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Değerli Türk İzcilik Camiası,
Sakarya İzcilik Dergimizin
11 . s a y ı s ı y l a t e k r a r
karşınızdayız.
Ya z t a t i l i n i n b i t i p ,
okulların açılıp, yeni bir
d ö n e m e d a h a
başlamanın heyecanı
içerisindeyiz. Elbette ki
Ekim Ayı`nın izcilik
açısından önemi 3.
haftasonunun tüm
Dünya İzcileri
tarafından dört
gözle bekleniyor
olması.
16-17 Ekim
tarihleri arasında
tüm izciler gibi bizler de JOTA-JOTI etkinliğine
katıldık. Bu sayımızda da özellikle JOTA ve Amatör
Telsizcilik konularına odaklandık. Özellikle sadece
ulusal sınırlarla kalmayıp uluslararası düzeyde de
bu etkinliğin nasıl yapıldığını ve hayata geçirildiğini
sizlere taşımak istedik.
Bu sayımızda İstanbul TRAC Şube Başkanı İlker
Gönültaş ile yaptığımız ropörtajı sizlere özellikle
tavsiye ediyorum.
Bunun yanı sıra Ekim Ayında gerçekleşen Türkiye
İzcilik Federasyonu`nun İl Temsilcileri ve Kulüp
Önderleri Toplantısı da başka bir gündemimizi
oluşturuyor...
Aralık ayında tekrar görüşmek ve
En iyi izcilik dileklerimle...
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Göreleli İzcilerden Pakistan`a Yardım

Bu Sayıda Neler Var?..

editörden

kamp

KARTEPE`DE
AKUT ile JOTA

Tüm Dünya`da aynı anda düzenlenen JOTA etkinliğine İ.E.L.
Sakarya İzci Grubu, AKUT Arama Kurtarma Derneği´nin
katkılarıyla Kocaeli Kartepe`de TC54JBR özel işaret koduyla
katıldı. AKUT Mobil İletişim Aracı ile Türkiye ve Dünya`dan
çeşitli istasyonlarla iletişime geçen ekip, yoğun yağmur ve dolu
yağışı altında da etkinliği devam ettirdi. Kapalı alanda
gerçekleştirilen JOTA etkinliğinden farklı olarak çadır kampında
bu etkinliği gerçekleştiren Sakarya İzcileri bu anlamda yeni bir
tecrübe yaşamış oldular. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sakarya
Şahin İzci Grubu`ndan da ziyaret edilen kamp kapsamında AKUT
eğitmenleri tarafından temel arama kurtarma konularında bilgiler
verildi.
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türkiyeden
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU
KULÜP ÖNDERLERİ VE İL TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Antalya’da Porto Bello Hotel’de yapılan TİF İl
Temsilcileri ve kulüp önderleri toplantısına
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan
Subaşı, TİF Yönetim kurulu üyeleri, il temsilcileri,
kulüp önderleri katıldı.,
Toplantıda, yeni göreve gelen Federasyon
Teknik Kurulunun çalışmaları anlatıldı. Türkiye
geneli düzenlenen ve düzenlenecek olan
kampların değerlendirilmesi yapıldı.
Federasyonun otomasyona geçiş süreci
konuşuldu. Kampçılık, izcilerin etkinliklere
katılım göstermeleri, izciliğin geniş kitlelere

tanıtımı ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar
ilgili uzmanlar tarafından anlatıldı. İl
temsilcilerinin yetki – görev ve sorumluluklarının
da tartışıldığı toplantıda, il temsilcileri ve kulüp
önderleri düşüncelerini, sorunlarını, istek ve
beklentilerini, yaptıkları çalışmaları katılımcılara
anlattılar
TİF Yönetim Kurulu üyeleri, il temsilcileri ve
kulüp önderleri 4 gün süren bu toplantıda ayrıca
sohbet etme kaynaşma ve bilgi alış verişinde
bulunma imkanına sahip oldular.
Fotoğraflar: www.izciyiz.net

YENİ KURULLAR AÇIKLANDI
Bir süredir bazı eski üyelerinin istifa ettiği bilinen
ancak Türkiye İzcilik Federasyonu`nun resmi
internet sitesinden konuya dair bir açıklama
yapılmayan disiplin kurulu ve alt kurullar İl
Temsilcileri ve Kulüp Önderleri Toplantısı`nda ilk
kez izci liderlerinin karşısına çıktılar.
Yeni kurullar Türkiye İzcilik Federasyonu`nun
ana sayfasından duyurulmadan, alt sayfalarda
yapılan sessiz bir değişiklik ile izcilik kamuoyu
ile paylaşılmıştı.
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manşet

