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KUZEY YILDIZI ÖDÜLÜ NEDİR?
Kuzey Yıldızı Aile Șirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin amacı,
aile șirketlerinin sürdürülebilir iș modelleri geliștirmelerinde katkı
sağlamak, iyi örnekleri paylașarak öğrenmeyi hızlandırmak, gelișimin
tüm kurumlara yayılımını sağlama yönünde itici güç olușturmaktır.
Ödüle bașvuran șirketlerin bu alanda çalıșmaları sırasında çözemediği
sorularına yanıtlar ve kendilerine sunulacak sonuç raporu sayesinde gelișmiș
ve geliștirilecek alanlarını saptama olanağı bulmaları hedeflenmiștir.

ÖDÜL SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BOYUTLAR
ÇALIȘANLAR

TOPLUM

Yönetim,
Kurum Çalıșanları,
Kurum kültürü

Paydașlar
Șirketi etkileyen
ve șirketin
faaliyetlerinden
etkilenen taraflar

ÇEVRE
Kurumun
faaliyetleri ile
bağlantılı çevresel
etkileșim alanları

YÖNETİȘİM

GELECEK
NESİLLER

Uzun dönemli
bakıș, planlama,
strateji ve hedefler,
üst yönetim kültürü,
Yönetim Kurulu
İșleyiși

Aile,
Aile Anayasası,
Aile Geçiș Planlaması,
Kültür, Gelișim

PROJE ORTAĞIMIZ
ARGE Danıșmanlık, Kuzey Yıldızı Ödülleri’nin değerlendirme ve değerlendirici yetiștirme sürecinde
TAİDER’e çok değerli katkıları ile proje ortaklığı yapmaktadır.
POLARİS, TAİDER’in paydașı olduğu Uluslararası Aile İșletmeleri Ağı (FBN-I, Family Business
Network International) üye ülkelerinin kabul ettiği “Sürdürülebilirlik Andı” çerçevesinde aile șirketlerinde
sürdürülebilir ișletme modellerinin desteklenmesi ve teșvik edilmesine yönelik yol haritasını belirleyen
bir girișimdir.
Sürdürülebilirlik yolculuğunun bir tamamlayıcısı olarak faaliyet göstermekte olan B-Corp hareketi tarafından
geliștirilen Polaris Etki Analizi (Polaris Impact Assestment) aile șirketlerine, faaliyetlerini kapsamlı bir ölçüm ile
değerlendirmelerini sağlayan bir çevrim içi testtir. Testi dolduran aile șirketlerine sürdürülebilir iș modellerine
ilișkin geliștirme alanlarını görme, bütüncül bir yaklașım ile uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini
gözden geçirme ve iyileștirme imkânı vermektedir.
Ödüle bașvuracak șirketlerin bu testi doldurarak kendi kendilerini ölçmeleri önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için : http://www.taider.org.tr/surdurulebilirlik.aspx
İlgili bağlantılar :

http://bimpactassessment.net/familybusinessnetwork
http://www.fbn-i.org/sustainability

ÖDÜL SÜRECİ DEĞERLENDİRİCİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Alanında tek ödül olan TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Șirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri sürecinde
kurulușların değerlendirmesini yapan ekibin bir parçası olmak, eșsiz bir öğrenme fırsatı sunmaktadır.
Değerlendiriciler, sürecin gizli kahramanlarıdır. Değerlendiriciler, sürdürülebilirlik çalıșmalarının bașarılı bir
șekilde nasıl hayata geçirildiğine șahit olma șansına sahip olurlar. Aldıkları eğitimler ve değerlendirme
sürecindeki kazanımları, kișisel gelișimleri ve mensup oldukları kurumlar açısından ölçülemeyecek
değerdedir.

