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The Duke of Edinburgh’s International Award 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm
gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programının amacı
gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını
sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 1956 yılında Edinburgh Dükü Prens
Philip tarafından kurulduğundan bu yana, 130’u aşkın ülkede ve bölgede 8 milyonu
aşkın genç Ödül Programı’na katılmıştır.
Ödül Programıyla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız…

İÇİNDEKİLER:
İç Denetim Komite Üyesi Avukat İdil Güngördü’nün Sizlere
Mesajı………………………………………………………….……………………………………………………………….. 3
Bizden Haberler ………….……………………………………………………………………………………………… 4- 6
Katılımcı Gözünden………………………………………………………………………………………………………… 7

-

Ödül Programı benim için bir sertifikadan çok daha fazla şey ifade ediyor. Her şeyden önce kendimi tanımamda
bana yardımcı oldu. Etrafıma, çevremdekilere yararlı işler yapabileceğimi bana gösterdi. Bunun bir gence
yaşattığı duygular gerçekten harika.
Irmak GÖKDUMAN – Altın Kategori Katılımcısı
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DOEIA-TR İÇ DENETİM KOMİTESI ÜYESİ AV. İDİL GÜNGÖRDÜ’NÜN
SİZLERE MESAJI
yakalayabilecekleri önemli bir fırsat olarak
görüyorum. Özellikle, sınırların neredeyse yok
olduğu dünyamızda insana, insani ilişkilere ve
doğa bilincine yaptığı katkının azımsanamaz
olduğunu düşünüyorum.
Ödül Programı, katılımcısına büyük bir
zenginlik sağlarken, katılımcıların da
yaşadıkları dünyaya etki edebilmelerinin, belki
de en önemlisi kendilerini tanıyabilmelerinin
önünü açıyor. Biliyorum ki, Program’a katılmış
olmak tüm hayatları boyunca onlara
avantajlarla eşlik ediyor.

Değerli Ödül Ailesi,
“Bizim zamanımızda neden yoktu?” veya
Neden böyle şeyler önümüze gelmiyordu?”
dediğim Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül
Programı’nı, gençlerin kolay şekilde

Programı tamamlayan gençler, insana ve
çevreye duyarlı, öz güvenli, girişken tavırları ile
hemen farkediliyor. Böyle bir programın
ülkemizde böylesine ciddiyetle yürütülüyor
olmasından ve bir şekilde bu Programın
parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum.
Av. İdil Güngördü
DoEIA- TR İç Denetim Komite Üyesi
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BİZDEN HABERLER…
EMAS BÖLGE TOPLANTISI
Avrupa, Orta Doğu ve Arap Ülkeleri (kısa adıyla EMAS) bölgesinde 19 ülkeyle birlikte 14-24 yaş
arasındaki tüm gençlere ulaştırma hedefiyle yola çıkan Ödül Programı'nın her yıl bir kez düzenlenen
bölge toplantısına bu kez Cluj-Napoca/ Romanya 07 - 10 Temmuz 2019 tarihlerinde ev sahipliği yaptı.
Ödül Programı'nın, "Avrupa Birliği'nin 2020- 2027 Gençlik Stratejisi" hakkında görüşmelerin yapıldığı,
pek çok yeni uygulamanın tanıtıldığı toplantıda; yeni projeler ve bölgesel iş birlikleri için çalışmalara da
yer verildi. Konferans, 3 gün süren bilgi dolu bir maraton olmuştur.
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ULUSAL KOMİTE TOPLANTISI
DoEIA-TR Ulusal Komitesi 3. Olağan Ulusal Komite Toplantısı 13 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da
gerçekleşti. Toplantıya Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, Ulusal Komite Başkan Yardımcısı Pelin Akın
Özalp, Bağımsız Katılımcılar ve Sosyal Çalışmalar Koordinatörü Leyla Nilüfer Yılmaz ve Eğitim
Koordinatörü Kıvanç Aker, DoEIA-TR Ulusal Komite Yedek Üyeleri ile DoEIA-TR Ulusal Ofis personeli
katıldı. Emeği geçen herkese teşekkürler.
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ÖDÜL MERKEZİ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ
DoEIA İç Denetim Komitesi Başkanı Dr. Nafiz TURGUT DoEIA-TR Ulusal Ofis ekibine verdiği Ödül Birimi
Değerlendirici Eğitimi 12 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Eğitimde Değerlendirme ve
Denetim’in farkına değinildi, nasıl iyi bir değerlendirici olunur gibi konulardan bahsedildi. Kendisine
çok teşekkür ederiz.

