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AMAÇ
İLHAM DOLU SOFRALAR Tasarım Yarışmasının amacı porselen ürünler üzerine uygulanacak; dekor
tasarımı, rölyef tasarımı ve Türk Kahvesi fincan tasarımını içermektedir.
Yarışma kapsamında bulunan kategorilerde öğrenci, sanatçı ve tasarımcıların tasarlayacakları
endüstriyel üretime uygun, özgün, yenilikçi, çağdaş, kullanıcı odaklı ve sanatsal tasarımların
değerlendirilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır.

KONU
Kütahya Porselen son yıllarda tasarım süreçlerinde ilham kaynağı olarak;
• Kültür
• Gezegen
• Teknoloji
temalarını kullanmaktadır.

İLHAM DOLU SOFRALAR Tasarım Yarışmasının konusu da bu üç tema başlığında olacaktır. Tasarımlar,

aşağıda yer alan temalardan biri seçilerek yapılmalıdır.
İlham kaynağı olarak;
KÜLTÜR TEMASI,

Kütahya Porselen; kültürü tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi
değerler olarak ele alır. Hem yerel kültürü hem de küresel kültürü içerir. İnsanlığın bugüne kadar ortaya
koyduğu, öyküler, yaşama biçimleri, zanaat ürünleri, tasarım stilleri, sanat akımları Kütahya Porselen için
ilham kaynağıdır. Kütahya Porselen kültürel değerleri, bağlamından kopartmaz; o kültürün özünü
içselleştirerek yorumlar ve kullanıcısına ilham kaynağı olacak şekilde sunar.
GEZEGEN TEMASI,
Kütahya Porselen; tasarım yaparken doğanın bütüncül çözümlerinden ve estetiğinden ilham alır.
Doğaya zarar vermemek hatta yarar sağlamak amacını taşır. Bu tema altında yapılan tasarımlar,
kullanıcılara doğanın bir parçası olduğunu hatırlatır. Kütahya Porselen’in tasarımları, doğa ile
bütünleşik ve gezegene karşı sorumludur.
TEKNOLOJİ TEMASI,
Kütahya Porselen; tasarımda ve üretimde teknolojiyi kullanmanın yanı sıra, teknolojik ekosisteme uyum
sağlayan, teknoloji ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren ürünler ortaya koymayı amaçlar.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
İLHAM DOLU SOFRALAR Tasarım Yarışması;
• Dekor Tasarımı Kategorisi,
• Rölyef Tasarımı Kategorisi,
• Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Kategorisi
olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacaktır.

Dekor Tasarımı Kategorisi;
Bu kategoride; dekor tasarım şablonunda belirtilen porselen ürünlerin üzerine uygulanacak dekor
tasarımlarının yapılması beklenmektedir. Dekor adı verilen bu grafik tasarımlar serigrafi baskı veya
dijital baskı yöntemi ile porselen ürün üzerine uygulanacaktır. Grafik tasarım programlarında vektörel
veya raster grafik formatında çalışılabilir. Dekor tasarımı şablonu ve pafta şablonu yarışma
adresinden
(https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/ilham-dolu-sofralar-tasarim-yarismasi)
indirilebilir.
Dekor tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;
•
•
•

Dekor tasarımları özgün nitelikte olmalıdır. Online veya basılı herhangi bir mecrada yer alan
çizim, fotoğraf vb. örneklerden temel alınarak hazırlanmamış olması gerekmektedir.
Dekor tasarımları; servis tabağı, pasta tabağı, çukur tabak ve kase bir takımın parçaları olacak
şekilde tasarlanmalıdır.
Yarışmaya sunulacak tasarımlar, bilgisayar destekli çizim programlarında CMYK formatında
300 dpi çözünürlükte hazırlanmalıdır.

