
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU  

KAMPLAR TALİMATI TASLAĞI 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

 

Amaç 

Madde 1-  Bu Talimatın amacı, çeşitli seviye ve basamaklarda yapılacak izci kamplarını ve 

açık hava faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve 

geliştirmekle ilgili esas ve usulleri düzenlemek; yetki, görev ve sorumlulukları belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat; izci kamplarının ve her türlü açık hava faaliyetinin yönetim, eğitim ve 

mali işler ile görev alacakların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Dayanak   

Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma, Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik ile 01/10/2014 tarih ve 29136 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğü giren Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü 'ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.   

Tanımlar ve kısaltmalar 

Madde 4 – Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük  :Spor Genel Müdürlüğünü,                                                                                                                                                                                                                                        
Genel Müdür  :Spor Genel Müdürünü,  

Federasyon   :Türkiye İzcilik Federasyonunu (TİF), 
İl Müdürlüğü  :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,  

İl Müdürü   :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,  
Spor Kulübü   :Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulüplerini,  
Teknik kurul             :Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurulunu, 

Lider                          :Kulüpte lisanslı en az liderlik temel kursu bitirmiş, 18 yaş üstü kişileri, 

Kulüp Önderi             :Kulüpte antrenör denkliğine eş her türlü izcilik faaliyetini yapacak 

kursları, seminerleri görmüş, sertifikalarını almış, iki tahta işaretli veya önderlik kursunu 

bitirmiş kulüp izcilik şubesinin tüm işleyişinden sorumlu tescilli ve lisanslı lideri, 

Oba                             : 6 – 8 kız veya erkek izcinin ayrı ayrı kurduğu en küçük, izci birliğini, 

Öbek                           : 6 – 8 yavrukurt ’un kız veya erkek ayrı ayrı kurduğu en küçük 

yavrukurt birliğini, 

Ekip                            : 4-6 Kız veya erkek ergin izcinin ayrı ayrı kurduğu en küçük, ergin izci 

birliğini, 

Küme                         : Tescilli, en az iki öbeğin birleşmesi ile oluşan yavrukurt ünitesini, 

Ocak                          : Tescilli, karma çalışanlarda en az 2 kız ve 2 erkek toplam 4 ekipten, 

karma çalışmayanlarda ise  en az 2 kız veya 2 erkek ekipten oluşan izci ünitesini, 

Oymak                     : Tescilli, karma çalışanlarda en az 2 kız ve  2 erkek toplam 4 Obadan, 

karma çalışmayanlarda ise  en az 2 kız veya 2 erkek  obadan oluşan izci ünitesini 

Uzman                     : Bir izcilik faaliyetinde yararlanılmak üzere bulunan uzman kişiyi, 

Milli Bilinç Kampı : Federasyonca düzenlenen ve Federasyon tarafından belirlenin şartlara 

uygun tüm kulüplerin, ünitelerin katılımına açık olan kampları, ifade eder. 



 

Kampların tanımı, amacı ve temel ilkeleri 

İzci kamplarının tanımı 

Madde 5- a) İzci Kampı, izcilik metot ve prensipleri doğrultusunda yapılan uygulamalardır. 

b) En az bir gece, iki gün, en çok 10 gündür. 

 

İzci kamplarının amacı 

Madde 6- İzci Kamplarının amacı:  

a) Planlı ve programlı olarak birlikte yaşama alışkanlığını geliştirmek. 

b) Kendine güven duygusunu geliştirmek. 

c) Bilgi ve becerilerini geliştirmek. 

ç) Liderliğe hazırlamak. 

d) Demokrasiyi yaşatmak. 

e) Açık havada yaşama alışkanlığı kazandırmak. 

f) Arkadaşlık ve dostluk bağları kurmayı sağlamak. 

g) Tabiatı sevme ve koruma alışkanlığı kazandırmak. 

ğ) Fikrî, bedenî ve ruhsal gelişime katkıda bulunmak. 

h) Sorumluluk duygusunu geliştirmek. 

ı) Dikkatlerini geliştirmek. 

i) Risk alma becerisini kazandırmak. 

j) Anında ve doğru karar verebilme yeteneklerini geliştirmektir. 

 

Temel ilkeler 

Madde 7-  Her seviye ve basamakta düzenlenen izci kamplarında izcilik temel prensipleri ve 

metodu çerçevesinde çalışılacak temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Çocuk ve gence günlük hayatta ihtiyaç duyduğu beceri ve davranışlar kazandırılır. 

b) Bütün faaliyetler bir plan ve program dâhilinde yürütülür. 

c) Çocuk ve gençlerde sorumluluk duygusunun geliştirilmesi hedeflenir. 

ç) Kamplarda topluma ve doğal çevreye hizmet esas alınır. 

d) İzci ve liderler her kampa üniforma ile katılır. 

e) Kamplar, izcilerin iki kamp arasındaki teorik çalışmalarının pratik uygulamasını 

yapabilmeleri, yaparak- yaşayarak öğrenmeleri, aşama sisteminin gereklerini yerine 

getirebilmeleri, tüm izcilik metotlarının uygulanabilmesi için zemin hazırlar. 

 

İzci kampları, yönetim ve görevlendirme  

İzci kampları 

Madde 8- Altıncı madde de belirtilen amaçlar doğrultusunda şu isimler altında açılır: 

a) Ünite Kampları: İzcilerin belli bir program doğrultusunda gerçekleştirdikler i, 

ünitesiyle beraber yaptıkları kamplardır. Oba, ekip kampları da ünite kampları içindedir. En az 

bir gece iki gün, en çok on gün sürer. Ünite kampları varsa bağlı olduğu kulüpler ile izcilik il 

temsilciliği ve federasyon onayı ile gerçekleştirilir. 

b) Kulüp kampları:  İzcilerin, bir program doğrultusunda gerçekleştirdikleri kamplardır. 

Bu kamplar oba, ekip veya ünitelerin bağlı bulundukları üniteler, kulüpler ile izcilik il 

temsilciliği ve federasyon onayı ile gerçekleştirilir. Kulüp kamplarına Türkiye İzcilik 



Federasyonuna lisanslı olan, kulübünün ünitelere kayıtlı bütün izcileri, liderleri ve izcilik 

gönüllüleri katılabilir. Kulüpler izciliği tanıtmak, sevdirmek ve izci kazanmak maksadıyla, 

çocuk, genç ve velilere izciliği sevdirme faaliyetleri düzenleyebilir. Bu faaliyetlerin kamp veya 

il dışı gezi şeklinde gerçekleşmesi durumunda katılımcıların lisanslı olma şartı  aranır.     

Aynı ildeki birden fazla kulüp bir araya gelerek ortak kamp yapabilirler. Bu şekildeki kamplar 

da kulüpler ile izcilik İl Temsilciliği ve federasyon onayı ile gerçekleştirilir. 

c) Mahalli kamplar: Ünite ve Kulüp kampları ile ilk kamp tecrübelerini kazanan izcilerin, aynı 

ilde faaliyet gösteren diğer ünite, kulüplerdeki izcilerle bir araya gelip arkadaşlık ve kardeşlik 

bağlarını geliştirmek, bilgi ve tecrübelerini artırmak amacıyla, izcilik il temsilciliği tarafından 

Federasyon onayı ile düzenlenen kamplardır. Mahalli bir kampa katılacak lisanslı kişilerin aynı 

türden (Hafta sonu kampı, Uzun süreli kamp) bir ünite, kulüp faaliyetine katılmış olma şartı 

vardır.  

ç) Bölgesel kamplar: Birbirine yakın illerin izcilerini bir araya getirmek, onların daha 

tecrübeli liderler ve daha gelişmiş programlarla eğitilmelerine imkân sağlamak amacıyla bölge 

direktörlüğü tarafından düzenlenen kamplardır. Düzenleme ve yönetimi bölge direktörlüğü 

nezaretinde, İl temsilcileri ile illerindeki kulüp önderleri istişaresi ile gerçekleştirilir. Mahalli 

kampa katılmış olma şartı bulunmakla beraber Milli kampa katılım için ön şart değildir. 

Federasyon onayı ile düzenlenir.  

d) Ulusal kamplar: Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen ve Federasyon tarafından 

belirlenin şartlara uygun izcilerin katılımına açık olan kamplardır. Katılımcı bütün izci, lider 

ve izcilik gönüllülerinin daha önce en az uzun süreli bir ünite veya kulüp, en az bir uzun süreli 

mahalli kampa katılmış olması şartı vardır. İzci, bulunduğu izcilik basamağında 1 defa uzun 

süreli mahalli kampa katılmışsa o kamptan sonra yapılacak diğer Ulusal kamplara lisansını 

yenilemek ve izciliğe ara vermemek kaydı ile katılabilir. Bu faaliyetler, Federasyonun Ana 

Statüsü’nde bahsedilen Federasyon faaliyetlerindendir. Federasyonun düzenlediği kısa süreli 

kamplar (Milli Bilinç, Afet v.s.) ulusal ve Federasyon faaliyeti olmakla beraber, uluslararası 

kampa katılım için gerekli (Ulusal kampa katılım) ön şartını karşılamaz. 

Ayrıca Federasyonun yaptığı projeler doğrultusunda, izciliğin tanıtımı ve geliştirilmesi 

amacıyla, günün şartlarına ve izcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli kamplar 

düzenleyebilir. Önceden ilan ederek bu kampların bazılarını izcilikten kopmamaları için yedek 

izcilerin katılımına ya da henüz kulübünde, ilinde kampa katılmamış izcilerin katılımına da 

açabilir. Ünitelerin ünite, Kulüplerin kulüp, illerin mahallî kamplarını düzenleyebilmeleri için 

de merkezî kamplar düzenleyebilir. Federasyon kamplarına katılım şartları önceden ilan edilir. 

Bu tür kamplara, Ulusal kamplara katılma şartı aranmaksızın davette bulunulabilir. Ancak 

Ulusal kampa katılma şartı tutmayanlar Milli kamp yapmış sayılmaz.  

Herhangi bir üniteye üye olmayan ve lisanssız veya lisanslı izcilere izciliği tanıtma ve 

sevdirme maksatlı “ADAY İZCİ” kamplarını sadece Federasyon düzenler. Üniteler, Kulüpler, 

İl ve Bölgeler, lisanssız, bir üniteye dâhil olmamış hiçbir izciyi kampa götüremezler.  

e) Uluslararası kamplar: Dünya İzcilik Teşkilatı, buna üye ülkelerin teşkilatlarınca ve Dünya 

İzcilik Teşkilatının Türkiye Temsilcisi Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 

kamplardır. Katılımcılarda lisanslı olmak, bir üniteye dâhil olmak, daha önce en az birer uzun 

süreli ünite, kulüp, mahallî ve ulusal kampa katılmış olmak şartları aranır. Bu faaliyetler, 

Federasyonun Ana Statüsü’nde bahsedilen Federasyon kamplarındandır. 



f) Yurtdışından katılımlı kamplar Kulüpler, Dünya İzcilik Teşkilatına üye diğer ülke 

izcilerini kamplarına, misafir izci davet şartlarına riayet ederek davet edebilirler. Yurt dışından 

gelecek izci ve liderlerin bu kamplara katılabilmeleri için kulüpler, TİF Uluslararası Komisere 

(International Commissioner) yazılı olarak müracaat eder. Uluslararası komiser, gelecek 

izcilerin Dünya İzcilik Teşkilatına üye olup olmadıklarının araştırmasını yapar, gelecek 

izcilerin uluslararası komiseri (International Commissioner) ile görüşür, sonuç kulübe yazılı 

olarak bildirilir. Kamp onayı Federasyon tarafından verilir. Bu kamplara katılacak bütün Türk 

izcilerinin Uluslararası kampa katılım şartlarını taşıması gerekir. 

