
Sakarya  İzcilerinden 100. Yıl Çağrısı

Sevgili Sakarya İzcisi / Lideri,  

İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu 2012 yılında, 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. İzci ya
da İzci Lideri olarak hayatının bir bölümünde Sakarya içersinde yer almış herkesin yaşamında
derin izler bırakmış olan izci grubumuzun kuruluşunun 100. yılı anısına İstanbul Erkek Liseliler
Eğitim Vakfı, Sakarya İzcileri ile birlikte prestijli bir kitap basmayı planlamaktadır. İstanbul Erkek
Liseliler Derneği de iletişim konusunda projeye katkı verecektir. Dünya izcilik tarihi ile Sakarya
izcilik tarihinin yanısıra izcilerimizin ve liderlerimizin anıları ile zenginleşecek bu kitapta sizinle
ilgili bilgi, fotoğraf ve anılara da yer vermek istiyoruz. İzciliğin Türkiye'de 100 yıl içersinde
nereden nereye geldiğini ve Sakarya İzciliği'nin gelişim sürecini gelecek nesillere aktarmayı
amaçlayacak bu kaynak eser, sizin katkılarınızla daha da değer kazanacaktır.

  

Bu bağlamda,

  

a) İstanbul Lisesi'nden mezun olduğunuz yılı,

  

b) Sakarya İzci Grubu'na katkıda bulunduğunuz dönemi (ay - yıl olarak),

  

c) Bu dönemde hangi izcilik aşamalarında ve hangi liderlik kademelerinde bulunduğunuzu,
hangi etkinliklere katıldığınızı belirtmenizi,

  

d) Sakarya İzciliği'nin sizin üzerinizde etki bırakan yönlerini bir paragrafta özetlemenizi,

  

e) Uygun bulduğunuz bir (veya daha fazla) anınızı isimler de zikrederek ve fotoğraflayarak
anlatmanızı,

  

f) O zamanki izcilik ile ilgili bir fotoğrafınızı 1Mb dan (en az 300dpi) küçük olmamak üzere "jpg"
formatında taratmanızı, veya en kısa sürede size geri teslim edilmek üzere tarafımıza
ulaştırmak için bizimle iletişime geçmenizi,
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g) Şu an iş yaşamındaki ve sosyal hayattaki pozisyonunuzu belirtmenizi,

  

h) Gerekli gördüğünüz diğer konuları eklemenizi ve

  

i) Döneminizde Sakarya'da bulunmuş ve temas kurmamızın önemli olacağına inandığınız
kişilerin isimlerini ve e-posta adreslerini

  

01.11.2010 Pazartesi gününe kadar 100@sakaryaizcigrubu.org adresine göndermenizi rica
ediyoruz.

  

Kitap basıldıktan sonra, sizin de davetli olacağınız 22 Şubat 2012 Dünya İzci Gününde
düzenlenecek bir toplantı ile tanıtılacaktır.

  

İyi İzcilik dileklerimizle

  

Prof. Dr. Gökhan Uzgören ‘71

  

  

Not: Sakarya İzcileri dijital fotoğraf arşivi kısa süre sonra tüm Sakarya'lıların kullanımına
açılacaktır. Bu arşive girmesini uygun bulduğunuz elinizde bulunan fotoğrafları (jpeg formatında
yüksek çözünürlüklü olarak tarayarak) ait olduğu dönemi, etkinliği ve kişi adlarını da belirterek
gene aynı 100@sakaryaizcigrubu.org adresine gönderebilirsiniz.
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