JAMBOREE

16-17 EKİM

Her yıl Ekim ayının üçüncü haftasonu tüm
Dünya`da aynı anda 48 saat boyunca kısa dalga
telsiz istasyonları ve internet üzerinden 16-17 Ekim
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Dünya İzcilik Teşkilatı (WOSM) tarafından tek
etkinlik çatısı altında en çok izciyi bir araya getiren
faaliyet olduğu belirtilen JOTA-JOTI`ye bu sene
yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
Bu yıl UNICEF`in de temasına katkıda bulunarak
desteklediği faaliyetin teması ´Gençlerin Sesini
Duyurma Hakkı` olarak belirlendi. Bu çerçevede
izcilerin farklı ülkelerden izcilerle fikir alışverişinde

ON THE AIR
ON THE INTERNET

bulunmaları amacıyla belirlenen konu başlıkları ile
ilgili bir rapor hazırlamaları istendi. En ilgi çekici
raporlar WOSM`un internet sitesinde yayınlandı.
İzciler haftasonu boyunca iletişime geçtikleri
istasyonlara bu etkinliğin anısına QSL-Kartlar
göndererek arkadaşlıklarını kalıcı hale
getirecekler.
JOTA-JOTI kapsamında kısa dalga telsiz veya
internet üzerinden farklı izci gruplarıyla iletişime
geçmenin yanı sıra çeşitli faaliyetler de
düzenleniyor. Ulusal JOTA-JOTI Koordinatörü Ü.
Savaş Baran tarafından grup liderlerine gönderilen
SAKARYA EKİM 2010
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manşet
SAKARYA JOTA-JOTI`YE NASIL KATILDI?

bilgilendirme
postaları
aracılığıyla kaynak desteğinde
bulundu. Mors ve Semafor
bilgilendirme istasyonları,
elektronik devre ve bilgisayar
atölyeleri ile etkinliğe katılan
izcilerin farklı alanlarda da bilgi
sahibi olmaları hedefleniyor.
İzciler yaptıkları etkinlikleri
JOTA-JOTI resmi internet sitesi
( www.jotajoti.org ) üzerinden
raporlayarak tüm Dünya İzcileri
ile paylaşıyorlar. Her yıl bu
raporlardan
bir
DVD
oluşturularak raporlarını
gönderen gruplara ücretsiz
olarak gönderiliyor.
WOSM, JOTA-JOTI etkinliğini
yerel ve ulusal medyada yer
almak için çok önemli bir fırsat
olarak tanımladığı gibi, internet
sitesinden
yayımladığı
dökümanlarda,
yayın
organlarıyla nasıl iletişime
geçileceği ve daha çok insana
ulaşmak için ne gibi çalışmaların
yapılabileceği açıklanıyor.
Dünya`nın en büyük gençlik
hareketi olan izciliğe gönül
vermiş tüm Dünya genelindeki
28 milyon izci bu etkinlikle
birbirleriyle fiziksel olarak
olmasa da teknoloji vasıtasıyla
birbirleriyle buluşmuş oldular.
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HİLAL GAMLI Cumartesi sabahı
erken saatlerde
kalkıp okula Jota Joti
için gittik. Telsizle
diğer
izcilerle
konuşmak, internet
ü z e r i n d e n
yazışmaktan daha
zevkli geldiği için
b a n a J O TA ` d a k i
düzenden sorumlu olmak istedim, izcilik hayatım boyunca
hem okulumuzun çatısını çok sevdiğim için hem de yılda bir
kez bu imkana sahip olduğum için.
İzciler tanışma oyunu ve hajktayken TRAC (Türkiye Radyo
Amatörleri Cemiyeti) okulumuzun çatısında JOTA için hazırlık
yapıyordu. Senelerdir bize bu organizasyonda yardım ettikleri
için artık çatıyı benimsemişler, boğaza karşı derin
muhabbetlere dalmışlardı yukarı çıktığımda. Geçen
senelerden, memleket meselelerinden konuşup fotoğraf
çektirdik İstanbula karşı.
Hajktan sonra obalar yarım saat arayla Jotaya gelmeye
başladılar. “(TC1JAM) Tango Charlie One Juliet Alfa Mike”
deyip istasyon aramak biraz çaba gerektirse de karşımıza
Alman`ından İtalyan`ına çeşitli istasyonların çıkması telsize
daha sıkı sarılmalarına neden oluyordu. İlk başta çekinip
konuşmak istemeyen yeni izcilerimizin sonra telsizi bırakmak
istememelerini görmek ayrı bir keyifliydi…
Güzel şeylerin de sonu var tabi ki ama bu sefer JOTA süreleri
dolunca karşılarına bambaşka bir güzellik çıktı. Gece İstanbul
öyle güzel gözüküyordu ki! Fotoğraf makinelerine sarıldı
herkes, bu güzellik çekilmeliydi hemen. Ben de yorgunluğu
atabilmek için bu kısa arada oturduğumda TRAC`tan
ağabeylerimizin bana çay getirdiğini görünce yorgunluğumu
unuttum. Tıpkı JOTA`dan mutlu yüzlerle ayrılan izcileri
gördüğüm zamanki gibi, tıpkı ilk defa okulumuzun çatısına
çıktığı için İstanbul'un gece görünüşünü çekerken
heyecanlanan yeni izcilerimizi gördüğüm zamanki gibi.
Yorgunluk da neymiş ki...

