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Merhabalar,
2010 yılının ilk Sakarya İzcilik Dergisi'ni sizlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyorum. Bu sayımızın yayınlandığı ayın bizim için
ayrıca özel bir anlamı var. Çünkü bu ayın yani Şubat'ın 15'ini
Türkiye'de İzciliğin Başlangıcı olarak kabul ediyoruz. İstanbul
Erkek Lisesi Sakarya İzci Oymağı'nın o zamanki adıyla
İstanbul Sultanisi Keşşaflarının 1912'de kurulduğu tarih.
Hal böyle olunca bu sayıda kapak konusu olarak Türkiye'deki
izciliği incelemek istedik. MEB ve TİF çatıları altında iki koldan
yürüyen izcilik hareketini sizler için belgelerle değerlendirmeye
çalıştık.
Ülkemizde izciliğin kuruluşunun 100. yılına adım adım
yaklaşırken, dergimize gösterdiğiniz ve her sayıda biraz daha
artarak devam eden ilgi için sizlere teşekkür etmek isteriz. İlk
sayımızda yola çıkarken hayalini kurduğumuz ve kendi
haberini okuyucularının katkılarıyla oluşturan dergi hayalimize
ancak 7. sayımızda ulaşabildik. Bu sayımızda ilk kez haber
olarak sizin katkılarınızı da okuyucularımızla paylaşıyoruz.
Umarız bu katkı her sayıda daha da artarak devam eder.
Bu sayımızda içerik olarak biraz Sakarya İzci Grubu ve
dolayısıyla İstanbul Erkek Lisesi'ne ağırlık verdik, umarız
sıkılmadan okursunuz. Aslında amacımız Türkiye'nin bu
güzide eğitim kurumunu sizlerle daha yakından paylaşarak
ortak bir gurur noktası yaratmak.
Bu sayımızda da emeği geçen tüm izci ve liderlerimize
teşekkür eder, esenlikler dilerim…
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Bu Sayıda..

editörden

haber
NASUH MAHRUKI Misafirimizdi
İzcilerimizle değişik tırmanışlarda bir araya gelen Dağcılığın büyük ismi
Sakarya İzci Grubu´nu ziyaret etti

16 Ocak Cumartesi günü İstanbul Erkek Liseliler Eğitim
Vakfı'nda AKUT yararına bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.
AKUT başkanı Nasuh Mahruki de tiyatro öncesi lisemizi ve
Sakarya İzci Grubu'nu ziyaret etti. Tiyatro başlamadan
önceki sürede ona lisemizin müzesini, laboratuvarlarımızı
ve sınıflarımızı gezdirirken bir yandan da Sakarya İzci
Grubu'nun tarihinden söz ettik. Kısa lise turumuzun
ardından İzci Odamız'da gerçekleştirdiğimiz sohbette
Nasuh Mahruki'den AKUT'un neler yaptığını, şu ana kadarki
faaliyetlerini öğrendik ve Sakarya İzci Grubu olarak ileride
AKUT için neler yapabileceğimizle ilgili karşılıklı fikirlerimizi
paylaştık. Sosyal sorumluluk çerçevemizi genişletmek
açısından çok faydalı olduğunu düşündüğümüz bu sohbetin
ardından Nasuh Mahruki'ye okulumuzun atkısını hediye
ederek tiyatroyu izlemek üzere konferans salonuna geçtik.

YILIN İKİNCİ HIKE´I YAPILDI
16 Ocak günü saat 8.30'da 70 izcinin
okul bahçesinde buluşmasıyla yılın
ikinci hike'ı “Hike'ırın” başladı. Belirli
bir teması olmayan bu hiketa obalar
pc-anime, müzik, dizi ve film
duraklarına giderek buradaki oyunlar
ve sorular sayesinde doyasıya
eğlendiler.
Fatih, Edirnekapı ve Zeytinburnu'ndan
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geçen izcilerin bir durağı da Yedikule
Hayvan Barınağı'ydı. Yanlarında
getirmiş oldukları köpek mamalarını
buradaki sahipsiz köpeklere
verdiler. Hike birincisi ''Sakarya
Cocker'' obası oldu ve oba
elemanlarına hediye olarak köpekli
anahtarlık verildi.

haber
Anadolu YirmiOn Yönetmenleri Marmaris´teydi

Bu yaz 7-14 Temmuz tarihleri arasında Günüce de yapılacak olan Uluslar arası İzci Kampı'nın
yöneticileri Marmaris Grand İdeal Otel'de bir araya geldiler. Türkiye'nin değişik illerinin yanı sıra Yurt
dışından da gelen 30 dan fazla yönetici 3 gün boyunca kampın detaylarını görüşerek alanda çeşitli
incelemelerde bulundular.
Hazırlıkların seri bir şekilde sürdürüldüğünü
belirten Kamp Genel Koordinatörü ve Türkiye İzcilik
Federasyonu Teknik Kurul Başkanı İlker Cömert kampın
tanıtımlarının 24 ülkede gösterimde olduğunu belirterek
kampın bölgeye farklı bir hareketlilik getireceğine işaret
ederek, özellikle Marmaris'in doğal güzelliklerini ön plana
çıkardıkları bir tanıtım çalışması yürüttüklerini belirtti.
Kampa katılacak 2500 den fazla izci ve liderin yanı sıra
buradan memnuniyetle ayrılacak gençlerin ailelerine ve
arkadaşlarına yapacakları tanıtımın gelecek yıllarda büyük
bir geri dönüşüm sağlayacağını söyleyen Cömert yönetim
toplantısının son derece faydalı geçtiğini belirterek kamp
tarihine kadar bir kez de Mayıs ayında toplantı
gerçekleştirileceğini ve hazırlıkların bu toplantıdan sonra
sonuçlanacağını belirtti.
Uluslar arası kampın ilimizde düzenlenen büyük
organizasyonlardan birisi olduğunu söyleyen Muğla
Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
,Türkiye'nin bu en büyük izcilik buluşmasının altından
başarı ile kalkacaklarına inandıklarını belirterek başarılı bir
hazırlık toplantısını organize eden tüm izci ve liderlerimi
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kutluyorum dedi.
Öte yandan tüm Avrupada ve Türkiye'de dağıtılacak10
bin kitapçığın çalışmaları da sürüyor. İngilizce ve Türkçe
hazırlanacak kitap Avrupa da ki gezginlere,kampçılara ve
izcilere dağıtılacak. Kitapla ilgili olarak reklamasyon
çalışmaları sürdürülüyor.Kamp Koordinatörü İlker Cömert
önümüzdeki haftalarda Marmaris'te ki sivil toplum örgütleri ve
odalarla da görüşerek bu büyük organizasyona katkı
sağlamaları için çalışmalar yürüteceklerini belirterek bu önemli
organizasyon için herkesin desteğini bekliyoruz dedi.

