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- Eğitimin Yeni Dili: KİT

- Saadet Işıl Aksoy

- aPLaNet

İSTEK Okulları, öğrencileri 
için hazırladığı özgün ünite ve 
tema “KİT”apçıklarıyla, eğitim 
programını destekliyor .

“Hayatın derslerden ibaret 
olmadığını İSTEK Okulları’nda 
öğrendim.”

İSTEK Okulları koordinatörlüğünde 
gerçekleşen aPLaNet Projesi 
hayata geçti. 

Sınav Başarıları
İSTEK Okulları’nın Yeni Genel Müdürü:
Ali İhsan Özyazgan
SBS İkincisi: Deniz Enfiyeci
Dil Eğitimi
Sağlıklı Kemik Gelişimi
Yeditepe Üniversitesi Mak. Müh. Bölümü
İstanbul Sokaklarının Kedileri
19. Yüzyılda Bankalar Caddesi



coşkuyla kutluyoruz

Cumhuriyetimizin 

yılını 
89.
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Bar›ş DALAN
‹STEK Okullar›
Yönetim Kurulu Başkan› 

Değerli Okurlar,
3 yıldır keyifle ve gururla
yayımladığımız İSTEK12 dergimizin Sonbahar sayısıyla yine 
birlikteyiz. Her ne kadar hüzünlü bir mevsim olsa da biz eğitim-
ciler sonbaharı büyük bir heyecanla bekleriz. Öğrencilerimize 
yeniden kavuştuğumuz; yeni projelerimize, öğrencilerle yapa-
cağımız birbirinden güzel çalışmalara start verdiğimiz mevsim-
dir çünkü. Sonbahar, hüznünün yanı sıra Cumhuriyet Bayramı 
ve Öğretmenler Günü coşkusunu da içinde taşır. Bu vesileyle 
Atamızın en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizin 89. yılını ve 
her birimizin üzerinde sonsuz emeği olan öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Gününü saygıyla kutluyorum.

Bu yazımda sizlere önemli dereceler elde ettiğimiz sınav ba-
şarılarımızdan, sporun farklı dallarında rekorlar kıran öğren-
cilerimizden, sistemimize başarıyla entegre ettiğimiz eğitim 
modellerinden ya da yatırımlarımızdan söz etmeyeceğim. Der-
gimizde geniş yer verdiğimiz bu konuları az sonra sayfaları çe-
virdiğinizde göreceksiniz. 

Ben bu yazımda sizlere gelişimden söz etmek istiyorum. Gerek 
kurumlar gerekse kişilerin gelişimi için olmazsa olmazlar doğ-
ru strateji, yüksek ama ulaşılabilir hedefler, emek ve inançtır. 
Kurulduğu günden bu yana yeniliklerin takipçisi olan, eğitim 
yaklaşımını sürekli geliştirerek iyileştiren, doğru işgücü seçimi 
ve yüksek ekip ruhu ile hedeflerine odaklanan İSTEK Okulları 
gelişimde sürekliliği yakalamıştır. Kurum olarak yakaladığımız 
bu gelişimin en büyük yansımasını da, hem akademik ve sos-
yal yaşamda öğrencilerimizde, hem de iş yaşamında mezunla-
rımızda görmek bizlere gurur veriyor.

Bu gururu dergimiz aracılığıyla paylaşmaktan mutluluk duyu-
yorum. Dergimizi keyifle okumanızı dilerim.
Saygı ve sevgilerimle,
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SBS ikincisi,
geleceğin aşçısı

Dil öğretmenleri 
sosyal ağlarda!

başarı öyküsü
success story

İSTEK Özel Kemal 
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencilerinden 
Deniz Enfiyeci, SBS’de 
Türkiye ikincisi 
oldu ve ilk hayalini 
gerçekleştirdi.

İSTEK Okulları 
koordinatörlüğünde 
gerçekleşen aPLaNet 
Projesi hayata geçti. 
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Başarımızı 
İSTEK’li
Oluşumuza 
Borçluyuz

sınav başarıları  
success exams

Başarının başrol 
oyuncusu mezunlarımız 
anlatıyor
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Derslik dışı sosyal 
etkinlik ve projelerle 
yabancı dil eğitiminde
genişleyen sınırlar

dil eğitimi
language education

İSTEK Okulları 
uluslararası işbirlikleri 
ve çeşitli aktivitelerle 
bu konuda sahip 
olduğu vizyonu ortaya 
koyuyor.
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İSTEKKART’ın
Avantajlar 
Dünyası

İSTEKKART
guide

İSTEKKART, yeni 
sezonda da, birbirinden 
özel yeni üye firmaları 
ile sizlere yaşamın her 
alanında avantajlar sun-
maya devam ediyor…

haberler / news04
English Summary

on Page: 49-50
 

Uluslararası 
Platformlarda İSTEK
ISTEK on International 
Platforms 28

English Summary
on Page: 52

 

Eğitimin yeni dili:
KİT
İSTEK Okulları, 
öğrencileri için hazırladığı 
özgün ünite ve tema 
“KİT”apçıklarıyla, eğitim 
programını destekliyor 
ve onlara daha samimi bir 
dille hitap ediyor.

İSTEK eğitim
İSTEK education18
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Değişen dünyaya
uyum sağlayan
mutlu ve 
başarılı bireyler 
yetiştiriyoruz

“Hayatın 
derslerden ibaret 
olmadığını İSTEK 
Okulları’nda 
öğrendim”

İSTEK Okulları’nın 
yeni Genel Müdürü 
Ali İhsan Özyazgan, 
gerçekleştirmek için vakit 
kaybetmeden harekete 
geçtiği planlarını ve İSTEK 
Okulları’nın vizyonunu 
anlatıyor.

Saadet Işıl Aksoy’un 
okul sıralarında 
kazandığını söylediği 
vizyonu, kariyerine de 
yansıdı ve ünü artık 
Türkiye sınırlarını da aştı.

Vizyon
Vision

İSTEK’li
alumni
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mekân 
location

Yeditepe Üniversitesi 
Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet A. Akgün, 
bölümün özelliklerini, 
üniversitenin öğrenciye 
nasıl bir eğitim verdiğini 
ve sunduğu olanakları 
anlatıyor.

‹mtiyaz Sahibi
‹STEK ‹stanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş. ad›na 
Ali İhsan Özyazgan

Yay›n Ad› 
‹STEK12

Yay›n Türü 
3 Ayl›k, Yerel, Süreli

Yönetim Yeri 
‹brahimağa Mah. Köftüncü Sok. P.K. 34718 
Ac›badem/ ‹stanbul
Telefon: 0216 326 34 15 
Faks: 0216 326 34 31
info@istek12.com • www.istek12.com

Sorumlu Yaz› ‹şleri Müdürü 
H. Handan Tovka

Yay›n Kurulu 
H. Handan Tovka, Gülçin Sezgin, 
Seda Serezli, Ahmet Yavuz

Tasar›m ve Yap›m 

Esentepe Mah. Atom Sok. Kanyon Apt. No:20/1 
34394 Şişli, ‹stanbul
Tel: 0212 264 33 11 / www.topprint.com.tr

Editör 
Ahmet Yavuz - ahmet@topprint.com.tr

Görsel Yönetmenler
Murat Soysal, Elif F. ‹brahimoğlu

Sayfa Uygulamas› 
Koray Aygün

Bask› 
Scala Basım Yayım Tanıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres :Yeşilce Mah. Girne Cad. Dalgıç Sok. No:3 4. 
Levent - İstanbul
Tel :(212) 281 62 00 -  Fax :(212) 269 07 34

Tüm Haklar› ‹STEK ‹stanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye 
aittir. Tamam› veya bir bölümü izinsiz kullan›lamaz.
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Tarihin ve hayal 
gücününün 
ölümsüz olduğu 
şehir: Viyana

gezi ve izlenim
travel

Sanat, tarih, ihtişam... 
Bu şehirde yaşanacak 
çok fazla deneyim var. 
Kültürel miraslarını 
bugüne dek hiç 
bozmadan saklayan 
Viyana, ziyaretçisini 
hayal gücünde bir 
yolculuğa davet ediyor.

Yeditepe Üniversitesi 
Makine Mühendisliği 
Bölümü
“Gençlikle tecrübeyi 
harmanlıyoruz”
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19’uncu yüzyıl 
ekonomisinin 
kalbi Bankalar 
Caddesi

İstanbul’dan
from İstanbul

19. yüzyılın ikinci 
yarısında Osmanlı 
ekonomisinin merkezi 
artık Bankalar 
Caddesi’dir.
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Sonbahar
kitapları

kitaplık
book shelf

Güz mevsimine 
girerken listemizde 
hem yetişkinler için 
hem de çocuklar için 
birbirinden eğlenceli 
kitaplar var…

Sağlıklı birey için 
sağlıklı kemik 
gelişimi!
Bir ebeveyn olarak bu 
dokuyu iyi tanımak, 
çocuklarımızın kemik 
yapısının sağlıklı 
gelişiminde oldukça 
önemlidir.

sağlık
healt40

English Summary
on Page: 53-54

 

İstanbul sokaklarının 
kedileri

Sokak kedileri, İstanbul’un 
varlığının, kültürünün, 
sosyal yaşamının bir 
parçası. Tıpkı geçmişte 
olduğu gibi...

yaşam
life
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Verdiği eğitimin kalitesi sınav sonuçlarına da yansıyan 
İSTEK Okulları, 2012 sınavlarında sergilediği perfor-
mansla bunu bir kez daha ispatladı. Hem SBS’de hem de 
LYS’de ortaya çıkan sonuçlar, yine İSTEK öğrencilerinin 
yüzünü güldürdü.
 İSTEK Okulları’ndan 454 öğrencinin katıldığı SBS’de 
İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu mezu-
nu Deniz Enfiyeci, Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca İSTEK 
Okulları’ndan toplamda yedi öğrenci 500 tam puan aldı. 
İSTEK Okulları’nın OYP ortalaması da 425,654 olarak ka-
yıtlara geçti.
 LYS’ye ise İSTEK Okulları’ndan 433 öğrenci sınava 
girdi. Okullarımız genelinde 2012 LYS sonuçlarına göre 
yerleşme oranı yüzde 96 olarak gerçekleşti. Mezunları-
mızın yüzde 25’i devlet üniversitelerine yerleşirken yüz-
de 75’i vakıf üniversitelerini tercih etti. Vakıf üniversite-
lerine yerleşen öğrencilerimizden yüzde 54’ü tam, yüzde 
50 ve yüzde 25 burslu bölümlere yerleşti.
 Bu yıl 89 öğrencimiz mühendislik, 39 öğrencimiz ikti-
sadi ve İdari Bilimler, 33 öğrencimiz Hukuk, 20 öğrenci-
miz Mimarlık, 18 öğrencimiz İletişim, 10 öğrencimiz Tıp 
bölümlerini kazandı. 
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SBS ve LYS’de 
tam isabet

SBS’de bir öğrencimiz Türkiye ikincisi olurken yedi öğrencimiz 500 tam puan aldı. LYS’de ise 
yüzde 96’lık bir yerleşme oranı yakalayarak büyük bir başarıya imza attık.
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İSTEK Okulları’nın 2012-2013 eğitim yılı-
na yönelik hizmet içi eğitim programı, yeni 
bir konseptle, “AKADEMİSTEK Kurumsal 
Eğitim Günleri” adı altında Ağustos ayının 
son haftasında gerçekleşti. Planlaması ve 
tasarımı İSTEK’li eğitimcilerin gereksinim-
leri gözetilerek; “eğitim teknolojileri”, “ölç-
me değerlendirme”, “dil”, “psikoloji” gibi 
temel başlıklardan hareketle yapılan eği-
tim aktivitesi, Türkiye’nin seçkin eğitimci-
lerinin moderatörlüğünde İSTEK kampüs-
lerinde hayata geçirildi. Bir hafta süren 
AKADEMİSTEK buluşmaları, öğretmen 
ve yöneticilerimizin beğenisini topladı.

Öğretmenlerimiz Suzan Kardeş konserinde eğlendi.

Hizmet içi eğitimde “AKADEMİSTEK” dönemi

İSTEK Okulları’nın 980 öğretmeni, yeni öğretim yılına 
dinamik bir eğitim/planlama programı ile başladı. Öğret-
menlerimiz, eğitim sektöründeki yenilikleri takip etmek 
ve mesleki paylaşımda bulunmak amacıyla iki hafta süren 
bir oryantasyon programına katıldı. İSTEK Okulları’nda 
göreve yeni başlayan öğretmenlere kurumsal işleyişin 
anlatıldığı programda ayrıca tüm öğretmenler yeni öğ-

retim sisteminin getirdiği yenilikleri ve değişiklikleri pay-
laştılar, branş dersleriyle ilgili uygulamalarda bulundular. 
Oryantasyon programının sonunda tüm öğretmenlerimiz 
ve çalışanlarımız Riva Club’de düzenlenen eğlenceli bir 
organizasyonda buluştu. Yemeğin ardından başlayan Su-
zan Kardeş konseri ile yeni eğitim öğretim yılına renkli bir 
merhaba dendi.

İSTEK’li öğretmenler Riva Club’de buluştu
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Genç oyuncular ödüllerini ustalardan aldı

Haldun Dormen Gencay Gürün

Tören sonrası toplu hatıra fotoğrafı

Sanatın geliştirici ve değiştirici gücünden yararlanarak 
öğrencilere dayanışmayı, üretmenin güzelliğini öğret-
mek; onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, yeni dünya-
lar keşfetmelerini sağlamak amacıyla geleneksel olarak 
düzenlenen İSTEK DRAMAFEST, bir kez daha tiyatro 
severleri buluşturdu! İstanbul’daki 20 lisenin oyunları 17 
Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında DRAMAFEST 
kapsamında yarıştı. Sinema ve tiyatro sanatçıları Deniz 
Özmen, Erkan Pekbay ve Volkan Yılmaz’ın jüriliğini yap-
tığı Dramafest’in ödül töreni CKM-Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Ceyhun Yılmaz’ın sunumuyla 
renklenen ödül töreninde, gençler ödüllerini oyuncu bü-
yüklerinden aldı. Öğrencilere ödüllerini tiyatro ve sinema 
sanatçıları Haldun Dormen, Gencay Gürün, Levent Niş, 

Sevinç Niş, Cem Kurtoğlu ve Ayça Işıldar verdi. Törende 
öğrencilerin yanı sıra ustalara da onur ödülleri verildi. “Ti-
yatronun Divası” ödülü Deniz Türkali’ye, “Tiyatronun Du-
ayeni” ödülü Haldun Dormen’e, “Tiyatro Sanatına Katkı 
Ödülü” Gencay Gürün’e takdim edildi.

DRAMAFEST ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ
Mansiyon: Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - “DÜZMECE MÜZİKAL”
Jüri Özel Ödülü: Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu Lisesi - “İVANOV”
En İyi Dekor: FMV Özel Erenköy Işık Lisesi - “YEDİ KOCALI HÜRMÜZ” 
En İyi Kostüm: FMV Özel Erenköy Işık Lisesi - “YEDİ KOCALI HÜRMÜZ”
En İyi Müzik: Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - “DÜZMECE MÜZİKAL”
En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi - “BİLGE VAROL”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu Lisesi - “EMRE ÇOLDUR”
En İyi Kadın Oyuncu: Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi - “NALAN ÇETİN, 
MELDA ŞİŞMAN”
En İyi Erkek Oyuncu: Kıraç İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi - “SELİM TEZİN” 
En İyi Yönetmen: FMV Özel Erenköy Işık Lisesi - “YEDİ KOCALI HÜRMÜZ” 
En İyi Oyun: Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi - “İSTANBUL EFENDİSİ”
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Ders zili İSTEK’li çaldı Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Cambridge IGCSE

2012–2013 eğitim-öğretim yılında ilk zil 10 Eylül 2012 
Pazartesi günü çaldı ve İSTEK’li öğrenciler ders başı 
yaptı. Yeni eğitim-öğretim yılına donanımlı, çağdaş eği-
tim kadrosu ve öğrencileriyle merhaba diyen İSTEK 
Okulları’nda öğrenciler ve aileler, okul bahçelerinde dü-
zenlenen törenlerle, yeni eğitim-öğretim yılının açılışını 
kutladı. Her yıl atılımcı ve yenilikçi ideallerle sürdürülen 
eğitim-öğretim sürecinde, ufukta görünen hedefleri ger-
çekleştirmek ve bakış açısını zenginleştirmek adına yeni 
bir dönem daha başlamış oldu.

Türk tarihinin en büyük bayramı, gücünü ve kaynağını hür 
iradesinden alan ve Ulu Önder Atatürk’ün “En Büyük Ese-
rimdir” diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz’in 
kuruluşunun 89. yılını kampüslerimizde düzenlenen tö-
renlerle coşkuyla kutladık.

Cambridge Uluslararası Sınavlar (CIE) Avrupa Bölge 
Müdürü Bayan Ann Gibson’ın, Mayıs 2012’deki onay 
ziyaretini takiben, İSTEK Okulları bir Cambridge Ortağı 
oldu. Bu demek oluyor ki Vakıf, Cambridge Checkpoint, 
Cambridge IGCSE ve Cambridge A seviyesi derslerin-
den kendi lise öğrencilerine sunmak isteyen okulları-
na onay verebilecektir. Aynı ziyaret esnasında, İSTEK 
Özel Belde Okulu ve İSTEK Özel Semiha Şakir Okulu 

Cambridge Ortağı Okul statüsünü aldı. Bu programların 
uygulanmasındaki amaç, diğer bazı hususlara ek ola-
rak, lisedeki İngilizce öğretimine ek bir yapı sağlamak, 
öğrenci öğrenimini zenginleştirmek, öğretmenlere ek 
olarak mesleki destek sağlamaktır. Öğrenciler ve aileleri 
istediğinde, öğrenciler için İngilizceden ve hatta buna ek 
olarak diğer derslerden de uluslararası tanınmış Camb-
ridge sertifikası alma fırsatını sunmaktır. 
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SBS’de Antalya merkez birinciliği Antalya Yeditepe İSTEK Okulları’nın
İSTEK Antalya Yeditepe Koleji, Türkiye genelinde Ortaokul 8. sınıflar düzeyinde yapılan Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS), 
455.472 sıralama puanıyla 447 resmi ve özel okul arasında Antalya Merkez birincisi oldu. Okul yönetimi, son üç yılda 447 
resmi ve özel okul arasında art arda yakalanan Antalya Merkez 1’inciliği başarısının, okullarının sürekli öğrenen ve gelişen 
organizasyon yapısıyla, veli, öğretmen, öğrenci, idareci ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki yüksek sinerji, motivasyon, 
sistemli ve planlı çalışmanın sonucunda olduğunu belirttiler.

Ecem Dönmez, dereceleriyle hem rekorlar kırdı hem de 
Türkiye Bayan Yüzme Takımı’nı üçüncülüğe taşıdı.
İSTEK Özel Atanur Oğuz İlköğretim Okulu 8. sınıf öğren-
cilerimizden Ecem Dönmez, İspanya’da gerçekleştirilen 
2012 Comen Cup Yüzme Şampiyonası’na katılan Türki-

ye Yüzme Takımı’nda yer aldı. Ecem, şampiyonada ser-
gilediği performansıyla hem rekorlar kırarak madalyalar 
kazandı hem de Türkiye Bayan Yüzme Takımı’nın 13 ta-
kımın yer aldığı genel sıralamada üçüncülük kürsüsüne 
çıkmasına büyük katkıda bulundu. Şampiyonada birey-
sel kategoride üç, takım kategorisinde ise bir Türkiye 
rekoruna imza atan Ecem, 400 metre karışık stilde birinci 
olarak büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencimiz Ecem Dönmez bireysel olarak elde ettiği de-
receler: 
• 400 metre karışık stilde 1’inci (5.00.23 ile yeni Tür-

kiye rekoru)
• 400 metre serbest stilde 3’üncü (4.25.12 ile yeni Tür-

kiye rekoru)
• 200 metre karışık stilde 3’üncü (2.23.93 ile yeni Tür-

kiye rekoru)
• 4x200 metre serbest stilde takım olarak 3’üncülük 

(8.37.13 ile yeni Türkiye Rekoru) 

Yüzmede bizden bir rekortmen!
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Bu gurur Türkiye’nin!

