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GÜLSÜM GÜRAL
2022

PORSELEN TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın amacı tasarım öğrencilerinin, doğa ve kullanıcı 
odaklı tasarım ilkelerini içselleştirmelerine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 
tasarlayacakları; sürdürülebilir, endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı 
ve/veya sanatsal tasarımların değerlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KONU

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın konusu sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinde nüfus artışı ile birlikte, doğal kaynaklar azalırken, atık miktarında artış görülmektedir. Bu 
da ekolojik ayak izini artırmakta ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için tasarımcı ve üreticilerin sürdürülebilir tasarım yapma sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukla katılımcıların, porselen ürünlerin kullanım senaryolarını ve ürün yaşam 
döngülerini sürdürülebilirlik bağlamında yeniden değerlendirmesi beklenmektedir. 

Kullanıcıların yeme içme, sofra ve dekorasyon konularındaki tutum ve davranışlarını çevreci bir 
perspektifle yeniden şekillendirecek yeni ürün tasarımları veya eski ürünlerin geri/ileri dönüşümünü 
içeren ürün-sistem tasarımları beklenmektedir. Tasarımlar ürün tasarımı, grafik (desen) tasarım veya 
sanatsal tasarım alanında olabilir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın değerlendirilmesi; sürdürülebilirlik, yenilik, 
işlevsellik, uygulanabilirlik ve estetik olmak üzere beş değerlendirme ölçütü ile gerçekleştirilecektir.

1- Sürdürülebilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın yarışma konusuyla olan ilişkisi değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulardan 
bir veya bir kaçına cevap vermesi beklenmektedir.

• Ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında daha az kaynak kullanımını veya daha az atık
üretimini sağlıyor mu?

• Kullanıcısını sürdürülebilir bir davranışa yöneltiyor mu?

2- Yenilik

Bu ölçüt ile tasarım fikrinin ve ürünün yeniliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.

• Pazardaki ürünlerden farklı mı?

• Tasarım fikri ürüne yeni bir değer katıyor mu?

3- İşlevsellik

Bu ölçüt ile tasarımın işlevi ve kullanılabilirliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap
vermesi beklenmektedir.

• Ürün temel işlevini sorunsuzca yerine getirebiliyor mu?

• Ürüne toplumsal ve teknolojik değişimlere uygun yeni bir işlev kazandırılmış mı?

4- Uygulanabilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Porselen ürün (form) tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Ürünün et kalınlığı 3-6 mm. arasında olmalıdır. Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

• Ürünün üretim yöntemine göre, kalıp açısına ters açılar içermemelidir.

• Ürün yüksekliği en fazla 30 cm. ürün çapı en fazla 40 cm. olmalıdır.

• Ürün yüzeyinde rölyef yapılacaksa, rölyef yüksekliği 0,7 mm. - 1 mm. arasında olmalı, rölyef genişliği 
ve iki rölyef arasındaki mesafe en az 0,7 mm. olmalıdır.

Grafik (dekor) tasarım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Dekor tasarımlar özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan çizim, 
fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.

• Dekor tasarımları serigrafi baskı veya dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır. 

• Tasarımlar grafik tasarım vektörel veya raster grafik formatında CMYK renk modelinde, 300 dpi 
çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Geri dönüşüm veya ileri dönüşüm çözümleri getiren tasarımların uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- Estetik

Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi 
beklenmektedir.

• Tasarım görsel olarak bütüncül bir şekilde tasarlanmış mı?

• Form, grafik, renk ve doku çalışmaları günümüz estetik anlayışına uygun mu?

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
• Prof. ââAyşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
• Müzeyyen Şirin, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Üyesi
• Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı
• Eser Çetintaş, Taps Ajans Başkanı

SEÇİCİ KURUL

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul’u aşağıda belirtilmiştir. Yarışma
Düzenleme Komitesi üyeleri Seçici Kurul ile birlikte yer alacaktır. Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Aslı Filinta, Moda Tasarımcısı 

Çiğdem Kaya, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 

Deniz Sağdıç, Sanatçı

Dilara Koçak, Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Füsun Curaoğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

Gamze Cizreli, Girişimci, İş İnsanı 

Kemal Uludağ, Seramik Sanatçısı, Akademisyen, Anadolu Üniversitesi, Seramik Bölümü

Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı 

Maximilian Thomae, Şef, Yönetici 

Özlem Güsar, Lüks Marka ve İletişim Danışmanı 

Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı

Şerife Bilgili, Ressam, İş İnsanı 

ÖDÜLLER

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım yarışması kazananlarına verilecek ödüller aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.

• Birincilik ödülü: 15000 TL

• İkincilik ödülü: 12000 TL

• Üçüncülük ödülü: 10000 TL

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkânı

Dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde öncelikli zorunlu staj imkânı 
sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı 
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhil değildir. Yarışmada verilecek ödüllerin 
vergilendirilmesi hususu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa dayanmaktadır. İlgili Kanunun 16/4 hükmü: 
“5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır.” Şeklinde düzenlenmiş durumda. Maddeden anlaşıldığı gibi ödüllerin
%20’sinin vergi olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler Kütahya Porselen San. A.Ş. tarafından 
ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım için öğrenci olma şartı aranmaktadır ve
öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans,
yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu 
durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş öğrenci belgesi ile ibraz etmesi 
zorunludur.) Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya sadece bireysel olarak ve en fazla 3 başvuru ile katılabilir. Üçten fazla başvuru 
yapan katılımcının ilk üç başvurusu dikkate alınacaktır. Katılımcı, diğer başvuru/tasarımların yarışma 
kapsamında değerlendirmeye alınmaması nedeniyle bir hak ve alacak talep edemeyecektir.

Yarışma seçici kurul üyelerinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya
katılamazlar. Aksi yönde bir başvurunun tespit edilmesi halinde yarışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük ve yenilik şartları aranmaktadır. Aksinin tespiti 
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış 
projenin ödülü geri alınacak ve derecesi iptal edilecektir. Yarışmaya gönderilen projelerin 
üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Kütahya 
Porselen San. A.Ş.’nin bu gibi bir taleple karşılaşması, bir bedel ödemesi halinde ilgili katılımcı 
Kütahya Porselen San. A.Ş.’yi tüm taleplerden ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Kütahya Porselen’in bu şekilde bir hak ihlali iddiasına taraf edilmesi halinde, proje sahibi 
tarafından ilgili tasarıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğu bizzat ayrıca ilgili 
makama beyan edilecektir. Kütahya Porselen’in böyle bir iddia sebebi ile idari ve hukuki bir 
yaptırıma maruz kalması halinde, anılan zarar proje sahibine rücu edilecektir. 

Yarışmanın düzenlenmesi ve/veya sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan tasarımlar
Kütahya Porselen tarafından katılımcılara ayrıca bir bedel ödenmeksizin yayınlanabilecektir. Yine
yarışma bakımından Kütahya Porselen tarafından sosyal medya hesapları da dâhil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmaksızın görsel, işitsel vb. çeşitli mecralarda bilgilendirme, duyuru, 
tanıtım vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışmaya
katılım sağlamakla, tasarımlar bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
düzenlenen tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya Porselen’e yayın ve umuma arz 
haklarını ayrıca bir bedel ödenmeksizin devir etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılım sağlayan
tasarımlar bakımından yayın haklarının tasarımcıya ait olmadığının tespiti halinde bundan
kaynaklanacak zararlardan tasarımcı sorumlu olacaktır. Tasarımcının, yayın hakları kendisine ait
bulunmayan bir tasarımla yarışmaya katılım gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu tasarımın
yarışmadan çıkarılması hakkı saklıdır. 