manşet

Hakan POLAT

Soru 1. Çocuk haklarını biliyor musunuz? Bu
haklardan 5 tane sayabilir misiniz?
Bazı haklarımızı biliyoruz ama çok
iyi değil. Bildiğimiz 5 hak şunlar;
yaşama hakkı, kişilik hakkı (din ve
ırk), aile hakkı, serbest düşünce
hakkı, eğitim hakkı. (Rusya)
Soru 2. Size göre hangi hak daha önemli ve
neden?
Bizce en önemli hak serbest düşünce hakkı
çünkü zaman düşüncesini serbestçe
dile getirebilenlerin zamanı. Bu
nedenle bu günkü liderlerin
bizim düşüncelerimize
saygı duyması gerekir.
Kim bilebilir ki belki
düşüncelerimiz
faydalı olabilir.
Bugün olmasa
bile belki yarın.

geçirmelerindense Dünya'ya yararlı işler
yaptıklarını söylerdim. Ülkemizde bazı
organizasyonlarımız var ancak bunların sadece
ezikler için olduğu söyleniyor. (Güney Afrika)
Soru 5. Bu ay yapacağınız ve dünyayı daha
yaşanır bir yer kılacak bir aktiviteyi birkaç
satırda özetleyiniz.
Ağaçlandırma çalışmalarına
katılarak onlara ağacın önemini
anlatırdım. (Uganda)
Soru 6. Eğer şu anda dünyada bir
şeyi değiştirebilecek olsanız
bu ne olurdu?
Tüm insanlara bedava
sağlık desteği verirdim.
Bizce bu dünyayı
baştan başa
değiştirecek bir şey
olurdu. İnsanlar daha
uzun yaşardı ve
yaşam kalitesi
artardı. (Filipinler)

(Malezya)
Soru 3. Haklarınızın
ihlal edildiğini
düşündüğünüz bir olayı
yazın.
Brenda
adında bir arkadaşımız
vardı. Ailesi veya bir evi yoktu.
Sokaklarda yaşardı. Kendisi
açlıktan öldü. Aile hakkı elinden
alındığından dolayı yaşama hakkı da elinden
alındı. (Kosta Rika)
Soru 4. Eğer şu anda başbakanla bir görüşme
yapabiliyor olabilsen ona izcilik hakkında ne
söylerdiniz?
Ona izcilerin ve gençlerin
kapasitesini kullanamadığını
söylerdim. İzcilerin bilgisayar veya
playstation da zaman

Soru 7.
Yaşamınızı 5 yıl sonra
nasıl hayal ediyorsunuz?
Kendimi daha
kirli bir
dünyada yaşarken
görüyorum. (Meksika)
Soru 8. Sizi veya grubunuzun yetkilendirildiği
bir durumu yazınız.
Ulusal bir kampınızda kör izciler
vardı. Biz yaptıkları karşısında şok
olmuştuk. Onların ne kadar çok
olayların içince olduğunu gördükçe
daha da şok olduk. (Estonia)
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genç makale
TÜRKİYE`DE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
.
.
Idil CENGIZ

