
İZCİ – ERGİN İZCİNİN 

PROGRAMI 

Emek defteri 



İZCİNİN PROGRAMI  
• Program, izcinin, izcilik hayatı boyunca yapması 

gereken eğitimlerin bütünüdür. 

• Programın içinde, bazıları tabiatta, gezi ve 

kamplarda, bazıları izcilik toplantılarında, bazıları 

evde yapılması gereken ‘Uğraşı Alanları’ vardır. 

• Uğraşı alanlarının bazılarını tamamlamadan 

bazılarına geçilemezken, bazıları da zaman içinde 

istenildiği zaman yapılabilecek biçimdedir. 

• Uğraşı alanlarının içindeki maddelerinden bazıları 

mecburî bazıları seçeneklidir. 

• Programın içinde, ilgi ve ihtiyaçlara göre 

seçilebilecek ‘Uzmanlık Alanları’ vardır. 

 

 



İZCİNİN PROGRAMI  
• Programın içinde, tamamlamanız gereken malzeme 

listeleri, gelişmenizi gösteren uğraşı alanları, arama 

ve kurtarma bilgilerine yönelik uğraşı alanları da 

vardır. 

• Çocuk veya gençlerin emek defterini kullanabilmeleri 

için, önce izci olmaları, lisanslarını çıkarmaları, bir 

izci ünitesine kayıt olmaları, ünite liderinin 

otomasyon sisteminde izcisini, üniteye eklemiş 

olması gerekir. O zaman cep telefonu uygulamasını 

telefonuna indiren izci emek defterinde kendi 

programını görmeye başlar. 

• Şimdi Uğraşı Alanlarına bakalım. 

 

 



UĞRAŞI ALANLARI 

ADAYLIK 

 

 

ARAZİ 

İLERİ ARAZİ 

MACERA 

KEŞİF 

ALTIN İZCİ ÖDÜLÜ 

YETENEK 

TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

ZAMAN VE GELİŞİM 

SAĞLIK 

KÜRESEL 

GELİŞİYORUM 



EMEK DEFTERİ KULLANIMI 

• Emek defteri programı açılınca öncelikle ‘ADAYLIK’ 

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. 

• Emek 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. 



EMEK DEFTERİ KULLANIMI 

• Emek 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 izcilerin tamamlamış olduğu maddeleri 

görebilir, buna göre yeni faaliyetler organize edebilir. 

• Federasyon tarafından düzenlenen bir faaliyet için ön 

şart olarak istenen maddeleri tamamlamamış izci, o 

faaliyetin otomasyon sistemine eklenemez ve faaliyete 

katılamaz. 

• Velilerin onaylaması gereken maddeler için, ünite lideri 

gerekli işlemi yaparak onay yetkisi alır. 



ADAYLIK UĞRAŞISI 

İzciliğe hoş geldin.  

Macera ve oyun seni bekliyor ama önce Adaylık 

uğraşısını tamamlamalısın. Liderin ve izci 

arkadaşların sana yardımcı olacaklar hiç canın 

sıkılmasın. 

Üç ay sonra liderinin karşısına tek başına geçip 

yemin ederek izci olacaksın. 



ADAYLIK UĞRAŞISI 
Fotoğrafını 

Eklemek 

İzci armalarının anlamını biliyor. 

Kulüp/Ünite 

Tanıma 

Bu emek ve eğitim defteri resmî bir uygulamadır, alacağınız veya 

vereceğiniz her onayın sorumluluğunu taşırsınız. Hak etmeden verilen 

veya alınan onayların sahtekârlık olarak değerlendirileceğini onayı 

alanı da vereni de bağlayacağını bildiğinizi ve bunu kabul ettiğinizi 

açıklama kısmında beyan etmelisiniz. 

Kulübünü - Ünitesini tanıyor. 

İlk önce üniformalı vesikalık fotoğrafınızı eklemelisiniz 

Yavrukurt, İzci ve Ergin İzci parolalarını ve neleri kapsadığını bilip bu 

şekilde kendini geliştirmeye çalışıyor. 

İzci türesini biliyor ve hayatında uygulamaya çalışıyor. 

İzci andını ezberledi ve yaşayıp uygulamaya çalışıyor. 

Onayın, 

sorumluluk 

olduğunu 

biliyor. 

İzci Andı 

İzci Türesi 

İzci Parolası 

İzci Arması 

Anlamları 



ADAYLIK UĞRAŞISI 
Camadan 

Düğümü 

Yemin töreninin nasıl yapılacağını öğrendi. 

Konuşmaları ezberledi. 

İzci Selâmı 

İki izci marşını biliyor. (Yollar, uzun, dikenli.. - Haydi 

izciler, yurdun gençleri...) 

Dünyada ve Türkiyede İzciliğin tarihçesini genel olarak 

biliyor. Açıklamada yazdı. 

İzci selâmını ve tokasını öğrendi. Kullanıldığı yerleri 

biliyor ve kullanıyor. 

Camadan düğümünü öğrendi. Kullanıldığı yerleri 

biliyor. 

Ünitesi ile bir günlük geziye veya hafta sonu kampına 

katıldı. 

Bir çıkış çantasına sahip. 

İzci üniformasına sahip. 

İzcilik Tarihçesi 

İki İzci Marşını 

Biliyor 

İzci Üniforması 

Çıkış Çantası 

Gezi/Haftasonu 

Kampına katılım 

Yemin Töreni 



ADAYLIK UĞRAŞISI 
And içti Oymak/Ocak Yönetim Kurulunun açıklamadaki tarih ve 

karar sayısı uyarınca yemin ederek izci oldu. 

• And içtikten ve bu madde de lider tarafından 

onaylandıktan sonra bir çok uğraşının açıldığı 

görülecektir. 

• Her aşama sonunda İzcinin bir üst uğraşıya 

geçebilmesi için Oymak Yönetim Kurulunun kabul 

etmesi, karar defterine yazıp onaylaması gerektiği 

unutulmamalıdır. 



ARAZİ UĞRAŞISI 

And içtikten sonra tabiatta yaşamayı öğrenmek 

için ilk önce, Arazi uğraşısını tamamlamalısın. 

Yapılacak şeyler gözüne çok görünmesin. 

Göreceksin ki bunları hızla tamamlayacaksın. 



ARAZİ UĞRAŞISI 

Çadır çeşitlerini kurabilmek Dört ayrı tipte çadır kurmayı ve toplamayı biliyor. 

Ateş ve ocak çeşitleri Ateş ocak çeşitlerini biliyor. Ateş yakabilmek için 

gerekenleri ve emniyet tedbirlerini almayı biliyor ve 

uygulayabiliyor. 

Ortama Uygun Ocak Bulunulan ortam için uygun bir ocak yapıyor ve 

yakıyor. 

Nöbet Nöbetin önemini biliyor ve kamp güvenliği için 

nöbet tutuyor. 

Evde Yemek Öğrenmek Üç ayrı yemek yapabiliyor.( Tercihen anne 

imzalayacak.) 

Kamp Çevresi Kampın çevresini tanıyor ve bunu 

raporlayabiliyor. 

Obasına Yemek Pişirmek Obası / Ekibi için arazide bir öğün yemek 

pişirebiliyor. 

Kişisel Temizlik Kişisel temizliğine önem gösteriyor ve şahsi 

temizlik çantasına sahip. 



ARAZİ UĞRAŞISI 
Tertip/Düzen Kampta daima tertipli ve düzenli. 

Oba / EkipSahası Oluşturmak Tertipli ve düzenli bir oba - ekip sahası 

oluşturabiliyor. 

Kamp Ateşi Vazifeleri Kamp ateşi eğlencelerinde görev alıyor. 

Tesis yapma Basit bir tesis ya da yararlı bir kamp aleti 

yapabiliyor. 

Vahşî Hayvanlar için Vahşi hayvan saldırılarından korunmayı 

biliyor. 

Düdük ve Kol Komutları Düdük ve kol komutlarını biliyor. 

Emniyetli balta, bıçak ve testere 

kullanma 

Balta, bıçak ve testereyi emniyetli bir 

şekilde kullanabiliyor. 

Tabiatı koruma Tabiatı koruma bilincine sahiptir ve nasıl 

davranacağını biliyor. ( Çöp tuvalet vs.) 