Bu yaz Türk tenisi, tarihi anlara tanıklık etti. Genç bir 
Türk tenis oyuncusu, dört Grand Slam turnuvasından 
ikisinde; Wimbledon ve US Open’da mücadele etti. Dün-
ya gençler sıralamasında 71. sırada bulunan İpek Soylu, 
Wimbledon Junior elemelerinde ilk turda dünya gençler 
sıralamasında 92’nci sırada yer alan Çek rakibi Paterova 
karşısında 6-1 ve 6-4’lük setlerle galip geldi. Elemelerin 
ikinci turunda İtalyan rakibi Rosatello’yu da (dünya genç-
ler sıralamasında 73’üncü) 3-6, 6-2 ve 7-5 biten setlerle 
mağlup ederek ana tabloya çıkmayı başardı. İsveçli Ellen 
Allgurin’i de 2-0 yenerek 3. tura yükselen İpek Soylu, Al-
man rakibi Antonia Lottner karşısında 2-0 mağlup olarak 
çeyrek final şansını kaybetti. Özellikle maçın ilk setinde 
başa baş mücadele veren İpek Soylu, gösterdiği güçlü 
performansa rağmen seti 6-4 kaybetti. Soylu, eylül ayın-
da da dünyanın en büyük tenis organizasyonlarından bir 
diğerinde; US Open 2012’de de sahne aldı. Öğrencimiz, 
Wimbledon’da olduğu gibi bu organizasyon da üçüncü 
tura yükselmeyi başararak dünyanın en önemli 16 raketi 
arasına ismini yazdırdı İpek Soylu, gelecek adına büyük 
umut vaat ediyor.

İSTEK Özel Bilge Kağan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Çağla 
Çakın, Prag Dans Festivali’nden dünya birinciliği ile dön-
dü. Çağla, 30 Haziran–6 Temmuz 2012 tarihleri arasında 
Prag’da yapılan yarışmaya 48 ülkeden katıldığı Prag Dans 
Festivali’nde “Performans” dalında dünya birincisi oldu.

Balede dünya birinciliği

Wimbledon ve US Open tenis turnuvaları, gençler klasmanında bir öğrencimizi misafir etti: 
Geleceğin en önemli tenis oyuncuları arasında gösterilen İpek Soylu’yu…
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Dünyaca ünlü yazarlar 
İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları’nda
Günümüz dünya edebiyatının önemli yazarları, İTEF-İs-
tanbul Tanpınar Edebiyat Festivali kapsamında İSTEK 
Özel Bilge Kağan Okulları öğrencileriyle buluştu. Öğ-
renciler, Slovenya’nın en öne çıkan yazarlarından Drago 
Jançar, Türkiye’de Slovenya Büyük Elçisi olarak görev 
yapan Milan Jazbec, Maltalı yazar Charles Casha, Hol-
landalı yazarlar Marjolijin Hof, Rodaan al Galidi, Ton de 
van Langkruis ve Adriaan van Dis, İrlandalı yazar Conor 
Kostick, Türk asıllı İngiliz yazar Gem Ahmet, Norveçli 
yazar Marit Nicolaysen, Avusturyalı yazar Rachel Kooij, 
İngiliz Yazar Ben Payne ve Güney Afrikalı yazar Antjie 
Krog ile tanıştı. 1-4 Ekim 2012 tarihlerinde İSTEK Özel 
Bilge Kağan Okulları’nda gerçekleşen buluşma, söyleşi 
ve atölye çalışmalarıyla dopdolu geçti. Öğrenciler özel-
likle Malta’nın Rıfat Ilgaz’ı olarak tanınan Charles Casha 
ve fantastik çocuk kitapları yazarı Conor Kostick ile yapı-
lan söyleşiye büyük ilgi gösterdi ve sorularıyla yazarları 
şaşırttı.

İSTEK Özel Acıbadem Okulları, disiplinlerarası bir soru-
nun cevabını arayan söyleşiye ev sahipliği yaptı: Müzik, 
bir çocuğun zekâsını ve kişilik gelişimini etkiler mi? İS-
TEK Özel Acıbadem Okulları Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik Bölümü ile Doğuş Grubu işbirliğiyle gerçekleştiri-
len söyleşinin konuşmacısı Dr. Erdal Atabek’ti. Rengim 
Gökmen’in orkestra şefliğini yaptığı Doğuş Çocuk Sen-
foni Orkestrası’ndan iki konservatuvar öğrencisinin 
“Bach Dinletisi” ile başlayan söyleşide, müziğin davra-
nışlara, duygulara ve özellikle öğrenmeye olan olumlu 
katkısını açıklayan Atabek, beynin yapısı ve öğrenmenin 
beyinde nasıl oluştuğu üzerinde durdu. Atabek ayrıca, 
müzik türlerinin çocukta yarattığı farklı etkilerden söz 
ederek, müzik aleti çalmanın kişiye disiplin, sabır gibi 
sağladığı kazançları, müzik aleti çalınmadığı takdirde de 
müziği bilinçli dinlemenin yararları üzerinde durdu. Anne 
babalar da sordukları sorularla söyleşiye aktif olarak kat-
kıda bulundular. 

Müzik, zekâ ve kişilik gelişimi...

Charles Casha ve Conor Kostick

Gem Ahmet Dr. Erdal Atabek
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ODGE ile davranışlar daha “olumlu”

Amerika ve Avrupa’da pek çok ülkede uygulanan, okul-
larda öğrencilerin olumlu davranış geliştirmelerini ve 
olası davranış sorunlarını önlemeyi hedefleyen “Okul 
Temelli Olumlu Davranış Geliştirme-ODGE” Projesi, 
Türkiye’de ilk kez İSTEK Özel Belde Okulları’nda uygu-
lanmaya başlandı.
 Türkiye’de, Türk kültürüne uygun olarak belirlenen de-
ğerlere göre uyarlanan proje ile öğretmenler arasında sı-
nıf ve okul içinde tutum birliği sağlanıyor; ödül ve yaptırım 
sistemleri ile öğrencilerde olumlu davranışlar gelişiyor.
 İSTEK Özel Belde Okulları’nın bir buçuk yıldır uygula-
dığı proje, 2012-2013 öğretim yılında Üsküdar ilçesinde 
seçilen beş devlet okulunda pilot olarak uygulanacak.

ODGE nedir?
ABD başta olmak üzere pek çok ülkede uygulanan Okul 
Temelli Olumlu Davranış Geliştirme (ODGE) Programı, 
davranış sorunlarını önleyen ve öğretmenler arası tutum 
birliğini sağlayan bir çalışmadır. ODGE, ABD’de Tim Le-
vis tarafından geliştirilen ve 46 eyalette, 13 bin 300 okul-
da kullanılan bir yöntemdir. Yapılan araştırmalar, ODGE 
uygulayan okullarda okuldan ayrılmaların azaldığını; di-
siplin olaylarının yüzde 40 ila 60 arası düşmesinin yanın-
da akademik başarının da arttığını gösteriyor. 
 Proje, Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı 
kapsamında Avrupa kültürüne uyarlanmış ve Avrupa’da pi-
lot olarak seçilen ülkeler olan Hollanda, Finlandiya, Portekiz, 
Macaristan ve Türkiye’de uygulanmaya başladı. Her ülkede 
bir okul, programı uygulamak üzere seçildi. İSTEK Özel Bel-
de Okulları, programı Türkiye’de uygulayan tek okul.

İSTEK Özel Belde Okulları’nda ODGE
ODGE, İSTEK Özel Belde Okulları’nda bir buçuk yıldır 
sürüyor. Projenin ilk yılında öğretmen, öğrenci ve veliler 

arasında çekirdek gruplar oluşturuldu. Bu gruplara üçer 
günlük eğitimler verildi ve tüm okul için değerler belirlen-
di. Değerlere bağlı olarak da davranışlar, ödüller ve yap-
tırımlar belirlendi. 2011-2012 öğretim yılının başında her 
sınıf seviyesi ve her şubeye tüm bu değerler, davranışlar 
ve beklentiler anlatıldı. 
 Öğretim yılının başından bu yana uygulanan proje 
sonucunda derse geç girme, ödev yapmama gibi sorun-
lar düzeldi, disiplin vakalarında azalma oldu. Öğrenciler 
ödül sistemi sayesinde motive oldular.
 Üç ayda bir toplanan veriler sayesinde sistemin nasıl 
gittiği araştırılıyor ve gerekirse yeni yöntemler belirleni-
yor.

ODGE Konferansları
Programa ortak okullar, her yıl öğretmen eğitimine yö-
nelik ODGE konferansları düzenliyor. Konferansların 
üçüncüsü 18-22 Mayıs 2012 tarihinde, İSTEK Özel Belde 
Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. 
 Konferansın ilk gününde Amsterdam Üniver-
sitesi’nden Doçent Margreet Oudheusden, ODGE hak-
kında “Seni Usluluk Yaparken Yakaladım” başlıklı bir 
seminer verdi. Üsküdar ilçesi resmi okullarının rehber 
öğretmenlerinin de katıldığı seminerde Margreet Oud-
heusden şunları söyledi: “Projenin ana odak noktası 
iyi davranış. Biz çocuklarımıza iyi tercihler yapmayı öğ-
retmeliyiz. Çünkü olumlu davranış iyi tercihler yapmayı 
gerektirir. Bu süreçte öğretmenin rolü çok önemlidir. Dı-
şarıdan çok fazla uyaran geldiği için öğretmenler çocuk-
ların davranışlarını yönetmekte zorlanıyor. İyi ve şeffaf 
kurallara ihtiyaç var ve öğretmenler kuralları net olarak 
ortaya koymalı. Çocukların kendi kendilerine öğrenme-
lerini bekleyemeyiz. Yanlış yaptıklarında da, doğru yap-
tıklarında da bunu onlara söylemeliyiz.”

İSTEK Özel Belde Okulları’nda bir buçuk yıldır uygulanan ODGE (Olumlu Davranış  Geliştirme) 
Projesi etkilerini giderek daha fazla hissettiriyor.

Doç. Margreet Oudheusden
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2011 - 2012 eğitim öğretim yılında İSTEK Okulları’ndan me-
zun olan 591 Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencisi sekiz 
farklı kampüste yapılan törenlerle uğurlandı. Törenlerde okul 
yöneticileri, dereceyle mezun olan öğrencilere çeşitli ödüller 
verdi. İSTEK’li mezunlar tören alanlarını dolduran okul yöne-
ticileri, öğretmenleri, aileleri ve yakınlarının alkışları eşliğinde 

diplomalarını aldı. İSTEK Okulları’ndan mezun olan 591 ana-
dolu ve fen lisesi öğrencisi, 442 ilköğretim okulu öğrencimiz 
mezuniyet balolarında eğlenceli dakikalar yaşadı. Uzun yıllar 
birlikte oldukları öğretmen ve arkadaşlarıyla doyasıya eğle-
nen öğrenciler gecenin sonunda mezuniyet pastalarını hep 
birlikte kesti. 

Kepler havaya!
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Çok çalıştılar, sadece sınava odaklanarak, çoğu zaman sosyal hayatlarından feda-
karlık yaparak hazırlandılar. Uykusuz kaldılar, stresle baş etmek durumundaydılar, 
durmadan soru çözmek zorundaydılar. Ama başardılar. Bir İSTEK’li mezunun dedi-
ği gibi “belki bir yıllarını kaybettiler ama geleceklerini kazandılar!” O uzun senede 
çok şey yaşadılar; anlatacakları çok şeyleri var… 

Oluşumuza Borçluyuz!
2011-12 eğitim öğretim yılının finali muhteşem oldu ve İSTEK Okulları, LYS’de yüzde 96’lık bir 
yerleşme oranı yakaladı. Elbette bunda bolca emek, disiplin ve azim vardı. Başarının başrol 
oyuncusu mezunlarımız anlatıyor.
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Röportaj: 
Gülçin Sezgin 

İSTEK Okulları 
Kurumsal İletişim 

Uzmanı
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“İnsanın başarıya inancını 
kaybetmemesi çok önemli”

Ali Berker Sayar
İSTEK Özel Acıbadem Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği

“Sene boyunca çok farklı ruh hallerinin içinde oldum. 
Çok mutlu ve kendimden emin başladım ancak zaman 
geçtikçe umutsuzluğa kapıldığım ve depresif bir havaya 
büründüğüm zamanlar da oldu. En büyük korkum, emek-
lerimin boşa gitmesiydi. Ancak sınav sonucu öğrendi-
ğimde beni en çok mutlu eden şey emeklerimin boşa 
gitmediğini anlamaktı.
 Bence insanın kendine güvenmesi, azmini ve başa-
racağına dair inancını asla kaybetmemesi çok önemli... 
Bunun yanında çalışırken en büyük moral kaynaklarım, 
sene sonundaki yaz tatiline ve üniversitede geçireceğim 
zamanlara dair hayallerimdi.
 Elbette İSTEK Okulları’nda aldığım eğitimin başarım-
da katkısı büyüktü. Üstün eğitim yeteneğine sahip Fen 
bölümü hocalarım sayesinde alan derslerimde başarı 
sağladım. Bunun yanında Edebiyat bölümü hocalarımız 
da YGS döneminde bize çok yardımcı oldular. Seçimler 
konusunda Rehberlik bölümünün bize büyük yardımı 
oldu. 
 Benim bir numaralı hobim müziktir. Gitar ve bateri ça-
lıyorum, bunun yanında vokal yapıyorum. Sene boyunca 
müziği hiç bırakmadım. Arkadaşlarımla okul çıkışlarında, 
hafta sonları vakit bulabildiğimizde müzik yaptık. İnsan ho-
bilerine kesinlikle zaman ayırmalı. Ayrıca spora da gerekli 
vakti ayırmalı. LYS yılı bunların bırakılacağı değil, aksine 
üstüne gidilmesi gereken bir zaman dilimidir bence.”

“Su içer gibi ders çalıştım”

Besim Söğüt
İSTEK Özel Kemal Atatürk Lisesi mezunu
Kazandığı bölüm: Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mekatronik Mühendisliği

“2007 senesinde OKS’de (şimdiki adı SBS) çok düşük bir 
puan alarak başarısız olmuştum. Bu beni üzmüştü. Ancak 
İSTEK Özel Kemal Atatürk Lisesi’ni tamamlayıp LYS’de 
başarılı olunca çok değişik bir duygu oluştu içimde.
 Ben değişik çalışan biriyim. Mesela sene boyunca 
televizyon açık çalıştım. Bir program hazırlasam bile ona 

uyamazdım. Çünkü kendi bünyem başka bir program ha-
zırlardı zaten. Dersi birinci plana koyduğum için; çalışma 
programına gerek duymadan tüm zamanımı çalışarak 
geçiriyordum. Bütün günüm dersle geçtiği için kafam 
fazla dağılmıyordu. Ama tabii dersle nefes almıyordum, 
sadece su içer gibi çalışıyordum.
 Aslında başarıyı elde etmek için aklımdaki reçete çok 
net değildi. Sadece başarmak, başarısızlık çukurundan 
uzaklaşmak istiyordum. Zaten siz ondan uzaklaşmaya 
çalıştıkça istediğinize ulaşıyorsunuz; yeter ki azimli ve di-
namik olun. Sizin için bir heves olmasın. Ama tek faktör, 
insan nefsi olmuyor. Öğretmenlerin yardımı da etkiliyor. 
Ben bu konuda şanslıydım.
 Ben lise hayatım boyunca ilk dört sene boyunca gir-
diğim her sınavda heyecanlandım. Sadece son sene çok 
soğukkanlı biri haline geldim. Sınavda; sınavı önemse-
meyen heyecanlanmaz. Ama bu önemsememe miktarı 
artmamalı. Yoksa o zaman da hiç çalışmazsınız!”

“Başarı önce çalışmaya, sonra kararlılığa bağlı”

İzim Türker
İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi mezunu
Kazandığı bölüm: Yeditepe Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi

“Her zaman düzenli çalışan bir öğrenciydim. Planlı ve 
programlı, aynı zamanda başarı odaklıydım. Sadece son 
yıl, acaba hangi derse ağırlık versem karmaşası içinde 
kaldım. Her şeye çalışmak isterken kitapların arasında 
boğulduğum zamanlarda, Zeynep Hocam hazırladığı 
programlarla yardımıma koştu. Hem benim yardımıma, 
hem arkadaşlarımın…
 Başarı ilk önce kişinin çalışmasına, çalışmasından 
aldığı verime daha sonra azim ve kararlılığına, planlı ve 
programlı hareket etmesine bağlı.
 İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi öğretmenleriyle 
birlikte dört yıl geçirdik ve bir aile gibi olduk. Bu dönem-
de en çok destek aldığım öğretmenlerimle İSTEK Okulla-
rı vasıtasıyla tanışmış olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum. Onların yönlendirmeleriyle şu an bu noktadayım.
 Tercih döneminden önce Yeditepe Üniversitesi Diş 
Hastanesi’ni ziyaret ederek 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri-
nin çalışma ortamlarını görme fırsatı buldum. İlk iki yıl 
Yeditepe Üniversitesi Kayışdağı Kampüsü’nde eğitim 
gören diş hekimi adaylarının 3, 4 ve 5. sınıflarda gönül-
lü hastalar üzerinde kendilerini geliştirme imkânı buldu-
ğunu; son 3 yılda tüm eğitimlerini Yeditepe Üniversitesi 
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Diş Hastanesi’nde aldıklarını öğrendim. Bu bölüme olan 
sempatim bu şekilde oldukça arttı ve tercihim kesinleşti. 
Sınava hazırlanırken derslerin ardından gezerek kendi-
me küçük ödüller verdim, güç depoladım.
 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda 
altı yıllık yarı zamanlı keman eğitimimi 2011 yılında ta-
mamladım. Geçen yılı dışında tutarsak boş zamanlarım-
da keman çalarım, müzik dinlerim, kitap okurum. Bu sos-
yal aktiviteler de başarı yolunda oldukça destekleyici.”

