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08.04.2019 Pazartesi
08:40 İns.Hak. 1.Sınavı (Gr4)
12:00 Beşiktaş İtfaiye Müzesi Gez. 
 (Gr1)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
09.04.2019 Salı
09:30 Özür Dileme Etkinliği   
 Rehberlik birimi  
 gözetiminde (Tüm okul)
09:50 Yüzme (Gr23)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
10.04.2019 Çarşamba
09:30 Yüzme(Preschool)
12:30 Tenis (Gr1)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
11.04.2019 Perşembe
08:40 PESA 5 (Süreç İzleme   
 Sınavı) (Gr2345678)
15:40 Keman Okulu
15:50	 İngilizce	Destek	Programı
16:00 Randevulu veli topl. (Gr8)
12.04.2019 Cuma
 Ara Karne Dağıtımı
13:25	 Bireysel	destek	Programı	(Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
16:00 Randevulu veli topl. (Gr8)
13.04.2019 Cumartesi
 Genel Veli Toplantısı
 09:00-11:30 (Gr23)
 12:00-14:00 (Gr45)
 13:30-15:30 (Gr67)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Preschool)
13:00	 Yaratıcı	Drama	Atöl.	(Primary)

             HAFTANIN SÖZÜ             

        HAFTANIN SORUSU     
2345+=

Verilen	tüm	sayıları	ve	işlemleri	bir	defa	
kullanarak	bir	eşitlik	sağlayın.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ AYŞE ÖREN İLE TASARIMIN GELECEĞİ ÜZERİNE

T asarımcı.	Futurist.	İç	mimar.	Heykeltraş.	Ressam.	Bu	tanımlar	geçen	hafta	konuşmacı	olarak	konuk	ettiğimiz	Sn.Ayşe	Ören	için	sayılabilecek	tanımlardan	sadece	bazıları.	
Ankara’da	1980	yılında	doğan	Ayşe	Ören,	TED	Ankara	Koleji’nden	mezun	olduktan	
sonra	Bilkent	Üniversitesi’nde	İç	Mimarlık	ve	Çevre	Tasarımı	Bölümü’nü	bitirdi.	2010	

yılında	 kurduğu	 tasarım	 şirketiyle,	 tasarım	 dünyasının	 yükselen	 yıldızlarından	 olan	 Ayşe	
Ören,	 çalışmalarının	 merkezine	 “insan”	 ı	 koyarak	 teknoloji	 ve	 tasarımı	 bir	 araya	 getiren	
projelere	imza	atıyor.	Yeniliklere	doğru	yol	alma,	yeni	bir	şeylere	ihtiyaç	duyma	fikrinden	yola	
çıkarak	 tasarımın	heykelsi	ve	sanatsal	 tarafını	vurgulayan	ürünler	 tasarlayan	Ayşe	Ören’in	
amacı	bu	felsefe	doğrultusunda	malzemeleri,	teknolojiyi	ve	yorumu	birleştirip	yeni	ürünler	
yaratabilmektedir.	Kadın	girişimciliğin	önemli	bir	yapıya	ulaştığı,	birçok	farklı	alanda	ülkemizi	
yurtiçi	ve	yurtdışında	büyük	başarılara	taşıyor.	Son	100	yılda	değişen	yaşam	alışkanlıklarınız,	
geleceğe	nasıl	evrilecek?	İnsanların	ihtiyaçları	nasıl	değişecek?	Yeni	meslekler	neler	olacak?	
Gr5,6	ve	7	öğrencilerimizle	gelecek	üzerine	düşündüğümüz,	beyin	 fırtınası	 tadında	geçen	
bu	son	derece	bu	ufuk	açıcı	söyleşi	için	Sn.	Ayşe	Ören’e	teşekkür	ediyoruz.	Söyleşi	öncesi	
öğrencilerimiz	Atilla	KELEŞOĞLU	ve	Defne	Nil	GÜLEKİM’İN	yaptığı	bu	keyifli	röportajı	gelin	
hep	birlikte	okuyalım.	

