
Mitolojik Hikâyeli
DUVAR DEKORASYONU
YARIŞMASI

Birinciye
4.000 ₺

VEKTÖREL
ÇİZİM

TASARIM
MOCKUP’I

HİKÂYE
METNİ

Vektörel formatlarda çıktı alabilen bir 
uygulama ile, uygulanabilir tasarım. 
(Örn: dxf, dwg, swf, ai, eps) 

Photoshop ile hazırlanmış tasarımın 
uyarlama fotoğrafı (mockup görseli).

Tasarımın içerdiği mitolojik bir hikâye 
metni.

İkinciye
2.000 ₺
Üçüncüye
1.000₺

Ayrıca Katılma Şartlarına Uygun Dereceye Girememiş 
5 Kişiye 200TL Değerinde Hediye Çeki 



Vektörel
ÇİZİM

Yapılan tasarımın uygulanabilir olması açı-
sından çıkan formatın vektörel olması gerek-
mektedir.  

Bunun için AutoCad, Illustrator, CorelDraw 
gibi programlarla çalışma yapabilirsiniz.

Kullanmayı tercih ettiğiniz herhangi prog-
ramdan .dxf ve .dwg uzantısına ulaşmamız 
gerekiyor. (Dönüştürülebilir olmalı.)

Çizimler tamamıyla sizin elinizden çıkması 
en önemli husustur, nitekim bu yarışma 
yaratıcılık ve çizim kabiliyeti sınamaktadır.



Tasarım
MOCKUP’I

Mockup, bir tasarımın, ürünün nasıl görüne-
ceği hakkında bir fikir verebilen görsel mo-
deldir. Bu, tasarımcılar için kullanıcının 
ürünü nasıl kullanacağı hakkında bilgi verir. 

Bu sebepten ürününüzün nihai halinin nasıl 
kullanıldığı hakkında bilgi edinmek amacı ile 
bir mockup tasarımı istiyoruz.



Hikâye
METNİ

Yapılacak olan tasarımın ‘mitolojik’ bir örgüde 
olmasını istiyoruz. Bu sebeple yapılan tasarımın 
mitolojik bir hikâye barındırması gerekir.

Kendi tasarımımızdan örnek bir hikâye yazmamız 
gerekirse.

“Hz. Davud hükümdar bir peygamberdir ve geçimi-
ni demir ustalığı ile sağlamaktadır. Gücü ise dillere 
destan yaratmaktadır.

Demir ustalığı yaptığı dönemlerde maddi sıkıntılar 
yaşanması ve Davud‘un da devlet hazinesine el sür-
memesi nedeni ile demirleri çekiç yerine eli ile döv-
mektedir. Elleri ile dövdüğü demirler hem mükem-
mel bir işçilik örneği oluşturmakta hem de çok
dayanıklılık göstermektedir.

Tasarımımız ise Hz. Davud’un elleri ile dövdü-
ğü bir kalkanı tasrif etmektedir.”

NOT: Mitolojik hikâyelerde sadece ‘Yunan Mit-
ine’ sıkışıp kalmanızı istemediğimiz için böyle 
bir tasarım örneği verdik. Ama tasarlamak iste-
diğiniz her türlü mitolojik hikâyeye açığız...



YILDIRIM ÇELİK YAPI 
M�toloj�k H�kayel�  Metal Duvar Dekoru Tasarım Yarışması 

 
 
Yarışmanın Amacı  
Yaratıcı f�k�rler� olan genç yetenekler �le tanışmak ve onlarla sonrasında çalışab�lmek. 
Bu yarışma �le yaratıcı gençler�n, kend� yarattıkları dünyada b�z�m �ç�n yapab�lecekler�n� 
görüp, kab�l�yetler� sınamak. 
 
Yarışmanın İçer�ğ� ve Sunum Şekl� 
MİTOLOJİK h�kayeler �le Metal Duvar Dekorasyonları üret�m�nde yan� tasarımların 
oluşturulmasına katkı sağlamak.  Tamamen kend� buldukları, okudukları, duydukları 
veya ürett�kler� b�r m�toloj�k h�kâye �le desteklenm�ş uygulanab�l�r ve özgün tasarım 
örneğ� hazırlayab�lmek. 
• Kend� bel�rled�ğ� konsepte uygun tasarımı VEKTÖREL, DWG formatta ve 

Photoshop’la hazırlanmış ürünün oda duvarında görünümünü (mockup) hazırlamak. 
• Tasarıma ayrıca ürünü oluşturan h�kâye ve vermek �stenen mesaj �le �lg�l� kısa b�r 

met�n yazısı  
 
Yarışmaya Katılab�lme Koşulları 
Tasarım kab�l�yet�ne sah�p, YARATICI ve ÇİZİM YETENEĞİ olan, kend�ne �nanan, 
�stenen formatlarda çalışma yapab�len, akt�f olarak herhang� b�r kuruma bağlı olmayan 
herkes yarışmaya katılab�l�r. 
 
D�ğer Hükümler 
• Kazanan katılımcılar, yarışmaya gönderd�kler� tasarımları üzer�ndek� 5846 sayılı 

F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu’ndan kaynaklanan; �şleme, çoğaltma, yayma, tems�l, 
�şaret, ses ve/veya görüntü nakl�ne yarayan araçlarla umuma �let�m hakları �le patent 
ve markalara �l�şk�n olanlar dâh�l d�ğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını 
bedels�z olarak Yıldırım Çel�k Yapı tarafından yarışmanın konusu ve amacı 
doğrultusunda kullanılmak üzere süres�z, kısıtlamasız ve gayr� kab�l� rücu olarak adı 
geçen kuruma tamamen devrett�kler�n� ve söz konusu hakların bütünüyle Yıldırım 
Çel�k Yapı’ya a�t olacağını kabul, beyan ve taahhüt etm�ş sayılırlar.  

