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Genel Bilgilendirme 
 
Fintech Ideathon, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest İstanbul organizasyonu kapsamında çevrimiçi 
olarak düzenlenecek fikir geliştirme yarışmasıdır. Çevrimiçi düzenlenen yarışmanın ardından proje fikirleri ile en 
yüksek puanı alan takımlar 27 Nisan - 01 Mayıs tarihleri arasında belirlenecek bir gün İstanbul Atatürk Havalimanı 
Teknofest Alanı’nda final sunumlarına davet edilecektir. 
 
Fintech Ideathon yarışmasında havayolu ve kargo taşımacılığı alanlarında finansal teknolojilerle ilgili yenilikçi 
fikirlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
 
Fintech Ideathon’a Katılım 
 
Yarışmacılar, en az 2 en fazla 4 kişilik takımlar halinde Ideathon’a katılabilecektir. 
 
Ideathon’a katılmak isteyen takımlar 01 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında “teknofest.org” web sitesinden 
erişebilecekleri formu doldurduktan sonra başvurularını tamamlayacaktır. 
 
Her katılımcı, sadece bir takımda yer alabilir. 
 
Ideathon’a başvuran katılımcılar, Turkish Airlines ve Turkish Technology tarafından belirlenen şartlar ve koşulların 
tamamına uymayı kabul eder. 
  
Katılımcılar başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla sorumludur. Yanlış veya 
eksik bilgi içeren başvurular geçersiz sayılacaktır, başvuru aşamasından sonra yanlış veya yanıltıcı bilgi tespit 
edilmesi durumunda takım yarışmadan diskalifiye olacaktır. 
 
Başvurular Turkish Airlines ve Turkish Technology tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. 
Yapılan değerlendirme neticesinde katılımı uygun görülen katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir. 
 
29/03/2023 tarihi 23:59’dan sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Turkish Airlines ve Turkish 
Technology, başvuru süresinin sona ermesinden sonra alınan başvurulardan hiçbir şekilde sorumlu 
tutulmayacaktır. 
 
Belirtilen konu başlıklarının dışında gelen fikirler yarışmaya dahil edilmeyecektir. 
 
  
Zaman ve Yer 

 
Fintech Ideathon, çevrimiçi gerçekleştirilecek olup projeler, başvuru esnasında ilettiğiniz proje fikri ve sunumlara 
göre değerlendirilecektir. 

 
Çevrimiçi gerçekleştirilen Ideathon sonrasında finale kalmaya hak kazanan takımlar İstanbul'da, Teknofest 
organizasyonu kapsamında sunumlarını gerçekleştirecek ve değerlendirmelerin ardından ödüllerini alacaklardır. 
 
Final sunumları açık adres: İstanbul Atatürk Havalimanı, Yeşilköy / İstanbul / Türkiye 
 
Taslak program daha sonra duyurulacaktır. Turkish Airlines ve Turkish Technology Ideathon programında 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
  
  
Proje Değerlendirme ve Final Sunumları 
 
Finalde jüri, takımları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir. 
 

• Proje fikrinin yarattığı değer 

• Uygulanabilirlik 

• Yenilik 

• Sürdürülebilirlik 



• Teknoloji kullanımı 

• Prototip 

• Finansallar 

• Sunum 
 
Jüri tarafından belirlenen en iyi 3 takıma ödülleri verilecektir. Katılımcılar, jürinin oluşumuna, karar sürecine veya 
jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.  
 
 
Ödüller 

 
Fintech Ideathon 2023 sonucunda birinci olan ekibin her üyesine, 90.000 Mil ödülü verilecektir. 

 
Fintech Ideathon 2023sonucunda ikinci olan ekibin her üyesine, 30.000 Mil ödülü verilecektir. 

 
Fintech Ideathon 2023sonucunda üçüncü olan ekibin her üyesine, 20.000 Mil ödülü verilecektir verilecektir. 
  
Turkish Airlines ve Turkish Technology, ödüllerin değiştirilmesi hakkını saklı tutar. 

 
Turkish Airlines ve Turkish Technology, tüm takımlara Ideathon sonrasında projelerinde destek olma hakkını saklı 
tutar. 
  
