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ÖNSÖZ 
 
 
 
Bu doküman dizisi, Beyaz Nokta Dernekleri Tip Tüzüğü'nün 40. maddesi uyarınca çıkarılması 
gereken ve Dernek çalışmalarını düzenleyecek olan genel kurallar, çalışma usulleri, faaliyet 
biçimleri ve denetim usulleri gibi önemli ayrıntıları tanımlayacak olan Yönetmelik için bir hazırlık 
dokümanıdır.. Bu bölüm, Ritüeller için Kılavuz olarak tanımlanmıştır. 
 
Gerek Dernekler Tip Tüzüğü ve Vakıf Senedi'nin, gerekse ona dayalı olarak çıkarılacak bu ve 
bunun gibi dokümanların tümü, BN Örgütü Üyelerinin hareket serbestilerini sınırlayan kural 
labirentleri olarak değil, onların yaratıcılıklarına ilk ivmeyi vermeyi amaçlayan “ateşleyiciler” olarak 
yorumlanmalıdır. 
 
 

 

 
BEYAZ NOKTA® DOKÜMANLARI  
 
Bu ve diğer BN dökümanları, BNGV sekreteryasından izin alınmaksızın çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve alıntı yapılamaz. 
 
BN yayınları, üzerinde herhangi bir fiyat gösterilmedikçe ücretsiz olarak dağıtılır. Ancak bu, dokümanların birer maliyetlerinin 
olduğu gerçeğini de değiştirmemektedir. Bu maliyetlere katılmak isterseniz, ilişik posta çekiyle size makul gelen bir katkı 
payını bize gönderebilir ve yeni dokümanların maliyetlerini azaltmaya katkıda bulunabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 



A.AMAÇ 
Bu Kılavuz'un amacı, BN örgütünü diğer örgütlerden ayırmaya yarayan şekilsel usulleri 
tanımlamaktır.  
 

B.ÜYELĐK TÖRENĐ VE ÜYELĐK ANDI 
BN Derneklerine ve BN Vakfına çeşitli üyelik türleriyle üye olmanın koşulları Dernek Tip Tüzüğü ve 
Vakıf Senedi'nde belirtilmiş; Çalışma Kılavuzu Bölüm II'de bazı ayrıntıları açıklanmıştır. 
 

Buna göre "üye"lik sıfatının kazanılabilmesi için Üyelik Töreni'nin yapılıp bu Tören'de "Üyelik 
Andı"nın yerine getirilmesi gerekmektedir.  
 

Tören, Aday Üye'nin kabul edileceği birimin (Dernek veya Vakıf) Aylık Toplantılarının birisi içinde 
yeralır. 
 

Tören, Aday Üye'nin aşağıdaki Üye Andı'nı yüksek sesle okuması ve hazır bulunanların bunu 
ayakta dinlemeleri suretiyle başlar. 
 
 

"ÜYELĐK ANDI" 
 

Ben ............................., üyelik kaydımı yaparken,  
 

 — BN Dernekleri Tüzük ve Çalışma Đlkelerine uyacağımı; 
 — BN Dernek üyeliğim ile mevcut veya müstakbel başka klüp, dernek, vakıf, sendika, 
siyasal parti vb. kuruluş üyeliklerim arasındaki rol farklarının her zaman bilincinde 
olacağımı; 
 — Sözkonusu diğer rollerimi desteklemek amacı ile BN Dernek üyeliğimi 
kullanmayacağımı, böyle bir amaç için BN üyeliğime açık ve zımnen atıfta 
bulunmayacağımı; 
 — BN Dernekleri yeni üye adaylarını farklı siyasal görüşlerinden dolayı 
engellemeyeceğimi ve 
 — Toplumda BN Đlkelerinin yerleşmesi için çaba harcayacağımı  
taahhüd ederim. 
 
 

Aday Üye'ye birim rozetinin takılması ve Başkanın, üyeliği şu cümlelerle açıklamasıyla ise son 
bulur: 
 
 

"(adı soyadı), Aday Üye'lik dönemini, usullerimiz uyarınca tamamlamış ve (Dernek Adı) 
BEYAZ NOKTA® Derneği'nin (veya BN Vakfı'nın) üyesi olmaya hak kazanmıştır. 
Kendisine, tüm BN Ailesi adına hoşgeldin diyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." 
 
 

C.ĐSĐM, AMBLEM VE KULLANMA HAKKI ANLAŞMALARI 
BN ismi ve amblemi, BNV adına tescil edilir. Buna göre, BND'leri de dahil tüm kişi ve kuruluşlar bu 
ismi ve amblemi kullanabilmek için Vakıf'tan bir izin almak zorundadırlar.  
 

