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Ödül Programı 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.
Türkiye’de Ödül Programıyla ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız…
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Ödül Programı ile birlikte yardımlaşmanın topluma olan etkilerini ve kendi gelişimime olan katkılarını keşfettim.
Ödül’den sonraki hayatımda kişisel gelişimime kendi çevremdeki bireylere ve toplumlara gönüllülük yardımlarına
devam ederek, fiziksel gelişimim ile mental sağlığıma katkı sağlayarak devam ettim. Ödül bana sınırlarımın ve
öğrenmenin sonsuz olduğunu gösterdi. Beni bugüne taşıyan değerlerimin zeminini oluşturdu.
Seren Atış – Altın Ödül Sahibi
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UGO – TR ULUSAL KOORDİNATÖRÜ ÇİĞDEM GÜLER’İN MESAJI
Ilık bir sonbahar gününden herkese merhaba,
2020 yılının son çeyreğindeyken, insan ömründe sadece bir kere
yaşanabilecek benzersiz bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin farkında olduğu
bir diğer konu da, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı gerçeği. Sanki bir çağ
kapanıp yeni bir çağ başlıyor gibi… İnsanoğlunun evriminde, aklıyla, her yeni
duruma ve yeniliğe adapte olduğu, yaşamanın yeni biçimlerini bulduğu
aşikar. Her geçişte, sıçrayışta, dönüşerek bir sonraki aşamaya hazır oluyoruz.
Bu döneme de adapte olurken, daha önce farkında olmadığımız, belki de
uzun zamandır kullanmadığımız, unuttuğumuz “kas gruplarını” devreye soktuk.
Ödül Programı’nın olmazsa olmazları gönüllülerimiz değerli öğretmenlerimiz, eğitim alanındaki özverili
çalışmalarına; bu sefer de, gençleri, gelecek nesilleri yetiştirmenin büyük sorumluluğuyla, üstün bir
çabayla, sürece hızla adapte olarak öğrencilerine kesintisiz ulaşmak adına müthiş çalışmalar yaptı ve
bu çalışmalar hızlanarak devam ediyor. Aynı dönemde, gençlerin ruhsal ve bedensel sağlıklarını
korumaları ve topluma sağladıkları faydaların da devam etmesi adına, Ödül Programı sorumluluklarını
sürdürdüler. Emekleri için kendilerine binlerce şükran borçluyuz. Ne kadar teşekkür etsek az.
Emin olduğum bir şey var ki, o gençler büyüyüp kendi ayakları üzerinde durduğunda, yaşadıkları
topluma katkı sağladıklarında, öğretmenleri onlarla gurur duyacaklar. Bu tabloyu düşünürken, aklıma
Çinlilerin “bambu ağacı” hikayesi geliyor son dönemde.
Bambu ağacının ekilen tohumları, ilk yıl sulanır, gübrelenir, fakat tohumlarda herhangi bir değişiklik
olmaz. İkinci yıl, tohumlar yeniden sulanıp gübrelenir; bambu ağacı yine toprağın dışına filiz vermez.
Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılanlar tekrar edilir, bambu tohumları sulanır ve gübrelenir.
Fakat inatçı tohumlar bu yıl da filiz vermez. Büyük bir sabırla beşinci yılda bambuya su ve gübre
vermeye devam ederler ve nihayet, beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar. Altı hafta
gibi kısa bir sürede de yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Sonsuz faydaları olan bambu ağaçları nihayet
ortaya çıkmıştır.
Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı haftada mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır? Sorunun cevabı, elbette
“beş yıl”dır.
Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden
hatta var olmasından söz edebilir miydik?
İşte değerli gönüllülerimiz sizlerin sabrı, gençlere ve geleceğe inancı ve yılmadan çalışması sonucu ilmek
ilmek şekilleniyor gençlerimizin hayatları. Doğru zamanda gerekli müdahale ve mentorluğunuz
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sayesinde kendilerine güvenerek büyüyorlar, yollarında ilerliyorlar. Gelecekte başardıkları işleri
gördüğünüzde göğsünüz kabaracak, şüphesiz.
Sözlerimi yaklaşan Cumhuriyet Bayramı’nızı kutlayarak, Ulu Önder Atatürk’ün sözleriyle tamamlamak
isterim.
“ Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar
ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”
Sağ olun, var olun,
İyi ki varsınız,
Sevgi ve saygılarımızla,

