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UGO-TR Mezunu Mustafa Avcu’nun Mesajı
Merhaba Ödül Gönüllüleri,

Hayatta gördüğümüz varlıkların ve maddelerin somut anlamının yanı sıra kendine ait 
bambaşka bir mânâ aleminin de olduğunu hepimiz biliriz. Fakat bunun ne kadar farkındayız 
acaba?

Mesela güneş  bizlere sadece ışık verir ve bizi ısıtır dediğimizde ne kadar yalın ve basit kaçıyor 
öyle değil mi? Halbuki güneşin doğmasıyla yeni bir gün, yeni bir başlangıç, hayallerimize 
kavuşmamız için yine bir fırsat verdiğinin de farkında olduğumuzda hayata doğru açıdan 
bakmakla kalmayıp bu yolda yürüyor oluyoruz. 

Mânâ aleminin serin rüzgarları bizi güneşin sıcak ve yakıcı olan 
ışığından koruyup farklı bir pencereden ışığı süzerek yolumuzu 
aydınlatıyor. Karşılaştığımız her bir olayın derinlerinde bizlere 
vermek istediği mesajlara bakarak daha anlamlı yaşamak mümkün 
olacaktır. Yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinin de bizlere 
vermek istediği mesajları değerlendirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz 
yıllara baktığımızda gözle görünür ölçüde değişimler yaşadık.



Çok hızlı değişen ve gelişen bir dünya zamanı içerisindeyiz. Uzaktan eğitim, online stajlar, 
internet alışverişleri, zoom toplantıları vb. faaliyetler artık hayatımızın vazgeçilmezleri haline 
geldiler. Bu durum teknoloji ve bilimle bağımızın sıkılaştığının gösteriyor. Fakat her ne kadar 
da teknolojiyle iç içe olursak olalım bizler sosyal canlılarız. Arkadaşlarımızla sohbet etmek 
için karşı karşıya bir çay içmemiz, dersleri tam anlamıyla anlamak ve anlatmak için bir sınıf 
ortamı gerekiyor. Bunlardan uzak kaldığımız bu pandemi sürecinde çıkarmamız gereken 
derslerden bir tanesi de kuşkusuz elimizdekilerin kıymetini bilmek olmalı.

Bizler TİKAV bursiyerleri olarak 4 yıl süreyle birçok eğitimler alıp alanında üst düzeyde olan 
bürokratlar, iş adamları ve eğitmenlerle tanışma imkânımız oldu. Tanıştığımız insanların hayat 
hikayelerini dinledik, başarı yolunda ilerlemiş ve ilerlemeye devam eden bu insanların 
öykülerinden dersler çıkardık. Aldığımız eğitimlerle kendi hayallerimiz yolunda adımlarımız 
yere daha sağlam basarak ilerleme fırsatına sahip bireyler olduk. Sosyal yönümüzü de 
geliştirerek birer aktif vatandaş haline geldik. Bütün bu öğrendiklerimiz hayattaki dönüm 
noktamız oldu. Lisans mezuniyetimin yanında TİKAV BGP mezuniyetimi Uluslararası Gençlik 
Ödülü-Türkiye Programını da geçtiğimiz hafta tamamladım. 

...



Ödül Programı ile özgüven ve motivasyonum gözle görünür ölçüde arttı, yeni yetenekler ve ilgi alanları 
edindim. Kariyer hedeflerimi daha sağlam bir temelle yeniden oluşturdum. Doğa ve çevreyle olan ilişkim 
daha da sıkılaştı ve bilinçli bir doğasever oldum. İletişim becerilerimin de artmasıyla yeni insanlarla 
çekinmeden tanışıp sosyal çevremi genişlettim.  Aldığımız bu program başarı yolumuza ışık oldu. Artık 
sorgulayıcı, çevresinde değişen dünyaya ayak uydurabilen aktif bir vatandaş olarak ülkemiz için 
elimizden geleni yapma zamanı. 

Bireysel gelişimimiz için bizleri destekleyen başta TİKAV Onursal Başkanı Hamdi AKIN olmak üzere 
üstümüzde emeği olan tüm TİKAV ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Hayatım boyunca aldığım bu 
programın hakkını vererek ve kıymetini bilerek yaşayacağım.