Veri Gizliliği 
 
Turkish Airlines ve Turkish Technology, başvuru sürecinde katılımcılardan bir takım kişisel veriler alacaktır. Her 
bir katılımcı, Ideathon’a başvurmak için başvuru formunda istenen kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve 
onaylar. Katılımcının kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, başvurusu tamamlanmayacaktır. 

 
Turkish Airlines ve Turkish Technology, katılımcıların başvuru formunda ilettiği bilgileri değerlendirme sürecinde 
belirlediği farklı firmalar ve kurumlar ile paylaşma hakkına sahiptir. 

 
Her bir katılımcı, herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, Turkish Airlines ve Turkish 
Technology’ye proje bilgilerini reklam, sunum ve basın toplantısı gibi iletişim konularında kullanabilmesi için yetki 
verir. 

 
Her bir Katılımcı, Turkish Airlines ve Turkish Technology’nin Ideathon esnasında görüntüsünü (film veya dijital) 
almasına veya ve/veya ses kaydı veya video çekimi yapmasına ve bugüne kadar bilinen veya bilinmeyen her 
türlü ortamda, her türlü formatta ve her türlü yöntemle bu görüntüleri kopyalamasına, çoğaltmasına ve 
dağıtmasına müsaade eder ve yetki verir. 
 
  
Fikri Mülkiyet Hakları 

 
Her bir katılımcı, Ideathon esnasında takım tarafından geliştirilen projenin orijinal olduğunu ve ekibin bizzat kendi 
yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve projenin 
herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini açıkça teyit eder. Her bir katılımcı, Turkish 
Airlines, Turkish Technology ve ortaklarını, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü 
yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tazmin ve telafi 
etmeyi taahhüt eder. 

 
Katılımcılar, Ideathon esnasında paylaştıkları tüm bilgilerin kamunun bilgisi dâhilinde olduğunu ve gizliliğe tabi 
olmadığını kabul eder. 
Turkish Airlines ve Turkish Technology, Ideathon süresince takımların geliştirdiği projeleri kullanma hakkını saklı 
tutar. 
 
 
 
 



Katılımcıların Taahhüt ve Yükümlülükleri  

 
Ideathon’un her katılımcı için güzel bir ortamda keyifle tamamlanması istenmektedir. Katılımcılar genel ahlak 
kurallarına ve ilkelere uygun davranmayı taahhüt eder. 
  
Katılımcılar Ideathon süresince diğer takımları engelleyecek ve rahatsız edecek davranışların yasak olduğunu 
açıkça kabul eder. 

 
Turkish Airlines ve Turkish Technology, bu ilkelere uymayan takımları veya katılımcıları diskalifiye etme hakkını 
saklı tutar.  

 
Her bir katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Ideathon’da yer alır. Ideathon süresince alanda katılımcıların 
başına gelebilecek kazalardan Turkish Airlines ve Turkish Technology sorumlu değildir. Bu konuda katılımcılar 
gerekli güvenlik tedbirlerini almayı ve ikazlara uymayı taahhüt eder.  
 
 
Türk Hava Yolları’nın Yükümlülüğünün Sınırlandırılması 

 
Turkish Airlines ve Turkish Technology mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, etkinliği değiştirme, kısıtlama veya 
iptal etme hakkına sahiptir. 

 
Turkish Airlines ve Turkish Technology etkinliğin süresini uzatma/kısaltma ve belirlenen tarihi erteleme hakkını 
saklı tutar. 
Turkish Airlines ve Turkish Technology, Ideathon’un teknik veya idari işleyişini etkileyebilecek bir problemin ortaya 
çıkması durumunda Ideathon’u durdurma ve iptal etmek hakkını saklı tutar. 
 

 

Genel Kurallar 

 
● İtiraz durumları Rapor İtirazları ve Final Aşaması İtirazları şeklinde iki başlıktan 

oluşmaktadır. 

● Rapor İtirazları, rapor sonuçları açıklandıktan sonraki 48 saat içerisinde KYS 

üzerinden   alınmaktadır.   İtirazlarını   TEKNOFEST   Yarışmalar   Koordinatörlüğünün 

açıkladığı süre içerisinde https://teknofest.org/tr/competitions/objection/ linkinde yer 

alan yönetmeliğe uygun biçimde gerçekleştiremeyen takımların itirazları kabul 

edilmeyecektir. Takımların itirazları farklı hakem heyetlerine gönderilir ve yeniden 

değerlendirilir. 

