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Bizden Haberler/Duyurular 
 
 
Daha yetkin akıl üretimi: İyi ama nasıl? 
 
Zanka TV ile Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 
işbirliği ile kamuya açık olarak "Daha yetkin 
akıl üretimi: İyi ama nasıl?" konulu canlı yayın 
22 Ağustos Perşembe günü saat 14:00'de 
gerçekleştirildi. 
 
Canlı yayın kaydını izlemek için lütfen 
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=859  
tıklayınız. 
 
 

 

 
 
Açık Radyo 94.9 Altın Saatler Programı 
 
Açık Radyo’da yayınlanan Altın Saatler 
Programı’nda Gürhan Ertür’ün bu haftaki 
konuğu Tınaz Titiz. 
 
Dinlemek için  
https://www.beyaznokta.org.tr/oku.php?id=860  
linkine tıklayınız. 
 
 

 

 
 
 
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Ağustos 2019 Ayı Bağış 
Bülteni 
 
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı olarak destekçilerimizden 
aldığımız güçle bugün, dünden daha güçlü olarak 
Türkiye'nin Sorun Çözme kabiliyetini geliştirmek için 
projeler üretiyoruz. 
 
Ağustos 2019 Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Bağışçıları:  
 
Faruk Ekinci, Hande Ramazanoğulları, Nuray Eşki, Sibel 
Günaydın, Ahu Eren Ayabakan, Füsun Tekin, Özhan 
Özatay, Muharrem Çınar, Batuhan Güner.  
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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’dan 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 KABiLiYETİ (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’ni artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine yükseltmek 
amacıyla çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmektedir.  
 

Nasıl katılabilirim? 

 
Üye olarak, gönüllü olarak! 
Bu ülkenin aydını olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. Lütfen 
http://www.beyaznokta.org.tr/gonullu_formu adresindeki formu doldurup gönderiniz. 
 
Yayınlarımızı alarak! 
Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi almak için 
http://tinyurl.com/368wcz5 adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz.  
 
Reklam vererek!  
BN ve Beyaz Bülten’e reklam vermek için bilgi@beyaznokta.org.tr adresine yazarak bize ulaşın.  
 
Bağışçımız olarak!  
Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz: 
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralarimiz 
 
Destekçimiz olarak! 
Beyaz Nokta®ya yardımcı olabileceğiniz diğer seçenekler için http://www.beyaznokta.org.tr/destek 
sayfasını inceleyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 

İletişim Bilgilerimiz 
 

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI 
Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:74/A Torun Center, Kat:B-1, Garden Ofis No: 171 (E:98) 
34394, Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul 
Tel: (0212) 803 8397 
Gsm: (0530) 314 0904 
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr                http://www.beyaznokta.org.tr 
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