Sivil toplum kuruluş
bilincinin günden güne azaldığı
ülkemizde, bu alanda haksızlık
yapmamamız gereken kurumları
görmek sevindirici. Aslında
daha çok sivil toplum
örgütüne ihtiyacımız
olduğu
halde
u y g u l a n a n
politikayla var olan
ö n e m l i
kurumların
çürütülmeye
çalışılması son
derece üzücü.
Hala maddi
beklentisi
o l m a y a n ,
yardımlaşma ve
gönüllülük esasıyla
çalışan bu kuruluşları
takdir eder ve tekrar
teşekkürlerimi iletirim.
Tüm dünyada her sene
ekim ayında gerçekleştirilen ve bu
sene 16- 17 Ekim tarihlerinde
Sakarya İzci Grubu olarak
katıldığımız Jota-Joti aktivitesinin
gerçekleşmesinde
büyük emeği olan
TRAC ve AKUT'tan
bahsediyorum. Jota
– Joti aktivitesinin
Jota
kısmını
gerçekleştirebilmek
için ihtiyacımız olan
antenlerin kurulumu
ve
kullanımı
a ş a m a s ı n d a
TRAC'tan ( Türkiye
Radyo Amatörleri
Cemiyeti ) büyük
destek aldık. Aktivitenin
çok öncesinde 10 kişilik bir
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grupla gelip geceyi bizimle geçiren
TRAC ekibi birçok merkezle
sorunsuz iletişime geçmemizi
sağlayıp , aktivitemizin son
derece başarılı geçmesinde
büyük rol oynadılar.
Eş
zamanlı
K a r t e p e ' d e
gerçekleştirdiğimiz Jota
aktivitesinde de AKUT'un
yardımını aldık . Akut ve
Sakarya
İzci
Grubu'ndan toplam 20
k i ş i y l e
gerçekleştirilen bu
organizasyona
katılanlar da, kötü hava
koşullarına rağmen
yüksek bir performans
gösterdi. Radyo sinyal
cihazlarını Kartepe'ye kendi
imkanlarıyla getirip kuran
AKUT gönüllüleri, yurtiçi ve
yurtdışı birçok merkezle iletişim
kurmamızı sağlayıp başarılı bir
o r g a n i z a s y o n
gerçekleştirilmesinde büyük pay
sahibi oldu.
Sakarya'
da
yürütülen
izcilik mantığının
da sivil toplum
kuruluşlarından
çok
farksız
olmadığını
görmek mümkün.
Böyle karşılıksız
çalışan sivil
t o p l u m
örgütleriyle ortak
çalışmalar
yürüterek onların
tecrübesinden ve
bilgisinden yararlanarak

genç makale

.
.
Idil CENGIZ

çok daha faydalı ve değeri yüksek
çalışmalara imza atmak mutluluk
verici.
Ya r d ı m l a ş m a
ve
tecrübeleri paylaşmaya çok önem
veren, maddi beklentisi olmayan
ve karşılık beklemeden çalışan
Dünya İzcilik Teşkilatı ve
Türkiye'deki İzcilik Teşkilatlarını
bu yönden bir sivil toplum
kuruluşuna benzetmek hiç de
yanlış olmaz. İzcilik, kurulduğu
zamandan itibaren ilk amaç olarak
kişisel gelişimi ve yardımlaşmayı
esas almıştır. Bireyin kendini
geliştirmesini ve bu konuda
izcilikten maksimum seviyede
faydalanmasını amaçlayan izcilik
anlayışı, aslında bir ülkede ne
kadar yaygın olursa o kadar faydalı
olabileceğini gösteriyor.
Ya z ı m ı n b a ş ı n d a d a
bahsettiğim AKUT ve TRAC
Türkiye'nin birçok yerine
dağılmış, insanlara bir telefon
uzaklığında, yardım isteyen
vatandaşlara koşulsuz yardım
etmeyi görev edinmiş sivil toplum
örgütlerinden.
İnsanları sorgulamadan ve
ayırım yapmadan elinden geleni
yapmak hedefinde olan
kuruluşlarla
beraber ülkeler
yaşam kalitelerini yükseltip insan
mutluluğunu daha ön plana
çıkararak
vatandaşlarının
isteklerine daha iyi cevap
verebilme şansına sahip olur. Bir
ülkeyi yönetirken devlet kurumları
dışında, sivil toplum örgütlerinden
de olabildiğince yararlanıp
insanların isteklerini yüksek
derecede gerçekleştirmek asıl
amaç edinilmeli ve bu konuda
gerekli işbirliği sağlanmalı.