haber
Okulumuzun ÖSS´deki Büyük Basarisi
Her zaman
başarılarıyla
adını
duyuran
İstanbul
Erkek Lisesi,
2009
ÖSS'de
Anadolu
Liseleri
arasında eşit
ağırlık ve
sayısal 2
puan
türlerinde
yıllardır
olduğu gibi
liderliği
kimseye
kaptırmadı.

Her zaman başarılarıyla adını duyuran
İstanbul Erkek Lisesi, 2009 ÖSS'de
Anadolu Liseleri arasında eşit ağırlık ve
sayısal 2 puan türlerinde yıllardır olduğu
gibi liderliği kimseye kaptırmadı.
İstanbul Erkek Lisesi'nin amacı her
zaman çağdaş, laik, Atatürkçü, ileriye ve
yeniliğe dönük gençler yetiştirmek
olmuştur. Sadece yüzlerce bilim ve
sanat adamı ile yönetici yetiştirmekle
yetinmeyip, öğrencilerin kendilerini
sosyal yönde de geliştirmeleri için pek
çok imkan sunar.
Pek çok Anadolu lisesinin aksine
almanca eğitim yapıyor olması, İstanbul
Lisesi için bir dezavantaj
oluşturmamıştır. Öğrencilerin azmi ve
öğretmenlerin çabası ile bu başarı
sağlanmıştır.

2009 yılında okulumuzdan 178 öğrenci
mezun olmuştur. Bunlardan 174 kişi
ÖSS'ye katılmıştır.
Katılan öğrencilerden :
169 öğrenci Yükseköğretim
programlarına yerleştirilmiş,
(147'si Sayısal Puan türüne, 22'si Eşit
Ağırlıklı puan türüne göre)
9 öğrenci tercih formu vermediğinden
yerleştirme işlemine alınmamıştır.Bu
öğrencilerden bir kısmı eğitimlerine Yurt
dışında(ABİTUR) devam edeceklerini
belirtmişlerdir.
4 öğrenci
sınava
girmemiştir. Bu
öğrencilerden iki tanesi TÜBİTAK
dereceleri sayesinde sınavsız olarak bir
yükseköğretim programına kabul
edilmişlerdir.

İZCİLİK SEMPOZYUMU YAPILDI
Bağcılar Belediyesi'nin
katkılarıyla düzenlenen İzcilik
Sempozyumu'na çeşitli illerden İzci
Kurulları katıldı. Katılan iller
arasında; Kocaeli, Bursa, Edirne,
Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Giresun,
Gaziantep, Aydın ve Sakarya
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bulunuyor. 19 Aralık 2009 tarihinde
düzenlenen sempozyumun konusu
ise “Ülkemizde İzciliğin 2. Yüzyılı”
idi. Ülkemizde izciliğin gelişmekte
olan yanları konuşulurken; izcilik ve
eğitimde ki bazı sorunlara da dikkat
çekildi.

genç makale
İZCİ İLKELERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

BERKE TEKAY

Bildiğiniz gibi izcilik, izcilik çalışması içindeki tüm
etkinlikleri belirleyen Dünya İzcilik Teşkilatı tarafından belirlenmiş
bazı prensiplere dayanmaktadır. Her izci bu prensipleri
özümsemeli ve sahip olduğu sorumlulukları yerine getirmelidir.
Örneğin İzcilik Andı'nın birkaç maddesini ele alalım. İlk olarak: ”
Tanrı'ya ve vatanına karşı görevlerini yerine getirmek.” Bu daha
çok yaşamın ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir
sorumluluktur. Aynı zamanda izci başkalarına ve kendisine karşı
da sorumluluklarını yerine getirmelidir. İzci başkalarına karşı
sorumluluklarını yerine getirmelidir, çünkü izcilik tek başına var
olmak demek değildir ve izcilik, doğası birleştirmeyi gerektiren
toplumsal bir etkinliktir. İzci kendisine karşı da görevlerini yerine
getirmelidir, yani kendini bedence sağlam , fikirce uyanık ve
ahlakça dürüst tutmalıdır.
İzcilik emir vermekten çok dinlemek rehberlik etmek ve
henüz olgunlaşmamış gençlerin gerçek dünyasına saygı duymak
gibi özellikleriyle de günümüz eğitim sisteminin çoğu eksiğini
kapatır , bireyin sorumluluk duygusunu geliştirir , bağımsız olmayı
öğretir, yaratıcılığı arttırır, hayata hazırlar, bireyin kendisini
tanımasına yardımcı olur ,bireye toplumda ve uluslararası
topluluklarda etkili rol oynamayı aşılar, doğa ile bütünleşmeyi
sağlar. İzcilik oba sistemini kullanır, bu sistem karışıklığı önler
demokrasiyi güçlendirir. Bütün bunlar zamanla gelişmiş ve
gelecekte de gelişmeye devam edecek olgulardır. Burada bize
düşen en büyük görev ise bütün izcilik prensiplerinin, geçmişte
olduğu gibi günümüzde de devam etmesini sağlamaktır.
Peki bütün bu ilkelere uymayı biz başarabiliyor muyuz?
Hepimizin izciliğin yararlarından faydalandığımız doğru, fakat
izciliği ileriye taşıyacak ilkelerden yoksun bir şekilde bu yolda
yürümek, izciliğe hiç bir şey katmayacaktır.
Günümüzde oldukça sık görülen, izciliğin temel ilkelerine
gereken önemi vermeyen bir izcilik yapmak, kendini
kandırmaktan başka bir şey değildir. Hatta günümüzde izciliği
kendi kişisel çıkarları için kullanan insanlara bile rastlanmaktadır.
İzciliği kendisi yapan, bu ilkelerin taşıdığı anlamdır. İzciliği
ilkelerinden yoksun bırakmak, onu kendi özünden uzaklaştırır.
Fakat ilkeleri devam ettirmek
geçmişte kalmış, güncelliği
olmayan bazı çağdışı uygulamaları yeniden hayata geçirmek
değildir. Bunu yapmak süregelen şeyi devam ettirmek değil,
arkadan gelenlerin yolunu tıkamaktır.
Bu tür günümüzün
gerisinde kalmış uygulamaları engellemek, yaratıcılığın ve
ilerlemenin yolunu açmaksa bize düşmektedir. Onun için
görevimiz izciliğin ilkelerini ve andını her yönüyle anlamak ve
başkalarına aktarmanın yanısıra bu ilkelerin uygulanabilir
modifikasyonlarını gerçekleştirmektir.
Her izci, izci andına ve izci türelerine inandığı, onları anladığı
sürece izciliğin dünyaya verdiği mesaj güçlenerek artacaktır.
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Dış Ajans

