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İşini sevmek, çocukları sevmek, başarıyı sevmek
bizim olmazsa olmazımız. Mutlu ve güçlü eğitimciler,
sevgi sınırlarını kaldıran, ruhunun pencerelerini
sonuna kadar sevgiyle açanlardır.
Taşıdığı bu ağır ama bir o kadar da güzel
sorumluluğun şuurunda olan bir öğretmen yürekten
inanarak, ideal bir birey yetiştirme arzusu ile
yürür yolunda. Azim ve inançla atılan bu adımların
sonunda, sağlam gelecekler inşa edileceğinin umudunu
hissetmek, en büyük beslenme kaynağıdır öğretmenin.
Geleceğe inanç, güven ve sevgi gerçek birer insan
olmak için gerekli olan hakiki duyguları aşılarken
yolumuza ışık tutar. Bu sayede, karanlıktan
sıyrılırken, insanı insan yapan değerleri gelecek
nesillerimize aktarmanın şerefini omuzlarımızda
taşırız. Mevcudiyetimizi daimi kılacak olan, bu şerefi
yorulmadan bıkmadan ebede taşımak olmalıdır.
Biz
de,
omuzlarımızda
taşıdığımız
şerefle,
sessiz ama derinden adımlarımızla, inancımız ve
emellerimiz başarıya kilitlenmişken, çalışmalarımızı
sizlerle paylaşmanın heyecanı ve sevincini gönlümüzde
hissediyoruz.
Emellerimizi gerçekleştirirken ruhumuzu aydınlatan
ışığımızın hiç sönmeden parlaması temennisi ile...
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YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan… Güzel paylaşımlarımızın olacağına inandığım yepyeni bir yılda, merhaba diyerek attım adımımı sizli yıllara. Bugünse bu yolda tek başıma olmadığımı, adımlarıma her birinizin adımlarının eklenip doğru yolda, doğru seslere can verdiğimizi
görmenin mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Hem de yepyeni bir heyecan…
Evet, yıllardır yaşadığım heyecana bir yenisi daha ekleniyor sizlerle. Hem de bitmek tükenmek bilmeyen, gittikçe biraz daha, biraz daha artan… Hangi kelime bu heyecanı anlatmaya
yeter bilmem ama her biri yeni bir çocuk ve her biri çocuğunuzun size söylediği ilk kelime kadar
tebessüm verici. Bu dergimiz de benim ve emeği geçen bütün arkadaşlarımın sizlere ilk kelimesi.
Hem de sizden alıp içine bizden de bir şeyler katarak yine sizlere söylediğimiz ilk kelimeler...
Bir hareket ettiğimizin göstergesi, paylaşımımızın can bulmuş hali.
İlk kelimemizle yüzünüzde tebessüm uyandırmak daha da önemlisi birlikte bu kelimeleri
sonu gelmeyen bir cümle haline getirmek dileğiyle…
Unutmayalım ki her başlangıç güzeldir ve başlangıçları güzel yapan yaşanmışlıkları
dile getiren sözlerdir.

Olcay Yılmaz
Okul Müdürü
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Cüneyt YILMAZ
Müdür Yardımcısı

KADROMUZ
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Eğitim Kadromuz

Hilal MAVUŞ
Müdür Yardımcısı

Eğitim Kadromuz
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Eylem SEZGİN
Müdür Yardımcısı
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Okul Aile
Birliğimiz

Yardımcı
Personelimiz
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Okul Aile Birliği

Anasınıflarımız
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İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle Röportaj

Öncelikle kendinizden bize bahseder misiniz?

Bağcılar’ın İstanbul’un en kalabalık ilçesi olmasının, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde olumlu olumsuz herhangi bir etkisi var mı?

sıyla özellikle 2004’ten sonra müthiş bir okullaşma
başladı kalabalıkla birlikte. Sınıf mevcudunu biz
seksen-seksen beşten kırklara düşürdük. Bazı okullarımızda 22-23’e kadar düştü. Eğitim noktasında
Bağcılar’da kalabalıktan kaynaklanan sınıf kalabalığımız mevcut değil. Sadece 1-2 okulumuzda o
sıkıntı var ama hepsi ikili öğretim yapan okullarımız.
Kalabalığın getirmiş olduğu en büyük sıkıntı ikili öğretim yapılması bence. Ama Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Valiliğimizin aynı zamanda Bağcılar Belediyemizin katkılarıyla her yıl ilçemizde yaklaşık 10
-12 okulumuz yapılıyor. 2015 yılında da yine 14 okul
yatırımımız var. Bağcılar’da gerçekten çalışan saygıdeğer yöneticiler ve öğretmenlerimiz hakikaten
olağanüstü bir gayret sarf ediyor. 20-25 kişilik sınıfların gösteremediği başarıyı bizim arkadaşlarımız 40
kişilik sınıflarda ve ikili eğitim yapan okullarda başarıyor. Demek ki kalabalığı siz isterseniz iyi yönde de
kullanabiliyorsunuz. Bu da bunun bir örneği.

Sizlerin de söylediği gibi şu an İstanbul’un en kalabalık ilçesi Bağcılar. Aslında Bağcılar Türkiye’nin bir
örneği. Türkiye ile ilgili bir araştırma yapacaksanız
Bağcılar’da yapmanız yeterli. Çünkü 81 vilayetin
81’inden insanların yaşadığı bir ilçedir Bağcılar.
Özellikle son 10-12 yılda Bağcılar’da okullaşma
yönünde büyük mesafeler kat edildi. 1992 yılında Bağcılar kurulduğunda 23 tane okul vardı. Bu
23 okulda nüfus 350 bindi. Bugün nüfusumuz 750
bin. Okul sayımız özel okullarla birlikte 130. Dolayı-

Sizce ilçemizdeki öğretmen kadrosu yeterli mi?
Bağcılar’da öğretmen noktasında en büyük problemimiz öğretmen sirkülasyonu. Çünkü bizim yaklaşık 6500 civarında olması gereken öğretmen
sayımız şu an 4700 civarında. Yani yaklaşık 2 bine
yakın bir açığımız var. Ama biz bunu ücretli öğretmenlerle kapatıyoruz, kapatmaya çalışıyoruz. Orda
da bir problem yok. Çalışan ücretli öğretmenlerimiz
de zaten öğretmen vasfına sahip. Yani kadrolu öğretmenle arasındaki tek fark KPSS sınavında gerekli