Dekor Tasarımı paftası hazırlanırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;
•
•
•

Pafta; pafta şablonu kullanılarak, PDF formatında, büyüklüğü 3MB’ı geçmeyecek şekilde
hazırlanmalıdır.
Yarışmaya katılım esnasında, başvuru formuna sadece PDF pafta yüklenecektir. Katılımcı;
yarışmayı kazanması halinde, orijinal dosyaları yarışma düzenleme komitesine göndermelidir.
Pafta, tasarımı en iyi anlatacak şekilde kurgulanmalıdır. Katılımcının seçtiği temayı anlatan
görsel ve sözel ifadeler bir arada bulunmalıdır. Çerçeve olarak pafta şablonu
kullanılmalıdır. Paftada veya dosya adında katılımcının kimliğini belli edecek hiç bir ibare
bulunmamalıdır. Pafta PDF olarak kaydedilmelidir. Dosya adında Türkçe karakterler ve boşluk
bulunmamalıdır. Dosya boyutu 3MB’tan büyük olmamalıdır.

Rölyef Tasarımı Kategorisi;
Bu kategoride; rölyef tasarım şablonunda belirtilen porselen ürünlerin yüzeylerinde rölyef
tasarımlarının yapılması beklenmektedir. Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programlarında
çalışılmalıdır. Rölyef çalışması yapılacak ürünün şablon dosyası yarışma sayfasından indirilebilir.
Rölyef çalışması kesinlikle, şablon dosyadaki üründen farklı bir model üzerine yapılmamalıdır. Pafta
hazırlanırken tasarımların fotogerçekçi görüntüleri (render) kullanılmalıdır.

Rölyef tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;
•
•
•
•
•
•
•

Rölyef tasarımı; servis tabağı, pasta tabağı, çukur tabak ve kase bir takımın parçaları olacak
şekilde tasarlanmalıdır.
Rölyefli ürünün toplam et kalınlığı 3-6 mm arasında olmalıdır.
Rölyef negatif (girinti şeklinde) veya pozitif (çıkıntı şeklinde) olabilir.
Rölyefin derinliği 0,7-1 mm arasında olmalıdır.
Rölyefin genişliği en az 0,7 mm olmalıdır.
İki rölyef arası aralık en az 0,7 mm olmalıdır.
İstenirse tabağın dış hattı rölyefle uyumlu olacak şekilde, yarıçapta 5 mm’ı geçmemek kaydıyla
kırpılabilir(trimlenebilir).

Rölyef Tasarımı paftası hazırlanırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;
•
•
•

Pafta; pafta şablonu kullanılarak, PDF formatında, büyüklüğü 3MB’ı geçmeyecek şekilde
hazırlanmalıdır.
Yarışmaya katılım esnasında, başvuru formuna sadece PDF pafta yüklenecektir. Katılımcı;
yarışmayı kazanması halinde orijinal dosyaları yarışma düzenleme komitesine göndermelidir.
Pafta, tasarımı en iyi anlatacak şekilde kurgulanmalıdır. Katılımcının seçtiği temayı anlatan
görsel ve sözel ifadeler bir arada bulunmalıdır. Çerçeve olarak pafta şablonu
kullanılmalıdır. Paftada veya dosya adında katılımcının kimliğini belli edecek hiç bir ibare
bulunmamalıdır. Pafta PDF olarak kaydedilmelidir. Dosya adında Türkçe karakterler ve boşluk
bulunmamalıdır. Dosya boyutu 3MB’tan büyük olmamalıdır.

Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Kategorisi
Bu kategoride katılımcının Türk Kahvesinin kendine has özelliklerini vurgulayan, endüstriyel porselen
üretim yöntemlerine uygun, fincan ve fincan tabağı tasarlaması beklenmektedir. Tasarımlar, bilgisayar
ortamında veya fiziksel ortamda üç boyutlu olarak şekillendirilmelidir.
Türk Kahvesi Fincan Tasarımı yapılırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;
•
•

Fincan ve tabakta toplam et kalınlığı 3-6 mm arasında olmalıdır.
Et kalınlığında ani değişimler olmamalıdır.