● Final    Aşaması    İtirazları    yarışma    esnasında    ve    yarışma    sonrasında 

yapılabilecektir. Yarışma sonrasında yapılacak itirazlar sıralamalar açıklandıktan 

sonraki 48 saat içerisinde yapılması gerekmektedir. Şartnameye aykırı durumlar ve 

kural ihlalleri dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Nicel kriterlere dayanarak 

yapılan değerlendirmeler için itiraz alınmayacak olup yeniden bir final veya sunum 

değerlendirmesi yapılmayacaktır. Bu itirazların iletisim@teknofest.org adresine dilekçe 

şeklinde gerekçeleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurallara uygun yapılan 

itirazlar TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü tarafından incelemeye alınacaktır. 

● İtirazlar takım danışmanı veya takım kaptanı tarafından yapılmalıdır. Belirlenen 

süreç içerisinde iletilmeyen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

https://teknofest.org/tr/competitions/objection/
mailto:iletisim@teknofest.org


● Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri 

konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, 

zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak 

gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve 

hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği 

sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir. 

● Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli 

öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren 

mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir. 

● Yarışma konusu fikir eseri takımda yer alan yarışmacı/yarışmacıların emeğinin 

neticesinde oluşmuş olmakla birlikte takım üyelerinin hususiyetini yansıtmakta olup 

Danışman eser sahibi olarak kabul edilmeyecektir. Proje fikrinin takım üyeleri 

tarafından oluşturulması gerekmekte olup danışmanların bu aşamada sadece 

yönlendirme yapması gerekmektedir. Proje sahibinin danışman olması tespit 

edildiğinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 

● Raporunda, Web sitemizde yer alan Geçmiş yıl Raporlarından yararlanmış olan 

takımlarımız alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı 

yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir. ALINTI FORMATI: "Alıntı 

yapılan cümle/cümleler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı) ÖRNEK ALINTI:  

● Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilmemesi, enkaz kaldırma 

ve depremzede  arama  çalışmalarını  yavaşlatan  en  önemli  sorundur."  (2021,  

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

● Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı 

kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. 

● Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar 

doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, 

yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin 

sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü  

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

● T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından 

gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli 

teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal 

etme hakkını saklı tutar. 

● TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine 

ve ilgili kişilere tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, 

TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesinde yarıştıkları yarışma özelinde 

belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu 



emniyet talimatında yer alanlar haricinde, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave 

tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır. 

● T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet 

Şartnamesinde belirtilen koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, 

organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma 

hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında  

doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri  

sorumlu değildir. 

● Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve/veya TEKNOFEST tarafından 

yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, 

sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında yarışmacı,  

tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş veya üretilmesine katkıda bulunduğu ilim ve sanat 

eseri üzerindeki işleme, yayma, çoğaltma, temsil, görsel veya işitsel araçlar ile umuma  

iletim hakkı gibi kanunda sayılı mali haklarını herhangi bir süre kısıtlaması 

olmaksızın T3 Vakfı/TEKNOFEST'e devrettiğini, T3 Vakfı'nın açık kaynak politikası 

çerçevesinde ilgili eserin kamuya sunulmasına ve atıf yapılmak suretiyle ilgili kişiler 

tarafından kullanılmasına ve geliştirilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. T3 Vakfı, gerektiğinde eser üzerinde değişiklik yapma hakkını ve tüm 

fikri mülkiyeti (T3 Vakfı ile paylaştıkları ile sınırlı olmak kaydıyla) uygun bulduğu 

şekilde ve zamanda umuma arz etme hakkını saklı tutar. 

