
ĠZCĠ LĠDERĠNĠN EĞĠTĠMĠ 

Eğitim defteri 



LĠDERĠN EĞĠTĠMĠ 
• Eğitim, Liderin Eğitim sistemini ifade eder.  

• Eğitimin içinde, bazıları ön şartlı, bazıları istenen 

zamanlarda katılınabilecek kurslar bulunur. 

• Eğitim Defterini cep telefonunuza indirebilmek için 

öncelikle federasyonumuzda lisanslı ve 18 yaşını 

tamamlamış olmalısınız. 

• Bir üniteniz bulunmalı, izcileriniz ve danışmanınız 

olmalıdır. 

• Danışmanlarınızın mutlaka sizden kıdemli olması 

gerekir. 

• Danışmanlık yapacakların da ünitesi olmalıdır. 

 

 



LĠDERĠN EĞĠTĠMĠ 
• Eğitimin içinde, tamamlamanız gereken malzeme 

listeleri, gelişiminizi gösteren uğraşılar da vardır. 

• Her kurs için bulunan alan, yalnızca ön şartlar yerine 

getirildiyse açılır ve bu alan içindeki maddeler 

tamamlanmadan kurslara gidilemez. 

• Söz gelimi ilgili malzeme listesi tamamlanmadan bu 

malzeme listelerini gerektiren kurs alanı açılmaz. Bu 

malzemeler ve maddeler gidilecek kursta tek tek 

kontrol edilir. 

• Şimdi Lider Uğraşı Alanlarına bakalım. 

 

 



EĞĠTĠM UĞRAġI ALANLARI 

ĠKĠ TAHTA (WOOD-BADGE) 

KIġ KAMPÇILIĞI 

YAZ KAMPÇILIĞI 

ĠLKYARDIM 

YETĠġKĠN GĠRĠġĠ 

LTK 1, 2 

OYMAKBAġI 

OCAKBAġI 

BAġKURT 

ÜÇ TAHTA DÖRT TAHTA 

TĠFAKE 1 

TĠFAKE 2 

TĠFAKE 3 

TĠFAKE 4 

TĠFAKE 5 

TĠFAKE 6 

KULÜP ÖNDERLĠĞĠ 

MÜZĠK VE OYUNLAR 



EĞĠTĠM DEFTERĠ KULLANIMI 

• Emek defteri programı açılınca öncelikle ‘Yetişkin Girişi’ 

Uğraşısı tamamlamaya başlanmalıdır. 

• Tamamlanan uğraşı alanları ve maddeleri liderin 

onayından sonra renk değiştirir. 

• Ön şartı olan uğraşılar, ön şarttaki uğraşı 

tamamlanmadan açılmaz. 

• Eğitimin durumuna göre, bazı maddelerde fotoğraf, 

bazılarında açıklama, bazılarında konum bilgisi, 

bazılarında bunların birkaçı birden istenebilir. 

• Eğitim defterinde yapılan her işlem otomatik olarak kayıt 

edilir. İzci Dürüsttür ancak herhangi bir izcinin, herhangi 

bir faaliyette yaptığı görülen maddeyi yapmadığı ortaya 

çıkarsa, onaylanan ve onaylayan sorumlu olur. 



EĞĠTĠM DEFTERĠ KULLANIMI 

• Eğitim defterinde yapılan her maddenin kendine has bir 

puanı vardır. Lider, Ergin İzci, İzci, Yavrukurtlara göre 

ayrı ayrı görülebilen listelerde, her izci kendini Türkiye 

genelindeki sıralamada görebilir. 

• Yetkililer, bütün liderlerin tamamlamış olduğu maddeleri 

görebilir, ihtiyaca göre yeni eğitimler düzenler. 

• Federasyon tarafından düzenlenen bir faaliyet için ön 

şart olarak istenen maddeleri tamamlamamış lider, o 

kursun otomasyon sistemine eklenemez ve kursa 

katılamaz. 

• Danışmanlar kendinizden kıdemli, öncelikle kendi 

kulübünüzden, ilinizden eğer yoksa diğer illerden 

olmalıdır. 



YETĠġKĠN GĠRĠġĠ UĞRAġISI 

Teşkilatımıza hoş geldin.  

Bu uğraşıyı tamamladığınızda İzcilik Gönüllüsü 

oluyorsunuz.  

Bu uğraşı 18 yaşını doldurmuş herkesin 

tamamlaması gereken bir uğraşıdır. 

Bu uğraşıyı tamamladığınızda, malzeme listeleri, 

Liderlik Temel Kursu ve zaman içinde 

doldurabileceğin uğraşılar açılacaktır. 

İzcilik Gönüllüsü olarak kamplarda liderlere yardım 

etmek için gidebilirsiniz, bu sizin liderlik yapmanız 

anlamına gelemez. TİFAKE Kurslarına, faaliyetlerine 

katılabilirsiniz. 



YETĠġKĠN GĠRĠġĠ UĞRAġISI 

18 Yaşını Doldurdu 18 Yaşını doldurmuş olmak, izci gönüllüsü ve lider olma 

şartlarındandır. Liderlik kursuna katılım için ayrıca lise 

mezuniyeti gerekir. Kimliğinizin fotoğrafını ekleyiniz. 

Danışmanı vardır Öncelikle kendisiyle istişare ederek belirlediğiniz, 

attığınız her adımda yardımcınız olacak, ona kolayca 

ulaşabileceğiniz iletişim yollarınızın olduğu, sizden 

kıdemli, öncelikle kulübünüz, iliniz, eğer yoksa diğer 

illerden, açıklamada ismi bulunan danışmanınızın olması 

gerekmektedir. İzcilikten gelenlerin danışmanının kendi 

lideri olmasını tavsiye ederiz. 

Fotoğraf Eklemek Profilinize üniformalı, vesikalık boyutlarına yakın 

fotoğrafınızı eklemelisiniz. Teşkilatımıza ilk kez giren 

veya üniformasına ulaşamayanlarımız üniforma edinene 

kadar kısa bir süre için sivil fotoğrafınızı ekleyebilirsiniz. 

Ancak ilk fırsatta üniformalı fotoğrafınız ile 

yenilemelisiniz. 



YETĠġKĠN GĠRĠġĠ UĞRAġISI 
Onayın sorumluluğu 

olduğunu bilmek ve kabul 

etmek. 

