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Başvuru Şartnamesi, Katılım Koşulları 

ve Eğitim İçeriklerine Dair Bilgi 

 
 D-Art House Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Gelecek Gençlerin” adlı “Kültür Endüstrilerinde 

Gençlerin Yaratıcılık ve Girişimcilik Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı” 
tarafından desteklenmektedir. 

 D-Art House eğitimleri ücretsizdir.  
 Eğitim ve üretim yüz yüze yürütülecektir.  
 D-Art House programı üç aşamadan oluşur. Birinci aşama Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif 

Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUKEM) eğitimleri, ikinci aşama BAU Hub 
Kuluçka Merkezi eğitimleri, üçüncü aşama eser ve kreatif fikir üretimini kapsar. 

 Eğitim içeriği ve süresi aşağıda listelenmiştir. 
  

Eğitim 
Modülü 

Kota Eğitim Süresi ve İçeriği Ek Başvuru Belgeleri 

D-ART 
House 

60 
Katılımcı 

1. Grup 85 Saat 
2. Grup 85 Saat 
Toplam 170 Saat 
 

 Temel Tasarım Prensipleri 
 Yapım Teknikleri 
 Reklam ve Yaratıcılık 
 Oyun Tasarımı ve Oyunlaştırma 
 Dijital Sanatta Marka, Patent, Telif 
 Dijital Sanat Üretim ve Satış 

Yöntemleri (NFT, Blockchain) 
 
 

 Niyet Mektubu  
 Portfolyo 
 Özgeçmiş (CV) 

  
 İhtiyaç duyan katılımcılar D-Art House eğitim mekanlarındaki teknik altyapıdan program 

dahilinde faydalanabilirler. Ancak kişisel kullanımları için ve çevrimiçi katılım sırasında eğitim 
programının gerektirdiği teknolojik altyapıyı (bilgisayar, çizim tableti, özel yazılımlar vb.) 
kendileri sağlamak durumundadırlar. 

 Eğitim dili Türkçe olmakla beraber uluslararası konuk ve eğitimciler olduğunda İngilizce 
etkinlikler düzenlenebilir. 
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 D-Art House eğitim ve üretim aşamaları T.C. vatandaşı 18-29 yaş arasındaki adayların 
başvurusuna açıktır.  

 Başvurular online olarak alınır. 
 Başvuru sırasında yüklenmesi gereken belgelere dikkat edilmelidir. Niyet mektubu, 

portfolyo ve özgeçmiş dokümanları eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 Başvuru sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğru kişiye ait olduğu ve başvuru 

koşullarının kabulü formda işaretlenerek teyit edilmelidir. Portfolyo gibi önemli eksik belge, 
hatalı ya da uygun olmayan yaş bildirimi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır. 

 Başvuru aşamasından sonra adaylarla mülakat yapılacaktır. 
 Programa kabul edilen adaylar için “asil” liste ve bu listenin yarısı kadar “yedek” liste 

oluşturulur. 
 D-Art House İstanbul ili sınırları içinde ikamet eden adaylara göre planlanmıştır. Şehir 

dışından başvuran adayların yüz yüze eğitim için hazırlıklı olmaları beklenir. 
 D-Art House eğitimlerine katılmaya hak kazanan adaylardan kayıt sırasında ek belge 

istenebilir. Bunların duyurusu kayıt döneminden önce açıklanacaktır. 
 Programın %70 devam zorunluluğu vardır. Devam göstermeyen, eğitim sonu 

değerlendirmesinde başarısız olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanamazlar. Ayrıca 
eğitimin başarı ile tamamlanması ve sertifikaya hak kazanmak için dijital sergi projesine 
katılım ve katkı mecburidir. 

 Dersleri harici veya dahili herhangi bir ekipman ile kaydetmek, ticari amaçlar için kullanmak 
ve yayınlamak yasaktır.  

 D-Art House öngörülemeyen durumlar nedeniyle takvim ya da programda değişiklik yapma 
hakkını katılımcıları mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmek koşulu ile saklı tutar.  

 
T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Gelecek Gençlerin Projesi kapsamında ve Bahçeşehir 
Üniversitesi Kreatif Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUKEM) bünyesinde hayata 
geçirilen Digital Art House (D-Art House) Programı’na katılabilecek kişilerin sahip olması 
gereken şekli şartlara ilişkin nitelikler aşağıdaki gibidir: 
 

• Kültür endüstrileri alanında üretim yapmak isteyen ve teşvike ihtiyaç duyulması, 
• Kültür ve sanat alanında yenilikçi model ve araçlarla tanışmak isteyen kişilerin yaratıcı eser 

üretme becerilerini geliştirecek eğitimlere ihtiyaç duyması, 
• Başvuru sahiplerinin 18 - 29 yaş aralığında olması, 
• Başvuru sahiplerinin bu alana ilgi duyduğunu gösteren bir özgeçmiş veya protfolyaya sahip 

olması ve seçici kurul görüşmeleri esnasında istenmesi halinde ibraz edecek durumda 
olması, 

• Adayların 4 Temmuz 2022 - 29 Eylül 2022 tarihleri arasında üzenlenecek derslere % 70 
oranında katılım sağlamayı yazılı biçimde taahhüt debilecek olması, 

• Adayların 26 Ekim 2022 - 01 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek sergi hazırlık 
atölyelerinde ve 2 Ocak 2023 - 6 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek sergiye katılım 
göstermeyi yazılı biçimde taahhüt debilecek olması, 

• Program adayları başvuru yaptıklarında yukarıda listelenen koşulları kabul etmiş olurlar. 