● Yarışmacı eserin T3 Vakfı'na devrettiği kısmı üzerindeki hakları ile ilgili olarak 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikri Mülkiyet Haklarını düzenleyen diğer yasal 

 

mevzuat çerçevesinde Türk Patent Ve Marka Kurumu ya da WIPO (World Intellectual 

Property Organization) nezdinde T3 Vakfının yazılı iznini almak şartıyla bir tescil ya da 

koruma başvurusunda bulunabileceğini, T3 Vakfı ve T3 Vakfı'nın bilgisi dahilinde açık 

kaynak kod politikası kapsamında faydalanan 3. Kişilere karşı herhangi bir yasak yıka 

başvurarak kullanımını engellemeyeceğini, yasal mevzuat kapsamında koruma 

tedbirlerine başvurmayacağını, ihlal iddiası ile kullanımın durdurulmasına dair talepte 

bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

● Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi 

sebebiyle T3 Vakfı ve TEKNOFEST’in zarara uğraması durumunda söz konusu 

zararlar ilgili takımdan (danışman dahil) karşılanacaktır. 

● Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm finalist takımlara Katılım 

Sertifikası verilecektir. 

 

 



Etik Kurallar 

• Festival alanında veya yarışma süreci boyunca ( rapor aşamaları, değerlendirme 

süreci vb.) toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilendiği tespit  

edildiği anda bu fiili icra eden kişi/kişiler hakkında hukuksal sürecin ivedilikle 

başlatılması ve de ekibinin en az 2 yıl Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde 

faaliyet gösteren her türlü organizasyon ve etkinliğe katılımından men edilecektir. 

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile kurulan tüm iletişimde kullanılan dilde 

dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir; 

- Kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır, 

- Hakaret, tehdit ve kötü sözlerden kaçınılmalıdır, 

- E-mail, facebook, skype, messenger, whatssap, twitter vb. gibi sosyal medya 

araçlarıyla doğrudan hedef alınarak hakaret edilmesinden kaçınılmalıdır, 

- Dilekçe ve itirazlarınızda, yazım kurallarına ve üsluba dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

• Festival alanında diğer takımların işleyiş ve motivasyonlarını etkileyecek durum, fiil,  

söz vb. davranış sergilenmemesi gerekmektedir. 

• Konaklama hizmetlerinin verildiği yurt ve çevresinde toplumsal huzuru göz önüne 

alınarak davranılmalıdır. Aksi takdirde kişi hakkında yasal sürecin başlatılması ilgili  

kurumlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

• Proje ve ürün geliştirme sürecinde, gerekli ekipman ve malzemelerin her türlü 

olumsuzluk göz önüne alınarak önceden yedeklenmesi/depolanması ve de olası 

bir olumsuzluk durumunda parça değişimi yapılması takımın sorumluluğunda olup 

başka bir takımdan ürün tedariği sağlanmaması gerekmektedir. 

• Festival alanında ve TEKNOFEST’in sağladığı her türlü hizmet sahasında dil, din, 

felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini  

engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde 

hizmet gereklerine uygun davranmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

• TEKNOFEST ve diğer şirket-kurum-kuruluş mallarını ve kaynaklarını amaçları ve 

hizmet gerekleri dışında kullanmamaya ve kullandırmamaya, bu mal ve kaynakları 

israf etmemeye dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Festival işleyişini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 

karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve festival memnuniyetini artırmak için 

yapılan çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir. 

• Festival alanındaki yarışmacıların, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra 

etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, 

arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü 

menfaat ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar 

konusunda dikkatli davranması, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli 

tedbirleri alması gerekmektedir. 



• TEKNOFEST, bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında 

israf ve savurganlıktan kaçınılması, mesai süresi, kamu malları, kaynakları, işgücü 

ve imkanları kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranılması gerekmektedir. 

• TEKNOFEST takım üyelerinin görevlilerini yerine getirilmesi sırasında 

sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kurumsal 

değerlendirme ve denetime açık ve hazır olması, yöneticilerin kurumlarının amaç 

ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri ile yolsuzluğu engellemek için 

gereken önlemleri zamanında alması, personelini etik davranış ilkeleri konusunda 

eğitmesi, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemesi ve etik davranış konusunda 

rehberlik etmesi gerekmektedir. 

• Takım üyeleri görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumları 

bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmaması, aldatıcı ve 

gerçek dışı beyanat vermemesi gerekmektedir. 

 

Sorumluluk Beyanı 

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya 

yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu 

değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon 

yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini 

Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını 

sağlamaktan sorumlu değildir. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

 
 