Bu tür kamplar, mahalli, ulusal ya da Federasyonun Ana Statüsü’nde belirtilen Federasyon 

kamplarından sayılmaz. 

g) Yurtdışı kamplar: Ünitelerin, Kulüplerin başka ülke izcilerinden aldıkları davetle yurt 

dışında katıldıkları ya da diğer ülkelerde kendi imkânlarıyla düzenledikleri kamplardır. Bu 

kamplarda mutlaka yeterince yabancı dil bilen kimse bulunmalıdır.  

Bu tür kamplar planlama aşamasından itibaren TİF Uluslararası Komisere (Internationa l 

Commissioner) yazılı olarak müracaat edilir. Uluslararası komiser, gidilecek izcilerin Dünya 

İzcilik Teşkilatı’na üye olup olmadıklarının araştırmasını yapar, gidilecek izcilerin ülkeler inin 

uluslararası komiseri (International Commissioner) ile görüşür, sonuç kulübe yazılı olarak 

bildirilir. Kamp onayı Federasyon tarafından verilir.Bu kamplara katılacak bütün Türk 

izcilerinin Uluslararası kampa katılım şartlarını taşıması gerekir.  

Bu tür kamplar, mahalli, milli ya da Federasyonun Ana Statüsü’nde belirtilen Federasyon 

faaliyetlerinden sayılmaz. 

Bu kamplar için yurt dışına çıkacak kulüpler Federasyona yazılı olarak başvurarak millî fular 

takmayı talep edebilir, onay verildiğinde yurt dışında millî fular takabilirler. Bu tür kamplarda 

millî fular takma yetkisi verilse dahi mahalli, ulusal veya Federasyonun Ana Statüsü’nde 

belirtilen Federasyon kamplarından sayılmaz. 

 

Kamplara katılım 

Madde 9- Yukarıda açıklanan kamplara, katılım şartlarını yerine getiren izci, izci liderleri, 

izcilik gönüllüleri, Federasyon lisansı verilmiş kişiler ile görevlendirilmiş uzmanlar ve 

personel katılabilir. 

 

Kampların yapılması 

Madde 10- 

1) Türkiye'de izci kampları; Türkiye İzcilik Federasyonu, Bölge Direktörlükleri, İzcilik İl 

Temsilcilikleri İzci Kulüpleri veya ünitelerce yapılır. 

2) Bir kampın yapılabilmesi için  

a) Ünite, kulüp ve mahalli kamplarda ünite lideri başında olur. 

b) Bir kampta en az üç yetişkin olur. 

c) Branş kursu görmek, izcileri kampa götürmek için yeterli değildir. 

ç) Yaz kampının yapılabilmesi için o kampta sayı ile orantılı olarak en az bir ilkyardım ve yaz 

kampçılığı kursu görmüş lider olmalıdır. 

d) Kış kampının yapılabilmesi için o kampta sayı ile orantılı olarak en az bir ilkyardım ve kış 

kampçılığı kursu görmüş lider olmalıdır. 



3) Kamplar, küme, oymak, ocak ve kız erkek ayrı ayrı veya karma olarak düzenlenebilir. 

Karma kamplarda yerleşim; basamaklara ve cinsiyetlere göre ayrı yan kamp olarak düzenlenir.  

(4) Ünitelerin ve kulüplerin bir kampı yapabilmesi için söz konusu kampın ünite lideri veya 

kulüp önderi tarafından en az on beş gün önceden otomasyonda açılması gerekir. 

5) İl temsilciliklerinin bir kampı yapabilmesi için söz konusu kampın ilin yıllık faaliyet 

programında belirtilmiş ve İl Temsilcisi tarafından en az on beş gün önceden otomasyonda 

açılması gerekir. 

Kulüpler il dışına çıktığında ve il içinde veya dışında bir gece dâhi konaklama söz konusu 

olduğu takdirde federasyondan onay almak zorundadır. 

6) Afet hizmet kampı, arama kurtarma faaliyetleri, ilde düzenlenen, Milli bilinç Faaliyetleri gibi 

faaliyetler onayı için süre şartı aranmaz. 

 (7) İl sınırları içinde yapılacak günübirlik ünite, kulüp ve il açık hava faaliyetleri için 

Federasyon’dan onay alınması gerekmez. Ancak faaliyet öncesinde İl Temsilcisine bilgi, 

faaliyet bitiminde rapor verme zorunluluğu vardır.  

8) İlde sadece bir kulüp mevcut ise mahallî kamp, kulüp faaliyetinden ayrı bir zamanda yapılır. 

(İkinci bir uzun süreli kulüp kampı mahalli faaliyet yerine sayılır) 

9) İl temsilciliği yapacağı kamplardan katkı bedeli alacaksa mahallî kamp, bir kulübün 

organizasyonuna verilir, katkı bedelleri belgeyle toplanır veya o kulübün hesabına yatırılır ve 

dernekler mevzuatına göre harcanır. 

10)Kulüpler yapacakları kamplarda katılacaklardan herhangi bir bedel alacaksa bunu kulübün 

resmi banka hesabı veya makbuz ile alır ve dernekler mevzuatına göre harcar. Hiçbir şekilde 

şahsi hesaba para toplanamaz. 

11)Federasyon kamplarında, kurslarında ve diğer faaliyetlerinde yöneticiler hiçbir şekilde, 

hiçbir amaçla para toplayamaz. Katılımcılar ilave harcamaya zorlanamaz. 

12)Emek defterinde, tamamlanması gereken maddelerin tamamlanması için, ildeki izciliğin 

tanıtımı, Milli bilinç konulu törenler, resmigeçitler, afet hizmet kampları gibi kamplar, ildeki 

bütün izcilerin katılması gereken çalışmalardır.Bu çalışmalara tüm ünite ve kulüplerin katılmas ı 

zorunludur. 

 

Kampların yer ve süreleri 

Madde 11- a) İzci kampı, izcinin programında yer alan eğitimlerin gerçekleştirilebileceği yaz 

ve kış kamplarıdır. 

b) Yaz kampları, çadırlı, tabiat içinde, yerleşimlerden uzak bir alanda kurulur. 

c) Kış kampları, kar ve kış şartlarının hüküm sürdüğü, yerleşim birimlerinden uzak,  yerlerde, 

tesislerde veya bu tesisler civarında, emek defterlerindeki maddeleri tamamlayabilecek çadırlı 

alanlarda yapılır. Kar ve kış şartlarının hüküm sürmediği alanlarda yapılan kamplar kışın 

yapılsa dahi kış kampı olarak kabul edilmez. 

ç) Ulusal kampların yer, tarih, süre, yönetici ve kapasitesi Federasyon tarafından belirlenir.  

d) Bölgesel kampların yerleri ve süreleri Bölge Direktörü teklifi, Federasyonun onayı ile 

belirlenir. 

e) Mahalli kampların yerleri ve süreleri, İzcilik İl Temsilciliği tarafından belirlenir. 

Federasyonca onaylanır. 

f) Kulüp kamplarının yerleri, süreleri, kulüp tarafından belirlenir. İl temsilcisi ve federasyonca 

onaylanır. 



g) Ünite kamplarının yerleri, süreleri ünite lideri tarafından belirlenir kulübe bağlıysa, kulüp, il 

temsilciliği ve Federasyonca onaylanır.  

ğ) Hafta sonu-kısa süreli kamp: En az iki gün bir gece, en fazla 5 geceyi kapsar. 

ı) Uzun süreli kamp: Kesintisiz olarak en az 6 geceyi kapsar. 

 

Kamp hizmetlerinin yürütülmesi 

Madde 12- Kamplardaki hizmetler, kampı açan birimlerce, kampın özelliği sayı, yer gibi 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak görevlendirilebilecek aşağıdaki kişiler tarafından 

yürütülür: 

a) Kamp Müdürü. 

b) Kamp Eğitim İşleri Müdür Yardımcısı 

c) Kamp İdari İşler Müdür Yardımcısı. 

ç) Kamp Mali İşler Müdür Yardımcısı. 

d) Yan Kamp Müdürleri 

e) Ünite Liderleri. 

f) Destek Ekibi (Kampın destek hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilmiş Liderler, Ergin 

İzciler, İzciler ve İzcilik Gönüllüleri ile doktor veya sağlık görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, 

bulaşıkçı, depocu, güvenlikçi, şoför, tesisatçı, elektrikçi vb profesyonel personel). 

g) İhtiyaç duyulan uzmanlar. 

 

İzci kamplarının yürütülmesindeki görev, yetki ve sorumluluklar  

Kamp müdürü: 

Madde 13- (1) Görevlendirilen kamp müdürünün sorumlulukları şunlardır: 

a) Kampın amaçlarına uygun bir biçimde planlanması, programlanması, kurulması, 

yürütülmesi, yönetilmesinden ve değerlendirilmesinden birinci derecede sorumludur.  

b) Kamp öncesinde ve esnasında bölgedeki mahalli, mülki amirler ve emniyet birimleriyle 

temas sağlar, gerekli yazışmaları yapar veya yaptırılmasını sağlar. 

c) Kampın amiri sıfatıyla, diğer kamp görevlilerinin faaliyetlerini mevzuata uygun olarak 

yapıp yapmadıklarını denetler ve değerlendirir. 

ç) Eğitim ve yönetim çalışmalarıyla ilgili, talimatta belirtilen işlerin hangilerinin, kimler 

tarafından yapılacağını tespit eder, ilgililere duyurur ve yapılmasını sağlar. 

d) Kamp alanının veya tesisin, kamp öncesi bakım, onarım ve eksikliklerini tespit edip 

tamamlanmasını sağlar, faaliyete hazır hale getirir. Kamp sonrasında ise kamp alanını - tesisi 

temiz, bırakır.  

Gerekli bakım ve onarımını yaptırır. 

e) Kampın ayniyat ve demirbaş işlerini, mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar. 

f) Kampın işleyişi ile ilgili ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesini sağlar. 

g) Kampın her türlü emniyetini sağlamaktan sorumludur. (Yangın, deniz güvenliği, sağlık vb.) 

ğ) Kamp hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili talimatların hazırlanmasını, ilgililere tebliğini ve 

uygulanmasını sağlar. 

h) Eğitim ve kültürel çalışmalarla ilgili değerlendirme raporuna, kampta görevli bulunan lider 

yönetici yardımcı personel hakkındaki düşüncelerini kamp ve çevresi hakkında görüş ve 

önerilerini de ekleyerek fotoğraflarla beraber kampın bitimini müteakip 20 gün içinde 

Federasyona yazılı ve dijital ortamda gönderir. 



(2) Olağanüstü bir durumda kamp müdürünün gelememesi veya kamp dışına çıkması halinde, 

görevlendirmede müdür yardımcıları arasında en üst sıraya yazılan müdür yardımcısı kamp 

müdürünün görevini yerine getirir.   

 

Eğitim işleri müdür yardımcısı 

Madde 14- Görevlendirilen Eğitim İşleri Müdür Yardımcısı; 

(1) Kamp alanının eğitim için düzenlenmesini ve amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlar.  

(2) Kampın işleyişinden ikinci derecede sorumludur. 

(3) Kampta görev almış liderlerle kampta bir toplantı yaparak önceden hazırlanmış eğitim 

planlarının son değerlendirmelerini, ilave veya azaltmaların yapılmasını sağlar. 

(4) Liderler arasında, kamp faaliyetlerine ilişkin bir iş bölümü yapar, kontrol eder, işlerin 

yürütülmesini sağlar 

(5) Liderlerle birlikte, kamp eğitim programını ve alternatif programlarını (Kamp programını) 

hazırlar, uygular, aksaklıkları kamp yönetimi ile paylaşarak giderilmesini sağlar. 

(6) İstasyonların kurulup yürütülmesi, yapılan çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi, toplantı, 

kamp ateşleri, gezi, tören ya da gösteri hazırlama gibi eğitime yönelik her türlü işlerin 

düzenlenmesini, yapılmasını, gerekli malzemenin temin edilmesini, verilecek belgelerin 

hazırlanmasını sağlar. 

(7) Kamp liderleri ile toplantı yaparak günlük çalışmaları değerlendirir, ertesi günün çalışma 

programını birlikte hazırlar.  

(8) Kamp müdürü ile sürekli irtibat halindedir. 

 

İdari işler müdür yardımcısı 

Madde 15- Görevlendirilen İdari İşler Müdür Yardımcısı: 

a) Kamp için gerekli olan malzemelerin tümünü tespit eder, ihtiyaç olup da eksik olan 

malzemelerin alınması için mali işler müdür yardımcısına bildirir. 

b) Kamptaki sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve kontrol eder. 

c) Kampa gelen protokol ve misafirlerin karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlar. 

ç) Nöbet ve emniyet talimatlarını hazırlar ve uygulanmasını kontrol eder. 

d) Kampla ilgili dosyaları tutar, yazışmaları yapar. 

e) Kampın genel temizlik işlerinin yürütülmesini sağlar ve kontrol eder. 

f) Kamp müdürü ile sürekli irtibat halindedir. 

 

Mali işler müdür yardımcısı 

Madde 16- Görevlendirilen Mali İşler Müdür Yardımcısı; 

a) Kamp mevcuduna göre sağlık görevlileri, aşçı ve sorumlu liderle beraber kamp yemek 

menüsünü hazırlar. 

b) Kamp için satın alınan her çeşit erzak, eşya ve malzemenin maksada göre kullanılmasını ve 

usulüne göre depoya giriş ve çıkışı ile ilgili evrakın zamanında düzenlenmesini sağlar.  

c) Kamp için yapılan her türlü harcamayı yürürlükteki mevzuatlara uygun şekilde yapar.  

ç) Mali işler ile ilgili yazışmaları yapar, gerekli defterleri tutar, kampta yapılan harcamalar ile 

ilgili bilânçoyu çıkartır. 

d) Yemeklerin vaktinde hazırlanmasından, temiz ve özenle pişirilip dağıtılmasından, yemek 



listelerinin kamp raporuna dâhil edilmesinden sorumludur. 

 

 

Sağlık görevlisi 

Madde 17- Katılımcı sayısına göre belirlenmiş Sağlık Görevlisi: 

a) Kampın imkânlarına göre çadır veya tesisin bir bölümünü revir olarak hazırlar.  

b) Kamptaki hastaların rahatsızlık durumuna göre revirde ilk muayenelerini yapar, tedaviyi 

sürdürür, gerekirse hastaneye sevk eder. 

c) Hastalar için alınan ilaçları denetler ve muhafaza eder. Bu ilaçların usulüne uygun 

kullanılmasını sağlar. 

ç) Kamp binalarının ya da çadırlarının, açık hava dersliklerinin yüzme alanlarının, yolların, 

kanalizasyonların, fosseptik çukurlarının, çöp çukurlarının, içme ve kullanma sularının ve 

depolarının, yiyecek maddelerinin depolandığı, pişirdiği yerlerin temizliğini kontrol eder, 

buralarda gördüğü tehlikeli durumları kamp müdürüne rapor eder, giderilip, giderilmediğini 

takip eder. 

d) Her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tedbirli olur,  

e) Lider toplantılarına katılır. 

f) Kamp için gerekli ilaçların listesini yaparak kamp başlamadan önce temin edilmesini sağlar. 

g) Kamp menüsünün hazırlanmasına yardımcı olur. 

ğ) Sağlık bilgisi ve ilk yardım konularında izcilere eğitim verir. 

ı) Hasta kayıt defteri tutar. 

i) Kampa gelen izcilerin kullandığı ilaçları toplar ve korur, gerektiği zamanlarda 

kullanmalarını sağlar. 

 

Liderler 

Madde 18- Görevlendirilen Liderler; 

a) İzcilerden sorumludur. Kamp plan ve programına uyar ve uyulmasını sağlar. 

b) Sorunu olan izcilerle yakından ilgilenir, onların kamp hayatına daha iyi uyumlarını 

sağlayacak tedbirler alır, rehberlik eder. 

c) İzcilerin giyinme, yaşadığı alan temizliği, vücut temizliği, beslenme barınma, çalışma ve 

eğlenme hususlarını yakından takip eder. 

ç) İzcilerin sağlık durumları ile ilgilenir, hastaları zamanında kamp sağlık görevlisine bildirir. 

d) Nöbet ve iş bölümü gereği üzerine düşen hizmetleri yürütür. 

 

Nöbet hizmetleri 

Madde 19- (1) Kamplardaki gündüz nöbet hizmetlerinde görev alan lider; 

a) Kampın emniyet ve güvenliğinden sorumludur. 

b) Kampın genel temizliği ve disiplini ile yakından ilgilenerek nöbetçi izcilerin ve görevlilerin 

çalışmalarını düzenler. Nöbetçi izcileri iş başında denetler, nöbet kurallarına uymalarını 

sağlar.  

c) Zaman çizelgesine uyulmasını sağlar. 

ç) Teftiş, Tekmil ve Bayrak törenini, kamp ateşini yürütür.  

d) Kamplardaki her türlü giriş çıkış ve izinleri takip eder. 



(2) Kamplardaki gece nöbet hizmetlerinde görev alan lider gece nöbetleri boyunca; 

a) Kampın emniyet ve güvenliğinden sorumludur. 

b) Gece nöbetçisi izcilerin nöbet çizelgelerini kontrol eder. 

c) Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbetlerin tutulmasını sağlar. 

ç) Nöbetçi izcilerin gece nöbeti kurallarına uygun bir biçimde nöbet tutmalarını sağlar.  

  

Eğitim faaliyetleri 

Madde 20-  Kamplardaki Eğitim Faaliyetlerinde; 

a) Sembolik çerçeveye,  

b) Emek defterindeki maddelerin öğrenilmesine yönelik çalışmalara, 

c) Oba sistemi uygulanmasına, 

ç) Oyun ve gelişim uygulamalarına, 

d) Topluma hizmet faaliyetlerine, 

e) Sosyal ve kültürel faaliyetlere, 

f) El becerileri ve uzmanlık çalışmalarına,  

g) İstasyon çalışmalarına, 

ğ) Gece uygulamalarına, 

h) Çevre gezi ve incelemelerine, 

ı) Programlı (temalı) kamp ateşlerine, 

i) Müzik çalışmaları ve izci marşlarına, 

j) Tesis yapımına, 

k) Tefekkür çalışmasına, 

l) Uygulamaların yaş basamaklarına ve cinsiyetlere uygun olarak yapılmasına, 

l) Diğer izcilik çalışmalarının yapılmasına dikkat edilir. 

 

Disiplin işleri 

Kamp disiplin kurulu: 

Madde 21- Uluslararası, ulusal ve mahalli kamplarda disiplin kurulu, kamp yönetiminden 

oluşur. Disiplin yönetmeliğine göre gerekli evrakları hazırlayıp Federasyon disiplin kuruluna 

sunar. Çok önemli durumlarda kamp yönetimi Federasyona müracaat ederek bir Federasyon 

disiplin kurulu üyesini olayla ilgili olarak görevlendirmesini talep edebilir. Kulüpler, kendi 

faaliyetlerindeki olaylar sonucunda cezalandırılmasını talep ettiği kişi ile ilgili gerekli 

evrakları hazırlayıp Federasyon disiplin kuruluna sunar. Kulüp bir problemden dolayı ceza 

verdiği izci, lider veya izcilik gönüllüsünü, tutanaklarla birlikte Federasyona bildirmek 

zorundadır. 

 

Ödül ve ceza 

Madde 22- (1) Ödül ve ceza işlemleri şu şekilde yürütülür. 

Kampa katılanlardan üstün başarı gösterenler, örnek davranışlarda bulunanlar ödül talimatına 

göre ödüllendirilir. Suç işleyenlere ise disiplin talimatı hükümleri gereğince işlem yapılır. 

 

Mali hususlar 

Madde 23- Mali hususlar ilgili mevzuatlara göre yapılır.  

 



Kamplarda tutulması gereken evrak ve dosyalar  

Madde 24- (1) Kamplarda kampın kapasitesi ile orantılı olarak aşağıdaki kayıtlar tutulur: 

a) Kamp onay ve yazışmaları dosyası, 

b) Nöbetçi lider dosyası, 

c) Onaylı izci ve lider isim listeleri, 

ç) Kampa giriş, çıkış (İzci teslim tutanakları) ve ziyaretçi dosyası, 

d) Demirbaş eşya tutanakları,  

e) Günlük yoklama ve teftiş çizelgeleri  

f) Gelir - Gider kayıtları, 

g) Rapor dosyası, 

ğ) Revir kayıtları, 

i) Günlük yemek listeleri, 

k) Gerekli diğer kayıtlar. 

