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PERAKENDE GÜNEŞİ ÖDÜLLERİ
29-30 Kasım 2017
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Her yıl, başarılı ve özgün çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumların
ödüllendirildiği, sektörün en prestijli ödülleri olan Perakende Güneşi Ödülleri, 29-30 Kasım
tarihlerinde Lütfi Kırdar’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Emeğiyle, yüreğiyle ve
başarısıyla sektörü aydınlatan başarılı temsilciler ödülleriyle buluşacak.
Ödüllere adaylık ve ödülle ilgili diğer bilgileri aşağıda sunuyoruz.

ADAYLIK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. ÖDÜL KATEGORİLERİ
Yaşam Boyu Başarı Ödülü
ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü
Genç Liderler Ödülü
En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü
En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü
En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü

2. KİMLER ÖDÜL ALABİLİR?
Perakende sektöründe faaliyet gösteren veya perakende sektörüne hizmet veren kişi, kuruluş
ya da projeler ödül alabilir.

3. ÖDÜLE KATILIM / ADAYLIK
3.1. Ödüle katılım, her ödül kategorisi için ayrı bir şekilde hazırlanmış adaylık formları
kullanılarak yapılır. Adaylık formlarında yer alan bilgilerin doğruluğundan, formu dolduran
katılımcı/öneri sahibi sorumludur.
3.2. “En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü” ve “En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması
Ödülü” kategorileri için adaylık formları doğrudan Soysal’a gönderilir.
3.3. Diğer tüm ödüller için katılım, Soysal veya AYD, BMD, GPD, KMD, MTD, MOSDER, TMD
ve TURYİD dernekleri aracılığıyla yapılabilir. Dernek yönetimleri, kendilerine ulaşan adaylık
formlarına ilave olarak kendileri de aday gösterebilirler.
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3.4. Linkte yer alan adaylık formlarını doldurduktan sonra e-mail aracılığıyla Soysal’a iletmenizi
rica ederiz. (Yetkili kişi: Olgu Kundakçı/ okundakci@soysal.com.tr)
Önemli hatırlatma
• Formları, formlarda belirtilen kelime sayılarını aşmadan doldurmanızı rica ederiz.
• Aşma halinde, formlardaki uyumun sağlanması amacıyla, yeniden doldurmanız istenecektir.
• Sadece 2 ödülde (En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü ve En Başarılı İnsan Kaynakları
Uygulaması Ödülü), forma ek olarak, en fazla 3 A4 sayfası destekleyici bilgi yollayabilirsiniz.
3.5. Adaylık formlarını Soysal’a ve ilgili derneklere en geç 25 Ağustos 2017 tarihine kadar
iletmenizi rica ederiz.

4. DEĞERLENDİRME SÜRECİ
4.1. Kısa listelerin oluşturulması
Tüm adaylık formları jüriye sunulur. Jüri, ilk toplantısını yaparak adaylar arasından ön eleme
yapar ve her kategori için kısa listeler oluşturur. Bu listeler sektöre duyurulur. Kısa listelerde
her ödül kategorisinden 4 katılımcı yer alır. Kısa listeye kalan adaylar, son değerlendirme
için jüriye ek bilgi yollayabilir. Yalnızca Yaşam Boyu Başarı Ödülü kategorisinde kısa liste
oluşturulmaz.
4.2. Ödül kazananların belirlenmesi
Jüri, kazananları belirlemek amacıyla ikinci kez toplanır. Kazananlar, kısa listede yer alan
adaylar arasından belirlenir. Yaşam Boyu Başarı Ödülü, var olan tüm adaylar arasından
belirlenir.
4.3. Ödül kazananların duyurulması
Kazananlar, 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde, Perakende Günleri’nde düzenlenecek Perakende
Güneşi Ödülleri Töreni’nde duyurularak, tüm sektörün coşkusuyla, ödüller sahiplerine takdim
edilir.

5. ÖDÜL KATEGORİ TANIMLARI
Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Yıllar içinde örnek bir çizgi izlemiş, sektörde çok başarılı uygulamalara imzasını atmış,
gerek iş dünyası gerekse rakipleri tarafından saygı duyulan, yıllarını sektöre vermiş
bir sektör liderine verilir.
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ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü
Bu ödül, perakende sektöründe olumlu etkiler yaratan bir katkıda bulunan kişi, kurum veya
projelere verilir. Bu katkı, genel anlamda olabileceği gibi, verimlilik, bilgi teknolojileri, insan
kaynakları, müşteri ilişkileri, yönetim, çevre ve sektörün topluma anlatılması gibi tek bir konuda
da olabilir.
En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü
Mağazalar, marketler, alışveriş merkezleri, yiyecek ve içecek işletmeleri kategorilerinde
yönettiği birimin/kuruluşun başarısına katkısı ve genel kariyer çizgisi açısından en başarılı
profesyonel yöneticiye verilir.
Genç Liderler Ödülü
Tüm perakende kategorilerinde, yönettiği birimin/kuruluşun başarısına katkısı ve genel kariyer
çizgisi açısından en başarılı, 25-40 yaş arasındaki genç kuşak firma sahibi ya da ortağına verilir.
En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü
Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanarak, müşterileriyle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim
kuran, hizmet desteği sunan ya da en başarılı sosyal medya kampanyasını gerçekleştiren
perakende kuruluşuna verilir.
En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü
“Perakendede Her Şey İnsan” ilkesinden hareketle, sektörde insan kaynakları yönetiminde etkili,
sürekli ve yenilikçi özellikleri barındıran en başarılı insan kaynakları uygulamasına (kariyer planı,
eleman temini, bağlılık, motivasyon, çalışan memnuniyeti, kişisel gelişim vb.) verilir.

5. ÖDÜL JÜRİSİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?
5.1. Perakende Güneşi Ödülleri’nin jürisi AYD, BMD, GPD, KMD, MOSDER, MTD, TMD ve TURYİD
temsilcileri ile sektörün önde gelen isimlerinden ve uzmanlardan oluşuyor.
5.2. Perakende Güneşi Ödülleri jürisinde yer alan üyeler kendi kuruluşlarından adayların
değerlendirmesine katılamazlar, bu katılımcılar için oy kullanamazlar.