D.GÜLEKİM:	Sanata	ve	tasarıma	olan	ilginiz	
nasıl	başladı?
A.ÖREN:	 İnsan	kendini	 keşfetmek	 isteyince	
birçok	 şey	 deniyor.	 Sanat	 bana	 en	 yakın	
gelendi. 2009’dan beri teknoparklarda 
çalışıyorum.	 Bir	 sanatçı	 olarak	mühendisler	
ile	çalışıyorum.	Benim	açımdan	da	çok	ilginç	
oldu.	 İnsan	 yetenekleri	 biraz	 araştırınca	
buluyor zaten. 
A.KELEŞOĞLU:	 Sanat	 çalışmalarınızı	 ve	
etkilerini	nasıl	tarif	edersiniz?
A.ÖREN:Aslında	 ben	 de	 yaptığım	 şeylerin	
ilk	 başta	 büyük	 bir	 etki	 ya	 da	 daha	 büyük	
bir	 şeye	 dönüşeceğini	 tahmin	 etmemiştim.	
Zaten	 çoğu	 zaman	 etmezsin	 de.	 Örneğin,	
sahaya	 çıkarsın	 ona	 odaklanırsın	 ve	 işini	
yaparsın.	 Ama	 maç	 bitince	 ve	 kendini	
izlediğinde	 neler	 yaptığını	 anlarsın.	 Bu	 da	
böyle	bir	şey.	Sanatın	etkisinin	ne	olacağını	
hiç bilemezsin. Çürüyebilir de büyüyebilir 
de.	 Bunu	 biraz	 ilerledikten	 sonra	 geçmişe	
bakınca	anlıyorsun.	
D.GÜLEKİM:	 Tasarımlarınızın	 heykelsi	
ve	 sanatsal	 tarafını	 vurgulayan	 ürünler	
tasarlıyorsunuz?	 Bize	 tasarım	 felsefenizden	

ve	 bakış	 açınızdan	 kısaca	 bahsedebilir	
misiniz?
A.ÖREN:	 Ben	 anıtsal	 mimariyi	 seviyorum.	
Tabii	 dünya	 için	 konuşacak	 olursak.	 Anıtsal	
mimari	 de	 mesela,	 “Göbeklitepe”	 belgeseli	
yayınlandı.	 İzlemenizi	 çok	 tavsiye	 ederim.	
Göbeklitepe,	 12	 bin	 yıl	 önce	 yapılmış	 bir	
mimari	 ve	 o	 zaman	 baktığınızda	 insanlar	
anıtsal	 şeyler	 yapmışlar.	 Geriye	 anıtsal	
tasarımlar	kalıyor.	Örneğin,	bugün	de	bunu	
Ayasofya	 olarak	 görebiliriz.	 Ayasofya’da	
bir	 anıtsal	 mimaridir.	 Dolayısıyla,	 anıtsal	
tasarımlar	sanki	biraz	daha	geriye	kalıyor	gibi	
bir	 izlenim	 var.	 Çünkü	 üzerinde	 bir	 sembol	
var.	 İnsanlar,	 semboller	 ile	 çalışır.	 Çünkü	
bilinçaltımız	 sembollerle	 çalışır.	 Bilinçaltı,	
yazıdan	çok	şekil	değiştiriyor.	Anıtsal	mimari	
de	 aslında	 bir	 şekil.	 Yani	 senin	 direkt	
bilinçaltına	yerleşiyor.	O	yüzden	sanat	aslında	
insanın	bilinçaltına	etkileyen	bir	unsur.
A.KELEŞOĞLU:	 Teknolojik	 gelişimlerinin	 bir	
sonucu	 olarak	 sanat	 alanındaki	 gelişmeler	
ortaya	yeni	anlayış	ve	akımların	çıkmasında	
neden	oldu.	Teknoloji	ve	sanat	hakkında	ne	
düşünüyorsunuz?



D
ünyamıza		
duyarlı	
olabilmek,	
çocuklarımıza	

yaşanabilir	 bir	 çevre	
bırakabilme	 bilinci	 erken	
yaşlarda	 başlar.	 Küçük	
yaşlardan	 itibaren	 çevre	
bilincinin çocuklara 
aktarılması	 oldukça	
önemlidir.	Bu	düşünceyle	
doğayı	 tanıyan	 seven,	
çevresini	 önemseyen	
çocuklar	 yetiştirmeyi	
çok	 önemsiyoruz.	 	 Doğa	
duyarlılığına	 ve	 geri	
dönüşüm	 konusuna	
dikkat çekmek için 
derslerimizde	 atık	
malzemeleri sanata 

dönüştürüyoruz.	29	Mart		Cuma	
günü	 Ataşehir	 Grand	 Sheraton	
Hotel’	 de	 Yaratıcı	 Çocuklar	
Derneği’	 nin	 katkılarıyla	
düzenlenen	 ’’	 Sıfır	 Atık	 Sergisi	
’’ni	 Gr2	 sınıfı	 öğrencilerimizle	
ziyaret	 ettik.	 Ana	 sınıfı	 ve	
Gr2	 sınıfı	 öğrencilerimizin	 de	
çalışmalarının	 yer	 aldığı	 bu	
sergide	 öğrencilerimiz	 atık	
malzemelerle	atölye	çalışmasına	
da	 	 katıldılar.	 Demet	 Sabancı	
Çetindoğan’ın	da	öğrencilerimize	
eşlik	 ettiği	 bu	 etkinlikte			
birçok	 atık	 malzemenin	 farklı	
amaçlarla	 kullanılabileceğini	
ve	 sanatla	 estetik	 bir	 forma	
dönüşebileceğini	 tekrar	
deneyimlediler. 

