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Bir Sakarya Klasigi Sayý : 4  Yýl : 2009

Avrupa'dan Sakarya Geçti
Üzerinde boydan boya üç ayrý dilde 'Sakarya Yollarda' 
yazan otobüsümüzle düþtük yollara..

     16 Temmuz sabahý baþladýðýmýz gezimiz 22 Aðustos 
akþamý burnumuzda tüten Ýstanbul'a ulaþmamýzla son buldu. 
Detaylar ilerleyen sayfalarda...
     Ýzcilik'te bir çýnar 'Hayri Bingeli' ile hoþ bir sohbet...
     Sakarya Estonya Kampý'nda...
     Türkiye'den haberler...
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Bir önceki sayýmýzý sizlere 
ulaþtýrmýþ olmamýz gereken Temmuz 
ayý baþýnda kendimizi büyük Avrupa 
gezimizin hazýrlýklarýna o kadar 
kaptýrmýþtýk ki dergimizin hazýrlanmasý 
iþini ihmal ettik. “Çift sayý” olarak 
hazýrladýðýmýz bu sayýmýzda size uzun 
uzadýya anlatmaya çalýþtýðýmýz gibi 
bizler için çok verimli bir gezi oldu. 

Dileriz çoðumuz için hayatta 
belki tekrarý mümkün olmayacak 
uzunluktaki bu güzel deneyimden 
dolayýgeciken dergimiz için bizi hoþ 
görürsünüz. Söz, bundan sonraki 
sayýlarda dergimizi ayýn ilk 10-15 günü 
içinde sizlere ulaþtýrma konusunda 
daha özenli olacaðýz.

Ýlk üç sayýmýzdan sonra 
sizlerden çok güzel övgüler aldýk, sað 
olun. Bu sayýmýz Avrupa gezimizin ve 
Estonya kampýmýzýn da öyküleriyle 
biraz fazla yurtdýþý aðýrlýklý oldu. Ýleriki 
saylarda daha fazla Türkiye'den haber 
ve yazýlar olsun istiyoruz. 

Sizlerden ricamýz bizlere eliniz 
deðdikçe faaliyetlerinize iliþkin - 
fotoðraf da ekleyerek - haberler 
göndermeniz. Hepimizin birbirimizden 
öðreneceði çok þey olduðuna 
inanýyoruz, yeter ki bildiklerimizi 
paylaþmayý alýþkanlýk haline getirelim.

Ýyi izcilik dileklerimizle,

Sakarya Ýzcilik Dergisi Yayýn Kurulu
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Grubumuza Büyük Ödül

Mezunlar Kampýmýz

Hayri Bingeli Söyleþisi

Estonya Kampý

II:Oskar Ödül Töreni
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ÇEVRE FAALÝYETÝ BÜYÜK ÖDÜLÜ
Türkiye Ýzcilik Federasyonu Teknik Kurul'u 
tarafýndan düzenlenen "Çevre Faaliyetleri 
Büyük Ödülü" yarýþmasýnda SAKARYA 
ÝZCÝ OCAÐI ergin izcileri 2 yýldýr 
sürdürdükleri "Geri Dönüþüm Projesi" ile 
Ergin Ýzci kademesinde “En Çevreci Ýzci 
Ünitesi” birincilik ödülüne layýk görüldü. 
Haziran ayý baþýnda açýklanan ödülü bize 
getiren çalýþmayý iki sene önce 9. Sýnýf 
Ünitesi'nde fikren ve fiilen baþlatan Gözde 
Uzunoðlu olmuþtu. Yarýþma sunumunun 
hazýrlanmasýnda da Çaðrý Öztürk ve 
Süleyman Gümüþsu görev almýþtý. Bu 
dalda Ýzci kademesinde ÝZMÝR YAKAMOZ 
GENÇLÝK VE SPOR KULÜBÜ ÝZCÝ 
OYMAÐI; Yavrukurt kademesinde ise 
ANKARA GENÇLÝK MERKEZÝ - POYRAZ 
YAVRUKURT KÜMESÝ birinciliði elde etti.
Yarýþmanýn diðer ana dalý olan Fotoðraf 
konusunda ise Ergin Ýzci kademesinde 

SAKARYA BÜYÜK ÖDÜL' YA 

Muðla Karya Ýzcilik Kulübü'nden Ekim 
Kalaycý birinci oldu. Ekim KALAYCI 
grubunda bulunan Yavrukurt lar ýn 
Marmaris Plajýnda gerçekleþtirdikleri, 
teneke içecek kutularýnýn nasýl çevreyi 
tahrip ettiðinin sergilenmesini gösteren 
fotoðrafla birinciliði elde etti. Bu dalda da 
Ýzci kademesinde SAMSUN 19 MAYIS 
ÝZCÝLÝK KULÜBÜ'nden Eren KARAGÖZ; 
Yavrukurt kademesinde ise ANKARA 
BAÞKENT ÝZCÝ KULÜBÜ'nden Kardelen 
Selin KAPUSUZ
birinci oldu. 
Yarýþmaya Fotoðraf dalýnda 7 ünite 14 
fotoðrafla, En Çevreci

Ýzci Ünitesi Ödülüne 21 ünitemiz 34 

çalýþma ile katýlmýþtý.

Enstitüsü ve Milli Güvenlik Akademisinde 
eðitim gördü. Ýzciliðe 1950 yýlýnda Ankara 
Gazi Lisesinde baþladý. Kýbrýs'da açýlan 4 
tahta kursuna katýldý. Bir süre Gençlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve birçok 
kamp, kurs ve seminerde yöneticilik yaptý. 
En son 1996 tarihinde açýlan 4 Tahta 
kursunun müdürlüðünü yapmýþtý. Özgen 
Karayeðen Ýzcilik Gönüllüleri Derneði'nin 
de  kurucularýndandý.
Ailesinin dostlarýnýn acýsýný paylaþýyor, 
eski liderime Allahtan rahmet diliyoruz.

Nihat Gencosman

Geçtiðimiz dönem içinde aldýðýmýz bir acý 
haber de 26 Temmuz'da Özgen 
Karayeðen'in vefatý oldu. Özgen 
Karayeðen 1971'de katýldýðým Japonya 
Jamboree'sinde kafile liderimizdi. 
Resimde sol uçta Özgen Karayeðen, sað 
uçta ise çok daha erken, daha 1978'de 
aramýzdan ayrýlan lider yardýmcýsý Yavuz 
Saral.
11.05.1936 Silifke doðumlu, evli ve 1 kýz 
babasý. Olan Karayeðen Yüksek Ýktisat 
ve Ticaret Okulu, A.Ü Eðitim fakültesi, 
Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi 

Orhan Abi Artýk Yok
1003 Orhan Aramýzdan Ayrýldý
Ýstanbul Erkek Lisesi'nin amblemine günümüzdeki 
þeklini vermesiyle tanýnan ve Sarý Siyah sevgisini 
içinde taþýyan herkesin kalbinde ayrý bir yeri olan 
Orhan Omay (ÝEL 1938) 14 Eylül'de hayata 
gözlerini yumdu.
Lise yýllarýnda Ýstanbul Erkek Lisesine can-ý 
gönülden baðlý bir talebeydi Orhan Omay. Koyu 
Ýstanbulspor taraftarý, Atatürk hayraný bir gençti. 
Arkadaþlarýyla “Sakarya” isimli bir dergi 
ç ýkar ý r lardý .  Bu derg ide Orhan Omay 
arkadaþlarýnýn ve hocalarýnýn karikatürlerini 
çizerdi. Lisedeyken izci olan Orhan Omay, 
Cumhuriyet'in 10. yýlý kutlamalarýna katýlan 
Sakarya Ýzci Grubu'nun fertlerinden biriydi. 
Ýstanbulspor'un 1932'deki þampiyonluðuna tanýk 
olmuþ, Ýzmir'de oynanan maçtan sonra vapurla 
Ýstanbul'a dönen takýmý karþýlamak için 
arkadaþlarýyla okuldan kaçmýþtý.
En büyük arzusu Ýstanbul Erkek Liseli gençler 
tarafýndan tanýnmak, amblemin yaratýcýsý olarak 
hatýrlanmaktý. “1003 Orhan” olarak anýlmak 
istiyordu, çünkü öyle tanýyordu tüm Ýstanbul Erkek 
Liseliler onu.
Cenazesi liderlerimizden Erinç Arýk ve Çaðlar 
Ýçer'le birlikte Adana'da yaþayan izcimiz Meryem 
Gökçe Gökten'in yaný sýra Ýstanbul Erkek Liseliler 
Eðitim Vakfý ve Ýstanbul Erkek Liseliler Derneði'nin 
temsilcilerinin de katýldýðý törenle 16 Eylül'de 
memleketi Adana'da topraða verildi.
Ailesinin ve tüm Sarý - Siyahlýlarýn baþý saðolsun…

ÖZGEN KARAYEÐEN'Ý KAYBETTÝK
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MEZUNLARIMIZ BULUÞTU

Ý.E.L Sakarya Ýzci Grubu'nun geleneksel 
olarak düzenlediði Mezun Kamplarýnýn 
beþincisi 27-28 Haziran tarihleri arasýnda 
Sakarya'nýn Pamukova i lçesinde 
gerçekleþti. Kamp alaný eskiden Uzan 
Ailesi'nin çiftliði olan daha sonra TMSF 
tarafýndan kamusallaþtýrýlmýþ ve en son 
MEB Ýzcilerine devredilerek Bakacak 
Ýzcilik ve Gençlik Eðitim Tesisi adýný almýþ 
harika bir tesisti. Kamp programý dahilinde 
Tesisin Sorumlu Müdürü Aziz Demir 
eþliðinde çiftliði gezme fýrsatý da bulan 
kat ý l ýmcý lar.  Uzanlar  zamanýnda 
döneminin çok ilerisinde tasarlanmýþ ve 
inþa edilmiþ bir çok detayý incelediler. 
Genç ve dinamik Sakarya izcileriyle, 
tecrübeli mezun izcilerimizin bir araya 
gelip tanýþma ve sohbet etme fýrsatý 

bulduðu bu kamp, bu sene de sürpriz 
etkinlikleri içinde barýndýrýyordu. Bu sene 
ilk kez gerçekleþtirilen 5-6 izci ile bir 
mezunun oluþturduðu küçük gruplar 
halinde gerçekleþtirilen 45 dakikalýk 
sohbetler bizlerin mezun izcilerimizi 
yakýndan tanýmamýzý saðladý.
Mezunlarýmýzla güzel vakit geçirmek için 
yapýlan aktiviteler arasýnda barbekü 
partisi, kamp ateþi ve mezunlarýmýzýn 
obalara karýþarak katýldýðý takým oyunlarý 
da vardý. Kampa gelen mezunlarýmýzýn 
bitmek bilmeyen enerjileri ile dolu bir kamp 
çabucak geçti. Kamp sonunda ise 
yüzlerden, kampýn verdiði mutluluk ile 
mezun la rdan  ay r ý lman ýn  ve rd ið i  
üzüntünün oluþturduðu Sakarya ruhu 
okunuyordu.

TÝF 2. DÖNEM BAÞKANI
SEVÝM ERGÝN VEFAT ETTÝ
Uzun yýllar Ankara Ýl Ýzci Kurulu 
Baþkanlýðý ve Türkiye Ýzcilik Federasyonu 
2. Dönem Baþkanlýðý yapan Sevim 
ERGÝN 30 Aðustos günü aramýzdan 
ayrýldý. 1939 Siirt doðumlu ve Öðretmen 
Okulu kökenli olan Ergin 1969'dan bu 
yana izcilik camiasýnýn içinde aktif olarak 
yer aldý, birçok uluslararasý izcilik 
konferansýnda Türkiye'yi temsil etti.
Sevim liderimize tanrýdan rahmet,
Türkiye Ýzcilik Camiasý'na baþsaðlýðý 
diliyoruz.

