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Yirmi yılı aşkın süredir varlığını sürdüren KÜMPEM (Koç Üniversitesi Migros Perakende 

Araştırma Forumu), Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğinin ilki sayılmaktadır. Bu paralelde 

pek çok araştırma ve konferansla aktivitelerine devam etmektedir. Koç Üniversitesi’nin ilk 

teknoloji transferini gerçekleştiren KÜMPEM, son on yıldır dünyanın her noktasından 

akademisyenleri, uzmanları ve çözüm üreticileri perakende sektörünün yöneticileri ile bir 

araya getiren etkinlikler düzenlemektedir. Hedefi ise, perakende sektörüne bilimsel 

yaklaşım ve ilerici çözümler tanıtarak rekabet gücüne ve verimlilik artışına destek olmaktır.  

Geçtiğimiz 20 yılda perakende sektörü mağaza sınırlarını aşarak boyut atlamış, E-ticaret ve 

mobil uygulamalar gibi farklı kanallar üzerinden de müşteriye ulaşmaya başlamıştır. 

Globalleşen dünyada, tüketicinin tüm ürün ve hizmetlere aynı hız ve kolaylıkla ulaşma isteği 

hızla artmıştır. Artan bu isteğin yanı sıra şehirleşmenin artması ve insanların zamanının 

giderek azalmasıyla birlikte bayii, acente, mağaza ve türevlerine gitme oranı düşmüştür. Bu 

durum perakendenin kapsadığı portföyün genişlemesine sebep olmuştur. Perakende 

sektörünün portföyü sigortadan sanata kadar birçok farklı ürün ve hizmeti kapsar hale 

gelmiştir. Bu gelişmenin sonucunda perakende farklı uzmanlıkların arandığı multi-

disipliner bir sektör haline gelmiştir. Bugün dünyanın en büyük cirolarını yapan şirketler 

ağırlıklı olarak perakende markalarından, birçok yeni nesil perakende şirketinden ve 

perakende start-uplarından oluşmaktadır. KÜMPEM, öğrencileri bilgi ve fikirleri ile 

perakendenin geleceğine yeni boyutlar kazandırmaya ve kendilerinin de gelecekte bu 

sektörde değerli bir yer edinmelerine teşvik etmektedir. Bu düşünce ile tasarlanan Retail 

Future Contest yarışmasının öğrencilerle birlikte yürütülen ve her yıl genişleyerek büyüyen 

bir etkinlik olması hedeflenmektedir.  

KU Marketing Club ile birlikte gerçekleştirilen yarışma süresince perakendeyi daha 

yakından gözlemlemek, yeni fikirleri ve çalışmaları desteklemek amaçlanmaktadır. Retail 

Future Contest, perakende işletmelerinde süreç yönetimi, teknoloji uygulaması, dijital 

dönüşüm, çevre ve sürdürülebilirlik için ya da müşterinin satin alma veya kullanımı 

esnasında yaşadığı deneyimi daha kolay daha zevkli hale getirmek için yapılabilecek yeni 

operasyon yönetimi, davranış bilimi, tasarım, kodlama veya doğa bilimleri gibi gelecek için 

her alanda fikir ve çalışmaya açıktır. 

RETAIL FUTURE CONTEST & 
KÜMPEM:
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Bu sene ilk kez gerçekleşecek olan RFC’21 her fakülteden, lisans-yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya takım olarak katılabilirler. Yarışma 

her türlü fikir ve projeye açıktır.  

ÖRNEK KATEGORİLER: 

• Mağazacılık 

• E-Ticaret 

• Sürdürülebilirlik 

• Yenilikçi Ürün/Hizmet 

• Müşteri Deneyimi 

• Teknoloji 

• Tedarik Zinciri 

YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyurular ve Başvuru Açılışı    Aralık 2020

Başvuru Kapanışı 15 Şubat 2021

10 Kişilik Final Grubunun Seçilmesi 26 Şubat 2021

“How To Sell Your Idea?” Sunum Eğitimi 1 Mart 2021

Retail Future Contest Finali 15 Mart 2021
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BAŞVURU SÜRECİ:
1. Fikre uygun bir Proje ismi bulunmalı. 

2. Başvuru dosyasında projenin ismi, katılımcının/katılımcıların iletişim bilgileri yer almalıdır. 

Proje dosyasında isteğe göre resim, çizim, sunum vb. bulunabilir ancak yüklenen 

dosyanın tek bir adet ve 8 MB geçmeyen PDF dosyası olması gerekmektedir. Proje 

dosyasında diğer bilgilerin yanında projenin kısa bir özeti bulunmalıdır.                        

KÜMPEM forum internet sitesinde bulunan linke tıklayarak  başvuru formunu doldurmak 

katılım için zorunludur. 

3. Takım olarak katılacak yarışmacılar için: Takım arkadaşlarının bilgileri doğru ve eksiksiz 

olarak doldurulmalı.  

