<<<5.BÖLÜM>>>
V-İZCİ İŞARETLERİ
ÜNİFORMA
ÜNİFORMANIN GİYİLECEĞİ DURUMLAR
Bütün oba ve oymak faaliyetlerinde (toplantılar, geziler, kamplar, yarışmalar) çeşitli
törenlerde. Toplumumuz için görev alacağın özel izcilik hizmetlerinde üniforma
giyebilirsin.

ÜNİFORMA GİYEMEYECEĞİN DURUMLAR
Bağış toplama ve satış kampanyalarında üniforma giyemezsin. Ancak bunlar üniteler,
gruplar, il izcilik temsilciliği veya TİF tarafından belirlenmiş izcilikle ilgili faaliyetler ise
üniforma giymek serbesttir.

ÜNİFORMANIN BAKIMI
Bir izci olarak giysilerine her zaman dikkat etmelisin. Üniformanı her kullanıştan sonra ya
askıya as, ya da dikkatlice katla. Üniformanı temiz ve iyi onarılmış olarak muhafaza et.
Çeşitli lekeleri anında çıkar veya kuru temizlemeye ver ya da yıka as, hafif nemli iken
ütüle. Üniforman küçüldüğü zaman onu senden küçük izcilere verebilirsin. Sende senden
büyük izcilerin üniformasını alıp, kullanabilirsin. Bunları "izci tutumludur" türesiyle
bağdaştır.

ÜNİFORMANIN PARÇALARI
İzci üniforması bere, gömlek, pantolon ya da etek, kemer ve çoraptan oluşur. Soğuk
havalarda uzun kollu gömlek giyilir. Sıcaksa kısa kollu gömlek giyebilirsin. Üçgen fular izci
üniformasının tanınmış ve çarpıcı bir parçasıdır. Renkleri, oymağınızı diğer oymaklardan
ayırır. Onu iyi katlanmış olarak boynuna tak. Ayakkabılar ise siyah ve yumuşak deridir.
Üniformandaki işaretler senin izcilik yaşamında nereye geldiğini ve hangi ilden hangi
oymaktan olduğunu gösterir.
İzci Aşama/Terfi İşaretleri:
Her izcinin rüyası bir üst aşamaya yükselmektir. Bunu yapabilmek için bulunduğun
basamağa ait çalışmaları gerçekleştirmen gerekir. Bu çalışmaları liderin tarafından sana
verilecek çalışma kartında belirtilmiş olacaktır. Bu çalışmaları başarı ile tamamladığında
işaretini takmaya hak kazanacaksın.
İzci Uzmanlık / Beceri Armaları
Bu uzmanlık armalarını kazanabilmek için özel yeteneklerin olmalı.
Görev Arması:
Bir gün yeteneğini kanıtladığın zaman arkadaşların seni obabaşı ya da obabaşı yardımcısı
olarak seçebilirler.
Etkinlik Armaları
Katıldığın büyük olaylar, etkinlikler için özel, renkli armalar olacaktır. Bu armalar daha

sonraları sana bu etkinlikler sırasında yasadığın güzel günleri, mutlu saatleri
anımsatacaktır.

