
ll. Geleneksel İzcilik Oskarları sahiplerini buldu!..

Sakarya İzci Grubu Liderler Üst Kurulu tarafından düzenlenen ll. Geleneksel İzcilik Oskarları 30
Mayıs Cumartesi akşamı Asım Kocabıyık Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. Törene Liderler Üst Kurulu'nun yanısıra özel olarak Oskar Töreni ve Aşure Günü için
İstanbul'da bulunan Anatolian Uluslararası İzci Kampı'nın yaratıcısı  İlker Cömert de katıldı.

  

Törende ilk olarak ergin izciler arasında düzenlenen "Challenge" kitap okuma yarışmasının
sonuçları açıklandı. Törenin ilk ödülünü daha önceden tüm kitapları ocak toplantısına getirerek
ödülü hak eden Özlem Dinç aldı. Üçüncülüğü İrem Hatipoğlu, ikinciliği Utku Evci alırken
birinciliği ise yine 
Özlem Dinç 
kazanarak ödülünü aldı.

  

Challenge ödüllerinden sonra Oskar ödüllerinin açıklanması büyük heyecan yarattı. En iyi
fotoğraf ödülüne Utku Evci Poyrazlar Kampı'nda çektiği fotoğrafla layık görülürken; en iyi afiş
dalında Elif Turhan kendisinin de organizasyonunda yer aldığı
Oyuncak Müzesi Haykı'nın afişiyle kazandı.

  

En iyi mezun izci ödülünü Sertaç Uzun'07 alırken, en iyi haftasonu aktivitesini senenin ilk haykı
olan Oyuncak Müzesi Hayk'ı organizasyonu Cem
Erengüç, Elif Turhan, Merve Aynur 
kazandılar.

  

Senenin en iyi kampı ödülünü Güzeldere Şelalesi Kampı'nı organize eden Ahmet Aksoy,
Damla Atmaca, Elif Turhan, Enes Avar, Meryem Gökçe Gökten 
aldı. Ahmet Aksoy, İlker Cömert'ten ödülü aldıktan sonra ekibi adına yaptığı konuşmada "
Bence en önemli ödül bu çünkü en iyi kampı organize etmek ciddi bir ekip çalıştırması
gerektiriyor
" dedi... Böylelikle 
Elif Turhan
kırılması güç bir rekora imza atarak, 3 dalda oskar adayı olduktan sonra bu dalların hepsinde
oskarı kazanarak bir senede en çok oskar ödülü alma rekorunu da kırmış oldu.
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Yılın ocak izcisi ödülünden önce her sene içinde bulunduğumuz yıl içerisinde tüm etkinliklere
katılan izcilere verilen ödülün bu seneki sahibi Yağmur Aktaş kendisi için hazırlanan videoyu
izledikten sonra sahneye çıktı ve ödülünü Nur Bulut'tan aldı.

  

Son olarak gecenin en prestijli ödülü olan Yılın Ocak İzcisi ödülünü vermek üzere geçen seneki
ödülün sahibi Egemen Bakırcı ayakta alkışlanarak sahneye çıktı. Yılın ocak izcisi ödülünü
kazanan Çağrı Öztürk ise yaptığı konuşmada "Biz bir ekibiz, bu
ödülü tüm ocak izcileri adına alıyorum
" dedi...
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