Türk Kahvesi Fincan Tasarımı paftası hazırlanırken aşağıdaki hususlara önemle dikkat edilmelidir;
•
•

•

Tasarımlar bilgisayar ortamında modellenmişse fotogerçekçi görüntüleri (render), fiziksel
ortamda şekillendirilmişse sadece fotoğrafları kullanılmalıdır. Ayrıca her iki durumda da
tasarımın kesit görüntüsünü de içeren ortografik teknik resimler yer almalıdır.
Pafta, tasarımı en iyi anlatacak şekilde kurgulanmalıdır. Katılımcının seçtiği temayı anlatan
görsel ve sözel ifadeler bir arada bulunmalıdır. Çerçeve olarak pafta şablonu
kullanılmalıdır. Paftada veya dosya adında katılımcının kimliğini belli edecek hiç bir ibare
bulunmamalıdır. Pafta PDF olarak kaydedilmelidir. Dosya adında Türkçe karakterler ve boşluk
bulunmamalıdır. Dosya boyutu 3MB’tan büyük olmamalıdır.
Yarışmaya katılım esnasında, başvuru formuna sadece PDF pafta yüklenecektir. Katılımcı;
yarışmayı kazanması halinde, orijinal dosyaları veya fiziksel tasarımı yarışma düzenleme
komitesine göndermelidir.

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ
Yarışma Düzenleme Komitesi üyeleri aşağıda belirtilmiştir. Düzenleme komitesi; dekor tasarımı, rölyef tasarımı ve
Türk kahvesi fincan tasarımı kategorilerinde, seçici kurul ile birlikte yer alacaktır.
● Prof. Ayşegül Türedi Özen, Seramik Sanatçısı
● Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı, Seramik Sanatçısı
● Sinan Zengin, Kütahya Porselen Pazarlama Yöneticisi
● Ecren İlter, Kütahya Porselen Tasarım Yöneticisi, Endüstriyel Tasarımcı

SEÇİCİ KURULLAR
Seçici kurullar her kategori için aşağıda belirtilmiştir. Yarışma Düzenleme Komitesi; dekor tasarımı,
rölyef tasarımı ve Türk kahvesi fincan tasarımı kategorilerinde seçici kurul ile birlikte yer alacaktır.
(Seçici Kurul üyeleri isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

DEKOR TASARIMI Kategorisi Seçici Kurulu
•

Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Dumlupınar Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü

•

Hasan Kale, Ressam, Microart Sanatçısı

•

Dr. Öğr. Üyesi H. Nevin Güven, Süleyman Demirel Üniversitesi, Resim Bölümü

•

Şirin Çetinkaya, Vakko Eşarp Ürün Müdürü, Stilist

•

Prof. Tevfik Fikret Uçar, Anadolu Üniversitesi, Grafik Bölümü

RÖLYEF TASARIMI Kategorisi Seçici Kurulu
•

Arsen Gürzap, Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmeni

•

Prof. Candan Dizdar Terwiel, Hacettepe Üniversitesi, Seramik Bölümü

•

Prof. Dr. Gülname Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

•

Kunter Şekercioğlu, Kilit Taşı Tasarım, Endüstriyel Tasarımcı

•

Doç. Vedat Kaçar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

TÜRK KAHVESİ FİNCAN TASARIMI Kategorisi Seçici Kurulu
•

Öğr. Üyesi Cenk Girginol, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Gastronomi Yazarı,
Kahve Danışmanı

•

Doç. Gökhan Aybulus, Anadolu Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Müzik Bölümü

•

Prof. İ. Sevim Çizer, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

•

Mert Fırat, Sinema, Tiyatro ve Dizi Oyuncusu

•

Murat Kolbaşı, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Kahvesi Derneği Danışma Kurulu Üyesi

Kütahya Porselen San. A.Ş., Seçici Kurullar listesini değiştirme hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLER
Kütahya Porselen İLHAM DOLU SOFRALAR Tasarım Yarışması ödülleri; her kategori ve alt kategoriler
için aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri, mansiyonlar(Seçici Kurul
Üyelerinin uygun gördüğü proje sayısınca mansiyon ödülü verilecektir), staj imkanı (sadece öğrenci
kategorisinde verilecektir) ve Gülsüm Güral Özel Ödülü verilecektir.