KÜÇÜK İZCİ ÜNİFORMASI (Madde 1)
a) Erkek Küçük İzci: Gri renkte, takma kollu, düz örgülü, sıfır yakalı, kışın uzun kollu yün,
yazın kısa kollu merserizedir. Sol göğsünde cep bulunur. (Cep ebadı 9x11 cm.)
Pantolon: Alpaka, vigure veya gabardin lacivert renkte, yazın dublesiz kısa (dizden 5 cm.
yukarıda) soğuk havalarda aynı renk uzun ve dublesizdir. Yanlarda iki cep bulunur.
Kemer yerinde 3 cm. lik bir kemerin geçeceği 6 köprü vardır.
Kazak pantolonun dışında bırakılacaktır.
b) Küçük Kız İzci: Erkek küçük izci kazağının aynıdır. Alpaka, vigure veya gabardin
lacivert kumaştan yapılan önde ve arkada ikişer, yanlarda birer plikasesi bulunan, üstten
iki cepli, erkeklerde olduğu gibi belden kemerlidir. Etek boyu diz kapağı hizasındadır.
(Soğuk havalarda aynı renk pantolon giyilebilir.)
Kazak eteğin dışında bırakılacaktır.
c) Ayakkabı ve Çorap: Koyu renk ayakkabı, diz altı, uzun konçlu gri renk çorap giyilir.
d) Bere: Kız ve erkek küçük izciler lacivert renkte, tankçı tipi bere giyer.
e) Kemer: Küçük izciler üzerinde izci arması ve Türkiye izcileri yazısı bulunan bir toka ile
tokalaşan 3 cm. eninde ve en az 2 mm. kalınlığında iyi malzemeden yapılmış siyah kemer
kullanırlar.
f) Fular ve Fular Halkası: Fular ünitenin renklerinde tergal kumaş tan yapılmış 60x60 cm.
ebadında kareden diyagonal kesilmiş bir üçgendir. Renklerden birincisi zemin olacak,
ikinci renk ise 3 cm. genişliğinde olup üçgenin dik kenarlarını çevreleyecektir. Fular
halkası siyah deriden yapılacaktır.
g) Kaban: Gri renkte, kaşe veya benzeri kumaştan kruvaze kesimde yapılmış ancak ön
sağ tarafta 3 düğmesi yanlarda gizli cepleri bulunan, soğuk havalarda kaldırılınca ense ve
kulakları kapayacak tipte sal yakalı kısa palto görünümündedir. Yakanın eni ense ve kulak
çevresinde 8–10 cm.dir. Kabanı kız ve erkek küçük izcilerde kullanırlar. Yağışlı havalarda
kabana kapşon ilave edilebilir.

İZCİ ÜNİFORMASI (Madde 2)
a) Erkek İzci:
Gömlek: Açık gri renkte terikoton kumaştan uzun kollu devrik yaka göğsünde körüksüz,
üstten kapaklı iki cebi bulunan, apoletsiz, önden açık ve düğmelidir. (Kollar mevsime ve
şartlara göre kısa olabilir) (Cep ebadı 12x15 cm.dir.)
Pantolon: Koyu füme renkte alpaka vigure veya gabardin kumaştan, dublesiz, uzun
belden kemerlidir. Arkada üstten kapaklı iki cep bulunur. Yanlarda normal pantolondaki
gibi iki cebi, kemer yerinde 3cm.lik bir kemerin rahat geçebileceği yedi köprü vardır.
b) Kız İzci:

Gömlek: Erkek izci gömleğinin aynıdır.
Etek: Koyu füme renkte alpaka, vigure veya gabardin kumaştan olup, ön ve arka ikişer
yanlarda birer plikasesi bulunan, belden kemerli, diz kapağından 2 cm. aşağıda bir
etektir. Kemer yerinde 3 cm. ende bel kemerinin rahatça geçebileceği 6 köprüsü vardır.
Etekte üstten iki cep bulunur.
Kazak: Kız ve erkek bütün izciler gerektiğinde uzun kollu düz örgülü, yün gri renkte
kazak giyerler.
c)Çorap ve Ayakkabı: Ayakkabı koyu renk kızlarda düz topuklu, çorap gri konçlu uzun
olacaktır. (Kız izciler gri külotlu çorap giyebilirler. Erkekler uzun pantolon giydiğinde siyah
kısa çorap kullanılacaktır.)
d) Bere: Bütün izciler koyu füme renkte tankçı tipi bere giyerler.
e) Fular: Ünitenin renklerinde olup, tergal kumaştan 70x70 cm. bir kareden diyagonal
kesilmiş bir üçgendir. Birinci renk zemin olacak, ikinci renk ise 3 cm. genişliğinde üçgenin
dik kenarlarını çevreleyecektir. Fular halkası düz siyah deriden olacaktır.
f) Kaban: Gri renkte, kaşe veya benzeri kumaştan kruvaze kesimde yapılmış ancak ön
sağ tarafta üç düğmesi yanlarda gizli cepleri bulunan, soğuk havalarda kaldırılınca ense
ve kulakları kapayacak tipte şal yakalı kısa palto görünümündedir. Yakanın eni ense ve
kulak çevresinde 8–10 cm.dir. Kabanı kız ve erkek küçük izcilerde kullanırlar. Yağışlı
havalarda kabana kapşon ilave edilebilir.

