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Değerli Türk İzcileri,
9. sayımızla sizlerin
karşısında olmaktan gurur
duyuyoruz. MayısHaziran ayları son
derece yoğun geçti.
Okullarda sene
sonunun gelmesiyle
çeşitli etkinliklerin
artmasıyla beraber
ulusal ve uluslararası
arenada önemli
gelişmeler yaşandı.
Gündemin öne
çıkan maddeleri
WOSM`un TİF`in
üyeliğini askıya
alma konusundaki
uyarısı, yaklaşan Anadolu YirmiOn Uluslararası İzci
Kampı ve Türk İzciliği`nin 100. Yılı olarak belirledik.
Yoğun gündem dolayısıyla sayfa sayımızı da 16'dan
20'ye çıkardık.
100 yıl makalesini okumanızı tavsiye ederim.
Özellikle 2012`de tüm izcilik camiası olarak
kutlayacağımız 100. yılımızla ilgili bazı suni
bulanıklıkları gidermek için detaylı bir çalışma
yürütüldü. Aynı zamanda 100. yıl etkinliklerimizle
ilgili görüş, öneri ve katkılarınız bizler için çok
önemli...
Benim kişisel olarak Türkiye`nin Jamboree`si olarak
gördüğüm Anadolu Kampı`nda tüm Dünya ve
Türkiye`den 2000 izci bir araya gelecek, bu
organizasyon bizi son derece heyecanlandırıyor...

Geri dönmeyi hiç düşünmediler...

Jamboree gibi...
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Türk İzciliği`nin 100. Yılı
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Bu Sayıda Neler Var?..

editörden
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haber

İSTANBUL ERKEK LİSESİ
126 YAŞINDA
6 Haziran Cumartesi günü İstanbul Erkek Liseliler
Derneği’nin düzenlediği Geleneksel Aşure Günü’nde
okulumuzun 126. yaşını kutladık.
11:30 ‘da başlayan program çerçevesinde yapılan
konuşmaların ardından İstanbul Erkek Lisesi Halk
Oyunları ekibi ve Perküsyon Grubu gösterilerini
sergilediler. Eski ve yeni mezunların lise bahçesine
vardığı sıralarda ise sahnede çalınan şarkılar sohbetleri
daha keyifli hale getirdi. Yağışlı ve rüzgârlı hava
şartlarına rağmen oldukça yoğun bir katılımla
gerçekleştirilen aşure gününde geleneksel bahçe
yürüyüşünün ardından lise binasındaki sınıflarda pilav, ayran
ve aşureden oluşan kumanyalar yenildi ve sohbetler lise binası
içerisinde devam etti.

Gün boyunca Sakarya İzci Grubu’nun halen lisede okumakta olan üyeleri de Sarı-Siyah Çay Bahçesi’nde
mezunlarına hem hizmet ettiler hem de onlarla tanışma fırsatı buldular. Bu sene 2.si düzenlenen Selim Derya
Uzgören Basketbol Turnuvası’nın da finali Aşure Günü Etkinlikleri çerçevesinde yapıldı ve `Geçen Seferin
Şampiyonları` birincilik elde ettiler.

YENİ ZELANDA BAKANI İSTANBUL LİSESİ`NDE
Çanakkale Savaşlarında şehit olan 50
öğrenciyi anmak için Yeni Zelanda'nın
Gazilerden Sorumlu Bakanı Judith
Collins, İstanbul Lisesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Yeni Zelanda Savunma
Gücü Muharip Kültürü Grubu Haka
dansı yaptı.
Yeni Zelanda Dans Grubu'nun Atatürk'ün 1934
yılında yapılan Anzak Kutlamaları'na gönderdiği
mesajda yer alan "Bu memleketin topraklarında
kanlarını döken İngiliz, Fransız, Avustralyalı,Yeni
Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada, dost bir
vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde
uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe
gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz.
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler
ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını
verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız
olmuşlardır." sözlerinden oluşan şarkıyı söylemeleri
duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.
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kamp
1 9 M AY I S 1 9 1 5 , S a a t 0 3 : 3 0
Her yıl düzenlediğimiz Çanakkale Kampı'nı bu sene de 15-20 Mayıs tarihleri arasında 43
izcimizle gerçekleştirdik. 1915 yılında Kırmızı Sırt'ta şehit düşen ağabeylerimizi anma törenimizi
de gerçekleştirdiğimiz kampımız son derece anlamlıydı.
15 Mayıs sabahı okulumuzun bahçesinde buluştuk
ve obaların açıklanması, ardından eşyaların
otobüse yüklenmesiyle Çanakkale Bigalı Köyü'ne
doğru yola çıktık. Güzel bir yolculuktan sonra
Çanakkale Beşyol Köyü yakınlarında durduk.
Burada obaları bir sürpriz bekliyordu. Kampa 2 gün
sürecek bir hike ile varacaklardı. İzciler bu
aktivitede yanlarında verilen çadırlarda kaldılar,
şifreleri çözerek gidecekleri yerlere yürüyerek,
çevre köyler hakkında bilgi edindiler ve ertesi gün
öğleye doğru kamp alanına vardılar. Öğleden
sonra kamp kurulumuna geçildi. Klasik çadır ve
jurte kurumlarının yanında fırın, kamp alanındaki
yerleri gösteren bir tabela ve aydınlatma için ışık
direkleri ve obalar organizasyon tarafından
hazırlanan kamp programını ve çeşitli haberleri
içeren 'NİVSPEYPIR' gazetesini almak amacıyla
birer posta kutusu yaptılar. Akşam yemeğinden
sonra obalar ve ekipler Çarkıfelek adlı yarışmada
genel kültürlerini sınayarak birbirleriyle yarıştılar.
Kampın üçüncü günü biraz heyecanlı başladı,
çünkü obabaşları teftişte olmayan oba
elemanlarının nerede olduklarını bilmiyordu.
Organizasyonun açıklamasıyla oba elemanlarının
kaçırıldıklarını anladılar. Ocak izcileri ile kaybolan
oba elemanları bir iz tatbikatı parkuru düzenlediler
ve teftişten sonra her oba bırakılan izleri takip
ederek kaybolan oba elemanlarını bulmaya
çalıştılar. Sonraki aktivite de Pfadilauf (İzci
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Oyunları İstasyonları) idi. İzciler her durakta ayrı bir
aktiviteyle karşılaştılar ve duraklardan kazandıkları
malzemelerle kendi pastalarını yaptılar. Günün son
aktivitesi biraz enerji gerektiren Hazine Avı adlı
oyundu. Avcılar av görevindeki izcileri yakalamaya
çalışırken saklanan hazinelerini arıyorlardı.
Bir sonraki gün İstanbul Lisesi camiası olarak 18
Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece şehit olan
ağabeylerimizi anmak adına gerçekleştirdiğimiz
törenin hazırlıklarını yaptık ve İstanbul'dan gelen
mezunlarımızı ağırladık. O gece Kırmızısırt'ta
okulumuzun mezunları, öğretmenleri ve
öğrencileriyle buluştuk ve anma törenimizi yaptık.
Ardından ellerimizde meşalelerle ağabeylerimizi
anma yürüyüşünü gerçekleştirdik. Böylece 95 sene
önce orada yaşananları bir kez daha hissetmiş
olduk ve ağabeylerimize ne kadar minnettar
olduğumuzu göstermeye çalıştık.
Sonunda kampın son gününe geldik, oymak
izcilerimiz ikişerli gruplar halinde İleri İzcilik
aktivitesine çıktılar ve hayatta kalma ile ilgili çeşitli
bilgiler edinip uygulama imkanı buldular. Akşam ise
her kampta olduğu gibi kamp ateşi programıyla
kampımız sonlandırdık. Her oba kamp boyunca
yaşadıklarından yola çıkarak skeçler düzenledi,
şarkılar söylendi. Ertesi gün uzun bir kampın
ardından otobüsümüze binerek İstanbul'un yolunu
tuttuk.

