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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesİ BaŞkanlığı'nın,

DenizBank sponsorluğunda düzenlediği Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf YarıŞması baŞhYor. 2009'dan

bu yana düzenlenmekte olan ve bu yıl 6. kez düzenlenecek yarışmada, toPrağın ve tarımın önemi

konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanıyor. BirleŞmiŞ Milletler Gıda ve

Tarım Örgütü (FAo;'rtır, önerisi üzerine 2014 y/ıı Uluslararası Aile ÇiftÇiliği Yılı olarak ilan

edilmiştir. Açlık ve yoksullukla mücadele, doğal kaynakların korunması ve kırsal kalkınmanın etkin

bir parçası olduğu vurgulanan "Aile Çiftçiliği" bu yıl tematik kategori olarak belirlenmiŞtir. Herkesin

katılımİna açık olan yu.rş-u Genel, Çiftçi, Aile Çiftçiliği Teması, Ögrenci, Gıda Tarım ve HaYvancılık

Bakanlığı ğalışanları ve DenizBank Çalışanları olmak iJızere 6 farklı kategoride gerÇekleŞiYor.

Yarışmacılaı tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin

işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faalİyetİ konu alan fotoğraflarla yanşmaya

katılabilecektir.6. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları yarıŞma sekretarYasına elden

teslim edilecek ya da posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmada dereceye giren eserlere toPlam 20.000

TL tutarında DenizBank hediye çeki ile kitap ve DVD setleri armağan edilecektir. YarıŞmaYa

başvurular 25.07.2014 tarihinde başlayıp, 24.10.20|4 tarihinde sona erecek, sonuÇlar |7.11.20|4

tar-ihinde www.tariminsan.com, www.tarim.gov.tr, www.tarimtv.gov.tr adreslerinden ve YarıŞmaYa ait

sosyal medya kanallarından duyurulacaktır. Kazananlara ödülleri 28.1I.2014 tarihinde düzenlenecek

bir törenle takdim edilecektir.
yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların; www,.tariminsan.com internet sayfasından Katılım

Formunu ve Katılım şartlarını temin ederek en geç 24.|0.2014 tarihine kadar baŞvurularını YaPmaları
gerekmektedir. Konu ile ilgili gerekli duyuruların yapılması hususunda;

/
Bilgi ve Gereğini arz ederim.
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