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Öğrenilecek bilgiler, yapılacak projeler, heyecanla girilecek
sınavlar, ders aralarında yemek tatillerinde arkadaşlarla 
şakalaşmalar, serviste uyuyakalmalar, katılacak yarışmalar,
sergiler, aktiviteler kısaca yeni bir okul dönemi...

Tatil geldi, gezelim, yüzelim, hava sıcak havuzda serinleyelim
derken sonbahar geldi bile. Sizlerin okul dönemi ile birlikte
Yaratıcı Çocuklar Derneği ve derneğimizin sizlerle birlikte 
çıkarttığı E Dergimizin de çalışmaları hız kazandı.  
Sizler okullarınıza alışmaya çalışırken bizler de Trump Towers’da
ve Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlediğimiz Karikatür
Atölyelerimizle 2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılına merhaba
dedik. 

Ekim sayımızda sizlerle Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin bu eğitim
yılında gerçekleştireceği yarışma ve etkinliklerden bahsedeceğiz.
Geçen eğitim döneminde sizlerden gelen ve araya tatil girdiği için
yayınlayamadığımız haberleri de bu sayımızda bulabilirsiniz. 
Bir sonraki sayımız için sizlerden gelecek yeni yazıları, söyleşileri,
başarı haberlerinizi bekliyor, hepinize başarılı, sağlıklı, mutlu ve
yaratıcılığınızın bol olduğu bir yıl diliyoruz.

Zeynep Hülya Kanbay

Yollamak istediğiniz herşeyi  
info@yaraticicocuklardernegi.org ya da 
hulya@yaraticicocuklardernegi.org
adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz.

Sahibi:
Yaratıcı Çocuklar Derneği adına:
Didem ÇAPA

Yayın Yönetmeni ve
Yazı İşleri Müdürü:
Zeynep Hülya KANBAY

Yayın Kurulu (alfabetik sırayla):
Aziz YAVUZDOĞAN
Emel ASLIBAY
Havva TAPA
İbrahim TAPA
Lerzan ÖZER
Melahat MERSİNLİ
PınarAYDEMİR
Tuncay BULUZ
Zeynep Hülya KANBAY

Görsel Yönetmen:
Aziz YAVUZDOĞAN

Adres:
Kandilli Mah.
Kandilli İskele Cad.
No: 3, D: 8
34684 - Üsküdar
İSTANBUL
Tel: 0216-332 78 58
Faks: 0216-332 76 56
e-mail:
info@yaraticicocuklardernegi.org
web:
www.yaraticicocuklardernegi.org
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Ders yılı başladı...
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Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından Aydın Doğan Vakfı İşbirliğinde 27-28-29 Eylül tarihlerinde Trump AVM Çocuk Katında
gerçekleştirilen Karikatür Şenliğinde, ilk günden itibaren eğlence ve sanat yan yanaydı. 6 yaş altı çocuklarımız balonların
üzerine karikatürler çizip kuklaları boyayıp neşeli masalları canlandırırken, daha büyük yaşlar karikatür sanatçıları ile
karikatür çizdiler. Ayrıca Karikatür Şenliği kapsamında, Barış konulu karikatür yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimizin
karikatürleri de sergilendi. Atölye çıkışında katılım sertifikası alan katılımcıların Şahan ve Oğuzhan ağbileri tarafından çizilen
portre karikatürleri ise kendilerine hediye edildi. Emeği geçen herkese, sanatçı dostlarımıza, velilerimize ve elbette sevgili
çocuklarımıza sonsuz teşekkürler.  
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Trump Towers’da Karikatür Şenliği...
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nden
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Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen “31.Aydın
Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması” kapsamında 30
Eylül 2014 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde
ödül kazanan karikatürler sergilendi. Sergi kapsamında,
uluslararası karikatür sanatçılarıyla YÇD Karikatür yarış-
malarında dereceye giren yetenekli çocuklarımız bir
araya gelerek keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdi.
Sergi açılışında Bir konuşma yapan Kadıköy Belediye
Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Dünyaya daha güler yüzle 
bakabilmemiz için mizah sanatına destek veren Aydın
Doğan Vakfı ve Yaratıcı Çocuklar Derneğine teşekkür etti.
Aydın Doğan Vakfı Yürütme  Kurulu Başkanı Candan
Fetvacı ise “Gençlere güvendiğini bu gün burada atölye
çalışmalarına katılan yetenekli gençlerin ileride Aydın
Doğan Vakfı Uluslar arası Karikatür yarışmalarına
katılarak ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine
inandığını” belirtti.