KY 2018 Dönemi Ödül Süreci Takvimi
Plan

Zaman Aralığı / Tarih

Değerlendiriciler bașvuru süreci son tarih

16.04.2018

Ödül ön bașvuru süreci

16.04.2018

Bașvuru yapan firmalara kurum eğitiminin düzenlenmesi

19.04.2018

Değerlendirici bilgilendirme çalıștayı düzenlenmesi

13.05.2018 - 14.05.2018

Bașvuru dosyalarının hazırlanması ve TAİDER'e iletilmesi

20.04.2018 - 08.06.2018

Saha ziyaretlerinin düzenlenmesi

03.09.2018 - 28.09.2018

Jüri değerlendirmesi

Ekim 2018

Ödüllerin sunulması

02.11.2018
TAİDER 6.Ulusal
Aile İșletmeleri Zirvesi
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Șirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü
2018 için bașvuracak aile șirketlerinin:
• üretim faaliyeti olması
• halka açık olmaması
• hisselerinin en az %50’sinin aile(ler) kontrolünde bulunması gerekmektedir.
Bașvurular BÖİ ve KOÖİ ayrımına göre aynı ölçütlerle iki farklı kategoride değerlendirilecektir.
• Büyük Ölçekli İșletmeler (BÖİ): Çalıșan sayısı 250 ve üzeri veya cirosu 250 Milyon TL ve üzeri
• Küçük ve Orta Ölçekli İșletmeler (KOÖİ): Çalıșan sayısı 250’den az veya cirosu 250 Milyon TL’den az

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Șirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri Bașvuru Ücretleri 2018
Ölçek

Ödül Bașvuru Ücreti TL

TAİDER Üyeleri Ödül

+ %18 KDV

Bașvuru Ücreti TL + %18 KDV

Bașvuru için:

Bașvuru için:

4.000 TL

3.500 TL

Saha Ziyareti İçin:

Saha Ziyareti İçin:

7.000 TL

6.500 TL

Küçük ve Orta

Bașvuru için:

Bașvuru için:

Ölçekli İșletme

2.500 TL

2.000 TL

Saha Ziyareti İçin:

Saha Ziyareti İçin:

4.000 TL

3.500 TL

Büyük Ölçekli İșletme

Kuzey Yıldızı Ödülü’ne sadece aile șirketi tanımlamasına uyan kurulușlar bașvurabilecektir. Ödüle
bașvurabilmek için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bașvurunun geçerli olması için,
ilan edilen tarihte bașvuru dosyasını teslim etmiș ve bașvuru ücretini yatırmıș olmak gereklidir. Bașvuran
șirketler arasından saha ziyareti ile değerlendirme așamasına kalanlar, saha ziyareti için belirtilen bedeli
ayrıca ödeyecektir.
Kuzey Yıldızı Ödülü’ne bașvuran aile ișletmelerinin en çok șirketlerinden 2 kiși ile kurum eğitimi almaları
almaları ve süreçte görev alacak en çok 2 değerlendirici görevlendirmeleri zorunludur.
Bașvuru ücretlerine; kurum eğitimi, 2 tam gün konaklamalı değerlendirici eğitimi ve 6 adet değerlendirici
yan eğitimleri dahildir.
Değerlendirici Bilgilendirme Çalıștayı katılım bedeli 1000 TL+KDV'dir. Değerlendirici olarak görev
almayanlar eğitime bedeli karșılığı katılabilirler
2018 yılında "Kuzey Yıldızı Değerlendiricisi" olarak görev alanlar için Değerlendirici Bilgilendirme Çalıștay'ı
ücretsizdir. Kuzey Yıldızı Değerlendiricileri, ETİK ȘARTLAR SÖZLEȘMESİ'ni imzalayarak eğitime katılırlar.

ÖDÜL SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİCİLİK NEDİR?
Kuzey Yıldızı Ödül’ü için yapılan tüm bașvurular, bu süreç için özel eğitilen değerlendiriciler tarafından
değerlendirilir. Ödül süreci değerlendiricileri tüm değerlendirici eğitimlerini bașarı ile tamamlayan kișilerdir.
Bu sürece katılacak kișilerden de bazı șartları yerine getirmesi beklenir. Değerlendiriciler kuramsal bilgiler
ve uygulamalar içeren eğitim süreci sonunda öğrendiklerini kendi șirketlerinde de uygulayabileceklerdir.
Eğitimi bașarıyla tamamlayan değerlendiriciler süreçte ilk görev yaptığı andan itibaren, değerlendirmeye
tabi tutularak, yeni görevlere hazır olup olmadıkları yakından izlenir.

