
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada TİFTİKÇİOĞLU: Uluslararası ilişkiler ve 
psikoloji mezunusunuz. Sizi tasarım yapmaya 
götüren süreçten bahseder misiniz biraz? 
Zeynep AKPOLAT: Tasarım yapmayı ben 
yaratıcılığın dışa vurumu gibi görüyorum. 15 
sene kurumsal insan kaynakları alanında 
çalıştım. Orada çalışırken de aslında tasarım 
yapıyordum. Farklı şirketlerde insan kaynakları 
sistemlerini gidip inceleyip tasarlıyordum, bu da 
yaratıcılığın bir dışa vurumu. Beni Mr. Uky’ i 
kurmaya yönlendiren şey oğlumun doğumu 
oldu. Uky ‘nin açılımı oğlumun baş harfleri. 
Aslında ihtiyaçlarım doğrultusunda çıktı, oğluma 
giydirmek için rahat şeyler aradım ve 
bulamadım. Erkek çocuklara pek değişik bir şey 
yok, kız çocukları bu konuda daha şanslı. 
İhtiyaçlarımla birlikte dikmeye başladım ve eş 
dosttan derken Mr. Uky ortaya çıktı. 
Zeynep SALTOĞLU: 1-5 yaş grubu 
çalışıyorsunuz. Yaş grubu olarak genişleme 
hedefiniz var mı? 
Zeynep AKPOLAT: Var. Şu an 7 yaşa doğru 
gidiyor, daha da büyür mü bilemiyorum. Aslında 
benim yaptığım ürünler daha çok annelerin 
beğenip çocuklarına giydirdiği şeyler. Çocuklar 
büyüdükten sonra daha çok sosyal çevrelerinin 
etkisinde oluyor, arkadaşlarından beğenebiliyor. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Tasarımlarınızda nasıl 
kumaşlar kullanıyorsunuz? Kumaş seçiminde 
neler önemlidir? 
Zeynep AKPOLAT: Benim yaptığım şeyler 
vintage, retro tarzda. Eski kumaşları ve 
desenleri seviyorum ben. Kış koleksiyonu 
yapmayı daha çok seviyorum. Desen seviyorum, 
farklı desenleri birbiriyle karıştırmayı seviyorum.  
Benim yaratma sürecim kumaşla başlıyor 

aslında. Ama çocuk için yaptığınızda biraz daha 
zor oluyor.  
Zeynep SALTOĞLU: Tasarımcı nasıl olunur? 
Zeynep AKPOLAT: Bir şeyin eksikliğini 
hissetmeniz ve onu değiştirmek istemeniz lazım. 
Bir ihtiyaç olması gerekiyor sizin de istekli 
olmanız lazım. Bunların doğrultusunda 
istediğinizi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 
Neyi yapacağınıza karar verdikten sonra teknik 
detaylar vs var. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Koleksiyonlarınızın oluşum 
süreci nasıl oluyor? 
Zeynep AKPOLAT: Kumaşlarla başlıyor. Moda 
sektörü biraz garip ve hızlı. Şöyle aslında siz 
hep bir sene sonrayı tasarlıyor yapıyor 
olmalısınız. O yüzden sürekli bir şeyler 
düşünmeniz ve üretmeniz lazım. 
Koleksiyonunuzun bir ilham kaynağı olabilir. Bu 
bir fotoğraf, bir yer,  bir aktör olabilir. Mesela 
benim ilk koleksiyonumun ilham kaynağı Mike 
Geller’dı. Gençlik konser fotoğraflarını 
araştırdım. Sonra kumaşlar, neyi neyle 
yapabiliriz gibi fikirler çıkıyor. 
Zeynep SALTOĞLU: Neler size ilham verir? 
Zeynep AKPOLAT: Benim kendi çocukluğumla 
ilgili şeyler. Retro tarzda çalıştığım için onlar 
ilham veriyor. Bunlar bir anı, bir görüntü 
olabilir. Onun dışında dönemler, farklı dönemler 
ilham veriyor. Sonra kumaş seçimi ve devamı 
geliyor. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Tarzınız olmayan bir şeyi o 
senenin modası diye çalışır mısınız? 
Zeynep AKPOLAT:  Yok, onu çalışamam. Sadece 
moda diye değil ben mesela düz beyaz tişört de 
çalışamam. Çünkü ben çalışınca mutlaka değişik 
bir şey oluyor düz olmuyor. 

