EN İYİ
KADIN
OYUNCU!
"Beni Sen Anlat" filmiyle “en iyi
kadın oyuncu” ödülüne layık görülen
öğrencimiz Nazlıcan Tuncalı başarılı
performansı ile Malatya Film
Festivali’nde ayakta alkışlandı.

YILIN
MİMAR SİNANLARI

TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ
“YILIN MİMAR SİNANLARI” HER YIL
GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ
BULUYOR.

KENTER EKOLÜ
OKULUMUZDA

Medya ve Sanat dünyasının büyük bir merakla
beklediği gelenekselleşen “Yılın Mimar Sinanları”
sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerine ev
sahipliği yapmaya devam ediyor. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği, Türkiye’nin
en başarılı isimlerinin yarıştığı “Yılın Mimar
Sinanları” ödülleri, öğrencilerimiz yaptıkları
oylamalar sonucu belirleniyor.

MSGSL HABER

Bugün bizim, gelecek bizim...

ZİLİN SESİ BİZİM İÇİN ÇALIYOR!
Sıra dışı projelere imza atmayı alışkanlık haline getiren Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Lisesi, bugüne kadar
hiçbir okulun yapmadığı bir projeye
imza attı. Okulumuz öğrencileri ve ünlü
oyuncuların başrollerinde oynadığı
“ZİLİN SESİ” sinema filmimiz, eleştirmenlerden tam not aldı.

Romantik komedi tadındaki filmin
başrollerinde Wilma Elles ve Kutsi
yer alırken, oyuncu kadrosunda Kemal
Kuruçay, Esin Gündoğdu, Hakan
Salınmış, Barbaros Şansal, Merve
Erdoğan gibi isimlere, Zihni Göktay,
Sümer Tilmaç, Aysan Sümercan ve
Ani İpekkaya gibi usta oyuncular eşlik
ediyor. Filmin dikkat çeken bir diğer
ismi ise Dünya Kick Boks Şampiyonu Badr Hari. Hari, gösterdiği başarılı
performans ile değme oyunculara taş
çıkartıyor.

ÖĞRENCİLERİMİZ “BAHAR
FESTİVALİMİZDE” COŞUYOR!

ÇILGIN MI ÇILGIN,
FARKLI MI FARKLI,
RENKLİ Mİ RENKLİ

ŞAMPİYONLAR DA
BİZ DE!

KOSTÜM PARTİSİ!

Hayal dünyasının
sınırlarını zorlayan
Mimar Sinan’lı gençler
“Kostüm Partisi’nde” buluşuyor.

Öğrencimiz Çağla Çelik’in de oyuncusu
olduğu Türkiye Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nın grup
maçları için gittikleri Hong Kong’ta
namağlup şampiyon oldu.

HEDEF
BİR ADIM İLERİ

Eğitimde her alanda başarıyı hedefleyen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi son
yedi yılınTürkiye birincisi olarak, zirvedeki yerini kimseye bırakmadı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
SES YARIŞMASINDA
MİMAR SİNAN FARKI

GENÇLERİMİZİN GÖZÜNDEN SANAT!

Gelenekselleşen Bahar Festivali’mizde bir
araya gelen öğrencilerimiz, hem müziğin
ritmiyle coşuyor hem de birbirinden güzel
yarışmalarla eğlencenin tadını çıkarıyor.
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SİNEMA TV BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ÖDÜLLERE DAMGASINI VURDU!
ULUSLARARASI KAR FİLM FESTİVALİ’NDE 200 FİLMİ
GERİDE BIRAKAN OKULUMUZ BAŞARIDAN BAŞARIYA
KOŞMAYA DEVAM EDİYOR.

“EKMEK”
ULUSLARARASI THE
ECONOMİST EVENTS KISA
FİLM FESTİVALİ’NDEN
ÖDÜLLE DÖNDÜ!

NE GELEN VAR NE GİDEN!
London Turkish Film Festivali’nde ülkemizi temsil eden, psikolojik-gerilim tarzıyla, alışılmadık bir hikâyeyi konu alan
“Ne Gelen Var Ne Giden” eleştirmenlerden tam not aldı.
Okulumuzun Sinema/TV Bölümü
Hocalarımızdan
Gürhan Özçiftçi’nin
senaristliğini ve
yönetmenliğini
yaptığı “Ne Gelen Var Ne Giden” filmi başta
Adana Altın Koza
Film Festivali ve
London Turkish
Film Fes tivali
olmak
üzere,
katıldığı tüm film
f e s t i va l l e r i n d e
izleyicinin büyük
beğenisini kazandı. 2002 yılından
beri Sinema/TV
sektörünün içerisinde aktif olarak
yer
alan
Gürhan Özçiftçi,
“Sardunya Sokak”,
“Evimin Erkeği”
ve son olarak da
okulumuzun mezun ettiği öğrenci-

Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl
düzenlenen The Economist Events Kısa
Film Festivali’nde, öğrencilerimizin hazırladığı “Ekmek” filmi 700 filmi geri
bırakarak ödüle layık görüldü.

Festival kapsamında 5 kategoride birbirinden iddialı 200 film yarıştı. Sinema/Tv Bölümü öğrencilerimizden Mert Sata, Berk Sata ve Hüseyin Utku Akbıyık’ın hazırladığı
“7/70” isimli kısa filmimiz pek çok rakibini geride bırakarak “Deneysel Film” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Filmde öğretmenlerimizi “Mum Işığı” ile sembolleştiren öğrencilerimiz; eğitimin genç nesillere elden ele ulaşmasını paradoksal bir döngü
ile hikayeleştiriyor.

