OCAK – MART, 2020 BÜLTENİ
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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:
DofE-TR Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz’ın Mesajı …………………………………………… 3-4
Bizden Haberler …………………………………………………………………………………………………………5- 10
Katılımcı Gözünden……………………………………………………………………………………………………11-12

-

Ödül Programı’na ilk katıldığımda “Bana ne katkısı olacak?” diye düşünmüştüm. Sonrasında beni pek çok açıdan
olumlu yönde etkiledi. Aktivitelerim bittiğinde spor konusunda ve özellikle de Fransızcada kendimi ilerlemiş
hissettim. Ödül Programı’nın yurt dışı başvurularında bana yarar sağlayacağını biliyorum.
Bora TEZKAN – Bronz Kategori Katılımcısı
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DofE-TR ULUSAL KOMİTE BAŞKANI SAYIN SULTAN YILMAZ’IN SİZLERE MESAJI

Değerli Uluslararası Ödül Programı Paydaşlarımız,
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını bizleri, sadece sağlık alanında değil eğitim hayatımızdan
sosyal hayatımıza, aile ilişkilerimizden alışveriş alışkanlıklarımıza kadar birçok alanda önceliklerimizi
yeniden değerlendirmek zorunda bıraktı.
Kimimiz kendi gayretimizle, kimimiz uzaktan eğitim yapmaya gayret ederek, kimimiz uzaktan çalışmak
durumunda kalan arkadaşlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak çabamızla, kimimiz sivil toplum
örgütlerimizin iletişim gücünü kullanarak, kimimiz özel becerilerini toplum faydasına sunarak
becerilerimizi kullandık. Her birimizin özel ve profesyonel hayatlarında yaşadığı bu travmatik
tecrübenin bir daha aynı olmayacağı düşünülen gelecek için değeri büyük.
Sonunun ne zaman geleceğini bilemediğimiz bir süreçle baş başayız. Dünyada ve ülkemizde neler
yaşadığımızı biliyoruz, burada tekrar etmeme gerek yok.
Her haliyle, dünya tarihinde büyük iz bırakacak bir olayın ortasında yaşıyoruz. Sosyal olaylar ancak
yaşandığı zaman hissedilebilen olaylardır. Yıllar sonra bugünlerin anlaşılabilmesi için yapılacak tasvirler,
anlatılacak hikayeler, bugünlerde yaşadıklarımızı anlatmakta yetersiz kalacaktır. Bugünlere dair en
gerçek hikayeler, bizim şu an hissettiklerimizdir.
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Yukarıda da belirttiğim gibi, Ödül Ailesinin her bir ferdi olarak, biz de bu süreci farklı ortamlarda, farklı
duygu ve düşüncelerle yaşıyoruz. Bu dönemde en güzel şey insanın kendini tanımaya çalışması,
eksikliklerini fark ederek geliştirmeye gayret etmesidir. Yani; becerilerini geliştirmesi, sağlıklı yaşam için
tek başına da olsa spor yapması, sosyal gelişimine katkı için gönüllü hizmet yapmasıdır. Kısaca
Uluslararası Ödül Programı’nın gereklerine sadık kalmasıdır ve bütün bunları kayıt altına almasıdır.
Tüm bu sıkıntılı günlerin geride kalması ve tekrar Macera ve Keşif Yolculuklarını gönlümüzce
yapabileceğimiz günlere ulaşmak dileğimizdir. İnsan hayatında üç-beş ay çok önemli değildir. Ama
hayatta kalmak çok ama çok önemlidir. Evde kalmalı, hayatta kalmak için önerilen kurallara harfiyen
uymalıyız. Sonrasında sağlıklı günlerde tekrar bir araya geleceğiz.
Bu arada sizlere bu günlerle ilgili yazmanızı öneriyorum, hatta istirham ediyorum. Amacım hem
zihninizi boşaltarak kendinizi rahatlatmanız hem de bu günlere ilişkin duygu ve düşüncelerinizin kayıt
altına alınarak geleceğe not düşülmesidir.
Eğer isterseniz ve bizimle paylaşırsanız sosyal medyada paylaşabilir, belki de bir kitap haline
getirebiliriz. Bu sebeple size yardımcı olabilir diye sorular paylaşacağım. İsterseniz bu sorular üzerinden,
isterseniz de gönlünüzün istediği gibi yazabilirsiniz. Yeter ki size ruhsal olarak rahatlama sağlasın.
Her Ödül Merkezi Yöneticimize, Ödül Koordinatörümüze, Ödül Liderimize, Supervisorumuza ve tüm
sevgili katılımcılarımıza sağlıklı günler dilerim.
Şimdilik sağlıklı olmak için lütfen evde kalın, sağlıklı olun.
Sevgi ve saygılarımla.
Kılavuz sorular:
•
•
•
•
•
•

