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Değerli Türk İzcileri,
2010 Yazının ortasında 10.
sayımızla sizlerin
karşısında olmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Bu yaz ayını oldukça
yoğun yaşıyoruz.
Türkiye`de bugüne
kadar yapılmış en
büyük ve en iyi
uluslararası izci
kampı olduğuna
inandığımız
Anadolu YirmiOn
başarıyla sona
erdi. Kampın
önemli detaylarını
sizlerle bu sayımızda paylaşıyoruz... Bundan
sonraki hedefimiz yıllarca hatırlanacak bir 100. yıl
kampı için çalışmalarımızı hızlandırmak...
Bu Temmuz ayında gerçekleşen ve ne yazık ki izcilik
camiamızın haberdar edilmediği Avrupa İzcilik
Konferansı`yla ilgili haberimizi okumanızı da tavsiye
ederim...
Son olarak 4 tahtalı değerli uluslararası eğitimci
liderimiz Prof. Dr. Gökhan Uzgören`le Melike
Softa`nın gerçekleştirdiği söyleşiyi de zevkle
okuyacağınızı düşünüyorum...
En iyi izcilik dileklerimle...
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Bakanlar İzci Kampını Ziyaret Etti

Bu Sayıda Neler Var?..

editörden

OKUL MÜDÜRÜMÜZ
kamp
haber
DR. SAKİN ÖNER`İN
GÖREVE BAŞLAMA MESAJI
İstanbul Erkek Lisesi Câmiasının Saygıdeğer
Mensupları, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Değerli
Velilerimiz ve Sevgili Genç İstanbul Liseliler,
15 yıl Vefa Lisesi Müdürlüğü yaptıktan sonra
18.08.2010 tarihinden itibaren İstanbul Erkek Lisesi
Müdürlüğü görevine atandım. Bu görev benim,
Pertevniyal Lisesi ve Vefa Lisesi’nden sonra üçüncü
tarihi okulda yapacağım görev olacak.
Ben, tarihi okulları çok önemsiyorum. Çünkü,
bu okullar ülkemizde modern eğitimin öncüleri ve
model okulları olup Cumhuriyet’in kurucu kadrolarını
yetiştirmişlerdir. Bu okullar, tarihi kimlikleri, kurumsal
kültürleri, mezunları ve kuruluşları ile diğer okullardan
ayrılırlar. Bu okullara sahip çıkmak, özelliklerini
korumak ve geliştirmek, devletin, toplumun ve
öncelikle câmialarının görevidir. Benim de görev
süremde amacım; ülkemizde gerçek anlamda
yabancı dil ağırlıklı eğitimin öncülüğünü yapan ve
Atatürkçü modern eğitimiyle çağdaş düşünceli ve
başarılı kadroları yetiştiren okulumuzun bu
misyonunu koruyarak, uluslararası marka olma
özelliğini fiber optik ağlarla küreselleşen dünyanın
her köşesine taşımaktır. Ayrıca, okulumuzun
Alman kültürüyle yüzyıla yakın bir süre
önce başlayan ilişkisini daha da
geliştirerek Türk-Alman dostluk
köprüsü olma özelliğini
güçlendirmek ve kardeş okulların
en iyisi haline getirmektir. Bütün
çalışmalarımızı, câmiamızın
kuruluşları, idareci ve öğretmen
arkadaşlarım, velilerimizin ve
öğrencilerimizin temsilcileri ile
birlikte omuz omuza yürüteceğiz
ve başarının zevkini ve onurunu
birlikte paylaşacağız.
1915 yılında Çanakkale
Savaşlarına gönüllü katılarak şehit
düşen, Sakarya Savaşı’nda şehit ve
gazi olan yiğit İstanbul Liselileri
rahmet ve minnetle anıyorum. 1884
yılında Mehmet Nadir Bey tarafından
kurulan 126 yıllık, şanlı ve onurlu bir
geçmişe sahip olan okulumuza bugüne kadar
değerli hizmetler veren yönetici ve öğretmenlerimize
de saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sakarya İzci
Oymağı’nı da tarihi kimliğimizin ve kurumsal
kültürümüzün bir parçası görüyor ve sevgi ile
kucaklıyoruz. 1926 yılında okulumuz öğretmen ve
öğrencilerince kurulan İstanbulspor Kulübümüze de

sahip çıkacağız ve başarısı
için çalışacağız. Başta
Vakfımız ve Mezunlar
Derneğimiz olmak
ü z e r e
t ü m
Kuruluşlarımızın
hedeflerinin
gerçekleşmesine
d e
b ü t ü n
gücümüzle destek
olacağız.
Sevgili Genç
İstanbul Liseliler,
Yo l u m u z ,
Atatürk’ün bizi çağdaş
uygarlığa taşıyacak “bilim,
f e n v e t e k n i k ” i n
rehberliğindeki aydınlık yoludur. Ulusal, insanî ve ahlakî
değerleri benimseyen, insan hak ve özgürlüklerine
saygılı, evrensel kültür, sanat ve uygarlıkla uyumlu, 360
dereceyi gören geniş ufuklu aydınlar olmanız en büyük
dileğimdir.
Okulumuzun şanlı tarihinin
hâtıralarından doğan sarı-siyah
renklerimize layık, branşında en yetkin,
işinde en başarılı bireyler olacağınıza
yürekten inanıyorum. Çünkü sizler bu
potansiyele sahipsiniz,
öğretmenlerimiz de sizleri
hedeflerinize taşıyacak birikime
sahiptirler. Ayrıca, saygıdeğer
velilerimizin ve kuruluşlarımızın da
sizleri hedefinize taşımada her türlü
fedakarlığı yapma bilinci içinde
olduklarına inancım tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle
görevime başlarken tüm velilerimize,
öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Okul
Aile Birliğimize, memurlarımıza ve hizmet
personelimize; Vakfımızın ve diğer
kuruluşlarımızın yönetici ve görevlilerine saygı
ve sevgilerimi sunuyorum.
Hizmetin süresi değil, kalitesi ve verimi
önemlidir…
Dr. Sakin ÖNER
İstanbul Lisesi Müdürü
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kamp

SAKARYA
MEZUNLARIYLA BULUŞTU
Bu sene 6.sı düzenlenen Geleneksel
Mezun Kampı 25-30 Ağustos tarihleri
arasında Bolu - Mengen`de
düzenlendi. Kamp ateşinde eski ve
yeni 60 Sakaryalı bir aradaydı.

25 Ağustos`ta 32 izci İstanbul`dan
yola çıkarak Mengen`e ulaştı.
Burada Ergin İzci Yürüyüşü`ne
katılacak 16 izci toplamda 2 gün
40km sürecek yürüyüşün
başlangıç noktasına jiplerle
götürüldüler. Kampın geri kalanı
ise kamp alanında çadırların ve
izci tesislerinin kurulumuyla
ilgilendiler.

