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İlk Müzayedemizi
Yemen Yararına Düzenledik

Raşit Bağzıbağlı 15’te 1 Konuğumuz Oldu



2 3

“KOLAY  MI SANDIN?”
ENSTİTÜMÜZDE ÇEKİMLERİNE

DEVAM EDİYOR

GİYİM ÜRETİM ATÖLYEMİZ 24 TV 
ANA HABER BÜLTENİNDE 

DAP YAPI YÖNETİCİLERİ
ENSTİTÜMÜZÜ ZİYARET ETTİLER

Enstitümüzde yeni nesil yayıncılığın ekranı Tv 360’ın başarılı programı “Kolay mı 
Sandın?” ekibini ağırladık. Atölyelerimizde farklı sanat dallarını deneyen cana yakın 
sunucu Tuğba Akıncı eğlence programının formatı gereği her bölüm farklı bir 
mesleği deneyerek, kolaylıklarını ve zorluklarını izleyicileriyle paylaşıyor.
Giyim, Kuyumculuk, Keçe  atölyeleri ve kurs sınıflarında çekilen bölümlerin 
yayınlanma tarihi daha sonra duyurulacak. Enstitümüzde daha önce çekilen 
bölümlerin Youtube üzerinden izlenebildiği programa Resim, Çarpana Dokuma, 
Sultan Bebeklerin Makyajı, alanlarında katkı sağlamıştık.

Bilindiği üzere ülkemizde yeni yasayla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle alışveriş poşetleri 
ücretli oldu. Plastik poşetlerin çevreye ve doğaya zararları olduğu kadar insan 
vücuduna da birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Plastik poşetlerin çevreye zararları 
yapılan birçok tıp çalışmasına göre artan kanser vakalarında bu çantalarda yer 
alan materyallerin etkisinin son derece büyük olduğu söyleniyor. Plastik poşetlerde 
saklanan yiyecekler, çok ciddi kimyasallarla etkileşime geçiyor ve insan hayatına 
etkisi burada da kendini gösteriyor. Plastik poşetlerin imhası sırasında açığa 
çıkan gazlar da, en az poşetlerin kullanımı kadar çevreye zarar veriyor. Aniden 
gerçekleşen orman yangınlarının sebepleri arasında dahi plastik poşetler bulunuyor. 
Sayılamayacak kadar zararı olan naylon poşet kullanımını en aza indirgemek için 
alınan bu karar tüm halkımızı alternatif çantalara yöneltti.

2019 yılı Tanıtım etkinlikleri planlamalarımızla 
ilgili olarak DAP Yapı Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökhan Yıldız ile Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Kayhan Çavuşoğlu enstitümüzü ziyaret 
ettiler. Yapılan toplantının ardından okul giysi 
koleksiyonlarımız ile ilgili bilgi alan, müzemizi 
gezen DAP Yapı yetkilileri beğenilerini dile 
getirerek kurumumuzdan ayrıldılar.
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atölyemiz doğa dostu çalışmalarıyla 
haber kanalına konuk oldular. İzleyenlerin 
ilham alacakları birbirinden kolay ve 
pratik, kimi dikiş dahi gerektirmeyen 
kumaş çantalar, ülke çapında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine 
Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü 
yaptığı “Sıfır Atık Projesi”ne de paralel 
olarak geri dönüşümü de destekliyordu. 
Eski kot pantolon ya da t-shirtlerden, 
atık penye parçalarından kolayca 
hazırlanabilen kumaş çantaların ve 
filelerin haberi gün boyu 24TV Ana Haber 
Bülteninde gösterildi. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
TV 360’DA SULTAN BEBEKLERİN
MAKYAJ BÖLÜMÜ YAYINLANDI

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Gülder Emre, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Gözde Sazak ile restorasyon bölümü öğrencileri 
enstitümüzü ziyaret  ettiler.
Restorasyon çalışmalarımızla ilgili olarak laboratuvarımızda danışmanımız Dr. Ragsana 
Hasanova’dan bilgi alan konuklarımız, enstitü müzemizi de ziyaret ederek beğenilerini 
dile getirerek ayrıldılar.

Enstitümüzün Üsküdar Belediyesi ile yürüttüğü Osmanlı Saray Sultanları Bebek 
Koleksiyonu’na ait sultan bebeklerinin makyajının yapıldığı atölyemizde çekim yapan     “Kolay 
mı Sandın?” programının eğlenceli bölümü TV 360’da yayınlandı. 16 ile 19. Yüzyıllar arasında 
yaşamış, kültürel mirasımızın parçası, zarafetin temsilcileri olan hanım sultanların saray 
giyiminin tanıtılmasını amaçladığımız projenin aşamalarından olan döküm bebeklerin saç 
ve makyajı Berrin Karakaş’ın hünerli ellerinden çıkıyor. Sunucu Tuğba Akıncı’nın eğlenceli 
sunumuyla bu işi ustasından öğrenerek  tanıttığı neşeli bölüm Youtube üzerinden izlenebilir. 
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ÇAMLICA KIZ ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNİ 

ENSTİTÜMÜZDE AĞIRLADIK 

ENSTİTÜMÜZ RESTORASYON ve 
KONSERVASYON LABORATUVARIMIZ 

EĞİTİMDE

Enstitümüzün Üsküdar Belediyesi ile yürüttüğü Osmanlı Saray Sultanları Bebek 
Koleksiyonu’na ait sultan bebeklerinin makyajının yapıldığı atölyemizde çekim yapan     “Kolay 
mı Sandın?” programının eğlenceli bölümü TV 360’da yayınlandı. 16 ile 19. Yüzyıllar arasında 
yaşamış, kültürel mirasımızın parçası, zarafetin temsilcileri olan hanım sultanların saray 
giyiminin tanıtılmasını amaçladığımız projenin aşamalarından olan döküm bebeklerin saç 
ve makyajı Berrin Karakaş’ın hünerli ellerinden çıkıyor. Sunucu Tuğba Akıncı’nın eğlenceli 
sunumuyla bu işi ustasından öğrenerek  tanıttığı neşeli bölüm Youtube üzerinden izlenebilir. 
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Enstitümüz restorasyon ve konservasyon laboratuvarı danışman ve uzmanlarımız, 
eğitimlerine devam eden kursiyerlerimiz ile Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu tarafından 
verilen “Müzelerde Önleyici Koruma” seminerine  katıldılar.
Müzeciliğin ve müzelerin sahne arkasının anlatıldığı seminerin düzenlenmesinde emeği 
geçenlere çok teşekkür ederiz.
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DOKUMA SANATININ ÇAĞDAŞ 
SANATÇISI FIRAT NEZİROĞLU 

KONUĞUMUZDU

15’te1 Sanat söyleşilerimizin son konuğu Fırat Neziroğlu sıra dışı yaşam öyküsü, deneyimleri 
ve başarılarla dolu kariyeri ile olduğu kadar çok genç yaşına rağmen sanatın çok çeşitli 
alanlarındaki yetkinliği, donanımı, güler yüzü, olgunluğu ve mütevaziliğiyle bizleri etkiledi.
Geçmiş değerlerimizi koruyarak, kendimiz olmayı, kendi özümüzü kaybetmeden 
evrenselleşmeyi, ne yaparsak yapalım onu dünyanın en önemli işi gibi düşünerek, en iyi 
şeklide yapmanın altını çizen sanatçı konuşmasını kısa bir dokuma uygulamasıyla bitirdi.
Kilim dokuma tekniğini çağdaş sanatlara taşıyan Neziroğlu, 2009 Siemens Sanat’ın 
“Sınırlar/Yörüngeler” ve Aksanat’ın “Günümüz Sanatçıları” seçkilerinde yer almıştır. İtalya’da 
Valcellina ödülüne layık görülen çalışmalarını “Su Gibi” adlı eser altında toplayan Neziroğlu, 
misina üzerine dokuma işlerinden oluşan bu seride, su gibi akan jimnastik hareketlerinin, 
gerçekte insan bedeninin sınırlarını zorlayan azim, irade ve yoğun çalışmayı gerektirdiğini 
adeta her ilmekle hatırlatıyor.
Dokumada ilk kez kullanılan misina malzemesi ile klasik dokuma resim geleneğine farklı 
bir bakış açısı kazandıran sanatçı, bu kişisel tekniğini 1998 yılından bu yana geliştiriyor. 
Dünyanın birçok ülkesinde eserleri sergilenen ve özel koleksiyonlarda çalışmaları yer alan 
Neziroğlu; keçe, dokuma, baskı gibi birçok tekstil tekniği ile plastik sanatlar içinde yeni bir dil 
üzerine çalışıyor. Londra, İstanbul, Münih, Paris’te “kumaş koleksiyonları”, Incheon, Venedik, 
Buenos Aires, Como, Roma’da sanat eserleri sergilenen Neziroğlu, insan bedeninin ideal 
formlarına ulaşmak üzere; sporcuların esnekliği, fotoğraf ile ideal zamanın yakalanması ve 
dokuma tekniği ile yorumlanması performanslarını bir arada kullanıyor.    
Söyleşi için hazırladığımız afişi günün anısına samimi duygularını ifade ederek imzalayan 
Neziroğlu’nun dokuma sanatında attığı imza, ülkemizin sınırlarını aşarak uluslararası 
platformlarda beğeniliyor.
Sanatçılar zamanının ötesindedirler şüphesiz.
Eşsiz eserleri gibi Neziroğlu  da enerjisiyle, ışığıyla, kararlılığıyla hiçbir kalıba, çerçeveye 
sığdırılamayacak kadar engin, zamanının çok ilerisinde.
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İLK MÜZAYEDEMİZİ YEMEN 
YARARINA DÜZENLEDİK

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Yemen’de yaşanan insanlık dramına 
sessiz kalmayarak yardımda bulunmak amacıyla İstanbul Valisi Sayın Ali YERLİKAYA’nın eşi 
Sayın Hatice Nur YERLİKAYA’nın desteklediği bir müzayede organize etti. MEB Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Sayın Mehmet Nezir GÜL, İstanbul Valisi Sayın Ali YERLIKAYA’nın eşi 
Sayın Hatice Nur YERLİKAYA, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa DEMİRYÜREK, Üsküdar 
Belediye Başkanı Sayın Hilmi TÜRKMEN, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimizin 
katıldığı müzayede yoğun ilgi gördü.
Yemen’e yardım amacıyla 12 Ocak 2019 Cumartesi günü yapılan müzayedede, enstitüde 
özel olarak üretilen kıymetli el sanatları ürünleri, İbrahim ÇALLI, Şevket DAĞ gibi ünlü Türk 
ressamlarına ait yağlı boya tablolar, Yusuf İYİLİK koleksiyonundan antik tekstil ürünleri, 
hüsn-i hat tabloları yanında hayırseverlerin yaptığı bağışlardan oluşan toplam 100’den 
fazla eser sanatseverlerle buluştu. Müzayededen elde edilen gelir, Üsküdar Kaymakamlığı 
ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kanalıyla Yemen’deki savaşzedelere 
ulaştırılacak.
Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU’nun yönettiği müzayedeye İstanbul Milletvekili Belma SATIR, 
Milletvekili Aziz BABUŞCU’nun eşi Gülser BABUŞCU, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
DEMİRYÜREK’in eşi Serpil DEMİRYÜREK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Üyesi Songül KALYONCU, Kalyoncu Grup Şirketleri Sahibi Cemal KALYONCU’nun eşi Reyhan 
KALYONCU, Doğtaş, Dap Yapı, Hektaş İnşaat, Milten Holding, Doğa Şehircilik, Kalem Okulları 
Yönetimi, Hattat Hasan Çelebi gibi iş ve sanat camiasından da değerli isimler katılım 
sağladı. 

Müzayedenin ev sahibeliğini yapan İstanbul Valisi Sayın Ali YERLİKAYA’nın eşi Sayın Hatice 
Nur YERLİKAYA “Yemen; kemiklerinin tozu çöl kumlarına karışan Osmanlı askerlerinin hicran 
yaralarının biriktiği yerdir. Yemen bugün, Ebrehe’nin torunlarının vesayet savaşları altında, 
açlık ve susuzluktan yaşam mücadelesi verenlerin ülkesidir. Yemen bize uzak değildir. 
Topraklarımızın dışındaki en büyük Türk şehitliğinin bulunduğu Yemen şimdi, çaresiz 
gözlerle bizlerden umut olmamızı beklemektedir” dedi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde
Yemen’e Yardım Müzayedesi Yapıldı.

 Programa katılan MEB Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Mehmet Nezir GÜL konuşmasında 
milyonlarca Yemenlinin dünyanın en büyük gıda 
krizini yaşadığının altını çizerek “Ülkede 22 milyon 
kişi yardıma ve korunmaya muhtaç, son 3 yıldır 
süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını 
kaybeden çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Artık her 10 dakikada bir Yemenli çocuk açlık ve 
hastalıktan ölüyor. Mazlumların umut bağladığı bir 
medeniyetin ve ülkenin mensupları olarak yaraları 
sarmak ve ihtiyaçları karşılamak için her çığlığa 
gönülden karşılık vermek bizim hem insani hem de 
dini bir vazifemizdir; milletimiz hiç kuşkusuz Yemen’de 
yaşanan drama da sessiz kalmayacaktır dedi. 

Program sonunda konuşan 
İstanbul Beylerbeyi Sabancı 
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü 
Sayın Yusuf GÜRLEK enstitünün ilk 
kez organize ettiği müzayede için 
bağışçılara ve koleksiyonerlere 
ve tüm hayırsever katılımcılara 
katkılarından dolayı teşekkür ettİ.
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EMEKLİ TÜMGENERAL HARİTA 
MÜHENDİSİ CEVAT ÜLKEKUL’DAN 

ANLAMLI BAĞIŞ

RAŞİT BAĞZIBAĞLI 15’TE 1 
KONUĞUMUZ OLDU

ACIBADEM ANAOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİ SERAMİK 
ATÖLYEMİZDE AĞIRLADIK

Yazın hayatımıza da birbirinden kıymetli eserler 
kazandırmış, emekli Tümgeneral Harita Mühendisi 
Cevat Ülkekul çok kıymetli eşini kaybettikten sonra, 
kendisinin yıllar içinde büyük bir özenle hazırladığı bazı 
eserleri bağışlamak için enstitümüze başvurmuştu. 
Daha önce ziyaret ettiğimiz Sayın Ülkekul, bu kez 
enstitümüze gelerek eşinin atlas saten kumaş 
üzerine, ipek ipliklerle elde çin iğnesi tekniğiyle minik 
minelerle bezenmiş yatak örtüsü takımını; enstitümüz 
bünyesindeki müzede merhume eşinin ismi belirtilerek 
belirli zamanlarda sergilenmek üzere bağışlamıştır. 
Kendisine nezaketi ve hassasiyeti için çok teşekkür 
ediyoruz.

15’te1 Kültür ve sanat söyleşilerimiz kapsamında bu hafta genç moda tasarımcısı                      
Raşit BAĞZIBAĞLI’yı konuk ettik. Olgunlaşma programı öğrencilerimizin 15’te 1 söyleşileri 
kapsamında, EN çok görmek istedikleri isim olan yetenekli tasarımcıyı enstitümüzde, bu 
özel buluşma için bizlerle birlikte olan İstanbul Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ve Arnavutköy Şehit Demet Sezen Çok Programlı Anadolu Lisesi moda tasarımı bölümü 
öğretmen ve öğrencileri ile ağırladık. Kendisinin koleksiyonlarından ve defilelerinden 
video gösterimleriyle desteklediğimiz programda kendi başarı öyküsünü paylaşan, moda 
tasarımcısı adayı gençlere kendi kariyer yolculuğundan örneklerle yol gösterici anektodlar 
aktaran başarılı modacıya eşsiz sohbeti için çok teşekkür ediyoruz.
Büyük bir içtenlikle sorularımızı yanıtlayan Bağzıbağlı çok küçük yaşlardan itibaren, üç 
kuşaktır tekstil dünyasında var olan ailesinden edindiği deneyimleri, Londra’da aldığı 
eğitimle harmanladı. Televizyonda çok sevilerek iki sezon boyunca devam eden moda 
programında izleyicileriyle buluşup moda tüyoları verdi.
Koleksiyonları çok beğenilen, ülkemizden ve yurtdışından pek çok ünlünün tercih 
ettiği, couture –kişiye özel- tasarım dendiğinde, akla ilk gelen isimlerden olan ödüllü 
tasarımcı, bir yandan kendi hazır giyim markasını geliştirirken sosyal sorumluluk                                      
projelerinde de yer alıyor.

Enstitümüzü ziyaret eden Acıbadem Erdoğan Yüksel Anaokulu öğrencileri, atölyemizde çini 
uygulaması yaptılar. Öğretmenleri eşliğinde seçtikleri desenleri hep birlikte renklendiren 

minik öğrenciler geleneksel sanatlarımızın en kıymetlilerinden çini sanatı ile tanışmış 
oldular. Oldukça keyifli anlar geçiren minik sanatseverler, evlerine kendi ellerinden çıkan 

ürünler ile dönmenin mutluluğunu yaşadılar.
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GİYİM ATÖLYEMİZDE ÇEKİLEN 
PROGRAM 360 TV’DE YAYINLANDI

ENSTİTÜ YÖNETİMİMİZİN
ÜSKÜDAR KAYMAKAMI ZİYARETİ

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİNİ 
ZİYARET ETTİK

ÖĞRETMENLERE VEDA

Her bölüm yeni bir mesleğin nasıl yapıldığını öğrenen sunucu Tuğba AKINCI deneyimli 
giyim öğretmenimiz Leyla Kuşcu ile dikiş dikmeyi öğrendi. Kendisi için keçe kumaştan 
bir yelek hazırladığı eğlenceli bölüm 17 Ocak 2019 günü saat 13.30’da TV 360 kanalında 
yayınlandı. Kaçıranlar için program internet üzerinden, kanalın youtube sayfasından 

izlenebilecek.

Enstitü Müdürümüz Sayın Yusuf 
Gürlek, Müdür Yardımcılarımız Şenay 
Budak, İlkay Belibağlı ve Semra Kır 
Şimşek Üsküdar Kaymakamımız 
Sayın Murat Sefa Demiryürek’i 
makamında ziyaret ederek, 
Yemen yararına düzenlediğimiz 
müzayedemize desteklerinden ve 
kurumumuza ilgilerinden dolayı 
teşekkür ettiler.

Enstitümüzün restorasyon ve konservasyon danışmanı Dr. Ragsana Hasanova ile müdür 
yardımcımız İlkay Belibağlı Hırka-i Şerif Cami’ni ziyaret ettiler. Ziyarette enstitümüzün 
yürütmekte olduğu Zeynep Kâmil Türbe Farbelaları Restorasyonu projesi kapsamında, 

Hırka dairesindeki perde rustikleri ve montaj sistemleri incelendi.
Ziyaretimiz için Veysel Karani’nin 59. Kuşak torunu Sayın Barış Samir ile değerli eşine ve 

Hırka-i Şerif Vakfı müdiresi Sayın Sümeyra Güldal’a çok teşekkür ederiz.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ailesi olarak okulumuzdan ayrılan Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi öğretmenlerimize kurumumuza sağladıkları katkılar ve özverili çalışmaları için 

teşekkür ettik. Yeni kurumlarında göreve başlayacak öğretmenlerimiz Nilüfer Seyitoğlu 
Çelik, Mine Ünal, Döndü İçöz ve Tülay Ceviz’e başarılar dileriz.
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KUYUMCULUK ATÖLYEMİZDE 
ÇEKİLEN BÖLÜMÜYLE 
“KOLAY MI SANDIN?”
TV360’DA YAYINLANDI

RESTORASYON UYGULAMALARINDA 
KALEMİŞİ KAVRAMI 
SEMİNERİNDEYDİK

PROF. DR. HALİL İNALCIK’I 
ANMA ve KİTAP TANITIMI 

TOPLANTISINDAYDIK 

KEÇE KURSUMUZDA ÇEKİLEN 
PROGRAM TV 360’DA YAYINLANDI

Enstitümüz Kuyumculuk atölyesinde 
çekilen yeni bölümü ile, her program farklı 

mesleklerin zorluklarını deneyimleyen 
Tuğba Akıncı’nın sunduğu “Kolay mı 

Sandın?” 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 
13.30’da, TV 360’da yayınlandı. Kuyumculuk 

Teknolojisi öğretmenimiz Edip Mansur 
Sakal ile geleneksel yöntemlerle 

hazırladıkları gümüş kolyenin yapım 
aşamalarının gösterildiği bölüm oldukça 

eğlenceliydi. Kaçıranlar için keyifli 
program daha sonra internet üzerinden, 

kanalın youtube sayfasından izlenebilecek.

Enstitümüz restorasyon laboratuvarı çalışanları 
bugün TAÇ Vakfı Cumartesi Konferansları 

kapsamında Doç. Dr. Kaya Üçer’in “Restorasyon 
Uygulamalarında Kalemişi Kavramı” başlıklı 

seminerini izlediler.
Yurt içi ve yurt dışında pek çok eski eser yapıda 
restorasyon, konservasyon ve yeni uygulamalar 

gerçekleştiren sanatçının restorasyon 
uygulamalarında kalem işi kavramını aktardığı 

söyleşisi büyük ilgi gördü.

Enstitü Müdür Yardımcımız Semra Kır Şimşek,28 
Ocak Pazartesi günü Macar Kültür Merkezi’nde 

Prof. Dr. Halil İnalcık’ı Anma ve  “Fatih Sultan 
Mehmed Döneminde Tuna Boyunda Osmanlı 
Düzeni” adlı son eserinin tanıtıldığı,  Prof Dr. 

Pal Fodor, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer 
Ergenç, Prof. Dr. Mehmet Genç, Prof. Dr. Evgeni 
Radushev ve Doç. Dr. Uğur Altuğ’un konuşmacı 

olarak katıldığı söyleşiye katıldı.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü keçe 
kursunda çekilen son bölümüyle sevilen program 
“Kolay mı Sandın?” 29 Ocak 2019 Salı günü saat 
13.30’da, yeni nesil yayıncılığın adresi TV 360’da 
yayınlandı. Geleneksel tepme keçenin Türklerin 
kullandığı en eski dokuma yöntemlerinden olduğunu 
öğrenen sunucu Tuğba Akıncı, öğretmenimiz Emel 
Oğuz’dan sadece saf yün, su ve sabunla neler 
yapılabileceğini öğrendiğinde çok şaşırdı. İzlerken 
hem eğleneceğiniz hem de ıslak keçe kursumuzda 
nelerin yapılabildiğini öğreneceğiniz bölümün 
tekrarını internet üzerinden izleyebilirsiniz.
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