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OLGUNLAŞMA PROGRAMI 
ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET 

TÖRENİ 
Doğudan batıya, kuzeyden güneye, yöre yöre, bütün Anadolu’yu gezdiren eşsiz bir 
giysi sunumuyla, “Anadolu Gelinleri” defilesi ile mezun öğrencilerimizi uğurladık. Çok 
büyük alkış alan birbirinden güzel kıyafetler hem yöre özelliklerini en güzel şekilde 
yansıtıyor, hem de tasarımından dikişine, üzerindeki nakış ve aksesuar detaylarına 
kadar çok büyük bir emeğin sonucu olduğunu gözler önüne seriyordu.
Mezuniyet töreni Enstitü Koordinatör Müdür Yardımcımız Sayın Şehrazat Güldal’ın 
mezun bütün öğrencilerimize ışık tutacak konuşmalarıyla başladı. Mezun olan 
öğrencilerimizden Saniye Ergün enstitümüze başlamadan önceki ve sonraki durumunu 
açıklayan ve burada aldığı eğitimin yaşamında bıraktığı izleri paylaştığı konuşmasını 
yaptı. Bütün dinleyenleri çok etkileyen öyküsünü paylaşan öğrencimiz aynı zamanda 
“Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” katılım belgesini de teslim aldı.
Daha önce “Anadolu Gelinleri” olarak belirlenen tema doğrultusunda hazırlanan 
video sunumundan sonra öğrencilerimizin aynı zamanda bitirme projeleri olan 
giysi sunumunu izledik. Kep atma töreni ile tamamlanan programda mezuniyet 
belgelerini idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin ellerinden teslim alan öğrencilerimizi 
tebrik ediyoruz. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ailesi adına bütün 
öğrencilerimizi kutluyor, bundan sonraki yaşamlarında hepsine sağlıklı, başarılı ve 
mutlu bir gelecek diliyoruz.

14
İki yıllık olgunlaşma programı öğrencilerimiz Giyim Üretim Teknolojisi alanında mesleki 
yeterliliğe erişecek akademik eğitimi almaktadırlar. İstanbul Beylerbeyi Sabancı 
Olgunlaşma Enstitüsünün alanında uzman ve tecrübeli eğitim kadrosunun değerli 
bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine bambaşka bir kapı aralama fırsatı bulan gençler, 
bölümlerinin sadece öğrendikleri ve gördükleriyle sınırlı kalamayacakları, yeteneğin 
yanında gördüklerine farklı açıdan bakmanın şart olduğunu öğreniyorlar.
Her zaman çalışmayı, bol çizim ve saha araştırmasıyla kendilerini geliştirirken, hayal 
gücü ve keşfetmeye daima açık olmayı öğrenerek sanatsal bir bakış açısı geliştirmeyi 
başarıyorlar. Bakmakla görmenin farkını, araştırmanın önemini kavrıyor, renklerin 
motiflerin dünyasında, tasarımla dokunun uyumunu keşfediyorlar.
İleride Moda Tasarımı alanında fark yaratacağına inandığımız öğrenciler, yıl boyunca 
öğrendikleri akademik ve uygulamalı bilgileri, sektörün önde gelen firmalarında işletme 
stajlarıyla harmanladılar, proje dosyalarını teslim ettiler. 10-14 Haziran tarihleri arasında 
uygulamalı beceri eğitimi sınavlarında ellerinden geleni yaptılar.

2018-2019 Eğitim öğretim yılında okulumuz 
uygulama sınıfında eğitim gören 23 
öğrencimiz 14 Haziran 2019 Cuma günü 
karnelerini aldılar. Öğretmenleri Emine Özgül 
Sağır’ın elinden karne almanın heyecanını 
yaşayan minikler, günün anısına bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 

ANAOKULI ÖĞRENCİLERİMİZİN 
KARNE SEVİNCİ 

ÖĞRENCİLERİMİZ BECERİ EĞİTİMİ 
SINAVLARINI TAMAMLADILAR
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Sevgili Öğrencimiz ..........................................................
2018-2019 Öğretim Yılını başarıyla tamamladın.

Seni tebrik ediyoruz.

Aldığın bu diplomanın sana mutluluk getirecek diğer başarı belgeleri için 
öncülük etmesi ve Anaokulumuzda geçirdiğin mutlu günlerin sağlıklı ve 

başarılı daha nice yıllara ulaşması dileklerimizle.

