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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.  
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EĞİTİM ALANI KULLANMA YÖNETMELİĞİ 

 
(Yönetim Kurulunun 28.11.2009 günlü 8 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

 

Bu yönetmelik, K-77 Derneğinin gözetiminde bulunan ve Federasyona ait Eğitim Alanının 

kullanılmasını düzenler. 

 

1. Eğitim alanı; Yalova’da bulunan üç bina, bahçesi, kullanma alanı, eğitim kulesini 

kapsar. 

2. Eğitim alanı içinde bulunan K-77 derneğine ait malzeme kendi sorumluluğunda 

bulunmaktadır. Bu depoya ait tüm teçhizat K-77’nin izni özel izni olması konumunda 

eğitimlerde kullanılabilir. Aksi halde kullanılamaz. 

3. Eğitim alanının bakımı, korunması için alınacak önlemler federasyon bütçesinden 

karşılanır. 

4. Eğitim alanı, işbirliği yapılması çerçevesinde federasyon dışındaki dernek, kurum, 

kuruluş ve kişilere kullandırılabilir. Ancak; 

a. Sözleşme yapması, 

b. Zarar vermesi konumunda karşılayacağını taahhüt etmesi, 

c. Federasyonun etik değerlerine saygılı olması, 

d. Saptanan ücreti ödemesi şarttır. 

5. Dışarıdan kullananlar bu nedenle saptanan ücreti ödemekle mümkündür. 

6.Kullandırma bedeli; 

a. ödenecek sabit ücreti 

b. kullanılan her gün için saptanan ücret 

c. eğitmen ücretini kapsar. 

7. Ödenecek sabit ücret ve her gün için saptanan ücret federasyona, eğitmen ücreti eğitmene 

aittir. 

8.Federasyon eğitim alanını korunması ve bakımı için gündüz bir kişiyi, gece konaklama 

olanağı sağlanması koşulu ile gece bekçisi çalıştırır. 

9. 6. Madde’de belirtilen ücretlerin saptanmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Eğitmen ücreti, 

eğitmen tarafından belirlenen ücretin Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmesi ile yürürlüğe 

girer. Yönetim Kurulu, eğitim isteyen kurum, kuruluş veya kişi ile ilişkilerin düzeyine göre 

kullanma ücreti almamak hakkına sahiptir. Ancak eğitmen ücreti alınmama kararı da alınması 

konumunda eğitmen ücretini Federasyon karşılar.  

10. Yönetmeliğin yürütülmesinde eğitim koordinatörü sorumludur. 

11. Eğitim alanının korunması için bu yönetmeliğe göre çalışanların görev alan ve 

sorumlulukları yapılacak sözleşmeleri ile belirlenir. Ancak; 

a. Malzemenin periyodik bakımları, 

b. Eğitim sonrası bakımları, 

c. Acil durumlara yönelik kullanıma hazır bulundurulması, 

d. Verebilecekleri zararları karşılayacaklarına ilişkin taahhüt vermeleri, 

e. Binaların kilitli ve gözetim altında bulundurulması, 

f. K-77 ye ait malzemenin de gözetim, bakımını yapması gereklidir. 

12. Bu yönetmelik, üye derneklerin Eğitim alanını kullanmasını kapsamaz. 