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TOPLANTISI
Yeni akademik yılda yeni kararlar almak için Eğitim Koordinatörlüğü Toplantısı 14 Eylül 2019
Ankara’da gerçekleştirildi.
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ALT LİSANS SÖZLEŞMESİ İMZALAYARAK ARAMIZA YENİ KATILAN ÖDÜL MERKEZLERİMİZ
ÖDÜL MERKEZİ
Özel Çağdaş Okulları Anadolu ve Fen Lisesi
Özel Özen Anadolu Lisesi
Özel Doğan Koleji Anadolu Lisesi

TARİH
30.07.2019
2.08.2019
16.09.2019

KATILIMCI GÖZÜNDEN
Ben Irmak Gökduman. 16 yaşındayım. Sizlerin hakkında bilgi edinmek için burada
bulunduğunuz Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın bir katılımcısıyım. Şu an Altın kategoriye
devam ediyorum. Size, teknik bilgi vermekten öte, Ödül Programı’nı kendi açımdan yani bir katılımcı
gözünden anlatmak istiyorum.
Programla daha önce katılımcı olan bir yakınım aracılığı ile tanıştım. Yaş sınırları, süre
indirimleri ve daha fazla tecrübe için Bronz kategoriden başladım. Zaten programlı bir insanım, bu
nedenle belgelerle uğraşmak ve ciddi bir şeyler yapıyor olmak hoşuma gitti. Program Bronz ve Gümüş
kategori için dört bölümden oluşuyordu. Fiziksel Gelişim Bölümü’nde hâlihazırda ilgilendiğim
basketbolu devam ettirdim ve ettiriyorum. Beceri Geliştirme Bölümü’nde Gümüş kategoride dans,
Bronz ve Altın’da ise resim ile ilgilenmeyi tercih ettim. Resim, eğitim almadığım ancak sevdiğim bir
alandı. Ödül Programı sayesinde resim yapmayı da deneyimlemiş oldum. Toplum Hizmeti Bölümü’nde
Çiğdemim Derneği’nin kütüphanesinde gönüllü olarak çalıştım. Kitaplarla daha yakından ilgilendim.
İnsanlara yardım ettim ve bu güzel derneğin bir parçası haline geldim.
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı benim için bir sertifikadan çok daha fazla şey ifade
ediyor. Her şeyden önce kendimi tanımamda bana yardımcı oldu. Etrafıma, çevremdekilere yararlı işler
yapabileceğimi bana gösterdi. Bunun bir gence yaşattığı duygular gerçekten harika.
Gelelim son bölüme yani Macera ve Keşif Yolculuğu’na. İlk bakışta farklı bir şehir, evden uzakta
birkaç gün, farklı bir ortam korkutucu gibi geliyor olabilir. Belki de bazılarınıza cazip gelme nedeni
budur. Ben ikinci grupta yer alanlardandım. Kamp yapma, doğada bulunma, yeni maceralar gibi
etkenler daha kampa gitmeden önce heyecanlandırmaya yetmişti beni. Heyecanlanmakta da
haklıymışım. Deneme Yolculuğu için Eskişehir'e bir gün erken gittim. Ödül Programı için buluşacağımız
ofise gider gitmez o kadar sıcak bir ortamla karşılaşacağımı beklemiyordum doğrusu. Gerek
supervisorlarımız olsun, gerek kampa aynı dönemde gitmiş olacağım arkadaşlar. Çok samimi bir ortam
vardı. Gün içerisinde yapılması gerekenleri yaptık, deneme yolculuğuna gidip geldik. Gece ayrılıp sabah
başlangıç noktamıza gitmek üzere buluştuk.
Bronz Macera ve Keşif Yolculuğu Bölümü benim için biraz daha zorlu bir deneyimdi. Gittiğim
tarihten dolayı olsa gerek yağmur biraz işimizi zorlaştırdı. Tabii biz her koşula hazırlıklıydık. Keyfimizi
bozmak için daha fazla şey olması gerekirdi. Islandık, yorulduk ancak hepimiz bir amaç uğuruna
