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Bu doküman, TEGEP'in "yönetişim" modelini
ve kurumsal çalışma ilkelerini düzenleyen,
dernek çalışanlarına ve paydaşlara yönelik
hazırlanmış bir rehberdir.

Bu yaklaşımlar dahilinde yöneticilerin ve
çalışanların sorumluluklarının ne seviyede
olduğunu ve onlardan neler beklendiğini de
tanımlar.

Yönetişim kavramının temelini oluşturan
tutarlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve
katılımcılık ilkeleri üzerine inşa edilmiş olan
bu rehber, tüm dernek çalışanlarına, üyelere,
temel yönetim yaklaşımları ve politikaları ile
ilgili rehber olmak ve de çalışma ilkelerine
açıklık getirmek üzere hazırlanmıştır.

Ana dokümanın ekleri olan her türlü tüzük,
politika, prosedür, yönetmelik, süreç ve
sirkülerler ise, günlük hayatta başvurulacak
olan “ne, ne zaman, nerede, kim tarafından ve
nasıl yapılır? ” sorularına cevap olacak
kaynakları teşkil eder. Daha detaylı bilgi
edinmek istenildiğinde dokümanın eklerine
başvurulabilir.

TEGEP’in tüm çalışanları ve üyeleri,
dokümanın içeriğini anlamanın yanı sıra, tüm
bu bilgilerin ilgili paydaşlar tarafından
anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayacak
iletişimin yapılmasından ve bu ilkeleri fiili
olarak uygulamaktan sorumludur.

TEGEP Yönetişim Rehberi, parçası olduğu ve
birlikte uygulanacağı ekleri ile birlikte
geçerlidir. Ana doküman, içerdiği yaklaşım ve
bakış açıları ile “neden böyle yapıyoruz?” ve
“nasıl yapmalıyız?” sorularının cevabını verir.

Bu rehber, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu
Derneği değerlerine, ilkelerine ve tüzüğüne
uygun olarak hazırlanmıştır. Rehberin
güncelliği Yönetim Kurulu sorumluluğu
altındadır. Doküman, her yeni yönetim kurulu
döneminde gözden geçirilerek gerek
duyulursa güncellenir.
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TEGEP, kurumsal eğitim ve gelişim alanında çalışmalar yapmak üzere bir araya gelmiş,
alanında uzman, deneyimli ya da uzmanlaşma motivasyonuna sahip olan, kendisini
ve/veya kurumunu temsil eden üyelerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.
Türkiye’de kurumsal (özel-kamu, STK, üniversite) eğitimden sorumlu ve kurumsal
eğitime katkı sağlayan veya katkı sağlamak isteyen tüm profesyoneller için mesleğin
standartlarını oluşturmak, onlara vizyon katmak ve gelişmeleri için bir paylaşım
platformu olmak için çalışmalar yapan bir Dernektir. Dernek bu amaçlarını
gerçekleştirirken yeni fikirler üretmeye, çabalarını araştırma ve geliştirme temeline
oturtmaya özen gösterir.

TEGEP, yetişkin eğitimi ve gelişimi alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
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Vizyon

Kurumsal öğrenme ve gelişim alanında her zaman referans
noktası olmak

Misyon

Öğrenme ve gelişim alanında fikir üretmek, yaymak,
geliştirmek ve ilham vermek.

TEGEP, sürekli öğrenme prensibi doğrultusunda tüm
çalışmalarında aşağıdaki değerleri rehber edinmiştir.

Değerler

Bilimsellik

Yerellik

Şeffaflık

Değer Katmak
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Paydaşlarımız; üyeler, gönüllüler, dernek çalışanları, iş birliği ile ilişkili taraflar (üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, özel kurumlar) ve tedarikçilerden oluşur.
Üye: Dernek Tüzüğünün 6.1. maddesinde Asıl Üye’ye ilişkin tanım ve 6.2. maddesinde Fahri
Üye’ye ilişkin tanım mevcuttur.
Asıl Üye: Üyelik başvurusunda bulunup, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler derneğin
asıl üyeleridir. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel Kurulda bir oy
kullanma hakkı vardır. Her üyenin, toplantılara katılma, dernek tüzüğüne uyma, ödentilerini
zamanında ödeme, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcama ile
derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme yükümlülüğü vardır.