1962 Çorum doğumluyum. İlkokulu ve ortaokulu
köyümde okudum. Çorum Endüstri Meslek Lisesi
mezunuyum.1980 yılında Gazı Üniversitesi kurulduktan sonra, bu üniversiteye bağlanan Teknik Eğitim
Fakültesinde okudum. Yüksek lisansımı da Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi
alanında bitirdim. İlk atandığım yer Bayrampaşa
İnönü Endüstri Meslek Lisesiydi. 2004 yılında Bağcılar’a geldim. Bağcılar Endüstri Meslek Lisesine
müdür olarak başladım. 2012 yılında çok değer
verdiğim eski müdürümüz Kadir Kuş’un vefat etmesinden sonra 2012 yılından bu yana İlçe Milli Eğitim
Müdürü olarak görev yapıyorum.
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İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle Röportaj
barajı aşamamış olmamaları. Barajı aşmış olsalardı
onlar da zaten öğretmen olacaklardı. Arada hiçbir
fark yok aynı yeterliğe sahipler.
İlçemizdeki okullar çevresinde öğrencilere zararlı
alışkanlıklar edindirecek kişilerle ilgili ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Son yılların en büyük sıkıntılarından biri okul güvenlikleriyle ilgili tedbirler. Diğer ilçelerle kıyasladığımızda çok da kötü değiliz ama daha da iyi olabiliriz.
Gerek Emniyet Müdürlüğümüze gerek Kaymakamlığımıza gerekse Bağcılar Belediyemizle birlikte birçok proje geliştiriyoruz. Özellikle okul çıkışında okul
civarında öğrencilerimizi her türlü tehlikeye karşı korumak için İstanbul Kalkınma Ajansına sunduğumuz
bir projemiz var. Bu; öğrencilerimize ve toplumumuza zarar verecek insanların bir şekilde rehabilite
edilmesine yönelik bir proje. Bununla ilgili projeler
eskiden beri devam ediyordu. Bugün de bununla
ilgili projenin sözleşmesini imzaladık. Yakında bu
projeye de başlayacağız.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amaçlı ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz, bunlarla ilgili projeleriniz var mı?
Bağcılar projelerle anılan bir ilçe. Bu yıl Çanakkale
Destanı’nın 100. yılı. İlçe olarak birçok etkinlik yaptık. Bunlar sosyal etkinliklerdir. Ayrıca okullar arası
kitap okuma yarışması, bilgi yarışması gibi birçok
sosyal aktiviteler yapıyoruz. Yine bugün Türkiye’de
önce Bağcılar’da şu an ise İstanbul’da uygulanan
Yazarlar Okulda Projemiz bunlardan bir tanesi. Yine
Avrupa Birliği projelerinde ilçemiz İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek olan bir ilçe. Biz eğitimin sadece sınıfta akademik eğitimle değil; aynı zamanda çocukların zihinsel, düşünsel gelişmelerinin yanında bu tür
etkinliklerle sağlanacağının bilincindeyiz. Onun için
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de okul müdürlerimize talimatımız sadece akademik eğitim verilmesi değil çocukları sosyal hayata
hazırlayacak ve sosyal etkinliklerin de ön plana çıkarılması yönünde olmuştur. Bu konuda da öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin yapacağı her türlü
projelere tüm kurumlarımızla birlikte desteklerimizi
her platformda hissettiriyoruz.

Son olarak öğretmen ve öğrencilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Temennilerinizi alabilir
miyiz?
Ben öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir gayretle çalıştılar ve çalışmaya da
devam ediyorlar. Öğretmenlik farklı bir meslek. Öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran belki de en
büyük özellik 5 yaşında daha hayatı tanımayan bir
insanı 18 yaşına kadar okutuyor-eğitiyor olmak. Bu
süreçte onu istediğiniz gibi yoğuruyorsunuz. Şahsiyet, bilgi, beceri aklınıza gelebilecek tüm özellikleri
öğretmenler sayesinde kazanıyorsunuz. Tüm öğretmenlerin de olaya bu şekilde bakması gerektiğine
inanıyorum. Siz öğrencilere tavsiyeme gelince iyi bir
insan olun. Doktor olursunuz, öğretmen olursunuz,
mühendis olursunuz, mimar olursunuz… Aklınıza gelebilecek her türlü mesleğe sahip olabilirsiniz ama
iyi bir insan olmadığınız sürece sadece o mesleği
yaparsınız. Biz inanan insanlarız. İnanan insan her
şeyiyle iyi olmak zorundadır. Sorumluluklarınızı bileceksiniz, ödevlerinizi yapacaksınız ve yapmamanız
gerekenleri bileceksiniz. Kısaca kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi başkalarına yapmazsanız; kendinize yapılmasını istediğiniz her şeyi de başkaları için istiyorsanız iyi insansınızdır. Size tavsiyem
bu. Hayaller kurun. Büyük hayalleriniz, hedefleriniz,
gayeleriniz olsun. Mutlaka idealleriniz olsun. Bu hedefler, gayeler de iyi insan olmak için olsun. Bunu
gerçekleştirdiğiniz zaman hem kendinizi hem ailenizi hem de dünyayı kurtarmış olursunuz.
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Törenlerimiz

İSTİKLAL MARŞIMIZIN

94. YILINI KUTLUYORUZ

İstiklal Marşımızın kabul edildiği tarih olan 12 Mart’ı, çeşitli etkinliklerle kutladık.
Okulumuzun bahçesinde düzenlenen törende,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, okulumuzda 10 kıtayı ezbere okuma yarışmasında birinci olan ve ilçe bazında okulumuzu başarıyla temsil
eden Nurhilal TEZCAN İstiklal Marşı’nın tamamını
okudu ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Tören İstiklal Marşı’nın kabulünün ve Mehmet Akif Ersoy’un
hayatının anlatımıyla devam etti.
“Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın” diyor ve İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif
ERSOY’ u rahmet ve minnetle anıyoruz.
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ÇANAKKALE DESTANI
100. Yıldönümü