KATILIM

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular yarışma sitesindeki başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirilir. 
Başvuru esnasında tasarımı açıklayan pafta, tasarımı açıklayan metin ve öğrenci belgesinin sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarımı açıklayan pafta için pafta şablonu yarışma sitesinden indirilerek kullanılacaktır.
Tasarımı açıklayan pafta 1920 x 1080 px boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, RGB renk modelinde, JPG 
formatında olmalı, büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir.
Tasarımı açıklayan pafta içerisinde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare bulunmamalıdır.
Tasarımı açıklayan pafta içinde jürinin kısa sürede okuması mümkün olmayan uzun metinler
kullanılmamalıdır.

Tasarımı açıklayan metin sistemde tanımlanan alana yazılacaktır.
Tasarımı açıklayan metin 750 karakteri (boşluklu) geçmemelidir.

Öğrenci belgesi, JPG formatında 72 dpi çözünürlükte olmalı, büyüklüğü 1 MB’ı geçmemelidir.

Başvuru tamamlandığında katılımcıya sistem tarafından başvuru numarası atanacaktır.
Başvuru numarası ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler katılımcının mail adresine gönderilecektir.

TARİHLER

• YARIŞMANIN İLANI: 1 Temmuz 2022
• SON BAŞVURU TARİHİ: 1 Eylül 2022
• SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 30 Eylül 2022
• SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Ekim 2022
• ÖDÜL TÖRENİ: Kasım 2022

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta 
olarak bilgi verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme, yarışma web sayfasında yayınlanacak, ayrıca katılımcılara mail olarak 
da bildirilecektir.

Kütahya Porselen San. A.Ş. yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgiler yarışma web sayfasında ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI

Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışma konusu tasarımlar bakımından 6769 Sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm maddi ve manevi 
hakların sahibi olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Kütahya Porselen’in, yarışmaya katılan tasarımları kullanmayı istemesi halinde, tasarımcı ile Kütahya 
Porselen; tasarıma ait hakların Kütahya Porselen’e devri hususunda taraflarca ortak belirlenecek bir
bedel üzerinden anlaşabileceklerdir. Tasarımcı, böyle bir talebin varlığı halinde tasarımdan
kaynaklanacak hakların bedeli karşılığı devri bakımından, Kütahya Porselen’e öncelik tanıyacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, şartname kapsamında katılım koşulları başlığı altında düzenlenen
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya 
Porselen’e yayın ve umuma arz haklarının devri yarışmacılar tarafından yarışmaya katılım ile bedelsiz 
şekilde gerçekleştirilecek olup, bu maddenin istisnası niteliğindedir. 

YARIŞMA İLETİŞİM

Adres : Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8. km., Merkez/Kütahya
Telefon : 0274 225 01 50 / 3009
Websitesi : gulsumguraltasarimyarismasi.com
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vermesi beklenmektedir.
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Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Porselen ürün (form) tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Ürünün et kalınlığı 3-6 mm. arasında olmalıdır. Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

• Ürünün üretim yöntemine göre, kalıp açısına ters açılar içermemelidir.
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• Ürün yüzeyinde rölyef yapılacaksa, rölyef yüksekliği 0,7 mm. - 1 mm. arasında olmalı, rölyef genişliği
ve iki rölyef arasındaki mesafe en az 0,7 mm. olmalıdır.

Grafik (dekor) tasarım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Dekor tasarımlar özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan çizim,
fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.

• Dekor tasarımları serigrafi baskı veya dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır.

• Tasarımlar grafik tasarım vektörel veya raster grafik formatında CMYK renk modelinde, 300 dpi
çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Geri dönüşüm veya ileri dönüşüm çözümleri getiren tasarımların uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- Estetik

Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi 
beklenmektedir.

• Tasarım görsel olarak bütüncül bir şekilde tasarlanmış mı?

• Form, grafik, renk ve doku çalışmaları günümüz estetik anlayışına uygun mu?

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
• Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
• Müzeyyen Şirin, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Üyesi
• Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı
• Eser Çetintaş, Taps Ajans Başkanı

SEÇİCİ KURUL

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul’u aşağıda belirtilmiştir. Yarışma
Düzenleme Komitesi üyeleri Seçici Kurul ile birlikte yer alacaktır. Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Aslı Filinta, Moda Tasarımcısı 

Çiğdem Kaya, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 

Deniz Sağdıç, Sanatçı

Dilara Koçak, Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Füsun Curaoğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

Gamze Cizreli, Girişimci, İş İnsanı 

Kemal Uludağ, Seramik Sanatçısı, Akademisyen, Anadolu Üniversitesi, Seramik Bölümü

Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı 

Maximilian Thomae, Şef, Yönetici 

Özlem Güsar, Lüks Marka ve İletişim Danışmanı 

Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı

Şerife Bilgili, Ressam, İş İnsanı 

ÖDÜLLER

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım yarışması kazananlarına verilecek ödüller aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.

• Birincilik ödülü: 15000 TL

• İkincilik ödülü: 12000 TL

• Üçüncülük ödülü: 10000 TL

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkânı

Dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde öncelikli zorunlu staj imkânı 
sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı 
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhil değildir. Yarışmada verilecek ödüllerin 
vergilendirilmesi hususu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa dayanmaktadır. İlgili Kanunun 16/4 hükmü: 
“5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır.” Şeklinde düzenlenmiş durumda. Maddeden anlaşıldığı gibi ödüllerin
%20’sinin vergi olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler Kütahya Porselen San. A.Ş. tarafından 
ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım için öğrenci olma şartı aranmaktadır ve
öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans,
yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu 
durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş öğrenci belgesi ile ibraz etmesi 
zorunludur.) Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya sadece bireysel olarak ve en fazla 3 başvuru ile katılabilir. Üçten fazla başvuru 
yapan katılımcının ilk üç başvurusu dikkate alınacaktır. Katılımcı, diğer başvuru/tasarımların yarışma 
kapsamında değerlendirmeye alınmaması nedeniyle bir hak ve alacak talep edemeyecektir.

Yarışma seçici kurul üyelerinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya
katılamazlar. Aksi yönde bir başvurunun tespit edilmesi halinde yarışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük ve yenilik şartları aranmaktadır. Aksinin tespiti 
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış 
projenin ödülü geri alınacak ve derecesi iptal edilecektir. Yarışmaya gönderilen projelerin 
üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Kütahya 
Porselen San. A.Ş.’nin bu gibi bir taleple karşılaşması, bir bedel ödemesi halinde ilgili katılımcı 
Kütahya Porselen San. A.Ş.’yi tüm taleplerden ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Kütahya Porselen’in bu şekilde bir hak ihlali iddiasına taraf edilmesi halinde, proje sahibi 
tarafından ilgili tasarıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğu bizzat ayrıca ilgili 
makama beyan edilecektir. Kütahya Porselen’in böyle bir iddia sebebi ile idari ve hukuki bir 
yaptırıma maruz kalması halinde, anılan zarar proje sahibine rücu edilecektir. 

Yarışmanın düzenlenmesi ve/veya sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan tasarımlar
Kütahya Porselen tarafından katılımcılara ayrıca bir bedel ödenmeksizin yayınlanabilecektir. Yine
yarışma bakımından Kütahya Porselen tarafından sosyal medya hesapları da dâhil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmaksızın görsel, işitsel vb. çeşitli mecralarda bilgilendirme, duyuru, 
tanıtım vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışmaya
katılım sağlamakla, tasarımlar bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
düzenlenen tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya Porselen’e yayın ve umuma arz 
haklarını ayrıca bir bedel ödenmeksizin devir etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılım sağlayan
tasarımlar bakımından yayın haklarının tasarımcıya ait olmadığının tespiti halinde bundan
kaynaklanacak zararlardan tasarımcı sorumlu olacaktır. Tasarımcının, yayın hakları kendisine ait
bulunmayan bir tasarımla yarışmaya katılım gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu tasarımın
yarışmadan çıkarılması hakkı saklıdır. 