Yürüyüş Kuralları Gündüz arazide yürüyüş kurallarını 

biliyor ve uygulayabiliyor. 



ARAZİ UĞRAŞISI 
Dayanıklılık On km lik yolu beş kg lık bir çanta ile en çok iki 

buçuk saatte yürüyebiliyor. 

Uygun ve adî adım yürüyüşler İkişer üçer dörderli kolda uygun ve adi adım düzenli 

yürüyebiliyor. 

Mesafe Tahmin Mesafe tahminlerini biliyor. 

Tek Sıra Yürüyüş Tek sıra kopmadan araları açmadan yürüyebiliyor. 

Sancak, Kazık ve tesis bağları Sancak, açık ve kapalı kazık düğümlerini kare, paralel 

çapraz ve dülger bağını biliyor ve uyguluyor. 
https://youtu.be/gCmRBAPQtY8 Kapalı Kazık 

https://youtu.be/iEyibxoA7WM Sancak Bağı 

Yön Tayini Gece gündüz pusulasız yön tayini yöntemlerini biliyor. 

İlk Yardım Çantası Şahsi ilk yardım çantasına sahip. İçindekilerin 

kullanıldığı yerleri biliyor. 

İlk Yardım Kanamalar Kanamayı nasıl durduracağını biliyor. 

İlk Yardım, Yanmalar Yanma ve haşlanmalarda ilk yardımı biliyor. 

Ambulans Arama Ambulans çağırmasını biliyor. 



ARAZİ UĞRAŞISI 
Öğrendiğini Öğretebilme 1 Arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada belirtilen 

birini, yine açıklamada ismi bulunan, bilmeyen bir 

izciye öğretti ve bu izcinin emek defterinin ilgili 

maddelerini liderinin gözetiminde onayladı. 

Sırt Çantası Sırt çantası tiplerini ve hazırlanışını biliyor. 

Yaz Kampı En az altı gecelik bir yaz kampına katılmak. 

Düdük İzci düdüğüne sahip. 

Çakı Çok amaçlı çakıya sahip. 

TİFAKE Afet Bilinci Eğitimi Almak Afet Bilinci Eğitimi Aldı 

TİFAKE Arazi Aramasını Öğrendi Arazi aramasını öğrendi, ünitesiyle veya 

obasıyla / ekibiyle uyguladı. 

Öğrendiğini 

Öğretebilme 2 

Arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada belirtilen birini, yine 

açıklamada ismi bulunan, bilmeyen bir izciye öğretti ve bu izcinin 

emek defterinin ilgili maddelerini liderinin gözetiminde onayladı. 

Arazi Uğraşısı 

Tamamlama 

Oymak/Ocak yönetim kurulunun yandaki tarih ve aşağıda 

belirtilen karar sayısı uyarınca uğraşıyı tamamladı........ 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 

Arazi uğraşısını tamamladıktan sonra artık daha 

ileri gitmek gerekir. 

Şimdi sıra İleri Arazi Uğraşısında. 

Haydi başlayalım 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 
Kahvaltı Hazırlayabiliyor ve Üç Öğün 

Yemek Öğrendi 

Kahvaltı sofrası hazırlayabiliyor ve 

öncekilere ilave olarak açıklamada bulunan 

üç öğün yemek yapmayı öğrendi. 

Gün boyunca yemek pişirdi Bir oymak - ocak kampında, obasına - 

ekibine bir gün boyunca yemek pişirdi. 

Ateş Yakmayı ve Ocak Yapmayı 

Öğretti 

Bilmeyen bir izciye emniyetli bir şekilde 

ateş yakmayı ve ocak yapmayı öğretti. 

Kamp Geneli İçin Tesis Yapabiliyor Kamp giriş kapısı, kamp ateşi, kamp 

mutfağı için ocak gibi kampta kullanılacak 

bir tesis yapımında görev aldı. 

Pusula ve Harita Kullanmayı biliyor Pusula kullanmayı, harita önüne koymayı, 

kroki çıkarmayı biliyor ve uygulayabiliyor. 

Pusula ve Harita ile Yapılan Faaliyete 

Katıldı 

Harita ve pusulanın kullanıldığı bir 

arazi faaliyetine katıldı. 

Keşif Faaliyetine Liderlik Yaptı Bir keşif faaliyetinin yapılmasına 

liderlik yaptı ve raporunu hazırladı. 

Hayk Yaptı Barınakta Kaldı Bir hayk faaliyetine katıldı. Barınak 

yapımında görev aldı ve bir gece kaldı. 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 
Meteorolojiyi Biliyor Temel meteoroloji bilgilerini biliyor, kampta 

hava tahmini yapıyor. 

Gece Yürüyüşü Yapabiliyor Gece yürüyüşü kurallarını biliyor ve bir gece 

yürüyüşüne katıldı. 

Telsiz Bilgisine Sahip Telsizcilikle ilgili teorik bilgiye sahip olup bir başka 

amatörün yanında amatör telsiz de kullanabiliyor 

Kış Kampı Malzeme İhtiyaçlarını 

Biliyor 

Bir kış kampında ihtiyacı olacak şahsi 

malzemelerin listesini yapabiliyor ve bunlara 

sahiptir. 

Kar Barınağı Yapabiliyor Bir kar barınağı yapma çalışmasına katıldı. 

Kar Yürüyüşü Yaptı Karda yürüyüş tekniklerini kullanarak en az 

iki kilometrelik bir arazi yürüyüşüne katıldı. 

Beş Düğüm Daha Biliyor Sekizli, pursik, tahlisiye, kısaltma, balıkçı 

düğümlerini ve bunların kulllanıldığı yerleri biliyor 

ve kullanabiliyor. 

Yön Tayini Yöntemlerini Biliyor Yön tayini yöntemlerini biliyor ve 

uygulayabiliyor. 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 

Arazide Tahmin Yapabiliyor Yükseklik, uzunluk ve mesafe tahminlerini 

yapabiliyor. 

Suni Solunum Yöntemlerini Biliyor Suni solunum yapmayı biliyor. 

Yaralıya Yardım Edebilir Yaralıyı hastaneye götürene kadar 

yapılacakları biliyor. 

Kırık/Çıkık Bilgisi Var Kırık ve çıkıkları tanıyıp sargısını 

yapabilmeyi atele almayı biliyor. 

Kanamalarda İlkyardım Biliyor Kanamayı durdurma yöntemlerini biliyor. 

Arazide Acil Durum İlkyardımlarını 

Biliyor 

Güneş çarpması, yüksek ateş aşırı su kaybı 

soğuk ve sıcaktan dolayı oluşan acil 

durumlarda ne yapılacağını biliyor. 

Su İhtiyacını ve Teminini Biliyor Genel olarak su teminin edilebilecek yerleri 

biliyor. Sıvı kayıpları ve sıvı alımının önemini 

biliyor. 

Kar Hastalıklarında İlkyardımı 

Biliyor 

Donma, kar körlüğüne karşı alınacak önlemleri, 

ilk yardımı biliyor ve uygulayabiliyor. 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 
Sedye Yapımını Biliyor Basit bir sedye yapabiliyor. Sedye ve diğer 

taşıma teknikleri ile yaralıyı taşımayı biliyor ve 

uygulayabiliyor. 

Bu Uğraşı içinde Uzun Süreli Bir 

Yaz Kampına Katıldı 

Bu uğraşıya başladıktan sonra en az altı 

gecelik bir yaz kampına katıldı. 

Kış Kampına Katıldı En az altı gecelik bir kış kampına katıldı. 

Obasını Organize Edebiliyor Bir kampta, üyesi olduğu obasını-ekibini, 

obabaşının-ekipbaşının görevlerini üstlenerek 

organize edebiliyor. 

Dengeli Beslenmeyi Biliyor Oba Ekip için kampta dengeli beslenmeyi 

içeren bir haftalık yemek listesi hazırlayabiliyor. 

Öğrendiğini Öğretebilme 1 İleri arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada 

belirtilen birini, yine açıklamada ismi bulunan, 

bilmeyen bir izciye öğretti ve bu izcinin emek 

defterinin ilgili maddelerini, liderinin gözetiminde 

onayladı. 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 
Pusulası var Bir pusulaya sahip. 

