
Temalı Fotoğraf Yarışması 





Sunuş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın sağlıklı gelişimini temin etmek, 
sanat ve kültür bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalış-
malardan biri olarak çocuklar arasında paylaşma duygusunu ve bilincini geliştirmek, çocukların 
sanata olan ilgisini artırmak ve potansiyelini ortaya çıkarmak amaçları ile “Çocuk Gözüyle Paylaş-
mak” Temalı Fotoğraf Yarışmasıʼnı düzenledik.

Çocukların objektifinden paylaşmanın resmedildiği 1.681 fotoğraf kıymetli jüri üyelerimiz tarafın-
dan oldukça beğenildi ve bu fotoğraflar arasından seçim yapmakta güçlük çekildi.

Çocukların gözüyle paylaşmanın en güzel karelerini yansıtan bu katalog ile aynı zamanda küçük 
sanatçılarımızın dilinden paylaşmanın ne demek olduğunu en safi duygular ile sizlere sunuyoruz.

Yarışma sonunda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen bu fotoğraflar ile kardeşliği, birli-
ği, mutluluğu, dostluğu, umudu, masumiyeti, samimiyeti ve daha pek çok duyguyu bir arada yaşa-
yacağınıza inanıyorum. Paylaşmanın sadece insanlar arasında değil tüm canlılar arasında var 
olması gerektiğini anlatıyor bu koca yürekler…

“Çocuk Gözüyle Paylaşmak” Temalı Fotoğraf Yarışmasıʼnın kataloğunu sizlerle paylaşmaktan mut-
luluk duyuyorum. Yarışmamıza yoğun ilgi göstererek katılma cesaretini gösteren ve bizimle en özel 
anlarını paylaşan tüm küçük sanatçılarımıza teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum.

Yarışmanın en zor aşaması olan seçim konusunda yardım ve desteğini esirgemeyen değerli jüri 
üyelerimiz Sayın Coşkun ARAL, Merih AKOĞUL, İsmail KÜÇÜK, Sinan SERTEL ve Hamit YALÇIN 
ile yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Saygılarımla…

Dr. Selahattin GÜVEN
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü





Taha YETKİN / BİRİNCİLİK

Hindi Yemleme
Küçük bir kızın kovayı kaparak hindilere yem attığı bu 
fotoğrafı Malatyamızın bir köyünde, 2016 yılında çekmiş-
tim. Köye gittiğimiz zamanlarda köy yaşantısını fotoğrafla-
rım. Küçük kızın hindilerle olan bu paylaşımını akşam güne-
şiyle gelen gölgeleriyle anlatmak istedim. Paylaşım sadece 
insanlar arasında değil, tüm canlılarla olmalı...

Malatya, 15





Demet Şevval İLHAN/ İKİNCİLİK

Evime Gel
2017 yılında İstanbul'daki bir okulun bahçesinde bu fotoğ-
rafı çektim. Öğretmenimizin açtığı fotoğrafçılık kursuna 
gidiyorum. Fotoğrafta evsiz insanlara yardım etmemiz ve 
onlarla evimizi paylaşmamız gerektiğini anlatmak istedim. 
Evsiz insanlara yardım etmeliyiz ve onlarla her şeyi paylaş-
malıyız...

İstanbul, 13





Fırat BOĞA/ ÜÇÜNCÜLÜK

Mutluluğu, Sevinci Beraber Paylaşmak
Bu fotoğrafta Ağrı' nın Kazlı köyündeki öğrencileri görüyo-
sunuz. Kış ayında çektiğim bu fotoğrafla, imkanlar kısıtlı 
olsa da birlikte olmanın , paylaşmanın gülüp eğlenmeye, 
mutlu ve huzurlu olmaya yettiğini anlatmak istedim. Paylaş-
mak, sadece bir nesneyi, bir ögeyi paylaşmakla sınırlı kal-
mamalı. Mutluluğu, sevinci, huzuru; yani duygularımızı da 
paylaşmalıyız...