Bu emek ve eğitim defterlerinin resmî bir uygulama olduğunu, her işlemin 

kayıt altına alındığını, alacağım veya vereceğim her onayın kendi 

sorumluluğumda olduğunu biliyorum. Hak etmeden verilen veya alınan 

onayların sahtekârlık olarak değerlendirileceğini onayı alanı da vereni de 

bağlayacağını biliyorum ve bu maddeyi tamamlayarak bunu taahhüt 

etmiş oluyorum. 

And İzci andını ezbere bildiğinizi, kendi değerlerinizle uygun 

olduğunu ve izci andına uyacağınızı açıklamada beyan 

etmelisiniz. 

Türe Andın içinde bulunan, uymak üzere şeref sözü verdiğiniz 

türenin kendi değerlerinizle uyuştuğunu ve izci türesine 

sadık kalacağınızı açıklamada beyan etmelisiniz. 

Temel Prensipler İzciliğin temel prensiplerini bildiğinizi ve bu prensiplere 

uyacağınızı açıklamada beyan etmelisiniz. 

Amaç İzciliğin amacını bildiğinizi, bu amacın kendi 

değerlerinizle örtüştüğünü açıklamada beyan etmelisiniz. 



YETĠġKĠN GĠRĠġĠ UĞRAġISI 
Taahhütname Kulüp taahhütnamesini bildiğinizi, bu taahhütnamenin kendiniz 

için de geçerli olduğunu ve bu taahhütnameyi kabul edip, 

uyacağınızı, eğer TİF haricinde bir şekilde izcilik yaparsanız, 

lisans ve sertifikalarınızın iptal edileceğini, izinsiz yurtdışından 

kurs ve sertifika alırsanız geçersiz sayılacağını bildiğinizi 

açıklamada beyan etmelisiniz. 

İzcilere karşı tutum. And, Türe, Parola, Amaç ve temel prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmayıp, izcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıklarınız varsa, normal hayatta, basında 

veya sosyal medyada yayınlanmayacağınızı açıklamada 

beyan etmelisiniz. 

Mevzuatı bilmek Başta disiplin, kamplar, kurslar, üniforma talimatları 

olmak üzere tüm talimatları okuduğunuzu, mevzuatı 

bilmemenin hatalara mazeret olmayacağını öğrendiğinizi 

açıklamada beyan etmelisiniz. 

Mezuniyet Belgesi Mezun olduğunuz okulu belirten belgenin fotoğrafını 

yüklemelisiniz. Lise mezunu olmaksızın yalnızca izci 

gönüllüsü olunabileceğini, lise mezunu olduktan sonra 

kurslara katılınabileceğini unutmayınız. 



YETĠġKĠN GĠRĠġĠ UĞRAġISI 
Sabıka Kaydı Sabıka kaydınızın, belge veya e-devletten alınmış ekran 

görüntüsünün fotoğrafını yüklemelisiniz 

Giriş tamamlanmıştır İzcilik teşkilatına yeni girecek olan 18 yaş üstü yetişkinin 

veya teşkilatın içinde bulunan 18 yaş üstü yetişkinin giriş 

maddelerini tamamladım. Danışmanım bu durumu biliyor 

ve bu maddeyi onaylayarak bana kefil oluyor. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 1 ĠÇĠN 

Bu kurs İzcilikten Gelenler İçin Liderlik Temel Kursudur. 

Bu bölümü en az altı ay önce lisans çıkarmış ve izcilik 

yaptıkları zamanda, gerekli maddeleri doldurmuş kişiler 

tamamlayabilir.  

Bu kursa gidildiği anda, bu maddeleri gerçekten yapıp 

yapmadığınıza dair çok zor ve detaylı bir mülakat sizi 

bekler.  

Bu imtihandan başarısız olursanız kursa katılamaz ve 

kurs yerinden geri dönersiniz.  



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 1 ĠÇĠN 

Lise Mezunu Olmak Lise mezunu olduğunuza dair belgenin fotoğrafını 

eklemelisiniz. 

6 Aydır Lisanslı 

Olmak 

Kurstan en az 6 ay önce lisansını çıkartmış olmak. 

Lisans başlangıç tarihinin görüldüğü lisans veya izci 

detay ekran görüntüsünü de fotoğraf olarak 

ekleyebilirsiniz. 

Uzun Süreli Kampa 

Katılmış Olmak 

Bir izci ünitesi ile en az altı gecelik, açıklamada 

belirttiğiniz bir kampa katılmış olmalısınız. 

İzci Andını Ezberledi İzcilikte onaylandıysa, danışman gerekli kontrolü 

yaptıktan sonra bu maddeyi onaylayabilir. And, 

açıklamaya yazılmalıdır. 

İzci Türesini 

Ezberledi 

İzcilikte onaylandıysa, danışman gerekli kontrolü 

yaptıktan sonra bu maddeyi onaylayabilir. Türe, 

açıklamaya yazılmalıdır. 

İzci Parolalarını ve 

Neleri Kapsadığını 

Biliyor 

İzcilikte onaylandıysa, danışman gerekli kontrolü 

yaptıktan sonra bu maddeyi onaylayabilir. Parolalar, 

açıklamaya yazılmalıdır. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 1 ĠÇĠN 
İzci Selâmı ve 

Tokasını Öğrendi ve 

Kullanıldığı Yerleri 

Biliyor 

İzcilikte onaylandıysa, danışman gerekli kontrolü 

yaptıktan sonra bu maddeyi onaylayabilir. Kişinin 

şapkalı, şapkasız selâm verirken ve selâm verip 

tokalaşırken üç fotoğrafı eklenecektir. 

İzciliğin Dünyadaki 

Tarihçesini Biliyor 

İzcilikte onaylandıysa, danışman gerekli kontrolü 

yaptıktan sonra bu maddeyi onaylayabilir. Tarihçe 

açıklamaya yazılmalıdır. 

İzci Armalarının 

Anlamını Biliyor 

İzcilikte onaylandıysa danışman bu maddeyi 

onaylayabilir. Armaların anlamları açıklamaya 

yazılmalıdır. 

İzciliğin Amacını 

Biliyor 

İzciliğin amacını bilmeli ve açıklamaya yazmalısınız. 

İzciliğin Temel 

Prensiplerini Bilmek 

İzciliğin Temel Prensiplerini Öğrenmelisiniz. Açıklamaya 

yazmalısınız. 

Camadan 

Düğümünü Biliyor 

Camadan Düğümünü Biliyor olmalı. İzcilikte 

onaylandıysa danışman bu maddeyi onaylayabilir. 

İmtihanlarda gözü kapalı atılması istenecektir. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 1 ĠÇĠN 

Beş Fidan Dikmek İzcilikte onaylandıysa danışman bu maddeyi 

onaylayabilir. Yoksa beş fidan diktiğini belgelemelidir. 