Kampın ikinci günü ergin izci
yürüyüşünü başarıyla
tamamlanan ekipler Mengen`in
Arak Köyü`nde buluşarak köydeki
iftara katıldılar. İftardan sonra ise
beraberce kampa dönüldü.
Sakarya Mezunlarının gelmeden
önceki son günde ise kampla ilgili
izci tesisleri tamamlandı.
Muhteşem bir kamp kapısı ve çok
yaratıcı bir duş tesisinin yapımı
üzerinde çalışan izciler tesisleri
kullanıma açtılar.
Sakarya Mezunlarının kampa
gelmesiyle hareketlenen kamp
programı kapsamında küçük
gruplar halinde mezunlarla izci
sohbetlerine katılma fırsatı bulan
izciler ait oldukları kurumun
geçmişteki üyelerinden anılarını
dinlediler.
Öğleden sonra çeşitli sportif
faaliyetlerle birbirleriyle yarışan
izci ve mezunlar güzel bir kamp
ateşi programının ardından kampı
noktaladılar.
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S I R A D A

100. YIL KAMPI
VAR

Anatolian Uluslararası İzci
Kampları`nın dördüncüsü Anadolu
YirmiOn adıyla Marmaris`in Günnücek
Kamp Alanı`nda gerçekleşti. 16
ülkeden toplam 2000 izcinin
katılımıyla bu anlamda Türk İzciliği için
bugüne kadar ulaşılmış en iyi noktaya
gelinmiş oldu. Ancak önemli olan
izciliğimizi bulunduğumuzdan da iyi bir
seviyeye taşımak için çalışmaya
devam etmek.
Anadolu YirmiOn Uluslararası İzci
Kampı`nda dikkat çeken en önemli
nokta, kampın Dünya`da ve Avrupa`da
gerçekleşen benzer kampların
anlayışına paralel bir şekilde
planlanmış olmasıydı. Türk İzciliği
elbette bu gibi büyük ölçekli kamplara
ihtiyaç duymaya devam ediyor ve
hepimiz bu tip kampların sayısının
artmasını istiyoruz.
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manşet
AÇILIŞ SERAMONİSİ
Marmaris Amfi Tiyatro`da gerçekleşen bu etkinliğe kampa katılan 2000 izci bir festival
havasında yürüyerek geldi. Rüya gibi bir açılış seremonisi izleyen katılımcılar, kamp
öncesi tanıtım videolarıyla ipuçları verilen macerayı sahnede yaşadılar. Daha sonra
kampa yurtdışından katılan ülkeleri tanıtan videolar eşliğinde sahneye çıkan
bayraklar harika görüntüler oluşturdu. Kazakistan ve Tacikistan`dan gelen ekipler de
yerel danslarıyla açılış gösterisine katkıda bulundular.

NASUH MAHRUKİ SÖYLEŞİSİ
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İstanbul Erkek Lisesi Sakarya İzci
Grubu arasında imzalanan protokol uyarınca başlatılan bir ortak
çalışma projesini tüm Türk İzcileri`ne anlatmak üzere AKUT
Derneği Başkanı A. Nasuh Mahruki Anadolu YirmiOn
Uluslararası İzci Kampı`nda ergin izci ve liderlerle bir araya
geldi. AKUT ve izci gruplarının ortak çalışma yürüterek afet
anında koordineli bir şekilde çalışmasının amaçlandığı projeye
katılmak isteyen izci gruplarının yerel AKUT birimleriyle
iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi. Söyleşi öncesinde AKUT
Marmaris Ekibi de bir iple kurtarma gösterisi gerçekleştirdi.
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ANADOLU YİRMİON WOSM ANA SAYFASINDA!..
BIG JUMP (BÜYÜK ATLAMA)
Avrupa’da kirlenen nehirlere ve denizlere
dikkat çekmek amacı ile Anadolu YirmiOn
Uluslararası İzci Kampı’nda Tema Vakfı
önderliğinde Big Jump etkinliği yapıldı. Etkinlik
çerçevesinde 250 kişi aynı anda denize atladı.
Tema Vakfı Marmaris Temsilcisi Nurcan Bahar
etkinlik hakkında duygularını şöyle dile getirdi:
“Bu etkinlik Avrupa Çevre Ofisi ve WWF
(Avrupa Politikaları Ofisi) tarafından organize
edildi. 2005 yılında 250 bin kişi atladı. 2010
senesinde daha çok kişinin aynı anda suya
atlayacağı tahmin ediliyor. İnternette bir web
sitesi var tüm
atlayanlar oraya
kaydoluyor.
Aynı anda resimler
gönderiliyor
. Toplu halde mesaj veriliyor yetkililere.”
Big Jump
etkinliği çerçevesinde 250 kişi Günnücek Plajı İskelesi`nde en uca geldi ve geri
sayımın
ardından aynı anda denize atladı.
Anadolu
YirmiOn programık kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik Dünya İzcilik
Teşkila
tı`nın internet sitesi www.scout.org`da uzun süre Dünya`dan haberler bölümünde
a n a
sayfadan duyuruldu.

KAPANIŞ TÖRENİ VE KONSERİ
İZCİ OLDU!..
Rüya gibi geçen bir haftanın ardından tüm izciler Marmaris Amfi
Tiyatro`da toplandı. Kamp görüntülerinden oluşan bir video
izledikten sonra Kamp Müdürü H. İlker Cömert`in kısa bir
teşekkür konuşmasından sonra izci üniforması ile
Eurovision Müzik Yarışması`nda 2. olarak büyük bir
başarı elde eden MaNga sahneye çıktı. Sahnede harika
bir gösteri sergileyen grup canlı sahne performansı ile her
yaştan izciyi
coşturdu. Marmaris`te geçirdikleri günleri
unutulamayacak muhteşem bir konserle noktalayan izciler,
birbirleriyle vedalaşarak kamp alanından gecenin geç saatlerinden
itibaren ayrılmaya başladılar.
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genç makale

«ERGİN İZCİ
TOPLUMA
HİZMET EDER»

