
TGB DEĞERLENDİRME KURULU  

ÜYE PORTALI KULLANIM KLAVUZU 

MENÜLER 

 

1) Üye Bilgileri: Kurul üyesi hakkında genel bilgiler, kayıt detayında kurul üyesinin değerlendirmek istediği 

sektörler belirtilir. 

 

2) Proje Başvuruları: Kurul üyesine değerlendirilmek üzer atanan projeler yer almaktadır. Firma ve proje 

uygunluk değerlendirmeleri bu bölüm altında yapılmaktadır. 

 
a. Firma Değerlendirme: Firma değerlendirme soruları 

b. Proje Değerlendirme: Proje değerlendirme soruları 

c. Proje Alanları: Projenin kapsam açısından dâhil olduğu alanlar 

d. Proje Sonuçları: Projenin sonuçlandırılmasıyla elde edilecekler 

e. E-Toplantı: İlgili projenin değerlendirme kurul üyeleri arasında paylaşılan soru-cevap bölümü 

f. Kurul Üyeleri: İlgili projeye atanan kurul üyeleri listesi 

 

3) Proje Süre Uzatım Talepleri:  Değerlendirilmek üzere kurul üyelerine atana proje süre uzatım talepleri 

yer almaktadır. 

 
a. Uzatma Değerlendirme: Süre uzatım değerlendirme soruları 

b. E-Toplantı: İlgili süre uzatım talebiyle alakalı değerlendirme kurulu üyelerinin soru-cevap 

bölümü 

c. Ara Değerlendirmeler: Süre uzatım talebinde bulunulan projeye ait ara değerlendirme raporları 

d. Kurul Üyeleri: Süre uzatım talebine atanmış kurul üyeleri listesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SİSTEM ÖĞELERİ 

1) Ana tablolarda kayıt ekleme butonu   

2) Detay tablolarda kayıt ekleme butonu  

3) Kayıt değiştirme butonu  

4) Kayıt silme butonu  

5) Yazdırma butonu  

6) Detay tabloları görüntüleme butonu  

7) Dosya ekleme butonu  

8) Kaydetme ve güncelleme butonu  

9) Kayıt ekleme ya da güncelleme işlemi iptal butonu  

10) Daha büyük metin kutusu butonu  

11) Form alanları bilgilendirme butonu  

 

TABLO ÖZELLİKLERİ 

1)  Sütun başlıklarını tıklayarak kayıt sıralama  

2) Sütun başlıklarını taşıyarak yeniden konumlandırma  

3) Sütun başlığını çekerek yeniden boyutlandırma  

 

4) Sütun başlık menüsü kullanarak görüntülenecek sütunları belirleme 

 
5) Sütun başlık menüsü kullanarak kayıtları filtreleme 

 

6) Tablo sayfaları arasında gezinme aracı  

 



PORTAL ÇIKTILARI 

1) Üye tarafından hazırlanan firma değerlendirme formu (TGB Yönetimine Verilecek) 

(Proje Başvuruları-> ->Firma Değerlendirme)  
 

2) Üye tarafından hazırlanan proje değerlendirme formu (TGB Yönetimine Verilecek) 

(Proje Başvuruları->  ->Proje Değerlendirme) 

 

3) Firma tarafından hazırlanmış olan proje başvuru formu 

(Proje Başvuruları->  ->Proje Başvuru Formu) 

 
4) Üye tarafından hazırlanan ücret talep formu (TGB Yönetimine Verilecek) 

(Proje Başvuruları->  ->Ücret Talep Formu) 

 
5) Üye tarafından hazırlanan proje süre uzatım değerlendirme formu (TGB Yönetimine Verilecek) 

(Proje Süre Uzatım Talepleri->  ->Uzatma Değerlendirme) 

 
6) Firma tarafından hazırlanan süre uzatım talep formu 

(Proje Süre Uzatım Talepleri->  ->Süre Uzatım Talep Formu) 

 
7) Firma tarafından hazırlanan projeye ait ara değerlendirme raporları 

(Proje Süre Uzatım Talepleri->Ara Değerlendirmeler  ->Ara Değerlendirme Raporu) 

 

 


