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Yaratıcı Çocuklar Derneği, 10 yıldır düzenlediği etkinlikler,  
yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla sizlerin yanında.  Derneğimiz
kurulduğu ilk günden bugüne dek, sizlerin başarılarına ortak oldu,
çalışmalarınızı sergiledi, ödüllendirdi.  On yıl önce ilkokul
sıralarında oturan arkadaşlarınız bugün üniversite eğitimlerini
tamamladılar ve onlarla da ilişkimiz hala devam ediyor.
Derneğimize üye yüzlerce okul ve binlerce öğrenci ile biz 
kocaman bir aileyiz ve şimdi bu ailenin sesini birlikte 
çıkaracağımız e-dergi ile duyurmak, daha geniş kitlelere ulaşmak
istiyoruz. 

Bu dergi sizin derginiz. İlk sayımızı sizlerden gelen haberleri de
değerlendirerek  bizler hazırladık. Ancak, ikinci sayıdan itibaren
bu görev sizin. Derginin sayfalarına birlikte göz atalım dilerseniz.
Her sayıda yer almasını istediğimiz “Bilim”, “Karikatür”, 
“Plastik Sanatlar”, “Edebiyat” “Çevre”, “Benim Şehrim”,
“Hayvanları Seviyorum”, “Sıra Sizde” gibi bölümlerimiz var. 
Bu bölümleri sizlerin önerileriyle oluşturmak istiyoruz. 
Şehrinizi gezin, parkları, müzeleri, köprüleri, kısaca yaşadığınız
yerde ilginizi çeken ne varsa fotoğraflayın ve anlatın,yaşadığınız
şehirleri  sizin kaleminizden öğrenelim, sizin gözünüzle görelim.
Tanıdığınız  ressam, müzisyen, edebiyatçı, karikatürist, bilim
adamı her kim varsa bize yazın. Onlarla buluşup söyleşi yapın
biz dergimizde paylaşalım.

İlginç bulduğunuz haberleri, fıkraları, bilmeceleri, oyunları bize
gönderin ,okulunuzda gerek akademik gerekse spor ya da 
sanatla ilgili çalışmalarınızı fotoğraflayın, anlatın biz 
yayınlayalım. 

Unutmayın, bu dergi sizin derginiz, bu dergiyi 
siz çıkaracaksınız… 

Sahibi:
Yaratıcı Çocuklar Derneği
adına:
Didem ÇAPA

Yayın Yönetmeni ve
Yazı İşleri Müdürü:
Zeynep Hülya KANBAY

Yayın Kurulu:
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Zeynep Hülya KANBAY
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www.yaraticicocuklardernegi.org
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Bu dergiyi siz çıkaracaksınız...



Einstein, 1879 yılında Güney Almanya’nın
Ulm kentinde dünyaya geldi. 1880 yazında

ailesi Münih’e taşındı. Babası ve amcası
bir elektrik şirketi kurdular. Annesi ise
yetenekli bir piyanistti. Okula başla-

madan önce konuşma zorlukları 
yaşıyordu. Annesi ve babası kaygılanarak onu
doktora götürmüşlerdi. Dört-beş yaşlarında
hasta bir şekilde yataktayken, babası neşe-
lendirmek için manyetik bir pusula vermişti.

Pusula ibresinin hareketini o yaşta gizemli bulmuştu
ve kendisinde büyük bir merak uyandırmıştı.
Okul ile hoşnutsuzluğuna rağmen yüksek notlar 
alıyordu ve çoğu dönemde sınıf birincisi olmuştu.

Lise öğrenemini 1894’te İsviçre’de tamamladı ve Zürih
Politeknik Enstitüsü’ne girdi. 

Önce atomun yapısı ve Max Planck’ın kuantum teorisi ile
ilgilendi. Kuantum teorisinin önemini ilk anlayan fizikçilerden
birisi oldu ve bunu ışıma enerjisine uyguladı. 1921’de Fizik

Nobel Ödülü’nü kazandı.

Albert Einstein yabancı ülkelere bir çok gezi
yapmakla birlikte
1940 
yılında Amerikan
yurttaşlığına geçti.
1955’te 76 
yaşındayken

Princeton’da öldü.

Fizik alanındaki 
çalışmaları modern bilimi
büyük ölçüde etkiledi.
Özellikle zaman ve uzay
için düzenlenmiş
bağlılık (izafiyet)
teorisiyle tanındı. 
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YARIŞMA: 

GELECEĞİN
MUCİTLERİ...

Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak, 
bu yıl ilk kez “Geleceğin Mucitleri” adı altında,
Multi Channel Developers işbirliğinde 
Bilim Yarışması düzenliyoruz. 

Ayrıntılı bilgi: 
www.geleceginmucitleri.com

çocukken: 
"okula gitmem

neden 
gerekiyor

babacığım?"
diye soran
kimdi?

