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1. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-

UEBK) 20-21-22-23 Nisan 2017 tarihlerinde 

Antalya’da yapılacak. Belek Maritim Pine Beach 

Resort Otel’de yapılacak olan kongrede Prof.Dr. 

Michael W. Apple, Prof.Dr. Richard A. Duschl ve 

Prof.Dr. Ziya Selçuk çağrılı konuşmacı olarak yer 

alacaktır. Kongrenin ana teması “Küreselleşen 

Dünyada Eğitim” olarak belirlendi. Kongre Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) 

Platformu ve Pegem Akademi işbirliği ile 

düzenlenmektedir. 26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) dünyadaki 

meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını 

amaçlamaktadır.  

Programda; çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer 

verilecektir. 

Detaylı bilgi için e-posta adresi: ices-uebk.org 

 

 

 



 

 

2. 2016 Yaratıcı Drama Ulusal Bildirgesi 

Bir dünya düşlüyorum... 

İnsanlar doğadaki tüm renkleri, tınıları resme ve müziğe katmışlar, heyecan, 

mutluluklarını sözcüklerle yoğurmuşlar, aralarında milliyet, cinsiyet, ırk, yaş 

gözetmeksizin hep birlikte oyunlar oynuyorlar. Belki aynı dili konuşmuyorlar ama bir ortak 

dilleri var; o da SANAT. 

Ki O da evrensel.  

Yaşadığım dünya ise şöyle: sevgi bağımlılığa dönüşmüş.  

Dillerde ‘huzur’ sözcüğü var ama görülen ve hissedilen öfke.  

Neşe ve mutluluk yerini hırslara bırakmış. 

Hoşgörü, uyum, işbirliği ego olmadan anılamaz olmuş adeta.  

Peki hayallerimi gerçekleştirmeme kimler, neler, nasıl engel? 

Bu hızla akıp giden, kirlenen zamanda gerçek dünyaya kayıtsızca bakmalı mı insan? 

Yoksa bakıp gördüklerini, duyup dinlediklerini, algıladıklarını, anlamlandırıp sorgulayıp 

düşünerek yaratarak yeni ifade biçimleri mi aramalı?  

Kim bilir; belki de o aradığım yeni ifade biçimleri kurgusal dünyada gizlidir. Gerçek 

dünyadan kurgusal dünyaya geçişteki köprüde hayatı deneyimleyebilir, kendime yeni 

alternatifler yaratabilir, dış dünyayla empati kurabilir, gerçekten KİM olduğumu, gerçek 

potansiyalimi keşfedebilir, sorularımı yanıtlara, sorunlarımı çözümlere dönüştürebilirim.  

Drama - Tiyatro – Eğitim; Sanatla iç içe yoğrulup İyi - Güzel ve Doğru’nun kapısını açan 

anahtarlardır. Bu anahtarlarsa gizli, sırlarla dolu bir hazine sandığının içinde değil, 

yanıbaşımızda hatta avuçlarımızdadır.  

İyi - Güzel ve Doğru’ya giden yolda sorgulamak, ayırt etmek, cesaret ve kararlılık 

göstermek, uyumlu olmak yolumuzu aydınlatan fenerler gibidir.  

Karanlığı aydınlatan bu fenerler Farkındalıksa, bu Farkındalıklarla oynanan oyunlara 

herkes katılmak ister. Herkesin katılımıyla zenginleşen oyunsa dünyayı dönüştürmeye 

başlar bile... Derken Aydınlık büyür, genişler, çoğalır... 

Dünya Yaratıcı Drama Günü’nde ve takip eden tüm günlerde sadece sözcüklerle değil, 

eylemlerle, erdemlerle, sanatla düşlediğimiz dünyayı yaratmak, keyif, neşe ve mutlulukla 

oynayacağımız oyunlarda buluşmak ümidiyle...  

Herşey yok olabilir ama Umut asla... 

Saygı ve Sevgi ile... 

Nalan Olgun 

27 Kasım 2016 

 

3. 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Uluslararası Bildirgesi Mesajı, IDEA Başkanı 

Robin Pascoe tarafından gönderilen video çekiminin çevirisini sizlerle paylaşıyoruz: 

“2016 IDEA Dünya Yaratıcı Drama Gününde sizlerle “umut” un mesajını paylaşıyorum. 

