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1- KONU
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV) Beyaz Ödülleri, uygun aday bulunduğu takdirde
her yıl Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı tarafından verilir. BALEV Beyaz Ödülleri şu
kategorilerden oluşur.
a) Beyaz Yatırım : Bornova Anadolu Lisesi’nde eğitim görmüş kişiler arasında sanayi,
ticaret, hizmet ve teknoloji sektörlerinden herhangi birinde yüksek başarı elde etmiş ve
olumlu çalışmaları ile adını topluma duyuran müteşebbis veya üst düzeyde yöneticilik
yapmış adaylar arasından seçilecek bir kişiye verilecek olan ödüldür
b) Beyaz Düşünce : Bornova Anadolu Lisesi’nde eğitim görmüş kişiler arasında akademik
alanda önemli başarılara imza atmış, sosyal bilimler ya da fen bilimlerinin herhangi bir
dalında ismini ülke veya dünya çapında duyuran çalışmalar gerçekleştirmiş olan adaylar
arasından seçilecek bir kişiye verilecek olan ödüldür. Ödülün verilmesinde adayın
akademik unvanı değil, akademik çalışmalarının kapsamı ve bilim dünyasındaki etkileri
dikkate alınır.
c) Beyaz Yorum : Bornova Anadolu Lisesi’nde eğitim görmüş kişiler arasında fikir ve sanat
eserleri alanında önemli başarılar elde etmiş, alanında kendi ismini ülke veya dünya
çapında duyuran çalışmalar gerçekleştirmiş olan adaylar arasından seçilecek bir kişiye
verilir..
d) Beyaz Yaşam : Bornova Anadolu Lisesi mezunu olma şartı aranmaksızın sanat ve eğitim
alanlarında ismini ülke veya dünya çapında duyuran başarılı çalışmalar gerçekleştirmiş,
bu çalışmalarını tüm hayatına yaymış ve bunlarla toplumun sevgisi ve takdirini toplamış
adaylar arasından seçilecek kişilere verilir.
2- GENEL PRENSİPLER
a) Ödüle aday gösterilecek kişiler, ( Beyaz yaşam ödülü hariç) kuruluşundan günümüze
kadar herhangi bir dönemde ve herhangi bir süreyle bugünkü adı Bornova Anadolu
Lisesi olan okulda öğrenim görmüş olmalıdır.
b) Ödüllerin verilmesinde herhangi bir maddi veya manevi çıkar gözetilemez.
c) Ödüllere aday kişiler arasında cinsiyet, yaş, ırk, din, dil, milliyet ayrımı yapılamaz.
d) BALEV Beyaz Ödülleri her yıl uygun aday bulunduğu takdirde verilir.
3- AMAÇ
a) Ödülü almaya hak kazanan kişilerin ve yaptıkları olumlu işlerin hem BAL topluluğuna,
hem de kamuoyuna daha yakından tanıtılmasını sağlamak,
b) Ödülü almaya hak kazanan kişilerin ve yaptıkları olumlu işlerin, ülkemizin gelecekte
yöneticileri olacak olan BAL öğrencilerine bir örnek ve hedef oluşturmasını sağlamak,
c) BALEV’in toplumsal yaşama katkıya ve çağdaşlığa yönelik duyarlılığının kamuoyuna
tanıtılmasını sağlamak,
d) BALEV’in toplumsal yaşama katkıyı ve başarıyı ödüllendirmede duyarlı ve bilinçli
olduğunu göstererek, tüm üyelerini bu yönde çalışmaya teşvik etmek.
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4- ADAY ÖNERME
Bugünkü adıyla Bornova Anadolu Lisesinde eğitim görmüş herkes BALEV Beyaz Ödüllerine
aday önerme hakkına sahiptir. Bir kişinin aday olabilmesi için önerinin en az 3 kişi tarafından
yapılması gerekir.
Adaylık gösterildiği yıl için geçerlidir. Herhangi bir kişi peşpeşe veya aralıklı yıllarda en fazla üç
kez aday gösterilebilir. Bu durumda olan kişinin daha sonraki yıllarda ödüle layık olabilecek
bir başarı elde etmesi halinde bu kişiyi Yönetim Kurulu, içinde bulunulan yılın aday listesine
ekleyebilir.
a) O yılın ödülleri için aday gösterme süresi Eylül ayı içerisinde Yönetim Kurulunun
belirleyeceği bir tarihte sona erer ve en az bir ay öncesinden uygun araçlarla duyurulur.
b) Aday önerisinde bulunanlar ekteki Aday Önerme Formu’nu eksiksiz olarak doldurmalı
ve adayın bir biyografisini de ekleyerek BALEV’e bildirmelidir.
5- SEÇİCİ KURUL ve SEÇİM SÜRECİ
Seçici Kurul şu kişilerden oluşur.
a) BALEV Mütevelli Heyet’in Başkan ve Başkan Vekili, BALEV Yönetim Kurulu’nun Başkan
ve Başkan Yardımcısı.
b) Ödülün verileceği döneme kadar BALEV’de görev yapmış Mütevelli Heyet Başkan ve
Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulunda görev yapmış Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan
Yardımcıları.
c) Seçici Kurul, aday gösterme süresinin sona ermesinden sonra Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek tarihte yapacağı bilgilendirme toplantısında önerilen adaylarla
ilgili incelemeyi yapar. Bu aşamada aday gösteren kişiler toplantıda bulunarak adayları
hakkında bilgilendirme yapabilirler.
d) Bilgilendirme toplantısının ardından seçim toplantısı gerçekleştirilir. Bu toplantıda
sadece hazır bulunan Seçici Kurul üyeleri kendi oylarını kullanabilirler.
6- ÖDÜL KAZANANLARIN AÇIKLANMASI
Ödül almaya hak kazanan kişiler, Ekim ayı sonuna kadar BAL camiasına ve kamuoyuna BALEV
Yönetim Kurulu tarafından açıklanır.
7- ÖDÜLLERİN VERİLMESİ
Ödüller, BALEV tarafından hazırlanan ve manevi değeri olan ödüllerdir. Ödüller, kazananlara
her yıl yapılan BALEV Yılsonu Balosu’nda verilir.
8- YÜRÜTME
Bu yönetmeliği BALEV Yönetim Kurulu uygular.
9- YÜRÜRLÜK
Dokuz maddeden oluşan bu Yönetmelik ilk yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında
Mütevelli Heyet’in onayına sunulmak üzere 12.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
karara bağlanmıştır. Yönetmelik, Mütevelli Heyet’in onayını takiben yürürlüğe girer.
EK: BALEV BEYAZ ÖDÜLLER Aday Önerme Formu
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BALEV BEYAZ ÖDÜLLER Aday Önerme Formu
Aday’ın Adı-Soyadı

Dönemi*

-----------------------------------------------------------------------------* Beyaz Yaşam için adaylarda BAL da eğitim görmüş olmak koşulu aranmaz.

----------------------

Önerdiğiniz Beyaz Ödül Dalı
Beyaz Düşünce

Beyaz Yatırım

Beyaz Yorum

Beyaz Yaşam

Özet Gerekçeniz: (Ayrıca adayın biyografisi de eklenecektir )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bu alan yeterli gelmediği takdirde ek bir sayfa kullanabilirsiniz.)

Beyaz Ödül Adayını Önerenler (Ad-Soyad-Dönem)
1- -----------------------------------------------------------2- -----------------------------------------------------------3- ------------------------------------------------------------

Tarih
-----------------------------

