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RESİM 
ATÖLYESİ

MUAMMER 
OLCAY
1972’de Yalova’da 
doğdu. Marmara 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümünden mezun 
oldu. Birçok gazete ve 
dergi için karikatür ve 
illüstrasyon çalışmaları 
hazırladı. Yurtiçi ve 
yurtdışı karikatür 
yarışmalarında pek çok 
kez birinciliğe, başarı 
ve özel ödüllere değer 
görüldü. Kişisel ve karma 
karikatür sergileri açtı. 
İlk karikatür albümü, 
Muammer Olcay 
Karikatür Albümü dijital 
olarak yayınlandı.

“Arkadaşının  
Dileğini Resimle”

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Zihinlerinde dolaşan soyut 
düşünceleri somut imgelere 
dönüştürerek resim sanatıyla 
buluştururlar. 

  Hayal kurma, dilek tutma gibi 
zihinsel aktivitelerde bulunarak 
pozitif bir düşünce tarzını 
benimsemeyi öğrenirler. 

  Geleceğe yönelik planlar, hedefler 
koymanın insanı zafere adım adım 
nasıl ulaştıracağına tanık olurlar. 

  Özgür düşünmenin ve hayal 
gücünün hayatlarını olumlu yönde 
nasıl etkileyeceğini fark ederler. 

  Kendilerine ait olmayan hayalleri 
ve dilekleri resimlemeye çalışarak 
empati yetilerini kullanırlar. 

Muammer Olcay’la

Ödüllü karikatürist Muammer Olcay eşliğinde  
Bir Dileğim Var kitabıyla ilişkilendirilmiş, 
çocukların hayallerinden ve dileklerinden 
beslenen, tahmine dayalı bir resim atölyesi.



Etkinliğin Akış Programı
  İlgili etkinlik, sınıf ya da kütüphane ortamında, 

her oturumda en fazla 25-30 öğrencinin 
katılımıyla gerçekleştirilir. Aynı gün içerisinde en 
çok üç etkinlik düzenlenebilir.

  Arkadaşının Dileğini Resimle, birbirini 
tamamlayan dört ayrı bölümden oluşmaktadır.

DİLEKLERİ GERÇEK OLANLAR
  Muammer Olcay’ın kısa bir sunum 

gerçekleştireceği bu bölümde, hayalleri, dilekleri 
gerçekleşerek büyük başarılara imza atan Walt 
Disney, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg 
gibi ilham verici isimlere değinilerek onların 
başarı öyküleri paylaşılır. 

BİR DİLEK TUT
  Etkinliğe ısınma niteliğindeki bu bölümde, 

öğrencilere küçük not kâğıtları dağıtılarak 
dileklerini yazmaları istenir. Dilekler, isim 
belirtilmeden yazılır, bir sepette toplanır ve 
çekilişe hazır hâle getirilir. 

DİLEKLER RESİMLENİYOR
  Çekiliş sepetinden birer dilek seçilir. Öğrenciler 

kime ait olduğunu bilmedikleri bir dileği 
zihinlerinde canlandırarak resimlemeye çalışırlar. 
Muammer Olcay’ın yönlendirmeleriyle 15 dakika 
içerisinde resimlerine yön veren öğrenciler, 
hazırladıkları çalışmaların altına imzalarını 
atarak bir bant yardımıyla onları tahtaya asarlar.

TAHMİN OYUNU
  Resimlenen dileklerin kime ait olduğuna dair 

bir tahmin oyununun oynanacağı bu bölümde, 
öğrenciler sırayla kendi dileklerini yansıtan 
resimleri tahtada bulmaya çalışırlar.

Küçük bir çocuk sahilde koca bir demlik bulur ve onu en sevdiği oyuncağı 
gibi bağrına basar. Böylece hayatının seyrini değiştirecek büyük bir 
sürprizle karşılaşır; ne var ki annesi, onun sokaktan bulduğu tuhaf şeyleri 
eve getirmesinden hoşlanmaz. Farklı kültürlerden ve ailelerden gelen 
çocukların dileklerini şiirsel bir anlatım ve hayal gücüyle anlatan, her 
yaştan okurun kalbine dokunacak, şiirsel, iyimser ve dokunaklı bir hikâye.
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