Ağrı, 17





H. Irmak KARAKUŞ/ MANSİYON

Mutluluğu, Sevinci Beraber Paylaşmak
2017 yılı Sinop'ta soğuk bir kış günü üşüyen sokak çocukla-
rının bir battaniye ile ısınmaya çalıştıklarının fotoğrafını 
çektim. Bu fotoğrafta yalnızca battaniyenin sıcaklığını 
değil, çocuklar arasındaki paylaşmanın verdiği sıcaklığı da 
görüyorsunuz.

Sinop, 12





İbrahim KIVCI/ MANSİYON

Bilgiyi Paylaşma
Osmaniye'nin Buğdaycık köyünde çektiğim bu fotoğrafta 
imkansızlıklar içerisinde bilgilerini paylaşan kardeşleri 
görüyorsunuz. Geleceğimizi ve kişiliğimizi şekillendirme-
mizde ki en büyük etken büyüklerimizdir. Ben 2 yıldır fotoğ-
raf çekiyorum ve çekerken yalnızca fotoğraf karesini değil 
duyguları da çekiyorum. Bir fotoğrafta önemli olan karede-
ki duyguyu ön planda tutmaktır. 

Osmaniye, 18





İdal DİKYAR/ MANSİYON

Umudu Paylaşmak
Osmaniye'nin Buğdaycık köyünde çektiğim bu fotoğrafta 
imkansızlıklar içerisinde bilgilerini paylaşan kardeşleri 
görüyorsunuz. Geleceğimizi ve kişiliğimizi şekillendirme-
mizde ki en büyük etken büyüklerimizdir. Ben 2 yıldır fotoğ-
raf çekiyorum ve çekerken yalnızca fotoğraf karesini değil 
duyguları da çekiyorum. Bir fotoğrafta önemli olan karede-
ki duyguyu ön planda tutmaktır. 

Mersin, 13





Abdullah ŞAKİROĞLU

Buz Keyfi
Fotoğraf çekmeye lisede, bana sunulan güzellikleri ve 
zamanı ölümsüzleştirmek adına başladım. Fotoğraf albü-
mümde bulunan bu fotoğrafı, kış aylarında 2015 yılında 
Ağrı'da bir köyde çektim. Kısıtlı imkanlar ile eğlenmeyi 
başaran ve bu duyguyu paylaşan çocukların fotoğrafını 
çektim. Çocukların mutluluğu oyun ile paylaştıklarını görü-
yorsunuz. Hayatta hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşa-
lım etrafında güvendiğin birileri varsa her şeyi paylaşabilir-
sin.

Ağrı, 15





Abdullah ŞAKİROĞLU

Hayatı Öğrenmek
Ağrı'nın bir köyünde çekilen bu fotoğrafta ailesinin yükünü 
paylaşan bir çocuk görüyorsunuz. Bu çocuk, ailesinin iş 
yükünü hafifletmek için onlara yardım ediyor. Paylaşmak 
deyince aklımıza ilk gelen şeyler somut şeylerdir. Soyut 
şeyler ise bu karede görünmektedir. Zaman akıp geçiyor 
ve dünya birçok güzelliğiyle karşımıza çıkıyor. Ben de 
bana sunulan bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için fotoğraf 
çekiyorum. 

Ağrı, 15





Alkan DENK

Gülen Yüz
Yaşadığım şehir Van' da çektiğim bu fotoğraftaki çocuğun 
masum gülümsemesi, yokluk ve fakirlik içinde olsa da mutlu 
olması beni çok etkiledi. Çocuğun mutluluğunu çevresiyle 
paylaşması, bu fotoğrafa bakan herkesi gülümsetiyor. 
Okulumuzda görev yapan Esra öğretmenimiz ile ilgi duy-
maya başladığım fotoğraf sanatına bu yarışma sayesinde 
de devam edeceğim.

Van, 13





Arda HAZNEDAR

Arkadaşım Eşek
Kayseri Sultan sazlığında çektiğim bu fotoğrafta, zor 
zamanlarda bir eşeği paylaşan kardeşler yer alıyor. 15 
yaşımda başlayan fotoğraf merakım aldığım eğitim sonra-
sında da devam etmiştir.Anı paylaşan kardeşlerin yarışma-
nın temasına uygun olduğunu düşünerek bu fotoğraf ile 
katılım sağladım.