Bu süreci nasıl anlamlandırıyoruz?
Bugünlerde nasıl hissediyoruz, etrafımızdaki olayları nasıl değerlendiriyoruz? Korkularımız,
endişelerimiz, umudumuz neler?
Günlük hayatımızda neler değişti ve değişiyor, nelerin sıkıntısını çekiyoruz, neleri eleştiriyor,
neleri takdir ediyoruz?
Bizi endişeye sevk eden şeyler neler, ümitlendiren şeyler neler?
Bu sürecin ne zaman ve nasıl sonlanacağını düşünüyoruz?
Korona süreci tamamlandığında bizi nasıl bir dünya bekliyor, geleceğe dair öngörülerimiz
neler?

Sultan Yılmaz
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Ulusal Komite Başkanı
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BİZDEN HABERLER…
OCAK 2020
ÖDÜL MERKEZLERİMİZİN ARASINA KATILAN İKİNCİ ŞİRKET AKFEN ALTYAPI HOLDİNG!!
İkinci şirket Ödül Merkezimiz Akfen Altyapı Holding’e hoş geldiniz der, Ödül Programı’ndaki işbirlikleri
için kendilerine teşekkür ederiz. Birlikte daha çok gence ulaşmak dileğiyle…

ÖDÜL LİDERİ EĞİTİMİ
2020 yılının ilk Ödül Lideri Eğitimi Özel Ataşehir Sevinç Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 11 – 12 Ocak 2020
tarihlerinde gerçekleştirildi. Yeni Ödül Liderlerimize hoş geldiniz der ve Ödül Programı yolculuklarında
başarılar dileriz.
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MACERA VE KEŞİF YOLCULUKLARI BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VE MOTİVASYON
YEMEĞİ
Macera ve Keşif Yolculukları Bölümü 2019 Değerlendirme Toplantısı ve motivasyon yemeği 09 Ocak
2020 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirildi. Toplantıda ve onu takip eden akşam yemeğinde, Ulusal
Komite Başkanı Sultan Yılmaz, Macera ve Keşif Koordinatörü Hakan Çalışkan, TİKAV Genel Sekreteri
Özlem Gül Hadımoğulları, Ulusal Koordinatör Çiğdem Güler, Macera ve Keşif Bölümü Uygulama
Yöneticisi Hakan Öz, Macera ve Keşif Bölüm Asistanı Kübra Kızıl ve Eskişehir’deki Supervisorlarımız ile
bir araya gelindi. Geçtiğimiz döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, 2020 senesi için fikir
paylaşımı yapıldı.

ŞUBAT 2020
ULUSAL KOMİTE TOPLANTISI
1 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da DofE-TR Ulusal Komite Toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Ulusal
Komite Başkanı Sultan Yılmaz, Macera ve Keşif Koordinatörü Hakan Çalışkan, Bağımsız Katılımcılar ve
Sosyal Çalışmalar Koordinatörü Leyla Nilüfer Yılmaz ve Eğitim Koordinatörü Kıvanç Aker ile Ulusal Ofis
personeli katıldı.
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BAĞIMSIZ ÖDÜL LİDERLERİ 2020 YILI 1.TOPLANTISI
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında yapılan toplantıda, Bağımsız Katılımcılarımız
için İstanbul Rotası MveK Yolculukları; Hazırlık ve Eğitim, Deneme Yolculukları planlaması yapıldı.
Toplantıya 17 Bağımsız Ödül Lideri katıldı.

EDİNBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI ÖDÜL PROGRAMI TÜRKİYE MEZUNLAR GRUBU
BULUŞMASI
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye Mezunlar Grubu 2020 yılının ilk buluşmasında bu
yılın stratejisini paylaştı. Gönüllü Aktif Mezunlarımız ile çalışma gruplarında yapılacak ortak çalışmalar
görüşüldü.

ÖDÜL LİDERİ EĞİTİMİ
2020’nın ikinci Ödül Lideri Eğitimi İstek Vakfı Kemal Atatürk Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 29 Şubat – 1
Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yeni Ödül Liderlerimize hoş geldiniz der ve Ödül Programı
yolculuklarında başarılar dileriz.
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MART 2020
SUPERVISOR EĞİTİMİ
Supervisor Eğitimi Eskişehir ESOGÜ Otel’de 6 – 7 – 8 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Eğitime katılarak Ödül Ailesi’nin bir parçası olan Supervisorlarımıza hoş geldiniz diyoruz!

ALT – LİSANS SÖZLEŞMESİ İMZALAYARAK ARAMIZA YENİ KATILAN ÖDÜL
MERKEZLERİMİZ
Aramıza katılan yeni Ödül Merkezleri’ne hoşgeldiniz der, bol Ödül’lü bir yıl dileriz.
ÖDÜL MERKEZİ
Akfen Altyapı Holding A.Ş.
Özel Şehir Koleji Anadolu ve Fen Lisesi

TARİH
03.02.2020
06.02.2020

Validebağ Fen Lisesi

07.02.2020

DEĞERLENDİRME ZİYARETLERİMİZ

16 Ocak’ta Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık
Vakfı / Bireysel Gelişim Projesi’nin Değerlendirme
Ziyaretini gerçekleştirdik. Ödül Programı’na gönül
verdikleri için teşekkür ederiz.
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5
Şubat’ta
Mimar
Sinan
Eğitim
Kurumları’ndaydık. Değerlendirme ziyareti
boyunca bizleri ağırlayan okul yetkililerine
teşekkür ederiz!

6 Şubat’ta Anabilim Eğitim Kurumları’nın
Değerlendirme Ziyaretini tamamladık. Ödül
Programı’na gönül veren herkese teşekkür
ederiz!

7 Şubat’ta İstanbul International School’un
Değerlendirme
Ziyaretini
tamamladık.
Değerlendirme ziyaretimiz boyunca bizleri güler
yüzlü bir şekilde ağırlayan Ödül Takımı’na teşekkür
ederiz!

25 Şubat’ta Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki
Lisesi ve Fen Lisesi’ndeydik. Değerlendirme
ziyareti boyunca bizleri ağırlayan okul
yetkililerine teşekkür ederiz!
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26 Şubat’ta Değerlendirme Ziyareti yapmak için ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Mersin Anadolu
Lisesi ve MEV Özel Toros Anadolu Lisesi’ndeydik. Değerlendirme ziyareti boyunca bizi ağırlayan ve Ödül
Programı’na katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarız!

2 Mart tarihinde Değerlendirme Ziyareti için
Üsküdar
Amerikan
Lisesi’ndeydik.
Ödül
Programı’na gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz!

5 Mart’ta TED Eskişehir Koleji’ni ve Özel Yeni Yol Lisesi’ni ziyaret ettik. Değerlendirme ziyaretimiz
boyunca bizleri güler yüzlü bir şekilde ağırlayan her iki okulun da Ödül Takımı’na teşekkür ederiz!

2019 FAALİYET RAPORUMUZ ÇIKTI !!
2019 Faaliyet Raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.
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COVID – 19 SÜRECİ
Mart ayının ikinci yarısından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü sebebiyle Ulusal
Ofis çalışanları olarak, çalışmalarımızı “Home – Office” yöntemiyle kesintisiz bir şekilde sürdürmekteyiz.
İçinden geçtiğimiz bu süreçte en önemli konunun iletişim ve motivasyon olduğunun bilinciyle, sizlerle
kesintisiz iletişimi sürdürebilmek için; mail adreslerimizi ve kişisel telefon numaralarımızı 31.03.2020
tarihinde “Ödül Programı COVID-19 Duyurusu” konu başlıklı gönderdiğimiz mailimizde dikkatinize
sunduk.