Cevap:  Einstein

1999’da ileri gelen fizikçiler, Einstein’ı tarihin
en büyük fizikçisi seçmişlerdir.

Einstein’ın ismi, dahileri tanımlamak için 
kullanılan bir kelimeye de dönüşmüştür. 

EINSTEIN DER Kİ:
• "Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."
• "Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla 
uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum."
• "Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan 
başarmışsın demektir."

Einstein’ın 

en ünlü fotoğraflarından biridir. 

2009’da orijinal fotoğraf, 

bir açık artırmada 74 bin Amerikan

Doları’na satılmıştır.
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ayrettin Karaca, 1926'da
Bandırma'da doğdu.
Babası Hocazade Halil

Efendi, annesi Zehra Hanım
olup her ikiside Kırım muhaciri
idi. Liseyi bitirdikten sonra
ailesinin triko-örme işinin başına
geçip, onu ülkenin en başarılı
sanayi kuruluşlarından biri
haline getirdi. Karaca firması
Türkiye'de ihracatın liderliğini
yapmış, üstelik bunu diğer kuru-
luşlardan neredeyse 20 yıl önce
gerçekleştirmiştir. Hayrettin Bey
şöyle der: "Ben sanayici olmak
istemiyordum. İstediğim edebiy-
atla ilgilenip kalan zamanımı
doğayla iç içe geçirmekti. Fakat
o günlerde babamıza karşı çık-
mak söz konusu değildi."
Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk
özel arboretumunu kurdu. 

Hayrettin Karaca
ÇEVRE ALANINDA ÖNEMLİ KİŞİLER

Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu.
Bugün Yalova'daki Karaca Arboretum, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir.
Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilim adamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı
bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen
koruma merkezidir. Hanoover Üniversitesi'nden Ekoloji profesörü Franz H. Meyer Hayrettin Karaca'dan
"Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine
rastlamadım."diye bahsediyor. Ayrıca TEMA vakfının kurucularındandır. Doğal hayatla ilgilenmeye, özel-
likle ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.

Ödüller 
•Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından
Fahri Doktora 1990
•Birleşmiş Milletler Çevre Programının 'Global 500 Roll of
Honour' ödülü 1992
•Çevre Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı" 1992
•Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen'Çevre
ödülü 1993
•Uluslararası Lions Club tarafından 'Melvin Jones Fellow
ödülü 1994
•Çevre Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet" ödülü 1994
•ODTÜ tarafından 'Felsefe Onur Doktorası' 1995
•Ege Üniversitesi "Fahri Doktora"sı 1995
•Milli Olimpiyat Komitesi "Fair Play" ödülü 1996
•Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Hoşgörü ödülü" 1996
•Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Şeref
Üyeliği Beratı" 1997

•Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora ünvanı 1997
•Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat ödülü 1997
•ÇEVRETED tarafından "Çevreted 97 Onur ödülü" 1997
•Çanakkale 18 Mart Üniversitesi "2000 Yılının Öncüleri"
ödülü 1998
•Genç Hukukçular Derneği tarafından "Yılın Yurttaşı"ödülü
1998
•Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar günü nedeniyle
"Toprak Baba" unvanı 1998
•Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora ödülü 1998
•BİLSES Vakfı "Çevre ödülü" 1998
•Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından "Yılın Doğa
Dostu" ödülü 1998
•Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Adamı"
ödülü 1999
•Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından
"1998 Türk Dünyasına Hizmet ödülü" 1999
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MUHİTTİN KÖROĞLU

İBRAHİM TAPA

EKREM BORAZAN
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• Caretta Yayıncılığın "Gezegenimi Seviyorum" adlı kitabından alınmıştır.
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Hasan Ali Yücel’in torunu, ressam Güler Yücel ve
şair ve çevirmen Can Yücel’in kızı. Çocukluğunda
resim öğretmeninin resmini yarışmaya 
göndermesiyle başlayan resim serüveni
Strasbourg Beaux-Arts’da aldığı resim eğitimiyle
devam etti. Dünyanın çeşitli yerlerinde kişisel
sergiler açtı. Tiyatrolarda yaptığı sahne 
tasarımları ödüllere layık görüldü. Sinema 
filmlerinde sanat yönetmenliği yaptı ve
Türkiye’nin değişik yerlerinde dar sınırları olan
hayatlarına hapsolmuş kadınlara elini uzattı ve
onlara resimle kendilerini anlatma fırsatını sundu.
Bu çalışmalar günümüze dair bir belge niteliği
taşıdığı için ayrıca önemli.

Su Yücel
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Yaratıcı Çocuklar derneği
tarafından Samsun Rıdvan
Çelikel Anadolu Lisesi’nde

düzenlenen Sanat Hafta Sonları
kapsamında Maske Atölyesi’nde

öğrenciler Su Yücel’le çalıştı.

