
GÜLSÜM GÜRAL TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

AMAÇ 

NG Kütahya Seramik, üniversite öğrencilerinin hayal ettiği tasarım yaklaşımlarını 

gerçeğe taşımasına ve yenilikçi özgün mekânların yaratılmasına olanak sağlayan, 

“Gülsüm Güral Tasarım Yarışması”nı 2. kez düzenlemiştir.  

Yarışmanın ana amacı, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversite 

öğrencilerine endüstri beklentileri konusunda farkındalığı artırarak;  birlikte 

çalışma kültürü oluşturmaktır. Üniversite öğrencilerinin yenilikçi seramik 

tasarımlarıyla hayal ettikleri sanatsal dokunuşlara ulaşabilmesini sağlamak ve 

böylece sanat dünyasına yeni tasarımlar kazandırmak da öncelikli 

hedeflerimizdendir. Yıllardır sanatla iç içe geçmiş bir çalışma kültürünü 

benimseyen NG Kütahya Seramik tarafından, gençlerimizi tasarımları ile ön plana 

çıkararak; onları motive etmek ve sürdürülen sanatsal-mimari faaliyetlere destek 

vermek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. Aynı zamanda, yeni teknolojilerin 

hem kullanıma alınması hem de üniversite öğrencilerimizin bu teknolojilere 

ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla seramik karo tasarımında yenilikçi bakış 

açılarının bir araya getirilerek katma değeri yüksek özgün ürünlerin ortaya 

çıkarılması hedeflenmektedir.  

YARIŞMANIN TEMASI 

Gezegenimizin en büyük düşmanı iklim değişikliği, eskiye oranla daha çok 

hissedilmektedir. İklim değişikliği, toplumları ve çevreyi pek çok açıdan 

etkilemekte, bu sorunla mücadele günümüzde büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu doğrultuda yarışmacılardan, tasarımı yaşam alanlarını süslemenin ötesinde 

ele alarak tasarımlarında iklim değişikliğinin yaşama etkilerini yansıtmaları 

beklenmektedir. 

Endüstriyel Seramik: Eserler 60x120 cm pişmiş seramik karo boyutuna sahip 

olmalıdır. Tasarlanan desenler üretilebilir nitelikte olmalıdır. Ürüne ek olarak 

mekân tasarımı da yapılmalı ve hayal edilen mekâna uygun seramik karo 

tasarlanmalıdır. Görsel zenginliğin ve sanatsal katma değerin yer aldığı seramik 

karo tasarımları ile mekânları farklılaştıracak ve zenginleştirecek nitelikte özgün 

olması hedeflenmektedir.  



 

KATILIM     

Yarışma; jüri üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, Devlet ve Vakıf 

Üniversitelerinin Güzel Sanatlar Resim / Grafik / Seramik  / Cam / Endüstriyel 

Tasarım / Animasyon / Birleşik Sanatlar / Baskı Sanatları / İç Mimarlık bölümleri 

ile Mimarlık fakültelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına 

açık olacaktır.  

 

Yarışmaya katılan eserler tek kategoride değerlendirilecek olup, 3 adet başarı 

ödülü verilecektir. 

 

(*) Web sayfasından yapılacak olan başvurularda; her bir eser için ayrı başvuru 

yapılması gerekmektedir.  Katılım sadece bireysel olarak yapılabilir ve her bir 

katılımcı en fazla bir ödül alabilir.   

 

Tasarlanan eserler daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, daha önce başka bir 

yerde ödül almamış, kopya edilmemiş, sergilenmemiş ve özgün olmalıdır. 

Yarışamaya bir kişi, en fazla 3 (üç) desen çalışması ile katılabilir. Ancak iki ya da 

üç eserin de finale kalması durumunda Jüri değerlendirmesi sonrasında puanı en 

yüksek olan eseri finale kalmış sayılacaktır. 

 

Yarışmaya başvurular http:// www.gulsumguraltasarimyarismasi.com adresi 

üzerinden yapılacaktır. Tasarım ve Tasarımcıya ait bilgiler link de yer alan 

yönlendirmeler doğrultusunda eksiksiz yüklenmelidir.  

 

Seçilen ve beğenilen ürünler için NG Kütahya Seramik’in düzenleme yapma ve 

yaptırma hakkı olacaktır.  

 

Yarışmaya katılan tüm tasarımların kullanım hakkı NG Kütahya Seramik, 

Porselen, Turizm A.Ş.’e ait olacaktır. Tasarım sahibi sonradan tasarım üzerinde 

bir hak iddia edemez. 

 

Yarışma takviminde de belirtildiği gibi son başvuru tarihi 15 Ekim 2022, saat 

17.00’dir. 

 



TASARIM TEKNİK BİLGİLERİ ve YÜKLEME 

 

 

Yarışma web sitesine yüklenecek desen tasarımları aşağıda açıklanmıştır: 

• Karo 1 (60x120 cm JPG formatında)   

• Karo 2 (60x120 cm JPG formatında)   

• Karo 3 (60x120 cm JPG formatında)   

• 3’lü karolardan oluşturulmuş pano (Dikey veya yatay olarak         

              hazırlanabilir.)                 

• Render 1 (Panonun yer aldığı bir iç mekân renderı)  

• Render 2 (Panonun yer aldığı bir iç mekân renderı)   

•            Pafta        (Panonun yer aldığı bir iç mekân renderı) 

 

                                           Yarışma ön elemesi için gönderilecek seramik karo tasarımları, 60x120 cm 

ebadında tasarlanmalıdır. Vektör programlarıyla tasarlanan tasarımlar başvuru 

sayfasının yükleme adımında bulunan KARO-1, KARO-2 ve KARO-3 alanlarına 

RGB ve JPG formatında, 300 DPI çözünürlükte ve maksimum 5 MB büyüklüğünde 

yüklenmelidir. 