Dekor Tasarımı Kategorisi Ödülleri
Öğrenci Alt Kategorisi

Profesyonel Alt Kategorisi

1.lik ödülü: 5000 TL

1.lik ödülü: 10000 TL

2.lik ödülü: 3000 TL

2.lik ödülü: 7500 TL

3.lük ödülü: 2500 TL

3.lük ödülü: 5000 TL

Mansiyon Ödülü: 1000 TL

Mansiyon Ödülü: 2000 TL

Seçici Kurul Üyelerinin uygun gördüğü proje sayısınca mansiyon ödülü verilecektir

Rölyef Tasarımı Kategorisi Ödülleri
Öğrenci Alt Kategorisi

Profesyonel Alt Kategorisi

1.lik ödülü: 5000 TL

1.lik ödülü: 10000 TL

2.lik ödülü: 3000 TL

2.lik ödülü: 7500 TL

3.lük ödülü: 2500 TL

3.lük ödülü: 5000 TL

Mansiyon Ödülü: 1000 TL

Mansiyon Ödülü: 2000 TL

Seçici Kurul Üyelerinin uygun gördüğü proje sayısınca mansiyon ödülü verilecektir.

Türk Kahvesi Fincan Tasarımı Kategorisi Ödülleri
Öğrenci Alt Kategorisi

Profesyonel Alt Kategorisi

1.lik ödülü: 4000 TL

1.lik ödülü: 8000 TL

2.lik ödülü: 2500 TL

2.lik ödülü: 6000 TL

3.lük ödülü: 2000 TL

3.lük ödülü: 4000 TL

Mansiyon Ödülü: 1000 TL

Mansiyon Ödülü: 2000 TL

Seçici Kurul Üyelerinin uygun gördüğü proje sayısınca mansiyon ödülü verilecektir

Gülsüm Güral Özel Ödülü
Tüm kategori ve alt kategorideki katılımcılardan gelen tasarımlar; Yarışma Düzenleme Komitesi ve
Sayın Gülsüm Güral’ın da katılımlarıyla değerlendirilerek uygun görülen öğrenci ve profesyonel
kategorilerinde birer projeye Gülsüm Güral Özel Ödülü verilecektir. Gülsüm Güral Özel Ödülü; NG
Afyon’da iki kişilik, iki gün konaklama, kahvaltı ve akşam yemeğini içermektedir.

Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde Staj İmkanı
Öğrenci kategorisinde dereceye giren tüm katılımcılara, Kütahya Porselen Tasarım Merkezinde staj
imkanı sunulacaktır.
Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, seçici kurul ödül vermeme hakkını saklı
tutar. Yukarıda yer alan para ödüllerine yasal vergi ve harçlar dâhildir. 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
İLHAM DOLU SOFRALAR Tasarım Yarışması Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere, iki alt kategoride
gerçekleştirilecektir.

Öğrenci alt kategorisinde katılım için öğrenci belgesi ibrazı zorunludur. (Öğrencilerin üniversitelerin
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler
bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans 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.
Profesyonel alt kategorisinde katılım için mezuniyet belgesi ibrazı zorunludur. (Yarışmaya katılacak
profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm

bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Tasarım bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya
doktora derecesiyle mezun olmaları gerekmektedir. Katılımcının bu durumu tevsik eder usulüne uygun
ve geçerli şekilde tanzim edilmiş diploma veya mezuniyet belgesi ile ibraz etmesi zorunludur). Bu şartı
sağlamayan katılımcının başvurusu dikkate alınmayacaktır.
Katılımcı, yarışmanın her üç dalına da bireysel olarak katılabilir. Her başvuruda aynı veya farklı temayı
seçebilir. 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.