Ressam olmaya
nasıl karar verdim?
“Bir gün babamla postaneye gittik.
Zarflara yapıştırılacak pullara bakarken
birinin üzerinde bir resim yarışmasına
gönderdiğim resmimi gördüm.
Yarışmayı kazanmışım ve resmim
pullara basılmış. Heyecanla babama
gösterdim, babam da bana “iyi kızım
paran yok ama pulun var” dedi, işte o
gün ressam olmaya karar verdim. 



1915 yılında İstanbul’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni, 
Harp Okulu’nu (1937) bitirdi, subaylıktan gazete fıkra
yazarlığına geçti , birçok gazetede yazdı. Sabahattin 
Ali ile birlikte, Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum
Paşa, Alibaba ve tek başına Zübük adlı mizah 
dergilerini çıkardı.
Sanata şiirler, gerçekçi hikayeler ile başlamıştı,
dünyaca tanınan güçlü bir mizah yazarı oldu.
Çağımızın Nasrettin Hoca’sı Cumhuriyet
Dönemi’nde Türk Mizahı (1973) adında bir 
antoloji düzenlemiştir. Türkiye’de ve başka 
ülkelerde yayımlanacak, oynanacak kitap ve 
oyunlarının telif hakları ve dileyenlerin yardım ve

bağışlarıyla yürütülmek üzere,
1972’de bir NESİN VAKFI

kurdu. Hayatını bağımsız
yazar olarak sürdürdü ve
kitaplarının toplam tirajı 
8 milyonu aştı. 6 Temmuz
1995 tarihinde öldü.
Çatalca’daki Nesin Vakfı’nın bahçesine gömüldü. 

BAZI ESERLERİ:
Hikaye kitapları : Fil Hamdi / Damda Deli Var /
Deliler Boşandı / Ölmüş Eşek / Bay Düdük / Gıdıgıdı /
Aferin / Gözüne Gözlük / Ah Biz Eşekler / Yüz Liraya
Bir Deli 
Romanları: Erkek Sabahat / Saçkıran / Zübük /
Şimdiki Çocuklar Harika / Tatlı Betüş / Yaşar Ne Yaşar
Ne Yaşamaz / Rüyalarım Ziyan Olmasın 
Masalları: Memleketin Birinde / Hoptirinam /
Uyusana Tosunum / Aziz Dededen Masallar
Fıkralar: Nutuk Makinası / Az Gittik Uz Gittik /
Merhaba 
Oyunlar: Toros Canavarı / Düdükçülerle Fırçacıların
Savaşı / Çiçu / Beş Kısa Oyun 
Şiir kitapları: Sondan Başa / Kendini Yakalamak 

ALDIĞI BAZI ÖDÜLLER:
• 1956/57 - Altın Palmiye, İtalya
• 1966 - Altın Kirpi, Bulgaristan 
• 1968 - Milliyet Gazetesi 6. Karacan Armağanı
Birincilik Ödülü 
• 1969 - Krokodil Ödülü, Sovyetler Birliği 
• 1970 - Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü 
• 1977 - Bulgaristan Uluslararası Gülmece Kitapları
Yarışması Hitar Petar Ödülü
• 1990 - Tolstoy Altın Ödülü
• 1990. Viyana Tiyatro Ödülü
• 1992. Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü ve Altın
Madalyası.
• 1992. Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü.
• 1993. Carl Von Ossietzky Ödülü.
• 1993. Dionysos Şiir Ödülü.
• 1995. Hiroşima Vakfı Ödülü.

Nesin Vakfı
çocuklarına
öğütlerinden

• Eskisi 
olmayanın 
yenisi de olmaz.

• Tembellerin
çalışma günü
yarındır.
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Aziz Nesin
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YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ / GELECEĞİN YAZARLARINDAN ÖYKÜLER

S
abah'ın ışımasıyla yollara düşen
turistlerin fotoğraf makinelerinden
çıkan şipşak sesleriyle gözlerimi