Satırlarıma son verirken TİKAV’ın çevremdeki insanlar için ne ifade ettiğini sorguladığımda aldığım bu 
cevabı da sizlerle paylaşmak istedim:

“Bahar; doğaya cemrenin düşüşüyle, insanın yüzüne tebessüm konmasıyla, hayallerine ulaşan gencin 
gönlünde huzuru bulmasıyla ve tabi ki insanın eğitim serüveninde yolu TİKAV'a düşmesiyle gelirmiş...”

Tüm gönüllerin bahara kavuşması dileğimle…

...
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Nisan 2021

Sanal Bronz 
Yolculuğu Online 
Eğitimi

Tasarım Odaklı 
Düşünme Online 
Atölyesi

12 Nisan 
2021

28 Nisan 
2021



Sanal Bronz Yolculuğu Online Eğitimi

Sanal Bronz Yolculuk Eğitimimiz Gerçekleşti!
UGO-TR Ekibi olarak Mayıs ayında Yolculuk yapacak Ödül Merkezlerimiz için online 
Sanal Bronz Yolculuk Eğitimimizi 12 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdik. 



Tasarım Odaklı Düşünme Online Atölyesi

LC Waikiki Akademi’nin önderliğinde, UGO-TR Mezunlar Grubu’nun organize ettiği, LCW 
Akademi Öğrenme Deneyimi Tasarım Yöneticisi Mustafa Aydın ile “Tasarım Odaklı Düşünme 
Online Atölyesi”ni 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Ufuk açıcı, düşünmeye ve 
sorgulamaya iten, interaktif ve harika bir deneyimdi. 



Beliz Leyla Acar - 
Eylül Cansu Güncüer 
Bronz Kategori Katılımcıları

Son iki yılımıza baktığımızda, Ödül’ün bizim için devam 
edebiliyor olması hayal gücümüzün ötesindeydi. Ancak şu 
anki durumumuza ulaşana kadar karşılaştığımız tüm 
zorlukları görmezden gelmek olmaz.

Ödül’ün tüm bölümlerini tamamladıktan sonra, geride 
bıraktığımız yorucu ama başarılarla dolu sağlıklı yıla baktık. 
En çok keyif aldığımız, kendimizi en iyi hissettiğimiz yıldı. Bize 
anlatıldığı kadar kolay olmamıştı ama çok farklı bir heyecanı 
vardı. Hayatımız boyunca, daha arındırıcı, zihin açıcı ve 
değerli başka bir programda hiç yer almamıştık.

Robert Frost'un dediği gibi, "Ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben daha az geçileni 
seçtim ve tüm farkı yaratan da bu oldu."



Yarınlar yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatlarını 
terk edebilen gayretli insanlara aittir.

- Marcus Tullius Cicero
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Mayıs 2021

Sanal Bronz 
Yolculuğu Online 
Eğitimi

Sürdürülebilir 
Kalkınma Eğitimi 
Ekseninde Yeni 
Eğitim Metodolojileri 
Konulu Söyleşi

17 Mayıs 
2021

18 Mayıs 
2021



Sanal Bronz Yolculuğu Online Eğitimi

Sanal Bronz Yolculuk Eğitimimiz Gerçekleşti!
UGO-TR Ekibi olarak Haziran ayında MveK Yolculuğu yapacak Ödül 
Merkezlerimiz için online Sanal Bronz Yolculuk Eğitimimizi 17 Mayıs 2021 
tarihinde gerçekleştirdik. 



Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Ekseninde 
Yeni Eğitim Metodolojileri Konulu Söyleşi

UGO-TR Ekibi olarak yıl içerisinde gönüllülerimizle bir araya geldiğimiz 
etkinliğimizde son yılların en popüler ve önemli konularından biri olan 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini SÜGEP’in Başkanı Umut Dilsiz’in anlatımı ile 
18 Mayıs 2021 günü gerçekleştirdik. 



Mezun Gözünden - 
Sinem Sayan Ok

2008 yılında Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde okuduğum sırada, 
Uluslararası Gençlik Ödülü’nün Altın Kategoris’ini tamamladım. 
Hissettiğim çok yönlü olabilme ilkesini bana kazandırdığı için çok mutlu 
olduğumu belirterek yazıma başlamak isterim. O sene Ödül Töreni’ne 
Prens Phillip ve eşi Kraliçe Elizabeth' in geleceğini duymak ve Ödülümü 
onlardan almak hayatımın en büyük şanslarından biridir.