İki İzci Marşını  

Biliyor 

Yollar Uzun... Haydi İzciler Yurdun Erleri... İzcilikte 

onaylandıysa danışman bu maddeyi onaylayabilir. 

Sancak Düğümünü 

Biliyor 

İzcilikte onaylandıysa danışman bu maddeyi 

onaylayabilir. Öğrenmediyse, imtihanlarda gözü kapalı 

atılacağı bilinerek öğretilmelidir. 

İzciliğin Türkiye'deki 

Tarihçesini Biliyor 

İzcilikte onaylandıysa, danışman gerekli kontrolü 

yaptıktan sonra bu maddeyi onaylayabilir. Tarihçe 

açıklamaya yazılmalıdır. 

Yemin Töreninin 

Nasıl Yapılacağını 

Öğrendi, 

Konuşmaları 

Ezberledi 

İzcilikte onaylandıysa danışman bu maddeyi 

onaylayabilir. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 1 ĠÇĠN 

And İçme Töreni İle 

And İçti 

İzcilikte onaylandıysa danışman bu maddeyi 

onaylayabilir. And içmediyse mevzuata uygun bir 

biçimde danışmanı and içirir. 

LTK 1'e Katılabilir Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. LTK 1 için 

gerekli incelemeleri yapıp bütün maddeleri 

tamamladığına emin olduğumu taahhüt ederim. 

LTK sertifikanızı alınca bir ünitede bir yıl süre ile lider yardımcılığı yapabilir, 

21 yaşını doldurduysanız, izci lideri olmayan bir yerde bir yıl süre ile ünite liderliği 

yapabilirsiniz. Kendi cinsiyetinizde izci çalıştırabilir veya bay iseniz bayan, bayan 

iseniz bay bir liderle karma izci ünitesi kurabilirsiniz. 

Bir yıl ünite liderliğinden sonra Oymakbaşı Branş Kursuna gitmelisiniz. Gitmezseniz 

üniteniz kapanır ve bir yıl süre ile yeniden lider yardımcılığı yapmazsanız Oymakbaşı 

Branş Kursuna katılamazsınız. 

Bu sertifika ile izcilerinizi kampa götüremezsiniz.  

İzcilerinizi kampa götürebilmek için İLKYARDIM, Yaz kampı için Yaz Kampçılığı, Kış 

kampı için Kış Kampçılığı Liderlik Kurslarını görmeniz gerekir. 

Ya da izcilerinizi bu kursları görmüş bir veya birer lider ile kampa götürebilirsiniz. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 2 ĠÇĠN 
Bu kurs izciliğe yeni gelenler için Liderlik Temel Kursudur. 

Lisans Çıkarıp bir kulübe üye olduysanız, danışmanınız belirlenip 

Yetişkin Girişi Bölümünü tamamladıysanız, kursa gidebilmek için bu 

uğraşıdaki maddeleri tamamlamanız gerekir. 

Bu maddeleri tamamladığınızda 6 gecelik, çadırlı bir tabiat 

ortamında yapılacak kursa katılabilirsiniz.  

İzcilik ile yeni tanıştığınız için, danışmanınızdan kurs içeriği ve 

karşılaşacağınız kurs şartları hakkında bilgi almalısınız. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 2 ĠÇĠN 

Lise Mezunu Olmak Lise mezunu olduğunuza dair belgenin fotoğrafını 

eklemelisiniz. 

Lisansı Çıkmış 

Olmalı 

Lisansı çıkarılmış vizesi yapılmış olmalıdır. Fotoğraf 

olarak eklemelisiniz. 

Üniforması Vardır Üniforma talimatımıza uygun olarak, tam üniforma sahibi 

olmalı ve gömlekli üniformanızla fotoğrafınızı 

eklemelisiniz. 

Uyku Tulumu Vardır Esas olan, Eksi 15 derecelerde kendisini koruyabileceği 

bir uyku tulumuna sahip olmaktır. Kulübü bunu temin 

edebileceğini beyan edebilir. 

Mat'a sahiptir Uyku tulumunun altına serebileceği bir matı vardır. 

Sırt Çantasına 

Sahiptir 

Kendine ait az 65 litrelik bir sırt çantası vardır. 



LĠDERLĠK TEMEL KURSU 2 ĠÇĠN 

LTK2 ye Katılabilir Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. LTK 2 için 

Bütün maddeleri tamamladığına emin olduğumu taahhüt 

ederim. 

LTK sertifikanızı alınca bir ünitede bir yıl süre ile lider yardımcılığı yapabilir, 

21 yaşını doldurduysanız, izci lideri olmayan bir yerde bir yıl süre ile ünite 

liderliği yapabilirsiniz. Kendi cinsiyetinizde izci çalıştırabilir veya bay iseniz 

bayan, bayan iseniz bay bir liderle karma izci ünitesi kurabilirsiniz. 

Bir yıl ünite liderliğinden sonra Oymakbaşı Branş Kursuna gitmelisiniz. 

Gitmezseniz üniteniz kapanır ve bir yıl süre ile yeniden lider yardımcılığı 

yapmazsanız Oymakbaşı Branş Kursuna katılamazsınız. 

Bu sertifika ile izcilerinizi kampa götüremezsiniz.  

İzcilerinizi kampa götürebilmek için İLKYARDIM, Yaz kampı için Yaz 

Kampçılığı, Kış kampı için Kış Kampçılığı Liderlik Kurslarını görmeniz 

gerekir. 

Ya da izcilerinizi bu kursları görmüş bir veya birer lider ile kampa 

götürebilirsiniz. 



OYMAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 
Bu uğraşının içeriklerini LTK sertifikasını aldıktan sonra 

tamamlamaya başlayabilirsiniz. 

Kursa katılabilmek için son bir yıldır ünite liderliği yapıyor olmalısınız. 

Bu kursa gidildiği anda, bu uğraşıda olan maddeleri gerçekten yapıp 

yapmadığınıza dair çok zor ve detaylı bir mülakat sizi bekler.  

Bu imtihandan başarısız olursanız kursa katılamaz ve kurs yerinden 

geri dönersiniz.  

Bazı maddeler, kurs içinde kontrol edilir ve bunlar kurs sonucunuza 

yansıtılır. 

Kursa katılabilmek için 20, Oymak çalıştırmaya başlayabilmek için 

sertifikanızı aldıktan sonra 21 yaşınızı doldurmuş olmalısınız. 



LTK yı Tamamlamak Fotoğraftaki Liderlik Temel Kursu belgesine sahiptir. 

