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SERGİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ: 

Kültürlerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rolü olan müzeler, geçmiş kültürler 

arasında bağ kurmayı ve bu bağın sürdürülmesini amaçlamaktadır. Çünkü müzeler, toplumların 

kültür/sanat hazinelerinden biridir. Bir milletin kültürünün geleceği, geçmişte yaşananların 

bilinmesine, günümüze taşınmasına ve geleceğe aktarılmasına bağlıdır. 

Temel amaç olan kültür aktarımı bağlamında müzelerin, toplumları eğittiği, onlara yön 

verdiği ve rehberlik ettiği bilinciyle Bursa Kent Müzesi, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde jürili çocuk resimleri sergisi düzenlemektedir. Bu çocuk resimleri sergisinin konusu, 

şu anda Bursa Kent Müzesi’nde devam eden “Uludağ’ın Popüler Tarihi” sergisinden yola çıkılarak 

belirlenmiştir.  

Bu sergide; Uludağ´ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, 

kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına 

sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve 

sömestre tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyaller ile gözler önüne serilmektedir. 

Bithynia Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ´ın her yönüyle 

ele alındığı sergide ayrıca, Anadolu´nun en babacan Olympos´unda keşişlerin inzivaya çekildiği 

mekânları, varlığından doğan markaları, yazı, fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille 

anlatılmaktadır. 

Sergi kapsamında, Uludağ’da varlığını sürdüren hayvan türlerinden birisi olan Apollo 

Kelebeği de dikkat çekilen unsurlardan biridir. Bilimsel dilde Parnassius Apollo olarak bilinen 

Apollo kelebeği, 1000 ila 2000 m. arasındaki dağlarda yaşamaktadır. Özellikle böcek 

koleksiyoncuları ve küresel ısınma nedeniyle sayıları giderek azalan bu kelebek türünün, 

Türkiye’de Uludağ’da yaşamakta olduğu ve ayrıca Polonya, Çekoslovakya, İsveç ve Finlandiya’da 

ise sayılarının hızla azaldığı bilinmektedir. 

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan jürili çocuk resimleri sergisinin konusu, Apollo Kelebeği 

odağında Uludağ’ın içindeki hayali bir dünyadır. Aşağıdaki metin, resimlerin çıkış noktası olarak 

belirlenmiştir: 
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150 milyon yıllık Apollo Kelebeği’ni gördüysen, 

Hiç durma git peşinden. 

Uludağ’ın çetin yamaçlarında, 

O önde sen arkada, 

Birden kendinizi buldunuz gizli bir mağarada. 

İçeri doğru ilerledikçe, 

Daha çok meraklandınız, 

Mağaranın arkasında,  

Saklı bir dünyayla karşılaştınız… 

Apollo Kelebeği’ni takip et! 
Bu saklı dünyayı onunla birlikte keşfet. 

Keşfettiklerini merak ediyor, 

Resminde anlatmanı bekliyoruz. 

 
 

 

 

 

SERGİNİN AMAÇLARI: 

Uludağ’ın sahip olduğu değerlerden biri olan Apollo Kelebeği üzerinden yazılmış bu kısa 

metinle, çocukların yaratıcı düşüncelerini harekete geçirmek ve Uludağ’ın içinde hayali bir dünya 

yaratarak bu hayali dünyayı resimsel dille ifade etmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 

Bursa Kent Müzesi’nde yer alan “Uludağ’ın Popüler Tarihi” sergisi yoluyla; 

• Sahip olduğumuz coğrafyayı ve bu coğrafyanın özelliklerini konu ederek öğrencilerde merak 
uyandırmak,  

• Çevresel koşullardaki değişimler ve yanlış politikalar sebebiyle nesli tükenen canlılara dikkat 

çekmek ve sanat yoluyla çevre duyarlılığı kazandırmak, 

• Uludağ’da yaşan hayvan türlerine ve bu türlerden biri olan Apollo Kelebeği’ne dikkat çekmek, 

• Yaşadığı çevreyi tanımasını ve bu çevrenin özelliklerinden yola çıkarak zihninde hayali bir 
dünya yaratmasını sağlamak, 

• Zihninde yarattığı hayali dünyayı sanatsal ifade yoluyla anlatmasına olanak sağlamak, 

• Öğrencilerde müze bilinci oluşturmak ve onları Bursa Kent Müzesi ziyaretine teşvik etmek, 

• Öğrencileri sanatsal aktivitelere teşvik ederek sanatı sevmelerini sağlamak, 

“Apollo Kelebeği’ni takip et!” başlıklı jürili çocuk resimleri sergisinin öncelikli amaçlarıdır. 
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNE YÖNERGE: 

Sayın Öğretmenimiz; 

• Öncelikle, öğrencilerinizi Kent Müzesi’ne yönlendirerek müzedeki “Uludağ’ın Popüler Tarihi” 

sergisini ziyaret etmeleri için teşvik ediniz.  