Can Ege YALÇIN

Ergin izcinin parolasıdır bu
cümle, peki öyle midir, cidden
uygulanır mı, evet uygulanır.
Sakarya İzci Grubu tarafından
özellikle son dönemde yapılan
aktivitelerle, ergin izcinin
topluma hizmet ettiği rahatça
a n l a ş ı l a b i l i r. B e n d e
katıldığım aktiviteler
doğrultusunda aynı rahatlıkla
bu önermeyi doğrularım.
Sakarya İzci Grubu,
düzenlediği aktivitelerde
eğlenceye ve izciliğe yer
verdiği kadar, izcinin topluma
karşı tutumunu ve duyarlılığını
geliştirmeye de yer ve önem
veriyor. Hazırlanan sosyal
sorumluluk projeleri de bunu
kanıtlayan en büyük etkinliklerden
biri bence. İhtiyacı olan okullara
yardımda bulunmak,
kütüphanelerini düzenlemek ve ya
en azından maddi durumu uygun
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kişilerle konuşarak bu okulların
ihtiyaçlarını karşılamak, bu
doğrultuda yaptığımız
etkinliklerden. Bahsettiğim
etkinliklerden biri olarak da Doğu
Beyazıt İlköğretim Okulu'na
yaptığımız yardımları örnek
gösterebilirim. Direkt olarak
projenin içerisinde bulunmadım;
fakat okuduğum ve öğrendiğim
kadarı bile beni mutlu etmeye
yetmişti.
Ş a h s e n e rg i n i z c i n i n
topluma hizmet etmesinden, direkt
olarak toplumla iç içe yaptığı
organizasyonları çıkartmıyorum.
B u o rg a n i z a s y o n l a r k a d a r,
toplumun yararını gözeten çeşitli
aktiviteler de önemli. Yakın
zamandan örnek vermeye
çalışırsak, Boğazımıza Takılanlar
Projesi'ne yaptığımız katılımla,
yukarıda açıkladığım şeyi tam
olarak anlatmış olurum. Her gün
daha da kirletilen
denizi, doğal ortamı,
kendi çabamızla, 2
tekneyle açılarak
temizlemeye çalıştık.
Bunu yaparken
topluma doğrudan
değil; fakat dolaylı
olarak hizmette
bulunduk. Ayrıca
okulda üstdönemden
arkadaşlarımın
b a ş l a t t ı ğ ı
geridönüşüm
p r o j e s i y l e
Sakarya'nın
çevrecilik dalında da
ödülü var. Dediğim
gibi, topluma hizmet
sadece doğrudan olan

genç makale

Can Ege YALÇIN

yollardan geçmiyor, insan
hayatıyla ilişkisi olan alanlarda
gösterilen çaba ve özveriler de
topluma hizmet olarak
karşılanmalı.
Ergin izcinin topluma
hizmet etmesinin, diğer
insanlardan en büyük farkı, bu
yaptığı hizmet konusunda
karşılık beklememesi, bunu
içinden geldiği için
yapmasıdır. Sakarya İzci
Grubu adına konuşmam
gerekirse, geçirdiğim 3 yıl
boyunca, yaptığımız bu tarz
aktiviteler, organizasyonlar
karşısında hiçbir zaman
“Neden?” sorusunu
duymadım. Bu da gösterir ki,
yaptığımız işleri kendimize bir
menfaat gütmeden yapıyoruz.
Bu da bizim topluma karşı
yaptığımız hizmetlere karşı
oluşturduğumuz genel
konseptimizi yansıtıyor.
Sürekli düşünme ve uygulama
halinde, yapabileceğimizi
yapıp, yapamayacağımız
konularda ise yapabilecek
insanları bularak çözüm
üretiyoruz. Dışarıdan nasıl
görünüyor, onu bilemem; fakat
kendi düşüncem böyle.
Sonuç olarak, içerisinde
bulunduğum grupta, izcilik
kavramı, sadece doğayla iç içe
bulunmak ve ya eğlenmekten
ibaret değil. “Ergin izci
t o p l u m a h i z m e t e d e r. ”
parolasını biz sadece Ergin izci
için bir parola olarak değil,
aynı zamanda yapacağımız
etkinliklerde bir bakış açısı
olarak kullanıyoruz.
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13. DÜNYA MOOT`U KENYA`DA GERÇEKLEŞTİ
Tüm dünya'dan ergin
izcilerin bir araya geldiği
13. Dünya Moot'u 27
Temmuz 7 Ağustos
tarihleri arasında
Kenya'nın Nairobi kenti
yakınlarındaki Rowallan
Kamp Alanı'nda
gerçekleşti. 66 ülkeden
yaklaşık 1300 ergin izci
ve liderin katıldığı
etkinliğin hazırlık
aşamasında Moot
ekibinin yanı sıra 300e yakın staff görev aldı.
Böylelikle Afrika kıtasındaki ilk ergin izci etkinliği
hayata geçirilmiş oldu.

katılımcılar tarafından yapılması etkinliğin diğer
ilgi çekici özellikleriydi.
Kamptan önce ilginç bir olay da Ugandalı 3 ergin
izci tarafından gerçekleştirildi. Bu 3 ergin izci
kamp alanına varmak üzere Uganda'dan
bisikletleri ile yola çıkarak 750 km pedal çevirdi,
bir yandan da Baden Powell'ın “doğa ile barış
içinde olma” çağrısına uyarak geçtikleri yollara
fidan diktiler. Bu 3 ergin izci önümüzdeki yıl
12000 km yol yaparak İsveç'teki Dünya
Jamboree'sine de bisikletleri ile varmayı
planlıyorlar.

Etkinliğin açılış seremonisine Kenya Başbakanı
Mwai Kibaki'nin yanı sıra devlet erkânından üst
düzey yöneticiler de katıldı. Açılış seremonisinin
ardından katılımcılar 1 Ağustos'ta Rowallan'da
yeniden bir araya gelmek üzere 3 farklı kamp
alanına dağıldı. Kamp boyunca katılımcıların
kamp fuları ve kimliği taşımak zorunda oluşu ve
yemeklerin 10'ar kişilik gruplar halinde

PAKİSTAN`DAKİ SEL FELAKATİNDE İZCİLERDEN YARDIM
Pakistan'da Ağustos ayı içinde
gerçekleşen sel felaketinin etkilediği
bölgelerde kurtarma ve yardım
çalışmalarında ergin izciler ve
liderler aktif rol aldılar.
Ülkedeki hükümet ve acil kurtarma
departmanları ile yakın
koordinasyonla çalışan ergin izci ve
liderler yiyecek, giysi ve ilaç toplama
ve dağıtma başta olmak üzere kadın
ve çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor.
17 Ağustos'ta ise yerel izcilik temsilcileri Islamabad'da bir araya gelerek izcilerin ağır tahribatlı
alanlardaki hizmetlerini arttırmak üzerine bir araya geldi.
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TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU
AVRUPA İZCİLİK KONFERANSI`NDA SESSİZ
13. Avrupa İzcilik Konferansı 17-21 Temmuz tarihleri arasında
Belçika`nın Brüksel şehrinde toplandı. Konferansa Türkiye dahil
tüm Avrupa ülkelerinden 440 izci lideri katıldı. Konferansla ilgili
gelişmeler güncel olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım
sitelerinden tüm Dünya`ya duyuruldu. Avrupa İzcilik Teşkilatı
Başkanları Fabiola Canavesi ve Craig Turpie konferansın temasını
«Limitsiz» (No Limit) olarak açıkladılar.
Konferansta 2013`e kadar Avrupa İzcilik Teşkilatı`nda görev
yapacak 6 isim 15 aday arasından belirlendi. Seçimler sonucunda
komite şu şekilde oluştu:
Andrea Dermarmels (İsviçre), Christos Hatzidiamandis
(Yunanistan), Christian Loste-Ramos (İspanya), Henrik Söderman
(Finlandiya), Craig Turpie (Birleşik Krallık), Petr “Permi” Vanek
(Çek Cumhuriyeti).
Komite başkanının yeni seçilen ekibin ilk toplantısından sonra
belirleneceği ve duyurulacağı bildirildi. 20 Temmuz`da yapılan ilk
toplantı sonucunda komite başkanlığına birkez daha Craig Turpie
getirildi.
Konferans kapsamında Kandersteg Uluslararası İzcilik Merkezi,
İsveç`te gerçekleştirilecek olan 22. Dünya İzci Jamboree`si,
Brezilya`da gerçekleştirilecek olan 39. Dünya İzcilik Konferansı ve
11. Dünya Gençlik Forumu ve Japonya`da gerçekleşecek 23. Dünya
İzcilik Konferansı hakkında sunumlar yapıldı.
Türkiye İzcilik Federasyonu resmi internet sitesinde konferans
öncesinde hiçbir duyuru yer almazken, 13. Avrupa İzcilik
Konferansı`nda alınan kararlar ve gelişmelerle ilgili yine hiçbir
açıklamada bulunulmadı.