Dünya izciliği
dayanışması hedefine
ulaştı; Haiti'li izciler
Dünya Teşkilatının
yaptığı çağrı üzerine
organize bir şekilde
aramakurtarma
çalışmalarına
başladılar.

Ahmet KÖSEOGLU

DÜNYA iZCiLERi HAiTi´DE TEK YÜREK
CENEVRE,18 Ocak 2010 – Dünya İzcilik
Bürosu tüm hafta boyunca Haiti'den gelecek
haberleri izledi.Haiti Milli İzcilik Teşkilatı ile
sürekli temas halindeydik.Teşkilat Başkanı
Gerard - Marie Tardieu,arama- kurtarmada
görevlendirilen yüzlerce izcinin çalışmalarının
hala devam ettirdiğini bildirdi.Haiti'li izci
kardeşlerimizin raporlarında bildirdiği bu insani
yardım çalışmalarından fotoğraflarda da yer
alan sadece birkaçını sizlere aktarmak
istiyoruz:
JACMEL İzcileri,arama- kurtarma
çalışmalarında enkaz altında kalanların
çıkartılmasında itfaiyecilerle birlikte
çalıştılar.Afetzedelere yiyecek ve su
dağıtımında görev aldılar.
SAİNT – MARC İzcileri,Port au Prince'den
getirilen yaralıların ilk tedavilerinin yapılacağı
seyyar bir muayene istasyonu kurdular ve
yaralıların taşınmasında görev aldılar.
SANİT – GEORGE ve CALEP grubu

İzcileri,ülkede 6 litrelik galonlar halinde
satılan ve değeri 7-8 EU olan yakıtın
pahalı fiyatına rağmen,özel arabaları ile
200 yaralıyı Dominik cumhuriyetine
kadar gönüllü olarak taşıdılar.Bu grup
çok sayıda deprem mağdurunu evlerinde
barındırarak insanlık görevini layıkıyla
yerine getirdi.
CARREFOUR'un GEDEON grubu
İzcileri,enkaz altından 725 sağ, 300 ölü
çıkarttılar. Depremde ölen birçok izciyi
mezarlara gömmek için tabut tahtaları
hazırladılar.Ayrıca 150 ölü için toplu
mezarlar kazdılar.
Diğer ülkelerden gelen gönüllü izci
grupları da depremde hemen hemen
tamamen yıkılmış olan Port-au
Prince(Haiti İzcilik Teşkilatının merkezi
burada.Önceki yazıya ekli haritada
b i l d i r i l m i ş t i . ) , P e t i t
Goave,Leogane,Jacmel ve Grand
Goave'deki çalışmalarda yer aldılar.

Uluslar arası izci yardımı(toplanan
ihtiyaç maddeleri) Paris'ten hemen bu
cuma günü afet bölgesine ulaştırılacak.Bu
kampanya,Fransız İzcilik Teşkilatı ve
İspanyol Katolik İzci Teşkilatı Moviento'nun
Fransa'da haftalık olarak yayınlanan “La
Vie” gazetesinde yaptıkları ortak çağırı
sonucu gerçekleşti.Dünya İzciliği UNİCEF
ve Mülteciler yüksek Komiserliği ile
imzalanan protokol çerçevesinde deprem
bölgesine yapılacak insani yardım
çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Dünya İzcilik Teşkilatı ve Fransız İzci
Teşkilatının Haiti Milli İzcilik teşkilatı ile
sıcak kardeşlik bağları ve uluslar arası
ilişkileri şimdi daha da güçlü bir şekilde
işliyor.Yardımlar konusundaki tüm bilgiler
Dünya İzcilik Bürosunun aşağıdaki internet
adresinde toplanmaktadır.Bilgilerinizi ve
bizimle bu kanalla irtibat kurulabileceğini
tüm izcilere duyuruyoruz :

52. JOTA – JOTI RAPORU YAYINLANDI
Geçtiğimiz günlerde Dünya İzcilik
Teşkilatı (WOSM) 52. JOTA-JOTI
Raporunu yayınladı. Toplam 56 sayfa
olan bu çalışmada, geçtiğimiz son 10
yılın JOTA ve JOTI katılımlarıyla ilgili
istatistiklere yer verildikten sonra tüm
dünya ülkelerinden gelen rapor
özetlerine yer verilmiş. WOSM bu
etkinliğin koordinasyonu için her
ülkeden bir Ulusal Jota Koordinatörü
(NJO) belirliyor ve tüm duyuru ve
geribildirimleri bu sorumlu lider
üzerinden gerçekleştiriyor. Yıllardır
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Türkiye adına bu görevi üstlenen
liderimiz Ümit Savaş Baran da bu
çalışmada Türkiye Raporu'nu kaleme
almış. Bu raporun 27. sayfasında tüm
dünyadan QSL kart örnekleri
arasında İ.E.L. Sakarya İzci
Grubu'nun hazırladığı kartı da
görebilmek mümkün. Türkiye'nin tüm
ülkeler arasında JOTA katılımcısı
sayısı ile 7. Sayıda yer aldığı belirtilen
rapor aynı zamanda farklı ülkelerde
bu etkinliğin nasıl gerçekleştirdiğinin
güzel bir belgesi.

röportaj
SAKARYA İZCİ GRUBU
Okulumuz İçin Vazgeçilmez bir
Mirastir
Sakarya İzcilik Dergisi'nin 7.sayısında İstanbul (Erkek) Lisesi müdürü Adnan Ersan ile
Sakarya İzci Grubu'nun İstanbul Lisesi'ndeki yeri ve önemi doğrultusunda bir söyleşi yaptık ve
müdürümüzü daha yakından tanıma fırsatı bulduk.Okulumuz da Yönetici olarak 6.Yılını
dolduran 32 yıllık Eğitim çınarı Adnan Ersan Özellikle Çanakkale Törenlerinden çok
etkinlendiğini söylüyor. İşte Müdürümüz Adnan Ersan´la sıcak bir sohbet...