açtım güzel bir Kadıköy sabahına.
Etrafta yine bir yerlere yetişme
çabasıyla sağa sola koşuşturan
insanları görüyorum, köşelerde
sızıp kalmış birkaç ayyaş, sıcacık
yatağından kalkıp gelmiş 
Dükkânlarının kepenklerini kaldıran
dükkân sahipleri, sıcacık simitleriyle
etrafta dolanan seyyar satıcılar her
zamanki gibi yerlerini almışlar. Ve yurt
dışından gelen Ziyaretçilerimiz 
yanımda poz verip, güzel kareler
çekiyorlar. Şipşak… Şipşak… 
Benim de içinde bulunduğum en az bir
fotoğraf vardır Kadıköy'e yolu düşen
herkeste. Evet, ben İstanbul'un güzel
merkezlerinden biri olan Kadı köydeki
boğayım. Her şey yerli yerine otur-
maya başladı yine Kadıköy de.
Dükkânlardaki mallar vitrinlere serildi,
sıcacık çaylar simitleriyle yudum
yudum içilmeye başlandı, tepeden 
sırıtan güneş insanlara cilve yapıyor
sanki. Öğleye doğru daha da kala-
balıklaşmaya başlıyor etrafımdaki
insanlar. Yanıma yaklaşan bir genç
dikkatimi çekiyor üstünde okul forması
tabi kendinden kattığı değişiklikleri 
saymazsak öğrenci diye 
adlandırabiliriz. Okuldan kaçmış belli
yanıma yaklaştı iyice, cebinden
çıkardığı telefonla mesaj atmaya
başladı. Anlaşıldı bu genç bir süre
daha burada olacak, o arkadaşlarını
beklerken diğer tarafımda siyah takım
elbiseleri çekmiş, uzun boylu, yakışıklı
bir adamın telefon konuşmasına kulak
misafiri oldum.
'' Ayhan, nasıl böyle bir hata 
yapabilirsin. Bir haftadır bu sunum için
hazırlanıyoruz. '' diyordu. Suratında
hayal kırıklığını net olarak 
görebiliyorum.Bir yandan da bir
mucize bekliyordu.Bu sabah onun için
işler yolunda gitmiyordu.
'' Nerde kaldınız ağabeycim, ağaç
oldum meyvelerimi veriyordum'' 
demesiyle biraz önceki genç'e geri
döndüm, arkadaşları gelmiş, onlara

isyan ediyordu ama fazla uzun 
sürmeden gidecekleri yere karar verip
yola koyuldular.
Onlar uzaklaşırken taksiden inen bir
kız çarpıyor gözüme, rengârenk 
elbisesinin içinde güneş gibi parlıyordu
sarı saçları bu tatlı kızın. Arabadan bir
başkası daha indi.50'li yaşlarda bir
kadın, güzel kızın ''Anne, çantanı
unutma'' dediğini duyduğumda
anladım annesi olduğunu. Kızın 

güzelliğini nereden aldığı belli oluyor.
Anne-kıza bakarken yeterince sevap
işledim zaten. Onlar başka yola
saparken, yanıma bir baba ve oğul
geldi. Küçük oğlunu sırtıma bindiren
baba, cep telefonuyla çekmeye
başladı, küçük oğluyla beni. Sonra
oğlunu aldı sırtımdan, minik ellerini
tutarak uzaklaştılar.
O da ne!
-lalalalalalaaaaa… ooooooo...
Fenerbahçeee...
Bugün maç var demek, Fenerbahçeli
taraftar grubu geliyor. Sloganları, 
ıslıkları ve formalarıyla gelen 
taraftarlar maça kadar sürecek slogan-
larıyla bağırmaya başladılar. Yüreğim
kıpır kıpır oldu. Ben de dayanama-
yarak eşlik etmeye başladım bu gruba.
Taraftarlar da takım atkılarından birini
boynuma takarak o anı bir kareye
sığdırdı. Ve flaşlar havada şipşak...
Saat ilerlemeye devam ediyor.
Taraftarlar bir yana üç kişilik bir kız
grubu göründü, ileriden konuşmalarını
duyabiliyorum.
-Kanka, film çok iyiydi.

Eda ÜLKEN
Erenköy Kız Lisesi, 10-D

Şipşak
Hayat

Geleceğin yazarlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından
düzenlenen 4. Öykü Yarışmasında yarışmaya katılan ve derece alan öyküler Doğan Egmont
Yayıncılık tarafından “Geleceğin Yazarlarından Öyküler”  adı altında bir kitapta toplandı.  



-Sen ne diyorsun, ben asıl başrole bit-
tim yani.
-Kankişler, hadi Boğa'da fotoğraf
çekinelim ilk sinema anısına.
-Kanka, saçmalama bu Kalabalıkta
mı?
-Hadi kızlar bir şey olmaz.
Kızlar konuşmalarına böyle devam
ederken, sonuca vardılar ki yanımda
bir poz da onlar verdiler. Bir şipşak
daha... 
Kızlar da giderken iyice hava karar-
maya başladı. Maç saati yaklaşınca
taraftarlar stadın yolunu tuttular.
Taraftarlar gidince etraf biraz sessi-
zleşti derken karnı büyümüş hamile bir
kadın ve kocası geçiyordu, doğacak
çocukları için alışveriş yapmışlar,
ellerindeki poşetlerden anlaşılıyordu.
Bir yandan da bebeklerine verilecek
isim için tartışıyorlardı. Bir hatıra için
karı-koca bir karede yer veriyorlar
bana. Bir yabancıya verdikleri
makineyle çekildi fotomuz. Sonra uza-
klaştılar, saat yeterince ilerledi artık,
karanlık iyice çöktü. Uzaktan maçtan
çıkan taraftarların seslerini duyuyorum.
Çevremde takip edemediğim birkaç
flaş daha patlıyor. Etraf iyice sakinleşti,
çevredeki dükkânlar kepenklerini kap-
atmaya başladılar. İşten, alışverişten ya
da sinema gibi yerlerden evlerine
dönen insanlar ilerliyor etrafta.