KATILIM

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular yarışma sitesindeki başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirilir. 
Başvuru esnasında tasarımı açıklayan pafta, tasarımı açıklayan metin ve öğrenci belgesinin sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarımı açıklayan pafta için pafta şablonu yarışma sitesinden indirilerek kullanılacaktır.
Tasarımı açıklayan pafta 1920 x 1080 px boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, RGB renk modelinde, JPG 
formatında olmalı, büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir.
Tasarımı açıklayan pafta içerisinde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare bulunmamalıdır.
Tasarımı açıklayan pafta içinde jürinin kısa sürede okuması mümkün olmayan uzun metinler
kullanılmamalıdır.

Tasarımı açıklayan metin sistemde tanımlanan alana yazılacaktır.
Tasarımı açıklayan metin 750 karakteri (boşluklu) geçmemelidir.

Öğrenci belgesi, JPG formatında 72 dpi çözünürlükte olmalı, büyüklüğü 1 MB’ı geçmemelidir.

Başvuru tamamlandığında katılımcıya sistem tarafından başvuru numarası atanacaktır.
Başvuru numarası ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler katılımcının mail adresine gönderilecektir.

TARİHLER

• YARIŞMANIN İLANI: 1 Temmuz 2022
• SON BAŞVURU TARİHİ: 1 Eylül 2022
• SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 30 Eylül 2022
• SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Ekim 2022
• ÖDÜL TÖRENİ: Kasım 2022

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta 
olarak bilgi verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme, yarışma web sayfasında yayınlanacak, ayrıca katılımcılara mail olarak 
da bildirilecektir.

Kütahya Porselen San. A.Ş. yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgiler yarışma web sayfasında ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI

Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışma konusu tasarımlar bakımından 6769 Sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm maddi ve manevi 
hakların sahibi olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Kütahya Porselen’in, yarışmaya katılan tasarımları kullanmayı istemesi halinde, tasarımcı ile Kütahya 
Porselen; tasarıma ait hakların Kütahya Porselen’e devri hususunda taraflarca ortak belirlenecek bir
bedel üzerinden anlaşabileceklerdir. Tasarımcı, böyle bir talebin varlığı halinde tasarımdan
kaynaklanacak hakların bedeli karşılığı devri bakımından, Kütahya Porselen’e öncelik tanıyacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, şartname kapsamında katılım koşulları başlığı altında düzenlenen
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya 
Porselen’e yayın ve umuma arz haklarının devri yarışmacılar tarafından yarışmaya katılım ile bedelsiz 
şekilde gerçekleştirilecek olup, bu maddenin istisnası niteliğindedir. 

YARIŞMA İLETİŞİM

Adres : Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8. km., Merkez/Kütahya
Telefon : 0274 225 01 50 / 3009
Websitesi : gulsumguraltasarimyarismasi.com
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PORSELEN TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın amacı tasarım öğrencilerinin, doğa ve kullanıcı
odaklı tasarım ilkelerini içselleştirmelerine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerin
tasarlayacakları; sürdürülebilir, endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı 
ve/veya sanatsal tasarımların değerlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KONU

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın konusu sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinde nüfus artışı ile birlikte, doğal kaynaklar azalırken, atık miktarında artış görülmektedir. Bu 
da ekolojik ayak izini artırmakta ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için tasarımcı ve üreticilerin sürdürülebilir tasarım yapma sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukla katılımcıların, porselen ürünlerin kullanım senaryolarını ve ürün yaşam
döngülerini sürdürülebilirlik bağlamında yeniden değerlendirmesi beklenmektedir.

Kullanıcıların yeme içme, sofra ve dekorasyon konularındaki tutum ve davranışlarını çevreci bir 
perspektifle yeniden şekillendirecek yeni ürün tasarımları veya eski ürünlerin geri/ileri dönüşümünü 
içeren ürün-sistem tasarımları beklenmektedir. Tasarımlar ürün tasarımı, grafik (desen) tasarım veya
sanatsal tasarım alanında olabilir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın değerlendirilmesi; sürdürülebilirlik, yenilik,
işlevsellik, uygulanabilirlik ve estetik olmak üzere beş değerlendirme ölçütü ile gerçekleştirilecektir.

1- Sürdürülebilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın yarışma konusuyla olan ilişkisi değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulardan 
bir veya bir kaçına cevap vermesi beklenmektedir.

• Ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında daha az kaynak kullanımını veya daha az atık 
üretimini sağlıyor mu?

• Kullanıcısını sürdürülebilir bir davranışa yöneltiyor mu? 

2- Yenilik

Bu ölçüt ile tasarım fikrinin ve ürünün yeniliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.

• Pazardaki ürünlerden farklı mı?

• Tasarım fikri ürüne yeni bir değer katıyor mu?

Eskişehir Yolu 8. Km 43020 Kütahya, TÜRKİYE
Mersis No: 0607000769400054

kutahyaporselen.com.tr
info@kutahyaporselen.com.tr

T +90 274 225 01 50
F +90 274 225 01 56

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

3- İşlevsellik

Bu ölçüt ile tasarımın işlevi ve kullanılabilirliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap
vermesi beklenmektedir.

• Ürün temel işlevini sorunsuzca yerine getirebiliyor mu?

• Ürüne toplumsal ve teknolojik değişimlere uygun yeni bir işlev kazandırılmış mı?

4- Uygulanabilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Porselen ürün (form) tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Ürünün et kalınlığı 3-6 mm. arasında olmalıdır. Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

• Ürünün üretim yöntemine göre, kalıp açısına ters açılar içermemelidir.

• Ürün yüksekliği en fazla 30 cm. ürün çapı en fazla 40 cm. olmalıdır.

• Ürün yüzeyinde rölyef yapılacaksa, rölyef yüksekliği 0,7 mm. - 1 mm. arasında olmalı, rölyef genişliği 
ve iki rölyef arasındaki mesafe en az 0,7 mm. olmalıdır.

Grafik (dekor) tasarım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Dekor tasarımlar özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan çizim, 
fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.

• Dekor tasarımları serigrafi baskı veya dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır. 

• Tasarımlar grafik tasarım vektörel veya raster grafik formatında CMYK renk modelinde, 300 dpi 
çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Geri dönüşüm veya ileri dönüşüm çözümleri getiren tasarımların uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- Estetik

Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi 
beklenmektedir.

• Tasarım görsel olarak bütüncül bir şekilde tasarlanmış mı?

• Form, grafik, renk ve doku çalışmaları günümüz estetik anlayışına uygun mu?

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
• Prof. ââAyşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
• Müzeyyen Şirin, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Üyesi
• Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı
• Eser Çetintaş, Taps Ajans Başkanı

SEÇİCİ KURUL

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul’u aşağıda belirtilmiştir. Yarışma 
Düzenleme Komitesi üyeleri Seçici Kurul ile birlikte yer alacaktır. Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Aslı Filinta, Moda Tasarımcısı 

Çiğdem Kaya, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 

Deniz Sağdıç, Sanatçı

Dilara Koçak, Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Füsun Curaoğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

Gamze Cizreli, Girişimci, İş İnsanı 

Kemal Uludağ, Seramik Sanatçısı, Akademisyen, Anadolu Üniversitesi, Seramik Bölümü

Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı 

Maximilian Thomae, Şef, Yönetici 

Özlem Güsar, Lüks Marka ve İletişim Danışmanı 

Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı

Şerife Bilgili, Ressam, İş İnsanı 

ÖDÜLLER

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım yarışması kazananlarına verilecek ödüller aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.