Alın Feneri Var Bir alın fenerine sahip. 

Amatör Telsiz Çağrı İşareti Vardır Açıklamadaki çağrı işaretiyle amatör telsiz 

belgesine sahiptir. 

TİFAKE Arama Kurtarma 

Malzemelerini Bilir 

Arama Kurtarma Malzemelerini tanır, bu 

malzemelerin nerelerde ve nasıl kullanıldığını 

bilir. 

Gps Kullanabilir Gps kullanmayı biliyor ve uygulayabiliyor. 

Fuları İlave On Farklı Amaç İçin 

Kullanabiliyor 

İlkyardım yöntemleri haricinde fuların en az 10 

ayrı kullanım yerini biliyor ve uygulayabiliyor. 

Çantasıyla 20 km Yürüyüş 

Yapabiliyor 

En az 5kg. lık bir sırt çantasıyla günde 20 km. 

yürüyebiliyor. 

Sırt Çantası Vardır Bir sırt çantasına sahip. 

Uyku Tulumu Vardır Bir uyku tulumuna sahip 

Matı Vardır Bir mat a sahip. 



İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 

İlkyardımda Fular Kullanmayı 

Biliyor 

İlk yardımda fular kullanmanın bütün 

yöntemlerini biliyor. 

TİFAKE Tilki Avı Mors kodlarını kullanarak veya Telsiz Sinyal 

raporu ile bir sinyali, kaybolan bir kişiyi bulabilir. 

 

Öğrendiğini Öğretebilme 1 

Arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada belirtilen 

birini, yine açıklamada ismi bulunan, bilmeyen 

bir izciye öğretti ve bu izcinin emek defterinin 

ilgili maddelerini liderinin gözetiminde onayladı. 

 

Öğrendiğini Öğretebilme 2 

İleri arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada 

belirtilen birini, yine açıklamada ismi bulunan, 

bilmeyen bir izciye öğretti ve bu izcinin emek 

defterinin ilgili maddelerini liderinin gözetiminde 

onayladı. 

Öğrendiğini Öğretebilme 3 İleri arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada 

belirtilen birini, yine açıklamada ismi bulunan, 

bilmeyen bir izciye öğretti ve bu izcinin emek 

defterinin ilgili maddelerini liderinin gözetiminde 

onayladı. 



Yüzebiliyor On dakika boyunca bir yere basmadan ve 

tutunmadan, herhangi bir yardımcı sistem 

kullanmadan su üzerinde durabiliyor. 

İLERİ ARAZİ UĞRAŞISI 

İleri Arazi Uğraşısını Tamamladı Oymak/Ocak yönetim kurulunun 

açıklamadaki tarih ve karar sayısı uyarınca 

uğraşıyı tamamladı. 



MACERA UĞRAŞISI 
İleri Arazi Uğraşısını tamamladığınıza göre artık arazide 

yaşamayı biliyorsunuz demektir.  

Ama durmak yok. Maceralar yaşamaya devam 

etmelisiniz. 

Bu uğraşıyı tamamlamak için TİFAKE maddelerinin 

dışında en az 7 madde başarmalısınız. 



MACERA UĞRAŞISI 

Bot Kullanabilme Botta kürek çekiyor, botu devirebiliyor, tekrar çevirip üstüne 

çıkabiliyor. (Her su faaliyetinde can yelekli olunacaktır.) 

Sal Yapabilme Dal, bidon ve ip kullanarak sal yapabiliyor ve bununla bir 

müddet yol alabiliyor. 

Mağaracılık Mağaracılıkta alınacak güvenlik önlemlerini biliyor. Bir 

mağaracılık faaliyetine katıldı. 

Kar Barınağı Kar barınağı yapımına katıldı ve içinde bir gece geçirdi. 

Kuş Faaliyetleri Bölgesindeki kuşları inceledi, fotoğrafını çekti ve detaylı broşür 

hazırladı. 

Kaya Tırmanışı Kaya tırmanışında kullanılacak güvenlik önlemlerini biliyor. 

Aşağıdan emniyetle, uzman eşliğinde en az on metre kaya 

tırmanışı yaptı. 

On Metre İniş Uzman eşliğinde sekizli, pursik, yarım kazık kullanarak 

emniyetli on metre iniş yaptı. 



MACERA UĞRAŞISI 
Balık Tutabilme Denizde, derede veya gölde olta ile balık tutabiliyor. 

(İhtiyaç durumunda yapabilmeyi öğrenmek kastıyla) 

İz Kalıbı Doğada bulduğu bir izi takip edip en güzelinin kalıbını 

çıkarabiliyor. 

Bitkiler On çeşit bitkiyi öğrendi, fotoğrafını çekti. Bir albüm 

hazırladı. 

Tur kayağı Tur (dağ) kayağı kullanmayı biliyor ve arazide bir 

günlük tur kayaklı incelemeye çıktı. 

Bisiklet Bisikletle arazide bir günlük incelemeye çıktı. 

TİFAKE Acil Durum 

Tatbikatına Katıldı 

Yurt Genelinde veya İl, Kulüp, Kamp gibi yerlerden 

birinde düzenlenen Acil Durum Tatbikatına Katıldı. 

Öğrendiğini öğretebilme 1 Arazi veya ileri arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada 

belirtilen birini, yine açıklamada ismi bulunan, bilmeyen 

bir izciye öğretti ve bu izcinin emek defterinin ilgili 

maddelerini liderinin gözetiminde onayladı. 

Öğrendiğini Öğretebilme 2 Arazi veya ileri arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada 

belirtilen birini, yine açıklamada ismi bulunan, bilmeyen 

bir izciye öğretti ve bu izcinin emek defterinin ilgili 

maddelerini liderinin gözetiminde onayladı. 



MACERA UĞRAŞISI 
Öğrendiğini Öğretebilme 3 Arazi veya ileri arazi uğraşısı bilgilerinden 

açıklamada belirtilen birini, yine açıklamada 

ismi bulunan, bilmeyen bir izciye öğretti ve bu 

izcinin emek defterinin ilgili maddelerini liderinin 

gözetiminde onayladı. 

TİFAKE - KBRN Eğitimi Vardır AFAD gibi kuruluşlardan veya eğitimli izci 

liderlerinden KBRN Eğitimi Alır. 

Macera Uğraşısı Tamamlama En az seçenekli 7 maddeyi tamamlamak 

gerekir. Oymak/Ocak yönetim kurulunun 

yandaki tarih ve aşağıda belirtilen karar sayısı 

uyarınca uğraşıyı tamamladı........... 



KEŞİF UĞRAŞISI 

Macera uğraşısını tamamlandıktan sonra, macerayı 

tattıktan sonra duracağınızı sanmıyoruz. Artık 

yapmadığınız maceralara, keşiflere ilerleme zamanı. 

Keşif Uğraşısını aynı seviyede en az dört izci arkadaş ile 

hazırlanamalı ve uygulamalısınız. 



KEŞİF UĞRAŞISI 

Keşif Planı Günlük keşif faaliyetlerinin planını oymakbaşına sundu ve keşif 

için her türlü malzemeye sahip olup kullanmayı biliyor. 

Keşif Raporu Keşif dönüşünde ünite liderine yazılı ve oymağı / ocağına sözlü 

olarak raporunu sundu. 

Telsiz İrtibatı Her an oymakbaşı ile telsiz irtibatında kalarak faaliyeti 

gerçekleştirdi. 

Keşifte Yemek 

Yapmak 

Faaliyet esnasında kendi yemeklerini yaptı. 

Keşifte Harita, 

Pusula, GPS 

Keşif faaliyeti esnasında Harita, pusula veya GPS ile 

güzergâhını kaydetti. 

Öğrendiğini 

Öğretebilme 1 

Arazi veya ileri arazi uğraşısı bilgilerinden açıklamada belirtilen 

birini, yine açıklamada ismi bulunan, bilmeyen bir izciye öğretti 

ve bu izcinin emek defterinin ilgili maddelerini liderinin 

gözetiminde onayladı. 