SANAT “ENGEL” TANIMADI!
“SANAT ENGEL TANIMAZ” KISA FİLM YARIŞMASINDA
“BAKIŞ AÇISI” FİLMİMİZ JÜRİDEN TAM NOT ALDI.

Küresel dünyada kapitalizmin insanları
nasıl sömürdüğünü ele alan film, festival
jürisini kendisine hayran bıraktı.
Senaryosunu öğrencimiz Batıkan
Karabacak’ın yazdığı filmin, yönetmenliğini ise Furkan Yazgeç ve Batıkan
Karabacak üstlendi. 700 filmin katıldığı bu büyük organizasyonda rakiplerini
geride bırakan “Ekmek” jüri tarafından
üçüncülük ile ödüllendirildi.

lerinden, Merve Erdoğan’ın
başrollerinde oynadığı
“Sevdaluk”
dizisinin senaristliğini yaptı. Son filmi
“Ne GelenVar
Ne Giden” yakında vizyona
girecek olan
Özçiftçi, filmde izleyenlerin kendileri
ile ilgili gündelik yaşamda
farkında olmadıkları gerçekliğe parmak basıyor.

USTA TELEVİZYONCULAR DA BİZ DE!
Engelli insanlarımızın, hayatın içinde yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen festivalde birbirinden iddialı kısa filmler izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni kazanan “Bakış
Açısı” filmimiz jüri üyeleri tarafından ödülle taçlandırıldı. Yaptıkları bu başarılı film
ile öğrencilerimiz; çoğumuzun gündelik hayatta gözden kaçırdığı, modern zamanda
adına “farkındalık” denilen, yaşam ile gerçeklik arasındaki ince çizgiyi, görme engelli
bir genç kızın üzerinden “görmemizi” sağladı. Senaryosunu ve yönetmenliğini Berk ve
Mert Sata kardeşlerin üstlendiği film, festival jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

TÜRK TELEVİZYONLARININ USTA İSİMLERİ YAPIMCI ÖMÜR VAROL VE
YELDA KIRÇUVAL MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ’NDE.

KAYBEDEN OLMAYALIM!

“KURMACA DALINDA” DA FARKIMIZI ORTAYA KOYDUK.
“HAYVAN HAKLARI” TEMALI ULUSLARARASI KISA FİLM
FESTİVALİ’NE “ÇIRPINIŞ” FİLMİ İLE KATILAN
OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ FESTİVALDEN
ÖDÜLLE DÖNDÜ.
İstanbul Kısa Filmciler Derneği’nin düzenlediği “Hayvan Hakları” temalı 13. Uluslararası
Kısa Film Festivali’ne “Çırpınış” filmi ile katılan öğrencilerimiz; “Doğal kaynakları acımasızca harcayan insanoğlunun, aslında kendisini
acımasızca yok edişe sürüklediğini” etkileyici
bir dille anlatıyor. Festivalde “Kurmaca Dalın“Doğayla bir savaş
da” en başarılı kısa film ödülüne layık görülen
halindeyiz eğer
kazarsak kaybedeceğiz.” “Çırpınış”ın yönetmen koltuğunda Oğuzhan
Hubert Reevers
Çakmak ve Bedirhan Atlıhan yer alırken, filmin proje danışmanlığını da Sinema/Tv Bölümü Hocalarımızdan Elif Meltem
Dündar yaptı.
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Konularında uzman eğitmen kadrosuyla her daim fark yaratan okulumuz, “yapım ve yönetim” dersini Türk televizyonlarının usta ismi yapımcı Ömür Varol ve Yelda Kırçuval’a
emanet etti.
Öğrencilik yıllarında adım attığı televizyonculuğa haber
merkezlerinde çalışarak başlayan Ömür Varol, 25 yaşında
Haber Merkezi Müdürü olmaya giden kariyer serüvenini kısaca şöyle özetliyor; “TRT stajında kamerayı öğrendim. Kanal 6’da muhabirlik ve editörlük süreci, habercilik tecrübemi artırmamı sağladı. Kanal D ekranında
tanındım. Show TV’de Reha Muhtar’ı yaşadım. Can Tanrıyar’la magazini
ve ünlüleri anladım. Fox’ta tümünü birleştirip, sunma imkanı buldum.”
Şimdilerde ATV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan “ Elin Oğlu”
programı ile reytingleri altüst eden Ömür Varol hocamıza başarıların daim
olsun diyoruz.
Sevgili Ömür Varol hocamız gibi televizyonculuğa yıllarını vermiş bir diğer
usta isim de Yelda Kırçuval. Ekran macerasına HBB televizyonunda ana haber
sunuculuğu yaparak başlayan Kırçuval,
ilerleyen yıllarda Show TV haber merkezinde Ömür Varol ile birlikte Show
Ana Haber’i hazırlayan ekibin içinde
yer aldı. Dönemin fenomen programı
“Ateş Hattı’nın” sunuculuğunu yaptı.
Son olarak STAR TV’de “Duymayan Kalmasın” programı sunan Yelda
Kırçuval şimdilerde bir yandan televizyon projelerine devam ederken bir
yandan da öğrencilerimize sinema ve televizyonda yapım ve yönetim alanında tüm bilgi ve birikimini aktarıyor.

