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Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” adlı romanından seçilerek alıntılanan bir
cümlenin / diyalogun / paragrafın yarışmacılar tarafından düzenlenen bir mizansenle
siyah – beyaz fotoğraf karesinde canlandırılması
SİYAH – BEYAZ FOTOĞRAF
Kitap halinde yayımlanışının 75. yılında, Türk edebiyatının en önemli romanlarından
biri olan Kürk Mantolu Madonna’nın daha çok genç tarafından okunmasına destek
olmak ve öğrencilerin okudukları romandaki karakterleri, sahneleri ve duyguları, kendi
hayal güçleriyle kurguladıkları bir mizansenle fotoğraf karesinde somutlaştırmalarını
sağlamak
1. Yarışma, Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı romanından seçilecek
olan bir cümlenin / bir diyalogun / bir paragrafın, yarışmacı tarafından
düzenlenecek bir mizansenle siyah – beyaz fotoğraf karesine aktarılması üzerine
kurulmuştur.
2. Yarışmacılar, fotoğrafa tema olarak seçtikleri alıntıyı, yarışmaya katılım formunun
ilgili bölümüne, sayfa numarasıyla birlikte yazacaklardır. (Takibin sağlanabilmesi
açısından, alıntıların YKY tarafından yayımlanan kitaptan yapılması
gerekmektedir.)
3. Yarışma fotoğrafları, kitaptan yapılacak olan alıntıyla tematik olarak uyum içinde
olmalı ve hazırlanan mizansende dönem ve mekân özelliklerinin yansıtılmasına
özen gösterilmelidir.
4. Yarışma fotoğrafları JPEG formatında ve en az 150 DPI kalitesinde olacak ve
gerçek boyutlarında gönderilecektir. (En az 8 megapixel -ve üzeri- kamerası olan
akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar, bu niteliklere uygundur.)
5. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, herhangi bir yerde yayımlanmamış ve herhangi
bir ödül almamış olmalıdır. Çalıntı veya başkası tarafından yayınlanmış eserler
kullanılması halinde, telif haklarıyla ilgili hukuksal sorumluluk yarışmacıya ait
olacaktır. Yarışmaya eser gönderenler, gönderdikleri fotoğrafın kendilerine ait
olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
6. Yarışmaya son başvuru tarihi 19 Nisan 2019’dur.
7. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen fotoğraflar, ön eleme
sonrasında seçici kurul tarafından “tematik uyum, mizansen, konuyu ifade
biçimi, yaklaşım, kompozisyon, teknik” gibi ölçütlerle değerlendirilecek ve ödül
almaya hak kazanan öğrenciler, danışman öğretmeni / velisi eşliğinde 31 Mayıs
2019 tarihinde Özel Irmak Okullarında gerçekleştirilecek törene davet edilecektir.
8. Seçici Kurul; ırk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet içeren, cinselliği ön
plana çıkaran, özgün olmayan fotoğrafları değerlendirme dışı bırakabilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların telif hakları eser sahiplerine aittir. Ancak Seçici
Kurul tarafından sergilenmeye ve yayımlanmaya değer bulunan fotoğraflar, sahiplerinin
izni ve onayı alınmak koşuluyla, sergilenebilecek ya da yayımlanabilecektir.

YARIŞMAYA
KATILIM
KOŞULLARI

1. Yarışmaya katılım yalnızca e-posta yoluyla olacak; yarışma fotoğrafları ve
yarışmaya katılım formu kmm@irmak.k12.tr adresine gönderilecektir.
2. Yarışmaya katılım için gönderilen e-postanın içeriğinde, bir adet JPEG formatında
ve gerçek boyutlarında yarışma fotoğrafı ve ekte bulunan yarışmaya katılım
formu yer alacaktır. Her iki dosya için de “dosya adı” olarak yarışmacıya ait
aynı rumuz (takma ad) kullanılacaktır.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Ancak her öğrenci, en fazla üç (3) eserle yarışmaya
katılabilecektir.
4. Yarışmaya birden fazla eserle katılan yarışmacılar, her eser için farklı bir rumuz
(takma ad) belirleyecek ve her eser için ayrı bir e-posta düzenleyeceklerdir. Toplu
gönderimler kabul edilmeyecektir.
5. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere ve yarışma katılım formuna
http://www.irmak.k12.tr/75-yilinda-kurk-mantolu-madonna-temali-fotografyarismasi-tr-28670 adresinden ulaşılabilir.