çalışıyorduk. Pes etmedik. Amacımızı yerine getirirken aynı zamanda doğanın güzelliğine, yürüdüğümüz
ormanın büyüleyici ortamına kaptırdık kendimizi. Eh her şeyin bir sonu var. Biz de bir gece sonrasında
geri döndük. O tarihten sonra yeni bir kampa gideceğim zamanı iple çekmedim desem yalan olur.
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O gün de geldi ve geçtiğimiz Eylül ayında Gümüş kategoriyi tamamlamak için Macera ve Keşif
Yolculuğu’na gittim. Aynı samimi ortam farklı insanlarla yine vardı. Farklı şehirlerden gelmiş olan ve
Ankara'da yaşayan yeni arkadaşlarım oldu. Belki orada edindiğim arkadaşlıklar burada, kendi
şehrimdeki arkadaşlıklarımdan çok daha samimiydi. Ne de olsa üç günümüz iyisiyle kötüsüyle birlikte
geçti. Gümüş kategori Macera ve Keşif Yolculuğu’nda Bronz kategoriye göre daha şanslıydık. Yağmur
yağmadı. Gümüş kategoride bize ayarlanmış olan rotamız da en az Bronz kategori rotası gibi güzeldi.
Çeşitli köylerden geçtik. Orada yaşayan insanlarla kısa sohbetler etme fırsatı bulduk. Bulunduğumuz
çevreyi daha da yakından tanıdık.
Gece konaklamalarımız başlı başına çok güzeldi. Birbirini tanımayan aynı yaş grubundan
insanlar bir arada olunca gece boyu sohbet ettik, oyunlar oynadık. Telefonumuz çekmese bile zaten
kimin umurunda. Biz bize fazlasıyla yetiyorduk. Hatta birbirimize doyamadık da diyebiliriz. Üç günde
yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez oldu. Yeme içme demişken endişelenmeye hiç gerek yok. Her türlü
doyuyormuş insan. Son güne kalan yiyeceklerimizle kral kahvaltısı bile yaptık.
Hep güzel miydi diye soracak olursanız tabiki çok yorulduk. Arada kendi aramızda söylendik.”
Of hala gelmedik mi?”, “Çok yoruldum.”, “Ne zaman mola vereceğiz?” gibi sözleri duymaya alışıyor
insan. Ancak Ankara'ya döndüğümde anladım ki burada edindiğim tecrübeler o acının her saniyesine
değdi. Döndüm, dinlendim, buradayım. Bütün zorluklar geçti. Sonucunda asla unutabileceğimi
düşünmediğim bir sürü anı ve deneyim bana kaldı.
Bütün bu güzel anıları bana Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kattı. İşte bu Program
bu yüzden benim için bir sertifikadan öte. Peki, siz yaşlarımız yakın olan arkadaşlar veya siz veliler,
çocuklarınızın neden böyle güzel hikâyeleri olmasın? Deneyimleriniz sizlere yeni kapılar açacaktır. Bir
düşünün derim...
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Gelecek sayımızda siz neler görmek istersiniz?
Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizle paylaşmanızı bekliyoruz…
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İLETİŞİM:

TIKAV Merkez Ofis:
Adres: Kazım Özalp Mah. Koza Cad. No: 26
Çankaya / Ankara
Telefon: +90 312 441 70 87 / +90 312 442 48 22
Info: info@intaward.org.tr

TİKAV İstanbul Temsilciliği
Adres: Akfen Holding Levent Loft, Büyükdere Cad.
No: 201, Kat: 11 Levent / İstanbul
Telefon: +90 212 371 87 87
Info: info@intaward.org.tr

TİKAV Eskişehir Temsilciliği
Adres: Cunudiye Mahallesi Kocatepe Sokak
No: 33/2 Odunpazarı / Eskişehir
Telefon: +90 312 441 70 87
Info: info@intaward.org.tr
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