İzmir, 17





Arda TAŞ

Yaşamı Paylaşmak
6 yaşındayken teyzem ve eniştem fotoğraf çekmeye gittik-
lerinde onlarla beraber giderek onları izlerdim. 10 yaşında 
bir fotoğraf makinem oldu. O günden sonra fırsat buldukça 
çektiğim fotoğraflar ile kendimi daha da geliştirmek için 
yarışmaya katıldım. Aydın, Nazilli'de çektiğim bu fotoğraf 
aile ile yaşamanın ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. 
Bir çadır da bile olsa ailen ile bir arada yaşamı paylaşmak 
hayatı daha değerli kılar...

Aydın, 12





Arda TAŞ

Yemeği Paylaşmak
İzmir Tire' de çektiğim bu fotoğrafta kazanlar dolusu 
yemekler paylaşılıyor. Beraberlik ve paylaşmak yemeğin 
lezzetini artırır…

Aydın, 12





Ayşe MURATOĞULLARI

Oyun Zamanı
Kilis'te Suriye kampından çekilen bu fotoğrafta beraber 
oyun oynayan çocukları görüyorsunuz. Aileleri olmasa da 
kardeş kardeş oynuyorlar. Savaştan habersiz…

Bursa, 14





Ayşe MURATOĞULLARI

Seyir
Bursa'nın Trilye ilçesinde çekilen bu fotoğrafta manzarayı 
paylaşan iki arkadaşı görüyorsunuz.

Bursa, 14





Ayşenur ŞEŞE

Gün Batımında Oyun
Fotoğraf çekmeye babamın cep telefonu ile başladım. 
Fotoğrafı, Düzce'de 2016 yılında bir gün batımında çektim. 
Çocukların yaş farkı olmaksızın birlikte oyun oynaması ve 
sevgilerini paylaşması beni çok etkiledi. Gün bitse de 
çocukların enerjisi ve mutluluğu asla bitmez.

Ankara 16





Azat SASA

Geleneksel Oyunumuz
Van, Özalp' te çektiğim bu fotoğrafta, okul arkadaşlarım 
geleneksel oyunlaırmızdan biri olan 9 Taş' ı oynuyor. Ço-
cukların birbiri ile olan uyumu ve samimiyetinini bu fotoğraf 
ile yakalamak istedim.

Van 13





Berfin ŞAYLI

Kuzucuklar
Dayımlar Ovacık'ta hayvancılıkla uğraşıyorlar. Fotoğrafta 
da görüldüğü üzere onları bir hayvan gibi değil de kendi 
çocukları gibi severler… Bu samimi hayvan sevgisi herkes 
görsün istedim. Gerçek sevgi paylaştıkça çoğalır…

Tunceli 17





Berfin ULUĞ

Bir Öpücük
Van, Özalp' te çektiğim bu fotoğrafta, bir kadın yöremizin 
bir geleneği olan tandır yakıp ekmeğini yaparken,  torunu 
gelip masum bir öpücük bırakıyor. Bu karede çocuk sevgisi-
ni ninesiyle paylaşıyor.  

Van, 14





Berfin ULUĞ

Kucağı Paylaşmak
Bir kız çocuğunun kuzuyu yakalayıp kucağına aldığı bu 
fotoğrafı Urfa' da çektim. Çocuğun sevgisini paylaşması, 
kuzunun da itiraz etmeden sabırla beklemesi bana paylaş-
mayı hatırlatan karelerimden biridir.

Van, 14





Burak ERTUNÇ

Sevgiyi Paylaşma
Malatya'da mahallemizde çekilen bu fotoğrafta çocukların 
gülüşündeki masumiyeti ve sevgiyi görüyosunuz. Ben de 
onu fotoğrafladım. Gülen bir yüzün, etraf ile sevgi paylaştı-
ğına inanırım. Ara Güler ismini duyup araştırdığımdan beri 
fotoğraf sanatı ile ilgileniyorum.

