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Enstitümüz TRT Radyo’da

6
Enstitü müdür yardımcımız Semra Kır Şimşek TRT Radyo-1 kanalı “Gün Ötesi” programının konuğu 

oldu. “Türk İğnesinin Mucizesi Olgunlaşma Enstitüleri” kitabının konuşulduğu programda Semra Kır 

Şimşek enstitülerin faaliyetleri ve dönüşümü hakkında bilgi verdi.

Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü 

Sayın Nuri Sı̇ncanlı ve ekibi enstitümüzü 

ziyaret ederek projelerimiz hakkında 

bilgi aldılar.  

Yapılabilecek işbirlikleri hakkında kurum 

müdürümüz Yusuf Gürlek ile görüşerek 

istişarelerde bulunan Sı̇ncanlı ve ekibi 

toplantı sonrası müzemizi ve üretim 

atölyelerimizi ziyaret etti. 

Geleneksel kültür ve sanatlarımızın 

yaşatılması hususunda gösterdikleri 

hassasiyet ve nazik ziyaretleri için 

kendilerine teşekkür ediyoruz.

Anaokulu/Uygulama sınıfı öğrencilerimiz 10 Kasım 

Atatürk’ü anma haftası için etkinlikler hazırladı. Dersleri 

yanında eğitici faaliyetlerle de öğrenme becerilerini 

geliştiren öğrencilerimizin hazırladığı posterler veli ve 

kursiyerlerimiz tarafından da oldukça ilgi gördü. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

düzenlediği “5.İstanbul Hayat Boyu 

Öğrenme Şenlikleri”nin açılışı 07 Kasım 

Perşembe günü saat 11. 00’de Taksim 

Meydanı’nda gerçekleştirildi.  Açılış 

programına katılan İstanbul Vali 

Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Beyoğlu 

Belediyesi Başkan Yardımcısı, İstanbul 

Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet 

Nezir Gül, Hayat Boyu Öğrenme Sosyal 

ve Kültürel İşler Daire Başkanı Meral 

Altınkaya enstitümüzün yer aldığı 

standı ziyaret ederek restorasyon ve 

konservasyon çalışmalarımız hakkında 

bilgi aldılar. Taksim Meydanı Beyoğlu 

7-8-9

7 Belediyesi Şenlik Alanında gerçekleştirilen etkinliklerde İstanbul’daki tüm Halk Eğitim ve Olgunlaşma 

Enstitüleri yer almaktadır. “Hayat Boyu Öğren! Hayat Boyu Mutlu Ol!” sloganıyla başlayan 5.İstanbul 

Öğrenme Şenlikleri yoğun ilgi gördü.
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12 Ekim 2019 günü Tophane-i Amire’de  

gerçekleştirilen Olgunlaşma Enstitüleri 

Dönüşüm Programına Türk Hava Yolları 

Skylife dergisinin Kasım sayısında geniş 

yer ayrıldı. 

Rahime Demir Bulut’un kaleme aldığı 

yazıda enstitülerin tarihi,  Türk İğnesinin 

Mucizesi: Olgunlaşma Enstitüleri kitabı, 

enstitülerinin kurumsal dönüşüm 

süreci ve enstitülerin tarihindeki önemli 

anekdotlar okuyucularla paylaşıldı. 

Haber Anadolu Jet Havayollarının dergisi 

“Anadolu Jet Magazin” dergisinde de 

Türkçe ve İngilizce içerikle yayınlandı. 

12
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebediyete intikalinin 81. yılı 

dolayısıyla okulumuz giriş salonunda düzenlenen tören, siren sesleriyle başlayarak saygı duruşu ve 

ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti.

Hem çok büyük bir asker, hem de devlet adamı; yalnızca Türk ulusu değil dünya ulusları tarafından da 

sevgi ve saygı gören büyük önder Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve özlemle andık.

“2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” 

kapsamında, Sabancı ve Antalya Olgunlaşma Enstitülerinin 

koleksiyonlarından oluşan kaftan seçkisi,  T.C. Dışişleri 

Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Müdürlüğü ve 

Kültür Bakanlığının organizasyonu ile sergilendi. 

20 Haziran-8 Eylül 2019 tarihlerinde Moskova’da “Çağdaş 

Türk Tasarımcılarının Gözüyle Osmanlı Kaftanları” adıyla 

sunulan seçki, 14-16 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenip 

Türkiye’nin “Özel Program Ülkesi” statüsüyle katılım 

sağladığı St.Petersburg Kültür Forumu’nda sanatseverlerin 

beğenisine sunuldu. 

Dünyanın en zengin kültürel miras koleksiyonlarından 

birine sahip Hermitage Müzesi’nde sergilenen ve sunum 

hazırlığını enstitü atölye şeflerimiz Mevra Kanat ile Nesrin 

Değirmenci’nin yaptığı sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini 

çekmiş ve Rus medyasında geniş yer bulmuştur. 