Dernek Çalışanları: Dernek’te ücretli ve profesyonel olarak tam zamanlı, yarı zamanlı veya
stajyer olarak çalışan kişilerdir.

Gönüllü: Dernek üyesi olarak çalışma gruplarına katılmak veya TEGEP çalışmalarına katkı ve
destek sağlamak üzere başvuruda bulunmuş tüm gerçek kişiler TEGEP Gönüllüsü olabilir.
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Stratejiler, TEGEP'in tanımlanmış vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesini ve derneğin kısa,
orta ve uzun vadede hangi önceliklerle çalışacağının belirlenmesini sağlamak amacıyla
tanımlanır.
TEGEP ana stratejileri; yılda bir kere, asil ve yedek yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla
genişletilmiş bir yönetim kurulu toplantısında, TEGEP Strateji Planlama Süreci doğrultusunda
gerçekleştirilecek toplantı/toplantılar ile belirlenir ve/veya revize edilir. Toplantıların amacı,
mevcut dönemin değerlendirilmesi, yeni dönem ana stratejilerinin ve hedeflerinin
oluşturulmasıdır.
Strateji ve hedeflerin hayata geçirilmesi, sahiplendirilmesi ve takip edilmesi ile ilgili süreç ve
sorumluluklar, TEGEP Strateji Belirleme ve Hedef Yaygınlaştırma Süreci içinde tanımlıdır
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TEGEP, strateji ve hedeflerini hayata geçirmek
üzere aşağıda belirtilen organizasyon yapısı ile
çalışmaktadır.

Genel
Kurul

Gözetim ve İcra

Denetleme

Denetim

Kurulu

Danışma
Çalışma

Yönetim

Komiteleri

Kurulu

Kurulu

Dernek Personeli

Yayın
Kurulu

Genel

Proje

Danışma
Dışarıdan Alınan
Destek

Sekreter
Dijital Tasarım
ve Sosyal
Medya

Proje Bazlı Gönüllü
Ekip

Ofis Destek ve
İdari İşler

Destek Bağı
Yetki Bağı
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Yönetim Kurulu, kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesi, kalıcı ve sürdürülebilir olması
için kılavuzluk yapmak üzere güç, kaynak ve yetki kullanmak üzere kurulan, ana karar
sorumluluğuna sahip organdır. Yönetim kurulu üyeleri, süreçlere eşitlikçi bir yaklaşımla
dâhil olur ve belirlenen rutinde katılımı sağlar, görevlerini herhangi bir ücret veya yarar
karşılığı olmadan gönüllü olarak yaparlar. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’nun görev ve
yetkileri ve çalışma ilkeleri Dernek Tüzüğü’nün 20. ve 21. Maddelerinde düzenlendiği
gibidir.
Bununla beraber bu Yönetişim Rehberi doğrultusunda, aşağıdaki konuların yürütülmesi
ve takibinden de sorumludur:
Yönetim Kurulu, derneğin stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, hayata geçirilmesi,
paydaşlarla iş birliklerinin geliştirmesi, gelir getirici faaliyetleri yönetilmesi, üye
kazanımının artırılması, komitelerin ve profesyonel çalışanların hedeflere uygun
çalışmasının sağlanması, yayınların uygunluğunun denetlenmesi görevlerinden de
sorumludur.
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Yönetim Kurulu Başkanı, TEGEP misyon ve vizyonunu yerine getirmek
hedefiyle oluşturulan Yönetim Kuruluna liderlik eder ve Yönetim Kurulu
toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı, yapılan seçim sonrası gerçekleşecek ilk Yönetim
Kurulu toplantısında görüşülen görev dağılımı sonrası belirlenir ve görev
süresi iki yıldır.