“Sırrım ne istediğimi bilerek çalışmaktı”

Kansu Sara Hanife Sarıkan
İSTEK Özel Samiha Şakir Lisesi mezunu
Kazandığı bölüm: Mimar Sinan Üniversitesi 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

“Lise sona girerken herkes gibi çok motiveydim ve he-
men bir plan hazırlamam lazım kendime diye düşündüm 
ve hangi konudan ne kadar soru çözeceğimi planladım. 
Daha sonra bu sistemin bana hiç uymadığını anladım ve 
sadece temel eksiklerimin üstüne gittim. Dershaneye 
gitmememin asıl sebebi de oydu, çok konuyu çok kısa 
zamanda veriyorlar ve asıl dinlemek istediğin konu da 
seni tatmin etmeden işleniyordu. Sadece YGS matema-
tik için özel ders aldım ve bu da çok işime yaradı. Diğer 
YGS çalışmalarını da okulumun koyduğu YGS dersleri 
ile ve hocalarımızdan eksik olan konuları anlatmasını rica 
ederek yürüttüm.
 Başarımın sırrı sanırım ne istediğimi çok uzun zaman-
dır bilmem ve yeteneğimin doğrultusunda bir seçim yap-
mam. Tanıdığım birçok kişi ne için çalıştığını bilmeden ça-
lıştı. Bundan verim aldıklarını zannetmiyorum, ayrıca hiç 
istemedikleri bölümlere, sadece aile ve çevre baskısıyla 
çalışanlar da bu şekilde pek başarılı olamıyorlar.
Rehberlik birimi bana tercihlerde çok yardımcı oldu, ör-
neğin ben Boğaziçi Üniversitesi’ni tutmaz diye yazmaya-
caktım ama rehberlik biriminin tavsiyesi üzerine tercihle-
re ekledim. 
 Özellikle yazın artık herkesin tercih yapıp tatile gittiği 
sırada her gün çizim kursuna gitmem ve üst üste çeşitli 
okullarda sınava girmem beni çok gerdi. Çevremin des-
teği ve bana inancı, ailemin bana baskı yapmaması beni 
bu süreçte rahatlattı.
 Babam beni arayıp sonucu söyledi, önce şaka yapı-
yor zannettim, sonra o kadar mutlu oldum ki, üstümden 
büyük bir yük kalktı.”

“İnsan isterse hedeflerine ulaşır”

Pelinsu Karagöz
İSTEK Özel Uluğbey Okulları mezunu
Kazandığı bölüm: İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık

“Hayallerine çabalayarak ulaşma, ulaşabilme hissi bam-
başka. Size bu duyguyu açıklayamam. İnsan kendini güç-
lü hissettiği kadar, mutlu da hissediyor.
 Ben dur duraksız çalışan biri olmadım. Evet, her gün 
mutlaka test çözerdim ama bunun yanında başka etkin-
liklerde de bulunurdum. Piyano çaldım, kitap okudum… 
Fakat sanırım böyle yaptığımdan, YGS sonucum istedi-
ğimden çok kötü geldi. Sonra o iki ay, kendimi her şeye 
kapattım. Sabah kalkıp derse gidiyor akşam eve dönüp 
uyuyordum. Ama bu herkes için böyle olmak zorunda de-
ğil. Eğer bir insan işi baştan sıkı tutup, (ama gerçekten 
sıkı tutmaktan bahsediyorum), dalga geçmeden çalışır-
sa, eminim hedeflerine ulaşır.
 Sınav dönemimde okulum olsun ailem olsun herkes 
çok anlayışlıydı. Kimseden hiçbir kötü enerji almadım. İS-
TEK Ailesi’nden de büyük destek aldım bu konuda.
 Ben sınav stresi ile çok dertleri olan biriydim. Mesela 
YGS sınavından 1 ay önce bir meditasyon kursuna baş-
lamıştım, her hafta gidiyordum. Beni etkileyen sınavda 
başarısız olma korkusunu yenmem şarttı çünkü yapacak-
larımı yapmamı engelliyordu. Ki YGS’de engelledi de…
 Sınav konusunda kimse bir öğrenciyi rahatlatamaz, 
rahatlatsa bile geçicidir. İş insanın kendisinde biter. 
YGS’den sonra çok çalıştığım için açıkçası telaşlanmaya 
vaktim olmuyordu. Sınav esnasında bir şey düşünme-
mek lazım. Ben bunun çok yararını gördüm.”

“Başarı tesadüf değildir ve tek bir boyuttan 
oluşmaz”

Rumet Arjen Aktaş
İSTEK Özel Bilge Kağan Fen Lisesi mezunu
Kazandığı bölüm: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

“Tıp fakültesi dendiğinde akıllarda canlanan ilk birkaç 
isimden biri olması ve Türkiye’nin önde gelen bölümle-
rinden biri olması nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 
kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Bu tercihimde 
okulumun rehberlik bölümü ve çeşitli branş öğretmenle-
rimin de olumlu yönde etkisi oldu.
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 Sınav sürecinde düzenli bir çalışma performansı 
göstermeye gayret ettim. Okuldaki hocalarımdan birçok 
yardım aldım, dersleri iyi takip ettim. Dersi derste öğren-
meye çalıştım ve bence başarımdaki en büyük etken bu 
oldu. Hocalarımın bunun dışında soru çözümleri ek ders-
ler ve etütler gibi birçok desteği de oldu. Gittiğim ders-
hanede yarıştığım kitleyi yakından tanıma fırsatı buldum, 
girdiğim deneme sınavlarında kendimi diğer arkadaş-
larımın arasında görme şansım oldu. Bu da gerek soru 
çözme hızı gerekse rekabetin getirdiği motivasyon konu-
sunda bana ciddi katkılar sağladı. Tabii bu süreçte beni 
özel olarak rahat ettiren ve bana özen gösteren aileme 
de teşekkür borçluyum.
 Lise hayatım boyunca okulumun sosyal alanlarda 
sağladığı imkanlardan maksimum şekilde istifade etme-
ye çalıştım. Örnek vermek gerekirse; münazara, tiyatro, 
müzik aktivitelerinde aktif rol aldım. Taekwondo, kick-
box, basketbol gibi spor alanlarıyla ilgilendim. Ve bu im-
kanları sağladığı için okuluma da çok şey borçluyum.
 Sonuç olarak bana göre hiçbir başarı tesadüf değildir 
ve tek bir boyuttan oluşmaz. Kendinizi farklı alanlarda bir 
yerlere taşıyabilmek için birçok imkanı sağlayan bir orta-
ma ve çok iyi bir ekibe ihtiyaç duyarsınız. Bunları bulabil-
diğiniz şartlarda başarı kendiliğinden gelir.”

“Çalışmalarımın karşılığını aldığım için çok 
mutluyum”

Yüksel Kurtkaya
İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi mezunu
Kazandığı bölüm: Boğaziçi Üniversitesi 
Uluslararası Ticaret

“Sınavlara hazırlanırken anlamakta ve sorularını çöz-
mekte zorlandığım konular üzerine yoğunlaştım. Bu 
konularla ilgili daha çok tekrar yaptım ve soru çözdüm. 
Tabii diğer konuları da ihmal etmeden… Sınava hem sayı-
sal hem de eşit ağırlıktan hazırlandığım için ders çalışma 
programıma iki bölümün de derslerini paylaştırdım. Gün-
de yaklaşık olarak üç saatlik çalışmayla konu eksiklerimi 
tamamladım ve testlerimi çözdüm. 
 Sınava çalışma telaşında okuldu, dershaneydi derken 
pek boş zamanım kalmıyordu açıkçası. Ama sınava hazır-
lanırken dinlenmek de önemli. Ben de boş zamanlarımı 
arkadaşlarımla sinemaya, alışverişe, yemeğe giderek; 
ailemle vakit geçirerek değerlendirdim. Sınava hazırla-
nırken sosyal hayattan da geri kalmadım. Kazandığım 
yarışmalar, katıldığım münazara turnuvaları, gittiğim tatil 
gezileri, çektiğim İstanbul fotoğraflarının sergilenmesi, 

görev aldığım sosyal sorumluluk projeleri İSTEK Özel 
Bilge Kağan Ailesi’nin sosyal hayata hazırlanmamda 
bana sağladığı olanakların sadece birkaçı. 
 İstediğim okulu kazanmamdaki en önemli etken hiç-
bir fedakârlıktan kaçınmadan bana her konuda yardımcı 
olan öğretmenlerim ve benden desteğini, emeğini, güve-
nini esirgemeyen ailemdir. Başarıya ve hayallerime azim 
ve hırsla çalışarak ulaştım. Kendime bir hedef belirleyip 
planlı bir şekilde hedefe ulaşmak başarımın sırrı diyebili-
rim.”

“Bir seneyi kaybettim ama geleceği kazandım”

Bahar Kıraç
İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi mezunu
Kazandığı bölüm: İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi

“Yoğun, yorucu bir sene sonunda çok istediğim ve he-
defim olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ka-
zandım. Sınava hazırlanırken ne dershaneye gittim ne ek 
destek aldım, sadece İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesin-
deki hocalarımın hiçbir zaman esirgemedikleri destekle-
ri sayesinde ve okulda öğrendiklerimi tekrar ederek bu 
sonucu elde ettim. Bana her tür yardımı eden hocalarıma 
ne kadar teşekkür etsem azdır. 
 Sınava hazırlanırken sadece derslerime odaklanıp, 
hedefime ulaşmak için hiçbir konu eksiği bırakmadım ve 
bu konularla ilgili sorular çözerek bilgilerimi kalıcı hale 
getirdim. Sınav döneminde zaman zaman kaygılandım, 
sınav stresi yaşadım ama daha çok çalışarak, hocaları-
mın ve ailemin desteğiyle bunları aştım. Ayrıca bu sınav 
dönemini hafifletmek için belirli aralıklarla arkadaşla-
rımla yemeklere, sinemalara, sergilere gittik ama hiçbir 
zaman bunları üniversite hazırlık çalışmalarımızın önüne 
geçirmedik. 
 Bu sene sınava hazırlanan arkadaşlarıma tavsiyem, 
korkutucu gelebilir ama sadece bir senemizi kaybettiği-
mizi düşünerek gelecek senelerinizi kazanabilirsiniz. Bu 
yüzden hedefinizi belirleyin, planlı ve titiz bir çalışma iz-
leyerek, hiçbir konu eksiği bırakmadan, değişik soru ka-
lıplarıyla bilgilerinizi pekiştirin. Unutmayın, hiçbir şey im-
kansız değildir, benim üniversiteye hazırlık döneminden 
çıkardığım sonuç bu oldu sizinkinin de böyle olmasını di-
lerim. Son olarak aileme, hocalarıma bu başarıyı elde et-
memdeki desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”
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ğrenciyi düşünmeye, çözümlemeye, yorum-
lamaya yönlendiren; metinleri ve yönergeleri 
yaş grubunun özellikleri gözetilerek oluştu-

rulan; grup çalışmalarını, araştırmaları, sunumları öne 
çıkaran iç yayınlarımız KİT’ler, İSTEK Okulları’nın eğitim 
anlayışının son somut örneği.
 İSTEK’li öğretmenlerin desteğiyle, İSTEK Okulları 
Genel Müdürlüğü’nün EPARGE bölümünün yayın eki-
bi tarafından her biri özenle tasarlanan bu kitapçıklar, 
2012-2013 eğitim yılı için 5.-6. sınıf Türkçe Tema KİT’leri, 

5.-8. sınıf Sosyal Bilgiler Ünite KİT’leri ve 9.-11. Sınıf Ta-
rih ve Coğrafya Ünite KİT’leri biçiminde dallanıyor. Ve 
bu KİT’ler, İSTEK Okulları’nın tüm kampüslerinde kulla-
nılıyor. Ayrıca bu sene pilot olarak ürettiğimiz 8. sınıf Fen 
ve Teknoloji Ünite KİT’leri de bulunuyor. Önümüzdeki yıl, 
bu KİT’ler de tüm kampüslere ulaşacak. Bununla birlik-
te Matematik KİT’leri ile ilgili çalışmalarımız da sürüyor. 
Hedefimiz, anaokulundan lisenin son sınıfına kadar tüm 
dersleri kapsayan geniş bir yelpazede üretime geçmek.
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Murad Güner
İSTEK Okulları 

Eğitim Tasarımcısı

İSTEK Okulları, öğrencileri için hazırladığı özgün ünite ve tema "KİT"apçıklarıyla, eğitim 
programını destekliyor ve onlara daha samimi bir dille hitap ediyor.

Eğitimin yeni dili:
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27 yıllık geleneğin izinde
Bu eğitim yılında markalaşmaya gidip “KİT” adını verdiği-
miz bu ürünlerin kökleri aslında çok daha eskilere dayanı-
yor. 27 yıl önce, ilk İSTEK okulunun eğitime başlamasıyla 
birlikte, öğretmenlerimizin kendi çabalarıyla okullarımız-
da hazırlanan ve çoğaltılan özgün çalışma kâğıtları, fikir 
olarak bugünün KİT’lerinin ataları. Yine süreç içinde 
günün olanaklarının el verdiği ölçüde teknolojiler kulla-
nılarak ders kitabına destek veya alternatif olması için 
sayısız çalışma yapılmış. Bir kısmı arşivlerimizde yer alan 
bu çalışmaların her biri hazırlandığı dönemin izlerini ta-
şıyor. Bununla birlikte yakın geçmişte Genel Müdürlük 
bünyesinde bir Ar-Ge bölümü oluşturulmasıyla çeşitliliği 
ve sayısı artan bir üretimden söz etmek gerek. Üç eğitim 

yılı önce de ilk kitapçıklar kampüslerimizde temel ve yar-
dımcı ders materyalleri olarak kullanılmaya başlanıyor ve 
bugünlere geliyoruz.
 Eğitim kurumları, dünyanın belki de en önemli bir id-
diası ile yola çıkar. Bu, geleceği kuracak olan çocukların 
yetiştirilmesine ilişkindir. Bunun için konforlu ve güvenli 
okul binaları yapılır, yan tesisler eklenir, ders programları 
özenle hazırlanır, standart derslerin yanı sıra öğrencileri 
pek çok kanaldan beslemek ve geliştirmek adına etkinlik 
saatleri tasarlanır. İSTEK Okulları ise bugüne kadar bunu 
hep bir adım öteye götürme hedefiyle, belli oranlarda ken-
di ders materyallerini üretmiş bir eğitim kurumu. Biz de 
böyle bir geleneğin izinden gidiyor ve üretmeye devam 
ediyoruz. 

6. sınıfların Okuma Kültürü teması çerçevesinde hazırlanan KİT, 
kitabın oluşma ve okunma sürecine pek çok açıdan kamera 

tutuyor. Kağıt üstü için yeniden tasarlanan bir Facebook 
sayfasında öğrenciler, çocuk edebiyatı kahramanlarının sohbetini 
sürdürecek, kahramanları konuşturacak, bir öykü bütünlüğü elde 

etmek için çalışacaklar. Karekod’dan Küçük Prens’in çevrimiçi 
yayımlandığı siteye gidilebiliyor.

5. sınıfların Türkçe KİT’inden. Birey ve Toplum teması çerçevesinde 
hazırlanan Vecihi Hürkuş çalışmasından bir bölüm. Sayfa iPhone 

ve iPad ile görüntülendiğinde Şener Şen’in Vecihi karakterini 
canlandırdığı Gülen Gözler filminden bir bölümün videosu izlenebiliyor. 
Bu iki sayfada videoya ilişkin sorularla birlikte, Pilot Vecihi Hürkuş’un 
hayatının bir kısmının öykü formunda yazınsal bir kurguyla ele alındığı 
metin ve metne yönelik dikkat ölçen “Yaptım Bile” soruları yer alıyor.
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 KİT’leri hazırlarken hedef kitlenin özelliklerini göze-
tiyoruz. Bunu, kamerayı çocuğun hizasına indirmek ve 
oradan bakmak benzetmesiyle de ifade edebiliriz. Genel 
olarak duygusal zekâyı ve espriyi önemseyen, çocuğa 
göz kırpan, onunla iyi ve sıcak bir iletişim kurmayı hedef-
leyen bir yaklaşımımız var. Tüm çalışmalarımızda, bugü-
nün dünyasında yaşayan ve okul dışındaki yaşamlarında 
belli başlı rutinleri severek sahiplenmiş çocuklarımıza, 
bu alışkanlıklarının farkında olduğumuzu hissettirme-
ye özen gösteriyoruz. İnternet ve sosyal ağlar, Google 
araştırmaları, popüler kahramanlar, ikonlar, cep telefonu 
uygulamalarını kullanma gibi meraklarıyla ilgili farkındalı-
ğımız; çalışmaların biçimsel kurgusunu da önemli ölçüde 
etkiliyor. Bunları rahatlıkla araç olarak kullanabiliyoruz. 
Konu alanının kazanımlarını ve konuları, günlük yaşamın 
enstrümanlarına göndermeler yapan bir kurgu içinde 
vermek, çalışmaları hazırlarken bizi de eğlendiriyor. 

“Yanındaki arkadaşına dön ve...”
KİT’lerde önemsediğimiz bir başka nokta, hitap dili. Her 
bir KİT’i üstüne adını yazacağı bir tasarımla, çantasına 
koyup eve götürecek, ertesi gün yanında okula getirip 
sırasına koyacak olan öğrencimiz için hazırlıyoruz. Tama-
mıyla ona özel... Bu yüzden KİT’lerin yönergelerinde öğ-
rencimize “Sen” diye hitap ediyoruz. Öğretmen-öğrenci 
iletişiminden de bildiğimiz bu hitap biçimi, iletişimi daha 
sahici kılıyor. Bunun yanı sıra yönergeleri eğitimde dün-
yaca kabul gördüğü şekilde emir kipiyle kuruyoruz. 
 24 kişilik bir sınıf ortamında, öğrencilerden soruyu 
konuşarak yanıtlamasını isteyen bir yönergeyi, tüm öğ-
rencileri konuşturarak hakkıyla uygulamak zaman açısın-
dan sorunlar doğurur. Normalde sınıfta beş altı el kalkar, 
onlar söz alır ve diğer çalışmaya geçilir. “Bunu kırmanın 
bir yolu olmalı” diye düşünmeye başladıktan sonra bul-
duğumuz formül, sınıf ortamını hayatla yakınlaştıran bir 
nitelikle karşımıza çıktı ve bunu çok sevdik. “Yanındaki 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf KİT’inden… Sayfalarda büyük görseller 
kullanmaya, öğrencilerimize daha ferah bir çalışma alanı bırakmaya 

özen gösteriyoruz.

Kitap nasıl ortaya çıkar? Sürecin değişkenleri nelerdir? Cep telefonu 
ekranından başlayan bir öykü kurgusu içinde ele alınan Kitabın 

Macerası çalışmalarından bir bölüm.
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arkadaşına dön ve…” çözümü bu... Hayatta da böyle ya-
pıyoruz. Yanımızdaki arkadaşımıza dönüp fikrimi söylü-
yoruz. Bu çok yeni bir şey ve klasik sınıf anlayışına biraz 
ters. Ama bununla birlikte İSTEK Okulları kültüründe öğ-
renciler konuşur ve fikirlerini söylerler. O yüzden bizde 
rahatlıkla işliyor.
 Bizim, yönergelerde kullanmayı çok sevdiğimiz bir soru 
da; “Neden?” Bu, hayatla ilgili ilk meraklı öğrenmelerimiz 
sırasında çevremizdeki insanları bezdirircesine çok kullan-
dığımız bir soru ve her bireyin dünya bilgisinin de temelini 
oluşturuyor. Az ya da çok, her birimiz bundan sonraki sü-
reçte de nedenleri sorgulamaya devam ediyoruz. Açıklama 
getirmekten daha önemli olan, soruyu sorabilmek ve de-
vamında bir düşünme eylemi başlatabilmek. Buradan yola 
çıkarak KİT’lerdeki hedeflerimizden biri de öğrencilerimiz 
üzerinde böyle bir felsefi çabayı harekete geçirmek.

