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En İyi Eğitim ve Gelişim Programı 

Bu kategoride, kurumlar,  eğitim ve gelişim programının konusuna dair bir sınırlama 
olmaksızın; programın analiz, tasarım, uygulama, kuruma özel içerik geliştirme ve 
değerlendirme adımlarının tamamında özenle çalışılmış eğitim ve gelişim 
programları ile başvuruda bulunabilirler.

Bir diğer deyişle bu kategoriye aday olan programların; hem her yönüyle eğitim 
bilimlerine ve yetişkin öğrenme prensiplerine uygunluğu, tüm detayların ve 
alternatiflerin tasarım aşamasında düşünülmüş ve ele alınmış olması,  kuruma özel 
çalışmaları içermesi, iç ve dış kaynakların etkin kullanılmış olması ve net bir şekilde 
iş sonuçlarına katkıda bulunmuş olması değerlendirme sürecinde önem taşıyacaktır.

Eğer, kurumunuzdaki ciddi bir problemi ya da iş ihtiyacını öğrenme ve gelişim 
programınızla çözüme kavuşturduysanız, bu program olmasaydı bu sorunları 
çözmekte zorlanırdık diyorsanız,  bu program için her adımda özenli bir çalışma 
sergilediğinizi düşünüyorsanız, bu programın sonuçları kurumunuzun iş sonuçlarına 
ciddi bir değer kattıysa ve en önemlisi de «En İyi Eğitim ve Gelişim Programı» olarak 
sektöre örnek teşkil edecek bir program olduğunu düşünüyorsanız bu kategoride 
ödüle aday olabilirsiniz.
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Dijital Eğitim ve Gelişim Programı 

Eğitimde teknoloji kullanmak günümüzde kaçınılmaz bir hal aldı. Fakat her ne 
kadar teknoloji de kullansak, «iyi eğitim» in kurallarına hala uymak durumundayız. 
İşte bu kategori, kurumun iyi analiz edilmiş gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, 
teknolojinin etkin, verimli, ve ilham verici kullanımında örnek uygulamaları 
keşfetmeyi amaçlıyor.

Bu kategoriye kurumlar, kendi ihtiyaçlarına özel olarak gerçekleştirdikleri veya bir 
üretici firma vasıtası ile kendilerine özel ürettirdikleri dijital eğitimleri veya dijital 
eğitim/gelişim programları ile başvuruda bulunabilecektir. Bahse konu program 
veya eğitim tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmiş olmalıdır. Karma eğitim 
programları bu kategoriye dahil değildir.

Değerlendirme, kullanılan araçlardan ziyade, içeriğin dijital eğitime çevrilmesi 
esnasındaki adımların değerlendirmesine yönelik olacaktır.

Başvuruya konu eğitim veya program; SCORM, AICC, oyun, oyunlaştırma, 
etkileşimli, video tabanlı, AR, VR vb farklı dijital yöntemlerle hazırlanmış olabilir.

Dijital Eğitim üreten firmalar kendi katalog eğitimleri ile bu kategoriye 
başvuramayacaktır.
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Liderlik ve Yönetim Geliştirme Programı 

Bu kategoriye kurumlar, kurumlarındaki liderlik kabiliyetlerini geliştirmek üzere 
tasarlayıp uyguladıkları, süreklilik arz eden ve sistematik bir yaklaşımla tasarlanmış 
olan liderlik ve yönetim gelişim programları ile başvurabileceklerdir.

Aday olan bahse konu programların değerlendirilmesinde esas alınacak hususlar 
şöyledir: Programın hangi ihtiyaçtan kaynaklandığının açıkça ortaya konulmuş 
olması; kurumun liderlik stratejilerine uygunluğu; programın tasarımı ve mimarisi, 
uygulanan metot çeşitliliği; programın diğer sistemler içindeki konumlanışı ve 
liderlik gelişimine katkısı; ilgili konuda hangi ihtiyaçları nasıl çözdüğü  ve de 
sektördeki diğer liderlik programlarından nasıl ayrıştığı.

