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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 

Dünya Gıda Günü Afiş Yarışması 
 

 
 
FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), Birleşmiş Milletler’ in açlığı yenmek için uluslararası çabalara 
öncülük eden uzmanlaşmış bir kuruluştur. Amacı herkes için gıda güvenliği sağlamak ve 
insanların aktif ve sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için yeterli yüksek kaliteli gıdaya düzenli 
olarak erişebilmelerini sağlamaktır. 194'ten fazla üye devletle dünya çapında 130'dan fazla 
ülkede çalışmaktadır. 

FAO büyüyen dünyada tarımsal kalkınmanın gerçekleşmesi ve üye ülkelerin yaşadığı 
problemleri göz önüne alarak bazı stratejik amaçlar belirlemiştir. Bu amaçlar; 

• Açlığın ve yetersiz beslenmenin önüne geçmek 
• Gıda güvenliğini tüm üye ülkelerde eşit şekilde sağlamak 
• Tarım, ormancılık ve balıkçılığı daha üretken ve sürdürülebilir hale getirmek 
• Kırsal yoksulluğu azaltmak 
• Herkesi kapsayan, verimli tarım ve gıda sistemlerinin etkin kullanılmasını 

sağlamak 
• Geçim kaynaklarının tehdit ve krizlere karşı direncini arttırmak 

olarak sıralanabilir. Her yıl bu doğrultuda FAO çocuklar ve gençler için farklı yarışmalar 
düzenleyerek tüm dünyada farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. 

Bu yıl 5 ile 19 yaş arasında katılımcılara açık, hayal güçlerini kullanarak bir yemek yolculuğu 
posteri oluşturulması adına aşağıda detayları yer alan afiş yarışması yapılacaktır. 
 
Yarışma için bir hazırlanan posterin bir fotoğrafının çekilmesi veya posterin taranarak web 
sitesindeki formu doldurarak gönderilmesi gerekmektedir. Yarışma için son katılım tarihi 05 
Kasım 2021'dir . 
 
Her yaş kategorisinde üç kazanan jürimiz tarafından seçilecek ve aralık ayında web sayfasından 
duyurulacaktır. Kazananlar, dünyanın dört bir yanındaki FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) 
ofisleri tarafından tanıtılacak ve sürpriz bir hediye çantası ve Tanıma Sertifikası alacaklardır. 
 
Posterler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek adına aşağıdaki linkte yer alan etkinlik kitabını 
inceleyebilirsin. 
 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5047en 
 
 
 
 

https://www.gidahatti.com/yetersiz-beslenme-7202/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5047en


 

2 
 

 
 
 

 
ETKİNLİK TAKVİMİ 

 
 
Etkinliğe Gönderim Adresleri 
 
bketkinlik@bahcesehir.k12.tr mail adresine gönderilecektir. (Bahçeşehir Koleji adresi) 
 
http://www.fao.org/worldfoodday-contest/upload-your-poster/en/ (FAO adresi) 
 
Önemli : Posterler mail atılırken mutlaka ekteki dosya adı katılımcı öğrenci adı soyadı, 
kademesi ve kampüsü olmalıdır. Bilgileri yer almayan çalışmalar etkinliğe alınmayacaktır. 
 

ETKİNLİK ŞARTNAMESİ 
 
Kapsam 
 
Bu şartname; amacı, konusu, hedef kitlesi, katılım şartları, başvuru formu, etkinlik 
değerlendirme kurulu, etkinlik takvimi ve diğer hükümlerle ilgili esas ve usulleri kapsar. 
 

1. Katılımcılar 
Bahçeşehir Koleji Türkiye kampüsleri okul öncesi (5 yaş) ilkokul (1,2,3,4.sınıf) ortaokul 
(5,6.7sınıf) lise (Hazırlık,9,10.sınıf) kademesindeki öğrencilerimizin katılımına açıktır. 
 