Büşra YÜCEYURT
Anasınıfı Öğretmeni

Emine ÖZĞÜL SAĞIR
Anaokulu Şe�

Yusuf GÜRLEK
Enstitü Müdürü

Şenay BUDAK
Müdür Yardımcısı
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“ZAMANINI AŞAN MEDENİYET”
ÖZBEKİSTAN SERGİ VE SEMPOZYUMU 

KURUL TOPLANTISI

ANAOKULU UYGULAMA SINIFI 
ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYETİ

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Kültür Bakanlığı ve TİKA’nın destekleri, 
İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle, İstanbul Eyüpsultan 
Bahariye Mevlevihanesi’nde 15-30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 
“Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan” sergi ve sempozyumuna, aralarında 
enstitümüz öğretmenlerinden Hattat Faruk Dinçer Eratlı’nın da bulunduğu Türk 
ve Özbek 28 sanatçı ve 35 akademisyen katıldı.
Kadim, ortak medeniyetimizin izlerinin zamanı aşan etkilerini görebileceğiniz, 
Türkiye’den Özbekistan’a eşsiz bir yolculuk vaat eden bu özel sergi için hazırlanan 
60 özgün eserin yer aldığı sergi açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay ve değerli protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Öğretmenler Kurul Toplantısı 17 Haziran 2019 
Pazartesi günü EBA Eğitim Bilişim Ağı üzerinden Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya 
Selçuk’un konuşmalarının ardından başladı. Enstitü Müdürü Sayın Yusuf Gürlek 
başkanlığında toplanan öğretmenler kurulu 2. Dönem çalışmalarını değerlendirdi 
ve önceden belirlenen gündem maddeleri görüşüldü. İyi dilek ve temennilerle 
toplantı sona erdi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Uygulama Anasınıfı 
öğrencilerimiz 15 Haziran 2019 tarihinde okul bahçemizde yapılan törenle mezun 
oldular.2018-2019 Eğitim öğretim yılında okulumuz uygulama sınıfında eğitim 
gören 23 öğrencimiz diplomalarını alırken, etkinliğe 100’ün üzerine davetli katıldı. 
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İLMEK – 4
ÖRME SERGİSİ 

Enstitümüz Tasarım Atölyesi Şefi Sayın 
Ayşe Dizman’ın da eserleriyle yer aldığı 
İlmek-4 Örme Sergisi 15-30 Haziran 
2019 tarihleri arasında İstanbul Antik 
Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile 
buluştu. Pek çok akademisyen ve 
sanatçının örme eserlerini bir araya 
getiren karma sergide birbirinden 
yetkin eserler Haziran ayı sonuna 
kadar görülebilecek.
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İĞNE OYASI KURSİYER SERGİSİ
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Beceri Geliştirme kurslarımızdan “İğne Oyası” yılsonu 
sergisiyle fark yarattı.
Öğretmenleri Nermin İleri eşliğinde yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek ortaya 
çıkardıkları birbirinden değerli işlerin sergilendiği programın açılışında, davetlilerin 
kulaklarının pası Notaların dansı temalı müzik dinletisiyle silindi.
Okulumuz Müdür Yardımcıları Sayın Sena Avaroğlu ve Sayın İlkay Belibağlı ile 
gerçekleştirilen açılışa çok sayıda konuk katıldı.

MOSKOVA TÜRK
GÜNÜ ŞENLİKLERİ 

EMEKLİYE AYRILAN
ÖĞRETMENLERİMİZE VEDA 

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Geleneksel Giysi Koleksiyonu 
eserleri 2019 Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Moskova’da 
sergileniyor. Başkent Moskova’da sergilenen enstitümüz koleksiyonlarından 
seçilen kaftanlar büyük ilgi görüyor.
Çok büyük ilgi gören etkinlik 21 Haziran – 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 
Açılışının yapıldığı ilk günden itibaren çok kısa sürede yaklaşık 200.000 kişinin 
ziyaret ettiği Türkiye Festivali’nde, ülkemizin kültürel geleneksel sanatları 
uygulamalı olarak tanıtılırken, Türk mutfağı lezzetleri ve hatta Kapalıçarşı, 
Aspendos, Kız Kulesi gibi tarihî ve turistik mekânların özel dekorlarla 
canlandırılmasıyla, Moskova’da gönüller fethediliyor.