dosya

Erinç ARIK

JAMBOREE GİBİ...
2012'ye yani Türk İzciliği'nin 100. yılına doğru
giderken her geçen gün Dünya standartlarına daha da
yaklaşan organizasyonları Türk İzciliği'ne
kazandırmaya devam ediyoruz. Zaten her Türk
İzcisinin hayali bir gün ülkesinde Jamboree organize
etmek olmalıdır. Bu yolda da sadece istemekle
kalmayıp, çalışmak, hata yapmak, nasıl
yapılmayacağını öğrenmek gerekir. 2004'ten beri her
iki yılda bir düzenlenen Anatolian Uluslararası İzcilik
Kampı'nın 4.'süne artık çok az bir süre kaldı.
Türkiye'de bir izcilik organizasyonu bir yana, bu çapta
herhangi bir organizasyonu gelenekselleştirmek ve
devam ettirmek bile önemli bir başarı sayılabilir.
Ancak sanıyorum ki özellikle bu yaz 7-14 Temmuz
tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek Anadolu
YirmiOn Uluslararası İzcilik Kampı'nda bundan
fazlası var.
Amacımız çoğu zaman “yurtdışındaki kamplardaki
gibi” yapmak oldu. Ancak bir bakıyoruz bazı
konularda çok daha ileri gitmişiz. Örneğin yemek
organizasyonuna bakalım. 2006 yılındaki kampta
yemek organizasyonunu İngiltere'deki Dünya
Jamboree'sinden esinlenerek değiştirdik, fişler yerine
barkod sistemine ve öğle kumanyası uygulamasına
geçtik. Bu sene ise bu sistemi daha da geliştirdik.
Tüm katılımcılar öğle kumanyalarını
Anadolu YirmiOn logolu bez
torbalarda alacaklar ve
bunu tekrar tekrar

kullanacaklar. Böylelikle kamp boyunca yaklaşık
15.000 naylon poşet israfını engellemiş olacağız.
Sanıyorum izcilere de bu yakışır.
Kamp sponsorlarından PTT, kampa özel pul
koleksiyonunu ve kartpostalları hazırladı. Kamp
alanında kurulacak seyyar postaneden sevdiklerinize
kart gönderirken özel kamp pulu ile göndereceksiniz.
Bilmem kaçınız bir yurtdışı kampında böyle bir
imkana şahit oldu. Aynı zamanda ilk gün zarfı ve ilk
gün damgasından bahsetmeme gerek yok sanıyorum.
Dünya çapındaki pul koleksiyonerleri şimdiden
kampın açılış gününü bekliyorlar.
Kamp içerisindeki izcilik aktiviteleri ise benim
gittiğim diğer yurtdışı kamplarına göre çok daha üst
seviyede. Çok uzun zaman önceden planlamaya ve
hazırlamaya başladığımız aktivitelerin birçoğu çağdaş
izcilik standartlarını yakalamış düzeyde. 2000 kamp
katılımcısının aynı anda oynayacağı Büyük
Pointgame Turnuvası'ndan, farklı uzunluklarda ve
farklı zorluklarda 6 ayrı parkurda gerçekleşecek hike
ve bu sene ilk kez uygulayacağımız liderlere ve
erginlere yönelik “Macera Hemen Şimdi” konseptinin
yanı sıra BJK Koleji Bilim Merkezi ile ortaklaşa
hayata geçireceğimiz “Dene, Gör, Yaşa!” da
günümüzün gençlerinin beklentilerine cevap verip
onları heyecanlandıracak nitelikte etkinlikler…
Kamp hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu şu
günlerde arkama yaslanıp düşündüğüm tek bir şey var:
Bu kamp gerçekten Jamboree gibi…
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manşet

TÜRK İZCİLİĞİNİN
100. YILI

2012'ye adım adım yaklaştığımız şu günlerde tüm
izcilik camiasının Türk İzciliği'nin 100. yılını kutlamak
için büyük heyecan duyduğunun farkındayız. Biz de bu
sayımızın kapağında Ahmed Robenson'un izcilik
camiamıza yeni kazandırılmış fotoğrafını kullandık.
Bu fotoğraf İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı'nın
İstanbul Lisesi'nin 125. Yıl kitabı için yürütülen
hazırlık çalışmasında satın alınarak arşivimize
eklenmiştir. Ksağ taraftaki izci arması ise şu anda
elimizdeki en eski izci armasıdır. Bu armayı dileyenler
İstanbul Erkek Lisesi Müzesi'nde görebilirler.
Türk İzciliği'nin başlangıç tarihi olarak elimizde olan
tüm kaynaklar 1912 yılını göstermektedir. 1912 yılında
kurulan izci oymaklarından günümüze kadar
faaliyetlerini sürdürebilmiş olan tek izci oymağı
İstanbul Erkek Lisesi Sakarya İzci Oymağı'dır.
Dolayısıyla 100. yıl kutlamalarına tüm Türk İzciliği ile
beraber ev sahipliği yapmaya hazırız. Yazının ilerleyen
bölümlerinde yaklaşık bir buçuk sene öncesinden
planlamaya başladığımız 100. yıl etkinliklerimizden de
bahsedeceğiz.
Türk İzciliği'nin 1912 olan kuruluş yılı
elimizdeki somut belgelerle
kanıtlanmış olsa da
WOSM'un internet
sitesinde kuruluşumuz
Cumhuriyet'in
kuruluşu ile
sınırlandırılmıştır.
Halbuki Türk
İzciliği'nin kökleri
Cumhuriyet
öncesine dayanır
ve ülkemizde 100
yıllık geçmişe sahip
o l a n s a y ı l ı
kurumlardandır.
WOSM sitesindeki ve
Türkiye İzcilik Federasyonu'nun
(TİF) sitesindeki tarihçeyle ilgili
kısımlardaki eksik bilgiyi düzeltme konusunda Türkiye
İzcilik Federasyonu'na ve değerli izcilik kamuoyuna

06 SAKARYAHAZİRAN 2010

bazı belgeleri sunmak
isteriz.
Osmanlı'daki izcilik
faaliyetlerinin başlangıcı
ile ilgili İzci Rehberi
(1914) ve Keşşaf (1923) en
temel iki kaynaktır. Daha
sonraki yıllarda izciliğin
başlangıcı ile ilgili görüşlere
eklemeler yapılsa da genel
anlamda bu iki kaynağın
çizdiği sınırın dışına çıkılmamıştır.
1914 yılında yayınlanan İzci Rehberi'nde M. Sami
Karayel'in yazısına bakalım:
“(…)Manastır Öğretmen Okulu Müdürü ve İzmir
Öğretmen Okulu Müdürü muhterem arkadaşım
Ethem Nejad Bey bi-l-fiil Manastır'da tatbik etmiştir
ki izciliğin memleketimizde müessisleri bunlardır.
Bilahare en iyi taburlar İstanbul'da teşekkül etmiştir.
Bu taburlardan biri Darüşşafaka; Galatasaray
Sultanisi, İstanbul Sultanisi'dir. Bu üç mektebin
taburları hemen bir biri ardınca teşekkül etmiş
ve o zaman içinde büyük bir eser-i
terakki göstermişlerdir.”
Aynı şekilde 1923 tarihli
Keşşaf Dergisi'nde de
benzer satırlara
rastlıyoruz:
“Türkiye'de irtica,
taassup ve kıskanma
kuvvetli bir amil iken
izciliği ilk kabul eden
milli müessese
Galatasaray olmuştur.
Galatasaray'dan sonra sıra
ile Kadıköy Numune Mektebi,
İstanbul Sultanisi, Vefa, Üsküdar,
Kabataş Sultanisi, Haydarpaşa İttihat
Mektebi vs gelir”

manşet

«100. Yıl ile ilgili tüm gelişmeleri
www.100yil.org internet sitesinden takip
edebilirsiniz.»

Ayrıca Türkiye'de İ.E.L. Sakarya İzci Grubu'nun eski
grupbaşlarından 4 tahtalı izci liderimiz Prof. Dr.
Gökhan Uzgören tarafından yayınlanmış “Türk İzcilik
Tarihi” adlı eserden de önemli bir kısım aktaralım:

PEKİ SAKARYA İZCİ GRUBU
TÜRK İZCİLİĞİ'NİN 100. YILI
İÇİN NE PLANLIYOR?..