İlkokulu

Çanakkale’de destan yazan kahramanlar geçen yüz yıla rağmen
unutulmadı. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anma ve Çanakkale Zaferini kutlama programına okul müdürü, öğretmen öğrenci ve velilerimizin katıldığı coşkulu bir törenle kutladık.
Tören, Sosyal bilgiler öğretmenimizin günün anlam ve önemini
belirten konuşması ile başladı. Öğrencilerimiz, fon müzikleri eşliğinde
okudukları şiirler ve söyledikleri türkülerle bizlere duygu dolu anlar yaşattılar. 3-D sınıfımızın Çanakkale Savaşı’nda Yaşananlarla ilgili hazırlamış olduğu tiyatro büyük beğeni topladı. 18 Mart ile ilgili şiir, resim ve
kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize belgeleri
törenle verildi.
Savaşta kahraman Mehmetçiklerimizin yediği hoşafa kaşık sallayıp
yaşanan acıları yeniden hatırladık.O dönemi öğrencilerimize yaşatma fırsatı bulduk. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de bayraklaşan şehitlerimizi, gazilerimizi, saygı,
rahmet ve minnetle anıyoruz.
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1.

DÖNEM

Törenlerimiz

KARNE TÖRENİMİZ

1.Dönem Sonu Karne Töreninde Öğretmenlerimiz, bir dönemi
daha başarılı şekilde tamamlamanın, öğrencilerimiz de karne almanın heyecanını yaşadılar. Okul Müdürümüz Olcay YILMAZ’ın Öğretmen öğrenci ve velilerimizi tebrik ederek, tatilin sağlık, başarı ve
mutluluk getirmesini dilemesi ardından, okulumuzda başarılı olan
öğrencilerimize takdir, teşekkür, onur belgeleri ve hediyeleri törenle
verildi.
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Etkinliklerimiz
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Kitap okumanın insanın ufkunu genişleterek geleceğe daha iyi
hazırladığını ve kutsal kitabımızın ilk ayetinin “oku” olduğunun
bilincinde olan öğrencilerimiz, kitap okuma yarışmasına yoğun
ilgi gösterdiler. Yusuf Dursun’un “CENNET KAPISI ÇANAKKALE”
kitabını okuma yarışmasını düzenleyen öğretmenimiz Nurdane
ATA ve yarışmada birinci olan öğrencimiz Seda POLAT’ı kutlar
başarılarının devamını dileriz.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ZİYARETİMİZ
Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz ve Okul Aile birliğimiz olarak Bağcılar
Belediye Başkanı Sayın Lokman ÇAĞIRICI’yı makamında ziyaret ettik. Belediyemiz tarafından
okulumuza yapılmasını istediğimiz taleplerimiz
hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Okulumuza vermiş oldukları destekten dolayı Bağcılar
Belediyesine ve Sayın Lokman ÇAĞIRICI’ya teşekkür ederiz.
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TRT İstanbul Radyosu Ziyaretimiz

İlk yayınına İstanbul Radyosu adıyla, 6 Mayıs 1927’de
başlayan TRT, 1945’de bugün İstanbul Elmadağ’da
bulunan yerine geçerek yayın hayatına halen devam
etmektedir.
TRT İstanbul Radyosu okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından heyecan
ve meraklı bakışlarla ziyaret
edilmiştir.
Kent Radyosu yapımcılarından Sn. Ali Kızan öğrenci
ve öğretmenlerimizi büyük
bir nezaketle karşılamıştır. İlk
önce giriş katta bulunan,
halka açık olarak düzenlenen ve aynı zamanda televizyon çekimi veya radyo bant
kaydı olarak hazırlanan programların yapıldığı Mesut Cemil Stüdyosu diğer bir adıyla
Büyük stüdyo gezilmiştir.
Daha Sonra üst katta bulunan ses kayıtlarının alındığı
stüdyolar gezilerek C stüdyosunda bir sesin nasıl kaydedildiği, nasıl bir teknik mekanizmaların olduğu ve kayıt
aşamaları Ali Bey tarafından
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anlatılmıştır.
Devamında
montaj odasında montajlama işleminin tamamlanması
aşamaları orada çalışan kişiler tarafından gösterilmiştir.
Bir sonraki aşamada arşiv
odası çok kısa ziyaret edilerek, hepimizin ilgi ve meraklı
bakışları ve soruları ile bilgiler
alınmıştır.
Dışarıdan
bakıldığında
sade bir bina görümünde
olan bina, içi son derece
labirent misali odalardan ve
koridorlardan oluşmaktadır.
Tavsiyemiz bizim yaptığımız
gibi bir bilen rehberliğinde
gezmenizdir.
Okulumuza gelerek mesleki tanıtım çalışmamıza katılan, bizleri TRT İstanbul Radyosu’na davet ederek bize
keyifli ve yeni bilgiler içeren
tanıtımlar yapan, nazik davranışı ile gönlümüzü kazanan
Sn. Ali Kızan’a ve verdikleri
bilgiler için radyo çalışanlarına çok teşekkür ederiz.
Eda AKTAŞ
İngilizce Öğretmeni

AKUT Gezisi ve Nasuh Mahruki ile Sohbetimiz
Öğretmen ve öğrencilerimiz AKUT Arama
Kurtarma
Derneği’ni
ziyaret ederek başarılı
dağcı Nasuh Mahruki ile keyifli bir sohbet
gerçekleştirdiler.
Dernek binasını gezen öğrencilerimize AKUT’ un
değerli çalışanları da
Nasuh
eşlik ederek aldıkları
ödülleri, katıldıkları projeleri, oldukça zengin olan arşivlerini ve
çalışma sistemlerini paylaştılar.
Ardından Nasuh Mahruki ile tanışan öğretmen ve öğrencileri-

ya da kaza geçirenlerin kurtarılması
üzerine çalışmaktadır. Everest Dağı’na
ilk kez tırmanan Türk
olan Nasuh Mahruki,
AKUT’un gönüllülük
esaslı bir sivil toplum
örgütü olduğunu ve
“Geleceğimizi
Mahruki
birlikte kurtaralım”
sloganını benimsediklerini belirterek derneğin yapılanmasına
dikkat çekmektedir. Arama ve
kurtarma çalışmalarının yanı
sıra eğitimler ve bilinçlendirme

miz keyifli ve samimi bir sohbet
gerçekleştirdiler. 1994 yılında yaşanan ve 2 gencin kaybolduğu
bir dağ kazasının ardından 1996
yılında resmen kurulan AKUT, doğal afetlerde ve ulaşılması zor
olabilecek yerlerde kaybolan

çalışmaları uyguladıklarını söyleyen Mahruki, uluslararası çalışmalarına da vurgu yapmıştır.
Keyifle geçen samimi sohbet ve
tanıtımları için başarılı dağcımız
Nasuh Mahruki ve AKUT ekibine
teşekkürlerimizi sunarız.