13. Avrupa İzcilik Konferansı Türkiye Delegasyonu
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dış ajans

Nur BULUT

DÜNYA İZCİLERİ 2010 YAZINI NASIL GEÇİRDİ?
Türkiye
Avusturya
Be lçika

Danimarka
Ekvador
M ısır
Finlandiya
Fransa
Almanya
M acaristan

İzlanda

Japonya
Litvanya
M eksika
Hollanda
Norveç
Panam a
Kore Cum huriyeti

M oldova
Birleşik Krallık
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Anatolian 2 010
urSPRUN G, Austrian Jubilee
Jamboree 201 0
20. A vrupa İzci Konfe ransı
13. A vrupa İzci ve Kız İzci
Konfe ransı
Jamborette
SEE 20:10 U lusal Jamboree
“JamBol”Ecuador,
AltBölge sel Jamboree
29. A rap Jam bore e’si
Kilke, Finnjambore e
CitéCap
Ulusal İzci ve Kız İzci Kam pı
2010
ConCordia 201 0, 10. Orta
Avrupa
İzci ve Kız İzci Jamborre’si
EuroM iniJam 201 0,
Avrupa’nın küçük ülkeleri
için kamp
15. N ippon Jamboree
2. Baltık Jamboree’si
13. Panamerikan Jambore e
JubJam1 00
Green A ction - Lista 20 10,
Ulusal Jambore e
24. Inte ramerika İzci
Konfe ransı
27th APR Scout Jamboree &
3rd Int’l Patrol
Jamboree
II. A vrasya Bölgesel
Jamboree
PEA K 201 0
Chamboree
NORJA M
Red Rose 20 10 Jamboree

7-14 Te mmuz
3-12 A ğustos
17-2 1 Temmuz
17-2 1 Temmuz
24 Temmuz- 2 A ğustos
24 Temmuz- 1 Ağustos
7-12 A ğustos
15-2 4 Haziran
28 Temmuz- 5 A ğustos
26-3 0 Temmuz
29 Temmuz- 7 A ğustos
2-11 A ğustos

2-8 Ağustos
7-15 A ğustos
10-1 8 Temmuz
26 Temmuz- 4 A ğustos
3-10 Te mmuz
14-1 8 Ağustos
4-9 Ağustos

21-3 0 Temmuz
24-3 1 Temmuz
31 Temmuz- 7 A ğustos
31 Temmuz- 7 A ğustos
31 Temmuz- 7 A ğustos

ropörtaj

Melike SOFTA

«İzcilik konusunda basılmış İzcilik
Tarihi (1984), İzcilik Prensipleri
(1985), Ergin İzcilik ve Proje Metodu
(1985), İzci Yürüyüşleri (1985),
İzcilik ve Müzik (1985), Türk İzcilik
Tarihi (2000) isimli basılmış altı izcilik

1971 yılında İstanbul Erkek Lisesini
ikincilik ödülü alarak bitirdim. O dönemde
İstanbul Teknik Üniversitesine giriş için
ayrı bir yazılı sınav yapılıyordu. Bu sınavda
ikinci olarak, Elektrik Fakültesi Zayıf Akım
koluna kayıt oldum. 1975 de Mühendis,
1977 de Yüksek Mühendis, 1982 de Doktor
ünvanını aldım. 1985 yılında Doçent ve
1991 yılında da Profesör olarak, sırasıyla
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nde
çalıştım. Bu süre içinde Elektronik Müh.
Bölüm Başkanlığı, Dekan Yard., Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü gibi
görevler üstlendim. 1998-2000 de Trakya
Üniversitesi Çorlu Müh. Fakültesi Dekanı,
2000-2002 de Kadir Has Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı, 2002-2004
de İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yard.
olarak çalıştım. Şimdi, kurucusu olduğum
İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik
Müh. Bölüm Başkanı olarak çalışmalarımı
sürdürüyorum. Akademik çalışma konum
yüksek frekanslı elektromagnetik dalgaların
uzaydaki çeşitli fiziksel ve geometrik
süreksizliklerden saçılmasına ilişkin teorik
yapının araştırılması ve ilgili matematiksel
problemlerin çözülmesidir. Bu konuda
yetmişin üzerinde makale, kitap, bildiri, tez,
rapor gibi akademik yayınım vardır.