“Türkiye'de izciliğin kuruluş tarihi konusunda,
çoğumuz tarafından kavranamayan bir ayrım vardır.
Bu ayrım, bir müessesenin ortaya çıkışı ile o
müessesenin ortaya çıkışı ile o müessesenin resmi
kuruluş tarihi arasındaki farklılıktan ibarettir.
Nitekim ülkemizde ilk izcilik faaliyetlerinin
Edirne'de başlamış olduğu her ne kadar belgelerle
kanıtlanmamış olsa bile, ileri sürülmektedir. Çünkü
hiçbir kuruluş bir ön çalışma yapmadan
örgütlenemez. Yurdumuzda bu ön çalışmalar
Edirne'de yapılmış olduğu varsayımından hareket
etmemiz halinde, esas örgütlenmenin İstanbul'da
Ahmed ve Abdurrahman Robenson kardeşler
tarafından Galatasaray ve İstanbul Sultanisi'nde
15.2.1912 tarihinde gerçekleştiği sonucuna
varıyoruz. Duruma bir başka açıdan bakmamız
halinde dahi bu örgütlenmenin yukarıda adı geçen
iki lisede ortaya çıktığı sonucuna varırız.”
Tüm bu belgeler bizlere tek bir gerçeği işaret
etmektedir: 2012. Hiç kimse Türk İzciliği'nin 100.
yılının önemini ve büyüsünü azaltacak
soyut ve hayali varsayımlarını gerçekmiş
gibi yansıtamaz. Yukarıda atıfta
bulunduğumuz tüm belgeler ve daha
fazlası elimizde mevcuttur. Eğer
gerçekten yeni belgeler varsa bunlar soyut
olarak değil somut olarak ortaya
konulmadığı sürece bir şey ifade etmezler.

Temmuz 2010 – Türk İzciliğinin
100. Yılı Logosu Ödüllü Tasarım
Yarışması
Ekim 2010 – 100. Yıl Logosunun
Lansmanı
Şubat 2011 – 99 Yılın İzcilik
Ödülleri
Şubat 2012 – 100 Yılın İzcilik
Ödülleri ve 100. Yıl Buluşması
(Türkiye geneli liderlerin katılımı
ile)
Temmuz 2012 – 100. Yıl Kampı
Bunun yanı sıra Türk İzciliği'nin
100. Yılı temalı izcilik ürünleri,
resmi PTT pulları ve 15 Şubat 2012
haftası için özel Milli Piyango
tasarımı ve çekilişi planlanan diğer
konu başlıkları arasında…
Konuyla ilgili diğer tüm detayları ve
100. Yıl hazırlıklarımızı
www.100yil.org internet adresinden
takip edebilirsiniz.

Tüm Türk İzcilik camiasına düşen, en kısa
süre içerisinde WOSM nezdinde de
girişimlerde bulunarak 100. yılımızı 2012
olarak tescil etmeli ve duyurmalıyız.
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genç makale

İZCİLER NEREDE
UYANMAK İSTER?

S

okan aksu

abahın 8'iydi. Kulağımda
son ses açık bir müzik çalar
bağırıyordu adeta. Gene aynı
ses "Sakarya uyan!". Geçen
kamptan kalan bu güzel anılardan
sonra gene bir kampa gitmeden 1-2
gün kadar önce yazıyorum bu
yazıyı. Kampa gideceğim için
çok heyecanlı bir o kadar da
endişeliyim, çünkü gittiğimiz
yer Bolu, Mengen ve oranın
ne kadar soğuk olabileceğini
tahmin edebiliyorum.
Bunlardan bahsettikten
sonra kafama çeşitli sorular
takılıyor: İyi bir kamp alanı
nasıl olmalı? Türkiye'deki
kamp alanları ve izci
tesisleri nerelerdedir? İşte
derginin bu sayısında tam
olarak ele almak istediğim
konu da bu.
Kamp yapacağımız yeri
belirlemeden önce o kamp alanının
gerekli olan özellikleri taşıyıp
taşımadığına karar vermeliyiz.
Peki, nedir bu özellikler?
İlk olarak seçmek isteğimiz kamp
yeri yerleşim alanından
olabildiğince uzak, ancak gerekli
durumlarda da her türlü yardımın

Sakarya Pamukova Bakacak İzcilik Tesisi
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çabuk ulaşabilmesine olanak veren
bir mesafede bulunmalıdır, çünkü
kampta çeşitli yaralanmalar,
hastalanmalar vb. olabilir ve bu
gibi durumlarda yardımın ulaşması
h a y a t i ö n e m t a ş ı r. K a m p
yapacağımız alanda yağmur gibi
etmenlerden dolayı sel tehlikesi
yaşanabilir. Bunu önlemenin en
kolay yolu olarak kampımızı suyun
akıp gitmesine müsaade edecek
hafif eğimli bir alana kurmak
olacaktır. Ayrıca ağaçların sel,
toprak kayması gibi doğal afetleri
engelleyeceğinden ve şiddetli
rüzgârı keseceğinden dolayı kamp
alanının ağaçlık bir bölgeye
kurulması tercih edilebilir. Son
olarak ideal bir kamp alanı suya
yakın bir bölgede bulunmalıdır,
buna karşın suyun direkt yanına
kamp kurulması da ciddi bir şekilde
tehlikeli olabilir.
Gelelim Türkiye'de kamp
yapılabilecek alanlara. Sakarya'da
eskiden Cem Uzan'a ait olan
malikâne tarzı 4-5 villadan oluşan
bir alan mevcut. Şuan bu villalar
izci tesisi olarak iş görmekteler.
Coğrafi özellik olarak, İstanbul'a
yakınlığı nedeniyle Sakarya'ya
kara ulaşımı kolay
sağlanmakta. İstanbul'a
yaklaşık olarak 150 km
mesafede ve yolculuk 3 saat
civarı sürmekte. Rakımının
yüksekliği yüzünden
Sakarya merkeziyle olan
bağlantı yeterince güçlü
değil. Tabi bu özellik
çevresinde az yerleşim yeri
bulunmasına yol açıyor.
Yazları serin bir kamp
yapmak, kışları da kar
kampları yapmak için ideal
bir yer. Bunun dışında izci
tesisi olarak işletildiği için
su-yiyecek sağlanması gibi

genç makale
o l a n a k l a r d a b u l u n u y o r.
Belirttiğim özelliklerden dolayı
Sakarya, kamp yapmak için
gayet iyi bir ortam.
Sizin de bildiğiniz gibi Sakarya
İzci Grubu her yıl, eskiden
Çanakkale Savaşı'nda şehit olan
ağabeylerini anmak için
Çanakkale Kırmızı Sırt'ta
düzenlenen tören öncesinde
orada bir kamp düzenliyor.
Kamp düzenlediğimiz alanın
ismi Bigalı Köyü. İstanbul'dan,
kamp alanına ulaşım Tekirdağ
üzerinden sağlanmaktadır.
Mesafe yaklaşık 320 km ve
ortalama bir otobüs yolculuğuyla
yol 5 saat civarı sürmekte.
Kabatepe, diğer kamp alanlarına Bolu Mengen
göre biraz daha kurak bir bölge.
Kamp alanının çevresi yeşillik,
ancak ilkbahar ve yazları neredeyse hiç yağış
almamasından ötürü yüksek sıcaklıklar görülebiliyor.
Kamp yaptığımız yerin 5 dakika kadar uzağında bir köy
var ve bu köyden su-tuvalet gibi ihtiyaçların sağlanması
mümkün. Tabi kamp alanının çevresinde bir köyün
olmasının dezavantajları da yok değil. Burada
bahsettiğim doğayla iç içe olma duygusunun etraftaki
yerleşim yüzünden azalması. Bigalı uzun yürüyüşler
(hike) yapmak, çeşitli izci aktiviteleri düzenlemek için
uygun bir ortam. Bu nedenle Bigalı, Çanakkale'de kamp
alanı olarak seçilebilecek uygun yerlerden biri.
İstanbul'a yakın başka bir kamp alanı da Kırklareli,
Dupnisa. İstanbul'dan, 210 km, 3,5 saat bir yolculuğun
ardından kamp alanına ulaşmak mümkün. Yükseklik
olarak baktığımızda ideale yakın, fakat sonbahar ve kış