Geleceğin KİT’lerine hazırlık
KİT’ler basılı materyaller olsalar da, göründüğünden 

daha teknolojikler. Tabletlere veya akıllı telefonlara 
indirilen uygulamalarla, kılavuz simgeleri cihazın ka-
merasıyla okutup basılı sayfa üzerinden video izlemek 
ya da internet sitesine yönlenmek mümkün. Bu özellik, 
gerçekten çok eğlenceli ve çok güncel. Bu küçük sürp-
rizler, gelecekte basılı olmaktan çıkıp ve dijital bir forma 
kavuşacağını öngördüğümüz KİT’ler için de küçük alış-
tırmalar anlamına geliyor.
 KİT’lerin her biriyle ilgili okullarımızdan geri bildirim-
ler alıyoruz ve elbette bu dönüşleri çok önemsiyoruz. 
Eleştiri ve öneriler, gelecek KİT’ler için yol gösterici olu-
yor. Yakın bir zamanda öğrencilerimizi ve öğretmenle-
rimizi yine ellerinde tuttukları KİT üzerinden anketlere 
yönlendireceğiz. Bununla ilgili hazırlıklarımız da sürü-
yor.
 Şu kesin ki, İSTEK Okulları kendi ders materyallerini 
tasarlayıp üretme konusunda çok ciddi bir yol almış du-
rumda ve gittikçe daha da hız kazanıyor. Biz buna “ko-
şarak çalışmak” diyoruz.

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf KİT’inden… Birey, grup, rol, görev, sorumluluk 
gibi kavramları Şirinler’den yola çıkarak işleyen bir çalışma.

Kitap nasıl ortaya çıkar? Sürecin değişkenleri nelerdir? Cep telefonu 
ekranından başlayan bir öykü kurgusu içinde ele alınan Kitabın 

Macerası çalışmalarından bir bölüm.
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enge” kelimesini üzerine basarak söylüyor Deniz 
Enfiyeci. Okulla dershane, derslerle sosyal aktivi-
te, stresle sakinlik, motivasyonla düzenli çalışma 

arasındaki denge… İşte hayatını özetleyen bu kelime onu 
SBS’de Türkiye ikincisi yaptı. Deniz Enfiyeci, 4. sınıftan 
beri İSTEK Okulları’nda… 5. ve 6. sınıfı İSTEK Özel Bilge 
Kağan Okulları’nda; 4.,7., ve 8. sınıfı İSTEK Özel Kemal 
Atatürk Okulları’nda okudu. Disiplini, düzeni hiçbir za-
man elden bırakmadı.
 Ailesinin ve okulunun desteğiyle büyük bir başarıya 
imza attı ve sınavı tam puanla tamamladı. Bunu nasıl ba-
şardığını anlatıyor…

SBS’de Türkiye ikincisi oldun. Bu başarıyı bekliyor muy-
dun?
6. ve 7. sınıflarda da girdiğim sınavlarda hep iyi dereceler 
yapıyordum. Geçtiğimiz yıl yine düzenli çalıştım, konu-
yu derste kavradım, üstelik kendime zaman da ayırdım. 
Bir hedef belirledim ve bu hedefe ulaşma isteği beni yıl 
boyunca motive etti. Sorumlu olduğum derslerime tek 
bir kaynak yerine çeşitli kaynaklardan çalıştım. Aslında 
bütün bu faktörler birleşince böyle bir başarının gelmesi 
benim açımdan sürpriz olmadı.

Adını bu sıralamada görünce neler hissettin?
Çok sevindim, çok heyecanlıydım. Aslında sınavın gece 

stresi olmalı,
ama kararında”

İSTEK Özel Kemal Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinden Deniz Enfiyeci, SBS’de Türkiye 
ikincisi oldu ve ilk hayalini gerçekleştirdi. Şimdi yeni diller öğrenip mutfağa girmeyi ve uluslararası 
bir şef olmayı hayal ediyor.
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“Sınav

Röportaj: 
Gülçin Sezgin 

İSTEK Okulları 
Kurumsal İletişim 

Uzmanı
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açıklanmasını beklemiyordum. O nedenle açıklandığını 
öğrenince biraz şaşırdım. Elbette çalışmalarımın karşılı-
ğını aldığım için çok mutlu oldum. Kesinlikle çok güzel bir 
duyguydu.

Düzenli çalışmanın kritik rol oynadığını söyledin. Bunu 
biraz açabilir misin? Nasıl bir program bir öğrenciyi ba-
şarıya taşır sence?
Bana göre başarının sırrı düzenli çalışma, motivasyon, 
ailenin ve okulun desteği, dershane ve okul arasındaki 
dengenin sağlanması ve sınav anındaki konsantrasyon. 
Ders ve çalışma programınızı iyi ayarlarsanız hem ken-
dinize hem de derslerinize rahatça vakit ayırabilirsiniz. 
Böylece motivasyonunuz da artar ve sınav stresini çok 
hissetmezsiniz. Bu noktada aile, okul ve dershanenin 
desteği çok önemli. Elbette sınav, bunların hepsini uygu-
lama zamanı. Sınav süresince zamanınızı iyi değerlendi-
rir, dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat ederseniz 
başarı zaten gelecektir.

Okulunun bu konuda sana nasıl bir katkısı oldu? Onlar-
dan aldığın desteğin faydasını gördün mü?
İSTEK Okulları’nın pozitif disiplin anlayışı, öğretmenle-
rimizle rahatça kurduğumuz iletişim, eğitim materyalleri 
(kütüphane, laboratuvarlar vb.), yabancı dil eğitiminin 
kalitesi (Cambridge sınavlarına katılarak bilgimi ölçme 
imkânı), başarıya ulaşmamdaki en önemli unsurlardan 
sadece birkaçı.

Şüphesiz sınav stresi bir öğrencinin başındaki en büyük 
belalardan biri. Pek çok öğrenci, sırf stres yüzünden bil-
diklerini unutabiliyor ya da heyecanı onu bazen yanlışa 
sürüklüyor. Sen sınav stresi yaşadın mı? Bununla nasıl 
baş ettin?
Sınav stresi elbette olacak bence olmalı da, ama kara-
rında. Çünkü çok stres sizi telaşlandırır bu da dersinize 
ve sınavınıza gereken dikkati verememenize neden olur. 
Hiç stresli olmamak da sınavı küçümsemenize yol açar. 
Bu nedenle programımı çok sıkı tutmadım, arkadaşla-
rımla da buluştum ve eğlendim; ama ders zamanında da 
derse odaklandım.

Bütün bir yılı sadece sınava çalışarak mı geçirdin yoksa 
sosyalleşmeye de zaman ayırabildin mi?
Arkadaşlarımla okul dışında da zaman geçirdik. Okul 
ise sene içinde bizi İzmir Uzay Kampı’na götürdü. Uzay 
Kampı’nda hem bilgi edindik, hem de simülasyonları tec-
rübe ederek eğlendik.

Günlük yaşantında neler yapmaktan hoşlanırsın?
Günlük yaşantımda kitap okumaktan ve müzik dinlemek-
ten çok hoşlanırım. Aynı zamanda bilgisayarla da aram 
iyidir, web siteleri tasarlamayı severim. İngilizcemi ge-
liştirmek için İngilizce dizilere, bilgisayar oyunlarına ve 
kitaplara da zaman ayırırım. Yemek yapmayı ve okulda 
öğretilen el sanatlarına vakit ayırmayı seviyorum.

Hobilerin var mı? Uğraştığın bir spor dalı, çaldığın bir 
enstrüman.
El sanatlarıyla uğraşırken ya da yemek yaparken kendimi 
çok iyi hissediyorum. Bu çalışmaktan arta kalan zaman-
larda bir terapi gibi.

Bundan sonraki hedeflerin neler? Gelecekte kendini 
hangi meslekle uğraşırken hayal ediyorsun? 
Hedefim SBS’den iyi bir puan almaktı, şu an bunu ger-
çekleştirdiğime göre yeni hedefim iyi bir lise eğitimi al-
mak. Aşçı olmak istiyorum, İSTEK Okulları’nda iyi bir İn-
gilizce eğitimi aldım, okulum bana Almanca altyapısını da 
sağladı. Bu dilleri geliştirip üçüncü bir dil de öğrenerek 
uluslararası bir aşçı olmayı hedefliyorum.

Peki sınavda senin gibi başarılı olmak isteyen öğrencile-
re neler tavsiye ediyorsun?
Düzenli, planlı, disiplinli çalışmak şart… Aile dershane 
okul üçgeninde dengeyi, sağlamalısınız. Sınav anında 
konsantre olup bu çalışma sürecini mutlu bir şekilde son-
landırabilirsiniz.
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Dünyada eğitim yaklaşımının geldiği noktayla ilgili gö-
rüşleriniz neler? İSTEK Okulları bu yaklaşımın neresin-
de duruyor, eğitim felsefenizi nasıl tanımlayabilirsiniz?
Dünya hızla değişiyor. Dünyayla birlikte aile yapısının 
da değişmesi, yeni eğitim yaklaşımlarının oluşmasına 
neden oluyor. Artık çocuklar bilgiyi özümseyen ve içsel-
leştirebilen, öğrenmeyi öğrenen, özgür, duyarlı ve dün-
yanın her yerinde geçerli olabilecek evrensel değerlerle 
yetiştirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla eğitim programları 
ve yaklaşımları da bu doğrultuda şekilleniyor.
 Biz İSTEK Okulları olarak bilgi üretmeye dayalı, çağ-
daş, uygulamalı, hem gençlerimizin düzeyini yakalayan 
hem de onları daha üst düzeye taşıyan bir eğitim ve öğ-

retim programı uyguluyoruz. Teknoloji, bilim, sanat, 
anadil, yabancı dil ve sosyal etkinlikleri bütünleşti-
rerek öğrencilerimize zengin ve etkin bir öğrenme 
ortamı sağlıyoruz.

 Hedefimiz bu zengin öğrenme ortamında milli 
değerlere, kendi kültürüne ve geleneklerine 

sahip çıkarken evrensel bakış açısını kazan-
mış, bilgi ve becerilerle donanımlı, özgüven 
sahibi, üretken, yaratıcı, dürüst saygılı, ça-
lışkan, sorgulayan, insan haklarına saygılı, 

uyum sağlayan
Değişen dünyaya
mutlu ve başarılı bireyler yetiştiriyoruz
İSTEK Okulları’nın yeni Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan, gerçekleştirmek için vakit 
kaybetmeden harekete geçtiği planlarını ve İSTEK Okulları’nın vizyonunu anlatıyor.

Röportaj: 
Seda Serezli 

İSTEK Okulları 
Kurumsal İletişim 
Müdür Yardımcısı
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yeniliklere açık, yeteneklerinin bilincinde, sorumluluk sa-
hibi, paylaşmayı bilen, çevreye ve topluma duyarlı, özgür 
bireyler yetiştirmek. Bu hedefe ulaşmak için eğitimin her 
kademesinde araştırmayı, yaratıcılığı ve sorgulamayı ön 
plana çıkaran öğrenci merkezli eğitim modelini benimsi-
yoruz. 

İSTEK Okulları, yabancı dil eğitimi ve uluslararası prog-
ramlar konusunda ne tür çalışmalar yapıyor ve neyi he-
defliyor?
İSTEK Okulları’nda anaokulundan itibaren İngilizce, 6. 
sınıftan itibaren de ikinci yabancı dil olarak Almanca, 
İtalyanca ve İspanyolca eğitimi var. Yabancı dil eğitimi, 
alanında uzman, büyük bir kısmını yabancı uyruklu öğ-
retmenlerin oluşturduğu eğitimciler tarafından veriliyor. 
İSTEK Anadolu Liseleri, Fen ve Matematik derslerini İn-
gilizce işleyen okullar statüsünde.
 Dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan, uluslararası 
geçerliliği olan program ve eğitim yaklaşımlarını, Türk 
eğitim sistemine uygun olarak müfredatımıza entegre 
ettik. Okullarımızda farklı yaş seviyelerinde, Uluslarara-
sı Bakalorya Programı, High Scope, Montessori, Gems, 
Carl Orff Müzik Destekli Eğitim yaklaşımları uygulanıyor.
 Ayrıca; pek çok uluslararası program ve projenin için-
de aktif olarak yer alıyoruz. Bu programları şöyle sırala-
yabilirim. Avrupa ülkeleri arasında öğrenci ve öğretmen 
değişim programları uygulayan Avrupa Okul Ağı-Euro-
pean School Network (ESN); sosyal ağları etkili bir şekil-
de kullanmaya yardımcı olmak üzere uygulanan Avrupa 
Birliği projesi aPLaNet; European School Network-Avru-
pa Okullar Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı kap-
samında uyguladığımız, uluslararası bir öğretmen eğitimi 
projesi olan “Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme” 
projesi; eğitimde kaliteyi arttırmak ve kültürler arası diya-
loğu sağlamak amacıyla çeşitli Avrupa ülkeleriyle birlikte 
yürütülen AB Comenius Ortaklığı. Özellikle belirtmek 
istediğim diğer bir husus da İSTEK Okulları’nın Cambrid-
ge ortağı okul statüsünün olması. 
 Tüm bu çalışmalar İSTEK Okulları’nın yabancı dil ve 
uluslararası programlara verdiği önemin birer yansıması.

Uzun yıllardır İSTEK Okulları’nın farklı kampüslerin-
de görev alan ve şimdi de Genel Müdürlük unvanıyla 
görevine devam eden bir yönetici olarak neden İSTEK 
Okulları’nı seçtiğinizi öğrenebilir miyiz? 
 Biraz önce anlattığım gibi İSTEK Okulları’nın sürdür-
düğü eğitim öğretim programı dünyada uygulanan eğitim 
yaklaşımıyla çok paralel ilerliyor. Kuruluşundan bu yana 

Atatürkçü eğitim çizgisinden, vizyonu ve misyonundan 
taviz vermeden eğitim öğretim yapan İSTEK Okulları’nı 
bu anlamda kendi değerlerime ve eğitim anlayışıma çok 
yakın buluyorum. Bunca yıldır emek verdiğim bir kurum-
da verdiğim emeğin meyvelerini hem kişisel olarak, hem 
de öğrenci-okul-sınav başarılarıyla toplamak da işin gü-
zel yanı.

Peki öğrenciler neden İSTEK Okulları’nı tercih etmeli?
İSTEK Okulları, her biri aynı eğitim anlayışına, aynı hiz-
met kalitesine, ortak fiziki özelliklere sahip kampüsleri 
olan bir okullar zinciri olarak, eğitim sektöründeki öncü 
ve örnek kimliğini 27 yıldır koruyor. Kuruluşundan bu 
yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını sürdüren, 
eğitim yaklaşımını sürekli geliştirerek yeniliklerin takip-
çisi olan İSTEK Okulları bu özellikleriyle güven uyandır-
makta ve tercih ediliyor.
 İSTEK Okulları hayat başarısını esas alan bir eğitim 
sistemini benimsiyor. Hayat başarısı ile sadece akade-
mik alanlarda ve ulusal standart sınavlarda kazanılan ba-
şarı değil aynı zamanda sosyal hayatta elde edilen başarı 
da kastediliyor.
 İSTEK Okulları’nın İstanbul’un merkez noktalarına 
yakın, her biri aynı özelliklere sahip sekiz kampüsü bulu-
nuyor. Dolayısıyla öğrenci adayları İstanbul’un iki yaka-
sında da evlerine yakın bir İSTEK kampüsüne gidebiliyor.
 SBS ve LYS çalışmaları desteklenmekte ve ölçme-
değerlendirme kriterleri merkezden kontrol ediliyor. Sı-
navlara giren öğrencilerin yerleşme oranı oldukça yük-
sek. İSTEK Okulları yüksek burs olanakları ile de tercih 
edilen okullardan biri.

İSTEK Okulları Genel Müdürü olarak sizin öncelikli he-
defleriniz neler?
Öğrencilerimizin hızla değişen dünyamıza uyum sağla-
malarını temin edecek altyapıyı oluşturarak başarılı ve 
mutlu olmalarını sağlamak en temel hedefimiz. Başarı 
için öğrencilerin keşfetme arzularını, ilgilerini ve hayal 
güçlerini canlandıran; tüm yaşamları boyunca tükenmez 
bir öğrenme isteğine sahip olmalarını destekleyen bir 
eğitim öğretim sistemi kurmak; onlara matematik, bilim, 
teknoloji, sosyal ve sanatsal alanlarda farklı deneyimler 
kazandırmak için çalışıyoruz. Tüm bunlar için kaliteyi he-
defleyen, deneyimli, uzman, dinamik ve yeniliklere açık 
bir kadromuz var. İSTEK Okulları olarak tasarlayıp üret-
tiğimiz ders materyallerimizi tabletlere veya akıllı tele-
fonlara indirilen uygulamalara entegre ederek günümüz 
teknolojisine uygun hale getiriyoruz.
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STEK Okulları uyguladığı yapılandırmacı eğitim mode-
liyle birden fazla yabancı dille kendini ifade edebilen, bu 
dillerin egemen olduğu kültürleri tanıyan, sosyal sorum-

luluklarının bilincinde, çağdaş dünya vatandaşları yetiştir-
meyi hedefliyor. Bu doğrultuda yabancı dil eğitiminde de 
sınırlarını öğrencilerinin en iyi eğitimi alabilmeleri adına 
her geçen gün genişletiyor.
 Kurum olarak öğrencilerimize İngilizce ve Almanca 
eğitim programları sunmanın yanı sıra, onların öğrendik-
leri bu dilleri kullanmalarını ve pekiştirmelerini sağlaya-
cak ortamlar yaratıyoruz. Yurt dışına açılmalarını sağlaya-
cak proje, etkinlik ve aktivitelerle farklı kültürlerle iletişim 
kurmalarına rehber olma çabasındayız. Her yıl bu idealle-
rimiz doğrultusunda yürüttüğümüz ders dışı sosyal etkin-
liklerimiz ve projelerimizle öğrencilerimiz dersliklerde öğ-
rendikleri yabancı dili okul dışına taşıma fırsatı buluyorlar.

AB Comenius Ortaklığı
Eğitimde kaliteyi arttırmak ve kültürlerarası diyalogu sağ-
lamak amacıyla çeşitli Avrupa ülkeleriyle birlikte yürütü-
len bu projelerde, öğretmenlerinin rehberliğinde çalışan 
öğrencilerimiz hazırladıkları projeleri Avrupa ülkelerin-
den ortaklarımızla birlikte yürütürler. Bu sayede öğren-
dikleri yabancı dili gerçek hayatın içinde, etkin birer özne 
olarak kullanmış olurlar. 

E-Twinning Projeleri
En az iki Avrupa ülkesinden okullarla birlikte çeşitli çalış-
malar yürütmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kul-

lanıldığı projelerdir. Okullar internet üzerinden iletişime 
geçerler ve öğrenciler tarafından oluşturulan etkinlik, 
materyal ve projeleri birbirleriyle paylaşırlar. Bu program 
sayesinde öğrencilerimiz; teknoloji yoluyla sınıf duvarları-
nın ötesine geçerek dil becerilerini geliştirirler. 

Turist Rehberliği Aktivitesi
Her yıl özellikle hazırlık sınıflarıyla gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinlik kapsamında öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğin-
de Sultanahmet Meydanı’na giderek daha önce buradaki 
tarihi yerler üzerine yaptıkları araştırmalar doğrultusunda 
hazırladıkları broşür ve tanıtım kitapçıklarını turistlere da-
ğıtırlar. Hazırlık sınıflarımız yaptıkları araştırmaları ülkemi-
zi ziyaret eden turistlere anlatırken sınıf ortamında yoğun 
olarak gördükleri yabancı dili turistlerle iletişim sağlaya-
rak kullanma şansı yakalamış olurlar.

