
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BOLU INTERNATIONAL ART HALL

IV. BOLU ULUSLARARASI POSTER TASARIM YARIŞMASI

ANA TEMA: “KARASAL YAŞAM”

TARİHLER:
Başvuru Süreci: 01 Ocak 2023 – 11 Ağustos 2023 (Saat 18.00)

Jüri Değerlendirmesi: 4 - 10 Ağustos 2023
Seçilen Posterlerin İlanı: 13 Ağustos 2023

BAŞVURU ADRESİ:
biahposter.com/submit

TEMA 1 HAKKINDA:
Katılımcılardan; Karasal Yaşam ana teması ve alt temaları ile ilgili yapılan posterler ile katılım
sağlanması beklenmektedir. Katılımcılar her bir alt tema ile ilgili poster gönderebilir. Katılımda adet
sınırı bulunmamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında belirlenen on iki alt tema şu
şekildedir;

● 15•1 - Karasal ve Tatlı Su Ekosistemlerinin Korunması
● 15•2 - Ormanların İyileştirilmesi
● 15•3 - Çölleştirmeyi Sonlandırılması
● 15•4 - Dağ Ekosistemlerinin Korunması
● 15•5 - Biyoçeşitliliğin ve Doğal Alışkanlıkların Korunması
● 15•6 - Genetik Kaynaklara Erişimin Desteklenmesi
● 15•7 - Korunan Türlerin Kaçak Avcılığının ve Ticaretinin Önlenmesi
● 15•8 - Kara ve Su Ekosistemlerindeki İstilacı Yabancı Türlerin Önlenmesi
● 15•9 - Devlet Planlamasında Entegre Ekosistemin ve Biyoçeşitliliğin Sağlanması
● 15•A - Ekosistem ve Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Finansal Kaynakları Artırılması
● 15•B - Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Finansmanı ve Teşviki
● 15•C - Küresel Kaçak Avcılık ve Ticaretle Mücadele Edilmesi

TEMA 2 HAKKINDA: Doğayı korumak ve doğayı tehdit eden tüm sorunlar ile ilgili yaratıcı posterler
ile katılım yapılması beklenmektedir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM ve SERGİLEME
Bu yarışma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından, Orhun TÜRKER ve Abdurrahman
ÖZDEMİR yürütücülüğünde gerçekleştirilmektedir. Yarışma sonunda, jüri tarafından seçilen eserleri
kapsayan dijital bir katalog hazırlanacaktır. Bu katalog biahposter.com adresinde yayınlanacaktır.



YARIŞMANIN KAPSAMI
Doğayı Korumak teması altında, yukarıda bahsedilen konularda farkındalık yaratma ve oluşturmayı
amaçlayan tasarımların uluslararası bir etkinlik çatısı altında toplanmasını kapsamaktadır.

ÖDÜLLER
BIAH, kâr amacı gütmeyen bir tasarım organizasyondur. Bu organizasyonun temel amacı, dünyayı
ilgilendiren sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve tasarımcıları bu etkinliklik çatısı altında
buluşturmaktır. Bu farkındalığa katkıda bulunan ve eserleri jüri tarafından sergiye kabul edilen tüm
katılımcılara dijital katılım belgesi, ilk üçte yer alan eser sahiplerine ise sembolik hale gelmiş olan
dijital BIAH Başarı Belgesi verilecektir. Yarışmanın birincisi ise bir sonraki BIAH etkinliğinde jüride yer
alma hakkına sahip olacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

● Yarışmaya katılım herkes için açık ve ücretsizdir.
● Poster gönderiminde limit yoktur.
● Gönderilen tasarımların üzerinde kullanılacak mesajların/sloganın dili, sadece İngilizce olmalıdır.

Aksi durumda bu tarz tasarımlar değerlendirme dışı tutulacaktır.
● Posterlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.
● Posterler 3508 x 4961px (A3), RGB (dikey) olarak çalışılıp, JPEG/JPG formatında gönderilmelidir.

