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VI-HAYDİ KAMPA
HAYDİ KAMPA
"İzci kamp yaptığı sürece yaşar."
Baden Powell
Kamp! Herkes için heyecan dolu bir sözcük. Kamp özgürlük! Kamp eğlence... Kamp
macera.. Kamp… Yalnızca bu heyecan verici sözcüğü söyle ve hemen o güzelim günleri
düşün. Kamp ateşinin alevlerinin aydınlattığı sen ve arkadaşların.
Kamp özgürlüğün ve izcilik yaşamının zirvesi…
Kampta oymak odasında aylarca çalışarak öğrendiğinden çok daha fazlasını bir kaç günde
öğrenebilirsin.
Kampta güçlenecek, daha sağlıklı olacaksın, kendine güvenin artacak. Doğaya karşı
duyduğun sevgi daha da derinleşecek. Başkaları ile iyi geçinmeyi öğreneceksin. Her
kamptan daha güçlü bir oba ruhu, daha fazla izcilik becerisi ile eve dönersin.
Kamptan mümkün olduğunca çok yararlanabilmek için iyi bir kampçı olman gerekir.
Kampta en çok eğlenenler kampçılığı iyi bilenlerdir. Böyle kampçılar için hava koşulları ne
olursa olsun, her kamp bir başarıdır. Başarılı bir kamp gerçekleştirebilmek üzere herkesin
kendi payına düşeni yapması ile eğlence için daha fazla zaman kalır.
Şehrin gürültüsünden uzakta ve arkadaşlarınla birlikte bir geceyi doğada geçirmek izciliği
yaşamak için ideal bir fırsattır. Evden uzakta geçireceğin kampta eğlence ve macerayı
birlikte yaşayacaksın. Fakat bu kampları yaparken dikkat etmen gereken önemli konular
vardır. Bunlar senin obanla daha iyi, daha rahat bir kamp geçirmeni sağlayacaktır.

KAMPA HAZIRLIK
Bir oymağa, bir obaya katılır katılmaz kamp için hazırlanmaya başlarsın. Oba ve oymak
toplantılarında oynadığın oyunlarla kampta kullanacağın düğümleri öğrenirsin. Katıldığın
yarışlar sana balta tutmayı, sırt çantasını yerleştirmeyi, çadır kurmayı öğretir.

KAMP ÇEŞİTLERİ
İzcilikte çeşitli kamp olanakları bulacaksın. Tüm kamplara katılmaya çalış.
Kısa Dönemli Kampçılık: Bu kamplar hafta sonlarında ya da tatil günlerinde, yakın
yerlerde düzenlenir.
Uzun Dönemli Kampçılık: Bir hafta ya da on gün sürer. Oymağının her yaz
gerçekleştirdiği kamplar bu tür kamplardandır. Genellikle il izci temsilciliğine ya da
teşkilata ait kamp alanlarında düzenlenirler.
Doğa Yürüyüşü / Doğa Yürüyüşü Kampçılığı: Bu tür kampçılık için belli bir başlangıç
yerine gider ve buradan çantan sırtında yola çıkıp doğada yol alırsın.
Macera Kampçılığı: Bu kamplar yaşadığın yerden uzakta hatta belki bir yabancı ülkede

yapılır. Bu kamplarda dağcılık, dalma, balıkçılık gibi özel beceriler kazanabilirsin.
Havacılık Kampları: Bu kamplarda izcilere hava araçları tanıtılır, havacılık tarihi ile ilgili
bilgiler verilir, mümkün olduğu oranda uçuş yaptırılır. Ayrıca havacılıkla direk ilgisi olan
haritacılık, yönler, haberleşme gibi konularda işlenir. Model uçak kursları, kağıt uçak
yarışmaları da hava izci kampı faaliyetlerindendir.
Deniz Kampları: İzcilerin yüzme eğitimi aldıkları, sal ve bot yapımını öğrendikleri,
cankurtaran eğitimi aldıkları kamp türüdür. Fırsat bulunursa yelken kullanma, gemi
modeli yapma, sörf yapma eğitimi de verilir.
Kış Kampçılığı: Kış aylarında hem kış koşullarında kamp yapma eğitiminin verildiği,
soğuktan korunma, korugan yapma, iglo yapma, kış kampında beslenme ve kıyafet
seçimi eğitimlerinin yapıldığı kamp türüdür. Kış kampında kayak yapma fırsatı varsa
kayak eğitimi de verilir. Bir oymağa, bir obaya katılır katılmaz kamp için hazırlanmaya
başlarsın. Oba ve oymak toplantılarında oynadığın oyunlarla kampta kullanacağın
düğümleri öğrenirsin. Katıldığın yarışlar sana balta tutmayı, sırt çantasını yerleştirmeyi,
çadır kurmayı öğretir.

