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Keşif Organizasyonu "Sandzak", keşif hareketinin başladığı 90lı 
yıllarıda savaşın patlak vermesine yol açan eski Yugoslavya'daki uzun 
bir krizden sonra 20 Ekim 2012'de kurulan bir sendikadır. 20 yıl sonra, 
bir grup meraklının, uyuşturucu bağımlılığı, fuhuş, ve modern çağın 
diğer birçok kötülüğü gibi tüm negatif etmenleri akıllarında 
bulundurarak bu örgütü tekrar kurmaya karar verdi ve Sandzaki Novi 
Pazar gençliğine yeni ve daha iyi bir şey sunmaya karar verdiler. 
 
Keşif Örgütünün Misyonu, Keşif Hareketine dayalı değer sistemi 
üzerinden gençlerin eğitimine katkı sağlamak ve onlara, bireylerin 
toplumda yapıcı bir rol oynayabilecekleri daha iyi bir dünya yaratmaları 
için yardımcı olmaktır. 
 
Örgütün amaçları, eğitim vasıtasıyla gençleri sağlık hakkında eğitmek, 
doğada bulunarak deneyimlerin değişimi, farklı milletler ve kültürler ve 
gelenekler hakkında bilgi sahibi olarak yeni beceriler geliştirmelerini 
sağlamak ve onları büyüdüklerinde karşılaşacakları zorluklar ile 
bağımsız biçimde uğraşabilecek bireyler olarak yetiştirmelerini 
sağlamaktır. 
          
Örgütün kaydından sonraki ilk faaliyetimizi, Türkiye İzcilik 
Federasyonu'nu ve başkanı Sayın Hassan D. Subaşı'nı ziyaret etmekti. 
Sıcak bir karşılama ve ortak aktiviteler için kapılar sonuna kadar açık 
                                                            
1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum 
Zirvesi’ nde bildiri olarak sunulmuştur. 



olduğundan dolayı şanslıydık, bu karşılama bizim için açık denizdeki bir 
rüzgar gibiydi ve böylece Novi Pazar ve Sandzak'taki daha fazla aktivite 
ve artan üyeliklerle daha da güçlendi. 
         
İzci Örgütümüz "Sandzak"ı, Sendikalar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
yasası uyarınca Sırbistan Cumhuriyeti'nin ilgili merciilerine kaydettirdik. 
Ciddi bir örgüt olarak, Sırbistan'daki izci örgütlerinin bir şemsiyesi olan 
Sırbistan İzci Örgütünün bir üyesi olduk. Bu Örgüt, toplantılarda ve 
çocukların, gençlerin yetişkinlerin gayri-resmi eğitimlerinde İzci 
Hareketinin amaçlarını gerçekleştirmek için kurulmuştur. Önceki 
dönemde Sırbistan İzci Örgütü ile olan işbirliğimiz üst düzeydeydi. Bu 
işbirliği, Sırbistan İzcilik Örgütü tarafından Türkiye İzcilik 
Federasyonuna gönderilen ve Örgütümüzün başkanı Nedzad Eminoviç 
tarafından 25 Şubat 2014'te Antalya'da yapılan seminer sırasında 
Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan D. Subaşı'na verilen 
bir niyet mektubunun sonucudur. Bu mektup, ortak projeler ve Avrupa 
fonlarına başvurunun yanı sıra, iki kurum arasında daha yakın bir 
işbirliğini ifade etmektedir. 
         
İzcilik Örgütümüz "Sandzak", kısıtlı finansal kaynaklara rağmen, 
aşağıda sadece birkaçından bahsedeceğim geçtiğimiz yıl bir dizi faaliyet 
gerçekleştirmeyi başarmıştır: 
 

- Çanakkale Kampı 2013, 
- Ümraniye kampı 2013, 
- Bosna Hersek İzcilik Grubu Tesanj Crni Vrh ile eşleşme, 2013, 
- Kış Okulu, Wet Dağı, Novi Pazar, Sandzak, Sırbistan, 
- Çanakkale Kampı 2014, 

       
Yukarıda belirtilen eylemlere ek olarak, birçok kurumun ziyareti ve aynı 
zamanda teşviki, eğitimsel ve insani değişik faaliyetler de yapılmıştır. 
        
Türkiye ile işbirliği bizler için çok önemlidir; bunlardan birkaçını 
söylemek istiyorum. Öncelikle, Türkiye kökenleri Sandzak ve Bosna 
Hersek olan yaklaşık 3.5 milyon yerli Boşnağa sahiptir. 
 

Dileğimiz, çocuklarımızın Türkiye'deki akranları ile daha yakın 
ilişkiler ve dostluklar kurmalarını sağlamaktır. 



Umudumuz, çocuklarımızın Türkiye Devleti, Türk ekonomisi ve 
kültürü hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır, çünkü ortak 
geçmişim ve AB'deki muhtemel ortak geleceğimiz bunu yapmamıza 
bizi zorlamaktadır, 
Aynı adetlere sahibiz,  
Ortak bir dine sahibiz, 

 
Türkiye dünyadaki en güçlü ekonomilerden biridir ve çocuklarımızın 
bilgi edinmelerini ve ileride bunları uygulayarak Sandzak'ın 
kalkınmasına yardımcı olmalarını istiyoruz. 
      Türkiye'ye yapılan ziyaretler Türkiye'de emsaller ile görüşme 
anlamına gelmekte ve çocuklar için de Türk dili ve kültürüne karşı 
ilgilerini artırma ve Türkiye'de eğitimlerine devam etme fırsatı anlamına 
gelmektedir. 
 
Örgütüm çok kısa bir sürede Novi Pazar ve Sandyak'ta çok başarılı bir 
izcilik örgütü oldu ve şu anda sürekli gelişen 120 aktif üye sayısına 
sahiptir. Ve finansal kaynak sorunlarından dolayı da yeni üye sayısını 
sınırlandırmak durumunda kaldık. Bir aktiviteden diğerine sponsorlardan 
fon alıyoruz ve ayrıca çocukları aktivitelere katılan aileler de bir miktar 
ödeme yapıyorlar. Ailelerin de bu izcilik örgütünün değerlerini anlaması 
bizim için ayrıca memnun edici bir durum. İşimizi etkileyen sorunlar 
elbette örgütümüzü kapatmamız için bir sebep teşkil edemez. Sorunlara 
çözüm olarak gelecekte işbirliği, sponsorluklar ve yeni projelerin 
uygulanmasını görüyoruz.  
 
Tanrının yardımı ile, İzcilik Örgütümüz 'Sandjak" bu imkanları 
kullanacak ve Türkiye ve Sırbistan arasında bir dostluk ve işbirliği 
köprüsü kurma fırsatını sağlayacaktır. 
 
 
İlginiz için teşekkürler! 
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