Çanakkale Bigalı Köyü

Şirinyazı Göleti
aylarında soğuk olabiliyor. Kamp alanının çevresi
ağaçlarla kaplı ve yakınından bir dere geçiyor. Bu
nedenle su sağlamada sıkıntı yaşanması mümkün değil.
Burada dikkat edilmesi gereken şey, yağmurlu
havalarda derenin taşma olasılığı nedeniyle kamp
alanına su basma tehlikesi. Dupnisa'da kamp alanına en
yakın yerleşim bölgesi 4-5 kilometre mesafede.
İnsanlardan uzak, doğayla iç içe bir kamp alanı
aranıyorsa tercih edilmesi gereken bir yer.
Ve geldik efsane kamp yerlerinden birine. Sakarya İzci
Grubu burada her yıl kamp düzenlemekte. Mengen,
Bolu yakınlarında bulunan bir kamp alanı. İstanbul'dan
buraya ulaşım 5 saat sürmekte ve kara yoluyla yaklaşık
300 km tutmakta. İklim koşulları biraz karasal olmakla
birlikte, Karadeniz'e yakın olması nedeniyle yeterince
yağış alan bir yer. Kışları soğuk yazları da serin bir
iklime sahip olan bu bölge, gündüzleri güneşle birlikte
yüksek sıcaklıklar, güneşin batmasıyla da düşük
sıcaklıklar gösterebilir. Günde 6-8 saat yağmur almış
olsa bile, Mengen'de bulunan toprak tipinin özelliği
dolayısıyla etrafta su çukurlarına rastlamak pek olası
olmaz. Herhangi bir yerleşim yerinden yeterince uzak
olan bu kamp alanı her gün traktörler ve arabalar
aracılığıyla ulaşım ve yemek ihtiyaçlarının sağlanması
için uygundur. Mengen'de yazın ve kışın kamp yapmak
gerçekten eğlenceli olabilir.
Buraya kadar sizlere bildiğim kamp alanlarından
bahsetmeye çalıştım. Umarım bilgilendirici bir yazı
olmuştur sizler için...
En iyi izcilik dileklerimle...
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dış ajans
WOSM UYARDI: «TİF`İN
ÜYELİĞİ ASKIYA ALINABİLİR»
Tüm Dünya halklarını derinden
yaralayan İsrail`in yardım
gemilerine yaptığı saldırıdan
sonra TİF Yönetim Kurulu bir
bildiri yayınlayarak tüm İsrail
izcileri ile ilişkileri kestiğini
WOSM Genel Sekreteri bildirmişti. Bunun üzerine WOSM
Genel Sekreterliği`nden bu
Luc Panissod
bildiriye cevaben gelen yazının
son iki paragrafını aynen paylaşıyoruz:
«Ülkeleri birbirinden ayıran zor mücadelelerde, izci
kardeşliği içerisinde birlikte kalmalıyız. Bu, bildirinizin
işaret ettiği sorunun bir parçası olmayan İsrail
izcileriyle ilişkiler ile ilgili kısmının çok üzücü
olmasının sebebidir.
Sizlere tutumunuzu tekrar değerlendirmenizi ve
bildiriyi yolladığınız herkese bildiriyi geri çektiğinizi
bildirmeniz konusunda itiraz ediyoruz. Özellikle,
Türkiye İzcilik Federasyonun üyeliğinin askıya
alınması çağrılarına neden olacak daha fazla adım
atmamanızı istiyoruz.»

BU
YARIŞMAYA
KATILALIM
KANDERSTEG ULUSLARARASI İZCİ MERKEZİ
İ Z C İ L İ K T E Ü R E T İ C İ L İ K YA R I Ş M A S I
Başlama Tarihi: 1 Mayıs 2010
Bitiş: 31 Aralık 2010 -05-11
Baden Powell'in hayalini gerçekleştirmenin bir parçası
olmak istiyorsanız, bu sizin şansınız! Yarışmamıza
katılın ve izci türesi konusundaki üreticiliğinizi paylaşın.
İzci türesinin on unsurundan bir tanesini temsil eden bir
kavram ya da sanatsal çalışma yapacak izci kulüplerini,
grup, ünite ve izcileri bekliyoruz.
Kendi Türeni tanımla bütün dünyada yaş
sınırlandırması olmadan bütün izcilere açık bir
yarışmadır.
Yarışmaya katılmak için başvuru formunu doldurmanız
yapacağınız çalışmanın ismi ve kısa bir özetini ve
projenizin görsel olarak desteklenmiş tanımı ile birlikte
esra@tif.org.tr adresine yollamanız gerekmektedir.
Kaynak: www.tif.org.tr
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DÜNYA`DAN KISA KISA
Savaş Baran bildiriyor...


Beyaz Rusya olarak bildiğimiz Belarus

2004 yılnıda teşkilattan çıkartılmıştı
tekrar kabul edildi. Ülke sayısı 161 oldu.

Dünya Jamboreesi 2011 İsveç, 2015
Japonya, 2019 için sadece bir teklif var.
ABD, Kanada ve Meksika ile ortak
olarak giriyorlar.

WOSM Amerika Ofisi Şili'den
Panama'ya alınmış.

Gelecek Uluslararası İzci Hareketi
olayları için başvuru önerileri aşağıdaki
şekilde alınmış
> 40. Dünya konferansı ve 12.
Gençlik Forumu 2014 - İtalya ve
Slovenya'da
> 15. Dünya İzci Hareketi MOOT'u
2017 - İzlanda
> 24. Dünya İzci Jamboresi 2019 ABD, Kanada ve Meksika

27 Temmuz - 7 Ağustos 2010 da
Kenya'da yapılacak olan Dünya İzci
Moot'u başvuru tarihi geçtiği halde pek
başvuru olmamış

Bu senenin diğer genelgelerine gelince;
> Toplantıda çok önemli bir
kararda aidatlarını ödemeyen BosnaHersek, Şili, Peru ve Venezuelanın> 30
Nisan 2010'dan 30 Nisan 2011'e kadar
faaliyetleri askıya alınmış.
> Halen Türkiye İzcilik
Federasyonu'nun katılmadığı Dünya
İzci Ödülü üzerinde duruluyor. Bu arada
Federasyonumuzun kabul ettiği Dünya
İzci Çevre Ödülü konusunda bir
yönetmeliği Federasyon
yönetmeliklerine göre Teknik Kurul'dan
heyecanla bekliyoruz.

dış ajans
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ`NDE DÜNYA İZCİLİĞİ
Clean Up The World (Dünyayı Temizle-CUW) 2009 raporunda takdir edilen Dünya
İzcilik Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile birlikte çalışan CUW
tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü için hazırlanan raporda çok önemli bir
müttefik olarak tanımlandı. Çeşitli izci aktiviteleri de raporda altı çizilen bölümler
arasındaydı.
Çevreyle ilgili izci aktiviteleri, küçük köylerin temizlenmesinden, uluslararası
temizlik aktivitelerine, birçok bölgede başlatılan geri dönüşüm, enerji korunması,
ağaç dikimi ve bilgilendirici projelere kadar uzanıyor.
Bu yıl 17-21 Eylül tarihine rastlayan CUW Weekend dahilinde 35 milyondan fazla
gönüllü, kendi bölgelerinde daha güzel ve temiz bir çevre ve gelecek için çalışıyor.
Ulusal İzci Örgütlerini ve lokal izci grupları CUW günlerinde etkinlikler yapmaları
ve cleanuptheworld.org adresine kayıt olarak yaptıkları şeyleri iletmeleri için
destekleniyor. Bu yılın teması, “Doğayı önemseyen toplumlar” ve çeşitli eğitimler,
temizlik aktiviteleri, tüketim azaltılması ve geri dönüşüm projeleri hedefleniyor.

