
Çanakkale Kampı '11 Gerçekleştirildi

Her sene düzenlenen geleneksel Çanakkale Kampı bu sene de 17-22 Mayıs tarihleri arasında
Çanakkale Bigalı Köyü'nde 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

  

Organizasyonluğunu Emre Şenliyim, Barış Kitay, Giray Özşeker, Uygar Tarakçı ve Aybüke
Tuğrul'un yaptığı kampa yolculuk, salı günü öğlen vakitlerinde okul bahçesinden eşyaların
otobüslere yüklenilmesiyle başladı. Akşama doğru kamp alanına varılmasıyla beraber hemen
kamp kurulumuna geçildi ve askerden yeni dönmüş olan lider Erinç Arık'ın da kampa katılması
kampa neşe kattı.

  

İkinci gün erkenden kalkılıp kamp kurulumunun kalan kısımları tamamlandı ve bizi ziyarete
gelen mezunlarımızı ağırlamanın keyfini yaşadık. İzcilerin pratik ve teorik olarak yeni bilgiler
edindikleri, internet yasakları gibi güncel konuları da içeren çeşitli istasyonlar sonrası tören
hazırlıklarına başlandı. 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece her sene olduğu gibi saat 03:30 da
şehit ağabeylerimizi anmak üzere hazır bulunacaktık. Bu nedenle gece
1.00 sularında uyanarak "Kanlısırt"a, şehit ağabeylerimizin bizler için canlarını feda ettikleri yere
doğru yola çıktık. Orada İstanbul Lisesi mezunları, öğrencileri ve tüm İstanbul Lisesi camiasıyla
buluştuk.Tören alanında yapılan törenden sonra ellerimizde meşaleler, şehitlerimizin
çarpıştıkları yerlerde yürüyerek anma törenimizi gerçekleştirdik. 
Böylece şehitlerimizi bir kez daha içimizde hissetmiş olduk.
Ardından kısa bir kahvaltı sonrası kamp alanına doğru olan yolculuğumuza başladık. 

  

Üçüncü gün kamp alanını ziyarete gelen okul müdürümüz Sayın Sakin Öner'i ağırlamanın
onurunu duyduk. Öğlen sonrası oldukça eğlenceli vakit geçirdikleri "Rise of Patrols" oyununu
oynadılar. Kamp alanından biraz uzak bir alanda oynanan 6 duraklı bu oyunun oldukça
eğlenceli geçen finali sonrası, izciler aynı akşam önceki kamplar hakkında hatırladıklarını
sınayan "Hayatım Kamp" oyununu oynadılar.

  

Dördüncü gün, izcileri yorucu bir aktivite bekliyordu. Sabahtan Hike'a çıkan izciler, Çanakkale
Yarımadası'nda önemli tarihi yerleri ziyaret etme imkanı buldukları hike sonrası akşam vakti
kampa geri döndüler.

  

Beşinci gün, izcileri hem eğlencekleri hem de öğrencekleri bir gün bekliyordu. Oldukça başarılı
hazırlanmış, İz Tatbikatı ögeleriyle bezenmiş bir Orientierung sonrası izciler, izcilik hakkında
yeni bilgiler edindikleri Pfadilauf sonrası kamp ateşi hazırlıklarına başladılar. Kamp ateşinde

 1 / 2



Çanakkale Kampı '11 Gerçekleştirildi

eğlenceli skeçler dikkat çekti, izciler keyifli vakit geçirdiler.

  

Altıncı ve son günse sabahtan erken kalkan izciler kampı topladıktan sonra Çanakkale'ye veda
eden izciler İstanbul'un yolunu tuttular.
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