Muðla Karya Ýzcilik Kulübü Ýzcileri 
gelenekselleþtirdikleri Çevre Ýzci 
Kamp Alanýndaki yaz kampýný bu yýl da 
17-24 Haziran tarihlerinde Gökova – 
Çýnar mevkiinde düzenledi.
Ýstanbul-Sakarya Ýzci Grubu, Ankara 
Þimþek Ýzci Grubu, Ankara Kale Ýzci 
Grubu, Adana Ýzci Grubu ve Ýzmir 
Geliþim Koleji Ýzci Grubu'ndan 
yaklaþýk 300 kiþinin katýlmýþ olduðu 
kampýn müdürlüðünü Türkiye Ýzcilik 
Federasyonu Teknik Kurul Baþkaný 
Ýlker Cömert gerçekleþtirdi. TÝF Muðla 
Ýl Temsilcisi Yadigar Kaplan ve Ýlker 
Cömert liderlerin önderliðiyle 12 Staff, 
k a m p ý n  o r g a n i z a s y o n u n u  
gerçekleþtirdi. Konuk izcilerle hike, 
karaoke, tekne turu, aqua park gibi 
birçok etkinlik gezi ve aktivitelerde 
güzel vakit geçirildi. Bu aktivitelerden 
bir tanesi olan okçulukta çoðu izci ilk 
atýþlarýný heyecanla gerçekleþtirdi. Bu 
etkinliklerden arta kalan zamanlarda 
Ege'nin güzel Koylarýndan biri olan 
Çýnar Koyunun serin sularýnda 
yüzülerek günün tatlý yorgunluðu 
atýldý. 
Kamp içerisinde arkadaþlarýmýz Merve 
ve Irmak ýn hazýrladýðý Hike baþarýlý bir 
þekilde sona erdi. Marmaris Þehir 

Merkezinde düzenlenen Point  
Game(Nokta Bulma Oyunu) ise 
görülmeye deðerdi.
Bu güzel ve sýcak kamp için Muðla – 
Karya Ýzci Grubu'na teþekkür ediyoruz 
v e  s e n e y e  M a r m a r i s ' t e  
düzenleyecekleri Anatolian 10' yaz 
kampýný sabýrsýzlýkla bekliyoruz.

Muðla Ýzcileri Yaz 09 Gökova Buluþmasý
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SAKARYA AVRUPA ÇIKARMASI

Avrupa Seferimiz
1 Otobüs…35 Kiþi…38 Gün… 
Bundeslager öncesi ve sonrasý 
yaptýðýmýz Avrupa gezisi bence en iyi 
bu þekilde tarif edilir.

16 Temmuz saatler sabah 6'yý 
gösterirken okuldan yola cýktýk. Ýlk 
duraðýmýz olan Yunanistan için sýnýr 
kapýlarýndan geçtik. Ve macera 
resmen baþlamýþtý artýk. 
Ýlk olarak bir sahil 
kasabasý olan 
Kavala'ya 
gittik. 
Burada 
birkaç 
saat 
geçirdikte
n sonra 
kalacaðýmýz 
izci evininde 
de bulunduðu 
Selanik'e geçtik. 
Selanik'te sadece 2 gece 
1 gün geçirebildik. Ama o tek günde 
de tüm Selanik'in altýný üstüne 
getirdik.

Yunanistan'dan sonraki duraðýmýz ise 
Ýtalya'ydý. Ýtalya'ya 10 saatlik süren 
bir deniz yolculuðundan sonra vardýk. 
Ama belki de bu deniz yolculuðu 
gezinin en güzel zamanlarýndan 
biriydi. Güvertede uyumak ve 
sonsuzluk gibi olan Adriyatik denizi…

Gemi yolculuðundan sonra 
otobüsümüzle Roma'ya doðru yola 
koyulduk ve 19 Temmuz öðleden 
sonra kalacaðýmýz izci evine 
varmýþtýk. Roma gezi boyunca bizi en 

16 Temmuz sabahý baþladýðýmýz 
gezimiz 22 Aðustos akþamý burnumuzda 
tüten Ýstanbul'a ulaþmamýzla
son buldu. Dört yýlda bir katýldýðýmýz 
Bundeslager Kampý ve kapsamýndaki 
gezimize bu yýl 35 kiþiyle, 6 ülke ve 10 
farklý þehirde konakladýðýmýz daha geniþ bir 
rotayla baþladýk.
Üzerinde boydan boya üç ayrý dilde 
'Sakarya Yollarda' yazan otobüsümüzle 
düþtük yollara. Selanik'e vardýk. Birkaç gün 
s o n r a  b i z i  Ý t a l y a ' y a  g ö t ü r e c e k  
feribotumuzun üst güvertesine serdik 
t u l u m l a r ý m ý z ý . R o m a ' y ý ,  a r d ý n d a n  
Floransa'yý gezdik. Ýtalya'dan ayrýldýðýmýza 
üzülmeye vakit bulamadan Piran diye, 
bizlere Bodrum'u anýmsatan küçük ve þirin 
bir kýyý ve sýnýr þehrinde bulduk kendimizi. 
Ertesi gün harika bir dað evinde 
konaklayacaðýmýz Ljubl jana yolu 
üzerindeki Bled Gölü'ndeydik. Bu kez 
sýradaki ülkemiz Almanya, þehir Münih'di. 
Dilini, huyunu suyunu bildiðimiz bir 
yerdeydik ve etrafýmýz yaklaþýk 10 gün 
sonra yeniden dönercilerle çevriliydi. 
Bir sonraki duraðýmýz 4 yýldýr beklediðimiz 
Bundeslager idi. Kampýn gerçekleþtirildiði 
a l a n a  a d ý m  a t t ý ð ý m ý z d a  g e n ç  
arkadaþlarýmýzda yýllardýr büyüklerinden 
duyduklarý  kardeþ izci  grubumuz 
Hubertus'la ve Bundeslager'le tanýþmanýn 
merak dolu heyecaný, bizlerdeyse eski 
arkadaþlarýmýzý onca zaman sonra tekrar 
görecek olmanýn sevinci vardý. Alman BdP 
izci örgütünün 4 yýlda bir yapýlan ulusal 
kampý  o lan Bundeslager 'a  bu 6 .  
katýlýmýmýzdý. Kampýn ardýndan Siegen'da 
Hubertus'lu izcilerle çok keyifli birkaç gün 
geçirdik. Ardýndan Berlin'deydik. Pek çok 
mezunumuz burada da yalnýz býrakmadý 
bizleri. Sonra
Prag ve Budapeþte'yi gezerek Sýrbistan-
Makedonya-Yunanistan yoluyla döndük 
yurda. Ýleriki sayfalarýmýzda gezimizin 
ayrýntýlý bir öyküsünü bulacaksýnýz. 

Baþlarken...

Ezgi Þahin

çok etkileyen þehirlerden biriydi ve 
ayrýlýrken en çok üzüldüðümüz 
þehirdi ayný zamanda. Roma'dan 
sonra Ýtalya'daki son duraðýmýz olan 
Floransa'ya  geçtik. Floransa'da bir 
gün geçirdikten sonra geceyi de 
yolda geçirerek Slovenya'ya vardýk. 
Önce küçük bir köyde kahvaltýmýzý 
ettik ardýndan Slovenya'nýn ve 
Avrupa'nýn en büyük maðarasýný 

barýndýran The Skocjan 
Caves Regional Park 

'a doðru yola 
çýktýk. Günün 

sonunda 
geceleyeceði
miz izci evini 
barýndýran, 
bize 
Bodrum'u 

anýmsatan bir 
sahil kasabasý 

olan Piran'a 
geçtik. Piran'dan 

ayrýldýktan sonra Bled 
gölüne gittik. Sadece burasý bile 
Slovenya'ya gelmemiz için yeterliydi. 
Muhteþem mavilikte bir göl, el 
deðmemiþ doða… Bled'de geçen 
günün ardýndan kalacaðýmýz dað 
evine gittik. Geceyi orda geçirdikten 
sonra Slovenya'nýn baþkenti olan 
Ljubljana'ya geçtik. Bir günlük 
Slovenya maceramýzýn ardýndan 
Avusturya'dan geçerek Almanya'daki 
ilk duraðýmýz olan Münih'e vardýk. 
Sanki Ýstanbul'a vardýk Münih'e 
vardýðýmýzda. Önceki
ziyaretlerimizden tanýdýðýmýz bir izci 
evinde; önceden pek çoðumuzun 
tanýdýðý bu þehirde; dilini, huyunu 
suyunu, kýsaca kültürünü bildiðimiz 
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bir yerdeydik ve etrafýmýz yaklaþýk 
10 gün sonra yeniden dönercilerle 
çevriliydi. Artýk kamp yaklaþmýþtý ve 
giderek bizimde heyecanýmýz 
artmaya baþlamýþtý. 2 günlük Münih 
gezimizde belki de bizleri en çok 
etkileyen yer Almanya'nýn Nazi'ler 
döneminde açýlan ilk toplama kampý 
olan Dachau oldu.
Ve sonunda kamp günü geldi ve 
çattý. 
28 Temmuz gecesi Münih'ten yola 
cýktýk. Kampa varmadan önce 
Mannheim'a uðrayarak hem son 
eksiklerimizi toparladýk hem de biraz 
olsun gece yolculuðunun 
yorgunluðunu üstümüzden attýk. Ve 
artýk 29 Temmuz günü 
Buhlenberg'de bulunan kamp 
alanýna varmýþtýk. Bu yazýn tek ve 
bu senenin en önemli izcilik aktivitesi 
Almanya'da 4 senede bir 
düzenlenen Bundeslager'di. Sene 
içinde büyük bir özenle dur durak 
bilmeden hazýrlandýðýmýz bu kampa 
29 Temmuz - 8 Aðustos tarihleri 
arasýnda Birkenfeld/Buhlenberg de 
katýldýk. Kampta Sakarya pek çok 
izci tarafýndan tanýnýyordu diyeceðim 
ama yeterli bir betimleme olmayacak 
çünkü tanýmaktan öte Bundeslager 
bize alýþmýþtý artýk, ne de olsa bu 
sene 6. katýlýmýmýzdý. Bu
seneki kampýn bizim için bir diðer 
önemi de Almanya'daki kardeþ izci 
grubumuz Hubertus'la 20. yýlýmýz 
olmasýydý.

Kampýmýz 11 ayrý alt kamptan 
oluþuyordu ve biz de kendi alt 
kampýmýz olan 'Die 
drei 
Fragezeichen'
da (üç soru 

iþareti) Hubertus izcileriyle buluþtuk. 
Kamp kurulumu ve tesis yapýmýný 
bitirdikten sonra 30 Temmuz günü 
kampýmýz açýlýþ seremonisiyle resmi 
olarak baþladý. Diðer günler de 
kampa gelmeden internet üzerinden 
baþvurduðumuz aktivitelere katýldýk 
ve bunlarýn yanýnda biz de Türkiye 
izcileri olarak Uluslararasý Gece'de 
yer aldýk, ayrýca bir de Türk gecesi 
düzenledik. Her ülkenin tanýtým 
yaptýðý, kendi gelenek ve
göreneklerini tanýttýðý Uluslararasý 
Gece'de büyük ilgi gördük. Nasreddin 
Hoca ve anlattýðý fýkralar, kýnadan 
dövme, topaç çevirme ve kolbastý 
gösterisiyle o geceye renk kattýk. 

Hatta kolbastý ekibimiz o kadar ilgi 
gördü ki sahneye bir kez daha 
çaðýrýldýlar.

Tabi ki Türk gecesinin de ayrý bir yeri 
vardý, o gün sabahtan hazýrladýðýmýz 
birkaç Türk yemeðini tanýttýk,
bilek güreþi, fasýl, oryantal gösterisi 
ve acý yeme yarýþmasý da gecenin 
eðlenceli geçmesini saðladý. Bunun 
yanýnda kültürümüzden bir þeyler 
göstermek de bizleri ayrý mutlu etti. 