İZCİLİĞİ VİDEO
İNGİLİZ İZCİLİĞİNDE SON GELİŞMELER AMERİKAN
OYUNLARINA SAVAŞ AÇTI
İngiliz İzciliğinin 1972 yılından bu yana büyük bir gelişim
içerisinde olduğu herkes tarafından bilinmektedir. 2009
Ocak ayı ile 19 Nisan 2010 tarihleri arasında kayıtlara izci
ve ergin izci olarak 16.568 kişi eklenmiştir. Bu haberle
birlikte yayınlanan raporlara göre İngiliz İzciliğinin
2009`daki 482.442 olan kayıtlı izci sayısı %3.35 lik bir
artışla 499.323 e ulaşmıştır. İngiltere’de son beş yılda
ülkede gelişen farklı gençlik akımları yanında izcilikteki
gelişmeler takdire şayan bir şekilde devam etmektedir.
16 yaşındaki izcilerden biri olan Grace: “İzcilik, gerçekten
çok etkili bir gençlik hareketi. Bu hareketin içerisinde yer
almaktan son derece memnunum. Bize yönelik diğer tüm
aktivitelerin hepsinden üstün. Birkaç yıldır izcilik
mensubuyum ve tüm arkadaşlarımı izciliğe katmaya
çalışıyorum” diye duygularını ifade etti.
Genel Komiser Bear Grylls: “İzcilikte son otuz sekiz yılda
yaşanan duraklama dönemi sona ermiştir.
Son zamanlarda gençler arasında
ilgi görmeye başlaması bunun
ispatıdır. İzcilik eğitime
dayalı son derece eğlenceli
bir liderlik çalışmasıdır.
İ z c i v e e rg i n l e r i n
macera duygularına
yönelik kurallı
ç a l ı ş m a l a r ı i ç e r i r.
Amacım tüm gençleri
izcilik faaliyetlerinin
içerisine çekebilmektir.
Bunun sağlanması için de
çok sayıda gönüllü izci ile
çalışmamız gerekiyor” dedi.
Çeviren: Ahmet Köseoğlu

Bilgisayarlar, ipodlar ve video oyunlarının günümüz
gençliğinin vazgeçilmezleri arasında yer
aldığı işte böyle bir zamanda Amerikan
İzciliği, küçük izcilere yönelik sportif
ve akademik temalar içeren 13 yeni
video oyununu devreye soktu. Bu
tasarı ailelere yöneltilen; oyun
seçimi ve oyunlara sınırlama
getirilmesi, bilgisayar başında
geçirilecek zamanın
sınırlandırılması, evde ve
dışarıda geçirilecek zamanın çoğunun eğitime ayrılması
gibi konularda ailelerin görüşlerin alınmasından sonra
gündeme taşındı. Onaylı video oyunlarından amaç;
ailelerin öncelikle çocuklarının mantıklı seçimler
yapmaları ve onlara yardımcı olunması isteğinden
kaynaklanmaktadır..
Amerikan İzcilik Teşkilatı, evlerde izlenecek
video oyunlarının tercihinde ailelere
onaylı Video Oyunu teminini öneriyor
ve ailelere aşağıda belirtilen
hususlarda önerilerde bulunuyor:
- Bir plan yapmak: Günlük işler
arasında video oyunlarına belirli
bir zamanın ayrılması.
Zaman limitlerinin belirlenmesi:
Çocukların periyodik aralıklarla
olmak koşuluyla günde iki saatten
fazla ekran başında tutulmamaları.
- Bir video oyununu ailece
oynanması.
- Video oyununun seçimine ailenin karar
vermesi.
Çeviren: Ahmet Köseoğlu
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«Babam da izcilik yapmış, sonra deniz sevgisi
onu Gönen Çayı`nda deniz bisikleti ve yelkenli
dingi yapmaya kadar götürmüş. İnanılmaz
projeleri olan bir insandı. 95 yaşına geldiğinde
hala yeni projelerini konuşuyorduk...»

ULUSLARARASI iZCİLİK ARENASINDA BİR TÜRK

SAVAŞ BARAN
A

nlatılacak o kadar çok
güzellikler uluslararası ulusal
ve yerel düzeyde
mutlu
olduğum güzellikler etkinliklerin sayısı
yüzü geçti. Bunlar bir sunum dosyası
halini aldı. E-kütüphanemde duruyor.
İlk JOTA da Dünya birincisi olduk. Tüm
izci gruplarının katıldığı JOTA ve
Düşünce günü etkinlikleri Ankara'da
yapılan ilklerdi. JOTA rapor birinciliği,
Durban'da Mülteciler yüksek
komiserliği ödülünü alışımız.
İzcilerimle denizde bir balıkçı gemisi
ile
yaptığımız bir haftalık kamp,
Sakarya İzci Grubu ile Dünya Fuarı'na
çok başarılı bir şekilde katılımımız
unutulmaz etkinliklerdi. Bir güzel
olayda Avrupa'da Macera Ülkeleri
programı başladığında ilk projenin
Ankara'dan gitmesi ve bunun Barış İzci
Grubu'nun zihinsel engelli izci
obalarından birisi tarafından yapılmış
olması idi.
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«1994 yılında Ankara İzci Haber diye bir
bülteni çıkartmak üzere İl Temsilcisi Bülent
Pişkin ile sadece 10 sayı için anlaştık. En son
1130. sayıyı çıkarttım.»

Öncelikle kendinizden, öğretim ve meslek hayatınızdan biraz
bahseder misiniz?
İstanbul'da 1941 yılında doğdum. İlkokula biraz erken başladım.
Babamla beraber okula gittik. O Yıldız Teknik okulunda mühendislik
tahsili yaparken ben de Beşiktaş'ta Yıldız yolu üzerinde eski ahşap bir
binada ilkokula başladım. 4. sınıfta izciliğe başladım. Bu iş ortaokulda
devam etti. Genellikle civara geziler düzenlenir ve mümkün olabilen
her çarşamba günü obabaşılar çevreye iz koyar, izcilerde bu izi
sürerler peşimizden gelirlerdi. O günlerde ne Türkiye'deki izciliği
duyduk ne de Dünya'daki izciliği, esas oyun alanı hep gemilerle ilgili
idi. Benim kendime göre oyunlarım vardı. Kâğıttan her şeyi
yapabiliyordum. Askerler, mangalar, süvariler, denizciler, kalyonlar,
Afrika ormanları, bu ormanlara giden insanlar. Her şey olabiliyordu.
Arkadaşlar arası ışıklı mors sistemleri bile kurmuştuk. Hatta mors
alfabesini bile kendimiz yapmıştık. Yazları tabii deniz ve öğleden
sonra kestane ağacım üzerine yaptığım platformda kitap okumakla
geçti.
İzciliğe başlamanız nasıl oldu? Sizi izciliğe çeken ne olmuştu?
O yıllarda ilkokulda izciliğe nasıl başlamıştık, pek hatırlamıyorum.
Ortaokulda liderimiz Beden Eğitimi öğretmeni idi. Herhalde izci
olmak isteyen var mı dedi. Biz de heyecanla parmağımızı kaldırdık.
Önemli olan tekrar izciliğe dönüşümüz.
Bir derginin iki yıl el berileri bölümünün editörlüğünü yaptım. Gemi
modelleri yanında pek çok hayvanla şeklen arabanın modeli ortaya
çıktı. 13-14 televizyon programı yaptık. Hepsi el becerileri üzerine.
Devamlı aldığım “Yelken Dünyası” dergisinde Yavuz Durmuş adlı bir
genç izci lideri İskenderun'da yurt dışından gelen bir uzman ile bir
eğitimin yapıldığını ve Deniz izciliğinde yeni bir başlangıç olduğunu
anlatıyor, yardım istiyordu. Herhalde birkaç gün sonra ilk mektubumu
aldı. O zamanlar e-mailler kağıtlara genellikle elle yazılır. Bir zarfa
koyulur, pul yapıştırılır ve postaneden gönderilirdi CC ve BB adresleri
de yoktu. O Sıralarda Ankara'da açacağımız gemi modelleri
sergisinden de
bahsetmiş
tim