Sürdürülebilir sanatın ve sürdürülebilir dramanın umudu. IDEA içerisinde eğitimde 

dramanın ve sürdürülebilir sanatların birçok örneği yer almakta. Sözgelimi; Avusturalya 

dramanın ortaya koyduğu “Yeşil Önerileri Sahneleme” oyununa dikkatinizi çekmek isterim 

(http://www.dramaaustralia.org.au/guidelines.html). Hepsinden önemlisi sürdürülebilir 

sanatlar eğitimi, sürdürülebilir drama eğitimi; öncülerimize saygı göstermekte, şu anda 

mevcut olan durumların farkındadır. Aynı zamanda fikirleri, düşünceleri ve drama 



 

 

eğitiminin amaçlarını ileriye taşıyacak sonraki kuşaklara bakmaktadır. Bütün IDEA 

üyelerini sürdürülebilir drama eğitiminin liderleri olmaya davet ediyorum. 

Not: Alnımdan alınan bir tümörden dolayı videoda yer alan davetsiz bandaj için özür 

dilerim.” 

Çevirenler : Zeki Özen-İhsan Metinnam 

 

4.  Çağdaş Drama Derneği tarafından yayımlanan hakemli dergi “Yaratıcı Drama Dergisi” 

(YADER) (ISSN 1305-8177) artık elektronik ortamda. Dergimize www.yader.org 

adresinden ulaşabilirsiniz. Yaratıcı Drama Dergisinde; eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, 

tiyatro, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, oyun, doğaçlama, aktif 

öğrenme, psikodrama, dans, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sanat ve kültür alanları ile 

ilgili yazılara yer verilmektedir. Dergimizin temel amacı, kuramdan uygulamaya yaratıcı 

drama ile ilgilenenlerin bilimsel düşüncelerini paylaştıkları ortak bir platform oluşturmak 

ve alanyazına katkıda bulunmaktır. Yaratıcı Drama Dergisi;  eğitim, tiyatro ve diğer 

sanatlarda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili 

kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun bir şekilde çalışmayı esas almaktadır. 

 

5. 2017 yılının temmuz ayında yapmayı planladığımız IDEA dünya Kongresi iptal edildi. 

Genel başkanımız Ömer Adıgüzel ve genel başkan yardımcımız Zeki Özen’in katıldığı 

Prag IDEA Avrupa toplantısında başlatılan süreç ile öncelikle IDEA yönetim kurulu üyeleri 

kendi aralarında dünya kongresi iptalini tartışmaya açtılar. IDEA yönetim kurulu üyelerinin 

çoğunluğu kongre iptaline karar verdiğinden kongre iptali tartışmasının tüm idea üyeleri 

tarafından yapılması gerekliliği doğmuştur. 30 Kasım 2016 tarihinde kadar verilen süre 

içerisinde yapılan oylamada üyelerin yönelimleri güvenlik gerekçeleri nedeniyle kongrenin 

iptal edilmesi yönünde olmuştur. 2017 yılının Kasım ayında yine “çember” teması ile yine 

Ankara’da yapılması planlanan Uluslararası Kongremize şimdiden tüm drama severleri 

davet ediyoruz. 

 
6. Yaratıcı Drama ile farklı disiplinleri birleştiren birimler toplantımızı Ankara’da genel 

merkezimizde liderlerimiz ve üyelerimizin katılımı ile 17 Kasım 2016’da gerçekleştirdik. 

Yapılan toplantıya çok sayıda üye ve lider katılmıştır. Toplantı sonunda: Erken Çocukluk 

Birimi, Tiyatro Birimi, Kadın Birimi, Müze Birimi, Özel Eğitim Birimi, Dans Birimi, Edebiyat 

Birimi, yeni üyeleri ile toplantılarına başlamışlardır. Çalışmalar belirli aralıklarla devam 

etmektedir. Birimlere katılmak isteyenleri bekliyoruz, sizleri de aramızda görmekten 

mutluluk duyarız. 