İZCİLİK KİTAPLARI GÜNÜMÜZDE HALA TEK: 4 TAHTALI İZCİ LİDERİ

Prof. Dr. Gökhan Uzgören
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- İzciliğe başlamanız nasıl oldu? Sizi izciliğe
çeken ne olmuştu?
Ben izcilik çalışmalarına, Yüksek Lisans
öğrenimim sırasında 1975 yılında başladım. O
dönemde İstanbul Lisesindeki izcilik faaliyetleri
durmuştu. Okul müdürü Sami Ertek'in önerisi ile, bu
köklü izcilik kuruluşunu yeniden canlandırmak
üzere lider olarak işi üstlendim. 1986 yılında aktif
liderlikten kendi isteğim ile ayrılana kadar, Sakarya
İzciliğinde Oymakbaşı, Ocakbaşı ve Grupbaşı
olarak çalıştım.
- Lider olmaya nasıl karar verdiniz? 4 tahtalı bir
lider olma yolunda hangi kurslara katıldınız?
Daha önce de söylediğim gibi, izcilik etkinliklerime
izci lideri olarak başladım. Sırasıyla L.T.K 1976
İstanbul, Ocakbaşı 1980 Çanakkale, Wood-badge
Almanya 1981, Wood-badge 1985 Kırkağaç,
Üçtahta Buca-İzmir 1989, Dörttahta 1996
Halkapınar-İzmir kurslarına katıldım.
Almanya'da katılmış olduğum Wood-Badge kursu
beni çok etkilemiştir. O dönemde doktora
çalışmalarım için Braunschweig'da bulunuyordum,
aynı zamanda da Deutsche Pfadfinderschaft
Sainkt Georg izci teşkilatının “ergin izci basamağı”
ile “genç yabancılar basamağı”nın ulusal
düzeydeki çalışma gruplarının aktif üyesi idim.
Zaten bu temaslarım aracılığı ile, 1981 yılında
Almanya'da yapılan Eurofolk '81 kampına Sakarya
İzcilerinin katılmasını organize etmiştim. Tekar
Wood-Badge kursuna geri döneyim. Bu kursa
katılan liderlerin hepsi aktif olarak ünite çalıştıran
ve birçok uluslararası etkinlikte rol almış kişilerdi.
Son derece yoğun ve içeriği zengin bir program ile
kurs haftasını geçirdik. Daha sonra, son iki ay
içinde yapılan yapılan bir izci etkinliğinin içerik
olarak değerlendirilmesini de içeren bir teorik
çalışmayı bir sene içinde merkeze göndermemiz
gerekiyordu. BU aşamalardan sonra, Wood-Badge
işareti liderlere veriliyordu.
Bunların yanısıra bazı izci kurslarında yönetici
olarak görev aldım: İstanbul 1982-87 arasındaki
obabaşı kursları, Buca-İzmir 14-20.7.1982
Ocakbaşı Kurs Müdür Yard., İstanbul 1985-86 6
adet L.T.K. Müdür Yard., Kırkağaç 30.7-5.8.1990
Oymakbaşı Kurs Müdürü, Beyşehir 25-31.7.1991
Oymakbaşı Kurs Müdürü, Döngel-
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Kahramanmaraş 4-10.8.1997 Oymakbaşı Kurs
Müdürü, Bolu 13-19.7.1998 Oymakbaşı Kurs
Müdürü, Bilecik 9-16.7.1999 Oymakbaşı Kurs
Müdürü olarak görev aldım.
Ayrıca Türk İzcilik Federasyonunun kuruluş
çalışmaları içinde Danışma Kurul üyesi olarak
1990 yılına kadar ve Federasyon kurulduktan
sonra 1997 yılına kadar Federasyon Yönetim
Kurulu üyeliği yaptım.
İstanbul İlinde 1980-821 İl İzci Kurulu Genel
Sekreteri, İl Ergin izci Önderi, İl Yayın Basın Önderi
gibi görevleri üstlendim.
- İzcilik hayatınız boyunca sizi etkileyen bir
olayı anlatır mısınız?
İzcilik yaşantım boyunca etkilendiğim bir olay ile,
18 mart 1982 Çanakkale Şehitleri'ni Anma
Kutlamalarında karşılaştım. Resmi Geçit
Töreninde, gazilerin arkasında şeref tribünün
önünden geçerken, önümüzde yürüyen gaziler
ellerindeki tüfekler ile havaya ateş ediyorlardı.
Gazilerden birinin, ateş ederken, kaza sonucunda
parmağı koptu. Parmağını
kaybeden gazi, sanki bir şey
olmamış gibi, silahı öbür
eline alıp yoluna devam
etmek istiyordu, ancak
çevreden yetişenlerin gayreti
ile yürüyüşten alıkonularak ilk
yardıma gönderildi.
- Liderlik yaptığınız dönemdeki
Sakarya'dan bahseder
misiniz? Gözlemleme
fırsatınız olduysa, bugünkü
Sakarya ile o zamanki
arasındaki farklar neler?
Aktif liderlik yaptığım yıllarda,
ülkemizde 5 yıllık ilkokul,
ardından da birlikte geçen 6
yıllık orta okul ve lise
uygulaması vardı. Diğer bir
deyişle, ilkokulun sonunda
sınavla ortaokula giren öğrenci,
altı yıl boyunca aynı okulda
okuyor ve liseyi bitirdiği sene
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üniversite giriş sınavına katılıyordu. Bu demektir ki,
oymak kademesi ile ocak kademesini aynı camiada
geçiriyordu. Tabiatıyla, izciliğin nüvesi 12 – 15 yaş
grubu olduğuna göre, oymak kademesidir. Hemen
buna eklenen ise, 15 – 18 yaş grubu olan ocak
izciliğidir. Oymaktan ocağa geçerken, öğrencide bir
“sınav stresi” olmadığı için, izcilik çalışmaları da
kesintisiz devam edebiliyordu. Bugün ise durum
çok farklıdır. İlköğretimin sonundaki sınav aracılığı
ile belirlenen li,seye devam eden öğrenci, eğer izcilik yaptı ise bile -, çok
farklı bir ortamda ergin
izciliğe devam etme
durumundadır.
Liderlik yaptığım
dönemde tören
izciliği artık
önemini kaybetmiş,
kamp izciliği ön plana
ç ı k m ı ş t ı . O c a k
kademesinde bulunan ergin
izcilerimizin hepsinin şahsi kamp malzemesi ve
hatta çadırları olmak durumundaydı. Özellikle yurt
dışı etkinliklerimiz ön plana çıkmıştı.
Gözlemlediğim kadarı ile, bugünkü Sakarya İzcileri,
internet gibi bir teknolojiyi rahatlıkla
kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, liseden mezun
olanlar da “genç liderler” olarak büyük bir uyum
içerisinde izciliği yeni kuşaklara aktarabilmekteler.
İzciler de isteyerek ve keyif alarak bu gençlik
çalışmasına katılmaktalar. Bunun yanısıra, lider
kadrosu eski izci ve liderleri de mümkün oladuğu
kadar motive etmeye çalışmaktadırlar.
Dileğim, Sakarya İzcileri, ellerindeki bilgi, deneyim,
birikim ve dökümanları değerlendirerek izcilik
yayınları konusunda da aktif olmalarıdır.
Bugünkü Sakarya izcilerini, başta liderleri
olmak üzer, gönülden kutlar, başarılı
çalışmalarının devamını dilerim.

