
Sevgili NDS’liler,

NDS’liler Derneği olarak okulumuzun 
160. kuruluş yıldönümünü 20 Ocak-12 
Mart 2016 tarihleri arasında okulun sergi 
salonunda açtığımız güzel bir sergi ve 
sergiye eşlik eden özel bir katalogla 
kutladık. 
160. yıl kutlamalarına okul 
idaremizin hazırladığı güzel 
sürprizler ve çeşitli etkinliklerle 
devam edilecek. 
Derneğimizin kurucu üyelerin-
den, burs fonumuzun devamlı 
destekçisi,  sevgili (NDS 66) 
İrem Katrinli Vardar’ı ne ya-
zık ki temmuz başında kay-
bettik; okulumuzun 150. yıl 
kutlamaları kapsamında ken-
disiyle birebir çalışma şansı-
mız olmuştu. Arkadaşımızın 
bültenimizin geçen sayısı için 
kaleme aldığı ve NDS anılarını aktar-
dığı yazıyı aşağıdaki linkte okuyabi-
lirsiniz. Kendisini sevgi ve rahmetle 
anıyoruz. https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=10208338207925850&-
set=gm.981005962012760&type=3&t-
heater
 
Ömrünün elli dört yılını Notre Dame de 
Sion çatısı altında geçiren, 2001 yılından 
itibaren de Özel Neslin Değişen Sesi 
İlköğretim Okulu müdürlüğü görevini ba-
şarıyla üstlenen (NDS 70) Silva Taşcan 
Tanel emekli oldu. 
Okulumuzda gerçekleşen güzel bir tö-
renle emekliliğe adım atan arkadaşı-
mız, NDS Eğitim Vakfı üyesi olarak NDS 
camiasına katkıda bulunmaya devam 
edecek.

2016 mezunlarının 27 Haziran akşamı oku-
lumuzun bahçesinde gerçekleşen “diploma 
törenine” yönetim kurulu olarak katıldık. 
Tören sonrası 40 yeni mezunumuz derne-
ğe üye oldu. Törende okulumuzu derece 
ile bitiren ilk üç mezuna (Işıl Özgür: 94,51 
/ Sena Sennaroğlu: 90,18 / Ece Öztaş: 
89,53) armağan olarak “150. Yıl” kitabımız 

Teşekkürler!

Derneğimize katkılarından dolayı;

Prof. Dr. Suat Gezgin, Nihat Kartal 
ve Kemal Gürçay, Arnaud Pilon, 

İkbal Canik, Özlem Salur, 
Nathalie Ritzmann, Şizen Kaynar

Ve Mezunlarımız:

(NDS 54) Ayseli Minkari, (NDS 62) 
Leyla Tecer, (NDS 67) Mukaddes 

Orçun, (NDS 68) Betti Özyel, (NDS 
68) Liz Behmoaras, (NDS 69) Mine 
Haksal, (NDS 70) Nesrin Konuralp 
Küçükelbir, (NDS 72) Nuriye Akev, 
(NDS 74) Semra Özdeş, (NDS 78) 
Emel Tanci Kefeli, (NDS 79) Esen 
Özman, (NDS 80) Anna Gürman, 
(NDS 80) Ayşe Yelmer Gençsoy, 
(NDS 84) Zeynep Kazan Ayral, 

(NDS 90) Saadet Özen, (NDS 91) 
Ece Duyar, (NDS 92) Bengü Şen, 

(NDS 95) Bilge Onur Gönenç, (NDS 
95) Yeliz Ülker Kern, (NDS 96) 

Müge Tarman Karadayı, (NDS 96)
Tuğba Birgül Başoğlu Ollies, (NDS 
97) Melis Yasa Aytaman, (NDS 05) 

Eren Eren, (NDS 06) Berkan Tomay, 
(NDS 07) Sinem Aydıner, (NDS 08) 

Alican Kabataş’a

En içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu

Lale Murtezaoğlu (NDS 64)
NDS’liler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ

EKİM-KASIM-ARALIK 2016-OCAK 2017

ile “NDS Belgeseli” CD’mizi sunduk. 
Yeni mezunlarımıza “aramıza hoşgeldi-
niz” diyor, hepsini derneğe üye olmaya, 
NDS ayrıcalıklarından yararlanmaya 
davet ediyoruz.

Fransa Başkonsolosluğu ile yaptığımız 
anlaşma uyarınca üyelerimiz vize kolay-
lıklarından yararlanmaya devam ediyor.

Sizlerin destek ve yardımlarınızla bu 
yılın Haziran sonunda mezun olan burs-
lu öğrencilerimizin bitirdikleri öğrenim 
kurumlarını şöyle sıralayabiliriz: 
Cerahpaşa Üniv. Tıp Fak. (üç öğrenci), 
Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
Hemşirelik Bölümü yüksek kısmı, Haliç 
Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Grafik Tasa-
rım Bölümü, Kültür Üniv. Hukuk Fak., 
Çukurova Üniv. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Bölümü, İst Ticaret Üniv. 
Mühendislik ve Tasarım Fak. İç Mimarlık 
Bölümü, İstinye Anadolu Lisesi (birer 
öğrenci)

Toplumumuzun aydınlanması açısından 
eğitimin öneminin her gün biraz daha 
fazla hissedildiği günümüzde geleceğe 
ışık tutacak gençlerimizi desteklemek 
için aidatlarımızı bir an evvel ödemeye 
gayret edelim! Herhangi bir nedenle bi-
rikmiş aidat borcu olan üyelerimiz her ay 
50.-TL veya 100.-TL yatırarak taksitle 
ödeme yapabilirler veya ödemelerini 

dernek pos makinesinden taksitlendi-
rebilirler.

Sizler için hazırladığımız etkinliklerde 
ve Lokalimizde buluşmak dileği ile hoş-
çakalın.
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LOKALDEN RESİMLER

Okul Aile Birliği ile buluşma

Fazilet Dogan’ı anma günü

Okul Aile Birliği Lokalde

56 Mezunları

66 Mezunları

72 Mezunları

84 Mezunları

94 Mezunları Doğumgünü kutlaması

80 Mezunları

69-70 Mezunları

64 Mezunları
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Öncelikle Dernek faaliyetlerine verdi-
ğiniz destek için teşekkür ederek söze 
girmek istiyorum. Hayata nasıl bir ailede 
başladınız?

Hep şanslı doğanlardan olduğumu dü-
şünmüşümdür. Şeyhülislam torunu, İs-
tanbul beyefendisi bir babayla,  güzeller 
güzeli bir annenin ikinci ve son çocuğu 
olarak, 1959’da dünyaya geldim.
Doktor olan babam görev gereği gittiği 
Balıkesir’de anneme ilk görüşte aşık 
olmuş, dedeme bir süre Balıkesir’de 
kalacağı sözünü verince, ermişler mu-
ratlarına. Bu yüzden çocukluğum taşra-
nın korunaklı dünyasında geçti. Dedeli, 
nineli, dadılı kocaman bir aile içinde, 
mutlu, huzurlu, eğlenceli bir çocukluk 
yaşadım.
Hayalimde o yıllardan tek bir kötü anı 
bile kalmamış. Gerçekten o derece mut-
lu bir aile miydik aslında bilemiyorum 
ama ne zaman çocukluğumu düşün-
sem, kendimi hȃlȃ Harikalar Diyarı’nda 
hissederim.
İlkokulda aşırı çalışkandım, o zamanlar 

meşhur olan Milliyet Bilgi ve Kültür Yarış-
masında birincilikler kazanacak kadar! 
Kolej sınavlarında da başarılı olunca, 
doğduğum şehirden ayrılıp İstanbul’a 
geldik, Nişantaşı’na yerleştik. Bir yer-
leştik, pir yerleştik ki; hȃlȃ Nişantaşı’nda 
ilk taşındığımız evden yüz metre ötede 
oturuyorum.

NDS’de geçen yılları nasıl  hatırlıyor-
sunuz?  

NDS’de geçen yıllar, tartışmasız ha-
yatımın en özel yılları. Lȃkin doğruyu 
söylemek gerekirse, NDS’yi benim için 
özel kılan şey, ne itibarı, ne eğitimi, ne 
öğretmenleri. NDS’yi benim için özel kılan 
tek olay, okulda kurduğumuz beş kişilik 
sıra dışı kız grubumuz, deyim yerindeyse, 
“kız çetemiz”dir.
Gülgün, Dilek, Ayşen, Ülgen ve ben... Bir 
ara bizimle olup sonra ayrılan Ayşin ve 
sonradan bize katılan Sertaç...
Hazırlık’ta beş kız tanıştık, adını koyama-
dığımız bir mıknatıs bizi birbirimize çekti. 
O yaşta dostluğu keşfettik, ders dışı ki-

taplara gömüldük, toplumsal olaylara 
kafa yormaya, ülkemizde olup biteni bir-
likte izlemeye başladık. Derslere gelin-
ce…Onlar öylesine ilgi alanımız dışında 
kalıyordu ki, ben mesela o yıl şak diye 
sınıfta kaldım. Ailem çalışkanlık timsali 
küçük kızlarının nasıl olup da sınıfta kal-
dığını hiç anlayamadılar.
Ortaokula başladığımızda, artık boyu-
muzdan büyük ideallerimiz vardı. Önce 
Türkiye’yi, sonra dünyayı kurtaracaktık 
ve bu çok kolay olacaktı!
Dersler konusunda, grubumuzdan ba-
zıları dengeyi daha iyi kurdular, hatta 
çalışkan öğrenciler oldular. Ben dengeyi 
tutturamadım gitti. Yine de Sœur Ma-
rie-Berthe’in uzattığı yardım eli sayesinde 
NDS mezunu olmayı başardım. 
NDS bitene kadar beş kız hiç ayrılmadık, 
aslında sonrasında da ayrılmadık.
Hepsi şahane kadınlar oldular.
Eğer NDS olmasıydı, birbirimizi bulamaz-
dık, birbirimizi bulamasak şu anki  biz 
olamazdık. Bugünümüze bizi ulaştıran şu 
hayat macerasına, alacakaranlıkta hep 
birlikte ıslık çalarak ve el ele tutuşarak 
çıkabildik.

NDS’li yıllar sizin için  mutlu mu, sıkıcı 
mı, zorlu muydu ?

Kendi aramızda acayip eğlenirdik, ama 
arka fonda NDS gerçekten yaman kas-
vetliydi !
Bizim zamanımızda okulun sert kuralları 
vardı. Rahibeler hataları yakalamakta 
uzmandılar ve bu hataları herkesin gözü 
önünde yüze vurmaya da bayılırlardı.
Öyle Amerikan okullarındaki gibi özgür-
lük rüzgârı esmezdi koridorlarda, daha 
çok korku kol gezerdi bizimkilerde. Ko-
laylıkla özgüveni kırılmış ve her kurala 
boğun eğen birine dönüşebilirdiniz.
NDS’den öylesine sıkılmış olarak ayrıl-
dım ki, 30 yıl kapısından adımımı içeri 
atmadım. Sonra attığımda ise yanlış 
bir yere geldim sandım. Her şey öyle-
sine yenilenmişti ki, bir turist gibi gez-
dim okulumu. Sınıflara girdim, sıralara 
oturdum, koridorlarda turladım ve tüm 
çabama rağmen geçmişten hiçbir şey 
anımsayamadım.  

(NDS 79) DÜRİN ABABAY İLE SÖYLEŞİ

1959’da doğan (NDS 79) Dürin 
Ababay Notre Dame de Sion 
Fransız Kız Lisesi’nden sonra 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitirdi. 