Anılan izin, BNV ile BND'leri arasında imzalanacak bir standart anlaşmaya (Bkz, EK-1) dayalı 
olarak BNV tarafından verilir ve yazılı olarak bildirilir. 
 

Anlaşma hükümlerinin dışına çıkılmasının belirlenmesi halinde, BNV Yönetim Kurulu kararı ile izin 
iptal edilebilir ve durum yine yazı ile bildirilir. 
 

D.BAYRAK, ROZET VE DĐĞER TANITICI ĐŞARETLER 
BN Đsmi ve amblemini kullanma yetkisini almış Dernekler, Ek'de örneği verilen tescilli amblemi ve 
ismi, bayrak, rozet ve diğer tanıtıcı işaretler için kullanabilirler. 
 
 



EK: BEYAZ  NOKTA  AMBLEM  VE  ĐSMĐNĐ  KULLANDIRMA   ANLAŞMASI 
 
Madde  1:KISALTMALAR 
Bu sözleşmede adı geçen; 
 BN : BEYAZ NOKTA 'yı 
 BNV : BEYAZ NOKTA Vakfı'nı 
 BND : BEYAZ NOKTA  Dernekleri'ni 
 BNDG : BEYAZ NOKTA Duyarlık Grupları'nı  
ifade etmektedir. 
 

Madde 2:ANLAŞMANIN KONUSU 
BN isim ve ambleminin kullandırılması şartlarıdır.  
 2.1.551 sayılı Markalar Kanununa göre 13.9.1994 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle BN isim ve 
ambleminin BND, BNDG ile diğer derneklere kullandırma yetkisi BNV'na aittir.  
 

 2.2.BNV, kuruluş için müracaatını yapacak derneklerden BN ilke ve felsefesini kabul ettiğini, BN isim 
ve amblemini kullanmak istediğini yazılı olarak bildirenlere onayını, Yönetim Kurulu Kararı alarak yine 
yazılı olarak bildirir. 
 

Madde  3:BN  ĐSĐM VE AMBLEMĐNĐN TANIMI VE KULLANMA ŞEKLĐ 
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı logosu gelişimi simgeleyen 3 mavi çember ve yazıdan oluşur. 
Dıştaki 2 çemberin sağ üst bölümünün 90 derece kesilip çıkarılmasından sonra oluşan alana vakfın adı 
siyah olarak yazılmıştır. 
Dairelerin kalınlıkları ve aradaki boşluklar merkezdeki beyaz noktanın çapına eşittir. 
 

 
 

 3.1.BND'nin ismi 2 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda kavram, yöre, numara vs. gibi uygun 
görülecek bir isim, 2. kısımda ise BEYAZ NOKTA“ Derneği ifadesi yer alır. Örnek: Đstanbul BEYAZ 
NOKTA“ Derneği, Verimlilik BEYAZ NOKTA“ Derneği, Marmara BEYAZ NOKTA“ Derneği gibi) 
 
 3.2.BNV'dan BN isim ve ambleminin kullanım iznini alan BND'ler ekteki marka tescil belgesinde 
belirtilen hususları dikkate almak zorundadırlar. 
 

Madde 4:SORUMLULUKLAR 
Kendilerine BN isim ve amblemini kullanma izni verilen BND'ler BN ilke ve felsefesi doğrultusunda 
faaliyet göstereceklerini kabul etmiş sayılırlar. BND'ler anlaşma hükümlerinin dışına çıkılması halinde 
isim ve amblemi kullanmayacağını taahhüt eder. 
 

Madde 5:ĐZNĐN ĐPTALĐ 
BN Đlke ve felsefesine ters düşecek faaliyetler içine girdiği herhangi bir şekilde belirlenen BND'leri önce 
yazılı olarak uyarılır. Yapılan yazılı bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde bu durumun düzeltilmemesi 
halinde, BN isim ve amblemini kullanma izni BNV Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir ve Derneğe yazılı 
olarak bildirilir. 
 

Madde   6:UYGULANACAK KANUNLAR VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  
Đşbu sözleşme 551 sayılı Markalar Kanunu başta olmak üzere T.C. kanunlarına tabidir. Sözleşmeden 
doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 
 

Madde   7:DEĞĐŞĐKLĐKLER 
Đşbu sözleşmedeki değişiklikler BNV tarafından istenildiğinde ya da BND'lerin yazılı müracaatı üzerine 
BNV'nın uygun gömesi halinde yapılabilir. 
 

Madde 8:YÜRÜRLÜK 
Đşbu sözleşme, BNV ile BND'ler arasında sözleşmenin imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve BNV,  
BND'ye isim ve amblem tescil belgesinin bir kopyasını Dernek ofisine asılmak üzere verir. 
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