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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, 140 ülkede ve
bölgede 8 milyonu aşkın genç Ödül Programına katılmıştır.

İÇİNDEKİLER
Ulusal Komite Başkanımız
Sultan Yılmaz’ın Mesajı
Bizden Haberler

3
4-6

Katılımcı Gözünden
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"Bu programın bir parçası olduğum için çok mutluyum,
çünkü her bölümün bana ayrı ayrı katkılarının olduğunu
düşünüyorum. Ödül Programı beni daha düzenli ve
sorumluluk sahibi biri yaptı."
- DoEIA-TR Bronz Kategori Katılımcısı
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Edinburgh Dükü Ödülü Programı, 14-24 yaş aralığındakilere “katılarak” gelişim, 18 yaş
üstü gönüllülere de gençlere destek vererek ruhsal ve sosyal doyum sağlamaktadır.
“Uluslararası Gençlik Ödülü Programı” ya da 2013 yılından bu yana uygulandığı 140’ın
üzerindeki ülkede kullanılan ortak adı ile “The Duke of Edinburgh’s International
Award Programı”; gençlere kendini tanıma, sosyalleşme, karşılıksız hizmet verebilme
alışkanlığı, zamanı kullanmayı öğrenme, öz güven gibi kazanımlar sağlayan bir bireysel
gelişim programıdır. Kişinin kendisine emek vermeyi becerebilmesinin bir sınavıdır.
“The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” Türkiye İnsan Kaynakları
Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) tarafından temsil edilmektedir.
2015 yılı DoEIA-TR Ailesi olarak, çok güzel başarılara imza attık. Ödül Vakfı ile imzaladığımız Şartlı Lisansa uygun
çalışmalarımızda sınavımızı başarıyla verdik ve “Tam Lisans Sözleşmemizi” imzaladık. Memnuniyetle belirtmek
isterim ki dünya Ödül birliğinin kıymetli temsilcisi Birleşik Kırallık Wessex Kontu Prens Edvard’ı TİKAV’ın konuğu
olarak İstanbul’da başarıyla ağırladık ve Ödül Birimi yöneticilerimiz, Ödül Liderlerimiz ve Supervisorlarımızla bir
araya getirdik. Bu arada Ödül Birimlerimizle de Alt Lisans Sözleşmelerimizi imzalayarak ödül yolunda daha da
güvenle yol almaya başladık. DoEIA-TR Ulusal Ödül Komitesi adına ödül programına katkı veren herkese
şükranlarımızı sunarım.
Siz de niteliklerinize uygun bir hizmetle Ödül Programını destekleyerek bir gence dokunabilir, gencin hayatına
doğru yön vermesine ve belki de bir yıldızın doğmasına yol açabilirsiniz. Gençler için hizmete bekliyoruz…

Sultan Yılmaz
DoEIA-TR Ulusal Komite Başkanı
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BİZDEN HABERLER
14 Ocak 2016 tarihinde DoeIA-TR Ulusal Direktörü
Melissa Lara Clissold DenizTemiz Derneği/ Turmepa
ekibi ile bir araya geldi ve işbirliği kapsamında
çalışmalara başlandı.

16 – 17 Ocak 2016 tarihlerinde Tarabya İngiliz
Okulları’nda Supervisor ile İngilizce ve Türkçe Ödül
Lideri eğitimleri yapıldı. Eğitimini tamamlayan 22 Ödül
Lideri ve 13 Supervisor sertifikalarını aldı.
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13 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da “Ödül Birimi
Değerlendirme Eğitimi” yapıldı ve Ulusal Komite
Toplantısı gerçekleşti.

19 – 20 Mart 2016 tarihlerinde İstanbul Darüşşafaka
Eğitim Kurumları ev sahipliğinde İngilizce Supervisor
Eğitimi yapıldı.
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23 Mart 2016 tarihinde yeni Proje Asistanı Yardımcımız Özlem
Özkan, 28 Mart 2016 tarihinde yeni Proje Uzmanımız İrem
Tanrıverdi aramıza katıldı.

TOPLANTILARIMIZ
OCAK
8 Ocak Avrupa Koleji
14 Ocak TURMEPA ve Çağla
Koleji
20 Ocak Enka Okulları
22 Ocak Sabancı Üniversitesi

ŞUBAT
23 Şubat Secret CV

MART
8 Mart Active Minds
9 Mart C@rma
11 Mart Kabataş Erkek Lisesi
15 Mart MEF Ulusal Okulu
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Başlamadan geleceğimiz için bu denli önemli bir projenin parçası olmaktan gurur
duyduğumu da belirtmek isterim.
Bizler bu proje kapsamında Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim, Toplumsal Hizmet ve doğa
ile yalnız kalma gibi pek çok alanda kendimizi geliştirme ve kanıtlama sansına sahip olduk.
Ben bireysel olarak Beceri Geliştirme alanında heykel ile tanışıp, her ne kadar voleybol
branşındaki başarısızlığımla öğretmenlerimi hayretler içerisinde bırakarak başlamış da
olsam ilerleyen dönemlerde büyük gelişmeler kaydedip fiziksel geliştirmeyi de başarı ile
tamamladım.
Toplumsal hizmet ise hepimizi toplumun yardımımıza muhtaç kesimlerini farkına varmaya ve onlar için elimizden
geldiğince bir şeyler yapmaya sevk etti.
Korkularımızın üzerine gitmeyi, lider olmayı, takım ruhunu ve dayanışmasını, paylaşmayı doğa ile yalnız kalma
alanında hep birlikte öğrendik.
Bu nedenle öncelikle bu programı ülkemize getiren Türkiye Ulusal The Duke of Edinburgh otoritesine ve böyle bir
fırsatı bizlere sağlamış olduğu için de okulumuza çok teşekkür ediyor ve hayatında fark yaratmayı planlayan,
kendisine edebileceği en büyük yardımın başkalarına yardım etmek olduğunu bilen her bir bireyi, bir alanda
kendimizi geliştirmenin sağladığı özgüveni, başkalarının elinden tutmanın içimizi nasıl ısıttığını, korkularımızın
üzerine gitmenin bizi nasıl güçlendirdiğini hissetmeye ve benimle bu duyguları çoktan paylaşmış olan
arkadaşlarımı ise bu projeye devam etmeye davet ediyorum.

Zeynep Çağlar
(The Duke of Edinburgh’s International Award Katılımcısı)
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