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THE STORY OF THE EXHIBITION and CATALOG PROCESS
International Solidarity for Sustainability Cartoon Exhibition organized in cooperation with the Sustainable Living 
Association (SUYADER) and Cartoon Workshop; It was an invitation for cartoonists to draw critical and awareness-
raising narratives emphasizing the causes and consequences of the global climate crisis, and the respect for the right 
to life of other living things in nature. 

With the awareness that sustainability is a concept that includes solidarity, not competition, we aimed to embrace our 
planet, which is on the verge of extinction as a result of irresponsible consumption, with solidarity, not competition, 
and to raise awareness with drawings, so we called for an exhibition, not a competition.

The call for the exhibition was made on July 25, 2020, and we accepted applications for a period of 2 months until 
September 25, 2020. The announcement of the exhibition attracted great attention and 184 artists, 16 of whom were 
under the age of 18, from 38 countries sent 600 cartoons.

Dear Çiğdem Demir, who excited us with the idea of the cartoon exhibition, Emre Yılmaz, who organized the whole 
process with enthusiasm and flawlessly, Deniz Oslu and me (Emine Aksoydan), while evaluating the cartoons, we 
traveled through different emotions; Sometimes we smiled, sometimes we hoped, we admired a lot, but at the same 
time, our hearts ached by the messages given.

As a result of the selection committee evaluation, 20 works in the 0-18 age group and 198 in the adult group, a total 
of 218 works were found to be worth exhibiting.

Unfortunately, we could not make our exhibition face-to-face, which we were excitedly preparing for, due to the 
restrictions of the Covid-19 pandemic, which we faced as a result of the process of rapidly depleting the resources of 
the planet by ignoring the Sustainable Lifestyles, which was the subject of the call for this cartoon exhibition.

That’s why our exhibition started to be exhibited online on Earth Day on April 22, 20021 and remained open for online 
visits for two months.

Dear Hazal Aksoydan, who designed our online exhibition, we convey our love and thanks for making our exhibition 
visible at the international level with your valuable contributions amid your busy work.

Although the collection and publication of the works that are worth exhibiting in an album was delayed due to the 
pandemic, this process, which became permanent with the works of many valuable artists, became immortal by 
taking its place in our minds and in the most valuable parts of our libraries with this unique work.

Many friends, artists, nature lovers, SUYADER members and volunteers, and the Cartoon Workshop contributed to 
the creation of this work. Dear Çiğdem Demir, Emre Yılmaz and Deniz Oslu; You are the leading actors in the process 
of this exhibition starting from an idea, bringing it to life and making it permanent. I’m glad you have you, glad you 
walked with us. These people with good hearts are the most valuable achievement of this process.

Dear Müberra Mızıkacı, who wrote the text parts of the catalogue; Thousands of thanks for your vision, and friendly 
heart.

Mithat Tekin, who designed the catalogue; You shared your creativity, art and friendship. Bless your work and your 
heart.

And the very esteemed Mayor of Karşıyaka, Dr. Cemil Tugay; Many thanks for making the value you attach to nature, 
the planet and art sustainable by saying “Yes” to you when we offer you the design and printing of this catalogue, and 
for contributing to leaving a lasting work on the planet with this beautiful work…

We, human beings, have consumed this world, nature and all the living things we breathe together there, air, water, 
soil, tree, and insect. Is there still hope? If a sip of water hidden under arid lands in a deserted world is hope, yes there 
is hope. As long as we live by embracing nature, there is always hope!

Our sincere thanks to all nature-friend art lovers...

SUYADER & Karikatür Atölyesi
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SERGİ ve KATALOG SÜRECİNİN HİKAYESİ
Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Karikatür Atölyesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilirlik 
İçin Dayanışma Karikatür Sergisi;   Küresel iklim krizinin nedenleri ve sonuçlarını, doğadaki diğer canlıların yaşam 
haklarına saygıyı vurgulayan, eleştirel ve farkındalık yaratan anlatımların yer aldığı  çizimler için karikatür sanatçılarına 
yönelik bir davetti. 

Sürdürülebilirliğin rekabeti değil dayanışmayı içeren bir kavram olduğu bilincinden hareketle, sorumsuz tüketim sonucu 
tükenmeye yüz tutan gezegenimizi rekabetle değil dayanışma ile kucaklamak ve çizimlerle farkındalık yaratmayı  
hedefledik ve bu yüzden bir yarışma değil sergi çağrısı  yaptık.