SİNEMA VE TELEVİZYONUN GENÇ YÜZLERİ BURADA YETİŞİYOR
SİNEMA VE TELEVİZYON SEKTÖRÜNDE DE YETİŞTİRDİĞİMİZ OYUNCULAR İLE HEP BİR ADIM ÖNDEYİZ.
BURAK CAN ARAS

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi olarak
uzman eğitim kadromuzun ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz rakiplerinin hep bir
adım önünde. Okurken eğitimini aldıkları
oyunculuk ve teknik konularda, teorik bilginin yanı sıra öğrendiklerini pratiğe de
dökme fırsatı yakalayan öğrencilerimiz,
çektikleri filmlerle çok sayıda ödül almayı
başarıyor. Oyunculuklarıyla dikkat çeken
öğrencilerimiz hem sinema hem de dizi
sektöründe kısa sürede fark edilip, birbirinden iddialı yapımlarda rol alıyor.
SEKTÖRE KAZANDIRDIĞIMIZ OYUNCULAR

KanalD’nin sevilen dizisi “Merhamet” in başrol
o y u n c u la r ın d a n
Erkan Köstendil’in
çocukluğunu oynayan öğrencimiz
Burak Can Aras
başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuk yeteneği hemen fark edilen Burak dizinin reytinglerine de büyük katkı sağladı.

MERVE ERDOĞAN

OZAN UYGUN

“Arka Sıradakiler”, “Bir Ömür Yetmez”,
“Emret Komutanım Yeniden” gibi pek çok
yapımda yer alan Merve Erdoğan, okulumuzun yetiştirdiği genç yeteneklerden sadece biri. Son olarak Erdal Özyağcılar
ve Demet Akbağ’ın rol aldığı “Sevdaluk”
dizisiyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan Merve Erdoğan, oyunculuğu üzerine
verdiği röportajlarda Mimar Sinan’lı olmanın ne demek olduğunu şöyle anlatıyor;
“Ortaokulda resim öğretmenim bahsetmişti bana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nden. Ben de araştırıp sınavlarına girdim ve kazandım. Aslında benim için her

Türk izleyicisinin
büyük beğenisini
kazanan yapımlaşey o dakikadan sonra başladı. Hayatımın ra imza atan Birol
her anında iyi ki bu okulu seçmişim diyo- Güven’in, TV8 karum. Lise yıllarında oynadığım dizilerde nalı için hazırladıbana her anlamda destek oldular. Ayrıca ğı “Home Office”
yine okulumuzun dâhil olduğu bir öğren- dizisinin
başrol
ci değişim programı ile iki hafta İtalya’ya o y u n c u la r ın d a n
gidip tiyatro eğitimi alma fırsatım oldu. öğrencimiz Ozan Uygun, oyunculuğuyla
Bunlar başka okulda okusam karşılayama- göz doldurdu. Dizideki usta isimlerin takyacağım güzelliklerdi” dedi.
dirini toplayan Ozan, yapım şirketlerinin
gözde oyuncularından biri olmayı başardı.

EN İYİ KADIN OYUNCU!
İLK SİNEMA FİLMİYLE “ EN İYİ KADIN OYUNCU” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ÖĞRENCİMİZ
NAZLICAN TUNCALI, BAŞARILI PERFORMANSI İLE MALATYA FİLM FESTİVALİ’NDE AYAKTA ALKIŞLANDI.

“Ortak yazılacak hikâyeleri, aynı zamanda acılarının kişisel tarihiydi...”
Bu yıl 5.’si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali’nde oynadığı Bahar
rolü ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne
layık görülen Nazlıcan Tuncalı oyunculuk
kariyerine büyük bir başarı kattı.
Yönetmenliğini Mahur Özmen’in üstlendiği “Beni Sen Anlat” filminde; 12 Eylül
öncesinde siyasi kimliği yüzünden saklanmak zorunda olan Neşet (Kürşat Alnıaçık)
ve ailesinin zor şartlar altında verdikleri
yaşam mücadelesi ve güzel sanatlarda resim bölümü okumak isteyen bir genç kızın

(Nazlıcan Tuncalı-Bahar) hayalleri, aşkı
ve hayata tutunma çabası anlatılıyor.
Başrollerinde usta oyuncular Kürşat
Alnıaçık, Aytaç Arman ve Gerçek Sağlar’ın
rol aldığı filmde, Bahar rolü ile filmin mihenk taşı olan, okulumuzun yetiştirdiği
genç oyunculardan Nazlıcan Tuncalı yer
almaktadır. “Beni Sen Anlat” filmi ile İlk
kez uzun metrajlı bir filmde gördüğümüz
Nazlıcan Tuncalı performansı ile eleştirmenlerden de tam not almayı başardı.
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“ZİLİN SESİ” BİZİM İÇİN ÇALIYOR!
SIRA DIŞI PROJELERE İMZA ATMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİREN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ,
BUGÜNE KADAR HİÇBİR OKULUN YAPMADIĞI BİR PROJEYE İMZA ATTI. OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ VE ÜNLÜ OYUNCULARIN
BAŞROLLERİNDE OYNADIĞI “ZİLİN SESİ” SİNEMA FİLMİMİZ, ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI.
Romantik komedi tadındaki filmin
başrollerinde Wilma Elles ve Kutsi yer alırken, oyuncu kadrosunda
Kemal Kuruçay, Esin Gündoğdu,
Hakan Salınmış, Barbaros Şansal,
Merve Erdoğan gibi isimlere, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç, Aysan
Sümercan ve Ani İpekkaya gibi
usta oyuncular eşlik ediyor. Filmin dikkat çeken bir diğer ismi
ise Dünya Kick Boks Şampiyonu
Badr Hari. Hari, gösterdiği başarılı
performans ile değme oyunculara
taş çıkartıyor.
Yapımcılığını okulumuzun kurucusu Sayın Murat Özteke’nin
üstlendiği filmin senaryosu Haluk
Özgenç’e ait. Filmin yönetmenlik
koltuğunda Levent Demirkale yer
alırken, görüntü yönetmenliğini de
Eyüp Boz üstleniyor.

