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BUMAD YÖNETMELİĞİ

1. ÜYELİK
1.1. Üyeliğe başvuru süreci “Tanışma formu”nun doldurulması ile başlar. Süreç, 1 yıllık 

tanışma döneminin ve minimum 5 geziye katılma şartının tamamlanması ile sona erer.
1.2. Tanışma sürecinin yukarıdaki gibi tamamlanmasının ardından aday dilerse, üyelik 

başvuru formunu doldurarak yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, 1 aylık süre 
içersinde üyeyi kabul veya reddeder. Aday, kabulü halinde, tüzükte belirlenmiş süre 
zarfında giriş ve yıllık üyelik aidatı öder.

1.3. Mağara araştırma kulüp, dernek, kurum ve kuruluşlarında en az 3 sene faal olarak 
mağaracılık yapmış olan kişiler, tanışma sürecine tabi olmaksızın yönetim kurulu 
kararı ile üyeliğe kabul edilebilir.

2. EĞİTİM ve YETERLİLİK KURALLARI
2.1. Eğitim verme

2.1.1.Dernek adına eğitim vermeye sadece yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan 
edilen kişiler yetkilidir.

2.1.2.Her eğitim, dernekçe belirtilen içerik ve şekilde yapılır.
2.1.3.Diğer eğitimlerden farklı olarak, SRT eğitimi, ikinci bir SRT eğitmeninin kontrol 

ve onayından başarı ile geçmeden tamamlanmış sayılmaz. Bu sistem, sadece 
öğrencinin değil eğitmenin de denetlenmesi amacını taşımaktadır.

2.2. Eğitim alma
2.2.1.Sadece üyeler ve tanışma sürecindeki adaylara eğitim verilebilir.
2.2.2.Üye olanlara SRT eğitimi ücretsizdir.
2.2.3.Tanışma sürecindeki adaylara verilecek SRT eğitimi bağışa tabiidir. 100 YTL 

tutarındaki bağış dernek hesabına, eğitimden önce yatırılır.
2.2.4.SRT eğitimi almak isteyenler, ilan edilen SRT eğitmenleri ile temas kuracaktır. 

Bu kişiler dışında üçüncü kişilerden alınacak eğitimler, ancak dernek 
eğitmenlerinden biri tarafından onaylandığı takdirde geçerli sayılır.

3. MALZEME
3.1. Dernek malzemeleri sadece dernek faaliyetleri ve dernek amaçları için kullanılır.
3.2. Gerekli olan malzemelerin tespiti, alım ve satımı; ıskartaya çıkarılması yönetim 

kurulu kararı ile olur.
3.3.  Yönetim kurulu malzeme sorumlusu, dernek malzemesini, dernek amacına aykırı 

kullanan ve bunlara zarar veren kişilere emanet etmekten imtina edebilir.



4. GEZİ KURALLARI
4.1. BUMAD gezileri en az 2 dernek üyesi tarafından yapılır.
4.2. Tüm üyeler, gezi düzenlemek için yönetim kuruluna başvurabilir.
4.3. Her gezinin bir “gezi başkanı” olması zorunludur. Gezi başkanının en az 2 senelik 

mağaracılık tecrübesine sahip olması gerekir.
4.4. Gezi başkanının sorumlulukları:

4.4.1.Derneğe karşı gezi ile ilgili her konuda muhatap ve sorumludur.
4.4.2.Katılacak kişileri, alınacak malzemeleri, gidilecek yeri ve amacı, yönetim 

kuruluna yazılı olarak bildirir ve yönetim kurulunun onayını alır.
4.4.3.Gezinin organizasyonunu yapar.
4.4.4.Saymanlık, yazmanlık ve malzeme sorumluluğu görevlerinin dağıtımını yapar, 

dilerse bu görevlerden bir veya birkaçını üstlenebilir. 
4.4.5.Mağara giriş ekiplerinin belirlenmesi ve aşağıdaki güvenlik kurallarının 

uygulanmasından sorumludur.
4.4.5.1.Yerel yönetim ve kolluk kuvvetlerinin bilgilendirilmesi,
4.4.5.2.Güvenli bir kamp yerinin seçilmesi,
4.4.5.3.Mağaraya girecek kişilerin eğitimlerinin ve ekipmanlarının yeterliliğinin 

kontrolü.
4.4.5.4.Gezi katılımcılarının ve mağaraya girenlerin aşağıda belirlenmiş olan 

sorumluluklarının yerine getirilmesinin sağlanması,
4.4.5.5.Kamp alanının başıboş kalmamasının sağlanması.

4.4.6.Gezi başkanının kamp yerinde bulunmaması durumunda yerine vekil tayin 
etmesi zorunludur.

4.5. Gezi yazmanının sorumlulukları:
4.5.1.Gezi raporunun, “BUMAD gezi raporu formatı”na uygun bir şekilde, gezi 

bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde yönetim kuruluna iletilmesi
4.6. Gezi saymanının sorumlulukları:

4.6.1.Gezi harcama hesaplarının yapılıp, gezi amortisman ücretlerinin toplanıp gezi 
bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde dernek hesabına yatırılması.

