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Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması’nın Amacı 
Yarışmanın amacı, akıllı şehir alanında; sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri 

çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik fikir ve projelerin geliştirilmesini 

teşvik etmektir. 

Konular ve Kategoriler 
Akıllı Şehir alanında; kent yaşamına dair tüm konular yarışmanın konusu olma özelliği 

taşımakla birlikte nihai karar jüri değerlendirmesine aittir. 

Yarışmacılar; Ulaşım, Çevre, Fintech, Güvenlik, Enerji, Yaşam, Sağlık ve Eğitim 

kategorilerinde başvuruda bulunabilirler. 

Katılım Koşulları ve Katılım Şekli 
• Yarışma iki bölümden oluşmaktadır; 

a) Fikir Bölümü 

b) Proje Bölümü 

Fikir bölümüne Türkiye ve yurt dışındaki lise ve liseden alt düzeyde öğrenim gören öğrenciler 

başvuruda bulunabilir. 

Proje bölümüne Üniversiteliler, Girişimciler ve kentsel yaşam sürecinde aktif rol almak 

isteyen herkes başvuruda bulunabilir. 

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

çalışan ve çalışanların 1. Derece Yakınları Haricinde herkese açıktır. 

• Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve 

katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir. 

• Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da 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.  

• Yarışmaya farklı kategoride birden fazla proje ile katılabilmek mümkündür. Her 

proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir. 

• Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye başvurulabilir. Aynı proje ile farklı 

kategorilere başvuru yapan takımları veya kişilerin başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

• Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş 

sayılmaktadır. 

• Yarışmaya katılmak isteyenler World Cities Congress Istanbul 2019 web sitesinin 

ilgili sayfasından kişisel ve (proje veya fikir) bilgilerini girerek yarışmaya 

katılabilirler.  www.worldcities.istanbul 

 



 

Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri 

Proje Ana Ödülleri 

Birinciye: 20.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı 

İkinciye: 15.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı 

Üçüncüye: 10.000 TL ve Zemin İstanbul Girişimcisi Olma Fırsatı 

Projele Kategori Ödülleri 

Aşağıda belirtilen her bir kategori için 3.000 TL ve BTM Girişimcisi Olma Fırsatı; 

 Yaşam, 

 Eğitim, 

 Çevre, 

 Sağlık, 

 Enerji, 

 Fintech, 

 Ulaşım, 

 Güvenlik 

Fikir Ana Ödülleri 

Birinciye: 3.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı 

İkinciye: 2.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı 

Üçüncüye: 1.000 TL ve Tablet, ayrıca BTM Ön Kuluçka Üyesi Olma Fırsatı 

 

Yarışma Takvimi 

*Başvuruların alınması için son tarih 20.02.2019’dur. 

*13-14-15 Mart tarihleri içerisinden belirlenecek bir tarihte, proje sunumunu yapmak üzere 

davet edilen yarışmacılardan, proje sunumunu yapmayan kişilerin ödül hakkı 

bulunmamaktadır. 

*15 Mart Günü, World Cities Congress ana sahnesinde gerçekleşecek olan ödül törenine 

katılmayan yarışmacıların ödül hakkı bulunmamaktadır. 

*4-6 Mart tarihleri arasında jüri değerlendirmeleri için yarışmacılar sunum yapmak üzere 

çağrılabilecektir. 

WCC19 yarışma ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

İletişim 
aozbakan@isbak.istanbul 
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