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ÇALIŞMA GRUPLARI GENEL YÖNERGESİ 
 

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

 

1. Bu yönerge, Federasyonun, kurmuş olduğu çalışma gruplarının genel olarak hangi 

usul ve esaslar çerçevesinde çalışacaklarını belirler. Çalışma gruplarının, kendi grup 

özelliklerine uygun olarak düzenledikleri bir de çalışma grubu özel yönergesi vardır.  

 

2. Çalışma gruplarının kuruluşuna ve kaldırılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Grubun 

kapatılmasından itibaren bir yıl içinde grubun tekrar kurulması görülerek kurulmasına 

karar verilir ise son sorumlu ve grup üyeleri tekrar göreve çağrılır. Eğer birimin 

çalışmaması nedeni ile kaldırılması.   

 

3. Grubun belli bir üye sayısı yoktur. Ancak, her grupta, Federasyona üye olan 

derneklerin en az birer üyesi, çalışma grubuna üye olmak zorundadır. Her dernek 

yönetim kurulu kararı alarak çalışma gruplarına birer üye tayin eder. Çalışma grubu 

sorumlusu ve sekreter kendi içlerinden seçilir.  

 

4. Çalışma grubu, sorumlusunun ve üyelerinin saptanması anından itibaren kuruluşunu 

takiben bir ay içinde, kendi çalışma grubu özel çalışma yönergesini oluşturur. Özel 

çalışma yönergesi Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulunun kararı ile yürürlüğe 

girer. Bu yönergede bulunması gereken hususlar şunlardır. 

a. Çalışma usul ve esasları, 

b. Toplantıların yapılma usulü 

c. Görüşmelerin yapılması usulü, 

d. Ne sıklıkta toplantı yapılacağı, 

e. Ve gerekli görülecek hususlar yer alır. 

 

5. Çalışma grubu, Yönetim Kurulunun veya Temsilciler Kurulunun talep ettiği konuyu, 

ilk toplantısında ele alarak talep olunan konuya göre çalışmalarını başlatır. Konunun 

önemine göre, grup sorumlusu, Grubunu özel toplantıya da çağırabilir. 

 

6. Çalışma grubu, her toplantısında (toplantı fiilen bir araya gelmek veya telefon 

görüşmeleri veya bas konuş ve benzeri hangi usulde olursa olsun sekreteri tarafından 

tutanağa geçirilir. Toplantının yapılmasından itibaren on gün içinde bir örneği Çalışma 

Grubunun kendi dosyasında saklanır. Bir örneği Federasyon Genel Sekreterliğine 

iletilir.  

 

7. Genel Sekreter, tutanakları, ilk Yönetim Kurulu toplantısında incelemeye sunar. Genel 

Sekreter bu tutanağı, e posta ile Yönetim Kurulu üyelerine gönderir. İlk Yönetim 

Kurulu toplantısında da tutanakları incelemeye sunar. Durumun özelliğine göre de ilk 

iletişimli toplantının (bas konuş ve benzeri) gündemine alır. 
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EK: Çalışma grubu tutanak örneği. 

 

 

 

 
 
Grubun adı 

 
 

Toplantıya 

katılanlar 

 
 

Toplantı tarihi  

Yeri veya biçimi  

Görüşülen 

konular ve alınan 

kararlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve/veya 

Temsilciler 

Kurulundan (var 

ise) talepler 

 

 

 

 

 

 

 
ARAMA VE KURTARMA DERNEKLERİ 

FEDERASYONU 
ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 