İ

Derslik dışı sosyal 
etkinlik ve projelerle 

Genişleyen Sınırlar
Yabancı dil eğitimi, bir sınıfı çevreleyen duvarlara sığmayacak, bu duvarlarla sınırlı 
tutulamayacak kadar kapsamlı. İSTEK Okulları da uluslararası işbirlikleri ve çeşitli 
aktivitelerle bu konuda sahip olduğu vizyonu ortaya koyuyor.
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S. Elif Durgun
İSTEK Özel Kaşgarlı 

Mahmut Okulları
Yabancı Diller Bölüm 

Başkanı

Yabancı Dil Eğitiminde 
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Kültür Festivali
Her yıl okullarımız, görevli öğretmen ve öğrenciler tarafın-
dan kurulan rengârenk tanıtım stantları ile şenlenir. Stant-
larda görevli olan öğrencilerimiz yöresel kıyafetler giye-
rek, o ülkeye ya da bölgeye ait müzikler çalarak temsili 
dans gösterileri yaparlar. Bunun yanı sıra stantları ziyaret 
eden turistlere stant tanıtımı yapıp çeşitli oyun ve aktivi-
telere katılmalarını sağlarlar. Aynı zamanda ziyaretçilere 
çeşitli sorular yönelterek, yabancı dili yoğun bir şekilde 
pratik yapma şansı yakalarlar. 
 Bu doğrultuda geçtiğimiz iki yıl boyunca İSTEK Özel 
Kaşgarlı Mahmut Okulumuz Kültür Festivali’ni Sulta-
nahmet Meydanı’nda gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz ilk 
yıl 15 farklı ülkeyi, ikinci yıl ise Türkiye’nin bölgelerini 
Sultanahmet’te turistlere tanıttılar.

Stadtrallye
Beyoğlu Goethe Institute tarafından her yıl düzenlenen 
ve Almanca konuşmanın zorunlu olduğu bu etkinliklere 
ortaokul ve lise seviyelerinden öğrenci gruplarımızla ka-
tılırız. Bu sayede öğrencilerimiz Almanca dilini de sınıf dı-
şında konuşma fırsatını doya doya yakalamış olurlar. 

Türk-Alman Öğrenci Değişim Projesi
Almanya’daki en büyük kurumsal vakıflardan biri olan 
Robert Bosch Stiftung Vakfı’nın sponsorluğunda düzen-
lenen Türk-Alman Öğrenci Değişimi Projesi ile 10 yaş 
üzeri öğrencilerimiz kültürel farkındalık kazanma ve dil 
becerilerini geliştirme şansı yakalarlar. Bu projeyle öğ-
renciler kendi fikirlerini ve bakış açılarını ortak bir projeye 
dayalı olarak ifade ederler. Proje kapsamında iki ülkenin 
öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde 7-10 gün süreyle bir-
birlerini ziyaret ederek projeyi tamamlarlar. Proje içeriği; 
güzel sanatlar, el becerileri ve sosyal araştırma konuları 
doğrultusunda şekillenir. Öğrenciler projenin özgürleşti-
rici ortamında hem Almanca hem İngilizce iletişim kurma 
imkanı bulurlar.

Yaz Okulu Programı
Her yaz düzenlediğimiz üç, dört ve beş haftalık İngiltere 
ve Amerika yaz okulu programları, öğrencilerimize yaz 
tatillerinde keyifli zaman geçirerek yabancı dili konuşma 
ve yaşama şansı verir. Yaz okulu süresince seviyelerine 
göre dil kurslarına da devam eden öğrencilerimiz sosyal 
aktivite, müze ve şehir gezileri etkinliklerine katılırlar ve 
aynı zamanda da farklı uluslardan yeni arkadaşlar edinme 
fırsatı da yakalamış olurlar.
 
Okul gazetemiz; İSTEK Tribune
Öğrencilerimizin yabancı dili yazılı olarak da ifade edebil-
me konusunda motivasyonlarını arttırmak ve yazma be-
cerilerini geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla, İSTEK 
Tribune adlı okul gazetemizi düzenli olarak yayınlarız. Öğ-
retmenlerimizin desteğiyle hayata geçirilen gazetemizde; 
öğrencilerimiz araştırmalarını, projelerini, duygularını ve 
düşüncelerini yaratıcı bir platformda paylaşma şansına 
sahip olurlar. 
 Her yıl bu etkinliklerin sonunda öğrencilerimizle yap-
tığımız bireysel görüşme ve anketlerde etkinliklerimizin 
her geçen yıl daha verimli geçtiğini tespit ediyoruz. Öğ-
rencilerimizin yabancı dili güvenle ve keyifle kullandıkla-
rını, yabancı dil ve kültürleri evrensel boyutta tanıdıklarını 
ve bu sayede akademik başarılarının da önemli ölçüde 
arttığını gözlemliyoruz.
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nternet devrinde, internetin eğitimde bu kadar önemli 
bir rol oynadığı dönemde İSTEK Okulları da çeşitli pro-
jelerin içinde yer almaya devam ediyor. Dil öğretmenle-

rinin sosyal ağları profesyonel gelişimleri için kullanma-
larına öncülük eden aPLaNet (Autonomous “Personal 
Learning Networks” for Language Teachers) projesi de 
bunlardan biri. İSTEK Okulları koordinatörlüğünde sürdü-
rülen bu proje, Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
bir konferansla dil öğretmenlerine tanıtıldı.

 Peki bu projenin kapsamı ne? aPlaNet; internet üze-
rindeki sosyal ağları henüz kullanmayan yabancı dil öğ-
retmenlerine hitap ediyor. Proje kapsamında bir Kişisel 
Öğrenme Ağı (PLN) oluşturuluyor ve öğretmenlere mes-
leki gelişim amacıyla sosyal ağlara nasıl katılacakları ve 
bu ağları nasıl kullanacakları konularında bilgi veriliyor. 
Uluslararası bir programı olan proje, Avrupa Birliği tara-
fından finanse ediliyor.

Dil öğretmenleri 
İSTEK Okulları koordinatörlüğünde gerçekleşen aPLaNet Projesi hayata geçti. Proje  kapsamında 
yabancı dil öğretmenlerine sosyal ağlarda aktif olmaları konusunda destek veriliyorul
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sosyal ağlarda!

İ
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Global bir öğretmenler odası
Dil öğretmenleri tarafından en çok kullanılan sosyal ağ-
lar; Facebook, Twitter ve Ning’lerdir. Öğretmenlerin sos-
yal ağlarda kurdukları mesleki bağlantılar Kişisel Öğren-
me Ağı (PLN) olarak adlandırılıyor. Kişisel Öğrenme Ağı, 
öğretmenlerin okul ortamında keyifli zaman geçirdikleri 
ve mesleki paylaşımlarda bulundukları öğretmenler oda-
sına benzer. En önemli farkı ise bu öğretmenler odasının, 
global bir öğretmenler odası olması ve iletişim kurdukla-
rı öğretmenlerin farklı ülkelerde bulunan profesyoneller 
olmasıdır. Bu global öğretmenler odasında gerçekleşen 
paylaşımlar; öğretmenlerin dünyanın dört bir yanından 
farklı deneyimler, uygulamalar ve fikirler edinmelerini 
sağlayarak profesyonel gelişimlerine farklı bir boyut ka-
zandırır.

Proje iki yıl sürecek
aPLaNet proje ekibi Türkiye’den İSTEK Okulları koordi-
natörlüğünde; İspanya British Council, Yunanistan CELT 
Athens, Romanya’dan EuroEd, Çek Cumhuriyeti’nden 
Language School PELIKAN, Bulgaristan’dan Sofya Üni-
versitesi, ve İngiltere’den University of West of Scotland 
temsilcilerinden oluşuyor.
 Projede iki yıl boyunca; dil öğretmenlerinin, sosyal 
ağların profesyonel gelişim konusundaki faydalarını ve 
bazı Bilgi ve İletişim Teknolojileri araçlarının ve sosyal 
ağların nasıl kullanılacağını anlamalarına yardımcı ola-
cak kaynaklar hazırlandı. Bu kaynaklar pilot uygulama 
sürecinden sonra öğretmenlerin kullanımına hazır hale 
getirilerek ve proje konferansı ile dil öğretmenlerine ta-
nıtıldı. 

Konferansa büyük ilgi
22 Eylül 2012’de gerçekleşen konferansa 300’e yakın İn-
gilizce, Almanca ve İspanyolca öğretmeni katıldı ve 250 
öğretmen de oturumları canlı yayınla online olarak takip 
etti. İSTEK Okulları Oda Orkestrası’nın keyifli dinletisi 
ve aPLaNet Proje Ekibi’nin proje hakkındaki sunumları 
ile başlayan konferans; teknolojinin sınıf ortamında ve 

öğretmenlerin kişisel gelişimi için kullanılması alanında 
uzman iki isim olan Nik Peachey ve Joe Dale’in yaptık-
ları sunumlarla devam etti. Ana oturumların yanı sıra 
gerçekleşen paralel oturumlarda, alanında uzman dil 
öğretmenleri tarafından çeşitli Avrupa Birliği Projeleri ve 
teknolojinin sınıf ortamında kullanımına ilişkin uygulama-
lar paylaşıldı. 

Kaynaklar web sitesinde
aPLaNet Projesi tüm dil öğretmenlerinin profesyonel 
gelişimlerine çok önemli bir katkı sağlayacak kaynakları 
ile öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Tüm kaynaklar 10 
dile çevrilmiş şekilde http://aplanet-project.eu adresli 
proje web sitesinde yerini aldı ve yaşam boyu öğrenme-
yi kendine ilke edinmiş tüm dil öğretmenlerinin global 
öğretmenler odası deneyimini yaşamaları için çevrimiçi 
olarak kullanılmaya hazır bekliyor.
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• Güral Sapanca Wellness Park
 Nakit ve kredi kartına %15 indirim. 
 *Sapanca - Sakarya 0264 242 5600

• Limak Otelleri
 Nakit ve kredi kartına %25 indirim.
 - Limak Ambassadore * G.O.P-Ankara
  0312 428 4848
 - Limak Yalova Thermal Boutique Hotel 
  *Termal - Yalova
  0226 675 7800
 - Eurasia Luxury Hotel *Kavacık
  0216 680 4201

• Seanergy Beach Club 
 Nakit ve kredi kartına, kapı girişinde ve saha İçinde 

İşletme Bünyesinde Hizmet Veren Markalarda ve 
Atlıtur Garden Atlı Spor Eğitimlerinde %20, Tüm Yi-
yecek-İçecek Noktalarında %10 ve Tüm Spor Aktivi-
telerinde %15 İndirim. *Kilyos

 0212 203 0863 

• İlker Yavrutürk Kuaför
 Nakite %30 indirim. *Göztepe
 0216 302 0437

• Coquettes Kuaför
 Nakit ve kredi kartına %25 indirim. *Caddebostan
 0216 359 4122

• Space Spa
 Nakit ve kredi kartına %20 indirim. *Şaşkınbakkal
 0216 467 0782

• Aksesuar, mobilya ve çiçekçilik sektörlerinde hizmet 
veren firmalarımız ise, sevdiklerinize duygularınızı an-
latmanızda en tatlı yol olacak ve evinizi düzenlemeniz-
de zevkli seçimleri ile konforu yaşatacak 

• Roberto Bene Pırlanta
 Nakite %15, kredi kartına %10 indirim. 
 *Nuruosmaniye
  0212 528 8980

• Green Çiçekçilik
 Nakit ve kredi kartına %20 indirim. *Ataşehir
 0216 456 7201

• Bosart Mobilya
 Nakite %20 indirim. *Ümraniye
 0216 364 6867

İSTEKKART, yeni sezonda da, birbirinden özel yeni üye firmaları ile sizlere yaşamın her alanında 
avantajlar sunmaya devam ediyor…

Kimisine göre eğitim-öğretim hayatına, bazıları için iş hayatına, belki bazıları için de evliliğe adımlar 
atılacak. Gelin, tüm bu alanlarda, kalitenize uygun ve sizlere yardımcı olacağına inandığımız 
firmalarımıza bir göz atalım…

’ın
dünyasıavantajlar

Belki yaz boyu tatil yapacak fırsat bulamadınız, belki de tatile doyamadınız… Turizm firmalarımız, 
sunacakları tatil fırsatları ile yorgunluğunuzu atmanıza, güzellik-bakım firmalarımız ise kendinizi 
yenileyip, yepyeni bir imajla sezona başlamanıza yardımcı olacak… 
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Cafe-Restaurant-Bar sektöründeki üye firmalarımız da, 
hem gözünüze hem de damak zevkinize hitap eden lez-
zetleriyle, keyifli mekanlarında, sizlere eğlenceli ve ayrı-
calıklı vakit geçirmenizi sağlayacak 

• Hayal Kahvesi
 Nakit ve kredi kartına %5 indirim. *Şaşkınbakkal
 0216 363 6011

• La Sirene Bebek
 Nakit ve kredi kartına %10 indirim. *Bebek
 0212 257 6651

Çocuklarımızın, alışılmış derslerinin yanı sıra küçük yaş-
ta yemek yapmayı da öğrenebilmeleri için,

• Mutfaktaki Cadı’ nın Yemek Stüdyosu
 Nakit ve kredi kartına %20 indirim. *Kartal
 0537 228 2203

• Otomotiv sektöründeki yeni üye firmamız da, aracını-
zın bakımını üstlenerek, sizleri, keyifli ve güvenli yol-
culuklara sürükleyecek…

• Musluoğlu Otomotiv
 Fatura KDV’siz tutarı üzerinden, nakit ve kredi kartı-

na yedek parçada %10, işçilikte %20 indirim. *Tuzla
 0216 494 5750

LA Sirene Bebek

Güral Sapanca Wellness Park

Limak Kavacık
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İSTEK Okulları’nda
Penelope Cruz'un rol arkadaşı, sayısız ödül sahibi, 
aynı zamanda İSTEK Özel Acıbadem Okulları 
mezunu. Saadet Işıl Aksoy'un okul sıralarında 
kazandığını söylediği vizyonu, kariyerine de yansıdı 
ve ünü artık Türkiye sınırlarını da aştı
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İSTEK Özel Acıbadem Okulları’nda okuduğunuz yıllarda büyü-
yünce ne olmak isterdiniz? Nasıl hayaller kurardınız?
İSTEK Acıbadem’de orta 2 ve orta son sınıfta okudugum için he-
nüz meslek tercihlerimi çok düşünmüyordum. Yine de sürekli de-
ğişen planlar yapıp hayaller kuruyordum. En çok hatırladığım, bir 
dönem genetik mühendisliği okumaya karar vermiştim. Okulda 
notlarım iyiydi ve ben de “En zor bölüm, en zor meslek hangisi?” 
diye düşünürken bunun genetik mühendisliği olduğuna karar 
verip bir ara bunun üzerine hayaller kurmuştum. Tabii ki hiç de-
ğişmeyen en büyük hayalim de bir gün Boğaziçi Üniversitesi’nde 
okumaktı.

Nasıl bir öğrenciydiniz? Ders dinlemek için ön sıralarda oturma-
yı tercih edenlerden mi, yoksa arka sırada kalıp bir an önce zilin 
çalmasını bekleyenlerden mi?

İkisinden de biraz diyebilirim. Arka sıralarda oturmayı ter-
cih ediyordum ama dersleri dinlemek ya da katılımcı 

bir öğrenci olmak da hoşuma gidiyordu. Hem en 
iyi arkadaşım hem sıra arkadaşım İpek’le öğret-
menlerimiz tarafından seviliyor, bir yandan da 
arka sıralarda gizli saklı muzırlık yapmaktan 
geri kalmıyorduk.

İSTEK Okulları’nda aldığınız eğitimin bu-
günkü kariyerinize katkıları neler oldu siz-
ce? O yıllarda hayata dair ne öğrendiniz?
Bence ortaokul yaşları kişisel gelişimde 
belirleyici yaşlar. Hem bedenen hem ruhen 
büyük değişiklikler yaşadığınız bu dönem-
de, çevrenizde birlikte yol alabileceğiniz 
arkadaşlar ve size özgüven kazandıracak 
hocalar edinmek çok önemli. O dönemde 

Röportaj: 
Gülçin Sezgin 

İSTEK Okulları 
Kurumsal İletişim 

Uzmanı

derslerden ibaret olmadığını 
“Hayatın 

öğrendim”



SONBAHAR
AUTUMN 20

12 33

İSTEK’teki öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın varlığıy-
la özgüven arayışımdan başarıyla çıktığımı söyleyebili-
rim. Eğitim hayatım boyunca çok okul değiştirdim, tabii 
ki hepsinin benim kişiliğimin gelişmesinde farklı etkileri 
oldu ancak İSTEK Okulları’nın bendeki en büyük etkisi 
bana vizyon kazandırmasıydı. İSTEK’te bize derslerin de 
çok önemli olduğu, ancak hayatın derslerden ibaret ol-
madığı öğretildi. Hangi mesleği yaparsak yapalım, farklı 
alanlarda da bilgi sahibi olmamız, kişisel zevkler edin-
memiz hedeflendi. Okulumuzda sürekli kendi alanında 
başarılı isimler gelip seminerler verirdi ya da çeşitli film 
gösterimleri yapılırdı. Ben başta bunlara “Yasasın ders 
kaynayacak!” diye gidiyordum ama sonra aslında bunla-
rın benim hayatıma, hayal dünyama ne kadar büyük kat-
kıları olduğunu farkettim. 

Lise yıllarının ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili 
ve Edebiyatı bölümünü bitirdiniz. Okuduğunuz bölümle 
ilgili deneyiminiz oldu mu?
17 yaşımdan beri tüm üniversite hayatım boyunca çok 
farklı meslek dallarında deneyimim oldu. Üniversite yıl-
larımda da bir dönem bir gazetenin dış haberler bölü-
münde, bir dönem de bir yayınevinde çalışmıştım. Tabii 
bunlar kısa süreli deneyimlerdi. Oyunculuğa başladıktan 
sonra da birkaç tiyatro oyunu çevirisi yaptım.

Oyunculuğa nasıl başladınız? Üniversitede başka bir bö-
lümde okuduğunuza göre lise yıllarında aklınızda oyun-
cu olmak yoktu herhalde...
Aklımda oyuncu olmak yoktu, ancak edebiyata ve sine-
maya merakım vardı. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümüne girdikten sonra da bu merak devam 
etti. Film festivallerini takip ediyor, okulda sinemayla 
ilgili dersler alıyor ve sinema sanatıyla ilgili sürekli oku-
yup araştırıyordum. Tam da bu dönemde oyunculuğa 
merak sardım. Derslerimin yanı sıra bununla ilgili çesitli 

eğitimlere katılmaya başladım. Ardından yine öğrencilik 
yıllarımda reklamlarda, dizilerde ve kısa filmlerde oynu-
yordum. Oyunculuk, önceleri yaparken keyif aldığım bir 
hobi gibiyken daha sonra artık tüm zamanımı vermek 
istediğim bir uğraş haline geldi ve en sonunda da mesle-
ğim oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra belli bir süre New 
York’ta yaşadım, çeşitli kurslara ve atölye çalışmalarına 
katıldım. “Yumurta” filmiyle Cannes Film Festivali’ne 
katılmak da hayatımda bir dönüm noktası oldu ve artık 
sonraki hayatımda bu mesleği yapmak istediğime karar 
verdim. Bir taraftan Film ve Drama bölümünde yüksek 
lisansım devam ediyor.