kazandıracağı hakkında bir fikrim oluştu.
Lider olarak ben, izci oymak ve ocağını, son
derecede önemli ve yararlı dersler çıkartılabilecek
bir laboratuvar olarak görüyorum. Gerek izciler,
gerek liderler oyun ve eğlence havası içinde,
iletişimde bulunabiliyorlar, sosyalleşebiliyorlar,
y a r d ı m l a ş a b i l i y o r l a r, h a t t a k a v g a e d i p
barışabiliyorlar, ortak çalışabiliyor, eğlenebiliyor,
y a ş ı y a b i l i y o r l a r, k a r a r l a r a l a b i l i y o r l a r,
uygulayabiliyorlar. Bu zengin ve verimli
ortamın özenle korunması,
bozulmadan gelecek
nesillere teslim
edilmesi gerekir.
İşte ben Sakarya
İzciliğinde böyle bir
ortam içinde hem
k e n d i m i
geliştirebilme hem de
genç nesillere yararlı
olabilme şansını yakaladım.
- İzcilik literatürüne kazandırdığınız eserlerden
bahsedebilir misiniz? O eserlerin yayınlandığı
yıldan sonra benzer ürünler ortaya konamadı
sizce neden?
İzcilik konusunda basılmış İzcilik Tarihi (1984), İzcilik
Prensipleri (1985), Ergin İzcilik ve Proje Metodu (1985),
İzci Yürüyüşleri (1985), İzcilik ve Müzik (1985), Türk
İzcilik Tarihi (2000) isimli basılmış altı izcilik kitabım
vardır.
İlk kitaplarım olan “İzcilik Tarihi”, “İzcilik Prensipleri” ve
“Ergin İzcilik ve Proje Metodu” hemen ülke çapında
yankı bulmuştu.
İ z c i l i k
Prensipl
eri,
14

- İzcilik / liderlik yaptığınız dönemde
Sakarya size ne kazandırdı?
Daha önce de belirttiğim gibi, ben
izcilik yapmadım. İzcilik çalışmalarına
lider olarak başladım. Bu nedenle
izciliğin bir gençte ne gibi duygu ve
düşünceler uyandırabileceğini bilfiil
yaşamadım. Buna karşın, uzun liderlik
dönemimde birçok izcimde yapmış olduğum
gözlemlerim sonucunda, izciliğin gençlere neler

15

SAKARYA AĞUSTOS 2010

S

ropörtaj

Melike SOFTA

ülkemizdeki skolastik izci anlayışına birçok
yenilik getiren ve Dünya Erkek İzci
Bürosu (World Organisation of
Scout Movement)'in, o
d ö n e m d e k i , s o n
konferanslarında
kararlaştırılan, ancak
henuz ülkemizde
konuşulmaya bile
başlamamış bazı
bilgileri ve anlayışları
içeriyordu. Tabiatıyla bu
konzeptler Sakarya
İzciliğinde uygulanmaya
başlamıştı. Beni tanıyan
tanımayan birçok lider bu
kitapları edindi. O dönemde
çıkan birçok izcilik broşüründe
ve kurs notlarında, bu kitaplarda
telaffuz edilen fikirler ve bilgiler yer
alarak ülkemiz uygulamalarında da
yaygınlaşmaya başladı.
Teknik izcilik konusundaki yayın ihtiyacını bir ölçüde
kapamak üzere, “İzci Yürüyüşleri” kitabımı basmaya
karar verdim. Hemen ardından izcilik camiamızda
kullanılar marş, şarkı, bağırış, izci alkışı ve kamp ateşi
uygulamalarını elimden geldiği kadar derleyip, şarkıları
notaya geçirdikten sonra “İzcilik ve Müzik” kitanbımı
bastım. Bu iki kitap da, bildiğim kadarı ile, bu konularda
türkçe basılmış olan tek kitap olma özelliklerini henuz
kaybetmediler.
1986 yılında aktif liderlikten kendi isteğim ile çekildikten
sonra, ülke çapında İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu
üyesi ve izci lider eğitimcisi olarak izcilik çalışmalarımı
sürdürmeye devam ettim. Bu dönemde eski liderlerin bir
bir hayattan çekildiklerini ve izcilik geçmişimizle ilgili
yaşanmış hatıralarını yazılı hale getirmeden birlikte
götürdüklerini gözlemleyince, “Türk İzcilik Tarihi” isimli
kitabımı yazdım. Bu konuda bu kapsamda başka bir
basılı kaynak olmadığı için, birçok gazeteci ve izci lideri
hemen bu kitabı edindiler.
Kitap yazmak sadece bilgi ve doküman birikimi ile ilgili
bir olay değildir. Bunun yanında iyi bir koordinasyon,
sunma becerisi ve her şeyden önce maddi kaynağın
yeterli düzeyde olması gerekir. Cumhuriyetin ilk
yıllarında teknik izcilik konusunda bazı kitaplar
yayınlanmıştır, daha sonra bazı liderler, kendi gayretleri
ile, birkaç dergi çıkartma teşebbüsünde bulunmuşlardır.
Ancak bu periodik yayınlar maalesef uzun ömürlü
olamamışlardır.
- 1912'den 2012'ye Türk İzciliği'nin 100. Yılı
yaklaşıyor, diğer Avrupa ve Dünya ülkeleriyle
karşılaştırıldığında eşdeğer bir kutlama
hazırlamamız için nelere dikkat etmeliyiz?
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Sakarya İzciliği, Türk İzciliği içinde çok önemli ve
ayıcalıklı bir yerde bulunuyor. Şöyle ki:
Herşeyden önce ülkemizde ilk kurulan
izci örgütü olması nedeniyle. Türk
Kurtuluş savaşında birçok şehit
vererek, cumhuriyetin
kurulmasına kanı ile canı ile
katkıda bulunmuş olması
nedeniyle. Bunun yanısıra,
bugün yaşayan ve etkinlikleri
ile dikkat çeken bir yapı
olması nedeniyle. İzcilik
konusundaki birçok
uygulamasıyla ülkemizde ilk
olması nedeniyle. Ayrıca,
yetiştirmiş olduğu bazı
liderlerin, ülke izciliğini
yönlendiren noktalara gelmiş
olmaları nedeniyle. Ve tabii ki,
zamanında Sakarya izcisi olmak onurunu
taşımış birçok gencin, bugün toplum içinde
saygın birer fert olarak yaşamlarını sürdürmeleri
nedeniyle.
Bu ve benzer değerleri vurgulayarak, 2012 yılında
Sakarya İzciliği, kuruluşunun 100. yılını iyi hazırlanmış
bir program ile kutlayacaktır. Bu kutlamada günümüz
izcileri ve liderleri, eski izciler ve liderler, partner
gruplarımız, Sakarya İzciliğine destek veren ve vermiş
olan kurum ve kuruluşlar yer almalıdır. Bu kutlama
programı çok iyi bir şekilde dökümante edilip gelecek
nesillere de aktarılmalıdır.
- Türk İzciliği'ni bugün hakettiği yerde buluyor
musunuz?
Kesinlikle bulmuyorum. Ülkemizdeki izcilik örgütü,
örgün öğretimin dışında gençlik çalışması yapılabilecek
nadir kuruluşlardan birisi olabilmelidir. Bunun için izcilik
tanıtılmalı ve desteklenmelidir.
- Günümüz izci liderlerinin kendilerini geliştirmeleri
gereken en önemli konu sizce nedir?
Günümüz izci liderleri iki kaynaktan beslenmektedirler.
Bunlardan bir tanesi öğretmenler, ikincisi de eski
izcilerdir. Öğretmenlerin bir çoğu, izci liderliğini bir “ek
uğraş” olarak görmektedirler. Bazı eski izciler de, izci
liderliğini, izci iken öğrendikleri teknik izcilik bilgilerinin
bir bütünü olarak algılamaktadırlar.
Halbuki izci liderliği, bir gençlik eğitimciliğidir. Bu
demektir ki, izci lideri olmak için, önce gençlik hakkında,
sosyoloji ve psikoloji hakkında bilgi edinmek gereklidir.
Bunun yanı sıra uygulamalarda kullanmak üzere, teknik
izcilik konularında da bilgi sahibi olmak lazımdır. Diğer
bir deyişle, izci lideri olmak istiyen kişinin gençlik ile
uğraşmayı sevmesi, benimsemesi ve bu konuda
okuması, öğrenmesi ve eski nesillerden aktarılan yazılı
olmayan gelenek'leri özümsemesi gereklidir.