Bir gün daha bitti Kadıköy’de.
Bugün de birçok insanın anlarını ve o
anlarını ölümsüzleştirdikleri karelerini
paylaştım. Bir kez daha şahit oldum
insanların yaşantılarının küçük bir
parçasına ve bana can veren arka
arkaya sıralanmış fotoğraf
karelerinden başka bir şey değil bu
hayatlar. Yeni bir sabah için kapatıyo-
rum gözlerimi Kadıköy'ün yıldızlarının
altında.

Şipşaklar varsa orda hayat var, ben
varım...  
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Edebiyatla ilgili sözler:
• "Okuyabilirseniz her insan bir kitaptir."

W. Ellery Channing
Şiir benim içimde bir amaç değil, tutkudur. 

Edgar Allen Poe

Şiir, düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır. 
Mallarme

Şiir, güzellikte çarpışan tek gerçektir.
Glfillon

Şiirin, düzyazıdan ayrıldığı nokta az sözcükle çok şey söylemek.
Voltaire

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş
öksüz çocuk gibidir.

M. Emin Yurdakul

Şair, her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına, giderek tüm
dünyaya karşı sorumludur.

Neruda

YARIŞMA: 

GELECEĞİN
YAZARLARI...

Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak,
bu yıl beşinci kez 

Doğan Egmont işbirliğinde düzenlediğimiz
“Geleceğin Yazarları” öykü yarışmasının

ödül töreni 18 Nisan’da...

Ayrıntılı bilgi: 
www.yaraticicocuklardernegi.org
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EDİRNE GÜZEL SANATLAR LİSESİ...
Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin Edirne Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi'nde düzenlediği, değişik alanlarda yapılan 11 atölye
çalışmasıyla öğrenciler, sanatsal becerilerini keşfetme ve
yaratıcılıklarını sergileme imkânı buldu.

Karikatür Atölyesi: Raşit Yakalı, Karikatürist.
Kes Yapıştır 3.Boyutu Yakala ve Yeni Yıl Süsleri
Atölyesi: İbrahim Tapa, Karikatürist.
Seramik Atölyesi: Lerzan Özer.
Heykel Atölyesi: Malik Bulut.
Fotoğraf Atölyesi: Derya Kılıç, Fotoğraf Sanatçısı.
Müzik Kariyer Sohbetleri: Hülya Kanbay, Müzik Eğitmeni.
Ebru ve Baskı Atölyesi: Melahat Mersinli, Sanat Eğitmeni.
İletişim Teknikleri Atölyesi: Burak Özbay, Spiker ve Eğitmen.
Takı Atölyesi: Zeynep ve Şerife Tuncel.
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NORVEÇLİ SANATÇILARLA 
TEKSTİL ATÖLYESİ...
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Norveç Sanat ve Sanatçılar
Birliği ve Bir Nokta Galerisi ile
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Fakültesi Tekstil ve Moda
Tasarımı Bölümü 
işbirliğinde üçüncüsü 
düzenlenen “Kesişim /
Interception” sergisi bu kez iki
ülkenin tekstil sanatçılarını 
buluşturdu.

Sergi kapsamında Yaratıcı
Çocuklar Derneği ile Norveçli
sanatçılar atölye çalışması 
düzenledi. Atölye çalışması 
kapsamında öğrenciler sergiyi
gezip Norveç’te çocuk olmak
hakkında bilgilendirildiler.
Norveçli sanatçılar kendilerini
ve eserlerini tanıttıktan sonra
klasik müzik eşliğinde hep 
birlikte çalıştılar.

KATILIMCI
OKULLAR:

Hatemoğlu İlkokulu,
Irmak Okulları, 
İstek Barış İlköğretim
Okulu, Özel Bilfen
Ataşehir İlköğretim
Okulu, Özel
Cihangir Okulları,
Özel İstanbul Koleji,
Özel Tarhan Eğitim
Kurumları, Özel 
Üsküdar SEV
İlköğretim Okulu,
TEV Celalettin Buluğ
Ortaokulu, Üsküdar
Atatürk Ortaokulu
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TRUMP TOWERS’TA
ETKİNLİKLER...
Yaratıcı Çocuklar Derneği,
15 - 30 ARALIK 2012 tarihleri arasında 
düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları ile 
TRUMP TOWERS MALL ‘da çocuklarla
buluştu. 

