
ARTBOYA FOTOĞRAF YARIŞMASI 
 
Yarışma Başlangıç Tarihi: 01.03.2021 
Son Katılım Tarihi: 11.06.2021 
Jüri Toplantısı: 17.06.2021 
Sonuçların Açıklanması: 24.06.2021 
Konu: SU 
 

AMAÇ: Suyun insan, çevre, doğa, ekosistem, flora ve fauna için öneminin vurgulanmasıdır. Bu temelde 

üretilecek görsellerin fotoğraf sanatına katkıda bulunması ve geniş izleyici kitlesiyle buluşturulması 
sağlanacaktır. 

KATILIM ŞARTLARI 
 

 Yarışmaya 15 yaşını dolduran bütün fotoğrafseverler katılabilir.  

 Jüri, düzenleyen firma yetkilisi ve çalışanları ile yakınları yarışmaya katılamaz. 

 Katılımcılar ‘SU’ konusunu anlatan 3 seri fotoğrafla yarışmaya katılacaklardır. Üç seri fotoğraf bir 
katılım hakkı demektir. Her yarışmacı ‘SU’ konusunu anlatan 3’lü seriden en çok 2 ayrı takımla 
katılabilir. 

 Katılımcıların fotoğraflarının daha önce hiçbir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekir. 

 Fotoğraflara yapılacak müdahalelerde keskinlik, renk ayarlama, pozlama, temizlik (toz) yapılması, 
kontrast ayarı dışındaki işlemler kabul edilmez. Jürinin vereceği karar esastır. 

 Birden fazla fotoğrafın bir araya getirilmesi ile oluşturulan görseller, cep telefonu ile oluşturulan 
fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. 

 Fotoğraflardaki insan ile ilgili tüm hukuki sorunlardan katılımcı (fotoğrafçı) sorumludur. 

 Yarışmada ödül alan ve sergilenmeyi hak eden fotoğraflar ARTBOYA iştiraklerinde ve 
reklamlarında kullanılabilir. 

 Yarışmaya katılacak fotoğraflar A3 boyutta Hahnemühle Dijital fineart kâğıtlara basılacaktır. Her 
fotoğrafın arkasına katılımcının adı-soyadı ve eser adı yazılacaktır. 

 Baskılar Hahnemühle sertifikalı stüdyolarda basılacak, fotoğraflar için özel fiyat uygulaması 
yapılacaktır. A3 boyutundaki bir fotoğraf için 100 TL ücret talep edilecektir. 3 eser için 300, 6 eser 
için 500 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Bu fiyat sadece yarışmaya katılacak eserler için 
geçerli özel fiyattır. 

 Hahnemühle Sertifikalı Stüdyolar listesi yarışma linkinde ve şartnamenin sonunda mevcuttur. 
Eserler bu 7 stüdyoda bastırılmak zorundadır. 

 Katılımcı, eserlerini bastıracağı Hahnemühle Sertifikalı Stüdyodan dört alternatif kağıt isteyebilir. 
Bu dört alternatif kağıttan seçtiği birine üçlü seriyi bastıracaktır. Her üçlü seri fotoğraf aynı kağıda 
basılacaktır. İkinci üçlü seri başka bir kağıda basılabilir.  

 Eserin 300 dpi çözünürlükte, kısa kenar 3200 pixel boyutundaki görseli 21.05.2021 tarihine kadar 
sertifikalı stüdyolara elden veya e-mail yolu ile ulaştırılmalıdır. Katılımcı adı-soyadı/adres/ telefon 
ve seri çalışmanın adını içeren bilgiler yazılı olarak eklenmelidir.  

 Basılı eserler, bizzat katılımcı tarafından Art Boya Ltd. Şti’ye teslim edilebileceği gibi, baskının 
yapıldığı  sertifikalı stüdyolara da teslim edilebilir.  



 ART BOYA yarışmada derece alan ve sergileme kazanan fotoğrafların yazılı medya, sosyal medya, 
kitap, broşür, dergi gibi yayın organlarında yayımlanmasına fotoğrafçının izin verdiğini kabul 
eder. Ödül alan eserlerin her türlü kullanım hakkı, hem sanatçıya hem de Art Boya Ltd. Şti’ye 
aittir. Yarışmaya katılmak bunu kabul etmek demektir.  

 Ödül alamayan katılımcılar eserlerini 01.07.2021 tarihine kadar firmamız adresinden veya 
eserlerini bastırdıkları sertifikalı stüdyolardan teslim alabilir. Sorumluluğu ve maliyeti kendisine 
ait olmak üzere isteyen katılımcımızın eseri kendisine kargo ile gönderilir. 

 Fotoğraflarda çocuk işçiler kullanılamaz, marka, şirket isimleri yer alamaz. 

 Ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların ham halleri gerektiği takdirde eser sahibinden 
istenebilir.  