YILIN KOMEDİ FİLMİ
Çekimlerin büyük çoğunluğunun
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi yerleşkesinde yapılan filmin konusu ise bir hayli dikkat çekiyor;
“Tarkan (Kutsi) 30’lu yaşlarında
bir fizik öğretmenidir. Futbolculuk hayali kuran kardeşiyle birlikte
İstanbul’a taşınırlar. Ancak işler
Tarkan ve kardeşi için umdukları
gibi gitmez. İş bulmak için başvurduğu tüm okullardan ret yanıtı alan
Tarkan, son bir umut gittiği okulda
şans eseri, okulun müzik öğretmeninin bir kaza geçirdiğini ve liseler
arası yarışma için, bir müzik öğretmeni aradığını öğrenir. İşte tam
bu esnada kendisi için radikal bir
karar alan Tarkan (Kutsi), bir anda
kendini içinden çıkılmaz bir durumun içinde bulur ve macera başlar.

KUTSİ VE WİLMA ELLES’TEN MÜTHİŞ PERFORMANS
Sevenleriyle ilk kez bir sinema filminde buluşan Kutsi; “İlk sinema filmim olduğu için
çok heyecanlıyım. Açıkçası beni bu filmde oynamaya iten sebep filmin senaryosuydu.
İlk okuduğum andan itibaren bu filmde oynamalıyım dedim. Oyuncu kadrosu itibariyle
de sinemaya emek vermiş pek çok usta isimle birlikte aynı projede yer almak benim için
büyük onur” dedi.
Yer aldığı başarılı projelerle, Türk halkının gönlünde taht kuran filmin başrol oyuncularından Wilma Elles ise, bu kez izleyici şaşırtmaya hazırlanıyor. Filmde bir öğretmeni
oynayan Elles, çekimler öncesinde okulumuzun Sinema/Tv Bölümü Hocalarımızdan
Yelda Kırçuval’dan Türkçe dil eğitimi aldı. Çekimler boyunca hayli keyifli olan Wilma
Elles “Bugüne kadar yer aldığım projelerin aksine ilk kez yabancı bir karaktere can
veriyorum. Bu durum benim için zor olsa da elimden geleni yapmaya çalıştım.” dedi.
Filmi büyük bir sabırsızlıkla beklediğini dile getiren Elles, projede yer alan okulumuz
öğrencilerinin oyunculuk performanslarını övmeden geçemiyor.
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ÖĞRENCİLERİMİZ USTALARINDAN TAM NOT ALDI
Gösterdikleri başarılı performans ile ustalarından tam not alan Ezgi Gönültaş, Çağla Öz,
Soyberk Altınsoy ve Jessica Behar oyunculuklarıyla göz doldurdular.

USTA OYUNCULAR
Türk tiyatrosu ve sinemasının efsane isimlerinin bir araya geldiği “Zilin Sesi” filminde, ev
sahibi rolüyle karşımıza çıkan usta oyuncu Zihni Göktay’ın harika performansı izleyenleri kendine hayran bırakırken, Hamdi Usta rolüyle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Sümer Tilmaç ise filmin öne çıkan karakterlerinden bir diğeri. Aysan Sümercan, Ani İpekkaya,
Mehtap Anıl gibi usta isimlere Hakan Salınmış, Kemal Kuruçay, Esin Gündoğdu,
Ayhan Kavas, Sevil Ak eşlik ediyor. Farklı kişiliği ve üslubuyla herkesin beğenisi kazanan Barbaros Şansal da filmin önemli karakterlerine can verirken, medarı iftarlarımız,
okulumuzun yetiştirdiği sinema ve televizyon dünyasının yeni yeteneklerinden, Merve
Erdoğan’da Aslı rolü ile harikalar yaratıyor.

KENTER EKOLÜ OKULUMUZDA
Tiyatro Bölüm
Başkanı

KADRİYE
KENTER

TİYATRO İNSAN İÇİN BİR GEREKSİNİMDİR…
Tiyatroyu ve oyuncuyu tarif etme cümlelerinden en güzeli bu bence…
Tiyatro insanla var olan, insan yaşadığı sürece
de var olacak bir sanat…
İlk insanla başlayan, günümüze değişerek gelişerek, çoğalarak gelen bir sanat bir yaşam biçimi… Tiyatroyu anlat anlat bitiremeyiz, aynı
yaşam gibi. Bitsin istemeyiz yine aynı yaşam
gibi..

TÜRK TİYATROSUNUN USTA İSMİ KADRİYE KENTER VE EKİBİ OKULUMUZ TİYATRO BÖLÜMÜ’NDE. YILLARIN
BİRİKİMİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE AKTARAN TİYATRO BÖLÜM BAŞKANI’MIZ DUAYEN İSİM KADRİYE KENTER,
GENÇ TİYATROCULARI BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YETİŞTİRİYOR.
Kadriye Kenter yönetimindeki
“BAHAR NOKTASI” tiyatro
oyunu tiyatro severlerle buluştu.
Fantastik bir oyun olan “Bahar
Noktası” William Shakespeare’in
“Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası”
oyununun büyük ozan Can Yücel’in deyişiyle “Yeniden Söyleyiş’i” dir. Oyun da; Aile bağlarını,
büyük sevgileri odağına alan, hayal gücünün, rüyaların, mitolojik
figürlerin gerçekle harmanlandığı
fantastik bir komedi anlatılıyor.