KAMPIN PLANLANMASI
Kampa çıkma günü kararlaştırıldığında, obanla kampın planlanması için daha önceden bir
araya gelirsin.
—Kişisel Malzeme: Nelere ihtiyacımız olacak. Neler götüreceğiz?
—Oba Malzemesi: Çadır ve kap-kacak. Bunları kim taşıyacak?
—Yemek ve Yiyecek Listeleri: Ne yiyeceğiz? Kaça mal olacak?
—Ulaşım: Kampa yürüyerek mi gideceğiz? Yoksa özel taşıt mı kiralayacağız? Gezi için izin
almamız gerekiyor mu?
—Kamp Alanı: Nereye gideceğiz, bu alanda kamp yapmak izne ihtiyacımız var mı?
—Ateş Yakma: Ateş yakmak için özel izin almamız gerekiyor mu?
—Zaman: Ne zaman yola çıkacağız, ne zaman döneceğiz?
—İzin: Velilerden alınacak izin belgeleri tamam mı?
—Etkinlik Plan: Neler yapacağız? Kararlaştırdığımız etkinlikler için ne tür araç, gereç
götürmeliyiz?
Bütün bunları kararlaştırabilmek için uzun bir toplantıya katılman gerekecek ama bu
toplantı aynı zamanda sana heyecan ve mutluluk verecek.

KAMP MALZEMEN
KAMP MALZEMESİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
Kişisel kamp malzemeni listeye göre sayarak çantana koymak için hazırla. Malzemeleri
gruplar halinde daha küçük çanta ve torbalara koyun. Bir izcinin sırt çantası bir çantalar
çantasıdır. Aynı türden eşyalar yerde aynı torba ya da çantada bulunurlar. Bu durum
kolay toplanmanı ve sırt çantanda aradığını kolay bulmanı sağlar. Çantalar ya da torbalar
kumaş ya da plastik olabilir.

KAMP GİYSİLERİ
Hiç şüphesiz, kampta sürekli üniformanı giymek istemeyeceksin. Hava sıcaksa kısa kollu
tişörtünü, serinse uzun kollu kazağını giyecek, soğuk havada ise yanına bir kazak ya da
mont alacaksın, yağmur olasılığına karşı yağmurluğunu ya da pançonu almayı da
unutma. Ve her türlü hava şartı için uygun altı kauçuk ayakkabılarını da al.
Giysileri hem hava koşullarına daha kolay uyum sağlaman hem de terlemeyi engellemek
için kat kat giyeceğini unutma. Bu nedenle de kıyafet seçerken önü kolay açılan fermuarlı
veya düğmeli kıyafetleri hemen giyip çıkarabilmek için en üst kata giyecek şekilde plan
yap.