KATILIM
Katılımcı; İLHAM DOLU SOFRALAR Tasarım Yarışmasına katılmak için aşağıdaki adımları izlemelidir.
1. https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/ilham-dolu-sofralar-tasarim-yarismasi
adresinde Şablon İndir butonuna tıklayarak dekor tasarımı şablonu, rölyef tasarımı şablonu ve
pafta şablonu indirilir.
2. Dekor tasarımı ve rölyef tasarımı, ilgili şablon dosyadaki veriler doğrultusunda yapılır. Türk
Kahvesi Fincan Tasarımı kategorisi için şablon bulunmamaktadır.
3. Her üç kategoride de pafta hazırlanırken çerçeve olarak pafta şablonu kullanılır. Pafta; tek
sayfa olacak şekilde ve dosya boyutu 3MB’tan büyük olmayacak şekilde PDF olarak kaydedilir.
4. https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/ilham-dolu-sofralar-tasarim-yarismasi adresinde
Başvuru Yap butonuna tıklanır.
5. Başvuru sayfasında bulunan kişisel verilerle ilgili form doldurulur.
a. Eğitim Belgenizi Yükleyiniz başlıklı bölüme öğrenci alt kategorisindeki katılımcılar
öğrenci belgesini, profesyonel kategorisinde katılacaklar mezuniyet belgesini PDF
formatında 1MB’ı geçmeyecek şekilde yükleyecektir.
6. Başvuru sayfasında bulunan yarışma bilgileri ile ilgili form doldurulur.
a. Tasarım Açıklaması bölümünde tasarım, şartnamede belirtilen temalarla ilişkili olacak
şekilde açıklanmalıdır. Açıklama metni 1000 karakteri geçmemelidir.
b. Pafta Yükleyiniz başlıklı bölüme PDF formatında hazırlanan tasarım paftası yüklenir.
7. Gönder butonuna tıklanarak başvuru tamamlanır. Başvuru onaylandığında katılımcının eposta adresine onay e-postası gelecektir. Onay e-postası gelmediği takdirde, katılımcı yarışma
kurulu ile iletişime geçmelidir.

TARİHLER
● YARIŞMANIN İLANI: 21 Haziran 2021
● SON BAŞVURU TARİHİ: 17 Eylül 2021
● SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRMESİ: 23-24 Eylül 2021
● SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 27 Eylül 2021
● ÖDÜL TÖRENİ: 01 Ekim 2021
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 e-posta
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
Katılımcılar; işbu yarışmada dereceye giren tasarımların, Kütahya Porselen San. 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 Kütahya Porselen S a n . A.Ş.’ne devir ettiğini peşinen kabul ve
taahhüt eder. Dereceye giren ve işbu yarışma kapsamında bildirilen ödülü alan katılımcılar, işbu
tasarımların Kütahya Porselen S a n . A.Ş. tarafından kullanılması halinde yarışma kapsamında
belirlenen ödül dışında bir bedel talep edemeyecektir.
Kütahya Porselen San. A.Ş., dereceye giren tasarımlar bakımından Türk Patent ve Marka Kurumu
nezdinde tasarım tescili olmak da dahil olmak üzere bilcümle kullanım hakkına haizdir.

YARIŞMA İLETİŞİM
Adres: Kütahya Porselen, Eskişehir yolu 8.km Merkez/Kütahya

E-Posta Adresi : ilhamdolusofralar@kutahyaporselen.com.tr
Telefon: 0274 225 01 50 / 3009
İnternet Sitesi: https://kurumsal.kutahyaporselen.com/tr/ilham-dolu-sofralar-tasarim-yarismasi

