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İLETİŞİM YÖNERGESİ 
 

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

 

 

1. Bu yönerge, Derneklerin birbirleri ve Federasyon ile yapacakları iletişimin biçim usul ve 

esaslarını belirler.  

 

2. Üye dernekler, her genel kurullarında, Derneklerinin bir iletişim sorumlusu ve bir veya iki 

yardımcı seçerler. 

a. Federasyon Yönetim Kurul üyeleri, İletişim Grubunun doğal Üyeleridir. 

b. Dernekten bir kişi Federasyon Yönetim Kurul Üyesi olması halinde Dernek, ayrıca 

bir iletişim sorumlusu seçmek zorunda değildir. 

c. Bir dernekten Federasyon Yönetim Kurulunda iki üye var ise Dernek, iletişim 

sorumlusunu hangi üye olduğunu belirler. 

 

3. Her iletişim üyesi, telefon numaralarını, e-posta adresini, bos konuş kaydını, SMS grubuna 

kayıt bilgilerini, telsiz ismini Genel Sekreterliğe bildirir. 

 

4. İletişim yolları şunlardır: 

a. Cep telefonu ile görüşme. 

b. Cep telefonu ile SMS grup görüşmesi 

c. Cep telefonu ile bas konuş görüşmesi, 

d. Telsiz görüşmesi 

e. E posta grubu ile görüşmeler, 

f. Yönetim kurulu toplantılarıdır. 

g. Doodle ile bilgi alındı bildirimleri. 

 

5. Cep telefonu ile görüşmeler: 

a. İletişim üyeleri bir telefonlarını 24 saat açık, ulaşılabilir konumda tutmak 

zorunluluğundadır. 

b. Bir arama geldiğinde üye cevap verememiş ise en kosa süre içinde çağrı gönderen 

kişiye denmek zorundadır. 

c. Cep telefonu ile görüşme yapan kişiler, bu görüşmelerini e-posta grubuna bir e-

posta göndererek diğer üyelerin de bilgilenmesini sağlar. 

 

6. SMS görüşmeleri; 

a. Bu mesajlaşma yolu da iletişim yollarından biridir. 

b. Mesaj gönderen en kısa süre içinde bu SMS gönderisini e-posta gurubuna da bir e-posta ile 

gönderir. 

c. Mesaj gönderen belirtmediği sürece, mesajı alan kişiler, geri dönüş ile “alındı bilgisi 

göndermez.  

 

7. Bas konuş görüşmesi; 

a. Bas konuş görüşmeleri, iletişim için kullanılan bir başka yoldur. 

b. Her üye talep edebilir. 

c. Bas konuş görüşmesini talep şekli; 
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1- Sms, cep telefonu veya e-posta ile yapılabilir. 

2- Görüşme talep eden, gündemi de belirler ve bildirir. 

3- Gündeme herkes madde ekleyebilir veya çıkarılmasını önerebilir. 

4- Görüşmeleri başkan açar. 

5- Başkan gündemin son şeklini bildirir ve görüşmeler başlar. 

6- Görüşme, toplantıya katılanlardan biri tarafından rapor haline getirilerek e-

posta grubuna e-posta ile gönderilir. 

 

8. Telsiz görüşmesi; 

a. Telsiz görüşmeleri de iletişim yollarından biridir. 

b. Üye, telsizini sürekli olarak yanında taşır. 

c. Telsizin şarj sorunu olmaması için üye, gereken önlemi alır. 

d. Görüşme, katılanlardan biri tarafından e-posta ile e-posta grubuna rapor olarak 

gönderilir. 

 

9. E-posta ile yapılan görüşmeler:  

a. Her üye, kendisi veya bir başkasını görevlendirerek e-mail grubundan gelecek postaların 

izlemesini yapar. Bu takip için bir başka üye görevlendirilmiş ise görevlendirilen üyenin e 

posta gönderilerini takip etmesinde bizzat sorumludur. 

b. E-postalara en geç iki günde bir bakılması, iletişim üyesinin yükümlülüğündedir.  

c. E posta alındığında, mutlaka, her işlemden önce, e-posta okunur okunmaz alındı bilgisi 

gönderilir. Varsa doddle anketi kullanılarak bu bilgi gönderilir. 

d. Tüm diğer iletişim yolları ile yapılan görüşmeler, bu gruba bir e-posta ile bildirilmez 

zorundadır. 

 

10. Doodle ile yapılan bilgilenmeler: 

Gönderilen yazının altında, doddle alandı ve bilgilenme soruları var ise bunun da 

doldurulması ve iade olarak gönderilmesi gereklidir.  

 

11. Her dernek, gruba gelen yazıları incelemek ve gereklerini yapmak zorundadır.  

a. Doodle ile bildirilen konuların tümüne ayrıca bir süre konulması gerekmeksizin iki 

gün içinde doodle ilgili bildirimleri doldurularak bilgi verilmesi zorunludur. Her dernek bu 

gereği yerine getirecek düzeneği kurmak zorundadır. 

b. Yazıda süre verilmiş ise bu süre içinde geri bildirimde bulunmak gerekli ve 

zorunludur. Dernekler, olumlu veya olumsuz dahi olsa cevap verme zorunluluğu vardır. 

c. Yazıda bir inceleme var ise süresi içinde yapmak, bir nedenle yazının 

incelenmesinde gecikme veya gereklilik var ise bu süreyi belirterek cevap vermek zorundadır. 

 

12. Dernekler, bu yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirebilecek kişileri iletişim sorumlusu 

olarak seçmek zorundadır. 

 

13. Yazışmanın niteliğine göre iletişim sorumlusu, kendi Yönetim Kuruluna danışarak 

gereken bilgileri kendi oluşturacağı haberleşme e posta grubu aracılığı ile üyelerine bildirmek 

zorundadır. Bu gruba genelsekreter@akdf.org.tr ve baskan@akdf.org.tr e posta adresleri de 

üye yapılmak zorundadır. 

 

14. İletişim yönergesi on madde olarak hazırlanmıştır. 