Genç Çizerler Ustalarla Buluştu...
A

 T
 Ö

 L
 Y

 E



7



A
 T

 Ö
 L

 Y
 E

8

“Küçük
Kaşiflere
Bilimin
Kapıları
Kimya
Atölyeleri ile
Açılıyor”
Yaratıcı Çocuklar Derneği
bugüne dek gerçekleştirdiği 
atölye çalışmalarına bu yıl
Henkel firması ile işbirliği
yaparak bir yenisini daha 
ekliyor. “Kimya Atölyeleri”. 
İstanbul’da Derneğimize 
müracaat eden 100 okulda 
150 atölye çalışması 
gerçekleştirilerek 2014 – 2015
eğitim öğretim yılında 
5000 öğrenci ile Kimya
Atölyeleri yapılması planlandı. 
Derneğimiz Kimya Atölyesi 
yapmak isteyen okulları 
başvuru sırasına göre 
değerlendirecektir.  



Sizin haklarınızı 
öğrenmeniz için Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları
Bildirgesinin bir özetini
hazırladık. Bu haklardan
yola çıkarak hazırladığınız
öykü ve karikatürlerden
oluşturacağımız kitaplarla
diğer arkadaşlarınızın da
haklarını öğrenmelerine
katkı sağlayacaksınız.
“Çocuk hakları Bildirgesi” dünyada
kendini devlet olarak tanımlayan 242
ülke arasından Birleşmiş Milletlere üye
193 ülkenin, 1989 yılında dünya
çocuklarının özel haklara sahip
olmaları gerektiğine karar vermeleri
sonucunda yayınlandı. 
Çocuk hakları aşağıdaki şekilde
sıralanabilir.
1. 18 yaşına kadar her insan çocuk
sayılır.
2. Çocuklara ırk, renk, cinsiyet, dil,
ulusal, etnik ve sosyal köken, engellilik
ve diğer statüler nedeniyle hiçbir
ayrım gözetilmez.
3. Çocuğun yeteneklerinin
geliştirilmesi için çocuğa yol
gösterme ve onu 
yönlendirme konusu 
ana -babanın hak ve
sorumluluğundadır.
4. Her çocuğun bir isim ve
soyadına, bir aileye,
barınıp güvende olacağı
bir eve ve bir ülkeye sahip
olma hakkı vardır.
5. Çocuklar kendilerini
ilgilendiren konularda 
görüşlerini serbestçe 
söyleyebilirler.
6. Çocuklar yazılı, sözlü, sanatsal
biçimde ya da seçecekleri başka bir
yolla düşüncelerini ifade etme hakkına
sahiptirler.
7. Çocuğun düşünce, vicdan ve din
özgürlüklerine saygı gösterilmelidir.
8. Devlet, çocukların yetiştirilmesi
konusundaki sorumluluklarını 
kullanmada ana babaların 
durumlarına uygun yardımlar 
yapmalıdır.
9. Çocuklar bedensel veya zihinsel
saldırı, şiddet, ihmal ve her türlü kötü
davranışa karşı aile, yasalar, toplum
ve devlet tarafından kesinlikle 
korunmalıdırlar.

10. Zihinsel ya da
bedensel engelli 
çocukların saygınlıkları
güvence altına alınır,
onların da özgüvenlerini
geliştiren ve toplumsal
yaşama etkin biçimde
katılmalarını 
kolaylaştıran şartlar
altında eksiksiz bir yaşa-

ma sahip olma hakları vardır.
11. Çocuklar, olabilecek en iyi sağlık
düzeyinde, devletin tıbbi bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinden 
yararlanırlar.
12. Çocukların yetersiz beslenme,
hastalık, çevre kirliliği gibi konulardan
zarar görmeleri engellenmelidir.
13. Çocuklar koruyucu sağlık 
hizmetlerinden en üst düzeyde 

yararlandırılırlar.
14. Çocuğun eğitim hakkı vardır ve bu
hak fırsat eşitliği temeli üzerinde
geliştirilir.
15. İlköğretim her çocuk için zorunlu
ve ücretsizdir.
16. Çocuğun orta öğretim ve 
yetenekleri doğrultusunda yüksek 
öğretim olanakları arttırılır.
17. Eğitim hedefleri:
• Çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve
bedensel yeteneklerinin geliştirilmesi;

• İnsan haklarına ve temel 
özgürlüklere saygısının geliştirilmesi;
• Çocuğun ana-babasına, kültürel
kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı
ülkenin ulusal değerlerine ve 
kendisininkinden farklı uygarlıklara
saygısının geliştirilmesi;
• Çocuğun anlayışı, barış, hoşgörü,
cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister
ulusal, ister dini gruplardan olsun tüm
insanlar arasında dostluk ruhuyla,
özgür bir toplumda, yaşantıyı 
sorumlulukla üstlenecek şekilde 
hazırlanması,
• Doğal çevreye saygısının 
geliştirilmesidir.
18. Çocuğun dinlenme, boş zaman
değerlendirme, oynama ve yaşına
uygun eğlence  (etkinliklerinde) 
bulunma ve kültürel ve sanatsal 
yaşama serbestçe katılma hakkı vardır. 
19. Çocuklar için boş zamanı 
değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata
ve kültüre ilişkin etkinlikler konusunda
uygun ve eşit fırsatlar tanınmalıdır.
20.  Çocuklar, ekonomik
sömürüye ve her türlü tehlikeli
işte ya da eğitimine zarar
verecek ya da sağlığı veya
bedensel, zihinsel, ruhsal,
ahlaksal ya da toplumsal
gelişmesi için zarar 
olabilecek nitelikte 
çalıştırılmasına karşı 
korunmalıdırlar. Bu konuda
alınacak önlemler.
• Çocukların işe kabulünde
bir ya da birden çok asgari

yaş sınırı tespit edilir.
• Çalışmanın saat olarak süresi

ve koşullarına ilişkin uygun 
düzenlemeler yapılır.

• Bu maddenin etkili biçimde 
uygulanmasını sağlamak için ceza
veya başka uygun  yaptırımlar 
belirlenir.
21. Çocuklar uyuşturucu maddelerin
yasadışı kullanımına karşı 
korunmalıdırlar. Çocukların bu 
tür maddelerin yasadışı üretimi ve
kaçakçılığı alanında kullanılmasını
önlemek amacıyla yasal, sosyal ve
eğitsel nitelikler de dahil olmak üzere
her türlü uygun önlemler alınmalıdır.
22. Devlet çocuğu her türlü cinsel
sömürüye karşı koruma güvencesi
verir.
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“Çocuk Hakları” konulu yarışmalarımız...
Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen öykü, karikatür ve fotoğraf yarışmalarımızın 
bu yıl ki konu başlığı “Çocuk Hakları” olarak belirlendi.
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Fotoğraf yarışması...
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı ve Optimum Outlet işbirliğinde 
bu yıl üçüncü kez düzenlediği fotoğraf yarışmasının konusu “Çocuk Hakları Kareleri”.
Yarışmaya son katılım tarihi, 17 Nisan 2015.

Geçen yıl düzenlenen Dostluk Kareleri Başlıklı Fotoğraf

Yarışmasında ortaokul kategorisinde 1. Olan Zeynep

Konyalı’nın ödül kazanan fotoğrafı.

Geçen yıl düzenlenen Dostluk Kareleri Başlıklı Fotoğraf

Yarışmasında Lise kategorisinde 1. Olan Gamze Öztürk’ün

ödül kazanan fotoğrafı.
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SEV Okulları sanat öğretmeni Ercan Yılmaz, Düşümdeki Doğa isimli
proje için öğrencileri ile birlikte kolları sıvamış ve BOYNER binasını
giydirerek fotoğraflarda gördüğünüz görsel şöleni ortaya çıkarmış.
Dilerseniz projeyi onun kaleminden öğrenelim. 

Boyner bina projesi, öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde 
yaptıkları çalışmaların günümüz sanatına uygun bir şekilde 
sergilenmesi için  yaptığımız bir çalışmadır. Okul dışından 
bu projeye destek veren devlet okullarının katılımıyla proje çok yönlü
ve sesli bir etkinliğe dönüşmüştür.
Yıl boyunca her tür kağıt üzerine bir çok farklı tekniklerde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları bu sergide bütün halde görebilirsiniz.
Burada biz sanat eğitimcileri olarak bina yüzeyinde binlerce çocuğu
bir araya getirdik. Binlerce çocuk demek binlerce coşku, renk,
düşünce ve hayal gücü demektir. Bu görsel bütünlük ile amacımız,
çocuk resimlerinin sunum şeklini değiştirirken, görsel algıyı da ön
plana çıkartmaktır. Oluşan görsel algı çocuk resimleriyle, kentin
dokusuna farklı bir katkıda bulunacaktır.

Sergilendiği süreçte binayı böyle göremeyenler için fotoğrafları
yayınlıyor ve diyoruz ki belki sizler de yeni projeler üreterek binaları
farklı tekniklerle giydirip fotoğraflarını bizlere yollarsınız.
Bekliyoruz…

Düşümdeki doğa projesi...
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İzmir Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi yaz boyunca 2 farklı sergiye
ev sahipliği yaptı. Manisalı 21 çizerin karikatürlerinden oluşan “45’lik” sergisi alt
salonda sanatseverler ile buluştu. 
Müzenin üst salonundaki “Genç Yetenekler” sergisi  ise 44 genç çizerin
karikatürlerinden oluşuyordu. Burada sergilenen karikatürlerin tamamı, müzenin
bir yıldır sürdürdüğü karikatür atölyesinde üretilen çizgilerden oluşmuştu.
Sergi açılışında Yaratıcı Çocuklar Derneğinin düzenlediği “Barış” konulu 
yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye de ödülleri takdim edildi. 

Neşeli Müze’de çifte sergi...
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Merhabalar, ben Bilgehan
Vidinli. İzmir Mavişehir
Doğa Bilim Ortaokulu
8.sınıf öğrencisiyim.
Derslerim dışında beni
mutlu eden hobilerim var,
yazın su sporları yelken,
sörf, su kayağı, wake
board, kışın fırsat 
bulduğum zaman 
snow board yapmayı
seviyorum. 

Bu yıl yeni bir hobi
edindim, el sanatları ile
uğraşmaya başladım
ahşap boyama ile
uğraşırken seramik yap-
mak da çok ilgimi çekti ve
hemen bir kurs araştırdım.
Böylelikle Çömlekçi Kız
adlı seramik kursunda
bana seramiği daha da
çok sevdiren Tijen 
öğretmenim ile tanıştım.
Birlikte çok güzel çalış-
malar yaptık bir süre
sonra kişisel sergimi
açmayı düşünüyoruz.
Çamur ile bir şeyi yoktan
var etmek, biçim-
lendirmek, kendi hayal
gücümü yansıtabilmek
bana kendimi iyi 
hissettiriyor ve derslerimde
de dikkatimi daha iyi
toplayabilmemi sağlıyor.
Yaş sınırı olmaksızın
herkesin zevk 
alabileceğini ve kendini
rahatlatabileceğini
düşündüğüm bu sanat
dalında yaptığım 
çalışmalardan bazı 
örnekleri sizlerle 
paylaşıyorum ve tüm
Edergi okuyucusu
arkadaşlarıma kendilerini
mutlu edecek bir sanat ya
da spor dalı ile 
uğraşmalarını tavsiye
ediyorum... 

“Sanatla uğraşmak derslerime
olumlu yönde etki ediyor.”

Bilgehan derslerinde  başarılı olmak için 
sanatla motive oluyor:  
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İELEV öğrencisi Zeynep Kökten

de Barış konulu öy
kü 

yarışmamıza katılmış ve 

mansiyon kazanm
ış, Zeynep,

bu kadar önemli b
ir derneğin 

yarışmasında ödül kazanmak

beni çok onurland
ırdı. Çok

mutlu oldum. Hika
ye yazmaya

devam edeceğim. Derne
ğin

çok önemli işler ya
ptığını

düşünüyor ve 

çalışmalarının arta
rak devam

etmesini diliyorum
. Diyerek 

paylaşıyor duygularını.

Zeynep Kökten
Barış konulu öykü yarışmamızdan
mansiyon kazanan

18



İzmir Özel Rota Anadolu
Lisesi öğrencisi Cansın
Turbay, Dernek tarafından
düzenlenen Barış konulu
Öykü Yarışması’nda
“Barışa Özlem” isimli
öyküsüyle mansiyon
kazanmış ve duygularını
bizimle paylaşmış:

Yarışma Türkiye geneline
hitap ettiği için farklı 
bölgelerden gelen 
öğrencileri bir araya
getirip onları aynı masada
buluşturdu. Bu da yazma
eğilimi olan ben ve benim
gibi öğrencileri motive
etmiş ve geleceklerine ışık
tutmuştur. Yaratıcı
Çocuklar Derneği’nin
hiçbir maddi kaygı 
gütmeksizin ortaya 
koyduğu bu etkinlik
öğrencilere çıkar 
ilişkisinden uzak, objektif
bir yarışma alanı 
sunmaktadır. Bu tarz
yarışmalar sayesinde
yazma ve okuma
isteğimiz artarak özgüven
kazandığımızı ve dünyayı
daha farklı 
algılayabildiğimizi
düşünüyorum. 
Cansın’ın kardeşi Can
Turbay, Ege Nehar Rona
ve Aslı Su Karakayalı da
aynı okuldan. Onlar da
yarışmamızda mansiyon
ödülü kazanmışlar.
Cansın ablaları ile benzer
duygular taşıyorlar. 
Bizler de onların 
yazmaktan hiç
vazgeçmemelerini ve
yarışmalarımıza katılmaya
devam etmelerini istiyoruz.
Ayrıca onları bu yarışma
için yüreklendiren öğret-
menleri Derya Adalı’ya
teşekkür ediyoruz.

Bizlere çıkar ilişkisinden uzak,
objektif bir yarışma alanı sunan
Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne
teşekkürler…
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Cansın Turbay 

Ege Nehar Rona

Aslı Su Karakayalı

Can Turbay 
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Evinde iki kedisi olan lise öğrencisi
Berk Mete, kedilerle yaşamanın
insana çok büyük bir keyif
verdiğini, okuldan sonra günün
yorgunluğu ve stresini atmanın en
sevimli hallerinden birinin 
kedileriyle oynamak olduğunu
söylüyor.
İki kedimde Safkan Sokak Kedisi,
Bir arkadaşımız sokakta bulmuş
Maykıl’ı ona bir yuva aradığını
duyunca biz sahiplendik. Bir anda
evimizin neşesi oldu. İki yıl 
boyunca evde tek başına 
hükümdarlığını sürdürdü oğlumuz.
Ama ev halkı işe ve ben de okula
gittiğimde bütün gün yalnız 
kalıyor ve çok sıkılıyordu. Ona
arkadaş olması için bir kedi daha
aradık ve sosyal medya üzerinden
kendine yuva arayan 4 kardeşten
biri olan Disko’yu da böylece
sahiplendik.  Bir de kızımız oldu.
Şimdi onlar bütün gün biz yokken
evin tadını çıkarıyorlar ve 
akşamları da bize mutluluk 
veriyorlar.

Hiç bitmeyen enerjileriyle evin
neşe kaynağı kediler...

İki sene boyunc
a

evin tek kedisi o
lan

Maykıl.

Kediler h
er zaman temiz

ve taze su sever, D
isko

da suyunu
 musluktan

içer.
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Disko gelince

maykıl bir
 süre evin

içinde saklam
baç

oynadı o
nunla..

Disko çiçekler
i çok 

seviyor 
ve bu sevgiyi

onları yi
yerek 

gösteriy
or.

Disko oyunca
klarıyla

uyumayı seviy
or.
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CUMHURİYETİMİZİN
91. YILI HEPİMİZE
KUTLU OLSUN!