4. Oluşturulan projenin özeti yazılmalı ve incelenmesi için dosya eklenmeli.

KÜMPEM Yönetim Kurulu ve sektör uzmanları başvuruları kategorilerine göre ayırarak ilk 

elemeyi yapacaktır. İkinci aşamaya geçen yarışmacılar TBA KÜMPEM 10. Perakende 

Konferansına davetli olarak katılım sağlayabilecek ve ilk üç kazanan; takım projelerini 

perakendenin önde gelen yöneticilerine sunarak konferansta sunma şansı kazanacaktır.  

Yarışmanın başvuru ve değerleme sürecinde öğrenci temsilcisi yer almamaktadır.  

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü 10.000

İkincilik Ödülü 5.000

Üçüncülük Ödülü 2.000

Yaz ve Uzun Dönem Staj İmkanları  
(Kazanan projelerin alanlarına göre değişiklik gösterebilir)

Ödülleri almak için yarışma kurallarına uymak ve aşamaları tamamlamak gereklidir.  

Başvuru sırasında takımda yer alan isimlerden ayrılmalar olabilir ancak ödüller farklı katılımcı 
isimlerine düzenlenemez ve yarışma esnasında takıma yeni üye alınamaz.  
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KATILIM SÜRECİNDE & 
SONRASINDA OLUŞABİLECEK 
SORULAR:

• Nasıl başvurulur?  

5. Sayfada yer alan adımlar izlenerek başvuru yapılabilmektedir. 

• Kimler katılabilir?  

Yarışmamız tüm üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına 

açıktır. 

• Benzer fikirlerin değerlendirilmesi nasıl olacak? 

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

detayları ve potansiyellere bakılır, son seçime hakemler karar verir. Dolayısı ile fikir derinliği 

vurgulanarak ve detaylandırılarak yazılmalıdır. 

•Başvuru sayısında sınırlama var mı?  

Yarışmamız bütün fikirlere açık bir platformdur. Başvuru sayısında uygulanan tek kural: 

Bireysel finalistlerin tek, takım finalistlerin ise iki fikirlerini finale taşıyabilmeleridir. Farklı 

takımlarda ortak üye yer aldıysa da bu kuralı işletilecektir. Fikir sayısı ve puanı ile üretken 

olan ekibin başarısı ayrıca ödüllendirilebilir. 

• Yarışmaya nasıl fikirlerle başvurulabilir?  

Fikirlerin özgün olması, yaratıcı ve yenilikçi olması yarışmada ön plana çıkacaktır. Giyimden, 

elektroniğe, gıdadan, telekoma perakende yelpazesi çok geniş olmakla beraber herhangi bir 

alt gurubu geliştiren bir fikir yaratılmış olunabilir. Özel bir tüketici grubunu veya yalnızca bir 

gurup perakendecinin çalışmalarına odaklanmış bir fikir ya da ulusal perakende 

zincirlerinin faaliyetlerini genel olarak iyileştirecek bir yönetim önerisi de yer alabilir. 

Yarışma için en önemli olan fikrin iyi anlatılmasıdır. “Perakende süreçleri yarın nasıl 

olabilir?” sorusunu cevaplayarak başlanılabilir. Yeni uygulamalar, yenilikçi tasarımlar, yeni 

malzemeler, yeni gerçeklikler, yeni deneyimler… 



 •  Katılım ücretli midir?  

Katılımlar ücretsizdir. 

• Katılmak için herhangi bir deneyime sahip olmak gerekir mi?  

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

aranmamaktır; ancak sahip olduğu her bilgi birikimi yarışmacıyı ileriye taşıyacaktır. Takımda 

fikri en doğru şekilde anlaşılması için farklı alanlardan olan partnerlerin yer alması tavsiye 

edilmektedir. 

• Fikrimi nasıl iletebilirim?  

İlk aşamada yarışmacıların başvuru dosyaları ile fikirlerini paylaşamaları yeterli olacaktır. 

İlerleyen aşamalarda finalistler kendileri için özenle hazırlanan “How To Sell Your Idea?” 

sunum eğitimine katılma hakkı kazanacak ve bu eğitimin yardımıyla fikirlerini en iyi ve en 

doğru şekilde hakemlere iletebileceklerdir. 
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KU Marketing Club ile birlikte KÜMPEM perakende araştırma forumunun her bölümden 

öğrencilere perakendeyi ve sektörün 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, ilgilenilen 

ve araştırma yapılan alanların perakendedeki potansiyelini yakalanmasını sağlayacak 

konuşmalar olması hedeflenmektedir. Yarışma takvimi boyunca bu konuşmacılar kampüste 

ağıralanacaktır. Posterleri ve duyurularımızı takip edebilirsiniz! 

RETAIL TALKS:

İLETİŞİM:
Soru ve görüşlerinizi retailfuturecontest@gmail.com mail adresinden ekibimize 

iletebilirsiniz .  

mailto:retailfuturecontest@gmail.com
mailto:retailfuturecontest@gmail.com