Sergiye bir gün Mine Irgat diye cici bir kız izci daha sonra da Ömer K.
Şölen diye bir delikanlı geldi. İbrahim Kurak adlı bir Şube Müdürü ile
tanıştık. Yıllar sürecek bir iş birliği ve dostluk başladı. 6-7 ay sonra
Deniz İzci Semineri'nden sonra yapılan İlk Ulusal Deniz İzci
Kampı'nda eğitimden sorumlu olarak Kemal Reis adını alan deniz izci
oymağımla eğitimden sorumlu olarak iş başındaydım.
Lider olmaya nasıl karar
verdiniz ve bu süreçte
hangi kurslara
katıldınız?
Evet bu ilk kampta
hem Deniz İzci
Lideri oymakbaşı
kursunu yaptık,
Ömer lider ile kursu
yönettik ve ben de Deniz
İzci Oymakbaşı oldum. Bu
kamplar ve eğitimle dört yıl devam
etti. Bu sırada
Sakarya İzci Grubu'nun muhteşem bir şekilde JOTA etkinliğine
girerek bunu tarihe yazmalarından sonra İlk Ulusal JOTA'yı
düzenledim. Yarışmalarına katıldık. Ödüllerde arka arkaya gelmeye
başladı. İlk önce Uluslararası Önder arkasından da Sayın Federasyon
başkanımız Rona Özener'in Başkanlığı'nın ikinci devresinde
Asbaşkan oldum. Çok güzel şeyler oldu. 1994 yılında
Ankaraizcihaber diye bir bülteni çıkartmak üzere İl Temsilcisi Bülent
Pişkin ile sadece 10 sayı için anlaştık. En son 1130. sayıyı çıkarttım.
Düzenlediğiniz, katıldığınız kampların genel özelliklerinden
bahseder misiniz?
En güzeli deniz izci kamplarındaki eğitim idi. Deniz kuvvetlerinin ve
diğer federasyonların daima büyük bir desteğini aldık. Denizde gemi
ile eğitim çok başka idi. Dünya Gelişim Köyü adını Global
Development Village olarak 1991 Kore Jamboree'sinde izcilerimiz
tanıdı. 1995 de Hollanda'da bu sistemi çok iyi tanıdık. 1999 Şili'yi de
izledik programları izcilerimize taşıdık. İlk önce Bursa Ulusal
Kampı'nda sonra
Aladağ'da yapılan “Adım Adım Anadolu
Kampı”nda Aşkın Liderle harika bir şekilde uyguladık. Her kampa
etkinliğe bir uluslararası katkı yapmaya çalıştık. Bu uygulama ilk
Anadolu Kampı'nda arkasından Konya Barış Kampı'nda Ankara
Mahalli Kamplarında 23 Nisan Meclis Kamplarında
uygulanmaya devam ettik. Halen de her uluslararası yıl ve gün
için oyunlarla eğlendirici eğitsel kamp ve etkinlik programları
yapmaya devam ediyorum. İki uluslararası seminerin ev
sahipliğini yaptık. Her uluslararası etkinliğe katılarak Dünya ve
Avrupa düzeyinde başarıları izcilerimizin Türkiye'ye getirmesine
karınca kararınca katkıda bulunduk.

.
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İzcilik hayatınız boyunca sizi etkileyen bir olayı anlatır mısınız?
Tabii Dürban'da Dünya izciliğinin misyon ve vizyonunun yazıldığı
komisyona üye olarak katılmam, bu toplantıda Mülteciler Yüksek
Komiserliği'nin Teşekkür Ödülü'nü almamız oldu diyebilirim.
Dünya İzci Kurulunun yaptığı bir çalışmada yer almışsınız ve
İzciliğin Temel Özellikleri hakkında bir doküman düzenlemişsiniz.
Bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Bu dokümanı ben düzenlemedim. Sadece Türkçe'ye çevirdim ve
olabildiğince yaydım. Hala da yayıyorum. Bu doküman Misyon ve
Vizyon toplantısının ön hazırlığı idi. Hala her izci liderin en az on
kere okuması gereken bir doküman. Tartışılması, anlaşılması için
gayret göstermesi gereken bir anıtsal doküman.. Her okuduğumu da
İngilizcesini biraz daha açmaya çalışıyorum. Bir iki de hata
buluyorum
Dünyada Türk İzciliği denince akla ilk gelen
isimsiniz. International Commissioner olarak
uzun süre görev yaptıktan sonra görevi
devrettiniz. Türkiye'nin Dünya İzciliğindeki
yerini nasıl görüyorsunuz? Türk İzciliği yeni
Savaş Baran'lar yetiştiriyor mu?
Yok yok o kadar değil, sadece Türkiye'nin
deniz izciliğinin çalışmalarını Avrupa
Deniz İzci Dergisi'nde tanıtıyorum.
İzcilikte yaptığımız her çalışmayı
Dünya İzci Teşkilatları ile paylaştım.
Bu iş Kız izciliğimizin de tanıtımında
aynı şekilde oldu. İzci Hareketi Dünya
Teşkilatının 4 ana projesi Jamboree,
Moot, Dünya Barış Günü ve JOTA'yı
geleneksel hale getirdik. İki sene evvel
yaptığımız Barış Günü Kutlamaları
WOSM tarafından diğer Dünya izci
teşkilatlarına örnek olarak gösterildi.
Hemen hemen her Dünya izci kurulu
raporunda Türkiye'ye bir onur bir kıvanç
geldi. Dünya Jamboreelerinde kurduğumuz
istasyonlar büyük başarılardı. Bular
Türkiye'yi bir yere getirdi.
17 yılda bir şekil veremediğimiz gençlik
programı ve aşamalı ödüllü geliştirici sistem
sonunda Türkiye izcilerine sunuldu. Son
Avrupa Jamboree'sinde Rap ve benzeri
dokümantasyonu ve çalışmaların çok iyi
şekilde izlenmesi bize daha iyisi olmayan bir
izci ödüllü aşama sistemi (eski adı ile sınıf
çalışmaları) verdi. İzcinin el kitabı, liderin
el kitabı yapıldı ve internete koyuldu.
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Hele armaları
yapılıp emek kartları
devreye girer ve
izciler internette
bulabileceğiniz bu
kitaplardaki uğraşlar
konusunda bireysel
ve oba olarak
yaptıklarını
internete veya
Facebook'a kanalize
e d e r e k
paylaşabilirlerse
Türk İzciliği son 30
40. JOTA Amblemi: Baran Baran
yılın en büyük
aşamasını yapabilir.
Eğer Türkiye İzcileri Dünya İzci teşkilatlarının üyeliğine önem
verirler ve bunu sağlayabilirler ve and içerken kendilerine söylenen
Dünya izcilerinin arkadaşı oldunuz sözünün gereğini biraz daha
yerine getirirler ise, büyük potansiyelimiz izcilerimizi Avrupa'da en
ön sıraya Dünya'da da en iyiler grubunun üst sıralarına oturtacaktır.
Çok basit bir örnek vereyim. Avrupa Macera ülkeleri projelerini
Avrupa'nın diğer ülkelerini yaptıklarının hemen hemen toplamına
yakın sayıda yapabiliyoruz. Bu 10 misline de çıkabilir
Eklemek istediğiniz, Sakarya İzci Grubuna iletmek istediğiniz bir
şey var mı?
İzcilerinizin ergin izci el kitabı çalışmalarını yapmalarını Dünya İzci
Çevre Ödülü'ne katılmalarını Dünya izcisi ödülüne hazırlanmalarını,
Uluslararası Gençlik Ödülü Çalışması ile ilgilenmelerini bu
konularda yapıklarını be dergilerle yaymalarını, her sene Ankara
Gençlik Merkezi'nin toplum ödülünü almayı unutmamalarını dilerim
Bu tabii tüm izcilerimiz için geçerli. Şu anda Dünya kız izci
teşkilatının yüz yıl etkinliklerine katkıda bulunmak da gerekli.
Birbirinden güzel arma ödülleri var.
Türkiye İzcilik Federasyonu sayfalarında ilan edilen “Kanderstag
Design your Law - Türeni KendinTtasarla” yarışmasına her izci
katılmalı. Bun şu anda türeyi anlatan bir ebru resimleri dizini, bir
minyatür resim dizini ve bir de kara mizah dizisi ile hazırlanmaya
başladım.
Derginiz güzel bir başlangıç oldu dergi gibi bir dergi. İngilizce,
Fransızca, Almanca ve İspanyolcasını Dünyaya yayabilirsiniz.
Derginize Ankara İzci Haber gibi uzun bir yayın hayatı dilerim.
Bunu yapmakta size yardımı olacak yetenekler o kadar çok ki. Bu
arada Federasyon uluslararası önderlik görevi sırasında ne zaman
sıkıştı isem bana uluslararası projelerde unutulmaz yardımlarınız
oldu.