SIRT ÇANTALARI
SIRT ÇANTASINI NASIL YERLEŞTİRECEKSİN?
Sırt çantanı yerleştirirken kampta en son kullanacağın malzemeyi en alta koy. Yumuşak
parçaları sırt çantanın sırtına dokunacak tarafına yerleştir. Yağmurluğunu kolayca
alabileceğin bir yere hemen en üste koy. Acil durumlarda kullanacağın malzemeleri en
üstte bulundur. Çantanı ihtiyacın olan malzemeyi kolaylıkla bulabilmen için mutlaka sen
yerleştir. Çerçeveli bir çanta taşıyorsan yatak malzemeni yuvarlayıp, naylona sararak sırt
çantanın altında taşıyabilirsin.
Sırtına batabilecek malzemeleri çantanın sırtına gelecek bölümüne yerleştirme. Sırta
gelecek bölüme havlu türü malzemelerini koy. Malzemelerini türlerine göre ayır ve bunları
daha küçük çanta veya torbalara koy. Ağır ve geniş malzemeler en altta olmak üzere
hafif ve küçük malzemeler üstte olacak şekilde yerleştir. Yerleştirmeyi yaparken sağ / sol
ağırlık dengesine de dikkat et. Kullandığın kirli çamaşırlarını ayrı bir torbaya koy.
Çantanı sırtına taktıktan sonra çantanın kuşaklarını sıkarak ve kemerlerini iyice gergin
bağlayarak sallanmasını engelle.

OBANIN KAMP MALZEMESİ
Kampa ulaşır ulaşmaz hemen nelerin yapılması gerektiğini düşün. Çadırlar kurulacak,
ocaklar yapılacak, ateş yakılacak, yemek pişirilecek en iyisi obayı görev dağılımına göre
gruplara bölmek;
1- Çadır kurucular
2- Yemekçiler
3- Odun toplayıcılar
4- Sucular gibi.
Bu gruplar ihtiyaca göre arttırılabilir veya birleştirilebilir. Grupların ihtiyaç duyacağı
malzemelerin listesi;
Çadır Kurma Grubu Malzemesi:
Çadırlar

Direkleri kazıkları ve germe ipleri ile yemekhane gölgeliği
Oba bayrağı
Türk bayrağı
Balta, testere, kürek
Aşağıdakileri içeren tamir paketi;
Biley taşı, iğne, tel, naylon ip, çivi
Dikiş kutusu, dikiş iğneleri, iplik, çengelli iğneler
İlk yardım kutusu
Plastik çanta içinde tuvalet kâğıdı
Elektrik feneri.
Yemek Pişirme Grubu Malzemesi:
Aşağıdakileri içeren yemek pişirme paketi;
Tencere, kızartma tavası, servis tabağı, fincan.
Aşağıdakileri içeren servis paketi;
Büyük bıçak, büyük kaşık, büyük çatal, spatula, konserve açacağı, süzgeç, tutaç, kova
Malzeme yıkamak için plastik leğen
Çeşitli boylarda plastik yiyecek torbaları
Şekerlik, tuzluk, biberlik, alüminyum folyo kâğıdı
Su geçirmez muhafaza içinde kibritler
Plastik örtüler
Temizlik malzemeleri
Bulaşık bezi
Bulaşık teli
Plastik torbada kağıt havlular
Bulaşık deterjanı
Büyük çöp torbaları
Odun Toplama Grubu Malzemesi:
Balta

Testere
Kürek
İp / Halat
Su Taşıma Grubu Malzemesi:
Saplı Bidonlar

ÇADIRLAR
ÇADIR NASIL KURULUR?
Çadır kurarken izlemen gereken işlemler;
1 - Çadırı kuracağın yerin düzgün, hafif eğimli olmasına dikkat et. Tabanda yatarken
sırtına batacak herhangi bir şeyin olmadığından emin ol. Tabanın geleceğe yere çadır
kirletmesin ve nemi alsın diye gazete kâğıdı veya branda kumaş serilmesi uygundur.
2 - İki/dört kişilik bir çadırı kurmadan önce kapı bölümünü kapat. Kapısı meydanı
gösterecek şekilde ayarla. Dört ucunu doğru açıdan çakacağın kazıklarla tuttur.
3 - Çadır tipine göre direkleri yerleştir veya yuvalarından geçir. Direk gergi ipleri için
kazıkları çak. Çadırın direklerini dik, ipleri kazıklara geçir. Gergi bağını kullanarak bağla.
Güneşlik (yağmurluk) varsa tak.
4 - Kenar gergileri için kazıkları çak, gergi iplerini kazıklara geçir. Bütün iplerin gergin
olup olmadığını, çadır kenarlarının düz olmadığını kontrol et.
5 - Çadırın etrafına yağmur olukları açarak yağabilecek yağmurun çadırın tabanına
gelmesini engelle.
6 - Çadır torbasını ve diğer malzemeleri çadırın içine koy, çadırı toplama sırasında arama.