• Birincilik ödülü: 15000 TL

• İkincilik ödülü: 12000 TL

• Üçüncülük ödülü: 10000 TL

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkânı

Dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde öncelikli zorunlu staj imkânı 
sunulacaktır. 

Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı 
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhil değildir. Yarışmada verilecek ödüllerin 
vergilendirilmesi hususu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa dayanmaktadır. İlgili Kanunun 16/4 hükmü: 
“5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır.” Şeklinde düzenlenmiş durumda. Maddeden anlaşıldığı gibi ödüllerin 
%20’sinin vergi olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler Kütahya Porselen San. A.Ş. tarafından 
ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım için öğrenci olma şartı aranmaktadır ve
öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans,
yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu 
durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş öğrenci belgesi ile ibraz etmesi 
zorunludur.) Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya sadece bireysel olarak ve en fazla 3 başvuru ile katılabilir. Üçten fazla başvuru 
yapan katılımcının ilk üç başvurusu dikkate alınacaktır. Katılımcı, diğer başvuru/tasarımların yarışma 
kapsamında değerlendirmeye alınmaması nedeniyle bir hak ve alacak talep edemeyecektir.

Yarışma seçici kurul üyelerinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya
katılamazlar. Aksi yönde bir başvurunun tespit edilmesi halinde yarışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük ve yenilik şartları aranmaktadır. Aksinin tespiti 
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış 
projenin ödülü geri alınacak ve derecesi iptal edilecektir. Yarışmaya gönderilen projelerin 
üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Kütahya 
Porselen San. A.Ş.’nin bu gibi bir taleple karşılaşması, bir bedel ödemesi halinde ilgili katılımcı 
Kütahya Porselen San. A.Ş.’yi tüm taleplerden ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Kütahya Porselen’in bu şekilde bir hak ihlali iddiasına taraf edilmesi halinde, proje sahibi 
tarafından ilgili tasarıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğu bizzat ayrıca ilgili 
makama beyan edilecektir. Kütahya Porselen’in böyle bir iddia sebebi ile idari ve hukuki bir 
yaptırıma maruz kalması halinde, anılan zarar proje sahibine rücu edilecektir. 

Yarışmanın düzenlenmesi ve/veya sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan tasarımlar
Kütahya Porselen tarafından katılımcılara ayrıca bir bedel ödenmeksizin yayınlanabilecektir. Yine
yarışma bakımından Kütahya Porselen tarafından sosyal medya hesapları da dâhil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmaksızın görsel, işitsel vb. çeşitli mecralarda bilgilendirme, duyuru, 
tanıtım vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışmaya
katılım sağlamakla, tasarımlar bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
düzenlenen tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya Porselen’e yayın ve umuma arz 
haklarını ayrıca bir bedel ödenmeksizin devir etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılım sağlayan
tasarımlar bakımından yayın haklarının tasarımcıya ait olmadığının tespiti halinde bundan
kaynaklanacak zararlardan tasarımcı sorumlu olacaktır. Tasarımcının, yayın hakları kendisine ait
bulunmayan bir tasarımla yarışmaya katılım gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu tasarımın
yarışmadan çıkarılması hakkı saklıdır. 

KATILIM

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular yarışma sitesindeki başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirilir. 
Başvuru esnasında tasarımı açıklayan pafta, tasarımı açıklayan metin ve öğrenci belgesinin sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarımı açıklayan pafta için pafta şablonu yarışma sitesinden indirilerek kullanılacaktır.
Tasarımı açıklayan pafta 1920 x 1080 px boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, RGB renk modelinde, JPG 
formatında olmalı, büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir.
Tasarımı açıklayan pafta içerisinde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare bulunmamalıdır.
Tasarımı açıklayan pafta içinde jürinin kısa sürede okuması mümkün olmayan uzun metinler
kullanılmamalıdır.

Tasarımı açıklayan metin sistemde tanımlanan alana yazılacaktır.
Tasarımı açıklayan metin 750 karakteri (boşluklu) geçmemelidir.

Öğrenci belgesi, JPG formatında 72 dpi çözünürlükte olmalı, büyüklüğü 1 MB’ı geçmemelidir.

Başvuru tamamlandığında katılımcıya sistem tarafından başvuru numarası atanacaktır.
Başvuru numarası ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler katılımcının mail adresine gönderilecektir.

TARİHLER

• YARIŞMANIN İLANI: 1 Temmuz 2022
• SON BAŞVURU TARİHİ: 1 Eylül 2022
• SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 30 Eylül 2022
• SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Ekim 2022
• ÖDÜL TÖRENİ: Kasım 2022

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta 
olarak bilgi verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme, yarışma web sayfasında yayınlanacak, ayrıca katılımcılara mail olarak 
da bildirilecektir.

Kütahya Porselen San. A.Ş. yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgiler yarışma web sayfasında ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI

Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışma konusu tasarımlar bakımından 6769 Sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm maddi ve manevi 
hakların sahibi olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Kütahya Porselen’in, yarışmaya katılan tasarımları kullanmayı istemesi halinde, tasarımcı ile Kütahya 
Porselen; tasarıma ait hakların Kütahya Porselen’e devri hususunda taraflarca ortak belirlenecek bir
bedel üzerinden anlaşabileceklerdir. Tasarımcı, böyle bir talebin varlığı halinde tasarımdan
kaynaklanacak hakların bedeli karşılığı devri bakımından, Kütahya Porselen’e öncelik tanıyacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, şartname kapsamında katılım koşulları başlığı altında düzenlenen
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya 
Porselen’e yayın ve umuma arz haklarının devri yarışmacılar tarafından yarışmaya katılım ile bedelsiz 
şekilde gerçekleştirilecek olup, bu maddenin istisnası niteliğindedir. 

YARIŞMA İLETİŞİM

Adres : Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8. km., Merkez/Kütahya
Telefon : 0274 225 01 50 / 3009
Websitesi : gulsumguraltasarimyarismasi.com
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PORSELEN TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın amacı tasarım öğrencilerinin, doğa ve kullanıcı
odaklı tasarım ilkelerini içselleştirmelerine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerin
tasarlayacakları; sürdürülebilir, endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı 
ve/veya sanatsal tasarımların değerlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KONU

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın konusu sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinde nüfus artışı ile birlikte, doğal kaynaklar azalırken, atık miktarında artış görülmektedir. Bu 
da ekolojik ayak izini artırmakta ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için tasarımcı ve üreticilerin sürdürülebilir tasarım yapma sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukla katılımcıların, porselen ürünlerin kullanım senaryolarını ve ürün yaşam
döngülerini sürdürülebilirlik bağlamında yeniden değerlendirmesi beklenmektedir.

Kullanıcıların yeme içme, sofra ve dekorasyon konularındaki tutum ve davranışlarını çevreci bir 
perspektifle yeniden şekillendirecek yeni ürün tasarımları veya eski ürünlerin geri/ileri dönüşümünü 
içeren ürün-sistem tasarımları beklenmektedir. Tasarımlar ürün tasarımı, grafik (desen) tasarım veya
sanatsal tasarım alanında olabilir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın değerlendirilmesi; sürdürülebilirlik, yenilik,
işlevsellik, uygulanabilirlik ve estetik olmak üzere beş değerlendirme ölçütü ile gerçekleştirilecektir.

1- Sürdürülebilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın yarışma konusuyla olan ilişkisi değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulardan 
bir veya bir kaçına cevap vermesi beklenmektedir.

• Ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında daha az kaynak kullanımını veya daha az atık 
üretimini sağlıyor mu?

• Kullanıcısını sürdürülebilir bir davranışa yöneltiyor mu? 

2- Yenilik

Bu ölçüt ile tasarım fikrinin ve ürünün yeniliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.