SAKARYA EKİM 2010
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dış ajans

Nur BULUT

21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
Dünya İzcileri barışı sağlamak için neler yapıyor?
“Daha iyi bir
dünya yaratmak”
sloganıyla
hareket eden
dünya çapındaki
10 milyon izci,
sadece 21 Eylül
Dünya Barış
Günü'nde değil
her zaman daha
barışçıl bir dünya
yaratmaya
çabalıyor.
S u u d i
Arabistan'da
izcilik ülkenin
kapılarını diğer
i n s a n l a r a
açmada ve Suudi Arabistan'ın imajını
değiştirmekte önemli bir rol oynuyor. İzciler bu
amaç doğrultusunda Kral Abdullah tarafından
kurulan Ulusal Diyalog
Merkezi ile ortak
ç a l ı ş m a l a r
yürütüyorlar.
Afrika'nın Great Lakes
bölgesinde binlerce
genç arabulucu olarak
yetiştiriliyor. Bu gençler
arkadaşlar, aileler ve
diğer sosyal topluluklar
arasındaki çatışmaları
fark edip çözüm yolları
bulmaya çalışıyorlar.
El Salvador'da izcilik
son 5-10 yılda birçok
gencin hayatını
değiştirdi. Çetelerde
bulunan gençler izcilik
sayesinde topluma
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karıştı ve şiddete sırtlarını döndüler. Seks işçisi
olarak çalıştırılan kızların yeni işlere
yerleştirilmesi ve kendine güvenlerini geri
kazanmaları sağlandı. Çocuk işçilerin
çocukluklarını geri kazanmaları sağlandı. Küçük
bir izci teşkilatı ülkeye çok büyük katkılar
sağladı.
Güney Afrika'da izcilik HIV/AIDS'le iki koldan
savaştı. Bir yandan izcilik sayesinde kendilerine
güvenleri geliştirilen gençlerin başta erken yaşta
cinsel birlikteliğe zorlanmak olmak üzere
istemedikleri şeylere hayır diyebilmeleri
sağlanırken, öte yandan AIDS kurbanlarına
yardım için çalışan izciler bu insanların
hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı oldu.
Amerika'da her yıl 52.000 sosyal sorumluluk
projesi gerçekleşiyor. İzciler bu projelerde
çalışarak toplumlarına katkı sağlıyor. Öte
yandan Amerikalı izciler aldıkları eğitimle her
hangi bir doğal afet sonrasında ailelerine ve
topluma hizmet edebilecek hazırlığa sahip oluyor.

dış ajans

Nur BULUT

DÜNYADAN KISA KISA
18 Eylül - Hollandalı İzciler Küresel Isınmaya
direnişi
1500 Hollandalı İzci Hollanda izciliğinin 100.
Yıldönümünü kutlamak için bir araya geldi. Etkinliğin
en çarpıcı karesi küresel bir hareket olan 10:10 iklim
kampanyasına verdikleri destek sırasında çekildi.
Yıllık karbon salınımlarında 10% azalmayı taahhüt
eden okulların, işyerlerinin, çeşitli organizasyonların
ve izcilerin bir araya geldiği küresel bir hareket olan
10:10 çerçevesinde izciler bugüne kadarki en büyük
kuşbakışı “10:10” şeklini oluşturarak küresel
ısınmaya dikkat çekmeye çalıştı.
10:10 iklim kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
www.1010global.org adresinden edinebilirsiniz.

13 Eylül- Bill Gates Amerikan izcileri
tarafından en yüksek hizmet nişanıyla
ödüllendirildi.

13 Eylül- Japon İzciler Astronotlarla buluştu.
118 Japon izci Uluslar arası Uzay İstasyonu'ndan
gelen 5 astronot tarafından uzay istasyonundaki
hayat ve aktivitelerle ilgili bilgilendirildi. Astronotların
arasında halen daha aktif olarak izci liderliği yapan
Soichi Noguchi de bulunuyordu.

19 -24 Eylül- Dünya Genç Kadınlar Forumu
2010 gerçekleşti.
Dünya Kız İzcilik Teşkilatı WAGGGS tarafından
İngiltere'de düzenlenen Dünya Genç Kadınlar
Forumu 2010'a 90 ülkeden 170 katılımcı katıldı.
WAGGGS tarafından açıklanan “Milenyum
Gelişim Hedefleri”nin hayata geçirilmesi ve
dünyanın değiştirilmesi üzerine tartışmaların
gerçekleştiği forumda özellikle 3 hedef üzerinde
duruldu. Bunlar:
Hedef 1: “Aşırı yoksulluk ve Açlığı Sona Erdir”
Hedef 3: “Kadınları güçlendir ve Cinsiyet
Eşitliğini Sağla”
Hedef 7: “Çevresel Sürdürülebilirliği Sağla”
23 Eylül-Suudi Arabistanlı İzciler Ulusal
Günlerini kutladı.
4000 Suudi izci Ulusal Günü çeşitli etkinliklerin
yer aldığı bir kampla kutladı. Nejranda yerel
stadyumda yapılan kutlamada izcilerin yaptığı
gösteriler ulusal kanalda canlı yayınlandı.