ERGİN İZCİ ÜNİFORMASI (Madde 3)
Bütün ergin izciler gömleğin sağ cep kapağının üst sol tarafına 1x3 cm. ebadında bordo
renkte, arkası iğneli madeni bir işaret takarlar.
a) Erkek İzci:
Gömlek: Açık gri renkte terikoton kumaştan uzun kollu devrik yaka göğsünde körüksüz,
üstten kapaklı iki cebi bulunan, apoletsiz, önden açık ve düğmelidir. (Kollar mevsime ve
şartlara göre kısa olabilir) (Cep ebadı 12x15 cm.dir.)
Pantolon: Koyu füme renkte alpaka vigure veya gabardin kumaştan, dublesiz, uzun
belden kemerlidir. Arkada üstten kapaklı iki cep bulunur. Yanlarda normal pantolondaki
gibi iki cebi, kemer yerinde 3cm.lik bir kemerin rahat geçebileceği yedi köprü vardır.
b) Kız İzci:
Gömlek: Erkek izci gömleğinin aynıdır.
Etek: Koyu füme renkte alpaka, vigure veya gabardin kumaştan olup, ön ve arka ikişer
yanlarda birer plikasesi bulunan, belden kemerli, diz kapağından 2 cm. aşağıda bir
etektir. Kemer yerinde 3 cm. ende bel kemerinin rahatça geçebileceği 6 köprüsü vardır.
Etekte üstten iki cep bulunur.
Kazak: Kız ve erkek bütün izciler gerektiğinde uzun kollu düz örgülü, yün gri renkte
kazak giyerler.
c) Çorap ve Ayakkabı: Ayakkabı koyu renk kızlarda düz topuklu, çorap gri konçlu uzun

olacaktır. (Kız izciler gri külotlu çorap giyebilirler. Erkekler uzun pantolon giydiğinde siyah
kısa çorap kullanılacaktır.)
d) Bere: Bütün izciler koyu füme renkte tankçı tipi bere giyerler.
e) Fular: Ünitenin renklerinde olup, tergal kumaştan 70x70 cm. bir kareden diyagonal
kesilmiş bir üçgendir. Birinci renk zemin olacak, ikinci renk ise 3 cm. genişliğinde üçgenin
dik kenarlarını çevreleyecektir. Fular halkası düz siyah deriden olacaktır.
f) Kaban: Gri renkte, kâse veya benzeri kumaştan kruvaze kesimde yapılmış ancak ön
sağ tarafta 3 düğmesi yanlarda gizli cepleri bulunan, soğuk havalarda kaldırılınca ense ve
kulakları kapayacak tipte sal yakalı kısa palto görünümündedir. Yakanın eni ense ve kulak
çevresinde 8–10 cm.dir. Kabanı kız ve erkek küçük izcilerde kullanırlar. Yağışlı havalarda
kabana kapşon ilave edilebilir.

DENİZ İZCİLERİ ÜNİFORMASI (Madde 4)
Deniz izcileri sağ ceplerinin orta kısmına, çapı 4 cm. olan beyaz yuvarlak zemin üzerine
mavi iplikle işlenmiş çapa işaretini takar.
a) Erkek İzci
Gömlek: Açık gri renkte terikoton kumaştan uzun kollu devrik yaka göğsünde körüksüz,
üstten kapaklı iki cebi bulunan, apoletsiz, önden açık ve düğmelidir. (Kollar mevsime ve
şartlara göre kısa olabilir) (Cep ebadı 12x15 cm.dir.)
Pantolon: Koyu füme renkte alpaka vigure veya gabardin kumaştan, dublesiz, uzun
belden kemerlidir. Arkada üstten kapaklı iki cep bulunur. Yanlarda normal pantolondaki
gibi iki cebi, kemer yerinde 3cm.lik bir kemerin rahat geçebileceği yedi köprü vardır.