 

Denetleme ve değerlendirme: 

Madde 25- (1) Bütün kamplar, Federasyon tarafından, kulüp ve ünite kampları, İl Temsilciliği 

tarafından, Ünite, Kulüp, Mahalli Kamplar Bölge Direktörü tarafından denetlenebilir. 

Denetleme sonucu Federasyona ulaştırılır. Federasyon tarafından yapılacak denetimlerde 

atanacak görevliye gerekli yetki ve görev belgesi Federasyon tarafından, İl temsilciliğince 

atanacak görevliye gerekli yetki ve görev belgesi il temsilcisi tarafından denetleme öncesinde 

ulaştırılır. Bu yetki belgesinde yetkinin ve görevin kapsamı açık ve tartışmaya yer 

bırakmayacak şekilde belirtilir. 

(2) Federasyon teknik kurul gerekli gördüğü bütün kamplara gözlemci atayabilir.  

 

Uluslararası kamplar 

Madde 26-  Uluslararası kamplar genel kuralları şunlardır: 

a) Uluslararası izcilik faaliyeti düzenleme yetkisi, yurtdışına izci gönderme yetkisi Türkiye 

İzcilik Federasyonuna aittir. 

b)  Kulüpler, Federasyonun onayı olmadan, gerekli şartları yerine getirmeden yurtdışı veya 

içinde yapılacak uluslararası izcilik faaliyetlerine katılamazlar. 

c) Kulüpler yapacakları faaliyetlere Federasyonun izni ile yurtdışından izci davet edebilirler, 

ancak bu düzenlenen faaliyetin uluslararası olduğu anlamına gelmez. Bu kamplara 

"Yurtdışından katılımlı kamplar" denir. 

ç) Kulüplerin kendi irtibatları sonucu yurt dışına çıktıkları kamplar, Federasyon tarafından 

çıkışlarına müsaade edilmiş olsa dahi Uluslararası kamp statüsünde değildir.  Bu kamplara 

Yurt dışı kamplar denir. 

d) Uluslararası kampa katılacak Türk kafilesinin yönetimini Türkiye İzcilik Federasyonu atar. 

Yurt dışında katılınacak kamplarda Milli Fuları kullanma yetkisi Türkiye İzcilik Federasyonu 

tarafından faaliyet yöneticisine yazılı olarak verilmediği sürece hiç kimse Milli Fuları 

kullanamaz. 

e) Yurt dışında katılınacak her türlü faaliyete katılım için ve yurt içinde düzenlenecek Yurtdışı 

katılımlı kamplarda herkesin uluslararası kamplara katılım şartlarını taşıması gerekir.  

f) Projeler ve her türlü çalışma ile dış ülke izcileri ile irtibat, yapılacak faaliyetler 

Federasyonun iznine ve uluslararası kamplar şartlarına tabidir.  



g) Jamboree ve diğer yurt dışı kamplarında, izcilerin bilgilendirilmesi ve eğitimleri için teknik 

kurulun onayı ile hazırlık kampları yapılır. 

 

Madde 27- Uluslararası kampa katılacak izcilerde bulunması gerekli özellikler: 

a) Tescilli bir ünitede, (faaliyetin başlama tarihi itibarı ile) en az 24 aylık lisanslı faal izci 

olmak 

b) Arazi uğraşısını tamamlamış olmak 

c) En az bir Ulusal ve bir Milli bilinç kampına katılmış olmak. 

ç) Kesintisiz izciliğe devam etmek 

d) Ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek Federasyon tarafından istenecek izcilik araç ve 

gereçlerine sahip olmak  

 

Madde 28- Uluslararası kampa katılacak kulüplerde bulunması gerekli özellikler: 

a) İzcilik Branşının tescilinden itibaren en az 2 takvim yılını doldurmuş olmak 

b) Son bir yıl içinde en az 1 adet uzun süreli kulüp kampı olmak. 

c) Son bir yıl içinde en az 1 adet uzun süreli mahalli kampa katılmış olmak. 

ç) Son bir yıl içinde ilinde en az 1 adet Milli bilinç, bayram resmigeçidi, hizmet faaliyeti gibi 

organizasyona katılmış olmak. 

d) Son iki yıl içinde en az bir adet Federasyon tarafından düzenlenen bir Ulusal kampa ve bir 

Milli bilinç kampına katılmış olmak. 

e) Kampa katılacak izci - izci liderlerinin çadır, mutfak, sağlık, bayrak, flama ve ülke tanıtım 

donanımlarını sağlamak ve belirtmek. 

f) Kampın katılım payı ve müracaat evraklarını eksiksiz olarak Federasyona teslim etmek,  

g) Federasyon tarafından ilan edildiğinde, kampa katılacak olan gurubun ulaşım, otel ve sağlık 

sigortası belgelerini Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış bir acente garantisi 

ile olduğunun belgelerini federasyona vermek. 

 

Madde 29- Uluslararası kampa izci götürecek kafile sorumlusu liderde bulunması gerekli 

özellikler: 

a) Tescilli bir ünitede, lisanslı faal lider olmak. 

b) İyi derecede yabancı dil bildiğini belgelemek veya yanında çok iyi dil bildiğini belgeleyen 

Federasyon tarafından onaylanmış bir tercüman götürmek, (tercihen lider ya da profesyonel 

tercüman) 

c) En az oymakbaşı kursunu başarı ile bitirmiş olmak. 

ç) Bir Ulusal kampa ve bir Milli bilinç kampına lider olarak katılmış olmak. 

d) Ülkemizi yurtdışında temsil edecek izcilik becerisi ve bilgisi ile teknik donanımına sahip 

olmak.  

 

Madde 30- (1) Türkiye İzcilik Federasyonu izci üniteleri izciliğin metodu gereği bir yıl içinde 

(1 Ocak-31 Aralık)  

a) En az 1 adet hafta sonu kampı 

b) En az 1 adet uzun süreli kamp yapmak zorundadır. 

(2) En az yukarıdaki sayılarda faaliyeti onay alıp düzenlememiş, raporunu zamanında 

otomasyona girmemiş üniteler kapanır.  



 

Kamp içinde uygulamalar 

Madde 31- (1) Kamp içinde aşağıdaki genel hususlara uyulur. Bu maddedeki kurallara uygun 

kamp kuralları ve varsa düzenlenen kampa ilişkin özel hususlar kamp yönetimince yazılarak 

tüm kamp katılımcılarına duyurulur.  

(2) Kamplar yalnızca izcilik çalışmalarının uygulandığı yerlerdir onun için tüm uygulamalar 

ve çalışmalar bu amaca uygun olmalıdır. 

(3) Kamplarda sembolik çerçeveye uyulur.  

(4) Her sabah teftiş, tekmil ve bayrak törenleri madde 34, 35 ya göre yapılır.  

(5) Kamp ateşleri madde 33 e göre yapılır. 

(6) Kamplarda müstehcen, müstehcenliği çağrıştıran ve küfürlü kelimeler kullanılmaz, böyle 

içerikli şarkılar söylenemez. 

(7) Kamplarda erkekler kız, kızlar erkek rolü, karı-koca rolleri oynayamaz (Nine-dede-anne-

baba rolleri istisna). Genel ahlâk kaidelerinin dışına çıkılamaz.  

(8) İzcilik lisansı sahibi herkes, bütün izcilik faaliyetlerinde üniforma talimatına göre giyinir ler.  

(9) Kamplarda serbest saat olmadığından, kampların her anı bir eğitim uygulaması olduğundan 

programlama buna göre yapılır ve uygulanır. 

(10) Kamp her anı eğitim ile programlanmış bir uygulamadır bu yüzden, telefon, ziyaret, 

haberleşme esaslarını belirleyip uygulamada kamp yönetimi yetkilidir 

(11) Kamplarda yönetici, lider ve izciler arasında karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir düzen 

esastır. Buna uymayan davranışlardan kaçınılmalıdır.  

(12) Kamp alanına, doğaya ve demirbaşa zarar verilmemeli ve zaman dâhil her türlü israftan 

kaçınılmalıdır. 

(13) Günlük zaman çizelgesine kampın tüm katılımcılarının mutlaka uyması zorunludur. İzci 

ve liderlerin uykusuz kalmamaları için, eğitim programı dışında geç saatlere kadar ayakta 

kalmamaları sağlanır. 

(14) Kamplarda işlerin düzenli olabilmesi için nöbet görevi yürütülür. Nöbet görevi en önemli 

görevdir bu nedenle sorumluluğun ciddiyetini taşımak gereklidir. Herhangi bir nedenle görev 

yeri izinsiz terk edilmemelidir. Özellikle gece nöbetlerinde çadırda kalan izciler ve varsa 

yanan ateş sık sık kontrol edilmelidir. Ateş başında oturmak, konuşmak, yemek, içmek vb. 

gereksiz davranışlardan kaçınılmalı, kampın güvenlik ve düzeninin nöbetçilerde olduğu 

gerçeği asla unutulmamalıdır. 

(15) Kamplarda istenmedik üzücü kaza veya olaylara sebebiyet vermemek için gerekli 

güvenlik tedbirleri alınmadan hiçbir faaliyet yapılmamalıdır. Bu tür önlemleri almak ve 

sürekliliğini sağlamak kamp yönetiminin sorumluluğundadır. 

(16) İzcilerin tamamı, liderler ve yetişkinler ise izcinin göremeyeceği şekilde ayrılmış alan 

dışında sigara içmesi yasaktır. 

(17) Kamp; izcilere sağlıklı ve dengeli, zararlı alışkanlıklardan uzak bir hayat biçimini 

benimsetmek için eğitim alanıdır. Bu nedenle: Kamplar alkollü içki tüketilmeyen ve içkili 

bulunulmayan, hiçbir uyuşturucunun kullanılmadığı bir organizasyondur. Kamp faaliyeti 

sürmese bile izcilik tesisleri içki, sigara ve zararlı alışkanlıklar yasağının uygulandığı 

yerlerdir. 

(18) Farklı yerlerden gelen izciler olarak, birbirimizin kültürüne ait bir şeyler edinmek 

isteyebiliriz. Adil ve izci ruhuna uygun olması ve ticari bir kazanç sağlanmaması şartıyla, 



arma ve çeşitli izcilik malzemelerinin değiş tokuşu serbesttir. Değiş tokuş gibi işlemler ancak 

izcilerle izciler, liderlerle liderler arasında olabilir. Liderlerle izciler değiş tokuş yapamazlar.  

(19) Kamplarda kullanılan üniforma, tişört, fular üzerine yazı yazılamaz, imza 

atılamaz.(Yapılan sadece o kampa ait hatıra tişört ve fuları hariç) 

(20) Kamplarda kumar, kumarı çağrıştırıcı oyunlar kesinlikle yasaktır. 

(21) Kamp katılımcılarının ve görevlilerin faaliyetin gerektirmesi haricinde, kamp yönetiminin 

bilgisi dışında kamp alanından ayrılamaz. 

