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FOTOĞRAF VE FİLM ÇEKME YÖNETMELİĞİ 
 

(Federasyon Yönetim Kurulunun 07.09.2012 gün ve 11 sayılı kararı ile onaylanmış ve 

yürürlüğe konmuştur.) 

 

AMAÇ 

1. Bu yönetmeliğin amacı, Federasyon olarak yer alınan her türlü etkinlik ve operasyonlarda 

görsel malzemenin doğru biçimde alınması, basını ilgilendiren ve belge niteliğinde olan 

fotoğraf ve filmlerin doğru pozlamalar ile alınmasını sağlamak ve aleyhe kullanımlarının 

önlenmesidir. 

 

ÇEKİM YETKİSİ 

2. Federasyon katılmış olduğu tüm etkinlikler, sosyal faaliyetler, operasyonlar, tatbikatlar ve 

benzeri tüm etkinliklerinde fotoğraf ve film çekimi, sadece bu yönetmelik çerçevesinde eğitim 

almış ve eğitimi başarı ile bitirmiş olan kişilerce gerçekleştirilebilir. 

 

BELGE ALMA ZORUNLULUĞU 

3. Belge almayan kişilerin fotoğraf ve film çekmeleri yasaktır. Bu yasağın istisnası yoktur. 

Ancak, etkinlik veya operasyona katılmış hiç belgeli fotoğrafçı veya kameraman yok ise o 

durumda yerel operasyon sorumlusu veya etkinlik sorumlusunun belirleyeceği kişiler bu 

görevi yerine getirirler. 

 

EĞİTİMİN NİTELİĞİ 

4. Eğitim, fotoğrafçılık ve film çekme eğitimi değil, bu eğitimleri almış bulunan kişilerin 

Federasyon eylemleri sırasında çekimin özellikleri, dikkat edilmesi gereken konular, özel 

çekim ayrıntıları ve etkinlik veya operasyon alanında hazır bulunan basın ile ilişkiler 

konusunda da bilgilenirler. 

 

UYMA ZORUNLULUĞU 

5. Fotoğraf ve film çekme yetkisini bu yönetmeliğe göre almış bulunan üyeler, fotoğraf ve 

film çekimlerinde eğitimde aldıkları bilgiler doğrultusunda çekim yapmak ve basın 

mensuplarına yol göstermek zorundadır.  

 

AKREDİTASYON 

6. Eğitim sonunda başarı ile bitirenlere başarı belgesi verilir ve akreditasyon belgelerine de 

işlenir. 

 

EKİP LİDERLERİNİN SORUMLUĞU 

7. Ekip liderleri de bu eğitimi almak zorundadır. Ekip liderleri, çekim yapanların, bu 

yönetmelik ve eğitimde alınan bilgiler kapsamında çekim yapılıp yapılmadığını, gözlemlemek 

zorundadır. Her türlü raporda da bu konudaki gözlemini yazmak zorundadır. Ayrıca belgesi 

olmaksızın çekim yapan olur ise üyeleri de raporlarında bildirmek zorundadır. 

 

EĞİTİM ALANLARIN DIŞINDAKİ ÜYELERİN DAVRANIŞLARI 

8. Operasyona katılan tüm ekip üyelerinin hangi koşulda olursa olsun kendi eğitimli 

elemanımıza veya başka basın mensuplarına poz vermeleri yasaktır. Bu yasağın üyelere 

duyurulması Derneklerimizin sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Operasyonun 



A K D F  

Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu 
 

 
Tüm hakları AKDF - Arama ve Kurtarma Dernekleri Federasyonu’na aittir, tamamı ya da belli bir kısmı AKDF’nin yazılı izni olmadan ve 
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.  
 

2

 

sonuçlanmasından ardından dönüş kararı alınmasından sonra operasyon alanında olmamak 

koşulu ile toplu fotoğraf veya film çekilebilir. Ancak yine çekim, sadece bu yönetmeliğe göre 

yetki belgesi olanlar tarafından çekilir. Yetkisi olmaksızın çekim yapanların üye formlarına 

bu bilgi eklenir ve bu kişiler açılacak fotoğraf ve film çekme eğitimlerine alınmazlar. 

 

GÖZLEMCİNİN OLUMSUZ RAPORU 

9. Gözlemcinin olumsuz raporu üzerine fotoğraf veya filmi çeken kişinin savunması alınarak 

sonucunda Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu, belgesinin iptaline veya uyarıda 

bulunulmasına karar verebilir. 

 

ELDE EDİLEN DÖKÜMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

10. Çekilen tüm film ve fotoğraflar, çekim gününden itibaren üç gün doğrudan veya bağlı 

olduğu dernek başkanı aracılığı ile içinde grup e posta adresine veya Federasyon Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin e posta adreslerine gönderilir. Fotoğraflar ve filmler, 

internet sayfasında genel bölümde veya özel bölümde yayınlanarak üyelerin kendi 

bilgisayarlarına indirmelerine olanak verecek şekilde yayınlanır. 

 

EĞİTİM AÇILMASI 

11. Eğitimler, yerinde veya Yalova Eğitim Merkezinde olabileceği gibi Derneklerin talepleri 

üzerine de eğitim kursu açılır. 

 

BAĞLAYICILIK 

12. Bu yönetmelik, sadece Federasyon olarak katınılan etkinlikler ve operasyonlar için 

geçerlidir. Derneklerin kendi etkinlikleri ve operasyonları için bağlayıcı niteliği yoktur. 

 