Kamptan bize kalan bir diðer güzel 
aný da þarký yarýþmasýndandý. 'Zor 
Kadýn' ve 'Alles Nur Geklaut' (her þey
araklama) adlý þarkýlarla yarýþmaya 
katýldýk, dereceye giremesek de 3500 
kiþinin önünde grup olarak sahneye 
çýkmak keyifli ve bir o kadar da 
heyecan vericiydi. Bunun dýþýnda 2 
gün süren 'hajk'a grubumuzdan 4 
ekip ve workcamp'e de 1 ekip katýldý. 
Yaklaþýk 25 km olan hajk'ta þifreleri 
çözerek gideceðimiz yerleri bulup 
bize verilen görevleri yerine getirdik 
ve sonunda hajk'a katýlan tüm
ekiplerimiz ilk 10'da yer aldý. Bunlar 
gibi birçok aktiviteden sonra 10 
günlük bir kampýn sonuna gelindi. Bu 
sürede diðer ülkelerden izcilerle 
anýþýldý, onlarýn yapmýþ olduðu 
izcilikle bizim izciliðimiz arasýndaki 
ortak
ve farklý yanlar görüldü. 10 gün gibi 
kýsa bir zaman dilimi bile olsa 
kapanýþ seremonisinde yanan ateþ
herkesin aslýnda bu kamptan çok 
deðiþik anýlarla ayrýlacaðýný hissettirdi 
ve duygulandýrdý. 8 Aðustos
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tarihinde kamp alanýmýzý 
toparladýktan sonra kardeþ izci 
grubumuz Hubertus'la birkaç gün 
vakit geçirmek ve
20.yýlýmýzý kutlamak üzere Siegen'a 
yola çýktýk.
Kardeþliðin baþladýðý yer-Siegen
Bu kardeþliðin 20. Yýlý anýsýna 
yaptýrdýðýmýz pullar ise iki grubun 
birbiri için hazýrladýðý pek çok 
hediyenin en anlamlý örneklerinden 
biriydi. 4 gün boyunca kardeþ izci 
ailelerinde misafir olarak kaldýðýmýz 
Siegen'dan ayrýlmak hiçte kolay 
olmadý bizim için. Kýsa bir süre de 
kalsak Siegen'daki izcilerle sanki 
yýllardýr birbirimizi tanýyormuþuz gibi 
yakýnlaþtýðýmýz için kendimizi kendi 
evimizden ayrýlmýþýz gibi hissettik.
Geri Dönüþ Yolu
Almanya'daki son duraðýmýz ise 
Berlin'di. Pek çok mezunumuz 
burada da yalnýz býrakmadý bizleri. 
Artýk dönüþ yoluna giriyorduk. 
Almanya'dan ayrýldýðýmýzda 
rahatýmýz sona ermiþti, artýk ne alýþýk 
olduðumuz bir alfabe ya da dil ne de 
düþünmeden kurunu 
hesaplayabileceðimiz bir para birimi 
vardý. Berlin'den sonraki duraðýmýz 
Prag'dý. Sadece 2 gün kalabildik 
Prag'da. Çünkü Prag'dan bir gün 
çalýp Budapeþte'deki Aziz Stefan 
günü kutlamalarýna katýlacaktýk. Ve 
muhteþem yapýlarýyla Prag'ý geride 
býrakarak gezinin son
þehri olan Budapeþte'ye doðru yola 
çýktýk. Budapeþte'de sadece 
muhteþem bir havai fiþek gösterisini 
izlemekle kalmayýp ayný zaman da 
Redbull Air Race'in Macaristan 
ayaðýný da izleme fýrsatý bulduk.
Eve Dönüþ
Artýk eve dönüþ vakti gelmiþti. 20 
Aðustos gece Budapeþte'den yola 
çýkarak Sýrbistan ve Makedonya'yý 
18 saatte geçip tekrar Selanik'e 
geldik. Geceyi Selanik'te geçirip 22 

Aðustos günü Ýstanbul'a doðru yola 
çýktýk ve gece saat on sularýndan 
okula vardýk. 38 günlük maceranýn 
ardýndan üstümüzde onca günün 
yorgunluðu ve milyonlarca anýyla 
birlikte evlerimize doðru yola çýktýk… Osmaniye-Adana

Adana MEB izcilerinden Mehmet Akif ÝÖO 
izcileri ile Feke Lisesi Ergin Ýzcileri 24- 29 
Haziran tarihlerinde 11 ilin katýlýmýyla 
gerçekleþtirilen Osmaniye Valiliði Ýzci Milli 
Kampý'na katýldýlar.
  www.adanaizcileri.gov.tr

Balýkesir
Balýkesir MEB izcileri 23-30 Haziran 
tarihlerinde Kýrtay Motel'de “Temiz Doða, 
Temiz Su” konusunu ele aldýklarý bir 
mahalli  kamp yaptýlar.

Mersin
Mersin - Kapýzlý'da 21 – 28 Temmuz 2009 
tarihleri arasýnda 23 Nisan Spor ve Ýzcilik 
Tesisi'nde yapýlan Milli Kampa 12 ilden 
126 izci 14 lider katýldý. Bazý faaliyetler 
ayný tarihlerde ayný yerdeki gençlik 
kampý ile birlikte gerçekleþtirildi.
 www.mersinizci.gov.tr

www.balikesirizcileri.gov.tr

Türkiye den Haberler
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Bu sayýmýzda Dünya Ýzcilik Bürosu'nun 
(WOSM) internet sitesindeki listeye 
dayanarak 
(  
the_world/countries/national_scout_organis
ations/some_statistics ) dünyada izciliðin 
hangi ülkede ne zaman baþladýðýna bir göz 
atmak istedik. Bu adresdeki kayýtlara göre 
Türkiye'de izcilik 1923 yýlýnda kurulmuþ. 
Ama hepimiz biliyoruz ki gerçekte 1912 
yýlýnda Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde 
baþlýyor ülkemizde izcilik. 

Dünyada izciliðin baþlangýcý 1907 yýlý 
Aðustos ayýnda Brownsea Adasý'nda 
yapýlan kamp olarak kabul edilir. Ýngiliz 
ordusundan yeni emekli olmuþ bir general 
olan Baden-Powell burada Ýngiliz 
gençliðinin daha iyi yetiþmesi konusundaki 
düþüncelerini ve eðitim yöntemlerini test 
etme olanaðý bulmuþ, bu tecrübe 
sonucunda da 1908 yýlýnda yazdýðý 
Scouting for Boys (Erkek Çocuklar Ýçin 
Ýzcilik) kitabý ortaya çýkmýþtýr. Yani doðal 
olarak dünyada izciliðin ilk baþladýðý ülke de 
Ýngiltere. 

Kuruluþ tarihi 1908 olarak verilen tüm 
ülkeler, yani: Avustralya, Ýrlanda, Malta, Yeni 
Zelanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti de 
kimi o tarihlerde, kimi de hâlâ Ýngiliz 
Devletler Topluluðu'nun üyesi olan ve 
izciliðin de bu uzantýda baþladýðý ülkeler. 

Ýzciliðin Ýngiliz Devletler Topluluðu dýþýnda 
da yaygýnlaþmasý ilk kez 1909 yýlýnda 
gerçekleþiyor. Bu yýl içinde yine bu 
topluluða baðlý Kanada, Guyana, Hindistan 
ve o zamanlarýn Rodezya'sýnda (þimdiki 
Zimbabwe) baþlayan izcilik faaliyeti ayrýca 
Þili, Danimarka, Rusya ve ABD'de de bu yýl 
içinde baþlýyor. Yani bu dört ülke izciliðin 
Ýngiltere ve sömürgeleri dýþýnda baþladýðý ilk 
ülkeler. 

1910 yýlýna gelindiðinde ise izcilik Ýngiliz 
Devletler Topluluðu dýþý ülkelerde giderek 
yaygýnlaþmaya baþlýyor. Bu ülkeler Brezilya, 
Fransa, Finlandiya, Almanya, Yunanistan ve 
Hollanda. Ayrýca o yýllarda yine Ýngiliz 
Devletler Topluluðu'na baðlý Jamaika, 
Kenya ve Singapur da izciliðin 1910 yýlýnda 
baþladýðý ülkeler.

1911 yýlýnda da izcilik Ýngiliz Devletler 
Topluluðu dýþýnda yayýlmasýný sürdürdü. 
Ýzciliðin bu yýl içinde baþladýðý ülkeler yine 

http://www.scout.org/en/around_

söz konusu WOSM listesine göre Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, Norveç, Sýrbistan, Ýsveç ve 
Tayland. Ayrýca yine Ýngiliz Devletler 
Topluluðu üyesi Belize, Hong Kong, Malezya 
ve Trinidad-Tobago'da da bu yýl içinde 
baþlýyor izcilik. Toplam sayý 34 ülke ve 
bunlarýn henüz bunlarýn 18'i Ýngiliz Devletler 
Topluluðu üyesi, yani “baðýmsýzlar” henüz “iki 
sayý” geride. Bu arada bu bilgileri tartýþmalý 
hale getiren baþka detaylar da var. Bugün 
Çek Cumhuriyeti olarak tanýmladýðýmýz ve 
son olarak 1993 yýlý baþýnda baðýmsýzlaþan 
ülke 1911 yýlýnda henüz baðýmsýz bir ülke 
deðil ve Avusturya-Macaristan 
Ýmparatorluðu'nun bir parçasý. Bu 
imparatorluðu oluþturan Avusturya ve 
Macaristan'da izciliðin kuruluþ tarihi ise yine 
ayný listede her iki ülke için de 1912 olarak 
verilmiþ. 

Neyse bu gibi detaylara fazla kafayý 
takmayarak gelelim 1912 yýlýna. WOSM 
listesine göre bu yýl içinde izciliðin baþladýðý 
ülkeler Arjantin, Ermenistan, Avusturya, 
Barbados, Çin, Estonya, Gana, Macaristan, 
Ýzlanda, Endonezya, Ýtalya, Lübnan, 
Mauritius, Filistin, Ýspanya, Sri Lanka ve 
Ýsviçre. Toplam sayý 51'e çýkýyor böylece ve 
Ýngiliz Devletler Topluluðu üyeleri bu yýl 
eklenen Barbados, Gana, Mauritius ve Sri 
Lanka ile ancak 22'ye ulaþýp “karþý takým”ý 
oluþturan Arjantin, Ermenistan, Avusturya, Çin 
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Ýzlanda, 
Endonezya, Ýtalya, Lübnan, Filistin, Ýspanya 
ve Ýsviçre'ye karþý 29'a 22 yenik düþüyorlar. 
Ýngiliz Devletler Topluluðu dýþýndaki ülkelere 
de “baðýmsýz ülkeler” demeye dilim varmadý, 
“karþý takým” dedim, çünkü bunlarýn da çok 
azý o tarihte gerçekte baðýmsýz. Arjantin 
Ýspanya'ya, Ermenistan Rusya'ya baðlý. 
Avusturya ve Macaristan henüz tek bir ülke, 
Çin Cumhuriyeti – yani Tayvan daha yeni 
baðýmsýzlýk ilan etmiþ ve aslýnda Çin denilen 
dev ülkenin ancak küçük bir parçasý, Estonya 
Rusya'ya, Endonezya Hollanda'ya baðlý. 
Lübnan malum o tarihlerde Osmanlý 
Ýmparatorluðu'nun bir vilayeti, yine Filistin de 
o tarihlerde Osmanlý topraðý. Yani Avusturya- 
Macaristan dýþýnda kalýyor baðýmsýz 
diyebileceðimiz Ýtalya, Ýspanya ve Ýsviçre. 

Ýlk sayýmýzda da söz etmiþtik, Dünya Ýzcilik 
Bürosu WOSM listesinde Türkiye'de izciliðin 
kuruluþu hâlâ 1912 yerine 1923 olarak 
gözüküyor. Bakalým ülkemizin WOSM 
tarafýndan tanýnan tek izcilik örgütü Türkiye 
Ýzcilik Federasyonu bu hatayý ne zaman 
düzeltecek.

ARASTIRMA.
Nihat Gençosman

Dünyada Ýzciliðin Ýlk Yýllarý

Balýkesir
Balýkesir MEB izcileri 23-30 Haziran 
tarihlerinde Kýrtay Motel'de “Temiz Doða, 
Temiz Su” konusunu ele aldýklarý bir 
mahalli  kamp yaptýlar.
www.balikesirizcileri.gov.tr

Muðla MEB Ýzcileri 10. BAKÝ 
BARLAS Kampý
Muðla Ýzcileri 1997 yýlýnda bir kalp krizi 
sonucu kaybettikleri ve her bakýmdan örnek 
izci olmuþ bir arkadaþlarýnýn adýný yaþatmak 
için o günden beri yaptýklara yerel kamplara 
onun adýný veriyorlar.22-29 Haziran 
2009'da üç basamak olarak yan kamplar 
þeklinde yapýlan bu yýlki kamp Köyceðiz - 
Kulak Mesire Yeri'nde gerçekleþti. Kampa 
Tekirdað, Giresun ve Ýstanbul illerinden izci 
ve liderler de katýldý.