KEŞİF UĞRAŞISI 
Öğrendiğini Öğretebilme 2 Arazi veya ileri arazi uğraşısı bilgilerinden 

açıklamada belirtilen birini, yine açıklamada 

ismi bulunan, bilmeyen bir izciye öğretti ve bu 

izcinin emek defterinin ilgili maddelerini liderinin 

gözetiminde onayladı. 

Öğrendiğini Öğretebilme 3 Arazi veya ileri arazi uğraşısı bilgilerinden 

açıklamada belirtilen birini, yine açıklamada 

ismi bulunan, bilmeyen bir izciye öğretti ve bu 

izcinin emek defterinin ilgili maddelerini liderinin 

gözetiminde onayladı. 

 

Keşif Uğraşısını Tamamladı 

Oymak/Ocak yönetim kurulunun yandaki tarih 

ve aşağıda belirtilen karar sayısı uyarınca 

uğraşıyı tamamladı.......... 



SAĞLIK UĞRAŞISI 
Sağlık uğraşısını yaparak vücudunu geliştirmelisin. Bu uğraşıya, Ant 

içtikten sonra hemen başlayabilirsin. 

Vücudunu geliştirmeyi başardı. Liderinle istişare ederek vücudunu geliştirecek 

bir yöntem seç. Bir egzersiz programı 

hazırlayarak dört ilâ altı hafta arası sürekli 

uygula. İlerlemeni kaydet. Uğraşını başarıyla 

tamamla. Bize neler yaptığını yazılı olarak da 

anlatmalısın 

Sağlık Uğraşısı Tamamlandı Oymak/Ocak Yönetim Kurulunun ekteki 

tarih ve kararı ile uğraşıyı tamamladı. 



YETENEK UĞRAŞISI 
Adaylık dönemi bittiyse artık yetenekleriniz olmalı. Hemen 

Yetenek uğraşısına başlanmalı. 

Gösteri Açıklamadaki gösteri maddesini tamamladı. 

El sanatları Açıklamadaki el sanatları maddesini tamamladı. 

Tanıtım yapma Açıklamadaki tanıtım yapma maddesini tamamladı. 

Problem çözme Açıklamadaki problem çözme maddesini tamamladı. 

Yapı Açıklamadaki yapı maddesini tamamladı. 

İbadet İbadethaneleri ziyaret edebilirsin, ibadethanelere temizlik ve 

onarımda yardım edebilirsin. Burada yapılan ibadetleri 

inceleyebilirsin. Seçtiğini diğer izciler ile değil ailenden biri ile 

veya tek başına yapmalısın. Yaptıklarını aşağıda bize 

anlatmalısın. Açıklamadaki ibadet maddesini tamamladı. 

Aynı seviyedeki 

arkadaşına yardım 

Açıklamada ismi bulunan bir izciye, yetenek uğraşısının 

açıklamada yer alan bir maddesini tamamlamasında yardım 

etti. 

Yetenek Uğraşısını 

tamamladı 

Oymak/Ocak yönetim kurulunun, aşağıdaki tarih ve karar sayısı 

uyarınca uğraşıyı tamamladı. 



KÜRESEL UĞRAŞISI 
Dünya ile iletişim kurulacak Küresel Uğraşısını tamamlayarak 

dünyaya kendinizi gösterin. Bu uğraşıya, Ant içtikten sonra 

hemen başlanabilir. 

Uluslararası Kampa Katılım Bize katılmış olduğun uluslararası kampı belirtmelisin. 

Biliyorsun ki uluslararası kamplar, sadece yurtdışında 

olmaz. Sen yaptığın aşamalı kamplar ile uluslararası 

kampa katılma seviyesine gelebilmelisin. 

JOTİ ye katılmak. İzciler ile internet üzerinden JOTİ (Jamboree on the 

internet) uluslararası yazışma faaliyetine katılmalısın. 

JOTA ya Katılmak İzciler ile telsiz üzerinden JOTA (Jamboree on the air) 

uluslararası görüşmeler yapmalısın. 

Mektup arkadaşlığı Diğer ülkelerdeki izciler ile elektronik posta üzerinden 

mektuplaşmalısın. 

Başka ülkenin Yemeğini 

Yaptı 

Haberleştiğin bir başka ülkedeki izciden, onlara mahsus 

bir yemeğin yapımını öğrenmeli ve ailene yapmalısın. 

Bir başka ülkeye ait oyunu 

oynadı 

Haberleştiğin, bir başka ülkenin izcisinden, onlara ait bir 

halk oyunu veya çocuk oyununu öğrenip başarmalısın. 



KÜRESEL UĞRAŞISI 
1. Uluslararası konusunu 

tamamlamak 

Seçeceğin bir başlıkta araştırmalar yapıp bilgi sahibi 

olmalısın. (Ticaret- Sağlık- Su ve hıfzıssıha- Çevre- 

Mülteciler- Hoşgörüsüzlük- Evsizlik Yoksulluk- 

Tutuculuk- Uluslararası düzeyde ısraf ve tutumluluk) 

2. Uluslararası Konusunu 

Tamamlamak 

Seçeceğin bir başlıkta araştırmalar yapıp bilgi sahibi 

olmalısın. (Ticaret- Sağlık- Su ve hıfzıssıha- Çevre- 

Mülteciler- Hoşgörüsüzlük- Evsizlik Yoksulluk- 

Tutuculuk- Uluslararası düzeyde ısraf ve tutumluluk) 

Küresel Köy maddesini 

tamamladı 

Uluslararası ticaret, Afrikadaki su ve sağlık sorunları için 

geliştirme projesi, Yağmur ormanlarını koruma projesi, 

evsiz insanlar ve mülteciler konularından seçtiği birinde, 

Bir yardım Kuruluşunda görev almak, çözüm yöntemini 

kalabalığa anlatmak, poster hazırlayıp yaymak, gösteri 

kurgulayıp uygulamak maddelerinden birini yaptı. 

Küresel Uğraşısını 

Tamamladı 

Oymak/Ocak Yönetim Kurulunun açıklamadaki tarih ve 

sayılı kararı ile uğraşıyı tamamladı. 



ZAMAN VE GELİŞİM UĞRAŞISI 
Zaman ve Gelişim uğraşısı izciye, yanında biz olmadan da iyi bir izci 

olabileceğini gösterecek. Bu uğraşıya, Ant içtikten sonra hemen 

başlayabilirsin. 

Saygı Büyüklerinin sözünü dinleyip küçüklerini sevip, koruyor. 

Bitki ve Hayvan 

Sevgisi 

Bitki ve hayvanları sevip koruyor. 

Sözünü Tutma Aile içinde ve dışında verdiği sözü tutuyor. 

Kamp Malzemelerine 

Katkı 

Biriktirdiği harçlıklarla kamp malzemelerinin alımına katkı 

sağladı. 

Yardımlaşma Aileye ve çevreye yardımcı ve yararlı oluyor. 

İnsan İlişkileri İnsanlarla ilişkilerinde naziktir. 

Tohum Tohumdan yetiştirerek en az beş fidan dikti. 

Tertip düzen Ev içinde tertipli ve düzenli. 

Program Ev içinde programlı. 

Kahvaltı Kahvaltı etmeden evden çıkmıyor. 

Disiplin Okul hayatında programlı, disiplinli, uyumlu...(okul idaresi) 



ZAMAN VE GELİŞİM UĞRAŞISI 
Zararlı alışkanlık Hiçbir zararlı alışkanlığı ve bağımlılığı yok. (Veli) 

Zararlı Alışkanlık Hiçbir zararlı alışkanlığı ve bağımlılığı yok. (Okulundan 

öğrenilecek.) 

Zararlı Alışkanlık Hiçbir zararlı alışkanlığı ve bağımlılığı yok. (İzcilik ve çevre.) 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

En Az 5 Fidan Dikti Açıklamadaki yıl, en az beş fidan dikmiştir. 

Zaman ve Gelişimi 

Tamamladı 

Oymak/Ocak Yönetim Kurulunun açıklamadaki tarih ve sayılı 

kararı ile uğraşıyı tamamladı. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 

Çok önemli bir uğraşıdır. Bizi biz yapan değerlerimizi severek, 

isteyerek öğrenecek ve herkesten farklı olacağız. 