Amerikan İzcileri tarafından gençlere ayrıcalıklı
hizmet sunanlara verilen Gümüş Bufalo Ödülü bu yıl
dünyadaki yoksul insanların hayatlarını iyileştirme
yönündeki çabaları için Microsoft'un kurucusu Bill
Gates'e verildi.

29 Eylül 2010- Bölgesel İletişim Forumu'nun
6.sı Bhutan'da açıldı.
Asya-Pasifik Bölgesi'nden 13 Ulusal İzci Örgütü
temsilcisinin ve 17 yerel katılımcının bir araya
gelmesiyle Bhutan'da gerçekleşti.
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2008 in bir yaz günü elektronik devre
yaparken kısa dalga HF telsizden bir
çağrı geldiğini duydum.Karşı istasyon
öyle net geliyordu ki zannedersiniz İstanbul
içinden çağrı yapıyor. Kendisine cevap
verdim.Bir müddet konuştuk ve
ayrıldık.Çağrı işaretini kontrol ettim acaba
nereden çıkış yapıyor diye.Önce
inanamadım, sonra tekrar kontrol ettim .Hata
yapmamıştım, karşı İstasyon
Afrika’nın güneyinden Mairutus
adalarından seslenmişti...

Tango Alpha One India Golf

İSTANBUL`DA BİR AMATÖR TELSİZCİ

İLKER GÖNÜLTAŞ

12
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Öncelikle kendinizden, eğitim ve meslek
hayatınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Adım İlker Gönültaş. 1967 Almanya
doğumluyum. İlköğretimi Atikali İlkokulu,
ortaokulu Tarhan Koleji, liseyi Alibeyköy
Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde
bitirdim. Daha sonra İTÜ Meslek Yüksek
Okulu Elektrik Bölümü'nden mezun
oldum. Babamızdan devir aldığımız diş
malzemeleri ithalat işini hala devam
ettirmekteyim.
TRAC'la tanışmanız nasıl
gerçekleşmişti? Sizi amatör
radyoculuğa çeken ne olmuştu?
TRAC'la

tanışmam aslında tamamen
bir tesadüf oldu. Afet
anında haberleşebilmek
için aldığım bir telsizin
üzerinde amatör bir frekans
vardı ve dinlerken Amatör
Telsizci kavramını duydum.
İnternetten araştırdım ve
sınavla belge sahibi
olunduğunu öğrendim.
2006 yılında
sınavlara katıldım B
sınıfı Amatör
Te l s i z b e l g e s i
aldım. 2006
sonbaharındaki
sınavla A mors
ikmal ve 2007
başında A sınıfı
amatör oldum.
Bu arada TRAC
İ s t a n b u l
B a ş k a n
Ya r d ı m c ı s ı
g ö r e v i n e
seçildim. 2008'de
TRAC İstanbul
Şube Başkanı,
2009'd a T R A C G e n e l
Merkez Genel Saymanlığına
seçildim. Halen de iki

