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Bizden Haberler/Duyurular

Basında Beyaz Nokta.. 
Bilişim Dergisi’nin şubat sayısında Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Tınaz 
Titiz, "Sorun Çözme Yeteneğimiz ve Kürt Sorunu (Nedir?)" başlıklı yazısı ile derginin 
konuk yazarı oluyor. Kişisel ve toplumsal olarak sorun çözememe "becerilerimizi" masaya 
yatırırken sorun tanımlamanın bir tekniği gerektirdiğini ve bir dizi teknolojiden ibaret 
olduğu vurgulanan yazının tamamını http://www.bilisimdergisi.org/ sayfasında okuyabilirsiniz. 

Teşekkürlerimiz
Gönüllü destekçilerimizden DEGERE International Trading A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
Ertürk Değer, bu yıl da 3.000TL bağısla faaliyet giderlerimize katkıda bulunmustur. İçten 
tesekkürlerimizi sunuyoruz..

Etkinliklerimiz

Seminerler, Toplantılar 

Avrasyabir Vakfında konferans
Daha önce 10 şubatta yapılacağını duyurduğumuz Avrasyabir Vakfının toplantısı 23 Şubat 2010 
tarihine ertelenmiştir. Programda Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M.Tınaz 
Titiz “Sorun Çözme ve Sorun Çözme Kabiliyetimizin Sorgulanması” konulu bir söyleşi yapmıştır. 
Beyaz Nokta Çağdaş Çözüm Derneği Üyesi Dr. Necati Saygılı yönetimindeki program 
değerlendirme ve soru cevap bölümü ile sona ermiştir. 

İstanbul Öğrenme Evi programında 2 film birden!
Moda Deniz Kulübü’nde 16 Şubatta gerçekleştirilen programda “Paradigm shift” ve “Power of 
vision” filmleri istek üzerine tekrarlandı. Beyaz Nokta üyeleri ve gönüllüleri ile misafirlerinden 
oluşan katılımcılar için kitap, kaset, broşür, vs. kişisel ürünlerini sergiledikleri bir masa 
oluşturuldu. 

16 Mart’taki programın konusu ise: “Sorun Çözme Kabiliyeti geniş halk kitlelerine nasıl 
anlatılır?” Bu soruya Beyin Fırtınası yöntemiyle cevap aranacak.. 

İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı. 
İzmir Beyaz nokta Gelişim Derneği Olağan Genel toplantısı 20 şubatta yapıldı. Yönetim Kuruluna 
Reşat Özkızılcık (Başkan), Dilek Soylu (Bşk.Yrd.), Arif Tok (sayman), Tamer Erez(üye), Devrim 
Fidan(üye) seçildiler. Denetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Günaydın, Dilek Tok ve Nurhan 
Türköz seçilerek Genel Kurul sona ermiştir. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini 
tebrik eder, başarılar dileriz. 
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Etkinliklerimiz (devam)
İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği 15. Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.
(devam) 

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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