Bugüne kadar genellikle sanatsal yönü ağır basan, po-
püler olma derdini ikinci planda tutan projelerin içinde 
yer aldınız. Bu bilinçli bir tercih miydi? Bundan sonra da 
kariyeriniz bu doğrultuda mı şekillenecek? 
Bir noktaya kadar bilinçli bir tercihti. Ben tabii ki “Sade-
ce sanatsal yönü ağır basan projelerde olacağım” diye 
bir karar almadım. Ama sadece iyi senaryolarda, iyi yö-
netmenlerle ve iyi oyuncularla çalışmak kendimi geliştir-
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mek açısından önemliydi. Ve bu saydığım özellikler de 
sanırım genellikle “sanatsal yönü ağır basan” şeklinde 
tanımlanan projelerde mümkün oluyordu. Bir de ben bu 
mesleğe ilk adım attığım andan itibaren hep uluslararası 
bir oyuncu olma hayali kurdum. Uluslararası areanada 
farkedilmek için çok popüler ama daha az nitelikli olan 
işler yerine çok popüler olmasa da evrensel bir dili olan 
işler yapmanız gerekiyor. Yani ben birlikte çalışmayı ha-
yal ettiğim yönetmenlere ve yapımcılara göğsümü gere 
gere izletebileceğim projelerin içinde yer almaya özen 
gösterdim. Bundan sonra da bu yolda devam edeceğim.

İlk beyazperde deneyiminiz olan Yumurta ile birçok ödül 
aldınız. Ve bunu diğer ödüller de takip etti. Ödüllerin ka-
riyerinize etkisi nasıl oldu?
Ödüllerin en büyük etkisi beni cesaretlendirmesiydi. 
Ancak şunu da unutmamak gerekiyor; bizim yaptığımız 
meslekte tek bir doğru yok, dolasıyısıyla bazen birinin 
takdir ettiğini başka biri yetersiz bulabiliyor. O yüzden 
bence en önemlisi, siz kendinizi izledikten sonra eve 
gidip yalnız kaldığınızda ve kendinize tamamen dürüst 
olduğunuzda performansınızla ilgili ne düşündüğünüz. 
Bu değerlendirmeyi objektif bir şekilde yapabildiğinizde 
gerçekten mesleğinizde geliştiğinizi farkediyorsunuz.

Birçok dizide ve filmde başarılı oyunculuk performans-
larıyla sizi izledik. Oynarken sizin en çok etkilendiğiniz 
karakter hangisiydi? 
Hic düşünmeden, Twice Born filminde oynadığım “Aska” 
karakteri diyebilirim. Twice Born filminin bir kısmı 90’lı 

yıllarda Bosna’da yaşanan savaşı da anlatıyor. Aska da 
bu insanlık dramının mağdurlarından biri. O da daha 
önce oynadığım tüm karakterler gibi kurmaca bir karak-
ter olmasına rağmen, biliyorsunuz ki onun gibi birçok ka-
dın zamanında Bosna Hersek’te işkencelere maruz kaldı. 
Aska karakterine hazırlanırken okuduklarım, izlediklerim 
o kadar ağırdı ki, bir oyuncu olarak sette karakteri oyna-
diktan sonra kendi hayatıma döndüğümde bir kadın ve 
bir insan olarak yaşanmış tüm bu hikayelerin etkisinden 
kurtulamıyordum.

Çelik Manolyalar isimli bir tiyatro oyununda da rol aldı-
nız. Tiyatro nasıl bir deneyim? Size ne hissettirdi?
Aslında yaptığınız her yeni iyi proje gelişiminize katkıda 
bulunuyor. Çelik Manolyalar’ın da prova süreci ve sonra-
sında oyunu oynadığımız dönem benim için çok öğretici 
oldu. Aslına bakarsanız benim için sinemayla tiyatronun 
birbirinden pek bir farkı yok. İkisinde de çok büyük bir 
emek ve zaman vermeniz gerekiyor, ikisinde de iş orta-
ya çıktıktan sonra çok büyük bir heyecan yaşıyorsunuz. 
Tek fark, sinemada kontrol yönetmende, ancak tiyatroda 
daha fazla oyuncuda. Bu da benim tiyatroda hoşuma gi-
den detaylardan biridir.

Yeni filmizin Twice Born’da Penelope Cruz gibi dünyaca 
ünlü bir yıldızla birlikte oynadınız. Bu nasıl bir histi? Çe-
kimler sürecinde neler yaşadınız?
Bu film bu kadar dünyaca ünlü bir yönetmenle ya da Pe-
nelope Cruz ve Emile Hirsch gibi Hollywood starlarıyla 
değil, pek de ünlü olmayan bir yönetmen ve oyuncularla 
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çekilmiş bir Türk projesi olsaydı bile, ben yine bu projede 
yer almak konusunda büyük heyecan duyardım. Çünkü 
çok güzel bir hikaye ve oynadığım karakter çok iyi ya-
zılmış. Ben bu mesleğe başladığımdan beri uluslararası 
projelerde yer almak konusunda yatırımlar yapmış oldu-
ğum için de tabii ki böylesine uluslararası bir projede yer 
almak beni çok mutlu etti. Kendi alanında bu kadar ba-
şarılı isimlerden oluşan bir ekibin parçası olmak, bir aile 
olmak da insanın kendi mesleğiyle ilgili standartlarını ve 
bakış açısını çok değiştiriyor.

Filmden beklentileriniz neler?
Film galasını Toronto Film Festivali’nde yaptı. Arkasından 
İspanya’da San Sebastian Film Festivali’nde gösterildi. 9 
Kasım’da İtalya’da, 14 Aralık’ta Türkiye’de vizyona gire-
cek. Sonra sırasıyla İspanya, Fransa ve bütün Avrupa’da, 
ABD’de gösterilecek. Bu film benim için sadece bir baş-
langıç. Yani “Böylesine uluslararası bir projede bu kadar 
önemli bir rol oynadım, tamamdır!” diyemiyorum. Tam 
tersine gelmek istediğim ya da hayal ettiğim son nokta-
nın bu olmadığını açıkça söyleyebilirim.

Türkiye’den veya dünyadan hayranı olduğunuz oyuncu-
lar ve filmler hangileri?
Anthony Hopkins ve Meryl Streep ders gibi izlenmesi ge-
reken oyuncular bence. Onun dışında Natalie Portman, 
Michelle Williams, Ryan Gosling yeni nesilden beğendiğim 
isimler. Sevdiğim filmler arasında Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind, Magnolia, Cinema Paradiso, Godfather se-
risi, Old Boy, Selvi Boylum Al Yazmalım ilk aklıma gelenler.

Özellikle bu aralar çok yoğun olduğunuzu biliyoruz ama 
işten arta kalan zamanlarda sizi mutlu eden hobileriniz 
vardır mutlaka. Çalışmadığınız bir gününüz nasıl geçer?
Çalışmadığım zamanım az oluyor. Sete gitmesem bile 
mutlaka mesleğimle ilgili düşünmem, organize etmem 
gereken işlerim oluyor. Yazışmalarım, görüşmelerim, 
okumam gereken senaryolar derken günlerim doluyor. 
Arta kalan zamanda da aslında yine sanırım mesleğimle 
bağlantılı hobilerle vaktimi geçiriyorum. Olabildiğince 
çok film izlemeye ve kitap okumaya özen gösteriyorum. 
Son yaz tatilimde kendime ayıracak oldukça fazla vaktim 
vardı; spora vakit ayırmak bana çok iyi geldi. Bir de evde 
yemek yapmayı çok severim, hatta genelde dışarıda ye-
mek yemek yerine evde kendim yapıp yemeyi tercih ede-
rim. Eskiden seyahat etmek benim için bir hobiydi ama 
uzun zamandır sadece tatil için seyahat etmedim; artik 
hep iş dolayısıyla seyahat ediyorum.

Toronto Film Festivali ile beraber birçok farklı festival şeh-
rinde sizi kırmızı halıda gördük. Sizinle gurur duyduk. Siz 
neler hissettiniz? Siz de kendinizle gurur duydunuz mu?
Teşekkür ederim. Benim hissettiğim şey daha çok mutlu-
luk. Kısa bir süre mutluluk duyuyorsunuz ve arkasından 
bir sonraki hedefinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Ken-
dimle gurur duymaktan çok aslında bu konuyla ilgili ai-
lemle gurur duyuyorum. Başta annem ve babam olmak 
üzere bütün ailem hayatımda şu ana kadar aldığım her 
kararla ilgili beni hep desteklediler ve beni yeteneklerim 
konusunda cesaretlendirdiler, dolayısıyla her zaman “İyi 
ki böyle bir ailem var!” diyerek gurur duyuyorum.

Sizi bir etkinlikte Iron Maiden tişörtüyle gördük. Bu bi-
raz müzik zevkiniz hakkında fikir veriyor. Ne tür müzikler 
dinlersiniz?
Iron Maiden hayranı olduğum için değil, tişörtü beğendi-
ğim için giymiştim aslında onu. Iron Maiden’in bazı şarkı-
larını bilirim, o kadar. Müzik zevkim de çok çeşitlidir. No-
uvelle Vague, Cat Power, Jeff Buckley, Lisa Hannigan, 
Jason Mraz sevdiğim isimler arasında. Klasik müzik de, 
pop müzik de, hatta arabesk bile dinleyebilirim ruh hali-
me göre.

Sizi örnek alan sizin gibi oyuncu olmak isteyen İSTEK’li 
öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Oyunculuk mesleğinin 
pozitif veya negatif yönlerinden bahsedebilir misiniz?
Sadece oyunculuk mesleği için değil bence hangi mes-
leği yapmayı hayal ediyorlarsa etsinler, önlerinde onları 
bekleyen uzun ve zorlu bir yolun olduğunun, çok çalışma-
ları ve sabretmeleri ama yine de hayallerinden vazgeç-
memeleri gerektiğinin bilincinde olmalılar. Oyunculuk 
mesleğiyle ilgili de her şey dışardan çok kolay gibi görü-
nebilir, ancak emin olsunlar ki bütün başarı hikayelerinin 
arkasında büyük bir azim ve çalışma yatar. En önemlisi, 
hayallerini dizginlemesinler. O hayalleri hor görenler 
mutlaka olacaktır, lütfen buna izin vermesinler.
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Sanat, tarih, ihtişam... Bu şehirde yaşanacak çok fazla 
deneyim var. Kültürel miraslarını bugüne dek hiç 
bozmadan saklayan Viyana, ziyaretçisini hayal gücünde 
bir yolculuğa davet ediyor.
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ugün herhangi bir Avrupa başkentinin 100-200 yıl önce-
sinde geçen bir filmi çekilecek olsa, minimum film hilesi ile 
Viyana en mükemmel film seti olur. Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’nun muhteşem başkenti, büyümeden ve 
modernleşmeden nasibini alsa da barok tarzın 
ince süslemelerini ve Art Nouveau stilinin 
ihtişamını her köşe başında yansıtır. Mo-
dern hayatın getirdiği mecburi 

işaretler ise asgari dü-
zeydedir. Otomobilleri 

kaldırıp, yerine zaten 
çokça bulunan fay-
tonlar koyulduğu 
anda tarihte yol-
culuğa hazırız 
demektir.

Kristof Kolomb heykeli

Viyana
Tarihin ve hayal gücünün ölümsüz olduğu şehir:

B
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Viyana deyince akla Johann Strauss, Sigmund Freud, 
Gustav Mahler gibi önemli şahsiyetler, harika müzik-
ler eşliğinde yapılan valsler gelir. Çok klişe de olsa bu 
şehre yapılacak kısa bir ziyaret, insanı gerçeklerden bir 
nebze koparıp operaların, hayal gücünün, tarihin halen 
yaşatıldığı bir dünyaya götürür. Eğer tatil, bambaşka bir 
ortamda, alışılmadık tecrübelere yelken açmak anlamına 
geliyorsa, Viyana ideal bir tatil mekanıdır.
 Viyana’da tipik turistik odak noktalarını es geçmek 
tabii ki söz konusu olamaz ama buraya gitmişken şehri 
yaşamanın büyük bir kısmı da sokaklarında dolaşmak, 
yaşamı paylaşmak, nefis lezzetlerini tatmaktır. Viyana 
coğrafi olarak Avusturya’nın doğu köşesinde, Tuna neh-
rinin iki kıyısına yayılır. Avusturya’yı kaplayan Alp dağları-
na oldukça uzak ve hayli düz bir ovada yer alır. Bugün de 
merkez sayılan İnnere Stadt, eskiden surlarla çevrili ve 

etrafında da tarlaların yer aldığı korunmuş bir şehirmiş. 
1857’de şehrin genişlemesine imkân vermek amacıyla 
duvarlar yıkılmış ve Ringstrasse adlı dairesel bir cadde 
yapılmış. Bu cadde üzerinde 20’nci yüzyılın başına ka-
dar devam eden müthiş bir inşaat faaliyeti başlamış ve 
bugün şehre etkileyici havasını veren staatsoper (opera 
binası), rat haus (belediye binası), burgtheater (tiyatro), 
üniversite ve müze gibi müthiş yapılar inşa edilmiş. Şeh-
rin merkez bölgesi, Unesco tarafından Dünya Mirası böl-
gelerinden biri olarak belirlenmiş. Şehre ilk gelen bir tu-
ristin bu binaları bir çırpıda gezmesi için üç alternatif var: 
Birincisi bir turist otobüsü ile tur yapmak, ikincisi şehrin 
dümdüz coğrafyasından faydalanarak kiralık bisikletle 
gezmek ya da üçüncü seçenek olarak yürümek.

Herkes için opera
Bu büyük turu attıktan sonra sıra daha detaylı gezmeye 
başlamaya geliyor. Ringstrasse 1 numarada yer alan 
devlet operası Staatsoper, Viyana’nın kalbi sayılabilir. 

Yıl boyunca elli kadar değişik opera eserinin sahnelen-
diği biletlerin ortalama 200 euro’dan satıldığı ve birçok 
ziyaretçinin de bir temsil izlemeden şehri terk etmediği 
göz önüne alınırsa Staatsoper, ziyaretçilerin programın-
da çok önemli bir yer tutar. Eğer “3-4 saat aynı koltukta 
oturamam” ya da “Opera bana göre değil” diyenlerden-
seniz, sizin için çok iyi bir alternatif var. Her gün operanın 
profesyonel rehberleri eşliğinde çok cüzi bir ücret karşı-
lığı binayı gezmek ve hakkında çok önemli bilgiler edin-
mek mümkün. Operanın 1945’te II. Dünya Savaşı’nın 
son günlerinde çatısından giren bir bomba ile tahrip ol-
duğunu çok kişi bilir. Ama daha sonra 10 yıl boyunca bu 
operanın tekrar yapılandırıldığı ve dünyanın sayılı opera 
binaları arasında yer alacak şekilde tekrar restore edildi-
ğini bilmeyebilirsiniz. Operaya ait kostüm ve dekorların, 
binanın içinde depo alanı çok kısıtlı olduğundan her tem-
silden önce kamyonlarla kilometrelerce öteden taşındı-
ğını ve bunun da maliyetlere nasıl yansıdığını öğrenmek 
çok ilginç. Ayrıca operanın ne olursa olsun, biletler ne ka-
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dar önceden ne kadar yüksek fiyatlara satılırsa satılsın 
yine de yarı yarıya devlet tarafından sübvanse edilmesi 
de şaşırtıcı bir gerçek. Sahne arkasını gezen turistin, 
dekorların nasıl hazırlandığını, sahneden sahneye geçer-
ken 1-2 dakikada nasıl dekor değişebildiğini görmek de 
hem sanat hem teknoloji meraklıları için ilgi çekici. Opera 
sahnesinin ve orkestra çukurunun yerleşimi, bu binada 
sanatçılar için önemli bir engel teşkil edermiş. Bu sah-
nede sesini orkestrayı aşırarak seyirciye net bir şekilde 
duyurabilen sopranolar, altolar dünyanın diğer operala-
rında hiç zorlanmazlarmış.

Kuşatma hatıraları: Kahve ve kruvasan
Opera gezisinin ardından dinlenmek ve şehri biraz yaşa-
mak için Sacher Hotel’in meşhur pastanesinde Sacher 
Torte adı verilen kayısı reçelli çikolatalı pastadan tatmak 
ve meşhur kahvesinden içmek nerdeyse şart. Viyana’da-
ki zengin kahve geleneği Osmanlılar’ın 1683 yılındaki 
kuşatmasına dayanıyor. Buraya kahveyi ilk Osmanlılar 
getirmiş, Osmanlı ordusu çekilirken arkalarında bıraktık-
ları arasında kahve çuvalları keşfedilmiş. Bu maddenin 
ne olduğunu bilen birisi kahvenin nasıl öğütülüp içecek 
haline getirileceğini Viyanalılar’a göstermiş. Viyana tari-
hinin bu en önemli olaylarından birinin bir diğer hatırası 
ise ay şeklindeki hamur işi olan kruvasanlar. Kuşatmanın 
sona ermesini kutlamak için halk, Osmanlı bayraklarında 
gördükleri hilali mutfaklarında yorumlamışlar ve tüm şe-
hir, Türkler’in gidişini kahve ve kruvasan ile kutlamış. 
 Sacher Hotel’den San Stefansdom, yani gotik tarzda-
ki katedralin olduğu meydana doğru yürürken birbirine 
paralel sokakların hepsi gezilmeye değer. Dünyaca ünlü 

markaların butiklerinin yanı sıra bu sokaklarda çok özel 
hediyelik eşya mağazaları, kırtasiyeciler, kafeler, sanat 
galerileri gibi sadece önünden geçmenin bile zevkli oldu-
ğu dükkânlar var. Her binanın ayrı bir sanat eseri olduğu 
bu sokakların birçoğunda trafik de olmadığı için etrafta 
dolanmak özellikle keyifli. 
 Hofburg Sarayı, Viyana’nın merkezindeki ihtişamlı 
binalardan biri. Her binanın çatısına yakın köşelerinde 
altın renkli barok tarzda heykeller yer alıyor. Aslında Vi-
yana sokaklarında yürürken insanın yukarılardan birileri 
tarafından izlendiği hissine kapılması çok doğal, çünkü 
hemen her binanın tepesinde, insandan daha büyük 
boyutlarda yapılmış müthiş heykeller var. Habsburg ha-
nedanının kışlık sarayı olan Hofburg’un binalar komplek-
sinde Krallık Kütüphanesi, müzeler, Schatzkammer adı 
verilen hazine (ki burada Habsburg mücevherleri sergi-
leniyor) ve meşhur İspanyol Binicilik Okulu yer alıyor. At-
ların atalarından biri, İspanyol kökenli olduğundan bu adı 
taşıyan binicilik okulunun tarihçesi 1700’lere dayanıyor. 
Saraya yürüyerek giriş yaparken, bembeyaz Lipizzan 
atlarının ahırlarından gösteri mekânına 
gidişine şahit olmak mümkün. Bu safkan 
ve bembeyaz atlar şehir dışında yetiş-
tirildikleri çiftlikten Viyana’daki saraya 
getiriliyorlar. Burada özel bir dresaj 
eğitiminden geçirilip gösterilerde 
yer alıyorlar. Günümüzde de bu 
süslü atların, müzik eşliğin-
de, yine çok gösterişli bir 
mekânda yaptıkları 
m ü s a m e -
reyi izle-
mek bir 
t u r i s t i n 
k a ç ı r m a k 
istemeyeceği türden bir 
etkinlik. Her yaştan ziyaretçi-
nin zevkli izlediği gösteride at-
ları üzerindeki biniciler de özen-
le seçiliyorlar.
 Saraylardan söz açılmışken, 
Habsburg’ların yazlık sarayı 
Schonbrunn Sarayı da, şehir 
merkezinde olmasa da gezmeye 
değecek bir mekan. Bahçeleri de 
iç dekorasyonu kadar büyüleyici 
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olan bu sarayın zengin Rokoko stili, Bohemya kristalin-
den avizeleri, porselenleri ve süslemeleri türlerinin en 
üst noktasında. Avusturya imparatorlarının en meşhuru 
1848-1916 arası hüküm süren Franz Josef’in de doğdu-
ğu yer olarak ünlenmiş. Franz Josef ve meşhur kraliçesi 
Elizabeth’in (nam-ı-diğer Sisi) göz kamaştırıcı yaşamına 
tanık olmak için bu geziyi yapmak gerekiyor. Ayrıca 6 ya-
şındaki Mozart 1772’de Aynalar Salonu’nda ilk konserle-
rinden birini burada Kraliçe Maria Theresa’nın huzurun-
da vermiş.

