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1. Amaç 

Beyaz Nokta® Hareketi (vakıf ve dernekler) tarafından düzenlenecek Moderatör Seminerleri’ne 
katılanların, kazanabilecekleri birikimleri, BN seminerlerinde1 ve/ya kendi düzenleyecekleri 
programlarda kullanmalarına ilişkin kuralların tanımlanması amaçlanmıştır.    

2. Katılımcı kategorileri 
Seminer katılımcıları şunlardan biri veya birkaçı kategoriye dahil olabilir: 

• BN Vakıf veya derneklerinin yönetim veya üye kadrolarında bulunan ve salt gözlemcilik veya 
BN seminerlerinde gönüllü moderatörlük hizmeti vermek amacıyla katılanlar,  

• Yukarıdaki kategoridekilerin, üye kaydetme öncesi ikna amacıyla davet ettikleri misafirleri, 

• Bireysel olarak eğitim ve/ya danışmanlık hizmeti veren, bu bağlamda BN için profesyonel veya 
gönüllü olarak moderatörlük hizmeti vermeye talip kişiler, 

• Ücret2 ödemeyi kabul edenler, 

• Ücret yerine BN vakıf veya derneklerinde, üzerinde mutabık kalınabilecek gönüllü katkılarda3 
bulunmayı kabul edenler. 

3. “Sertifikalı Moderatör” olarak kabul edilme kuralları 
3.1. BN tarafından düzenlenen moderatör seminerine tam zamanlı4 olarak katılmış olmak. 

3.2. Gerek seminer sırasında gerekse sonrasında yapacağı uygulamalarda, bağımsız olarak BN 
seminerlerinde1 moderatörlük yapma isteği göstermiş ve bu isteğini imtiyaz  franchising 
sözleşmesi5 imzalayarak beyan etmiş olmak, 

3.3. BN seminerleri ya da kendi profesyonel bağımsız uygulamalarında, moderatör seminerlerinde 
altı çizilen gereklere tam olarak uyduğu konusunda mutabık kalınmak, 

3.4. Bir defa seminere katılma sonunda erişilen ustalık düzeyinin istenilen düzeyin altında olması 
halinde, bir yandan yeni düzenlenebilecek ve moderatörlük eğitimini destekleyebilecek 
aktivitelere ücretli olarak katılırken bir yandan da ücretsiz olarak yardımcı moderatörlük 
yapmayı kabul etmek ve bu süreci en geç 1 yıl içinde tamamlayabilmek. 

4. Sertifikalı Moderatörlerin, birikimlerini kullanma yolları 

4.1. BN (vakıf veya dernekler) tarafından düzenlenecek seminer veya Öğrenme Evi®6 
aktivitelerinde7 ücretli8 veya gönüllü moderatörlük yapmak üzere davet edilmesi yoluyla. 

4.2. Kendi geliştirebileceği bir senaryo içine, gereksinim olduğu düşündüğü bir kesim (işsizler, 
emekliler, evden çalışmak isteyen ev kadınları, bedensel engelliler vb) için, moderatörlük 
seminerlerinde tanıtılan modüllerin9 yerleştirilmesi yoluyla. 

                                                 
1 KiGeP (http://www.kigep.org.tr), HDK (http://www.ogrev.org.tr/hizli-donusum-kampi/) gibi seminerlerdir. 
2 2009 yılı için belirlenen ücret, 1 tam günlük moderatör semineri için TL 500’dir. 
3 Bkz. http://www.ftp.beyaznokta.org.tr/Cesitli/Ek3_gonullu_katkilar-2-Rev4.pdf  
4 Zaman zaman düzenlenen çeştili amaçlı seminerlere, çeşitli mazeretler nedeniyle  kısmi zamanlı katılımlar (geç katılmak, 
erken ayrılmak, arada ayrılıp tekrar gelmek gibi) olabilmektedir. Bu tür katılımlar “tam zamanlı” olarak kabul 
edilmemektedir. 
5 Bkz. http://www.ftp.beyaznokta.org.tr/OgrEv_Dosyalari/bngv-imtiyaz-sozl.pdf 
6 Bkz. http://www.ogrev.org.tr/ 
7 Bkz. http://www.ogrev.org.tr/wp-content/ogrev-richpicture.pdf  
8 2009 yılı için belirlenen moderatörlük ücreti, 1 tam günlük seminer için TL 500’dür. 
9 Doğru Sorular, Yaşam Alanı, Sorunlar Öğrenme Yetmezliğidir, Taahhüt Noterliği ve benzeri modüllerdir. 


