
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralar�m�z

Destekç�m�z olarak! Beyaz Nokta®ya yardımcı olab�leceğ�n�z d�ğer seçenekler �ç�n:
http://www.beyaznokta.org.tr/destek sayfasını �nceleyerek b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV)
 

B�reyler�n ve kurumların -kısaca toplumun- Sorun Çözme
Kab�l�yet�’n�n artırılmasını m�syon ed�nm�ş b�r s�v�l örgütlenmed�r.

Örgütlenmem�z, BN Dernekler� �le bunlar arasındak� amaç
gözet�m�n� sağlayan BNGV’dan oluşmaktadır.

 
V�zyonu: “Sorun Çözme Kab�l�yet�” gel�şm�ş, sorunlarının çözümü �ç�n

kurtarıcı beklemeyen b�r toplum.
 

M�syonu : “Sorun Çözme Kab�l�yet�n�” artırab�lecek, tekrarlanab�l�r
projeler üret�p uygulamak. 

 
Değerler�: Erdem, akılcılık, b�reyc�l�k, sürekl� değ�ş�m ve doğaya

saygı’dır.

İlet�ş�m B�lg�ler�m�z
 

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Fulya Mahalles�, Büyükdere Caddes�, No:74/A Torun Center, Kat:B-1, Garden Of�s No: 171 (E:98)

34394 
Mec�d�yeköy-Ş�şl�/İstanbul

Tel: (0212) 803 83 97
GSM: (0530) 314 09 04

e-posta: b�lg�@beyaznokta.org.tr
Web: http://www.beyaznokta.org.tr

BN web siteleri 
www.BeyazNokta.org.tr 
www.BirlesikAkilAgi.com
www.KavramMutfagi.com
www.SosyalTohumlama.com
www.SoundPredict.com
www.AdilYasam.net 
www.SoruOlusturmaTeknigi.com  

Sosyal Medya Hesaplarımız:

https://www.linkedin.com/in/beyaz-nokta-geli%C5%9Fim-vakf%C4%B1-650754219/
https://twitter.com/beyaznokta
https://www.instagram.com/birlesikakilagi/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100060860984279
https://www.youtube.com/results?search_query=beyaz+nokta+geli%C5%9Fim+vakf%C4%B1