türkiyeden

BAKANLAR İZCİ KAMPINI ZİYARET ETTİ
Bakanlarımız Türkiye
İzcilik Federasyonu
tarafından düzenlenen ve
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından
desteklenen Ümraniye ve
Çanakkale İzci kampları
ziyaret etti..

12 ülke, ülkemizin 8 şehrinden katılan
1070 izcinin faaliyette bulunduğu bir
sırada kampımıza ilk olarak Gençlik
ve Spordan sorumlu Devlet Bakanımız
Sayın Faruk Nafiz ÖZAK geldiler ve
izcilerimizin çalışmalarını uzun uzun
izlediler.
Ardından Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı
Sayın Hayati YAZICI da kampımıza teşrif ettiler.
Bakanlarımıza içeride ve dışarıda yapılan faaliyetler
ile ilgili bilgi verildi.
İki bakanımız birden kampta faaliyette bulunan ülke
liderlerini kabul ettiler. Ülkeleri, izcilik faaliyetleri,
Türkiye ile ilgili düşüncelerini öğrendiler.
Devlet Bakanımız Sayın Faruk Nafiz ÖZAK
izcilerimize balık hediye etti. Bir tanesi 185 kg olan
balıkları önce seyredip fotoğraf çektiren izcilerimiz
sonra bu balıkları afiyetle yiyerek Bakanımıza
teşekkür ettiler.

Çanakkale Ziyareti
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı,
Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik R. Günday ve Genel
Sekreteri Talip Akdemir, Çanakkale'de Gençlik ve
Spordan Sorumlu Devlet Bakanımız Sayın Faruk
Nafiz ÖZAK ile buluştu. Çan'daki buluşmada, Devlet
Bakanımız ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil
ÇİÇEK ve Sayın İbrahim BODUR'da bulundu. Uzun
bir sohbetin ardından, TİF heyetimiz ve Gençlik ve
Spordan sorumlu Devlet Bakanımız, Çanakkale
Valimiz Sayın Abdülkadir ATALIK ve Çanakkale
Gençlik ve Spor İl Müdürü Doğan ANŞİN
helikopter ile Gelibolu yarımadasına hareket
etti.
Heyet, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından
düzenlenen “Kardeşiz” proje kampında
bulunan Elazığ, Bağdat, Musul ve Kerkük'lü
izcilerimizin bulunduğu Kabatepe kampını da
ziyaret etti.
Devlet Bakanımız Sayın Faruk Nafiz ÖZAK,
Türkiye İzcilik Federasyonunun son beş yılda
görülmemiş bir çalışma sergilediğini, izciliğe
çok önem verdiklerini, imkânlarının
genişletilmesi için çalıştıklarını vurguladı.
Kaynak: www.tif.org.tr
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Ilıca Dumlupınar Ulusal İzci Kampı Yapıldı
Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, il
merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ilıca
Kaplıcaları'nda yer alan kamp alanındaki törende
yaptığı konuşmada, izci ve izci
liderlerini burada görmekten
memnuniyet duyduğunu
söyledi.
2008 yılında MEB ile protokol
imzaladıktan sonra her yıl
apayrı bir heyecan duyduğunu
ifade eden İça, şöyle konuştu:

kampların ülke düzeyinde değil, uluslararası bir
kamp niteliğine kavuşması için elimizden geleni
yapmaya gayret edeceğiz. Kampa katılan
çocuklarımız sadece doğayla
bütünleşip yeni dost ve
arkadaşlar edinmekle
kalmayacak, ilimizin tarihi ve
kültürel yerlerini gezerek
kültürümüzü, geçmişimizi
tanıyacak. Ayrıca yüzme
s p o r u n d a n
d a
yararlandırılacaklar.''

''Bir çadırı paylaşmak, izcinin
disiplini, doğayla olan
bütünleşmesi, arkadaşlık ve
dostlukları gerçekten çok
güzel. Yarınlarımızın sahibi olan gençlerimize bu
anlamda fırsat vermek için elimizden gelen her
şeyi yapıyoruz, yapacağız. MEB ile yaptığımız
protokol, her dönem 200 öğrenci olmak üzere 4
dönemde 800 öğrenciyi kapsayacak şekildedir. Bu

7 ilden 130 izci, 9 izci lideri ve
5 yöneticinin katıldığı, 30
Temmuzda sona erecek
kampta, ''izcilik öğrenilmez,
yaşanır'' ilkesiyle izcilerin bir yılda teorik olarak
öğrendiği bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi,
arkadaşlık bağlarının kuvvetlendirilmesi ve iller
arasındaki kültür alışverişinin sağlanması
amaçlanıyor.