Ant içtikten sonra Toplum ve Yaşadığımız Çevre uğraşısını 

tamamlamaya başlayabilirsiniz. Bu maddeleri zevkle 

tamamlayacağınıza eminiz. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 

İstiklal Marşı İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyabildiğini, liderine canlı 

veya video ile kanıtlamak. 

Eski Türk Devletleri 10 eski Türk Devleti adı sayabiliyor. 

Türkiye 

Cumhuriyetinin 

Kuruluşunu Bilmek 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu biliyor. Detaylı olarak 

anlatabiliyor, yazabiliyor. Yazınız. 

Milli Bayramlar Milli bayramların önemini biliyor ve en az açıklamada yazan 5 

Milli Bayram törenine katıldı. 

Tören Bilgisi Tören bilgi ve becerisine sahiptir. 

Milli Bilinç Kampı Federasyon tarafından düzenlenen açıklamadaki Milli Bilinç 

kampına katıldı. 

Bayrağını İyi Bilir Bayrağın mânâsını ve ona nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini 

biliyor. Detaylı olarak anlatabiliyor. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 
Marş veya Kahramanlık 

Türküsü Söyleyebiliyor 1 

Liderine canlı veya video ile gösterdiği, açıklamada ismi 

yer alan bir marş veya kahramanlık türküsünü 

söyleyebiliyor. 

Marş veya Kahramanlık 

Türküsü Söyleyebiliyor 2 

Liderine canlı veya video ile gösterdiği, açıklamada ismi 

yer alan bir marş veya kahramanlık türküsünü 

söyleyebiliyor. 

Marş veya Kahramanlık 

Türküsü Söyleyebiliyor 3 

Liderine canlı veya video ile gösterdiği, açıklamada ismi 

yer alan bir marş veya kahramanlık türküsünü 

söyleyebiliyor. 

Türkü Söyleyebiliyor Liderine canlı veya video ile gösterdiği, açıklamada ismi 

yer alan türküyü söyleyebiliyor. 

Sanatçı Kendi kültürümüzde eserler veren bir sanatçıyı ve 

önemli eserlerini biliyor. 

Müzik aleti Bir müzik aletini çalabiliyor. 

Halk oyunu Bir halk oyununu oynayabiliyor. 

Yöresel kıyafet Yöresel kıyafetlerimizden birinin kullanılabilir bir 

parçasına sahip. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 
Kızılay Türkiye Kızılay Derneğini tanıyor, ziyaretine gitti. 

Yeşilay Yeşilay cemiyetini tanıyor ve ziyaretine gitti. 

Koro Bir müzik topluluğunu ziyaret etti ve sanatçılar ile görüştü. 

Tiyatro Bir Tiyatro veya film setini ziyaret etti, sanatçılarla görüştü. 

Tarih ve Turizm Dört farklı tarihi ve turistik yeri öğrendi. 

Topluma hizmet 1 Açıklamada yer alan topluma hizmet çalışması yaptı. 

İbadethaneye 

Hizmet 

Açıklamada yer alan ibadethaneye hizmet faaliyetine katıldı. 

Önce İman Etmek 

Lâzım 

İmanın şartlarını biliyor. (Müslüman ise) 

İslâmın şartı İslâmın şartlarını biliyor. (Müslüman ise) 

Dininin Yasakları Dininin yasakladıklarını biliyor. 

Peygamberinin 

hayatı 

Peygamberinin hayatını genel mânâda biliyor. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 
Çeşitli inançlarda 

Yasaklar 

Çeşitli inançlar için yasakları biliyor ve açıklamaya yazıyor. 

Dînî inancını 

yaşamak 

Dînî inancını inandığı gibi yaşamaya gayret ediyor. 

İbadethane ziyareti Farklı en az iki inancın ibadethanesini ziyaret etti. 

Topluma Hizmet 2 Bir Topluma Hizmet Çalışması yaptı veya katıldı. 

Dernek Tanıma Üç ayrı derneği ziyaret etti ve tanıdı. 

Meslekleri Tanıma 

Cumhurbaşkanı 

Cumhurbaşkanının vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu 

bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı 

Cumhurbaşkanı yardımcısı vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, 

bu bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Bakan 

İlgili Bakanın vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri 

aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 
Meslekleri Tanıma 

Bakan Yardımcısı 

İlgili Bakan Yardımcısının vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu 

bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Genel Müdür 

Genel Müdürün vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri 

aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

Genel Müdür Yardımcısının vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, 

bu bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Müdür 

Müdürün vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri aktarma 

ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Müdür Yardımcısı 

Müdür Yardımcısının vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu 

bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Genel Kurmay 

Başkanı 

Genel Kurmay başkanının vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, 

bu bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 



Meslekleri Tanıma 

General 

Generalin vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri 

aktarma ve beraber fotoğraf çektirme 

TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 

Meslekleri Tanıma 

By. Şhr. Bld. 

Başkanı 

Büyükşehir Belediye Başkanının vazifelerini öğrenme, ziyaret 

etme, bu bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Belediye Başkanı 

İl, İlçe Belediye Başkanının vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, 

bu bilgileri aktarma ve beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Fabrikatör 

Vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri aktarma ve 

beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

Muhtar 

Vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri aktarma ve 

beraber fotoğraf çektirme. 

Meslekleri Tanıma 

İşyeri sahibi 

Vazifelerini öğrenme, ziyaret etme, bu bilgileri aktarma ve 

beraber fotoğraf çektirme. 

Vatandaşlık Bize kendi cümlelerinle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın 

sizde uyandırdığı duyguları detaylı olarak anlatın. 



TOPLUM VE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE 

UĞRAŞISI 
Destan 1 Açıklamada belirtilen bir destan veya tarihi olayı biliyor. 

Destan 2 Açıklamada belirtilen bir destan veya tarihi olayı biliyor. 

Destan 3 Açıklamada belirtilen bir destan veya tarihi olayı biliyor. 

Şahsiyet 1 Açıklamada yer alan bir önemli şahsiyetimizi öğrendi. 

Şahsiyet 2 Açıklamada yer alan bir önemli şahsiyetimizi öğrendi. 

Şahsiyet 3 Açıklamada yer alan bir önemli şahsiyetimizi öğrendi. 

Toplum ve 

Yaşadığımız Çevre 

Uğraşısı tamamlama 

Oymak/Ocak yönetim kurulunun açıklamada belirtildiği kararı 

uyarınca uğraşıyı tamamladı. 



TÜRKİYE İZCİLERİ ALTIN ÖDÜLÜ 
işte en zor bölüm. Her şeyi tamamlandıysa Altın Ödüle başlanılabilir.  

"Türkiye İzcileri Altın Ödülü" için -en erken- ergin izciliğe başlamadan altı ay 

önce başvurulabilir. Bu ödül millî çapta düzenlenen imtihan kampı sonucunda 

verilir. Bu ödüle başlama tarihi TİF'e bildirilerek müracaat edilir. 

Altın Ödüle Başvuru Altın ödül çalışması TİFe bildirildi ve imtihana 

girebilmesi için başvuruda bulunuldu. 

Kızılaycı Kızılay uzmanlığını tamamladı. 

Yeşilaycı Yeşilay uzmanlığını tamamladı. 

Olağanüstü Hallere Hazırlık 

Uzmanı 

Olağanüstü hallere hazırlık uzmanlığını tamamladı. 

Çevre Korumacı Çevre koruma uzmanlığını tamamladı. 

Kişisel Macera Senden senin için yeni bir Macerayı tamamlamanı 

bekliyoruz. 

Kişisel Keşif Senin için tamamen yeni bir keşif bekliyoruz. 

Kişisel Sorumluluk Diğer insanların yararına ve sizi geliştirecek 

sorumlulukta bir çalışma yapmalısın. 



TÜRKİYE İZCİLERİ ALTIN ÖDÜLÜ 
Altın Ödül için 7 uzmanlık Altın Ödüle başladıktan sonra açıklamadaki yedi 

uzmanlığı daha tamamladı. 

Kişisel Liderlik Bir oymakta "Üç Sorumluluk İşareti" ile görev almalısın 

ve bunu en az bir yıl müddetle yapmalısın. 

Altın Ödül İmtihan Kampına 

Müracaat 

"Türkiye İzcileri Altın Ödülü İmtihan Kampı" yılın ilk ayı 

içinde müracaat edilir. geç kalınırsa o yıl ilgili kampa 

katılınamaz. Ocak ayı içinde başvuru yapıldı. 