Yeni Yıl Takıları, Yeni Yıl Süsleri, Yeni Yıl
Maskeleri, Karikatür, Kuklalarla Müzik ve
Drama, Kendi Noel Babamı Yapıyorum,
Ritim Atölyesi  gibi çeşitli atölye çalış-
malarına yüzlerce öğrenci katıldı ve serti-
fikalarını aldı. Okullardan Yeni Yıl
Müzikleri dinletileri ve Yaratıcı Çocuklar
Derneği Karma Korosunun Yeni Yıl Konseri
ise büyük beğeni ile izlendi.  Derneğimizin
Yeni Yıl etkinlikleri kapsamında 16 okulun
katılımıyla gerçekleştirilen Yeni Yıl Resimleri
sergisi Trump Towers ‘a gelen 
ziyaretçilerin  ilgi odağı oldu.



Yaratıcı Çocuklar
Derneği’nden Edirne
Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi Kütüphanesine
katkı...
Edirne Güzel Sanatlar Lisesi
Kütüphanesine yolladığımız kitaplar,
öğrencileri çok heyecanlandırdı. Bizlerle
duygularını paylaşan bazı
arkadaşlarımızın sözlerini bizler de
sizlerle paylaşıyoruz. 
Gördüğüm Okuduğum her kitap, hazineme eklediğim yeni mücevherlerdir.  (İrem UÇ)
Okunan her kitaptan yapılan yol hayallerin başlangıcıdır. (Damla Tabak)
Her Kitap her insan için yeni bir ufuktur. O yüzden artık 220 yeni ufkumuz daha var.  (İ. Mert Eker)
Her Kitap bizler için ayrılmış bir vagondur. Bu vagonlar bir umuda doğru yol alır. (Sevda Çalı)
Sanırım artık kitap kardeşiyiz. (İrem Ceren Horoz)
Kitaplar beni hep mutlu eder. Çoookk teşekkür ederim. (Gizem Özgür)

Dünya Edebiyatında İlkler: 
İlk Modern Roman: Don Kişot Cervantes
İlk Kadın Romancı : Afraben
İlk Özgün Çizgi Roman: New Fund
İlk Çizgi Macera Hikayesi: Dick tracy – Chester Gould
İlk Realist Roman: Madam Bovary – Gustave Flaubert
İlk Komedi Türü Yazarı: Aristofanas. 
(Edirne Güzel Sanatlar ve Spor  Lisesi)
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Birine mi 
benzettin?
İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Ortaokulu’ndan 
12 öğrencinin katılımıyla, sanat tarihinde yer alan
önemli sanat eserlerinin okul öğretmenlerinin model 
kullanılarak gerçekleştirilen “Birine mi Benzettin?” temalı
resim çalışmaları büyük ilgi gördü... Projede eserleri yer
alan öğrenciler şunlar: MİHRİBAN GÜL KELİR, KÜBRA
SOLAK, SÜMEYYE AYDIN, (SENANUR
YILDIRIM,EMRİYE GÜNEY, MERVE ALTUN, EDANUR
NAKIŞ, ECENUR AKIN, ESRA DÖRTKÖŞE, OKAN
BEYAZ, ALİ KOÇUK, DOĞUHAN ÇAKIR.

Doğuş Eğitim Kurumları, Anadolu ve Fen Liseleri öğrencilerinin-
den oluşan orkestra, Yaratıcı Çocuklar Derneği bünyesinde
katıldıkları Trump Tower  Konseri‘nde 8 şarkılık mini konseri
beğeniyle izlendi...

İELEV Özel İlköğretim Okulu öğrencileri, “Grimm Kardeşler”den
bir masalı günümüze uyarlayarak sahnelediler. 4. sınıf öğrenci-
lerimizin katıldığı, Alman Kültür Merkezinin organize ettiği
“Masal Tiyatrosu Yarışması”nda birincilik ödülü kazandılar...

Lise orkestrası...

Minik tiyatrocular...



Hisar Okulları 6. Sınıf öğrencisi
Tuana Talay’ın başarısını 
paylaşıyoruz.
Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen Öykü
Yarışmasında ilköğretim 4-5. Sınıflar kategorisinde
Türkiye 3. Olan Tuana Talay, bize duygularını şöyle
anlattı: 
“Yazmayı Çok seviyorum. Hikayelerimi insanlarla pay-
laşmak için onları bir kitapta toplamayı düşünüyordum.
Bir hafta sonra bu yarışmadan haberim oldu. 
Bu konuda başarılı olabileceğimi düşündüm ve 
öykümü yazıp yolladım. Kazandığımda benim için 
yazmak çok daha keyifli bir hal almıştı. Bu durum bende
daha fazla başarı, özgüven ve yazma isteği yarattı.
Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne bizim gibi yazmayı çok
seven çocuklara destek çıkarak bizlere böyle bir yarışma
düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum.”
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YARATICI
COCUKLAR