Sergi için çağrıya 25 Temmuz 2020’de çıkılmış ve 25 Eylül 2020’ye kadar 2 aylık bir sürede başvuruları kabul ettik. 
Sergi duyurusu büyük ilgi gördü  ve 38 ülkeden, 16’sı 18 yaş altı olmak üzere 184 sanatçı 600 karikatür gönderdi.  

Karikatür sergisini fikri ile bizleri heyecanlandıran sevgili Çiğdem Demir, tüm süreci heyecanla ve kusursuzca organize 
eden sevgili Emre Yılmaz, Deniz  Oslu ve ben  Emine Aksoydan  gelen karikatürleri  değerlendirirken değişik 
duygular arasında yolculuk yaptık; Kimi zaman gülümsedik, kimi zaman umutlandık, çokça  hayranlık duyduk  ama bir 
o kadar da  verilen  mesajlarla yüreğimiz sızladı. 

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 0-18 yaş grubunda 20, yetişkin grupta 198 toplamda 218 eser sergilenmeye 
değer bulundu. 

Tam da bu karikatür sergisi için çağrı konusu olan Sürdürülebilir Yaşam biçimlerini hiçe sayarak gezegenin 
kaynaklarını hızla tükettiğimiz süreç sonunda karşı karşıya kaldığımız Covid-19 pandemisi kısıtlamaları nedeni ile 
heyecanla hazırlandığımız sergimizi maalesef yüz yüze yapamadık. Bu yüzden sergimiz,  22 Nisan 2021 tarihinde 
Dünya Günü’nde çevrimiçi olarak sergilenmeye başlandı ve iki ay boyunca online ziyarete  açık kaldı. Online sergimizin 
tasarımını yapan sevgili Hazal Aksoydan, yoğun işlerin arasında verdiğin değerli katkılarla sergimizi uluslararası 
düzeyde görünür kıldığın için kucak dolusu sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Sergilenmeye değer bulunan eserlerin bir albümde toplanması ve yayınlanması da yine pandemi nedeni ile gecikmiş 
olsa da değerli pek çok sanatçının eserleri ile kalıcı hale gelen bu süreç, bu eşsiz eserle  zihinlerimizde ve kitaplıklarımızın 
en değerli bölümlerinde yerini alarak ölümsüzleşmiş oldu.

Bu eserin ortaya çıkma sürecinde pek çok dostun, sanatçının, doğaseverin, SUYADER üye ve gönüllülerinin, Karikatür 
Atölye’sinin katkısı, emeği var. Sevgili Çiğdem Demir, Emre Yılmaz ve  Deniz Oslu; bu serginin bir fikirden başlayıp 
hayata geçmesi ve kalıcı hale gelmesi sürecinin başrol oyuncuları sizsiniz. İyi ki sizi varsınız, iyi ki yanımızda yürüdünüz. 
Bu yüreği  güzel insanlar bu sürecin en kıymetli kazanımıdır.  

Kataloğun metin bölümlerini yazan sevgili Müberra Mızıkacı; Vizyonun, donanımın ve dost yüreğin için binlerce 
teşekkür….

Katalog tasarımını yapan Sayın Mithat Tekin; Yaratıcılığınızı,  sanatınızı ve dostluğunuzu paylaştınız. Emeklerinize, 
yüreğinize sağlık. 

Ve çok değerli Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil  Tugay;  Bu kataloğun tasarımı ve basımı için size 
teklif getirdiğimiz anda hiç düşünmeden “Evet” diyerek doğaya, gezegene ve sanata verdiğiniz  değeri sürdürülebilir 
kıldığınız için ve bu güzel eserle gezegene kalıcı bir eser bırakmaya katkı verdiğiniz için kucak dolusu teşekkürler… 

Bizler yani insanoğlu, hesapsızca tükettik bu dünyayı, doğayı ve orada birlikte nefes alıp verdiğimiz tüm canlıları, 
havayı, suyu, toprağı, ağacı, böceği. Umut hala var mı? Robotun, kolunu kesme pahasına da olsa   içindeki kablolarla 
çiçek yapması bir umutsa eğer, evet umut var. Çölleşen dünyada kurak toprakların altına gizlenmiş bir yudum su 
umutsa eğer, evet umut var. Doğayı kucaklayarak yaşadığımız sürece umut hep var! 