görevimi birden devam ettirmekteyim.
Beni TRAC'a çeken eskilere dayanan telsiz ve
haberleşme merakıdır. Küçük yaşlarda, evde
bozmadığım
radyo veya elektrikli alet
kalmamıştır.
Herkes amatör telsizci olabilir mi? Nasıl
amatör telsizci olunur? Bize biraz
süreçten bahsedebilir misiniz?
Bu sorunun cevabı biraz göreceli,
insanın içindeki elektronik ve telsiz
sevgisi ile doğru orantılıdır. Herkes
çalışarak sınavı geçebilir ama amatör
telsizci olmak çok başka bir şey.
Kısaca amatör telsizciliği tarif edersek
"Hiç bir maddi ve siyasi çıkar
gözetmeksizin, milli güvenlik gereklerine
mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece
kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği
alanında kendisini yetiştirmek amacıyla
çalışan gerçek kişilerdir.»
Amatör Telsizci olmak için Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğüne müracaat edilip senede iki kere
yapılan sınavlara katılmak gereklidir. Sınav
sonucunda geçer puanı alırsanız, puanınıza göre
A, B veya C sınıfı ile belgelendirilirsiniz.
Bize TRAC'tan ve amatör telsizcilikten biraz
bahsedebilir misiniz? TRAC'ın aktif üye sayısı
kaçtır?
TRAC, bir arada yaşadığımız büyük bir aile gibi. 53
ilde şubesi, 3500 civarında üyesi var.
Devletin afet kurumlarından çoğu ile işbirliği
protokolü olup, Sağlık Bakanlığı haberleşme
danışmanıdır.
17 Ağustos depreminden sonra iletişimin
sağlanabildiği tek yöntem, kısa dalga ile radyo
haberleşmesiydi. Bu ve bunun gibi hayati
konular için belli bir acil durum planınız var
mı? Bize o acı günlerden biraz bahsedebilir
misiniz?
Afete karşı sürekli kendimizi yenilemekteyiz.
Değişen koşullara göre yeni planlar üretmekteyiz.
Üretilen planlar doğrultusunda gelişen teknolojiye
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paralel hareket etme mecburiyetindeyiz. Kısacası
her türlü afet şartına göre kendimizi hazırlamak ve
en zor şartlarda bile kesintisiz haberleşme
sağlamak durumundayız. 17 Ağustos depreminde
ilk haberleşmeler amatör telsizciler tarafından
sağlanmıştır.
17 Ağustos 1999 sabaha karşı
3:00, 45 saniye süren bir
deprem ve Türkiye'nin
yarasını çok uzun
zamanda saracağı
bir yıkım. Aslına
bakarsanız geliş
sinyallerini
aldığımız ve
beklediğimiz
depremin bu
kadar yıkıcı ve
üzücü olacağını
kimse tahmin
etmiyordu. Deprem o
kadar yıkıcı oldu ki bu
olaydan etkilenmeyen hiçbir Türk
vatandaşı ve hatta yabancı ülke vatandaşı
kalmadı. Deprem Türkiye'de oldu ama etkisi tüm
dünyayı sardı, dört bir taraftan yardım yağdı ve
yağmaya devam ediyor. Ulusumuz ise büyük bir
özveri ve gönül birliği içinde açılan yaraları
onarmaya çalışıyor. Bu deprem ekonomik açıdan
ve insan kaynaklarımız açısından büyük bir kayıp;
psikolojik travmaları ise uzun yıllar devam edecek.
Fakat bu felaketin bize öğrettiği çok acı dersler ile
karşılaştık. Başımıza gelen bu felaketi eğer önemli
bir ders olarak algılar ve buna karşı önlemler alırsak
çok önemli bir adım atmış olacağımıza inanıyorum.
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Sık sık yurtdışı görüşmesi yapma imkanı
buluyor musunuz? Amatör telsizcilikte
yaptığınız en ilginç görüşme nedir,bize anlatır
mısınız?
Sürekli yurt dışı görüşmeleri yapmaktayız. Bizim
gibi amatör olan kişiler dünyanın her
tarafında var. Bu yüzden
haberleşme yapacak amatör
sıkıntısı çekilmemekte.
Bu konuşmalar
sırasında uluslar
arası bir dil olarak
İ n g i l i z c e
kullanılmakta.
2008'in bir yaz
günü elektronik
devre yaparken
kısa dalga HF
telsizden bir çağrı
geldiğini duydum. Karşı
istasyon öyle net geliyordu ki
zannedersiniz İstanbul içinden
çağrı yapıyor.
Kendisine cevap verdim. Bir müddet konuştuk ve
ayrıldık. Çağrı işaretini kontrol ettim acaba nereden
çıkış yapıyor diye. Önce inanamadım, sonra tekrar
kontrol ettim. Hata yapmamıştım, karşı istasyon,
Afrika'nın güneyinden Mauritius adalarından
seslenmişti. O ilginç anı asla unutamıyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Aslında şu ana kadar bahsettiğimiz şeyler genel
konuların belki elli de biri değildir. Amatörlük uçsuz
b u c a k s ı z b i r d e n i z g i b i d i r. D a h a u y d u
haberleşmesine değinemedik bile.
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SAKARYA ŞAHİN İZCİLERİ HAVADAYDI
53. JOTA-14. JOTI etkinliğinin bu yılki ayağına
Sakarya Şahin İzci Grubu da katıldı. WOSM'a
yaptıkları başvuru neticesinde gruba verilen
uluslararası kod ile katıldıkları etkinlikte
Atatürk'ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”
özdeyişinden yola çıkarak izciler “Dünya Barışı”
hakkındaki iyi dileklerini tüm dünyaya duyurdu.
Ayrıca Hendek Arama Kurtarma Timi (HAKUT)
ve Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC)
Hendek Şubesi'nin katılımıyla gerçekleştirilen
tatbikatta, öğrencilere arama kurtarma faaliyetleri
ve telsiz kullanımı konusunda çeşitli bilgiler
v
e
r
i
l
d
i
.
Tatbikat kapsamında TRAC ekibi okul bahçesine
sahra antenlerini kurdu. Öğrenciler UHF ve VHF
bandından İzmit bölgesindeki öğrencilerle ve
Düzce bölgesindeki amatör telsizcilerle telsiz
muhaberesi gerçekleştirdi.