• Pazardaki ürünlerden farklı mı?

• Tasarım fikri ürüne yeni bir değer katıyor mu?

Eskişehir Yolu 8. Km 43020 Kütahya, TÜRKİYE
Mersis No: 0607000769400054

kutahyaporselen.com.tr
info@kutahyaporselen.com.tr

T +90 274 225 01 50
F +90 274 225 01 56

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

3- İşlevsellik

Bu ölçüt ile tasarımın işlevi ve kullanılabilirliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap
vermesi beklenmektedir.

• Ürün temel işlevini sorunsuzca yerine getirebiliyor mu?

• Ürüne toplumsal ve teknolojik değişimlere uygun yeni bir işlev kazandırılmış mı?

4- Uygulanabilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Porselen ürün (form) tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Ürünün et kalınlığı 3-6 mm. arasında olmalıdır. Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

• Ürünün üretim yöntemine göre, kalıp açısına ters açılar içermemelidir.

• Ürün yüksekliği en fazla 30 cm. ürün çapı en fazla 40 cm. olmalıdır.

• Ürün yüzeyinde rölyef yapılacaksa, rölyef yüksekliği 0,7 mm. - 1 mm. arasında olmalı, rölyef genişliği 
ve iki rölyef arasındaki mesafe en az 0,7 mm. olmalıdır.

Grafik (dekor) tasarım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Dekor tasarımlar özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan çizim, 
fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.

• Dekor tasarımları serigrafi baskı veya dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır. 

• Tasarımlar grafik tasarım vektörel veya raster grafik formatında CMYK renk modelinde, 300 dpi 
çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Geri dönüşüm veya ileri dönüşüm çözümleri getiren tasarımların uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- Estetik

Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi 
beklenmektedir.

• Tasarım görsel olarak bütüncül bir şekilde tasarlanmış mı?

• Form, grafik, renk ve doku çalışmaları günümüz estetik anlayışına uygun mu?

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
• Prof. ââAyşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
• Müzeyyen Şirin, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Üyesi
• Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı
• Eser Çetintaş, Taps Ajans Başkanı

SEÇİCİ KURUL

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul’u aşağıda belirtilmiştir. Yarışma
Düzenleme Komitesi üyeleri Seçici Kurul ile birlikte yer alacaktır. Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Aslı Filinta, Moda Tasarımcısı 

Çiğdem Kaya, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 

Deniz Sağdıç, Sanatçı

Dilara Koçak, Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Füsun Curaoğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

Gamze Cizreli, Girişimci, İş İnsanı 

Kemal Uludağ, Seramik Sanatçısı, Akademisyen, Anadolu Üniversitesi, Seramik Bölümü

Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı 

Maximilian Thomae, Şef, Yönetici 

Özlem Güsar, Lüks Marka ve İletişim Danışmanı 

Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı

Şerife Bilgili, Ressam, İş İnsanı 

ÖDÜLLER

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım yarışması kazananlarına verilecek ödüller aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.

• Birincilik ödülü: 15000 TL

• İkincilik ödülü: 12000 TL

• Üçüncülük ödülü: 10000 TL

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkânı

Dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde öncelikli zorunlu staj imkânı 
sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı 
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhil değildir. Yarışmada verilecek ödüllerin 
vergilendirilmesi hususu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa dayanmaktadır. İlgili Kanunun 16/4 hükmü: 
“5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır.” Şeklinde düzenlenmiş durumda. Maddeden anlaşıldığı gibi ödüllerin
%20’sinin vergi olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler Kütahya Porselen San. A.Ş. tarafından 
ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım için öğrenci olma şartı aranmaktadır ve 
öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 
fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans, 
yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu 
durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş öğrenci belgesi ile ibraz etmesi 
zorunludur.) Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya sadece bireysel olarak ve en fazla 3 başvuru ile katılabilir. Üçten fazla başvuru 
yapan katılımcının ilk üç başvurusu dikkate alınacaktır. Katılımcı, diğer başvuru/tasarımların yarışma 
kapsamında değerlendirmeye alınmaması nedeniyle bir hak ve alacak talep edemeyecektir.

Yarışma seçici kurul üyelerinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya 
katılamazlar. Aksi yönde bir başvurunun tespit edilmesi halinde yarışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük ve yenilik şartları aranmaktadır. Aksinin tespiti 
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış 
projenin ödülü geri alınacak ve derecesi iptal edilecektir.  Yarışmaya gönderilen projelerin 
üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Kütahya 
Porselen San. A.Ş.’nin bu gibi bir taleple karşılaşması, bir bedel ödemesi halinde ilgili katılımcı 
Kütahya Porselen San. A.Ş.’yi tüm taleplerden ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder.  Kütahya Porselen’in bu şekilde bir hak ihlali iddiasına taraf edilmesi halinde, proje sahibi 
tarafından ilgili tasarıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğu bizzat ayrıca ilgili 
makama beyan edilecektir. Kütahya Porselen’in böyle bir iddia sebebi ile idari ve hukuki bir 
yaptırıma maruz kalması halinde, anılan zarar proje sahibine rücu edilecektir. 

Yarışmanın düzenlenmesi ve/veya sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan tasarımlar 
Kütahya Porselen tarafından katılımcılara ayrıca bir bedel ödenmeksizin yayınlanabilecektir. Yine 
yarışma bakımından Kütahya Porselen tarafından sosyal medya hesapları da dâhil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmaksızın görsel, işitsel vb. çeşitli mecralarda bilgilendirme, duyuru, 
tanıtım vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışmaya 
katılım sağlamakla, tasarımlar bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 
düzenlenen tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya Porselen’e yayın ve umuma arz 
haklarını ayrıca bir bedel ödenmeksizin devir etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılım sağlayan 
tasarımlar bakımından yayın haklarının tasarımcıya ait olmadığının tespiti halinde bundan 
kaynaklanacak zararlardan tasarımcı sorumlu olacaktır. Tasarımcının, yayın hakları kendisine ait 
bulunmayan bir tasarımla yarışmaya katılım gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu tasarımın 
yarışmadan çıkarılması hakkı saklıdır. 

KATILIM

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular yarışma sitesindeki başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirilir. 
Başvuru esnasında tasarımı açıklayan pafta, tasarımı açıklayan metin ve öğrenci belgesinin sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarımı açıklayan pafta için pafta şablonu yarışma sitesinden indirilerek kullanılacaktır.
Tasarımı açıklayan pafta 1920 x 1080 px boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, RGB renk modelinde, JPG 
formatında olmalı, büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir.
Tasarımı açıklayan pafta içerisinde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare bulunmamalıdır.
Tasarımı açıklayan pafta içinde jürinin kısa sürede okuması mümkün olmayan uzun metinler
kullanılmamalıdır.

Tasarımı açıklayan metin sistemde tanımlanan alana yazılacaktır.
Tasarımı açıklayan metin 750 karakteri (boşluklu) geçmemelidir.

Öğrenci belgesi, JPG formatında 72 dpi çözünürlükte olmalı, büyüklüğü 1 MB’ı geçmemelidir.

Başvuru tamamlandığında katılımcıya sistem tarafından başvuru numarası atanacaktır.
Başvuru numarası ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler katılımcının mail adresine gönderilecektir.

TARİHLER

• YARIŞMANIN İLANI: 1 Temmuz 2022
• SON BAŞVURU TARİHİ: 1 Eylül 2022
• SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 30 Eylül 2022
• SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Ekim 2022
• ÖDÜL TÖRENİ: Kasım 2022

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta 
olarak bilgi verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme, yarışma web sayfasında yayınlanacak, ayrıca katılımcılara mail olarak 
da bildirilecektir.