Doğayla dost tüm sanatseverlere en içten teşekkürlerimizle…

SUYADER & Karikatür Atölyesi



JOURNEY
The transformative and healing power of art, from 38 countries present their artwork at the International 

Cartoon Exhibition: Solidarity for Sustainability. Kindness and sustainability aim to put differences aside, 

imagine and work together so that a new world can exist. Artists who share this dream and effort with us 

are masters of making their voices heard from different ages, from different geographies, but from one 

language. Because the “world” they see from their own windows and show with their cartoons is our 

common past, future and never-ending “now”.

We started off by asking how ‘sustainability’ makes sense in your cartoons. And we have seen that the 

world is being embraced more than ever before in this difficult process. Reality is not accepted as it is, 

but hopefully reshaped by the extraordinary wit of humor. Economic injustices, capitalism engulfing the 

world, environmental pollution, waste, thirst, hunger, polluted seas, extinct species and their replacement 

plastic, dirty energy, drought, creatures alienated from each other, fire, flood, earthquake and Covid 

19. All and more have been the subject of cartoons. Humor and its way of articulation overturn this 

brutal reality. Conscious creatures in the lines extract the Covid 19 virus from the world one by one, 

block the factory chimney spreading poison with clean solar energy, carry a sip of water to the fish 

that are dehydrated in the sea, and even Noah’s ship is sailing on its new route with a different cargo 

this time. Artists remind us that humanity is a small part of life in this world, but that humanity is also 

solely responsible for the deteriorating balance and disappearing species. Thus, the artists place other 

creatures in the same story as heroic characters.
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YOLCULUK

Sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücü, 38 ülkeden 184 sanatçının eserleri ile “Uluslararası Sürdürülebilirlik 

İçin Dayanışma Karikatür Sergisi”nde kendisini yeniden tanıtıyor bizlere. İyilik ve sürdürülebilirlik yeni bir 

dünyanın var olabilmesi için farklılıkları bir kenara koyup birlikte hayal etmeyi ve çalışmayı hedefler. Bu 

hayali ve emeği bizimle paylaşan sanatçılar farklı yaşlardan, farklı coğrafyalardan, ama tek bir dilden 

seslerini duyurmakta ustalar. Çünkü onların kendi pencerelerinden görüp, çizgileriyle gösterdikleri “dünya” 

hepimizin ortak geçmişi, geleceği ve hiç bitmeyecek “şimdi”si.

“Sürdürülebilirlik” sizin çizgilerinizde nasıl anlam kazanıyor diye sorarak başladık yola. Ve gördük ki dünya 

içinden geçtiği bu zorlu süreçte belki de hiç olmadığı kadar sahipleniliyor. Gerçeklik, olduğu gibi kabul 

edilmeyip mizahın olağanüstü zekâsıyla umutla yeniden şekillendiriliyor. Ekonomik adaletsizlikler, dünyayı 

yutan kapitalizm, çevre kirliliği, atıklar, susuzluk, açlık, kirlenen denizler, yok olan canlı türleri ve onların 

yerini alan plastik, kirli enerji, kuraklık, birbirine yabancılaşan canlılar, yangın, sel, deprem ve Covid 19. 

Hepsi ve daha da fazlası karikatürlerin konusu oldu. Mizah ve onun dile geliş biçimi karikatür tüm bu 

acımasız gerçekliği alaşağı ediyor. Çizgilerde bilinçli canlılar Covid 19 virüsünü dünyadan tek tek elleri 

ile ayıklıyor, zehir saçan fabrika bacasını temiz güneş enerjisi ile tıkıyor, denizde susuz kalan balığa bir 

yudum su taşıyor ve hatta Nuh’un gemisi bu sefer farklı bir kargo ile yeni rotasında yol alıyor. Sanatçılar, 

insanlığın bu dünyadaki yaşamın küçük bir parçası olduğunu ama bozulan dengenin ve yok olan türlerin 

tek sorumlusu olduğunu da hatırlatıyor bizlere. Ve diğer canlıları da kahraman birer karakter olarak aynı 

hikâyeye yerleştiriyor.



SUSTAINABLE PERSPECTIVE ON ART
I consider that it is an important and valuable responsibility to contribute to this work carried out jointly by 

the Sustainable Living Association(SUYADER) and the Cartoon Workshop. Because the philosophy on 

which it is based and the goals it tries to achieve are included in the local administration understanding 

of Karşıyaka Municipality and they exactly overlap with the issues, problems and solutions that we 

have made great efforts to achieve the desired results. As we move away from, neglect and violate the 

principle and requirements of a “sustainable life”, we are not only unfair to nature, environment, water, 

soil, but also to our world, which is the only planet to live on, and we are unfair to our present and future. 

Those who will say that this situation has turned into an unforgivable crime will be the generations to 

whom we left a battered and consumed world. Which of us can ask for this? Seeing the situation entirely 

is the first way to facilitate our meeting with reason, sensitivity, consciousness and ethics.

Responding to an international call made for this purpose with their cartoons and creating this wonderful 

exhibition catalogue, the artists once again remind us of the facilitating, healing and promising power of 

art. We all need this urgently. Every cartoon is also a mirror held up to us and our reality.The great writer 

Gogol said, “Don’t be angry at the mirror if your face is crooked, it shows everything as it is.”

I see every cartoon distilled from our reality and transformed into art by filtering from the sensitivity of the 

artist, as a cry for the earth and humanity, an invitation equipped with hope and a smile. I applaud every 

artist who says “Now it’s your turn”.

 I would like to thank everyone who contributed to this beautiful work and present my respects.

Dr. Cemil TUGAY

Mayor of Karşıyaka Municipality
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SANATA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAKIŞ

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Karikatür Atölyesinin imecesiyle gerçekleştirilen bu çalışmaya 

katkı vermeyi önemli ve değerli bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü dayandığı felsefe ve ulaşmaya 

çalıştığı amaçlar, Karşıyaka Belediyesinin yerel yönetim anlayışında yer alan, istenen sonuçlara ulaşmak 

için yoğun çaba gösterdiğimiz konularla, sorunlarla ve çözümlerle bire bir örtüşüyor.

“Sürdürülebilir bir yaşam” ilkesinden ve gereklerinden uzaklaştıkça, ihmal ve ihlal ettikçe, aslında biz 

yalnızca doğaya, çevreye, suya, toprağa değil, üstünde yaşanacak tek gezegen olan dünyamıza haksızlık, 

bugünümüze ve yarınlarımıza saygısızlık ediyoruz. Bu durumun bağışlanamaz bir suça dönüştüğünü 

söyleyecek olanlar da, hırpalanmış ve tüketilmiş bir dünya bırakacağımız kuşaklar olacak. Bunu hangimiz 

isteyebilir? Durumu tüm çıplaklığıyla görmek, akıl, duyarlık, bilinç ve etikle buluşmamızı kolaylaştırmanın 

ilk adımıdır.

Bu uğurda yapılmış uluslararası bir çağrıya, karikatürleriyle yanıt veren ve bu harika sergi kataloğunu 

oluşturan sanatçılar, sanatın kolaylaştırıcı, iyileştirici ve umut aşılayan gücünü yeniden anımsatıyor. Buna 

hepimizin ve acilen ihtiyacı var. Her karikatür, aynı zamanda bize ve gerçeğimize tutulan bir aynadır. Büyük 

yazar Gogol, “Yüzünüz çarptıkça aynaya kızmayın, o her şeyi olduğu gibi gösterir” der. Gerçeğimizden 

damıtılmış, sanatçı duyarlığından süzülerek sanata dönüştürülmüş her karikatürü, yeryüzü ve insanlık için 

atılmış bir çığlık, umutla ve gülümsemeyle donatılmış birer davet olarak görüyorum. “Şimdi sıra sizde” 

diyen her sanatçıyı alkışlıyorum.

Bu güzel çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Dr. Cemil TUGAY

Karşıyaka Belediye Başkanı
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ÇOCUK KARİKATÜRİSTLER
KIDS CARTOONISTS



Türkiye / Turkey

emir.engin@gmail.com

Atlas Emirmahmutoğlu
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“Havada o kadar çok kirlilik var ki ciğerlerimiz olmasaydı hepsini koyacak yer kalmazdı.” Robert 
Orben (Amerikalı mizah yazarı, Doğum:1927 - )

“There is so much pollution in the air that if we did not have lungs, there would be no place to put 
them all.” Robert Orben (American humorist Born: 1927 - )
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Türkiye / Turkey

emir.engin@gmail.com

Atlas Emirmahmutoğlu



Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

David Konstantinovic
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Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

Ivana Alimpic



Ekvador / Ecuador

jdavidbh@hotmail.es

Juan David Bravo
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Türkiye / Turkey

nalkancakir@gmail.com

Kemal Berkan Çakır
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İran / Iranian

masumehmosayebkhah@gmail.com

Masoumeh Mosayebkhah



Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

Milan Hlevovoj
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Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

Milica Sekuloski



Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

Nikola Golubovic
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Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

Ognjen Gavrilovic



Sırbistan / Serbia

info@dkcb.rs

Ognjen Stojanovic
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Mısır / Egypt

kevorkianmano124@gmail.com

Rita Kevarkian
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Dünyadaki tüm büyük uygarlıklar nehirlerin yakınında gelişti ama susuzluk nedeniyle kuruyan 
nehirlerin üzerinde savaşıp yok olabilirler.

All the great civilizations in the world have developed near rivers, but they will extinct in the fight and 
disappear on those rivers that are drying due to drought.
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Mısır / Egypt

kevorkianmano124@gmail.com

Rita Kevarkian
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YETİŞKİN KARİKATÜRİSTLER
ADULT CARTOONISTS



Endonezya / Indonesia

adirqokokkang@gmail.com

Abdul Qodir
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Endonezya / Indonesia

agusecac@yahoo.co.id

Agus Eko Santoso
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Endonezya / Indonesia

aguswidodo250868@gmail.com

Agus Widodo
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Dünyadaki mevcut eşitsizliğin ve yıkımın sebebi Kapitalizm’dir ve dengenin sağlanması için sona ermesi 
gerekir. Evo Morales (Bolivya eski devlet başkanı 2006-2019, Doğumu 1959 - )

The current cause of inequality and destruction in the world is Capitalism and it must end in order to 
achieve balance. Evo Morales (Former president of Bolivia 2006-2019, born 1959 - )
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İran / Iranian

ahmadchehreghani@gmail.com

Ahmad Chehreghani



Ukrayna / Turkey

dubovsky62@gmail.com

Alexander Dubovsky
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İsrail / Israel

alexandru.bartfeld@yahoo.co.il

Alexandru Bartfeld
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Plastiklerin sunduğu kolaylıklar, malzemenin karanlık tarafını ortaya çıkaran bir atma kültürüne yol 
açtı: Bugün, tek kullanımlık plastikler her yıl üretilen plastiğin yüzde 40’ını oluşturuyor ve bugüne 
kadar üretilen tüm plastiklerin yarısı son 15 yılda üretildi. Plastik poşetler ve yiyecek ambalajları gibi 
ürünlerin birçoğu çevrede yüzlerce yıl kalabilirler (National Geographic).

The conveniences offered by plastics have led to a throwing culture that reveals the dark side of the 
material: Today, single-use plastics make up 40 percent of the plastic produced each year, and half 
of all plastics produced to date have been produced in the last 15 years. Many products such as 
packaging can stay in the environment for hundreds of years (National Geographic).
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Türkiye / Turkey

afuatsuer@gmail.com 

Ali Fuat Süer



Rusya / Russia

lexaxa12@gmail.com

Alieksei Kivokurtcev
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İran / Iranian

alighanaatt@gmail.com

Ali Ghanaat
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Suudi Arabistan / Saudi Arabia

ameentoon@gmail.com

Ameen Alhabarah
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Endonezya / Indonesia

naylachymout@gmail.com

Amiddana Ila Salsabila
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İran / Iranian

armin.ganjdeh2016@gmail.com

Armin Ganjdeh



İran / Iranian

armin.ganjdeh2016@gmail.com

Armin Ganjdeh
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Meksika / Mexican

art_rosas@hotmail.com

Arturo Rosas
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Türkiye / Turkey

aayrancioglu@hotmail.com

Aşkın Ayrancıoğlu
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Romanya / Romania

marian_avramescu@yahoo.com

Avramescu Marian
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Türkiye / Turkey

akoseart@gmail.com

Ayten Köse Özarslan



Romanya / Romania

axintedoru99@yahoo.com

Axinte Doru
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İran / Iranian

banishariat@yahoo.com

Basireh Haani Shariat Panahi
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Sırbistan / Serbia

getoart@gmail.com      

Boban Savic - Geto



61
Endonezya / Indonesia

boedyhp@yahoo.co.id

Boedy HP



Brezilya / Brazil

bruno.luup@gmail.com

Bruno Luup



63
Hindistan / India

kiransklm@gmail.com

Cheepuru Kiran Kumar



İtalya / Italy

ciro@edizionincarta.it

Ciro D’Oriano
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Brezilya / Brazil

claudiofurton@gmail.com

Claudio Furton



67



Romanya / Romania

clearpassionkennel@yahoo.com

Cletiu Radu
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Rusya / Russia

ssv24@bk.ru

Сергей Соколов Sergey Sokolov



Karadağ / Montenegro

drljevicdarko@t-com.me

Darko Drljevic
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Amerika / USA

davidhafez1@yahoo.com

David Hafez



Amerika / USA

davidhafez1@yahoo.com

David Hafez
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Amerika / USA

davidhafez1@yahoo.com

David Hafez
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Fas / Morocco

derkaoui2008@gmail.com

Derkaoui Abdellah



Mısır / Egypt 

dinacartoon@ymail.com

Dina Abdelgawad Shosha
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Ukrayna / Ukraine

disck2010@gmail.com

Dmytro Scazhenyk



İran / Iranian 

artdesignehsan@gmail.com

Ehsan Bazaei
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İran / Iranian

tasviri@live.com

Ehsan Tasviechizade



İran / Iranian 

iranshahi61@gmail.com

Ehsan Cheraghi Iranshahi



81



Kolombiya / Colombia 

elenaospin@hotmail.com

Elena Ospina



83
Türkiye / Turkey

erdembaytemur44@gmail.com

Erdem Baytemur



Almanya / Germany 

erdogankarayel@googlemail.com

Erdoğan Karayel



85



Estonya / Estonia 

ester.lauringson@gmail.com

Ester Lauringson



87
Çek Cumhuriyeti / Czech Republic

fmdavid3149@gmail.com

Evžen David



Covid-19 krizi, bireylerin, toplumların ve ekonomilerin kırılganlıklarını ortaya çıkardı ve ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerin nasıl organize edildiğini yeniden düşünmeye çağırdı. Kriz dayanışma, işbirliği ve sorumluluğa 
dayalı güçlü yanıtlar gerektiriyor. İş modelleri bu tür ilkeler etrafında inşa edilen sosyal ekonomi kuruluşları 
(dernekler, kooperatifler, ortak kuruluşlar, vakıflar ve sosyal girişimler) kriz sonrası ekonomileri ve toplumları 
yeniden şekillendirmeye yardımcı olabilir (Korona Virüs’e (COVID-19) Karşı OECD Politika Yanıtları).

The Covid-19 crisis has exposed the vulnerabilities of individuals, societies and economies and urged them 
to rethink how economic and social activities are organized. The crisis requires strong responses based on 
solidarity, cooperation and responsibility. Social economy organizations (associations, cooperatives, partner 
organizations, foundations and social enterprises) built around such principles can help reshape post-crisis 
economies and societies (OECD Policy Responses to Corona virus (COVID-19).



89
İran / Iranian 

farhadgharamaleki@gmail.com

Farhad Rahim Gharamaleki



İtalya / Italy 

fritztasser11@gmail.com

Friedrich Tasser



91



Sırbistan / Serbia

celicanin@yahoo.com 

Goran Celicanin



93
Türkiye / Turkey

halisdokgoz@gmail.com

Halı̇s Dokgöz



Türkiye / Turkey

oozcan667@gmail.com

Hilal Özcan



95



Türkiye / Turkey

cakmak@kibris.net

Hüseyı̇n Çakmak



97
Rusya / Russia

smirnovigor44@bk.ru

Igor Smirnov



Polonya / Poland

bajkowiec@gmail.com

Izabela Kowalska Wieczorek



99



Türkiye / Turkey

izel1951@gmail.com

İzel Rozental



101



Brezilya / Brazil

jotabest1961@gmail.com

João Bosco Jacó De Azevedo



103



Makedonya / Macedonia

jordan.popiliev@yahoo.com

Jordan Pop Iliev



105
Brezilya / Brazil

adnael@adnael.com.br   

José Adnael Silva



Brezilya / Brazil

raycosta10@yahoo.com.br

José Raimundo Costa Do Nascimento



107



Kirlilik, toplamadığımız kaynaklardan başka bir şey değildir. Değerlerinden habersiz olduğumuz için 
dağılmalarına izin veriyoruz. R. Buckminster Fuller (Amerikalı felsefeci, mühendis, mimar, şair, yazar 
ve mucit. Fuller, hayatı boyunca insanlığın Dünya gezegeninde daha uzun ve başarılı yaşama şansının 
olup olmadığını ve varsa nasıl olacağını anlamaya çalışmıştır. 1895-1983)

Pollution is nothing but resources that we do not collect. Because we are unaware of their value, 
we let them fall apart. R. Buckminster Fuller (American philosopher, engineer, architect, poet, 
writer, and inventor. During his lifetime, Fuller tried to understand whether and how humanity has a 
chance to live longer and more successfully on planet Earth. 1895-1983)



109
Türkiye / Turkey

kamilmasaraci@gmail.com

Kamil Masaracı



Ukrayna / Ukraine

kazanchev@ukr.net

Konstantin Kazanchev



111



Belçika / Belgium

leon.deborger@skynet.be

Leon De Borger



113



İtalya / Italy

zazaleo@hotmail.it

Leonardo Zaza



115



Çin / Chinese

jingshan926@126.com

Li Jingshan



117
Ukrayna / Ukraine

oloktlokt@gmail.com

Loktyev Oleg



Çin / Chinese

yl628@sina.com

Liang Yu



119



Belçika / Belgium

lu.ik@hotmail.com

Luc Descheemaeker



121



Kolombiya / Colombia

leoncartoon@yahoo.com

Luis Edvardo Leon



123



İran / Iranian

sabbaghkar8877@gmail.com

Mahdieh Sabbaghkar



125
İran / Iranian

mahmoodnazari2002@gmail.com

Mahmood Nazari



Özbekistan / Uzbekistan

emakhmudjon@gmail.com

Makhmudjon Eshankulov



127



Hindistan / India

malateshgaradimanicartoon@gmail.com

Malatesh Garadimani



129
Afganistan / Afghanistan

sadeqi6985@gmail.com

Mansuoreh Sadeqi



Hindistan / India

manojchopra28@gmail.com

Manoj Chopra



131



Brezilya / Brazil

marferreira81@gmail.com

Marcelo Ferreira



133



İtalya / Italy

fusett57@gmail.com

Marco Fusi



135
Türkiye / Turkey

my1sanat@gmail.com

Metı̇n Yalçın



Isvicre / Switzerland

mkaraman@gmx.ch

Mehmet Karaman



137



İran / Iranian

castamariya@yahoo.cim

Mehrdad Abbasi



139



Türkiye / Turkey

melisberk98@gmail.com

Melı̇s Berk



141



Türkiye / Turkey

menekshecham@gmail.com

Menekşe Çam



143



Ukrayna / Ukraine

kirovogrand@gmail.com

Michael Mayevsky



145



Romanya / Romania

vemcartoon@gmail.com

Mihai Victor Eugen



147



Sırbistan / Serbia

klub.satire@gmail.com

Milorad Rankov



149
Sırbistan / Serbia

mjakovljev@gmail.com

Miroslav Jakovljev



Slovakya / Slovakia

barim@pobox.sk

Miroslav Barvircak



151



Sırbistan / Serbia

mmiloradovic1@sbb.rs

Mileta Miloradovic



153



İran / Iranian

haghshenas.cartoon@gmail.com

Mohammad Reza Haghshenas



155



Türkiye / Turkey

muammer.kotbas@gmail.com

Muammer Kotbaş



157



Endonezya / Indonesia

affansiregar36@gmail.com

Muhammad Affan Siregar



159



Kuzey Kıbrıs / North Cyprus

musakayra@hotmail.com

Musa Kayra



161
Ukrayna / Ukraine

nikohelianto@gmail.com

Mykola Volashyn



Türkiye / Turkey

mistikyildiz@hotmail.com

Mustafa Yıldız



163



Hindistan / India

ysnanuarts@gmail.com

Nanjundaswamy Y S



165



İran / Iranian

nargessi.cartoonist@gmail.com

Naser Nargessi (Jalalalhosseini)



167
Türkiye / Turkey

hazalbasarir@gmail.com

Nilay Hazal Başarır



Ukrayna / Ukraine

kustcartoon@gmail.com

Oleksiy Kustovsky



169



Ukrayna / Ukraine

kustcartoon@gmail.com

Oleksiy Kustovsky



171



Türkiye / Turkey

orhanates44@gmail.com

Orhan Ateş



173
İtalya / Italy

ellepi891@gmail.com

Paolo Lombardi



Çin / Chinese

qijingyan@sina.com

Qijingyan



175



Hindistan / India

raghupathi.ns@gmail.com

Raghupathi



177



Küba / Cuba

ramoncg1661@gmail.com

Ramón Carrillo Gomez



179



İran / Iranian

r_hajizade@yahoo.com

Rasoul Hajizadeh



181



Türkiye / Turkey

rasityakali2@gmail.com

Raşit Yakalı



183
Kolombiya / Colombia

rfzuleta@gmail.com

Raul Fernando Zuleta



Türkiye / Turkey

recepozcan06@gmail.com

Recep Özcan



185



Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina

sultanovicresad@gmail.com

Resad Sultanovic



187
Hindistan / India

ritesh2k08@gmail.com

Ritesh Sharma



İran / Iranian

sobhesepid_a@yahoo.com

Sepideh Aghaei



189
İran / Iranian

sepidartworld@gmail.com

Sepideh Faramarzi



İsrail / Israel

sergeymila@gmail.com

Sergey Sichenko



191



Sırbistan / Serbia

scomor@live.com

Snežana Čomor



193



Hindistan / India

subramanyamn111@gmail.com

Subramanya M.N.