 Fotoğrafçı, yarışmaya iştirak ettiği eserlerin kendine ait olduğunu ve gerekli izin belgelerinin 
alındığını beyan eder ve yarışma koşullarını kabul eder. 

 Yarışma sonuçları www.ponartakademi.com sitesinden 24.06.2021 tarihinde  duyurulacaktır. 
 
 

ÖDÜLLER: 
 
Birincilik ödülü: 5000 TL + ödül alan 3 eserin 40x60 cm ebatında, Hahnemühle Kağıda Fine Art Baskı  
İkincilik  ödülü: 3000 TL + ödül alan 3 eserin 40x60 cm ebatında, Hahnemühle Kağıda Fine Art Baskı  
Üçüncülük ödülü: 2000 TL + ödül alan 3 eserin 40x60 cm ebatında, Hahnemühle Kağıda Fine Art Baskı 
Mansiyon 1-2-3: 500 TL + ödül alan 3 eserin 40x60 cm ebatında, Hahnemühle Kağıda Fine Art Baskı 
3 adet sergileme: Sergileme kazanan fotoğrafların 40x60 cm ebatında,Hahnemühle Kağıda Fine Art Baskı
  

 Katılımcılardan ödül-mansiyon ve sergileme kazananlara verilecek olan 3 adet 40x60 cm 
ebatında, Hahnemühle Dijital Fine Art kâğıtlara basılı eserler için Hahnemühle Sertifikalı 
Stüdyolarımız sponsor olacaktır. Bu 3 eser katılımcıların yarışmaya gönderdiği ve ödül alan 
eserler olacaktır. 

 

JÜRİ 
 
Tahsin Aydoğmuş 
Muhammet Köymen 
Rauf Miski 
 

YARIŞMAYA GİRİŞ: 
  
Yarışmaya katılmak için www.artboya.com’da kampanyalar bölümünü ve ART BOYA Fotoğraf  
Yarışması’nı tıklayınız. Ardından ‘detaylar’  sekmesini tıklayarak, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada  
katılım formunu doldurup ‘Kullanıcı sözleşmesi ve katılım sözleşmesini okudum’  bölümünü tıklayınız. 
‘Başvurumu kaydet’  butonunu tıkladığınızda e-posta adresinize bir QR ve benzersiz kod gelecektir. 
Lütfen e-mail’inizi kontrol edin, QR veya kodun çıktısını alın/fotoğrafını çekin. Bu QR kod ile baskılar için 
sertifikalı stüdyolarımız yarışmaya özel fiyat uygulayacaktır. Bu kodun kullanıldığı bilgisi Art Boya Ltd. ye 
sertifikalı stüdyolar tarafından ulaşacak ve siz yarışmaya katılma hakkını kazanmış olacaksınız. 
 
 

http://www.ponartakademi.com/
http://www.artboya.com/


 
 
 
 

Yarışmaya Destek Olacak Hahnemühle Sertifikalı Stüdyolar 
 
İsim: DAKA REKLAM TUR. İNŞ. SAN. VE  TİC. A.Ş 
Telefon : 0532 237 96 10 
Adres ( İl- İlçe) : ŞİŞLİ - İSTANBUL  
Mail Adresi : ilkeralp@daka.com.tr - fatih@daka.com.tr  
 
 
İsim: DATE - İST REK. TAN. ORG. HİZ. LTD. ŞTİ. 
Telefon : 0212 279 19 98 - 5324050996 
Adres ( İl- İlçe) :  KAĞITHANE - İSTANBUL 
Mail Adresi : ugurtokmak83@gmail.com - kubra@date-ist.com  
 
 
İsim: DIAGONAL REKLAM TANITIM HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. 
Telefon : 0212 281 28 60 
Adres ( İl- İlçe) : KAĞITHANE - İSTANBUL 
Mail Adresi : info@diagonal.com.tr 
 
 
İsim: FIRATCOLOR FOTOĞRAF SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Telefon : 0312 418 05 58 
Adres ( İl- İlçe) :  KIZILAY - ANKARA 
Mail Adresi : aykut@firatcolor.com 
 
İsim: OFSET FİLMCİLİK VE MATBAACILIK SAN. TİC. A.Ş 
Telefon : 0212 295 86 01 
Adres ( İl- İlçe) : KAĞITHANE - İSTANBUL 
Mail Adresi : film@ofset.com  
 
 
İsim: SANATSAL BASKI VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 
Telefon : 0216 302 45 05 
Adres ( İl- İlçe) : KADIKÖY - İSTANBUL 
Mail Adresi : selcuk@fineart.web.tr  
 
 
İsim: UĞUR FOTOĞRAFÇILIK (KADİR UĞUR VARLI) 
Telefon : 0216 325 49 46 
Adres ( İl- İlçe) :KADIKÖY - İSTANBUL 
Mail Adresi : info@uvfotograf.com  
                                                                                                                    Sorularınız için siparis2@artboya.com 
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