Kütahya Porselen San. A.Ş. yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgiler yarışma web sayfasında ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI

Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışma konusu tasarımlar bakımından 6769 Sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm maddi ve manevi 
hakların sahibi olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Kütahya Porselen’in, yarışmaya katılan tasarımları kullanmayı istemesi halinde, tasarımcı ile Kütahya 
Porselen; tasarıma ait hakların Kütahya Porselen’e devri hususunda taraflarca ortak belirlenecek bir
bedel üzerinden anlaşabileceklerdir. Tasarımcı, böyle bir talebin varlığı halinde tasarımdan
kaynaklanacak hakların bedeli karşılığı devri bakımından, Kütahya Porselen’e öncelik tanıyacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, şartname kapsamında katılım koşulları başlığı altında düzenlenen
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya 
Porselen’e yayın ve umuma arz haklarının devri yarışmacılar tarafından yarışmaya katılım ile bedelsiz 
şekilde gerçekleştirilecek olup, bu maddenin istisnası niteliğindedir. 

YARIŞMA İLETİŞİM

Adres : Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8. km., Merkez/Kütahya
Telefon : 0274 225 01 50 / 3009
Websitesi : gulsumguraltasarimyarismasi.com



GÜLSÜM GÜRAL
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PORSELEN TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın amacı tasarım öğrencilerinin, doğa ve kullanıcı
odaklı tasarım ilkelerini içselleştirmelerine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte öğrencilerin
tasarlayacakları; sürdürülebilir, endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı 
ve/veya sanatsal tasarımların değerlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KONU

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın konusu sürdürülebilirlik olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinde nüfus artışı ile birlikte, doğal kaynaklar azalırken, atık miktarında artış görülmektedir. Bu 
da ekolojik ayak izini artırmakta ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için tasarımcı ve üreticilerin sürdürülebilir tasarım yapma sorumluluğu 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukla katılımcıların, porselen ürünlerin kullanım senaryolarını ve ürün yaşam
döngülerini sürdürülebilirlik bağlamında yeniden değerlendirmesi beklenmektedir.

Kullanıcıların yeme içme, sofra ve dekorasyon konularındaki tutum ve davranışlarını çevreci bir 
perspektifle yeniden şekillendirecek yeni ürün tasarımları veya eski ürünlerin geri/ileri dönüşümünü 
içeren ürün-sistem tasarımları beklenmektedir. Tasarımlar ürün tasarımı, grafik (desen) tasarım veya
sanatsal tasarım alanında olabilir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın değerlendirilmesi; sürdürülebilirlik, yenilik,
işlevsellik, uygulanabilirlik ve estetik olmak üzere beş değerlendirme ölçütü ile gerçekleştirilecektir.

1- Sürdürülebilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın yarışma konusuyla olan ilişkisi değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulardan 
bir veya bir kaçına cevap vermesi beklenmektedir.

• Ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında daha az kaynak kullanımını veya daha az atık 
üretimini sağlıyor mu?

• Kullanıcısını sürdürülebilir bir davranışa yöneltiyor mu? 

2- Yenilik

Bu ölçüt ile tasarım fikrinin ve ürünün yeniliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.

• Pazardaki ürünlerden farklı mı?

• Tasarım fikri ürüne yeni bir değer katıyor mu?

Eskişehir Yolu 8. Km 43020 Kütahya, TÜRKİYE
Mersis No: 0607000769400054

kutahyaporselen.com.tr
info@kutahyaporselen.com.tr

T +90 274 225 01 50
F +90 274 225 01 56

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

3- İşlevsellik

Bu ölçüt ile tasarımın işlevi ve kullanılabilirliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap
vermesi beklenmektedir.

• Ürün temel işlevini sorunsuzca yerine getirebiliyor mu?

• Ürüne toplumsal ve teknolojik değişimlere uygun yeni bir işlev kazandırılmış mı?

4- Uygulanabilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Porselen ürün (form) tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Ürünün et kalınlığı 3-6 mm. arasında olmalıdır. Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

• Ürünün üretim yöntemine göre, kalıp açısına ters açılar içermemelidir.

• Ürün yüksekliği en fazla 30 cm. ürün çapı en fazla 40 cm. olmalıdır.

• Ürün yüzeyinde rölyef yapılacaksa, rölyef yüksekliği 0,7 mm. - 1 mm. arasında olmalı, rölyef genişliği 
ve iki rölyef arasındaki mesafe en az 0,7 mm. olmalıdır.

Grafik (dekor) tasarım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Dekor tasarımlar özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan çizim, 
fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.

• Dekor tasarımları serigrafi baskı veya dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır. 

• Tasarımlar grafik tasarım vektörel veya raster grafik formatında CMYK renk modelinde, 300 dpi 
çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Geri dönüşüm veya ileri dönüşüm çözümleri getiren tasarımların uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- Estetik

Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi 
beklenmektedir.

• Tasarım görsel olarak bütüncül bir şekilde tasarlanmış mı?

• Form, grafik, renk ve doku çalışmaları günümüz estetik anlayışına uygun mu?

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
• Prof. ââAyşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
• Müzeyyen Şirin, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Üyesi
• Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı
• Eser Çetintaş, Taps Ajans Başkanı

SEÇİCİ KURUL

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul’u aşağıda belirtilmiştir. Yarışma
Düzenleme Komitesi üyeleri Seçici Kurul ile birlikte yer alacaktır. Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Aslı Filinta, Moda Tasarımcısı 

Çiğdem Kaya, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 

Deniz Sağdıç, Sanatçı

Dilara Koçak, Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Füsun Curaoğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

Gamze Cizreli, Girişimci, İş İnsanı 

Kemal Uludağ, Seramik Sanatçısı, Akademisyen, Anadolu Üniversitesi, Seramik Bölümü

Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı 

Maximilian Thomae, Şef, Yönetici 

Özlem Güsar, Lüks Marka ve İletişim Danışmanı 

Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı

Şerife Bilgili, Ressam, İş İnsanı 

ÖDÜLLER

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım yarışması kazananlarına verilecek ödüller aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.

• Birincilik ödülü: 15000 TL

• İkincilik ödülü: 12000 TL

• Üçüncülük ödülü: 10000 TL

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkânı

Dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde öncelikli zorunlu staj imkânı 
sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı 
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhil değildir. Yarışmada verilecek ödüllerin 
vergilendirilmesi hususu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa dayanmaktadır. İlgili Kanunun 16/4 hükmü: 
“5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır.” Şeklinde düzenlenmiş durumda. Maddeden anlaşıldığı gibi ödüllerin
%20’sinin vergi olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler Kütahya Porselen San. A.Ş. tarafından 
ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım için öğrenci olma şartı aranmaktadır ve
öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans,
yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu 
durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş öğrenci belgesi ile ibraz etmesi 
zorunludur.) Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya sadece bireysel olarak ve en fazla 3 başvuru ile katılabilir. Üçten fazla başvuru 
yapan katılımcının ilk üç başvurusu dikkate alınacaktır. Katılımcı, diğer başvuru/tasarımların yarışma 
kapsamında değerlendirmeye alınmaması nedeniyle bir hak ve alacak talep edemeyecektir.

Yarışma seçici kurul üyelerinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya
katılamazlar. Aksi yönde bir başvurunun tespit edilmesi halinde yarışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük ve yenilik şartları aranmaktadır. Aksinin tespiti 
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış 
projenin ödülü geri alınacak ve derecesi iptal edilecektir. Yarışmaya gönderilen projelerin 
üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Kütahya 
Porselen San. A.Ş.’nin bu gibi bir taleple karşılaşması, bir bedel ödemesi halinde ilgili katılımcı 
Kütahya Porselen San. A.Ş.’yi tüm taleplerden ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder. Kütahya Porselen’in bu şekilde bir hak ihlali iddiasına taraf edilmesi halinde, proje sahibi 
tarafından ilgili tasarıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğu bizzat ayrıca ilgili 
makama beyan edilecektir. Kütahya Porselen’in böyle bir iddia sebebi ile idari ve hukuki bir 
yaptırıma maruz kalması halinde, anılan zarar proje sahibine rücu edilecektir. 