Uygun olmayan tasarımlar değerlendirmeye girmeden elenecektir.
● Tasarımlarda herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır. (BIAH dahil).
● Gönderilen tasarımların daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış

olması gerekmektedir. Daha önce sergilenen veya sergiye katılmış olan çalışmaların başvuruları
değerlendirme aşamasına geçmeden elenecektir. İlk üç çalışma belirlendikten sonra bu durum
ortaya çıktığı taktirde, sırlama bir sıra atlayacak şekilde güncellenecektir.

● Bu durumun tespit süreci, posterlerin internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5
gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde
söz konusu tasarımın listeden çıkarılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek
duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer
herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse
bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.

● Poster tasarımı için sponsor, içerisinde ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun
yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel içermemelidir.

● Sadece biahposter.com internet sitesi üzerinden yapılan başvurular değerlendirilecektir. Harici
bir yöntem ile iletilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

● Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde, sergi takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya
sergiyi herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

● Organizasyon yürütücüleri ve düzenleme kurulu, katılımcılara haber verme koşulu olsun olmasın,
yarışma ve organizasyon ile ilgili her türlü kararı verebilir.

● Etkinliğe katılan ve tasarımları sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar/tasarımcılar, bu
şartnamenin hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME

A. Gönderilen tüm tasarımlar yürütücü kurul tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Tasarımlar
Tineye ve Google Lens gibi tersine görsel arama yazılımları ile kontrol edilecek ve özgünlük limiti
altında kaldığı tespit edilen çalışmalar jüri üyelerinin oylama panelinde yer almayacaktır. Ayrıca



çalışmaların koşullarda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının kontrolü de bu aşamda
yapılacaktır.

B. Değerlendirilecek çalışmalar tek aşamalı bir jüri eleme sürecinden geçecektir. Değerlendirme
aşaması, jürilere tanımlanacak çevrimiçi oylama sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Jürilere
tanımlanmış çevrimiçi oylama panelinde katılımcıların bilgileri (ülke bilgisi dahil olmak üzere)
gizlenecektir. Sonuçlar ise, jüri üyelerinin 1 ile 10 arasında oy verdikleri posterlerin puan
ortalamalarının alınmasıyla belirlenecektir. Eleme aşamalarındaki tüm işlemler tamamen
internet ortamında yapılacak olup, puanlar ve sonuçlar otomatik olarak sistem tarafından
hesaplanacaktır. Süreç boyunca jüriler, posterlere daha önce verilen oyların oranlarını
görüntüleyebilecek, ancak şeffaflık gereği hangi jürinin hangi çalışmaya kaç puan verdiğinin
görüntülenmesi kısıtlanacaktır.

C. Etkinlik sonunda katılımcılar tarafından gönderilmiş tüm eserlerin görselleri, bütün telif
haklarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları
devralınmış gibi işlem görür. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi katılımcılar tarafından
gönderilmiş tüm çalışmaların görselleri; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi uzantılı internet
sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim
faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek
üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel
ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda
bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini
beyan, kabul ve taahhüt eder.

YARIŞMAYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

● Yarışmaya katılan adaylar, yarışmaya katılmak için başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki
tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

● Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde organizatörlerin (kurum adına)
kararları geçerlidir.

● Yarışmanın süresinin uzatılması veya gönderilen çalışmalarda değişiklik yapılması gibi taleplerin
değerlendirilmesi mümkün değildir.

● Yarışmanın tüm iletişim süreci biah@ef.ibu.edu.tr mail adresi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Tüm soru ve sorunlarınız ile ilgili bu mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

● Yürütücü kurul, tüm BIAH etkinliklerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

SORUMLULUK REDDİ

Birleşmiş Milletler, üzerinde anlaşmaya vardığı 17 küresel hedef hakkında farkındalık yaratmak
için #TellEverybody hareketini başlattı. Bu poster yarışması, Sürdürülebilir Kalkınma bilincine
katkıda bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler'den bağımsız ve kar amacı gütmeden
düzenlenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Orhun TÜRKER     -     Arş. Gör. Abdurrahman ÖZDEMİR
BIAH 2023
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