Çiğdem Güler
UGO-TR Ulusal Koordinatör
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BİZDEN HABERLER…
TEMMUZ 2020
Temmuz ayı itibariyle Değerli Ödül Liderlerimizden Ödül deneyimleri ve düşüncelerine dair deneyim
paylaşımı videoları istedik. Bu videoları sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bu linkten sizler de
sosyal medya hesaplarımıza göz atıp videolarımıza erişebilirsiniz..
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/intawardtr/?hl=tr
FACEBOOK : https://www.facebook.com/InternationalAwardTR
TWITTER : https://twitter.com/intawardTR
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AĞUSTOS 2020
15-18 Ağustos 2020 tarihleri arasında TED RÖNESANS KOLEJİ Altın Ödül katılımcıları Altın Macera ve
Keşif Yolculuğu’nu Eskişehir Seyitgazi ilçesinde başarıyla tamamladılar.
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EYLÜL 2020
ÖDÜL PROGRAMI’NI BEŞTEPE OKULLARI’NA TANITTIK..
UGO-TR Ekibi olarak Beştepe Okulları’na online tanıtım toplantımızı 14 Eylül 2020 tarihinde
gerçekleştirdik. Katılımcı ve velilerimizin özverili yaklaşımı ve Ödül Programı’na olan ilgisi bizler için
mutluluk vericiydi.
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ULUSAL KOMİTE TOPLANTISI

28 Eylül 2020 tarihinde UGO – TR Ulusal Komite Toplantısı online ortamda gerçekleşti. Toplantıya
Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, Ulusal Komite Başkan Yardımcısı Pelin Akın Özalp, 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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ÖDÜL HİKAYELERİ…

Ege Aleyna Gülle – Gümüş Ödül Katılımcısı
Gümüş Kategori’ye katılmayı düşünürken biraz tedirgindim ve ne
yapacağıma emin değildim. Bütün planlarım pandemi ile gelen
kısıtlamalarla birlikte çöpe gitmişti. Ama bu dönem düşündüğümün
aksine bana çok şey kattı. Basit düşünmeyi, anın tadını çıkarmayı ve
yaratıcı olmayı öğrendim. Ayrıca karşıma çıkan bütün fırsatları
değerlendirmem ve her koşulda olumlu düşünmem gerektiğini anladım.
Ödül Programı’nın bana kattığı kararlılık, sabır ve yardımlaşma bilincinin
de devam etmemde büyük bir payı var. Bu dönemde boş zamanımı,
basit uğraşlarla ve küçük gezilerle yaşadığım çevreyi tanıyarak
geçiriyorum. Ayrıca en büyük mutluluk kaynağım olan minik dostlarıma
da daha fazla zaman ayırabiliyorum.

Berke Çiçek – Gümüş Ödül Katılımcısı
Merhabalar ben İELEV okullarından Berke Çiçek. 16 yaşındayım, geçen
sene Bronz Kategorisi’ni tamamladım. Bu sene de Gümüş Kategoriyi
yapmaktayım. Ödül Programı’na her ne kadar başlayalı iki sene olmuş
olsa da Covid-19 yüzünden iki sene arasında büyük farklar oluştu.
Birçok faaliyetin farklı şekilde yapılması gerekti. Geçen sene ve bu
sene Fiziksel Gelişim için okçuluk sporuna başladım. Geçen sene hiçbir
sorunum olmadan antrenmanlara rahatça gidebildim, ancak bu sene
Covid-19 yüzünden bu durum değişti. Okçulukta kasların sürekli aktif
olması gerekir çünkü kullanılan kaslar gündelik hayatta çok
kullanılmaz. Bu nedenle antrenmanlara gidemediğim için evde
antrenman yapmam gerekti. Ben de okçuluğa gidemediğim için evde yaptığım antrenmanları
Programın sistemine yükledim. Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye’nin telefon uygulaması sayesinde
yapılan faaliyetleri de yüklemek çok kolaydı. Beceri Geliştirme de müzik öğretmeni ile gitar
çalıyordum ancak Covid-19 yüzünden derslerimize online şekilde devam ettik. Zaten evimde yaptığım
bir faaliyet olduğu için büyük bir değişiklik yaşanmadı. Gönüllü Hizmet’te ise Covid-19 yüzünden dışarı
çıkamamak büyük bir engel oluşturdu çünkü benim etkinliğim köpek gezdirmekti. Bu nedenle dışarda
gezmektense sokak hayvanlarının aç kalmaması için oturduğum apartmanın önüne yemek ve su
koydum. Sonuç olarak Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye’nin bu sene bana kattığı en büyük beceri,
var olan sorunlara takılmayıp yaratıcı çözümler üretmekti.
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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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