
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

            

 
 

                    



 

 

KÜMPEM ve Yarışma Hakkında: 
 

KÜMPEM (Koç Üniversitesi Migros Perakende Araştırma Forumu) ekibi olarak bu yıl 

20. yılımızı tamamlıyoruz. Türkiye’de üniversite-sanayii işbirliği olarak alanının ilki olarak 

bugüne kadar birçok araştırma, konferans ve iş birliğini destekledik; Koç Üniversitesinin ilk 

teknoloji transferini gerçekleştirdik. Son 10 yıldır dünyanın her noktasından akademisyen ve 

uzman ve çözüm üreticilerini perakende sektörünün yöneticileri ile bir araya getiren 

etkinlikler düzenliyoruz. Perakende sektörüne bilimsel yaklaşım ve ileri çözümleri tanıtarak 

rekabet gücü ve verimlilik artışında destek olmayı amaçlıyoruz.  

Perakende sektörü bu 20 senede boyut atlayıp mağaza sınırlarından öteye taşındı. E-

ticaret ve mobil uygulamalar ile müşteriye farklı kanallardan da ulaşır oldu. Global dünyada 

tüketicinin tüm ürün ve hizmetlere aynı hız ve kolaylıkla ulaşma isteği hızla arttı. 

Şehirleşmenin arttığı, insanların zamanının azaldığı günümüzde bayiiye, şubeye, acentaya ya 

da mağazaya gitmeyi kimse istemez oldu.  Bu da yalnızca perakende denince akla gelen 

giyim ve gıdanın ötesinde  kapsadığı portföyün genişlemesine sebep oldu. Perakende 

portföyü lastikten, sigortaya, müzikten, sanata kadar birçok farklı ürün ve hizmete ulaştı. Bu 

gelişmenin sonucunda perakende yönetim süreçleri her uzmanlığın arandığı multi-disipliner 

bir sektör haline geldi. Bugün dünyanın en büyük cirolarını yapan şirketlerin ağırlıklı olarak 

perakende markalardan, birçok yeni nesil perakende şirketinden ve start-uplardan 

oluştuğunu görüyoruz.  

KÜMPEM olarak öğrencilerimizin bilgi ve fikirleri ile perakendenin geleceğine yeni 

boyutlar kazandırabileceğine ve gelecekte sektörde değerli bir yer edineceklerine 

inanıyoruz. Bu düşünce ile tasarladığımız yarışmanın öğrencilerle birlikte yürütülen ve her yıl 

genişleyerek büyüyen bir etkinlik olmasını hedefliyoruz. 

 KU Marketing Club ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yarışma süresince  perakende ile 

sizleri  daha yaklaştırmayı   ve yeni fikirleri, yeni çalışmaları  desteklemek için bir fırsat 

yaratmayı   umuyoruz.  Perakende işletmelerinde süreç yönetimi, teknoloji uygulaması, 

dijital dönüşüm, çevre ve sürdürülebilirlik için yapılabilecekler…ya da müşterinin satin alma 

veya kullanımı esnasında yaşadığı deneyimi daha kolay daha zevkli hale 

getirmek…Operasyon yönetiminden, davranış bilimine, tasarımdan, kodlamaya, doğa 

bilimlerine  gelecek için her alanda fikire yer  var.  

 

RFC   2020’ de ilk kez gerçekleşirken aslen Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik 

tasarlandı. Her fakülteden, lisans-yüksek lisans ve doktorada kayıtlı öğrencilerimize açık. 



 

 

Öğrencilerin bireysel veya takım olarak katılacağı yarışmada  öncelikle aşağıdaki 

kategorilerde  fikirleri bekliyoruz.    

Yarışmamızın ödülleri, aşamaları, yarışma takvimi ve kurallarını ise aşağıda 

bulabilirsiniz. 

 
2020 Başvuru Kategorileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Yarışma Aşamaları ve Takvim: 

 

Duyurular ve Başvuru Açılışı    6 Şubat 

Retail Market Talks     25 Şubat- 10 Mart 

Başvuru Kapanışı     6 Mart 

Hakem Değerlendirmesi Son Tarih   16 Mart 

Mansiyonlar Grup Duyuru    20 Mart  

“How to Sell Your Idea?” Sunum Eğitimi  23 Mart- 13 Nisan 

Final Yarışma   13- 18 Nisan haftası* 

 

Başvurular  6 Mart akşam 23:55’e kadar tamamlanmalıdır. Tüm iletişim kayıt esnasında 

paylaşacağınız e-posta üzerinden  gerçekleşeceği için bilgilerinizin eksiksiz ve doğru  

olduğundan lütfen emin olun. *  İlgili tarih juri ile birlikte ilerleyen haftalarda duyurulacaktır. 