İlkokulu
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Röportaj

DUNYA SERBEST DALIs REKORTMENi
sAHiKA ERCuMEN

Şahika hanım tutkunuz olan suya dalış hayatınızda nasıl başladı?
Çocukluğumda geçirdiğim astım hastalığından
ötürü, rahat nefes alamayan dolayısıyla spordan
uzak duran bir çocuktum. Bir okul gezisi sırasında
Çanakkale Sualtı Kulübü’yle tanıştım ve yüzmeye
başladım. Yüzme, sualtı hokeyi derken, en son dalış… Suyun dibine daldığım anda nefes aldığımı hissettim. Sonra da bir daha hiç çıkmadım.
Tek nefeste tüpsüz dalabildiğiniz mesafe nedir?
91 metre

Şimdiye kadar hangi denizlerde daldınız ve suyun altında sizi en çok etkileyen yer neresiydi?
Endonezya, beni hem dalış imkanları hem coğrafyası hem de etnik kültürü bakımından cezbediyor. Onun dışında Mısır’da vazgeçilmez dalış rotalarım arasında. Türkiye’de ise Bozburun ve Kaş
vazgeçilmez rotalarım arasında.
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Suya dalmanın tehlikeli tarafları var mı?
Doğru önlemler alınmazsa her sporun tehlikeli
tarafı olduğu gibi dalışın da var. Yanımda güvenlik
dalgıçları olmadan, tek başıma dalış antrenmanı
hiç bir zaman yapmıyorum. Kimse yeterince deneyimi olmadan dalış yapmamalı, deneyimi olsa bile
yalnız başınıza yapılmaması gereken bir spor dalı.
Rekor denemeleriniz devam ediyor mu?
Bu yıl 91 metre ile kırdığımız dünya rekorunu Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılında 100 metre ile kırmayı
hedefliyoruz.
Sizi dünya şampiyonu yapan sporunuz dışında
hangi meslekle uğraşıyorsunuz?
Asıl mesleğim diyetisyenlik. Beslenme ve spor birbirine paralel olduğu için ikisini birlikte yürütmekte
zorlanmıyorum. Fakat profesyonel sporculuk ve diyetisyenlik dışında Şahika’ nın Mavi Dünyası Programı’nın sunuculuğunu yapıyorum. Çeşitli reklam ve
sinema filmleri deneyimlerim var. Sualtı belgeselciliği tam benlik.
Bu spora ilgisi olan arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Hiç vakit kaybetmeden başlasınlar. Tabi mutlaka eğitimini alarak. Profesyonel yapmayı düşünenler için de dikkat etmeleri gereken en önemli nokta
ekipmanlar.

Röportaj: Elif AKBULUT - Samet KILIÇ (4-A)

Kutlu Doğum Haftası

İlkokulu

Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Peygamber
Efendimizin doğumu, okulumuzda yapılan etkinliklerle kutlandı. Okulumuzdaki tüm öğrencilere gül suyu ve lokum ikramında bulunuldu. Öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı program izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Kutlu doğum Haftası
programında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize
teşekkür ederiz.
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Gezilerimiz

HAVACILIK MÜZESİNİ ZİYARET ETTİK
Çocuklarımız burada önce, minik bir sinema salonunda “Türk Yıldızları” isimli kısa bir film seyrettiler.
Daha sonra uçmanın tarihsel gelişiminin sergilendiği kapalı alanı gezdiler. Bu alanda gördükleri çeşitli
hava aracı maketleri, motorları, hava kuvvetlerinin ve pilotların kıyafetlerini ilgiyle incelediler. Bir hangara
konmuş çeşitli küçük uçakları gözlemledikten sonra, açık alandaki diğer irili ufaklı uçakları görmek de çok
hoşlarına gitti. Böylece gezerek-görerek öğrenmenin hazzını yaşadılar.

ULU ÖNDERE MİSAFİR OLDUK
Atatürk’ün belli bir dönem kullandığı köşk, Öğrencilerimizin bir hayli ilgisini çekti. 1935 yılında İstanbul
Belediyesi tarafından yapılıp Atatürk’e armağan edilen köşkün odalarını gezen minikler, Atatürk’ün kullandığı yatağı, kıyafetleri, havlusu, mayosu, terlikleri gibi kişisel eşyalarını görme fırsatı da buldular. Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin odasını ve kıyafetlerini de gören öğrenciler, köşkte çekilmiş Atatürk
fotoğraflarını da inceleyip tarihe tanıklık etmenin mutluluğuyla köşkten ayrıldılar.
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Gezilerimiz

İlkokulu

O

“Çok Gezen Bilir.” diyerek Rahmi Koç Müzesine Gittik.

kulumuzun 3 ve 4. Sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Rahmi Koç Müzesine gezi düzenlediler.
Öğrencilerimiz Koç Holdingin kurucusu Vehbi Koç’un iş hayatına başladığı
dükkânı, bunun yanında denizcilikten
kara yolu taşımacılığına havacılıktan
tıbba kadar pek çok sanayi kolunun

geçmişini gözler önüne seren 3000‘
den fazla objeyi görme ve inceleme
fırsatı buldular. Öğretmenlerimiz yapılan gezinin oldukça öğretici ve verimli
olduğunu belirttiler. Okulumuz öğrencilerinin her alanda gelişmelerine fırsat sağlayacak etkinliklerimiz devam
edecek…
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Gezilerimiz

DENİZ MÜZESİ VE
HARBİYE ASKERİ MÜZESİ GEZİMİZ
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Gezilerimiz