(22) Kamplarda da bütün izcilik çalışmalarında olduğu gibi siyasi davranışlar ve konuşmalarda 

bulunulamaz, her hangi bir siyasi parti ya da kişi lehine veya aleyhine konuşma yapılamaz, yazı 

asılamaz. 

(23) Liderler kampa getirdikleri izcilerinden birinci derecede sorumlu olup kamptaki her izciye 

kendi izcisi gibi davranmalıd ır.  

(24) Kamplarda ortaya çıkan tehlike ve ilk yardım durumlarında, faaliyete katılan tüm liderler 

ve liderleri nezaretinde izciler, olayla ilgilenir ve gereğini yapar. 

 (25) Kamp yönetimi, kullanılacak araç ve gereçlerin her an bakımlı ve hizmete hazır 

bulunmasını sağlamak üzere sorumlu tespit eder ve uygulanmasını sağlar. 

(26) Kamp ve çevresinin temiz, tertip ve düzenli olması için gerekli çalışmalar birlikte yapılır. 

Her yan kamp nöbet sistemi içinde gerekli tedbirleri alır. 

(27) Kamp müdürüne bağlı olarak bir yönetim merkezi kurulur, burada yazışma, haberleşme, 

duyuru işleri yerine getirilir. 

(28) Kamplarda gerekirse kamp yönetimince üniforma talimatı kapsamında kamp anısına 

arma, kamp müddetince takılacak fular ve benzeri hatıra eşyalar yaptırılabilir. 

(29) Kulüp, Mahalli ve Bölgesel Kamplara diğer kulüp, il, bölge ve ülkelerden misafir davet 

edilebilir. Ancak gelen misafirler kampı düzenleyen kulübün, ilin veya bölgenin kampa 

katılacak izci sayısından fazla olamaz.  

(30) Kulüpler beraber faaliyet yapabilir ancak bu düzenlemede yalnızca bir kulüp ev sahibi 

olur. Katılacak izci sayısı ev sahibi kulübün izci sayısını geçemez. Mali ve idari işler ilgili 

mevzuatlara göre ev sahibi kulübün sorumluluğunda yürütülür. Bir başka ildeki kampa misafir 

olarak katılan kulüpler ve iller kendi kulüp veya mahalli kamplarını yapmış 

sayılmazlar. Liderler, kulüp önderinin onayı ile diğer kulüplerin kamplarına misafir olarak 

katılabilir. Misafir kabul edilecek kampları ev sahibi ve misafir izcilerin il temsilcilerinin 

onaylaması gerekir.   

(31) Bölgeler, iller ve kulüpler Uluslararası kamplar düzenleyemezler. 

(32) Düzenlenen kamplara Türkçe isim verilir. 

(33) Her türlü faaliyete katılan izciler gidiş ve dönüş, faaliyete girişte, faaliyet esnasında ve 

çıkış esnasında üniformalı olurlar. 

(34) Yolculuklar ve ulaşım esnasındaki her türlü davranışlar kamp ciddiyetinde yürütülür. 

(35) Kamplarda geceleme son derece önemle tanzimi gerektiren hususlardandır. İzciler çadır 

ve yatakhanelerde 3 ya da daha fazla kişi olmak üzere yatarlar. Çadır alımları ve yatakhane 

düzenleri buna göre tanzim edilir. İki izci bir çadırda veya iki izci bir yatakta yatmaz. Kız ve 

erkekler ayrı yan kamp alanlarında olurlar. 

(36) Oba ve ekipler arasındaki puanlandırmalar ve yarışmalarda kız ve erkek izci oba - 

ekiplerinin aynı cinsiyette ve basamaktaki oba - ekiplerle değerlendirilir.  



 (37) Kamplarda bulunması gerekli tuvalet ve duş tesislerinin sayısının katılımcı sayısına göre, 

kız ve erkek olarak ayrı ayrı ayarlanması, temiz ve açık bulundurulması kamp yönetiminin 

sorumluluğundadır. 

(38) Kampların çevreyi kirletmesi ve zarar vermesi halinde sorumlu kamp yönetimidir. 

 (39) Küçük düşürücü oyunlar ve şakalar yasaktır. 

 (40) Türkiye İzcileri, değil sahipli tarımsal ürünler, yol kenarında sahipsiz bir ağaçtan bile 

meyve toplamayacak kadar özenlidirler.  

(41) Kamplarda ateş yakmak, izciliğin geleneğidir ancak, orman yangını, etkilenerek halkın 

görüp örnek alarak ateş yakmaya kalkması gibi risklerin bulunduğu ortamlarda ateş yakılmaz.  

(42) Seyahatler ve Kamp esnasında erkek izci varsa mutlaka erkek izci lideri, kız izci varsa 

bayan izci lideri bulunacaktır. Seyahatte bulunacak bir lider mazereti ne olursa olsun 

gelmezse, o cinsiyetteki izciler, o seyahate çıkamaz.  

(43) İzciler seyahatlerde oturma düzeninde dahi oba, ekip sistemine göre oturacaklardır. 

 (44) Açık hava faaliyetleri en az üç yetişkin esastır. Lisanslı üç izci lideri veya lisanslı bir izci 

lideri ile 21 yaş üzerinde iki izcilik gönüllüsü veya o faaliyete katılan bir izcinin ailesinden 21 

yaşın üstünde velilerin bulunması halinde (izci gönüllüsü lisansı ile) açık hava faaliye t i 

yapılabilir. Kulüp yönetimi ve ünite lideri bu şartı sağlamada birinci derecede sorumludur.  

 (45) Geçerli bir mazeret olmadıkça kamplardan ayrılınamaz. Kampa yönetimin bilgis i 

haricinde,misafir davet edilmez,faaliyetten izci götürülemez.  

(46) Federasyon izcileri bütün faaliyetlerinde üniforması üzerinde iken Türkiye izcile r ine 

yakışır davranışlarda bulunur. Herkes bakımlı olmalıdır. Bayanlar aşırı makyaj yapamaz.  

Güvenlik gereği, hiç kimse küpe, metal halka, pearcing, yüzük vb. takamaz.  

 (47) Dünya izcileri kardeştir prensibi doğrultusunda izcilik faaliyetleri içinde diğer cinsiyetten 

izciler ile izcilerin kardeşlikten başka bir arkadaşlık ilişkisi olamaz. 

(48) Düzenlenen kamplar Ek1 de belirtildiği üzere puanlandırılır 

(49) Düzenlenecek kamplar Ek2 deki gibi kodlanır 

(50) Kamp armaları Üniforma talimatındaki gibi düzenlenir. 

(51) Hiçbir kampta, Üniforma talimatında yer almayan hiçbir arma ve üniforma kullanılamaz. 

Federasyon Patentsiz malzemenin kullanımında sorumlu kullanıcıdır. Patent hakkı 

olmayanlarca üretilmiş malzemeler üniforma sayılmaz ve bununla faaliyetlere katılınamaz. 

Federasyon üniforma talimatı yayın tarihinden itibaren eski üniformaların gömlek, pantolon ve 

şapkaları iki yıl süre ile kullanılabilir. Fular, arma ve işaretler derhal yürürlüğe girer. 

(52) Ulusal, bölgesel, mahalli, kulüp, ünite kamplarının kamp yönetimi, kamp bitiminden 

itibaren 20 gün içinde otomasyonda rapor bölümüne girip tamamlamak zorundadır. 20 gün 

sonunda raporu girilmemiş kamp yapılmamış sayılır. Yapılan faaliyet katılımcıların siciline 

işlenmeyeceği için kazanacağı haklar düzeltilemeyecek derecede kaybolur. Kampın yapıldığı 

ve raporun sunulmadığı ortaya çıkarsa (Katılımcıları haksızlığa uğratıp ilerlemesine mani 

olunduğu gerekçesiyle) kamp yönetimi hakkında gerekli işlem yapılır. 

(53) Özel statüde, seri halde ve Federasyon tarafından ya da gözetiminde yapılan kamplarda 

rapor, tutanaklar gibi işlemlerin tamamı kampların bitiminden sonra Federasyon başkanlığınca 

belirtilen süre sonunda teslim edilebilir. 

(54) Hiçbir kampa il onayı olmayan, lisanssız veya lisansı vize edilmemiş kişiler alınmaz. 

Hiçbir izci, kendi kulübü dışındaki bir izcilik faaliyetine kulübünden yazılı onay almadan 



katılamaz, taraf kulüplerin yazılı görüşmesi dışında izci, lider, izcilik gönüllüsü daveti 

gerçekleştirilemez.  

Liste haricinde misafir, uzman ve diğer kişiler davet edilemez. Başkasının lisansı ile faaliyete 

katılınamaz, katılındığı takdirde sorumlular hem Federasyon disiplin kuruluna hem de yargıya 

intikal ettirilir. 

(55) Ulusal ve Uluslararası kampa geleceğini bildirmiş olduğu Ulusal kampa 15, Mahalli 

kampa 7 gün kala öncesinden kayıtlarını iptal ettirmeyen, geçerli bir mazeret beyan etmeden 

gelmeyen, izci ve liderler için harcanan meblağ tahsil edilir.  

(56) Kamp yönetimi, kamp bölgesindeki emniyet birimleri ile kamp öncesinde temas kurup 

kamp hakkında bilgi vermek, kamptaki tüm kişilerin listesini ve kimlik bilgilerini hazırlamak 

ve emniyet birimleri talep ettiğinde vermek zorundadır. 

(57) Kamplardaki ve diğer izcilik faaliyetlerindeki yazışmalarda başlıklar ve yazışmalar 

Faaliyetler ve Düzenlemeler talimatına göre yapılır. 

(58) Kamp yönetimi, kampın uygun bir yerine konulacak panoya gerekli bilgileri asarak 

katılımcıların dikkatini çeker. Federasyon tarafından hazırlanmış formlar ve çizelgeler içeriği 

kampa uygun hale getirilip kullanılır. 

(59) İzci kamplarında bire bir çalışma olamaz. Bir yetişkin veya lider ile izci ve ergin izci 

arasında ikili çalışma olamaz. İkili görüşme, çalışma gerektiren hallerde bu faaliyet herkesçe 

görülebilen yerlerde ve ya diğer kişilerin de bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilir. 

(60) Federasyonda gizli faaliyet yoktur.  

(61) Kamplarda görev yapan izci liderleri gönüllü yetişkinler, eş ve çocukları gibi birinci 

dereceden akrabalarını, eğer kampta görevli değil ve izcilik ile alakaları yoksa ünite, grup ve 

kulüp kamplarına götürebilir, misafir edebilirler. 

(62) İzcilik Gönüllüleri Uluslararası, Ulusal kamplara TİF, Mahalli kamplara sadece kamp 

yönetiminin isim ve görevi belirtilerek izni varsa katılabilir. 