İmtihan Kampı Tamamlama Altın ödül imtihan kampını tamamladı. (Kamp 

müdürünün "başarılı" yazısının fotoğrafı eklenir) 

Altın Ödül Sahibidir TİF Tarafından ALTIN ÖDÜLÜ Takıldı. 



GELİŞİYORUM 
Bu maddeleri yapmak zorunda değilsiniz ama gelişiminizi tamamlamanızı, 

ilerlemenizi, kendinize hedefler koymanızı bekliyor ve puanlarınızı artırmanız 

için size seçenekler sunuyoruz.  

İzci de yetişkin de olsanız bu bilgileri öğrenmeli bu malzemelere sahip olmaya 

çalışmalısınız. En çok hak eden, en çok çalışandır. 

Örgü örebilir Kazak veya çorap ördü. 

Dikiş Diker Yırtık, yama, sökük dikebilir. 

İzci olduğu belli olur. İzci faaliyetleri dışında da üstünde her zaman, fular, 

baf, rozet, arma vs. izci olduğunu belirtir biçimde bir şey 

taşır. 

İzci Yaptı Açıklamada ismi bulunan arkadaşı ondan özendi izci 

oldu. 18 yaş üstü için izci olacak kişi de 18 yaş üstü 

olmalıdır. 

İzci Yaptı Açıklamada ismi bulunan arkadaşı ondan özendi izci 

oldu. 18 yaş üstü için izci olacak kişi de 18 yaş üstü 

olmalıdır. 

İzci Yaptı Açıklamada ismi bulunan arkadaşı ondan özendi izci 

oldu. 18 yaş üstü için izci olacak kişi de 18 yaş üstü 

olmalıdır. 



GELİŞİYORUM 
Fuları İyi Kullanır Diğer uğraşı maddeleri haricinde izci fularını 20 farklı 

şekilde kullanabiliyor. 

İyi Düğüm Atar Diğer uğraşı maddeleri haricinde açıklamadaki 20 farklı 

düğümü daha bilir. 

5 m lik ipe prusik düğümü 

kullanarak tırmandı 

Yalnızca prusik düğümleri kullanarak, emniyetli biçimde 

5 metrelik dağ ipine tırmandı. 

Dülfer ile 5 metre iniş yaptı Yukarıdan emniyetli olarak, yalnızca dülfer kullanarak 

dağ ipinden iniş yaptı. 

Kaya Tırmanır Aşağıdan veya yukarıdan emniyetli en az 15 metre 

kaya tırmanışı yapar. 

İpten Kayarak İner Aşağıdan veya yukarıdan emniyetli en az 15 metrelik 

ipten teknik malzeme kullanarak iniş yapabiliyor. 

O bir düğüm fabrikası Açıklamada yazılı olan, en az 70 düğüm bilir. 

İz Takibi Arazide İz Takip Etmeyi Biliyor. 

Ağaçta Geceleyebilir Güvenlik önlemlerini de alarak ağaçta geceleyebiliyor. 

Ağaca Tırmanmayı Biliyor Ağaçların özelliklerini, emniyetle nasıl tırmanılması 

gerektiğini biliyor. 



GELİŞİYORUM 
Ağaç Budamayı Biliyor Emniyetli bir biçimde zamanı geldiğinde budama 

yapmasını biliyor. 

Ağaç Aşılamayı Biliyor Ağaç aşılamayı öğrendi ve kamp yaptığı arazilerdeki 

yabani ağaçları aşılayabiliyor. 

Güneş Enerjisi Güneş Enerjisini ve kullanmayı biliyor, böyle çalışan bir 

sistem kurdu ve elektrik üretebiliyor. 

Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr Enerjisi ile çalışan bir sistem kurdu ve elektrik 

üretip kullanabiliyor. 

Tarım yapıyor Kendine ait bir bahçesi var ve sebze üretiyor. 

Evinde Evcil Hayvan 

Besliyor. 

Evde beslediği bakıp büyüttüğü bir evcil hayvanı var. 

Civciv, Kuzu gibi 

Hayvanlardan Birini 

Besleme. 

Civciv, annesi ölmüş kuzu gibi hayvanlardan birini 

evinde besleyip büyütmek. 

Ormanda asılı bir kuş 

yuvası var. 

Tahtalardan, hava şartlarına dayanıklı bir kuş yuvası 

yaparak ormana astı. 

Bir enstruman çalmak. Vurmalı sazlar haricinde bir enstrüman çalabiliyor. 



GELİŞİYORUM 
Çalıp söylüyor Ritm sazlar haricinde bir enstrüman çalarak bir parçayı 

söyleyebiliyor. (Nefesli sazlarda çalmak, söylemek, 

çalmak söylemek....) 

Bir Halkoyunu Ekibi 

Yönetiyor 

İzcilerden oluşan bir halkoyunları ekibi kurdu ve 

yönetiyor. 

Bir Bando Takımı Yönetiyor İzcilerden oluşan bir bando ekibi kurdu ve yönetiyor. 

Boru - Trampet Takımı 

Yönetiyor 

İzcilerden oluşan boru - trampet takımı kurdu ve 

yönetiyor. 

Halı veya Kilim 

Dokuyabiliyor 

Model de olsa bir halı veya kilim dokudu. 

Motorlu Testere 

Kullanabiliyor 

Kış kamplarında ster usulü satın alınan odunları 

motorlu testere ile kesebilmek. 

4x4 Bir Taşıta sahip. Ailesine veya şahsına ait 4 çeker araçları var. 

Şahsî İnternet Sitesi Var Kendine ait bir internet sitesi kurmak ve devam 

ettirmek. 



Su Filtresi Var. Tabiatta bulduğu suları içecek hale getirebilmeye 

yarayan bir taşınabilir su filtresine sahip olmak. 

GELİŞİYORUM 

Şahsî El baltası Vardır. Kamplara götürebilecek, taşıma kılıfı da olan bir el 

baltasına sahip olmak. 

Cirit Sahibi Cirit atmayı biliyor, bir cirite sahip ve kamplarda izci 

sopası gibi taşıyor. 

Bir Deniz Taşıtına Sahip Küçük bir sandal, şişme bot, kano gibi bir deniz taşıtına 

ailece veya şahsen sahip olup kullanmayı bilmek. 

Amatör Denizci Belgesi 

Sahibi Olmak 

Küçük bir tekneyi kullanabilmek için gerekli olan, 

Amatör Denizci Belgesini kazanmış olmak. 

İnsansız Hava Aracı Sahibi 

Olmak 

Küçük de olsa havadan görüntü almayı sağlayacak bir 

uçan araca, ailece veya şahsen sahip olup kullanmayı 

bilmek. 

Bisiklet Sahibi Olmak Kendine veya ailesine ait bir bisikleti olmak ve 

kullanmayı bilmek. 

4x4 ATV Sahibi Olmak Kendine veya ailesine ait bir 4 çeker atv sahibi olmak. 



GELİŞİYORUM 
Telsizi olmak En azından frekanslarımıza ayarlanmış pmr telsiz. En 

iyisi dual dijital amatör el telsizi ve şarj cihazı ile yedek 

bataryalarının sahibi olmak, izcilik faaliyetlerinde 

kullanmak 

Kurbağalama yüzer En az 10 metre kurbağalama yüzebilmek. 

Kelebekleme yüzer En az 10 metre kelebekleme yüzebilmek. 

Su altında yüzebilir En az 10 metre su altından yüzerek gidebilir. 



TİFAKE’Cİ 
Eğer bu maddelerin en az yirmisi başarılırsa, izci olunsa bile TİFAKE'ci 

olunur. İzci ya da yetişkin olunsa da bu maddeleri tamamlayıp sıralamada 

yukarılara yükselinebilinir. En çok çalışan, en çok hak edendir. 

TİFAKE Bir Afet Çadırı Kurmak 1 Bir tim ile bir afet çadırını kurabilmek. 

TİFAKE Bir Afet Çadırı Kurmak 2 Başka bir tür afet çadırını bir tim ile kurabilmek. 

