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Bilişim İzcileri
Türkiye Bilişim Derneği bünyesinde çocuklara yönelik çalışmalarda bulunacak 
Çocuk Kulübü’nü yaşama geçirmek için çalışmalarımızı hızlandırdığımız bugünlerde 
“Çocuklarımızı nasıl bir gelecek bekliyor, onlara örnek olacak davranışlarımız neler 
olmalı?”, “Bu davranışları bilinçli olarak sergileyebiliyor muyuz?” sorularını da 
kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum.

Çocuk Kulübü çatısı altındaki ilk çalışmalarımızı, değerli meslektaşım Cem Baktıroğlu’nun 
önderliğinde, Bilişim İzcileri olarak da adlandırabileceğimiz “izcilik” konusunda başlatacağımız 
kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinlikleri ile sürdüreceğiz. 

İzcilik nedir?
İzcilik din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik 
olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketidir. 

İzcilik dünyada ilk defa 1907 yılında Britanya ordusundan emekli olan korgeneral Robert Baden-
Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel’in 1908 yılında yazdığı “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” 
kitabı izciliğin temelini oluşturmuştur. (http://tr.wikipedia.org/wiki/izcilik)

Neden İzcilik Çalışması?
•	 Problem	ve	işlerin	karmaşıklık	derecesinin	artması,	
•	 Hızla	değişen	sosyal,	teknolojik	ve	bilgi	alanlarının	baskısı,

•	İzcilik	yaratıcılığı	ile	sorunlara	daha	kolay	
çözüm bulunacağının kabul edilmesi,
•	Sonuç	ve	başarı	elde	etmek	için	gerekli	
performansın bireysel çabaların üstüne 
çıkması,
•	Sorumlulukların	çok	işlevlilik	ve	çoklu	
uzmanlık gerektirmesi,
•	İzcilikde	gelişen	bağlılığın,	izciliği	tek	tek	
bireylerden daha güçlü yapması,
•	İzcilik	çalışmasının,	her	düzeyindeki	
çalışanının kendini, yaratıcılığını ve 
potansiyelini, en iyi gösterebileceği ortam 
olması izcilik çalışmasını önemli kılmaktadır.

Anne ve babalar zaman zaman çocuklara 
öğütler verir. Bu öğütlerin çocuklar tarafından 
can kulağı ile dinlenmesi, duyulması ve 
uygulanması beklenir. 

•	Çocukların	adalet	sözcüğünü	duyduklarında	
seni hatırlasınlar; öyle yaşa;
•	İlkyardımı	öğren;
•	Biri	seni	kucakladığında	ilk	bırakan	sen	
olma;
•	Ebeveynlerini,	eşini	ve	çocuklarını	
eleştirmek istediğin zaman dilini ısır;
•	Sevimsiz	olmayacak	şekilde,	aynı	fikirde	
olmayı öğren;
•	Cesaretli	ol,	hayatına	geri	baktığın	zaman	
yaptıkların için değil yapmadıkların için 
üzüleceksin;
•	Nasıl	bir	duygu	olduğunu	öğrenmek	için	24	
saat kimseyi ve hiçbirşeyi eleştirme;
•	Biriyle	tanıştığın	zaman	elini	uzat	ve	adını	
söyle, ama bunu aklında tutmayacağını bil;
•	Bir	şeyi	elde	etmek	için	çok	zaman	
harcadıysan, tadını çıkarmak için de zaman 
ayır;
•	“Teşekkür	ederim”	ve	“Lütfen”’i	çok	kullan;
•	Otomobilin	ucuz	bir	model	olsa	da,	
alabileceğin en iyi evde otur;
•	Müstehcen	olmayan	3	tane	fıkra	öğren;

•	Ayakkabıların	boyalı,	dişlerin	hep	beyaz	
olsun;
•	Cesur	ol.	Öyle	olmasan	bile	öyle	davran;	
aradaki farkı kimse bilmez;
•	Önemli	ve	büyük	kitapları	okumasan	bile	
satın al;
•	Çocuklarla	oyun	oynarken	onların	
kazanmasına izin ver;
•	Çocuklarına	iyi	miras	bırakmak	için	cimrilik	
etme;
•	Çocuklarına	en	iyiyi	veremediğin	için	üzülme.	
Senin verebileceğin “En iyiyi” ver onlara;
•	Ödünç	aldığın	otomobili	deposu	dolu	geri	
ver;
•	Asansörde	ve	tuvalette	iş	konuşma,	seni	
kimin duyacağını bilemezsin;
•	Eğer	hayatında	hiç	başarısızlık	yoksa	hiç	risk	
almıyorsun demektir;
•	Sadece	gerçekleri	söylersen	belleğinin	
zayıflığından şikayet etmene gerek kalmaz

gibi	“Babalardan	Çocuklara	Öğütler”	zaman	
zaman karşımıza çıkıverir. İzcilik ile bu 
öğütlerin yalnızca sözde kalmamasının 
sağlanması da amaçlanmaktadır.

Çocukların iyi, doğru ve güzel olan şeyleri 
duyması ve uygulaması ile, kavgalardan, 
savaşlardan, açlıktan, felaketlerden uzak 
sağlıklı bir dünya düzeninin de temelleri 
atılmış olacaktır. 

Bırakalım çocuklar iyi, doğru ve güzel şeyleri 
duysunlar, öğrensinler, uygulasınlar… 

“İzci Selamı” da yarının dünyasının simgesi 
olsun.
 
Ankara,	01.07.2011	
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