Müşteri Deneyimi 



 

 

 

Başvuru Süreci 
 

1. Fikrine bir Proje isimi  bul,  

2. Başvurun için ilk satırı da Proje İsmi olan başvuru dosyanı hazırla. Proje dosyanda 

istersen resim, çizim, sunum da olabilir ancak yükleyeceğin dosyanın tek bir adet 

ve  8 MB  geçmeyen PDF dosyası olması gerekiyor. 

https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/kumpemm_retail_future_contest 

ye tıkla başvuru formunu  doldur  

3. Ekip arkadaşlarının bilgilerini doldur. 

4. Özetini yaz, bizim için de dosyanı eklediğinden emin ol. 

 

Artık hazırsın! 

Yarışma takvimini ve gelişmeleri KÜMPEM web sitesinden kumpem.ku.edu.trtakip 

edebilirsin. 
 
 

Değerlendirme Süreci: 
 
 

KÜMPEM Yönetim kurulu ve sektör uzmanları başvuruları kategorilerine göre ayırarak 

ilk elemeyi yapacaktır. 2. aşamaya geçen yarışmacılarımız 8 Mayıs KÜMPEM 10. 

Perakende Konferansına davetli olarak katılım sağlayabilecek ve ilk üç kazanan takım 

projelerini perakendenin önde gelen yöneticilerine sunarak konferansta tanıtma 

şansını kazanacaktır. Yarışmaya bütün kulup ve fakültelerden başvuru yapılabileceği 

için başvuru ve değerleme sürecinde öğrenci temsilcisi yer almamaktadır.  

 
 

Ödüller 
 

Birinci:  10 000 ₺ 
İkinci:   5 000₺ 
Üçüncü:  2 000₺ 

Eğitim ödülleri 
 

Yaz ve uzun dönem staj imkanları- (kazananların alanlarına göre 
geliştirilecektir) 

 
 
Dikkat: Başvuru sırasında takımda yer alan isimlerden ayrılmalar olabilir ancak ödüller farklı 
katılımcı isimlerine düzenlenemez ve yarışma esnasında takıma yeni üye alınamaz. 

https://kocuniversitesi.formstack.com/forms/kumpemm_retail_future_contest
https://kumpem.ku.edu.tr/


 

 

Ödülleri almak için yarışma kurallarına uymak ve aşamaları tamamlamak gereklidir. 
 

 
 

Sıkça Sorulan Sorular: 

 

• Nasıl Başvurabilirim? 
 

KÜMPEM Retail Future Contest yazarak Forum’a gir ve hemen başvuru yapmak için tıkla!  
Başvuru sırasında takımda yer alan isimlerden daha sonra  ayrılmalar olabilir ancak bir 
takıma başvuru tamamlandıktan sonra bir başka üye eklenemez. Yarışma esnasında takıma 
yeni üye alınamaz. 
Ödüller başvuru esnasına yer alan isimler haricinde farklı katılımcı isimlerine düzenlenemez  
 
Ödülleri almak için yarışma kurallarına uymak ve aşamaları tamamlamak gereklidir. Daha 
sonra fark edilen uygunsuzluklar vb den dolayı diskalfiye olan başvurunun ödülü takip eden 
finalist takdim edilir. 
 
 

• Kimler Katılabilir? 
 

Koç Üniversitesinde kayıtlı olan lisans ve yüksek lisans derecesindeki tüm öğrenciler 

yarışmaya kayıt olabilirler. Yarışmaya, bireysel ya da takım olarak katılabilirsiniz ve her 

grupta en fazla 5 kişi olabilir. Koç Üniversitesinden 2018 Mart ayı ve sonrasında mezun 

olmuş eski öğrencilerimiz  ve diğer üniversitelerde kayıtlı lisans-yüksek lisans öğrencileri 

ancak Koç Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu bir grubun üyesi olmak şartı ile  yarışmada yer 

alabilirler. Başvuran her grupta , gurupta ki üye sayısına bakılmaksızın bir KU mezunu ve bir 

kişilik  dış üniversiteden ekip üyesi kontenjanı vardır.  Bu kurallara uymayan grupların 

başvurusu değerlendirilmez, daha sonra fark edilmesi halinde de  yarışmadan diskalifiye 

edilir. 
 