Malatya, 17





Dilan GEZERLER

Duyuyorum Dinliyorum
Okul bahçesinde çekilen bu fotoğrafla mutluluğu paylaş-
mak istedim. Paylaşmak, mutlu olmaktır, arkadaşlarımla 
aile gibi olmaktır…

İstanbul, 18





Ebul Kasım DALKIRAN

Ne Anlatıyor ki?
Okuduğum okul civarlarında çekilen bu fotoğrafta aynı 
yükü paylaşan, bu sırada samimi bir şekilde konuşan iki 
kardeşi görüyorsunuz. Paylaşmak, yardımlaşmak be bera-
ber olabilmektir. 

Kahramanmaraş, 12





Emircan MAVİŞ

Yükü Paylaşmak
Van' da çektiğim bu otoğrafta küçük bir oğlan çocuğu 
babasına yardımcı olmak istiyor. Ailesinin yükünü paylaş-
mak için babasının elindeki eşeği alıp kendisi sürüyor. Pay-
laşmak bazen yükü omuzlamaktır…

Van, 13





ERHAN DEMİR

Yolun Başında Bir Tebessüm
Ordu Akkuş Argan yaylasında çekilen bu fotoğrafta koyun 
güden çocuğun hayata gülümsemesini görüyorsunuz. 
Bütün zorluklara rağmen hayatın kötü yüzünü yok sayıp, 
gülebilen   köy   çocuğunu… Akkuş'un   zenginliklerini   ve 
gariban halkını ve köy çocuklarını tüm Türkiye' ye göster-
mek için bu yarışmaya katıldım.

Ordu , 17





ESRA DEMİRDİŞ

Bilgi Mutluluktur
Ankara'da bir parkta çekilen bu fotoğrafta bilgi paylaşan 
ve mutlu olan küçük çocukları görüyorsunuz. Çocuklar için 
bilgi geleceklerinin temelidir. Bilgiyi paylaşmak ise üstün 
bir bilgeliktir ve mutluluk verir.

Ankara , 16





ESRA KALINSAZLIOĞLU

Sofra
2017 yılında Çorum'un Aşağı Fındıklı köyünde çektiğim bu 
fotoğraf geniş bir ailenin hep birlikte yemek yediği huzur 
dolu bir ortamı yansıtıyor. Bu kare ile tek bir kaptan yemek 
paylaşmanın pekçok duyguyu da paylaşmaya vesile oldu-
ğunu anlatmak istedim.

Ankara , 15





FATMA SİNEKLİ

Birlikten Mutluluk Doğar
2017 yılında Mersin'in sahilinde çektiğim bu fotoğraf birlik 
ve beraberlikten doğan mutluluğu ve sevinci anlatıyor. 
Doğayı ve hayvanları çok severim ve onların fotoğraflarını 
çekmek bana mutluluk verir. Birlikten mutluluk doğar, mutlu-
luk paylaştıkça çoğalır.

Mersin , 12





HASRET İŞLAR

Kardeşlik Duygusu
Anneleri ekmek yaparken benim için zaman ayırıp poz 
veren   bu   kızıl  kardeşlerin   fotoğrafı   Van' da   çekildi. 
Hepsinin   yüzünde    ayrı  bir  ifade  var.   Bu   fotoğrafla 
kardeşler arasında paylaşmanın nasıl önemli bir duygu 
olduğunu anlatmak istedim.

Van , 12





HAVVA GÖZÜBÜYÜK

Soframızı Paylaşmak
Yakın zamanda çekilen bu fotoğrafta aynı sofrayı, aynı 
yemeği paylaşan arkadaşları görüyorsunuz. Fotoğrafa 
karşı  ilgim  yoktu;  ama  öğretmenlerimin    yönlendirmesi 
sayesinde bu yarışmaya katılmak istedim.

Mersin , 13





İBRAHİM ERTAŞ

Miskete Özlem
Yaşadığım  evin  avlusunda  çekilen  bu   fotoğrafta   bilye 
oynayan çocukları görüyorsunuz. Teknolojinin hayatımıza 
girmesi ile birlikte paylaşmanın ve dostluğun yok olmaya 
başladığı bu dönemde Birdir bir, saklambaç, bilye, yakan 
top  gibi   oyunlarla   kaynaşan   ve   birbirleriyle   hüznü, 
üzüntüyü,  sevinci  ,   her   duyguyu   paylaşan   çocukları 
aktarmaya çalıştım.