ÇADIRIN BAKIMI
Kamptan ayrılacağın zaman çadırını dikkatle sök. Çadırını sökmek için kurarken izlediğin
basamakları bu sefer tersten başlayarak uygula.
Çadırını söktükten sonra üzerindeki tozu, toprağı, kuru otları temizle. Çadırını katla ve
yuvarlayarak rulo yap. Çadırını kullanmadığın zaman kuru bir yerde sakla. Kamptan
ayrılırken çadırını nemli olarak topladınsa, yerine kaldırmadan önce aç kurut ve yeniden
aynı şekilde topla. Çadırını toplarken, kapı örtüsünü dikkatlice çadırın dışına çıkarıp
düzgün bir şekilde yaymayı unutma.
Çadırının içinde botlarınla yürüme. İçinde mum gibi zarar verecek şeyler yakma.

UYKU TULUMUN VEYA KAMP YATAĞIN
Uyku tulumları kampçılığı daha rahat hale getiren kamp gereçleridir. Uyku tulumları
değişik hava koşullarında kullanılmak üzere çeşitli kalınlıklarda imal edilirler. Genelde +3
derecelik uyku tulumları mevsimlik kamplar için yeterlidir. Ancak daha soğuk hava

koşullarında kamp yapılacaksa eksi soğukluk derecelerinde kullanılabilecek uyku tulumları
alınmalıdır. Kış kampları ve dağ tırmanışları için -40 dereceye kadar kullanılabilen uyku
tulumları vardır. Uyku tulumlarının ıslanmaması, ıslak paketlenmemesi, havalandırılması
ömrünü uzatacaktır.
Uyku tulumu olmaması durumunda basit bir kamp yatağı yapabilmek için plastik ya da
naylon örtünü yere yay. Eğer köpük ya da süngerden bir yatağın varsa örtünün üzerine
koy, böyle bir yatağın yoksa minder olarak kullanabileceğin giysileri katla, bunları yattığın
zaman başının, belinin ve bacaklarının üst kısımlarının geleceği yerlere koy.
Battaniyelerini ya da uyku tulumunu tak ya da minderlerin üzerine koy.
Şu kamp kuralını sakın unutma, üzerinde olduğu kadar altında da örtün olmalı. Ancak bu
şekilde yerden gelebilecek soğuğu engelleyebilirsin.
Mevsim yazsa ve tek bir battaniye kullanıyorsan battaniyenin üçte birini yatağa ser,
üzerine yat, battaniyeyi üzerine çek, battaniyenin açık ucunu altına doğru sıkıştır,
ayaklarını kaldır, battaniyenin alt ucunu ayaklarının altına yerleştir. Böylece battaniyeye
iyice sarılmış olacaksın. Eğer uyku tulumun yoksa iki battaniye kullanarak bir uyku
tulumu yapabilirsin. Battaniyelerden birini alta yay, diğerini üçe katlayarak birinci
battaniyenin üzerine koy, üçe katladığın battaniyenin açık kenarını büyük çengelli
iğnelerle tuttur. Alt ucu yukarı doğru katla ve tuttur. Alttaki battaniyenin serbest uçlarını
üstteki battaniyenin üzerine kıvır çengelli iğnelerle tuttur, alt ucu aşağıya doğru kıvır.

OBANIN KAMP YERİ
KAMPIN KURULUŞU
Kampa varır varmaz oba veya ünite flamanı dik.
Güzel! Tüm obanla birlikte kamp yerine geldin. Şimdi sıra kampı kurmaya geldi. Ama dur,
hemen değil, önce çantalarınızı indirin, obanıza yakışan bir biçimde bir birbirinin yanına,
düzgün bir sıra halinde dizin. Daha sonra obabaşınızın liderliğinde kamp alanını dolaşın.
Kampı en iyi biçimde nasıl kurabileceğinizi konuşun. Sonra herkesin yapacağı işi
belirleyerek çalışmaya başlayın.