Kayseri
Kayseri MEB izcileri mahalli kamplarýný 
16-23 Haziran tarihleri arasýnda Alanya-
Ýncekum'da yaptýlar. Kampa 110 izci ve 
lider katýldý. Ýzciler Alanya, Antalya, 
Manavgat ve Aspendos'u; Kurþunlu ve 
Düden Þelalelerini de gezme imkaný 
buldular. Ýzcilik çalýþmalarýnýn yaný sýra yat
gezisi, Aqua Park gezileri de yapýldý. Ýkinci 
bir mahalli kamp bölgesi de Ayvalýk-
Sarýmsaklý'daydý.
2 aþamalý olarak yapýlan kampýn 1 aþamasý 
Ergin Ýzciler, 2. Aþamasý Ýzci ve Küçük 
Ýzciler ile yapýldý.
  www.kayseriizci.com

Konya
Konya Ýl Ýzci Kurulu'nun düzenlediði yaz 
kampý 21-30 Haziran 2009 tarihlerinde 
Marmaris - Çubucak koyunda gerçekleþti.
 www.konyaiizcileri.com

Türkiye den Haberler
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Söylesi
Hayri Bingeli'yi Ýstanbul'dan, 1970'lerin izcilik kurs ve faaliyetlerinden tanýyordum. Ne zamandýr da 
bulup görüþmeyi arzuluyordum. Geçenlerde bir yat turu vesilesiyle eski izcilerimden Nilgün (Polat) 
Özfiliz ablasý ile birlikte uðradý ve sohbet arasýnda Hayri Bingeli'nin ablasýnýn eþi olduðunu 
öðrenince onunla bu sayý için bir söyleþi farz oldu. Bizimkilerin sorduklarý sorularýn arasýnda Hayri de 
onlarý faaliyetlerinde  'izcilik metodu', 'sýnýf çalýþmalarý' konularýnda neler yaptýklarýný sorarak biraz 
sýkýþtýrmýþ, ama söyleþi sonrasý gönderdiði mailde: “çekinerek gelip güle oynaya gittiler” diyor, 
bizimkiler de onun sohbetinden epey keyif almýþlar. Söyleþi'nin bazý bölümlerinde ben de kendi 
gençliðimi hatýrladým ister istemez. TMGT 1970'lerde Türkiye'nin en etkin gençlik ve turizm 
kuruluþlarýndandý. Ben de önce burada 1969/70'de Amatör Rehber Kursu'nu bitirmiþ, ardýndan Dýþ 
Ýliþkiler Komisyonu'nda görev almýþtým. 1970 sonlarýnda da lisemizdeki ünitelerin tescili Ýl Ýzci 
Kurulu'nca iptal edildiðinde faaliyetlerimizi biz de bir süre TÝB – daha sonraki adýyla Ýzciler Birliði 
Derneði'nde sürdürmüþtük. 12 Eylül 1980 sonrasý tüm dernekler kapatýldýðýnda TÝB ikinci 
baþkanýydým.  Daha sonra daðýldýk, “hayat mücadelesi ” girdi araya, ama uzaktan uzaða 
“bizimkileri” izlemeye hep devam ettik, geldik bu günlere… Nihat Gençosman

Söyleþi

Utku Evci &Hakan Soðukpýnar

Önce  b i raz  kend in i zden ,  i zc i l i ðe  

baþlayýþýnýzdan söz eder misiniz?

1950 Ýstanbul doðumluyum. Liseyi 

Pertevniyal'de okudum, ardýndan 1975 

yýlýnda Diþ Hekimliði Fakültesi'ni bitirdim ve o 

gün bu gündür meslek olarak Diþ Hekimi 

olarak çalýþýyorum. Evliyim ve 30 yaþýnda bir 

oðlum var. Ýzciliðe 1965 yýlýnda Türkiye 

Ýzciler Birliði'nde (TÝB) baþladým. O zamanlar 

oldukça düzenli olarak her düzeyde kurslar 

açýlýyordu, biz de bunlara pek meraklýydýk, 

obabaþý kursundan baþlayarak ve 

yönetmelik gereklerini yerine getirerek 10 yýl 

içinde 4 tahta kursuna kadar hepsinin 

koleksiyonunu yapmýþtým. Okulum – iþim 

gereði kamplara çok fazla katýlamýyor, ünite 

liderliði yapamýyordum ama kurslarý ihmal 

etmedim. Daha sonralarý da yine aktif 

liderlikte eksik kalan çabamý evde akþamlarý 

uluslararasý kaynaklardan izcilik yayýnlarý 

çevirip derleyerek dengeledim diyebilirim. 

Sizi izciliðe çeken ne olmuþtu?

O yýllarda annem Gelenbevi ortaokuluna bir 

yakýnýmýzýn çocuðunu yazdýrmaya gitmiþti, 

orada kamptan dönen izcileri görmüþ. 

Sonradan öðrendim, izcileri kampa götüren 

Nejat Cansýzoðlu'ymuþ. Bir süre sonra 

Karagümrük Ortaokulu'na giden erkek 

kardeþim okulda izci l ik faal iyet inin 

baþlatýldýðýný söyledi. Ben Pertevniyal 

Lisesi'nde okuyordum ama orada izcilik 

faaliyeti olmadýðý için annemin de teþvikiyle 

kardeþimin okulundaki toplantýlara katýlmaya 

baþlamýþtým. Çadýr kurkayý, düðüm atmayý 

falan öðreniyorduk. Haydar Özbek diye bir 

abimiz vardý, o da Ýstanbul Erkek Liseliydi, 

Sakarya'dandý, Oki'nin izcisiydi ve orada bir 

ünite kurmuþtu. O sýrada 15 yaþýndaydým. 

Sonra Türkiye Ýzciler Birliði'ne geçtik. Ýlk 

liderlik deneyimim olarak mezun olduðum 

ilkokulda, Aksaray Ýlkokulu'nda  Baþkurt 

olarak çalýþtým, sonra  Gelenbevi 

Ortaokulu'na oymakbaþý olarak geçtim. 

Orada Haluk Alfan kardeþimin önerisi ile 

okulun bir kampýna katýldým ve orada Nejat 

Cansýzoðlu ile tanýþtým. Nejat Bey eski kuþak 

bie Beden Eðitimi öðretmeni, ama keþke tüm 

öðretmenler onun gibi olsalar. Gelenbevi'de 

müthiþ bir oymak kurmuþtu, malzemeleriyle, 

çalýþmalarýyla, izci sayýsýyla. Ben de o 

oymakta Haluk'la birlikte oymakbaþý olarak 

çalýþma fýrsatý buldum. 

L ider l ik  yapt ýð ýn ýz  y ý l lar,  1970 ' ler  

duyduðumuz kadarý Türkiye'de muhtýralar, 

darbeler gibi politik olaylarýn da etkin olduðu 

yýllar. Bunlarýn izciliðe etkisi oldu mu, ne 

oldu?

Burada epeyce bir gençlik politikasý 

anlatmak gerek. TÝB Türkiye Milli Gençlik 

Teþkilatý (TMGT) üyesiydi ve bu örgütün 5 

kurucu gençlik örgütünden biriydi. Bu örgüt 

de Avrupa Gençlik Konseyi üyesiydi. Yani 

nasýl TBMM Avrupa Konseyi üyesi ise, TMGT 

de Avrupa Gençlik Konseyi üyesiydi. O 

yýllardaki baskýcý yönetimler tüm gençlik 

örgütleriyle birlikte TMGT'yi de kapatýnca bizi 

Strasburg'ta temsil eden bir delegasyon 

kalmadý. Ne oldu, insanlarý toplum liderliðine 

hazýrlayan, onlar için ayný zamanda bir 

politika okulu olan bu kuruluþlar yok edildi. 

Bunun ne önemi var? Mesela diyelim 

Ýsviçre'nin saðlýk bakaný 20'li yaþlarýnda bu 

gençlik örgütlerinde Avusturya'nýn bu günkü 

çalýþma bakaný ile ayný yönetim kurulunda 

çalýþmýþ. Birbirlerinin eþlerini tanýyorlar, 

köpeklerini tanýyorlar, beraber tatil yapmýþlar 

falan. Böyle bir altyapý olunca da 

gerektiðinde siz nasýl aranýzda senli benli 

konuþuyorsanýz onlar da ayný þekilde 

telefonla birbirlerini arayýp aralarýnda zaten 

var olan “ortak dil” ile konuþup bir sürü sorunu 

çok daha kolay çözebiliyorlar, Avrupa 

düzeyinde politika geliþtirebiliyorlar. Biz de 

“kimse bizi sevmiyor” diye sýzlanýp 

duruyoruz. 

Ülkemizde yapýlan izciliði Avrupa'yla, diðer 

ülkelerle karþýlaþtýrýnca nasýl buluyorsunuz?

Dünya standartlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda 

Türkiye'de izcilik adýna yapýlanýn gerçek 
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manada izcilik olmadýðýný düþünüyorum, 

çünkü izciliðin metodu uygulanmýyor, 

sistematik bir yapýsý olan 'sýnýf çalýþmalarý' 

izcilik uygulamalarýnda esas alýnmýyor. Ben 

bu yönde bir katkým olsun diye 1980'lerde 

sabýrlý bir çalýþmayla Dünya ve Avrupa 

Ýzcilik Bürolarý'nýn bu konudaki yayýnlarýný 

Türkçeye çevirdim; böylece bir bakýma biz 

izciliði 'gökten yere indirdik'. 

Biliyorsunuz þu anda Türkiye'de iki ayrý 

izcilik örgütü var; yani MEB ve TÝF. WOSM 

da sadece TÝF'i tanýyor. Sizin zamanýnýzda 

nasýldý, bu konuda ne düþünüyorsunuz?

TÝF'in kuruluþ müjdesinin verildiðinde 

günleri de hatýrlýyorum. Aslýnda biri okul içi, 

diðeri okul dýþý izciliðin örgütü gibi 

düþünmek gerek. Ama gerçekte bunlarýn 

birbirinden pek farký yok; yani bunlarý 

örneðin Almanya'daki farklý  izci l ik 

federasyonlarý gibi düþünmemek lazým. 

Bana göre daha fazla memura aylýk 

verebilmek için uydurulmuþ dümenler. Biri 

Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na, diðeri Milli 

Eðitim Bakanlýðý'na baðlý demokratik 

olmayan yapýlar. WOSM ya da Avrupa Ýzcilik 

teþkilatý da koskoca bir Türkiye'nin hiç temsil 

edilmemesi, aidat ödememesi iþine 

gelmediði için durumu böyle kabulleniyor. 

Bunlarýn ötesinde Ýstanbul Belediyesi ile de 

garip bir iliþki var ama bu konularda beni 

fazla konuþturmayýn. 

Bir de galiba sizin de içinde olduðunuz 

Türkiye Ýzcilik Gönüllüleri Derneði var, onu 

biraz anlatýr mýsýnýz?

Üyesi olduðum Ýzcilik Gönüllüleri Derneði 

eskice bir dernek. Derneði þu sýrada aktif 

olarak baþkan Aþkýn Üçvet kardeþimiz 

götürüyor. Ben de bir abi olarak gerek 

oldukça yardýmcý oluyorum. Neler 

yapýyorlar dersen federasyonun, bakanlýðýn 

zýrvalarýyla mücadele ediyorlar. Mesela TÝF 

Atatürk ilkelerini tüzükten çýkarmak istedi 

veya bir zamanlar bakanlýða Güngör Kýlýnç 

diye bir þube müdürü gelmiþ, 80 yýllýk Ýzcilik 

Türesi'ni deðiþtirmeye kalkmýþtý. Bunlarla 

uðraþýyorlar, mahkemeye falan vererek 

izciliðin ilkelerini savunuyorlar.  Ýstanbul 

Belediyesi kocaman posterlerle 10.000 

çocuðu izci yapacaðým diye övünüyor;  bir 

günde, bir ayda çocuk izci olmaz, bunun bir 

metodu, bir düzeni vardýr. Belediye býraksýn 

izcilik yapmayý, dereleri açýk tutsun.

Duvardaki amblemlerden de anlaþýlan 

Güney Kore 'deki  17.  Jamboree'ye 

katýlmýþsýnýz, nasýldý? Baþka Jamboree'lere 

de katýldýnýz mý?

Valla çok etkileyiciydi, müthiþ bir þeydi. Her 

izcinin hiç deðilse hayatta bir kez bu olayý 

yaþamasýný çok isterim. Bana bir kez layýk 

gördüler, Güney Kore'ye gittim. Ben zaten 

aslýnda izciliðin pratik yönüyle, kamplarla 

fazla ilgilenemedim, daha çok teorik yönüyle 

ilgilendim, bundan mutlu oldum. Yoksa kamp, 

gezi demek 10-15 gün iþyerini kapatýp gitmek 

demek ki benim iþim buna uygun bir iþ deðil. 

Ama ona karþýlýk evimde oturup bir sürü çeviri 

yaptým, onlarýn sayesinde o tarihlerinde 

eðitim programlarý deðiþti falan. Mesela 

Oymakbaþýnýn El Kitabý'ný çevirdim, sonra 

mesela bu Ýzcinin El Kitabý diye dolaþan bir 

kitap var, adým hiç geçmez ama onun da 

epeyce bölümü benim elimden çýkmadýr. 

Bizim eski mezun izcilerden Nilgün abla da 

eþinizin kardeþiymiþ eþiniz de izci miydi?