 

 İç veya dış mekân olarak tasarlanan desenlerin 2 adet render görseli alınmalıdır. 

Tasarlanan mekânlar render yükleme sekmesinden Render 1 ve Render 2 

alanlarına RGB, JPG formatında, 300 DPI çözünürlükte ve maksimum 5 MB 

büyüklüğünde yüklenmelidir. 

 

                                           Panolar dikey veya yatay en fazla 3’lü karolardan oluşabilir. Pano tasarımı 

yapılan ürünlerde desen devamlılığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tasarlanan 

desenlerin birbirini tamamlama zorunluluğu yoktur fakat tekli-ikili veya üçlü 

desen tekrarı ile kombinasyon yapılabilmelidir. Panolar duvarlarda kullanılmak 

üzere tasarlanmalıdır. Mekân tasarımı da yapılarak; hayal edilen mekâna uygun 

seramik karo tasarlanmalıdır.   

 

                            Pafta bölümüne; KARO 1, KARO 2, KARO 3, RENDER 1, RENDER 2 ve panoya ait 

tasarımlar yüklenecektir. Pafta; A1 yatay boyutta, beyaz zeminde, maksimum 10 

MB 300 DPI ve RGB, JPG formatında hazırlanmalıdır. Üzerinde açıklama metni 

yer almalıdır. 



                                  

              NOT : Yarışmayı kazanan tasarımların orijinal dosyaları, 400 DPI, PSD ve Aİ  

formatında kazananlardan ayrıca istenecektir.  Ödül alan tasarımlar iade 

edilmeyecektir. Ödül alan ve sergilenmesi uygun görülen tasarımlar dijital baskı 

teknolojisi ile 60x120 cm seramik karo üzerine basılacaktır.  

 

KARO VE PANO ÖRNEKLERİ 

 

 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



TASARIM HAKLARI 

Katılımcılar; işbu yarışmada dereceye giren tasarımların, NG Kütahya Seramik, Porselen, 

Turizm A.Ş. tarafından kullanılma imkânı olduğu için düzenlendiğini kabul ve taahhüt eder. 

Dereceye giren tasarımların yaratıcıları, işbu tasarımlara ilişkin gerek 6769 sayılı Sınai 

Mülkiyet Kanunu gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm 

hakları derecelerine göre verilecek olan, ödül kapsamında NG Kütahya Seramik, Porselen, 

Turizm A.Ş.’ye devir ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Dereceye giren ve işbu yarışma 

kapsamında bildirilen ödülü alan katılımcılar, işbu tasarımların NG Kütahya Seramik, Porselen, 

Turizm A.Ş. tarafından kullanılması halinde yarışma kapsamında belirlenen ödül dışında bir 

bedel talep edemeyecektir. 

NG Kütahya Seramik, Porselen, Turizm A.Ş., dereceye giren tasarımlar bakımından Türk 

Patent ve Marka Kurumu nezdinde tasarım tescili olmak da dahil olmak üzere bilcümle 

kullanım hakkına haizdir. 

SEÇİCİ KURUL 

- Dilara Koçak – İyi yaşam ve Beslenme Uzmanı 
- Sibel Dalokay Bozer – Mimar (SDB Mimarlık) 
- Kim Yong Moon – Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Action Painting Sanatçısı  
- Mutlu Başkaya – Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı -  
- Yiğit Özer – Tasarımcı 
- Doç. Dr. Oya Aşan Yüksek – Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 

Öğr. Üyesi 
- Önder Kaya – Mimar (Öncüoğlu Mimarlık) 
- Selçuk Avcı – Mimar (Avcı Architects) 

DEĞERLENDİRME 

Başvuru yapılan tasarımların ilk olarak başvuru koşullarına uygunluğu  

NG Kütahya Seramik tasarım ekibi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

Başvuru koşullarına uygun bulunan eserler, ikinci aşama olarak Seçici Kurulun 

değerlendirmesine girmeye hak kazanacaktır. Seçici Kurulun 

değerlendirmeleri 5-6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.  



DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİ  

Özgünlük 

Yaratıcılık 

Renk ve yüzeyin kullanımı 

Tasarımın mekân ile uyumu 

Tasarımın ticarileşme potansiyeli 

SEÇİLEN ESERLERİN 

İLAN EDİLMESİ  

Yarışmada ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserler, 15  Kasım 2022 

tarihinde https:// www.gulsumguraltasarimyarismasi.com web sayfasında 

ilan edilecektir.  

ÖDÜLLER 3 adet başarı ödüllerini almaya hak kazanan katılımcılara NG Kütahya 

Seramik, Porselen ve Turizm A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile 

düzenlenecek olan ödül töreninde bir plaket ile ödüller takdim edilecektir.  

1. Ödül: 15.000 TL

2. Ödül: 12.000 TL

3. Ödül: 10.000 TL

ÖDÜL TÖRENİ Aralık ayı içerisinde açıklanacaktır. Düzenlenecek tören ile ödüller sahipleri 

ile buluşacaktır.   

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ: 

Eser Çetintaş, TAPS Ajans Başkanı ve NG Kütahya Seramik Marka Yönetimi ve 

Pazarlama Müdürü  

Bilgi Kaya, NG Kütahya Seramik Ürün Geliştirme Müdürü 

Burak Mustafa Çakmak, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi 



İLETİŞİM 

• Adres: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

• Yarışma takvimindeki tarih güncellemeleri web sitesinde duyurulacaktır.

• seramik@gulsumguraltasarimyarismasi.com adresi üzerinden bilgi istenebilir.

• Web sitesi: https://gulsumguraltasarimyarismasi.com


