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1. Yaklaşım Temeli 

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI’na herhangi bir yolla kaydadeğer bir mal ve/ya hizmet 
katkısında bulunan kişi ve kurumlara, BNGV’nin misyon, vizyon ve değerlerinin 
tanımladığı “alanlar” itibariyle ödüllendirerek teşekkürlerini sunar. 

Bu ünvanlar, katkının ölçüsüyle paralellik gösterecek “dereceler”e tahsis edilir. 

Her “alan” bir hayvan, her “derece” ise bir kıymetli maden  ile karşılıklandırılır. 

2. Alanlar 

2.1. Tüm alanlara katkı amacıyla BNGV (fil) 
2.2. Erdem alanının tümü (balık) 

2.2.1. Bireysel ahlak (fok) 
2.2.2. Kurumsal ahlak (yunus) 
2.2.3. Toplumsal ahlak (balina) 

2.3. Akılcılık alanının tümü (kuş) 
2.3.1. Bilim ve teknoloji (baykuş) 
2.3.2. Güvenlik (kartal) 
2.3.3. Sağlık (martı) 
2.3.4. Eğitim (kırlangıç) 
2.3.5. Ekonomi (leylek) 

    Anket ve ödül konuları bu alanlardan seçilir. 
 
3. Dereceler 

3.1. Miktar 

3.1.1. Platin (Bir yıl içinde toplam YTL 20,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara) 

3.1.2. Altın (Bir yıl içinde toplam YTL 10,000 ve üstü  nakdi veya ayni katkı yapanlara) 

3.1.3. Gümüş (Bir yıl içinde toplam YTL 5,000 ve üstü  nakdi veya ayni katkı  

 yapanlara) 

3.1.4. Bakır (Bir yıl içinde toplam YTL 1,000 ve üstü nakdi veya ayni katkı yapanlara) 
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3.2. Süreklilik 

 3.2.1. Bir defalık katkılar: Yıl içinde 1 defalık yukarıdaki  dereceler bazındaki tutarı 
  esas alınır. 

 3.2.2. Ara sıra katkılar: Yıl içinde bir kaç defa yapılan katkıların derece bazındaki 
  tutarı esas  alınır. 

 3.2.3 Sürekli katkılar: Yıl içinde heray yapılan katkıların derece bazındaki tutarı esas 
  alınır. 

4.  Ödüllendirme 

Ödüllendirme yukarıdaki alanlar ve dereceler baz alınarak yapılır. 

Örnekler: Tüm alanlara katkı yapanlara  fil,  Erdem alanının tümüne katkı yapanlara balık 
  simgeli  obje verilir.  

Bakır fok : Bireysel Ahlak alanındaki çalışmalar  bir yıl içinde toplam YTL 1,000 ve üstü 
  nakdi veya ayni katkı yapanlara verilen teşekkür ödülüdür. 

 

5. Yarışmalar  

Vakfın çalışma alanları ile ilgili konularda ihtiyaç duyulduğunda yarışmalar düzenlenebilir. 

Düzenlenecek yarışmaların konusu yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bir jüri 

görevlendirilir. Jüri yarışmanın kural ve koşullarını belirleyip ilan eder. Vakıf jüriye gerekli 

sekreterya desteğini sağlar. 

 