 

7. Doç. Dr. Ali Öztürk ile 12-13 Kasım tarihinde Ankara’da konulu atölye yapılmıştır. "Atık 

Nesnelerle Çalgı Yapımı ve Yaratıcı Müziğe Giriş" konulu atölye yoğun bir  katılım ile 

tamamlanmıştır. Değerli hocamız Ali Öztürk’e teşekkürlerimizle…  

 
8. Genel Başkanımız Doç. Dr. Ömer Adıgüzel tarafından yazılan Eğitimde Yaratıcı Drama 

kitabının 9. Baskısı Pegem Akademi yayınları arasında çıktı. İlk basımı 2010 yılında 

yapılan Eğitimde Yaratıcı Drama kitabı TÜBA ve Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları 

ödülünü 2014 yılında almıştı.   

http://www.yader.org/


 

 

 

 
9. 3. Proje Kampımız 18-19-20 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Verimli geçen 

üç günün sonunda projesinin başlangıç ve gerekçe bölümünde olan eğitmen adaylarımız 

danışmanlarımızın eşliğinde, oldukça önemli bir bölümlerini tamamladılar. Katılan 16 lider 

adayımıza teşekkür eder, proje hazırlamada geldikleri son aşamada başarılar dileriz. 

Süreçte gönüllü danışmanlık yaparak katkı sağlayan, liderlerimiz Ömer Adıgüzel,  Zeki 

Özen, Songül Başbuğ, Ferhunde Aytaç, İhsan Metinnam, Ferhunde Demirkol, Aynur 

Eğitmen, Gönül Erdoğan, Murat Moroğlu, Ömer Çetinkaya ve Hülya Gök’e teşekkür 

ederiz. 

 

10. 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama gününü, kendi çatımız altında, Çağdaş Drama  Derneği 

genel merkezinde kutladık. Kutlamamıza üyelerimiz, eğitmenlerimiz ve katılımcılarımız 

büyük ilgi gösterdi. Nalan Olgun’un kendi sesinden ulusal bildirgeyi dinledik. Birlik ve 

beraberlik duygumuzu tazeleyip, daha da umutla dolduk, güçlendik. Dünya Yaratıcı 

Drama günümüz kutlu olsun! Her şey yok olabilir, ama umut asla! 

 

11. 27 Kasım 2016 tarihinde, "Dünya Yaratıcı Drama Günü" kutlamaları kapsamında ÇDD 

İstanbul Şubesinde toplandık. Nalan Olgun'un kaleme aldığı 27 Kasım Dünya Yaratıcı 

Drama Günü Ulusal Bildirgesini okuduk. Doğaçlama birimimizin  gösterisini izledik. 

Doğaçlama Birimimize sonsuz teşekkürler. 

23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Pera Müzesi 

ile işbirliğimiz devam ediyor. Bu yıl dördüncüsünügerçekleştireceğimiz 2017 etkinlik 

programını planlamak üzere gönüllü liderlerimiz Bahar Gürey ve Gülnaz Aktaş Bekar; 25 

Kasım 2016 tarihinde Pera Müzesiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdiler. 

ÇDD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyemiz Aydan Berberoğlu, Ahmet Olgun ile evlendi. 

Aydan ve Ahmet'e çıktıkları bu yolculukta mutluluklar diliyoruz. 

 

12. 9 Kasım 2016 Çarşamba günü “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” etkinlikleri kapsamında 

Atatürk İl Halk Kütüphanelerinde gönüllülerimiz İclal Kankale, Ayşegül Köse ve Mine 

Özbek tarafından 40 okul öncesi öğrenciyle kitap okumayı sevdirmek amacıyla "Vahşi 

Şeyler" adlı atölye uygulanmıştır. 

Çocuk Atölyelerimiz her hafta Cumartesi günleri 5-6, 7-9, 10-12 yaşlar ve her hafta başka 

bir tema ile gerçekleştirdiğimiz Gökküşağı atölyeleri ile sürmektedir. 

 İzmir Tarih Sanat Müzesi'inde yaptığımız  "Müzede Yaratıcı Drama" atölyelerini Kasım 

ayında Ana sınıfı ve ilköğretim öğrencileri ile gerçekleştirildi.Toplam 100 öğrenci ile 

yapılan atölyelerde Pınar Ertürk Önder, Fatma Hızlı, Bilge Özad, Nurdan Özdemir, Nihal 

Özkazar, Filiz Fidan, Burcu Baykaldı, Güneş Başak Keskin,Almıla Buket Pişkin, Özlem 

Rasim, Temuçe Demir, Mustafa Çevik, Gizem Bektaş, Nesrin Aslan, Nalan Zeytin Kılınç, 

Ayşenur Dağyaran görev aldılar.  

Açılan aşamalar: 15.11.2016-10.01.2017 Ebru Kandemirci Sevim liderliğinde Temel 

Aşama 

21.11.2016-16.01.2017 Elif Özarı liderliğinde 3.Aşama başlamıştır. 