Bu kapsamda ilgili konularda ihtiyaca yanıt veren ve sektöre ilham verecek bir 
liderlik gelişim programınız varsa bu kategoride ödüle aday olabilirsiniz.
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İşe Başlangıç/Oryantasyon Programı

Bu kategoriye, işe yeni başlayan çalışanlara yönelik gerçekleştirilen oryantasyon ve işe 
uyum programları başvurabilecektir. 

Bu kategoriye başvuran projelerin, çalışanlarının işe başlangıçlarında nasıl bir fark 
oluşturduklarını ve bu program sonucunda nasıl bir etki yarattıklarını başvurularında  
net bir şekilde aktarmaları beklenecektir.

Bu kategoride ödüle aday olan oryantasyon programlarının değerlendirmesinde, 
kurumun özelinde hangi ihtiyaçlara yanıt vermek üzere, neler göz önüne alınarak, nasıl 
tasarımlandığının yanı sıra;  sektörde benzer işe başlangıç ve oryantasyon 
programlarından nasıl ayrıldığı ve yaratılan fark da göz önünde bulundurulacak 
kriterler arasında olacaktır.

Programınız işe başlangıç ihtiyaçlarınızı etkili şekilde çözüyorsa, bu program için özel 
içerikler ve araçlar ürettiyseniz, yaratıcı ve sıra dışı bir tasarımınız  varsa bu kategoride 
ödüle aday olabilirsiniz.
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Mavi Yaka Gelişim Programı

Kurumlar bu kategoriye, fabrika ve üretim alanındaki mavi yaka çalışanlarına 
yönelik gerçekleştirdikleri eğitim/gelişim projeleriyle katılabileceklerdir.  
Adayların denk kriterlere göre değerlendirilebilmesi açısından, bu kategoriye 
hizmet sektöründeki mavi yaka gelişim programları başvuramazlar.

Mavi yakalı çalışanlar için gerçekleştirilen eğitim programları da tüm 
kategorilerimizde olduğu gibi; programın/eğitimin gerçek bir ihtiyaca 
dayanması, uygulanan analiz ve tasarım metodu, eğitimin uygulama aşaması 
ve elde edilen sonuçları esas alan kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Standart ve zorunlu eğitimler dışında mavi yakalı çalışanların farklı bir 
gelişim ihtiyacını tespit ettiyseniz ve etkili bir sonuç aldıysanız bu kategoride 
ödüle aday olabilirsiniz
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Satış Gelişim Programı

Kurumlar bu kategoriye, satış ekiplerinin performansını arttırmaya  ve 
şirketin satış kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tasarlanmış olan 
eğitim/gelişim programlarıyla katılabileceklerdir.

Satış gelişimi için gerçekleştirilen eğitim programları da tüm 
kategorilerimizde olduğu gibi; satış eğitim programının hangi noktada bir 
ihtiyaç olarak tespit edildiği, bu ihtiyacın karşılanması için nasıl bir program 
tasarımı yapıldığı, uygulanan analiz ve tasarım metodu, eğitimin uygulama 
aşaması gibi temel kriterler esas alınarak değerlendirilecektir. Ancak pek çok 
şirket için başlı başına ele alınan bir kulvar olan satış gelişim programlarında, 
eğitim programının satış ekiplerine ve satış organizasyonuna nasıl bir katkıda 
bulunduğu da en önemli değerlendirme kriterlerindendir.

Satış gelişim programınız, satış organizasyonunuzun önemli bir tamamlayıcısı 
konumuna geldiyse ve bu program ile etkili sonuçlar elde ettiyseniz bu 
kategoride ödüle aday olabilirsiniz.
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Entegre Yetenek Gelişimi

İnsan kaynaklarının pek çok alanında olduğu gibi, kurumlardaki yetenek 
yönetimi ve kariyer planlama sistemlerinde de öğrenme&gelişim araçlarından 
yararlanılıyor. Bu kategori,  işveren markasından, performans yönetimine; 
kariyer planlamadan, liderliğe; mesleki gelişimden, çalışan bağlılığı ve yeteneği 
elde tutmaya kadar giden döngüde öğrenme ve gelişim araçlarını bütüncül ve 
entegre şekilde tanımlayan ve etkin şekilde kullanan kurumlara yöneliktir.