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev ve yetkileri Dernek
Tüzüğü’nün 22. Maddesinde düzenlendiği gibidir.
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Bununla beraber bu Yönetişim Rehberi doğrultusunda, aşağıdaki konuların yürütülmesi ve takibinden de sorumludur:

Yönetim Kurulunu
yönetmek, gündemini
belirlemek, Yönetim Kurulu
kararlarının etkin şekilde
uygulamaya alınmasını
sağlamak

Toplantılarda tartışmaları
yönetmek, özellikle
gündemin takip edilmesi ve
kurallara uyulmasını
sağlamak

Toplantı dışındaki kurul
etkinliğini koordine etmek

Komite başkanlarını atamak

Genel sekreterin işe
alınması ve performans
değerlendirmesini takip
etmek

Kurulun işini iyi yapmasını
ve kendi performansını
değerlendirmesini
sağlamak

Yönetim Kurulunun bir
takım olarak çalışmasını
sağlamak üzere pozitif ve
yapıcı bir iletişim ortamının
oluşmasını sağlamak

Kuruluşu üst düzey
temaslarda temsil etmek
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Denetim Kurulu; Derneğin,
tüzükte gösterilen amaç ve
amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma
konuları doğrultusunda faaliyet
gösterilip gösterilmediğini,
yönetişim rehberinde
yazılanların uygulanıp uygulanmadığını, defter,
hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve
usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor
halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında
Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu;
gerektiğinde
Genel Kurul’u toplantıya
çağırır.

İki yıllık süre ile seçilen,
üç asıl ve üç yedek
üyeden oluşur.

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim
açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim
görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim
Kurulu’nun görev ve yetkileri Dernek Tüzüğü’nün 23. ve
24. Maddelerinde düzenlendiği gibidir
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Danışma Kurulu, meslek alanları ile ilgili olarak kendisine Yönetim Kurulunca sunulan
hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.
Danışma Kurulu, TEGEP misyonuna yönelik olarak uzmanlığı kabul edilen kişilerin
katılımlarıyla oluşturulur.
Danışma Kurulu zorunlu olmayan, ancak önemli kazanımları sağlayabilecek bir yapıdır.
Sürekli ya da dönemsel olarak görev verilebilir. Seçimleri Yönetim Kurulu tarafından
gerçekleştirilir. Belirli bir süre için, Yönetim Kurulundan aldığı yetki ile faaliyetlerinin
değerlendirilme imkânı bulunacağı, stratejiye dair konuların tartışılacağı, olası iş birlikleri ve
projeler konusunda görüşlerin zenginleşeceği dönemsel toplantılar, bu kurulun
çalışmalarından alınan faydayı en üst seviyeye taşıyacaktır.
Daha geniş bir katılım hedeflendiği takdirde sayılan kişilerin yanı sıra TEGEP'in
kuruluşundan itibaren dernekte görev alan yönetim kurulu üyelerinin katılımları alınarak bir
kurul oluşturulması, dönemsel toplantılar ile bu kişilerin aidiyet duygularının korunması ve
katkılarının alınması sağlanabilir.
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Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafınca tayin edilmiş olan profesyonel bir yöneticidir.
Yönetim Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde icraya dair konuların yürütülmesi
konusunda görev alır.
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu üyesi değildir. Genel Sekreter, kişisel performansı ve özlük
hakları ile ilgili konuların ele alındığı toplantılar dışındaki Yönetim Kurulu toplantılarına
katılır, ancak karar aşamasında oy kullanmaz.
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri Dernek Tüzüğü’nün 26. Maddesinde düzenlendiği
şekilde aşağıdaki gibidir:

•

Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek,

•

Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamak,

•

Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.
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Yayın Kurulu, TEGEP misyon ve vizyonunu desteklemek amacı ile yayınlanacak
yayınların uygunluğunu, önemini, eğitim ve gelişime katkısını ve etkisini sorgulayarak
görüş oluşturur ve yönetim kurulunun onayına sunar.
Yayın Kurulu üyeleri, uzmanlık alanlarında öne çıkmış kişilerden seçilir.
Değerlendirmelerini TEGEP Yayın Politikasını temel alarak gerçekleştirir, yönetim
kuruluna sunacağı görüşü birden fazla uzmanın katılımı ile oluşturur. Sürekli ya da
dönemsel olarak görev alabilir. Seçimleri Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Yayın Kurulu, içeriği TEGEP tarafından oluşturulan yayınlar, ortak çalışmalar, TEGEP
tarafından yayınlanan bağımsız çalışmalar, çeviri yayınlardan oluşan dört farklı yayın
çalışmasından sorumludur.
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Yönetim Kurulu, ihtiyaç gördüğü konularda veya üye talepleri doğrultusunda komiteler
kurabilir. Bu yapılanma dönemsel ihtiyaçlara göre revize edilebilir. Komite üyeleri,
belirlenen komite başlıkları üyelere duyurulmak suretiyle ve gönüllülük esasıyla uzmanlık
ve tecrübelerine göre belirlenir, yönetim kurulu tarafından onaylanır.
Konular belirlenerek stratejik öncelikler çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadede katkı
sağlayacak şekilde çalışma takvimi belirlenir. Periyodik olarak komitenin belirleyeceği
aralıklarda yönetim kuruluna bilgi verilir. TEGEP’in zirve, konferans, web sitesi veya farklı
iletişim platformlarının kendisi bir çalışma komitesi konusu olabileceği gibi, genel olarak
üye katılımının artırılması, faaliyetlerin duyurulması ve tutundurulması gibi konular da
çalışma komitelerinin faaliyetleri arasında olabilir.
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TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği İktisadi
İşletmesi, Derneğin amaçlarına uygun gelir getirici ve/veya
tanıtıcı faaliyetleri düzenlemek ve icra etmek üzere
15/07/2013 tarihinde kurulmuştur.
TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği İktisadi
İşletmesi, Dernek tüzüğünün 4. Maddesinde yer alan konular
çerçevesinde ve 2. Maddede yer alan faaliyet alanı ve
amacına uygun olarak, Yönetim Kurulu yönlendirme ve
onayı doğrultusunda her türlü gelir getirici faaliyeti
düzenler, icra eder ve bu doğrultuda personel istihdamı
yapar.
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TEGEP’i Nasıl Yönetiriz?
TEGEP, kurumsal eğitim ve gelişim alanında çalışmalar yapmak üzere bir araya
gelmiş, alanında uzman, deneyimli ya da uzmanlaşma motivasyonuna sahip olan,
kendisini ve/veya kurumunu temsil eden üyelerden oluşan bir sivil toplum
kuruluşudur.
TEGEP'in yönetim yaklaşımı doğrultusunda, yürütülen faaliyetlerin şeffaf bir
şekilde paylaşılması, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde karar alınması ve her
üyeye adil davranıldığından emin olmayı sağlayacak sistemlerin kurulması
sağlanır ve denetlenir.
TEGEP, tüm dil, din, siyasi ve politik görüşlere, inançlara, kurumlara eşit mesafede
yaklaşır, bağımsız duruşunu koruma konusunda hassas davranır. Bu çerçevede
etik ilke ve değerlere, toplumun hassasiyet gösterdiği ahlaki duruş ve geleneklere
saygılı davranır, söylem ve faaliyetleri bu duruş ile uyumludur.
TEGEP, standartları yüksek, kalite bilinciyle belirlenmiş çıktılar üretmeyi hedefler,
üyeleri ve yönetim organlarının gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde bu kalite
anlayışına dikkat eder. Birlikte çalışmanın sinerjisinden yararlanmayı amaçlar.
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TEGEP, sivil toplum kuruluşu olarak üye aidatları ve gelir getirici faaliyetlerden
elde ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanmayı hedefler, maliyet odaklı bir
yaklaşım sergiler, kalite maliyet dengesini gözetir. Harcamaları yönetirken
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun onay süreci devreye girer, faaliyetleri ve
mali yönetimle ilgili şeffaftır, genel mekanizmalar çerçevesinde Genel Kurullarda
en üst düzeyde ve detayda bilgilendirme yapar.
Etkin bir denetim ve iç kontrol sisteminin olduğunu güvence altına alacak şekilde
gerekli mekanizmalar kurulur ve işletilir.
Üyeler ve ilgili tüm paydaşlarla şeffaf, açık, pozitif, yapıcı ve sürekli iletişim
kurulur, bu çerçevede tüm iletişim kanalları etkin şekilde kullanılır, bu iletişim
yaklaşımı Dernek yönetimi içindeki organlarda da uygulanır ve dikkat edilir.
Yönetim Kurulu ve diğer yönetim organları gönüllülük esası ve yönetim
sorumluluğunu hissederek fikirleri ve görüşleri paylaşmak için birlikte zaman
geçirirler, bütünsel bir takım olarak çalışırlar.
Derneğin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınarak kararlar verilir,
planlama yapılır. Fikir ayrılıklarında yeterli zaman ve tartışma fırsatı yaratılarak
ortak Yönetim Kurulu kararı oluşturulmaya çalışılır. Gereken durumlarda tüm
üyelerin görüşlerine başvurulabilir.
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TEGEP, dernek faaliyetlerinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na”
ve uygulamalarına uygun olarak hareket eder.
Bu anlayışı temsilen Dernek Yönetim organlarının üyeleri belirlenirken aşağıdaki
niteliklere sahip kişilerin seçilmesi konusunda hassasiyet gösterilir:
Etik değerler ve temel ahlaki değerlere uygun davranması,
Mali sorumluluk anlayışı taşıyabilmesi; Derneğin kaynaklarını etkin kullanma
hassasiyeti taşıması,
Kişisel ve mesleki çıkarlarını sivil toplum kuruluşunun çıkarlarının üzerinde
görmemesi, çıkar çatışmasına yol açacak davranışlar sergilememesi,
TEGEP’in tüm düşünce, yaklaşım, politik, inanç farklılıklarına olan eşit mesafesine
uygun davranacak şekilde bağımsız düşünebilmesi ve düşüncelerini yapıcı bir
şekilde aktarabilme becerisi,