2.   Etkinlik Düzenleme Kurulu 
 
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlüğü / FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) Türkiye 

 
3. Konu  

 
 Hayal gücünüzü kullanarak bir yemek yolculuğu posteri oluşturulması istenmektedir. 
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4. Teknik Özellikler 

• Katılım ücretsizdir. 
• Yarışma şu kategorilere ayrılmıştır: 5-8, 9-12, 13-15 ve 16-19 yaş. 
• Kişi başına sadece bir giriş yapılmalıdır. Bir kişiden birden fazla giriş diskalifiye ile 

sonuçlanacaktır.  
• Poster girişleri, kurşun kalem, pastel boya veya karakalem kullanılarak veya yağlı, 

akrilik veya sulu boya ile ve ayrıca farklı materyal kullanılarak çizilebilir, boyanabilir 
veya eskiz haline getirilebilir. Dijital olarak oluşturulmuş sanat eserlerine de izin 
verilir. Fotoğraflara izin verilmez. 

• Poster girişleri metin içerebilir veya içermeyebilir. Metin kullanılıyorsa, en fazla 25 
kelime veya 100 karakter kabul edilir. 

• Tüm sanat eserleri orijinal olmalı ve yarışmacının fotografik görüntülerini veya diğer 
kişisel bilgileri içermemelidir.  

• Posterler yalnızca sağlanan giriş formu kullanılarak gönderilebilir. Yarışma giriş 
formundaki tüm alanlar doldurulmalı ve afiş tasarımı yüklendikten sonra ENTER 
butonuna basılmalıdır. Daha küçük çocukların çevrimiçi başvurularını yaparken bir 
yetişkinin desteğini alabilir. 

• Yalnızca JPEG olarak kaydedilen dijital dosyalar kabul edilecektir ve gönderimler 
sağlanan çevrimiçi form aracılığıyla yapılmalıdır. Lütfen fiziksel posterler 
göndermeyin.     

 Son Başvuru Tarihi  

• Posteriniz en geç 05 Kasım 2021'e kadar belirtilen alanlara yüklenmelidir. 
• Etkinliğe her öğrenci en fazla bir çalışma ile katılabilir. 
• Etkinliğe katılacak çalışmalar 2021 yılına ait ve daha önce herhangi bir etkinliğe 

katılmamış olmalıdır. 
• Gönderilen etkinlik videoların her türlü kullanım hakları Bahçeşehir Koleji’ne 

FAO’ya ait olacaktır.  
• Etkinlik posterleri, katılımcı kampüsler tarafından dijital olarak aşağıda belirtilen mail 

adresine gönderilecek ve yarışmaya katılması için aşağıda yer alan linkle ayrıca 
yüklenecektir. 

• http://www.fao.org/worldfoodday-contest/upload-your-poster/en/  
(Posterlerin yükleneceği FAO linki) 

• Son başvuru tarihinden sonra gönderilen posterler kabul edilmeyecektir. 
• Eserlerin bir başkasına ait veya alıntı olmaması gerekir. 
• Etkinliğe katılan tüm öğrenciler şartlarını kabul etmiş sayılırlar. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/worldfoodday-contest/upload-your-poster/en/
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ÖDÜLLER 
 

• Her kategoriden 15 poster (60 poster) eleme komitesi tarafından kısa listeye seçilecek 
ve Aralık 2021'de bildirilecektir. Kısa listeye kalan adaylara bu başarı için sertifika 
verilecektir. 

• Her kategoride kazanan üç afiş tasarımı bir jüri tarafından finalist olarak seçilecektir. 
• Tüm kategorilerde ilk üç afiş tasarımı Dünya Gıda Günü web sitesinde duyurulacaktır. 
• Kazananlar, FAO sosyal medyasında ve dünyanın dört bir yanındaki FAO ofisleri 

tarafından tanıtılacaktır.   
• Kazananlar ayrıca bir Tanınma Sertifikası ve sürpriz bir hediye çantası alacaklardır. 
• Herhangi bir ödülün seçilen kazanan(lar)ından herhangi birinin bu yarışma kuralları 

ve/veya Genel Kurallar, Telif Hakkı ve Gizlilik uyarınca uygun olmaması veya takip 
edilememesi veya ödülü reddetmesi durumunda, ödül kaybedilecektir. ve ödülün 
başka bir uygun girişe verilip verilmeyeceğini seçmek tamamen FAO'nun takdirinde 
olacaktır. 

• Kazanan posterler yayınlandığında, yalnızca adının baş harfi, tam soyadı ve menşe 
ülkesi yayınlanacaktır. Yarışmacılar hakkında başka hiçbir kişisel bilgi 
yayınlanmayacak veya paylaşılmayacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