Hayýr o hiç izcilik yapmadý, biz evlendikten 

sonra da iþten dolayý hiç fýrsatý olmadý. Ama 

Nilgün ilkokulda benim Yavrukurt'umdu ( o 

zamanlar öyle deniliyordu, Küçük Ýzci falan 

denmezdi). Ama sizden epey izci tanýdým, 

zaten dedim ya ilk oymakbaþým sizdendi. O 

zamanlar izciler birbirlerini hep tanýrdý, 

Nihat'ý tanýyorum tabii, sonra galiba 

Almanya'da avukatlýk yapýyor Murat Aksoy 

vardý, benim yaþýmda falandýr.  O zamanlar 

boru trampet vardý, Sakarya izcileri o 

zamanlar en çok Galatasaray'lýlarla bu 

konuda kapýþýrlardý. Mesela Derya Yamaç'la 

bir aðaç dikim kampanyasýnda birlikte 

olmuþtuk. Sonra Ümit Kývanç vardý, felsefi 

tartýþmalar yapardýk. Sizin okulun yanýnda 

Mezunlar Derneði vardý, orada toplantýlar 

olurdu. Yani yirmili yaþlarda epey yakýn 

arkadaþlardýk, Ýstanbul Erkek, Galatasaray, 

Haydarpaþa'lý izciler okul dýþýnda, izcilik 

faaliyetleri dýþýnda da iyi arkadaþtýk, zaman 

zaman görüþürdük. Daha sonralarý Gökhan 

Uzgören'le de arkadaþ olduk, o da kitaplar 

çýkardý. Mesela WOSM'un program kitabýný 

Gökhan, ben eðitim kitabýný çevirdik. Sonra 

kitabý Ýbrahim Kurak bastý, ama hiç alemi 

yoktu, aslýnda izcilik üst örgütündeki 3-5 

kiþiden fazlasýnýn ihtiyacý olan bir kaynak 

deðildi. 

Sohbetimizin daha epeyce uzadý, bu Hayri 

abi bu günlerde yapýlan izciliðin sistemsizliði, 

izcilik metodu ve sýnýf çalýþmalarýnýn esas 

alýnmamasý konusundaki eleþtirilerinden söz 

etti. Ama tüm bunlarý ayrýntýlarýyla yazmak 

dergimizin sýnýrlarýný ve sayfalarýný aþacak, o 

yüzden söyleþimizi buraya kadar aktarmayý 

istedik. 
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Estonya izciliðiyle iliþkimiz, 2007 yýlýnda 
Ýngiltere'de düzenlenmiþ olan izciliðin 100. 
yýlýnýn kutlandýðý Dünya Ýzcilik Jamboree'sinde 
tanýþýlan Estonya'lý izcilerin, Sakarya Ýzci 
Grubu'nu liderlerimizden Cankut Aksoy 
a rac ý l ý ð ý y l a  2009  yaz ýndak i  u l usa l  
Jamboree'lerine davet etmeleriyle baþladý. 
Sakarya Ýzci Grubu, 2 lider ve 4 izcisiyle bu 
kampa katýldý. Bu kamptan bahsetmeden önce, 
biraz Estonya'ya deðineceðim. Sovyetler 
Birliði'nden 1991 yýlýnda ayrýlan Estonya, 2004 
yýlýnda NATO ve Avrupa Birliði'ne dâhil olmuþ. 
Estonya'nýn nüfusu 2000 yýlýndaki sayýma göre 
1.376.743 olarak belirtilmiþ ve yaklaþýk 2000 
tescilli izcisi bulunuyor. Estonya,en yüksek 
noktasý 318 metre olmasýna raðmen, geniþ 
ormanlarýyla doða sporlarý ve izciliðe gerçekten 
çok büyük önem vermekte. Ayrýca Eurovision 
müzik yarýþmasý ülke için milli bir spor olarak 
görülüyor. Letonya ve Rusya, Baltýk Denizi'ne 
kýyýsý olan bu ülkenin komþularý. Estonca, 
Türkçe gibi yazýldýðý gibi okunan bir dil ve Fince 
gibi Ural Dilleri grubundan sayýlýyor. Ayrýca 
Ýngilizce konuþma oraný da gerçekten çok 
yüksek. Ülkenin baþkenti Tallinn küçük ve þýk 
bir kent. Biz de kamptan önceki gezimize 

Estonya l ý  i zc i  a rkadaþýmýz  Kat i 'n in  
rehberliðinde bu þehirle baþladýk. Dikkatimizi ilk 
çeken, gecenin sadece 4 saat sürüyor 
olmasýydý. Uyuyabilmek için, camlarý, 
pencereleri, her þeyi kapatmak gerekiyordu. 
Tabii buranýn kýþ mevsimini düþününce tam 
tersi olacaðý da bir gerçek. Þehrin tarihi yerleri 
Old Town denilen bölgede konumlanmýþtý. Tam 
bir orta çað turizmi bölgesiydi, her yerde zýrhlý 
þovalyeler, cüppeli insanlar… Çoðu restoranda 
da bir orta çað havasý vardý þehrin bu 
bölgesinde. Gerçekten ilgi çekici bir yer. Þehrin 
bir ilginç yaný da Baltýk Denizi'nden komþusu 
Finlandiya'nýn baþkenti Helsinki'ye her gün 
düzenli feribot seferleri olmasý. 3-4 saatliðine 
alýþveriþ için Helsinki'ye gidip dönenler var.  
Dolaþýrken Türkiye Büyükelçiliði'ni gördük ve 
ziyaret etmeye karar verdik. Bizi gerçekten çok 
iyi karþýladýlar, güzel bir sohbetin ardýndan 
fularýmýzý hediye edip yanlarýndan ayrýldýk. 
Ülkede yaklaþýk 200 Türk yaþadýðý için, 
Estonyalýlar, Türkleri tanýmýyorlar ve belki de bu 
yüzden bir ön yargý oluþmamýþ. Ancak ülkede 
yaþayan ve Estonca konuþmayý tercih etmeyen 
Ruslar pek de sýcak karþýlanmýyorlar.

3 günlük gezimizin ardýndan, bizi kamp alanýna 
götürecek olan otobüsümüze bindik ve ayný alt 
kampta yer alacaðýmýz Ýsveçli deniz izcileriyle 
tanýþma fýrsatýmýz oldu. Kamp alanýna 
vardýðýmýzda dikkatimizi çeken birçok izcinin 
fularsýz oluþuydu. Sorduðumuzda, uniformalý 
olmak gerektiðinde fular gömlek tam takým 
olunuyor ama uniforma gerekmediðinde 

fularlarý isteðe baðlý olarak takýyorlardý.

Kamp alaný Estonya izciliðine tahsis edilmiþ bir 
alan ve 4 senede bir ulusal Jamboree'leri bu 
alanda oluyor. Bu seneki kampýn adý “Yýldýz 
Ormaný” anlamýna gelen “Tähemets” idi. 
Kampta birçok ülkeden katýlýmcý vardý, Ama 
Kanada'dan, Amerika'dan ve Avustralya'dan 
gelen izcilerin özelliði, ailelerinin Estonyalý 
olmasý ve Sovyet yönetimi zamanýnda bu 
ülkelere göç etmiþ olmalarýydý. Memleketlerini 
ziyaret ediyorlardý bir anlamda. Estonya izcileri 
Türkiye ve Almanya'daki izciliðin aksine Skautid 
(scout) ve Gaidid (guide) olmak üzere iki ayrý 
federasyon altýnda toplanmýþlar ve hem erkekler 
hem de kýzlar bu iki federasyon altýnda 
bulunabiliyorlar. Çoðu izci bu iki federasyonun 
birleþmesini istemesine raðmen bir takým 
sorunlar bu birleþmeyi engelliyor. Ama bu kamp 
bu iki federasyonun ortak bir organizasyonuydu. 
Yaklaþýk 1000 izcinin katýlýmýyla gerçekleþen bu 
kampta, yemekler merkezi mutfakta piþirilip alt 
kamplara daðýtý lýyordu. Alt kamplarda 
yaklaþýk130-150 kiþi vardý. Yemek servisinden 
önce dua ediliyordu. Biz de bir gün “Bir Baba 
Hindi” duamýzý yaptýrdýk. “Hey Allah” diye 

baðýran Estonyalý, Ýsveçli, Kanadalý izciler güzel 
bir görüntü oluþturdular gerçekten. Yemeklerin 
taþýnmasý ve servisi de her öðün için belirlenmiþ 
görevli izciler tarafýndan yapýlýyordu. Sýramýz 
gelince biz de keyifle çalýþtýk tabii ki. Alt 
kamplardaki izci sayýsý ayný zamanda herkesin 
ç o k  s a m i m i  o l m a s ý n ý  s a ð l ý y o r d u .  
Tanýþmadýðýmýz izci kalmamýþtý açýkçasý.

Týpký Finlandiya gibi sauna Estonya'da da çok 
yaygýn ve kamp alanýnda da bir sauna çadýrý 
vardý. Yüksek tavanlý bir çadýrýn ortasýna soba 
koymakla yapýlmýþ olan bu sauna gerçekten çok 
iyi çalýþýyordu. Saunadan sonra, Estonya 
nehirlerinden gelen soðuk suyla duþ almak da 
ýzdýrap oluyordu gerçekten. Dikkatimizi çeken 
bir nokta da Estonyalý izcilerin çok küçük yaþta 
testere, balta v.b. tehlikeli aletleri baþlarýnda bir 
denetleyen olmadan kullanýyor olmalarýydý. 
Biraz tehlikeli bir durum gibi geldi bize.

Bu kamptaki en önemli anýlarýmýzdan biri de 24 
saatlik bir “extreme hike”a katýlmýþ olmamýzdý. 

Yanýmýza çadýr almalý mýyýz diye sorduðumuzda 
24 saat uyumadan sürecek olan bir hike 
olduðunu öðrenmiþ olduk. Hike; yürüme, kano, 
bisiklet ve orienteering olmak üzere 4 bölümden 
oluþuyordu. 30 km'lik yürüyüþümüzden sonra 
bizi bekleyen 60 km'lik kano yolculuðuna 
gerçekten hazýrlýksýzdýk ve 10 saat süren bir 
kano yolculuðu oldu. Haritadan gördüðümüz 
kadarýyla yaklaþýk 120 km'lik bisiklet parkurunun 
o r t a s ý n d a y k e n ,  g i t m e m i z  g e r e k e n  
checkpointlerin sýrasýyla kapandýklarýný 
g ö r m e m i z l e  h i k e  p a r k u r u n u  
tamamlayamayacaðýmýzý anladýk. Zaten 
tamamlayabilen çok az obanýn olduðu bu hike, 
sýnýrlarýmýzý zorladýðýmýz güzel bir hike olarak 
akýllarýmýzdaki yerini aldý. Kampýn bir diðer ilginç 
yaný da kamp alanýnýn bir orman kilisesi 
içermesiydi. Diðer Ýskandinav ülkeleri gibi 
Luteran mezhebinin yaygýn olduðu Estonya'da 
ant içme törenleri gibi resmi izcilik törenleri 
kiliselerde yapýlýyormuþ ve biz de kamp 
sýrasýnda gerçekleþen bir ant içme törenine þahit 
olduk. 

Türkiye'yi, Ýstanbul'u ve izci grubumuzu 
tanýttýðýmýz Türk gecemizi kamp alanýndaki 

ortak kullaným binasýnda gerçekleþtirdik. 
Programýmýz ýn  sonunda gönü l lü le r le  
oynadýðýmýz uzun eþek oyununda eðilenlerden 
üçüncüsünün Estonya Ýzcilik Federasyonu 
baþkaný olduðunu kampýn son günü öðrendik. 
Çok mütevazý bir insandý gerçekten. Dil sorunu 
olmasýna raðmen, tercüme eden bir izciyle 
kampýn ana sahnesinde sergilediðimiz, 
klasiklerimizden “Köylü Güzeli” oyunumuz da 
çok beðenildi.

Estonya'daki izcilik biraz daha fiziksel güç 
gerektiriyor ve biraz da militer aktiviteler var. 
Örneðin hike'ta bir durakta havalý tüfekle atýþ 
yapýlýyordu ve gördüðümüz kadarýyla çoðu izci 
bu konuda gerçekten tecrübeliydi. 

Kampta uygulanan ve beðendiðim bir diðer 
sistem de katýlýmcýlara yaþ gruplarýna göre 
rozetler verilmiþti ve kimi zaman ayný aktiviteler 
yapýlmasýna raðmen, izciler bu aktiviteleri yaþ 
gruplarýyla beraber yapýyordu. Böylece çoðu 
kamplarda eksik olan; liderler için aktiviteler de 
böylece gerçekleþtirilmiþ oluyordu.