İstanbul Lisesi'ne ilk
başladığımda İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi
İstatistik Bölümü'nden iki
akademisyeninden okulun sosyal
ve akademik başarılarının
istatistiğini çıkarmalarını istedim.
O dönemki başarı İstanbul
Lisesi'ne yakışmıyordu.
Okulumuz öğretmenleri, okul aile
birliği, vakfı ve mezunları ile
kendimize bir yol haritası
belirleyip, bir huzur ortamı
oluşturarak belirlediğimiz yolda
ilerlerdik. Bu sayede grafiği üst
düzeye çıkarmaya ve gerek
akademik gerek sosyal alandaki
başarımızı her geçen gün daha iyi
seviyeye yükseltmeye devam
ediyoruz.
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ADNAN ERSAN
İSTANBUL ERKEK LİSESİ
MÜDÜRÜ

röportaj
SAKRYA:Bir eğitimci olmaya nasıl karar
verdiniz? Mesleki kariyerinizden kısaca bahseder
misiniz? Kaç senedir İstanbul Lisesi'nde müdür olarak
çalışıyorsunuz?
ADNAN ERSAN:Babam Cumhuriyet döneminin ilk
başöğretmenlerindendi. Babamı kendime bir örnek olarak
görmem baba mesleğini devralmama sebep oldu
diyebilirim. Atatürk Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümü
mezunuyum. 32 senedir öğretmen, 28 senedir idareci
olarak görev yapıyorum. Bu, İstanbul Lisesi'nde geçirdiğim
6.yılım.
İstanbul Lisesi'ni diğer liselerden farklı kılan
ayrıcalıklar ve özellikler nelerdir?
İstanbul Lisesi'nin en önemli özelliği kurumsallaşmış
bir kimlik taşımasıdır. 1959'da yapılan ikili anlaşma sonucu
Almanya ile işbirliği içinde olan İstanbul Lisesi Milli
Eğitim'de ayrıcalıklı bir pozisyona sahip. Türkiye'nin en iyi
öğrencilerinden oluşan güzide öğrenci yapısı ise İstanbul
Lisesi'ni en farklı kılan özelliğidir.

yönetim kadrosu ile hem akademik hem sosyal
açıdan başarılı insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İdeal
bir öğrenci olmak için akademik bilgi yetmez. İyi bir
öğrencinin aynı zamanda iyi bir yurttaş ve iyi bir insan
olma özelliklerine sahip olması gerekir.
İstanbul Lisesi'nde üç senedir
bulunuyorsunuz. İstanbul Lisesi idari müdürü
olarak geçirdiğiniz bu üç senede okulun ve

İstanbul Lisesi için akademik başarının yanında
sosyal aktivitelerin de büyük önem taşıdığını biliyoruz.
Sakarya İzci Grubu'na da her konuda destek
verdiğinizin bilincindeyiz. Sizce izciliğin öğrencileri
hayata hazırlayan bu 5 yıllık süreçteki yeri nedir?
İstanbul Lisesi'nin kurumsallaşması için olmazsa
olmaz koşullardan biri olan Sakarya İzci Grubu'nun yeri en
öndedir. Tarihi geçmişi ve öğrenciler için taşıdığı manevi
önemi sebebiyle Sakarya İzci Grubu okulumuz için
vazgeçilmez bir mirastır. İstanbul Lisesi'nin varlığını
sürdürmek ve daha da ileriye taşımak bu okulun
öğrencilerinin ve Sakarya İzci Grubu'nun görevi olacaktır.
Sizce ideal bir eğitimci nasıl olmalıdır?
İdeal eğitimci, hızla değişen ve gelişen dünyaya ayak
uyduran, gelişmeleri takip eden eğitimcidir. Örneğin, ben
TV ile lisede tanıştım; şimdi ise gençler bilgisayar ile
büyüyorlar. Bu farklılıkları kabullenip, kendimizi
yenileyebilmemiz büyük önem taşıyor. Ayrıca Cumhuriyet
öğretmenleri olarak öğrencilerimize Atatürkçü düşünceyi ve
Atatürk Cumhuriyet'ini öğretmek ve benimsetmek
zorundayız.
İdeal bir öğrenci size göre nasıl olmalı?
Eğitim hayatlarının başlangıcından
versiteye kadar sınav stresiyle baş etmek
zorunda kalan öğrencilerin işi daha zor.
Sürekli bir yarış halinde olmaları ve
gelişmiş teknoloji dışa açılmaları ve
sosyal açıdan gelişmeleri için engel
yaratıyor. İstanbul Lisesi ise bilinçli
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üni

Sakarya İzci Grubu'nun ne derecede geliştiğini
düşünüyorsunuz?
İstanbul Lisesi'ne ilk başladığımda İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi İstatistik Bölümü'nden iki
akademisyeninden okulun sosyal ve akademik
başarılarının istatistiğini çıkarmalarını istedim. O
dönemki başarı İstanbul Lisesi'ne yakışmıyordu.
Okulumuz öğretmenleri, okul aile birliği, vakfı ve
mezunları ile kendimize bir yol haritası belirleyip, bir
huzur ortamı oluşturarak belirlediğimiz yolda ilerlerdik.
Bu sayede grafiği
üst düzeye çıkarmaya ve gerek
akademik
gerek sosyal alandaki
başarımızı her
geçen gün daha iyi seviyeye
yükseltmeye
devam ediyoruz.

