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ARAÇLAR YÖNETMELİĞİ 
 

(AKDF Yönetim Kurulu’nun 29.07.2012 tarihli 9 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 

 

1. Bu iç yönetmelik, federasyonun ve bağlı bulundukları derneklerin, dernekleri veya 

federasyon adına yapılan, tüm eylemlerde uyulması gereken kuralları içerir. 

 

2. Bu yönetmeliği kapsayan araçlar şunlardır; 

 

2.1. Birinci grup araçlar; Federasyonun ve Derneklerin kendilerine ait olan araçlar ve 

derneklerine tahsis edilmiş araçlar 

2.2. İkinci grup araçlar; Federasyonun ve Derneklerin bir eylem için kullanımına tahsis 

edilmiş araçlar. 

 

Birinci Grup Araçlar İçin Kurallar 

 

3. Araçlar için bir sorumlu ve bir sorumlu yardımcısı saptanır. Sorumlu, araçların sürekli 

olarak operasyona hazır tutulmasını, bakımını sağlar. Yardımcı, sorumlunun olmadığı 

zamanlarda araç sorumluluklarını yerine getirir. 

 

4. Araç için her zaman bir seyir defteri tutulması zorunludur. Seyir defterine, aracın bakım 

onarımları, nereye, ne zaman gittiği, gidiş nedeni kaydedilir. 

 

5. Araçları sürecek kişiler saptanır. Araç iç kısmında kolayca görülecek yere, sorumluların 

ve bu kişilerin isimleri ve telefon numaraları yazılır. 

 

6. Araç sürücülerinin uygun sürücü ehliyetlerinin olması, SRC belgesine sahip olması ve 

herhangi bir el koyma olmaması gerekir. Araç sorumlusu, bunu takip etmek zorundadır. 

Sürücü ehliyetlerinin bir örneği dernek dosyasında saklanır. 

 

7. Aracın zorunlu hallerde saptanan kişilerden bir başka sürücü tarafından kullanılmasına 

araç sorumlusu karar verir. Eylemin durumuna göre de eylem yönetimine bilgi verir. 

 

8. Her dernek kendisine tahsis olan aracın tüm özelliklerini, bu iç yönetmelikte belirlenen 

bilgileri içeren bir dosyayı Federasyon Merkezine iletir. 

 

9. Her bir araç için Federasyon Merkezinde bir dosya tutulur. Ayrıca tutulacak deftere, 

araçlar için plaka no, cins, renk, ayırt edici özellikleri kaydedilir.  

 

10. Her bir araç için Federasyon tarafından iki haneli bir numara verilir. Verilen numara 

Derneğe bildirilir ve araca, bu yönetmeliğe uygun olarak konması sağlanır. 

 

11. Bu araçlar, Federasyonun bir eylemi için kullanılacak ise sefere çıkmadan önce aracın 

sefere çıkış saati, güzergâhı, içinde bulunan kişilerin isimleri Federasyon Eylem 

Yönetimine bildirir. 
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İşaret ve Teçhizatlar 

 

12. Araç üzerinde dışarıdan görülebilir olarak bulundurulacak işaret ve teçhizatlar: 

 

 

12.1. Tepeye, “SEARCH & RESCUE”, “ARAMA KURTARMA”, “AKDF” ve araç 

numarası yazılır. 

12.2. Sağ yana Dernek Logosu, adı ve araç numarası yazılır. 

12.3. Sol yana AKDF Logosu, adı ve araç numarası yazılır. 

12.4. Önden ve arkadan görülecek şekilde “ARAMA KURTARMA” yazılır. 

12.5. ÖN kaporta üzerine logo koymak isteğe bağlıdır. 

12.6. Araç üzerinde bunlardan başka bir işaret ve yazı yer alamaz. 

 

13. Araçlara ışıklı uyarı ve siren sistemi konulur. Ancak kullanılacak siren ve ışıklı sistemler 

için gereken yasal izinler alındıktan sonra, takılabilir ve kullanılabilir. 

 

İkinci Grup Araçlar İçin Kurallar 

 

14. Bu araçlar, üyelerin araçları olabilir veya Kurum ve Kuruluşların tatbikat, operasyon veya 

etkinliklere gidiş gelişler için verilen araçlar olabilir. 

 

15. Araçlar üzerine, sadece etkinlikler sırasında kullanmak üzere mıknatıslı olarak veya bez 

afiş olarak federasyon veya dernek adı ve logosu konabilir. Eylemlerin dışındaki 

zamanlarda bu logo ve isimler kullanılamaz. 

 

16. Bu araçlarda siren ve ışıklı uyarı sistemi bulundurulamaz. Ancak tamamen Federasyon 

kullanımına tahsis edilen araçlara siren ve ışıklı uyarı sistemi konulabilir. 

 

17. Federasyon veya Dernek etkinliğinde kullanılan bu araçlar, kullanım süresi boyunca bu 

yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak zorundadır. 

 

18. Operasyona katılan bu araçlara geçici olarak bir araç numarası verilir. Mümkün ise araç 

üzerine araç numarası yazılır. 

 

Ortak Hükümler 

 

19. Araçlar, trafik kurallarına, karayolları kurallarına, yerleşim yerlerinde toplu yaşama 

kurallarına uygun kullanılmak zorundadır. 

 

20. Siren ve ışıklar sadece ve sadece operasyonlarda kullanılabilir ve operasyon sırasında da 

yol üstünlüğü gereken koşullarda kullanır. Tatbikatlarda, sadece tatbikatın fiilen yapıldığı 

enkaz alanı bölgesinde kullanılabilir. 

 

21. Bu iç Yönetmelik hükümleri, Dernekler ve Federasyon için bağlayıcıdır ve derneklerin bu 

yönetmelik hükümlerine uyma zorunlulukları vardır. 

 

 