Öğrenme gelişim sistemleriniz ve araçlarınız, kurumunuzda yetenek yönetimi 
döngüsünün bir çok aşamasında etkin olarak kullanılıyorsa ve de en önemlisi;
yetenek gelişim sisteminiz  fark yaratacak olumlu sonuçlar veriyorsa bu 
kategoriye başvurabilirsiniz.

Bu kategoriye başvuran adaylar, tek bir programı değil, tüm yetenek yönetimi 
döngüsü içinde öğrenme gelişim sistemini nasıl konumladıklarını ve bunu nasıl 
yönettiklerini aktaracaklardır. 

Bu kategoride değerlendirmede göz önünde bulundurulacak olan diğer 
kriterler ise; inovasyon, sürdürülebilirlik, kaynakların etkin kullanımı, çalışanı 
merkeze alan yaklaşım, parçaların birbirini tamamlıyor oluşu gibi konulardır. 
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Değişim Yönetimine Katkıda Bulunan Eğitim ve Gelişim Programı

Günümüzde kurumlar, sürekli ve kaçınılmaz bir değişim süreci içerisindeler. Bu 
değişim süreçlerinde; dijital dönüşüm, çevik organizasyonlar, şirket 
birleşmeleri, yeni iş yapış biçimlerine geçiş, yeni bir kurum kültürünün 
yaygınlaştırılması gibi pek çok temel konu kurumların gündemine giriyor.
Değişim yönetiminin söz konusu olduğu tüm bu süreçlerde, eğitim & gelişim 
birimleri ya da kurumsal akademiler, bu süreçlerinin katalizörü olarak 
görülüyor.

Bu kategoriye, kurumlarında değişim ve dönüşüm süreçlerini desteklemek için 
öğrenme gelişim araçlarını en etkin şekilde kullanan kurumlar, ilgili konuya 
hizmet eden eğitim & gelişim programları ile başvuruda bulunabileceklerdir.

Kurumunuzun değişim ihtiyaçları karşısında öğrenme ve gelişim çözümlerini 
çok doğru bir şekilde konumlandırarak, bu çözümleri hayata geçirdiyseniz ve 
bu değişim sürecine tartışmasız bir katkıda bulunduysanız bu kategoride ödüle 
aday olabilirsiniz.
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Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projesi

Bu kategoriye, öğrenme&gelişim alanında uygulanan, toplumsal bir katkı sağlayan, 
sosyal sorumluluk projeleri aday olabilecektir. 

Bu kategoride değerlendirmede göz önünde bulundurulacak en önemli kriter; program 
amacında, kuruma doğrudan fayda sağlamak üzere değil, kurumun öğrenme ve gelişim 
uygulaması ile topluma bir fayda sağlamak üzere yola çıkılmış olmasıdır.

Bu kategoriye aday olan projelerin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak 
başlıca kriterler; başvuruda bulunulan proje ile toplumda hangi ihtiyaca yönelik, hangi 
ölçüde bir fayda sağlandığının yanı sıra, bahse konu aday öğrenme&gelişim
programının analiz, tasarım ve uygulama kalitesi olacaktır.

Ayrıca, kurumun sadece kaynak sağlamak dışında içerik ya da tasarımda aktif olarak yer 
alıp almadığı da değerlendirmede esas alınacak kriterler arasındadır. 

Gelişim projemiz ile önemli bir toplumsal katkı sağladık ve topluma değer kattık 
diyorsanız bu kategoride ödüle aday olabilirsiniz.

NOT: Toplumsal katkıyı hedefleyen öğrenme ve gelişim projelerini desteklemek ve 
yaygınlaşmasını sağlamak üzere oluşturulan bu kategoriye yapılacak başvurulardan 
başvuru ücreti talep edilmeyecektir.
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İnovatif Öğrenme Gelişim Programı

Başvurulan tüm kategoriler arasından en inovatif ve sektöre ilham verebilecek 
tasarımlara sahip olan programlara/projelere jüri tarafından verilebilecek olan 
ödüldür.

Dolayısıyla bu kategori için kurumlardan ayrı bir başvuru alınmayacaktır. Bu 
kategoride verilecek olan ödül, jürinin inisiyatifi doğrultusunda başvurular 
içinden değerlendirilecek ve bu kapsamda ödüle layık görülen projeler olması 
halinde verilecek olan özel bir ödül olacaktır.