DERNEĞİ
“ÖĞRENCİ

BAŞARI 
PAYLAŞIM”

FORMU
Yaratıcı Çocuklar

Derneği, 
10 yıldır Türkiye
genelinde çeşitli

okullardan 
öğrencilerin
katılımıyla 

yarışmalar, kültürel
ve sanatsal 
etkinlikler 

düzenliyor. 
Bugüne dek bu

yarışmalara 
katılarak derece

almış 
öğrencilerimizin

başarılarını
dergimizde 

paylaşmak istiyoruz.
Başarılarınızın 

duyulmasını istiyor-
sanız, yandaki formu

doldurarak
info@yaratici-
cocuklarder-

negi.org  
adresine 
yollamayı 

unutmayın.

Öykü yarışması üçüncüsü Tuana Talay ödülünü YÇD Yürütme
Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın elinden aldı.
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Gaziantep, halk arasındaki eski adıyla Antep, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz
Bölgesi arasında bulunan ve Güneydoğu’da şehir olarak en fazla nüfusu barındıran, Türkiye'nin
6.Büyük kentidir. Sanayi ve gelişmişlik bakımından birincidir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin ve
dünyanın hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biridir. Çocuklar için de Gaziantep çok önemli bir
şehirdir. Çünkü Avrupa’nın 20 ülkesinden 50 şehrin üye olduğu Çocuk Dostu Kentler Birliği’ne,
Türkiye’den sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi dahil olmuştur. Gaziantep Valiliği

Koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü  işbirliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı  kutlamaları kapsamında bu yıl 4. kez 
düzenlenen ‘Çocuk Festivali’ etkinlikleri, sinema ve tiyatro 
şenlikleri, müzik dinletileri, halkoyunları, resim yarışma ve 
sergileri, sportif oyun ve yarışmalarla çocukları spor ve sanatla
buluşturmaktadır.  Bu yıl gerçekleşecek olan Çocuk Festivali’nde
önceki yıllardan farklı olarak Yaratıcı Çocuklar Derneği,
“Çocuklar ve Kentler” etkinliği kapsamında Gaziantep’te olacak.
İstanbul, İzmir ve Edirne’den gelecek çocukları Gaziantep
çocuklarıyla buluşturarak etkinliklerini gerçekleştirecek.

Gaziantep
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Yaratıcı Çocuklar
Derneği “Çocuklar
ve Kentler” etkinliği

kapsamında,
Gaziantep’e

“Merhaba” diyor.
Bu yıl 09 Nisan-

10 Mayıs tarihleri
arasında

Gaziantep’te 
bizimle buluşmaya

hazır mısınız?
Zeugma Mozaik

Müzesi’nde,
Gaziantep Zoo’da,
Onat Kutlar Sahnesi

Fuayesi’nde,
Gezegen Evi Bilim

Merkezi’nde; resim,
heykel, mozaik,

seramik ve karikatür
çalışmalarınız
sergilensin…

Şehit Kamil
Belediyesi Kültür ve
Kongre Merkezi’nde

sahneye çıkın,
müzik ve drama 

alanındaki 
yeteneklerinizi 

gösterin…
Kırkayak Park’tan

Masal Park’a kadar
kendi tasarladığınız

kostüm ve 
aksesuarlarla 

23 Nisan
Korteji’nde birlikte
yürüyelim ya da
Masal Park’taki
çadırlarda “Bir

Günlük Performans” 
etkinliğimize

katılın…
Hangisini istersiniz?

www.
cocuklarvekentler.

com adresine 
girerek sitemizi

ziyaret edin ve tüm
bu etkinliklerin 
şartnamelerini

inceleyerek 
öğretmenlerinizle

paylaşın.  
23 Nisan Çocuk
Bayramı’mızı ve

baharı 
Gaziantep’te

karşılayalım…

MASAL PARKI

PARKANTEP

GEZEGEN
EVİ

HAYVANAT
BAHÇESİ

YESEMEK AÇIK

HAVA MÜZESİ
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Köpekler çok eski zamanlardan beri insanların
en yakın dostu ve yardımcısı olmuşlardır. Onlar
hem birlikte yaşadıkları aile üyelerini sevimli
hareketleriyle mutlu etmeyi başarırlar hem de
bu ailelere yardım etmeye her zaman hazırdır-
lar. Gelişmiş koku alma özellikleri sayesinde
kayıp insanları bulurlar, karların ve yıkıntıların
altında kalan insanları tespit ederler.  Hatta
aldıkları eğitim sayesinde engelli insanlara
destek olurlar.

