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AKDF GÖNÜLLÜLÜK YÖNETMELİĞİ 
 

(Federasyonun 07.09.2012 gün ve 10 sayılı kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 

 

AMAÇ 

1. Federasyona bağlı Dernekler ve hangi nedenle olursa olsun Federasyonun katıldığı veya 

düzenlediği operasyonlar, eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve benzeri tüm 

etkinliklerde, katılımcıların uyması gereken kurallar ile tarafların hak, yükümlülük ve 

sorumlulukları bu yönetmelik ile düzenlenmiştir. 

 

KAPSADIĞI KİŞİLER 

2. Bu yönetmelik aşağıdaki kişileri kapsar: 

a. Federasyona bağlı Dernek üyeleri, 

b. Federasyonun düzenlediği veya katıldığı istisnası olmaksızın tüm etkinlik ve 

operasyonlara Federasyon ekipleri ile birlikte katılanlar. 

 

KAPSADIĞI ETKİNLİKLER 

3. Bu yönetmelik sadece Federasyonun düzenlediği veya katıldığı etkinlikleri kapsar.  

 

4. Federasyona bağlı Dernekler kendi etkinliklerinde de bu yönetmelik hükümlerine uymak 

zorunluluğu yoktur. Ancak dileyen Dernek, bu Yönetmeliğin, kendi etkinlik ve 

operasyonlarında da uygulanmasını kararlaştırabilir. 

 

GÖNÜLLÜ STATÜSÜ 

5. Bir Derneğin üyesi olmak o kişiye gönüllülük statüsünü kazandırmaz. Gönüllü 

sayılabilmek için Derneklerimizin Yönetim Kurulları yetkilidir. Bir üyesinin gönüllü 

sıfatını kazanabilecek yetenekleri elde ettiğini kabul etmesi ile birlikte, üye, gönüllü 

sıfatını kazanmış olur. Gönüllülük sıfatı, AKDEF Akreditasyon Yönetmeliğine göre 

kişinin en az bir konuda akredite olması ile gerçekleşir. 

Dernek üyesi olmayan ve fakat Federasyonun operasyonel karar grubunda yer alan kişilerin 

önermeleri üzerine etkinlik ve/veya operasyona davet edilen kişiler de gönüllü statüsünü, 

sadece bu etkinlik veya operasyon sürdüğü sürece kazanmış sayılırlar. 

 

GÖNÜLLÜLÜK HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 

6. AKDF Gönüllüsü formunu tam ve eksiksiz olarak yazılı ortamda doldurur, imzalar, bağlı 

bulunduğu Dernek de onaylayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına veya Genel Sekretere 

iletir. Aynı bilgiler imzasız olarak internet ortamında da doldurularak iletilir. 

7. Gönüllü AKDF Akreditasyon Yönetmeliğinde belirtilen sınıflardan en az birinde yetenekli 

ve eğitimli olması anlamına gelir. 

8. AKDF Gönüllüsüne Akreditasyon Yönetmeliğine göre düzenlenen kimlik belgesi verilir. 

9. Formdaki bilgiler doğru bilgileri içermek zorundadır.  

10. AKDF Gönüllüsü, kendisine verilen görevi, geçerli bir neden olmadıkça yerine getirmek 

zorundadır. Gönüllü olmak, görevden kaçınmayı sağlamaz. 
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11. AKDF Gönüllüsü, verilen görevi kabul etmek, sonuna kadar yerine getirmek, kendisine 

gösterilen ekip sorumlusunun direktifleri doğrultusunda çalışmak, ekip arkadaşları ile 

uyumlu çalışmak zorundadır. 

12. AKDF Gönüllüsü, yasal dayanaktan yoksun görev, talepleri ve direktifleri yerine 

getirmez. Böyle bir talebin kendisinden talep edildiğini derhal Derneğinden yetkili kişilere 

veya Federasyondan yetkili kişilere bildirmek zorundadır.  

13. AKDF Gönüllüsü, becerisi olmayan bir görevin verilmesi halinde durumunu, görevi 

verene bildirmek zorundadır. 

14. Gönüllü olmak yaptığı iş karşılığında bir ücret veya para almasını gerektirmez. Gönüllü, 

bu görevi yapması karşılığında bir ücret veya ücret benzeri bir ödemeyi almayacağını 

kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 

15. Katıldığı etkinlik veya operasyon sırasında görmüş olduğu tüm yanlışlıkları bir rapor 

halinde Federasyon Yönetim Kuruluna verir. 

16. Gönüllü, akreditasyon aldığı sınıf dışında AKDF Akreditasyon Yönetmeliğine göre 

lojistik eğitimi de almış olduğu nedeniyle lojistik görevi de verilebilir.  

17. AKDF Gönüllüsü, bu yönetmelik hükümlerine göre görev alamayacağı bir seyahat, geçici 

görevlendirme ve benzeri durumu, Derneğindeki operasyonel sorumlusuna veya Dernek 

Yönetim Kurulu Başkanına bildirmek zorundadır. 

18. AKDF Gönüllüsü, doldurduğu formdaki bilgilerde değişiklik olması halinde derhal kendi 

Derneği Yönetim Kuruluna ve Federasyon Yönetim Kuruluna internet ortamında bilgi 

vermek zorundadır.  

19. Sponsorluklar ile sağlanan kişisel eşyalar üzerinde Federasyonun uygun gördüğü logo, 

yazı ve benzeri işaretlerin kullanılmasına itiraz edemez. 

 

FEDERASYONUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

20. Gönüllünün kullanması gereken malzemeyi, sağlar. 

21. Ekip liderliği ve yönetim kadrolarının saptanmasını sağlar. 

22. Etkinlik ve operasyona katılanların yeme, içme, konaklama ve ulaşım sorunlarını çözer. 

23. Kişisel malzemelerin kısmen veya tamamen sponsorlar vasıtası ile alınmasını sağlar. 

 

YÜRÜRLÜK 

24. Bu yönetmelik AKDF – Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunca 

yürütülür. 

 

 