BOĞAZIMIZA TAKILANLAR

Carat Medya çalışanlarından
"Boğazımıza Takılanlar" ekibi, 2008
yılından beri her 15 günde bir iki adet
tekneyle İstanbul Boğazı'na açılarak
boğazda ve bazı koylarda çöp
topluyor. İstanbul Erkek Lisesi
Sakarya İzci Grubu da 8 kişi ile 31
Temmuz 2010'da gerçekleşen
etkinliğe katıldı. Denizde görülen
çöpler, kepçeyle teknelere alınırken;
Sivri Ada'ya gidildi ve deniz kıyısında
birikmiş torbalarca çöp toplandı.
Carat Medya'nın elemanlarıyla
birlikte 12 kişi olan ekip, Sivri Ada'da
biraz dinlendikten sonra teknelere atlayarak Fenerbahçe Marina'ya geri döndü.
İstanbul Erkek Lisesi Sakarya İzci Grubu, hem torbalarca çöp toplayarak doğayı koruma adına bir
adım atan, hem de boğazda keyifli bir tekne turu gerçekleştirerek bunun eğlenceli bir hale gelmesini
sağlayan Carat Medya'ya doğaya olan katkıları ve de bize yaşattıkları faydalı ve keyifli gün için
teşekkür ederek, kısa zaman içinde tekrar "Boğazımıza Takılanlar" teknesiyle İstanbul Boğazı'na
açılmayı dilediklerini belirtti.
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DEĞİRMENDERE ATILGAN İZCİLERİ`NDEN
PA K İ S TA N ` A YA R D I M E L İ
Kurtuluş Savaşı'nda kollarındaki bilezikleri çıkarıp Türk
halkına gönderen kardeş ülke Pakistan halkı, sel nedeniyle;
canlarını, evlerini, hayvanlarını ve topraklarını K kaybetti.
Pakistan şimdi kaybettiklerine ağlıyor. Kardeş ülkenin
vefakâr halkı Ramazan ikliminin yaşandığı şu günlerde Türk
halkından yardım bekliyor
Pakistan'da yaşanan sel
felaketinde şuana kadar 1600
kişinin öldüğü, suların 650 binden
fazla evi ve ülkenin can damarı
binlerce hektarlık tarım arazisini
yuttuğu ve 15 milyon kişinin de
selden etkilendiği bildiriliyor.
"11 yıl önce bugün
gerçekleşen ve halen
hafızlarımızda canlı olan o büyük
deprem felaketinde ilk
yardımımıza koşan Pakistan halkıydı. Dönemin Başbakanı
Navaz Şerif, felaketin hemen ertesinde bölgede
incelemelerde bulunmuş ve hatırladığım kadarıyla ilk etapta
10 milyon dolar
nakit yardımda
bulunmuştu.
Dost ve Kardeş
ülke Pakistan'ın
ekonomik
a ç ı d a n
güçlükler
yaşadığı bir
dönemde gelen
bu yardımı
benim hala
hafızamdadır.
Eminim ki Türk
halkı, yardım
sırasının şimdi
kendilerinde
olduğunun
bilinciyle, hayır yapma temayülünde olduğumuz şu mübarek
ramazan ayında Pakistan'a bütün güçleriyle yardım
edeceklerdir. 11 yıl sonra yardım sırası Türkiye'dedir."

YARDIM KAMPANYAMIZA KATILMAK İÇİN
L Ü T F E N E V İ N İ Z D E B U L U N A N
KULLANMADIĞINIZ İLAÇLRI BİZLERE
ULAŞTIRIR MISINIZ?
İlaçların son kullanma tarihlerine bakarak bizlere
ulaştırmanız gerekmektedir.
Uzman Eczacı arkadaşlarımızca
kategorisine göre tasnif edilerek
paketlenmek sureti ile Pakistan
İzcilik Federasyonu aracılığı ile
Sağlık Örgütlerine ve en ücra
noktasına kadar Dost ve Kardeş
Ülke Pakistan'a gönderilecektir.
Proje sorumlusu Değirmendere
Atılgan İzci Lideri Hakan İspiroğlu
dergimize yaptığı açıklamada
kampanyalarının son derece başarılı geçtiğini toplanan
binlerce ilacın yanısıra ıslak mendil, bebek maması, biberon,
kadın pedi ve şırınga gibi malzemelerden de binlerce
toplandığını belirtti. Kampanyanın
4 Eylül Cumartesi Günü sona
ereceğini 6 Eylül günü de gemilerle
Pakistan`a doğru yola çıkacağını
belirtti. Kampanya kapsamında ilaç
yerine para vermek isteyen
vatandaşların olduğunu,
vatandaşlardan kesinlikle para
almadıklarının onun yerine bir izci
eşliğinde bir eczaneden kampanya
yararına malzemeler satın alınarak
yardımın kabul edildiğini belirtti.
Kampanya kapsamında
Değirmendere`de kurulan stant
aracılığıyla hem vatandaşlara daha
kolay ulaşıldığını hem de halkın
ilgisini çekerek velileri
çocuklarının izci olması konusunda
heveslendiğini, bu vesileyle izci sayılarının artacağını da
belirten Hakan İspiroğlu kampanya sonucunda son derece
memnun olduklarını söyledi.
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.
Utku EVCI

YILDIZLARI KULLANARAK
YÖN BULMA

D

ünyamızın
k u t u p
noktalarından
geçen hayali eksen
çizgisi kutup
yıldızının çok
yakınından
g e ç m e k t e d i r. B u
nedenle geceleyin
yıldızlar ve
gezegenler
hareket halinde
iken(dünyanın
kendi etrafında
dönüşünden
dolayı)kutup yıldızı
sabit kalır. Böylelikle
eğer kutup yıldızını
gökyüzünde nasıl
bulacağımızı bilirsek
geceleri yönümüzü
rahatlıkla bulabiliriz.

yıldızı her ne kadar 46. en parlak yıldız
olsa da, gökyüzünde bulunduğu bölgede
en parlak yıldızdır. Kutup yıldızı, Küçük Ayı
Takımyıldızı'nın kuyruğundaki yıldızlar
takip edilerek de bulunabilir. Ayrıca Kutup
Yıldızı, Büyük Ayı'ya ve Cassiopeia'ya
yaklaşık olarak aynı mesafede bulunur.
Kutup yıldızını bulduktan sonra kolayca
yönümüzü tayin edebilir, gerektiğinde de
rahatlıkla tekrar tekrar kontrol edebiliriz.
Ayrıca bulunduğumuz enlem kutup
yıldızını hangi yükseklikte aramamız
gerektiğini de söyler. Örneğin 41°
enleminde bulundan İstanbul'dan kutup
yıldızı gökyüzünde 41° yükseklikte
bulunur. Yani Kutup Yıldızı'nın yerle
yaptığı açı 41°'dir, gökyüzünde orta
yükseklikte bulunmaktadır. Yıldızın yere
çok yakın olması, çevredeki yer şekilleri
tarafından görülmesinin engellenmesine;

Kutup yıldızı önceden de
bahsedildiği üzere dünyanın
dönüş ekseninin oldukça
yakınında bir yıldızdır. Böylelikle dünya
hareket etse de kutup yıldızı hep sabit
kalır. Kutup yıldızı bize, Dünya üzerinde
herhangi bir yerde sadece 0,75° lik bir
sapmayla kuzeyi gösterir.
Kutup yıldızını bulmak için Büyük Ayı,
Küçük Ayı, Cassiopeia gibi
takımyıldızlarını kullanabilirsiniz. Kutup
yıldızını bulmak için kullanılan en yaygın
yöntem Büyük Ayı Takımyıldızı'nın tava
şeklindeki bölümünün uçlarında
bulunan Merak ve Dabne yıldızlarının
doğrultusunda, bu iki yıldızın arasındaki
mesafenin yaklaşık 5 katı kadar
ilerlemektir. Geldiğiniz bölgede Kutup
Yıldızı'nı rahatça seçebileceksiniz. Kutup

çok uzak olması da doğrultunun
saptanmasında zorluklar yaşanmasına
yol açmaktadır. Bu nedenle ekvatora veya
kutba yakın yerlerde kutup yıldızını yön
bulmada kullanmak zorlaşır.