O dönem Ödül Programı’nı arkadaşlarımla beraber yaparken bizlere neler katacağının 
farkında olduğumuzu sanıyor olsak da , lisans eğitimim için yurtdışına gittiğimde hep 
gururla söylememe, sonrasında iş hayatına girerken özgeçmişime gururla yazmama 
vesile olmuştur. Torunlarıma kadar anlatmayı umduğum o anlar için çok minnettarım. 

Ödülümüz verilmeden önce Prens Phillip'in hepimizle sohbet etmesi ve programa katkıda 
bulunduğumuz için teşekkür etmesi hepimizi son derece etkilemişti. Bir sonraki gün 
gazetelerde bu anın ölümsüzleştiğini görmek,  haberin dedemlerin evinin salonunda 
çerçevelenmiş olarak yerini almış olması sadece benim için değil ailem için de bir gurur 
olduğunun ispatı olmuştur. 



- Albert Einstein

Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. 
Hayal gücü ise her yere.
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Haziran 2021

SERÇEV ve UGO-TR 
İşbirliği Toplantısı3 Haziran 

2021



Serebral Palsili Çocuklar 
Derneği (SERÇEV) ve 
Uluslararası Gençlik 
Ödülü-Türkiye işbirliği 
yolculuğunda mutlu sona 
ulaştık. Dernek Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay 
Karakaş ve Vakıf 
Başkanımız Sultan 
Yılmaz’ın da katılımıyla 
oldukça verimli geçen 
toplantımızda, 
önümüzdeki süreçle ilgili 
fikir alışverişinde 
bulunduk.

SERÇEV ve UGO-TR İşbirliği Toplantısı



Mezun Gözünden - 
Özen İncetaş

Uluslararası Gençlik Ödülü programına katılmaya hak 
kazandığımda üniversite birinci sınıftaydım. Ödül Programı 
sayesinde gerek gönüllülük faaliyetleri gerekse sportif ve 
kültürel aktivitelerle verimli bir üniversite hayatı yaşadığımı 
düşünüyorum. Yaptığımız şehir dışı seyahatleri ve kamplar ile 
farklı üniversite ve bölümlerden çok değerli dostlar edindim. İlk 
yurtdışı seyahatim ve halen daha görüşmekte olduğum farklı 
ülkelerden pek çok arkadaşımın olması da Ödül Programı 
sayesindedir.

Şu an 35 yaşında ve 10 yıldır iş hayatında olan bir kadın olarak Ödül Programı’nda 
kazandığım beceriler, yetenekler ve dostluklardan halen daha faydalanıyorum. 
Yeniliklere açık, farklı düşüncelere saygılı bir birey olmamda programın yeri elbette 
çok büyük. Programa katıldığım ve başarıyla tamamladığım için çok mutluyum. 



Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. 
                     Yaptıklarınızı seviyorsanız başarılı olursunuz. 

- Albert Schweitzer
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Sanal Gümüş Yolculuğu Başlıyor !

Sanal Gümüş 
Yolculuklarımıza 2021 

yılı içerisinde 
başlıyoruz.

Lütfen sizlere 
gönderdiğimiz 

anketleri doldurunuz.



Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye

Sosyal Medya Hesaplarımız

Facebook

Instagram

Twitter

/InternationalAwardTR  /intawardtr 

/intawardTR

LinkedIn

Youtube

 /intawardTR 



Adreslerimiz

TİKAV Merkez Ofis
Adres: Kazım Özalp Mah. 
Koza Cad. No:26 Çankaya 
/ Ankara
Telefon: +90 312 441 70 87 / 
+90 312 442 48 22

TİKAV Eskişehir 
Temsilciliği
Adres: Cunudiye Mahallesi 
Kocatepe Sokak No: 33/2 
Odunpazarı / Eskişehir
Telefon: +90 312 441 70 87  

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

Mail Adreslerimiz
info@intaward.org.tr 
ugotr@intaward.org.tr 
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