7 yıl Nokta Dergisi’nde araştır-
macı gazetecilik yaptı, televi-
zyonda haber programları sundu, 
çeşitli kitaplar çevirdi.1990 yılında 
halen başkanı olduğu kendi 
reklam ajansı Movida’yı kurdu. 
2013 yılından beri, eşiyle birlikte 
oluşturduğu “Kariyo&Ababay 
Vakfı”nda çeşitli sosyal sorumlu-
luk projelerini hayata geçiriyor.

Hazırlayan: (NDS 80) Mehtap Ünan

Ailenizin bu okulu seçmesinde ne 
etkili oldu?

Ağabeyim Rifat Ababay, o zaman-
lar Saint-Joseph’te okuyordu, bana 
şunları öğretmişti : Un, deux, trois, 
quatre, cinq. 
Ailem hangi okula gitmeyi istedi-
ğimi sorduğunda hiç tereddüt et-
meden “NDS” dedim. Bana başka 
okulları da düşünebileceğimi söy-
lediklerinde kesin bir dille reddet-
miştim. Nedenim basitti: “Ağbim 
bana Fransızcayı öğretti zaten!” 
Fransızca öğrenmenin ne zor ol-
duğunu sonradan anlayacaktım, 
ama biraz geç olacaktı.

Hayatın sonraki kısmına okulda 
verilen eğitimin etkisi nedir?

NDS’de okurken, NDS eğitiminin 
bana hiçbir şey katmadığına ina-
nırdım. Bu konuda da fena halde yanıl-
dığımı sonradan kavradım.
Biz kız grubu olarak kendi dünyamızda 
yaşarken, NDS, arka planda bana ki-
şiliğimin temel taşları olacak değerleri, 
alışkanlıkları, davranış kalıplarını sinsi 
sinsi nakşedermiş meğer. Vallahi bunu 
hiç fark etmemiştim.
Artık eski moda bulunan, beni de yorup 
duran bazı özelliklerimi değiştirmek is-
tediğimde, bunların ne denli derinime 
işlendiğini görüp hayretle irkiliyorum ve 
yine NDS’e söyleniyorum: “Ah NDS ah… 
sen yok musun sen!”

Meslek hayatında geçirdiğiniz süreçler 
hangileri?

NDS’den sonra  bir zamanların efsane 
dergisi Nokta’da gazetecilik yapmaya 
başladım, bir yandan da İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesinde okuyordum. 
Okula hiç devam etmedim, yalnızca sı-
navlara girdim, 7 yılda zar zor bitirdim. 
Bu süreç içinde çok severek gazetecilik 
yaptım, gazeteci olmak için doğduğuma 
inanacak kadar!
Lakin otoriteyle, müdürle, patronla her 
zaman zorum olmuştur, 1990 yılında, 

en doğrusunun kendi iş yerimi açmak 
olduğuna ikna oldum. İyi ki de ikna ol-
muşum.Yeğenimle birlikte beş parasız ve 
reklam konusunda zır cahil olarak Mo-
vida Reklam ajansını kurduk, o günden 
bu güne ayakta kalan, ödüller kazanan, 
bana da maddi manevi istediğim her şeyi 
fazlasıyla veren bir ajans oldu Movida.

Size göre başarının anahtarı neydi?

Başarının keşke bir anahtarı olsa ve 
keşke ben de o anahtarı keşfetmiş ol-
sam...
Yine de bir yanıt vermem gerekirse, 
kişisel tutkuyla kader, kısmet ve talihin, 
uygun zamanda, uygun yerde, karşılaş-
ması derim.

Ababay adı son yıllarda “Başka Sinema” 
projesi ile duyuldu. Başka Sinema fikri-
nin doğuşundan biraz bahseder misiniz?

Eşim Sami Kariyo’yla birlikte “Kariyo&A-
babay Vakfını” kurduk. Vakfımız kadının 
kızlık soyadıyla anıldığı ilk ve tek vakıf. 
Kadınların evlenince soyadlarının değiş-
mesini hep tuhaf bulmuşumdur, eşim de 
bu görüşüme saygı gösterdi; şimdilerde 

ise açtığım soyadı davamı kaza-
nıp yasal olarak da zaten Dürin 
Ababay oldum.
Çift olarak sinema aşığıyız, sev-
diğimiz bağımsız bol ödüllü yerli 
ve yabancı filmler sinemalarda 
gişeleri düşük olduğu için göste-
rilemez olmuştu, yakın gelecekte 
yerli ve yabancı sanat filmlerine 
ülke olarak elveda demek üze-
reydik, Başka Sinema işte bu kısır 
döngüyü kırmak için kuruldu ve 
kırdı. Şu an 8 şehirde, 17 salonda 
her gün seyirciyle buluşuyoruz. 
Başka Sinema, değerli filmlere 
hasret kalmış sinemaseverlere “ 
güzel şeyler de oluyor!” duygu-
sunu yeniden tattırdı, o yüzden 
Başka Sinema’yı çok seviyorum.

Bundan sonraki yıllarda gerçek-
leştirmeyi  istediğiniz toplumsal 
bir proje var mı?

Olmaz mı ? Çok heyecanlı yeni projeler 
hazırlıyoruz, azzz sonraaa…

Toplumu değiştirmenin “bir başka” ve 
“en etkili” yolu sanata yeni katkılarınızı 
heyecan ve umutla bekleyeceğiz. Çok 
teşekkür ederiz, hepsi için.
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MEZUNLARDAN HABERLER KISA HABERLER...

(NDS 65) OYA SONER’E PALMES ACADEMIQUES NİŞANI

(NDS 65) Oya Soner, 16 Nisan akşamı Palais de France’da “Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes académiques” nişanı ile ödüllendirildi. Ödül kendisine Fransa’nın İstanbul Baş-
konsolosu Muriel Domenach tarafından sunuldu.

Oya Soner, Berlin mimarlık fakültesindeki bir senelik eğitiminin ardından Strasbourg Marc 
Bloch Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde başladığı Fransız Dili ve Edebiyatı öğrenimini 
Paris Sorbonne’da tamamladı, 1995’de Marmara Üniversitesi’nde doktora yaptı. Akade-
mik hayatına Marmara Üniversitesi’nde devam eden Oya Soner mütercim-tercümanlık 
bölümünü kurup başkanlığını üstlendi. Marmara Üniversitesi’nin Erasmus koordinatörü 
olarak birçok kez “Erasmus koordinasyon ödülüne” layık görüldü.

Oya Soner’in Fransız dili ve kültürüne en önemli katkısı hiç şüphesiz Fransızca öğrenenlere 
rehberlik eden makaleleri ve Fransız Kültür Merkezi ile ortaklaşa yürüttüğü projelerdir. Ödül 
töreninde ailesine, okullarına ve özellikle kendisine bu yolu açan öğrencilerine teşekkür 
eden mezunumuz NDS ailesi için gurur kaynağı olmuştur.

(NDS 69) PROF. DR. YILDIZ SAYMAN ÖZTÜRK ORTAN 
ANABİLİM DALI BAŞKANI

(NDS 69) Prof. Dr. Yıldız Sayman Öztürk Ortan İstanbul Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi 
Ortodonti Anabilim Dalı başkanı oldu.

Liseden sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde devam 
eden mezunumuz aynı fakültede Ortodonti Anabilim Dalında profesör oldu. Uzun yıllar 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. Özellikle estetik ortodontik tedavi alanında çalıştı ve 
Türk Ortodonti Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Alanında 100’den fazla yerli 
ve yabancı yayını vardır. Türkiye’de Prof. Dr. Orhan Okyay, Amerika’da da Dr. Alexander 
ödüllerini almıştır. 

(NDS 07) ALİCAN KAYNAR OLİMPİYATLARA YELKEN AÇTI

(NDS 07) Alican Kaynar, yelken hayatına Fenerbahçe Spor Kulübünde altı yaşında başladı, 
altı sene ‘optimist’, sekiz sene ‘laser’ sınıfında yarıştıktan sonra 2009 yılında kariyerini 
Finn sınıfında sürdürmeye karar verdi. 220 yurt içi, 54 yurt dışı yarışa katılan sporcu, 95 
kez milli takımda yer aldı. 

2012 Londra Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Finn sınıfında temsil eden tek yelkenci olan me-
zunumuz 5–21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 2016 Rio Olimpiyatları’na katıldı. 
On yarış sonrası 13. olarak Rio Olimpiyatları’na veda eden milli sporcumuza parlak bir 
gelecek diliyor, kendisini 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda görmeyi umuyoruz.

Otuz yılını karşılıksız insanlığa 
hizmete adamış (NDS 67) Nilüfer 
Ogan Lions 118 Konfederasyonu 
başkanı oldu.

(NDS 70) Mine Kırıkkanat’ın dokuz 
dile çevrilen Destina adlı romanı, 
bu yıl Marsilya Barosu ve Cours 
Julien Kültür Derneği’nin ortaklaşa 
düzenlediği 13. Marsilya Polisiye 
Ödülü için yarışan 10 kara roman 
arasına seçildi.

(NDS 88) Hande Oğuz ile gurme ve 
yemek kitapları yazarı (NDS 85) Elif 
Edes Tapan HMC Travel bünyesinde 
gurme konsept turlarına başladılar

(NDS 92) Çiğdem Erek Sanofi Türki-
ye’de CFO (En üst düzey mali işler 
yöneticisi) oldu.

(NDS 84) Aslıhan Eraltan’ın İtalya’da 
aldığı eğitim sonrasında 2008’de 
kurup markalaştırdığı ve “en iyi 10 
dondurmacı” arasında yer alan  Gi-
randola’nın yeni şubesi, tüm şu-
belerin mimari tasarımlarını yapan 
(NDS 84) Oya Özortaç tarafından 
Yeniköy’de açıldı.

(NDS 89) Nükhet Yüzsüren Angın 
Air Arabia’nın Doğu Avrupa bölge 
müdürü oldu.

(NDS 93) Müge Güzelbey ile Fun-
da Ulufer’in sunumuyla Uçankuş 
TV’de  her pazar saat 23.40’ta canlı 
olarak yayınlanacak “Futbol Cadıla-
rı” adlı programda futbol dünyasına 
ait en güncel konular kadın bakış 
açısıyla ele alınacak.

NDS’li sanatçı Ayla Algan 23. Ulus-
lararası Adana Film Festivali’nde 
Onur Ödülüne layık görüldü.

(NDS 87) Aylin Yengin’in David 
J.Smith’den çevirdiği Eğer isimli 
kitap Kırmızı Kedi Yayınları tarafın-
dan yayınlandı.

(NDS 91) Ebru Erbaş’ın Fransız 
yazar Romain Puértolas’tan çevir-
diği Eyfel Kulesi Kadar Kocaman 
Bir Bulutu Yutan Küçük Kız isimli 
roman Can Yayınları’ndan çıktı.

Bu yıl Avignon Tiyatro Festivaline 
Türkiye’den katılan Pangar Tiyatro 
Topluluğunun festivalde sahnele-
diği Adalet Ağaoğlu’nun “Kozalar” 
isimli eserinin koreografisini kore-
ograf (NDS 94) Candan Baş yaptı. 

(NDS 95) Ufuk Bor inşaat firması 
Astaldi SPA Türkiye Ofisi’nde ülke 
finans direktörü oldu.

(NDS 00) Canan Pehlivanoğlu rek-
lam ajansı Medina Turgul DDB’de 
stratejik planlama direktörü oldu.

(NDS 04) Hami Ünlü’nün üyesi ol-
duğu Pinhani grubu 13. Radyo Bo-
ğaziçi Müzik Ödülleri kapsamında 
“En iyi  müzik grubu” seçildi.

Şişli ilçesi okulları arasında “Yıldız 
Kızlar” kategorisinde düzenlenen 
voleybol turnuvasında Özel Neslin 
Değişen Sesi Ortaokulu öğrencileri 
şampiyon oldu.