• Benzer Fikirler ve Önerileri Nasıl Değerlendirilecek?  
 

Aynı-benzer fikir başvuruları halinde başvuruların paylaştığı detaylar, fayda savunmaları, 

detaylandırdıkları potansiyellere  bakılacak ve  son seçime hakemler karar verecektir.  

Dolayısı ile fikrinizi, öz ama derinliğini vurgulayarak ve en uygun eşleştiği kategoriyi 

işaretleyerek yazın. Her kategoriyi farklı bir hakem grubu okuyarak değerlendirecektir. 
 

• Başvuru Sayısında Sınırlama Var mı? 
 

Gelecek bütün fikirleri merakla bekliyoruz ve hepsine kapımız açık .  Tek kuralımız finale 

bireysel olarak tek fikirle çıkabilirsin.  Takımların finale taşıyabilecekleri fikir sayısı  ise 2 

olacak.  Farklı takımlarda ortak üye olarak yer aldıysan da  bu kuralı işleteceğiz. Fikir sayısı ve 

puanı ile üretken olan ekibin başarısını ayrıca ödüllendireceğiz. 



 

 

• KUMPEM MARKET TALKS nedir? 
 

KU Marketing Club ile birlikte KÜMPEM perakende araştırma forumunun her bölümden 

öğrencilerimize perakendeyi ve ihtiyaçlarını aktardığı, ulusal ve uluslararası şirketlerin üst 

düzey yönetim ekiplerini öğrenciler ile buluşturduğu konuşmalardır. 

Bu konuşmaların gerek konuşmacılarımız gerek araştırma forumu olarak yaratıcı fikirleri 

besleyecek, ilgilendiğiniz ve araştırma yaptığınız alanların perakendedeki potansiyelini 

yakalamanızı sağlayacak konuşmalar olmasını hedefliyoruz.    Yarışma takvimi boyunca   bu 

konuşmacıları kampüste ağıralayacağız.   Posterleri ve duyurularımızı  takip et! 

 

• Katılım Ücretli Midir? 
Katılımlar ücretsizdir. 

 

• Yarışmaya Nasıl Fikirlerle Başvurabilirim? 
 

Fikirlerinin özgün olması , yaratıcı ve yenilikçi olması yarışmada öne çıkaracak.  

Giyimden, elektroniğe,  gıdadan telekoma  perakende yelpazesi çok geniş,  herhangi 

bir alt gurubu için geliştirmiş olabilirsin.Özel bir tüketici gurubunu veya yalnızca bir 

gurup  perakendecinin çalışmalarına  odaklanmış  bir fikir de olabilir; ulusal perakende 

zincirlerinin  faaliyetlerini genel olarak  iyileştirecek bir yönetim önerisi de… Bizim için 

ilk olarak fikrini bize iyi anlatmanı istiyoruz.  “Perakende süreçleri yarın nasıl olabilir?” 

sorusunu cevaplamaya başla. Yeni uygulamalar, yenilikçi tasarımlar , yeni malzemeler, 

yeni gerçeklikler, yeni deneyimler…  Heyecanla fikirlerini bekliyoruz. 
 

 
• Katılmak İçin Herhangi Bir Deneyimimin Olması Gerekli Mi? 

 

Yarışmaya katılan yarışmacılarda aranan bir özellik, deneyim veya elde edilmiş bir 

başarı aranmamaktır ;ancak sahip olduğun her bilgi birikimi seni ileriye taşıyacaktır. 

Takımında fikri en doğru şekilde anlaşılması için farklı alanlardan olan arkadaşlarının 

yer almasını tavsiye ediyoruz. 
 

• Hala Merak Ettiğim Noktalar Var. Ne Yapmalıyım? 
 

Panik yapma! İlk aşamada fikrini paylaş. İlerleyen aşamada finalist olduğunda  sen ve ekibin 

için özenle hazırladığımız “How To Sell Your Idea?” sunum eğitimine katılabileceksin ve 

bunun yardımı ile fikrini en iyi ve en doğru şekilde hakemlere iletebileceksin. 

 

Bize info@kumpem.edu.tr mail adresinden hiç çekinmeden, istediğin zaman ulaşabilirsin. 

 

mailto:info@kumpem.edu.tr


 

 

 