• Başkasına a�t tasarımları kullanan, f�kr� ve sına� mülk�yet haklarını �hlal eden 
tasarımlar d�skal�f�ye ed�lecekt�r. Yarışmaya sunulan proje daha önce başkası 
tarafından tasarlanmış, kullanılmış veya f�kr� ve sına� mülk�yet hakkı �hlal ed�lerek 
oluşturulmuş �se yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dah� ödül ger� alınacaktır. 

• Tasarımların f�kr� ve sına� mülk�yet haklarını korumak �ç�n gerekl� önlemler� almak 
ve �sterse 6769 sayılı Sına� Mülk�yet Kanunu kapsamında yarışma projeler�n� tesl�m 
etmeden önce tasarım tesc�l� başvurusunda bulunmak katılımcıların 
sorumluluğundadır. Bu konuda Yıldırım Çel�k Yapı’nın her hang� b�r sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 

• F�kr� ve Sına� Mülk�yet Haklarını �hlal eden tasarımlar neden�yle ortaya çıkacak tüm 
hukuk� ve ceza� sorumluluk katılımcı/katılımcılar’a a�tt�r. Bu nedenle Yıldırım Çel�k 
Yapı’nın b�r zararının oluşması durumunda uğranılan tüm zararlar �lg�l�s�ne rücu 
ed�l�r. Yıldırım Çel�k Yapı’nın her türlü yasal hakları saklıdır. 



• Yıldırım Çel�k Yapı dereceye g�ren tasarımlar üzer�nde, tasarımın asıl n�tel�ğ�n� 
bozmamak veya değ�şt�rmeks�z�n, amaca, yayımlamaya ve kullanmaya yönel�k 
değ�ş�kl�k talep edeb�l�r ya da yapab�l�r. Ayrıca Yıldırım Çel�k Yapı üret�mde 
kullanacağı her b�r tasarım �ç�n b�r defaya mahsus tasarımcıya 500 TL ödeme 
yapacaktır. Katılımcı tarafından başvuru formunda yer alması gereken �let�ş�m 
b�lg�ler�n�n eks�k/hatalı doldurulması veya ver�len b�lg�ler�n sonradan değ�şmes� ve 
katılımcı tarafından yen� b�lg�ler�n �let�lmemes�nden kaynaklı olarak katılımcıyla 
�rt�bat kurulamaması hal�nde yukarıda bel�rt�len ödeme yapılamayacaktır. Katılımcı 
başvuru formunda yer alması gereken b�lg�ler� eks�ks�z ve tam olarak doldurduğunu 
ve her türlü değ�ş�kl�ğ� gec�kmeks�z�n b�ld�rmey� kabul ve taahhüt etmekted�r.  

• Şartnamede bel�rt�len şek�lde tesl�m ed�lmeyen, bel�rt�len kr�terlere uymayan, 
herhang� b�r yer�nde tasarım sah�b�n� bel�rt�c� �şaret bulunan tasarımlar değerlend�rme 
dışı bırakılır. Şartlara uygun olmayan durumun (tasarımın özgün olmaması vb.) 
yarışmanın sonuçlanması sonrasında tesp�t� ve tasarımın ödül kazanmış olması 
hal�nde bu proje �le yarışmaya başvuran yarışmacı/ yarışmacıların kazandığı ödül ger� 
�stenecekt�r. 

• Korunması Kanunu Yarışmaya katılan katılımcılar, bu şartname koşullarını, yarışma 
şartlarını ve jür� kararlarını kabul etm�ş sayılır. 

 
Ödüller 
B�r�nc� 4000 TL 
İk�nc�  2000 TL 
Üçüncü 1000 TL 
Dereceye g�remeyen ancak şartları sağlayan �lk 5 k�ş�ye de 200 TL hed�ye çek� 
ver�lecekt�r. 
Katılımcı tarafından başvuru formunda yer alması gereken �let�ş�m b�lg�ler�n�n 
eks�k/hatalı doldurulması veya ver�len b�lg�ler�n sonradan değ�şmes� ve katılımcı 
tarafından yen� b�lg�ler�n �let�lmemes�nden kaynaklı olarak katılımcıyla �rt�bat 
kurulamaması hal�nde yukarıda bel�rt�len ödemeler yapılamayacaktır. Katılımcı başvuru 
formunda yer alması gereken b�lg�ler� eks�ks�z ve tam olarak doldurduğunu ve her türlü 
değ�ş�kl�ğ� gec�kmeks�z�n b�ld�rmey� kabul ve taahhüt etmekted�r. 
 
Yarışma sonucu 27/02/2023 tar�h�nde @y�ld�r�m.cel�kyap� INSTAGRAM hesabından 
duyurulacaktır. Tak�pte kalınız. 
 
Değerlend�rme Jür�s� Üyeler� 
İşletmem�z�n bel�rled�ğ� dört jur� üyes� ve dört jur� üyes� �se  ün�vers�te tarafından 
bel�rlenecekt�r. 



Aklınıza takılan bilgiler için
osman@yildirimcelikyapi.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

www.yildirimcelikyapi.com