İlkokulu

ŞEHİTLER PARKI VE
ÇANAKKALE ZAFER MÜZESi

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan Şehitler Parkı ve Çanakkale Zafer Müzesi gezimiz öğrencilerimiz tarafından çok beğenildi. İlçemizde bu kadar önemli bir park ve müzenin olması
öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Herkesi Bağcılar’da bulunan Şehitler Parkı ve Çanakkale
Zafer Müzesi’ni ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
İlkokulu

22

ve Çocuk Bayramı

İlkokulu
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İSTOÇ Yönetimi Röportajımız

İSTOÇ TİCARET MERKEZİ Yönetim Kurulu Baş

Öncelikle bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ederiz. İstoç Yönetim Kurulu olarak, okuyucularımıza kendinizi ve İstoç Ticaret Merkezi’ni tanıtır mısınız?
1948 Ardahan doğumluyum. 2 çocuk babasıyım.
İstoç Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu başkanıyım.
Sanayiciyim. Aynı zamanda İstanbul Sanayiciler
Odası’nda yönetim kurulu üyesiyim. İSTOÇ’un tanıtımına gelince; İSTOÇ Ticaret Merkezi kurulalı 36 yıl
oldu. Eminönü yarımadasındaki o kalabalık trafiği
rahatlatmak için burada kuruldu. Daha rahat çalışabileceğimiz bir ortam oluşturmak için çalıştık.
Okulumuzun sizin döneminizde yapıldığını ve ismini buradan aldığını biliyoruz. Yapım sürecini bize
anlatır mısınız?
Yönetim kurulundaki arkadaşlarla adımızı taşıyan
bir okul yapılması için karar aldık. Belediyenin bize
İSTOÇ’a yakın bir bölgede yer vermesi için belediye başkanından talepte bulunduk. Sonrasında bize
okul için verilen yeri gösterdiler, beğendik. Üyelerimizin katkılarıyla okulumuzu yaptık. Ve devlete teslimini gerçekleştirdik.
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Okulumuzun gelişimi için gerçekleştirdiğiniz hizmetleri anlatır mısınız?
Okulunuzun proje olarak sadece yapımını üstlendik. Zaman zaman müdürleriniz aracılığıyla bize
gelen okulun taleplerini karşılamaya çalıştık. Her yıl
okullar kapandıktan sonra yapılan boya ve bakım
işlerini üstlendik. Ne ihtiyacınız varsa ona göre katkıda bulunuyoruz.

İSTOÇ Yönetimi Röportajımız

İlkokulu

Başkanı NAHİT KEMALBAY ile Röportajımız
Okulumuzla ilgili geleceğe dönük yapmak istediğiniz projeler var mı? Varsa bunları bizimle paylaşır
mısınız?
Şu an için spor salonu projemiz var. Tabii sizin varsa,
bunu bizlere ilettiğiniz zaman yönetim kuruluyla görüşüp katkı sağlarız. Ayrıca zaman ilerledikçe okulumuzu teknolojiye daha uygun hale getirmek yani
okulumuzu zamanın gerisinde bırakmamak da düşündüklerimizin arasında.

-Okulumuzdan, öğrencilerimizden beklenti ve tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
İSTOÇ İlkokulu’ndan, öğrencilerimizin başarı göstererek ülke çapında dereceler elde etmesini istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek öğrencilerimize de ödül
vereceğimizin sözünü buradan vermiş olalım. Ayrıca okulda tüm öğrencilerin birbirlerine bağlı olup
kardeşçe yaşaması, en büyük beklentimiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.

Röportaj:
Esra BAL
Efkan ÖZEREN
Mina AY
Biraysu ÖZDEMİR
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Öğretmenlerimizden Anılar

ÖĞRETMENLİĞE ATFEDİLEN DEĞER

Sınıfımdaki öğrencileri daha iyi
tanımak için zaman zaman ev ziyaretleri yapıyordum. Bu öğrencimin durumunun kötü
olduğunu tahmin ediyordum, fakat bu kadar
olduğunu bilmiyordum. Evleri baraka gibiydi.
Zemin toprak olduğu için, duvarlar yerden
rutubet çekmenin izini taşıyordu. Evde mobilya tarzı bir şey olmadığından yerdeki kilimin
üzerinde oturduk. Evleri bir oda bir mutfak ve

küçük bir holden oluşuyordu. 4 kardeşin hepsi
bu odada, yerde yatıyorlarmış. Biraz zaman
geçtikten sonra çay ikram ettiler. Öğrencim
de iki tarafı kulplu, içinde toz şeker bulunan
seramik şekerliği getirdi. Evde ve ortamda iç
açıcı bir şey görmediğimden gönülleri biraz
hoş olsun diye iki tarafı kulplu olan şekerliğe bakarak öylesine, ‘’şekerliğiniz ne kadar
güzelmiş böyle” demiştim. Ertesi gün öğrencim, gazeteye sarılmış bir şekilde bu şekerliği bana hediye etmek için sınıfa getirmişti.
İlk gün kabul etmedim, teşekkür ederek geri
gönderdim. Ama ikinci gün tekrar getirip ısrar edince kırmak istemedim. Aldım ve onu
annemin dolabının başköşesine koydum. Düşünsenize; evdeki belki en değerli eşya sırf ben
bir öğretmenim diye bana hediye edilmişti. 16
yıldır sakladığım bu şekerlik benim için hala
bir duygusal zenginlik, mesleki sorumluluk ve
motivasyon kaynağıdır diyebilirim.
Abdulgani Ay
Sınıf Öğretmeni

YAZ BİR DİLEKÇE
Bu okula geldiğim ilk yıl bir 7.sınıfın dersine
girdim. Sınıfta birkaç öğrencinin haylazlığını
fark edince elimden geldiğince sert durmaya
çalıştım. Birkaç hafta sonra sınıftan bir öğrenci
kaldırarak verdiğim dilekçe örneğini tahtaya
yazmasını söyledim. Sınıftaki diğer öğrencilere de tahtaya yazılanın aynısını defterlerine
yazmalarını söyledim. Bu arada tahtadaki öğrenci yazıları yarısına kadar düz, yarısından
sonrasını aşağı doğru kaydırarak yazdı.Bir
süre sonra defterleri kontrol etmeye başladım.
Çoğu hemen hemen doğruydu fakat bir tanesi
farklıydı. Öğrenci yarısına kadar düz, yarısından sonrasını aşağı doğru kaydırarak yazmıştı. Yanına yaklaşıp bunun nedenini sorduğumda öğrenci korkak bir ses tonuyla şu cevabı
verdi: ‘Öğretmenim, arkadaşınız tahtaya nasıl
yazdıysa aynı şekilde yazıyorsunuz! dediniz ya
‘’ Bu cevabı aldığım günden beri, önemli de
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tayları daha güler yüzlü bir şekilde belirtir oldum.
Emine Depe
Türkçe Öğretmeni