TİFAKE Tehlike Avcısı İzci İzciler Tehlike Avcısı 

TİFAKE Tehlike Avcısı Ergin İzci Ergin İzciler Tehlike Avcısı 

TİFAKE Tahliye İzci Tehlike anında bulunduğu ortamdan tahliye. 

TİFAKE Tahliye Ergin İzci Tehlike anında bulunduğu ortamdan tahliye. 

TİFAKE Acil Durum Çantası Acil Durum- Afet Çantası vardır 

TİFAKE Makara Sistemlerini Bilir Makara Sistemlerini tanır ve en az 3 hareketli, 

sabit makaralı düzenek hazırlayabilir. 

TİFAKE FM Verici Bir FM verici yaparak acil durum sığınak 

haberleşmesini bilir. 

TİFAKE Anten Yapmak Basit bir anten yapımını bilir. 



TİFAKE’Cİ 
TİFAKE Semafor Semafor Alfabesini, Flamalarını bilir. Sesin 

ulaşamayacağı bir mesafede karşılıklı flamalarla 

konuşabilecek kadar iyi haberleşebilir. 

TİFAKE Morsla Haberleşme 

ve Kodlar 

Mors alfabesini kullanarak sesle, ışıkla haberleşmeyi ve 

mors kodlarını bilir. Manipleyle ve ışıkla karşılıklı 

haberleşme yapabilir. 

TİFAKE Zehirli Canlılar Zehirli Bitki ve Hayvanları öğrenip bunlardan korunma 

ve ilkyardım yöntemlerini bilir. 

TİFAKE Afet Sonrası 

Şehirde Barınma 

Afetten sonra bulunduğu yerleşim yerinde ideal 

barınma ve hayatta kalma ortamını bilir. 

TİFAKE İnsanî Yardım Obaca veya ekipçe afetler öncesi yardım malzemesi 

topladı, koliledi ve afete hazır halde kolileyip depoladı. 

TİFAKE İnsanî Yardım 1 

Yetişkin, Ergin İzci 

Şahsen veya ekibiyle en az 6 gecelik bir TİFAKE 

faaliyetine katıldı, çadır kurma, insani yardım dağıtımı 

veya çocukların rehabilitasyonu gibi hizmetlerde 

bulundu. 

TİFAKE Görevi 20 Alacağı Eğitim: 



TİFAKE’Cİ 
TİFAKE Görevi 21 Alacağı Eğitim: 

TİFAKE Görevi 22 Alacağı Eğitim: 

TİFAKE Görevi 23 Alacağı Eğitim: 

TİFAKE Görevi 24 Alacağı Eğitim: 

TİFAKE arama kurtarma 1 Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE faaliyetine katıldı, 

arazi arama kurtarması, enkaz arama kurtarma gibi 

hizmetlerde bulundu. 

TİFAKE arama kurtarma 2 Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE faaliyetine katıldı, 

arazi arama kurtarması, enkaz arama kurtarma gibi 

hizmetlerde bulundu. 

TİFAKE arama kurtarma 3 Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE faaliyetine katıldı, 

arazi arama kurtarması, enkaz arama kurtarma gibi 

hizmetlerde bulundu. 

TİFAKE arama kurtarma 4 Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE faaliyetine katıldı, 

arazi arama kurtarması, enkaz arama kurtarma gibi 

hizmetlerde bulundu. 



TİFAKE’Cİ 
TİFAKE insanî yardım 1 

Ergin izci 

Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE Kızılay faaliyetine 

katıldı, en az 6 gün Kızılay depolarında hizmet etti. 

TİFAKE insanî yardım 2 

Ergin izci 

Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE Kızılay faaliyetine 

katıldı, en az 6 gün Kızılay depolarında hizmet etti. 

TİFAKE insanî yardım 3 

Ergin izci 

Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE Kızılay faaliyetine 

katıldı, en az 6 gün Kızılay depolarında hizmet etti. 

TİFAKE insanî yardım 4 

Ergin izci 

Şahsen veya ekibiyle bir TİFAKE Kızılay faaliyetine 

katıldı, en az 6 gün Kızılay depolarında hizmet etti. 

Kan verdi 1 Üniformasıyla, kan bağışında bulundu. 

Kan verdi 2 Üniformasıyla, kan bağışında bulundu. 

Kan verdi 3 Üniformasıyla, kan bağışında bulundu. 

Kan verdi 4 Üniformasıyla, kan bağışında bulundu. 

Kan verdi 5 Üniformasıyla, kan bağışında bulundu. 

Arama- Kurtarma Köpeği 

(K-9 eğitimli) yetiştirdi 

K- 9 eğitimli bir arama kurtarma köpeğini yetiştiriyor. 

Yetiştirdiği köpek enkaz altında canlı bulabiliyor. Gerekli 

teçhizata sahip. Nakledecek araca sahip. 



TİFAKE’Cİ 
Sen bir TİFAKE'CİSİN İzci veya Ergin izci olduğun halde bu maddelerin 20 

tanesini başardıysan Liderlerin takabileceği TİFAKE 

Armasını takabilirsin 



UZMANLIKLAR 
Hiç yapmayabilirsin ama yaparsan müthiş biri olursun. 

Olağanüstü Hallere Hazırlık 

Uzmanlığı 

Olağanüstü Hallere Her Türlü Hazır olmanı sağlayacak 

bilgiler ile donanacaksınız. 

Kızılay Uzmanlığı İyi bir Kızılaycı olmalısın. 

Çevre Koruma Uzmanlığı İzci Türemizin 6. Maddesini yaşayalım. 

Yeşilay Uzmanlığı İyi bir izci iyi bir Yeşilaycıdır. 

Amatör Telsizci Uzmanlığı Amatör Telsizci. 

Astronom Yıldızlar sizin için oyuncak olmalı 

Aşçı Obanıza veya ekibinize bir hafta yemek yapmayı 

bilecek kadar usta olmalısınız. 

Atlet Atletizmin bir dalında uzman olmalısın. 

Badminton Badminton kıvrak bir zeka ile vücut demektir. 

Bahçıvan Bahçe bitkileri uzmanlık alanınızdır. 

Basketbol Uzmanı iseniz ne güzel. 

Bilgisayarcı Bilgisayar kurdu olmalısınız. 



UZMANLIKLAR 
Binici At ve insan ne kadar güzel bir ikili, kendinden büyük bir canlıyı 

yönetmek ne büyük bir beceridir. 

Bisikletçi Sadece binmek değil arızalarını da gidermek gerek 

Bitki Bilimci Arazide herkesten farklı olmalısınız. 

Bölge Bilgisi Bölgenizi çok iyi tanımalısınız. 

Cankurtaran Tahlisiye uzmanı 

Çiftçi Tarım ve hayvancılıkta uzman olmalısın. 

Çim Hokeyi Çim hokeyi uzmanı 

Çocuk bakıcı Çocuklara bakabilmek çok önemlidir. 

Dağcı Çok önemli bir uzmanlıktır 

Dalgıç Su altı muhteşemdir. 

Dokumacı Dokuduklarınız sizi yansıtır. 

El sanatları Bilhassa geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş olanların 

uzmanı olmalısınız. 

Elektronikçi Kamplarda bile çok işimize yarar 



UZMANLIKLAR 
Ev Ekonomisi Tutumluluk ve hesaplama 

Ev Güvenliği Evde tehlike avcısı 

Fotoğrafçı Çok önemli bir bakış açısı eğitimidir 

Gazeteci Sadece doğrular 

Gösteri Sanatçısı Yetenek ve cesaret 

Halkoyuncu Kültürünü sevmek ne güzeldir. 

Haritacı Kaybolmaz 

Hava bilimci Meteorolojiyi aletsiz tahmin 

Hayatı idame Survival neymiş göstermek 

Hayvan Bakıcısı Sadece sevmekle kalma 

Hentbolcu Hentbol 

Hitabet ve yazı 

sanatçısı 

Kalem ve kelâm kılıçtan keskindir 

İlkyardımcı Her izcinin olması gereken uzmanlık 



UZMANLIKLAR 
İnşaatçı İnşaa herkesin harcı değildir 

İtfaiyeci Her izci söndürmeyi bilmeli ve koşmalı 

Kampçı Kamplar konusunda eksiği kalmamıştır 

Kanocu Kano izcilik için önemlidir 

Kayakçı Kış izcileri kayak bilmeden olmaz 

Kılavuz Başkalarının sorumluluğunu almak önemlidir. 