röportaj
İstanbul Lisesi'nde geçirdiğiniz üç sene
içinde sizi en çok etkileyen, unutamadığınız
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Genel olarak öğrenci yapısı ve binasıyla
İstanbul Lisesi meslek hayatım boyunca beni en
çok etkileyen okul oldu. Her sene Çanakkale'de
yapılan törenler ve Sakarya İzci Grubu sayesinde
pek çok idarecinin karşılaşmadığı olaylara tanık
olma fırsatı buldum. Okulun geçmişinin ise
materyalleri ve tarihi eserleri ile benden önce de
okulumuz müzesinde sergilenmeye başlanmış
olmasını isterdim.
Kısacası İstanbul Lisesi'nde yaşadığım her
gün benim için en unutulmaz gün. Keşke daha
genç olup burada daha uzun yıllar çalışma imkânı
bulabilseydim…
Sizin ve müdür baş muavinimiz ve
Halime hocanın da aynı zamanda izci lideri
olduğunuzu biliyoruz. İzciliğin sizin
hayatınıza katkısı ne oldu? En çok nerelere
kampa giderdiniz?
Manisa Kırkağaç ve Gemlik Kumla'da iki
kampa katıldım. 2005'de de Sakarya İzci
Grubu'nun Şile'de düzenlediği bir kampı ziyaret
etmiştim. İzcilikten hayat adına çok fazla şey
öğrendiğimi söyleyebilirim. Her öğrencinin bu
duyguyu tatması gerektiğini düşünüyorum; yoksa
büyük eksiklik hissedeceklerdir. Sakarya İzci
Grubu'nun düzenlediği her kamp, her izcilik
aktivitesi de beni kendim katılmışım gibi mutlu
ediyor.
Kendiniz hakkında bilmemiz gerektiğini
düşündüğünüz, eklemek istediğiniz bir şeyler
var mı?
Son olarak 126 yıllık bir çınar olan İstanbul
Lisesi'nin ayakta durmasının okulumuzun
öğrencilerine, mezunlarına ve Sakarya İzci
Grubu'na bağlı olduğunu belirtmek istiyorum.
Devlet memurları olan biz öğretmenler ve
yöneticiler bugün varız, yarın yokuz. Ancak
İstanbul Lisesi'nin gerçek sahiplerinin mezun
olduktan sonra bile gözleri, elleri, kulakları burada
olmak zorundadır. İstanbul Lisesi'nin yetiştirdiği
Atatürkçü düşünceye sahip bilinçli öğrencilerinin,
okulun devamlılığını sağlayacağının; benim için
ise bu okulun güzel bir anı olarak kalacağının
bilincindeyim. Başarılarınızın devamını dilerim.
Çok Teşekkür ediyoruz.
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Siz MEB izcisi misiniz
Günümüzde sivil hayatta birbirinin izci
lideri olduğunu bilmeden ilk kez tanışıp
sohbete başladıklarında birbirlerinin izci
lideri olduğunu öğrenir öğrenmez
sordukları tek bir soru vardır:
Siz MEB izcisi misiniz, TİF izcisi
misiniz?
Ülkemizde izcilik iki kurum tarafından
yapılmaktadır. Bunlardan biri Milli Eğitim
Bakanlığı çatısı altında Okuliçi Beden
Eğitimi Spor ve İzcilik Daire
Başkanlığı'na bağlı İzcilik Şubesi, bir
diğeri ise özerk federasyon
statüsündeki Türkiye İzcilik
Federasyonu'dur.
MEB, okuliçi izcilik çalışmalarını
düzenlerken, TİF ise okuldışı izcilik
faaliyetlerinden sorumludur. İzcilik gibi
temelinde birleştirici ve bütünleştirici
prensipler yer alan bir gençlik
hareketinde ülkemizde bulunan bu iki
kurum aynı anda ancak ayrı ayrı
çalışmalarını sürdürmektedirler.
İki kurum son olarak MEB'in 2, 3 ve 4
tahta kurs düzenlemesi üzerine karşı
karşıya gelmişti. Hatta TİF, üyesi olduğu
WOSM – Avrupa Bürosu'na yazı yazıp
Türkiye'de bu tip kursların yalnızca TİF
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tarafından düzenlenebileceğine dair
bir yazı talep etmişti. Ancak MEB
kursları bu yazı üzerine geri çekme
gereği duymamıştı. Genel anlamda
bu sürtüşmelerin yanı sıra zaman
zaman da olsa MEB ve TİF izcileri
ortak etkinlikler de
gerçekleştiriyorlar. Dışarıdan
bakıldığında beraber çalışan ama
beraber çalışmak istemeyen iki
kurum görüntüsü çiziyorlar.
MEB ile TİF'i yan yana koyup
karşılaştırdığımızda aradaki farkları
daha iyi görebilme şansımız
mevcut.
1. İzci Sayısı
2. Bütçe
3. Tesisler
4. İl Örgütlenmesi
5. Yurtdışı
6. Liderler

13bin
5.4 Milyon TL (2009-2010)
2
İl Temsilcisi – Atama
WOSM ve WAGGGS üyesi
Spor Kulüpleri bünyesinde gönüllü

1. İzci Sayısı
MEB ile TİF'i hem en temelde ayıran
hem de birleşme sebebi olabilecek
konulardan biri olan izci sayıları
arasında fark oldukça büyük. TİF'in
resmi internet sitesinde yer alan son
rakamlar 13.017 lisanslı izcisi
olduğunu gösteriyor bunların %58.7'si

150bin
16.9 Milyon TL (2007)
9
İl İzci Kurulu – Seçim
Üyelik Yok
Öğretmen

aynı zamanda TİF'in de ana
sponsorlarından biri olan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İBB
İzci Kulübü'ne ait. Dünya'ya
baktığınızda ülkedeki toplam izci
sayısı Tanzanya'da 91.000, İsveç'te
60.000, Bangladeş'te 896.000 ve
Mısır'da 75.000 civarında… MEB

Manşet
bünyesinde ise kesin olarak bilinmemekle
beraber Türkiye'nin değişik bölgelerindeki

başka bir tesis resmi internet sitesinde yer

okullarda yaklaşık 150bin aktif izci

almıyor. MEB'in ise resmi sitesinde yer
alan 8 tesisinin yanı sıra son iki yıldır etkinliklerine katılmasına izin veriyor.
6. Liderler
faaliyette olan Bakacak İzcilik Tesisi ile

bulunduğu tahmin ediliyor. WOSM ve
WAGGGS'ye üye olan teşkilatlar izci
sayıları kadar Dünya Bürosu'na aidat
öderler. WOSM için ise 150 bin olduğu
düşünülen izci sayısı son derece iştah
kabartıcı. Bu yüzden MEB ile TİF'in
anlaşarak birleşmesini isteyenler arasında
WOSM da yer alıyor.
2.

