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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARMA RESİM SERGİSİ 

  “ÖĞRETMENİN FIRÇASINDAN ”  

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında  2021- 2022 
eğitim öğretim yılında ilki gerçekleştirilen “Öğretmenimin Fırçasından” Konulu Resim Sergisi’nin ikincisi 
düzenlenecektir. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 
eserlerinden oluşan sergi açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecektir. Kültür sanat ve eğitim adına 
farklar oluşturabilmek öğretmenlerimizin eserlerini görmek bizleri mutlu edecektir. 

Konu: Serbest 

Teknik: Eser sahipleri, istedikleri malzeme ve tekniği kullanabilir. 

Katılımcı Profili: Sergi ilçemizdeki tüm  öğretmenlerimizin katılımına açıktır. 

SERGİYE GÖNDERİLECEK ESERLERDE İSTENEN ŞARTLAR 

 Katılımcılar sergiye en fazla 5 eserle katılabilir. 

 Sergiye katılım ücretsizdir. 

 Sergiye katılacak olanların eser tesliminde, eser sahibinin; adı - soyadı, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri, 
eser adını ve mali değerini bildirmeleri gereklidir. 

 Eserin uzun kenarlarının 200 cm’den uzun olmaması gerekmektedir. Paspartu ve çerçevesi hazır 
gönderimi yapılmalıdır. 

 Eser, belirtilen adrese kargo ile gönderilebilir veya hafta içi 09:00-16:00 saatleri arasında elden teslim 
edilebilir. 

 Eser; daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada eser sahibi bilinecek şekilde, ödül ile 
değerlendirilmemiş olmalıdır. 

 Eser, zarar görmeyecek şekilde (korunmalı olarak) kargoya verilmelidir, zarar gören ürünler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Zarar gören eserden, eser sahibi sorumludur. 

 Katılımcılara serginin bitiminde e-katılım belgesi verilecek olup e-postalarına gönderilecektir. 

 Sergiye gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir. 

 Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde sergilenemeyecek düzeydeki eserleri eleyebilir. 

 Başvuru için www.basaksehir.meb.gov.tr  adresinde yer alan EK1  "Sanatçı Bilgi Formu ve Özgeçmiş" 
dosyaları, dijital ortamda 300 Dpi JPEG formatındaki eser ile birlikte yapıt sahibinin bir adet portre 
fotoğrafı ile basaksehirmemozelburu@gmail.com e-mail adresine gönderilmelidir. 
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ESERLERİN TESLİM YERİ 

Eserlerler, anlaşmalı olduğumuz PTT ile ya da elden aşağıda yazılı olan adrese teslim edilecektir. 
Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi 
Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı 34/2 Başakşehir/İSTANBUL 

 SERGİ TAKVİMİ 

Eserlerin son teslim tarihi: 11 Kasım 2022 ’dir. Bu tarihten sonra kargoya verilmiş eserler kabul edilmeyecektir. 
Sergi serme sürecine gönüllü katılım esastır. Her ürün sahibi kendisine verilen alana eserini yerleştirebilir. 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nde de serginin açılışı gerçekleşecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 11 Kasım 2022 

Sergi Açılış Tarihi: 24 Kasım 2022 

Sergi Yeri: Başakşehir Millet Kıraathanesi 

İletişim: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü basaksehirmemozelburo@gmail.com  
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