• Apollo Kelebeği’ni ve bunun yanı sıra Uludağ’da varlığını sürdüren diğer hayvan ve bitki 
türlerini araştırmalarını sağlayınız. 

• Uludağ ile ilgili efsaneleri ve masalları araştırmaları ve mitolojisi hakkında bilgi edinmeleri için 

yol gösteriniz. 

• Resimlerin çıkış noktası olarak yazılmış olan metni öğrencilere okuyunuz. Okurken ses tonunuz, 

vurgularınız ve beden diliniz önemlidir. Metni, çocuklarda merak uyandıracak ve onları 

heyecanlandıracak şekilde okumaya özen gösteriniz. 

• Öğrencilerinizi, kopya ve kalıp şekilleri kullanmamaları konusunda uyarınız. 

• Öğrencilerinizi, yaptıkları resimlerde herhangi bir yazı, simge veya işaret kullanılmaması 

konusunda uyarınız. 

• Ek 1’de yer alan formu fotokopi yoluyla çoğaltarak gerekli bilgileri doldurunuz ve sergiye 

gönderilecek resimlerin arkasına yapıştırınız.  

• Önemli olan öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmek ve bu konunun, öğrencinin 
yaratıcılığını nasıl tetikleyeceğine tanık olmaktır. 

• Her öğrenci 1 resimle başvuru yapabilir. 1’den fazla resimle başvuru yaptığı belirlenen 

öğrencilerin resimleri değerlendirmeye katılmayacaktır. 

 

MALZEME VE TEKNİK 

1- 35 x 50 cm boyutunda resim kağıdı 

2- Pastel boya 

Konu, malzeme ve boyut açısından şartlara uymayan ve üzerinde yazı, simge veya işaret 

bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER: 

ÇALIŞMALARIN MÜZEYE SON TESLİM TARİHİ:   17 Mayıs 2019 Cuma saat:17:00’ye kadar. 

SERGİ AÇILIŞ TÖRENİ:    29 Mayıs 2019 Çarşamba saat: 14:00, Bursa Kent Müzesi’nde. 
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BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 
a) Ek 1’de yer alan forma öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, yaşı mutlaka yazılmalı ve 

çalışmanın arkasına yapıştırılmalıdır.  

b) Öğrenciler, jürili sergiye kayıtlı oldukları örgün eğitim kurumları (ilkokul ve ortaokullar) 

yoluyla başvurabilecekler, bireysel veya farklı kurumlar yoluyla yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir.  

c) Resimler, öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir. 

Okul müdürlükleri tarafından, sergiye başvuran öğrenci sayısını bildirir bir ön yazı ile 

birlikte, 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar, doğrudan Bursa Kent Müzesi’ne 

teslim edilecektir. 

d) Teslim edilen resimler arasından sergilenmek üzere toplam 40 adet resim belirlenecektir. 

Her kategori (4 kategori) için 10 resim seçilecek, başvuru sayısının durumuna göre 

kategoriler arasında aktarım yapılabilecektir.  

e) Değerlendirme 4 kategoride gerçekleştirilecektir;  

• 1. kategori: 1. ve 2. sınıflar,  

• 2. kategori: 3. ve 4. sınıflar,  

• 3. kategori: 5. ve 6. sınıflar, 

• 4. kategori: 7. ve 8. Sınıflar 

f) Sergilenecek resimlerin belirlenmesi sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir: 

• Teknik ve kağıt boyutu kurallarına uygunluk 

• Konuya uygunluk 

• Konuya ilişkin yaratıcı düşünce  

• Kompozisyonda özgün yaklaşım 

g) Resimleri sergide yer alan öğrencilere, katılım belgesi ve resim malzemesi paketi hediye 

edilecektir. 
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DEĞERLENDİRME KURULU 

Değerlendirme kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:  

1- Gonca ERİM – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Doçent 

2- Berna COŞKUN ONAN - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi 

3- Aysun YÜREKTEN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-

İş Eğitimi Anabilim Dalı-  Öğretim Görevlisi 

4- Müge GÜLTEKİN CONNINGTON – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar 

Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı - Öğretim Görevlisi 

5- Tuğba GÜRKAN ŞENYAVAŞ – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi 

Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı  - Araştırma Görevlisi Doktor 

6- Nagihan YILDIZ - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalı  - Araştırma Görevlisi 

7- Dilek YILDIZ KARAKAŞ – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi-Sanat 

Tarihçi 

 

DİĞER HÜKÜMLER 
* Sergiye kabul edilen tüm çalışmaların telif hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. 

* Sergiye gönderilen çalışmalar iade edilmez. 

 

İLETİŞİM 
Bursa Kent Müzesi 

Tel     : 224-220 26 26             

Fax    : 224-220 24 86   

Web  : www.bursakentmuzesi.com 

Adres: Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. No:8 Osmangazi / Bursa 
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Öğrencinin Adı 

Soyadı 

 
 

Sınıfı 
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