Yarışmanın düzenlenmesi ve/veya sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan tasarımlar
Kütahya Porselen tarafından katılımcılara ayrıca bir bedel ödenmeksizin yayınlanabilecektir. Yine
yarışma bakımından Kütahya Porselen tarafından sosyal medya hesapları da dâhil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmaksızın görsel, işitsel vb. çeşitli mecralarda bilgilendirme, duyuru, 
tanıtım vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışmaya
katılım sağlamakla, tasarımlar bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
düzenlenen tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya Porselen’e yayın ve umuma arz 
haklarını ayrıca bir bedel ödenmeksizin devir etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılım sağlayan
tasarımlar bakımından yayın haklarının tasarımcıya ait olmadığının tespiti halinde bundan
kaynaklanacak zararlardan tasarımcı sorumlu olacaktır. Tasarımcının, yayın hakları kendisine ait
bulunmayan bir tasarımla yarışmaya katılım gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu tasarımın
yarışmadan çıkarılması hakkı saklıdır. 

KATILIM

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular yarışma sitesindeki başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirilir. 
Başvuru esnasında tasarımı açıklayan pafta, tasarımı açıklayan metin ve öğrenci belgesinin sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarımı açıklayan pafta için pafta şablonu yarışma sitesinden indirilerek kullanılacaktır.
Tasarımı açıklayan pafta 1920 x 1080 px boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, RGB renk modelinde, JPG 
formatında olmalı, büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir.
Tasarımı açıklayan pafta içerisinde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare bulunmamalıdır.
Tasarımı açıklayan pafta içinde jürinin kısa sürede okuması mümkün olmayan uzun metinler 
kullanılmamalıdır. 

Tasarımı açıklayan metin sistemde tanımlanan alana yazılacaktır.
Tasarımı açıklayan metin 750 karakteri (boşluklu) geçmemelidir.

Öğrenci belgesi, JPG formatında 72 dpi çözünürlükte olmalı, büyüklüğü 1 MB’ı geçmemelidir.

Başvuru tamamlandığında katılımcıya sistem tarafından başvuru numarası atanacaktır.
Başvuru numarası ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler katılımcının mail adresine gönderilecektir.

TARİHLER

• YARIŞMANIN İLANI: 01 Temmuz 2022
• SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ekim 2022
• SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 5-6 Kasım 2022
• SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 15 Kasım 2022
• ÖDÜL TÖRENİ: Aralık ayında gerçekleştirilecektir.

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta 
olarak bilgi verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme, yarışma web sayfasında yayınlanacak, ayrıca katılımcılara mail olarak 
da bildirilecektir.

Kütahya Porselen San. A.Ş.  yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgiler yarışma web sayfasında ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI

Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışma konusu tasarımlar bakımından 6769 Sayılı Sınai
Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm maddi ve manevi 
hakların sahibi olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Kütahya Porselen’in, yarışmaya katılan tasarımları kullanmayı istemesi halinde, tasarımcı ile Kütahya 
Porselen; tasarıma ait hakların Kütahya Porselen’e devri hususunda taraflarca ortak belirlenecek bir
bedel üzerinden anlaşabileceklerdir. Tasarımcı, böyle bir talebin varlığı halinde tasarımdan
kaynaklanacak hakların bedeli karşılığı devri bakımından, Kütahya Porselen’e öncelik tanıyacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, şartname kapsamında katılım koşulları başlığı altında düzenlenen
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya 
Porselen’e yayın ve umuma arz haklarının devri yarışmacılar tarafından yarışmaya katılım ile bedelsiz 
şekilde gerçekleştirilecek olup, bu maddenin istisnası niteliğindedir. 

YARIŞMA İLETİŞİM

Adres : Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8. km., Merkez/Kütahya
Telefon : 0274 225 01 50 / 3009
Websitesi : gulsumguraltasarimyarismasi.com
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işlevsellik, uygulanabilirlik ve estetik olmak üzere beş değerlendirme ölçütü ile gerçekleştirilecektir.

1- Sürdürülebilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın yarışma konusuyla olan ilişkisi değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulardan 
bir veya bir kaçına cevap vermesi beklenmektedir.

• Ürün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında daha az kaynak kullanımını veya daha az atık 
üretimini sağlıyor mu?

• Kullanıcısını sürdürülebilir bir davranışa yöneltiyor mu? 

2- Yenilik

Bu ölçüt ile tasarım fikrinin ve ürünün yeniliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.

• Pazardaki ürünlerden farklı mı?

• Tasarım fikri ürüne yeni bir değer katıyor mu?

Eskişehir Yolu 8. Km 43020 Kütahya, TÜRKİYE
Mersis No: 0607000769400054

kutahyaporselen.com.tr
info@kutahyaporselen.com.tr

T +90 274 225 01 50
F +90 274 225 01 56

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

3- İşlevsellik

Bu ölçüt ile tasarımın işlevi ve kullanılabilirliği değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap 
vermesi beklenmektedir.

• Ürün temel işlevini sorunsuzca yerine getirebiliyor mu?

• Ürüne toplumsal ve teknolojik değişimlere uygun yeni bir işlev kazandırılmış mı?

4- Uygulanabilirlik

Bu ölçüt ile tasarımın uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Ürünün üretilebilirliği ile ilgili dikkat edilmesi 
gereken hususlar aşağıdaki gibidir.

Porselen ürün (form) tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Ürünün et kalınlığı 3-6 mm. arasında olmalıdır. Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

• Ürünün üretim yöntemine göre, kalıp açısına ters açılar içermemelidir.

• Ürün yüksekliği en fazla 30 cm. ürün çapı en fazla 40 cm. olmalıdır.

• Ürün yüzeyinde rölyef yapılacaksa, rölyef yüksekliği 0,7 mm. - 1 mm. arasında olmalı, rölyef genişliği 
ve iki rölyef arasındaki mesafe en az 0,7 mm. olmalıdır.

Grafik (dekor) tasarım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Dekor tasarımlar özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan çizim, 
fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.

• Dekor tasarımları serigrafi baskı veya dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır. 

• Tasarımlar grafik tasarım vektörel veya raster grafik formatında CMYK renk modelinde, 300 dpi 
çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Geri dönüşüm veya ileri dönüşüm çözümleri getiren tasarımların uygulanabilir olmasına dikkat 
edilmelidir.

5- Estetik

Bu ölçüt ile tasarımın estetik özellikleri değerlendirilecektir. Tasarımın aşağıdaki sorulara cevap vermesi 
beklenmektedir.

• Tasarım görsel olarak bütüncül bir şekilde tasarlanmış mı?

• Form, grafik, renk ve doku çalışmaları günümüz estetik anlayışına uygun mu?

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. 

• Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
• Prof. ââAyşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
• Müzeyyen Şirin, Kütahya Porselen, Yönetim Kurulu Üyesi
• Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı
• Eser Çetintaş, Taps Ajans Başkanı

SEÇİCİ KURUL

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’nın Seçici Kurul’u aşağıda belirtilmiştir. Yarışma 
Düzenleme Komitesi üyeleri Seçici Kurul ile birlikte yer alacaktır. Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik 
olarak sıralanmıştır.