PAKİSTAN`A BİR DESTEK DE GÖRELE İZCİLERİNDEN
Görele'de İzciler örnek bir davranış sergileyerek okulları
gezip öğrenci arkadaşlarından Pakistan'a yardım topladıla
.Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle tüm ülkede
yardım seferberliği yaşanırken, Görele'li öğrenciler'de
harçlıklarıyla bu yardıma destek verdi. Görele Hasan Ali
Yücel İlk öğretim Okulu'nda başlayan kampanya büyük
ilgi gördü. Kurtuluş Savaşı yıllarında Pakistanlı kadınların
altın ve bilezikleriyle ülkemize destek verdiğini unutmayan
Görele'li öğrenciler yardım kampanyası başlattı.
Kampanya başlatan öğrenciler, Pakistan'da bir insanlık
dramı yaşandığını belirterek, "Biz az da olsa oralardaki
yardıma muhtaç insanlara elimizi uzatmak
istedik.kulumuzdaki bütün öğrenci arkadaşlarımız
harçlıklarından bir kısmını Pakistan için bağışladı." dedi.
Okulda herkes kampanyaya destek verdi.
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Utku EVCI

KAMP ÇANTASI
NASIL KULLANILIR?
Kamp çantasına eşyalar
n
a
s
ı
l
yerleştirilmelidir?
1) Ulaşılma gerekliliği
seviyesine göre
yerleştirmelidir. İzci
gömleği, fener gibi
her an ulaşılması
gereken eşyalar
üstte, yedek
kıyafetler gibi daha
ender ulaşılması
gereken eşyalar altta
olmalıdır.
2) Ağır eşyalar hafif
eşyalardan daha
aşağıda olması
gerekmektedir. Çünkü
kamp çantasının ağırlık
merkezi vücudun ağırlık
merkezinin hizasında
olmalıdır.
3) Kamp çantası, takılınca
havanın geçebileceği kadar
bir boşluk olmalı ve kamp
çantasının vücuda temas ettiği
yerler insanın anatomisine ters
düşmeyen yerler olmalıdır.
4) Birbirleriyle ilgili malzemeler (örneğin
çoraplar) bir poşete konmalı ve poşet
bağlanmalıdır. Bu eşyaları daha kolay
bulmamıza yardım ettiği gibi yağmurlu
havalarda eşyalarımızın harap olmasını
engeller.
Her kampa getirilmesi gereken eşyalar ve
bunların kamp çantasına yerleştirilme
biçimleri şunlardır:
Mat: Çantaya paralel olarak çantanın yanına
veya dik olarak en alt kısmına yerleştirilmelidir.
Uyku Tulumu: Çantanın içerisinde en alt
kısma yerleştirilmelidir. Bazı çantalarda uyku
tulumunun koyulması için alt kısımda özel bir
bölüm vardır.
Yedek ayakkabılar: Uyku tulumundan sonra
ve kesinlikle bir poşetin içinde
yerleştirilmelidir.
Giysiler: Yedek ayakkabılardan sonra çantaya
kampta gerekecek olan giysiler konulmalıdır.

Giysiler her gün bir tane giyebilecek sayıda
olmalı, kış kamplarında yün çorap, içlik, polar,
eldiven, atkı ve şapka getirilmelidir. (Eldiven,
atkı ve bere çoğu kampa getirilmelidir ve kolay
bulunabilecek yerde olmalıdır.) Ayrıca
kıyafetler kamplarda oluşabilecek ani hava
değişikliklerine uygun olmalıdır. (mesela dört
günlük bir yaz kampında kesinlikle en az bir
kalın kıyafet, dört yazlık kıyafet (t-shirt vb.)
çantada bulunmalıdır.)
Yemek araç gereçleri: Çantanın üst
bölmesinde veya çantanın içindeki en üst
kısımda bulunmalıdır.
Yan cepte bulunması gereken eşyalar: Çakı,
el feneri, yedek pil, diş fırçası & macunu,
kalem & kağıt.
Çantanın yağmurlu havalarda kuru
tutulması için neler yapılmalıdır?
Günümüzde sırt çantalarının çoğu satılırken
yağmurdan korunmak için yapılmış kılıflarla
satılıyor. Eğer çantanın böyle bir kılıfı yoksa
yağmurluk kullanılabilir. Eğer böyle bir olanak
yoksa büyük boy çöp poşetleri kullanılabilir.

