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Bizden Haberler/Duyurular

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı yapıldı…
30 Nisanda yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında Vakfın 2009 yılı faaliyetleri, mali 
tabloları ile gelecek dönem çalışma programı ve bütçesi görüşüldü. 2010-2012 çalışma 
döneminde görev yapmak üzere M.Tınaz TİTİZ, Hüsamettin Kavi, Dr. Ersin Arıoğlu, Dr. Oktay 
Duran ve Hüseyin Cimşit Yönetim Kuruluna seçildiler. Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Faruk 
Ekinci ve Vedat Özçelik seçilerek toplantı tamamlandı.

Web sitemize yüklenenler 

 Mühendisler iyi yönetici olabilirler mi?
    Makina mühendisleri gerçek iş hayatında, kimsenin müdahale etmediği, buna karşın 
    yürütülecek olan mühendislik çalışmaları için tüm fiziki imkanların sağlandığı ve 
    personel sorumluluğunun bulunmadığı bir iş atmosferini pek yaşamazlar. Mühendisler daha 
    işe ilk başladığı günlerden itibaren dar veya geniş kapsamlı yöneticilik sorumluluklarını da 
    almak durumunda kalırlar. 
    Yazının devamını okumak için http://tinyurl.com/2bwwe4y  tıklayınız. 

 Ezbersiz Eğitim ve Basında Beyaz Nokta® sayfaları güncellendi ise 
    Web sitesindeki Ezbersiz Eğitim ve Basında Beyaz Nokta® sayfalarına yeni yüklemeler 
    yapıldı. 

Etkinliklerimiz

Seminerler, Toplantılar 

MEB “21. Yüzyılın Öğrenci Profil Çalıştayı: Eğitim Sistemi nasıl bir öğrenci 
yetiştirmeli?” 
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun açılış konuşmasını yaptığı çalıştay, 14 – 15 Nisanda MEB 
Eğitim ve Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlendi. “21. Yüzyılın 
Öğrenci Profili” konulu çalıştayda M.Tınaz Titiz BNGV Yönetim Kurulu Başkanı), Milli eğitim Eski 
bakanlarından Mehmet Sağlam, Hasan Celal Güzel ve üniversite rektörleri ve MEB 
bürokratlarının katılımıyla yapılan panelde Titiz, eğitim sistemindeki ezberin kaldırılması, 
öğretmenlerin öğrenme partneri olarak öğrencilere rehberlik etmeleri konusunda görüşleri 
içeren bir konferans verdi. 

İzmir’de “Kişisel Gelişim ve Sorun Çözme Kabiliyetini Geliştirme” semineri 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) İş Adamları ve İzmir Beyaz Nokta® Gelişim 
Derneğinin işbirliğiyle 22 Nisanda düzenlenen seminer İAOSB sanayicileri, 2.kuşak genç 
sanayiciler ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
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Etkinliklerimiz (devam)
Bursa’da “istihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı” semineri 

24 Nisanda KOSGEB Salonunda gerçekleştirilen seminer, Bursa Beyaz Nokta® Gönüllü Grubu, 
Nilüfer Belediyesi ve Şaypa Marketler Zinciri organizasyonu ile yapıldı. “İstihdam amaçlı Hızlı 
Dönüşüm Kampı” adıyla verilen seminere üniversite mezunu gençlerden 25 kişilik bir grup 
katıldı. Aynı seminerin 29 Mayısta tekrarlanması kararlaştırıldı. 

Ankara’da “3.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumunda Teknoloji ve sosyal 
boyutları” 

29-30 Nisanda Çankaya Üniversitesince Düzenlenen, 3. Mühendislik ve Teknoloji 
sempozyumunda "Teknoloji ve sosyal Boyutları" konulu panel 29 Nisan perşembe günü Rektör 
Prof. Ziya Burhanettin Güvenç’in Başkanlığı’nda yapıldı. Panelist olarak M Tınaz Titiz (BNGV 
Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Haldun Özaktaş (Bilkent) Prof. Yaşar Özden (ODTÜ), Prof. 
Mustafa Yavuz ( Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı) katılımıyla 
gerçekleşen panelde teknolojinin hayatımıza getirdikleri sosyal ve toplumsal boyuttaki etkileri 
tartışıldı. 

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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                    BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumların –kısaca toplumun- Sorun Çözme Kabiliyeti’nin artırılmasını
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                 Üye olarak, gönüllü olarak!

                    Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. 
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                    bilgi@beyaznokta.org.tr ye yazınız.
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                    Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi 
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