
BAŞVURU SÜRECİ

Seçme ve Değerlendirme Süreci

Teknik Jüri Değerlendirmesi 

Jüri Değerlendirmesi ve Halk Oylaması

 Başvuru süreci sosyal sorumluluk esası ile yürütülecek.

 Uçtan uca sosyal sorumluluk odağı ile tasarlanan programda, gönüllülük esasına göre programa başvuru yapan 

kurumlar kendi belirledikleri tutar kadar Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapabilecekler.

 Aday projelerin tamamı İşimizi Yarını özelinde ve aşağıda sunulan 6 önemli kategori ve 8 değerlendirme kriteri 

dikkate alınarak değerlendirilecek.

 Proje değerlendirme süreci iş ve sanat dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül veren değerli 

isimlerinin yer aldığı jüriler tarafından gerçekleştirilecek.

 Değerlendirme sürecinde yer alacak jürinin yanı sıra halk da oylarıyla katkı sunabilecek. Halk oylaması sonuçları 

1 jüri üyesi değerlendirmesi olarak sonuçlara etki edecek. Jüri ayrıca, yaptığı değerlendirmeyle şirketlere 

özel ödül verebilir.

 Jüri değerlendirmesi ve halk oylaması dijital olarak ortakyarinlar.com adresi üzerinden yapılacak.

 Projelerin kazananları ise 2 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek ödül töreninde ile belirlenecek.

Aday projelerin tamamı belirlenen başvuru şartları, kategori ve kriterler dikkate alınarak TİSK’in Ödül Teknik Jürisi 

tarafından değerlendirilir. Her kategoride en fazla 5 proje seçilir.

Ödül Töreni
Kategori bazında ilk 2 proje belirlenir ve Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde ödüllendirilir.

Proje değerlendirme süreci iş, sanat ve akademi dünyasının önde gelen ve sosyal sorumluluğa gönül veren 

değerli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilir. 

Değerlendirme sürecinde yer alacak jürinin yanı sıra halk oylaması da seçim sürecinde etkili olacaktır. 

Halk oylaması sonuçları 1 jüri üyesi değerlendirmesi olarak sonuçlara etki edecektir. Jüri ayrıca, yaptığı değerlen-

dirmeyle şirketlere özel ödül verebilir.

Finalist Proje Tanıtım Videoları
Finalistlerin proje tanıtım videoları hazırlanır. 
 
Tanıtım videoları en fazla 2 dakika olmalıdır. 
 
Bu tanıtım videolarının çekimi TİSK’in koordinasyonunda ilerler.
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https://fonzip.com/tegv/kampanya/ortak-yarinlar-birlikte-mumkun
https://ortakyarinlar.com/


Kategoriler

Birlikte
Mümkün 
Ödülü

Çeşitlilik ve
Kapsayıcılık
Ödülü

Kadınlar için
Fayda
Yaratanlar

Bu ödül, İşimizin Yarını için, ülkeye/topluma/çalışana yönelik yenilikçi bir 
çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile iş birliği içerisinde (kamu-sivil toplum-özel 
sektör gibi iş birliği odağı yüksek olan projeler) hayata geçirilen projeye verilir.

Bu ödül, aşağıdaki alt başlıklarda yer alan kategorilere özel uygulamaları 
hayata geçiren projelere verilir.

Kadınlar için Fayda Yaratanlar Ödülü, İşimizin Yarını için kadın 
istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma
hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen projelere verilir.

Dijitalleşme
Ödülü

Bu ödül, İşimizin Yarını için yaratıcı ve yenilikçi dijital çözüm sunarak fayda 
sağlayan projeye verilir.

İş, İş Kültürü
ve İş Gücü
Dönüşümü
Ödülü

Bu ödül, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve değişimler ışığında, 
İşimizin Yarını için iş, iş kültürü ve iş gücü dönüşümünün, sektörlerin
geleceğin meslekleri/yetkinlikleri* kapsamında güçlendirilmesine yönelik 
hayata geçirilen projelere verilir. İnsan kaynağına bugünden yatırım yaparak 
mevcut iş gücünü yarına hazırlamak ve istihdama katılımı destekleyen yeni 
çalışma modellerini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen projeler bu
kategoride değerlendirilir. *Geleceğin yetkinlikleri Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun açıkladığı “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in
the New Economy” (Yarının Meslekleri: Yeni Ekonomide Fırsatları Planlarken) 
araştırmasındaki yaklaşımla ele alınır.

Gençlerin
Yolunu
Açanlar

Gençlere Yol Açanlar Ödülü, gençlerin istihdama katılımını
destekleyen, kişisel ve kariyer gelişimine katkı sağlayarak İşimizin 
Yarını’nın yetkinliklerini kazandıran ve onların geleceğine ışık tutan 
projelere verilir.

Diğer
Bu ödül, özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında 
çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin İşimizin Yarını’nda 
güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen 
projelere verilir.
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Kategoriler

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Özel Ödülü

Sürdürülebilirlik
Ödülü

Bu ödül, İşimizin Yarını için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında fark yaratan 
projeye verilir.

Bu ödül, İşimizin Yarını kapsamında sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve 
dünya ekosistemine yönelik etki yaratan, ekosistemin korunması ve iyileştiril-
mesi için hayata geçirilen projeye verilir.

Değerlendirme Kriterleri

Etkililik Kapsayıcılık İyi Uygulama

Belirli bir toplumsal 

soruna ya da özel olarak 

korunması gereken 

sosyal paydaşlara

yönelik etkili bir çözüm 

üreterek olumlu sosyal, 

çevresel ya da ekonomik 

etki yaratan

bir proje midir?

Fikir aşamasından 

başlayarak tüm 

planlama, uygulama, 

izleme-değerlendirme ve

iletişim süreçlerinde 

hedeflere yönelik etkin 

bir proje yönetiminin 

sergilendiği bir proje

midir?

Projenin yararlanıcısı 

olan toplum kesimlerini 

ya da kurum çalışanlarını 

sürece dahil

eden ve buna benzer 

yurt içi ve yurt dışı diğer 

uygulamaların önünü 

açan örnek bir

proje midir?

Sürdürülebilirlik

Belirli bir toplumsal 

sorunu tamamen ya da 

kısmen ortadan 

kaldırmaya yönelik kalıcı

çözüm üreten, zaman, 

kaynak ve uygulama 

kapasitesi açısından 

sürdürülebilir ve/veya 

yaygınlaştırılabilir bir 

proje midir?

Girişimcilik

Topluma fayda ve değer 

yaratmak için 

sürdürülebilir bir iş 

modeli geliştiren, 

toplumun güncel 

ihtiyaçlarına cevap 

verebilen bütüncül bir 

yaklaşımla diğer 

girişimcilere örnek

olabilecek bir proje 

midir?

Dijitalleşme

Dijitalleşmeye yönelik 

fikirler geliştirerek 

uygulamaya alan, özgün 

ve uluslararası

standartları barındıran 

bir proje midir?

Yenilikçilik

Toplumsal sorunların 

çözümü amacıyla 

yenilikçi süreç, ürün, 

hizmet, uygulamalar

ve/veya bilimsel 

yöntemlerin kullanıldığı 

bir proje midir?

Çalışma Kültürü, 
Hijyen ve İyilik Hali

Bütünsel sağlığa zarar 

verecek unsurlardan 

korunmak için çözümler 

geliştiren, kısa,

orta ve uzun vadede 

daha sağlıklı bir toplum 

ve çalışma ortamı için 

kültür ve davranış

değişikliği sunan bir 

proje midir?

/