Sonuç olarak, çok güzel bir kamp geçirdik; 
gerçekten tüm Estonya'lý izciler bize çok 
misafirperver davrandýlar. Biz de Sakarya Ýzci 
Grubu'nu ve Türkiye'yi güzel bir þekilde temsil 
ettik. 6 kiþi olmamýzýn da etkisiyle bu kampta 
birçok ülkeden çok sayýda arkadaþ edindik ve 
2012'de 100.yýlýmýzý kutladýðýmýzda bu kampta 
tanýþtýðýmýz birçok izcinin ülkemize geleceðini 
düþünüyorum.

Çaðlar ÝÇER

Estonya  da Sakarya  nýn Ayak Ýzleri ' '
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O Ýsme Yakýþýr Kamp Türkiye den Haberler

Sakarya
Büyük Zafer Ergin Ýzci Milli Kampý
25-30 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda 
yapýlan Afyon Kocatepe Büyük Zafer Ergin 
Ýzci Milli
Kampý'na Sakarya ilini temsilen Gül Fatma 
Bekdemir Ocakbaþý ve ergin izcileri katýldý. 
Kampa; Sakarya, Aydýn, Bursa, Denizli, 
Adana, Karabük, Mersin, Yozgat ve 
Eskiþehir illerinden; 29 kýz, 31 erkek izci ve 
10 lider olmak üzere toplam 72 kiþi 
katýlmýþtýr.Her yýl geleneksel olarak 
düzenlenen 19. Büyük Zafer Ýzci Yürüyüþü 
için Afyonkarahisar'a giden izciler, 26 
Aðustos 2009 Çarþamba günü Kocatepe'den 
þehit kanlarýyla sulanmýþ, kutsal vatan 
topraðýný Garnizon Komutanýndan teslim 
alýp 9 Eylül 2009 tarihinde Ýzmir de Ýlk 
Kurþun Anýtýna dökmek üzere götürdüler.

MEB Oymakbaþý Geliþim 
Semineri
Ýki tahta adayý oymakbaþýlar Karacaali'de 
buluþtular. 10-14 Aðustos 2009 tarihleri 
arasýnda yapýlan "Ýki Tahta Ýþaretli Lider 
(Oymakbaþý) Geliþim Semineri"ne yurdun 
dört biryanýndan 64 oymakbaþý katýldý. 
Seminerin müdürlüðünü Ýbrahim KURAK, 
müdür yardýmcýlýðýný Hasan Uysal 
yaptý.Bursa-Gemlik Karacaali Gençlik ve 
Ýzcilik Eðitim Tesisi'nde yapýlan seminerde 
Sakarya ilinden eðitimci liderler Kemal 
Yýlmaz, Alper Kaftancýoðlu ve eðitim 
uzmaný Nadir Çomakçý görev aldýlar.

 www.sakaryaizcileri.com 

Türkiye Ýzcilik Federasyonu tarafýndan 
organize edilen Erdoðan Gürbýyýk Yaz 
Milli Kampý Ýzciliðin büyük isimlerinden 
Erdoðan Gürbýyýk ýn adýna yakýþýr 
güzellikte gerçekleþtirildi.
TÝF Program ve Eðitim Kurulu Baþkaný 
Türker Özay ýn müdürlüðünü yaptýðý 
kamp 11-18 Aðustos 2009 tarihleri 

arasýnda TÝF Ümraniye Tesislerinde 
gerçekleþtirildi.
Azerbeycan,Kosova ve Bulgaristan 
Ýzcilerinin de katýldýðý kampta ki onlarca 
aktivite izcilerin mükemmel bir kamp 
yapmalarýný saðladý. Gölde yelken yapan 
izciler, HIKE çýktýlar, ok attýlar,Ata bindiler 

v e  
t ü m  

bunlarýn yaný sýra 
Ýstanbul un bir çok tarihi ve Turistik 

mekânýný gezme fýrsatý buldular.
Özellikle 1453 Panaromik Müze gezisi 
izcilerin gönlünde taht kurdu.Programýný 
TÝF Teknik Kurulu nun hazýrladýðý kampa 
154 izci ve lider katýldý.Yapýlan Kamp ateþi 
ise görülmeye deðerdi. Kampta oynanan 
bir çok yeni oyun ise kampa renk kattý
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WOSM - Dünya Ýzcilik Bürosu'nun 
 adresindeki internet 

sitesini sýkça ziyaret etmekte gerçekten 
çok yarar var. Tüm dünyada yapýlan 
katýlabileceðimiz, örnek alabileceðimiz 
çok güzel çalýþmalara iliþkin haberler 
oluyor. Sizlere bu sayýmýzda bunlardan 
birini, Avrupa Bölge Ofisi'nce düzenlenen 
The Scout Academy'yi tanýtmak istedik. 
Metin içinde kullanýlan sözcüklerin bizim 
kullandýðýmýz izcilik diline göre daha farklý 
olmasý nedeniyle bunlarý çevirirken epey 
zorlandýðýmýz karþýlaþtýrma olanaðý 
olanlarýn dikkatini çekecektir. WOSM'un 
kullandýðý dilin farklýlýðýný vurgulama – 
k o r u m a  
e n d i þ e s i n d e n  
k a y n a k l a n a n  
muhtemel “sürç-ü 
ç e v i r i l e r i m i z ”  
olabi l i r,  aff ýnýza 
sýðýnýyoruz. Yazýyý 
epeyce kýsaltarak 
aktarmaya çalýþtýk, 
a m a  s ý r f  a n a  
baþlýklarýn kýsaca 
a ç ý k l a m a s ý n ý  
vermek bi le bu 
kadar uzadý. Umarýz sýký lmadan 
okursunuz, oldukça ilginç konular var. 

2007'de yapýlan 19. Dünya Ýzcilik 
K o n f e r a n s ý ' n d a  a l ý n a n  k a r a r  
doðrultusunda geçen yýl baþlatýlan 
ç a l ý þ m a n ý n  b u  y ý l  i k i n c i s i n i  
gerçekleþtirecek. Amaç katýlýmcýlara 
Avrupa ülkeler indeki  tüm izci l ik  
kuruluþlarýnýn karþý karþýya kaldýklarý 
konulara, sorunlara yönelik yenilikçi, 
üretken ve yüksek kaliteli bir öðrenme ve 
kendini geliþtirme ortamý saðlamak. 

Çek Cumhuriyeti baþkenti Prag'a 20 km. 
uzaklýktaki Kralupy'de bir otelde 27 Ekim 
–  1  K a s ý m  t a r i h l e r i  a r a s ý n d a  
gerçekleþtirilecek olan Akademi '09 
çalýþmasý Avrupa ülkelerinde her 
düzeyde çalýþan izci liderlerine açýk. 
Toplantýlarýn çoðu atölye çalýþmalarý 
(workshop) olacak, ama bir kýsmý da fikir 
alýþveriþi olanaklarý, bire bir görüþme 
uygulamalarý ya da akþamlarý yapýlacak 
bilgi alýþ veriþi toplantýlarý þeklinde 
olabilecek. 

Toplantýda ele alýnacak konu baþlýklarý 
bize son derece ilginç ve yararlý geldi ve 
bu nedenle bunlarý okuyucularýmýzla 
paylaþmak istedik. Tabii insan burada ele 
alýnan konularýn evrenselliði ve düzeyi ile 
ülkemizde bizim ulusal örgütlerimizin 

www.scout.org

nelerle ilgilendiklerini karþýlaþtýrmadan 
edemiyor. Ama bu iþin de baþka bir yolu 
yok, bir yerlerden baþlamamýz lazým hayatý 
daha iyi kýlmak için çaba göstermeye. 
Moðollarýn o anlamlý þarkýsýndaki gibi. 
“biþey yapmalý…”. 

Akademi çalýþmasýna katýlmak isteyenler 
için hâlâ çok geç deðil, elini çabuk 
tutabilenler için 21 Eylül'e kadar vakit var. 
Masraf da pek aþýrý deðil; katýldýðýnýz gün 
baþýna 55 Avro'yu geçmiyor. Bu fiyata 
konaklama, yemek ve tüm seminer 
faaliyetlerine katýlým dâhil. Ayrýntýlý bilgiye 

 
adresinden ulaþabilirsiniz. 

Academy '09'un ele alacaðý konular:

Gençlik Programlarýnda Çeþitlilik 

Gençlik Programlarýnýn geliþtirilmesi veya 
yenilenmesinde “çeþitlilik” ilkesi nasýl “en 
öncelikli yöntem ” haline getirilebilir.

Gençliði Güçlendirme

Ýþsizliðin gençler arasýnda iki kat daha 

fazla olduðu bir ortamda bir genç nasýl iþ 
bulur? Ulaþýlabilir iþlerin çoðunun son 
derece az güvenli ya da bütünüyle 
güvensiz olduðu bir ortamda genç insan 
nasýl kendine yeterli – özellikle ekonomik 
olarak- hâle gelebil ir… Gençlerin 
bugünlere kendilerine sorduklarý bu 
sorularýn cevaplarýný bulmalarý konusunda 
biz izciler olarak onlara nasýl destek 
olabiliriz; gençleri “toplumda yapýcý bir rol 
ü s t l e n m e l e r i ”  k o n u s u n d a  n a s ý l  
yönlendirebiliriz.

Ýzcilik Metodu

WOSM'un Ana Tüzüðü'nden yerel lider 
eðitim programlarýna kadar temel bir yeri 
olan “izcilik metodu” hâlâ sýkça yanlýþ 
anlaþýlýyor, uygulanýyor, aktarýlýyor. Bu 
çalýþma grubunun amacý izcilik metodunu 
bir eðitim anlayýþý olarak ele almak ve her 
düzeydeki uygulanmasýna destek 
olabilecek unsurlarý öne çýkarmaktýr. 

Ýnanç (Maneviyat - Tinsellik)

Amaç izcilikte “manevi geliþme”den ne 
anlaþýldýðýný tanýmlayarak bu doðrultuda 
gençl ik  programlar ý  iç inde neler  
yapýlabileceðini Avrupa'da þu anda var 
olan karmaþýk ve çok çeþitli yapýyý da göz 
ardý etmeden ortaya koymaktýr. 

Yerel düzeyde uluslararasý strateji 

http://www.academy.scouthub.org/images
/ r e s o u r c e s / a c _ i n v i t a t i o n _ e n . p d f

mümkün mü?

Yani izcilikteki insan gücü sermayemizi 
elde etmek, desteklemek, elde tutmak ve 
yönetmek için bir dünya stratejisi olarak 
tanýmlanan “ Ýzc i l ik te Yet iþk in ler”  
uygulamasý yerel düzeyde de ayný oranda 
geçerli mi? Bu stratejinin ortaya atýlmasý 
üzerinden geçen 18 yýldan sonra konuyu 
yeniden ele almanýn zamaný gelmiþti. Bu 
toplantý söz konusu stratejiden yerel 
düzeyde nasýl yararlanýlabileceði ve 
Ulusal Ýzcilik Örgütleri'nin bölge örgütleri 
ve grup liderlerine bu doðrultuda nasýl 
daha iyi yardýmcý olabileceði konusuna 
yoðunlaþacaktýr. 

“Lider” mi “gönüllü” mü?

Etrafýmýzdaki dünya giderek daha hýzlý 
deðiþiyor. Biz bu deðiþimin farkýnda 
mýyýz? Bu deðiþimi nasýl algýlýyoruz ve ona 
nasýl bir cevabýmýz var? Kendimizi 
g ö n ü l l ü l ü k  d ü n y a s ý n d a  n e r e d e  
tanýmlýyoruz? Gönüllülük dünyasýnda yeni 
eðilimler neler? 

Farklý üyeler (izciler), farklý liderler

“Farklý” izcilerle kim 
ç a l ý þ ý y o r ?  
F a a l i y e t i m i z e  
“herkes”i katmak 
i ç i n  ç a b a l ý y o r  
m u y u z ?  
Gönü l l ü le r im iz i  
ararken deðiþik 
azýnlýk gruplarýna 
( k e s i m l e r e )  
ulaþýyor muyuz? 
“Farkl ý”  l iderler 
sadece ayný “farklý” 

izcilerle mi çalýþmalý? Ýzcilik ilk aþamada 
deðiþik kesimlerden gençleri çekme 
konusunda baþarýsýný kanýtlamýþtý, þimdi 
deðiþik kesimlerden daha çok gönüllü – 
lider adayýný izciliðe çekmek için daha 
fazla yol bulma zamanýdýr.

Yönetim 

Ýleri düzeyde yöneticilik atölye çalýþmasý. 
Katýlýmcýlarýn önceden ihtiyaç duyduklarý 
konularý belirtmelerinin ve eðiticilerle bire 
bir eðitim ve fikir alýþveriþinin öngörüldüðü 
bir çalýþma. 

Yerel liderler 

Yetiþkin liderlere - özellikle yerel düzeyde- 
etkin destek için neler yapýlabileceðinin 
birlikte araþtýrýlmasý. 