4.7. Gezi malzeme sorumlusunun sorumlulukları
4.7.1.Gezi için gerekli malzeme listesinin belirlenmesi
4.7.2.“Malzeme çıkış formu”nun eksiksiz doldurularak malzemenin teslim alınması.
4.7.3.Gezi sırasında malzemenin zarar görmesinin ve kaybolmasının engellenmesinin 

sağlanması.
4.7.4.Gezi sonunda, malzeme temizliğinin organize edilmesi. Malzemelerin kullanım 

ve bakım kılavuzlarında belirtilen talimata göre temizlenmesinin sağlanması.
4.7.5.Gezinin bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde, kullanılan malzemelerin temiz ve 

eksiksiz olarak yönetim kurulundaki malzeme sorumlusu veya onun 
yetkilendirdiği kişiye teslim edilmesi.

4.8. Geziye katılanların sorumlulukları
4.8.1.Gezi başkanına yardımcı olmak, dernek ve gezi kurallarına uymak, yöre halkı ve 

doğaya hassas ve duyarlı davranmak.
4.8.2.Bölgede yürüyüşe çıkılacağı zaman gezi başkanına haber vermek ve en az 2 kişi 

olmak.
4.8.3.Malzemeleri kullanım amacına uygun şekilde kullanmak, zarar görmelerini ve 

kaybolmalarını engellemek.



4.8.4.Yemek hazırlamak, bulaşık yıkamak ve odun toplamak gibi ortak faaliyetlere 
katılmak.

4.9. Mağaraya girenlerin sorumlulukları
4.9.1.Fiziksel ve zihinsel yeterliliğini etkileyecek şekilde uykusuz ve yorgun; alkol ve/

veya madde etkisi altındaki kişilerin mağaraya girmesi yasaktır. Gezi başkanı bu 
kuralın uygulanmasından sorumludur. Kişinin fiziksel ve zihinsel durumunu 
değerlendirme ve bu konuda karar verme yetkisi gezi başkanınındır.

4.9.2.Mağaraya girerken yeterli ve eksiksiz ekipman, yedek ışık kaynağı, yeterli 
yiyecek ve su bulundurmak.

4.9.3.Mağara ve mağara canlılarına zarar vermemek, korunmaları için azami özen 
göstermek. 

4.9.4.Gezi başkanının onayı dışında mağaraya girmemek.
4.9.5.Belirlenmiş olan mağara giriş ve çıkış saatlerine uymak. 

5. BUMAD E-POSTA LİSTESİ
5.1. E-posta listesine sadece aşağıdaki kişiler üye olabilir:

5.1.1.BUMAD üyeleri
5.1.2.BUMAD yönetim kurulunun onayladığı kişiler

5.2. Hakaret, yalan beyan içeren, dernek amaçları dışında kalan konular ile ilgili yazıları 
e-posta grubuna göndermek yasaktır.

6. KURUMSAL DIŞ İLİŞKİLER
Derneğin kurumsal olarak dış ilişkilerde temsili, başkan veya yönetim kurulunun süreli 
olarak yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılır. Bunlar dışında kalan üyelerin veya üçüncü 
kişilerin dernek adına işlem yapması, beyanda bulunması yasaktır. Bu kişiler dışında 
kimse derneği temsil ve ilzam edemez.

7. BASIM YAYIM KURALLARI
Dernek adına çıkarılacak her türlü yazılı, görsel, elektronik veya başka ortamdaki her türlü 
belge, doküman, makale, kitap, belgesel, röportaj, sunum, sergi, CD, poster, broşür ve 
benzeri yayın yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

8. ORTAK ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ
Dernek tarafından organize edilen tüm etkinliklerde, ortak çalışma sonucu üretilen gezi 
raporu ve haritaların fikri mülkiyet hakları derneğe aittir. 

9. DERNEK PROJELERİ
9.1. Dernek adına yapılacak faaliyet ve projeler yönetim kurulu onayına tabiidir.
9.2. Herhangi bir üyenin yapılmasını önerdiği proje teklifi, ilk önce yönetim kuruluna 

yazılı olarak iletilir.
9.3. Yönetim kurulunun proje teklifini değerlendirme süresi 1 aydır.
9.4. Proje teklifinin kabul edilmesi durumunda yönetim kurulu, projenin gerçekleşmesi 

için gerekli organizasyonu ve denetimi yapar.
9.5. Proje teklifinin onay veya reddedilmesi yazılı şekle tabiidir.



10. YAPTIRIMLAR
10.1.Yukarıda belirlenmiş olan kurallara aykırı fiillerin araştırılması ve tespiti ile aşağıda 

belirlenmiş olan yaptırımların uygulanmasından, yönetim kurulu ve/veya yazılı olarak 
yetkilendirdiği kişiler sorumludur.

10.2.Yaptırımlar aşağıdaki gibidir:
10.2.1.Yukarıda belirtilen kurallardan, 2.1 (Eğitim verme), 3 (Malzeme), 4 (Gezi 

Kuralları), 5.2 (E-posta Yazışmaları), 6 (Kurumsal Dış İlişkiler), 7 (Basım Yayım 
Kuralları) maddeleri altında belirtilen kurallara aykırılığın tespiti halinde üyeler 
veya tanışma sürecindeki adaylar yazılı olarak uyarılır.

10.2.2.Bir takvim yılında 3 kere yazılı uyarı alan kişilere dernekten çıkarılma 
yaptırımı uygulanır.

10.3.Bu yönetmelikte yer almayan hallerde dernekten çıkarılma, dernek tüzüğü gereğince 
yapılır.