Gönüllülüğün getirdiği sorumluluk ve özveri ile çalışmalara profesyonel disiplin
ile katılması ve zaman ayırabilmesi.
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Prosedür dokümanları, ilgili alt süreç sahibi/çalışma komitesi
tarafından hazırlanır, güncellenir ve Yönetim Kurulu'nun onayının
ardından yayımlanır.

Politika dokümanları, TEGEP'in vizyonu, misyonu, stratejisi ve
değerleri ile uyumlu bir şekilde ana iş süreçleri ve prosedürlerine
dayanak teşkil eden prensip ve kuralları içeren üst seviye
dokümanlardır. Politika dokümanı, ilgili ana faaliyet alanının (ana
sürecin) sahibi olan çalışma komitesi tarafından hazırlanır,
güncellenir ve Yönetim Kurulu'nun onayının ardından yayımlanır.
Prosedür dokümanları ise, Politika dokümanlarında belirtilen
prensip ve kurallara uygun olarak, iş süreçlerinin detay uygulama
kurallarının, rol ve sorumluluklarının tanımlandığı ve iş akışının
detaylı olarak gösterildiği dokümanlardır.

TEGEP'in ana süreçleri ve stratejik süreçleri, politika ve prosedürler
dahilinde tanımlanır ve derneğin belirlemiş olduğu standart
formatta hazırlanır. Prosedür dokümanları, hangi işin ne zaman, kim
tarafından, hangi ortamda, hangi yöntemle, yani nasıl yapılacağını
net olarak ifade etmelidir. Prosedür dokümanları aynı zamanda ilgili
akışta mevcut ve olası risklerin tanımlanmasını, kontrollerin kim
tarafından, hangi sıklıkta hangi ortamda ve nasıl yapıldığını
tariflemeli ve kontrol sonucu alınacak aksiyonları da net olarak ifade
etmelidir. Politika ve prosedür dokümanları, TEGEP’in yetki-onay
matrisi ile uyumlu olmalıdır.