Sertifika fotoğrafı eklenmelidir. 

20 Yaşını Doldurmuş 

olmak 

Kursa katılabilmek için en az 20 yaşını doldurmak, 

Oymakbaşı sertifikası olsa bile Oymakbaşı olabilmek için 

21 yaşını doldurmak gerekir. Kimlik fotoğrafınız 

eklenmelidir. 

En az bir yıl Ünite 

Liderliği veya Ünite 

Lider Yardımcılığı 

Yapmak 

Tescilli bir ünitede en az bir lider veya lider yardımcılığı 

yapmayanlar, Oymakbaşı Kursuna gidemezler. 

Açıklamaya ünite ismi, görevi başlangıç ve bitişi 

yazılacak. 

Yedi Farklı Yemek 

Yapabilmek 

Açıklamada belirtilen yedi ayrı çeşit yemeği kolayca 

pişirebiliyor. 

15 Fidan Daha Dikti Öncekilere ilave olarak on beş adet fidan daha diktiğinizi 

belgeleyiniz 

OYMAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 



En Az 6 Saat 

Gönüllü Hizmette 

Bulundu 

Kızılay, Yeşilay veya AFAD ile en az 6 saatlik bir gönüllü 

hizmet çalışmasında bulundu. 

Okçulukta Alınacak 

Güvenlik Önlemlerini 

Biliyor 

İzcilerine kampta ok attırabilmeyi bildiği gibi, güvenlik 

önlemlerini de biliyor. 

Yüzme Biliyor İyi derecede yüzme biliyor olmalısınız. 

Tırmanma Biliyor İzcileri için gereken kaya tırmanışı için iple alınan 

güvenlik önlemlerini ve kaya tırmanmayı biliyor. 

Su Faaliyetleri 

Güvenlik Önlemlerini 

Biliyor 

Su faaliyetlerinde alınacak güvenlik önlemlerini biliyor. 

OYMAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

Çevresinin Tarihî ve 

Kültürel Eserlerini 

Biliyor. 

İli, ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel eserleri, izcilerine 

anlatacak kadar biliyor. 



Bir İbadethaneye 

Hizmet Projesi 

Uyguladı 

İzcileri ile beraber, bir ibadethaneye en az üç saatlik bir 

hizmet projesi yaptı ve uyguladı. 

Bir Halkoyunu Biliyor Bir halkoyununu izcilerine öğretecek kadar biliyor. 

El Sanatı Biliyor Bir el sanatını izcilerine öğretecek kadar biliyor. 

Telsiz Kullanmayı 

Biliyor 

Telsiz kullanmayı, canlı ve ölü noktaları biliyor. 

Şarkı Söyleyebiliyor Açıklamada yazan sanat müziği eserini söyleyebiliyor. 

OYMAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

Türkü Söyleyebiliyor Açıklamada yazan halk müziği türküsünü söyleyebiliyor. 

İlâhi Söyleyebiliyor Açıklamada yazan ilahiyi söyleyebiliyor. 

Hafif Müzik Parçası 

Söyleyebiliyor 

Açıklamada yazan parçayı söyleyebiliyor. 



5 İzci Şarkısı, Marşı 

biliyor 

Öncekilere ilave olarak açıklamada ismi bulunan beş 

farklı izci şarkısı veya marşını söyleyebiliyor. 

5 Düğüm Biliyor Öncekilere ilave olarak açıklamada ismi bulunan 5 

düğüm daha biliyor. 

Çocuk Haklarını ve 

Korunmasını Biliyor 

Çocuk hakları hakkında detaylı bilgiye sahiptir. 

Şahsî Temizliği 

Biliyor 

Banyo, tuvalet ve taharet adabını hem biliyor, hem de 

izcilerine öğretebiliyor. 

TİFAKE İl Ekibi Üyesi İlinde veya ülkede çeşitli TİFAKE faaliyetlerine faal 

olarak katılıyor ve ilinde TİFAKE üyeliğine devam edip 

toplayıcı, birleştirici rol oynuyor. İl TİFAKE 

sorumlusundan alınacak doğrulama yazısının fotoğrafı 

da konulacaktır. 

OYMAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve Temel Prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 



Danışmanlık Yapıyor En az bir izcilik gönüllüsüne, danışmanlık yapıyor. 

Otomasyonda " danışmanlıklar" bölümünün ekran 

görüntüsünü fotoğraflara eklemelisiniz. 

Oymakbaşı Kursuna 

Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Oymakbaşı 

Kursu için Bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. 

OYMAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

Oymakbaşı sertifikanızı alıp, 21 yaşını doldurduysanız kendi cinsiyetinizde 

izcilerle bir oymak kurabilir veya bay iseniz bayan, bayan iseniz bay bir 

liderle karma izci oymağı kurabilirsiniz. 

Bir yıl Oymakbaşılıktan sonra 15-18 yaş basamağını çalıştırabilmek için 

Ocabaşı veya 7-11 yaş basamağını çalıştırabilmek için Başkurt Branş 

Kursuna gidebilirsiniz.  

Bu sertifika ile izcilerinizi kampa götüremezsiniz.  

İzcilerinizi kampa götürebilmek için, Yaz kampı için Yaz Kampçılığı, Kış 

kampı için Kış Kampçılığı Liderlik Kurslarını görmeniz gerekir. 

Ya da izcilerinizi bu kursları görmüş bir veya birer lider ile kampa 

götürebilirsiniz. 



OCABAġI KURSU  ĠÇĠN 
Bu uğraşının içeriklerini Oymakbaşı Kursu sertifikasını aldıktan 

sonra tamamlamaya başlayabilirsiniz. 

Kursa katılabilmek için son bir yıldır ünite liderliği yapıyor olmalısınız. 

Bu kursa gidildiği anda, bu uğraşıda olan maddeleri gerçekten yapıp 

yapmadığınıza dair çok zor ve detaylı bir mülakat sizi bekler.  

Bu imtihandan başarısız olursanız kursa katılamaz ve kurs yerinden 

geri dönersiniz.  

Bazı maddeler, kurs içinde kontrol edilir ve bunlar kurs sonucunuza 

yansıtılır. 

Kursa katılabilmek için 23, Ocak çalıştırmaya başlayabilmek için 

sertifikanızı aldıktan sonra 24 yaşınızı doldurmuş olmalısınız. 



Oymakbaşı Kursu 

Belgesine Sahiptir 

Bu kursa katılım için Oymakbaşı olmanız gerekiyor. 

Oymakbaşı kursu sertifikanızın fotoğrafını ekleyiniz. 

