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İLETİŞİM            ÜNİVERSİTELERARASI   

           ARAÇ TAKIMLARI  

           İNOVASYON YARIŞMASI  
: FEV Turkey 

LOKASYONLARIMIZ

İTÜ ARI Teknokent

Teknopark İstanbul

Yıldız Teknopark

Bilişim Vadisi

TÜBİTAK Marmara Teknokent

ODTÜ Teknokent 

Teknopark İzmir

Ulutek Teknopark

SON BAŞVURU : 30 NİSAN 2022

ÖDÜL
100.000 

TL



 Çünkü fikirlerinizi önemsiyoruz. Geleceğin otomotiv 

dünyasını dizayn edecek ve müşterileri olacak siz gençler için, 

önemli gördüklerinizi desteklemek istiyoruz.

 Sizleri konu başlıkları ile sınırlandırmıyoruz.  Ben bir araba-

da ... olsa çok mutlu olurdum dediğiniz bütün fikirler ile        

katılabilirsiniz.

 Sizlerin hayal gücüne güveniyoruz.  Sıradışı sorunlar için, 

sıradışı çözümler gerektiğine inanıyor ve içinizdeki yaratıcılığı 

ateşliyoruz.

 Sunduğunuz bütün bilgileri, sizin yerinize hukuki anlaşma-

lar ile koruyor ve FEV Türkiye tarafından bu fikirlerin işlenmeye-

ceğini garanti ediyoruz.

NEDEN FEV INN?

 Üniversitelerin bir fakültesine veya kulübüne bağlı olmak.

  Yarışmış veya yarışabilecek bir araca sahip olmak.

  En az 5, en fazla 10 üyeye sahip olmak. (Kulüp üye sayısı 

önemli değildir, gelecek takım için üst ve alt limit belirlen-

miştir. Bir üniversiteden birden fazla takım katılabilir.)

  Başvuraların kabulü sonrası süreç aşağıdaki şekilde  

işleyecektir.

BAŞVURU 
KOŞULLARI

Başvuruların 
Değerlendirilmesi

Finalistlerin İlan
Edilmesi

Final Sunumlarının 
Yapılması

Final Raporlarının
Puanlanması

Ödüllendirme

www.fev.com/turkey/fev-inn

05.05.2022 – 15.05.2022 18.05.2022

20.06.202220.06.2022
20.06.2022



  Takımı tanıtan ön yazı (Üniversite ve araç ismini içermeli ve kendinize 

kulüpten bağımsız bir takım ismi koymanız beklenmektedir)

 Takım üyelerinin özgeçmişi 

 Takım üyelerinin kendini tanıttığı bir ön yazı (Özgeçmiş’te bulunması 

yeterlidir.)

 Takım üyelerinin görev dağılımı, organizasyon yapısı ve sorumluluğunu 

anlatan takım özgeçmişi

 KVKK kapsamında hazırlanmış Etkinlik Katılım Şartnamesi ile Aydınlatma 

Metni'nin imzalı ve taratılmış dosyası. 

İSTENEN BELGELER

Yarışma süreci, ön eleme ve final olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. Ön elemede en yüksek puanı alan 5 takım 

final aşamasına geçecektir. İki aşamada da rapor gönder-

ilmesi gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ

 

Aşağıdaki detayları açıklayan bir rapor göndermeniz gerekmektedir.

  En fazla 2 sayfalık araç tanıtımı     10 puan

  Aracın daha önce kullanıldığı yarışlar ve aldığı ödüller   10 puan

  Aracınızda geliştirmeye en açık gördüğünüz konu   10 puan

  Aracınızdaki en inovatif ürün/bileşen     70 puan

ÖN ELEME AŞAMASI

 

''Otomobillerin geleceğine veya kritik gördüğünüz bir sorununa yönelik çözüm önerisi 

veya bir fikir bulma ve bu fikre dayalı bir ürün geliştirme'' odaklı bir rapor hazırlamanızı 

bekliyoruz..

Gönderilen raporlar ve hazırlanacak sunumlar aşağıdaki kriterlere göre                      

değerlendirilecektir.

 İhtiyaç veya Sorunun Tanımı ve Çözümü     20 puan

 Performans Etkisi                      20 puan

 Sosyal Hayata ve Endüstriye Etkisi      20 puan

 Yenilikçilik      20 puan

 Fizibilite-Uygulanabilirlik       20 puan

FİNAL AŞAMASI

www.fev.com/turkey/fev-inn



Birinci olan takım 100.000 TL hediye çeki ile    
ödüllendirilecektir. Ödül takımdaki kişilere eşit bir 
şekilde paylaştırılacaktır.

ÖDÜLLENDİRME

Yarışmaya katılmak için, istenen belgeler ve ön eleme 
değerlendirme kriterlerine uygun hazırlanmış rapo-
runuzu fev-turkey@fev.com adresine mail atmanız 
gerekmektedir. İstenilen Belgeler ve Raporu iki ayrı 
PDF halinde göndermeniz önemlidir. 

KATILMAK İÇİN 
HEMEN BAŞVUR          

www.fev.com/turkey/fev-inn

ÖDÜL TÖRENİ BİLİŞİM VADİSİ 
KAMPÜSÜNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR


