MERHABA!

Yaşasın tatil!
Bir okul döneminin daha sonuna geldik. Bütün yıl boyunca
çalışan, öğrenen, kendini geliştiren öğrenciler ve onlara emek
veren tüm öğretmen ve idareciler, için dinlenme zamanı.
Yaratıcı Çocuklar Derneği ve E-dergi ailesi olarak bizler de tüm
yıl sizlerle beraber çalıştık. Yarışmalar, sergi, dinleti, atölye
çalışmaları kısaca tüm etkinliklerimizde Türkiye genelinde 800
okul ve binlerce öğrenci ile birlikte yol aldık. E dergimiz de
7. Sayısına ulaştı. Bu sayımızda sizlerle, yapılan son etkinlikleri,
özellikle de Edirne’de gerçekleşen “Çocuklar ve Kentler Edirne”
Etkinliğini paylaşacağız.
Çocuklar ve Kentler Edirne etkinliğimiz o kadar dolu dolu geçti ki
dergimizin tüm sayfalarında her konu başlığımızın altında Edirne
etkinliğimiz ile örtüşen haberler bulacaksınız.
Yarışmalarımızın ödül törenleri, Derneğimiz yararına düzenlenen
özel geceden haberler, Dernek üyesi okulların öğrencilerinin
uluslar arası sanatçılarla buluşmaları bu sayının konuları
arasında.
Benim Şehrim sayfalarımızda Malatya’yı gezeceğiz İmran
Büyüközer’in izinden. Ali Gündoğan’ın kaleminden Çocuk olmayı
anlatan bir şiir okuyacağız.
Başarılarım sayfalarında 24’üncü Olense Kartoenale 2012
“Puzzles and Puzzlers” Karikatür yarışması gençler dalında 2.’lik
ödülü alan Kaan Saatçi’nin ödül alan karikatürünü ve karikatürle
ilgili düşüncelerini bulabilirsiniz.
Yaz tatili boyunca güzelce dinlenin, eğlenin, gezin ama bu arada
size ilginç gelen her şeyi fotoğraflamayı, anılarınızı yazmayı,
derginiz için haber toplamayı da ihmal etmeyin. Unutmayın bu
dergiyi sizler çıkarıyorsunuz.
Ağustos sayımızda buluşana kadar hepinize denizli, güneşli,
kumlu kısaca musmutlu bir yaz diliyorum.
Sevgiyle
Zeynep Hülya Kanbay
Yollamak istediğiniz herşeyi
info@yaraticicocuklardernegi.org ya da
hulya@yaraticicocuklardernegi.org
adreslerinden bize ulaştırabilirsiniz.

Haziran 2014
Yıl: 2 • Sayı: 7
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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Herkes için barış ve dostluk…
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin,
Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde
gerçekleştirdiği, Barış” konulu
7.Karikatür yarışması, Doğan
Egmont Yayıncılık işbirliğinde
gerçekleştirdiği, “Barış” konulu
6.Öykü yarışması ve Rönesans
Gayrimenkul Yatırım A.Ş ve
Fotopya işbirliğinde gerçekleştirdiği, “Dostluk Kareleri”
konulu 2.Fotoğraf yarışmalarında derece alanlar için Kozzy
Alışveriş Merkezi Gazanfer
Özcan Sahnesinde bir ödül
töreni düzenlendi.
Karikatür sanatçıları, fotoğraf
sanatçıları ve yazarlarımızın
katılımı ile gerçekleştirilen ödül
töreninde Karikatür yarışmasına gönderilen 1530 karikatür
içinden 156’sı, Öykü yarışmasına gönderilen 500 öykü
içinden 40’ı ve fotoğraf yarışmasına gönderilen 5300
fotoğraf içinden 69’u ödül
kazandı.
Karikatür ve fotoğraf katalogları ile öykü kitapları
Derneğin diğer yayınları gibi
yurt genelinde dernek etkinliklerine katılan 800 okulun
kütüphanesinde yer almak
üzere yollanacak.
Yaratıcı Çocuklar Derneği
Karma Korosunun seslendirdiği
barış ve dostluk konulu şarkılardan sonra başlayan tören,
dereceye girenlerin ödül, kupa,
madalya, albüm ve kitaplarının
yanı sıra Kozzy ve Optimum
Outlet tarafından hazırlanan
sürpriz hediyeleri almaları ile
sona erdi.
Yaratıcı Çocuklar Derneği,
2013-2014 Eğitim Öğretim
yılında düzenlediği 5 yarışmayı
tamamlayarak (Samsung
Sponsorluğunda ve MCD işbirliğinde Bilim Yarışması ve OAİB
işbirliğinde Tasarım
Yarışmaları, Karikatür, Fotoğraf
ve Öykü ) dünyaya geleceğin
tasarımcı, yazar, çizer,
fotoğrafçı ve bilim adamlarını
kazandırmak için yeni yetenekleri keşfetmeye devam ediyor.
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Karikatür
ödül
töreni...
Geleceğin çizerlerinin yetişmesine
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 28 şehirden 201
okulun öğrencileri 1530 karikatürle
katıldı. İbrahim Tapa koordinatörlüğünde toplanan yarışma jürisi
duayen karikatüristler Tan Oral,
Raşit Yakalı, Aziz Yavuzdoğan,
Erdoğan Bozok ve Dernek Yönetim
kurulu başkanı Didem Çapa ile
Başkan yardımcısı Havva Tapa’dan
oluşuyordu. İlkokul 3. Sınıftan 12.
sınıfa kadar 5 ayrı kategoride
değerlendirilen karikatürlerin her
kategoride ilk üçe girenleri mansiyon alanları ve sergilenmeye değer
bulunanları geçen yıllarda olduğu
gibi bu yıl da Aydın Doğan Vakfı
tarafından katalog haline getirildi.
Kataloğun önsözünde İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız, “Yaratıcı Çocuklar
Derneği’nin Barış konulu karikatür
yarışmasının sadece bugünlere
değil yarınlara katkı sağlayacak
güzide bir sanat çalışması
olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmaya çizgileriyle katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor barış dolu
bir dünya diliyorum” mesajına yer
verdi.
Derneğin diğer yayınları gibi
karikatür katalogları da yurt
genelinde dernek etkinliklerine
katılan 800 okulun kütüphanesinde
yer almak üzere yollanacak.
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“Dernek Yönetim Kurulu
Başkanımız Didem Çapa,
Ödül törenimize Katılan
İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürümüz Sayın
Muammer Yıldız ve
Edirne İl Milli Eğitim
Müdürü Sayın Hüseyin
Özcan’la birlikte yarışma
işbirlikçilerimiz Aydın
Doğan Vakfı Yürütme
kurulu başkanı Candan
Fetvacı, Rönesans
Gasyrımenkul Yatırım A.Ş
adına Aybars Kümbetli
ve Fotopya adına sayın
Akın Mısırlıoğlu’na
teşekkür plaketlerini
verdiler.”
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Öykü yarışması ödül töreni...
Geleceğin yazarlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen öykü yarışmasına
ülkemizin çeşitli bölgelerindeki 70
okuldan, beş yüzü aşkın öykü
katıldı. Yaratıcı Çocuklar Derneği
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Havva Tapa koordinatörlüğünde toplanan yarışma
jürisi Dernek Yönetim Kurulu
Üyesi Hülya Kanbay, Yazar
Handan Derya, Yazar Şefik Asan
Edebiyat Öğretmenleri ve pedagogdan oluşuyordu. 5. Sınıftan
12. sınıfa kadar 4 ayrı kategoride değerlendirilen öykülerin
her kategoride ilk üçe girenleri ve
mansiyon alanları geçen yıllarda
olduğu gibi bu yıl da Doğan
Egmont tarafından kitap haline

getirildi. Öykü kitabına bir
önsöz yazan İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız, “Yaratıcı Çocuklar Derneği
–bir yönüyle- insanın kendisiyle
çevresiyle diğer insanlarla
doğayla ve dahası doğadaki tüm
canlı ve cansız varlıklar ile ahenk
içinde yarınlara adım atma yolunda çok önemli bir çalışmayı
gerçekleştiriyor. Bu adımlar
atıldıkça temennim o ki gelecek
nesiller adına hayat daha anlamlı
hale gelecektir.” Mesajını verdi.
Derneğin diğer yayınları gibi
basılan öykü kitapları da yurt
genelinde dernek etkinliklerine
katılan 800 okulun
kütüphanesinde yer almak üzere
yollanacak.
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Fotoğraf
ödül
töreni...
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş
ve Fotopya işbirliğinde geleceğin
fotoğraf sanatçılarının yetişmesine
katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, “Dostluk Kareleri” konulu
2.Fotoğraf yarışmasına Türkiye’nin
81 ilinden 5300 fotoğraf katıldı.
İpek Ilıcak, İzzet Keribar, Nadir
Ede, Akın Mısırlıoğlu, Tuncay
Buluz, Serdar Akyay ve Yaratıcı
Çocuklar Derneği Başkanı Didem
Çapa’dan oluşan jüri tarafından
değerlendirilen fotoğraflar arasında
Yetişkin, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk üç, mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan toplam 69
fotoğraf Rönesans Gayrımenkul
Yatırım A.Ş. tarafından bir katalog
haline getirildi.
Derneğin diğer yayınları gibi yarışmanın kataloğu yurt genelinde
dernek etkinliklerine katılan 800
okulun kütüphanesinde yer almak
üzere yollanacak.
Kataloğun önsözünde Rönesans
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İpek Ilıcak, “Jüri olarak fotoğraflar
arasında seçim yapmak zorunda
kalmış olsak da her eser gözlerimizde dostluk ışığı yansıtarak
kalbimizi ısıttı. Dileriz seçtiğimiz
fotoğraflar sizin kalbinizde de yer
bulur.” Mesajı ile duygularını
belirtti.
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Geleceğin mucitleri
ödüllerini aldı...
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin,
çocukların hayal güçlerini ve
yaratıcılıklarını geliştirmek, bilimi
sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek amacıyla
Samsung sponsorluğunda ve Multi
Channel Developpers işbirliğinde
düzenlediği “Geleceğin Mucitleri”
Yarışması’nın ödül töreni
geçtiğimiz günlerde Pera Palas
Otelinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Hayatı kolaylaştıran yaratıcı ve
yenilikçi proje ve ürünleri insanlığa sunmayı ve ülkemiz adına
patentli, markalı yeni buluşların ve
ürünlerin oluşmasını sağlamayı
hedefleyen yarışmaya 24 ilden 77
okul, 207 proje katıldı. Ön elemeyi geçen 39 projeden 18 proje
sergilenmeye layık görüldü. On
bir projenin de video çekimleri
yapıldı ve iki ay süresince
www.dailymotion.com.tr
adresinde halk oylamasına sunuldu. Haliç Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Önder
KÜÇÜKERMAN, Avrupa Patent
Vekili Kağan DERİCİOĞLU,
Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme
Kurulu Başkanı Demet SABANCI
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ÇETİNDOĞAN, Yaratıcı Çocuklar
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Didem ÇAPA, Multi Channel
Developers Kanal Müdürü Erkan
AYDIN ve Samsung Kurumsal
Pazarlama Müdür Yardımcısı
Serdil ÇELİKKOL’dan oluşan
jürinin titiz çalışması ve halkın
oylarıyla, ilk üçe giren ve jüri özel
ödülüne layık görülen projeler
belirlendi.
Yaratıcı Çocuklar Derneği Karma
Korosu’nun seslendirdiği şarkılarla
başlayan törende Yürütme Kurulu
Başkanımız Demet Sabancı
Çetindoğan ve Dernek Başkanımız
Didem Çapa’nın hoş geldiniz
konuşmalarının ardından törene
katılan Bilim Teknoloji ve Sanayi
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof.
Dr. Davut Kavranoğlu, İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız, Sponsorlarımız Samsung
Türkiye Başkanı Yoonie Joung ve
MCD Yönetim Kurulu Başkanı Esra
Oflaz Güvenkaya’nın konuşmalarının ardından öğrencilere
ödülleri dağıtıldı.
Sonda Pantolonu Projeleri ile
Mustafa Berk Orhan ve Emre
Demirez ‘in
Müzikli Sıvı Sabunluk Projesi ile

Demet Sabancı Çetindoğan
açılış konuşmasını yaparken.

Didem Çapa konuşmasını
yapıyor.

Sanayi Teknoloji ve Bilim
Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Davut Kavranoğlu.

Samsung Türkiye Başkanı
Yoonie Joung.
Rabia Yıldız’ın ve Marifetli Usta
isimli projesiyle Ali Kemer’in jüri
özel ödülüne layık görüldüğü
yarışmada, Duyamıyorsan Hisset
Projesiyle Avni Bora Yayla
üçüncü, Bass Ton projesiyle Şehri
Sude Kahraman ikinci ve Akıllı
Bileklik projesiyle Eray Aktokluk
birinci oldu.

İl Milli Eğitim
Müdürü
Muammer Yıldız.
MCD Yönetim
kurulu Başkanı
Esra Oflaz
Güvenkaya
konuşmasını
yapıyor.

Ödül Töreni YÇD Karma Korosu’nun
şarkılarıyla başladı.
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Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına özel gece:

Dünyanın renkleri...

Yaratıcı Çocuklar Derneğinin, 2003
yılından itibaren kültür mirasımızı genç
kuşaklara aktararak çocuklardaki
yaratıcılığı geliştirmek adına düzenlediği etkinlikler dolayısıyla, Dernek
yararına İstanbul'da bulunan muvazzaf ve fahri konsoloslukların oluşturduğu 'İstanbul Consular Corps' (ICC) ve
eşleri tarafından kurulan 'Spouses of the
Consular Corps of İ¬stanbul' (SCCI)
tarafından Samsung Electronics ana
sponsorluğunda 'Dünyanın Renkleri'
temalı bir etkinlik düzenledi. Beşiktaş
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Shangri La Bosphorus Otel'de gerçekleşen davete başta konsolos ve eşleri
olmak üzere Yaratıcı Çocuklar Derneği
yönetim kurulu üyeleri, iş ve cemiyet
hayatının saygın isimleri katıldı.
Macaristan'ın dünyaca ünlü müzik
grubu Budapest Bar eşliğinde sahne
alan Avrupa Koleji öğrencilerinden
oluşan koro ve Ekin Naz Kaptan’ın birlikte seslendirdiği We Are The World
şarkısı ile başlayan gecede İstanbul’daki
konsoloslar adına İtalyan Konsolosu

Gianluca Alberini; konsolos eşleri adına
ise Dori Kiss birer konuşma yaptı.
Davetin ana sponsoru Samsung
Electronics Türkiye Başkanı Sayın
Yoonie Joung; Yaratıcı Çocuklar
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Didem Çapa ve Yürütme Kurulu
Başkanı Sayın Demet Sabancı
Çetindoğan’ın konuşmalarının ardından
geceye katkıda bulunan isim ve kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi. Bu
önemli gecenin kurumsal sponsorlarından Rönesans Holding Yönetim Kurulu
Üyesi İpek Ilıcak, Multi Channel
Developers Yönetim Kurulu Başkanı
Esra Oflaz Güvenkaya, İpragaz Genel
Müdürü ve Cabo Verde ‘nin Fahri
Konsolosu Selim Şiper, Shangri-La
Bosphorus İstanbul adına Recep
Tanrıverdi teşekkür plaketleriyle onurlandırıldılar. Daha sonra gecenin teşhir
sponsoru olan Officine Panerai
markasının Ortadoğu, Hindistan ve
Türkiye Bölge Marka Müdürü Milvin
George, servis sponsorları Designia
İstanbul, Event Proje Direktörü Zeynep
Korkut Unursal ve TİKA adına Sayın
Gabor Kiss de teşekür plaketlerini
Didem Çapa ve Demet Sabancı
Çetindoğan’ın elinden aldılar.
Geceden elde edilen gelir, Derneğin
dünyaya değer katacak yeni yeteneklerin kazanılmasındaki çalışmalarını,
daha kapsamlı olarak sürdürmesi için
kullanılacak.

Yürütme Kurulu Başkanımız, Monte
Carlo’da “Yılın Kadını” Ödülünü aldı...
Femme de l'annee Prix Monte Carlo tarafından düzenlenen
''Yılın Kadını ''organizasyonun üçüncüsü Mayıs ayında Prens
Albert II ve eşi Prenses Charlene'nin himayesinde Monte
Carlo’da gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi önde gelen uluslararası komisyondan oluşan ve desteklen organizasyonda
Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet
Sabancı Çetindoğan, “Yılın Kadını” ödülüne layık görüldü.
İş hayatındaki başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği değer ve destekle ''Çocuk ve hakları'' temalı
"Femme de l'année 2014" ödülünü alan Demet Sabancı
Çetindoğan, ülkesi adına aldığı bu ödülle büyük gurur duyduğunu belirten konuşmasında bağımsız ve demokratik
Türkiye’nin teminat altına alındığı günü çocuklara bayram
olarak hediye eden Önderimiz Atatürk’ün “Küçük hanımlar,
küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve
ışığısınız. Ülkemizi aydınlığa sizler kavuşturacaksınız.
Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona
göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle
dünyaya seslenendi.
Aldığı ödülle Fransa, 13 ülkedeki Euro News ve MonacoMatin de yer alan Demet Sabancı Çetindoğan'ı başarısından
dolayı kutlarız.
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Avustralya Büyükelçisi James Larsen’den
yaratıcı Çocuklar Derneği’ne Jest
Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin müzik alanında yetenekli öğrencileri Avustralya
Konsolosluğunun davetlisi olarak David Helfgott Konserini izledi
Hayatı Oscar ödüllü "Shine" filmi ile
beyaz perdeye aktarılan ve dünyanın
en önemli piyanistlerinden olan
Avustralyalı David Helfgott, çıktığı son
dünya turnesinde Türkiye'de İstanbul
Kongre Merkezi’nde çok özel bir
konser verdi.

Avustralya Büyükelçisi James Larsen, sanatçıyla birlikte dernek
başkanımız ve konuk öğrencilere zaman ayırarak konserden sonra
onlarla sohbet etti.
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'Billboard' dergisi tarafından en
başarılı klasik müzik albümü seçilen
'The Last Great Romantic, Rahmaninov'
albümüyle 4 milyonun üzerinde bir
satış yakalayan sanatçıyı,
The Guardian gazetesi şu cümlelerle
anlatıyor: "Pavarotti futbol fanatiklerine
operayı sevdirdi, David Helfgott da
hayatı boyunca hiç klasik müzik konserine gitmeyecek olan insanlara
piyanoyu ve klasik müziği sevdiriyor”.
David Helfgott’ın müziği ve performansına olan yoğun ilgi “Shine” filminde
de anlatıldığı gibi, bir konser sırasında
ağır bir beyin travması geçirmesi ve 12
yıl süren bir tedavi sürecinden sonra

üstün yeteneği ve azmi sayesinde
yeniden yaşama dönmesi gibi
sanatçının travmalarla dolu yaşam
hikayesi ve zorluklarla mücadele
azminden de kaynaklanmaktadır.
Avustralya Konsolosu Sayın James
Larsen’in özel davetlisi olarak bu konsere katılan Dernek başkanımız Didem
Çapa, Yaratıcı Çocuklar
Derneği ve Hacı Sabancı
bursuyla Birmingham
Konservatuarı’nda ŞanOpera lisans programını
tamamlayan ve bu yılki
geleneksel Siemens
Opera Yarışmasında
üçüncü olan Ekin Naz
Kaptan ve Yaratıcı
Çocuklar Derneği’nin
düzenlediği konsolosluk
dinletileri ve müzik etkinliklerinde yeteneklerini
sergileyen öğrenciler,
konser sonunda
sanatçıyla tanışıp sohbet
etme imkanı buldular.
Gecenin sonunda Didem
Çapa bu buluşmayı
sağlayan Avustralya
büyükelçisi James Larsen
ve yetenekli çocuklara
zaman ayırarak onlarla
birebir ilgilenen

sanatçıya, teşekkür ederek dernek
plaketlerini sundular.
Duygularını “Olağanüstü bir konserdi
ve bu efsanevi sanatçıyla tanışıp sohbet
edebilmek rüya gibiydi” diye aktaran
katılımcılar bu özel anların
fotoğraflarını da dergimiz aracılığıyla
sizlerle paylaştılar.
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Geleceğin Çizerleri Tan Oral’la
Çizgili Söyleşi’de Buluştu...
Geleceğin karikatürcülerinin yetişmesine katkı sağlamak üzere karikatür yarışmaları
düzenleyen Yaratıcı Çocuklar Derneği, Aydın Doğan Vakfı işbirliğinde karikatür
alanındaki etkinliklerine bu yıl yenilerini ekledi. Karikatür sanatçılarını yakından tanımak ve onlarla sohbet etmek üzere planlanan etkinliğin başlığı “Ustaları Tanıyalım”.
Ustaları Tanıyalım etkinliğinin ilki geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür
Merkezi’nde “Tan Oral’la Çizgili Söyleşi” adı altında gerçekleştirildi. Karikatür
sanatının duayenlerinden Tan Oral’ı yakından tanımak isteyen karikatür sevdalısı
öğrenciler sanatçının hayat hikayesini, eğitimini, hayvan sevgisini, neden mimarlık
eğitimini tamamlayıp neden mizahı seçtiğini kendisinden dinlediler. Etkinliğin son
bölümü katılımcıların sorularına ayrılmıştı.
En çok Sanatçının hangi yaşında “ben oldum artık” dediğini merak ediyorlardı.
“Hayatınızın hangi aşamasında daha da önemlisi hangi yaşınızda en çok olumlu
tepkiyi aldınız? Yani tam olarak çizgim oturdu dediğiniz yaşınız nedir?” sorusunu
Tan Oral şöyle cevapladı.
“Hiç öyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Ama tepki dersen; ilkokuldan
itibaren tepki aldım çevremden. Yani çizdiğim ödevlerden tut da ne biliyim o küçük
halkalar etrafında doluşuyor insanın. Ama karikatür yaptığımı dehşetle fark ettiğim
zaman kendimi yokladım. Pek çok sevdiğim çizer var Türkiye’de ve dünyada. Çok
hoşuma giden yanları var. Bir tarafları da pek hoşuma gitmiyor. Yani şöyle yapsak
daha iyi olurdu gibi bir dürtü vardı. Kendi çizdiklerimin içinde merak ediyorum
acaba kendi kendime hiçbir itiraz edemeyeceğim bir çizgiyi çizebilirim diye, merakım hala sürüyor. “
Çizgili Söyleşi, etkinliğin moderatörü dernek başkanımız Didem Çapa’nın ,
“Varılacak bir son daha yok sadece arayacaksın.” Sözleriyle son buldu. Söyleşi
sonunda katılımcılar sanatçıya kitaplarını imzalattılar.
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BİZDEN HABERLER

Yaratıcı Çocuklar Andy Warhol’u
Yeğeninden Dinlediler...
Pera Müzesi geçtiğimiz günlerde özel
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Andy
Warhol’un yeğeni James Warhola, 7 –
12 yaş grubu çocuklar için yazdığı
“Uncle Andy’s, A
Faabbbulous Visit with
Andy Warhol” (Andy
Amcanın Evi – Andy
Warhol’a Müttthişş Bir
Ziyaret) adlı kitabını
katılımcı çocuklar için
okudu.
Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek kültür,
sanat ve bilim alanlarında onların ufuklarını açmak için çalışmalarını sürdüren ve
altı yıldır Doğan
Egmont işbirliğinde
öykü yarışmaları
düzenleyen Yaratıcı
Çocuklar Derneği, Pera
Müzesi’nin özel daveti
ile bu etkinliğe katıldı.
Etkinliğe katılanlar,
İnsanın Andy Warhol
gibi ünlü bir amcasının
olması ve henüz 7
yaşındayken o amcanın

20

evine yapılan bir ziyaretin insanda
nasıl izler bırakacağını James
Warhola’yı dinleyerek birinci ağızdan
öğrendiler.

2004 yılında International Reading
Association’ın prestijli En İyi
Kurmaca-Dışı Resimli Kitap Ödülü’nü
kazanan “Uncle Andy’s, A
Faabbbulous Visit with
Andy Warhol” isimli kitap,
James Warhola’nın 1962
Yaz’ında amcasının New
York’taki evine yaptığı
ziyareti anlatıyor.
New York eyaletinin
kuzeyinde, Hudson River
Valley bölgesinde çocuklar
için kitap yazmayı ve
çizmeyi sürdüren yazar, bu
kitapta amcası Andy
Warhol’dan küçük yaşta
öğrendiği önemli bir dersi
etkinliğe katılanlarla paylaştı: “sanat her şey olabilir,
her zaman her yerdedir.”
Dernek Başkan
Yardımcımız Hava Tapa ve
beraberindeki bir gurup
öğrenci etkinlik sonrası
James Warhola ile fotoğraf
çektirip, çok keyifli ve
öğretici zaman geçirdiklerini belirttiler.

“Karikatür, sorunlarla birlikte doğan bir
ifade ve onlarla başa çıkma biçimidir”
7 Şubat 1996’da Ankara’da doğan Kaan Saatçi, İstanbul’da
yaşıyor ve iki yıldır karikatür ve resimle ilgileniyor. Yaratıcı
Çocuklar Derneği Barış konulu karikatür yarışmasında Lise kategorisinde birincilik ödülünü alan Kaan, 24’üncü Olense
Kartoenale 2012 “Puzzles and Puzzlers” Karikatür yarışmasında
gençler dalında 2.’lik ödülü kazanmış. Kaan, neden karikatür
çizdiğini ve uluslar arası ödül getiren karikatürünü anlatıyor.
Zaten hep aykırı düşünen ve açık sözlü bir insandım.
Karikatürle birlikte bu özelliklerimi daha iyi ifade edebildiğimi
düşünüyorum.
Başarmaya çalıştığım şey, her zaman yapamasam da,
karikatürlerimde bir illüzyon yaratmak. Yani her bakan insan o
karikatürden farklı bir fikir çıkarsın. Düşündükçe içinde yeni
anlamlar bulsun. Kısacası karikatürde kendi fikrini bulsun.
Mizahi bakış açısı olmayan bir dünyada hiçbir sorun yok
demektir. Bana göre mizah, sorunların olduğu bir dünyada
sorunlarla birlikte doğan bir ifade ve başa çıkma biçimidir. Ben
de kendime göre gördüğüm sorunları, bulabildiğim en değişik
dilden aktarmaya çalışıyorum.

Bugüne kadar yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli yarışmalara
katıldım. 24’üncü Olense Kartoenale 2012 “Puzzles and
Puzzlers” Karikatür yarışmasında gençler dalında 2.’lik ödülüm,
Sinop Valiliği Dr.Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi “Engelsiz
Kütüphane “ konulu, Mart 2013 tarihli 11.Ulusal Karikatür
Yarışması’nda Lise Başarı Ödülüm, Yaratıcı Çocuklar Derneği
2013 “Tarihte Yolculuk” Karikatür
yarışması Lise Kategorisi 2.’lik
ödülüm, Samsun Atakum Belediyesi
Mayıs 2013 tarihli ve
“Demokrasilerde Yerel Yönetimler”
konulu karikatür yarışması’nda 18
Yaş altı mansiyonum, Yaratıcı
Çocuklar Derneği 2014 yılı “Barış”
konulu karikatür yarışmasının Lise
Kategorisinde birincilik ödülüm var.
Biz de Kaan’ın dünya çapında daha
büyük ödüller de alacağına inanıyor,
başarılar diliyoruz.

BAŞARILARIM

Barış konulu karikatür yarışması 5. Kategori birincisi
Kaan Saatçi:
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Yolun başındakiler
Geleceğin
karikatürcülerinin
yetişmesine katkı
sağlamak için
2006 yılında
karikatür yarışmaları
başlatan
Yaratıcı Çocuklar
Derneği, albümlerle
belgelenen karikatür
yarışmaları ve
sergilerine
Aydın Doğan Vakfı
işbirliğinde devam
ediyor.

Dernek, Yarışmanın yanı sıra bu
yıl "Yolun Başındakiler" adı
altında her yıl devam edecek
sergi dizileri başlattı. Albümü
de yayınlanan bu sergilerin
ilkinin konusu “Ne istiyorsunuz?” Bu sergiler Yaratıcı
Çocuklar Derneği’nin yarışmalarına katılan ve hala
karikatür çalışmalarını sürdüren
yetenekli genç çizerler adına
başlatıldı.
Sergi üniversitede eğitim gören
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Galeri 5’te buluştu...

yeteneklerin yanı sıra, yarışmalarda
dereceye giren öğrencilere ve
dernekle işbirliği yapan okulların
karikatür atölyelerini sürdüren
ya da Anadolu’nun çeşitli illerinde
bağımsız atölye çalışmaları
düzenleyen karikatür sanatçıları ve
eğitmenlerinin önerdiği gençlerin
katılımına da açık.
Sergi için Yaratıcı Çocuklar Derneği
Karikatür Yarışmalarının yanı sıra,
uluslararası yarışmalarda ödül olan
7 öğrencinin çalışmalarının da

içinde yer aldığı yer aldığı 219
karikatür geldi. Bu karikatürler,
Didem Çapa, Havva Tapa, İbrahim
Tapa, Piyale Madra, Raşit Yakalı ve
Tan Oral’dan oluşan jüri tarafından
değerlendirildi. Sergilenmeye değer
bulunan karikatürler, sanatın
toplumsal yaşam ve eğitim açısından
önemini gözeterek sanata ve kültürel
faaliyetlere büyük önem veren Anel
Grup tarafından 2010 yılında kurulan Galeri 5’te 28 Mayıs’ta sergilenmeye başladı. Kalabalık bir davetli

grubuyla açılışı yapılan sergide
karikatürleri yer alan “Yolun
Başındakiler” çok heyecanlıydı.
İçlerinde ilk kez çalışması bir sergide
yer alan da vardı. Daha önce dünya
birinciliği almış olanlarda.
Sergide yer alan genç çizerlere
duygularını sorduk;
24. Olense Kartoenale 2012
“Puzzles and Puzzlers” Karikatür
yarışmasında Gençler dalında ikincilik ödülü olan Kaan Saatçi, “Takdir
edilmek güzel bir duygu. Çünkü çok
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zaman ayırıyorum emek veriyorum. İlerde de ressam ve
karikatürist olarak çalışmak istiyorum. Sanırım Grafik Tasarım
okuyacağım. Bugüne kadar yurt
içi ve dışında pek çok yarışmaya
karikatür gönderdim. Yaratıcı
Çocuklar Derneğine gönderdiğimin fark+ında değildim.
Geçen seneki yarışmada ikinci
olunca Dernekle tanışmış oldum.
Bu seneki yarışmanın da birincisiyim. Şimdi derneğin
karikatürle ilgili yaptığı her etkinliğe katılıyorum ve katılmaya da
devam edeceğim.”
Eyüp Ramazan Güngör
Karikatürle ilgili böyle bir sergi
açılacağını öğretmeninden duyduğunda katılmak istemiş, gönderdiği çalışma sergilenmek
üzere seçilince de çok mutlu
olmuş. Henüz dokuz yaşında ve
“Ne istiyorsunuz” diye sorulduğunda özellikle kafeslerde
kapalı tutulan canlıların serbest
kalmasını herkesin özgür ve
mutlu yaşamasını istediği için bu
karikatürü yapmış. “Hiçbir canlı
tutsak olmamalı” diye düşünüyor.
Tüm sergiyi gezdikten sonra da
Toygar Tutar’ın karikatürünü çok
beğenmiş çünkü arkadaşının
karikatüründe de paylaşma ve
dostça yaşayabilme mesajı
olduğunu düşünüyor. Yaptığı ilk
karikatürün sergiye seçilmiş
olması onu çok yüreklendirmiş
“Karikatür çizmeye devam edeceğim ve derneğin tüm etkinlik ve
yarışmalarına katılacağım.
Sanata ve çocuklara değer veren
Yaratıcı Çocuklar Derneğine
teşekkür ederim diyor”
10 yıldır karikatürle uğraşan,
2009 ve 2011 de iki kez
İtalya’da düzenlenen Fax For
Peace Karikatür Yarışmasında
Dünya Birinciliği alan Engin
Özyılmaz, “Dünya Birincisi
olmak tam da istediğim şeydi”
diye başlıyor sözlerine. “Kendimi
kanıtlamalıydım, Yaparsam en
iyisini yapmalıydım, yaptım ve
yapmaya da devam edeceğim.
Lisede okurken de destekleniyordum, şimdi Üniversitede İletişim
Tasarımı okuyorum daha da çok
destekleniyorum. Resim yapmak
öğrenilebilecek bir şey ama
karikatür yapmak için çok
gözlemlemek gerekiyor. Çok
fazla çizeri takip etmek

Yetenekli, ödüllü, yolun başında ama
sonuna kadar devam etme azminde olan
genç çizerlerin karikatürleri 28 Temmuz’a
kadar Galeri 5’te gezilebilir.

KARİKATÜR

Turan Deniz Kutay
gerekiyor. Beğendiğin bir karikatür
gördüğünde ben çizsem nasıl çizerdim diye düşünüp geliştirmek
gerekiyor ya da en azından
karikatür çizmek ben de öyle
başladı diyebilirim.” Diye tamamlıyor sözlerini.
İlk defa bir çalışması sergilenen Alp

Arslan Üç yıldır karikatürle ilgileniyor. Bu sergide yer almaktan çok
mutlu ve kendini bu konuda daha
geliştirip Yaratıcı Çocuklar
Derneği’nin yarışmalarına da katılmak istiyor.
Turan Deniz Kutay, altı yıldır
karikatür çiziyor. Yaratıcı Çocuklar

Derneğinin karikatür yarışmalarına
daha önce de katılmış ve çalışmaları
sergilenmeye değer görülmüş. Bu
sergide de çalışması seçilince çok
mutlu olmuş. Nasıl karikatür çizdiğini şöyle anlatıyor: “Okulum beni çok
destekliyor, karikatür çizerken
rahatlıyorum, canım sıkılınca boş bir

Melek Durmuş
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yer bulup hemen karikatür çizmeye
başlıyorum bu beni rahatlatıyor.
Arkadaşlarım hayatın resim oldu
diye bana takılıyor. Ama çalışmalarım sergilenince onlar da benimle gurur duyuyor. Karikatür çizerken en az düşünüleni düşünüp
çizmek gerekir. İlk aklına gelen
herkesin aklına gelmiş olabilir
çünkü. O yüzden ben çalışırken
önce eskiz çizerim esprim anlaşılıyor
mu diye bakarım. Sonra o espriyi
ortaya çıkaracak çalışmayı
yaparım”
Kuzeninin katıldığı karikatür atölyesine giden ve sonra Bende çizebiliyormuşum” diyerek kendindeki
yeteneği fark eden Sena Güney,
karikatür alanında ilk kez yaratıcı
Çocuklar Derneği’nin sergisine
katılmış. “Derneği çok tanımıyordum
ama bundan sonra yakından takip
edeceğim ve çizmeye devam edeceğim çünkü çalışmalarımın beğenilip sergilenmesi çok gurur verici”
diyor.

Tarık Korkmaz

İlk defa karikatürle ilgili bir etkinliğe
katılan Enzo Derin Kara,
“Karikatürümün seçilmesi güzel bir
duygu. Gülmeyi güldürmeyi seviyorum zaten karikatürü de komik
olduğu için yapıyorum, Dernekle
yeni tanıştım. Ama bundan sonra
takip edeceğim çünkü karikatürümün
sergilenmesi bana kendimi iyi hissettirdi” diye anlatmış duygularını.
Aydın Üniversite’sinde Grafik
Tasarım okuyan Melek Durmuş,
“Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin
düzenlediği karikatür yarışmalarından, yarışma Jüri üyesi karikatürist
Aziz Yavuzdoğan sayesinde haberdar oldum. Bu güne kadar 6 uluslar
arası 5 ulusal olmak üzere 11
sergide karikatürlerim yer aldı. Eğer
Aziz Bey’le tanışmasaydım ve o
beni yüreklendirmeseydi karikatür
çizecek cesareti bulamazdım” diyor
ve “Dernek’le yakın ilişki içinde
olup, Atölye çalışmaları, sergiler,
yarışmalar ne olursa katılmak ve
kendimi geliştirmek istiyorum” diye
tamamlıyor sözlerini.

Oğulcan Akıncı

Yetenekli, ödüllü, yolun başında
ama sonuna kadar devam etme
azminde olan genç çizerlerin
karikatürleri 28 Temmuz’a kadar
Galeri 5’te gezilebilir.
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Aytekin Hakkıoğlu

Alp Arslan
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Sena Günay

İsmail Mert Eker

Gizem Ergin
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Eyüp Ramazan Güngör

Engin Özyılmaz

Enzo Derin
Kara
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Elif İncesu

Kaan Saatçi
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SAHNE SANATLARI

Çocuklar ve Kentler Edirne etkinliği
Açılış töreni...
Edirne Valiliği himayelerinde ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Çocuklar ve Kentler
etkinlikleri açılış töreni Balkan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Açılış törenine katılarak her zaman olduğu gibi
derneğimizi yalnız bırakmayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muammer Yıldız, Edirne Valisi Sayın
Hasan Duruer ve Edirne il Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Özcan’a Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Didem Çapa ve Yürütme Kurulu başkanımız Sayın Demet Sabancı Çetindoğan tarafından derneğimizin
plaketleri sunuldu.

Çocuklar ve Kentler Edirne etkinliği açılış töreni hoş
geldiniz konuşmalarının ardından çeşitli il ve
okullardan öğrencilerin katılımıyla oluşturulan Yaratıcı
Çocuklar Derneği Karma Korosunun Türkiyem şarkısı
ile başladı.
Edirne için kaleme alınan ve Edirne’nin tarihi ve
mimari özellikleri ile sembollerini anlatan oyunda
İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Edirne’den 85 öğrenci
rol aldı. Oyunun içinde yer alan kısa filmler ve
danslar izleyicilerin beğenisini kazandı. Oyun
boyunca Edirne ile ilgili şarkı ve türküleri seslendiren
karma koro ise 105 öğrenciden oluşuyordu.
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Perde açıldı, Kısa film İstanbul Atatürk
ortaokulu, sahnede Edirne Güzel
Sanatlar Lisesi Orkestrası eşliğinde
Karma Koromuz ve Oyuncular Bolluca
Çocuk Köyünden.

Edirne
Öykü Sanat
Merkezi
öğrencileri
Edirne’nin
Osmanlı’ya
geçişini anlatan
dansı sahneliyor.

İzmir Özel
Türk Koleji
Bahattin Tatiş
Kampüsü
öğrencileri
Sultan Selim
ve Mimar
Sinan’ı
canlandırıyor.
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İstanbul
Atatürk Ortaokulu
Öğrencileri Kırkpınar
Güreşlerini
canlandırıyor.
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İstanbul Capitol Ortaokulu
Öğrencileri Darüşşifa Sahnesini
canlandırıyor.

TEGEV Sema-Aydın Doğan
Parkı öğrencilerinden
Şimal Lady Montagu’yu
canlandırıyor.
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Edirne Güzel
Sanatlar Lisesi
öğrencilerinden
Aynalı Süpürge
dansı.

İzmir Özel Türk Koleji
Çiğili Kampüsü öğrencileri
Aynalı süpürgelerin
hikayesini canlandırıyor.
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Öğrencileri tebrik
etmek üzere sahneye
çıkan Edirne Valisi ve
İl Milli Eğitim
Müdürlerimizle
birlikte poz verdik
objektiflere.

İstanbul’dan Capitol Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Avrupa Koleji, TEGEV
Sema-Aydın Doğan Parkı, Bolluca Çocuk Köyü, ve Irmak Okulları,
Gaziantep’ten Dumlupınar Ortaokulu, İzmir’den İzmir Özel Türk Koleji
Bahattin Tatiş ve Çiğili Kampüsleri ve Edirne’den de Edirne Güzel Sanatlar
Lisesi, Öykü Sanat Merkezi, Alper Yazoğlu Ortaokulu, Beykent Koleji ve Lala
Paşa Ortaokulu’nun görev aldığı gösterinin finalinde sahnede seyircileri
selamlayan 220 öğrenci vardı. Tüm öğrenci ve onları çalıştıran öğretmenler
seyircileri selamlarken sahnede bir gurur ve mutluluk tablosu oluştu.
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Çocuklar ve Kentler
Edirne etkinliği sergiler...
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinden okulların katılımı ile gerçekleştirilen
Çocuklar ve Kentler Edirne etkinliğinde farklı alanlarda atölye çalışmaları düzenleyip plastik
sanatlar, müzik, drama ve disiplinler arası çalışmalar sergilerken öğrencilerin farklı kültürleri
ve önemli kültürel mekanları tanıyarak öğrenmeleri için ortam hazırladı.
Edirne’nin önemli tarihi mekanlarından biri olan Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nın
avlusunda Dernek fotoğraf koordinatörümüz Tuncay Buluz koordinatörlüğünde Edirneli
öğrenciler tarafından çekilen “Geçmişten Günümüze Edirne Belleği” konulu fotoğraf sergisi
açıldı. Avlunun diğer bölümünde YÇD Barış Konulu Karikatür sergisinde ödül alan ve
sergilenmeye değer bulunan karikatürlerin sergisi vardı. Kervansarayın içinde Aydın Doğan
Vakfı Barış Karikatürleri Sergisi ve Dernek Plastik Sanatlar Koordinatörü Emel Aslıbay koordinatörlüğünde düzenlenen “Edirne’nin Sembolleri” konulu plastik sanatlar sergisi yer almaktaydı. Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Sergi Salonu ise Ustaların Gözünden Aynasız NX Dönemi
Fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda “İlhan Koman Anısına Saygı”
Heykel Sergisi vardı. Hem Edirne’deki atölye çalışmalarına katılan hem de Edirne dışındaki
illerden çalışmalarını gönderen öğrencilerin farklı malzemelerden yaptıkları heykeller çok ilgi
gördü.
Yine Edirne’nin önemli tarihi mekanlarından Devecihan Kültür Merkezi’nde “Mimar Sinan
Eserleri” konulu fotoğraf sergisi açıldı ve II Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi’nde ise “Dünya da
Sağlığa Yön Verenler” sergisi vardı.

Ekmekçizade
Ahmet Paşa
Kervansarayı’nda
açılan “Geçmişten
Günümüze
Edirne” konulu
Plastik Sanatlar
Sergi açılışında
konuklar sergiyi
gezerken.
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Sevgice Tic. Ltd.Şti. Yön. Kur. Başkanı Sevgi
Aksoy, MCD Yön.Kur. Başkanı Esra Oflazoğlu
Güvenkaya, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut,
Yürütme Kurulu Başkanımız Demet Sabancı
Çetindoğan, Dernek Başkanımız Didem Çapa ile
birlikte Balkan Kongre Merkezi’ndeki Açılış
Törenini izledikten sonra Ekmekçizade’deki sergi
açılışlarına da katıldılar.
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SANAT

Edirne Güzel
Sanatlar Lisesi
Sergi
Salonunda
Çocuklar ve
Kentler
Edirne etkinliği
kapsamında
açılan Ustaların
Gözünden
Aynasız
NX Dönemi
fotoğraf sergisi
çok ilgi gördü.
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SANAT
Mimar Sinan Eserleri konulu Fotoğraf sergisini gezen konuklar
beğenilerini dile getirdiler.

“İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış
Kampüsü Öğrencileri öğretmenleri
eşliğinde Devecihan’daki sergi
açılışında güzel bir dinleti yaptı”

Devecihan Kültür Merkezi’nde açılan Mimar Sinan Eserleri
konulu fotoğraf sergisinin açılışını Edirne İl Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin Özcan Yaptı.
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Plastik Sanatlar
Sergi açılışında
Çeşitli il ve
okullardan gelen
öğrenciler dinleti
yaptılar.
Fotoğrafta yer
alan okul İstanbul
Avrupa Koleji.

Edirne Serhat İMKB Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri
ile Edirne Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri sergi açılışında
birlikte dinleti yaptılar
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SANAT

Trakya Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Fakültesi Sergi
Salonunda açılan İlhan
Koman Anısına Edirne
Sembolleri konulu
heykel sergisi açılışı.
Sultan Beyazıt
Külliyesi Sağlık a İl
nd
Müzesi Avlusu rü
dü
Milli Eğitim Mü
n
Hüseyin Özca
lışı
çı
a
n
a
d
tarafın
rihine
yapılan Tıp Ta
yön veren Bilim
i.
İnsanları sergis

Sultan Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi Avlusunda açılan Tıp Tarihine yön veren
Bilim İnsanları sergisi açılışında Edirne Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri dinleti yaptılar.
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Bu sayımızda sizlere Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından Edirne’de
gerçekleştirilen Çocuklar ve Kentler Edirne etkinliği kapsamında
düzenlenen Atölye çalışmalarından bahsetmek istiyoruz.
Bu yıl Çocuklar ve Kentler etkinliği kapsamında Edirne’de yapılan Atölye
Çalışmalarında iki özel mekan bize ev
sahipliği yaptı. İlk olarak 13-14 Mart
tarihlerinde iki gün boyunca toplam 200
öğrenci ile Edirne Güzel Sanatlar Lisesi
Atölye katında, Sanatçılarımız Malik
Bulut, Benan Mordeniz, Derya Özparlak
ve Ahmet Özparlak heykel atölyesi
gerçekleştirdiler. Heykel Atölyesine
katılan öğrencilerin yaptığı Edirne’nin
Sembolleri Konulu heykeller “İlhan
Koman Anısına Edirne Sembolleri”
Konulu Heykel Sergisinde, Güzel
Sanatlar Fakültesi Salonunda sergilendi.
Diğer Atölye mekanımız ise Devecihan
Kültüe Merkezi idi. 15. Yüzyılın ilk

yarısında yapıldığı düşünülen Devecihan,
Osmanlı hanlarının erken örneklerindendir. 1847- 1949 yılları arasında
hapishane olarak kullanılan Han, 2000
yılından sonra Edirne İl Kültür
Müdürlüğü’nün idari hizmetleri dışında,
çeşitli kültürel etkinlikler ve el sanatları
kursları için kullanılmaktadır. Yaratıcı
Çocuklar Derneği olarak 14 -18 Nisan
2014 tarihleri arasında bizde bu tarihi
mekanda Edirneli çocuklarla Atölye
Çalışmaları gerçekleştirdik.
Çalışmalarımıza okullarından sınıf sınıf
toplu halde katılan öğrenciler öncelikle
tercihleri ve sonra da yetenekleri doğrultusunda atölyelere dağıldılar. Her gün
sabah ve öğleden sonra olmak üzere
altışar atölye gerçekleştirdik. Toplamda

ATÖLYE

Çocuklar ve Kentler Edirne
etkinliği atölye çalışmaları...

600 çocuğa ulaştık. Öğrenciler, Heykel,
Karikatür, Ebru, Baskı Teknikleri, Kağıt
Tasarım, Resim, Keçe, Grafik, Fotoğraf,
Yaratıcı Drama gibi atölyelerde
sanatçılar ve konunun uzmanı eğitmenlerle o sanat dalı hakkında bilgi edinerek
becerilerini geliştirdiler.
Atölye çalışmalarına katılan öğrenciler,
bu çalışmalardan ne kadar keyif alıp,
mutlu olduklarını ve şehirlerinden neler
beklediklerini çalışma sonrasında doldurdukları anket formlarında anlattılar.
Edirne’ye yine gelerek çocuklarla tekrar
buluşmak isteyen sanatçı ve eğitmenler
de, bu çalışmaları çok verimli ve heyecan verici olarak değerlendirdiler.
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ATÖLYE

Ertuğ Atlı

Heykel
Etkinlik bünyesinde açılacak sergilerden biri olan “İlhan Koman Anısına Edirne Sembolleri
Heykel Sergisi” öncesinde mart ayında heykel sanatçılarımız Malik Bulut, Benan Mordeniz,
Ahmet Özparlak ve Derya Özparlak Edirne Güzel Sanatlar Lisesi’nde Edirneli öğrencilerle
buluşarak iki gün süreyle heykel atölyesi
gerçekleştirdiler. Bu atölyelerde gerçekleştirilen heykeller daha sonra Edirne Güzel
Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda sergilendi.
Atölye çalışmaları için Edirne’ye gelen
sanatçılarımızda heykeltıraş Ertuğ Atlı da
yine Edirneli öğrencilerle farklı malzemelerle
heykel çalışmaları gerçekleştirdi.

Derya-Ahmet Özparlak

Benan Mordeniz

Malik Bulut
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Resim
Sanatçı Ayşen
Urfalıoğlu,
Edirneli öğrencilerle
iki gün boyunca
farklı bir teknikle
çalışarak Edirne
Sembollerini
kartonlara işledi.
Atölye çalışmalarının
gerçekleştirildiği
Devecihan
Kültür Merkezi’nin
bahçesini bu
çalışmalar süsledi.

Ayşen Urfalıoğlu
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ATÖLYE

Hande Özcan

İlhan Bilge

Grafik
tasarım
Çocuklar ve
Kentler Edirne
Etkinliği
çerçevesinde
gerçekleştirilen
Atölye
çalışmalarından
ikisi grafiğe
ayrılmıştı. Mengü
Ertel Grafik
Atölyesi
başlığında
Edirne’ye gelen
sanatçılar
İlhan Berk,
Huban Korman
ve Hande Özcan
Edirneli
öğrencilerle iki
gün boyunca
grafik tasarımlar
yaptılar, afişler,
kitap kapakları
tasarladılar.

Huban Korman
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Fırat Neziroğlu

Keçe
Dergimizin
Aralık sayısına
söyleşisiyle
konuk olan
Fırat Neziroğlu,
Edirneli
öğrencilerle
Keçeden
tasarımlar
yapmak üzere
iki gün boyunca
Edirne’de bizleri
yalnız bırakmadı.
Rengarenk
keçelerden
yapılan çiçeklerle
Devecihan Kültür
Merkezi’nin
bahçesi
renklendi.
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ATÖLYE
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Kağıt
tasarım
E dergi
okuyucularının
Şubat
sayımızdaki
söyleşisinden
hatırlayacakları
Seramik Sanatçısı
Ömür Tokgöz
Edirneli
öğrencilerle iki
gün boyunca
kağıt tasarımlar
yaptı. Birbirine
tutturularak
küreye dönüşen
kağıttan kayıklar
atölye
çalışmasına
katılan herkesin
ilgi odağı oldu.

Ömür Tokgöz

Hülya Kanbay

Yaratıcı
drama
Yaratıcı
Çocuklar Derneği
Yönetim Kurulu
Üyesi Hülya
Kanbay Edirneli
öğrencilerle,
kendini doğru
ifade edebilme
ve empati
kurabilme
başlıkları altında
bir yaratıcı
drama atölyesi
gerçekleştirdi.

Fotoğraf

Fotoğraf sanatçılarımız Nadir Ede ve Akın Mısırlıoğlu düzenledikleri
Fotoğraf Atölyesinde öğrencilere fotoğraf çekmek, bakmak ve görmek
ve anı yakalamakla ilgili ip uçları verdiler.

Akın Mısırlıoğlu
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ATÖLYE

İbrahim Tapa

Karikatür
YKarikatür
sanatçılarımız
Raşit Yakalı,
Aziz Yavuzdoğan
ve İbrahim Tapa,
Edirneli mizah
sever öğrencilerle
buluşarak onlarla
bir hafta boyunca
karikatür sanatı
hakkında
paylaşımda
bulundular.
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Raşit Yakalı

Aziz Yavuzdoğan
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ATÖLYE
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Ebru ve
Strafor
baskı
Yaratıcı Çocuklar
Derneği
Yönetim Kurulu
üyesi Melahat
Mersinli
Atölye
çalışmaları
kapsamında
Edirneli
öğrencilerle
ebru ve strafor
baskı çalışmaları
yaparak onlara
plastik sanatlar
alanında yeni
deneyimler
kazandırdı.

Melahat Mersinli

Antalya Doğa Koleji 5. Sınıf öğrencisi Ali Gündoğan, çok güzel bir şiir yazarak çocuk haklarını ve UNİCEF’i anlatmış. Tüm
arkadaşlarının duyması için de şiirini dergimizle paylaşmış.
Ben Bir çocuğum
Ben bir çocuğum
Onsekiz yaşıma kadar
Mutlu ve özgürüm
Gökte uçan kuşlar kadar
Eğitim alırım okulumda
Çocuğum mutluyum
Bir hakkım da barınma
Çünkü ben çocuğum
Çocuğum şanslıyım
Benim de hakkım var
Küçük olsam da bir insanım
Benim ülkemde UNİCEF var.

BAŞARILARIM

Mutlu bir çocuk: Ali Gündoğan

Temel Haklarımdan birisi
Yaşama Hakkıdır
Hakların en önemlileri
Temel haklardır
Bu haklar çok önemli
Biz çocuklar için
Yaşamak çok eğlenceli
Tüm insanlar için
Çok değerli haklarım var
Eğitim mesela
Temiz bir kalbim var
Mutluyum bu dünyada
Şanslıyım mutluyum
Yaşamıma müdahale edilemez
Ben bir çocuğum
Haklarıma karşı gelinemez
Oynarım eğlenirim
ben bir çocuğum
Haklarımla neşeliyim
UNİCEF’i seviyorum
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BENİM ŞEHRİM

Malatya

Yeni Camii Meydanı...

Battal Gazi ilçe girişindeki
Battal Gazi heykeli...
Malatya Doğa Koleji öğrencisi İmran BÜYÜKÖZER bir önceki
sayımızda şiirlerini paylaşmıştı e-dergi okuyucuları ile. Bu sayımızda
da yaşadığı şehri Malatya’yı tanıtmak istemiş sizlere ve Ona göre
Malatya’nın en özel en güzel yerlerini gezerek fotoğraflamış şehrini.
İmran’ın gözünden Malatya’yı geziyoruz ve sizlerden de
şehirlerinizin fotoğraflarını bekliyoruz.
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Atatürk heykeli...

Kongre merkezi...
Kanal boyu...

Atatürk evi...
Malatya’nın simgesi
kayısı heykeli...
Selçuklulardan
kalma Ulu Camii...

İnönü Üniversitesi’nde ki Atatürk ve
İnönü heykeli...
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İyi tatiller,
mutlu bir yaz
dileriz...