23 Yaşını 

Doldurmuştur 

Bu kursa 23 yaşını doldurunca katılabilir, bu kursu 

tamamladıktan sonra 24 yaşını doldurunca bir ocak 

açabilirsiniz. Kimlik fotoğrafınızı ekleyiniz. 

1 Yıldır Faal Liderlik 

yapmaktadır 

Ocakbaşı Kursuna katılabilmek için bir ünitede bir yıldır 

faal olarak liderlik ya da lider yardımcılığı yapıyor 

olmanız gerekiyor. 

Dağcılıktaki Güvenlik 

Önlemlerini Biliyor 

Dağcılıkta alınması gereken güvenlik önlemlerini biliyor 

ve bunları arazide uygulayabiliyor. 

Mağaracılık ve 

Güvenliğini Biliyor 

Mağaracılıkta alınması gereken güvenlik önlemlerini 

biliyor. 

OCAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

15 Fidan Daha Dikti Öncekilere ilave olarak 15 fidan daha dikti. 



Atıcılıkta Alınacak 

Güvenlik Önlemlerini 

Biliyor 

Her türlü atıcılık faaliyetinde alınacak güvenlik 

önlemlerini biliyor. 

Ata binmede 

Alınacak Önlemleri 

Biliyor 

Ata binme konusunda bilgili olup ata binme öncesinde 

alınacak güvenlik önlemlerini de biliyor. 

Bir Millî Faaliyete, 

İzcileri İle Beraber 

Katıldı 

Açıklama bölümüne, izcileri ile beraber katıldığı millî 

faaliyetin ismi eklenecektir. 

OCAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

Bir Diğer Millî 

Faaliyete İzcileri ile 

Beraber Katıldı 

Açıklama bölümüne, izcileri ile beraber katıldığı millî 

faaliyetin ismi eklenecektir. 



İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve Temel Prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 

Danışmanlık yapıyor Açıklamada isimleri bulunan en az bir izcilik 

gönüllüsüne, bir LTK lı lider yardımcısına danışmanlık 

yapıyor olmak. Otomasyonda "danışmanlıklar" 

bölümünden ekran görüntüsünü fotoğraf olarak 

ekleyiniz. 

OCAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

TİFAKE İl Ekibi Üyesi İlinde veya ülkede çeşitli TİFAKE Faaliyetlerine faal 

olarak katılıyor ve ilinde TİFAKE üyeliğine devam edip 

toplayıcı, birleştirici rol oynuyor. İl TİFAKE 

sorumlusundan alınacak doğrulama yazısı fotoğrafı da 

konulacaktır. 



OCAKBAġI KURSU  ĠÇĠN 

Ocakbaşı Kursuna 

Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Oymakbaşı 

Kursu için Bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. 

Ocakbaşı sertifikanızı alıp, 24 yaşını doldurduysanız kendi cinsiyetinizde 

izcilerle bir ergin izci ocağı kurabilir veya bay iseniz bayan, bayan iseniz bay 

bir liderle karma ergin izci ocağı kurabilirsiniz. 

Bu sertifika ile 15-18 yaş basamağını çalıştırabilirsiniz. 

7-11 yaş basamağını çalıştırabilmek için Başkurt Branş Kursuna 

gidebilirsiniz.  

Bu sertifika ile izcilerinizi kampa götüremezsiniz.  

İzcilerinizi kampa götürebilmek için, Yaz kampı için Yaz Kampçılığı, Kış 

kampı için Kış Kampçılığı Liderlik Kurslarını görmeniz gerekir. 

Ya da izcilerinizi bu kursları görmüş bir veya birer lider ile kampa 

götürebilirsiniz. 



BAġKURT KURSU  ĠÇĠN 
Bu uğraşının içeriklerini Oymakbaşı Kursu sertifikasını aldıktan 

sonra tamamlamaya başlayabilirsiniz. 

Kursa katılabilmek için son bir yıldır ünite liderliği yapıyor olmalısınız. 

Bu kursa gidildiği anda, bu uğraşıda olan maddeleri gerçekten yapıp 

yapmadığınıza dair çok zor ve detaylı bir mülakat sizi bekler.  

Bu imtihandan başarısız olursanız kursa katılamaz ve kurs yerinden 

geri dönersiniz.  

Bazı maddeler, kurs içinde kontrol edilir ve bunlar kurs sonucunuza 

yansıtılır. 

Kursa katılabilmek için 23, Küme çalıştırmaya başlayabilmek için 

sertifikanızı aldıktan sonra 24 yaşınızı doldurmuş olmalısınız. 



Oymakbaşı Kursu 

Belgesine Sahiptir 

Bu kursa katılım için Oymakbaşı olmanız gerekiyor. 

Oymakbaşı kursu sertifikanızın fotoğrafını ekleyiniz. 

23 Yaşını 

Doldurmuştur 

Bu kursa 23 yaşını doldurunca katılabilir, bu kursu 

tamamladıktan sonra 24 yaşını doldurunca bir yavrukurt 

kümesi açabilirsiniz. Kimlik fotoğrafınızı ekleyiniz. 

1 Yıldır Faal Liderlik 

yapmaktadır 

Başkurt Kursuna katılabilmek için bir ünitede bir yıldır 

faal olarak liderlik ya da lider yardımcılığı yapıyor 

olmanız gerekiyor. 

Bir Yavrukurt El 

Becerisini Bilir 

Açıklamada yazılı olan bir el becerisini, yavrukurtlarına 

öğretebilecek kadar bilir. 

BAġKURT KURSU  ĠÇĠN 

Bir Yavrukurt El 

Becerisini Bilir 

Açıklamada yazılı olan bir el becerisini, yavrukurtlarına 

öğretebilecek kadar bilir. 

Bir Yavrukurt El 

Becerisini Bilir 

Açıklamada yazılı olan bir el becerisini, yavrukurtlarına 

öğretebilecek kadar bilir. 



Bir Yavrukurt Oyunu 

Oynatabilir 

Açıklamada yazılı olan bir yavrukurt oyununu, 

yavrukurtlarına öğretebilecek kadar bilir. 

BAġKURT KURSU  ĠÇĠN 
Bir Yavrukurt El 

Becerisini Bilir 

Açıklamada yazılı olan bir el becerisini, yavrukurtlarına 

öğretebilecek kadar bilir. 

Bir Yavrukurt El 

Becerisini Bilir 

Açıklamada yazılı olan bir el becerisini, yavrukurtlarına 

öğretebilecek kadar bilir. 

Bir Yavrukurt Oyunu 

Oynatabilir 

Açıklamada yazılı olan bir yavrukurt oyununu, 

yavrukurtlarına öğretebilecek kadar bilir. 

