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BAŞVURU TARİHİ:  12.06.2017 Ω  08.09.2017

5.ÖDÜLLER:

Genel Katılım
•	 Birincilik Ödülü 

8.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
•	 İkincilik Ödülü 

7.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
•	 Üçüncülük Ödülü 

6.000 TL’lik DenizBank hediye çeki

Çiftçi-Üretici Özel Ödülü :
5.000 TL’lik DenizBank hediye çeki 

“Milli Tarım” Tema Özel Ödülü                         
5.000 TL’lik DenizBank hediye çeki

Öğrenci Özel Ödülü      
5.000 TL’lik DenizBank hediye çeki

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü 
5.000 TL’lik DenizBank hediye çeki

DenizBank Çalışanları Özel Ödülü

3.000 TL’lik DenizBank hediye çeki

Sergileme/Albüm (En fazla 120 adet)    
100 TL’lik DenizBank hediye çeki

Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fa-
zla 3 kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması 
halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme 
ödülleri verebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:10
06170 Yenimahalle – ANKARA  
Tel: 0312 315 6555 / 288
tariminsan@tarim.gov.tr



AMAÇ: 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
2017 yılında düzenlenecek olan 9. Tarım ve 
İnsan Fotoğraf Yarışmasının amacı, tarımın 
ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın 
geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, 
doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik 
ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak 
arşivlerde yerini almasını sağlamaktır.

KONU: 
9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının 
konusu; tarım, hayvancılık, toprak, su, su 
ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım 
hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, 
köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet, 
tematik kategorinin konusu ise “Milli Tarım” 
olarak belirlenmiştir. 
Sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık 
anlayışı çerçevesinde gıda güvenliğini 
sağlamayı, tarım sektöründeki yapısal 
sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulması 
ve böylece gelecek nesillere daha güçlü, 
üretken ve müreffeh bir Türkiye bırakmayı 
amaçlayan Milli Tarım Projesi uygulaması 
ile planlı ve yeterli üretim modellemesine 
geçilmiş olacak, tarımsal hasıla artırılarak 
ülkemizin dışa bağımlılığı sonlandırılacak, 
fiyat istikrarı sağlanacak ve çiftçimizin refah 
düzeyi yükseltilecektir. Tarım alanında 
verimliliği ve rekabeti gözeten Milli 
Tarım Projesi, toprağı ve çevreyi koruyan, 
sürdürülebilir üretimi destekleyen yapısı ile 
yeni bir yaklaşım ve vizyon öngörmektedir.
Yapılacak çalışmalar ve hedeflerin net 
olarak belirlendiği Milli Tarım Projesiyle; 
ithal eden değil, ihracat odaklı büyüyen, 
üretimi ve verimliliği artıran, sadece bugünü 
değil yarını da planlayan bir tarım sektörü 
hedeflenmektedir.
Yarışmaya katılım şartları, eserlerin 
adlandırılması, gönderilmesi, iadesi ve 
kullanım hakları hakkında   www.tariminsan.
com,  adresinden bilgi edinebilirsiniz.

YARIŞMA TAKVİMİ
•	 Yarışma Başlama Tarihi : 12.06.2017
•	 Son Katılım Tarihi : 08.09.2017 
•	 Sonuç Bildirimi Tarihi : 23.10.2017
•	 Ödül töreni ve sergileme tarihleri katılımcılara 

 bildirilecektir.

Sonuçlar belirtilen tarihlerde, www.tariminsan.com,   
www.tarim.gov.tr, ve www.tarimtv.gov.tr internet adreslerinden 
ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca 
bilgilendirme yapılmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL:

Dr. İlkay KILIÇ :T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık   
 Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar   
 Dairesi Başkanı
Ozan SAĞDIÇ :Devlet Sanatçısı
Mehmet Arslan GÜVEN :Fotoğraf Sanatçısı
Perihan YÜCEL :DenizBank Kültür ve Sanat   
 Danışmanı

*Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
*Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması 
halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.


