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SÜRDÜRÜLEBİLİR	EĞİTİM	GELİŞİM	VE	MÜKEMMELLİK	DERNEĞİ	(SEGM)	

PROJE	YÖNETİMİ	YÖNERGESİ	
	
1.	Amaç	ve	kapsam	
	
Bu	yönergenin	amacı,	Sürdürülebilir	Eğitim	Gelişim	ve	Mükemmellik	Derneği’nin	
(SEGM)	 bizzat	 veya	 iş	 birliği	 yapmak	 suretiyle	 gerçekleştireceği	 projelerin	
uygulama	süreçlerinin	usul	ve	esaslarını	belirlemektir.	
	
SEGM	toplum	ve	çalışma	yaşamında	sürdürülebilir	eğitim,	gelişim	ve	
mükemmellik	anlayışını	destekleyecek	çalışmalar	yaparak	bireysel	ve	
organizasyonel	eğitim	ve	gelişime	katkı	sağlamayı	amaçlamaktadır.	
	
SEGM’de	 sürdürülebilir,	 profesyonel,	 yetkinlik	 geliştirmeye	 ve	 farkındalık	
kazandırmaya	odaklanan	özgün	projeler	tasarlanmakta	ve	uygulanmaktadır.	
	
2.	Süreç	Akışı	
	
2.1	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 gündemler	 ve	 sahadaki	 gelişim	 ihtiyaçları	
doğrultusunda	tespit	edilen	sorunların	çözümlerine	ilişkin	fikirler	toplanır.	
	
2.2	 Projenin	 amacı,	 hedefi,	 hedef	 kitlesi,	 projeyle	 ilgili	 varsayımlar	 ve	 riskler,	
projenin	 paydaşları	 ve	 destekçileri,	 bütçe	 analizi	 ve	 hedeflenen	 sonuçlar	 ile	
faaliyet	-	zaman		planlamalarının	yapıldığı	proje	dosyası	oluşturulur.	
	
2.3	Proje	dosyası	Proje	Sorumlusu	tarafından	ön	incelemeden	geçirilir.	
	
2.4	 Proje	 dosyasının	 geliştirme	 veya	 güncelleme	 gerektirmesi	 halinde	 proje	
dosyasını	hazırlayan	kişi/ekiplere	geribildirim	verilir	ve	yeniden	düzenlemeleri	
istenir.	
	
2.5	 Projenin	 bir	 veya	 birden	 fazla	 iş	 birliği	 ortağıyla	 yapılması	 gerekiyorsa,	
muhtemel	kişi/kurum	ve	kuruluşlara	işbirliği	daveti	iletilir.	
	
2.6	 İlgili	 kişi/kurum	veya	 kuruluş	 tarafından	 SEGM’in	 işbirliği	 davetine	 verilen	
cevabın	 olumlu	 olması	 halinde	 tarafları	 /	 yetkilileri	 bir	 araya	 gelerek,	 projeyi	
geliştirme	ve	uygulamaya	yönelik	planlamaları	ve	görev	dağılımlarını	yaparlar.	
	
2.7	 Belirlenen	 faaliyet-zaman	 planına	 uymak	 suretiyle	 proje	 tasarımı	
tamamlanır.	
	
2.8	Fonlanan	bir	projeyi	hayata	geçirebilmek	ve	kaynak	yaratmak	amacıyla	ilgili	
ulusal	 /	 uluslararası	 hibe	 fonları	 araştırılır,	 uygun	 olanlara	 başvuru	 yapılır.	
Başvuru	sonucuna	göre	proje	planlanan	sürede	devreye	alınır.	
	
2.9	Gönüllü	emekle	uygulanacak	projelerde	de	belirlenen	faaliyet	zaman	planına	
uyularak	çalışmalar	gerçekleştirilir.		
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2.10	 Projede	 ara	 ve	 genel	 değerlendirme	 olmak	 üzere	 farklı	 aşamalarda,	
gönüllülerin	ve	hedef	kitlenin	görüşleri	alınarak,	 süreç	kontrolü	yapılır.	Gerekli	
durumlarda	yeniden	düzenleme	yapılır.		
	
2.11	Geribildirimler	doğrultusunda	süreç	işletilir.	
	
	
3.	Gönüllü	Çalışmalar	
	
3.1	 Projede	 görev	 alacak	 kişilerin	 kim	 olacağı,	 projenin	 konusu	 ve	 uzmanlık	
gerektiren	 konuların	 tespiti	 doğrultusunda	 üyelere	 ve	 gerektiğinde	 dernek	
dışına	projeye	başvuru	çağrısı	yapılır.	
	
3.2	Belirlenen	kriterler	ve	yetkinliklere	göre	gönüllü	başvuruları	değerlendirilir	
ve	başvuru	sahibi	gönüllüye	geribildirim	verilir.	
	
3.3	 Gönüllü	 adayı	 tarafından	 “Gönüllü/Uzman	 Özgeçmiş	 Formu”	 doldurulması	
gerekir.		
	
3.4	 Alan	 uzmanlığı	 bilgisi	 ve	 deneyim	 gerektiren	 durumlarda	 projede	
standardizasyonu	 sağlamak	 amacıyla	 katılımı	 uygun	 bulunan	 gönüllülerin	
kalibrasyon	eğitimlerine/	çalıştaylarına	katılmaları	gerekir.	
	
3.5	 Kalibrasyon	 eğitim/çalıştaylarına	 katılamayan	 kişiler	 mazeretleri	
doğrultusunda	telafi	programına	dahil	edilirler.	
	