KAMPIN KURULMASI İŞİNİN ORGANİZASYONU
İyi bir obada kampın kurulma işi oba üyeleri arasında paylaştırılır. Takımın yarısı
çadırların kurulmasından, tuvaletlerin yapılmasından kamp ateşinin hazırlanmasından
sorumlu olurken diğer yarısı da su ve odunun taşınması, ocağın yakılması, yiyeceklerin ve
mutfak malzemelerinin yerleştirilmesi, yemeğin pişirilmesi ve servis işlerini üstlenir. İyi
organize olmuş bir obayı iş başında seyretmek bir zevktir.
Çadırlar yerden bir anda yükselir. Tencerelerin altında ateş çıtırdamaya başlar. Daha
sonra, ne olduğunun farkına bile varmadan çadırların başı "Her şey tamam" diye
raporunu sunar. Mutfakçıların şefi ise öteden "Yemek hazır.Haydi sofraya!" diye haykırır.

KAMP YİYECEKLERİNİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI
Kamp yiyeceklerini üç gruba ayırabilirsin. Süt, et gibi soğuk yerde saklanmazsa bozulan
yiyecekler.
Serin yerde tutulması gereken taze meyve-sebze, sucuk, salam, sosis, yağ gibi

yiyecekler.
Konserveler ve benzerleri.
İlk iki gruptaki yiyecekleri buzdolabına koy. Kamp yerinde buzdolabı yoksa ve kamp
alanına yakın bir dere varsa bu yiyecekleri kapaklı kaplara koyup akan suya yerleştir.
Yerinden kıpırdamaması için kapların üzerine ağır taşlar koy. Hava sıcaksa kampa süt
yerine süt tozu götürmen doğru olur.
İçme suyu: Yalnızca güvenli suları kullan, yemek pişirmek ve içmek için kullanacağın
suyu bidonlarda ya da kapalı kaplarda sakla.

YANGINA KARŞI ÖNLEM
Çadırının yanında devamlı olarak su bulundurman iyi olur. Bu iş için yeterli sayıda kova
yoksa büyük teneke kutulardan yararlanabilirsin. Kamp ateşini her zaman kontrol altında
tut. İyi izci küçük ateş ile işlerini görebilen izcidir.

ÇÖP
Kamp yaptığın yerin kurallarını öğren, bazı kamplarda düzenli olarak boşaltılan çöp
bidonları vardır. Bazı kamp yerlerinde ise çöpünü yakarak yok edilmesine izin verilir. Bu
gibi yerlerde çöpünü yakmak için ocağındaki ateşi kullan. Yemeğini pişirdikten sonra
ateşin üzerine parmak kalınlığında dallar koy, çöpü bunların üzerine boşalt. Çöp
kuruduktan sonra yanmanın tamamlanması için ateşe yeni dallar at. Boş teneke
kutularını yıka ve üzerlerine vurarak düzleştir. Boş şişe kavanozları, yakarak yok
edemeyeceğin çöple birlikte dayanıklı bir plastik torbaya koy. Kamptan ayrılırken arkanda
hiç çöp bırakma, torbaya doldurduğun çöpleri en yakın çöp bidonuna at.

TUVALET
Kamp yerinde ya da yakınında tuvalet yoksa sen ve arkadaşların kendiniz bir tuvalet
hazırlamak zorunda kalacaksınız. Tuvalet, çadırların, mutfaktan, dere ya da göl
kenarından en az 30 m. uzakta olmalıdır. Etrafı çalılarla ya da çadır bezi ile çevrilebilir. Bir
gecelik kamp için bir kürek genişliğinde 30 cm. derinliğinde 6–8 kürek uzunluğunda bir
çukur kaz, çukurdan çıkanları, çukurun kenarına yığ. Küreği kenara yığdırın toprağa
saplayıp orada bırak. Her kullanıştan sonra çukurun üzerine biraz toprak at. Tuvalet
kâğıdını yere sapladığın üst tarafı çatal bir çubuğa as ve üzerine plastik bir torba geçir.