Okulumuzun matematik ve bilgi-
sayar öğretmeni (NDS 97) Yeşim 
Özçubukçu Hazırlıklardan sorumlu 
müdür yardımcısı oldu.

-(NDS 04) Aslı Pehlivanoğlu Nest-
le’de marka müdürü oldu.

(NDS 05) Nil Arsan Koton Mağaza-
cılık’da marka yöneticisi oldu.

(NDS 06) Merve Dede Koç Hol-
ding’te stratejik planlama uzmanı 
oldu.

(NDS 07)  Merve Yurdabak Marmara 
Üniversitesi’nde pazarlama alanın-
da devam eden doktora çalışma-
sının yanısıra sigorta acenteliğine 
başladı. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 
Cemil Ceylan tarafından yönetilen 
okulun sinema kulübü CINEMANDS 
dört ödül alarak geçen yılki başa-
rılarını devam ettirdi. Daha fazla 
bilgi için bkz.
http://www.nds.k12.tr/Cineman-
ds-odullere-ara-vermiyor

Turkcell Pazarlama İletişimi Müdü-
rü (NDS 95) Bilge Onur ile Turkcell 
Kıdemli Marka Müdürü (NDS 99) 
Dilara İnan Özbay, “Effie Awards 
Turkey 2016 Turkcell Superonline- 
SuperHome Campaign” ödülünü  
aldılar.

(NDS 98) Pınar Şener Özalp Reckitt 
Benckiser Şirketinde “Gelişen Ülke-
lerin Finish Tedarik Müdürü” oldu.

(NDS 97) Aylin Kızıler Özel Bahçe-
şehir Neslin Değişen Sesi Okulları 
müdürü oldu.

(NDS 99) Nazlı Hilal Topçuoğlu, Da-
none Türkiye’de iletişim müdürü 
oldu.

(NDS 68) Prof. Dr. Banu Kum Ona-
ral ABD’de yayınlanan TurkofAme-
rica dergisi tarafından belirlenen 
ABD’de en etkin 30 Türk kadını 
listesinde yer aldı.
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30 Nisan’da Lokalde Esen Özman’la ki-
tabı “Sahne Işığı” konusunda bir söyleşi 
yaptık. Genelde insanlar tiyatro üzeri-
ne yazılmış belgesel nitelikli kitapları 
okurken sıkılırlar. Bu kitabı okumak ve 
söyleşiye katılmak, katılanları hem bil-
gilendirdi, hem de çok mutlu etti.

Tiyatronun toplumu dönüştürmek için 
en uygun sanat dalı olduğunu düşü-
nüyorum. Görsel ve işitseldir. İzleyici 
ile empati kurabilir sanatçı.Tiyatro top-
lum-bilimdir. Edebiyat, felsefe, psikoloji, 
sosyoloji, müzik ,heykel, resimdir. Eği-
ticidir, eğlendirir de. Zararlı da olabilir. 
Aşırı milliyetçi ve dini duygularla yapılan 
tiyatro örneğin halkı nefret ve şiddetle 
sokağa dökebilir.

Siz tiyatrocuların şanslı olduğunuzu düşü-
nüyorum. Sahnede her defasında değişik 
bir kişiliğe bürünüyorsunuz. Kimi zaman 
Gina, kimi zaman Suzanne, Ferrand, Yaşlı 
Adam, Yaşlı Kadın. İzleyiciyi de sizinle 
birlikte kendi kişiliğinden arınıp, sahnedeki 
kişiliğe bürünür. Evine dönerken o artık bir 
Çehov  kahramanı, kaderine haykıran Tro-

yalı Kadındır. Yatağında, düşünde bile...

“Sahne Işığı” Esen Özman’ın yönettiği, 
çevirdiği, oyuncusu olduğu eserlerden 
bahsediyor. Betimlemeleri çok başarılı, 
öyle ki - ben bu oyunları ne yazık ki 
izlemedim- okurken sanki salonda he-
yecanla oyunu izliyormuşum gibi kareler 
bir bir gözümün önünden aktı.

İzleyici, “Akıl Defterinde” sahnedeki ka-
dın ile erkek arasında hep süregelen 
sarmalı izler, kendi yaşamına döner.

“Dört Köşe Dünya” sosyalizmin idealle-
rini yürütmekte yetersiz kalışını, çelişki-
lerini, kapitalizmin samimiyetten uzak, 
görece ışıltısını sergiler. Aynı evde, 
ama kendi dünyalarında, sosyalizmin 
kalıntılarıyla yaşayan Yaşlı Adam, Yaşlı 
Kadın vardır. Kızları Genç Kadın, farklı 
bir jenerasyonun temsilcisidir, babayı 
suçlar, mutlu değildir. Kapitalizmin bü-
tün olanaklarını sunmaya hazır Misafir, 
onun rüyalarını gerçekleştirebilecek mi? 
Sonra sahne değişir, bir anne çocuğuyla 
birlikte eve gelir, ellerinde en önemli 

eşyaları dizüstü bilgisayarlarıyla... 

“Söz Veriyorum”da,  Erzurum’un mah-
rumiyet ve soğuğundan doğan sıcaklığı 
ve başarıyı anlatır yazarımız. Oyunda 
da savaşın acımasızlığından, mahrumi-
yetten doğan aşk sergilenir. Toplumda 
yer edinmek uğruna, gerçek aşka değil, 
şefkatle sevdiğine yönelmek... Lika’nın 
duyduğu gerçek aşk mı, yoksa savaşın 
ve yokluğun getirdiği duyarlılık mı? Baş-
ka yer ve  zamanda Lika aynı duyguları 
yaşar mı?

“Otel Plaza’da Bir Oda”. Kadın ve erkek 
yollarını birleştirir. Doğa devamlılığını 
sürdürmek ister... Ve çocuk. Ebeveyn 
olarak biz gelişimimizi tamamladık mı? 
Neden çocuk yaparız? Ölümsüzlük duy-
gusunu tatmak için mi? Yoksa geride 
kalan arzular, erişilmemiş hayallerimizin 
çocuklarımızda mı gerçekleşebileceğine 
inanırız? 

Bazen çocuklarımızı tembel, pısırık ola-
rak görür, onları devamlı tenkit ederiz. 
Yaptığımızın da doğru olduğuna inanırız. 
“Onların iyiliği için!!!” ya. Özgüvenden 
yoksun, mutsuz çocuklar yetiştiririz. İşte 
Mıdılık onlardan biridir. “Kahraman Şey” 
oyununda başarı nedir, kahramanlık 
nedir ? Tartışıyoruz.

Ulusal tiyatromuzun yaralarına deği-
nir, yozlaşmasından yakınır. Yozlaşan 
Türkiye, yozlaşan değerler, topluma ve 
tiyatroya etkileri.  Sevgili Esen, bence 
kapitalizmin dayatmasıyla “Dört Köşe 
Dünya” artık “İki Köşe” olmuştur. “Din 
ve Para”

Esen Özman’ın iki kitabı vardı Lokalde. 
“Sahne Işığı” ve “Sahne Tozu”  Muhak-
kak alın okuyun. Müthiş keyifli, düşün-
dürücü ve bilgilendirici. Sadece tiyatro 
yok, liberalizm, kapitalizm, dünya, Tür-
kiye. Ben çok şey öğrendim, bilgilerimi 
tazeledim. Kalemine sağlık Sevgili Esen. 

(NDS 79) ESEN ÖZMAN’LA TİYATRO BAHÇESİNDE
Hazırlayan: (NDS 71) Feride Altan

MEZUNLARDAN HABERLER

(NDS 51) VİLDAN TARA GÜLÇELİK VERGİ 
REKORTMENLERİ LİSTESİNDE

Dünyadaki en saygın müteahhit şirketleri arasında yer alan Enka Holding A.Ş.’nin ortakla-
rından, 160. Yıl Sergimizin destekçisi 1951 yılı mezunumuz Vildan Gülçelik, İstanbul Vergi 
Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre 2015 yılı vergi rekortmenleri sıralamasında 21. 
sırada yer aldı. Kendisini kutlarız...

NDS’DE BİR ÖMÜR

Ömrünün elli dört yılını Notre Dame de Sion çatısı altında geçiren (NDS 70) Silva Tanel, 
bayrağı öğrencisi (NDS 97) Aylin Kızıler’e devretti. NDS’de geçen sekiz yıllık öğrencilik 
hayatından sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi’ni bitiren Silva Tanel, 1974 ders 
yılında Fransızca öğretmeni olarak yuvaya döndü. On beş yıl boyunca hazırlık sınıfları 
müdür yardımcılığı, 2001 yılından itibaren de Özel Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu 
müdürlüğü görevlerini başarıyla üstlendi. Eğitimciliği, dinamizmi ve sevgisiyle bütün öğ-
rencilerine değer katan Silva Tanel’e sağlık, mutlulukla dolu uzun yıllar dileriz. Bıraktığı 
izler hiç silinmeyecek! 

(NDS 90) SAADET ÖZEN «EN ÇOK TERCİH EDİLEN 
REHBERLER» LİSTESİNDE

(NDS 90) Saadet Özen Para Dergisinin 1–7 Mayıs sayısında «en çok tercih edilen reh-
berler» listesinde yer aldı.

Saadet Özen, 1997’de İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. 
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans yaptı, halen aynı üniversitede dok-
tora çalışmalarına devam ediyor. Bizler onu ilk defa, Notre Dame de Sion 150.Yıl kitabıyla 
tanıdık. Bu kitabı dayanak alan  “Çalıkuşları” belgeselinin tarih danışmanlığını da yürüten 
mezunumuz uzun süre Can Yayınları’nda Fransızca editörü olarak çalıştı. Kültür gezile-
rimizin vazgeçilmez rehberi de olan Saadet Özen birbirinden farklı tüm bu uğraşlarının 
ortak özelliğinin “Hikâye anlatmak” olduğunu belirtiyor: “Kimi zaman çevirerek, kimi zaman 
yazarak, kimi zaman kamera yahut sergi panolarını kullanarak, kimi zaman da sokaklarda 
anlatarak. Yaptığım iş -eğrisiyle doğrusuyla- bu. Eski dilde buna nakletmekten, aktarmak-
tan nakkallık denirdi. Bu yıl, bütün kitaplarımı, fotoğraf koleksiyonlarımı, sevdiğim filmleri 
bir arada tutabileceğim bir mekân oluşturma şansım oldu. Bir iş yeri değil, kitaplarım için 
bir ev. Adına “Nakkaliye” dedim. Fakat burası bana özel bir yer olmayacak. Çevremde 
anlatacak bir şeyleri olanlara da çağrıda bulundum.” 

Görünen o ki, Saadet Özen’den “naklen” daha pek çok güzel etkinliğin içinde olacağız.
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rikan edebiyatını seçen arkadaşlarımın 
aksine çocukluktan beri gazetecilikle 
birlikte hayallerimi süsleyen arkeoloji-
yi seçtim. Jale İnan’ın kürsü başkanı 
olduğu bu bölümde derslere girmem 
arkeolojinin Türkiye için ne kadar önemli 
olduğunu öğretti bana. Yakından tanıdı-
ğım bir iş insanının 
dediği gibi “arkeo-
loji Türkiye’nin pet-
rolüdür”. Ne yazık 
ki pek çok şey gibi 
kıymetini bilmiyo-
ruz. Bilmediğimiz 
gibi tarihi ve kültü-
rel mirasımızı her 
gün daha fazla tah-
rip ediyoruz.

İngiliz Dili ve Ede-
biyatından sonra, 
o yıllarda İktisat 
Fakültesine bağlı 
olan Gazetecilik 
ve Halkla İlişkiler 
Yüksek Okulu’nda 
gazetecilik mastırımı tamamladım. Bu-
rada da Aleaddin Asna, Ali Gevgilili  gibi 
kıymetli isimlerden ders alma fırsatını 
buldum.