Bir Yavrukurt Oyunu 

Oynatabilir 

Açıklamada yazılı olan bir yavrukurt oyununu, 

yavrukurtlarına öğretebilecek kadar bilir. 

Bir Yavrukurt Oyunu 

Oynatabilir 

Açıklamada yazılı olan bir yavrukurt oyununu, 

yavrukurtlarına öğretebilecek kadar bilir. 

Bir Yavrukurt Oyunu 

Oynatabilir 

Açıklamada yazılı olan bir yavrukurt oyununu, 

yavrukurtlarına öğretebilecek kadar bilir. 



TİFAKE İl Ekibi Üyesi İlinde veya ülkede çeşitli TİFAKE faaliyetlerine faal 

olarak katılıyor ve ilinde TİFAKE üyeliğine devam edip 

toplayıcı, birleştirici rol oynuyor. İl TİFAKE 

sorumlusundan alınacak doğrulama yazısı fotoğrafı da 

konulacaktır. 

BAġKURT KURSU  ĠÇĠN 
15 Fidan Daha Dikti Öncekilere ilave olarak 15 fidan daha dikti. 

Bir Milli Faaliyete 

İzcileriyle Beraber 

katıldı 

Açıklamada yazılı olan millî faaliyete izcileriyle beraber 

katıldı. 

Danışmanlık Yapıyor Açıklamada isimleri bulunan en az bir izcilik 

gönüllüsüne, bir LTK lı lider yardımcısına danışmanlık 

yapıyor olmak. Otomasyonda "danışmanlıklar" 

bölümünden ekran görüntüsünü fotoğraf olarak 

ekleyiniz. 



BAġKURT KURSU  ĠÇĠN 
İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve Temel Prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır 

Başkurt Kursuna 

Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Başkurt 

Kursu için bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. 

Başkurt sertifikanızı alıp, 24 yaşını doldurduysanız kendi cinsiyetinizde izcilerle bir 

yavrukurt kümesi kurabilir veya bay iseniz bayan, bayan iseniz bay bir liderle karma 

yavrukurt kümesi kurabilirsiniz. 

Bu sertifika ile 15-18 yaş basamağını çalıştırabilirsiniz. 

11-15 yaş basamağını çalıştırabilmek için Ocakbaşı Branş Kursuna gidebilirsiniz.  

Bu sertifika ile izcilerinizi kampa götüremezsiniz.  

İzcilerinizi kampa götürebilmek için, Yaz kampı için Yaz Kampçılığı, Kış kampı için Kış 

Kampçılığı Liderlik Kurslarını görmeniz gerekir. 

Ya da izcilerinizi bu kursları görmüş bir veya birer lider ile kampa götürebilirsiniz. 



ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 

İleri Düzey Oymakbaşı Kursu da diyebileceğimiz bu kursun içeriklerini 

Oymakbaşı sertifikasını aldıktan sonra tamamlamaya başlayabilirsiniz. 

Kursa katılabilmek için son bir yıldır ünite liderliği yapıyor olmalısınız. 

Bu kursa gidildiği anda, bu uğraşıda olan maddeleri gerçekten yapıp 

yapmadığınıza dair çok zor ve detaylı bir mülakat sizi bekler.  

Bu imtihandan başarısız olursanız kursa katılamaz ve kurs yerinden geri 

dönersiniz.  

Bazı maddeler, kurs içinde kontrol edilir ve bunlar kurs sonucunuza 

yansıtılır. 



Oymakbaşı 

Sertifikasını İki Yıl 

Önce Almış Olmak 

En az iki yıl önce oymakbaşı sertifikası almış olmalısınız. 

Sertifikanızı ekleyiniz. 

24 Yaşını Doldurmuş 

Olmak 

En az yirmidört yaşınızı doldurmuş olmalısınız. 

Kimliğinizin fotoğrafını ekleyiniz. 

Bir Ünitede 2 yıldır 

Liderlik Yapmak 

Tescilli bir ünitede kesintisiz olarak en az son iki yıldır 

liderlik veya lider yardımcılığı yapıyor olmalısınız. 

İlk Yardım Kursunu 

Başarmak 

İlk Yardım Kursunu başarıyla tamamlamış olmalısınız. 

Yaz Kampçılığı 

Kursunu Başarmak 

Yaz Kampçılığı Kursunu başarıyla tamamlamış 

olmalısınız. 

ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 

Kış Kampçılığı 

Kursunu Başarmak 

Kış kampçılığı kursunu başarıyla tamamlamış 

olmalısınız. 



Ünitesiyle Bir 

Federasyon 

Faaliyetine Katılmak 

Branş kursunu aldıktan sonra açıklamada belirtilen 

federasyon faaliyetine ünitesiyle beraber katılmıştır. 

Bir Federasyon 

Kampında Hizmet 

Etti 

Branş Kursu gördükten sonra görevli veya gönüllü olarak 

açıklamada belirtilen federasyon kampında hizmet etti. 

Ünitesiyle Beraber 

İkinci Kez 

Federasyon 

Faaliyetine Katılmak 

Branş kursunu aldıktan sonra açıklamada belirtilen diğer 

bir federasyon faaliyetine ünitesiyle beraber katılmıştır. 

Bir Kez Daha 

Federasyon 

Kampında Hizmet 

Etti 

Branş Kursu gördükten sonra görevli veya gönüllü olarak 

açıklamada belirtilen bir diğer federasyon kampında 

hizmet etti. 

ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 

En Az On Uzun 

Süreli Kamp Yaptı 

Açıklamada detayları yer alan on adet uzun süreli 

kampa katıldı. 



50 Fidan Daha Dikti Öncekilere ilave elli fidan daha dikti. 

Amatör Telsiz 

Ehliyetine ve El 

Telsizine Sahiptir 

Amatör telsizcilik sınavına girdi ve ehliyetini aldı, dual 

band bir amatör el telsizine sahip. 

Sosyal Sorumluluk 

Projesinde Görev 

Aldı 

Açıklamada belirtilen sosyal sorumluluk projesinde görev 

aldı. 

Atıcılığı Biliyor Atıcılığın temel prensiplerini ve güvenlik önlemlerini 

biliyor. 

Kürek Çekmeyi 

Biliyor 

Kürek çekmeyi biliyor, sandal, kano kullanabiliyor. 

ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 

Bir Spor Dalını 

Öğretebiliyor 

Açıklamada yer alan spor dalını, izcilerine öğretebilecek 

kadar kendini geliştirdi. 