(63) Özellikle ulusal düzeydeki kamp faaliyetlerine katılacak olan kulüpler ve izcileri ayrıca 

Federasyonun ilgili yönetmelik ve talimatları doğrultusunda, Federasyondan izin almak 

şartıyla, kamp yönetiminin önceden ve kamp esnasında yayınlayıp ilan edebileceği özel kamp 

talimatlarına da uymakla yükümlüdürler.  

(64) Tüm ulusal düzeydeki kamp ve faaliyetlerde iller ve kulüpler önceden kamp idaresi ya da 

Federasyonca ilan edilen şekil ve ebatta yazı, afiş ve pankartları, talimatlarda belirtilen 

biçimdeki flamaları ve sancakları kullanırlar. 

(65) Sağlık, başarı, sevgi ve eğitim dolu bir kamp herkesin isteğidir. İzci andı ve türesi her an 

olduğu gibi kampta da yürürlüktedir. 

(66) Hiç kimse kimseyi ceza amaçlı darp edemez. 

(67) Hiç kimse kimseyi aç, susuz ve uykusuz bırakmak ile cezalandıramaz. 

(68) Lider toplantısında bulunan liderler ve yerlerini alan nöbetçiler haricinde herkesin yat 

saatinde yatması temin edilir. 

(69) Kamplarda lider ve izcilerin uyku saatleri, özenle ayarlanmalı, yat saatinden sonra tam 

sessizlik sağlanmalıdır. İstisnalar dışında ideal olan 23.00 yat, 07.30 kalk saatidir.  

(70) Kamplar izciler içindir, veliler katılamaz, eğitimlerin aksamaması için veliler ziyaret 

etmez.  

(71) Kamp ateşleri, izcinin eğitimi içindir. Ziyaretçi davet edilip gösteri alanı haline 

getirilmez. 



(72) Lisans vizesi 3 ay içinde yapılmayan izcinin “kesintisiz izcilik” kavramı biter ve yeni 

süre, vize yapıldığı tarihten itibaren yeni baştan başlar. 

(73) Ana kamp gerekli sayıda yan kamplara, ayrılabilir. 

 

 

Kamp derecelendirme tablosu 

Madde 32-  

(3) En az iki saatlik "Milli Bilinç" temalı açık hava  

(4) En az bir gece "Milli Bilinç" temalı tesisli  

(5) En az bir gece "Milli Bilinç" temalı çadırlı  

(6) En az üç gece "Milli Bilinç" temalı çadırlı  

"Milli Bilinç" temalı faaliyetler karlı, asfalttan en az 300 m. uzak ise her bir madde için artı 1 

puan alır  

(3) En az 10 saatlik "Hizmet temalı" günlük faaliyet  

(4) En az bir gece "Hizmet temalı" tesisli  

(5) En az bir gece "Hizmet temalı" çadırlı  

(6) En az üç gece "Hizmet temalı" çadırlı  

"Hizmet" temalı faaliyetler karlı, asfalttan en az 300 m. uzak ise her bir madde için artı 1 puan 

alır  

(3) En az 10 saatlik "Çevre temalı" günlük faaliyet  

(4) En az bir gece "Çevre temalı" tesisli  

(5) En az bir gece "Çevre temalı" çadırlı  

(6) En az üç gece "Çevre temalı" çadırlı  

"Çevre" temalı faaliyetler karlı, asfalttan en az 300 m. uzak ise her bir madde için artı 1 puan 

alır  

(5) En az bir gece, çadırlı veya barınaklı araç yolu yok, yola en az 200 m. uzak  

(5) En az bir gece çadırlı en yakın yerleşmeden 3 km uzak  

(4) En az bir gece çadırlı en yakın yerleşmeden 1 km uzak  

(3) En az bir gece çadırlı yerleşme yakınında  

(1) En az 10 saatlik günlük gezi  

(3) En az 6 gece tesisli  

(2) En az bir gece tesisli  

(9) En az 6 gece, çadırlı, araç yolu yok, yola en az 300 m. uzak  

(8) En az 6 gece çadırlı en yakın yerleşmeden 3 km uzak veya denizde  

(7) En az 6 gece çadırlı en yakın yerleşmeden 1 km uzak veya denizde  

(6) En az 6 gece çadırlı yerleşme yakınında veya denizde  

(4) En az 1 gece karlı, tesisli ve ya denizde  

(5) En az 1 gece karlı çadırlı  

(6) En az 1 gece, karlı, kar mağaralı  

(8) En az 6 gece, karlı, ilkel tesis, en yakın yerleşmeden 1 km uzak  

(7) En az 3 gece, karlı, çadırlı  

(8) En az 3 gece, çadır veya barınaklı, gündüz yürüme, gece konaklama 

 

Kamp ateşi 



Madde 33 – (1) Türkiye İzcilik Federasyonu kamplarında her gece kamp ateşi yapılır.  

(2) Kamp ateşinde önemli olan ateş yakmak değil, izcilerin eğitimini sağlamaktır. Çünkü 

KAMP ATEŞİ, “İZCİ İÇİN EĞLENCE, LİDER İÇİN EĞİTİM” dir. 

(3) Eğitim gereği tören ve kamp ateşi istisnai olarak bir ya da iki kez yapılmayabilir.  

(4) Kamp ateşi programı bittikten sonra kamp ateşinin başında veya diğer yerlerde kimse 

oturmamalıdır.  

(5) Kamp ateşini yönetmek nöbetçi liderin vazifesidir. Ancak kamp ateşi yönetimi ayrı bir 

meziyet gerektirdiği için özellikle kalabalık kamplarda izcilerin ilgisini ayakta tutabilmek için 

dilerse bu işi daha iyi yapabilen bir lidere kamp müdürünün müsaadesiyle devredebilir.  

(6) Kamplarda ve kamp ateşleri esnasında müstehcen, müstehcenliği çağrıştıran ve küfürlü 

kelimeler kullanılamaz, böyle içerikli şarkılar söylenemez. Argo ve siyasi içerikli söylemler 

bulunamaz. 

(7) Kamplarda ve kamp ateşlerinde erkekler kız, kızlar erkek rolü, karı-koca rolleri oynanamaz 

(Nine-dede-anne-baba rolleri istisna). Genel ahlâk kaidelerinin dışına çıkılamaz.  

(8) Kamp ateşlerinde bir kez oynanan skeçler, liderler ve izciler tarafından beğenilip 

tekrarlanmasının istenmesi gibi istisnalar dışında bir daha oynanamaz.  

(9) Kamp ateşleri ve veda kamp ateşleri gelecek misafirler için defalarca tekrarlanamaz, 

provalar yapılamaz, kamp ateşi, amacının dışına çıkarılıp gelecek misafirleri ağırlamak gibi 

bir gösteriye döndürülemez. 

(10) Kamp ateşi faaliyetlerimiz izcilerimize,  

a) Topluluk önünde konuşabilmeyi, 

b) Beraberce fikir üretmeyi, o fikre sahip çıkıp uygulamayı,  

c) Kendini rahatça ifade edebilmeyi öğretir. 

(11) İzciler bu faaliyette günün yorgunluğunu ve stresini atar. 

(12) Kamp ateşi, izcilerin ünite, öbek, oba, ekip halinde gelmeleri ve yerleşmeleri ile başlar.  

(13) Yerleşme ateşin etrafında genellikle daire şeklindedir. Dairenin belirli bir bölgesini kamp 

yönetimi oluşturur. Liderler izcilerinin arasında oturur. Eğer çok kalabalık varsa iç içe daireler 

şeklinde oturulabilir. Kalabalık kamplarda, açık ağzında sahnenin bulunduğu U şeklinde 

oturulabilir. 

(14) Kamp ateşi, “Haydi izciler, tatlı uykular” şarkısı veya veda gecesinde veda valsi ile son 

bulur. 

(15) Kamp ateşinin bitiminden sonra bütün izciler yatmaya çekilir, gerekiyorsa liderler 

toplantıya katılır. 

(16) Kamp ateşinde öbek, oba, ekiplere verilen konular, liderler arasında iş bölümü yapılarak, 

sahne alma, espri, katılım oranı, zamana uyum gibi başlıklarda değerlendirilir ve verilen bu 

puanlar günlük puanlarına eklenir.  

(17) Kamp ateşinde sırası gelen öbek-oba-ekipler programlarının başında ve sonunda tekmil 

verir, nöbetçi lider izcilerin tekmilini muhakkak ayakta selâmlayarak alır. 

(18) Kamp ateşinde işlenecek konular genel örf ve ahlak kaidelerine aykırı olamaz. 

(19) Kamp ateşleri, bir ya da iki gece hariç serbest konulu olamaz. Genellikle marifetler gecesi 

teması ile başlar. Örnek olarak, Milli Bilinç, Reklâmlar, Haberler, Şarkılar, Şarkılara kamp ve 

izcilik ile ilgili sözler yazıp okuma, Lider taklitleri, Liderler gecesi gibi temalar işlenebilir 

Kamp Ateşi teması Akşam yemeği öncesinde verilir ve izcilerin kısa sürede skeçlerini üretip 

sergilemeleri istenir. 



(20) Oba ve ekip gösterilerinin arası, izci alkışı ve şarkılar ile süslenebilir. 

(21) Kamp ateşlerinde her izcinin rol almasına özen gösterilir. 

(22) Büyük kamplarda toplu kamp ateşi dışında, zaman zaman yan kamplar, üniteler, oba-

ekipler, ayrı kamp ateşleri de yapabilir. 

(23) Kamplarda ateş yakmak, kamp ateşinde ateş yakmak, izciliğin geleneğidir ancak, orman 

yangını, görerek etkilenecek halkın görüp örnek alarak ateş yakmaya kalkması gibi risklerin 

bulunduğu ortamlarda ateş yakılmaz. 

(24) Kamp ateşi izci için eğlence, lider için, çocuğun gelişimi ile alakalı bir eğitim unsuru 

olduğu unutulmamalı, izcinin aktif olmasına özen gösterilmelidir. 

(25) Kamp ateşinde izciler yerde ise liderler, protokol ve misafirler de yerde oturur. 

(26) Kamp ateşinden sonra izcilerden bazıları aileleri ile gitmek isteyebilir. Bu durum öbek, 

oba ruhunu, kamp düzenini bozar. Bu problem düşünülerek, kampın ve izcilerin durumuna 

göre veli ve ziyaretçilerin kabulü kamp yönetiminin sorumluluğundadır. 

(27) Veda kamp ateşi farklı ve önemlidir.  

(a) Kamp ateşi kare şeklinde ve yukarı doğru bir piramit oluşturacak tarzda yerleştirilir.  

(b) Veda ateşini yakmak, o kampın müdürünün vazifesi ve onurudur. Kampta kim olursa olsun 

bu görev başkasına devredilemez. 

(c) Veda ateşi ok, teleferik, meşale vb sistemlerle yakılması izcilerin hafızalarında değişik bir 

hatıra olarak kalacağından tercih edilebilir. 

