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 GECE TATBİKATI TÜRLERİ 

Yapılacak olan gece tatbikatı izcilerin aşamalarına, bilgilerine uygun olarak yapılır. 

 Her izcinin seviyesi farklı olduğundan, tatbikatın niteliği de iyi belirlenmelidir. 

 Bir tatbikat içinde farklı seviyelerdeki izcilere uygulanabilecek eğitim olabileceği gibi, yalnızca aynı 

seviyedeki izciler ile yapılması gereken tatbikatlar da mevcuttur. 

 Ünite Halinde  

 Canım Obam 

 Kader Arkadaşım 

 Tek Adam 

 Sızma 

 Gözetleme gibi çeşitli gece tatbikatları vardır. 
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 Gece Tatbikatlarının  

 Öncesi 

 Sırası 

 Sonrası  

 Olmak üzere plânlama yapılır 

 Öncesinde: 
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 Öncesi 

 Hazırlık ve Arazinin tanınması, Tanınmayan, bilinmeyen, daha önce gece 
tatbikatı niyetiyle incelenmemiş bir arazide gece tatbikatı yapılmaz. 

 Arazi çok iyi dolaşılmalı, tehlikeli yerler tespit edilmeli, süre 
hesaplanmalıdır. 

 Tatbikat Zamanı, Düzenlenecek tatbikat çeşidine, katılacak izcilerin 
seviyesine göre bir ışık dilimi seçilmelidir. Bunun için de ayın şeklini, ne 
zaman doğum ne zaman batacağını, hangi istikametten doğup batacağını 
önceden bilmek gerekir. Ayın doğup batacağı istikamet ile yürüyüş 
istikametinin çakışmaması önemlidir. Yoksa ay, direkt yürüyenlerin gözüne 
girip görüşlerine mani olabilir. 
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 Güvenlik, Yürüyüş esnasında kimlerin hangi noktalarda güvenlik önlemi olarak kalacakları ve ne 
yapacakları belirlenmeli ve kişilere bildirilmelidir. 

 Ekipmanlar, Güvenlik için gerekebilecek, telsizler, bataryalar, kulaklıklar, güçlü bir fener, düdük, 
acil durumda alana ulaşabilecek araç, şoförü, gibi unsurlar tespit edilmeli, sorumluları 
belirlenmelidir. 

 Alarm Hazırlığı, Hangi toplanma mahallinde, saat kaçta hazır olunacağı bilgisini vererek, kim saat 
kaçta alarm verecek tespiti. 

 Toplanma yerleri, Her kampta iki veya üç toplanma yeri olur. Açık toplanma alanlarından ilki 
Bayrak Töreni alanıdır ki, herkes eğer yer belirtilmeyen bir toplanma duyurusu yapılırsa orada 
toplanır. 

 Diğer açık toplanma alanı kampta yanan ateş, ışık, merkez olan yeridir. 

 Özellikle gece tatbikatları ve alarm durumları için kampın mutlaka bir gizli toplanma alanı bulunur. 
Bu toplanma alanı genellikle ağaç altında ve yeri izcilere daha önce gezdirilmiş gösterilmiştir. 
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 Sırası  

 Alarm verilmesi, 

 Tekmil, 

 Duyurular, uyarılar, (Ses, ışık, dikkat, tehlikeler) 

 Öncüler, artçılar, güvenlikçiler ile yürüyüşe başlama, 

 Yeri gelen güvenlikçilerin, yürüyüş kolundan çıkıp yerini alması, 

 Hedefe varış,  

 Tefekkür Çalışması, 

 Yıldızlarla yön bulma 

 Planlandığı şekilde dönüşe başlama 
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 Sırası  

 Kişilerin kampa ulaştıklarında tekmilinin alınması, 

 İsim listelerinin kayıt edilmesi, 

 Toplu olarak veya gelenlerin obaları tamam olduğunda yatmaya yollanması, 

 Sonrası 

 Yola çıkanlar ile dönenlerin isim listelerinin karşılaştırılması, 

 Problem yoksa herkesin yatması, 

 Ertesi sabah Gece tatbikatının raporunun hazırlanması. 
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 Gece Tatbikatı çeşitleri, 

 Ünite Halinde, Ünite olarak gece yürüyüşüne çıkılır ve toplu olarak dönülür. Tefekkür, 
Yıldızları tanıma gibi eğitimler yapılabilir.  

 Canım Obam, Belli bir mesafeye kadar gidildikten sonra oba ile beraber kamp alanına 
dönme eğitimidir. 

 Kader Arkadaşım, Tecrübeli izciler varış noktasından dönüş yerine kadar eşleştirilerek ikişer 
ikişer öndeki kişilerle arasında oldukça fazla mesafe bırakılarak kampa geri yollanır. 