Mağara insanı avını avlayıp karnını doyurduktan sonra, nasıl avlandığını taklit ederek
anlatıp duvarlara yaşadıklarını, yaptıklarını
yani o günün hikâyesini anlatmaya başladığından beri ilk tiyatro ve sanat başladı ve bugüne
geldi.
Tiyatro görsel sanatların ilki oluyor bu anlamda. Tüm görsel ve işitsel sanatları içinde barındıran, onlarla var olan bir sanat. Bugüne;
değişerek, gelişerek gelen, her seferinde her
yeni günü oyunu sanki ilk kez oynuyor, aktarıyormuş gibi yapmaya çalıştığımız, güçlük derecesi maden işçiliği’nden sonra gelen, acılarla, ağır ruhsal bedensel yüklerle, çok yorucu
çalışma günleri ve süreçleri geçirerek ortaya
çıkardığımız oyunların, seyirci karşısında sanki çok kolaymış gibi sergilenerek getirilmesi,
tiyatronun ve onun oluşum sürecinin anlatılabilmesi için hiçbir zaman yeterli olmayacaktır.
Tiyatro insan için bir gereksinimdir. Tiyatro
ve sanatın tüm kolları; insan yaşamının karın
doyurduktan sonraki en çok gereksinim duyduğu oluşumlardır. Çünkü hayal kurdukça,
onları gerçeğe dönüştürme çabamız sürdükçe,
insan mayasındaki kötüyü iyiye çevirmeye çalıştıkça, oynadıkça, anlattıkça ve tüm bunları
paylaştıkça tiyatro, zamanın ilerisindeki sanat
olma özelliğini hep ileri götürecektir.

“BİR GÖZ KIRPIŞTIRMASI, GÖZÜMÜZÜ KAPAMAKLA AÇMAK ARASINDA
GEÇEN O; UZUN MU? KISA MI? BİR TÜRLÜ ANLAYAMADIĞIMIZ, BİR
SOLUKTA GEÇEN ZAMAN DİLİMİ, YAŞAM SÜRESİ!”
NE KADAR KEYİF ALABİLİRSEK?
KADRİYE KENTER

“BÜTÜN DÜNYA
BİR SAHNEDİR
VE KADIN ERKEK HERKES
BİRER OYUNCU,
SIRALARI GELDİKÇE
YA GİRER YA ÇIKARLAR”
WİLLİAM
SHAKESPEARE

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ
ÖĞRENCİLERİYLE BİRLİKTE OLMAK
BENİ HEYECANLADIRIYOR.
45 yıldır her gün yeniden başlamak ve çalışmaktan hiç usanmadım. Bu arada tiyatroya
da heveslenen her yaştan insanlara el vermek
beni hep mutlu etti ve gençleştirdi. Bu anlamda çalışmaya 14 yıl önce başladım… Bu
yıl serüvenimi; Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Lisesi’nde, okulun kurucusu Sayın Murat
Özteke’nin bana yaptığı öğretmenlik teklifiyle, zevkle, heyecanla sürdürüyorum. Lise
öğrencileriyle çok uzun zamandır çalışmamıştım. Onlarla çalışmak bana enerji veriyor,
genç güzel ruhları, heyecanları, umutları beni
her gün yeniden gençleştiriyor.
Bulundukları ortamda nereye baksanız bir
sanat sınıfı, resim atölyesi, müzik sınıfları ve
sizi kapıda karşılayan piyano sesleri…
Bu umut dolu genç seslerin arasından olmama neden olduğu için Sayın Murat
Özteke’ye teşekkür ediyorum. Böyle sanat
okullarına ve devamına ülkemizde gereksinim çok büyük.
Tiyatronun ve diğer sanat dallarının eğitiminin çok küçük yaşlarda başlatılması gerek,
eğilimleri fark edip unutmaya başlamadan yeşertip geliştirmek için.
Bu oluşumların başlangıç noktasında olanlara
ne mutlu diyorum. Lütfen herkesin aslından
oyuncu mayasına sahip olduğunu unutmayın.

ÇANAKKALE RUHU ÖLÜMSÜZDÜR
ÇANAKKALE ZAFERİNİN100. YILI
ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
ÖĞRENCİLERİMİZİN SAHNELEDİĞİ
“ÇANAKKALE 1917” OYUNUMUZ,
MİLLİ DEĞERLERİN ÖNEMİNİ BİZLERE
BİR KEZ DAHA GURURLA HATIRLATTI.
18 Mart Çanakkale Anma Etkinlikleri kapsamında, Turgut
Özakman’ın “Üç Destan” eserinde yola çıkılarak hazırlanan
“Çanakkale 1917” oyunu izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Tiyatro Bölümü Hocamız Tuğçe Şartekin’in yönetmenliğinde 10-C sınıfı öğrencilerimizin performansıyla; Çanakkale destanın nasıl yazıldığı, 7’den 70’e, kadın erkek, genç
yaşlı demeden, Atalarımızın vatanları uğruna canlarını nasıl
hiçe saydıkları ve bu büyük zaferin nasıl kazanıldığı anlatıldı. İzleyicilerin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadıkları oyun büyük beğeni topladı.
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MÜZİKTE EN İYİLER BİZ DE !

MÜZİK SEKTÖRÜNE ONLARCA BAŞARILI İSMİ KATAN MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ
BU YILDA GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ.
“Farkımız Farkınız Olsun!” misyonuyla eğitim anlayışını şekillendiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi olarak, her alanda olduğu gibi
müzik alanında da öğrencilerimizi en doğru şekilde yetiştirip “En İyiler” arasına katmaya devam ediyoruz. Bu yılda okul olarak göğsümüzü
kabartan öğrencilerimiz, katıldıkları organizasyonlarda aldıkları başarılar ile adlarından her daim söz ettiriyor.

İŞTE OKULUMUZUN MEDARI İFTARI ÖĞRENCİLERİMİZ
AZİZ KİRAZ
Katıldığı pek çok organizasyonda hem sesi hem de müziğiyle büyük beğeni
topladı. Son olarak “Ve Kazanan” isimli televizyon programında göstermiş
olduğu başarılı performansı ile başta Kenan Doğulu ve Şebnem Ferah olmak
üzere tüm jüri tarafından ayakta alkışlandı.