Öğretmenlerimizden Anılar

İlkokulu

ATIK MALZEMELER
Bu okulda göreve başladığım ilk yıl 6.sınıflarda atık malzemeler ile geri dönüşüm
tasarımları gerçekleştiriyorduk. Bir hafta
önceden öğrencilere uygun gördükleri atık
malzemeleri sınıfa getirmelerini söyledim.
Haftaya derse başlarken malzeme kontrolü
yaptığım sırada bir öğrencinin bir tutam beyaz saç getirdiğini gördüm. Şaşkınlıkla bunun ne olduğunu sorduğumda şu yanıtı aldım:”Hocam bunlar babaannemin saçları.
Nasıl olsa kafasındayken kullanılmıyor. Yani
atık malzeme. Ben de bir işe yarasın diye bir
parça kesip dersimize getirdim.” Her yıl bu
konuyu işlerken aklıma gelir, gülerim.
Demet Dursun
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

PARMAK KALDIRMAYIN
4. Sınıf öğrencilerimin sınıfına acele bir şekilde girdim. Herkese parmak kaldırmadan,
sessizce, çıt çıkarmadan beni dinlemelerini
söyledim. Çünkü çarpma işlemini anlatacaktım ve çok önemliydi. Bir süre anlatmaya
devam ettim. Hiç kimse dersin sonuna kadar
parmak kaldırmadı ama dersin sonunda bir
öğrencimin ağladığını gördüm. Yanına gidip
‘’neden ağlıyorsun?” dedim. Öğrencim,”Altıma yaptım” dedi. Neden bana söylemedin
dediğimde şu cevabı aldım: ‘’Hani sen dersin
başında parmak kaldırmayın demiştin ya o
yüzden söylemedim.” Çok gülmüştüm.
Seda Kaygusuz
Sınıf Öğretmeni
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Öğretmenlerimizden Anılar

FEYSBUK PATLATILMASI
Ben sizlere yaptığım sınavda sorduğum soruya verilen cevabı aktarmak istiyorum.
Soru: Bilişim suçlarına bir tane örnek yazın
ve buna karşı alınabilecek önlemi açıklayın.
Cevap: Suç: Feysbuk patlatılması.
Önlem: +,-,*,/,: böle böle şifreler korum.
Her sınav yaptığımda o cevap aklıma gelir.
Aydan Akbay
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

AĞLAMA...
Lisede bir karne gününde karne dağıtıldıktan sonra arkadaşlarımın ilginç bir tepkisiyle
karşılaştım. Hepsi birden yanıma gelip :”Ağlama Hüseyin ağlama,2.dönem daha çok çalışıp notlarını düzeltirsin.” dediler. Oysaki ben
esnemiştim ve esnediğim için gözümden yaş
gelmişti. Ama arkadaşlarım benim karneme
üzülüp ağladığımı sanmışlar. Aklıma geldikçe
hala gülümserim.
Hüseyin Dağ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

YAZIIK
Bu okuldaki ilk yılım ve 6.sınıftaki ilk dersimde İngilizce konuşarak derse girdim. O
ders boyunca İngilizce konuşmaya devam
ettim. Herkes bana şaşkın şaşkın bakıyordu
ve kimse beni anlamıyordu. O sınıfa her yıl
farklı bir İngilizce Öğretmeni derse girdiğinden o zamana kadar hiç alt yapıları yoktu.
Ama o derste bir öğrencimin şu sözleri söylediğini hiç unutmam:” La yazıık la, bu Türkçe
konuşmayı bilmiyor, la yazık la.” O an bozuntuya vermemiştim ama sonrasında çok
güldüm. O sınıfa her girdiğimde aklıma gelir.
Eda Aktaş
İngilizce Öğretmeni
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Yazarlar Okulda Projemiz

İlkokulu

Yazarlar Okulda Projemiz kapsamında “Çocukluğum Sobe, Bir İncidir İstanbul ve Cennet Kapısı Çanakkale” kitaplarının yazarı sayın Yusuf DURSUN okulumuzda öğrencilerimizle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sayın Mustafa YILMAZ ve Şube Müdürlerimiz Sn. Kadem ÇALIŞ ve Sn. Fahrettin YILDIZ bu günümüzde bizimle birlikteydi. Öğrencilerimiz okudukları kitaplarla ilgili yazarımıza sorular sorarak güzel bir etkinlik geçirdiler.
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Projelerimiz
Ali Kızan/ Radyo Yapımcısı

MESLEK TANITIM ÇALIŞMALARIMIZ
“Meslek Tanıtım” çalışmalarımız Ekim 2014 tarihinde coşkuyla başlatılmıştır.
Bu Çalışmamızda öğrencilerimize verilen mesajımız şudur ;
‘’Kendi Özellikleriniz ve Mesleğin Özellikleri Arasındaki Ortak
Noktalar Nelerdir?” sorusuna
yanıt bulmalarıdır.
Tanıtımlar soru - cevap şeklinde öğrencilerin aktif katılımı
ile yapılmaktadır.
İlk
tanıtım
çalışmamız
24.10.2014 tarihinde Avukat Sn.
Hakan Özbay ile başlamış takip
eden her hafta cuma günleri
devam etmiştir. Bu çalışmalarımıza; Hemşire Sn. Nuray Özbay,
Eczacı Sn. Can Ayas, Aile Hekimi Sn. Fatih Bey, Savcı Sn. Murat
Aytekin, Yazar Sn. Mehmet Fatih

