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ÖNSÖZ

Uluslararası Ses Yılı 2020-2021 kapsamında, dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencileri için düzenlenen Benim Dünyamda Sesler yarışmasının ulusal temsilcisi
olarak bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yarışmaya katılan tüm çalışmalar jüri üyeleri tarafından çok başarılı bulunmuştur.
Öğrencilerimizi yetiştiren, destekleyen ve bu yarışmaya katılmaya teşvik eden
öğretmenlerimizin ve ebeveynlerin gösterdikleri özen ve emeklerinden dolayı çok
müteşekkiriz.
Benim Dünyamda Sesler Yarışması - Resim Kategorisi için ulusal katılımlar jüri üyeleri
tarafından ‘temaya uygunluk’, ‘yaratıcılık’, ‘çizim ve kompozisyon başarısı’
değerlendirilerek, kapalı değerlendirmeye tabii tutulmuş ve puan toplamına göre
kazananlar ilan edilmiştir. Şiir Kategorisi’nde yeterli katılım bulunmadığından eleme
yapılmamıştır. Her iki kategoride dereceye giren öğrencilerin çalışmaları ulusal temsilcimiz
olarak uluslararası yarışmada değerlendirilmek üzere ICA – International Year of Sound
2020 Yürütme Komitesine gönderilmiştir. Uluslararası kazananlar bu etapta yürütülen
uzman değerlendirmesi (%70) ve sosyal medyada yürütülen kamu değerlendirmesi (%30)
sonuçlarına göre belirlenmiştir. 16 ülkenin katıldığı 650’den fazla eserin değerlendirildiği
resim kategorisinde uluslararası birinciliği Türkiye temsilcisi Nesli Ergün kazanmış ve bizi
gururlandırmıştır.
Bu kitapçıkta yarışma için gönderilen resimlerden seçkiler bulunmaktadır.
Tüm öğrencilerimizin çalışmalarının devamını gönülden destekliyoruz.

Yarışma ulusal koordinatörleri adına,
Konca Şaher
Türk Akustik Derneği Başkanı

ULUSLARARASI KAZANANLAR
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Nesli Ergün
Okul: Final Okulları Çekmeköy Kampüsü – TÜRKİYE (İSTANBUL)

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Okul: Colegio Melipilla – CHILE (MELIPILLA)

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Okul: Ching Chung Hau Po Woom – HONG KONG (TUNG CHUNG)

ULUSAL KAZANANLAR
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Ege Ergün (12 Yaş)
Okul: Final Okulları Çekmeköy Kampüsü (İstanbul)
Referans öğretmen: Nihal Tokyürek

‘’Night comes to my world with the great presence of music. All melodies dance, at night in
the birds singing. At the hook of a fisher, on the tree branch, and at the darkness where
deep seas went to sleep tunes have been whispered to my ears.’’
‘’Gece, müziğin büyük varlığıyla dünyama gelir. Gece kuşlar şarkı söylerken, tüm meodiler
dans eder. Bir balıkçının kancasında, bir ağacın dalında ve derin denizlerin uykuya gittiği
karanlıkta melodiler kulaklarıma fısıldar.’’

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Nesli Ergün (13 yaş)
Okul: Final Okulları Çekmeköy Kampüsü (İstanbul)
Referans öğretmen: Nihal Tokyürek

‘’Every sound is a note in nature.’’
‘’Doğadaki her ses bir nota.’’

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Neslihan Lilya Kara (8 yaş)
Okul: Final Okulları Yakacık Kampüsü (İstanbul)
Referans öğretmen: Fulya Kızıltaş

‘’I love to hear the sounds around me that’s why my ears are like heart. It can be a bad
sound comes from a car in traffic, it can be a beautiful sound comes from my piano, I love
all sounds around me.’’
‘’Etrafımdaki sesleri duymayı seviyorum, bu yüzden kulaklarım kalbim gibi. Bu, trafikteki
arabadan gelen kötü bir ses olabilir, piyanomdan gelen güzel bir ses olabilir. Etrafımdaki
tüm sesleri seviyorum.’’

ULUSAL SEÇKİLER
Elif Naz Gerede (11 yaş)
Okul: Final Okulları Çekmeköy Kampüsü (İstanbul)
Referans öğretmen: Nihal Tokyürek

“For my opinion dance and music are beautiful as much as the peace that nature’s all
sounds give. Some sounds give us fear some sound give happiness but all are coordinated
and unique.”
“Bana göre dans ve müzik doğanın tüm seslerinin verdiği barış kadar güzeldir. Bazı sesler
bizi korkutur, bazı sesler mutluluk verir fakat hepsi uyumlu ve eşsizdir.”