Osmaniye , 16





İlayda ÇELİK

İmece
Çorum Ortaköy'de, 2017'de çekilen bu fotoğrafta yazların 
mahallemizin en  serin   yeri   olan   bizim   evin   köşesini 
görüyosunuz. Herkes burada toplanır ve sohbet ederek ne 
iş olursa onu yapardı. Fotoğrafta yer alan kadınların ikisi 
de ben doğmadan ölmüşler. Fotoğrafta anlatmak istediğim 
artık bu eski köy yardımlaşmasının; yani imece geleneğinin, 
insanlarla beraber yok olması.  Zaman akıp gidiyor ve 
ölümsüzlüğü  gerçekleştiren  tek  şey  bu  fotoğraf   karesi. 
İleride kaybedeceğim insanları, eşyaları fotoğraf sayesin-
de saklayabilmek harika bir duygu.

Çorum , 16





İLDEM EKİNCİ

Bir Parça Umut
Hatay'da çekilen bu fotoğrafta bir çocuğun kendisi gibi aç 
olan başka bir çocukla yemeğini paylaşmaya çalışmasını 
görüyorsunuz. Çocuk olmak demek her şeyiyle saf olmak 
demektir.

Hatay , 15





İLHAN RUTKAY KUTAL

Baba ve Oğul
Birbirine sarılan baba ve oğulun bulunduğu bu fotoğrafı 
Düzce'nin   Şıralık   mahallesinde   2017   yılında   çektim. 
Aldığım temel fotoğrafçılık eğitimi ile fotoğraf makinem 
benim yol arkadaşım oldu. Aile kavramı ve aile içindeki 
paylaşımın nesiller boyu sürmesi çok önemli benim için. 
Fotoğraftaki baba ile oğul, sevgiyi, geçmişi, geleceği ve en 
önemlisi dehayatı paylaşıyor. Geçmişimize ve geleceğimi-
ze sahip çıkmalıyız...

Düzce , 14





KADİR ÇERŞİT

Özlem
Kars' ta çektiğim bu fotoğrafta beraber büyüdüğüm ve 
oyunlar oynadığım arkadaşlarımı görüyorsunuz. Köyde tek 
olan bisikleti koşulsuz şartsız paylaştığımız arkadaşlarımı…
Fotoğraf çekmeyi çok severim. Profosyonel bir makinem 
olmasa da   telefonlarla  hep  çekrerim.   Metrodaki   afişi 
gördükten hemen sonra da yarışmaya katıldım. İyi ki katıl-
mışım...

İstanbul , 15





MEHMET AKİF HAZIR

Tuz Samimiyeti
Bir çobanın koyunun tuz ihtiyacını eliyle karşıladığı bu 
fotoğraf Van, Özalp' te çekildi. Yaşadığım yer köy olduğu 
için bu manzara ile karşılaşmak kaçınılmaz. Bizler bu 
kareyi hergün görüyoruz. Koyunla olan bu güzel paylaşımı 
siz de görün istedim…

Van , 12





MUSTAFA OKAN ÖZEN

Sevgi Koşuşturması
Antalya' nın Elmalı ilçesinde bir akşamüstü çekilen bu 
fotoğrafta mutluluklarını paylaşan çocuklar görülmekte. 
Onların samimiyeti beni çok mutlu ediyor. Yarışmayı kazan-
dığı söylediğimde mahallede bağırarak koştular. Paylaş-
mak samimiyettir…

Antalya , 17





NAİL SAYDAM

1 Bisiklet 2 Mutluluk
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çekilen bu fotoğrafta bir 
bisikleti paylaşan iki kardeşin mutluluğunu görüyorsunuz. 
Bisiklet   arkadan   iten   küçük   kardeşin.   Abisi   sürmeyi 
bilmediği için hem ona yardım ediyor, hem de bisikletini 
paylaşıyor. Bu fotoğraf sayesinde paylaşmanın değerini 
bir kez daha anladım.Paylaşmak, küçük şeylerle büyük 
mutluluklar kazanmaktır...

