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Tasarımcılar,  sorun ve sorunun çözümü için;

    Proje senaryosu geliştirecekler, 

    Mekan/ürün tasarlayacaklardır.

Tasarımcılar aşağıdaki konuları dikkate alacaklardır.

Yarışma alanları için yapılan araştırmalar (bkz 02)

Hızlı, Hareketli, Hesaplı çözümler,

Modüler yapı kurgusu

     (Kapalı mekan bir bütün veya ayrı ayrı toplam en fazla 20 m  , açık alan ise en fazla 30 m yi geçmemeli)

Birimler, en fazla iki katlı olarak tasarlanmalı

Mekan ve/veya ürünlerin tasarımı 

(Renco kompozit malzemeleri ile tasarımcının geleneksel ve yenilikçi malzeme önerileri ile entegre edebilir)

RENCO firmasının logo görünürlüğü sağlanmalı

Etkileşim mekanı senaryosunu ifade eden sloganlar, kavramlar dış yüzeylerde kullanılarak 

görünürlük artırılmalı

dır.

‘ETKİleşim Mekanları Sosyal Etki Tasarımı Çağrısı Şartnamesi’ni okumalı,

TAK Kondu yarışma projelerini incelemeli,   

 RENCO Kompozit ürün ve özelliklerini araştırmalıdır.

Tasarımcıdan Beklentiler

Tasarımcılardan istenenler aşağıdaki gibidir.

Anlatım Tekniği

(Sunuş ve anlatım tekniği serbesttir, serbest el çizimi, kolaj, dijital görselleştirme gibi temsil biçimleri 

kullanılabilir.)

Teslim Formatı

6

4

(Logo vektörel formatta verilecektir, tasarımdaki yeri, boyutu ve kullanılma biçimi tasarımcıya 

bırakılmıştır.)

(İstenilen ölçekte, proje genel yaklaşımı, kullanım senaryosunu ve çevresi ile ilişkilerini anlatan 

şematik vaziyet planı, yapı detaylarını ifade eden 3 boyutlu anlatımlar, plan, kesit ve görünüşler.) 

2 2

(Dijital görselleştirme ve/veya el çizimi perspektifler)

Tasarımcılar, www.sosyaletki.org adresinde yer alan;

2 ve 3 Boyutlu Şematik Anlatım

3 Boyutlu Görsel Anlatım

(Tasarımlar 1 adet A1 boyutunda dikey PDF olarak, 150 dpi çözünürlükte, linkteki şablon 

sayfasına yerleştirilerek teslim edilmelidir.)





10 ve 20 cm kalınlıklarda bulunmaktadır.



Tasarım Çağrısı Duyurusu

10.05.2017 28.07.2017

Online Teslim İçin Son Tarih

04.08.2017

Değerlendirme

11.08.2017

Sonuçların Açıklanması

Tasarım Çağrısı her disiplinden ve her tecrübe seviyesinden katılımcıya açıktır. 

Çalışmalar ekip olarak yapılabilir. 

Başvuru: info@sosyaletki.org adresine tasarımcı isim-soy isimleri, iletişim bilgileri (e-posta, 

telefon) ve mesleklerini içeren bir e-posta atılarak kayıt yaptırılmalıdır.

Teslim: PDF uzantılı dosyalar,  teslim şablonuna yerleştirilerek, info@sosyaletki.org

 adresine wetransfer linki olarak gönderilmelidir.

Son teslim tarihi 28.07.2017’dir.

Tasarım çağrısının toplam süresi 3 aydır.

Tüm soru ve cevaplar, tasarım çağrısı boyunca 

www.sosyaletki.org adresinden duyurulacaktır.

Değerlendirme Kurulu üyelerinin seçeceği 5 farklı tasarımın her biri 2.000 TL ile ödüllendirilecektir.













Teslim şablonu, RENCO logosu, TAK Kondu ödül kazanan projeler kitapçığı 

ve RENCO ürün sunumunu sosyaletki.org adresinden indirebilirsiniz.
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