Buğlem Naz Karagöz (10 yaş)
Okul: Final Okulları Sümer Kampüsü (Denizli)
Referans öğretmen: Fadime Bilgen

“Here is my World. My world's voice is tranquility, entertainment and happiness.
In this picture, I drew myself while listening the children. I tried to hear everybody's
voice with music. I wanted to give hope all people with each notes like shining stars.”
“İşte benim dünyam. Dünyamın sesi huzur, eğlence ve mutluluktur. Bu resimde çocukları
dinlerken kendimi çizdim. Herkesin sesini müzikle duymaya çalıştım. Parlayan yıldızlar gibi
her notayla tüm insanlara umut vermek istedim.”

Nevşin İnan (9 yaş)
Okul: Final Okulları Sümer Kampüsü (Denizli)
Referans öğretmen: Fadime Bilgen

“Music is something that everyone who wants music can do. We can play music with
our mouth, hands or body. In this picture, I thought “Just a musical instrument
we can attract everyone's attention. ". If we look at the little girl on the floor, we notice
that as soon as she hears the sound of the music, she is frozen and listening to the music.”
“Müzik isteyen herkesin yapabileceği bir şeydir. Ağzımızla, ellerimizde ve bedenimizle müzik
çalabiliriz. Bu resimde, “Sadece bir müzik aleti ile herkesin dikkatini çekebiliriz.” diye
düşündüm. Yerdeki küçük kıza bakarsak, müziği duyar duymaz donup onu dinlediğini fark
ederiz.”

Bilge Selin Aydoğan (9 yaş)
Okul: Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Beypazarı / Ankara)
Referans öğretmen: Mehmet Çimener

“Student has combined the sounds of her world with the sense of sight. She hears the
sounds of trees in the garden of her house, the sounds of vehicles on the school road, the
voices of her friends and teachers in the schoolyard For the student, the voice is a sensation
that can take her to school even when she closes her eyes.”
“Öğrenci, kendi dünyasındaki sesleri görme duyusuyla birleştirdi. Evinin bahçesindeki
ağaçların seslerini, okul yolundaki araçların seslerini, okul bahçesindeki arkadaşlarının ve
öğretmenlerinin seslerini duyar. Öğrenci için ses, gözlerini kapattığında onu okula bile
götürebilecek bir duygudur.”

Derin Ural (10 yaş)
Okul: Final Okulları Sümer Kampüsü (Denizli)
Referans öğretmen: Fadime Bilgen

“The world is both small and huge, this is my room. the voices in my room.”
“Dünya hem çok küçük hem de çok büyük. Burası benim odam. Odamdaki sesler.”

Buğlem Köse (9 yaş)
Okul: Final Okulları Sümer Kampüsü (Denizli)
Referans öğretmen: Fadime Bilgen

“My world and voices in my nature.”
“Benim dünyam ve benim doğamdaki sesler.”

İpek Ece Tıraş (10 yaş)
Okul: Anabilim Sancaktepe İlkokulu (İstanbul)
Referans öğretmen: Murat Tıraş

“Music is part of the world. When I listen to music and sing, I am surrounded by color and
joy. All the instruments dance in these colors. I start enjoying this moment and dancing
with the instruments. Then the notes accompany me. World starts dancing and singing. Joy
Starts With Music !!”
“Müzik, dünyanın bir parçasıdır. Şarkı dinlediğimde ve söylediğimde renkler ve neşeyle
çevreleniyorum. Tüm enstrümanlar bu renklerde dans eder. O anda eğlenmeye başlarım
ve enstrümanlarla dans ederim. Sonra notalar bana eşlik eder. Dünya dans etmeye ve şarkı
söylemeye başlar. Sevinç müzikle başlar.”

Naz Duru Bakır (11 yaş)
Okul: Malatya Final Okulları
Referans öğretmen: Mehtap Yurtçu

“The little girl was floating slowly through the notes and songs.”
“Küçük kız, notalar ve şarkılar eşliğinde yavaşça süzülürdü.”

Sare Karatay (7 yaş)
Okul: Final Okulları Sümer Kampüsü (Denizli)
Referans öğretmen: Fadime Bilgen

“The sound of the car, the rabbit, the birds, the musical instruments, the rain, the sounds
of my world.”
“Arabanın, tavşanın, kuşların, müzik enstrümanlarının sesi, benim dünyamda sesler.”

