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SUSTAINBUL IDEATHON NEDİR? 
 
13-14 Mart 2019 tarihlerinde World Cities Congress kapsamında gerçekleşecek Ideathon;  
katılımcıların çeşitli eğitim, seminer ve mentorluklar ile besleneceği, geliştirdikleri fikirlerini 
düzenlenecek sunum gecesinde uzmanlarla paylaşacağı birlikte fikir geliştirme maratonudur. 

 

SUSTAINBUL IDEATHON AMACI 
IDEATHON’un amacı, akıllı şehir alanında; sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri 
çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik fikirlerin geliştirilmesini teşvik 
etmektir. 

KATILIM KOŞULLARI 
 

• Üniversitelerin ilgili lisans ve yüksek lisans bölümlerine kayıtlı olmak 
• İstanbul’un problemlerine sürdürülebilir, uygulanabilir ve teknoloji odaklı çözüm 

fikirleri geliştiriyor olmak 
• Ekibinizde teknik altyapısı olan minimum 1 kişi bulunması (örn: yazılımcı, mühendis 

vb.) 
• Yarışma; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB’ye bağlı İştirak Şirketlerinde 

çalışan ve çalışanların 1. Derece Yakınları Haricinde herkese açıktır. 
• Yarışmaya takım olarak başvuru yapılabilir. 
• Projeler; sosyal bir etkiye sahip, yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne 

dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve özgün olmalıdır. 
• Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen 

projeler yarışma dışı kalacaktır. 
• Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada ödül almışsa, katılmış 

olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini 
proje dosyası içerisinde bildirmelidir. 

• Maksimum 6 takım Ideathon’a katılma hakkı kazanacaktır. 
• Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve 

katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir. 
• Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş 

sayılmaktadır. 
• Yarışmaya katılmak isteyenler World Cities Congress Istanbul 2019 web sitesinin 

ilgili sayfasından bilgilerini girerek yarışmaya katılabilirler. www.worldcities.istanbul 
 



 
Sustainbul Ideathon Ödülleri 
1.Ekibe 10.000 TL Ödül 
2.Ekibe 7.500TL Ödül 
3.Ekibe 3.500TL  
 
Ideathon kazananları 15 Mart Günü, World Cities Congress ana sahnesinde gerçekleşecek 
olan ödül töreninde ödüllerini alacaklardır. 
 

Ideathon Takvimi 
 
13 - 14 Mart Tüm Gün - Ideathon 
14 Mart Akşamı Sunum Gecesi 
15 Mart Ödül Töreni 
 
 
WCC19 Ideathon ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
 
İletişim 
Seda DOĞANAY 

seda.doganay@arikovani.com 

 

 

 


	SUSTAINBUL IDEATHON
	Şartnamesi
	SUSTAINBUL IDEATHON NEDİR?
	SUSTAINBUL IDEATHON AMACI
	KATILIM KOŞULLARI
	Sustainbul Ideathon Ödülleri
	1.Ekibe 10.000 TL Ödül
	2.Ekibe 7.500TL Ödül
	3.Ekibe 3.500TL
	Ideathon kazananları 15 Mart Günü, World Cities Congress ana sahnesinde gerçekleşecek olan ödül töreninde ödüllerini alacaklardır.

	Ideathon Takvimi
	13 - 14 Mart Tüm Gün - Ideathon
	14 Mart Akşamı Sunum Gecesi
	15 Mart Ödül Töreni
	WCC19 Ideathon ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
	İletişim