195
Tayland / Thailand

umpo.mupo@gmail.com

Tawee Sirithanachai



Bulgaristan / Bulgaria

tsocho@yahoo.com

Tsocho Peev



197
Türkiye / Turkey

turkandenizz@gmail.com

Türkan Deniz



Estonya / Estonia

urmas.nemvalts@postimees.ee

Urmas Nemvalts



199
Ukrayna / Ukraine

bezrukvalentyn@gmail.com

Valentyn Bezruk



Ukrayna / Ukraine

vmomot@gmail.com

Valery Momot



201



Rusya / Russia

alexandrov_Vasil@mail.ru

Vasiliy Alexandrov



203



Hindistan / India

venkateshcartoon@gmail.com

Venkatesh Jakkula



205



“Yaşamın ilk ortaya çıktığı denizin şimdi o yaşamın bir biçiminin faaliyetleriyle tehdit edilmesi ilginç 
bir durum. Ancak deniz, uğursuz bir şekilde değişse de var olmaya devam edecek; tehdit daha çok 
yaşamın kendisidir.” Rachel Carson, Çevremizdeki Deniz (Sessiz Bahar isimli kitabı ile dünyada 
çevresel hareketi başlatan Amerikalı ve DDT adlı bir böcek ilacının zararlı olduğunu kanıtlayan çevre 
dostu bir bilim insanı. 1907-1964).

“It is an interesting situation that the sea, where life first appeared, is now threatened by the activities 
of some form of that life. But the sea will continue to exist, even if it changes in an ominous way; the 
threat is rather life itself.” Rachel Carson, The Sea Around Us (Silent Spring, an American who started 
the environmental movement in the world and an environmentally friendly scientist who proved that an 
insecticide DDT was harmful. 1907-1964).



207
Slovakya / Slovakia

vojtech.krumpolec@gmail.com

Vojtech Krumpolec



Ukrayna / Ukraine

lavikap17@gmail.com

Vyacheslav Kaprelyants



209



Çin / Chinese

303588818@qq.com

Weichi Liang



211
Çin / Chinese

297247900@qq.com

Weili



Bir tür, felaket olaylarından, evrimsel problemlerden veya insan müdahalesinden öldüğünde yok 
oluşlar meydana gelir. İnsanlar avlanarak, aşırı hasat yaparak, istilacı türleri vahşi doğaya sokarak, 
sulak alanları ve ormanları kirleterek ve verimli tarım alanlarını ve kentsel alanları değiştirerek diğer 
türlerin neslinin tükenmesine neden olur. İnsan nüfusunun hızlı büyümesi bile doğal yaşam alanlarını 
tahrip ederek yok olmaya neden oluyor.

Extinctions occur when a species dies from catastrophic events, evolutionary problems or human 
intervention.Humans cause other species to become extinct by hunting, overharvesting, introducing 
invasive species into the wild, polluting wetlands and forests, and changing fertile farmland and urban 
areas. Even the rapid growth of the human population is destroying natural habitats and causing 
extinction.



213
Çin / Chinese

zbwxw@163.com

Xue Wei Wang



Hindistan / India

yathish24@gmail.com

Yathish L Shettigar



215



Kore / Korea

www.sairo@sairo.kr

Yong Myong Lee



217
Türkiye / Turkey

yuksellcengiz@hotmail.com

Yüksel Cengiz



Bu gezegende herkesin ihtiyaçlarına yetecek kadar gıda var ama herkesin açgözlülüğüne yetecek 
kadar değil. Mahatma Gandhi (Hindistan’ın ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani 
lideri. Görüşleri Gandizm olarak anılır. Kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş ve gerçek ile ilgili olan 
Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. 1869-1948).

There is enough food on this planet for everyone’s needs, but not enough for everyone’s greed. 
Mahatma Gandhi (political and spiritual leader of India and the Indian Independence Movement. His 
views are referred to as Gandhism. He was the pioneer of the Satyagraha philosophy, which deals with 
active but nonviolent resistance to evil and truth. 1869-1948).



219
Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina

zlatkopa@yahoo.com

Zlatko Pavlovic
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