KATILIMCI GÖZÜNDEN…

Merhaba,
Ben Berkay Çalışkan, Saint Benoit Özel Fransız Lisesi’nde 10.sınıf öğrencisiyim. Edinburgh Dükü
Uluslararası Ödül Programı ile Hazırlık Sınıfında okurken tanıştım, Ödül Programı’na başladığım günden
bugüne hayatıma hem güzel insanlar katma şansım oldu, hem de çok değerli işlerin bir parçası oma
fırsatı buldum.
Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Gönüllü Hizmet Faaliyetleri ile okulumu bir arada götürmek,
aslında zamanı planlayarak yaşarsak yapmak istediğimiz birçok işi yapabileceğimi bana kanıtlamış oldu,
zamanı yönetmeyi daha da doğru planlayabilmeyi öğrendim. Ödül Programı kapsamında Beceri
Geliştirme Bölümü için Almanca dersi alıyorum, Fiziksel Gelişim Bölümü için Buz Hokeyi oynuyorum ve
Gönüllü Hizmet Bölümü için Huzur Evine gönüllü olarak gidiyorum.
Beceri Geliştirme Bölümü; Almanca dersi alıyorum. Dil bir iletişim aracı ve kültürün aynası hatta bir
düşünme aracıdır. Dünyada ne yazık ki herkes aynı dili kullanmıyor. Okulumda aldığım Fransızca
eğitimimin yanına Almanca dilini de katmak dünyayı farklı şekilde görmemi sağladı. Bilim ve
teknolojideki son derece hızlı gelişmeler ve yenilikler kitle iletişim araçlarının, internet ve medya
kullanımının yaygınlaşması, ulaşımın kolaylığı ile araştırma yaptığım konularda başka ülkelerin
yayınlarını da anlama avantajı edindim.
Fiziksel Gelişim Bölümü için son derece sert ve yüksek efor gerektiren bir spor olan Buz Hokeyi
oynuyorum. “Buz hokeyi = Hız + beceri + strateji” diye tanımlayabilirim. Kaslarımın güçlenmesi ve daha
kuvvetli bir kemik yapımın olması katkılarının yanında, hızlı oynanan bir spor olduğundan hızlı düşünme
ve çabuk karşılık verme kabiliyetim gelişti; takım sporu olduğundan iş birliğinin başarının anahtarı
olduğunu ve bir durumun başka bir duruma nasıl sebep olduğunu öğrendim.
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Gönüllü Hizmet Bölümü için de Huzur evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gidiyorum. Benden
yaşça büyüklerimi yaptığım ziyaretlerimle nasıl mutlu ettiğimi, bana hissettirdiği mutluluğun yanında
onların anıları, bana aktardıkları tecrübeleri benim hayatı anlamamda ve hayata bakışımda çok etkisi
olduğunu düşünüyorum. Bir yerde okumuştum;

“Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun
yaşamıyor”.

Macera ve Keşif Yolculuğu Bölümü’nde Antik Frig Yolu, Seyitgazi’de gerçekleştirdiğimiz yolculukta aynı
amaçla birleştiğimiz hiç tanımadığım yeni insanlarla tanışıp arkadaş olup keyifli ve çok sıra dışı
tecrübeler edindim.
Toplumsal Uyum Proje’mde ise Çatalca ilçesinde yer alan Nesin Vakfı Çiftliği’nde öncelikli amacı olan
vakıf çocuklarına sağlıklı ve taze gıdalar sağlamak için doğayı taklit eden bir sistem olan permakültürün
ilkelerini uyguladıkları sisteme emeğimi ortaya koyarak katkıda bulunmamın yanı sıra vakıf ekibiyle
uyumlu çalışarak Permakültür, Bokaşi, Kompost gibi çok farklı bilgiler ve tecrübeler edindim.
Kişisel gelişim imkânı sağlayan bu güzel ailenin bir parçası olduğum için çok şanslı olduğumu biliyor ve
çok mutlu hissediyorum. Böylesine ayrıcalıklı bir kapıyı tanıdığım herkese tavsiye ediyorum.
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Gelecek sayımızda siz neler görmek istersiniz?
Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizle paylaşmanızı bekliyoruz…
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İLETİŞİM:
TİKAV 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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