Tuzla Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi 

kapsamında kurulan “Gönül Elleri Çarşısı” 

yetkilileri enstitümüzü ziyaret ettiler. 

Tersaneler Caddesi üzerindeki 2 bin 

metrekarelik bir kapalı alan ve iki katlı binada 

hizmet veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri 

Çarşısı’nda Tuzla’nın Gönüllü Kadınları, ihtiyaç 

sahiplerine yardım ulaştırıyor. Yardımlaşmanın, 

dayanışmanın ve kardeşliğin pekiştiği, el 

emeği ve göz nurunun ilmek ilmek dokunduğu 

“Gönül Elleri Çarşısı” yetkilileri enstitümüz 

üretim atölyelerini ve müzemizi ziyaret ederek 

projelerimiz hakkında bilgi aldılar. 
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Enstitü Tasarım Bölümümüz, 

enstitü müzemizin tüm 

envanterlerinin fotoğraflanmasına 

başladı. 

741 parça eserin her birini 

ayrıntılarıyla fotoğraflayan ekip 

müze desenlerini çizerek dijital 

ortamda arşivlemektedir.

18
12 Ekim’de Tophane-i Amire’de 

gerçekleştirilen Olgunlaşma Enstitüleri 

Dönüşüm Programı Lansmanı’nda 

Olgunlaşma Enstitüleri Danışma 

Kurulu Üyesi Büşra Cebeci tarafından 

tasarlanıp Eskişehir, İzmir ve Sabancı 

Olgunlaşma Enstitüleri tarafından 

yapılan “Sır” adlı enstalasyon İstanbul 

Havaalanı Turkish Airlines IGA Lounge’ta 

16 Kasım 2019 tarihinde sergilenmeye 

başlamıştır. Yerli ve yabancı yolcuların 

beğenisine sunulan serginin 6 ay 

boyunca havaalanında sergilenmesi 

planlanmaktadır. 
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MEB, 18-22 Kasım’daki ilk ara tatil döneminde öğretmenler için sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel 

aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı.

Bu kapsamda “İstanbul Öğretmen Akademileri” 

açılış dersinde usta yazar Sayın Alev Alatlı 

akademi öğretmenleri ile bir araya geldi. 20 

Kasım Çarşamba günü saat 14.00’de Bağlarbaşı 

Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa 

İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Hasan Hüseyin 

Can, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent 

Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat Sefa 

Demiryürek, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Sayın Sinan Aydın da katıldılar.

Enstitümüz Araştırma, 

Tasarım ve Giyim Üretim 

Bölümü öğretmenlerimiz 14-17 

Kasım 2019 tarihleri arasında 

İstanbul Haliç Kongre 

Merkezi’nde gerçekleştirilen 

Design Week Turkey‘e 

katıldılar. Dünyada söz sahibi 

konuşmacıların davet edildiği 

programda tasarım ve 

markalaşma ile ilgili sunumlar 

ve sergilenen ürünler gezildi.

14-17



20
Enstitümüz laboratuvar danışmanı Konservatör 

Dr. Ragsana Hasanova ve Prof. Dr. Hülya Tezcan, 

“Müze Tekstillerinin Restorasyon ve Konservasyonu 

Semineri” nde Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ile 

bir araya geldiler. 

“Müze Tekstil Eserlerinin Restorasyonu ve 

Konservasyonu” konulu seminer sonunda 

öğrenciler enstitü laboratuvarımızı ve müzemizi 

ziyaret ettiler. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Dr. Nursen Geyik Değerli ve Nişantaşı Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi Dilek Akdemir gibi değerli 

isimlerin de katıldığı seminer büyük ilgi gördü. 

20-21-22

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde 

yenilenen programlarımızı; bu yıl 20-21-22 Kasım 2019 

tarihlerinde enstitümüz öğretmenlerinin katılımı ile 

okullarımızda ve çeşitli kültür merkezlerinde; atölye, seminer 

ve gezilerle gerçekleştirildi.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize 

edilen seminer programında sunum yapan akademisyen 

ve araştırmacılara takdim edilen “Ebru Sanatından 

Farklı Tekniklerle Yapılan Hediyeler” Sabancı Olgunlaşma 

Enstitüsü’nde yapılmıştır.
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İki ayda bir yayımlanacak derginin birinci sayısı tüm öğretmen odalarında, kitap ve dergi satış 

noktalarında yerini aldı. Zengin görselliğiyle göz dolduran dergi, eğitimin hayatı kavrayan yüzüne 

aktüel ve entelektüel dokunuşuyla dikkati çekiyor. 