Aslı Filinta, Moda Tasarımcısı 

Çiğdem Kaya, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 

Deniz Sağdıç, Sanatçı

Dilara Koçak, Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Füsun Curaoğlu, Endüstriyel Tasarımcı, Akademisyen, ESTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü

Gamze Cizreli, Girişimci, İş İnsanı 

Kemal Uludağ, Seramik Sanatçısı, Akademisyen, Anadolu Üniversitesi, Seramik Bölümü

Kunter Şekercioğlu, Endüstriyel Tasarımcı 

Maximilian Thomae, Şef, Yönetici 

Özlem Güsar, Lüks Marka ve İletişim Danışmanı 

Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı

Şerife Bilgili, Ressam, İş İnsanı 

ÖDÜLLER

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım yarışması kazananlarına verilecek ödüller aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir.

• Birincilik ödülü: 15000 TL

• İkincilik ödülü: 12000 TL

• Üçüncülük ödülü: 10000 TL

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkânı

Dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde öncelikli zorunlu staj imkânı 
sunulacaktır. 

Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı 
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhil değildir. Yarışmada verilecek ödüllerin 
vergilendirilmesi hususu Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa dayanmaktadır. İlgili Kanunun 16/4 hükmü: 
“5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve 
çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi 
halinde, fatura değeri esas alınır.” Şeklinde düzenlenmiş durumda. Maddeden anlaşıldığı gibi ödüllerin 
%20’sinin vergi olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler Kütahya Porselen San. A.Ş. tarafından 
ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım için öğrenci olma şartı aranmaktadır ve 
öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 
fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans, 
yüksek lisans veya doktora derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu 
durumu tevsik eder usulüne uygun ve geçerli şekilde tanzim edilmiş öğrenci belgesi ile ibraz etmesi 
zorunludur.) Bu şartı sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Katılımcı, yarışmaya sadece bireysel olarak ve en fazla 3 başvuru ile katılabilir. Üçten fazla başvuru 
yapan katılımcının ilk üç başvurusu dikkate alınacaktır. Katılımcı, diğer başvuru/tasarımların yarışma 
kapsamında değerlendirmeye alınmaması nedeniyle bir hak ve alacak talep edemeyecektir.

Yarışma seçici kurul üyelerinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya 
katılamazlar. Aksi yönde bir başvurunun tespit edilmesi halinde yarışma kapsamında değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan her proje için özgünlük ve yenilik şartları aranmaktadır. Aksinin tespiti 
durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış 
projenin ödülü geri alınacak ve derecesi iptal edilecektir.  Yarışmaya gönderilen projelerin 
üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Kütahya 
Porselen San. A.Ş.’nin bu gibi bir taleple karşılaşması, bir bedel ödemesi halinde ilgili katılımcı 
Kütahya Porselen San. A.Ş.’yi tüm taleplerden ari tutacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt 
eder.  Kütahya Porselen’in bu şekilde bir hak ihlali iddiasına taraf edilmesi halinde, proje sahibi 
tarafından ilgili tasarıma ait tüm yasal sorumluluğun kendisine ait olduğu bizzat ayrıca ilgili 
makama beyan edilecektir. Kütahya Porselen’in böyle bir iddia sebebi ile idari ve hukuki bir 
yaptırıma maruz kalması halinde, anılan zarar proje sahibine rücu edilecektir. 

Yarışmanın düzenlenmesi ve/veya sonuçlanmasının ardından yarışmaya katılan tasarımlar 
Kütahya Porselen tarafından katılımcılara ayrıca bir bedel ödenmeksizin yayınlanabilecektir. Yine 
yarışma bakımından Kütahya Porselen tarafından sosyal medya hesapları da dâhil olmak üzere 
ancak bununla sınırlı olmaksızın görsel, işitsel vb. çeşitli mecralarda bilgilendirme, duyuru, 
tanıtım vb. faaliyetlerde bulunulabilecektir. Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışmaya 
katılım sağlamakla, tasarımlar bakımından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 
düzenlenen tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya Porselen’e yayın ve umuma arz 
haklarını ayrıca bir bedel ödenmeksizin devir etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılım sağlayan 
tasarımlar bakımından yayın haklarının tasarımcıya ait olmadığının tespiti halinde bundan 
kaynaklanacak zararlardan tasarımcı sorumlu olacaktır. Tasarımcının, yayın hakları kendisine ait 
bulunmayan bir tasarımla yarışmaya katılım gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, bu tasarımın 
yarışmadan çıkarılması hakkı saklıdır. 

KATILIM

Gülsüm Güral 2022 Porselen Tasarım Yarışması’na katılım online olarak gerçekleştirilecektir.

Başvurular yarışma sitesindeki başvuru formu aracılığı ile gerçekleştirilir. 
Başvuru esnasında tasarımı açıklayan pafta, tasarımı açıklayan metin ve öğrenci belgesinin sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.

Tasarımı açıklayan pafta için pafta şablonu yarışma sitesinden indirilerek kullanılacaktır.
Tasarımı açıklayan pafta 1920 x 1080 px boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, RGB renk modelinde, JPG 
formatında olmalı, büyüklüğü 5 MB’ı geçmemelidir.
Tasarımı açıklayan pafta içerisinde katılımcının kimliğini belirtecek bir ibare bulunmamalıdır.
Tasarımı açıklayan pafta içinde jürinin kısa sürede okuması mümkün olmayan uzun metinler 
kullanılmamalıdır. 

Tasarımı açıklayan metin sistemde tanımlanan alana yazılacaktır.
Tasarımı açıklayan metin 750 karakteri (boşluklu) geçmemelidir.

Öğrenci belgesi, JPG formatında 72 dpi çözünürlükte olmalı, büyüklüğü 1 MB’ı geçmemelidir.

Başvuru tamamlandığında katılımcıya sistem tarafından başvuru numarası atanacaktır.
Başvuru numarası ve süreç ile ilgili bilgilendirmeler katılımcının mail adresine gönderilecektir.

TARİHLER

• YARIŞMANIN İLANI: 1 Temmuz 2022
• SON BAŞVURU TARİHİ: 1 Eylül 2022
• SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 30 Eylül 2022
• SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 10 Ekim 2022
• ÖDÜL TÖRENİ: Kasım 2022

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta 
olarak bilgi verilecektir.

Ödül töreni ile ilgili bilgilendirme, yarışma web sayfasında yayınlanacak, ayrıca katılımcılara mail olarak 
da bildirilecektir.

Kütahya Porselen San. A.Ş.  yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir 
değişiklik olması durumunda güncel bilgiler yarışma web sayfasında ilan edilecektir.

TASARIM HAKLARI

Yarışmaya katılım gösteren yarışmacılar yarışma konusu tasarımlar bakımından 6769 Sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tüm maddi ve manevi 
hakların sahibi olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

Kütahya Porselen’in, yarışmaya katılan tasarımları kullanmayı istemesi halinde, tasarımcı ile Kütahya 
Porselen; tasarıma ait hakların Kütahya Porselen’e devri hususunda taraflarca ortak belirlenecek bir 
bedel üzerinden anlaşabileceklerdir. Tasarımcı, böyle bir talebin varlığı halinde tasarımdan 
kaynaklanacak hakların bedeli karşılığı devri bakımından, Kütahya Porselen’e öncelik tanıyacağını 
kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, şartname kapsamında katılım koşulları başlığı altında düzenlenen 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında tasarım ve eser hakkına ilişkin olarak; Kütahya 
Porselen’e yayın ve umuma arz haklarının devri yarışmacılar tarafından yarışmaya katılım ile bedelsiz 
şekilde gerçekleştirilecek olup, bu maddenin istisnası niteliğindedir. 

YARIŞMA İLETİŞİM

Adres : Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8. km., Merkez/Kütahya
Telefon : 0274 225 01 50 / 3009
Websitesi : gulsumguraltasarimyarismasi.com


