Kuzey Yıldızı Ödülleri Değerlendirici Etik Şartlar Sözleşmesi
TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri sürecinde görev alacak değerlendiricilerin
aşağıda belirtilen etik şartlara uygun davranmaları, ödüllerin saygınlığı ve üstlendiği misyon açısından her türlü
tartışmanın üstündedir.
1. Değerlendirici, değerlendirilecek kurum/kuruluş ile herhangi bir kişisel bağı (akrabalarının o şirkette
ve/veya rakibinde çalışıyor olması vb.) olması durumunda TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal
Sorumluluk Komitesi’ni bilgilendirmekle sorumludur.
2. Değerlendirilen aile şirketinin adı ve kuruluş tarafından değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler;
üçüncü kişilere ve kuruluşlara ve değerlendirmeye katılan ekibin dışındaki diğer değerlendiricilere yazılı
veya sözlü herhangi bir yolla aktarılamaz ve açıklanamaz.
3. Gerek başvuru dokümantasyonunun incelenmesi ve gerekse kuruluşlara ziyaretlerde önyargısız,
tarafsız ve duyulan güveni zedelemeyecek bir biçimde davranılmalıdır.
4. Değerlendirici tarafından, değerlendirme sürecinde elde edilen bulgular ve bilgiler, kesinlikle
değerlendirilmekte olan kuruluşa aktarılamaz ve açıklanamaz.
5. Kuruluşlar hakkında değerlendiricilerin erişimine sunulan bilgiler, değerlendiriciler tarafından hiçbir
şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz.
6. Değerlendirme süreci içerisinde elde edilen dokümanların kopyası çıkarılamaz, fax ve e-posta
ortamında iletilemez ve başkalarının erişimine açık olamaz. Değerlendirme sürecinin sonucunda dijital
ortamdaki tüm bilgiler silinmeli ve tüm basılı dokümanlar TAİDER Ödül Sekreterliği’ne teslim
edilmelidir.
7. Değerlendiriciler, kuruluşlara yapılacak ziyaretlerde, kuruluşun çalışma normlarına, sağlık ve güvenlik
kurallarına titizlikle uymakla zorunludur.
8. Değerlendiriciler, sürecin gerektirdiği vakti ayıracaklarını taahhüt ederler ve başladıkları süreçteki
zorunlu durumlar haricinde görevlerini yarıda bırakamazlar. Görevini yarıda bırakan değerlendiricilere
sonraki ödül süreçlerinde görevlendirme yapılmaz.
9. Kuzey Yıldızı Değerlendiricisi olarak görev alanlar için Değerlendirici Bilgilendirme Eğitimi ücretsizdir.
Eğitim sonrası başvuru dosyalarının değerlendirilmesi ve saha ziyaretlerine katılım göstermeyen
değerlendiriciler Değerlendirici Bilgilendirme Eğitimi bedeli 2000TL+KDV öderler.
10. Değerlendirme süreci boyunca değerlendiricilerin ulaşım ve konaklama giderleri TAİDER tarafından
belirlenen limitler ve şartlarda ödenir. Bu şartlar dışındaki masraflar TAİDER tarafından karşılanmaz.
11. Değerlendirici ödül süreci boyunca değerlendirdiği firmayla kendi kişisel iletişim bilgilerini (kartvizit vb)
paylaşamaz.
12. Değerlendirici ödül süreci boyunca özellikle sosyal medya hesaplarından süreç ve değerlendirdiği firma
ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunamaz.
13. Değerlendirici ihtiyaç halinde ve kendi rızasıyla aynı dönemde 2 farklı firmada değerlendirici olabilir.
14. Burada belirtilen koşullara aykırı davranıldığı yönünde kuşkular ve başvurular olduğu takdirde
yürütülecek incelemeye açık olunmalı, bilgi saklanmamalıdır.
Sunulan değerlendirici el kitabındaki değerlendirici kriterlerini, etik şartlar ve ödül süreci takvimini okudum
aynen kabul ediyorum.
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