Dînî ve Ahlâki 

Sorulara Cevap 

Verebiliyor 

Dînî ve ahlâki konularda izcilerinin soracağı sorulara 

genel olarak cevap verecek kadar bilgiye sahip. 

İlindeki Bir Din 

Büyüğünü Biliyor 

İlinde yaşamış ve tarihe mâlolmuş açıklamada ismi 

bulunan din büyüğünün hayatını, öğretilerini biliyor, bu 

kişiyi izcilerine anlatabiliyor. Bu kişinin hayatında 

vurgulamış olduğu örnek ve ahlâkî değerleri ile izcilerine 

eğitim verebiliyor. 

İlinde Yaşamış Bir 

Kahramanı Biliyor 

İlinde yaşamış ve açıklamada ismi bulunan 

kahramanımızın hayat hikâyesini biliyor ve izcilerine 

anlatıp örneklendirebiliyor. 

 

TİFAKE İl Ekibi Üyesi 

İlinde veya Ülkede çeşitli TİFAKE faaliyetlerine faal 

olarak katılıyor ve ilinde TİFAKE üyeliğine devam edip 

toplayıcı, birleştirici rol oynuyor. İl TİFAKE 

sorumlusundan alınacak doğrulama yazısı fotoğrafı da 

konulacaktır. 

ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 



Yavrukurtları 

Kümeden Oymağa 

Geçti 

Açıklamada isimleri bulunan yavrukurtları kümeden 

oymağa geçti ve izciliğe devam ediyorlar. (Sayı, kursa 

davette öncelik nedenidir) 

İzcileri Oymaktan 

Ocağa Geçti 

Açıklamada ismi bulunan izcileri oymaktan ocağa geçti 

ve izciliğe devam ediyorlar. (Sayı, kursa davette öncelik 

nedenidir) Bu madde tamamlanmadan da uğraşı 

tamamlanabilir. 

İzcileri Ocaktan 

Liderliğe Geçti 

Açıklamada ismi bulunan ergin izcileri ocaktan LTK ya 

katıldı ve liderliğe devam ediyorlar. (Sayı, kursa davette 

öncelik nedenidir) Bu madde tamamlanmadan da uğraşı 

tamamlanabilir 

ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 

İzcileri Üst 

Basamaklarda 

Devam Ediyor 

Açıklamada ismi bulunan yetiştirdiği izciler, üst yaş 

basamaklarında veya lider olarak izciliğe devam ediyor. 

(Sayı, kursa davette öncelik nedenidir) 



Katıldığı TİFAKE 

Eğitimleri ve 

Operasyonları 

Açıklamada yazan TİFAKE eğitimlerine katıldı. (Kursa 

davette öncelik nedenidir.) 

İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve Temel Prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 

İlinde Yaşamış Bir 

Kahramanı Biliyor 

İlinde yaşamış ve açıklamada ismi bulunan 

kahramanımızın hayat hikâyesini biliyor ve izcilerine 

anlatıp örneklendirebiliyor. 

İki Tahta Kursuna 

Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. İki Tahta 

Kursu için bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. 

ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 



ĠKĠ TAHTA ĠġARETĠ (WOOD-BADGE)  KURSU  ĠÇĠN 

Bu sertifikanız ile artık Kulüp Önderliği yapabilirsiniz. 

Kurslarda, kamplarda yönetimde görevlendirilebilirsiniz. 

Sertifikanızı aldıktan sonra Üç Tahta Kursu için çalışmalara başlayabilirsiniz. 

 



ÜÇ TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 

Lider Eğitimcisi Yardımcısı unvanını alabileceğiniz Üç Tahta Kursu için, 

Wood- Badge Kursu sertifikanızı alır almaz çalışmalara başlayabilirsiniz. 

Üç Tahta Kursuna davet için, Federasyon faaliyetlerine en fazla katılanların 

seçilerek davet edileceğini unutmayınız. 



Dört Yıl Önce İki 

Tahta Kursunu 

Tamamladı 

En az dört yıl önce iki tahta kursunu tamamlamıştır. İki 

tahta teorik kursu sertifikanızın fotoğrafını ekleyiniz. 

En Az Dört Yıldır 

Ünite Lideri 

En az son dört yıldır tescilli bir ünitede faal olarak ünite 

liderliği yapmaktadır. 

Federasyon 

Kamplarında Hizmet 

Etti 

Açıklamada belirtilen federasyon kamplarında görevli 

veya gönüllü olarak hizmet etti. (Sayısı, Davette Öncelik 

Nedenidir) 

Altı Gecelik Kursta 

Görev Aldı 

Altı gecelik, açıklamadaki kurslarda görev aldı (Sayısı, 

Davette Öncelik Nedenidir) 

LTK da Görev Aldı Açıklamada yazılı bulunan LTK larda görev aldı (Sayısı, 

Davette Öncelik Nedenidir) 

ÜÇ TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 



Federasyon 

Faaliyetinde 

Yönetimde Görev 

Aldı 

Açıklamada belirtilen federasyon faaliyetlerinin 

yönetiminde görev aldı. (Sayısı, Davette Öncelik 

Nedenidir) 

Sosyal Sorumluluk 

Faaliyetinde Görev 

Aldı 

Açıklamada belirtilen sosyal sorumluluk faaliyetlerinde 

görev aldı. (Sayısı, Davette Öncelik Nedenidir) 

TİFAKE İl Ekibi 

Üyesidir 

İlinde veya Ülkede çeşitli TİFAKE faaliyetlerine faal 

olarak katılıyor ve ilinde TİFAKE üyeliğine devam edip 

toplayıcı, birleştirici rol oynuyor. İl TİFAKE 

sorumlusundan alınacak doğrulama yazısı fotoğrafı da 

konulacaktır. 

Kitapçık yayınlamak. Seminere davet edilenler, Federasyon kurulları 

tarafından verilen görev ile seminer öncesinde veya 

sonrasında açıklamada belirtilen kitapçığı hazırlar ve 

yayınlar.  

ÜÇ TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 



İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve Temel Prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır 

Üç Tahta İşaret 

Kursuna Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Üç Tahta 

İşareti Kursu için bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. Davet edildiğinde kursa 

katılabilir. 

ÜÇ TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 

Sertifikanızı aldıktan sonra Dört Tahta Kursu Çalışmalarınıza 

başlayabilirsiniz. 

Kurslarda, kamplarda yönetimde görevlendirilebilirsiniz. 

Unutmayınız, dört tahta kursuna, en fazla faal olan üç tahta işaretli liderler 

davet edilir. 

