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2000 yılında sektörün �lk ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ� olarak kurulan Koç Ün�vers�tes� M�gros Perakende Araştırma
Forumu KÜMPEM (https://kumpem.ku.edu.tr) bugüne kadar b�r çok akadem�k çalışma ve teze destek verm�ş ve

konferanslar düzenlem�ş, Koç Ün�vers�tes�n�n �lk teknoloj� transfer�n� gerçekleşt�rm�şt�r. KÜMPEM’�n başlıca amacı Türk
perakende sektörüne b�l�msel yaklaşım ve �ler�c� çözümler� tanıtarak rekabet gücü ve ver�ml�l�k artışına destek olmaktır.

Geçt�ğ�m�z 20 yılda perakende sektörü dünyanın en hızlı büyüyen sektörler�nden b�r� olarak mağaza sınırlarını aşarak
boyut atlamış, e-t�caret ve mob�l uygulamalar �le farklı kanalları gel�şt�rm�şt�r. Şeh�r hayatının yorucu d�nam�kler�

�ç�ndek� tüket�c�ler�n alışver�ş deney�m�nden beklent�ler� değ�şm�ş, 7/24 ürün ve h�zmete er�ş�m, k�ş�selleşm�ş h�zmet,
çevre dostu, sağlık dostu ürünler ve hızlı tesl�mat yen� dönem�n öncel�kl� beklent�ler� olmuştur. 

2020 yılında yaşanan pandem� esnasında küresel olarak her yaştan tüket�c�n�n e-t�carete yöneld�ğ�, bu dönemde
s�gortadan sanat eserler�ne farklı ürün ve h�zmetler�n de  doğrudan tüket�c�ye ulaşan bu kanallarda yer aldığı

gözlemlenm�şt�r. 

Perakenden�n pandem� dolayısı �le hızlanan dönüşümü ürün, süreç, organ�zasyon açısından uçtan uca yen�lenme
gerekt�ğ�n� göstermekte ve tüm d�s�pl�nlerden sektör �ç�n yen� modellere �ht�yaç bulunmaktadır.

KÜMPEM sektörün  b�rçok fırsat barındırdığı ve yen� g�r�ş�mler �ç�n farklı alanlar olduğu �nancı �le ün�vers�tede öğrenc�
etk�nl�kler�ne de destek vermekted�r. 

Öğrenc�ler� b�lg� ve f�k�rler� �le perakenden�n�n geleceğ�ne yen� boyutlar kazandırması amacı �le gel�şt�r�len Reta�l Future
Contest (RFC) f�k�r yarışmasını Koç Ün�vers�tes� Pazarlama Kulübü �le b�rl�kte yürütmekte ve her yıl gen�şleyerek

büyüyen b�r etk�nl�k
olmasını hedeflenmekted�r.

Koç Ün�vers�tes� Pazarlama Kulübü �le b�rl�kte gerçekleşt�r�len yarışma süres�nce perakendey� daha yakından
gözlemlemek, yen� f�k�rler� ve çalışmaları desteklemek amaçlanmaktadır. 

Koç Ün�vers�tes� Pazarlama Kulübü Türk�ye'dek� �lk pazarlama kulübü olup, 2001 yılından ber� pazarlama sektöründe
önde gelen ş�rketler �le b�rl�kte çeş�tl� organ�zasyonlar düzenleyerek öğrenc�ler ve pazarlama dünyası arasımda b�r

köprü kurmayı amaçlamaktadır. Vaka anal�z�, prova mülakat ve alanının önde gelen �s�mler� �le düzenlenen sem�nerler
g�b� b�rçok etk�nl�k �le her sene Koç Ün�vers�tes� ve Türk�ye'dek� tüm ün�vers�telerden öğrenc�lere pazarlama alanında

deney�m kazandırarak faal�yetler�ne devam etmekted�r.

RFC  perakende �şletmeler�nde süreç yönet�m�, teknoloj� uygulaması, d�j�tal
dönüşüm, çevre ve sürdürüleb�l�rl�k, alışver�ş kolaylığı, k�ş�selleşt�rme, ürün gel�şt�rme 

vb her konuda; operasyon yönet�m�, davranış b�l�mler�, tasarım, kodlama ya da doğa b�l�mler� farketmeks�z�n her
d�s�pl�nden yen� f�k�r ve çalışmalara açıktır.  

Bu sene gerçekleşecek olan Reta�l Future Contest (RFC)’22 her fakülteden kayıtlı akt�f l�sans-yüksek l�sans ve doktora
öğrenc�ler�ne açıktır. Öğrenc�ler yarışmaya b�reysel veya takım olarak katılab�l�rler. Detaylar ve kurallar aşağıda yer

almaktadır.