Bütçe

TİF'in sitesinde yayınladığı 2009-2010
yılına ait tahmini bütçesi 5.4 Milyon TL. Bu
bütçenin geçmiş dönemlerdeki ayrıntılı
kalemlerine baktığınızda çok sınırlı bir
kısmının kulüpler, liderler ya da izciler için
kullanıldığını görüyoruz. Toplamda sayısal

beraber toplam 9 tesisi Türkiye Her iki kurumda da çalışan birbirinden değerli
genelindeki tüm izci gruplarının izci liderlerine baktığımızda TİF'te özerk
federasyonlar ana statüsüne bağlı olarak
kullanımına açık.
4.

İl Örgütlenmesi

izcilik kulüpleri altında gönüllü olarak

Araştırmalarımız sonucunda iki kurumun çalışanların çoğunlukta olduğunu görüyoruz.
illerdeki örgütlenmesinin de farklı MEB'de ise tamamına yakını okullarda
olduğunu gördük. MEB her ilde seçimlerle ö ğ r e t m e n o l a n i z c i l i d e r l e r i ü n i t e
oluşturulan İl İzci Kurullarına görev çalışmalarını sürdürüyorlar. MEB'in aldığı en
verirken, TİF ise atama yoluyla İl temel eleştirilerinden biri de izciliğin okuldışı
Temsilcilikleri kuruyor. İnternetten bir eğitim metodu yerine zaman zaman bir
yaptığımız araştırmada MEB'e bağlı il ders gibi yapıldığına yönelik olsa da Türkiye
örgütlenmelerinin internet ortamını çok genelinde faaliyetlerini sürdüren yüzlerce

olarak çok daha büyük gözükmesinin

daha iyi kullanıp izci kurullarına ait il ve aktif izci grubu var.
ilçe bazında son derece kalite internet SONUÇ

yanısıra MEB izcilerine ayrılan bütçenin

siteleri oluşturduklarını görüyoruz.

yaklaşık %80'i doğrudan ya da indirekt

gördüğümüz manzara bu. Elbette ki
5. Yurtdışı
TİF'in resmi internet sitesinin de girişinde Türkiye'de izcilik yapan hiç kimse bu iki
duyurduğu üzere elinde bulunan en büyük başlılıktan memnun değildir. Ülkemizde

olarak izcilere ulaşıyor. Örnek vermek
gerekirse MEB'in internet sitesinde
yayınladığı ve 14-18 Mart tarihleri arasında
gerçekleşecek Çanakkale Geçilmez 13.
İzci Millî Kampı'na katılacak izcilerin
ulaşım giderleri dahi MEB bütçesinden
karşılanıyor. Devlet bütçesinden alınan
pay, vatandaşlarına yani izcilere hizmet
olarak geri dönüyor.
3.

Tesisler

MEB ve TİF teşkilatlarına baktığımızda

kozu Dünya İzcilik Teşkilatları'na izcilik yapmış herkes bizim gibi bu iki
Türkiye'de üye tek teşkilat olması. kurumun bir ortak paydada buluşup beraber
WOSM, kriterleri arasında devlete bağlı çalışmalarını arzular. Zaten son dönemdeki
olmama şartını barındırdığı için TİF'in işbirliklerini bu beraber çalışmanın ön turları
özerk statüye geçmesini talep etmiş ve olarak görebiliriz. Her iki taraf da bir diğerine
desteklemişti. WOSM üyesi olmayan doğru birkaç adım attığı takdirde kazanan
MEB İzcileri yurtdışında WOSM onayı Türkiye İzciliği olacaktır. Yukarıdaki tabloda

TİF'in İBB tarafından kullanımına sunduğu

isteyen faaliyetlere katılamıyor. TİF ise ilk gördüklerimiz ayrı ayrı sütunlarda
bakışta göze ağır gözüken ön şartları duracaklarına toplanıp tek bir sütun, tek bir

Ümraniye ve bazı kamp ve kursların

yerine getirmiş izcilerin yurtdışı yürek olsalar daha iyi olmaz mı?..

gerçekleştiği Kütahya tesisi haricinde
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Türkiye´den

Editörden: Bu sayımızda 6.
Sayımızdan sonra siz değerli
okuyucularımızdan aldığımız bazı epostaları sizlerle paylaşmak istedik.
Bizlerden kıymetli görüşlerini ve iyi
dileklerini esirgemeyen izci ve
liderlerimize teşekkür ederiz…

KKTC Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi Dr. Fazıl
Küçük Ergin İzci Ocağı İzcileri Sakarya İzci
Grubu'nun Yeni Yılını Kutlar…

KÜRESEL ISINMA SEMİNERİ

Sakarya İl İzci Kurulu tarafından 15 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen
seminerde, Sakarya İzcileri'ne küresel ısınmanın sebepleri, sonuçları ve
alınabilecek önlemler anlatıldı. Görsel materyallerle de desteklenen
gösterimden çok etkilendiklerini ifade eden izcilere, çevre bilinci
kazandırıldı. Seminer konuşmacılar Nursel Çakal, Gökhan Albayrak ve
Hayrettin Polat ile Mehmet Zorlu İlköğretim Okulu'nda gerçekleşti.