Oflaz, TRT Radyo Yapımcısı Sn.
Ali Kızan, Tekvando Şampiyonu
Sn. Yıldız Aras ile devam etmiştir.
Ayrıca Okul civarında bulunan
Özel Medipol Üniversite Hastane Müdürü Sn. Mehmet Bey öğrencilerimizi hastaneye davet
ederek bir sunum yapmışlardır.
Tüm bu çalışmalarımız Teknoloji
ve Tasarım Öğretmeni Demet
Dursun işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
Meslek Tanıtım çalışmalarımıza katılarak bizi onurlandıran
yukarıda isimlerini belirttiğimiz
meslek mensubu kişilere buradan saygılarımızı sunar, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Eda AKTAŞ
İngilizce Öğretmeni

Nuray Özbay/ Hemşire

AYIN EN TEMİZ SINIFI PROJESİ
Bu proje ile öğencilerimizin
istenmedik davranışlarını ortadan kaldırmak, örnek davranışları ödüllendirmek, rekabet
ortamını artırmak, sınıf bilincinin oluşmasını sağlamak ve
kendi kendine kontrol meka-

nizmasının çalışmasının artırılması hedeflenmiştir. 2. Dönem
başladığımız bu projede ayın
sınıfı seçilen 4/G, 7/A, 2/H, 4/B,
3/K sınıfı öğretmen ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

Can Ayas / Eczacı

Hakan Özbay / Avukat
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Başarısız insan yoktur; yanlış
meslek seçen insan vardır.

Etkinliklerimiz

İlkokulu

GELENEKSEL
LEZZETLERiMiZ

e Gü n ü m
lem
üz
z
Gö

Okulumuzun Okul Aile Birliği tarafından organize edilen ve geleneksel lezzetlerimizden gözlemeyi öğrencilerimize tanıtmayı amaçlayan “Gözleme Günümüz” öğrencilerimiz tarafından çok beğenildi. Bu
etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

ÖĞRETEN
İZ
MERDİVENLERİM
Okulumuzun Türkçe ve İngilizce öğretmenleri tarafından oluşturulan merdiven yazıları
öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük
ilgi gördü. Öğretmenlerimiz; merdivenlerin bir
bölümünü İngilizce, bir bölümünü ise Türkçe
konulu yazılarla donatarak öğrencilerimizin
dikkatlerini çekmeyi amaçladılar.
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Okulumuzdan Haberler

VEDA

Okulumuzda Müdür
Yardımcısı olarak
görev yapan Ergin
DENGİZ ‘i Başakşehir’e, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz

ÖZGECAN’IMIZI UNUTMADIK

Meryem KIRNAZ’ı
Urfa’ya uğurladık.
Kendilerine bundan
sonraki meslek hayatlarında İstoç İlkokulu ailesi olarak
başarılar diliyoruz.

KONFERANS
SALONUMUZ
YENİLENDİ

Okulumuzun konferans salonundaki koltuklar Bağcılar Belediyesi Başkanı Sayın Lokman ÇAĞIRICI’nın destekleriyle yenilendi.
Kendilerine okulumuza vermiş oldukları
destekten dolayı teşekkür ederiz.

Okulumuzun Türkçe Öğretmeni Emine DEPE , Sınıf
Öğretmeni Özge TUNÇDEMİR ve öğrencilerinin hazırladığı panoyla yaşanan bu olayı kınadık. Öğrencilerimiz, olayla ilgili hissettiklerini yazıya dökerek panoda
tüm öğrencilerimizin okuması için sergilediler.
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Okulumuzdan Haberler
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VELİ SEMİNERİMİZ

Aile danışmanı Sayın Kübra BÖRK tarafından velilerimize çocuklarda cinsel istismar ve çocuklarımızı koruma yöntemleri hakkında seminer verildi. Velilerimiz
bu seminer sonucunda Çocuklarımızı
tehlikelerden nasıl koruyacağız? Sorusuna cevap buldular.

TİYATRO GÖSTERİMİNDEYİZ

İngilizce öğretmenimiz Eda AKTAŞ ve Teknoloji ve Tasarım öğretmenimiz Demet DURSUN’un katkılarıyla öğrencilerimiz tiyatro oyunu izleme fırsatı buldular.

LOGOMUZ NASIL OLUŞTU?
Okulumuzu temsil eden bir logo
oluşturmaya karar verdik. Bunun
için yapılan çalışmalarda okulumuzun ismini taşıyan İSTOÇ’un

logosunu okulumuzda kullanmaya karar verdik. Böylece okulumuza özgü bir logo tasarladık.
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Rehberlik

R E H B E R L İ K

S E R V İ S İ

“Rehberlik Servisi Sadece Sorunlu Öğrencilere Değil Tüm Öğrencilere Hizmet Verir.”
Bizim toplumumuzda yanlış
bilinen ve artık benimsenmiş bir
yargı vardır. “Rehberliğe sadece
sorunlu çocuklar ihtiyaç duyar.”

Bu yargı tümüyle yanlıştır. Okul
rehberlik servisi sadece olumsuz
davranış gösteren öğrenciler
için değil, bütün öğrenciler için
vardır. Nitekim her öğrenci, öğrenim yaşamının belli bölümlerinde
sorunlar yaşayacaktır. Rehberlik
servisi öncelikle bu sorunların yaşanmaması için önleyici rehberlik
hizmetleri sunar. Yani, “Öğrencinin bir sorunu olsun da yardım
almaya gelsin” diye beklenilmez.
Öğrenci daha sorunu oluşturmadan müdahale edilir ki, yaşayacağı zorlukları en aza indirgeyebilsin.

Her insan hayatının belli dönemlerinde yardım alır. Rehberlik
servisinin nihai amacı, öğrenciye
kendini gerçekleştirebilmesi için
yardım etmek, yol göstermektir.
Bu sadece olumsuz davranış gösteren öğrenciler için değil, bütün
öğrencilere yönelik bir amaçtır.Bu
nedenle rehberlik sevisine başvuran her öğrenci “psikolojik sorunlu” değildir. Okul rehberlik servisi
bütün öğrenciler için vardır. Bütün öğrenciler rehberlik servisine
ihtiyaç duyduğunda ulaşabilir.

TEOG SINAVI VE LİSE TERCİHİ

8. sınıf öğrencileri için bu yıl TEOG
yılıydı. 7.sınıflarımız ise seneye bu
zorlu maratona girecekler. Her
öğrenci sınav yılından şikayet
ediyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Her ne yaşanmış
ve yaşanacak olursa olsun, bu
sınavın sonucu neleri belirleyecek olursa olsun. Unutmayın bu
sadece bir sınav. Sınavdan yüksek not alıp, iyi bir liseye gitmek
her öğrencinin hayalidir. Ancak
“lise” her şeyin başladığı ya da
her şeyin bittiği yer değildir. Birçok öğrencimiz “Anadolu Lisesini kazanayım, sonrası önemli
değil” diye bakıyorlar.