CANSIN SU DEMİR
Cansın Su Demir’de tıpkı Aziz Kiraz gibi göğsümüzü kabartan öğrencilerimizden. O da katıldığı “Ve Kazanan” programında finalistler arasına
kalarak büyük bir başarı sergiledi.

İREM TEZGİDEN
Muhteşem sesi ve yorumu ile dinleyenleri kendine hayran bırakan İrem
Tezgiden de yetiştirdiğimiz onlarca öğrenciden sadece biri. İrem, “O Ses
Türkiye” yarışmasındaki performansı ile tüm jüri üyeleri tarafından takdir
topladı ve yarışmaya Mazhar ve Fuat’ın takımında devam etti.

MELTEM ERKİŞİ
Meltem’de aldığı müzik eğitimini en iyi şekilde değerlendirmeye devam eden
öğrencilerimizden. O da tıpkı İrem gibi katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasında
söylediği şarkı ile tüm jürinin kendine dönmesini sağladı ve yarışmaya şarkıcı
Gökhan ile devam etti.
ASUDE CEMRE İNCİ
Müzik dünyası O’nu tam
anlamıyla bir “cevher”
olarak tanımlıyor. Asude
doğru yönlendirmeler ile
sesini ve yorumunu daha
ileri seviyelere taşıyarak,
dinleyenleri
kendisine
hayran bıraktı. Vodafone
Freezone Liseler Arası
Ses Yarışmasında “En İyi
Kız Solist” dalında birinci
olan Asude, katıldığı pek
çok televizyon programında da sergilediği performans ile takdir topladı.
Asude’nin sesi karşısında
genç kızın önünde diz çöken Okan Bayülgen tam olarak şu ifadeyi kullanıyor; “Asude
Cemre İnci, bu kız gerçek, işte sanat ve sanatçı. Bu kızımızın önünde diz
bile çökülür” dedi.
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TV PROGRAMLARININ
ARANAN ORKESTRASI
Okulumuz öğrencilerinin kurduğu “Grup Liseliler” isimli müzik grubumuz ATV ekranlarında yayınlanan “Zahide İle Yetiş
Hayata” programının orkestrası
olabilecek kadar ileri seviyede
performans sergileyebiliyor.
“Grup Liseliler” Programda
gösterdikleri başarılı performansları hem reytingleri alt üst etti hem
de müzik camiasında büyük yankı uyandırdı.

ÖĞRENCİLERİMİZ “BAHAR FESTİVALİ”NDE COŞUYOR

GELENEKSELLEŞEN BAHAR FESTİVALİ’MİZDE BİR ARAYA GELEN ÖĞRENCİLERİMİZ, HEM MÜZİĞİN
RİTMİYLE COŞUYOR HEM DE BİRBİRİNDEN GÜZEL YARIŞMALARLA EĞLENCENİN TADINI ÇIKARIYOR.
Her yıl yüzlerce öğrencimizin katılımıyla
gerçekleşen konserler, sosyal ve kültürel
aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetlerle
de zenginleştirilen Bahar Festivali’mizde
öğrencilerimiz unutulmaz anlar yaşıyor.
Dört gün süren festivalde koca biri yılın
stresini ve yorgunluğunu atmak isteyen
öğrencilerimizin gönüllerince eğleniyor.
DOYASIYA EĞLENCE
Festival kapsamında düzenlenen workshoplar, imza günleri ve konularında uzman isimlerle yapılan keyifli söyleşiler, öğrencilerimizin hem farklı bir tecrübe edinmesini hem de ufuklarını açmasına
yardımcı oluyor. Ayrıca festival boyunca yapılan resim sergileri,
sinema günleri, şiir dinletileri, fotoğraf sergisi ve Müzik Bölümü
öğrencilerimizin verdikleri konserlerle de renkli anlar yaşanıyor.
Workshoplardan kalan zamanlarında eğlenmek isteyen öğrencilerimiz ise çuval yarışından, halat çekmeye kadar birbirinden farklı
oyunlarla eğlencenin tadını çıkarıyorlar.

ÜNLÜ İSİMLER BU FESTİVALDE
Öğrencilerimiz birbirinden ünlü dj’lerin
ve ünlü sanatçıların şarkılarıyla kendilerini müziğin ritmine bırakıyorlar.

LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI’NDA MİMAR SİNAN FARKI
BİRBİRİNDEN İDDİALI 220 OKULUN KATILDIĞI YARIŞMADA, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ
“TATLI SEVGİLİ” İLE RAKİPLERİNE FARK ATTI.
Vodafone tarafından düzenlenen Türkiye’nin en prestijli müzik organizasyonu olan “Liseler
Arası Müzik Yarışması’na” her yıl olduğu gibi bu yılda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi
olarak damgamızı vurduk.
Bu yıl 18.’si düzenlenen 220 okulun katıldığı dev organizasyonda, öğrencilerimiz Müzik Bölümü Hocamız Refia Nurçin Baykan’ın önderliğinde, pek çok okulu geride bırakarak “Tatlı
Sevgili” şarkısı ile finale adını yazdırdı. Öğrencimiz Yusuf Aslan’ın söz ve müziği kendisine ait
“Tatlı Sevgili” şarkısı, yarışma jürisi tarafından ayakta alkışlandı.