b) Kız İzci:
Gömlek: Erkek izci gömleğinin aynıdır.
Etek: Koyu füme renkte alpaka, vigure veya gabardin kumaştan olup, ön ve arka ikişer
yanlarda birer plikasesi bulunan, belden kemerli, diz kapağından 2 cm. aşağıda bir
etektir. Kemer yerinde 3 cm. ende bel kemerinin rahatça geçebileceği 6 köprüsü vardır.
Etekte üstten iki cep bulunur.
Kazak: Kız ve erkek bütün izciler gerektiğinde uzun kollu düz örgülü, yün gri renkte
kazak giyerler.
c) Çorap ve Ayakkabı: Ayakkabı koyu renk kızlarda düz topuklu, çorap gri konçlu uzun
olacaktır. (Kız izciler gri külotlu çorap giyebilirler. Erkekler uzun pantolon giydiğinde siyah
kısa çorap kullanılacaktır.)
d) Bere: Bütün izciler koyu füme renkte tankçı tipi bere giyerler.
e) Fular: Ünitenin renklerinde olup, tergal kumaştan 70x70 cm. bir kareden diyagonal
kesilmiş bir üçgendir. Birinci renk zemin olacak, kinci renk ise 3 cm. genişliğinde üçgenin
dik kenarlarını çevreleyecektir. Fular halkası düz siyah deriden olacaktır.
f) Kaban: Gri renkte, kaşe veya benzeri kumaştan kruvaze kesimde yapılmış ancak ön

sağ tarafta 3 düğmesi yanlarda gizli cepleri bulunan, soğuk havalarda kaldırılınca ense ve
kulakları kapayacak tipte sal yakalı kısa palto görünümündedir. Yakanın eni ense ve kulak
çevresinde 8–10 cm.dir. Kabanı kız ve erkek küçük izcilerde kullanırlar. Yağışlı havalarda
kabana kapşon ilave edilebilir.

HAVA İZCİLERİ ÜNİFORMASI (Madde 5)
Uçuş şartlarını tamamlayan izcilerin gömleğinin sağ cep kapağının sol üst tarafına 1x3
cm. ebadında izci uçuş bröve işareti bulunur.Hava izcileri sağ ceplerinin orta kısmına çapı
4 cm. olan hava izci ünitelerinin amblemi takarlar.
a) Erkek İzci
Gömlek: Açık gri renkte terikoton kumaştan uzun kollu devrik yaka göğsünde körüksüz,
üstten kapaklı iki cebi bulunan, apoletsiz, önden açık ve düğmelidir. (Kollar mevsime ve
şartlara göre kısa olabilir) (Cep ebadı 12x15 cm.dir.)
Pantolon: Koyu füme renkte alpaka vigure veya gabardin kumaştan, dublesiz, uzun
belden kemerlidir. Arkada üstten kapaklı iki cep bulunur. Yanlarda normal pantolondaki
gibi iki cebi, kemer yerinde 3cm.lik bir kemerin rahat geçebileceği yedi köprü vardır.
b) Kız İzci:
Gömlek: Erkek izci gömleğinin aynıdır.
Etek: Koyu füme renkte alpaka, vigure veya gabardin kumaştan olup, ön ve arka ikişer
yanlarda birer plikasesi bulunan, belden kemerli, diz kapağından 2 cm. aşağıda bir
etektir. Kemer yerinde 3 cm. ende bel kemerinin rahatça geçebileceği 6 köprüsü vardır.
Etekte üstten iki cep bulunur.
Kazak: Kız ve erkek bütün izciler gerektiğinde uzun kollu düz örgülü, yün gri renkte
kazak giyerler.
c) Çorap ve Ayakkabı: Ayakkabı koyu renk kızlarda düz topuklu, çorap gri konçlu uzun
olacaktır. (Kız izciler gri külotlu çorap giyebilirler. Erkekler uzun pantolon giydiğinde siyah
kısa çorap kullanılacaktır.)
d) Bere: Bütün izciler koyu füme renkte tankçı tipi bere giyerler.
e) Fular: Ünitenin renklerinde olup, tergal kumaştan 70x70 cm. bir kareden diyagonal
kesilmiş bir üçgendir. Birinci renk zemin olacak, ikinci renk ise 3 cm. genişliğinde üçgenin
dik kenarlarını çevreleyecektir. Fular halkası düz siyah deriden olacaktır.
f) Kaban: Gri renkte, kaşe veya benzeri kumaştan kruvaze kesimde yapılmış ancak ön
sağ tarafta 3 düğmesi yanlarda gizli cepleri bulunan, soğuk havalarda kaldırılınca ense ve
kulakları kapayacak tipte sal yakalı kısa palto görünümündedir. Yakanın eni ense ve kulak
çevresinde 8–10 cm.dir. Kabanı kız ve erkek küçük izcilerde kullanırlar. Yağışlı havalarda
kabana kapşon ilave edilebilir.