(ç) Veda kamp ateşi özenli bir şekilde uygulanır. Kamp müdürü ateşi yakar, üç kez “Kamp 

ateşimiz yanmıştır, izciler gelebilir” diyerek izcileri davet eder. İzciler sessizce saklandıkları 

yerden çıkarak ateş etrafında halka olur. 

(d) Kamp müdürü kendisi veya görev vereceği lider ateş duasını yapar. İzciler her cümlenin 

ardından tekrarlar. 

(e) Ateşe ve yemeğe kesinlikle selam verilmez. 

(f) Nöbetçi lider bütün izcilerin ellerini arkada birleştirmeleri konusunda uyarısını yapar ve 

ateş rondunu yaptırır. 

(g) İzciler ellerini arkada çapraz bağlayıp ateş rondunu söyleyip önce sağdan başlayarak 

sallanırlar. Herkesin gözü kamp ateşini yöneten liderdedir. Sallanırken ona uyulur. 

(ğ) Nöbetçi lider, kamp ateşi kömürü getirenlerin ateşe atmalarını ister ve sabah kömür 

alınmasını tavsiye eder. Bu Türk izcilik teşkilatında süregelen bir gelenektir. Her izci bir önce 

katıldığı kampın ateşinin kömürünü bir sonrakine aktararak, İzciliğin kopmaz bir bağ 

olduğunu, bir zinciri halkaları gibi birbirlerine bağlı olduklarını, izciliğin ilk ateşi ile bu son 

ateşi arasında hiçbir fark olmadığını ve izcilik düşüncemizin ilelebet yaşayacağını 

sembolleştirmiş olurlar. 

(h) Nöbetçi lider, izcilere birkaç hareketli marş söylettikten sonra oturmalarını sağlar.  

(ı) Kamp ateşi programı nöbetçi oba tarafından ilginç bir yöntemle sunulur ve program başlar.  

(i) Kamp ateşi programı hızlı başlayıp ağırlaşan bir tempoyla sona erer. 

(j) Veda valsinden sonra tokalaşmadan, el kol sallamadan son derece sessiz bir şekilde izciler 

yatmaya gider.  

(k) Gerekiyorsa liderler toplantıya gider.  

(l) Kamp ateşi nöbetçi oba tarafından bir müddet sonra su ile söndürülür. 

(m) Veda Kamp ateşinin yakılması ve veda valsi sırasında varsa, yanan lambalar söndürülür.  



(n)  Kış kamplarında ve çok soğuk havalarda, ateşin yakılması ve veda valsi arasındaki bölüm 

veya kamp ateşinin tamamı kapalı mekânlarda yapılabilir. 

(28) İzcilerin dikkatinin dağılmaması için liderler kamp ateşlerinde, izcilerinin arasında oturur.  

(29) Kamp ateşinde, eğer ateş yakılacaksa mutlaka güvenlik önlemlerinin alınması 

gerekmektedir. Unutulmamalıdır! Ateşin kıvılcımları sürekli izlenmelidir, kıvılcımlar ateş 

başından izlenmez, uzaktan, ateşi görmeyen bir kişi tarafından fark edilebilir.  

(30) Kamp ateşi alanının loş olması gerekmektedir. Kamp ateşi alanı çok fazla aydınlatılmaz.  

(31) Bazen yakacak odun bulamazsınız, bulsanız da yakamazsınız, yanan bir benzin ocağı, 

mum, gemici feneri, ampul, pilli fener bile olabilir. 

(32) Şartlar müsait olduğunda, değişik kamp ateşi, ateş ve yakma çeşitleri hazırlanabilir.  

(33) Kamp ateşine ünlü sanatçı çağırmak marifet değildir. Marifet, izcinin kendisini sanatçı 

yapmaktır. 

(34) Yöresel halkoyunları ekipleri kamp ateşinize katkı sağlayabilir. Fırsatlar 

değerlendirilebilir. Ancak her şey ölçülü olmak zorundadır. 

(35) Kamp ateşi oturmanın sakıncalı olduğu yerlerde ayakta durarak da yapılabilir. 

(36) Milli Bilinç faaliyetleri gibi faaliyetlerde, şartların oluşmadığı durumlarda veda kamp 

ateşi yapılmayabilir. 

 

Teftiş 

Madde 34 – (1) Amaç “izcilerin iç disiplinini geliştirmek” tir. Ancak “dış disiplin 

gelişmeden” “iç disiplinin oluşması” çok zordur.  

Öyleyse izcilerimizde kamplardan sora da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmemiz 

gerekmektedir.  

(2) İzci kendi evinde de derli toplu, bunu kendi isteğiyle yapan medenî bir insan olmalıdır.  

(3) İşte teftiş, bu alışkanlığın kazanılmasını sağlamak için bir araçtır. 

 

 

 

 

(4) Öbek, oba ve ekipler teftiş saatinden önce titizlikle hazırlanır ve teftiş saatinden birkaç 

dakika önce sahalarında dizilir. Her zaman olduğu gibi obabaşı obasının sağ başında, 

yardımcısı sol başındadır. 

(5) Teftiş, nöbetçi liderin “dikkat” düdük komutuyla başlar. 

(6) Teftişi yapacak liderler obaya yaklaştığında oba başı obasına, ……. Obası (Rahatta 

bulunan izciler Hazır ola geçti), Rahat, Hazır ol, Dikkat komutunu verir. Bir adım öne çıkar ve 

lidere doğru dönüp selam vererek. “……. Obası teftişe hazırdır Liderim” der. Akabinde selam 

vermeyi bırakır, bir adım geri ile yerine geçer. 



(7) Lider “……Obası günaydın” 

 İzciler “Sağol” 

 Lider “Nasılsınız” 

 İzciler “Sağ ol” 

 Lider “Sizler de sağ olun, Rahat” der   

 

 

(8) Obabaşı ile beraber obanın sahası incelenerek teftiş yapılır. 

(9) Mutlaka objektif bir biçimde, küme, oymak ve ocaklar ile kızlar ve erkekler için ayrı ayrı 

değerlendirme yapılır.  

(10) Günün birincisi kümelerde, oymak ve ocaklar ile kızlarda ve erkeklerde ayrıdır. 

(11) Bayanların yatma yerleri, çadır ve odaları bayan liderler tarafından teftiş edilir. 

(12) Puanlamaya önceki teftişten itibaren izlenen oba ruhu ile oyun ve günlük çalışmalarda 

alınan puanlar eklenir. 

(13) Önceki gece kamp ateşinden alınan puanın eklenmesi ile obaların almış olduğu puan 

meydana çıkar.  

(14) Kamplarda oba ruhu esastır. Ancak oba ruhu diye normal dışı davranışlarda bulunulamaz, 

kıyafetler giyilemez. 

(15) Teftiş sonrasında obalar izci marşları ile tören alanında yerini alır.  

 



 

 

Bayrak töreni 

Madde 35 –  

(1) İzci ve liderlerin bayrağa ve vatana saygı ve bağlılıklarını, üniformalı özenli ve 

disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) İzcilik 

faaliyetlerinin 

hepsinde mutlaka 

bayrak töreni 

yapılır. Bu törenin 

işleyiş sırası: 

Toplanma (U 

düzeninde) 

Tekmil 

Bayrak devir 

teslimi 

Bayrak Töreni 

İyi dilekler 

Teftiş sonuçları ve duyurular 

Dağılma  

 

(3) Tören alanına izciler, U düzeninde yerleşir. U’nun açık ağzında bayrak direkleri 

bulunur.  

(4) Kamp veya Kursun büyüklüğüne göre U büyüyebilir, iki, üç veya dört sıralı olabilir. 

U’nun açık ağzında bulunan liderler ve uzmanlar sayıları fazla ise bayrak direğinin her iki 

tarafına yayılabilir. 

(5) Tekmil esnasında. 

a) İzci liderleri, bayrak törenlerinden önce, haftalık ünite toplantılarından önce, kamp 

sabahları veya açık hava etkinlikleri öncesi ve sonrası ünitedeki obalardan tekmil alır. 

b) Tekmilin amacı izcilerin sayısını öğrenmek, eksiği, hastayı bilmek, izcilerin görüşlerini 

almak ve faaliyetle ilgili bilgiler vermektir. 

c) Tekmil sırasında izciler liderin karşısında bayrak töreninde U düzeninde, diğer yerlerde U, 

derin kol veya safta dizilirler. 

d)Obabaşları izcilerini sayar, eksikleri tespit eder, “……. Obası rahat, hazır ol, dikkat” 

komutunu verir. 

e) Bundan sonra obabaşı koşarak liderin karşısına gelir. Obabaşılar oba sırasına göre liderin üç 

adım karşısında durur ve diğer obabaşlarının gelmesini bekler. 

f) Nöbetçi obabaşı bu dizilimin sağ başında yer alır. Bu arada izciler “hazır ol” da bekler. 

g)  Nöbetçi obabaşı “obabaşılar rahat, hazır ol, dikkat” dedikten sonra bir adım öne çıkarak 

selam verir ve “……obası …. izci ile faaliyete hazırdır liderim” der ve bir adım geri gider. 

Ardından diğer obabaşları da aynı şekilde tekmil verirler. 

h) Tekmilin bitiminde nöbetçi obabaşı, “Obabaşılar yerlerinize marş, marş” der. Obabaşılar 

koşarak obalarının başına geçer “…. Obası Rahat” diyerek obalarını rahata geçirir. 

i) Nöbetçi Lider “….. İzcileri” 

• (İzciler hazır ola geçer) 

• Nöbetçi Lider “Günaydın arkadaşlar. 

• İzciler “Sağ ol” 

• Nöbetçi Lider “Nasılsınız” 



• İzciler “Sağ ol” 

 

• Nöbetçi Lider “Sizler de sağ olun, Rahat” der 

 

 

(6) Bayrak töreninde tekmilden sonra bayrak devir teslimi yapılır. 

a)   “Bayrak ekipleri yerlerinize” komutunun verilmesiyle devir teslim başlar. 

b)    Bayrak devir – teslim ekipleri üçer izciden oluşur. 

c)    Komutu ortadaki izci verir, bayrağı ortadaki izci alır, çeker, taşır ve indirir. 

ç)   Bayrak sürekli göğüs hizasında tutulur. 

d)    Devir – teslim ekipleri son derece ciddi ve disiplinli bir duruş – yürüyüş sergiler.  

e)    Devir teslim ekiplerinin lideri ortadaki izci, yanındakiler ise bayrak muhafızlarıdır. 

Muhafızlar devir – teslim esnasında ve bayrak çekilip indirilirken selam verirler. Bayrak 

çekilir veya indirilirken cepheleri bayrağa doğrudur. 

f)     Devir teslim ekiplerinin liderleri, Nöbetçi liderin “Bayrak Devir – Teslim ekipleri 

yerlerine” komutunu duyunca, “Bayrak ekibi bir adım ileri marş, sağa (sola) dön, yerlerinize 

uygun adım marş” der. Ekipler uygun ve sert adımlarla yerlerine gelir.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

g)    Ekibin lideri “Yerinde say, Kıt’a dur, sağa (sola) dön komutu ile ekibini yerleştirir. 

