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İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği üyeleri ile 29 Ağustos cumartesi günü gerçekleştirilen çalışma toplantısında 

derneğin düzenleneceği peryodik etkinlikleri belirlemek amacıyla BN soruları oturumu yapıldı.

Oturumda 22 kişinin katılımıyla 2.5 saatlik bir süre içinde önce beyin fırtınası yapıldı ve sonra beyin fırtınasında 

üretilen fikirler gruplar halinde süzülerek 5 soru elde edildi. Bu sorular, İzmir BNGD tarafından üretilebilecek bir 

Politika Belgesinin (PB) konu(lar)ı için net ipuçları vermektedir.

Ortak akılla belirlenen konular şunlardır. (Ayrıntılar için İzmir BNDG BF dosyasına bakınız):

 Çocuk ve gençler için İzmir Sosyal İcatlar Enstitüsü[1][1] nasıl oluşturulabilir, nasıl etkili kılınabilir?

 Bireyler, yöneticiler, kurumlar, ve kesimler arasında değer iletişimi [2][2] başta olmak üzere etik değerler 

ilkesi, nasıl pekiştirilir?

 Çeşitli nedenlerden kaynaklanabilecek kişisel gelişim eksiklikleri nasıl giderilebilir? (sosyal çevre 

eşitsizliklerinden [3][3], kendimizi geliştirme ihtiyacından, zaman yönetimi gibi gündelik hayatı 

kolaylaştıran vb kaynaklardan doğan eşitsizlikler)

 STK’ların etkililik ve verimlilikleri arttıkça yerel yönetimlere katkıları da artabilecektir. Yerel yönetimler de 

STK’lara katkılar sağladıkça onların etkililik ve verimlilikleri artacaktır. Bu iki etkileşimli olgu nasıl 

birleştirilebilir?

Bu konulardan üye ve gönüllülerin arzu ettikleri bir konu üzerinde çalışılıp PB hazırlanacak, böylece hem İzmir’e

bir katkı olacak, hem de yeni üye olabileceklerin dikkatleri derneğe çekilmiş olabilecektir.

Bu 4 konudan herhangi birinde hazırlanacak bir PB’nin muhataplarına nasıl pazarlanacağı, pazarlama için hangi 

kanalların kullanılacağı ve nihayet bütün bunlar için üyelerin ne katkılarda bulunmaya hazır olduğu sorularının da 

cevaplanması gerektiğinde mutabık kalındı.

Daha sonra İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıya geçildi. Toplantıda;
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 Mevcut üyelerin derneğe ilgilerinin artırılması için yönetim kurulunun çabalarına özellikle eski kurucuların 

destek vermeleri,

 Yeni üye edinilmesi için derneğin sürekli bir aktivite içinde olması,

 Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, vali, üniversite rektörlerinin ziyaret edilip BN projelerinin 

kendilerine sunulması,

 Dernekte kendilerine yer verilerek İzmirde Bilim Müzesinin açılmasına imkan tanınan ODTÜ derneği 

yöneticileri ile de görüşme sağlandı. Kendilerine İstanbul Deneme Bilim Merkezindeki deneyimlerimizle 

ilgili destek verilmesinde ve mümkün olabilirse, iki dernek arasında başkaca işbirlikleri de sağlanmasına 

karar verilerek

İzmir programı tamamlandı.

[1] Söz konusu enstitü, http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=965 adresindeki yazıda açıklanmaktadır.

[2] Değer iletişimi için bkz. http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=491

[3] Doğumumuz sırasındaki koşullar bile daha sonraki yaşamımızda avantaj ya da dezavantajlar yaratabiliyor.