 

 

 Özgür Adiloğlu liderliğinde Paylaşım Atölyesi "Halk Danslarıyla Ritim ve Müzik" 12 Kasım 

2016 Cumartesi günü 17:00-19:00 saatlerinde yapılmıştır..Atölyede 15 katılımcı ile Halk 

Danslarımızdan örnekler ve bu danslara ait müzik ve ritimlerden oluşan paylaşımlar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

13. Çağdaş Drama Derneği Bursa Temsilciliği, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 

"Çocuk Hakları" kapsamında yapılan etkinliklerde yerini aldı. İki ayrı okuldan toplam yüz 

çocuk ile yapılan yaratıcı drama etkinliklerinde, cocuklara drama yöntemi ile hakları 

anlatıldı. Düşündüler, oyun oynadılar, eğlenerek öğrendiler....Bu etkinlikte emeği geçen 

gönüllülerimiz ; Koray Kahraman, Seda Aydın, Emel Hatipoğlu ,Selda Kurt Bekar, Burcu 

Yildiz, Ayşe Polat, Hülya Salih ve Ceyhan özer ile Çiğdem Kırak Bozkaya ' ya teşekkür 

ederiz. 

 

14. ÇDD Antalya Temsilciğimizde ANDEM Eğitim Merkezi işbirliği ile amacı derneğimizin lider 

ve lider adaylarının atölye çalışmalarıyla yaratıcı dramayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak 

olan üç haftada bir gerçekleştirilen “Önce Atölye, Sonra Söyleşi” toplantılarına devam 

edildi. 05 Kasım Cumartesi günü yapılan toplantımızın atölye bölümüne Derviş Coşkun 

liderlik yaptı. Atölyemizde "Bir Hayat, Bir İnsan" konusunu Yaratıcı Drama yöntemiyle 

işleyip, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlayarak, Yaratıcı Dramanın öncü isimlerinden John 

Somers'ın objeleri kullanarak yaptığı çalışmalar hakkında konuşuldu. Etkinliğe derneğin 

aşamalarına devam eden 16 katılımcı ile yaratıcı dramayı tanımak isteyen 7 katılımcı 

olmak üzere toplam 23 kişi katıldı.  

TRT Antalya Radyosu’nda 12 Kasım Cumartesi akşamı “Gecenin İçinden” programına 

derneğimizin Antalya Temsilcisi Algül Kalay İnce konuk oldu. Programda Yaratıcı 

dramanın tanımı, Türkiye'deki tarihsel gelişimi, birey üzerindeki etkilerini, yaratıcı 

dramanın kullanıldığı alanlar hakkında sohbet edilerek, derneğimizin ulusal ve 

uluslararası etkinlikleri anlatıldı.  

ÇDD Antalya Temsilciğimizde ANDEM Eğitim Merkezi işbirliği ile amacı derneğimizin lider 

ve lider adaylarının atölye çalışmalarıyla yaratıcı dramayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak 

olan üç haftada bir gerçekleştirilen “Önce Atölye, Sonra Söyleşi” toplantılarına 

Derneğimizin Burdur Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Kenan Demir konuk oldu. Yrd. Doç. Dr. 

Kenan Demir "Yaratıcı Drama Projelerinde Ölçme / Değerlendirme " konusu ile konuk 

olduğu toplantımızda, proje aşamasındaki katılımcılarımıza projelerini hazırlarken ölçme 

ve değerlendirme çalışmalarını nasıl yapmaları gerektiği ile ilgili sunum yaptı. Sunumdan 

sonra katılımcıların soru, sorun ve önerileri tartışıldı. Katılımcıların yoğun isteği üzerine 

18 Şubat’ta gerçekleştirmeyi planladığımız toplantımıza “Eğitimde Kullanılan Farklı 

Yöntem ve Teknikler” konu başlığı ile tekrar konuk olmayı kabul etti. Değerli Hoca'mıza 

verdiği destekten dolayı ÇDD Antalya Ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Atölye 

çalışmasının ardından sonra 27 Kasım Dünya Drama Günü’nü Kaleiçi’nde yaptığımız 

eğlence ile ÇDD Antalya Ailesi olarak kutladık. 

 

15. Kayseri Temsilciliğimizde, bu ay 2 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerle (İki farklı grup) tanışma - iletişim oturumu 

gerçekleştirilmiştir. 



 

 

 


