
İskele Tasarım Hızlandırma Projesi

İskele Tasarım Hızlandırma Programı Şartnamesi

İskele Tasarım Hızlandırma Projesi, Türkiye Tasarım Vakfı’nın, Üsküdar Belediyesi ortaklığı ve

İstanbul Sanayi Odası ve İTÜ ARI Teknokent iştiraki ile İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 yılı

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında aldığı destekle yürüttüğü bir

projedir.

İskele Tasarım Hızlandırma Projesi ile tasarım alanındaki öğrenci, yeni mezun ve

profesyonellere multidisipliner bir öğrenme ve üretim zemini sağlayacak bir ekosistem

oluşturarak, tasarım odaklı yaklaşım ile İstanbul ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine

katkı sağlanması hedefleniyor.

İskele Tasarım Hızlandırma Programı, tasarım fikirlerini üretim pratiklerine dönüştürmek

isteyen tasarımcılara yönelik bir programdır. Programa kabul edilen tasarımcılar İskele

Atölye’nin tüm altyapı imkanlarından faydalanarak tasarım fikirlerini geliştirip, gerçekleştirmek

adına desteklenecektir. Tasarımcıların endüstri ekosistemine dahil olmalarına ve

ekosistemdeki mentorlarla bir araya gelmelerine olanak sağlanacak.

İçerik

İskele Tasarım Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazanan tasarımcılar, programa dahil

oldukları süre içinde İskele Atölye’de yer alan makine ve teknik ekipmanlar, bilgisayar

donanım ve yazılımları, açık ofis ve toplantı odası imkanlarından atölyenin çalışma saatleri

boyunca yararlanabileceklerdir.

Programa dahil olan tasarımcılara ilk olarak İskele Atölye’nin kullanım kurallarının yanı sıra

atölyede yer alan ekipmanların kullanımı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim verilecektir.

Programa dahil olan tasarımcıların, tasarımlarını üretme süreçlerinde gerekli olabilecek tüm

makine ve ekipman imkanları, ham madde ve malzemeleri ve prototiplerini test edebilecekleri

alanlar sağlanacaktır.
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Bu program dahilinde tasarımcılara şu destekler verilecektir;

Mentorluk: Programa dahil olan tasarımcılara ürünlerini geliştirme sürecinde profesyonel

destek sağlanarak, ürünlerin ya da prototiplerin kullanım kolaylığı, estetik, üretim, malzeme

seçimi vb. konularda alanında uzman sektör profesyonellerinden mentorluk desteği

verilmektedir.

Hukuki Danışmanlık Desteği: Programa dahil olan tasarımcıların fikri ve sınai haklarını

koruyabilmeleri ve tasarımcıların fikirleri ile alakalı diğer ihtiyaçları için hukuki danışmanlık

desteği sağlanacaktır.

Marka Danışmanlık Desteği: Programa dahil olan tasarımcıların girişimcilik yolunda kendi

markalarını oluşturabilmeleri ve/veya oluşmuş markalarını güçlendirmelerini sağlamak için

marka danışmanlığı desteği sağlanacaktır.

Eğitimler: Programa dahil olan tasarımcılar, proje kapsamında 15 adet eğitim alacaktır. Bu

eğitimlerle tasarımcılara fikirlerini hayata geçirme süreçlerinde katkı sağlanacaktır.

Ortak Çalışma Alanları: Programa dahil olan tasarımcılar İskele Atölye’de ve Türkiye

Tasarım Vakfı’nda bulunan çalışma alanlarından faydalanabilecektir.

Makina & Teknik Ekipman Desteği: Programa dahil olan tasarımcılar İskele Atölye’de

bulunan tüm makine ve teknik ekipmanlardan yararlanabilecektir.

Yüksek Donanımlı Bilgisayar Desteği: Programa dahil olan tasarımcılar İskele Atölye’de yer

alan yüksek donanıma sahip bilgisayarlardan ve yazılımlardan tasarım süreçlerinde

yararlanabileceklerdir.

Yatırımcı Buluşmaları: Programa dahil olan tasarımcılar, proje dönemi içerisinde hem sektör

temsilcileri hem de potansiyel yatırımcılarla buluşma imkanı bulacaktır. Tasarımcılar bu

buluşmalarda kendi tasarım fikirlerini tanıtabilecek ve potansiyel yatırım fırsatlarından

yararlanacaktır.

Tasarım Fikirlerinin Tanıtımı: İskele Tasarım Hızlandırma Projesi’nin web sayfasında yer

alan Tasarımlar sayfasında programa dahil olan tasarımcılara ait profiller oluşturulacaktır.
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Tasarımcılar, tasarımlarını kitlelere daha geniş imkanlarla tanıtma ve potansiyel olarak iş

imkanlarını genişletme imkanı sağlayacaktır.