3.6	Projenin	gerektirdiği	geribildirim	verme,	raporlama	vb.	konularında	yazılı	ve	
gerekirse	sözlü	olarak	görüşleri	istenir.	
	
4.	Görev	ve	Yükümlülükler	
	
4.1	SEGM’in	Görev	ve	Yükümlülükleri	
	
4.1.1	Proje	duyurularını	yapmak	
4.1.2	Gönüllü	taleplerini	toplamak	ve	başvuru	sahiplerine	bilgi	vermek	
4.1.3	 Projede	 kullanılacak	 materyalleri	 tesis	 veya	 temin	 etmek,	 gerekirse	
çoğaltmak	
4.1.4	Gönüllülere	proje	başvuru	süreciyle	ilgili	bilgi	vermek	
4.1.5	Proje	süreciyle	ve	gönüllüler	ile	ilgili	ölçme	ve	değerlendirme	yapmak	
4.1.6	Gerekli	hallerde	sertifika	/	katılım	belgesi	hazırlamak	
	
Fonlu	Projelerde;	
	
4.1.7	Eğitmen/Rehber/Mentör	ücretini	ödemek	
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4.2	Gönüllünün	Görev	ve	Yükümlülükleri	
	
4.2.1	 SEGM	 tarafından	 oluşturulan	 proje/eğitim/gelişim	 içeriğini	 SEGM	 adına	
uygulamak	
4.2.2	Gerekli	hallerde	ön-son	sınav/değerlendirme	sorusu	hazırlamak	
4.2.4	Eğitim/Rehberlik/	Mentörlük	sırasında	kullanılması	gereken	materyallerin	
temin	edilmesi	için	çalışmanın	en	az	beş	gün	öncesinden	SEGM’e	bilgi	vermek	
4.2.5	Çalışmayı	belirlenen	süre	içinde		gerçekleştirmek	
4.2.6	 Hedef	 kitle	 ile	 ilgili	 aksaklıklarda	 veya	 projenin	 gidişatını	 etkileyebilecek	
hallerde	SEGM’e	bilgi	vermek	
	
	
5.	Fikri	Mülkiyet	Hakları	
	
5.1	 SEGM	projeleri	 kapsamında	 geliştirilmiş	 eğitimlerin/uygulama	 içeriklerinin	
fikri	mülkiyet	hakları	SEGM’e	aittir.		
5.2	 Eğitmen/Rehber/Mentör,	 SEGM’in	 fikri	 mülkiyetinde	 olan	 bir	 programı	
SEGM’in	yazılı	izni	olmadan	başka	ortamlarda	uygulayamaz.		
5.3	 Gönüllü	 Eğitmen/Rehber/Mentör	 gerekli	 hallerde	 içerik	 geliştirme	
çalışmalarına	katılır.	Bu	çalışmaların	başında	gönüllünün	“Açık	Rıza”sı	alınır.	
	
	
6.	Projelerde	Kullanılacak	Materyallerin	Güncellenmesi	
	
6.1	 SEGM’in	 fikri	 mülkiyetinde	 olan	 programların	 güncellenmesi	 sorumluluğu	
SEGM’e	 aittir.	 Güncellemeler	 eğitmenler	 ve	 Proje	 Sorumlusu	 ile	 işbirliği	 içinde	
yapılır.	
6.2	 Proje	 tekrarlanacağı	 zaman	 içerik	 güncelliği	 ve	 SEGM’in	 ilke	 ve	 kurallarına	
uygunluğu	 SEGM	 ve	 eğitmenler	 tarafından	 değerlendirilir.	 Gerekirse	
eğitmenlerden	güncelleme	yapmaları	istenir.		
	
7.	Özel	Durumlar	
	
7.1	 SEGM	 Akademi‘nin	 diğer	 kurumlar	 ile	 işbirliği	 yaparak	 birlikte	
gerçekleştirecekleri	 projelerin	 uygulama	 ilke	 ve	 koşulları	 iş	 birliğine	 özel	
sözleşmeler	çerçevesinde	devreye	alınır.	
	
7.2	 Standardizayon	gerektiren	münferit	 veya	 tekrarlanan	projeler	 ile	 eğitim	ve	
gelişim	programlarına	ilişkin	fikri	mülkiyet	hakları	SEGM’e	aittir.		
 
	
8.	Proje	Sorumlusu	
	
8.1	 SEGM	 adına	 gönüllüler,	 eğitmen/rehber/mentörler,	 iş	 birliği	 yapılan	
kurumlar	 ile	 ilişkilerin	 yürütülmesi,	 projelerin	 koordinasyonu,	 içeriklerin	
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güncelliğinin	 takibi,	 proje	 sonrası	 değerlendirmelerin	 yapılmasından	
sorumludur.	
8.2	“Proje	Sorumlusu”	Yönetim	Kurulu	tarafından	görevlendirilir.	
	
9.	Proje	kapanışı	
	
9.1	Proje	faaliyetleri	tamamlandığında	Proje	Sorumlusu	tarafından	proje	ile	ilgili	
paydaşlar	 (gönüllüler,	projenin,	destekçisi,	 fon	 sağlayıcısı,	 yararlanıcısı,	 vb.)	bir	
kapanış	 çalıştayına	 davet	 edilir.	 Çalıştayda	 projede	 kazanılan	 deneyim,	 alınan	
dersler	 ve	 benzer	 projelerde	 dikkat	 edilmesi	 gereken	 konular	 tartışılır,	 geri	
bildirimler	toplanır.	
9.2	 Proje	 çalıştay	 notları	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 SEGM	 tarafından	 belirlenmiş	
formatta	Proje	Sorumlusu	tarafından	7	iş	günü	içinde	raporlanır.	


