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Kamp malzemeleri şu ana başlıklar altında 
düşünülebilir. 
 

Uyku malzemesi 

Mutfak malzemesi 

Temizlik malzemesi 

Giyecekler 

Kamp gereçleri 

Kamp türüne göre ilave malzemeler 
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1. Üniforma: Üniformasız bir kampa gidilemeyeceğine göre ilk önce 
üniformamızı hazır hale getirmeliyiz. 
Üniformamızın her bir parçasının bir çok işlevi olduğunu biliyoruz. 
Öyleyse tamamını eksiksiz halde çantamıza koymalıyız. 
Şapka, kar başlığı, baf, bandana, polar mont, yağmurluk, yaz 
kamplarında da olsa çantamızdan ayırmamamız gereken üniforma 
parçalarıdır. 
Hangi renk üniforma tişörtlerinizi getireceğinizi lideriniz zaten 
söyleyecektir. 
2. Sırt Çantası: Elbette ki izci kampına, sırt çantası ile gidilir. 
Lacivert, koyu yeşil gibi renkleri tercih etmeliyiz. Büyüklüğü sizin 
vücudunuzla orantılı olmalıdır. Her izcinin mutlaka bir sırt çantası 
olmalı ve evinde hazır vaziyette yatağının yanında durmalıdır. 
3. Uyku Tulumu: Kampların olmazsa olmazı uyku tulumudur. Uyku 
tulumu şahsî bir kamp malzemesidir ve her izcinin kendisine ait bir 
uyku tulumu olmalıdır. En güzel uyku tulumu, izciler ve ergin izciler 
için elyaf, mumya tipi, en düşük ısılarda kullanılabilecek uyku 
tulumudur. 
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4. Mat: Uyku tulumumuzun altına sereceğimiz, bizi yumuşak 
tutmasının yanı sıra, yerden gelecek soğuk ve rutubetten bizi 
koruyacak ince döşektir.  
5. Yastık: İzciler kampa yastık götürmezler. Uyku tulumu kılıfının 
içine koyacağı kullanmadığı giyeceklerin oluşturduğu yastık izciler 
için yeterlidir. Şişme yastık götürülebilse de esas olan çok malzeme 
taşımamaktır. 
6. Eşofman Takım İzciler gece pijama, gecelik gibi şeylerle 
yatmazlar. Tercihan Lacivert renkte eşofman takım kullanırlar. 
7. Çıkış Çantası: Kamp esnasında yapılacak faaliyetlerde, gece 
faaliyetlerinde, yürüyüşlerde hızlıca yola çıkabilmek için ‘Çıkış 
Çantası’ kullanılır. Bu tür faaliyetlerde kullanılacak malzemelerin 
içine konulacak sırt çantasının küçüğü bir çantadır. (Okullarda bazı 
öğrencilerin kullandığı gibi) 
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Şahsi Temizlik Malzemeleri, torbası içinde. 
8- Doğayı kirletmeyen, şampuan, sabun 
9- İnce, az yer kaplayan büyük boy havlu 
10- Diş fırçası, diş macunu, dudak ve yüz için krem 
11- Ayna (küçük) 
12- Tarak 
Giyecekler 
13- Panço: Yağmurdan, sırt çantası ile birlikte sizi koruyabilecek, 
eğik damlı barınak yapılabilecek dikdörtgen şeklinde yağmurluk. 
14- Mont: Yaz günü de olsa her kampta bulundurulmalıdır 
(Üniforma) 
15- Yağmurluk: Hafif yağmurlardan koruyabilecek bir yağmurluk 
(Üniforma) 
16- Polar Mont: Serin havalar için gereklidir (Üniforma) 
17- Şapka: Kep tarzında şapkasız kampa gidilmez. (Üniforma) 
18- Kar Beresi: Yaz günü bile üşüyebilirsiniz (Üniforma) 
19- Bot: Siyah yürüyüş botu tarzı olmalıdır. (Üniforma) 
20- Yedek Pantolon (Suya dayanıklı) 
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Yedek Çamaşırlar, torbası içinde. 
21- Alt iç çamaşırlar 
22- Üst iç çamaşırlar 
23- Yedek çoraplar 
Mutfak Malzemeleri, torbası içinde. 
24- Çok gözlü, kırılmaz tabak 
25- Çatal, Kaşık (Portatif) 
26- Bardak (Kırılmaz) 
27- Bulaşık süngeri, deterjanı 
28- Termos veya Matara 
 
Kamp Gereçleri, 
29- Alın feneri – yedek pili ( Kafaya takılan ve ışık veren kısmı 
alında bulunan) 
30- İzci Bıçağı 
31- Çok amaçlı çakı veya normal çakı 
32- Kibrit, çakmak 
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33- İzci düdüğü 
34- Pusula 
35- İzci düğüm ipi 
36- Tesislik ip 
37- Saat  
38- Küçük İlkyardım Çantası 
39- Varsa özel ilaçları 
40- Müzik aleti (Çalabiliyorsa) 
41- Not defteri, kalem 
42- Sivrisinek kovucu losyon 
43- Küçük dikiş tamir çantası 
44- İzci lisansı – Kimlik Kartı 
45- Acil durum parası 
46- Güneş gözlüğü 
47- Telsiz ve yedek bataryaları, şarj cihazı. ( Amatör Telsizciyse) 
48- Şort –mayo (Talimatlara uygun şekilde) 
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KIŞ KAMPLARI İÇİN 
 
49- Kışlık mont 
50- Kar gözlüğü veya güneş gözlüğü 
51- Polar eldiven 
52- Su geçirmez eldiven 
53- Kar tozluğu 
54- Kar çizmesi 
55- Yün veya termal alt ve üst içlik 
56- Kar boyunluğu (Üniforma) 
57- Kar beresi (Üniforma) 
58- Kışlık çoraplar 
59- Sunî ısıtıcılar 
 

VE KAMPIN DURUMUNA ÖZEL, LİDERİNİZİN İLAVE 

EDECEĞİ MALZEMELER 
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İzcinin kamp malzemelerinde en önemli nokta, bu malzemelerin 
alınmasında biriktirmiş olduğunuz harçlıkları da kullanmaktır. Bu 
size, malzemelerinizi her kullandığınızda tutumlu olduğunuzu 
gösterecektir. 
İzcinin her bir malzemesi; çok amaçlı, çok hafif, çok az yer kaplıyor 
olmalıdır. 
Kamp malzemeleri doğada bulunan renklerde olmalıdır. 
Şahsî temizlik malzemeleri, yedek iç çamaşırları, çoraplar, kirli 
çamaşırlar, giyecekler, grupları ile beraber naylon torbalarda sırt 
çantasına yerleştirilmelidir. Böylece yağıştan da etkilenmezler. 
İzcinin elinde, izci sopası haricinde bir şey bulunmaz. Bu yüzden sırt 
çantası, alın feneri kullanır. 
Bu malzemeler, gözünüze çok görünmesin. Çünkü birçoğu zaten 
evinizde olan malzemelerdir. 
En önemli malzemeler Kırmızı ile belirtilmiştir. 
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Böyle bir tablo 
hazırlayıp, kampa 
gitmeden önce 
yandaki 
kutucuklara tik 
atarak eksik 
malzemeniz 
kalmamasını 
sağlayabilirsiniz. 
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