 Tek Adam, Çok tecrübeli izciler varış noktasından dönüş yerine kadar birer birer kampa geri 
yollanır. Önce çıkan izcilerle arasında fazlaca mesafe bırakılır. 

 Sızma, Çok önemli tatbikatlardandır. Bir alanı obaca kimseye görünmeden geçebilmeyi 
öğretmek içindir. Hareket yeri ve varış yeri arasında birkaç kişi bulunur ve bu kişiler eğer 
tatbikattaki obanın üyelerini görürlerse fularlarını alırlar. Kampa varıldığında kimin görülerek 
yakalandığı belli olduktan sonra herkes fularını geri alır. 
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 Gece Tatbikatı çeşitleri, 

 Gözetleme, Arazide bırakılacak bir yemi yemeye gelecek vahşi hayvanları gözlemlemek 
için çok tecrübeli izcilerle yapılan bir tatbikattır. 

 Yiyeceğin konulacağı yer, gözlem yapılacak yer çok iyi seçilmelidir. Yoksa yemeye 
gelecek hayvanlar sessizce bekleyen izciler için tehlike oluşturabilirler. 

 Bu gözlem alanı bazen ağaçların üstü, bazen hayvanların çıkamayacağı setler, kayalar 
vs olabilir.  

 Esas olan sessizlik ve hayvanların insan kokusunu almamalarıdır. 
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Arazide lidersiz geceleme, 

 Oba ve ekiplerin, çeşitli şifreleri çözerek, mesaja ulaşmaları,  

 Malzemelerini ve yönetim tarafından verilen malzemeleri almaları, 

 Mesajda belirtilen konuma ulaşmaları, 

 Kendilerine geceyi geçirmek için eğik damlı barınak hazırlamaları, 

 Gece boyunca yetecek odun toplamaları, 

 Güvenli bir ateş için ocak hazırlamaları, 

 Yemeklerini yapmaları, 

 Ateşlerini son derece güvenli bir biçimde yakmaları ve emniyetini almaları 
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Arazide lidersiz geceleme, 

 Gece nöbeti sistemini belirlemeleri ve nöbete başlamaları, 

 Eğik damlı barınağın içinde uyku tulumları ile gecelemeleri, 

 Sabah kalkıp kahvaltı etmeleri, 

 Ateşlerini güzelce ve kesinlikle söndürmeleri, 

 Faaliyet boyunca telsiz irtibatını kaybetmemeleri, 

 Barınaklarını bozarak, orada hiç kimse kalmamış gibi dönüşe başlamaları, 

 Mesajda belirtilen saatte kampa ulaşarak tekmil vermeleri, 

 Faaliyetin raporunu yazmaları gibi unsurları içeren bir eğitimdir. 
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Arazide lidersiz geceleme, 

 Bu eğitimin  

 Ağaçta geceleme, diye bir çeşidi daha vardır. 

 Bu ileri seviyeye gelmiş izciler ile gecelenebilecek ağaçlar olan bölgede yazın yapılır. 

 Ağaç üstünde gecelerken izciler kendilerini çok iyi bağlamalı ve ağacın üstünde kendine 
yer hazırlayabilmesi için belirli bir gün ışığı süresi olmalıdır. 

 Telsiz irtibatı kaybedilmemeli, liderler izcinin tam yerini kesin olarak bilmelidir.  
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 Bu faaliyetlerden önce liderlerin gidip alanı görmeleri ve konumları belirlemeleri gerekir. 

 İzcilerin seviyelerine göre, kroki ile mi koordinat verilerek mi, teknik iz işaretleri ile mi 
alana ulaşılacağı tespit edilir. Buna göre planlama yapılır. 

 Seçilen yerin suya yakın olması tercih edilir. 

 Telsiz haberleşmesine müsait olması tercih edilir. 

 Acil durumda araç ile yakınına kadar hızla ulaşabilmek gerekir. 
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 Bu faaliyetlerde izciler yanlarına çok şey almazlar. 

 İçinde daimi bulunan malzemeleri ile çıkış çantası, (Çakmak, kibrit, alın feneri, tesislik ip, 
hayatı idame çantası, ilkyardım çantası, balta, bıçak, çakı, telsiz, yedek batarya, pusula 
veya gps) 

 Uyku tulumu, mat, 

 Panço veya naylon örtüler,  

 Çatal, kaşık, bardak, çok gözlü tabak, 

 Aş kapları, 

 Gerekiyorsa ocak, 

 Gece soğuk olacağından kazak, mont, yağmurluk, 

 Yönetimin vereceği diğer gıda malzemeleri. 
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