DENİZLİ İZCİLERİ´NDEN

Sevgili İzci Kardeşlerim
Yayınlamakta olduğunuz dergide
göstermiş olduğunuz başarınızı tebrik
eder gerçekten sizleri alkışlarım. Güzel
bir çalışma, güzel bir emek olduğu gibi
bilgi yönünden de gerçekten destekli ve
iyi bir çalışma yapıyorsunuz.
E m e ğ i g e ç e n h e r k e s i k u t l a r,
çalışmalarınızın devamını dilerim.
Yeni yılınız kutlu olsun…
Selam ve sevgilerimle…
Turgay Yarbasan
Değerli liderlerim,
E-postalarınızı takip ediyor, derginizi
titizlikle okuyorum. Ben de size iyi yıllar
diliyor, dergi sayılarınızın yıllarca devam
etmesi dileklerimle en iyi izcilikler sizinle
olsun....
R.Gönül YILMAZ
ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Cennet vatanımızın, güzide yerlerinden biri
olan Denizli'den kucak dolusu selamlar.
1992 yılında Mahmut Keten liderimin kurs
müdürü olarak verdiği Oymakbaşı Yard.
Sertifikası ile başlayan izcilik serüvenimin
ilk günkü heyecanını hâlâ taşımakta
olmamın onuruyla sizlere yazıyorum.
Şu an çalıştığım Denizli Cumhuriyet
Lisesi'ndeki Ertuğrul Gazi İzci Ocağı'nın ve
Denizli İzcileri olarak gerçekleştirdiğimiz
etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
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Denizli Cumhuriyet Lisesi İzcileri
Denizli'mizin en güzel mesire yeri
Cankurtaran'da 2. çadır kampını
gerçekleştirdi.
Kampta eğlencenin yanında; pusula ile
yön tayini, teknik iz işaretleri ve
uygulaması, düğüm ve tesis kurma,
yürüyüş etkinlikleri yapıldı.
Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.
Özkan DİDİN
Denizli Cumhuriyet Lisesi

haber
NOEL TATiLi BAKACAK KAMPI

Sakarya İzci Grubu 2009-2010 yılının
ikinci kampını, 24-27 Aralık tarihlerine
denk gelen Noel tatilinde 65 izciyle
gerçekleştirdi. Kampın yapıldığı
Pamukova Bakacak'a bağlı Bakacak
Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri
geçtiğimiz Haziran ayında yapılan
geleneksel mezun kampının da yeri olma
özelliği taşıyordu.
Teması uzay olan bu kampta Sakarya
izcileri özellikle yaratıcılıklarını ortaya
koymalarını sağlayacak aktivitelerle dolu
bir 5 gün geçirdiler. Kampın ilk gününde

aday izciler istasyon çalışmaları ile
izcilik donanımlarını geliştirirken, ocak
ve oymak izcileri de Anadolu Yirmion
Uluslar arası İzci Kampı'nda
kurulması planlanan 4 parçalı dev
Jurte'nin kurulumunu tamamladı.
(Jurte; başta Alman İzciler olmak
üzere Dünya izcilerinin bir kısmının
kullandığı, otağı'ya benzer, siyah,
onikigen çadırlara verilen addır.)
Ayrıca kamp sırasında daha önce
yapılması planlanan ancak
gerçekleştirilemeyen ekipbaşı

ADANA İZCİLERİ
5 Ocak Adana'nın düşman
işgalinden kurtulması şerefine
düzenlenen Kurtuluş Şenlikleri
kapsamında yürüyüş yapan Adana
İzcileri, yürüyüş sonrasında kapalı
spor salonunda çeşitli aktiviteler
yaptı.İzcilerin Spor Salonunda
düzenledikleri gösteriler ise tüm
seyircilerin alkışını aldı.

13

SAKARYA ŞUBAT 2010

kursunun da birkaç bölümü
tamamlandı.
Kampın önemli olaylarından biri de
Galatasaray Lisesi Aslan İzci
Oymağı'ndan 2 kişinin de bu kampa
katılmasıydı. Ocak İzcisi olarak
kampa katılan arkadaşlarımız 5 gün
boyunca kamp rutinleri ve izcilik ile
ilgili bilgiler edinip daha sonra bu
tecrübelerini kendi izcilerine
aktardılar. Yaptıkları skeçlere iki lise
arasındaki farkları yansıtan
Galatasaray Liseli izciler, kamp
ateşine de renk kattı. Tüm bunların
yanı sıra kamp ateşi gecesine
Sakarya Şahin İzci Grubu'ndan da 6
kişilik bir heyet katıldı.

Dünya izciligi
Dış Ajans Web 2.0´a geçiyor
büyüyen kullanıcılarına hizmet
etmeye devam etmeyi amaçlıyor.
WOSM(World Organization of the
Scout Movement) un Facebookta 4 ay
önce açtığı resmi grubunun üye sayısı
10000i geçmesiyle Dünya İzciliğinin
büyük bir değişim geçirdiğinin farkına
varan WOSM genel kurulu varlığını
net üzerinde genişletiyor.
Scout.org ziyaretçilerine daha iyi hizmet
edebilmek ve kullanıcılarının deneyimini
arttırabilmek için Dünya İzcilik
Bürosu'ndaki teknisyenlerin de
yardımıyla günümüzde popülerliğini
arttıran Web 2.0. sistemine geçiyor. Bu
yeni sisteme geçişiyle Dünya İzciliği
değişen teknolojiye adapte olup

Sosyal iletişim ağı servislerinin ve
toplulukların büyümesiyle, WOSM
dünya izcilerinin daha rahat iletişime
geçebilmesi için internetteki
servislerini genişletti. WOSM izcilerin
birbirleriyle iletişim kurmasına 2 ana
sosyal iletişim ağından ve 4 web
sitesinden olanak sağlıyor.

Facebook
http://bit.ly/facebook_WOSM
Issuu:http://bit.ly/issuu_WOSM
Youtube:
http://bit.ly/youtube_WOSM
Flicker: http://bit.ly/flicker_WOSM
Twitter: http://bit.ly/twitter_WOSM
Google Maps:
http://bit.ly/maps_WOSM

Dünya İzcilik Komitesi'nden bölgenin
yerlisi olan Oscar Palmquist ve Jose
Maria Silva Brezilya İzci Birliğinden
profesyoneller ve gönüllülerle beraber
toplantıya yardım etmekteler.
Uzmanlardan oluşan bir ekip
oluşabilecek engelleri ortadan
kaldırmak ve konferansın başarısını
sağlamak için aylardır çalışıyorlar.

