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DDüünnyyaa  GGııddaa  GGüünnüü  PPoosstteerr  YYaarrıışşmmaassıı
Dünyadaki tüm çocuklara ve gençlere sesleniyoruz!

Tarım-gıda sistemi karmaşık bir terimdir, ancak günlük hayatımızın da bir parçasıdır. Tarıom-gıda sistemi, 

gıdalarımızın yetiştirildiği ve hasat edildiği andan taşındığı, dağıtıldığı, tüketildiği veya atıldığı ana kadar aldığı 

birçok farklı adımı kapsar. Gıda ve tarım ürünlerini elde etmemizde rol oynayan tüm insanları, faaliyetleri ve 

seçimleri içerir.

Dünyadaki tüm çocuklara ve gençlere sesleniyoruz! 5-19 yaş 
arasındaysanız, hayal gücünüzü kullanın ve bir gıdanın 
yolculuğunu gösteren bir poster yaratın!

Gıdalarımız için birçok farklı yolculuk türü var, bunlardan bazıları 
insanlar ve gezegenimiz için daha sağlıklı bir gelecek sağlar. Siz 
de favorinizi seçin ve yaratıcılığınızı kullanın! 

2012 yılından beri her yıl düzenlenen Dünya Gıda Günü Poster 
Yarışması, gençleri gıda güvenliği ve tarımla ilgili önemli küresel 
meselelere dahil ediyor ve her yıl dünyanın 115'ten fazla 
ülkesindeki gençlerden katılım alıyor.

Her yaş kategorisinde kazanan üç kişi jürimiz tarafından 
seçilecek ve Aralık ayında duyurulacak. Kazananlar, dünya 
çapındaki FAO ofisleri tarafından tanıtılacak ve sürpriz bir hediye 
çantası ve Takdir Belgesi alacaklar.

NNaassııll  KKaattııllaabbiilliirriimm??

•• Katılımcılar 5 ila 19 yaşları arasında olmalıdır
•• Bir gıda yolculuğunu tasvir etmelisiniz
•• Posterler çizilebilir, boyanabilir veya dijital       
olarak tasarlanabilir.(bu bir fotoğraf yarışması 
değildir)

•• Son katılım tarihi 5 Kasım 2021
•• Posterinizi göndermek için
www.fao.org/worldfoodday-contest adresini 
ziyaret edin
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sunar. Siz de favorinizi seçin ve yaratıcılığınızı kullanın!
 
2012 yılından beri her yıl düzenlenen Dünya Gıda Günü 
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• Katılımcılar 5 - 19 yaşları arasında olmalıdır.
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