Gazeteci olma hayalin ne zaman 
başladı? 

Bu sorunun cevabı yukarıda… Hem ar-
keoloji, hem gazetecilik hevesi nedense 
çocukluğumdan beri vardı.  

Gençlere, mesleğini önerir misin ve ga-
zeteciliğin zorlukları nelerdir?

Bu dönemde kat’i surette gençlere gaze-
teciliği önermem. Ancak şöyle bir tavsi-
yede bulunabilirim: Mesleğiniz ne olursa 
olsun, eliniz kalem tuttuğu takdirde yazı 
yazabilirsiniz. Ancak geçimini sadece ve 
sadece gazetecilikten sağlamak bam-
başka bir iş. 

Ben gazeteciliğin hemen hemen her ala-
nında çalıştım. Hürriyet’e ilk girdiğimde 
dış haberler servisinde yabancı ajans-
lardan gelenleri Türkçeye çevriyordum. 

Sonra haber dilini ve haberciliğin ne 
olduğunu öğrendim. Editörlük yaptım, 
dış haberler sayfasını hazırladım. Dış 
haberler servisinde yöneticilik yaptım. 
Yeri geldiğinde muhabirlik yaptım. Hem 
sıcak haberin, hem söyleşi yapmak için 
insanların peşinde koştum.

Makalenin konusunu seçerken nelere 
dikkat ediyorsun?
Bu sorunun cevabına geçmeden önce 
şunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. 
Köşe yazarlığından ziyade kendime ha-
berci sıfatını yakıştırıyorum. Okurlara 
bilgi aktarmak birinci önceliğim. Zaten 
bizim medyadaki gibi köşe yazarlığı 
bolluğuna başka bir ülkede rastlamak 
zor. Le Monde gazetesinde örneğin, bir 
baş makale vardır, o da her gün değil.  
İç sayfalarda ise (“débats et analyses” 
bölümü) gündemdeki konularla ilgili 
görüşlerini bildiren uzmanlar ki bence 
doğrusu bu. Herkes her konuda ahkȃm 
kesmek zorunda değil elbette. Nedense 
biz bayılıyoruz buna. 

Bana gelince, haber yazmayı ve söyleşi 
yapmayı binlerce kez tercih ederdim. 
Ama koşullar nedeniyle, günün birinde 
ekonomi sayfalarında “köşe yazarı” ola-
rak buldum kendimi. Dediğim gibi bilgi 
aktarmak birinci önceliğim. Tüm dünya-
da yükselen bir trend olan kadının top-
lumdaki yeri, kadın hakları, Türkiye’nin 
önünü açacağına inandığım inovasyon, 

eğitim, kentsel dönüşüm, kültürel miras 
gibi konular el atmayı sevdiğim konular. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınla-
dığı “Cinsiyet Uçurumu” raporunu yıllar 
öncesinden ilk kez ben yazdım Türk 
medyasında. Pek övünmeyi sevmem 

ama “erkek-kadın 
arasındaki uçuru-
mu” rakamsal ve-
rilere dayandıran 
bu rapora ilk dikkat 
çektiğim, gelmiş 
geçmiş çok sayıda 
kadından sorumlu 
bakanı bununla 
ilgili hayli “sıkıştır-
dığım” bir gerçek. 
Raporu hazırlayan 
DEF’in elindeki ve-
rilere  burun kıvıran 
bakanlara “o halde 
elinizdeki verileri 
Dünya Ekonomik 
Forumu’nun veri-
leriyle karşılaştırın” 

diye bastırmaktan hiç bıkmadım. Bu  
meseleye olumlu yaklaşan tek bakan 
Fatma Şahin oldu. Ekibiyle birlikte iki yıl 
Davos’ta raporla ilgili çalışmalar yaptı. 
Şimdi yine en başa döndük.

Hemen hemen her yıl katıldığın 
Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda 
görüştüğün kişileri hangi kriterlere 
göre belirliyorsun?

Davos’ta görüştüğüm insanlar yukarıda 
saydığım, el atmayı sevdiğim konularla  
ilgili olanlar, artı ekonomi dünyasının 
önde gelen kişileri. 

2016  yılında kazandığın “Oktay Ekin-
ci Basın Ödülü” hakkında bilgi verir 
misin?

TMMOB’nin iki yılda bir verdiği Oktay 
Ekinci basın ödülünün gerekçesi olarak  
“sağlıklı ve nitelikli bir çevrede yaşam 
hakkı kapsamında; kent, çevre, kültür, 
demokrasi alanlarında kamuoyunu bil-
gilendirmek konusunda yürütülen çalış-
malar” gösterilmiş.

Aynı sıraları paylaştığım sevgili arka-
daşım Gila Benmayor’la, lise günleri, 
hayat deneyimi ve gelecek planlarıyla 
ilgili bir söyleşi yaptık.

NDS’li olmak nasıl bir duygu? Okulla 
ilgili bir anını anlatır mısın?  

NDS’li olmanın ne kadar değerli bir şey 
olduğunu gazetede çalışmaya başladı-
ğım zaman anladım. NDS, gazetecilik 
mastırı yaptığım sırada başladığım mes-
leğe çok daha geniş bir açıdan bakma, 
olaylara pragmatik ve nesnel bir gözle 
bakma yeteneği kazandırmıştı. Bir de 
İngilizce hocamız Miss Julia sayesin-
de iyi bir İngilizceyi. Hem Fransızca, 
hem İngilizce bilmek gazetecilikte pek 
kıymetli bir şeydi o yıllarda. Gerçi şimdi 
de öyle. Marka çağında, köklü bir marka 

olan NDS’li olmak bana pek çok kapıyı 
açtı desem abartı değil. 

NDS ile ilgili anılar o kadar fazla ki… 
Coğrafya öğretmenimiz Zafer Hanım’ın 
saçlarımızı toplayarak yaptığımız 1 Ni-
san şakasına beklenmedik bir şekilde 
öfkelenmesi mi, yoksa edebiyat hocamız 
şair Leyla Hanım ile unutulmaz Ulu-
dağ gezisi mi? Hangisi? Yoksa Prof. Ali 
Nesin’in matematiğe yönelmesine yol 
açan değerli matematik hocamız Hanri 
Matalon’un beni sınıfta  “tembelsiniz, 
pazar günü doğmuş olmalısınız” diye 
azarlaması mı? 

Haklıydı Monsieur Matalon… Zira ma-
tematiğin de diğer dersler gibi masa 
başında çalışılması gereken bir ders 
olduğunu o güne kadar kavrayama-

mıştım. Başka bir yönden de haklıydı 
matematik hocamız. Gerçekten Pazar 
günü doğmuşum!

NDS eğitiminden sonra neler yaptın? 

NDS eğitiminden sonra İstanbul Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne 
girdim. Şansım vardı zira aynen NDS’de 
olduğu gibi efsane isimlerden ders al-
dım. Şair, çevirmen Cevat Çapan, hâlâ 
büyük bir zevkle okuduğum, oyunlarını 
izlediğim Shakespeare üzerine ders 
veren Mina Urgan, Murat Belge, Türki-
ye’nin yetiştirdiği en iyi dilbilimcilerden 
biri olan Özcan Başkan, Berna Moran, 
Tatyana Moran, Akşit Göktürk gibi isim-
ler.  Şimdi aynı şekilde mi devam ediyor 
bilmiyorum… O yıllarda pedagojinin yanı 
sıra ikinci bir sertifika şartı vardı. Ame-

(NDS 72) GAZETECİ GİLA BENMAYOR İLE SÖYLEŞİ

Hazırlayan: (NDS 72) Ceyda Kozikoğlu
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

Yine bir bahar sabahı, gezimize sevgili 
Saadet Özen’in eşliğinde, Doğu Roma 
zamanında 5 yüzyılda Topkapı’dan Ha-
liç’e, oradan Yedikule’ye uzanan ve yine 
Topkapı’da son bulan İstanbul Surları-
nın Edirnekapı ayağından başladık. Bu 
surların 50 kapısı olduğu ve bazılarının 
bugün artık kaybolduğu biliniyor.
  Edirnekapı, İstanbul surlarının kuzey-
batı yönünde kara tarafına açılan kapı-
sının ve çevresindeki mahallenin adı. 
Edirnekapı bir zamanların şehre resmi 
giriş kapısı. Önündeki, bugünkü adıyla 
Fevzipaşa Caddesi, şehre uzanan ana 
cadde ve bir ucu Davutpaşa Kışlası di-
ğer ucu Bȃb-ı Hümayun’a çıkıyor. Cülus 
törenleri, sadrazamların sefere gidiş ve 
dönüşleri, elçilerin şehre girişleri hep bu 
kapıdan yapılıyor.
   Bu bölgenin en önemli yapıları Kariye 
Müzesi ve Mimar Sinan eseri olan Mih-
rimah Sultan Camii. Bizans döneminde 
Aziz Teodius tarafından Khristhostes 
Khoras Kilisesi olarak inşa edilen bu-

günün Kariye Müzesi, 1511’de Sultan 
II.nci Bayezid’in sadrazamlarından Atik 
Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiş, 
mozaik ve freskler sıva ile kaplanmış, 
sadece bir minare ve mihrap eklene-
rek ana yapının orijinalliği korunmuş. 
20.yüzyılda ise cami kapatıldıktan son-
ra bu mozaik ve freskler restorasyonla 
tekrar ortaya çıkarılmış ve müze olarak 
hizmete sunulmuş. Bütün bu bilgilerden 
sonra rehberimiz Saadet Özen’den ay-
rıca 14.yüzyıl Bizans resim sanatının en 
güzel örneklerini oluşturan bu mozaik 
ve fresklerin kronolojik olarak tasvir et-
tiği Meryem ve Hz. İsa’nın hayatlarını 
dinledik.
    Edirnekapı’da ziyaret ettiğimiz bir 
diğer önemli eser de, Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında Mimar Sinan’a, 
Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan adı-
na yaptırılan Mihrimah Sultan Camii. 
1562-1565 yılları arasında inşa edilmiş, 
etrafında medrese, mektep, türbe ve 
hamamlar var. 37 metrelik kubbesiyle 

Sinan’ a çok yakışan ihtişamlı ve bir o 
kadar da zarif bir eser.
     Bu ziyaretlerin ardından o bölgede 
yer alan ve İstanbul’un en lezzetli Os-
manlı yemekleri yapan lokantalarından 
biri olan Asitane’de mola verdik, bizim 
için hazırlanan özel mönü ile karınlarımı-
zı doyurduk, kahveler içildi ve yolumuza 
devam dedik.
     Bu güzel günün son durağı Barış İçin 
Müzik Vakfı oldu. Okulumuz mezunla-
rından Dr. Yeliz Baki ve eşi Mehmet 
Selim Baki tarafından çalışmalarına 11 
yıl önce Edirnekapı’ da bir ilköğretim 
okulunda 15 çocukla başlayan, geçen 
yıllar zarfında 5 bin çocuğa müzik eğitimi 
veren ve bugün Beethoven, Mozart ve 
Vivaldi Orkestralarıyla bir mucize ya-
ratan bu vakfı ziyaret etmek, müzisyen 
çocukları yerinde izlemek, dinlemek ve 
hayatlarının nasıl bir güzelliğe evrildiğini 
görmek hepimizi çok duygulandırdı. Bize 
bu güzel günü yaşatanlara ve sevgili 
Saadet Özen’e teşekkürlerimizle...