Aslında köpeklerin birçok
ihtiyacı biz çocuklara
benzer. Mesela;
Oyun oynamak için
köpek ve insan
arkadaşlarına ihtiyaçları
vardır. Tıpkı bizim 
doktora gitmemiz gibi
sağlıklı kalabilmeleri için
veteriner hekim tarafın-
dan kontrol edilmeleri
gerekir. Ayrıca düzenli
gezmeye ve enerjisini 
vermek için 1-1,5 saat
egzersize ihtiyaç
duyarlar. Dengeli 
beslenmeleri için onlara
iyi mamalar vermemiz
gerekir. Aynı insanlar
gibi bazı kuralları 
öğrenmeye ve eğitim
almaları gerekir. 

Tüm bunlar ihtiyaçlar ise köpek sahibi olmak
isteyenler için büyük bir sorumluluk da getirir. 
Bu arada sokaklarda yaşayan sahipsiz
köpekleri ve diğer hayvanları da unutmayalım.
Elimizden geldiğince onları beslemeyi, su ver-
meyi ve iyi davranmayı unutmayalım. 

Yazar: Bir zamanların köpek sever
çocuğu, şimdi ki köpek eğitmeni
Taner Gümüşgerdan

Köpekler

www.istanbulkopekegitmeni.com
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ŞİMDİ ANLAŞILDI
Çocuk annesine sormuş birgün; 
-Anneciğim kafandaki saçların neden 
beyazlıyor senin? 
Annesi; 
-Yavrum, sen beni her üzdüğünde
saçımın bir tel beyazlıyor, elbette
sebepsiz değil!
Çocuk annesinin duyacağı tonda
başlamış cevabı yorumlamaya; 
Hıı şimdi anlaşıldı, anneannemin
saçları neden bembeyaz olmuş!

İKİNCİ SORU
Öğretmen,Öğrencilere: 
-Sizlere sorular soracağım.Birinci
soruyu bilene ikinci soru 
sorulmayacak. Simdi söyle bakalım
Ahmet, bir hindinin kaç tane tüyü
vardır? 
-9567 tane tüyü vardır Öğretmenim! 
-Nereden öğrendin bunu? 
-Öğretmenim, hani ikinci soru 
sorulmayacaktı.

EKSİK
Çocuk bakkala gitmiş. Bakkal amcaya
kendisine yumurta vermesini söylemiş.
Yumurtaları alınca öfkeyle “Neden hep
küçük yumurta veriyorsu?” demiş.
Bakkal, “Taşıması kolay olur diye”
demiş. Çocuk parayı vermiş, 
dükkandan çıkmak istemiş. Fakat
bakkal amca onu durdurmuş ve eksik
para verdiğini söylemiş. Çocuk 
yanıtlamış, “Sayması kolay olur
amca...”

FIKRALAR

AZİZ YAVUZDOĞAN

HANGİ DAĞ İLAÇ KULLANIR?

FRED ÇAKMAKTAŞ GÜNÜMÜZDE 
YAŞASAYDI, NEREDE YAŞARDI?

YANIT: AĞRI DAĞI

YANIT: BEŞİKTAŞ’TA

YARATICI ÇOCUKLAR
DERNEĞİ’NDEN

BAŞLIYOR!

Bilgi için:
0216-332 78 58

Karikatür
Dersleri

Karikatür sanatıyla ilgileniyor ve 
kendinizi geliştirmek istiyorsanız usta
karikatüristlerle tanışıp ders almak için

Yaratıcı Çocuklar Derneğini 
arayabilirsiniz
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• Dalda durur,
Elde durmaz.
YANIT: Kuş
• Bahçede kırda
dolaşır,
Evini sırtında taşır.
YANIT: Kaplumbağa
• Daldan dala
atlarım,
Kuyruğumdan
sarkarım.
YANIT: Maymun
• Dumanı tüter,
İsterse gider. 
Balık değildir 
Denizde yüzer.
YANIT: Vapur
• Dizi dizi odalar 
birbirini kovalar.
YANIT: Tren
• Dışı var içi yok,
Dayak yer suçu yok.
YANIT: Halı
• Kırışık mırışık bu
giysiyi giyemem, Kim
düzeltir bilirim adını
söyleyemem.
YANIT: Ütü
• Bilmece bildirmece,
el üstünde 
kaydırmaca.
YANIT: Sabun
• Ağzı var odun
yutar, Bacası var
duman tüter.
YANIT: Soba
• Yaprak kadar hafif,
Dağlar kadar büyük,
Onu havada gördük.
YANIT: Bulut
• Suyu tuzlu içilmez,
Vapursuz hiç
geçilmez, Rüzgarlar
çok eserse, Dalgaları
eksilmez.
YANIT: Deniz
• Suda yaşar ,
Karada ölür.
YANIT: Balık

BİLMECE
BİLDİRMECE

Noktalı bölümleri kırmızı renkli kalemle
boyayınız. Bakalım ne çıkacak?

KEDİNİN GÖLGESİ
HANGİSİ?

YANIT:B
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FARKI
BUL

SUDOKU
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