A.ÖREN:Bilim	ve	sanat	birbirlerini	besliyorlar.	
O	bir	döngü.	Ama	teknoloji	de	bizim	gerçeğe	
daha	çabuk	ulaşmamızı	sağlıyor.	Mesela	evren	
teorileri	 var.	 İlk	 baştaki	 evren	 teorimizden	
bugünkü	 daha	 gerçek	 olana	 nasıl	 geldik?	
Araştırmalar	yaparak	geldik.	Bu	araştırmaların	
sonucu	 da	 bu	 ülkedeki	 sanatçıların	 bakış	
açılarını,	işlerini	etkiliyor.	
D.GÜLEKİM: 
Engellilere	
kolaylık	 sağlayan	
hareketli mobilya 
tasarlarmışsınız.	 Bu	
tasarımınızdan	 bize	
bahsedebilir	misiniz?	
A.ÖREN:	 Engeller	
benim	 sevdiğim	 bir	
alan.	Hepimiz	her	 an	
engelli olabiliriz. Ben 
de	 bir	 sağlık	 sıkıntısı	
yaşadım	ve	üç	dört	ay	
kadar yürüyemedim. 
Her	an	her	şey	olabilir.	
Hepimizin	 hayatında	
engelli	 olduğu	 bir	
dönem	de	var.	Aslında	
bunu sadece engelli 
olarak	 da	 düşünme.	
Mesela	çocuk	arabası	
ile	 gezen	 kadınlar	
da bence engelli 
gibi. Ya da elinde bir 
bavulla	 havaalanına	
giderken de öylesin. 
Dolayısıyla	 engelli	 bir	
ürünü	tasarlayabilirsen	her	şey	kolaylaşır.
A.KELEŞOĞLU:	Gelecekle	 ilgili	 planlarınız	 var	
mı?	 Bundan	 10	 yıl	 sonra	 ne	 yaparken	 sizi	
görüyoruz?	
A.ÖREN:	Sonrasında	hayal	kırıklığı	yaşamamak	
için	 çok	 kesin	 şeyler	 söylemek	 istemem.	 O	
yüzden	 buna	 verilecek	 en	 mantıklı	 cevap,	
evrensel	sanatçı	olmaya	çalışmaktır.	
D.GÜLEKİM:	 Bizleri	 heyecanlandıracak	 başka	
ne	gibi	tasarımlarınız	
olacak?
A.ÖREN: Bilgisayar 
tasarımım	 var.	
Mesela	 artık	
bilgisayarlar	 kafanıza	 takılacak.	 Yavaş	
yavaş	 artık	 o	 zamanlara	 geliyoruz.	 Mesela,	
oyunlarıyla	ünlü,	her	oyunu	oynamaya	uygun	
monster	pc	ler	var.	
A.KELEŞOĞLU:	 Farklı	 tasarım	 yarışmalarında	
ödüller	aldınız?	Başarınızı	neye	bağlıyorsunuz?
A.ÖREN:	 Odaklanmama	 bağlıyorum.	 Tek	
cevabım	 bu.	 Bir	 şeyi	 kafama	 takarsam,	 onu	
gerçekleştirene	kadar	durmam.	

D.GÜLEKİM:	 Deneyim	 ve	 gözlemlerinize	
dayanarak,	 sanata	 ilgi	 duyan	 hayallerinde	
tasarımcı	 olmak	 isteyen	 öğrencilere	 vermek	
istediğiniz	tavsiyeler	var	mı?
A.ÖREN:	 Mesela	 insan,	 aile	 ve	 yaşam	
koşullarının	zorlu	olmasından	kaynaklı	kendini	
üzmemeli.	Tam	tersi	bu	bir	avantajdır.	Çünkü	
ekstrem	 şeyler	 böyle	 zamanlarda	 ortaya	