Modernizm tarihinin ruhu
Viyana altın devrini 1890’lardan itibaren modernist sa-
nat akımlarıyla yaşamaya başlamış. Bu yıllarda şehirde 
hem sanatları hem de kişilikleri dikkat çeken bazı sanat-
çılar hüküm sürmüş. Tüm zamanların en önemli yaratıcı-
lık patlamaları bu yıllarda gerçekleşmiş. Onların eserleri 
Viyana’nın bu yıllardaki ruhunu çok iyi yansıtıyor. Egon 
Schiele, Gustav Klimt, Oscar Kokoschka gibi çok önem-
li isimler aynı yıllarda bu şehirdeki kültürel akımlara yön 
vermişler. Bu isimlerin eserlerinin ziyaret edilebileceği 
Leopold Müzesi, özellikle Viyana’ya özgü sanatsal akım-
ları ve bu yılların ruhunu yansıttığı için sanatseverlerin 
zaman ayırması gereken bir yer. Daha klasik sanatçı-
ların eserlerinin yer aldığı bir müze görmek isteyen tu-
rist ise Albertina Müzesi’nin yolunu tutmalı. Monet’nin, 
Degas’nın eserlerinin yer aldığı bu müze de türünün dün-
yadaki sayılı örneklerinden. MUMOK adlı modern sanat 
müzesi, sanat tarihi müzesi, çocuk müzesi gibi herkesin 
kendi zevkine göre bir müze bulması mümkün.
 Viyana’ya giden herkesin mutlaka tatması mecburi 
olan lezzet is Wiener Schnitzel. İnce dövülmüş dana eti-

nin, yumurta ve galeta ununa batırılarak kızartılması so-
nucu ortaya çıkan muazzam lezzet, her ne kadar bütün 
dünyaya yayılsa da lezzet burada biraz daha farklı. Bazı 
restoranlar şinitzellerinin konduğu tabaktan bile büyük 
olması ile övünüyorlar. Yanında gelen patates salataları 
da orta Avrupa’ya has damak tatlarından. Tabii ardından 
tatlı olarak elmalı tart yani apfel strudel yemek de şart.
 Eğer Viyana’yı bir cumartesi sabahında geziyorsa-
nız, saat 11.00’de şehrin alışveriş caddelerinden biri 
olan Graben’de olmalısınız. Bu saatte burada yıllardır 
süren bir gelenek olarak Viyana Askeri Bandosu, eski 
imparatorluk askeri üniformaları ile ücretsiz bir konser 
sunuyor. Bir süre sabit durarak popüler klasik müzikler 
çalan bando, yürüyerek müzik yapmaya devam ediyor ve 
birçok turist de onların peşine takılıyor. Konser Hofburg 
sarayının avlusunda uzunca bir süre devam ederek, hem 
Viyanalılar’ın hem de turistlerin gününe neşe katıyor. 
Kısacası Viyana tüm yönleriyle dağamızda harika bir tat 
bırakıyor.
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Sağlıklı birey için
sağlıklı kemik gelişimi!
Kemik dokusu, insan vücudundaki diğer bütün doku ve organlar gibi 
sürekli yenilenen ve özellikle ergenlik döneminden önce aktivitesi 
oldukça yüksek olan bir dokudur. Bir ebeveyn olarak bu dokuyu iyi 
tanımak, çocuklarımızın kemik yapısının sağlıklı gelişiminde oldukça 
önemlidir.

ocuklarda iskelet sistemi ve kemik dokusu gelişimi anne 
karnında intrauterin dönemin erken evrelerinde başlayıp 
doğum sonrasında ergenlik döneminin sonlarına kadar 

devam eden bir süreci içerir. Bir çocuğun kemik yapısının sağlıklı 
gelişiminde genetik yapı özelliklerinin yanında beslenme düzeni 
ve alışkanlığı, düzenli uyku, yaşa uygun fiziksel aktivite gibi çevre-
sel faktörlerin de önemi vardır. Bu nedenle biz ebeveynlere düşen 
en önemli görevlerden biri de çocuklarımızın kemik gelişimlerini 
yakından takip etmektir.

Embriyo dönemi
İskelet sistemi, intrauterin üçüncü haftada embriyonun sırt kıs-
mında yer alan notokord adı verilen ve daha sonra omurga, omuri-
lik ve beyin dokusunun geliştiği yapının olgunlaşması ile şekillen-
meye başlar. Dördüncü haftada, kolların ve bacakların gelişeceği 
ekstremite tomurcukları belirginleşir. Beşinci ve sekizinci haftalar 
arasında ilk önce kollar, eller ve parmaklar ile üst ekstremite, ar-
dından da bacaklar, ayaklar ve ayak parmakları ile alt ekstremite 
şekillenir. Beşinci haftanın sonunda embriyo yaklaşık iki katı bü-
yüklüğe ulaşır ve omurga iskeleti kuyruk sokumu dahil olmak üze-
re tamamen şekillenmiş olur. Yedinci haftada embriyo yaklaşık 2 
cm büyüklüğe erişir. Bu aşamada embriyoda erişkindekine ben-
zer bir şekilde 206 adet kemik yapı şekillenir. Ancak osteogenezis 
adı verilen kemik gelişimi tamamlanmadığı için kemikler daha çok 
kıkırdak yapıdadır. 

Kemik dokusunun gelişimi
İnsan vücudundaki kemikler şekillerine göre uzun kemikler (kol 
ve bacak kemikleri), kısa kemikler (el bileği ve ayak bileğindeki 
küçük kemikler), düz kemikler (kafatası kemikleri ve kaburgalar) 
ve düzensiz kemikler (omurga kemikleri) olarak dört ana grupta 
incelenebilir. Uzun bir kemiğin doğrusal bir şekilde büyümesine 
ve uzamasına olanak sağlayan bir takım büyüme çekirdekleri 
mevcuttur. Öncelikle primer büyüme çekirdekleri, intrauterin dö-
nemde uzun kemiklerin orta kısımlarında belirginleşirler. Doğuma 
yakın dönemde primer çekirdekler kemiğin ve alt ucuna doğru se-
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konder kemikleşme çekirdeklerini oluşturmak üzere bö-
lünürler. Doğumdan sonra ergenlik döneminin sonlarına 
kadar aktivitesini devam ettiren ve uzun kemiklerin üst 
alt ve üst ucunda yerleşmiş olan bu sekonder büyüme 
çekirdekleri (epifiz çekirdekleri) kemikleşme çekirdekle-
ri olarak da adlandırılırlar ve kemik uzamasını sağlarlar. 
Ergenlik sonunda kemiğin metafiz ve diafiz adı verilen 
kısımları ile kaynaşarak bu görevlerini tamamlarlar. Bu 
sürece vücuttaki birçok hormon etki eder. Fazlalıkları ve 
eksiklikleri kemik büyümesi ile ilgili bir takım sıkıntıların 
yaşanmasına neden olabilir. 

Kemik yaşının tayini
Vücuttaki birçok kemikleşme çekirdeği doğum son-
rasında mineralize olmadıkları için radyografik olarak 
tespit edilemezler. Çocuklarda çekilen grafilerde uzun 
kemiklerin üst ve alt uçlarında boşluk görülmesinin se-
bebi budur. Her bir kemik için ve kemiğin her bir bölgesi 
için kemikleşme çekirdeklerinin mineralize olma yaşları 
farklıdır. Bu özellikten faydalanarak kemik yaşı tayini 
yapılabilir ve iskelet sisteminin gelişimi hakkında bilgi 
sahibi olunabilir. Bu değerlendirmede belirli iskelet böl-
gelerinin seri radyografileri çekilir ve standart radyog-
rafilerle kıyaslanır. Fiziksel gelişim hakkında bilgi verici 
bir yöntemdir. Çocuklarda özellikle malnutrisyon, ma-
labsorbsiyon gibi beslenme bozuklukları, hipotiroidi ya 
da büyüme hormonu eksiklikleri gibi bir takım endokrin 
bozuklukların değerlendirilmesinde kullanışlıdır. Ayrıca 
adli tıp uygulamalarında da kemik yaşı tayini oldukça 
güvenilir bilgiler vermektedir. Özetle kemik yaşı tayini 
kronolojik yaşın saptanması gereken durumlarda (ör-
neğin adli raporlarda), çocuğun erişkin yaşta ulaşacağı 
boy uzunluğunun hesaplanmasında ve büyüme-gelişme 
bozukluklarının tanısında kullanılan oldukça faydalı bir 
tanı yöntemidir.
 Kemik olgunlaşması normal olan bir çocukta kemik 
yaşı, kronolojik yaşa eşittir. Kemik yaşı değerlendirmesi 
ilk üç ayda diz ve ayak kemiklerinin, daha büyük çocuklar-
da ise el ve el bileği kemiklerinin radyografik incelemesi 
ile yapılır. Bu amaçla standart olarak kullanılan bir takım 
atlaslar vardır (Greulich-Pyle atlası, Tanner-Whitehouse 
atlası gibi). Kemik yaşı ile kronolojik yaş arasında yüzde 
10’luk bir fark bulunabilir. Örneğin kronolojik yaşı 12 olan 
bir çocuğun kemik yaşı 10 ya da 14 tespit edilebilir. İki yılı 
aşmayan farklılıklar normal sınırlarda kabul edilir. 

Genetik farklılıklar
Çocuklarda iskelet sistemi ve kemik gelişimi cinsiyete 
göre farklılıklar gösterir. Ayrıca genetik ve etnik-coğra-
fik farklılıklar da söz konusudur. Kız çocuklarında iske-

let sistemindeki olgunlaşma erkek çocuklarından daha 
erken olur. Boy uzaması daha hızlı gerçekleşip daha 
kısa sürede tamamlanır. Bu nedenle erkek çocuklara 
kıyasla iskelet uzunlukları genellikle yüzde 7 oranında 
daha kısadır. Ayrıca kızlarda kemikler erkeklere kıyasla 
daha incedir. Çeşitli yaşlardaki sağlıklı çocuklar arasın-
da da kemiklerin olgunluk derecesi farklılık gösterebilir. 
Bu nedenle tartı ve boy ölçümlerinde olduğu gibi kemik 
gelişmesi için de standart sapma (SD) tabloları ve per-
sentil norm eğrileri kullanılır. Kemik olgunlaşma derecesi 
ırksal farklılıklar da gösterir. Örneğin zenci ırkında kemik 
olgunlaşması, kemik uzunlukları ve kalınlıkları beyaz ırka 
göre daha fazladır. 
 Nutrisyonel, konjenital ya da genetik bir takım fak-
törler ve hastalıklar çocuklarda iskelet ve kemik gelişimi 
etkileyebilir. Ayrıca kortizon gibi bazı ilaçların kullanımı 
da kemik dokusunun gelişim ve farklılaşmasını değiş-
tirebilir. Kemik yaşının kronolojik yaşa göre ileri oluşu 
hemen daima hormonal bozukluklar sonucunda gerçek-
leşir (idiopatik pubertas precox, adrenogenital sendrom, 
over tümörleri, hipotalamus tümörleri, Mc-Cune-Albright 
sendromu gibi). Kemik yaşının geri kalması çok daha sık 
rastlanılan bir durumdur. Kemik gelişmesinde gerilik faz-
la ise öncelikle tiroid hormonu eksikliği düşünülmelidir. 
Bunun dışında kemik olgunlaşmasını engelleyen durum-
lar büyüme hormonu eksikliği (hipofizer cücelik), kronik 
infeksiyonlar, mükopolisakkaridozlar, kondrodistrofi, 
akondroplazi, Turner sendromu ve gonadal disgenezi 
olarak sıralanabilir. 
 Doğum sonrasında bir çocuğun kemik yapısının sağ-
lıklı gelişiminde genetik yapı özelliklerinin yanında çev-
resel faktörlerin de önemi vardır. Beslenme düzeni ve 
alışkanlığı (özellikle kalsiyum ve D vitamininin yeterince 
alınması), düzenli uyku, yaşa uygun fiziksel aktivite ve 
sağlıklı bir psikososyal çevre büyüme sürecinde mutlak 
gerekli faktörlerdir.
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ühendislik, bilim, teknoloji ve endüstriyel üreti-
min ara kesitinde yer alır. Makine mühendisliği 
ise en eski ve en geniş uygulama alanı olan mü-

hendislik dallarından biridir. Bu dal, insan yaşamını kolay-
laştırmak, yaşam kalitemizi artırmak amacıyla, ısı ve me-
kanik güç kullanan makina ve araçların tasarımı, üretimi 
ve işletilmesini kapsar. Yaşamımızın hemen her alanında 
makine mühendisliğinin izleri vardır. Herhangi bir nesne 
hareket ediyorsa veya enerji kullanıyorsa, tasarımında 
veya yapımında muhtemelen bir makine mühendisi rol 
almıştır. Örneğin, lunaparklardaki hızla giden, dönen, 
sallanan oyuncakların, otomobil, uçak ve gemi motorla-
rının, vinçlerin, uzay istasyonunun yapısının, damarlara 
takılan stentlerin, diş tellerinin, ayarlanabilir ameliyat ma-
salarının, nanoteknolojik sistemlerin, çok küçük (mikro) 
boyutlu makinelerin, cep telefonu kabının, kırık kemikle-
ri bağlamak için veya boy uzatmak için kullanılan metal 
çubukların, otomobillerde kullanılan bebek koltuklarının, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin, ses ve titreşim yalıtım 
sistemlerinin, Cenevre’de bulunan 27 km boyundaki bü-

yük parçacık çarpıştırıcısını oluşturan yapının ve daha 
birçok makinenin tasarımı ve imalinde makine mühendis-
leri olmazsa olmaz elemanlardır. 
 Makine mühendisliği dalının geniş kapsamını bir de 
ilgi alanına giren sistemlerin boyutlarına değinerek vur-
gulayalım. “Akışkan” sözcüğünün sıvı ve gazları tanım-
lamakta kullanıldığını biliyoruz. Kalorifer tesisatlarında-
ki, çamaşır ve bulaşık makinelerindeki, pompalardaki 
suyun, damarlarımızdaki kanın, otomobil motorundaki 
yakıtın ve okyanuslardaki suyun nasıl bir yerden bir yere 
gittiği yani aktığı makine mühendislerince anlaşılması 
gereken bir olgudur. Öte yandan güncel bir konu mikro 
akışkanlardır. Diğer bir deyişle, çapı yarım milimetrenin 
altında olup 100 nanometreye (milimetrenin 10 binde 
biri) kadar inebilen kapalı kanallarda akan sıvıların dav-
ranışının anlaşılması önem kazandı. Bu olayın en yaygın 
uygulama alanı bilgisayarlara bağlı mürekkep jetli ya-
zıcılar. Bu yazıcılar bir harf veya rakamı hassas olarak 
basabilmek için kağıda çok ince mürekkep hüzmesi püs-
kürtürler. Mikro akışkanların bir diğer uygulama alanı tıp, 

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet A. Akgün, bölümün 
özelliklerini, üniversitenin öğrenciye nasıl bir eğitim verdiğini ve sunduğu olanakları anlatıyor.

Yeditepe Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü
“Gençlikle tecrübeyi harmanlıyoruz”

M
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moleküler biyoloji ve genetik. Bu alanlarda çok az mik-
tarda vücut sıvılarıyla tahlil yapabilmek veya çok küçük 
miktarlarda karışımlar hazırlamak için kullanılan ve mikro 
kanallar içeren çiplerin tasarımı ve analizinde de makine 
mühendisleri görev alır. 
 Makine mühendisleri mesleklerini icra ederken me-
kanik, termodinamik, ısı transferi, malzeme bilimi, titre-
şim gibi alt alanlardaki bilgilerini kullanarak hesaplama-
lar yaparlar. Alt alan olarak saydığımız dallar, ön koşul 
olarak matematik ve fizik bilgisi gerektirir. 
 Makine mühendisleri sadece tasarlayıp imal etmekle 
yükümlü değildirler; imal edilen bir sistemin güvenli olarak 
işletilmesinden de sorumludurlar. Örneğin, bir makine sü-
rekli aynı yükler altında çalışmaktan metal yorgunluğuna 
uğrayabilir ve parçalanıp insan yaşamını tehlikeye atması-
na neden olabilir. Makine mühendislerinin insan yaşamını 
korumak gibi etik bir sorumlulukları vardır. 

“Yeditepe mezunu rahatça işe alınır”
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne 
gelince, biz gençlikle tecrübeyi iyi bir oranda harmanla-
mış bir bölümüz. Dinamik, öğrencilerle iyi iletişim kuran, 
aktif olarak araştırma projeleri ve sanayi danışmanlıkları 
yapan, bu deneyimlerini derslere yansıtan bir öğretim 
kadrosuna sahibiz. Ülkemizde çok sayıda makine mü-
hendisliği bölümü var. Bizim temel hedefimiz, verdiğimiz 
nitelikli eğitimle çağdaş koşullarda çalışabilecek makine 
mühendisleri yetiştirmek, iş başvurusu yapan mezunla-
rımıza “Yeditepe Makine mezunu rahatça işe alınır” dü-
şüncesiyle yaklaşılmasını sağlamak. Bunu da başarmış 
durumdayız. Makine imalat sanayiinde, otomotiv sektö-
ründe, savunma sanayiinde çalışan, yurt içi ve yurt dışın-
da yüksek lisans ve doktora yapan mezunlarımız var.
 Bölümümüz, AR-GE projelerine de önem veriyor. 
Yürüttüğümüz TÜBİTAK ve SAN-TEZ projeleri arasında 

mayın tarama amaçlı insansız hoverkraft, titreşimden 
enerji üreten jeneratör, iki ayaklı yürüyen robot, kemik 
uzatma amaçlı ve kablosuz iletilen sinyallerle uzatılan 
çivi, bilgisayarda sanal omurga ameliyatı yazılımı ve kü-
çük boyutlarda çok hassas imalat amaçlı robot gibi ürün-
ler geliştirmeyi amaçlayan projelerimiz sürüyor. Bu pro-
jelerde öğrencilerimize de görev veriyoruz. Uygulamaya 
verdiğimiz önem nedeniyle iki yıl önce müfredatımızdaki 
laboratuvar derslerinin sayısını artırdık. Öğrenci ve öğre-
tim üyesi projelerimizden oluşan bir sergiyi geçen mart 
ayında açtık. Öğrencilerimizi daha lisans eğitimleri sıra-
sında araştırmaya teşvik etmek amaçlı bir başka yaklaşı-
mımız da onları yarışmalara katılmaya teşvik etmek. Mev-
cut en büyük makine mühendisliği örgütü olan Amerika 
Makine Mühendisleri Derneği (ASME) tarafından her yıl 
düzenlenen tasarım yarışmasında son iki yıldır bölümü-
müzün öğrencileri finale kalıyor. 