EDİRNEKAPI: ZAMANIN İSTANBUL’A GİRİŞ KAPISI                                     
(9 NİSAN CUMARTESİ EDİRNEKAPI GEZİSİ)
Hazırlayan: (NDS 69) Ayfer Çağlayan

GEZİ
8 EKİM CUMARTESİ

ATATÜRK ARBORETUMU
YENİKÖY’DE YEMEK

GİRANDOLA DONDURMA

Nuriye Doğan: 0533 765 50 54
Lena Yeniyorgan

OPERA
22 EKİM CUMARTESİ

SAAT 16.00

“DON PASQUALE”
KADİKÖY SÜREYYA OPERASI

Ayfer Kalafatoğlu: 0532 433 88 89

BRİÇ
15 EKİMDEN İTİBAREN

LOKALDE BRİÇ UZMANIYLA 
HAFTADA 2 GÜN ÖZEL DERS

TÜRKİYE ŞAMPİYONU, MİLLİ 
OYUNCU NACİ DEMİRTAŞ 

YÖNETİMİNDE BAŞLANGIÇ VE 
İLERİ SEVİYEDE BRİÇ KURSLARI

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02
Naci Demirtaş 0532 636 81 04

TİYATRO
 

3 KASIM PERŞEMBE
SAAT 20.30

TRUMP ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE

“ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ”
TİYATRO KEDİ

BAŞROLDE: CAN GÜRZAP

Ayfer Kalafatoğlu: 0532 433 88 89
Feride Altan: (532) 271 96 76

İMZA GÜNÜ
10 KASIM PERŞEMBE 

LOKALİMİZDE

(NDS 44) LİJİ PULCU ÇİZMECİYAN

“BÜYÜKADADA KAYIP 
ZAMANLAR” İSİMLİ KİTABINI 

İMZALIYOR VE SÖYLEŞİ

Mehtap Ünan: (532) 474 17 24
Feride Altan: (532) 271 96 76

PANEL
12 KASIM CUMARTESİ 
TÜYAP KİTAP FUARI

“EDEBİYATÇI AYNI ZAMANDA İYİ 
FELSEFECİ MİDİR?”

KONUKLAR: Gürsel Korat, Nami 
Başer, Atilla Erdemli

Moderatör: Yazgülü Aldoğan

       
Canan Ünsal: 0532 558 7535

YENİ YIL KERMESİ
 

16 ARALIK CUMA 

SAAT 09.00-14.00

NOTRE DAME DE SION’DA

Ayfer Çağlayan: 0212 246 59 47

KONSER
5 OCAK PERŞEMBE 2017

SAAT 20.00
LÜTFİ KIRDAR SALONU

BORUSAN FİLARMONİ 
ORKESTRASI YENİYIL KONSERİ 

Ayfer Kalafatoğlu: 0532 433 88 89

20 JANVIER TÖRENİ
22 OCAK 2017

13.30’DAN İTİBAREN 
OKULUMUZDA                                                

    
   67, 77 ve 92 MEZUNLARIMIZA 

“ANI PLAKETLERİNİ” 
SUNUYORUZ.

Ceyda Kozikoğlu: 0532 282 45 02
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Arrivé en 1984 à Istanbul, il commence 
à enseigner comme professeur de phy-
sique pour mi-temps au Lycée Saint-Mi-
chel et pour mi-temps au Lycée Notre 
Dame de Sion. A partir de l’année sco-
laire 1987-1988 il devient, à plein temps, 
sous-directeur à Notre Dame de Sion. 
En septembre 1989, il devient le pre-
mier directeur laïc du lycée où il reste 
jusqu’en 2004.

En tant que directeur, il renouvelle le 
bâtiment avec des travaux de recons-
truction intérieure afin de le rendre résis-
tant aux risques sismiques, et avec des 
travaux de restructuration (bibliothèque, 
laboratoires, pôle informatique, salle 
de spectacle, gymnase). A l’occasion, 
les murs gris prennent des couleurs : 
jaune et rose.

En 1996-1997, il assume la réforme 
de la mixité à NDS avec l’entrée des 
garçons dans l’école ce qui apporte un 
grand changement à l’établissement.
A la suite du tremblement de terre de 
1999 dans la région d’Izmit , à la de-
mande de la Congrégation, il gère le 
projet de reconstruction d’une école 
primaire à Acısu (campagne de dons 
pour le financement, démarches admi-
nistratives, suivies de la construction). 
A la rentrée 2000, la nouvelle école est 
remise au Ministère Turc de l’Education 
Nationale.
A la lumière de la nouvelle loi pour l’en-
seignement obligatoire de huit ans, il 
crée en 2001 la Fondation «NDS Eğitim 
Vakfı» avec quelques Anciennes afin 
d’inaugurer la même année une belle et 
exemplaire école primaire nds «Neslin 
Değişen Sesi İlköğretim Okulu». En 
2004, il quitte Istanbul pour la France 
pour profiter de la retraite.

Quelles sont les raisons qui vous amè-
nent, vous et Madame, à Istanbul en 
1984?

Avec mon épouse nous nous sommes 
rencontrés au Mali dans le cadre de la 
Coopération.

Nous nous sommes mariés et pour des 
raisons familiales nous avons dû ren-
trer en France où nous avons enseigné 
durant 10 ans.
Mais nous conservions toujours le désir 
secret de repartir enseigner à l’étranger, 
de travailler avec de nouveaux élèves 
qui nous permettraient ainsi d’avoir ac-

cès à une autre culture, à une autre 
civilisation. Nous étions déjà conscients 
de l’enrichissement dont nous pourrions 
bénéficier en vivant dans un pays qui 
n’était pas le nôtre.

A la suite de la modification du contexte 
familial, nous avons pu postuler et obte-
nir un poste en Algérie où nous avons 
enseigné durant 3 ans. L’arabisation de 
l’enseignement arrivant au lycée, nous 
étions dans l’impossibilité de poursuivre 
notre mission puisqu’incapables d’en-
seigner en langue arabe.

En 1984, nous posons au Ministère 
Français des Affaires Etrangères 
notre candidature pour un autre poste 
à l’étranger. Dans la liste des postes 
proposés figure Istanbul. Nous n’osons 
y croire, nous avons toujours rêvé de dé-
couvrir la Turquie. Nous avons 3 vœux 
à formuler et bien évidemment nous 
mettons Istanbul en vœu numéro 1. 
Nous en rêvons sans trop y croire. Dans 
le flot des demandes, quelle chance 
avons-nous d’être classés  premiers? 
Une longue attente suit et, un jour, la 
réponse. Notre émotion est telle que 
nous n’osons ouvrir l’enveloppe... Ex-
plosion de joie, nous sommes nommés 
à Istanbul! C’est un contrat de 3 ans, 
éventuellement renouvelable. Tout l’été 
est consacré à organiser notre départ 
pour cette ville mythique.

Début septembre, après un voyage de 
3 jours en voiture, nous arrivons à Istan-
bul. Immédiatement, sans comprendre 
pourquoi, nous nous sentons accueillis 
par cette ville et nous sommes certains 
que nous allons y être heureux.

Comment définiriez-vous vos années 
passées sous le toit de Sion?

Professionnellement, ce sont les plus 
belles années de ma carrière. Ce qui 
ne veut pas dire que tout a été facile, 
loin de là.

Il est vrai que j’ai connu des difficultés, 
des moments difficiles, des choix déli-
cats qui engagent l’avenir, des hésita-
tions, des déceptions.
Mais j’ai aussi connu le grand bonheur 
de pouvoir concevoir, partager, réaliser 
des projets qui me tenaient à cœur. 
J’ai eu aussi la joie d’œuvrer, avec la 
Congrégation, l’Equipe éducative, les 
Elèves, les Parents d’élèves et leur As-

sociation, et aussi les Anciens élèves 
et leur Association, à maintenir et faire 
progresser le niveau, à faire évoluer, à 
faire rayonner l’Institution qui m’a été 
confiée.

Humainement, ce sont les plus enrichis-
santes. Enrichissantes par l’immersion 
dans une autre culture, le fait de se sen-
tir accueilli, la solidarité affichée dans les 
difficultés, la diversité des personnalités 
rencontrées, la richesse des liens tissés.

Personnellement, ce sont les plus épa-
nouissantes. En effet, j’ai eu conscience 
de me réaliser en agissant selon mes 
valeurs et mes convictions soutenu et 
encouragé par la confiance et la re-
connaissance de la Congrégation, de 
l’Equipe éducative, des Elèves, des 
Parents d’élèves et de leur Associa-
tion, des Anciens élèves et de leur As-
sociation. J’ai apprécié l’ouverture au 
dialogue qui, même dans l’opposition, 
restait toujours constructif et respec-
tueux de l’autre.

Y a-t-il eu des réactions pendant les 
changements fondamentaux faits à 
l’école?

En effet, il y a eu des réactions lors des 
changements fondamentaux réalisés 
dans le lycée. Je propose d’en aborder 
trois :

la nomination d’un directeur laïc ;
la rénovation des bâtiments ;
la mixité.

La nomination d’un directeur laïc.
Pour un laïc et qui plus est, un homme, 
prendre la direction d’un établissement 
de Jeunes Filles dirigé, pendant 133 
ans, uniquement par des Sœurs n’a 
pas été chose facile. J’ai eu droit à de 
nombreuses réactions négatives. J’ai très 
vite compris que les critiques n’étaient 
pas liées à ma personne mais étaient le 
fait d’une décision incompréhensible pour 
certaines personnes. Il a fallu moins d’un 
an après ma prise de fonction pour que 
ces réactions disparaissent. Le constat 
étant que l’Institution continuait de fonc-
tionner tout à fait normalement.

La rénovation des bâtiments.
C’est dans ce domaine que les réactions 
ont toujours été les plus vives, réactions 
naturellement de la part de certaines 
Anciennes élèves. Au début, j’attendais 

NOTRE ANCIEN DIRECTEUR : M. RICHARD TAMPIGNY
Hazırlayan: (NDS 04) Feryal Kalafatoğlu Bozkurt

la « Fête du 20 janvier » avec 
une certaine appréhension car 
je savais que j’allais avoir droit 
de la part de certaines anciennes 
à un flot de critiques portant sur 
les travaux réalisés dans l’année, 
critiques du type : « Sion n’est plus 
Sion », « Nous ne sommes plus 
chez nous » quand ce n’était pas 
« C’est un massacre ». Heureu-
sement que, parallèlement, les 
élèves en cours de scolarisation 
après chaque tranche de travaux 
venaient me remercier de moder-
niser l’école.

Pour ma part à chaque « Fête 
du 20 janvier », je ne cessais de 
répéter : « Toute Institution qui 
n’évolue pas est une Institution qui 
meurt ». Pour moi c’était devenu un 
jeu. La mixité.

Dans ce cas, l’opposition a été le fait de 
deux groupes différents. D’une part, de 
certaines Anciennes élèves qui ont du 
mal à voir évoluer leur école. Je reste 
étonné que ces personnes si cultivées 
ne parviennent pas à s’affranchir de 
l’affectivité et à adhérer à la rationalité. 
D’autre part, un groupe de professeurs 
a été déstabilisé, a eu de peur du chan-
gement. Réaction assez logique car ces 
enseignants n’avaient jamais exercé 
avec des garçons.

Un an après, l’adhésion à la mixité était 
complète de la part des élèves, des pa-
rents d’élèves, des professeurs et d’une 
majorité d’Anciennes élèves.

En trois mots, comment décrivez-vous 
vos élèves de Sion?

Intelligents, volontaires, attachants.

Après 20 ans de vie et de travail à Is-
tanbul, fut-il difficile de la quitter?

Quitter Istanbul et plus encore les Amis 
de Turquie a été un déchirement. Après 
une longue réflexion, beaucoup d’hésita-
tions, nous avons pris la décision de nous 
rapprocher de la famille et de vivre notre 
retraite en France mais nous ne pensions 
pas que réintégrer son pays d’origine 
après 23 années d’absence serait aussi 
difficile. L’absence de la Méditerranée 
s’est très vite fait sentir, à tel point que 
nous avons quitté la région toulousaine 
pour aller nous fixer dans un petit village 
au bord de la mer, situé sur la côte médi-
terranéenne. Nous pouvons ainsi, de la 
terrasse de notre maison, face à la mer, 
imaginer dans le lointain, très lointain, ce 
cher Istanbul. Nous vivons aussi dans un 
cadre peuplé d’objets de Turquie, évoca-
tions de souvenirs heureux (événements, 
cérémonies, fêtes, Amis).

Grâce aux responsabilités que vous 
avez au sein de la fondation Sion, nous 
avons la chance de vous revoir à Istan-
bul. Quels sont les changements que 
vous remarquez dans la ville?

A chacun de nos séjours à Istanbul nous 
découvrons une ville en constante évo-
lution.

Nous admirons les nombreux embel-
lissements de la ville : restaurations de 
plus en plus nombreuses des monu-
ments historiques, ravalements des fa-
çades des immeubles dans les grandes 
avenues tout particulièrement « Istiklal 
caddesi », aménagements de nombreux 
espaces verts abondamment fleuris.
Nous apprécions le développement et 
la modernisation des moyens de trans-
ports en commun : bus modernes, funi-
culaire, lignes de tramway et lignes de 
métro.

Mais nous constatons aussi avec in-
quiétude la multiplication d’immenses 
« tours » qui enserrent de plus en plus 
le centre ville et nous espérons vraiment 
qu’elles respecteront le centre historique 
de Stamboul.

Vous gardez une place privilégiée dans 
nos cœurs. Pourriez-vous évoquer qu-
elques petits souvenirs qui vous ont 
profondément marqués? 

Dans le flot de souvenirs qui m’ont pro-
fondément marqué, j’en ai choisi quatre :
1° La vive émotion ressentie à la céré-
monie de rentrée de septembre 1996 
où, pour la première fois, des garçons 
étaient alignés dans les rangs des 
classes préparatoires. Je voyais alors 
les pages de 140 ans de la vie de Sion 
se tourner et une nouvelle page com-
mençait à s’écrire.

2° Le grand bonheur éprouvé du fait de 
la mobilisation généreuse et efficace de 
l’Institution NDS (Communauté édu-

cative, Elèves, Association des 
Parents d’élèves, Association 
des Anciens) pour mener à bien 
le financement et la réalisation 
de la reconstruction d’une Ecole 
primaire à ACISU détruite par le 
tremblement de terre d’août 1999. 
Ecole remise au Ministère Turc de 
l’Education Nationale lors d’une 
cérémonie, sur le site, en pré-
sence de tous les professeurs et 
tous les élèves du lycée. Fierté de 
ce grand élan de solidarité mené 
à son terme.

3° Chaque fin d’année scolaire, 
la cérémonie de remises des Di-
plômes a toujours été pour moi 
un moment fort. En effet, je ne 

pouvais m’empêcher de penser que 
cette cérémonie était un véritable rite 
d’initiation. Le jeune qui nous avait été 
confié pour son éducation quittait sa 
vie d’adolescent pour entrer dans la vie 
d’adulte. Inquiétude de savoir si nous 
lui avions donné les atouts nécessaires 
pour affronter les difficultés de cette 
nouvelle vie.

4° La force puisée, dans le souvenir des 
nombreux témoignages de remercie-
ments, de reconnaissance et de grati-
tude dont j’ai fait l’objet à l’occasion de 
mon départ d’Istanbul, pour affronter 
une nouvelle vie. En effet, il n’est pas 
facile après vingt trois années d’absence 
de se sentir anonyme dans son pays 
et alors les souvenirs heureux sont un 
véritable soutien.

Auriez-vous un message pour vos an-
ciens élèves qui vont lire votre inter-
view?

Je voudrais tout d’abord leur dire l’ex-
cellent souvenir que je conserve de 
leur présence à Sion même si, avec 
certains, nos relations n’ont pas été 
toujours sereines. Chacun était dans 
son rôle, l’élève dans celui d’adolescent 
où la personnalité se construit souvent 
dans la contestation, le directeur dans 
celui d’éducateur qui veut faire passer 
des valeurs qui armeront le jeune pour 
l’avenir.

Chers Anciennes et Anciens élèves 
soyez fidèles aux valeurs que nous 
avons essayé de vous transmettre : 
honnêteté, droiture, fidélité, engage-
ment, responsabilité. Je suis certain que 
le respect de ces valeurs vous aidera à 
réussir votre VIE.

Mes meilleurs vœux vous accom-
pagnent.

Nous vous remercions pour cette 
agréable conversation.
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SERGİLER YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

HİÇ KİMSE

(NDS 70) Mine Kırıkkanat ro-
manında, olağanüstü kurgu-
suyla Avrupa ve Türk derin 
devlet ilişkisini sorgularken, 
bir tetikçinin kendisinden 
vazgeçmesi ve kadının Doğu 
toplumunda hiç değişmeyen 
yazgısını - bu kadın örgütten 
de olsa- gözler önüne seriyor. 
Paris’de üç PKK’lı kadın öldü-
rülür. Katil kimdir? Derin de-
vlet sorgulanırken tetikçi de 
kendini sorgular. Kod adı “Le-
jyoner” dir. Ama kendisi için 
bir “Hiç”dir. Hiç...Nelerden, 

kimlerden vazgeçmiştir? Kadın 
ise kaderine terkedilmiştir. Kadın 
duyarlılığıyla yazılmış bir solukta 
okuyacağınız bir kitap.

“YELKENLİLER”

(NDS 78) Sibel Karsan Akkaya, 
yelkenliler  temalı seramik ta-
blo çalışmalarını 23 Nisan - 17 
Mayıs tarihleri arasında Hobi 
Sanat Galerisi’nde sergiledi. 
Sade hatların ve mavinin ege-
men olduğu eserler izleyenleri 
Kuzey Fransa’nın sahil kasa-
balarına götürdü.

“DÜŞÜNCE BAHÇESİ”

(NDS 05) Reysi Kamhi’nin «Düşünce Bahçesi” 
isimli “ölü doğa” sergisi 2-18 Haziran tarihleri arasında 
Galata Rum Okulu Kütüphanesi’nde izleyenlerle buluştu.
Zamanın ve mekanın sınırlarının ötesine geçerek sadece 
var oluşun hissedildiği sergide, kütüphanenin aslında 
düşünsel alanda bir bahçe olduğu da vurgulanmış.

Nelli Gavriyeloğlu 
“YAZ CÜMBÜŞÜ 2”

Sanatçı (NDS 65) Nelli Gavriyeloğlu, ipek koza-
larından gerçekleştirdiği takılarını bir grup sa-
natçıyla birlikte “Yaz Cümbüşü 2” teması altında 
Nişantaşı’nda Ayşe Takı Galerisi’nde sergiledi. 
Tohum, ağaç kabukları, doğal lifler, deniz ka-
bukları, çakıl taşları vb. doğal malzemeler bronz, 
bakır ve gümüşlere eklendi. Sergi yaz boyunca 
takı sevenlerin ve özgün hediye vermek isteyen-
lerin uğrak yeri oldu. 

“MEHMET 
NEJEFZADEH 
ATÖLYE SERGİSİ”

(NDS 76) Cevza Ker-
man’ın çalışmalarını 
20 - 27 Mayıs tarihleri 
arasında Kadıköy Moda 
Caddesi, Seven Sanat 
Galerisi’nde bir karma 

sergide görme fırsatı bulduk. Ressam 
Mehmet Nejefzadeh’nin öğrencilerinin 
bir yıllık çalışmaları arasında yer alan 
eserler sanatseverlerin beğenisine su-
nuldu.

“SU GİBİ”

(NDS 80) Oya Bilgiseven’in 
resimleri, 11-16 Haziran 
tarihleri arasında 
Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde açılan “Su 
Gibi” temalı Feneryolu 
Halk Eğitim Merkezi 
Karma Resim Sergisinde 
izleyicilerle buluştu.

GÜLERSEN 
YENGEÇLER 
ISIRMAZ

“Gülümsersen bağışıklık 
ilacını sen üretiyor-
sun kızkardeşim” diye 
öğütlüyor biz kadınlara 
yazarımız (NDS 91) 
Zeynep Pelin Ataman. 
Hayatına meme kan-
seri hikayesi girmiş, 
göğüsledikleri her 
şeyi memelerinde zehir 
olarak biriktirmiş kadınların hikayesi. 
Paylaştıkça hafifleyen, hafifledikçe değişen, 
güçlendiren hikayeler. Bu güçlü kadınların 
hikayeleri hem çok benzer, hem de farklıdır 
birbirinden. Bu kadınların her biri korkusuz 
Amazonlardır...

SURÖNÜ DİYALOGLARI

(NDS 59) Oya Baydar, son kitabın-
da “Diyarbakır Surönü”nden” ül-
kemizde yaşamakta olduğumuz 
acılı günlere bizi tanık ediyor. 
Batı’dan gelen Türk’ün bakışı ile 
yakılıp yıkılmış bölge insanının 
içeriden bakışının dramatik ka-
rşılaşması, bir iç hesaplaşma, 
yüzleşme denemesi bize ak-
tarılan. Her satırda bu diya-
loğa biz de katılıyoruz.
Oya Baydar aydın kimliği 
ile ülkede yaşanan olum-
suzluklara, şiddete vicdanıy-

la tavır alan bir yazar. “Hendekçi 
çocukları hendeklerin arkasından 
çıkarıp önüne geçirmek için ne 
yaptık?” sorusuna cesur ve içten 
bir cevap arayışı.

BÜYÜKADA’DA KAYIP ZAMANLAR

(NDS 44) Liji Pulcu Çizmeciyan daha önce İş Bankası Kültür Yayın-
ları’ndan çıkan İstanbul’da Kayıp Zamanlar’ın ardı sıra bu defa 
1930’lardan günümüze adanın geçmişine ışık tutan Büyüka’da 
Kayıp Zamanlar’ı kaleme aldı. Kitap Adalar Kültür Derneği ta-
rafından yayınlandı.

RAKSTAN OYUNA: 
TÜRKİYEDE DANSIN 
MODERN HALLERİ

(NDS 83) Prof. Dr. Arzu 
Öztürkmen’in otuz yıldır 
sürdürdüğü dans araştır-
maları çerçevesinde 
kaleme aldığı yazıların 
derlemesinden oluşan 
kitap Boğaziçi  Üniver-
sitesi Yayınevi tarafın-
dan basıldı. Kitapta 
Türkiye’de dansın modern hali, 
eğlence kültürüyle yakın ilişkisi, hem Osman-
lı hem de Cumhuriyet  döneminin dans hareketleri 
tarihi süreçte ele alınıyor. Bir yandan 16. – 18. 
yüzyıl arası Osmanlı şenlikleri ve 19. yüzyıl Jöntü-
rk Hareketinin modernleşmeye merakı, Cumhu-
riyet döneminde Halk Oyunlarına olan ilginin ve 
dansınTürkiye’de eğlence kültürüyle yakın ilişkisi 
okuyucuya sunuluyor.



EKİM-KASIM-ARALIK 2016-OCAK 2017EKİM-KASIM-ARALIK 2016-OCAK 201718 19

2016 NDS EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Bu baştan sona keyifli gezinin ilk etabı, 
şehre varır varmaz, bir gastronomi şöleni 
oluyor. Önce Kırım tatar mutfağına özel, 
kemik suyu ile lezzetlendirilmiş nefis bir 
“Balaban Kebap” ziyafeti… Ardından da 
Haller Gençlik Merkezindeki muhallebi-
cide, üzerine pudra şekeri, gül suyu ve 
gelincik suyu ilave edilmiş “su muhalle-
bisi” tatma.

İbis Otel’e vardıktan ve odalarımıza yer-
leştikten sonra, arkadaşım İvon Gücel ile 
şehri biraz gelişi güzel gezmeye karar 
verip çoğunlukla 1966 mezunlarından 
oluşan gruptan ayrılıyoruz. Hava güzel, 
otelimiz şehrin her noktasından görülebilir 
gibi duruyor… Biz de gün batımına değin 
Eskişehir’in sokaklarında etrafımıza baka 
baka dolaşıp duruyoruz. Londra’nın muh-
teşem yeşil alanları, Paris’in nehir kenarı 
sahafları, Zürich’in hayvanat bahçesinde-
ki gölette salınan kuğuları gibi, pek çok 
Avrupa şehrine has unsurlar şehrin Türk 
dokusu ile harmanlanmış, sonucunda 
da ortaya tamamen özgün, çağdaş ve 
çok güzel bir yerleşim merkezi çıkmış. 
Üniversite şehri oluşu onu daha da canlı 
kılıyor. Geniş ve muntazam yollarda mo-
tosikletler vızır vızır. Arabalar çok hızlı 
sürülüyor, bazen biraz fazla… Hayvan 
severler için bir hoşluk da kilometre kare 
başına en çok sahipli köpeğe rastlanılan 
bir şehir oluşu. İvon’la gezmeye doyamı-
yor, sonunda kayboluyoruz. Tam da bir 
taksiye atlayıp artık göremediğimiz otele 

dönmeyi düşünürken, kendimizi hoş bir 
tesadüf eseri diğer arkadaşların akşam 
yemeği için yeni vardıkları lokantanın 
önünde buluyoruz… Yolculuğun başında 
da birbirimizi kaybettiğimizden, bize birer 
çip takmayı öneriyorlar.

Perşembe ilk istikamet, halkın hizmetine 
sunulan, üç yüz elli metre uzunluğunda 
bir yapay plajın bulunduğu Kent Park 
oluyor. Plaj haricinde parkta yürüyüş par-
kurları ve kafeler yer almakta. Onların 
birinde sabah kahvelerimizi yudumluyor, 
manzarayı seyrederek sohbetlere dalı-
yoruz.  Sonra da sıra Porsuk Çayı’nda 
bot turuna geliyor ve “Porsuk nehrinin 
geçtiği kadınlar/

Hepsine yüzer kere rastladım en azdan 
/Umutsuz sevdalara tutulmak onlarda/
Bozkıra doğru seyrele seyrele yaşamak 
onlarda/” diyen Cemal Süreyya’yı anı-
yoruz.

Ardından güzel bir hayalin sonucu olan 
Türkiye’nin ilk ve son Türk otomobili 
“Devrim Arabası”nı görmek için, üretil-
diği TÜLOMSAŞ bahçesine yöneliyoruz. 
Üretimi ülke ufkunda büyük bir sıçramaya 
yol açan bu otomobilin önünde bol bol 
resim çektiriyoruz.
Öğle yemeğinden sonra adeta bir masal 
diyarına giriyoruz. Sazova Parkı içerisin-
de Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Yapay 
Gölet, Eti Sualtı Dünyası, amfitiyatro, 

ağaç ev ve Şirinler’in evi’nin 
yer aldığı…  Avrupai bir ma-
sal şatosu bozkırın ortasında 
ne arar diyenlere cevap hazır: 
Kulelerinin her biri, Kız Kulesi, 
Galata kulesi gibi, bir Türk ya-
pıtının ufak kopyası! 

Korsan Gemisi sayesinde geç-
mişe yolculuğu, içinde binden 
fazla denizaltı canlısının ve bir 
tünel akvaryumun da bulundu-
ğu “Eti Sualtı Dünyası” ile bir 
başka düş âleminde gezinti 
izliyor. Akşam ise, iki doğum 
gününü şampanya eşliğinde 
kutluyoruz hep birlikte! 

Cuma ilkin Cam Sanatları Mü-
zesinde, Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesinde, ayrı ayrı büyüle-
niyoruz. Hele, sanatkâr ruhlu Büyüker-
şen’in bizzat gerçekleştirdiği Atatürk’ün 
ve silah arkadaşlarının heykelleri karşı-
sında etkilenmemek olanaksız. Öğleyin 
ise nihayet, Kırım tatar mutfağının bir 
başka klasiği, enfes bir “cibörek” yiyoruz. 

Dönüşten önce son duraklar, Eskişehir’in 
ilk yerleşim bölgesi “Tarihi Odun Pazarı 
Evleri”nin arasındaki dar ve kıvrımlı so-
kaklar ile cam, çini ve seramik el sanat-
larının yer aldığı Arasta. İlkinde kısa bir 
yürüyüş gerçekleştirip ötekinde azıcık 
alış veriş yapıyoruz. Lületaşından pipo-
lar, camdan takılar ve biblolar, çerçeveli 
ebru çalışmaları… İnsan hangi birine 
bakacağını şaşırıyor.

Dönüş yolunda hepimiz aynı kanıdayız: 
Eskişehir mutlaka gezilmeli, görülmeli!  
Çeşitli güzellikleriyle bozkırın ortasında 
açmış bir çiçeği andırıyor.  Ve en önem-
lisi, her oluşumunda, içinde yaşayan, 
yaşlı, yoksul ya da engelli vatandaşla-
rın ve çocukların ayrı ayrı düşünülmüş 
olmaları ve onlara her türlü kolaylığın 
sağlanmış olmasıyla, bir medeniyet ve 
insanlık örneği teşkil ediyor. Şehrin salt 
bu son özelliği için Belediye Başkanı Yıl-
maz Büyükerşen yürekten kutlanmalıdır. 

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile 
Notre Dame de Sion’lular Derneği tara-
fından düzenlenen ve bu yıl sekizincisi 
verilen NDS Edebiyat Ödülüne Fransız 
yazar Maylis de Kerangal’in Yaşayanı 
Onarmak adlı romanı layık görüldü.
Türkçeye çevirisini Duygu Dalgakıran’ın 
yaptığı kitap, Domingo Yayınları tarafın-
dan Şubat 2015’de yayınlandı.
2016 NDS Edebiyat Ödülü töreni 6 

Mayıs akşamı Fransız Sarayı’nda, 
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Char-
les Fries’nin himayesinde gerçekleşti. 
Kazananlara ödülleri jüri Başkanı Tomris 
Alpay ile Fransa Başkonsolosu Muriel 
Domenach tarafından sunuldu.
Yazar, ödül töreninde yaptığı konuşma-
sında romanını şöyle tanımladı:
“Yaşayanı Onarmak” insan kalbini temel 
konu ve hareket noktası olarak ele alan 

bir romandır. Kitapta insan kalbi, kanı 
pompalayan bir kas, bir organ gibi fizik-
sel yapısıyla olduğu kadar; duyguların, 
aşkın sembolik merkezi olduğu düşünü-
len manevi boyutuyla da ele alınmıştır.”
Dokuz NDS mezunundan oluşan jüri 
dönüşümlü olarak bir yıl Türkçe kaleme 
alınmış bir esere; ertesi yıl da Fransızca-
dan Türkçeye çevrilmiş bir eserin yazar 
ve çevirmenine ödül veriyor.

Bu yılki “Anı Diplomaları” gününde Mezunlar Derneği tarafından konuk 
edilmekten duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1977 
mezunu bir anne ve eski bir yönetim kurul üyesi olarak, mezuniyetinin 
10. yılını kutlayan yeni yönetim kurulu üyesi oğlumun bu özel gününde 
ağırlanmak beni derinden duygulandırdı. Özellikle de anı diplomalarının 
dağıtılması esnasında, gençlerin NDS’ten mezuniyetlerinden sonra 
edindikleri meslek ve kariyerlerinde ilerlemeleri açısından, aldıkları köklü 
eğitimin katkısından onurla söz etmeleri beni çok etkiledi.   

Bu güzel günde, yalnız oğlumla değil, orada bulunan tüm mezunlarla 
gururlandım ve okulumuzun yeni kuşaklara örnek bireyler yetiştirmeye 
devam etmekte olduğuna bir kez daha yürekten inandım. Bu vesile ile, 
düzenlenen organizasyon için Dernek Başkanımıza ve Yönetim Kurulu 
arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum.    

BİR ESKİŞEHİR GEZİSİNİN ARDINDAN (11-12-13 MAYIS) 
“PORSUK NEHRİNDEN KADINLAR GEÇTİ”
Hazırlayan: (NDS 68) Liz Behmoaras

ANI DİPLOMALARI TOPLANTISI
Hazırlayan: (NDS 77) ArmenTanikyan
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Neslin Değişen Sesi Okulları, Bahçe-
şehir’deki yeni kampüsüne taşındı. 
2016 – 2017 eğitim yılını yeni yerleş-
kesinde karşılayacak olan kurum, 
eğitim kalitesindeki çizgisi ve anla-
yışıyla öğrencilerine çok daha geniş 
imkanlar sunacak.

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumların-
dan Notre Dame de Sion Lisesi Eğitim 
Vakfının 160 yıllık eğitim tecrübesiyle 
kurduğu Neslin Değişen Sesi (nds) Okul-
ları, Bahçeşehir’deki yeni kampüsüne 
taşındı. 22 Haziran 2016 tarihi itibariyle 
başlayan taşınma süreci kısa sürede 
tamamlanarak, dersliklerden spor sa-
lonlarına, kütüphaneden yemekhaneye 
tüm yerleşke, yeni eğitim dönemine hazır 
hale getirildi. 

Veli ve Öğretmenlerin Desteği ile Ha-
yat Buldu
Türkiye’nin eğitim yaşamına katkı sunan 
Neslin Değişen Sesi Okullarının yeni 

BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ’NDE 
HAYAT BAŞLADI!

DERNEĞİMİZİN 11 HAZİRAN CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ

Hazırlayan: Elif Batu Yener

Bu öğrenim yılını Boğaz’da, çok keyifli bir geziyle 
kapattık. Birkaç haftadır aralıklı olarak yağan şiddetli 
yağmurlar dinmiş, güneş nihayet yüzünü göstermişti. 
Güne teknede yönetim kurulu üyelerimizin hazırlamış 
olduğu kahvaltıyla başladık. Bu esnada Kuruçeş-
me’den bindiğimiz tekne Avrupa yakasını takip ederek 
ağır ağır Karadeniz’e doğru ilerliyordu. Kulağımız, 
yakınından geçtiğimiz yalıların eski ve yeni sahipleri, 
semtlerin özellikleri hakkında bize bilgi veren rehbe-
rimiz (NDS 90) Saadet Özen’deydi. 

Saat bir buçuk civarı Beykoz’da, yine yönetim kurulu-
muzun ikramlarıyla, bu kez öğlen yemeği için demir 
attık. Anadolu yakasından ilerleyerek çıkış noktamıza, 

yani Kuruçeşme’ye varmamız yine akşam dört buçuğu buldu. Boğaz o kadar apayrı, o kadar zengin bir birikime sahip ki bir bu 
kadar gezsek yine konuşulacak şeyler bulunabilirdi. Bir dahaki sefere diyerek ayrıldık.

TARİHİ HİKAYELER EŞLİĞİNDE İSTANBUL BOĞAZI GEZİSİ

YAZA MERHABA PARTİSİ
(NDS 07) SİNEM AYDINER’İN CANLI PERFORMANSI ve 
(NDS 06) BERKAN TOMAY’IN DJ’LİĞİ EŞLİĞİNDE

Yolu her Harbiye’den geçtiğinde oku-
lun önünde durup resim çektirecek, 
saat uygun ise içeri girip sınıfına 
bakacak kadar okuluna sevgi duyan 
mezunlardanız biz. Beyaz duvar-
ların içerisinde geçirdiğimiz her bir 
anı, yaşadığımız her bir mutluluğu ve 
üzüntüyü ve tüm dostlukları gülerek 
hatırlayan, bu güzel günleri anmak 
için fırsat kollayan mezunlar.