Enstitümüz Araştırma Bölümü Grafik 
ve Tasarım Öğretmeni Neriman 
Karşanbaş için çok sevdiği ve adeta 
kendisiyle özdeşleşen renk olan “Mor” 
temalı bir kutlamayla veda programı 
düzenlendi. Okulumuza katkıları 
ve emekleri için teşekkürlerimizle 
uğurladığımız değerli öğretmenimize 
bundan sonraki yaşamında sağlık, 
huzur ve mutluluklar dileriz.
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TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN ULUSLARARASI 
“İKONA YAPIM TEKNİKLERİ 

RESTORASYON VE KONSERVASYON 
YÖNTEMLERİ” SEMİNERİ İSTANBUL 

BEYLERBEYİ SABANCI OLGUNLAŞMA 
ENSTİTÜSÜ’NDE BAŞLIYOR

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Marmara Üniversitesi ve 
Lübnan firması olan TBC (Technical Business Consulting) işbirliği ile düzenlenen 
uluslararası “İkona Yapım Teknikleri Restorasyon ve Konservasyon Yöntemleri” 
semineri 01-06 Temmuz 2019 tarihlerinde Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nde 
yapılacak. Rusya’dan gelen, konusunda dünyaca ünlü uzman eğitimcilerden 
ressam ve konservatör Aleksey GALOVKİN ile eğitimci, ressam ve konservatör 
Anna GALOVKİNA tarafından verilecek olan uluslararası eğitimin koordinatörlüğünü 
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Danışmanı Konservatör Dr. Ragsana HASANOVA 
yapıyor. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı eğitim altı gün boyunca devam 
edecek olup açılış programı halka açık olarak gerçekleşecek. Katılım için 
üniversitelerin restorasyon ve konservasyon bölümlerinden mezun olmak ya 
da alanında en az iki yıllık deneyim şartı aranan uygulamalı eğitim sonunda 
katılımcılara Marmara Üniversitesi tarafından sertifika verilecek.
Üzerinde dini ritüel ve hikayelerin tasvir edildiği resimlerin yer aldığı ikonaların 
restorasyon ve konservasyonları için uygun ortam, teknik donanım ve doğru 
uygulamalar ile bozmadan korunması yöntemlerini içeren eğitimde uygulamalı 
atölye çalışmaları ile katılımcılara bilimsel bir çalışma ortamı oluşturularak 
restorasyon yöntemlerine en iyi şekilde odaklanmaları sağlanacak.

İkon veya ikona; kutsal sayılan kişi ve olayların çeşitli objelere yapılmış temsili 
resimleridir. Türkçeye Fransızca icône sözcüğünden geçmiş olan kelimenin kökeni 
Yunanca eikon “resim, portre” sözcüğüdür. Günümüzde ikona deyince, genellikle, 
tahta bir pano üzerine yapılan dini resimler akla gelir oysaki bir kilisenin, 
şapelin, mezar odasının içindeki veya bir bez parçasının üzerindeki dini içerikli 
betimlemelere de ikona denir. Hristiyan sanatında özel bir önemi olan, Türkiye’deki 
Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen, depolarda korunan ve kiliselerde özellikle 
ikonostasislerde bulunan ikonalar, bazı evlerde ibadet amaçlı kullanılmasının yanı 
sıra koruyucu oldukları inancıyla kişiler üzerlerinde de taşınmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk “Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı”nın 
yer aldığı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, sanat 
eserlerini ve kültür varlıklarını koruyarak en sağlıklı şekilde gelecek nesillere 
aktarabilmeyi amaçlıyor. Enstitü bu amaçla yapılan proje ve eğitimlerin yanı sıra 
koleksiyonerlere, kumu ve özel sektör kurumlarına, bünyelerindeki taşınabilir 
kültür varlıklarına ait tekstil ve kâğıt eserlerin restorasyon ve konservasyonu 
konusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Anna GALOVKİNA Kimdir?
Akademisyen, ressam, konservatör Anna GOLOVKİNA 2009 yılında Rusya Ressamlık 
Akademisi’nin Restorasyon Bölümünü başarıyla tamamlayarak; 2010-2012 yılında 
“Troiça”, 20012-2013 yılarında ise “Trifonov” Kilise Sanatları Mektebinde “İkona 
Eser Restorasyonu ve Konservasyonu” uzmanlık eğitimi almıştır. 2009 yılından 
itibaren Moskova’nın birçok farklı eğitim kurumunda ikona eser yapım tekniği 
ve restorasyonu eğitimi vermekte olan, 2016 yılından itibaren ise “Trifonov” İkona 
Meslek Yüksek Okulu’nda “İkona Yapım Teknikleri ve Restorasyon” alanında 
akademisyen olarak görev yapmakta olan Anna GALOVKİNA birçok ulusal ve 
uluslararası sergide aktif faaliyet göstermiştir.  
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Abdullahağa Caddesi No:10 34676 Beylerbeyi/İstanbul
T   +90 216 321 77 95     F   +90 216 321 76 37

olgunlasmasabanci@gmail.com
www.sabanciolgunlasma.meb.k12.tr

/sabanciolgunlasmaenstitusu

/beylerbeyiolg