Kitap Kurdu İster, okur, öğrenir. 

Koleksiyoncu Hatıralar önemlidir 

Kürekçi Tempo, güç, beraber hareket 

Mağaracı Onsekizbin alemi gördüm bir dağ içinde 

Masa Tenisi Masa Tenisi 

Modelci Aslından önce modelini yapmalı 

Muhabir Haber vermek bir sanattır 

Mücadele sporcusu Bilmek, uygulamaktan önemlidir. 

Okçu Sadece spor değil, savunma, ibadet hepsi içinde bir uzmanlık 



UZMANLIKLAR 
Olta Balıkçısı Balık avlamak sabır da ister. Yalnızca ihtiyaç halinde 

kullanabilmek için öğreniriz. 

Ormancı Bir ormancı gibi ormanı bilmek 

Ressam Resim yapabilmek önemlidir. 

Satranç Uzmanı olmak çok iyidir. 

Tamirci Hani "Elinden her iş gelir" derler ya... 

Taş bilimci Taşları bilmek dünyayı bilmektir 

Tesisçi Ver ip ile dalları gör neler yapar... 

Trafik ve Yol 

güvenlikçi 

Trafiği yalnız insana öğretebilirsiniz 

Uçurtmacı Uçurtma bazen havadaki gözümüzdür 

Voleybolcu Voleybol güzel bir spordur 

Yazar Hep kitap okumayalım biraz da yazalım. 

Yelkenci Yelken zekâyı da geliştirir 



UZMANLIKLAR 
Yüzme Her türünü bilmeli 

Müzisyen Daha küçük iken başlamalı 

Gece kampı Bir kampı gece kurar ve toplar 

Bilgin Bilgi Teknolojileri 

Haberleşme Morstan Telsize, internetten semafora 



İzcilik teknik malzemelerinizi tamamlamanız çok önemlidir. Bu maddelerde 

yalnızca kendinize ait malzemenin fotoğraflarını koymalısınız. (Diğer 

uğraşılar için ön şart değildir) 

İZCİLİK TEKNİK MALZEMELERİ 

Çadır Kendine ait iki kişilik bir çadıra sahiptir. 

Sırt Çantası Kendine ait en az 65 Litrelik bir sırt çantasına sahiptir. 

Uyku Tulumu Kendine ait en az eksi 15 dereceye dayanıklı bir uyku 

tulumu vardır. 

Mat Kendine ait bir matı bulunmaktadır. 

Panço Kendine ait bir pançosu vardır. 

Çok amaçlı çakı Üzerinde pense, tornavida gibi parçaları da olan bir 

çakıya sahiptir. 

Aş Kabı Takımı İçinde iç içe geçen tencereleri, bardağı, tabağı, çatalı 

kaşığı bulunan mutfak setine sahiptir 

Ocağı vardır Bütan, Propan veya benzin ocağına sahiptir 

Hayatı idame 

çantasına sahip 

Zor durumlarda hayatını sürdürecek malzemelerin 

bulunduğu bir çantası vardır. 



İZCİLİK TEKNİK MALZEMELERİ 
İzci Bıçağı Bele takmak için kılıfı da bulunan bir izci bıçağına 

sahiptir. 

El Baltası Belde taşıma kılıfı da bulunan bir el baltası vardır. 

İzci Sopası Yerden çenesine kadar uzunlukta bir izci sopası vardır 

ve bunu kamplarda kullanır. 

Pusulası Var Kaliteli bir pusulası vardır. 

GPS Bir GPS'i veya akıllı telefonunda GPS işlevi görecek bir 

telefon uygulaması vardır. (AlpineQuest) 

Amatör dual El 

Telsizi 

Amatör bantta çalışan, dual bir el telsizine, yedek 

bataryaları ile beraber sahiptir. 

Amatör dual dijital El 

Telsizi 

Amatör bantta çalışan dual, dijital bir el telsizine, yedek 

bataryaları ile beraber sahiptir. 

Alt Emniyet Kemeri Dağcılıkta kullanılan alt emniyet kemeri vardır. 

Üst Emniyet Kemeri Dağcılıkta kullanılan üst emniyet kemeri vardır. 

Üç Karabin Dağcılıkta kullanılan üç adet kilitli karabini vardır 



İZCİLİK TEKNİK MALZEMELERİ 
10 m. Yardımcı ip 10 metre uzunluğunda bir yardımcı ipi vardır. 

Yay ve okları var Kendine ait geleneksel veya makaralı yayı ve okları var, 

kamplara getirebiliyor, kullanabiliyor. 

Matara veya termosu 

var 

Kırılmayacak biçimde su matarası veya su termosu 

vardır. 

Dikiş seti Ufak tefek sökükleri dikebileceği bir dikiş setine sahip. 

Su geçirmez 

pantolon ve 

yağmurluk 

Yağışlı havalarda kullanacağı su geçirmez pantolon 

veya pantolon üstüne giyilebilen eşofman ve yağmurluğu 

vardır. 

Alın lambası Güçlü bir alın lambasına sahiptir. 

Polar Kar Beresi Lacivert renkte, polar izci armalı, kar beresi vardır. 

Kar Maskesi Yüzü ve boynu koruyan, federasyonumuzun verdiği gibi 

boru şeklinde veya ipli, polar, lacivert renkte kar maskesi 

vardır. 

Polar Eldiven Lacivert veya siyah renkte, polar kışlık eldiveni vardır. 



İZCİLİK TEKNİK MALZEMELERİ 
Su geçirmez Eldiven Su geçirmez kumaştan, soğuğa dayanıklı, karda 

kullanılabilecek eldiveni vardır. 

Kar Çizmesi Koyu renkte, karda kullanılabilecek kar çizmesi vardır. 

Dağ Botu Altına krampon takılabilen, tozluk takılabilen, uzun kış ve 

kar faaliyetlerinde kullanılabilen, koyu renkli dağ botu 

vardır 

Kar Gözlüğü Karda, tipide kullanılabilen koyu renkli kar veya kayakçı 

gözlüğü vardır. 

Kar Pantolonu Lacivert renkte su geçirmez veya nefes alıp su geçirmez 

kumaştan kar pantolonu vardır. 

Anorak Lacivert renkte kış kamplarında kar geçirmez, düşük 

ısılarda kullanılabilecek anorağı vardır 

Kar Tozluğu Lacivert veya siyah renklerde kar tozluğu vardır. 

İçlikleri vardır Saf yünden veya termal kumaştan iki çift içliği vardır 

İlk Yardım Çantası İçinde basit ilk yardımda bulunabilecek malzemeleri ve 

eğer kullanıyorsa kendi ilaçları da olan şahsî ilkyardım 

çantası vardır. 



İZCİLİK TEKNİK MALZEMELERİ 
Sunî Isıtıcı Kış şartlarında ve acil durumlarda kullanılmak üzere, 

benzin, kömür gibi yakıtlarla veya yeniden suda ısıtılarak 

kullanılabilen ya da tek kullanımlık sunî ısıtıcıları vardır. 

Acil Durum 

Battaniyesi 

Acil durumlarda kullanılan ve ısı yalıtımı sağlayan acil 

durum battaniyesine sahiptir. 

İzci Kimlik Kartı İzci kimlik kartı, lisansı vardır. 

Şahsî Temizlik 

Çantası 

Tırnak makası, diş fırçası, diş macunu, sabun, şampuan, 

dudak koruyucu, küçük ayna, tarak, ince fakat büyük 

havlu gibi şahsına ait temizlik malzemelerinin bulunduğu 

bir çantası vardır. 

Yürüyüş Botu Üniformayla, törenlerde, yürüyüşlerde her yerde 

kullanılabilecek su geçirmez ama hava alabilen 

malzemeden yapılmış düz siyah renkte bot. 

Kayakları olmak. Kayak yapmayı bilir ve kayak takımına sahiptir. 

Dağ Kayağı Sahibi 

Olmak 

Yokuş yukarı da tırmanılabilen, fok derisi, kramponları ve 

dağ botlarıyla takım halinde dağ kayağına sahiptir. 