Bürokrasiyi azaltma

Liderlerimizin bir form daha doldurup bir 

AVRUPA BÖLGE OFÝSÝ LÝDERLÝK AKADEMÝSÝ
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rapor daha yazmak zorunda kalmadan 
izcileri ile çalýþmalarýna daha iyi konsantre 
olabilmeleri için hangi çözüm yollarýný 
bulabiliri

Tecrübelerimiz aktarýlabilir mi? 

Bugün kadrolar ýmýzýn – izc i  ve 
liderlerimizin - çok süratle deðiþmesinden 
dolayý karþý karþýya olduðumuz bir 
gerçek, ayný grup içinde ayný hatalarý 
tekrarlamak, ayný tecrübeleri yeniden 
yaþamak zorunda kalmak olarak kendini 
gösteriyor. Bu çalýþma grubunun amacý, 
bu hatalara düþmeden grubumuzun daha 
iyi ilerleyebilmesi için bulunabilecek 
yöntemler üzerine kafa yormak. 

Ýzcil ikte eðitim malzemelerinin 
oluþturulmasý 

Bu konuyla ilgilenenler için düþünülmüþ 
bir atölye çalýþmasý.

Hâlâ “kýsa pantolonlular” mýyýz?

Ýzciliðin imajý, bir sürü önyargý insanlarý 
gençlere izcilik yoluyla gönüllü katkýda 
bulunma isteðinde alýkoyuyor. Bunu 
aþmak için ne yapabiliriz?

Yetiþkinlerin istihdamý (kampanyalar)

Gönüllü yetiþkinlerin devreye sokulmasý 
amaçlý kampanyalara sadece yakýn 
zamanda hiç gönüllü kalmayacaðýný 
sezdiðimiz panik dönemlerinde mi 
giriþiyoruz? Ýnsanlarý niye çaðýrdýðýmýzý 
biliyor muyuz, yoksa “önce bir gelsinler, 
onlara bir iþ buluruz” havasýnda mýyýz? 
Kampanyalarýmýzý genel bir çaðrý olarak 
mý yapýyoruz, yoksa bir hedefe 
yönlendiriyor muyuz?

Boncuklarýn ruhu (Wood – Badge ) 

Bu çalýþmanýn konusu Tahta Ýþareti 
kurslarý ulusal düzeyde nasýl daha verimli 
kýlabileceðimiz.  

Analiz sonuçlarýný deðerlendirme

Ý z c i l i k  ç a l ý þ m a l a r ý m ý z d a  
yararlanabileceðimiz bir sürü veri 
topluyoruz ve etrafýmýzda derlenmiþ bir 
sürü veriden de yararlanma olanaðýmýz 
var. Bu çalýþmada amaç, bu verilerden 
nasýl daha etkin bir çalýþma için 
yararlanabileceðimizi araþtýrmak. 

Para bulmanýn yollarý

Her  konuda o lduðu g ib i  i zc i l i k  
faaliyetlerimiz için güvenli sponsor 
kaynaklarý bulmak da bu iþe zaman 
ayýrmayý, doðru planlama ve iyi bir sunum 
yapmayý gerektiriyor. Burada amaç bu 
konuda somut o larak yapý lmasý  
gerekenlere iliþkin örnekleri paylaþmak. 

Ýzcilik kaynaklarýndan yararlanarak 
finansman bulmak

Avrupa'daki çoðu Ulusal Ýzcilik Örgütü 
(NSO) izcilik faaliyetlerinin finansmaný için 
vakýflar kurmuþ bulunuyor. Bu çalýþmada 
a m a ç  b u  t ü r  b i r  v a k f ý n  n a s ý l  

oluþturulabileceði konusunda ve bu 
konuda baþarý l ý  olmuþ NSO'larýn 
deneyimlerine iliþkin bilgi aktarmak. 

Ýzcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk

Özellikle NSO'larýn (Ulusal Ýzcilik Örgütü) 
bu alanda yapabileceklerinin, izciliðin özel 
sek tö r  nezd indek i  sayg ýn l ý ð ýn ýn  
arttýrýlmasýnýn yollarýný araþtýrmaya yönelik 
bir çalýþma grubu. 

Yasal engelleri aþmanýn yollarý

Avrupa Ýzcilik konferansýnda da Avrupa 
Bölge bürosuna araþtýrýlmak üzere verilen 
bir görev olan bu konuya iliþkin çalýþmada 
bu tür engelleri aþma mekanizmalarý, daha 
da önemlisi bu tür sýnýrlayýcý yasal 
düzenlemeleri bütünüyle kaldýrmanýn 
yollarý üzerine çalýþýlacak bir atölye 
çalýþmasý.

Örgütünüz için bir savunma stratejisi 
oluþturmak

Ýzcilikte önceliklerin nasýl belirleneceði ve 
buna dayalý olarak politika oluþturulacaðý, 
nasýl mesajlar verilebileceði üzerine bir 
çalýþma. 

Parlamenterlerle nasýl bir iletiþim aðý 
oluþturulabilir?

Daha etkin bir çalýþma, kamuoyunda daha 
fazla tanýnabilme olanaðý açýsýndan 
özellikle Ýsveç'te bu doðrultuda yapýlan 
baþarýlý çalýþmalarýn aktarýlmasý ile her 
katýlýmcýnýn kendi Ulusal Örgütü için 
yararlanabileceði ipuçlarý elde etmeye 
yönelik bir çalýþma. 

2011 = Gönüllüler ve Ýzciler için bir 
Momentum 

2011 yýlý Avrupa Gönüllülük Yýlý olarak ilan 
edilmiþ bulunuyor. Bu yýl içinde izciliðe 
olabildiðince fazla gönüllü kazandýrmak 
izciliðin önder bir gönüllülük örgütü olarak 
gücünü vurgulayacaktýr. Bu toplantýnýn 
amacý katýlýmcýlarla birlikte üye izci 
örgütlerinin gönüllülerinin bu yýlý en anlamlý 
þ e k i l d e  h a y a t a  g e ç i r m e k  i ç i n  
yapabi lecekler ine i l iþkin araç ve 
mekanizmalarý belirlemektir. 

Marka olmak 

Daha güçlü bir sosyal etki için izciliðin imajý 
nasýl þekillendirilmelidir. WOSM'un uzun 
bir zamandýr SCOUTS kelimesinin altýna 
eklediði Creating a better World (ÝZCÝLER 
– daha iyi bir dünya kurmak için) sloganý 
önderlik ettiði þekilde daha neler yapýlabilir. 

AT (Avrupa Topluluðu) gençlik 
politikasý

2010 yýlýnda Avrupa'da yeni bir gençlik 
politikasý çerçevesi çizilecektir. Tabii ki 
böylesi bir yeni politik çerçeve tüm üye 
ülkelerin gençlik polit ikalarýna da 
yansýyacaktýr. BU çalýþmalarýn izciliðe 
yansýmasý nasýl olacaktýr? Ýzcilik bu 
çalýþmalardan nasýl yararlanabilir, bunlara 
neler katabilir. 

Yerel düzeydeki ihtiyaca göre destek 
(Tailored support) 

NSO'lara (Ulusal Ýzcilik Örgütleri) saðlanan 
somut ihtiyaca göre destek daha yerel 
birimlere de saðlanabilir mi? Yerel izci 
gruplarýnýn somut ihtiyaçlarý nasýl 

saptanabilir?

Misyonumuzu gerçekleþtirmek için 
gerekli strateji

NSO' lar ýn  21 yüzyý l  dünyasýnda 
etkinliklerini korumak, özellikle genç 
insanlar için çekici bir örgüt olabilmek için 
stratejiler geliþtirmeye ihtiyaçlarý vardýr. 

Sayýsal verileri çözümleme

Bu çalýþmadan katýlýmcýlarýn sayýsal 
verileri yorumlayarak ve bunlardan yola 
çýkarak etkin stratejik planlar geliþtirmeyi, 
üye sayýlarýný arttýrma ve kaliteyi geliþtirme 
becerilerini geliþtirmek amaçlanýyor. 

“Öðrenen Örgüt”

Çoðu modern þirket ve örgütün uyguladýðý 
bir yaklaþým olan bu kavramýn izciliðe; 
özellikle NSO'larýn çalýþmalarýna nasýl 
uygulanabileceði ele alýnacak. 

Bir sýçrama aracý olarak büyük çaplý 
organizasyonlar

Bir Jamboree ya da Ulusal kamp'ýn hazýrlýk 
ve uygulamasýnýn örgütünüze her düzeyde 
nasýl bir canlýlýk kazandýrabileceðini 
düþündünüz mü?

Ýlham mý vermeli – motive mi etmeli?

Hiç çok iyi bir fikrinizin olduðunu ama 
baþkalarýný buna ikna edemediðiniz oldu 
mu? Ya da ilginç veya çekici bulmadýðýnýz 
bir iþi yapmak zorunda kaldýnýz mý? 
Ýzcilikte bireysel motivasyonun ve ekip 
içindeki bireylerin güçlü yanlarýný ortaya 
çýkarmanýn önemi tartýþýlmaz. Bu çalýþma 
bu konulara yönelik. 

Mentoring (bir kuruluþta üstün astýna 
kýlavuzluk ve korumasý)

Profesyonel þirket “mentor”larýnýn 
d e n e y i m l e r i  i z c i l i k t e  g e n ç l e r i n  
yönlendirilmelerinde de yararlý ipuçlarý 
saðlayabilir. 

“Serbest alan”

Ýzcilik genelde “serbest” bir etkinliktir. 
Seminer ve diðer organizasyonlarda 
katýlýmcýlara þekle baðlý olmayan, ancak 
onlarýn kariyerlerindeki ilerlemeleri için çok 
yararlý tartýþmalar ve tanýþýklýklar için fýrsat 
yaratýrlar. Bu seminer konusu Harrison 
Owen'ýn geliþtirdiði bu tekniðin izcilikteki 
kullanýmýna iliþkin.
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Nihayet 
kamp 

gerçek 
anlamýyla baþladý. 

Bu sabah aylar 
öncesinden seçtiðimiz 

akti vitelerimize gittik. Kimileri 
Ortaçað Almanca þarkýlarý öðrendi, 
kimileri süt kutusundan cüzdan, 
kimileri de kendilerine çanta yaptýlar. 
Aktivitelerimiz bittikten sonra ise öðle 
yemeði için kamp alanýnda tekrar 
buluþtuk. Ardýndan Uluslararasý Gece 
(Internationaler Abend) 
hazýrlýklarýmýza baþladýk. Kamp 
organizasyonunun bize verdiði tenteyi 
ve önüne samanlardan yaptýðýmýz 
bahçeyi bayraklarla süsleyerek 
yapacaðýmýz etkinliklere hazýrlandýk. 
Akþam yemeðini de yedikten sonra 
saat 8'de baþlayacak olan gece için 
yerlerimizi aldýk. Bizim tentemize olan 
ilgi oldukça büyüktü. Topaç çeviren, 
kýnadan dövme yaptýran, Nasreddin 
Hoca fýkralarý dinleyen Alman izcilerini 
görmek oldukça ilginçti. Gecenin 
ilerleyen saatlerinde yaptýðýmýz 
kolbastý gösterisi de Almanlar 
tarafýndan oldukça ilgi gördü. Bunun 
üzerine gecenin sonunda bir kez 
daha sahneye çýktýk. Gece boyunca 
bir sürü yeni insanla tanýþtýk. 
Uluslararasý Gece'nin sonunda ise 
kampa dönüp çadýrlarýmýza girdik.
Kamp hakkýnda birkaç söz söylemek 
gerekirse, gerçekten ilginç, büyük 
siyah çadýrlardan oluþan, her yerde 
mavi sarý fularlý Alman izcilerin 
dolaþtýðý, görülesi bir yer. 
Marketinden postanesine, izci 
dükkanýndan Kazak çadýrýna, birçok 
yer bulunmakta market alanýnda. 
Muhtemelen burada hayatlarýmýzýn en 
iyi 10 gününden birini geçireceðiz. 
Belki de en iyisi! Burada herþey 
yolunda!

31 T
emmuz

Utku 
Evc

i

günlükler

3 Agustos

A.Ö.KoruyucuMer

habalar

Bugün 

kampýn bizim için 

en önemli günlerinden 

biri, çünkü bugün Türkischer 

Abend vardý.Akþamki menüde bulun

an yemeklerin piþmesi epeyce zaman 

aldýðýndan ben dahil birkaç kiþi sabahtan 

yemek hazýrlýklarýna baþladýk. Grubun 

geri kalaný duþ almak için kamp alanýnýn 

yakýnýndaki havuza gitti. Malum kampýn 

beþinci günü ve herkes gerçekten 

pislendi. Ben de kötü kokmama raðmen 

havuza gidemedim, malesef.Hazýrlýk 

safhasý oldukça hareketli geçti. Bir saat 

içinde yaklaþýk on kilo soðan doðradým. 