SÜREÇ

TEGEP 2019 Öğrenme ve Gelişim Ödülleri
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TAKVİM



• Kurumların insan kaynakları, öğrenme ve gelişim, 
organizasyonel gelişim gibi öğrenme ve gelişimden sorumlu 
birimleri başvuruda bulunabilirler.

• Kurumlar, programlarında tedarikçi /iş ortağı olarak 
çalıştıkları danışmanlık firmaları ya da üniversiteler ile birlikte 
başvuruda bulunabilirler. 

• Danışman firma, eğitmen ya da üniversite, bu kapsamda 
hizmet sunduğu firmadan ayrı şekilde, ödül kategorisine tek 
başına başvuruda bulunamaz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?



“Başvuru” ile başlayan ve sırasıyla “uygunluk kontrolü”, “jüri 
ön değerlendirmesi” ve “jüri final değerlendirmesi” ile devam 
eden süreç, kazananların açıklandığı “ödül töreni” ile 
sonlanmaktadır.

Gizlilik

Başvuruların jüri tarafından tarafsız bir şekilde 
değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla, değerlendirme 
süreci boyunca (final aşamasına kadar) başvuru sahipleri gizli 
tutulmaktadır. 

Başvuru formlarının bu hususa dikkat edilerek hazırlanması 
önemlidir.

BAŞVURU SÜRECİ VE GİZLİLİK



Başvuru ücreti, başvuru formu jüri değerlendirmesine 
alındıktan sonra ödenecektir. Başvuruların iletilmesi ve 
incelenmesinden sonra TEGEP tarafından başvuru sahiplerine 
konuyla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. 

TEGEP Üyesi Başvuru Sahipleri : Başvurulan her proje ve 
kategori için 600,00TL'dir.

Üye Olmayan Başvuru Sahipleri : Başvurulan her proje ve 
kategori için 900,00TL'dir.

*Toplumsal Katkı Sağlayan Gelişim Projesi için yapılacak başvurularda başvuru 
ücreti talep edilmeyecektir

*Belirtilen tutarlara %18 Kdv ilave edilecektir

BAŞVURU ÜCRETLERİ VE ÖDENMESİ
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Değerlendirme Süreci

Ön Eleme: Başvuru şartlarına uygunluk TEGEP’in Ödül süreci proje 
ekibince kontrol edilir.

Formlar Üzerinden Jüri Değerlendirilmesi: Her bir başvuru formu, 
başvuru sahibi gizli olarak ilgili jüri ekibindeki jüri üyelerine iletilir. Her 
bir jüri üyesi, bir sonraki sayfada belirtilen kriterler çerçevesinde ve 
belirlenmiş olan standart puanlama kriterleri doğrultusunda numerik 
bir değerlendirmede bulunur.

Final Değerlendirilmesi: Belirlenmiş baremleri aşan projeler finale 
kalır ve bu projelerin sahibi olan kurumlar, final değerlendirmesine 
katılan jüri üyelerine sunum yapar ve sunumlar sonunda numerik bir 
değerlendirme ile ödül alan projeler belirlenir.

Ek Bilgi talebi: Tüm bu süreç içerisinde jüri üyeleri proje sahiplerinden 
ek açıklama isteyebilirler.
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Değerlendirme Temel Kriterleri

Tüm kategorilerde, kategoriye özel değerlendirme konuları olacağı 
gibi, tüm projeler değerlendirilirken aşağıdaki temel kriterler esas 
alınacaktır :

• İhtiyaç analizi süreci,
• Tasarım ve geliştirme süreci, tasarlanan programın yapısı,
• Uygulama süreci
• Ölçme/Değerlendirme süreci
• Programın sonuçları, etkileri
• Gelecek planları



Bu sürecin bir öğrenme ve gelişim fırsatı olması temennilerimizle 
başarılar dileriz…

İletişim ve detaylı bilgi için: 0216 455 18 18, bilgi@tegep.org

/tegep /tegepdernek/tegepdernek /tegepdernek /tegeptv

www.tegep.org