HAYAL EDİN VE TASARLAYIN 

 ençler arasında en çok duyduğumuz kelimeler arasında moda ve tasarım var. 
Temelinde tüketim kültürünün yattığı popüler kültürde toplumlara egemen olan 
marka çılgınlığı çığ gibi büyüyor. Gençleri kolayca içine alabilen ve rekabete  

zorlayan bu endüstrinin adı moda mı? Konuğumuz Zeynep AKPOLAT ile pek çok fikrin 
konuşulduğu bu güzel söyleşi öncesinde öğrencilerimiz Ada TİFTİKÇİOĞLU ve Zeynep 
SALTOĞLU ile yaptığı bu güzel röportajı gelin hep birlikte okuyalım.   

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 

 

14.05.2018 Pazartesi 
 

08:40 Türkçe 3.yazılısı  (Gr45678) 
10:30 Edding ile Tasarım Atölyesi,  
 Mrs. Daphne Storytime :  
 Kuklalarla Kitap Okuma  
 Atölyesi (Gr56) MKM. 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 

16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 – 
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
 

15.05.2018 Salı 
 

09:50 Yüzme (Gr3) 
10:00 Rahmi Koç Müzeler Haftası  
 (Preschool) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K. 
 
 

16.05.2018 Çarşamba 
 

08:40 Süreç İzleme Sınavı(SİS) 
 (Gr2345678) 
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis (Preschool) 
13:30 Kandilli Rasathane gez.Gr4 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 

15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
 

17.05.2018 Perşembe 
 

14:15 Özkan Aksu söyleşi ve imza  
 (Preschool, Gr12) 
15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı 
 
 

18.05.2018 Cuma 
 

08:40 Fen Bilgiler 3.S.(Gr45678) 
13:10 Bireysel destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 
 

19.05.2018 Cumartesi 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



İÇİMİZDEN HABERLER 

Zeynep SALTOĞLU: Asla koleksiyonumda 
göremezsiniz dediğiniz bir şey var mı ? 
Zeynep AKPOLAT: Yok aslında ama dediğim gibi 
basic şeyler çalışamam. Benim için basic olan 
şey insanlar için öyle olmuyor. Onun dışında her 
şey olabilir. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Kişiye özel dikimler yapıyor 
musunuz? 
Zeynep AKPOLAT: Çocukta fazla olmuyor. 
Yetişkinlerde kıramayacağım birileri olunca 
istemeyerek de olsa yapıyorum. 
Zeynep SALTOĞLU: Yetişkinler için de 
tasarımlar yapmak planlarınızda var mı? 
Zeynep AKPOLAT: Evet, erkek için olabilir, 
çevremde çok talep var.  
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Asla moda 
olmaması gerekirdi dediğiniz parçalar 
oluyor mu? 
Zeynep AKPOLAT: Kürklü terlikler 
mesela onlar asla moda olmamalıydı. 
Zeynep SALTOĞLU: Yurtdışında 
festival ve sergilerde yer aldığınızı 
biliyoruz. Bununla alakalı bir mağaza 
planınız var mı? 
Zeynep AKPOLAT: Mağaza açmak gibi 
bir planım yok çünkü onu uzaktan 
yönetmek çok zor olur. Ben daha çok 
yurtdışındaki fuarlara katılıp orada 
mağazası olan kişilere ürünlerimi 
vermeyi tercih ediyorum. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Moda nedir? 
Zeynep AKPOLAT: Moda aslında bir 
takım büyük markaların karar verip 
ortak çıkarttığı bir şey. Mesela o kürklü 
terlikler bu senenin modası diye öncesinde 
karar veriliyor. Renkler, şekiller, dönemler 
hepsine karar veriliyor. Defileler ona göre 
yapılıyor ve daha küçük markalar da ona göre 
üretmeye başlıyor. Moda aslında çok ciddi bir 
sektör. Çok fazla insanın ekmek yediği bir 
sektör. Bunun estetikle çok ilgisi yok aslında. 
Benim anladığım moda herhangi başka 
sektörden farklı bir şey değil. Benim duruşum 
ondan daha uzak. Büyük oyuncuların 
yönlendirdiği bir sektör bu.  
Zeynep SALTOĞLU: Bir tasarımcı olarak gençler 
arasındaki bu marka çılgınlığını nasıl 
değerlendirirsiniz ? 
Zeynep AKPOLAT: Direkt tüketim çılgınlığı. 
Dünya şimdi çok farklı bir noktada. Sosyal 
medya, oradaki gençlerin takip ettiği meşhur 
insanlar. O insanların giydiği bir tişört bazen 