dosya

AKUT`LA
«DAİMA HAZIR»
AKUT ve İstanbul Erkek Lisesi Sakarya İzci
Grubu doğal afet ve olağanüstü durumlarda
ortak çalışmaya yönelik bir protokol
imzaladı.
Protokol kapsamında AKUT, Sakarya İzci
Grubu Ocak İzcilerine ve Liderlerine temel
gönüllülük eğitimlerini verecek. Bunun
yanı sıra AKUT tarafından düzenlenen
genel eğitimlere ve uygulamalara da
Sakarya İzci Grubu’ndan gönüllüler
katılabilecek. Olağanüstü hallerde ve doğal
afetlerin ardından Sakarya İzci Grubu olay
bölgelerinde AKUT’a lojistik destek sağlayacak,
afetzedelere yemek, kalacak yer ve psikolojik destek
hizmetleri sunacak.
Protokol kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlik
Sakarya İzci Grubu Ocak İzcileri’nden bir grubun AKUT’un
Esentepe Binası’na gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Ardından
AKUT eğitim sorumluları 11 Haziran’da İstanbul Lisesi Kültür
Haftası kapsamında İstanbul Lisesi’nde tanıtım semineri
verdiler.
Sakarya İzci Grubu olarak AKUT ile imzalanan bu
protokol’ün Türkiye’deki diğer izci gruplarına da örnek
teşkil etmesi amaçlıyoruz. Bölgesel, ulusal ya da
uluslararası afetlerde AKUT’a ve bölge halkına
destek olabilecek altyapı ve işgücüne sahip
olduğunu düşünen gruplar bu protokolü örnek
alarak yerel AKUT birimleri ile işbirliğine
g i d e b i l i r l e r. Ye r e l A K U T b i r i m l e r i n e
www.akut.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Protokol örneği ve diğer konularda ise
iletisim@sakaryaizcigrubu.org adresinden
bilgi alabilirsiniz. Bu kapsam 7-14 Temmuz
tarihleri arasında düzenlenecek Anadolu
YirmiOn Uluslararası İzcilik Kampı`nda
AKUT ile ortak çalışma yürütmek isteyen
izci grupları için bir bilgi masası
kurulacak.
Özellikle ergin izcilerin topluma hizmet
parolalarını yerine getirmelerinde etkili
olacak bu protokolün tüm izci
gruplarına yol göstermesini umuyoruz.
“Daima Hazır!” sloganıyla yola çıkan
izcilerin her türlü felaket karşısında da
hazır olmakla kalmayıp etrafındaki
mağdurlara da el uzatmasının bir yolu olacak
olan bu protokol, dileriz kısa bir sürede
Türkiye’nin dört bir yanındaki izci grupları
arasında yaygınlaşır.
SAKARYA HAZİRAN 2010
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TÜRKIYE'DE İLK ENGELLİ İZCİ ŞENLİĞİ ERZİNCAN'DA BAŞLADI
Nüfusuna oranla Türkiye
genelinde en fazla engelli izci ile
çalışma yapan Erzincan İl İzci
Kurulu Türkiye`nin ilk engelli
izci şenliğine ev sahipliği
yapıyor.
Birinci Engelli İzci Şenliği Erzincan'da
başladı. Şenlik kapsamında engelli izciler 4
gün boyunca Ekşisu Mesire Alanında kamp
yaptılar. Beyaz Ay Derneği Erzincan Şubesi
ve İl İzci Kurulu tarafından düzenlenen
organizasyon ile engelli izciler, izciliğin
bütün kurallarını 4 gün süresince öğrendi.
Beyaz Ay Derneği Erzincan Şubesi ve İl İzci
Kurulu tarafından düzenlenen organizasyon ile engelli izciler, izciliğin bütün kurallarını 4 gün süresince öğrendi.
Erzincan, Malatya, Sivas, Mersin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ankara illerinden toplam 137 engelli öğrenci,
Erzincan'a gelerek Ekşisu'da kamp kurdu.
Engelli izci grupları kamp sonrası Belediye Sarayı önünde yaktıkları kamp ateşi ile şenliklerini tamamladılar.

SCOUT INVESTIGATION GROUP
İzcilerimizin dedektif oldukları Scout Investigation Group
aktivitesi 8 Mayıs tarihinde 41 kişiyle gerçekleştirildi. 8
Mayıs sabahı okulumuzun bahçesinde buluşuldu ve
izciler okulun içinde kullandığımız depoda birinin
öldürüldüğünü öğrendiler ve bu cinayet vakasını
çözmeye çalıştılar. Öncelikle depoda mini bir pointgame
ile delilleri buldular ve ellerindeki otopsiyle birleştirerek bu
cinayetin nasıl gerçekleştirildiğini anlamaya çalıştılar.
Pointgame’den sonra obalar hike’a çıktı ve uğradıkları
duraklarda şüphelileri sorguya çekip kafalarında soru
işaretlerine cevap bulmaya çalıştılar. Kanıtları ve ipuçlarını ararken obalar hem eğlendi hem de bu
vakayı ilk önce sonuçlandıran olmak için birbirleriyle ve zamanla yarıştılar. Saat 14.00’a kadar
Gülhane Parkı, Sirkeci Garı ve Mısır Çarşısındaki duraklara giden obalar duraklardan birinin
öldürüldüğü haberini alıp okula geri döndü. Okulda biraz dinlendikten sonra oyunun ve hike’ın ikinci
kısmı başladı. Bu bölümde obaların amacı daha da karışan bu cinayet olayı hakkında kesin bilgilere
ulaşmaktı. Karaköy, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ve Saraçhane Parkı’na giden obalar
topladıkları bilgilerle okulda düzenlenecek olan duruşmaya hazırlardı. Bahçemizin satranç
havuzunda gerçekleştirilen duruşmada obalar savunmalarını sundular ve suçluyu bulup kendisini
en iyi savunan oba ödülünü aldı.
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TİF`ten Merkezi Liderlik Temel Kursu (MLTK)

T

ürkiye İzcilik Federasyonu'nun,
izciliğin yayılıp geliştirilmesi
için Ümraniye Kent Orman'ında
21-23 Mayıs' ta organize ettiği,
Merkezi Liderlik Temel Kursu (MLTK)
başarıyla gerçekleşti.
Tüm Türkiye'den, birçok kulübe bağlı
kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşen
MLTK'ya yaklaşık 390 kişi katıldı.
Kursiyerler, izciliğin ana esaslarını,
andını, türesini, oyunlarını, kamp
organize etmenin usul ve esaslarını
öğrendiler.
MLTK`nın İstanbul'da tüm Türkiye
genelinden katılımcılarla
düzenlenmesiyle bir süredir uygulanan
her kursiyerin kendi ilindeki LTK'ya
katılma zorunluluğu sona ermiş oldu.

III. GELENEKSEL İZCİLİK OSKARLARI SAHİPLERİNİ BULDU
i.E.L. Sakarya İzci Grubu tarafından gelenekselleştirilen izcilik oskarları 5 Haziran 20.00'da
gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Daha önceki senelerde de olduğu gibi liderler
ve ergin izcilerin oylarıyla aday gösterilenler arasından tüm izci, lider ve mezunların oylarıyla seçilen
yılın en iyileri ödüllerini geçtiğimiz yılın oskar sahiplerinden aldılar.
Oylama sonuçları tören öncesinde sır gibi saklanırken, birincilerin açıklanmasından önce salonda
büyük heyecan yaşandı. İstanbul Erkek Liseliler Derneği tarafından desteklenen organizasyonda
İstanbul Liseli ürünlerde kullanılmak üzere hediye çekleri, özel tasarımlı tişörtler, bardaklar, yapboz
ve mousepad`ler ödül olarak verildi. IV. Geleneksel İzcilik Oskarları`nın gelecek sene farklı bir
konseptte düzenleneceği bildirildi.
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türkiyeden
Nihat Gencosman bildiriyor...

