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Amaç ve Kapsam 

Madde 1: Bu yönetmelik ile ODTÜ Mezunları Derneği'nin bir proje kolu olan Ankara Gönüllü 

Takımı’nın yönetimi ve işleyişi düzenlenmektedir.  

Tanımlar 

Madde 2: 

Yönetmelik içerisinde kullanılan tanımlar; Ankara Gönüllü Takımı “AGT”, ODTÜ Mezunları Derneği 

“Dernek” , üniversite öğrencileri “Öğrenci”, üniversite mezunları “Mezun”, Ankara Gönüllü Takımı 

üyeleri “gönüllü”, Ankara Gönüllü Takımı’nın en üst yönetim, karar ve denetleme birimi “Çekirdek 

Ekip”, Üniversite-ev projesinden yararlanan kardeş, aile ve diğer Yararlanan tüm kişi ve kurumlar 

“Yararlanıcılar” olarak belirlenmiştir. 

 

Gönüllüler 

Madde 3: AGT’yi oluşturacak gönüllüler; öğrenciler, mezunlar ve proje ile ilgili olan yararlanıcılardan 

ya da projelere destek olmak isteyen kişilerden oluşur. 

a) Gönüllü: Projelerin sorumluluk aşamalarında sorumluluk alan kişilerdir. Üniversite-Ev 

projesini oluşturacak olan gönüllüler, bir üniversitenin 1. Ve 2. Öğretim programlarından 

herhangi birine aktif olarak kayıtlı kişiler olarak belirlenmiştir.  

i) Pasif Gönüllü: Devam sorumluluğunu yerine getiremediği için Üniversite-Ev proje 

bölgelerine ihtiyaç halinde yönlendirilen gönüllüdür. 

ii) Joker Gönüllü: İhtiyaç duyulması halinde kendi proje günü dışındaki günlerde tüm bölge 

sorumluları tarafından ihtiyaç duyulan Üniversite-Ev projelerine yönlendirilebilen 

gönüllüdür. 

b) Gönüllü Aile: Üniversite-ev uygulamalarından yararlanan ailelerdir. 

c) Bölge sorumlusu: AGT Üniversite-Ev projesinin bütün etkinlikleri süresince bir bölgedeki 

gönüllü, kardeş ve ailelerin tümünden sorumlu olan kişidir. 

d) Önder aile: Bölge sorumlusuna projenin işleyişinde yardımcı olmak için bölge sorumlusunun 

inisiyatifi ile belirlenen kişidir. 

e) Destekçiler: Projelerin yürütülmesine katkıda bulunan kişi ve kurumlardır. 

f) 5 ev sorumluları: İhtiyaç halinde bölge sorumluları tarafından,  bölgedeki gönüllülerden 

belirlenir. Sayılarını bölge sorumlusu belirler. Görevleri bölge sorumlusuna yardımcı olmaktır. 

 

Gönüllü Olma 

Madde 4: 

a) Öncesinde eğitim alınmasına ihtiyaç bulunmayan projelerde görev alacak gönüllüler hariç, 

AGT’de gönüllü olmak isteyenlerin “Gönüllü Kafe” eğitimine katılmaları zorunludur. 



b) AGT bünyesinden çıkmış kişiler, gönüllülük çalışmalarına geri dönmek isterlerse yeniden 

eğitimlere katılmalarına gerek yoktur. 

c) Gönüllülerin projenin %70’inden daha az bir süre projeye katılmaları durumunda gönüllüyü 

pasif yapma inisiyatifi Üniversite-ev ekibindedir.  

  

Gönüllülükten Çıkma  

Madde 5: Gönüllülükten iki türlü çıkılabilir.  

a) Gönüllü kendi isteğiyle projelerdeki görevlerini bırakmak istediğinde bırakabilir.  

b) Gönüllü, projelerde ya da yönetim birimlerindeki görevi sürecinde siyasi ya da dini konuları 

açıkça taraf olarak dile getiren ya da etnik köken, cinsiyet vb. ayrımcılıklarda bulunan ve 

takımın ilke ve amaçlarının tersi yönde eylemlerde bulunan gönüllüler takımdan çıkarılır 

 

Çekirdek Ekip 

Madde 6: 

a) AGT’nin en üst karar ve denetleme organıdır. Karar alma sürecine dâhil olan gönüllülerden 

oluşur. 

b) Çekirdek Ekip’in işleyişi “Çekirdek Ekip Genel Yönergesi” ile düzenlenmiştir. Ekip üyeleri bu 

yönergeye uymakla yükümlüdür. 

 

Ekipler 

Madde 7: 

a) Gönüllü – Kitap Ekibi 

1. Kütüphaneden ve kütüphane düzeninden sorumludur.  

2. Kurulan stantlar aracılığıyla projeye yeni gönüllü alımı ile görevlidir. 

3. Gerekli anket, form ve istatistik çalışmalarını yapan ekiptir. 

b) Eğitim-Etkinlik-Eğlence Ekibi 

1. Ankara Gönüllü Takımı bünyesinde düzenlenen eğitim çalışmalarının ve etkinliklerin 

hazırlanması, uygulanması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinden sorumludur. 

c) Bilgi-Belge-Basın Ekibi 

1. AGT içindeki tüm belgelerin, yazıların ve tasarımların hazırlanması, düzenlenmesi ve 

arşivlenmesinden sorumludur. 

2. Sosyal medya hesapları ve internet sitesinin kontrolünden ve güncel tutulmasından 

sorumludur. 

3. Gönlümüzce Dergisinin organizasyonundan sorumludur. 

d) Üniversite-Ev Ekibi 

1. Üniversite-Ev projesinin devamlılığından ve işleyişinden sorumludur. 



2. Çekirdek Ekip ile belediyeler arasındaki iletişimi sağlar. 

e) Dış İlişkiler Ekibi 

1. Başta ODTÜ Mezunları Derneği olmak üzere projeler kapsamında her türlü kurum, 

kuruluş ve kişiler ile iletişimden sorumludur. 

2. ODTÜ Mezunları Derneği ile proje kapsamında çalışılan üniversiteler arasında gerekli 

irtibatı sağlamak ve bürokrasi işlerini yürütmekle görevlidir. 

f) Denetleme-Danışma-Dayanışma Ekibi 

1. Ekipler arası iletişim ve dayanışmayı sağlayarak AGT’nin sürekliliğini pekiştirir. 

2. AGT Çalışma Yönetmeliği’nin ve Çekirdek Ekip Yönergesi’nin uygulanmasını 

denetler. 

g) Fon Ekibi 

1. Ankara Gönüllü Takımı projelerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar 

yapar. 

2. “AGT Fonu Hesabı” ile ilgilenir. 

h) Proje Ekibi 

1. Yürütülen mevcut projelerin iyileştirilmesinden; yeni fikirler ve projeler 

üretilmesi/geliştirilmesinden sorumludur.  

2. Yürütülen ve yürütülecek yeni projeler için ilgili ekiplere gerekli desteği sağlamakla 

yükümlüdür. 

 

 