belli bir yaş grubu tarafından çılgınca tüketiliyor. 
Burada benim iyidir kötüdür diyebileceğim bir 
durum yok. Dünyanın gelmiş olduğu nokta bu. 
Kabul edilmesi gereken bir alan. Bu alanda 
hayatta kalabilmeniz için kullanmanız ve 
geçmeniz gereken bir alan. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Kullan at kıyafetler çıktı. 
Tüketimin bu kadar artması için ne 
düşünüyorsunuz ? 
Zeynep AKPOLAT: Bu da aynı şekilde.  Arz- 
talep meselesi her alanda olduğu gibi. Böyle bir 
alıcı varsa bu tür çok şeyler çıkacak.  Ben 
bunların çok  uzun süreli olacağını 
düşünmüyorum. Böyle bir çılgınlık çıkacaktır, 

sönünce yerine başka bir şey çıkacaktır. Bütün 
bu çılgınlıkların ve iniş çıkışların arasında 
hayatta kalabilmek önemli olan. Bunun için hem 
belli bir çizginiz olması lazım bir yandan da 
yenilikleri takip etmelisiniz. 
Zeynep SALTOĞLU: Artık kimsenin eskiyen 
kıyafetleri yok, daha sık alım 
var. Kıyafetlerde sökükleri 
dikme devri kapandı mı? 
Zeynep AKPOLAT: Yetişkin 
kıyafetinde kapandı herhalde, 
bunun bir de başka bir yönü 
de var. Artık kıyafetler 
eskimiyor. Eskisi kadar iyi 
kalite, uzun kalabilecek kıyafetler yapılmıyor.2 
kere yıkanınca yıpranıyor. Bu da bir arz talep. 
Sık değişen bir talep varken sizin 30 sene 
hayatta kalacak bir kıyafet yapmanız ve ona 

onca maliyetle üretmenizin bir anlamı yok. 
Bütün bunlar aslında sektörün bir parçası. 
Mesela bu zayıflama, sıfır beden olma meselesi 
aslında sektörün işine yarayan bir durum çünkü 
maliyetleri çok düşürüyor. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Eskiden mağazalarda 2 
sezon açılırdı. Şimdi sürekli yenileniyor. Bu artışı 
nasıl yorumlarsınız? 
Zeynep AKPOLAT: Çok bilindik bu mağazaların 
ben hızına yetişemiyorum. 15-20 günde mal 
geliyor onlara. Bu mağazalara modaevleri 
yetişemiyor.  Moda dünyasındaki çok büyük bir 
problem bu. Az önce söylediğim gibi bir fuara 
katılıyorsunuz bir sene sonranın koleksiyonunu 

yapıyorsunuz ve bunu satın alma 
bölümüne sunuyorsunuz. Bu 
mağazalardaki insanlar sizin 
koleksiyonunuzu görüyor siz daha ürünü 
sunamadan piyasaya sizden önce onu 
üretip satmaya başlıyor. Bu aslında bir 
fikir hırsızlığı. Siz çok güzel kumaşlarla 
üretirken, o Çin’de ürettiriyor.  Bununla 
rekabet etmeniz mümkün değil. Ben 
daha çok moda dışı bir çizgide 
duruyorum. Açıkçası çok sevdiğim bir şey 
değil bu benim. 
Zeynep SALTOĞLU: Türk insanının 
kıyafete bakış açısı mı değişti? 
Zeynep AKPOLAT: Türk insanı olarak 
moda öncüsü bir toplum olduğumuzu 
düşünmüyorum. Daha çok takip 
ediyoruz. Piyasadaki şey değişti, belki bu 
sebeple biz de değişmişizdir. 
Ada TİFTİKÇİOĞLU: Zaman sizin için ne 

demektir? 
Zeynep AKPOLAT: Bazen kendimi jonglör gibi 
hissediyorum. Şu an benim için en kıymetli şey 
zaman. Zaman zaten sınırlı, uyanık kaldığım 
zaman da sınırlı, o uyanık kaldığım zaman içinde 

beynimin daha 
verimli çalıştığı 
zaman da kısıtlı. 
Dolayısıyla her şeyi 
sığdırabilmek için 
zaman en kıymetli 
şey haline geliyor. 
Zeynep SALTOĞLU: 