İZCİLİK GÖNÜLLÜLERİ`NDE HAREKET VAR
Bünyesinde hem TİF hem de MEB bünyesinde çalışan
liderleri, hem de halen aktif liderlik yapmasa da geçmişte izci
liderliği yapmış liderleri barındıran İzcilik Gönüllüler
Derneği son olarak 5-6 Haziran'da Bolu – Aladağ izcilik
tesislerinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Daha önce, Mayıs ayı başında son yapılan genel kurullarında
da iki isim değişikliği dışında aynı kalan ve oybirliği ile
seçilen Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor:
Aşkın ÜÇVET
Dernek Başkanı
Osman BALCIGİL
Dernek II. Başkanı
Binnaz KIRANKAYA
Genel Sekreter
Bülent PİŞKİN
Sayman
M.A. Hakan ACER
Üye
Mehmet GÜCÜYENER
Üye
Ersen SATIOĞLU
Üye
Dernek Başkanı Aşkın Üçvet İGD olarak Türkiye izcilik
camiası içindeki işlevlerini “doğru, sürdürülebilir, eğitsel
programa dayalı ve siyaset üstü bir izcilik adına her kurumla
birleştirici bir tutumun izlenmesi ve aksi yönde cereyan eden
uygulamalarla aktif ve kararlı olarak mücadele edilmesi”
olarak tanımlıyor.
Geçmişte Türkiye İzciliğine damgasını vurmuş
liderlerimizden ve derneğin İzcilik Konseyi Başkanı
Selahattin Soysal'ın ve son MEB genel kurulunda Başizci
seçilen yine İGD üyesi Ali Polat'ı katıldığı genel kurulda
alınan en önemli kararlardan biri de ülkemiz izciliğinin 100.
yılına yakışır etkinliklerin yapılması ve bu yönde bir
farkındalığın oluşturulması oldu.
Bu doğrultuda
yapılabileceklerin belirlenmesi ve atılacak adımların
başlatılabilmesi için de 5-6 Haziran tarihlerinde Bolu'da bir
buluşma düzenlendi.
Yaklaşık 85 izci liderinin bir araya geldiği toplantıda eşler ve
çocuklarla birlikte katılımcı sayısı 140'ı buldu.
İlk gün öğlen saatlerinde bir araya gelen katılımcılar yemek
sonrası hemen faaliyete girişerek 100. Yıl hazırlıklarını daha
ayrıntılı ele alabilmek için şu beş komiteyi oluşturdular:
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- Bütçe - Finans
- 100. Yıl Kampı
- Yayın - Tanıtım
- Arşiv – Dökümantasyon
- 100. Yıl Faaliyetleri – Parlak Fikirler
Derneğin 100. Yıl faaliyetlerinde kullanılmak üzere
duyurduğu Logo Tasarım Yarışması ise beklenenin üzerinde
ilgi gördü. Oldukça kısa bir duyuru – başvuru süresi olmasına
rağmen yarışmaya 46 tasarım katıldı ve Bolu Aladağ'daki
toplantı sırasında katılımcılar arasında yapılan seçim sonucu
Oğuzhan Oğuz'un tasarımı olan logo birinci seçildi.
İkinciliğe ise Mustafa Sarıtaş'ın tasarımı layık görüldü.
Oğuzhan Oğuz'un bir diğer tasarımı da ayrıca 3. seçildi. İlk
üçe giren tasarımları yaratan grafikerler başarı ödülleri olarak
hem Antalya, Marmaris ve Bozcaada'da ikişer kişilik tatil,
hem de orijinal baskı Scouting for Boys kitabı, İzciliğin 75.
Yılı gümüş parası, çadır, uyku tulumu gibi “izci”ce ödüller
kazandılar.
Toplantı sırasında 100. Yıla doğru ileriki toplantı ve
kamplarda da eklentiler olması istenen bir kumaş pano asıldı
ve dileyen katılımcılar buraya kendilerinden bir “iz”
bıraktılar. Ben de bu panoya bir İEL arması çizip altına 1912
yazmayı ihmal etmedim.
Toplantının benim açımdan tek kusuru tarihi idi. Türkiye
İzciliğinin yüzüncü yılı demek sonuçta aynı zamanda
Türkiye'de izciliği başlatan ünitelerden biri olan ve
faaliyetini o günden beri kesintisiz sürdüren Sakarya
Oymağı'nın da kuruluş tarihi demek. Toplantının tarihi tam
da bizim 2008 Eylül'ündeki Mengen Kampı ile başlattığımız
100. Yıl faaliyetlerimizi ele almayı amaçladığımız tarihlere
denk geldi. Sakarya İzci Grubu'nun Andiçme Töreni'ne, İzci
Evi ve 100. Yıl bağlamında düşünülen diğer faaliyetler ilişkin
tartışmalara, Pazar günkü Aşure'ye katılamadım. Ama öte
yandan 30 yılı aşkın süredir görmediğim izcilik
arkadaşlarımı yeniden görüp onlarla sanki bir – iki hafta önce
görüşmüşüz gibi yeniden sohbete koyulabilmenin, ülkemiz
izciliği için yine birlikte bir şeyler yapmak için
çabalayabilmenin tarifsiz keyfini yaşadım.

türkiyeden

YAVUZ ERGİN İZCİ OCAĞI 40. YILINI KUTLUYOR

1970 yılında kurulan Yavuz Ergin İzci Ocağı 40.
yılını 8-11 Temmuz tarihleri arasında Validebağ İstanbul`da düzenleyeceği bir kampla kutluyor.
Kampa katılmak için www.yavuzizcileri.org
adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.
Türkiye İzci Liderleri olarak gerçekleştirilen bu

kampta sempozyum, gezi, sergi, konser, kamp
ateşi ve sohbetleri yer alacak.
Biz de İ.E.L. Sakarya İzci Grubu olarak Yavuz
Ergin İzci Ocağı`nın 40. yılını kutlar, nice 100
yıllarda izcilik camiasında beraber olabilme
dileklerimizi sunarız...

SAKARYA İZCİ GRUBU PEDESA ŞENLİKLERİ`NDEYDİ
Sakarya İzci Grubu 30 Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'un Konacık beldesinde düzenlenen 2.
Uluslararası Bodrum Pedesa Kültür, Tarih ve Sanat Festivali kapsamında 375 m rakımlı Pedesa yaylasında
yapılmış olan izci kampına 6 kişilik bir ekiple katıldı. Kampa toplam 8 ilden yaklaşık 300 izci katıldı. Kampa varır
varmaz grubumuzun bir kısmı diğer izciler için hemen bir iz tatbikatı hazırlarken diğer bir kısmı ise tesis yapımı
işine girişti. Bu yüksek konsantrasyon ve büyük çaba gerçekten dikkate değer bir ayrıntıydı. Kampta bulundukları
2 gün boyunca program dahilindeki
faaliyetlere katılan 6 kişilik ekip Bodrum kent
merkezini ve Bodrum müzesini gezdi ve yatla
yapılan kısa bir tura katıldı. Ayrıca gece
düzenlenen programlara da komik
kişilikleriyle renk kattı. Ekibimiz grubumuzu
bu kampta en iyi şekilde temsil etti ve herkes
üzerinde güzel bir izlenim bıraktı. Bunun
dışında böyle yüksek katılımlı bir kampta
bulunmak her şeyden önce grubumuz için iyi
bir tecrübe oldu.
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teknik bilgi

.
Utku EVCI

GÜNEŞ SAATİ NASIL
YAPILIR?..
Dünya kendi etrafında döndüğü
için açık havalarda gündüz vakti
güneşin gökyüzünde doğudan
batıya doğru hareket ettiğini
görürüz. Aynı şekilde cisimlerin
gölgelerine dikkat edecek
olursak, gölgelerin de
Güneş’e zıt yönde batıdan
doğuya doğru hareket ettiğini
görürürüz. Çünkü güneş
Doğu’dan doğar Batı’dan
batar; tam öğle saatinde ise
kuzey doğrultusunda bulunur.
Eski çağlarda birçok uygarlık
güneşin bu özelliğini farketmiş
ve güneşin yarattığı gölgenin
düştüğü yerlere göre saatin kaç
olduğunu belirlemişlerdir. Bu
sayımızda sizlere, basit bir güneş
saatinin nasıl yapılabileceğini
anlatacağız.

2)Kutup yıldızının yerle yaptığı açı
α açısıdır.
Bu iki yöntem de de açıyı
belirlemek için geodreieck denilen
geometrik aletten yardım
alınabilir. Örneğin güneş saatimizi
İstanbul’da hazırlıyorsak, çubuğu
yere 41° açıyla sabitlememiz
gerekir.
Çubuğu α açısıyla yere
sabitledikten sonra, pusula
yardımıyla yarım dairenin ortası
kuzey doğrultusuna gelecek
şekilde çubuğun yere girdiği yer
merkez olmak üzere bir yarım
daire çizilir. Fakat çubuğun gölgesi
bu yarım dairenin yarıçapından
daha uzun olmalıdır. Daha sonra

İlk olarak yere orta uzunlukta bir
çubuk eğik bir şekilde dikilir.
Burada çubuğun yerle yaptığı
açı(α) bulunduğumuz enleme
göre değişir. α açısını 2 şekilde
öğrenebiliriz:
1)Bulunduğumuz yerin enlemi α
açısıdır. Örn. 41° enleminde
α=41° dir.
yarım dairenin batı (W) ucuna 6
doğu (O) ucuna 18, merkezine(N)
ise 12 değerleri verilir. Ardından
merkez ve her iki ucun arası 10
kısa çubuğun veya küçük taşın
yardımıyla 6şar eşit parçaya
ayrılır, ara saatler yazılır.
Güneş doğudan doğduğunda
gölgemiz batı(W) yönünü yani
6:00’yı gösterecektir.
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