Analitik, deneysel ve sayısal müfredat
Bölümde verdiğimiz eğitimin kalitesini ölçmek ve artır-
mak amacıyla, Mühendislik Eğitim Programları Değer-
lendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 
gönüllü başvuruyla değerlendirildik ve akreditasyona 
layık görüldük.
 Bölümümüzün müfredatı temel mühendislik bilgileri-
nin öğretildiği derslerden oluşuyor. Müfredat ayrıca şu 
sistemlerin çözümlenmesi ve tasarımını amaçlıyor: Katı 
cisimlerin dayanımı, hareketleri ve titreşimleri; ısıl sis-
temler; akışkan sistemleri; mekanik sistemlerin kontrolü, 
imalat sistemleri, çeşitli endüstriyel imalat yöntemleri, 
mühendislik malzemeleri…
 Müfredatımızın diğer üniversitelerdeki uygulamala-
ra göre en büyük farkı, yukarda listelenen altı alan için 
analitik, deneysel ve sayısal uygulamaların paralel olarak 
yapılması. 
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) İstanbul
sokaklarının
Sokak kedileri, İstanbul’un varlığının, kültürünün, sosyal yaşamının bir parçası. 
Tıpkı geçmişte olduğu gibi...

ek çok insanın hemfikir olduğu bir konu 
var ki, o da İstanbul’da yaşamanın keyif 
verici bir yanının olduğu... Şüphesiz Bo-

ğaz manzarasının, saray, sarnıç gibi tarihi mi-
rasların, korular gibi yeşillik alanların bu fikrin 

yer etmesindeki etkisi büyük. Peki ya sokak 
hayvanlarının?

Mesela Boğazı izlerken sahil kenarın-
da kucağınıza oturan ya da gözünüzün 
içine bakarak miyavlayan sokak kedileri 
bu duygunuzda ne kadar etkili? Elbette 
Beşiktaş’taki balık pazarını, Taksim’deki 
sahafların tezgahlarını, Kadıköy’ü, sokak-

ları mesken tutan kediler olmaksızın dü-
şünmek mümkün değil.

Bugünlerde bir konu, kafaları faz-
lasıyla karıştırmış durumda. “5199 
numaralı Hayvanları Koruma Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”, barındırdığı muğ-

lak ve tartışmalı tanımlamalarla 
İstanbulluları endişlendiriyor. 
Çünkü şehrin kültür mirası, bir 
yanıyla da bu hayvan sevgisi-
ni temel alarak varlığını sür-
dürüyor. Bugün sokaklarda 
kedileri, köpekleri besleyen; 

kışın sokak hayvanları için 
kaldırımlarda bir kap su 

eksik etmeyen İstanbul-
lular bir mirası yaşatı-

yor. Bu nedenle tam 
da şimdi, tarihsel de-
ğerlerimizi hatırlama 
vakti...

 Osmanlı’da köpekler 
kulübelerini bekleyedu-
rurken, 19’uncu yüzyılda 
kediler çoktan salonlara 
girmişti. Bu sevimli kedi-
ler evlerin, hanların, tahıl 
ambarlarının fare bekçileri 
olarak ayrılmaz birer par-
çasıydı.

Ancak o zamanlar bu-
gün olduğu gibi sokaklar-
da çok fazla kedi yoktu. 
Ankara kedileri ve Van 
kedileri konaklarda samur 
kürklerin üzerinde uyur, 
büyük mutfaklarda kendilerine düşen payı mutlulukla 
alırlardı. Çoğu tekir kedi ise kışlalarda, evlerde, hanlarda 
beslenirdi.

Günlük hayatın içinde
Osmanlı dönemi boyunca sadece kedilere değil, diğer 
sokak hayvanlarına da 
büyük bir şefkat ve merha-
met gösterilirdi. Etinden 
hiçbir şekilde faydalanıl-
mayan kedi, köpek, at gibi 
hayvanları öldürmek suç-
tu. Bu canlılara zarar ver-
mek şöyle dursun, onlar 
için vakıflar kurulur hatta 
bu canlıları beslemeleri 
için özel kişiler tutulurdu. 
Bu kişiler haftanın her 
günü sokak canlıları için 
et ve ciğer dağıtırdı. Ayrı-

PAhmet Yavuz
Editör

kedileri
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ca kasapların da her gün belli bir sayıda kedi ve köpek 
beslemeleri gerekirdi. Diğer yandan kuşlar da Osmanlı 
döneminin sevilen sokak canlılarıydı.

Göçmen kuşlar ve güvercinler için yapılan pek çok 
kuş evi bulunurdu. Bu kuş evlerinde yaralı kuşların teda-
visi yapılır, kış aylarında beslenmelerine katkı sağlanır, 
camilerde kuşlar için imarethaneler hazırlanırdı. Bugün 
hâlâ meydanında kuş eksik olmayan Eminönü’nde, 1597 
yılında III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emriyle temelleri 
atılan Yeni Cami’nin duvarlarında kuşlar için tasarlanmış 
kafesleri görmeniz mümkün. III. Murat’ın hükümdarlığı 
süresince binek hayvanlarının taşıyabileceğinden faz-
la yükle yüklenmesi de bir fermanla yasaklanmış, hatta 
fermana uymayan binek hayvanlarının sahibi, yükleri 
taşımakla cezalandırılırmış. Ayrıca cuma günleri binek 
hayvanlarına binmek yasaklanır, hayvanların dinlenmesi 
sağlanırmış.

Türk edebiyatının meşhur kedisi: Edibe
Yıllarca süregelen bu hayvan sevgisi, Türk edebiyatında 
da sıkça obje oldu. Bunlardan en meşhuru; Melih Cevdet 
Anday, Sabahattin Eyüboğlu ve Orhan Veli gibi isimlerin 
çalışma arkadaşı Erol Güney’in kedisi Edibe. 22 yıl yaşa-

yarak Erol Güney ve Orhan Veli’nin hayatında önemli bir 
yere sahip olan bu kedinin meşhur olmasını sağlayansa 
Orhan Veli’nin onun için yazdığı şiirler. Orhan Veli’nin 
kapı koluna zıplayıp sallanarak kapıyı açmayı başaran ve 
her fırsatta sokağa çıkıp gezen, yorulunca eve geri dö-
nen Edibe’ye dizeleriyle şöyle seslenir:

Çıkar mısın bahar günü sokağa
İşte böyle olursun
Böyle yattığın yerde
Düşünür düşünür
Durursun.

Ebide’yi gözlemleyerek kediler-
le ilgili birçok şiir yazmış Orhan 
Veli. Bir diğer şiiri sokak ve ev 
kedilerinin farklı dünyasına ait:

Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben so-
kak kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik.
Ama seninki de kolay değil, kardeşim;
Kolay değil hani,
Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.

Kedi dostu Beşiktaş
En çok soğuk kış günlerinde korumamıza ihtiyaç duyan 
sokak kedileri için Beşiktaş Belediyesi’nin gerçekleştir-
diği güzel bir uygulama var ki, o da kedi evleri. Kedilerin 
kolayca girip çıkabileceği kapılara sahip olan bu evlere 
hem Beşiktaş halkı hem de belediyenin personeli düzenli 
olarak yem bırakıyor. Özellikle esnaflar bu konuda çok 
duyarlı. Sokak hayvanlarına bakmayı bir görev olarak 
belleyen esnaf kedilerle, köpeklerle hatta kuşlarla bile 
yakından ilgileniyor. İstanbul’un pek çok semtinde sokak 
hayvanları konusunda duyarlı olan esnaf tüm belediyele-
ri ve halkı da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor.

Eğer bugüne kadar yapmadıysanız bir gün Beşiktaş’ta 
balık pazarındaki tekirlere süt vermeyi deneyin. Ama ke-
diler umursamaz bir şekilde uzattığınız sütü biraz kokla-
yıp burun kıvırırsa şaşırmayın! Nedeni çok basit: O kedi-
ler balıkçıların kedileri; bu yüzden düzenli olarak balıkla 
beslenip sevgiyle büyüyorlar. Bu kedileri başka bir yere 
götürüp bıraksanız, muhakkak geri dönerler. Çünkü ken-
dileriyle dost olabilen ve onları her gün besleyen bu es-
naf, onlarla aynı kentten; İstanbul’dan…
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19’uncu yüzyıl ekonomisinin kalbi

Bankalar Caddesi
19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ekonomisinin merkezi artık Bankalar Caddesi’dir. Ancak 
çöken bir imparatorlukla birlikte bu cadde de tarihe karışır; dev bankaların merkez binaları, 
sayısız banker ofisleri ve hanlar yerlerini birkaç banka şubesine, elektronik eşya dükkanlarına 
ve terkedilmişliğe bırakır.

üksek Kaldırım’ın Karaköy Caddesi’yle buluştu-
ğu yerde başlayan Bankalar Caddesi’nin (eski 
adıyla Voyvoda Caddesi) mazisinde görkemli 

ve bir o kadar da hüzünlü bir tarih yatar. Dönemin önde 
gelen bankalarından elektronik dükkanlarına el değişti-
ren bir cadde, imparatorluğun kendisi gibi eli kolu bağlı 
ancak tüm görkemiyle ayakta duran Osmanlı Bankası ve 
üstü oymalı penceresinden Haliç’in eşsiz manzarasına 
kendini bırakan Madam Anjel... Her biri güç, servet ve 
ihtişamla parlayıp yıllar geçtikçe çaresizlikle solan bu öy-
küler, Bankalar Caddesi’ni bugün de ayakta tutar.
 Galata’nın iç surları boyunca uzanan bu cadde, adı-
nı Galata’nın asayişinden sorumlu ve Osmanlı’daki 
“subaşı”lığa eşdeğer olan “Voyvoda”dan alır. 16’ncı yüz-
yıla girildiğinde Galata, Avrupa ile ticaretin ilerlemesiyle 
canlı bir liman kenti olmaya başlarken Galata Borsası da 
dünyanın önde gelen borsaları arasında yer alır. Voyvo-
da Caddesi’nin Galata’dan ayrı bir finans merkezi olma-
sıysa 19’uncu yüzyılın ikinci yarısına denk gelir. Cadde-
nin ne zamandan beri “Bankalar Caddesi” olarak anıldığı 
belli değil, ancak 1900’lerin başı olarak tahmin ediliyor. 
Dönemin büyük bankalarının görkemli binalarına ev sa-
hipliği yapan cadde, adını da bu banka zenginliğinden 
alır. İmparatorluğun son 50 yılının ekonomik hayatının 
kalbi olan bu cadde, her iki yana sıralanmış binalarıyla bir 
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yandan modernleşmeye yardımcı olurken diğer yandan 
dışa bağımlılığının bir göstergesidir. En nihayetinde de 
Osmanlı’nın çöküşünün en yakın şahitlerinden olur.

Hanlardan iş merkezlerine...
Caddenin henüz gelişmediği 19’uncu yüzyıl başlarında, 
burada bankadan çok banker vardır. Caddeye çıkan irili 
ufaklı sokaklarda yer alan ofislerinde tefecilikle uğraşan 
bankerlerden sonra ithalat, ihracat ve komisyon işleri 
yapan tüccarlar dükkan açar. Özellikle makine ve alet 
ticareti yapan tüccarların yanı sıra esnaflar da caddenin 
sakinleri arasında yer alır. 1900’lerin başına doğru küçük 
odalı Osmanlı han mimarisi, yerini büyük işletmelerin Ba-
tılı tarzdaki binalarına bırakır. Hanlarıyla ünlü cadde, bir 
anda şirket adlarıyla anılan Avrupai binalarla dolar.
 19’uncu yüzyılın ikinci yarısına gelindiğindeyse cad-
de, artık sadece Galata için değil, tüm İstanbul için önemli 
bir merkez haline gelmiştir. Caddenin çehresi değişir, dö-
nemin en etkili iktisadi kurumları ihtişamlı binalarıyla arz-ı 
endam eder, sokaklar devrin önemli iş adamları, banka-
cıları ve avukatlarıyla dolar. Çoğunluğunu gayrimüslim-
lerin oluşturduğu bu üst tabaka özellikle yabancı banka 
ve şirketlerde çalışır. Bu yüzden yerli bankadan çok Ban-
ca di Roma, Deutsche Bank, Atina Bankası gibi yabancı 
banka merkezleri bulunur. Ancak söz konusu görkemse, 
başköşeye Osmanlı Bankası binasını koymak gerekir. Mi-
mar Alexandre Vallaury tarafından 1800’lerin sonunda 
yapılmış olan bina, tıpkı imparatorluk gibi içeride yaşadığı 
çaresizliği görkemli binasıyla kapamaya çalışır.

Frej ailesi ve çöküş
Şişhane’ye doğru giden yolun sonuna geldiğimizdeyse 
bizi, bazılarının “Şaheser” olarak yorumladığı bazılarının-
sa abartılı bulduğu Frej Apartmanı karşılar. Hayfa’dan 
Trablusgarp’a kadar oldukça geniş bir alanın deniz tica-
reti haklarını kiralayacak kadar varlıklı bir aile olan Frej 
ailesinin apartmanı, hem devrin hem de coğrafyanın 
kozmopolit yapısını resmeder. Aile büyüğü Selim Hanna 
Frej, ünlü İtalyan Levanten aile Glavaniler’in kızı Pauline 
ile evlenir ve çiftin Madam Anjel isimli bir kızları dünyaya 
gelir. Devrin en varlıklı ailelerinden birine mensup Ma-
dam Anjel, yaşı geldiğinde kendine yakışır şekilde aris-
tokrat, entelektüel bir adam olan Feridun Dirimtekin’le 
evlenir. Kısa sürede sadece iş dünyasının tanınan simala-
rı değil, sosyetenin gözde çifti, davetlerin aranan yüzü ve 
dedikoduların baş kahramanı olurlar. Varlıklı bir yaşam, 
mutlu bir evlilik, yılda birkaç defa çıkılan Avrupa gezileriy-
le taçlanır. Ancak Feridun Bey’in emekli olması ve ekono-
mik belirsizlik maddi sıkıntıları getirir. Frej Apartmanı’nı 

satılığa çıkararak Nişantaşı’nda bir daireye taşınırlar. 
Sonrasıysa Madam Anjel için şaşırtıcı derecede hüzünlü-
dür. Feridun Bey, yolda bir çukura düşerek ayağını kırar, 
bir süre sonra da hayatını kaybeder. Ölümünün ardından 
miras kavgaları çıkar ve varisler Madam Anjel’i önce akıl 
hastanesine sonra da huzur evine gönderirler. İlginçtir 
ki, yaşlı Madam Anjel de kocası gibi yolda bir çukura dü-
şerek ayağını kırar ve rivayete göre bir süre sonra Frej 
Apartmanı’nın en üst katından kendini atar. 
 Aslında Madam Anjel’in kaderinin böyle kötüye git-
mesi imparatorluğun çöküşüyle yakından ilgilidir. Yıkılan 
bir devletin enkazı altında, ekonomik dengelerin deği-
şikliğinden Frej ailesi de nasibini alır. Tıpkı Osmanlı’nın 
finans merkezi olması beklenen Bankalar Caddesi’nin 
de imparatorluğu içten içe kemiren yabancı devlet ege-
menliğinin ortadan kalkmasıyla işlevini kaybetmesi gibi... 
Çünkü Osmanlı ekonomik yaşamını domine eden ya-
bancı bankalar bu caddededir. Cumhuriyet’in ilanından 
sonra birçok yabancı banka merkezi ve şirket kapanır. 
Başkent Ankara olur ve yeni bir devlet, yeni bir şehir inşa 
edilecekken idari merkezler Ankara’ya taşınır, böylece 
Bankalar Caddesi gözden düşer. İstanbul’un finans mer-
keziyse yavaş yavaş şehrin diğer ucuna taşınır. Hanlar 
boşalır, bazısı satılığa çıkarılır, elektronik eşya dükkanları 
da caddenin yeni sahipleri olur. 



SONBAHAR
AUTUMN 20

1248

ki
ta

pl
ık

 /
 b

oo
k 

sh
el

f (
su

m
m

ar
y 

on
 p

ag
e 

54
)

Güz mevsimine girerken listemizde hem yetişkinler için 
hem de çocuklar için birbirinden eğlenceli kitaplar var…kitapları

Sonbahar

Çatıdaki Pencere

Saramago’nun ilk romanı
2010 yılında hayata veda 

eden Jose Saramago, 
1998 yılında Nobel 

Ödülü’ne layık görül-
müştü. Ancak edebiyat 
yolculuğu 1940’larda 

başladı. “Çatıdaki Pence-
re” ise Saramago’nun bu 
yolculuktaki ilk eseriydi. 

Ama bu eser hiç yayınlan-
madı; ta ki bugüne kadar. 
Saramago, kitabı yayınevi 

tarafından yayımlanma-
yınca tam 21 yıl boyunca 
yazmaya ara verdi. Kitap, 
eşi Pilar del Rio’nun çaba-
larıyla Saramago’yu daha 
iyi anlamak için edebiyat 
dünyasına kazandırıldı.

Jose Saramago
Kırmızı Kedi Yayınevi

Çağdaş dünya edebiyatı
360 sayfa

Aşçılar ve Yaşamları

Güçlü bir hikâye
Bir restoranın mutfağında 
yaşananlar sadece yumur-
ta kırmaktan ya da ızgara-
da bir şeyler pişirmekten 
mi ibaret? Tabii ki hayır. 

Orada yemek hazırlayan 
aşçıların da bir yaşamları 
var ve elbette her insan 

gibi arada sırada çok 
ilginç şeyler de olabiliyor. 
Wayne Macauley’in her 

ne kadar bir kurgu roman 
olsa da ortaya o oldukça 
farklı bir roman çıkarmış. 

Yazar, melankolik ama 
eğlenceli üslubuyla oku-

runa güçlü bir hikâye vaat 
ediyor.

Wayne Macauley
İthaki

Roman
193 sayfa

Barba ile Rabarba

İki dostun öyküsü
Barba ile Rabarba, hayat-
ları karda, kışta, yağmur-

da, güneşte sürekli yollar-
da geçen kahramanlarının 
hem hüzünlü, hem neşeli 

ve sıcak hikâyesiyle okuru 
için çok kolay çekiyor. 
Deniz kıyılarında, derin 
vadilerin ortasına kurul-
muş yemyeşil kentlerde, 

bozkırın ortasında kasaba 
kasaba gezerek çocuklara 
oyunlar sergileyen Barba 
ile Rabarba, dayanışma-
larıyla okurun gönlünde 

derin ve kalıcı izler bırakan 
türden bir dostluğa sahip 
olduklarını göstermekten 

geri durmuyorlar.

Arslan Sayman
Doğan Kardeş

72 sayfa

Anadolu Efsaneleri

Anadolu’nun efsane 
öyküleri

Kitabın her ne kadar 10-13 
yaş kategorisinde olduğu 
belirtilse de ve her ne ka-

dar onların anlayabileceği 
basitlikte yazılmış olsa da 
Anadolu Efsaneleri, yetiş-
kinler için de oldukça fay-
dalı ve eğlenceli. Mitolojik 

söylenceleri çocukların 
gözünde sevimli ve ilgi çe-
kici haline getiren kitapta 
yer alan Heredotos’un Yu-
nancayı sonradan Atina’da 
öğrendiği, Thales’in bir İon 
olması gibi efsaneler, oku-
ru tarihin arka odalarında 
yolculuklara davet ediyor.

Yalvaç Ural
YKY

124 sayfa