Size sevdiğiniz 3 film ve 3 kitap sorabilir miyiz? 
Zeynep AKPOLAT:  Bunu düşünmem 
gerekebilir: Ama ben genel tarz olarak beni 
şaşırtacak film ve kitapları seviyorum. Sonunu 
tahmin ettiğim şeyler bana sıkıcı geliyor. 

   

Yaratıcılık alanına seslenen branş ve kulüp 
derslerindeki öğretmenlerimizin en ortak 
özellikleri okulumuz öğretmeni olmalarının yanı 
sıra alanları ile ilgili saha çalışmalarında da aktif 
olarak yer alıyor olmaları olsa gerek. Bu 
anlamda öğretmenlerimiz kendi alanlarında 
birçok başarılı işe imza atıyorlar. 
Uzun yıllardır Karikatür Kulübümüzde çocukarla 
buluşan ünlü çizer Sn.Ergün Gündüz’ün Çizgi 
yayınevinden çıkan son kitabı "Taksi Hikayeleri" 
okurlarıyla buluştu. Geçtiğimiz haftalarda yoğun 
bir program dahilinde okurlarıyla imza günlerine 
katılan değerli öğretmenimizi kutluyor, serinin 
devamını merakla bekliyoruz. 
Dünya klasik masalları yeniden yazılıyor!  
Bir başka kitap haberi de drama öğretmenimiz 
Sn.Özkan Aksu’dan Ses Tiyatrosu oyuncularıyla 
bu sezon BOM isimli oyunda Ferhan Şensoy’la 
beraber sahne alan Sn.Aksu, yazdığı birçok 
çocuk oyunun yanı sıra ilk çocuk kitabına da 
imzasını attı. Ortaoyuncular tiyatrosunun en 
kıdemli üyeleri arasında yer alan drama 
öğretmenimiz Özkan Aksu son derece keyifli bir 
dizinin bu ilk kitabında, Çizmeli Kedi Parsifal’e 
kitabın ismi üzerinden göndermede bulunuyor. 

Kurgu ve olayların gelişimi tamamen 
günümüzde ülkemizde yaşayan bir çekirdek 
ailenin merkezinde olduğu bir çerçevede 
gelişiyor. 
Kalabalık alanlarda çocukların nelere dikkat 
etmesi gerektiği, hayvan sahiplenme konusunda 
sorumluluk alma bilincimiz, toplumsal iş bölümü 

gibi birçok mesajın verildiği kitap her çocuk ve 
aile içi bir rehber niteliğinde. Geçtiğimiz hafta 
raflarda yerini alan “Kedili Çizme” kitabının 
küçük okuyucu öğrencilerimiz tarafından çok 
beğenildiğini biliyor, tüm küçük okurlara tavsiye 
ediyoruz. Öğretmenimize girdiği bu yeni 
kulvarda başarılar diliyor, ve kitaplarının 
devamını diliyoruz.  
Estetik Kaygısı’na İronik Bir Bakış 
Bir başka güzel haberde çocuk sanat tarihi 
atölyesinde Çarşamba okul sonrasında 
öğrencilerimizle buluşan öğretmenimiz ressam 
Sn.Şirin Özerler’den. kavramsal sanat üzerine 
yoğunlaşan öğretmenimizin son dönem işleri 
Arnavutköy’deki Galeri Kambur’da sanat 
severlerle buluştu. Sanat kulübü eğitmenimiz 
sanatçı Şirin Melek’in “Küçük Veri” isimli kişisel 
sergisi Galeri Kambur Arnavutköy’de sanatsever 
ile buluşuyor. Kavramsal sanatın estetik algısı 
üzerinde yoğunlaşmasıyla gerçekçilikten 
uzaklaşıldığını düşünen sanatçının, estetik 
olmayan gerçekliğe ironik bir bakış açısıyla 
eleştirel bir tavır ortaya koyduğu sergi 31 
Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergiyi tüm 
velilerimize öneriyoruz. 

 