Curitiba, Ocak 4, 2010 – Dunya İzcilik
Komitesi ve Dünya İzci Bürosu'ndan
gelen heyet, Dünya İzcilik
Konferans'ını organize eden komiteyle
buluşmak üzere, 1 Ocak'ta
Brezilya'daki Curitiba'ya vardı. Dünya
İzci Komitesi üyesi John Neysmith,
WOSM başsekreteri Luc Panissod ve
heyetin geri kalanı, 160 ulusal izcilik
örgütünden 2011'de gelecek olan
delegelerin ağırlanacağı bütün yerleri
ziyaret ettiler.

14

SAKARYA ŞUBAT 2010

Paulo Salamuni, Organizasyon
heyeti başkanı, ve ekibi,
katılımcıların rahatı ve toplantının
kalitesi için, Parana eyaletinin
başkentinin ekonomik ve kültürel
gelişimini sembolize eden yerleri
seçtiler. “Estacao Embratel”
adındaki kongre merkezi
konferansın merkezi olacak.
Katılımcılar merkeze çok yakın olan
veya birkaç otobüs durağı
mesafesinde olan otellerde
konaklayabilecek.

Sakarya Özel
Sakarya İzci Grubu'nu
bünyesinde barındıran İstanbul
Lisesi, bugün lisede okuyan
öğrencilerin havasında bile
hissedebilecekleri kadar
görkemli 126 yıllık bir tarihi
geçmişe sahip. Biz de bu
görkemli tarihin şu anda bile
canlı kalmasını sağlayan
İstanbul Erkek Lisesi Müzesi'ni
ziyaret ettik.

iel müzesi
İstanbul Lisesi binası esasen
Fransız kökenli mimar Alexandre
Vallaury tarafından 1897 yılında
Düyun-u Umumiye İdaresi(Genel
Borçlar Yönetimi) Merkez Binası
olarak yapılmıştır

İstanbul Lisesi binası esasen
Fransız kökenli mimar
Alexandre Vallaury tarafından
1897 yılında Düyun-u
Umumiye İdaresi(Genel
Borçlar Yönetimi) Merkez
Binası olarak yapılmıştır.
Kurtuluş Savaşını kazandıktan
sonra bina özelliğini kaybetmiş
ve bina, Mustafa Kemal Atatürk
tarafından ülkenin çektiği
zorlukların gençler tarafından
unutulmaması adına 1884
yılında Mehmet Nadir Bey'in
Şemsül Maarif olarak kurduğu
İstanbul Erkek Lisesi'ne tahsis
e t m i ş t i r. G ü n ü m ü z d e d e
okulumuzun rengarenk
kubbesinin altında nice
öğrenciler yetişip, hayata daha canlanmasını ve içeride İstanbul Lisesi ruhunun
atılmadan önceki önemli bir hissedilmesini sağlıyor.
aşama olan liseyi bu binada Müzenin içinde 1911 senesinde Nejat Sirel tarafından elif
ve sin harflerinin ay yıldızla birleştirilmesiyle oluşturulan
tamamlamaktadır.
okul armasıyla başlayan ve Orhan Omay'ın bu çizime sadık
2005 yılında, binanın borçlar kalarak günümüzdeki haline getirdiği armamızın değişim
idaresi zamanında kullanılan sürecini gösteren tablo ilk bakışta dikkat çekenler
kasası okulumuzun müdürü arasındadır.
Adnan Ersan tarafından İEL
Bunların yanında, müzede İstanbul Spor Kulübü'ne ve
Müzesi'ne dönüştürüldü.
Müzenin açılmasında birçok Sakarya İzci Grubu'na ait bölümleri görebiliyoruz. İstanbul
m e z u n u m u z u n Spor Kulübü bölümü 1923 senesinden itibaren ki maç
k o l e k s i y o n l a r ı n d a n raporlarından, siyah beyaz fotoğraflardan ve eski
y a r a r l a n ı l d ı . K e n d i ö z e l formalardan oluşuyor. Sakarya İzci Grubu köşesi ise büyük
koleksiyonuyla müzenin
açılmasını sağlayarak en
büyük desteği Levent
Deniz(İel'89) verdi. Bunun
yanında müzede okul
başmüdür yardımcısı Atakan
Alan'ında bir koleksiyonu yer
almaktadır.
Müzeye girdiğimizde arka
fonda çalan İstanbul Erkek
Lisesi marşı, çerçevelerdeki
ağabeylerimizin resimleri,
diplomaları ve tatlı hatıraları
İstanbul Lisesi tarihinin bir kez
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çoğunlukla Derya Yamaç,
Nihat Gençosman ve Şakir
İşçi koleksiyonlarından çeşitli
armaları, pulları, eski
kamplardan raporları ve
dünya izciliğine ait birçok
belgeyi barındırıyor.
Biz adını sayamadığımız
daha pek çok değerli belgeyi
barındıran müzemizi
incelerken sadece
okulumuzun yaşanmışlık
kokan bu koleksiyonuna
hayran olmakla kalmadık,
aynı zamanda okulumuzun
ne kadar köklü bir çınar
olduğunu bir kez daha fark
ederek, İstanbul Liseli sıfatı
taşımaktan gurur
duyduğumuzu hissettik.
Talebe Defteri adlı öğrenci
gazetesinin kapağından;
Genç Osmanlı bunlar senin
vazifendir!
Unut felaket-i şahsiyyenin
müsebbibini
Fakat hakareti affetme
validen vatana
Paranı ecnebilere verme…
Nering, İştayn, Mayer'e
uğrama…
Şeritleri Türkçe olmayan
sinemalara gitme…
Vatanın sütleri varken Nestle
içme…
Alış verişlerini
vatandaşlarından yap…
Eline geçen paranın bir
kısmını sakla…
Sarf edeceğin on paranın
nereye gideceğini düşün…
Donanmaya yardımı
unutma…
Ticaret ve sanatı sev…
Her yerde iktisat şirketleri
teşekkülüne çalış…
Vücudunun sağlam olmasını
temin et…
Keşşaflığa son derece
ehemmiyet ver…

