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ISTANBUL PHOTO AWARDS 2019

Istanbul Photo Awards, Anadolu Ajansı (AA) tarafından
bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı
yarışmasıdır.
Foto muhabirliği sektörüne katkı sağlamayı ve dünyanın
farklı yerlerinden sıcak gündemi takip eden cesur
ve yetenekli fotoğrafçıları teşvik etmeyi amaçlayan
yarışma bu yıl TİKA ve Türk Hava Yolları tarafından
desteklenmektedir. Yarışmanın ikinci sergisi Beyoğlu
Belediyesinin katkılarıyla yapılmaktadır.
100’den fazla ülkeden foto muhabiri haber ve spor başlıkları
altında tekil ve seri olarak toplam dört kategoride yaklaşık
15 bin fotoğraf ile Istanbul Photo Awards 2019’a başvurdu.
Jüri Ahmad Gharabli’nin “Israil – ABD – Filistin Çatışması”
başlıklı fotoğrafını Yılın Fotoğrafı ödülüne layık gördü.
Kazanan fotoğraf yüz yıllık bir konuyu ele alırken
teknolojinin sokaktaki etkisini de gözler önüne seriyor.
Istanbul Photo Awards yarışmasında ödül kazanan
fotoğraflar, yarışmanın her yıl yayımlanan albümünde yer
almanın yanında yurt içi ve yurt dışında açılacak sergilerde
izleyicilerle buluşacak.
Profesyonel fotoğrafçılar Istanbul Photo Awards 2020
yarışma başvurularını “istanbulphotoawards.com”
adresi üzerinden 1 Kasım 2019-31 Ocak 2020 tarihleri
arasında yapabilecek.

#IstanbulPhotoAwards

The Istanbul Photo Awards is an international news photography contest organized by Anadolu Agency (AA). This
year is the fifth anniversary of the contest, which aims to
support professional photojournalism.
The awards acknowledge the endeavors of courageous
and talented photojournalists from around the world. Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) and
Turkish Airlines are the sponsors of this years contest.
Beyoglu Municipality is supporting the second exhibition.
The Istanbul Photo Awards 2019 received nearly 15,000
photographs from over 100 countries. This year the contest focused on news and sports photos in four categories:
Single News, Story News, Single Sports and Story Sports.
The jury awarded Ahmad Gharabli’s photograph called “Israel - US - Palestinian Conflict” as the Photo of the Year
2019. The winner photograph not only covers a story from
the last century but also highlights how technology affects the way in which ordinary citizens defend their rights.
Besides being compiled in an annual photobook, the winning photos will be displayed in Turkey and abroad throughout the year.
Professional photographers may submit their photos to Istanbul Photo Awards 2020 between Nov.1, 2019 - Jan.31,
2020 via “istanbulphotoawards.com” .