“Vodafone Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması”nda önceki yıllarda da öğrencilerimiz
Asude Cemre İnci ve Şebnem Keskin ile “En İyi Kız Solist” dalında ödüle layık görülürken,
yine aynı yarışma da öğrencimiz Kıvanç Cansever’de “En İyi Bateri” ödülü almıştır.
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ÇILGIN MI ÇILGIN, FARKLI MI FARKLI, RENKLİ Mİ RENKLİ
KOSTÜM PARTİSİ…
HAYAL DÜNYASININ SINIRLARINI ZORLAYAN MİMAR SİNANLI GENÇLER
“KOSTÜM PARTİSİ’NDE” BULUŞUYOR.

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan öğrencilerimizin yaptıkları birbirinden ilginç kostümler renkli görüntülere sahne oldu. Zombiden
Kleopatra’ya, Kızılderili’den Uzaylıya kadar pek çok kostümün yer aldığı parti de öğrencilerimiz eğlencenin tadını doyasıya çıkarttı.
Pek çoğu aslından sinema ve çizgi film kahramanlarını yansıtan kostümlerin yer aldığı mini bir defile de yapıldı.

BU TARZ BİZİM!
Defile sonrası jüri heyeti tarafından yapılan
değerlendirmelerde Mina Akya Ketencigil, hazırladığı Kleopatra kostümüyle birinci olurken,
Denizhan Özdemir ise Bioshock oyunundaki
“Subject Delta” karakterinin kostümü ile kategoriler üstü ödülüne layık görüldü.
Defile sonrasında müzik eşliğinde eğelenen öğrencilerimizin keyifleri görülmeye değerdi.

BURADA TASARIM KONUŞUR!

ŞAMPİYONLAR DA BİZ DE!
KAYAKTA DA TÜRKİYE BİRİNCİSİ BİZ DE!
Türkiye Kayak Federasyonu’nun düzenlediği Alp Disiplini K-2
kategorinden öğrencimiz Nurcihan Tağızade Türkiye birincisi oldu.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından
Erzurum’da düzenlenen Alp Disiplini K1 ve K2
ligi final ayağına toplam
290 kayakçı katıldı.
Büyük çekişmelere sahne
olan turnuvalarda K2
kategorisinde yarışan
Sinema Tv Bölümü
öğrencimiz Nurcihan Tağızade
gösterdiği başarılı performansıyla
Türkiye Şampiyonu oldu.

Öğrencimiz Çağla Çelik’in
de oyuncusu olduğu Türkiye Buz Hokeyi Kadın Milli
Takımı Dünya Şampiyonası grup maçları için gittiği
Hong Kong’ta namağlup
şampiyon oldu.
Çin’in Hong Kong kentinde
düzenlenen turnuvada aralarında ev sahibi Hong Kong,
Bulgaristan ve Güney Afrika gibi dişli rakiplerin bulunduğu grupta hiçbir maçını kaybetmeden, namağlup şampiyon olan milli takımımız büyük bir başarıya imza attı.
Büyük bir rekabet içinde geçen maçlarda gösterdikleri azim ve mücadeleyle rakiplerini
farklı yenen kızlarımızdan Sinema Tv Bölümü öğrencimiz Çağla Çelik turnuvayı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
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ONLAR RESMEDERKEN MEST EDİYOR!

GENÇLERİMİZİN GÖZÜNDEN SANAT, RESİM SEVERLERİ MEST ETTİ.
Resim Bölümü Zümre Başkanı’mız Ahmet Duru’nun önderliğinde
öğrencilerimizin, hayatı ve insanları kendi perspektiflerinden yansıtan
“Gençler’in Gözünden Sanat” konulu resim ve heykel sergisi büyük
beğeni topladı.

Onlar sanatı kimi zaman fırça darbeleriyle renklerin armonisinin hayata, insana yansımasını resmederken, kimi zaman da kara kalemle
doğanın renklerinin aksine siyah-beyaz gölge oyunlarıyla hayallerini
yansıtırlar. Sanat ve sanatseverlerin bir araya geldiği sergimizde öğrencilerimizin çalışmaları takdir topladı.

TAŞA HAYAT VEREN ELLER!
GÖRSEL DÜNYAYI SOMUTLAŞTIRARAK İLETİŞİM KURAN ÖĞRENCİLERİMİZ
DEĞME SANATÇILARA “TAŞ” ÇIKARIYOR.

“Geleneksel Heykel Sempozyumu “ Resim Bölümü hocalarımızdan
Ekrem Yiğit Türüdü eşliğinde, öğrencilerimizin hazırladığı birbirinden
özel çalışmalara sahne oldu. Sempozyum boyunca büyük bir keyif ile
çalışan öğrencilerimiz, hayata bakış açılarını eserlerinde farklı bir
üslup kullanarak sanatseverlerin beğenisine sundular.
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YILIN MİMAR SİNANLARI!

TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ “YILIN MİMAR SİNANLARI”
HER YIL GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULUYOR.
Medya ve Sanat dünyasının büyük bir merakla beklediği gelenekselleşen “Yılın Mimar Sinanları” sanat ve cemiyet hayatının önemli
isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin düzenlediği, Türkiye’nin en başarılı
isimlerinin yarıştığı “Yılın Mimar Sinanları” ödülleri, öğrencilerimiz yaptıkları
oylamalar sonucu belirleniyor.

ÜNLÜLER

Şimdiye kadar ödül alan ünlü isimler arasında; Haldun
Dormen, Yıldırım Mayruk, Orhan Gencebay,
Gülben Ergen, Hande Yener, Gökçe Bahadır,
Ahmet Mümtaz Taylan, Melek Baykal, Ayşe Arman,
Gupse Özay, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak,
Ahmet Hakan, Nazlı Çelik Bilgili,
Fatih Portakal, İrfan Değirmenci,
Yüksel Aytuğ, v.b. sanat ve televizyon

AKINI

dünyasının tanınmış simaları yer
aldı. Ödül gecemizin sunuculuğunu ise ünlü televizyoncu ve
aynı zamanda Sinema/TV
Bölümü Hocamız
Yelda Kırçuval üstleniyor.