Dergi, eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, 

spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı 

ve irdelendiği, çözüm önerilerinin tartışıldığı, iyi 

örneklerin yakından incelendiği, dünyanın eğitim 

gündeminin takip edildiği bir platform olarak 

yayın hayatına başladı. 

Enstitümüz Müdür Yardımcısı Semra Kır 

Şimşek’in kız çocuklarının eğitiminde dönüşüm 

öncüsü olan “Olgunlaşma Enstitülerini” anlatan 

makalesi ilk sayıda yer aldı.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Fuad Recep’i 

ziyaret ettik. Enstitü Müdür Yardımcımız 

Semra Kır Şimşek, “Türk İğnesinin Mucizesi” 

Olgunlaşma Enstitüleri kitabını hazırlarken 

verdikleri destekleri için Şube Müdürü Fuad 

Recep’e teşekkür ederek kitabı hediye 

etmiştir.



24
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 24 Kasım 1928 günü  “Millet 

Mekteplerinin Başöğretmenliği”ni kabul etmesiyle, 

kutlanmaya başlayan öğretmen gününü 

enstitümüzde düzenlediğimiz tören ile andık. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması 

ile başlayan tören, Enstitümüz El sanatları 

öğretmeni Güler Volkanlı ve Müdür yardımcısı 

Mahmut Çetin’in günün anlam ve önemini belirten 

konuşmalarını yapması ile devam etti. Okulumuz 

giriş salonunda gerçekleşen tören hediye ve çiçek 

takdimi ile sona erdi.
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Enstitü Müdür yardımcımız İlkay 

Belibağlı ve Restorasyon-Konservasyon 

laboratuvar danışmanımız Ragsana 

Hasanova İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler.

Müzedeki tekstil koleksiyonunun 

incelenmesinin ardından enstitü 

yetkililerimiz restorasyon çalışmalarımız 

hakkında müze ekibine bilgi verdiler.
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Enstitümüz El Sanatları Atölyesi 

öğretmenlerimizin dinlenme vakitlerini 

değerlendirerek yaptığı oyuncak bebekler 

enstitü giriş salonunda sergilendi. 
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Tuzla Belediyesi Sosyal 

Sorumluluk Projesi kapsamında 

kurulan “Gönül Elleri Çarşısı”nı 

ziyaret ettik.

İşbirliği alternatiflerimizin 

görüşüldüğü toplantı sonrası

2000 m2 alana kurulu çarşıyı 

gezerek çalışmaları yakından 

görme fırsatı bulduk.
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Enstitümüz “El Sanatları Bebek Tasım Yarışmamızla 

ilgili TRT Ankara Radyosu “Hayatın Sesi” Programı canlı 

yayınına konuk olduk.

Enstitü Müdür Yardımcımız Semra Kır Şimşek’in 

konuşmacı olarak katıldığı “Hayatın Sesi” radyo 

programında El Sanatları Bebek Tasarım yarışmamız ile 

ilgili katılım koşullarını ve diğer detaylar hakkında bilgi 

verildi. 

30 Aralık 2019’a kadar başvuruların alındığı yarışma ile 

ilgili detayları enstitü web sayfasından incelenebilir.

e
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Türkiye’nin ilk yerli ev kanalı olma özelliğini taşıyan 

Bizim Ev TV, enstitümüz keçe atölyesine konuk oldu. 

Keçe öğretmenimiz Emek Oğuz’un katıldığı, çok keyifli 

ve eğlenceli geçen çekimler Tivibu yayın sisteminde, 20. 

Kanaldan izlenebilir.

2018’de yayına başlayan kanal, ev yaşamı, evde bizi 

bekleyen tüm detaylar hakkında en doğru bilgiler ve 

öneriler, emlak haberleri ve gayrimenkul yatırımları ile 

ilgili 35 farklı konseptte program yayını yapmaktadır. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan “Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” 

programı kapsamında enstitümüzde genç moda tasarımcısı Süleyman Güvenç‘i “Gepiyer ve Drapaj 

Uygulamaları” konulu seminerde ağırladık.

20 senedir tekstil ve sanayi sektöründe, gelinlik ve abiye üzerine Türkiye’yi temsilen uluslararası 

moda tasarımı eğitimi veren Güvenç, ülkemizin yanı sıra, yurtdışında özellikle İran, Tunus, Cezayir ve 

Lübnan’daki bir çok eğitim kurumunda workshop eğitimleri vermektedir.

Kendisini ilgiyle izleyen öğretmen, öğrenci, kursiyer ve çeşitli eğitim kurumlardan katılımcılarımıza, 

çok kısa sürede, kendine has pratik yöntemleriyle abiye bir elbise diken Güvenç, sunum esnasında 

küçük yaşlarda başladığı çalışma hayatı ve sektör tecrübelerini de katılımcılarla paylaştı.
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