Mercimek köftesi, irmik helvasý, cezerye, 

sahlep, ekþili köfte, piyaz, komposto 

derken zaman çabucak geçti ve aylardýr 

hazýrlandýðýmýz gösteriye geldi 

sýra.Akþam için alt kampýmýz Die Drei 

Fragezeichen'ýn (3 soru iþareti demek - 

Alt kampýmýzýn adý) kafesini kullandýk. 

Kafe böyle bir gösteriye fazlasýyla 

uygundu. Saman koltuklar, ufak bir 

sahne, masalar ve staff için ayrý bir bölme 

vardý.Gece bilek güreþi, acý yeme 

yarýþmasý, göbek dansý (oryantal), Türk 

kahvesi ve yanýnda fal, þarkýlar, türkülerle 

sürdü.Saat 19:00'dan 23:30'a kadar 

süren akþamda misafirler gerçekten 

eðleniyor gibi görünüyorlardý. Sanýrým 

yaptýklarýmýzý oldukça ilginç buldular. 

Türkiye'yi insanlara bu kadar iyi tanýtmak, 

kültürümüzden ufak da olsa bir þeyler 

göstermek ve karþýlýðýnda yaptýklarýmýza 

deðer veren insanlarla güzel bir akþam 

geçirmek çok büyük birzevkti benim için.

Türkischer Abend bittiðinde oldukça 

yorgunduk. Çok hýzlý bir þekilde kafeyi 

toparladýk, eþyalarý Jurte'ye taþýdýk. Hala 

enerjisi olan arkadaþlar alt kamp 

civarýnda gezinirlerken ben erkenden 

yatmayý tercih ettim. Ne de olsa yarýn 

sabah 8:30'da hajka çýkmak için 

toplanacaðýz. Ýyice uykumuzu almamýz, 

dinlenmemiz lazým.

Bugünü de atlattýk, üstümüzden büyük bir 

yük kalktý! :)
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Daha 30 yýl önceki eski SAKARYA'yý 
çýkartýrken en sevdiðimiz kaynak 
yayýnlardan biri Ýngiliz Ýzcilik Örgütü'nün 
yayýný “Scout Games” idi. Kitapta sakin 
oyunlar, düþündürücü oyunlar, takým 
oyunlarý gibi birçok alt baþlýk altýnda 
toplanmýþ izci oyunlarý. Biz okullarýn 
yeni baþladýðý, çoðu ünitenin yeni bir 
hevesle “iþbaþý” yaptýðý bu günlerde 
sizin için “Aktif Oyunlar” baþlýðýný seçtik. 

Çocuklarýn toplantý öncesi enerjilerini 
boþaltmalarýna veya bir toplantý arasý 
saðlamaya yarayan bu oyunlarýn çoðu 
fazla bir ön hazýrlýk gerektirmez. Bir 
kýsmý da oyun baþladýktan sonra 
gelenlerin de kolayca katýlabilecekleri 
türdendir. Liderin dikkat etmesi gereken 
þey, oyunlarý fazla uzun süre oynatarak 
izcilerin oyuna “doymasýna” hatta ayný 
oyunu her toplantýda oynatýrsa oyundan 
býkmasýna yol açmamaktýr. 

Önümüzdeki sayýlarda da bazý bölümler 
aktarmayý istediðimiz kitaptaki oyunlara 
iliþkin birkaç genel notu da eklemekte 
yarar var:

Oyun alaný olarak genellikle spor salonu 
veya geniþ bir sýnýf – salon 
varsayýlmýþtýr. Oyunlarý seçerken verili 
oyun alanýnýn bu oyuna uygun düþüp 
düþmediðine bakýlmalýdýr.

> Oyun dolabý malzemesi: Deðiþik 
boylarda birkaç top, bolca tenis topu, 
tebeþir, kâðýt-kalem, yýkanmýþ beþ-on 
cam meþrubat þiþesi, bir torba – kova 
kum, birkaç boþ karton kutu, 15-20 m. 
saðlam ip, düðüm çalýþma ipleri, 

yaklaþýk 1,4 m. boyunda – 2,5 cm. 
çapýnda saðlam “izci sopalarý”, ayný 
boyda 5-6 adet konserve teneke kutusu, 
koli bandý. 

> Her oyunda “önce bitiren izci, takým, 
oba… kazanýr” diye belirtilmedi. Lider 
kimi zaman süre, kimi zaman hatasýz 
bitirme, en uygunu olarak ise süre ve 
hatasýz yarýþmayý birlikte 
deðerlendirerek kazananý belirleyebilir. 

> Özellikle obalar arasý yarýþ 
oyunlarýnda kurullara uygun yarýþýlýp 

yarýþýlmadýðýný görebilmek için lider 
kendisi dýþýnda da gerektiði kadar 
yardýmcý hakem belirleyebilir. Takým 
sayýlarýnýn eþit olmadýðý durumlarda bu 
görev ayný zamanda sayýlarý eþitleme 
açýsýndan da faydalý olur. 

> Obalardan oluþan takýmlarýn yarýþtýðý 
durumlarda genellikle yarýþacak ilk izci 
olarak obabaþý düþünülmüþ, oyun böyle 
tarif edilmiþtir.

Ýþte size kitabýn 1972 baskýsýndan oyun 

örnekleri.

Yýldýrým harekâtý

Hazýrlýk: Büyükçe bir top veya sünger 
torbasý, iki büyük minder (kale).

Ýzciler iki gruba ayrýlýr. Salonun iki ucuna 
konulan minderlerin üzerinde ve elleri 
duvara deðer durumdadýrlar. Amaç baþla 
komutu ile topu diðer takýmýn minderinin 
üzerine deðdirmektir. Ayný oyun iki top ile 
de oynanabilir ve daha “kanlý” olur. 

Lideri top yapmak

Ýzciler iki gruba ayrýlýr. Salonun iki ucuna 
birer sandalye konulur, bunlar “kale”dir. 
Amaç lideri karþý takýmýn kalesi 
sandalyeye oturtarak gol atmaktýr. 

Mayýn tarlasý

Egitim

Hazýrlýk: Ýzcilerin yarý sayýsý kadar tenis 
topu (veya benze boyda küçük top). 
Oyunun oynanacaðý alanýn ortasýna 
yaklaþýk 3 metre aralýkla çizilmiþ iki 
paralel çizgi. 

Ýzciler iki gruba ayrýlýr. Çizgilerin dýþ iki 
yanýna bir takým ellerinde birer top ile 
sýralanýr. Diðer grup çizgilerin arasýnda 
bir uçtan diðer uca gidip gelir. Dýþtaki 
takým bu sýrada toplarla geçenleri 
vurmaya çalýþýr. Vurulan hemen 
oyundan çýkar. Toplarý atan takým her 
vurduðu izci ile; içteki takým ise bir uçtan 
diðerine vurulmadan yaptýðý her geçiþ ile 
bir puan kazanýr. 

Fular kapmaca

Her izci fularýný bir top gibi düðümleyerek 
salonun ortasýna býrakýr. Lider içlerinden 
bir tanesini alýr. Daha sonra izciler 
ortadaki yýðýnýn etrafýnda bir dairede 
dönmeye baþlarlar. Liderin “kap” komutu 
ile ortaya koþup bir fular kaparlar; açýkta 

kalan oyun dýþý kalýr, lider bir fular daha 
eksiltir ve oyun böylece sürer. Son kalan 
izci(ler) kazanýr. 

Belediye otobüsü

Ýzciler iki gruba ayrýlýr. Lider yere bir 
grubun zar-zor sýðabileceði kadar küçük 
bir “otobüs” (dikdörtgen) çizer. 
Dönüþümlü olarak iki dakika içinde her 
grup çizili alanýn dýþýna taþmadan 
olabildiðince çok izci sýðdýrmaya çalýþýr. 
En fazla izciyi sýðdýran ekip kazanýr. 

Komþu sopalamaca

Hazýrlýk: Sopa gibi dürülmüþ bir gazete.

Ýzciler daire þeklinde toplanýr ve 
çömelirler. Yüzleri dairenin içine dönük, 
elleri arkada kavuþturulmuþtur. Lider 
elindeki sopayý (gazeteyi) izcilerden 
birinin saðýna veya soluna býrakýr. Bu izci 
sopayý alarak sopanýn býrakýldýðý 
yandaki izciyi sopalamaya baþlar. 
Yandaki izci yerinden kalkarak dairenin 
dýþýndan bir tur atýp tekrar yerine dönene 
kadar sopalama – kovalamaca sürer. Bu 
kez kovalanan izci sopayý alýr ve baþka 
birinin yanýna býrakýr ve oyun böylece 
sürer. 

ÝZCÝ OYUNLARI

Gelecek sayýda
Yepyeni oyunlar
yine bu köþede olacak.
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Sakarya Ýzci Grubu Liderler Üst Kurulu 
tarafýndan düzenlenen ll. Geleneksel 
Ýzcilik Oskarlarý 30 Mayýs Cumartesi 
akþamý Asým Kocabýyýk Konferans 
Salonu'nda düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Törene Liderler Üst 
Kurulu'nun yanýsýra özel olarak Oskar 
Töreni ve Aþure Günü için Ýstanbul'da 
bulunan Anatolian Uluslararasý Ýzci 
Kampý'nýn yaratýcýsý ve Türkiye Ýzcilik 
Federasyonu Teknik Kurul Baþkaný 
Ýlker Cömert de katýldý.

Törende ilk olarak ergin izciler arasýnda 
düzenlenen "Challenge" kitap okuma 
yarýþmasýnýn sonuçlarý açýklandý. 
Törenin ilk ödülünü daha önceden tüm 
kitaplarý ocak toplantýsýna getirerek 
ödülü hak eden Özlem Dinç aldý. 
Üçüncülüðü Ýrem Hatipoðlu, ikinciliði 
Utku Evci alýrken birinciliði ise yine 
Özlem Dinç kazanarak ödülünü aldý.

Challenge ödüllerinden sonra Oskar 
ödüllerinin açýklanmasý büyük heyecan 
yarattý. En iyi fotoðraf ödülüne Utku 
Evci Poyrazlar Kampý'nda çektiði 
fotoðrafla layýk görülürken; en iyi afiþ 
dalýnda Elif Turhan kendisinin de 
organizasyonunda yer aldýðý Oyuncak 
Müzesi Hayký'nýn afiþiyle kazandý.

En iyi mezun izci ödülünü Sertaç 

GELENEKSEL II.ÝZCÝLÝK OSKARLARI

Uzun'07 alýrken, en iyi haftasonu 
aktivitesini senenin ilk hayký olan 
Oyuncak Müzesi Hayk'ý organizasyonu 

Cem Erengüç, Elif Turhan, Merve 
Aynur kazandýlar.

Senenin en iyi kampý ödülünü 

Güzeldere Þelalesi Kampý'ný organize 
eden Ahmet Aksoy, Damla Atmaca, 
Elif Turhan, Enes Avar, Meryem 
Gökçe Gökten aldý. Ahmet Aksoy, Ýlker 
Cömert'ten ödülü aldýktan sonra ekibi 
adýna yaptýðý konuþmada "Bence en 
önemli ödül bu çünkü en iyi kampý 
organize etmek ciddi bir ekip 
çalýþtýrmasý gerektiriyor" dedi... 
Böylelikle Elif Turhan kýrýlmasý güç bir 
rekora imza atarak, 3 dalda oskar adayý 
olduktan sonra bu dallarýn hepsinde 
oskarý kazanarak bir senede en çok 
oskar ödülü alma rekorunu da kýrmýþ 
oldu.

Yýlýn ocak izcisi ödülünden önce her 
sene içinde bulunduðumuz yýl içerisinde 
tüm etkinliklere katýlan izcilere verilen 
ödülün bu seneki sahibi Yaðmur Aktaþ 
kendisi için hazýrlanan videoyu 
izledikten sonra sahneye çýktý ve 
ödülünü Nur Bulut'tan aldý.

Son olarak gecenin en prestijli ödülü 
olan Yýlýn Ocak Ýzcisi ödülünü vermek 
üzere geçen seneki ödülün sahibi 
Egemen Bakýrcý ayakta alkýþlanarak 
sahneye çýktý. Yýlýn ocak izcisi ödülünü 
kazanan Çaðrý Öztürk ise yaptýðý 
konuþmada "Biz bir ekibiz, bu ödülü tüm 
ocak izcileri adýna alýyorum" dedi...
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