Ekipler arasında 3 adım mesafe vardır. Sırt U düzeninin kapalı kısmına, yüz U’nun açık 

ağzına, dolayısıyla bayrak direğine dönük vaziyette durulduğunda sol taraf bayrağı teslim 

edecek, sağ taraf bayrağı teslim alacak ekip şeklinde yerleşir. 

ğ)    Ekiplerin yerleşmesinin ardından nöbetçi lider “Dikkat” komutu verir. Bu esnada ve 

İstiklâl marşı söylenirken Kurslarda Kurs Yönetiminin tamamı, Kamplarda bütün liderler ve 

bayrak muhafızları selâm durur. Devir edecek ve teslim alacak izciler bir adım öne çıkarlar. 

Bayrak hep göğüs hizasındadır. 



h)     Bayrağı teslim eden “ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMIZI TESLİM 

EDİYORUM”(Bayrağı öper ve göğüs hizasında uzatır)  

ı)     Teslim alan (bayrağı alır, öper göğüs hizasında tutar) ve “ŞEREFİYLE TESLİM 

ALDIĞIM BAYRAĞIMIZI KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” der.  

i)    Bayrağı teslim eden izci “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der. Ekip 

koşar adım giderek yerlerine geçer. 

j)     Bayrağı teslim alan izci “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der ve 

ekip koşarak bayrak direğinin yanına gider. 

 

 

 

 

k)    Bayrağı teslim alan izci göğüs hizasında tutmaya devam eder. Yüzü direğe dönük, sırtı 

“U” düzenine dönüktür.  

l)    Bayrak muhafızları ipi çözer aynı anda ikisi de ipin iki ucunu mutlaka sancak bağı ile 

bayrağa bağlar. 

m)    Bayrağı teslim alan izci, bayrağı bayrak muhafızlarından sağında bulunanın göğüs 

hizasında açtığı ellerine katlı olarak bırakır ve ipleri eline alır. 

n)   Bayrak hazır olunca nöbetçi lider bayrak direğine sırtını, yüzünü izcilere dönerek “İstiklal 

marşı için ses veriyorum” der.  

o)   “Korkma sönmez bu şafak.” Diyerek ses verir. Ardından “İstiklal marşı için rahat – hazır 

ol – dikkat” diyerek İstiklal marşını söyletir.  

ö)   İstiklal marşının bitiminde nöbetçi lider geri dönüp bayrağa selam verir. 

p)   Tekrar geri dönüp izcilere hitaben “Rahat” komutu verir. “Sizleri, kendiniz, aileniz, 

vatanınız, milletiniz ve tüm insanlık için iyi dileklerle baş başa bırakıyorum” der. (1 dakika 

kadar süre ile iyi dileklerde bulunulur)  

r)    İyi dilekler boyunca izciler rahat komutunda olduğu gibi durur. 

s)    Bayrak muhafızları, İstiklal marşı boyunca bayrağı selamlar.  

ş)    Bayrağı çeken izci bayrağı hızlı çeker, ipleri sol elinde tutar ve konumunu bozmadan hazır 

olda selam vererek bekler, rahat komutunda ipi direğe bağlar.  

t)    Ekibini sıraya geçirir “Bayrak ekibi sola (sağa) dön – yerlerinize marş, marş” der. Ekip 

koşar adım yerine geçer.  



(7) “Tekmil” komutundan, İstiklal marşı ve iyi dileklerin bitimine kadar hiçbir şarkı 

söylenmez, oyun oynanmaz. 

(8) Nöbetçi lider “Teşekkür ederim” sözleri ile iyi dileklerin son bulduğunu belirtir ve 

dilerse birkaç kişiye dileğini söylemesi için fırsat verir. 

(9) İyi dileklerin ardından Teftiş sonuçlarının açıklaması yapılır.  

(10) Günün birinci oba ve ekipleri kızlar ve erkeklerde ayrı ayrı olmak üzere ilan edilir. 

(11) Oba bağırışı için oba, ortaya çıkar sarılıp halka olur, hafifçe öne eğilerek oba 

bağırışlarını yaparlar.  

(12) Zaman müsait ise dereceye girenler üçüncü olan obalardan itibaren ortaya davet edilir.  

(13) Birincilerin ilanından sonra gerekiyorsa, uyarılar, duyurular yapılır. 

(14) Nöbetçi lider “İzciler, rahat – hazır ol – dağılabilirsiniz” 

(15) İzciler “Sağ ol” der ve rahata geçerler.  

(16) Tören alanı terk edilirken gelişte olduğu gibi belli bir disiplin içinde, oba oba, ünite 

ünite, ya da yan kamplar olmak üzere sıra dâhilinde terk edilip önceden belirtilen çalışma 

yerlerine gidilir 

(17) Her kurs ve kampta her sabah mutlaka bayrak töreni vardır. Zamanın sıkışık olduğu 

özel durumlarda yönetimin izni ile bayrak töreni, indirme seremonisinde olduğu gibi icra 

edilir. 

(18) Türk Bayrağı asla üçgen katlanmaz.  

(19) Dört köşeli katlanması ve beyaz rengin görünmemesi gerekmektedir.  

(20) İzcilik faaliyetlerinde indirilip çekilen bayrağın yanı sıra devamlı dalgalanan ayrı bir 

bayrak bulunması zorunludur.  

(21) Bayrak indirme töreni 

Bayrağı çeken ekip güneşin batımından yarım saat önce, uygun adım komutu ile bayrak 

direğinin altında yerini alır.  

Ekip ve nöbetçi lider çekiliş halindeki gibi davranır.  

Nöbetçi lider ya da obabaşı dikkat komutu, düdük veya siren sesi ile bayrağın indirilmekte 

olduğunu haber verir.  

Dikkat ve Rahat komutları arasında her izci ve lider bulundukları yerde cephesini bayrağa 

döner, esas duruşa geçer, izci selamı verir. 

Bayrak ağır ağır indirilir.  

Rahat komutundan sonra bayrak ekibi bayrağı katlar, ipi bağlar ve uygun adım tören alanından 

uzaklaşır.  

Rahat komutundan sonra diğer izci ve liderler işlerine devam ederler. 

Dikkat düdüğü uzun bir düdük sesi, Rahat düdüğü kısa bir düdük sesidir. 

(22) İstiklal Marşının en iyi şekilde icrası önemlidir. Nöbetçi lider kendisi söyletir veya 

kıdeme, göreve bakmaksızın en iyi söyletecek kişiyi Kamp müdürünün izni ile marşı 

söyletmek için ortaya davet eder.   

(23) Bayrak törenine kamp müdürü tarafından mazereti dolayısı ile izin verilenler dışında 

kampta bulunan herkes katılır.  

(24) Yabancı ülkelerin misafir edildiği kamplarda İstiklâl Marşımızdan sonra onların da 

aynı şekilde Milli marşlarını söyleyerek bayraklarını çekmeleri ve aynı şekilde indirmeleri 

sağlanır. 



(25) Bayrak töreni esnasında gözler İstiklâl Marşını söyleten kişide olmalıdır. Bayrak 

direğinin çok yakınında ve selam vermek durumunda olanların başlarını kaldırarak bayrağa 

bakmaları gerekmez. Bayrak direğine dönmek veya bakmak yeterlidir. 

 

 

And içme töreni 

Madde 36-  

(1) İzciliğin Yavrukurtluk, İzcilik, Ergin izcilik gibi bir basamağında izciliğe girenler temel 

bilgileri öğreninceye kadar bir adaylık devresi geçirir. 

(2) Adaylık döneminde ant, türe, selam, toka, parola, amaç gibi izciliğin temel bilgileri 

öğrenilir. 

(3) Adaylık süresi en az üç aydır. 

(4) Gerekli şartlar tamamlandıktan sonra sıra ant içme törenine gelir. 

(5) Yemin, izcinin lideri ile diyalogu sonucunda bütün izcilerin ve ailesinin önünde iyi bir izci 

olmak için söz vermesidir.  

(6) Aday izciler liderinin karşısında tek tek yemin eder.  

(7)Tören, izcilerin Bayrak törenindeki dizilişleri gibi bir sistemde yapılır. U'nun açık ağzında 

bir masa, masanın arkasında lider durur. Liderin yüzü izcilere dönüktür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Masa üzerine izcilerin ünite fularları konulur. Masanın sağ yanında Türk Bayrağı, sol 

yanında kulüp veya oymak flaması bulunur. (Masanın sağı, yüzü izcilere dönük liderin sağ 

tarafıdır)  

(9) İzciler ant içme pozisyonu alırlar. 

(10) Obabaşı “Ant içecek izci bir adım öne marş” der. İzci bir adım öne çıkınca hemen onun 

arkasında yerini alır. “Tören yerine uygun adım marş” der. İkisi beraber uygun adım masanın 

önüne gider. Obabaşı “Rahat” der ve diyalog başlar. 

• Oymakbaşı: Ne olmak istiyorsun? 

• Aday İzci:  İzci olmak istiyorum. 



• Oymakbaşı: Niçin izci olacaksın? 

• Aday İzci: Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi daha      

•                         iyi yerine getirebilmek ve başkalarına her    

•                         zaman  yardımda bulunabilmek için. 

• Oymakbaşı: İzcinin birinci vazifesi nedir biliyor musun? 

• Aday İzci: Evet, her gün bir iyilik yapmak. 

• Oymakbaşı: İzci sözünü biliyor musun? 

• Aday İzci: Evet biliyorum. 

• Oymakbaşı: İzci sözüne sadık kalacağına söz                     

                         veriyor musun? 

• Aday İzci: Evet bütün kalbimle. 

• Oymakbaşı: Ne kadar zaman için? 

• Aday İzci: Allah izin verirse daima… 

• Oymakbaşı: O halde izci sözünü tekrarla. 

• Aday İzci:  İzci andını tekrarlar. 

 

(11) Aday izci, izci andını söylerken sağ ile selam verirken sol eli ile bayrağı tutar. 

(12) Lider, “Oymağımızın bir izcisi, yurt ve dünya izcilerinin kardeşi oldun seni kutluyorum” 

der. Fuları izcinin boynuna takar, tokalaşır ve tebrik eder. Obabaşı yine izcisinin arkasında 

komut ile yerine kadar uygun adım götürür. 

(13) Eğer varsa sırası ile diğer izciler de ant içer. 

(14) İzcinin ailesi veya yakınları töreni izlemeye geldiyse izci liderin tebrikinden sonra ailesi 

ve yakınları tarafından tebrik edilir, ailesi izciye bir izci malzemesi hediye eder.  

 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 37- 06/11/2008 tarihli Türkiye İzcilik Federasyonu Kamplar Talimatı yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 38- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 39- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 
 

 