 



DÖRT TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 

Lider Eğitimcisi unvanını alabileceğiniz Dört Tahta Kursu için, Üç Tahta 

Kursu sertifikanızı alır almaz çalışmalara başlayabilirsiniz. 

Dört Tahta Kursuna davet için, Federasyon faaliyetlerine en fazla katılanların 

seçilerek davet edileceğini unutmayınız. 



Üç Tahta İşareti 

Kursunu 4 Yıl Önce 

Tamamladı 

En az dört yıl önce üç tahta işareti sertifikasını aldı. 

4 Yıldır Ünite Lideri En az son dört yıldır tescilli bir ünitede, ünite liderliği 

yapmaktadır. 

Liderlik Temel 

Kurslarında 

Yöneticilik Yaptı 

Yöneticilik yaptığı kurs sayısı öncelik nedenidir. 

Branş Kurslarında 

Yönetimde Görev 

Aldı 

Açıklamada yazılı bulunan branş kurslarında görev aldı 

(Sayısı, davette öncelik nedenidir) 

Federasyon 

Kamplarında Hizmet 

Etti 

En az 4 yıldır görevli veya gönüllü olarak açıklamada yer 

alan federasyon kamplarında hizmet etti. (Sayısı, 

davette öncelik nedenidir) 

DÖRT TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 



İki Tahtalı Liderlere 

Danışmanlık Yaptı 

İki Tahta Kursu görmüş en az üç lidere zorunlu olarak 

danışmanlık yaptı. (Sayısı, davette öncelik nedenidir) 

Oymakbaşı Kursu 

Görmüş Liderlere 

Danışmanlık Yaptı 

Oymakbaşı Kursu görmüş en az üç lidere zorunlu olarak 

danışmanlık yaptı. (Sayısı, davette öncelik nedenidir) 

Altın İzci Ödüllü İzci 

Yetiştirdi 

Açıklamada isimleri bulunan izcileri, altın izci ödülü 

aldırdı. (Sayısı, davette öncelik nedenidir) Bu madde 

tamamlanmadan da uğraşı tamamlanabilir. 

TİFAKE Eğitim ve 

Operasyonlarına 

Katılıyor 

Açıklamada yer alan TİFAKE eğitim ve operasyonlarına 

katıldı. (Sayısı, Davette Öncelik Nedenidir) 

DÖRT TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 

TİFAKE İl Ekibindedir İlinde veya ülkede çeşitli TİFAKE faaliyetlerine faal 

olarak katılıyor ve ilinde TİFAKE üyeliğine devam edip 

toplayıcı, birleştirici rol oynuyor. İl TİFAKE 

sorumlusundan alınacak doğrulama yazısı fotoğrafı da 

konulacaktır. 



Kitap Yazdı Seminere davet edilenler, Federasyon kurulları 

tarafından verilen görev ile seminer öncesinde veya 

sonrasında açıklamada belirtilen kitabı hazırlar ve 

yayınlar. 

İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve Temel Prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 

Dört Tahta İşareti 

Kursuna Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Dört Tahta 

İşareti Kursu için bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. Davet edildiğinde kursa 

katılabilir. 

DÖRT TAHTA ĠġARETĠ KURSU  ĠÇĠN 

Asıl fedakârlık ve çaba sertifikanızı aldıktan sonra başlıyor. Allah Kolaylıklar 

versin. 



ĠLKYARDIM KURSU  ĠÇĠN 

İzcilerini açık hava faaliyetlerine çıkaracak her izci lideri, her TİFAKE 

üyesi için ön şart İLKYARDIM KURSU SERTİFİKASINA sahip olmak 

zorundadır. 

Bu sertifikayı almak yeterli değildir, süresi dolduğunda yenilenmek 

zorundadır. 



İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve temel prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 

İlkyardım Kursuna 

Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. İlkyardım 

Kursu için bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. Bir başka geçerli ilk yardım 

belgesi varsa, Sağlık Kurulumuzdan bunun geçerli 

olduğuna dair bir notun ve sertifikasının fotoğrafı da 

ektedir. (Sağlık kurulumuz ile mesajlaşarak veya 

belgenizin fotoğrafını Federasyon telegram hesabına 

yollayarak belgenin geçerliliğini öğrenebilirsiniz.) 

ĠLKYARDIM KURSU  ĠÇĠN 

Kursu tamamlamak yeterli değildir. İlkyardım çantanızı da yanınızdan 

ayırmamanız gerekmemektedir. 



YAZ KAMPÇILIĞI LĠDERLĠK KURSU  ĠÇĠN 

Bir izci ünitesini açık hava faaliyetine götürebilmek için görülmesi 

zorunlu kurstur. 

İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve temel prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 

Lider veya Lider 

Yardımcısıdır 

Bu kursa katılım için faal, tescilli bir ünitede izci lideri 

veya yardımcısı olmak gerekir. 

Yaz Kampçılığı 

Kursuna Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Yaz 

Kampçılığı Kursu için bütün maddeleri tamamladığına 

emin olduğumu taahhüt ederim. 



KIġ KAMPÇILIĞI LĠDERLĠK KURSU  ĠÇĠN 

Bir izci ünitesini açık kış faaliyetine götürebilmek için görülmesi zorunlu 

kurstur. Yaz Kampçılığı ve İlkyardım Kursunu gördükten sonra katılınabilir. 

İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve temel prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır 

Lider veya Lider 

Yardımcısıdır 

Bu kursa katılım için faal, tescilli bir ünitede izci lideri 

veya yardımcısı olmak gerekir. Otomasyonda ilgili 

bölümün ekran görüntüsünü ekleyiniz. 

Kış Kampçılığı 

Kursuna Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. Kış 

Kampçılığı Kursu için bütün maddeleri tamamladığına 

emin olduğumu taahhüt ederim 



TĠFAKE KURSLARI ĠÇĠN 

İzcilik Prensiplerine 

Ters Bir Paylaşımda 

Bulunmamıştır 

And, Türe, Parola, Amaç ve temel prensiplerimize aykırı 

bir davranışta bulunmamıştır. İzcilere kötü örnek olacak 

zararlı alışkanlıkları varsa, normal hayatta basında veya 

sosyal medyada yayınlanmamıştır. 

TİFAKE ? Kursuna 

Katılabilir 

Danışmanı olarak adı geçen kişiye kefilim. TİFAKE ? 

Kursu için bütün maddeleri tamamladığına emin 

olduğumu taahhüt ederim. 

TİFAKE Kurslarının ön şartı, malzemelerinin tamam olması ve danışmanının 

onayıdır. 