Gülben Ergen

Ayşe Arman

Haldun Dormen

Melek Baykal

Gökçe Bahadır

Yelda
Kırçuval

Yüksel Aytuğ

Gupse Özay

MÜZİK ZİYAFETİ

Yılın Mimar Sinanları ödül gecemizde Müzik Bölümü öğrencilerimizin
verdiği konserler de geceye gelen konuklarımız tarafından her daim
ayakta alkışlanıp tam not almayı başardı.

Melihat Gülses

Ahmet Mümtaz Taylan

Yıldırım Mayruk

Gülşen
Yüksel

Müge
Dağıstanlı

2. Sayfa Programı Kanaltürk
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Murat Özteke

Hande Yener

İrfan Değirmenci

Sevilay Yükselir

Bekir Hazar - Ergün Diler
Yaz-Boz Programı A Haber

Beni Böyle Sev Dizisi - TRT1

Cengiz Abazoğlu

Cengiz Semercioğlu

Nazlı Çelik Bilgili

Fatih Portakal
Gülben Ergen

Gökçe Bahadır
Orhan Gencebay

Haldun Dormen

Hande Yener

Melek Baykal

Kenan Erçetingöz

Ahmet Hakan

Ayşe Arman

Beyazıt Öztürk

Sıla

Cengiz Semercioğlu

Yüksel Aytuğ

Yıldırım Mayruk

Mesut Yar

Zeynep Çamcı

Gupse Özay

Zeynep Özbatur

Gülşen Yüksel

Müge Dağıstanlı

Mehmet Birki

Alper Saldıran

Mert Asutay

Akif Beki

Berksan

YILIN MİMAR SİNANLARI

Elif Özkul

Ekin Olcayto

Melihat Gülses

Levent Türkkan

Ahmet Çakar

Çağan Irmak

Cengiz Er

Nuri Bilge Ceylan

Ertem Şener

Gülce Uğurlu
Ömür Sabuncuoğlu

Mehmet Ali Önel

İrfan Değirmenci

Emel Acar

Bekir Hazar

Cengiz Abazoğlu
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HEDEF BİR ADIM İLERİ!

Sürekli değişen ve gelişen dünyada, geleceği gören ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi farklı eğitim anlayışı ile rakiplerinin hep bir adım önünde
yer alıyor.
MİSYON
Ezberden öte özümseyerek öğrenen, kendini
bilgiyle doldurmak yerine bilgiyi kullanan, yalnızca testlerde değil, okullar arası kültür, sanat,
spor, bilim gibi her dalla ilgili çalışmalarda başarılı olan, birikimi yüksek, özgür düşünen ve
düşündüklerini açıkça ifade edebilen, uluslararası bir vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, bilimsel çalışmalar yürütebilecek seviyede yabancı dil bilgisi olan, geleceğin
aydınlık liderleri olacak bireyler yetiştirmek kurumsal misyonumuzu oluşturuyor.

ÖZGÜN VE AYRICALIKLI EĞİTİM
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımların çağımızın bir gereği olduğu, klasikleşmiş kalıpların değişmesinin gerekliliğine inanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, eğitim sistemine farklı bakmayı başardı. Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Lisesi dinamizminden ve yenilikçi bakışından beslenen
eğitim sistemi bu şekilde ortaya çıkıyor ve başarıyla uygulanıyor.

Murat ÖZTEKE

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi
Kurucusu

Türkiye’de her öğrencinin içinde olmak isteyeceği bir okul varsa bu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’dir.
Nedenleri çok; MSGSL geleceği şimdiden yaşayan ve yaşatan okuldur. Her
zaman Milli Eğitim Bakanlığı’nın,
Türkiye’nin hatta dünyanın fersah fersah önündedir. Sayısız Türkiye birincilikleri ve dünya birincilikleri alması
bunun kanıtlarındandır. MSGSL öğrencisi üniversite hayatını lisede yaşamaya
başlar. Mezunlarımızın gittikleri üniversitede mezun oldukları liseyi aramaları tesadüf değil.
Öğrencilerimiz güzel sanatlar eğitiminde, dünya entellektüeli ve dünya insanı
olma yolunda diğer okulların çok önünde olmalarının avantajıyla tam özgüvene ulaşırlar. Bu biz MSGSL ailesinin en
büyük gurur kaynaklarındandır.
Dünya konjonktürünün yenilendiği bugünlerde Türkiye’miz de sanatından
toplum düzenine kadar yenilenmektedir. Geleceğin Türkiye’sinin sanatı
temelinden zirvesine kadar MSGSL
mezunlarının hakimiyetinde olacak.
Kendini o günlere hazırlayan öğrencilerimizin yollarını yapmak bizim birinci amacımızdır. Bu yola baş koymuş
bir eğitim neferi olarak bu kutlu yolda
kristalleşen öğrencilerimizi sevgi ile
selamlıyorum.
Bugün bizim, gelecek de bizim.

BAŞARILARIMIZ
Kurulduğumuz günden beri kalitemizi artırarak büyüme vizyonumuzu hayata geçirmek için durmadan çalışıyoruz. Bu anlamda her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara damgamızı vurarak son
7 yılın Türkiye Birincisini çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

GURUR TABLOMUZ
2007 - 2008 / 2008 - 2009
2009 - 2010 / 2010 - 2011
2011 - 2012 / 2012 - 2013
2013 - 2014
ÖSYM ve M.E.B. verilerine göre

7 TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ
6 DÜNYA BİRİNCİLİĞİ
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