Denizli , 18





ÖZGE KENÇ

Gücü Paylaşmak
İstanbul'da çekilen bu fotoğraf çocuklara her konuda 
destek olmayı anlatıyor. Onların bazen güce bazen de 
onlara uzanan bir ele ihtiyacı var. Bu fotoğrafla hiçbir 
zaman unutmamamız gereken yardımlaşmayı ve paylaş-
mayı anlatmak istedim.

İstanbul , 17





SAMET BULAT

Dayanışma
Hasankeyf'te,  çocukluğumuzun geçtiği mahalle çekilen bu 
fotoğrafta dayanışma ile yukarı çıkmaya çalışan çocukları 
görüyorsunuz. Ben küçüklüğümden beri Hasankeyf'e gelen 
insanlara buraları gezdirip büyüklerimizden öğrendiğim 
anıları anlatırdım ve sonrasında fotoğraf makinesiyle onları 
çekerdim. Fotoğrafını çektiğim bir aile bana fotoğraf maki-
nesi hediye etti ve fotoğrafçılığa ilgim bu şekilde başladı. 
Çektiğim bu kare de; dostluğu, sevgiyi,dayanışmayı ve kar-
deşliği paylaşan çocukları anlatıyor. 

Batman , 17





SELMAN UZUNDAL

Canım Köpeğim Misa
Bilgiyi ve sevgiyi paylaşmayı anlatan bu fotoğrafı 2017 
yılında Bartın'da çektim. Küçük bir kızın okul çıkışında sahaf-
ta vakit geçirirken çekitiğim bu fotoğraf, kızın hem kitaba 
hem de hayvana olan sevgisini yansıtıyor. Çekilen fotoğraf-
larda bulunan hataları fark etmemle fotoğrafa olan mera-
kım başladı. Daha güzel fotoğraflar çekmek istedim. Bu 
fotoğraftaki kızın köpeğine kitap okuması, onunla vakit 
geçirmesi ve bilgiyi onunla paylaşması beni çok etkiledi.

Bartın , 15





SUDE NUR GÖRGÜN

Engel Yok
Ankara' da çekilen bu fotoğrafta engelli ablanın, kardeşiyle 
oyuncak ayı ile oynamak istemesini görüyorsunuz. Çocuklara 
olan sevgim sebebiyle onların fotoğraflarını çekiyorum. Bu 
fotoğrafla da paylaşmak için hiçbir engelin olamayacağını 
anlatmak istedim.

Ankara , 15





SÜMEYYE TÜRKYILMAZ

Kedi Evi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Evi'nde çekilen bu 
fotoğrafta insanların kedilerle olan bağı, onlara verdiği 
sevgiyi görüyorsunuz. Bu fotoğrafla paylaşmanın hayatımı-
zın her anında olmaı gerektiği, hayvanlarla da paylaşma-
nın önemli olduğunu anlatmak istedim. Paylaşmak sevgi ve 
huzur getirir...

Düzce , 12





YUNUS EMRE YETKİN

Mısır Paylaşım
Malatyamızın bir köyünde 2014 yılında çektiğim bu fotoğ-
raftaki çocuklar, annelerinin kendileri için pişirdiği mısırları 
tavuk ve horozlar ile paylaşıyor. Kendileri için pişen mısırı 
düşünmeden hayvanlarla paylaşmaları ve bunu oyuna 
dönüştürmeleri… Çocuklar paylaşım konusunda çok daha 
cömertler.

Malatya , 15





ZEYNEP ALTUNBAĞ

Acıyı Paylaşmak
Malatya'daki evimde çekilen bu fotoğrafta canı yanan ve 
onu sakinleştirmeye çalışan kardeşleri görüyorsunuz. Onlar 
benim yeğenlerim. Anlık çektiğim bu fotoğrafla acıların da 
paylaşılması gerektiğini anlatmak istedim. Kardeş sevgisi 
paylaşmayı gerektirir...
(Zeynep adına ablası Tuğba) Nisan 2018'de kaybettiğimiz 
Zeynep'i rahmet ve sevgiyle anıyoruz...

Malatya , 17