Reta�l Future Contest,
KÜMPEM & Market�ng Club
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https://kumpem.ku.edu.tr/


Mağazacılık
E-T�caret
Sürdürüleb�l�rl�k
Yen�l�kç� Ürün/H�zmet
Müşter� Deney�m�
Teknoloj�
Tedar�k Z�nc�r�
D�ğer

ÖRNEK KATEGORİLER

 
YARIŞMA TAKVİMİ
Duyurular ve Başvuru Açılışı

Başvuru Kapanışı

10 F�nal�st Projen�n Seç�lmes�*

F�nal�stler İç�n "How to Sell Your Idea" Sunum Eğ�t�m�

Reta�l Future Contest F�nal�

1 Ocak 2022
 

1 Mart  2022
 

15 Mart 2022
 

18 Mart 2022
 

1 N�san 2022**

Başvurular 1 Mart 2022 saat 23:55’e kadar tamamlanmalıdır. Tüm �let�ş�m kayıt esnasında paylaşacağınız e-posta
üzer�nden gerçekleşeceğ� �ç�n b�lg�ler�n�z�n eks�ks�z ve doğru olduğundan lütfen em�n olun. 

* İlg�l� tar�h jür� �le b�rl�kte �lerleyen haftalarda duyurulacaktır.

*Başvuru sayısı ve katılımcı f�k�rler�n çeş�tl�l�ğ�ne göre f�nal�stler�n sayısı değ�şeb�l�r ancak f�nal�st proje sayısı
maks�mum 10 olacaktır.

**Yarışma organ�zasyon ek�b�n�n öngörülemeyen sebepler ve başvuru yoğunluğuna bağlı olarak yarışma tar�h�n�
değ�şt�rme ve yarışmayı �ptal etme yetk�s� vardır. Tar�h, f�nal�st ve ödül alan proje sayısında değ�ş�kl�ğe g�d�leb�l�r.
Yarışma takv�m� ve güncellemeler�n tak�b� yarışmacıların sorumluluğundadır.
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BAŞVURU SÜRECİ
F�kre uygun b�r proje �sm� bulunmalı.1.

    2. Başvuru dosyasında projen�n �sm�, katılımcının/katılımcıların �let�ş�m b�lg�ler� yer almalıdır. Proje dosyasında �steğe
göre res�m, ç�z�m, sunum vb. bulunab�l�r ancak yüklenen dosyanın tek b�r adet ve 8 MB geçmeyen PDF dosyası olması
gerekmekted�r. Proje dosyasında d�ğer b�lg�ler�n yanında projen�n kısa b�r özet� bulunmalıdır. 

    3. Takım olarak katılacak yarışmacılar �ç�n: Takım arkadaşlarının b�lg�ler� doğru ve eks�ks�z olarak doldurulmalı.
 
    4. Oluşturulan projen�n özet� yazılmalı ve �ncelenmes� �ç�n dosya eklenmel�.

***Başvuru sırasında mevcut başvuruya düzenleme/ekleme yapılamaz.
 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Sektör uzmanları başvuruları kategor�ler�ne göre ayırarak �lk elemey� yapacaktır. İk�nc� aşamaya geçen yarışmacılardan  
projeler�n� perakenden�n önde gelen yönet�c�ler�ne  sunmaları beklenecekt�r. 

Seç�len kategor�ler hakemlerce eş�t olarak değerlend�r�lecekt�r. Herhang� b�r kategor�n�n b�r d�ğer� üstünde öncel�ğ� yoktur. 

Yarışmanın başvuru ve değerleme sürec�nde öğrenc� tems�lc�s� yer almamaktadır. 

 
ÖDÜLLER

Bütün katılımcılara Koç Ün�vers�tes� onaylı sert�f�ka ver�lecekt�r.
Ödüller Proje f�k�r�ne ver�lecekt�r- Ek�pler�n üyeler� aralarında paylaşımları kend�ler�ne bırakılacaktır. 
D�kkat: Başvuru sırasında takımda yer alan �s�mlerden ayrılmalar olab�l�r ancak ödüller farklı katılımcı �s�mler�ne
düzenlenemez ve yarışma esnasında takıma yen� üye alınamaz.
Ödüller� almak �ç�n yarışma kurallarına uymak ve aşamaları tamamlamak gerekl�d�r.
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B�r�nc�l�k Ödülü                                                                                                                                                                                                             12.500 TL
İk�nc�l�k Ödülü                                                                                                                                                                                                                 6.500 TL
Üçüncülük Ödülü                                                                                                                                                                                                           3.000 TL
Staj olanakları 



SIKÇA SORULAN SORULAR
Nasıl başvurulur? 

K�mler katılab�l�r? 

Yabancı öğrenc�ler veya yurtdışında okuyan Türk öğrenc�ler yarışmaya katılab�l�r m�?

Benzer f�k�rler�n değerlend�r�lmes� nasıl olacak?

Başvuru sayısında sınırlama var mı? 

Yarışmaya nasıl f�k�rlerle başvurulab�l�r? 

Katılım ücretl� m�d�r? 

Katılmak �ç�n herhang� b�r deney�me sah�p olmak gerek�r m�? 

F�kr�m� nasıl �leteb�l�r�m? 

4. Sayfada yer alan adımlar �zlenerek başvuru yapılab�lmekted�r.

Koç Ün�vers�tes�nden kayıtlı olan akt�f l�sans, yüksek l�sans öğrenc�ler� ve mezunlar; d�ğer ün�vers�telerden �se kayıtlı olan akt�f
l�sans ve yüksek l�sans dereces�ndek� tüm öğrenc�ler yarışmaya kayıt olab�l�rler. Yarışmaya, b�reysel ya da takım olarak katılınab�l�r
ve her grupta en fazla 5 k�ş� olab�l�r. Koç Ün�vers�tes�nden mezun olarak katılmak �steyen yarışmacıların 2019 Mart ayı ve sonrasında
mezun olmuş olması beklenmekted�r. Yarışmayla b�reb�r bağlantısı olan öğrenc�ler�n yarışmaya katılımı yasaktır.

Proje sunumları Türkçe olarak gerçekleşt�r�ld�ğ� takd�rde yabancı öğrenc�ler veya yurtdışında okuyan Türk öğrenc�ler de yarışmaya
katılab�l�r.

Aynı-benzer f�k�r başvuruları hal�nde başvuruların paylaştığı detaylar, fayda savunmaları, detayları ve potans�yellere bakılır, son
seç�me hakemler karar ver�r. Dolayısı �le f�k�r der�nl�ğ� vurgulanarak ve detaylandırılarak yazılmalıdır.

Yarışmamız bütün f�k�rlere açık b�r platformdur. Başvuru sayısında uygulanan tek kuralımız, b�reysel f�nal�stler�n tek, takım
f�nal�stler�n �se �k� f�k�rler�n� f�nale taşıyab�lmeler�d�r. Farklı takımlarda ortak üye yer aldıysa da bu kural �şlet�lecekt�r. F�k�r sayısı ve
puanı �le üretken olan ek�b�n başarısı ayrıca ödüllend�r�leb�l�r.

F�k�rler�n�n özgün olması, yaratıcı ve yen�l�kç� olması yarışmada öne çıkaracak. G�y�mden, elektron�ğe, gıdadan telekoma perakende
yelpazes� çok gen�ş, herhang� b�r alt gurubu �ç�n gel�şt�rm�ş olab�l�rs�n. Özel b�r tüket�c� gurubunu veya yalnızca b�r gurup
perakendec�n�n çalışmalarına odaklanmış b�r f�k�r de olab�l�r; ulusal perakende z�nc�rler�n�n faal�yetler�n� genel olarak �y�leşt�recek
b�r yönet�m öner�s� de… Yarışma �ç�n öneml� olan f�kr�n� �y� anlatmak. “Perakende süreçler� yarın nasıl olab�l�r?” sorusunu
cevaplamaya başla. Yen� uygulamalar, yen�l�kç� tasarımlar, yen� malzemeler, yen� gerçekl�kler, yen� deney�mler… Heyecanla f�k�rler�
bekl�yoruz.

Katılımlar ücrets�zd�r.

Yarışmaya katılan yarışmacılarda özel b�r eğ�t�m, deney�m veya b�r başarı aranmamaktır; ancak sah�p olunan her b�lg� b�r�k�m�
yarışmacıyı �ler�ye taşıyacaktır. Takımda f�kr� en doğru şek�lde anlaşılması �ç�n farklı alanlardan olan partnerler�n yer alması tavs�ye
ed�lmekted�r.

İlk aşamada yarışmacıların başvuru dosyaları �le f�k�rler�n� paylaşamaları yeterl� olacaktır. İlerleyen aşamalarda f�nal�stler kend�ler�
�ç�n özenle hazırlanan “How To Sell Your Idea?” sunum eğ�t�m�ne katılma hakkı kazanacak ve bu eğ�t�m�n yardımıyla f�k�rler�n� en �y�
ve en doğru şek�lde hakemlere �leteb�leceklerd�r.
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RETAIL TALKS
 KU Market�ng Club �le b�rl�kte KÜMPEM perakende araştırma forumunun her bölümden öğrenc�lere perakendey� ve

sektörün �ht�yaçlarını aktardığı, ulusal ve uluslararası ş�rketler�n üst düzey yönet�m ek�pler�n� öğrenc�ler �le
buluşturduğu konuşmalardır. Bu konuşmaların gerek konuşmacılarımız gerek araştırma forumu olarak yaratıcı f�k�rler�
besleyecek, �lg�len�len ve araştırma yapılan alanların perakendedek� potans�yel�n� yakalanmasını sağlayacak
konuşmalar olması hedeflenmekted�r. 2019 senes� �le başladığımız Reta�l Talks dört dönem boyunca yapılmış olup,
yapılmaya da devam etmekted�r. Posterler� ve duyurularımızı @kupazarlama ve @reta�lfuture Instagram
hesaplarından tak�p edeb�l�rs�n�z! 

İLETİŞİM
Soru ve görüşler�n�z� reta�lfuturecontest@gma�l.com ma�l adres�nden ek�b�m�ze �leteb�l�rs�n�z . 
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