Zaten ailelerde bu yönde teşvik
ediyorlar. Böyle olunca gençler
liseye başladığında “Benden istenileni yaptım.” diyerek
lisede ders çalışma alışkanlığını
bırakıyorlar. Sınav bitip sıra tercihe gelindiğinde, sınavın asıl zor
olan kısmı başlıyor.

“Nereyi yazsam, bu lise iyi midir?” soruları birçok öğrencinin
kafasını sınavdan çok karıştırıyor.
Bu dönemde sakin olmakta fayda var. Bu dönemde mutlaka
yardım alınmalıdır. Tercihler yapılırken gelişi güzel değil ayrıntılar
düşünülerek yapılmalıdır.
Lise tercihi hayattaki önemli
adımlardandır. Ortaokul öğrencilerimize bu adımı atarken başarılar diliyorum.
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Söyleşi

YILDIZ ARAS OKULUMUZDA

10 Kasım 1977’de, Karslı baba
ve Sivaslı annenin, 6 çocuğunun
5.si olarak İstanbul’da doğdu.
Çocukluk yılları, dövüş sporlarında başarılı olacağının habercisi
gibiydi. Bunu fark eden karate
antrenörü ve komşuları Yüksel
Baltay’ın yönlendirmesiyle 9 yaşında karateye başladı.
1995’te girdiği A Milli Takım’da, 2010’a kadar Kumite
(dövüş) dalında, +60 kg ve açık
sıklette mücadele etti. 19972009 yılları arasında, 5 kez Dünya, 12 kez Avrupa, 3 kez Akdeniz
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Oyunları şampiyonu oldu.
Marmara Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
mezunu... İstanbul Bağcılar’da,
müdür yardımcısı olarak görev
yapıyor. Milli Takım ve Bağcılar
Belediyespor’un karate antrenörlüğünü, Ümit-Genç - 21 Yaş
altı Bayan Karate Milli Takımlarının teknik komite üyeliğini yapıyor.
Yıldız ARAS’a okulumuzu ziyaret ettiği için İstoç İlkokulu olarak çok teşekkür ediyoruz.

Röportaj

İlkokulu

Devrim Saltoğlu (Dogum 30 Haziran 1973, Trabzon)
Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü, A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.
Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu’nda
oyuncu olarak çalışmıştır. 2008 - 2009 sezonunda Salt Tiyatro’yu
kurmuştur. “Salt Tiyatro Stüdyosu” adlı bir de oyunculuk okulu
vardır. “Aşkyuvarlar” isimli bir de Roman çalışması vardır.
Şimdiki tiyatro hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tiyatro dünyanın ilk sanatı. İlkel insanların birbirleriyle konuşamadıkları dönemde kendilerini anlatma ihtiyacından doğmuştur. Modern tiyatro da şu
anda daha çok şehir ortamını anlatan bir tiyatro.
Teknolojik gelişmelerden dolayı izleyicisi eskisi kadar yok. Ama ölmeyecek bir sanat dalı.
Geçmişteki tiyatro ile şimdiki tiyatroyu karşılaştırdığımızda şu anda gerileme olduğunu düşünüyor musunuz?
Sanatta hiçbirşey gerilemez. Hep bir ilerleme
olur. Bazen durağan bir döneme girilebilir ama bunun sanatla çok ilgisi yoktur toplumla ilgisi vardır.
Sanat her zaman ilerler.
İyi bir oyuncu olmak için, iyi tiyatro eğitiminin
yanında ne gerekir?
Bütün sanat faaliyetlerini takip etmek gerekir.
Heykel, sinema, müzik hepsiyle ilgili olmak gerekir.

Neden özel tiyatro kurdunuz?
Konservatuar eğitimimi tamamladıktan sonra
kendi tiyatromu kurmak istedim. Çünkü tiyatroda
daha özgür olmak gerektiğini düşünüyorum.
Sahnede oynarken hata yapıyor musunuz?
Aldığımız eğitim ile birlikte sahnede bu hataları
telafi edebilecek teknikler öğreniyoruz. Bunları sahnede uyguluyoruz. Uzun soluklu çalışma gerektiren
bir konu bu.

Tiyatro ve dizi hayatınızda verdiğiniz kararlarda
ailenizin katkısı oldu mu?
Oyunculuk konusunda aileler ya destek olur ya
da tamamen karşı çıkarlar. Benimkiler kararsız kaldılar destek de köstek de olmadılar bana bıraktılar.
Aslında bu da bir destektir tabii.
Türk sanatçıları ve oyuncularından örnek aldığınız kimler var?
Büyüklerimizden örnek aldığım isimler Mehmet
Atay, Erdal Küçükkömürcü’dür. Kendileri zaten benim hocalarımdır. Türk oyuncuları, dünyadaki diğer
oyunculara, özellikle Amerika ve Avrupa’ya kıyasla daha iyi oyunculardır. Sadece endüstri olarak
daha geride olduğumuz için kendimizi göstermemiz daha zor olmuş.

Tiyatro eğitimi almak isteyen arkadaşlarımıza
ne gibi tavsiyeleriniz olabilir?
Eğitim alacakları yeri iyice araştırıp heyecanlarını yenip başlamaları gerekir. Sanatla ilgili işlerde
“yapabilir miyim?” korkusu vardır hep. Bu korkuyu
yenip kendilerini keşfetmeleri gerekir.
Oyunculuk dışında bir mesleğiniz var mı?
Aşçıyım ben. Yemek yapma konusunda çok iyiyim. Hatta emekliliğimde aşçılığa devam etmek
istiyorum.
En güzel hangi yemekleri yapıyorsunuz?
Tüm dolma çeşitlerini çok iyi yaparım. Uzak
doğu ve İtalyan mutfağını iyi bilirim.
Bize akademinizde ayırdığınız zaman için çok
teşekkür ederiz. Tiyatroya katkılarınızdan dolayı
tebrik ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
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