Fiili uygulamalar, yazılı prosedürler güncellenmeden ve
duyurulmadan değiştirilemez. Bu konudaki sorumluluk tüm ilgili
taraflara ve süreç sahiplerine aittir.
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TEGEP, tüm paydaşlarına eşit mesafede davranır. Derneğin amaçları ve
vizyonu ile uyumlu diğer sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve
üniversiteler ile stratejik planlar çerçevesinde iş birlikleri yapabilir, bu
kapsamda da yönetim kurulu kararı ile hareket eder. Özel kurumlar,
danışmanlık ve eğitim firmaları ile eşit mesafede olma duruşunu
bozacak ve hesap verilebilirlik ilkesi ile çelişecek hiçbir bağlantı ve iş
birliği çalışması geliştirmez, uygulamaz. Gelen taleplere bu çerçevede
yanıt verir. Bu kapsamdaki iş birlikleri zirve, konferans gibi tematik
aktivitelerde derneğe katkı sağlayacak gelir getirici sponsorluk gibi
aktiviteler kapsamında ise yukarıda belirtilen prensip çerçevesinde
Yönetim Kurulu kararı ile ilerler.
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•

Dernek için itibar riski yaratacak hiçbir karar alınmaması

•

Kritik kararlarda tüm paydaşların veya paydaş temsilcilerinin
katılımının sağlanması,

•

Karar alırken kurumsal hafıza ve deneyimden faydalanılması,

•

Alınan kararlar ile ilgili sorumluluk alınması; olumsuz
sonuçlardan ders alınması,

•

Kararların adil bir biçimde mevcut kurallar çerçevesinde
uygulanması,

TEGEP'te karar alma ve inisiyatif kullanma konusundaki temel
prensipler aşağıdaki gibidir:

•

Alınan kritik kararların etkilenecek tüm paydaşlarla
gerekçeleriyle birlikte ve zamanında paylaşılması,

Derneğin temel ilke ve değerleri doğrultusunda, akılcı ve
sağduyulu karar alınması, alınan kararların gerekçelerinin ve
karara baz oluşturan verilerin kayıt altında olması; hesap
verilebilirlik,

•

Derneğin yararına olacak tüm konular için, belirlenen kurallar
ve prensipler çerçevesinde günlük işlerde inisiyatif kullanılması.

•

TEGEP'te farklı süreçlerdeki karar alma mekanizmasını ve
prensiplerini detaylı bir şekilde tanımlayan yetki-onay matrisi
tanımlıdır.

•

•

Kararların ana stratejiler, benzer şartlarda alınan diğer kararlar
ve kurallarla tutarlı olması,
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TEGEP'in misyonunu gerçekleştirebilmesi ve varlığını sürdürülebilmesi,
üyelerin derneğin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği çalışmaların bir
parçası olmaya devam etmesiyle ve üyeliklerini sürdürmeleriyle mümkün
olabilir. Bu nedenle üyelerin TEGEP'i tercih etmeleri ve katılımlarını
sürdürmeleri için, onların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak, sunulan
hizmetleri bu beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek üzere çalışmak
temel prensiptir. Bu anlamada TEGEP, tüm üyelerin memnuniyetini
sağlamayı hedefler. Bunu yaparken de derneğin misyonunu, strateji ve
öncelikleri gözetecek şekilde çalışma ve iş yapma modellerini belirler ve
üyeler ile temasta olduğu tüm an ve noktalarda olumlu “üye" deneyimi
yaratmaya çalışır.

Bunlara ek olarak TEGEP, memnuniyeti sürdürmek için üyelerin ihtiyaçlarına
yönelik faaliyetler gerçekleştirir. TEGEP ‘in üyeleri değerlidir ve her biri
meslektaşları için bilgi / öğrenme kaynağıdır.
Üye memnuniyeti, kişilerin göreve veya üyeliğe kabul edildiği andan itibaren
takip edilmeli ve her türlü etkileşim anında sürekliliği sağlanmaya
çalışılmalıdır. Bu sebeple kişilerin üyeliği ile birlikte adım adım ilerlemesi
hedeflenen etkin bir yol haritası benimsenmeli ve tüm üyelere yönelik olarak
uygulanmalıdır.
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Üye memnuniyeti, genel hatlarıyla Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu
altındadır. Memnuniyetin sağlanması, arttırılması ve
sürdürülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun yapacağı çalışmalar ve
uygulamaların hayata geçmesinden Yönetim Kurulu Başkanı
sorumludur. Üye memnuniyeti konusu üye kazanımı ve stratejiler ile
doğrudan ilişkilidir ve mevcut üyelerin kaybedilmemesi de en az
yeni üyelerin kazanımı kadar önemlidir. Bu kapsamda memnuniyetin
ölçümü ve gerekli aksiyonların alınması için çalışılır ve Yönetim
Kurulu tarafından takip edilir.
Üye memnuniyeti için gösterilen tüm hassasiyetin TEGEP paydaşları
olarak tanımlanan kişi ve kurumlar için de gösterilmesi esastır.
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TEGEP'te Çalışan Kavramı
TEGEP'te "Çalışan" kavramı, TEGEP'te profesyonel olarak görev yapan, bir iş akdi
çerçevesinde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışan kişileri kapsar.
İnsan gücü yönetimi, dernek büyüme planlaması çerçevesinde belirlenen en uygun
nitelikteki kişilerin çalışan olarak kazandırılması ve yönetimini hedeflemektedir.

Takdir ve Ödüllendirme
TEGEP'teki takdir ve ödüllendirme uygulamaları, derneğin değerleri ve hedefleri
doğrultusunda hayata geçirilir. Takdir ve ödüllendirme yaklaşımı, hem dernekte tam
zamanlı görev yapan çalışanlara, hem de dönemsel ve hatta tek seferlik olarak
zamanını, kaynaklarını, fikirlerini veya emeğini dernek adına sunan tüm üyelere ve
gönüllülere yönelik olmalıdır.
Takdir ve ödüllendirme, yapısal proje ve uygulamalar yoluyla olabileceği gibi, dernek
genelinde benimsenmiş ve yaygınlaşmış bir takdir ve teşekkür kültürü yaratmakla da
alakalıdır. Bu doğrultuda her TEGEP üyesi, çalışanı ve gönüllüsü, iş birliğini, birbirini
takdir etmeyi ve gözetmeyi teşvik eden bir çalışma ortamı yaratmaktan sorumludur.
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TEGEP’in misyonu ve ana faaliyet alanı doğrultusunda, hedeflerine ulaşmak için
yapılacak planlı ve hedefli her iş, proje kapsamında değerlendirilir.

Kaynakların doğru yönetilmesi için doğru projenin seçilmesi, doğru tanımlanması ve
bu çerçevede planlanması için proje seçiminde üç kriter göz önünde bulundurulur:

Etki

Yaratılacak Değer

Proje, TEGEP’in
misyonuna/vizyonuna
uygun, ana faaliyet
alanı doğrultusunda ve
hedef kitlesiyle uyumlu
olmalıdır ve gerçek bir
ihtiyaca cevap
vermelidir.

Proje ile dokunulacak
taraf ve ortaya
konulacak değer
baştan tanımlanmalıdır.

Değerin Sürekliliği,
Sürdürülebilirlik
Yaratılan değer tek
seferlik olmaktan
ziyade, sürdürülebilir,
geliştirilebilir ve takip
edilebilir olmalıdır.
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Bilgi, belge ve tecrübe
yönetimi konusu, Derneğin,
öğrenme kültürünü
toplumun tüm katmanlarına
yaymayı mümkün kılacak
olan "İçerik Geliştirme"
konusundaki misyonunun
yerine getirilmesini kapsar.
Dolayısıyla, TEGEP’in amacını
gerçekleştirmek için üretilen
her türlü yapılandırılmış
materyalin yönetimini içerir.
Yapılan çalışmaların içeriği
ve kalitesi TEGEP misyonu,
strateji ve hedefleriyle
uyumlu olmalıdır. İçerik
geliştirme; TEGEP’in güncel
olma, gelişim ve süreklilik
hedeflerine katkı
sağlamalıdır.
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İçerik üretimi, aşağıdaki prensipler çerçevesinde yapılır:
Derneğin yukarıda belirtilen mecralarda içerik
üretmesi için büyük ölçüde zengin üye/paydaş bilgi
ve deneyiminden faydalanması ve katkı alması esastır.