Genel Değerlendirme Kriterleri

● Uygulanabilirlik, Test Edilebilirlik

● Özgünlük

● İşlevsellik

● Yenilikçi Yaklaşım

● Yaratıcı Endüstrilere Katkısı

● Öngörülebilir Takvim Çalışması

● Ekonomik Değer

● Sürdürülebilirlik

● Marka Gücü

● Sosyal Etki

Katılımcıların tasarım fikirlerini üretime dönüştürürken adaptasyon, malzeme ve teknoloji

kullanımı, uyumluluk ve ergonomi, evrensel tasarım, sürdürülebilirlik ve ekolojik yaklaşım gibi

konuları göz önünde bulundurmaları beklenmektedir.

Seçici Kurul

Muhammet Taşlı, HAM:M Design, Kurucu

Nihan Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Pınar Sipahi, Bilişim Vadisi Tasarım Merkezi, Tasarım Direktörü

Serdar Ekrem Şirin, Türkiye Tasarım Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi

Sonay Ardı Akkar, Atölye İstanbul, Stratejik Tasarım Stüdyosu Yöntecisi

Başvuru Takvimi

Başvurular 19 Kasım 2022 tarihinde başlayacak olup proje boyunca devam edecektir. Seçici

Kurul ilk başvuruları Aralık ayının ikinci haftası değerlendirecektir. Değerlendirmeler iki aylık

periyotlarla gerçekleştirilecek ve seçilen projeler programdan faydalanmaya başlayacaktır.
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Başvuru

İskele Tasarım Hızlandırma Programı açık çağrı duyuruları, projenin web sayfası ve sosyal

medya hesaplarından yapılmaktadır. Başvurular web sayfası üzerinden alınacak olup proje

süreci boyunca açık kalacaktır. Programa dahil olmak isteyen tasarımcıların, projelerine ilişkin

detayları açık çağrı sayfasında yer alan soruları cevaplaması beklenmektedir.

Katılımcıların, https://turkiyetasarimvakfi.org/iskele-tasarim-hizlandirma/program/ adresinde

yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Projelerine ait ön çalışmalarını iletmek

isteyen katılımcıların yine aynı alanda yer alan yükleme kısmına dosyalarını yüklemeleri

beklenmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcılara kayıtlarının alındığına dair

e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

Aşağıda detayları iletilen jürinin değerlendirmede esas alacağı proje dosyaları ve bu dosyaları

içeren klasörlerde kesinlikle yarışmacıların kimliklerini ibraz edecek adlandırma ve

dokümanlar bulunmamalıdır.

Proje Dokümanları

Proje dokümanları https://turkiyetasarimvakfi.org/iskele-tasarim-hizlandirma/program/

adresinde yer alan “Açık Çağrı” sayfası üzerinden dijital olarak teslim edilecektir.

“Açık Çağrı” sayfasında istenen dosyalar aşağıdaki gibidir:

1. Projeyi açıklayan maksimum 300 kelimeden oluşan doküman.

2. Projeyi geliştirmek için öngörülen takvim dokümanı.

3. Varsa projeye ait ön çalışma doküman(lar)ı.

.PDF formatında Açık Çağrı sayfasında yer alan formda ilgili yere eklenmelidir.

Yukarıda belirtilen dokümanlarda herhangi bir kimlik bilgisi veya ibaresi yer almamalıdır.
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Proje Açıklaması İçerikleri

Projeyi açıklayan maksimum 300 kelimeden oluşan doküman .PDF formatında

oluşturulmalıdır. Projenin tasarlanma amacı, çözdüğü problem, proje ile ortaya konulan

yenilik, kullanıcı kitlesi, seçilen malzeme ve teknolojiler, öngörülen üretim teknikleri, kullanım

senaryosu ve yaşam döngüsü konularına değinilmelidir. Konu başlıkları net bir şekilde

ayrılmalı ve cevapsız kalmamalıdır. Metin dosyası Times New Roman fontu ve 12 punto ile

açıklayıcı bir şekilde yazılmalıdır.

Öngörülen Takvim

Projeyi geliştirmek için öngörülen aşamaları ve gerektiği düşünülen süreyi gösteren takvim,

tablo şeklinde hazırlanmalıdır.

Ön Çalışma İçerikleri

Varsa projeyi anlatan dokümana ek olarak iletilmek istenen çizim, grafik ve görsel gibi

çalışmalar .PDF formatında eklenmelidir. Dokümanlar boyutu 10 MB’ı geçmeyecek şekilde

yüklenmelidir.
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