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SÜREÇ

A. Komiteler her faaliyet döneminde yönetim kurulu kararı ile (yeniden) 
oluşturulur. Faaliyetlerin derneğe katma değer sağlayan somut sonuçlar 
getirmesi, dernek amaçları ve stratejik planla uyumlu olması beklenir. Her 
üye, mevcut komitelerden farklı bir alanda yeni komite kurulmasını veya 
var olan komiteler içinde yürütülecek proje önerisinde bulunabilir. 
Öneriler yazılı olarak (proje öneri formu ile) Yönetim Kuruluna yapılır. 

B. Komite Liderlerinin veya Lider Yönetim Kurulu üyesinin belirlenmesi 
Yönetim Kurulu kararı ile sağlanır. Proje Yöneticileri Komite Lideri (Sponsor 
Yönetim Kurulu Üyesi) tarafınca önerilir, Yönetim Kurulu tarafınca 
onaylanır.

C. Her komitenin altında öncelikli proje konularını YK ve Komite Lideri 
belirler. Ayrıca üyelerden bu yönde gelecek olan öneriler Komite Lideri 
tarafından değerlendirilir ve uygun bulması durumunda Yönetim Kurulu 
onayına sunulur.

D. Proje öneri formlarının hazırlanması
 Proje öneri formunda; künye ve proje grubu için ihtiyaç duyulacak kaynak vs. 

gibi bilgilerin yer alması ve her projenin bu formatta sunulması gereklidir.
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SÜREÇ

E. Belirlenen her proje ile ilgili künyelerin oluşturulması Proje Yöneticisi ve Proje 
Grubu’nun sorumluluğundadır. Proje künyeleri Komite Liderleri ile paylaşılır ve 
onayı alınır.
 Projenin tanımlanması (ad-içerik-kapsam)
 Zaman Planı (projenin başlangıç bitiş tarihi)
 Proje ekibinin toplantı takvimi/toplantı aralığı
 Proje sonunda sunulacak çıktı (webinar, basılı doküman, eğitim, atölye vs)

F. Proje Yöneticisi, proje grubu üyelerinin görevlerinin net olarak tanımlanması 
Komite Lideri’nin bilgisi dahilinde aşağıdaki detaylarda yapılır ve proje künyesinde 
belirtilir.
 Raportör belirlenmesi
 Portal ve iletişim konusunda bir üyenin olması
 Proje niteliğine göre gerekli görev tanımlamaları

G. İlk proje gruplarının çıktıları ve çalışma takvimleri belirlendikten sonra her çalışma 
dönemi sonunda olacak şekilde (3 ayda bir) proje gruplarına özel etkinlikler 
düzenlenir. Tüm proje grubu üyeleri ve liderlerinin bir araya geleceği etkinlikler 
Dernek Genel Sekreterliği tarafınca koordine edilir. Proje grupları bu etkinliklerde 
projelerine dair gelişmeleri paylaşır.
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PROJE YÖNETİCİSİ

- Proje grubunun çalışma şekli; toplanma sıklığı, projenin belirlenen 
takvime uygun sonuçlanması proje yöneticisinin sorumluluğundadır.

- Komite Liderine ve Dernek Genel Sekreterliğine grup çalışmaları 
konusunda düzenli bilgi paylaşımında bulunur, YK onayı gerektiren 
konuları paylaşır.

- Proje grubu ile projenin künyesini ve detaylarını belirler ve komite 
liderine sunar.

- Proje grubunun belirlenen takvime uygun olarak ilerlemesini sağlar

- Proje grubunda görev dağılımını gerçekleştirir

- Diğer proje yöneticileri ile iletişim içinde olur

- Proje çıktısının son kontrollerini gerçekleştirir ve Yönetim Kuruluna 
sunulacak formatı Komite Lideri ile paylaşır
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ÇALIŞMA ESASLARI

• Tüm Komiteler ve Proje Grupları; Dernek ortak değerleri, vizyon ve misyonuna bağlı 
kalarak, üye ihtiyaç ve taleplerine ve de alana uygun konuları, uygulamaları ve 
çözüm gerektiren konuları ele alır.

• Komitelerin ortak amacı, üyelerin dernek faaliyetlerini şekillendirmeye, 
zenginleştirmeye katılımlarını sağlamak, üyelerin aidiyet duygusunu geliştirmek, 
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini artırmak, mevcut entelektüel potansiyel, 
deneyim, birikimlerden yararlanarak birlikte üretmeye katkı sağlamaktır.

• Proje Grubunu bir proje yöneticisi temsil eder ve proje grubunun nihai çıktıya 
ulaşması konusunda yetkili olan Çalışma Komitesi Lideri ve Genel Sekreter ile 
gerekli raporları paylaşır.

• Çıktısını sunan Proje Grubu dağılır veya çalışmanın devamı gereği yeni bir proje 
sunar ise çalışmalarına devam eder.

• Yeni görevlendirmeler, dönem boyunca yapılabilir veya talep edilebilir. Bir üye 
birden fazla proje grubunda görev alabilir. Konuyla ilgili uzmanlığı olmak kaydıyla 
uzman kişilerden de proje gruplarında Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda destek 
alınabilir.
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ÇALIŞMA ESASLARI

• Tüm projeler TEGEP adına sektöre katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Gönüllü 
olarak rol alan kişiler çalışmaların gizliliği ve üçüncü kişilerle kişisel amaçlara yönelik 
paylaşılmaması hususunda sorumludurlar.

• Komite çalışmalarına katılım “gönüllülük” esasına dayanır. Bununla beraber, komite 
üyelerinden toplantılara düzenli olarak katılmaları beklenir. 

• Toplantı yer, tarih ve sıklığı proje yöneticisi tarafından ilk toplantıda belirlenir; proje 
grubu üyelerine, Komite Lideri bilgisi dahilinde elektronik postayla bildirilir.

• Proje Grupları TEGEP üye platformunu aktif olarak kullanır, proje ve ilgili konudaki 
tüm paylaşımlar bu alanda yapılır.

• Proje gruplarının künyesi, yol haritası ve üyeleri YK tarafınca onaylanıp belirlendikten 
sonra yürürlüğe girer. Devamındaki çalışmalarda YK adına Komite Lideri Proje 
grubunun çalışmalarında yönlendirici ve karar verici olur. Ancak Yönetim kurulu gerek 
görürse faaliyetin şekli ve niteliği üzerinde değişiklik yapabilir.
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