TUSEM ÇALIŞMA GRUPLARI
1. Amaç: Bu yönergenin amacı TUSEM bünyesinde oluşturulacak olan çalışma gruplarının
oluşturulması, yürütülmesi, kontrolü ve değerlendirilmesi süreçlerinin kontrollü bir şekilde
yürütülmesini sağlamaktır.
2. Kapsam: TUSEM bünyesinde oluşturulacak olan çalışma gruplarını kapsar.
3. Yürütücü birim: TUSEM
4. Tanımlar:
Koordinatör: Çalışma grubunun tüm sorumluluğunu üstlenen kişiyi tanımlar. TUSEM
Yürütme kurulu tarafından önerilen bir yürütme kurulu üyesi bu görevi üstlenir. Görev süresi
2 yıldır, en fazla iki kez üst üste görevlendirilebilir.
Koordinatör yardımcısı/ları: Çalışma grubunun tüm aktivitelerinin yürütülmesinde
Koordinatöre yardımcı olur. Koordinatörün görev süresi tamamlandığında Koordinatör olarak
görev yapar.
VEYA Koordinatörler: Çalışma grubunun tüm sorumluluğunu üstlenen en az 3 en fazla 5
kişiden oluşur. Gönüllü olarak başvuran kişiler arasından konu hakkındaki birikimleri
/tecrübeleri göz önüne alınarak TUSEM Yürütme kurulu tarafından seçilir. TUSEM yürütme
kurulunun en az bir üyesi mutlaka yer alır.
Çalışma grubu: Belirlenen alanda çalışmaya gönüllü TUSEM genel kurulu üyesi olan veya
TUSEM Genel Kurulu üyeleri tarafından önerilen konu ile ilgili bilgi ve deneyime sahip
kişilerden oluşan grup.
İlişkili formlar:
5. Prosedür
5.1. Çalışma gruplarının oluşturulması:
TUSEM Genel Kurulu üyelerinden gelen talep ve/veya TUSEM yürütme kurulunun önerisi ile
çalışma grupları oluşturulabilir.
Çalışma grubu önerilerinde grubun amacı, önerilen üyeler ve özgeçmişleri, elde edilmesi
planlanan çıktılar yer almalıdır.
Çalışma grubu önerileri TUSEM yürütme kurulu tarafından değerlendirilir. TUSEM’in kuruluş
amaçlarına uygun olan, ülkemizde sürekli eğitim merkezlerinin verdiği eğitimlerin kalite ve
standartlarının artırılmasına ve /veya sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek alanlarda
çalışma grupları oluşturulmasına karar verilir. TUSEM yürütme kurulu tarafından koordinatör
ve çalışma grubu üyeleri belirlenir. Çalışma grubu üye sayısı en az 3 en fazla 9 olabilir.
5.2. Çalışma gruplarının işleyiş usulü
Çalışma grubu aktiviteleri TUSEM Yürütme kurulu üyesi koordinatör tarafından yürütülür.
Çalışma grubu üyeleri yılda iki kez düzenlenecek TUSEM Genel kurulu sırasında bir araya
gelir. Her Genel Kurulda çalışma grupları Genel kurula bir rapor hazırlar ve sunar. Bu raporda
çalışma grubunun amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmalar ve sonuçları sunulur. İki kez üst
üste Genel Kurula katılmayan çalışma grubu üyesinin üyeliği sona erer. Çalış
5.3. Çalışma gruplarının görevinin sona ermesi