Gerekli konularda ve Yönetim Kurulu onayı
doğrultusunda, dışarından uzmanlık kapsamında
işbirliği veya destek alınabilir. Bu noktada kaynakların
etkin kullanımına ilişkin hususlar göz önünde
bulundurulur.
Kurumsal eğitim ve gelişim alanına yönelik eğitim ve gelişim
programları, atölyeler, webinarlar, zirve ve kongreler, çalıştaylar gibi
etkinlikler ve bu etkinlikler için hazırlanan materyal, sunum ve
içerikler; Dernek resmi web sayfası/portal ve diğer dijital/sosyal
mecralar; araştırma sonuçları, çeşitli proje çalışmaları, rapor ve
yayınlar (süreli, süresiz basılı yayınlar), içerik üretim alanlarına örnek
olarak verilebilir.

Dernek için ve Dernek adına üretilen her içeriğin
sahipliği konusundaki hukuksal süreç TEGEP
tarafından takip edilir ve Telif Hakları Kanunu
çerçevesinde uygulanır.
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İçeriği TEGEP tarafından oluşturulan yayınlar

Yayın içeriğindeki bilgiler, TEGEP tarafından sağlanmaktadır
ve konular hakkında genel bilgilendirme amacı taşımaktadır.
TEGEP, bu bilgilerin hata içermediğine ve belirli performans
ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence
vermemektedir.

Ortak Çalışmalar
Bu çalışmalar; araştırma veya uygulama aşamasında TEGEP
tarafından desteklenmiş çalışmalardır.

TEGEP tarafından yayınlanan bağımsız çalışmalar
Yayın içeriğindeki bilgiler, adı geçen yazar tarafından
hazırlanmış olup, TEGEP içeriğin doğruluğu ve güvenirliğine
dair bir güvence vermemektedir. Yayın içeriği, yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. TEGEP, bu bilgilerden
kaynaklı olarak sorumluluk kabul etmez ve bu bilgilerin
güvenilirliği veya hata içermediğine dair bir güvence
vermez.

Çeviri yayınlar
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TEGEP’in misyonu ve amaçları doğrultusunda belirlemiş olduğu hedeflere ulaşma
yolundaki belirsizlikler risk olarak kabul edilir. Bu doğrultuda TEGEP’te risk yönetimi;
yönetim kurulu ve paydaşların, iş akışı ile düzenini etkileyebilecek mevcut ve
potansiyel riskler ve fırsatlar konusunda farkındalıklarını artırmayı, belirsizliklerin en
verimli şekilde yönetilerek, TEGEP’in negatif etkilerden en az hasar göreceği şekilde,
pozitif etkilerden ise maksimum fayda sağlayacağı şekilde yönetilmesini ve gerekli
aksiyonların alınmasını sağlar. Bu sürecin detayları, TEGEP Risk Yönetimi Prosedürü
içeriğinde detaylandırılmıştır.
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TEGEP iletişim kültürü, derneğin paydaşları ile kurduğu iletişimde doğru, en uygun
şekilde yansımanın sağlanacağı bir yapıyı tanımlar ve sürekli geliştirilir.
Tüm paydaşlarla iletişimde açık, net, zamanında, verimli süreçlerin yaşanması,
değerleri içine alan bir uygulama sürecini beraberinde getirir ve bu sürecin detayları
TEGEP İletişim Politikaları ile belirlemiştir.
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TEGEP, misyon ve vizyonu çerçevelerinde, paydaş örgüt, dernek ve kuruluşlarla,
Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları,
kurumsal ve yetişkin eğitim ve gelişimi ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile
yakın işbirliğinde olmak ve gerekli düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi alışverişinde
bulunmak amacıyla, konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum,
araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel
ve sosyal çalışmalar, ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma
konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve
dilekleri saptar, uygun olanları gerçekleştirmek üzere harekete geçer.
TEGEP, dernek olarak edinilen bilgi ve tecrübenin paylaşımı amacıyla rehber
yayınlar, uygulamayı destekleyici araçlar ve yönergeler hazırlayarak fayda
yaratmaya çalışır.
Bu kapsamda, çıktıların kamuya açık ve kamu yararına olacak şekilde paylaşılması,
iş birlikleri ile bu alana değer katacak ve farkındalık yaratacak çalışmaların
gerçekleştirilmesi esastır.
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