çıkıyor.	
A.KELEŞOĞLU:	 Dünyanın	 çeşitli	 yerlerinde	
konferanslara	 katılıyor,	 seminerler	
veriyorsunuz?	 Bize	 bunlardan	 bahseder	
misiniz?
A.ÖREN: Bunu ekibimle Türkiye’de de 
yapıyorum.	 Bir	 insan	 tanımak	 gibi	 hayatımı	
değiştiriyor.	 Bir	 insanı	 tanımak,	 onun	 neden	
öyle	 olduğunu	 anlamak,	 tepkilerini	 anlamak	

vs.	 O	 zaman	 önyargılardan	 da	
kurtuluyorsun.	 Önyargılar	 ile	
anlaştıkça,	 kafandaki	 sınırlar	 da	
aşılıyor.	
D.GÜLEKİM: Sizce mimarlar uzay 

endüstrisine	neler	kazandırabilir?
A.ÖREN: Mimarlar olmadan uzaya gidilemez. 
Mimar	 oraya	 geliyor	 ve	 orayı	 yaşanır	 kılıyor.	
Mimari	 hem	 sanatın	 hem	 teknolojinin	
buluştuğu	 bir	 yer.	 Mimari,	 ikisinin	 olmazsa	
olmayacağı	bir	yer	ve	gittikçe	daha	çok	olacak.	
A.KELEŞOĞLU:	Hepimiz	geleceği	ve	uzayı	çok	
merak	ediyoruz.	Bu	alandaki	çalışmalarınızda	
ürüne	dönüşen	var	mı?

A.ÖREN:	 Hayır.	 Bu	 konuda	 Türkiye	 de	 bir	
ürüne	dönüşen	tasarımım	yok.	
D.GÜLEKİM:	Uzay	mimarlığı	alanında	işlerinizi	
nasıl	 yürütüyorsunuz?	 Çalışmalarınızın	
sürekliliğini	nasıl	sağlıyorsunuz?
A.ÖREN:	 Çalıştığım	 yerlerin	 ikisinde	 de	
yönetici	 durumundayım.	 Beni	 mimar	 olarak	
tanıyorsunuz	 tabii	 ama	 yönetmek	 gibi	 işler	

de oluyor. Sadece çizmek 
değil,	firmada	neyin	nasıl	
olacağının	 kurgusunu	 da	
yapıyorsun.	 Yöneticisin.	
Bu	da	çok	önemli	bir	şey.	
A.KELEŞOĞLU: 
Gerçekleştirmeyi	
düşündüğünüz	 yeni	 bir	
proje	var	mı?
A.ÖREN:	 Şu	 anda	
düşündüğüm	 bilgisayar	
ile	ilgili	dediğim	gibi.	O	da	
çıktı	çıkacak.	
D.GÜLEKİM: Kendinizi 
nasıl	 tanımlarsınız?	 Sizi	
bulunduğunuz	 noktaya	
getiren	 en	 önemli	 kişilik	
özelliğiniz	nedir?
A.ÖREN:	 İnatçı	 olmam.	
Kendimi	 inatçı	 ve	 asi	
olarak	tanımlayabilirim.	
A.KELEŞOĞLU:	 Hedefiniz	
nedir?	 Nasıl	 hatırlanmak	
istersiniz?
A.ÖREN:	 Bir	 sanatçı	
olarak	 hatırlanmak	
isterim.	 Hedefim	 de,	

evrensel	boyutta	güzelliği	yakalamak.	
D.GÜLEKİM: Draw Your Biome Yard On Mars! 
temalı	uluslararası	bir	yarışmaya	hazırlanıyoruz.	
Bu	 yarışmada	 Mars’ta	 hayalimizdeki	 bahçeyi	
tasarlayıp,	yaşam	alanımızı	çizeceğiz.	Bize	bu	
konuda	ne	önerirsiniz?
A.ÖREN:	 Harikasınız.	 Radyasyon	 emen	
bitkileri inceleyebilirsiniz. Az suya ihtiyaç 
duyan bitkileri inceleyebilirsin. Çok gerçekçi 
düşünme.	Senin	işin,	hayal	kurmak.	Hayallerini	
çok	ötede	kur,	onu	geriye	çekmek	kolay	olur.	
Ama	kısa	atarsan	uzuna	götürmek	zor	olur.	İlk	
başta	en	uç	şeyi	düşün.	“Bundan	daha	uç	ne	
düşünebilirim	ki	?”	diye	kendine	sor.	
A.KELEŞOĞLU:	 Sizinle	 birazdan	 söyleşi	
gerçekleştireceğiz.	 Ben	 ve	 arkadaşlarım	 çok	
heyecanlıyız.	Siz	neler	hissediyorsunuz?	
A.ÖREN:	Ben	de	çok	heyecanlıyım.	İlk	defa	bu	
kadar	genç	kişiler	ile	bir	aradayım.	Amerika’da	
daha	büyük	yaş	kitlesi	farklı	olduğu	için	buna	
alışkın	 değilim.	 Benim	 için	 de	 çok	 değişik	
bir tecrübe olacak. Gençler olarak beni çok 
etkiliyorsunuz. 

” Odaklanmak 
başarı	getirir.” 

 ATIKLARIMIZI SANATTA DEĞERLENDİRİYORUZ.


