
 

Beyaz Nokta Gel�ş�m Vakfı olarak R�ght Quest�on Inst�tute tarafından gel�şt�r�len "The Quest�on
Formulat�on Techn�que- Soru Oluşturma Tekn�ğ�"n� Türkçeleşt�rerek b�r yıldır ülkem�zdek�
öğretmenlerle buluşturuluyoruz.
Haz�ran ve Temmuz ayında yaptığımız atölye çalışmalarında y�ne yen� öğretmenler�m�zle tanışmanın 
 onurunu yaşarken, d�ğer taraftan web s�tem�z�n alt yapı çalışmalarını tamamlayıp h�zmete sunduk.

www.soruolusturmatekn�g�.com  s�tem�zde ;
-Eğ�t�mler�m�zle �lg�l� güncel b�lg�lere ve b�r sunum veya çalışma  yaparken �ht�yacınız olacak tüm
materyallere er�şeb�l�rs�n�z.
Vakfımız tarafından öğretmenlere ücrets�z olarak ver�lecek bu eğ�t�mlere katılmak ve b�lg� almak �ç�n
 
Formumumuzu doldurab�l�r 
 
b�lg�@soruolusturmatekn�g�.com  adres�ne ma�l atab�l�r ,
ya da 05303140904 numaralı telefonu arayab�l�rs�n�z.
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Sound Pred�ct®

 

"SOT" PROJEMİZİN WEB SAYFASI  AÇILDI

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://soruolusturmateknigi.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-7fBaGr5SuSwstw1TICv95XdpYnrBTNXp5CVDTTIFWFW0Ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-7fBaGr5SuSwstw1TICv95XdpYnrBTNXp5CVDTTIFWFW0Ow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-7fBaGr5SuSwstw1TICv95XdpYnrBTNXp5CVDTTIFWFW0Ow/viewform


Adil Yaşam  Web Sayfamız Açıldı
www.adilyasam.net
İnsan dışındak� tüm canlı ve cansızlar b�rb�r�n�n haklarını gözeten b�r dayanışmayla m�lyonlarca
yılda bugünlere geleb�ld�. Bu sess�z dayanışmaya uymayan �nsan �se, g�derek daha büyük bedeller
ödemeye başladı. Pandem�, orman yangınları, seller, göçler �lk haberc�ler. Gel�n b�rl�kte “bütün’ün
haklarını” gözetme yolunda, alışkanlıklarımızı değ�şt�rerek bu dayanışmaya katılalım!
İlk adım, kend�m�z�, çevrem�z� ve yönet�mler� bu amaç doğrultusunda değ�şmeye özend�recek b�r ağ
oluşumu.

Ad�l Yaşam, benc�ll�kten dayanışmaya değ�ş�m�n parolası olsun.

Katkılarınız Bekleniyor...
Ad�l Yaşam konusunda b�zlerle �şb�rl�ğ� yapacağını düşündüğünüz k�ş�, kurum ve kuruluşlarla
�let�ş�m kurmamızda desteğ�n�z� bekl�yoruz. B�ze bu konuda lütfen b�lg�@beyaznokta.org.tr 
 adres�nden ulaşın.

 

 

(Lütfen Görsele Tıklayınız.)

https://drive.google.com/file/d/1HRPtViepjzY6SvFKhAxEtyAKb7EGqsPZ/view?usp=sharing


 
 
 

Sayın Öğünç Ersöz’ ün çizimiyle…

Karbon Ayak İzinizi biliyor musunuz?
 

“Adil”, gerçek yaşamda ne anlama geliyor?
 

Düşünceleri Hayata Geçirme Araçları (HGA)
 
 
 

https://adilyasam.net/karbon-ayak-izinizi-biliyor-musunuz/
https://adilyasam.net/adil_gercek_yasamda_ne_anlama_geliyor/
https://adilyasam.net/dusunceleri-hayata-gecirme-araclari-hga/


 

 

ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ

ETİYOLOJİ

DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – ...

DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN

YARARLARI

SÜRTÜK

TUTUM

TANRI VE ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI

SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ

Sound Pred�ct®

MAKALELER

KAVRAMLAR
KISALTMALAR

KURALDIŞI SÖZCÜKLER

DERİN EKOLOJİ (DEEP ECOLOGY)

KAVRAM
MUTFAĞI'NA
ABONE OLUN

Temmuz ayında www.KavramMutfagi.com sitemizde yayımlanan
kavram ve makalelere ulaşmak için lütfen başlıklara tıklayınız.

Yeni eklenen yazıların mail adresinize düzenli olarak  gelmesini
istiyorsanız lütfen

 Abone Olun

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/makale/etimolojinin-etimolojisi
https://www.kavrammutfagi.com/makale/etiyoloji
https://www.kavrammutfagi.com/makale/dekolte---tesettur---mustehcen---pornografi---erotizm
https://www.kavrammutfagi.com/makale/dil-ogretiminde-etimoloji-bilgisinin-yararlari
https://www.kavrammutfagi.com/makale/surtuk
https://www.kavrammutfagi.com/makale/tutum
https://www.kavrammutfagi.com/makale/tanri-ve-adalet--ilahi-adalet---tanri-sevgisi---tanrinin-insan-sevgisi
https://www.kavrammutfagi.com/kavram/kisaltmalar
https://www.kavrammutfagi.com/kavram/kuraldisi-sozcukler
https://www.kavrammutfagi.com/kavram/derin-ekoloji--deep-ecology-
https://www.kavrammutfagi.com/


  
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