Yarışmaya; yarışmayı düzenleyen komitenin ve Seçici Kurul üyelerinin birinci
YARIŞMAYA
dereceden yakınları ve Özel Irmak Lisesi öğrencileri dışında, Türkiye genelindeki bütün
KİMLER
lise ve dengi, özel okullarda ya da devlet okullarında öğrenim gören hazırlık sınıfı,
KATILABİLİR?
9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.

YARIŞMANIN
TAKVİMİ

•

YARIŞMANIN DUYURULMASI
Şubat 2019

•

FOTOĞRAFLARIN SON TESLİM TARİHİ
19 Nisan 2019 Cuma

•

FOTOĞRAFLARIN SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
22 Nisan 2019 Pazartesi – 10 Mayıs 2019 Cuma

•

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE YARIŞMACILARA BİLDİRİLMESİ
13 Mayıs 2019 Pazartesi

•

IRMAK OKULLARINDA ÖDÜL TÖRENİ
31 Mayıs 2019 Cuma

•

SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN ESERLERİN SABİHA
GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA SERGİLENMESİ
3 – 28 Haziran 2019

•

FİLİZ ALİ
(Piyanist, Müzikbilimci, Yazar)
İSA ÇELİK
(Fotoğraf Sanatçısı, Grafiker, Yazar)
PROF. DR. MEHMET BAYHAN
(Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı)
SEVENGÜL SÖNMEZ
(Akademisyen, Yazar, Editör, Küratör)
MURAT GERMEN
(Fotoğraf Sanatçısı, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi)

•
SEÇİCİ
KURUL

•
•
•

İLETİŞİM
BİLGİLERİ

•

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ E-POSTA ADRESİ:
kmm@irmak.k12.tr

•

İLETİŞİM İÇİN E-POSTA ADRESİ:
mustafa.comoglu@irmak.k12.tr
selin.tengiz@irmak.k12.tr

•

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
http://www.irmak.k12.tr/75-yilinda-kurk-mantolu-madonna-temali-fotografyarismasi-tr-28670

•

ÖZEL IRMAK OKULLARININ ADRESİ:
Cemil Topuzlu Caddesi No: 100
Caddebostan / Kadıköy – İstanbul
TEL: (216) 411 39 23 (Dâhili: 303)
www.irmak.k12.tr

•

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
CANON EOS 2000D 18 – 55 IS 24.1 MP 3,0 LCD EKRAN SLR DİJİTAL
FOTOĞRAF MAKİNESİ + YKY Sabahattin Ali kitapları seti

•

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
CANON EOS 4000D 18 – 55 IS 18 MP 3,0 LCD EKRAN SLR DİJİTAL
FOTOĞRAF MAKİNESİ + YKY Sabahattin Ali kitapları seti

•

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
CANON EOS 4000D 18 – 55 DC 18 MP 3,0 LCD EKRAN SLR DİJİTAL
FOTOĞRAF MAKİNESİ + YKY Sabahattin Ali kitapları seti

•

MANSİYONLAR (2 ADET)
CANON IXUS 185 DİJİTAL KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNESİ + YKY
Sabahattin Ali kitapları seti

ÖDÜLLER

Ayrıca, Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen tüm fotoğraflar, eser
sahiplerinin izni ve onayı alınmak koşuluyla, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
Sergi Salonu’nda sergilenecek ve yine eser sahiplerinin izni ve onayı alınmak
koşuluyla, satışından elde edilecek gelir sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak
üzere kitaplaştırılacaktır. Eseri kitaba alınan her yarışmacıya, yayımlanan kitaptan birer
adet gönderilecek ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara elektronik ortamda sertifika
verilecektir.