Bu sene, 11 Haziran günü derneği-
mizin çabaları ile bir araya geldik. 
Seneler sonra bir günlük de olsa de-
mir kapıyı itip içeri girme, bahçeye 
çıkmak için kantinden geçme, sınıfa 
gidip sıralara oturma yani kısacası 
aklımızdan hiç silinmeyecek olan ha-
tıralarımızı yeniden yaşama fırsatı da 
diyebiliriz buna.

Hepimiz olamasa bile birçoğumuz, öğretmenlerimiz, bizden önceki ve sonraki mezunlarımız bir araya geldik ve keyifli bir 
Cumartesi akşamını beraber geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm dernek yönetimi, 
üyeleri ve mezunlarımıza kocaman bir teşekkür gönderiyoruz. Seneye görüşmek üzere!    

Hazırlayan: (NDS 08) Alican Kabataş

kampüs projesi, öncelikle veli ve öğret-
menlerle paylaşıldı. Kuruma emanet 
edilen tüm çocuklara daha iyi ve kaliteli 
bir eğitim vermek amacıyla hayata ge-
çirilecek projenin detayları titizlikle akta-
rıldı. Hazırlıklarına geçtiğimiz eğitim yılı 
başlanan yeni kampüs projesi, veli ve 
öğretmenlerden de destek gördü. Neslin 
Değişen Sesi Okulları, Bahçeşehir Kam-
püsüne geçişle birlikte, Fransızca eğitim 
veren özel yabancı liseleri tercih edecek 
daha geniş bir öğrenci kitlesi yetiştirmeyi 
amaçlıyor. 

“Eğitimin Verimliliği İçin Her Şey Dü-
şünüldü”
Neslin Değişen Sesi İlkokulu ve Ortaoku-
lu müdürü Silva Tanel’in 15 yıldır taşıdığı 
bayrağı devralan psikolog müdür başyar-
dımcısı Aylin Kızıler, okulun yeni müdürü 
olarak yeni eğitim yılını heyecanla bek-
lediklerini söyledi. Kızıler; “Yeni kampü-
sümüzde tüm öğrenci ve öğretmenleri-
mizin huzurlu ve başarılı olmaları bizler 

için çok önemli. Bu nedenle 
dersliklerden servis düzenle-
mesine, spor aktivitelerinden 
etüt saatlerine kadar öğren-
cilerin eğitim yaşamına katkı 
yapacak hemen her şey dü-
şünüldü. Bahçeşehir kampü-
sümüz çocukların akademik, 
sosyal ve bedensel gelişimi 
için çok daha büyük fırsatlar 
taşıyor. Başta aileler, öğren-
cilerimiz ve öğretmenlerimiz 
olmak üzere süreç boyunca 
yanımızda olan herkese çok 
teşekkür ederim” dedi. 

Öğrenci ve Öğretmenler 
Yeni Eğitim Yılına Hazır!
2001 yılından bu yana Tür-
kiye’nin en yenilikçi eğitim 
kurumlarından biri olarak 
eğitim veren nds, titizlikle 
yürütülen taşınma sürecinde 
yeni kampüsünün altyapısını 
ve fiziksel imkanlarını tam te-
şekküllü hale getirdi. Bunun 
yanında, Sembol Okulların-

dan devam edecek öğretmen kadrosu 
ve öğrencileriyle, Neslin Değişen Sesi 
Okulları öğrenci ve öğretmenlerinin uyum 
sürecini kolaylaştıracak kapsamlı oryan-
tasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Farklı 
seviyelerde eğitim veren öğretmenlerin 
birbirlerini tanımaları ve işbirliği içinde 
çalışmalarını önemli önceliklerinden biri 
olarak belirleyen kurum, Haziran ayı için-
de düzenlediği etkinliklerde öğrenci ve 
öğretmenlerini bir araya getirdi. Takım 
oyunları ve ekip çalışmalarıyla zenginleş-
tirilen etkinlikler çerçevesinde katılımcılar 
tanışma, birlikte vakit geçirme ve tartışma 
imkanı buldu.  

Uyum çalışmalarının yanı sıra öğretmen-
lerle birlikte yeni eğitim yılının programları 
ve yöntemleri de belirlendi. Fransızcanın 
öğretilmesinde; anaokulundan ortaokulun 
son yılına kadar birlik ve uyumun sağlan-
ması hedefiyle kapsamlı çalışmalar yapıldı. 
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MÜJDE!

Sr Paule-Noëlle (Inès Zellich),
(NDS 35) Zarife Türel,
(NDS 43) Lemiye Karaağaç,
(NDS 43) Mualla Üstel Berkan,
(NDS 46) Vedia Bilgen Hakses,
(NDS 49) Paula Grünberg Poda,
(NDS 66) İrem Katrinli Vardar,
(NDS 77) Anita Ohanyan,
(NDS 84) Meltem Bayer Balcı,
(NDS 84) Nazlı Mumcuoğlu,
(NDS 97) Nirva Kaplanoğlu, 
NDS’li Nuriye Ramazanoğulları,

NDS’li Gülyüz Gençay Namyeter’in eşi,
NDS’li Sylvia Maraşlıgiller Yalkın’ın eşi,
NDS’li Valya Ovadya Ruso’nun annesi,
(NDS 46) Liliane Salinas Mayorkas’ın eşi,
(NDS 56) Lale Türel’in annesi,
(NDS 59) Bahar Salman’ın eşi, 
(NDS 59) Mahdume İlkul Ramazanoğulları’nin 
kardeşi,
(NDS 61) Şansu Ekinci Tangay’ın eşi,
(NDS 63) Ela Türsan Soysal ile 
(NDS 68) Leyla Türsan Atalık’ın babaları,
(NDS 63) Sara Herman Eskenazi’nin erkek kardeşi,
(NDS 63) Ayka Manioğlu Solu ile
(NDS 66) Ulya Manioğlu Özkaynak’ın erkek kardeşi,
(NDS 64) Rengin Dramur’un annesi,
(NDS 64) Taniz Oralbi’nin ağabeyi,

(NDS 65) Nur Tunçel Savaşman’ın annesi,
(NDS 66) Nazan Söker Işıkara’nın annesi,
(NDS 66) Nermin Birkan Benardete’nin annesi,
(NDS 66) Sofia Boz Batı’nın eşi,
(NDS 69) Hülya Cankat’ın annesi,
(NDS 73) Fatma Baştımar’ın annesi,
(NDS 73) Zeynep Devrim Çağlıyor’un babası,
(NDS 74) Adelaide Mercenier’in annesi,
(NDS 77) Jülyet Torhunoğlu Gözübüyükoğlu’nun 
annesi,
(NDS 78) Nükhet Poda Göfer’in annesi,
(NDS 79) Meral Kazez Elhadef’in babası,
(NDS 79) Nellida Karakoç Bakkaloğlu’nun babası,
(NDS 80) Leyla Alaton’un babası,
(NDS 80) Hanna Anet Üzyaprak Beyo’nun eşi,
(NDS 80) Zeynep Gökçe Akgür Bilge’nin annesi 
ve babası, 
(NDS 82) Gül Civelekoğlu Scholey’in babası,
(NDS 84) Ekin Orak’ın babası,
(NDS 86) Filiz Büladi Sak’ın annesi,
(NDS 86) Firdevs Nur Saylam İnci’nin babası,
(NDS 89) Dilara Kaynak Ayyıldız’ın babası,
(NDS 91) Tülay Güngör’ün babası,
(NDS 92) Aylin Eldem Büyüközkaya’nın annesi,
(NDS 93) Müge Güzelbey’in annesi,
(NDS 93) Rakel Batı Finz’in babası,
(NDS 94) Ayşe Tiryaki’nin babası,
(NDS 95) Etel Herman Baler’in babası,
(NDS 96) Aslı Türker Koçyiğit’in annesi,

(NDS 03) Despina Kamviseli Hanidis’in babası,

NDS’li Aysel Üstünsoy’un teyzesi,
(NDS 66) Ayşe Nur Kurttekin’in kayınbiraderi,
(NDS 67) Semra Bürkev Barlass’ın teyzesi,
(NDS 71) Beyza Özmen Tuncay’ın teyzesi,
(NDS 72) Nuriye Akev’in dayısı,
(NDS 74) Ester Menaşe Konfidan’ın kayınpederi,
(NDS 75) Feza Baytop Günergun’un kayınbiraderi,                                                   
(NDS 76) Mine Hiçsönmez Or’un kayınvaldesi,                                                           
(NDS 79) Billur Karaağaç’ın halası,                                                                           
(NDS 80) Ayşe Yelmer Gençsoy’un teyzesi,                                                              
(NDS 83) Nihal Erginay’ın kayınpederi,                                                        
(NDS 85) Zeynep Alemdar Başkaya’nın kayın-
pederi,  
(NDS 86) İrem Gürdal Arcasoy’un kayınvaldesi,                                                     
(NDS 87) Rakel Pinhas Meşulam’ın dedesi,
(NDS 92) Neslihan Üçer Dörtbudak’ın kayınvaldesi,
(NDS 94) Beril Kebabcı Şeşetyan’ın halası, 
(NDS 96) Dürrin Hiçyılmaz Danon’un kayınpederi,
(NDS 96) Sedef Sayın Çay’ın dedesi,
(NDS 98) İlkay Baliç Ayvaz’ın dedesi,
(NDS 02) Tuba Yalçın’ın dedesi,
(NDS 06) Elif Devrim’in dedesi,
(NDS 10) Didem Yalçıntaş ile
(NDS 15) Zeynep Yalçıntaş’ın dedeleri, 
(NDS 12) Merve Başkaya’nın dedesi

Vefat etmiştir. Yakınlarına sabır diliyoruz.

NDS’li Birnur İpeker’in torunu evlendi.
(NDS 56) Tülün Yalçın’ın torunu evlendi.
(NDS 70) Meral Sarıoğlu Umar’ın oğlu evlendi.
(NDS 75) Meral Gürani’nin oğlu evlendi.

(NDS 97) Aylin Kızıler evlendi, Kızıler Arslan oldu.
(NDS 98) Şebnem İmamoğlu evlendi, İmamoğlu 
Vural oldu.
(NDS 99) Aslıhan Çiyenbaş evlendeli, Çiyenbaş 
Dénechère oldu;
(NDS 00) Bijen Açar evlendi, Açar Sevinç oldu;
(NDS 01) Lerzan Sencer evlendi, Sencer Tirya-
kioğlu oldu;
(NDS 01) Işıl Bulutsuz evlendi. Bulutsuz Elbir oldu. 

(NDS 04) Itır Engin evlendi. Engin Ural oldu.
(NDS 05) Pelin Narinç evlendi, Narinç Topçu oldu.
(NDS 05) Rukiye Seyran Çam evlendi, Çam Era-
kın oldu.

(NDS 64) Norma Hanannel Razon’un torunu Alara, 
(NDS 65) Sara Sidi Arditi’nin torunu Daniel-Ronen 
Garcia,
(NDS 69) Fotini Acemyan’ın torunu Helen Sophie 
Acemyan,
(NDS 71) Elise Takvor Kebabcı’nın torunu Nareg,
(NDS 73) Sema Yangınoğlu Özbilen’in torunu Buse, 
(NDS 76) Tülin Haim Telvi’nin torunu Mila,
(NDS 79) Bedriye Burduroğlu Sözer’in torunu Can,

(NDS 80) Ceylan Beykont Birol’un torunu Mira,

(NDS 94) Aslı Çetinsaraç Ülseven’in kızı Selin,
(NDS 94) Beril Kebabcı Şeşetyan’ın oğlu Nareg,
(NDS 99) Reyzi Çiprut Pinhas’in kızı Denis,
(NDS 00) Jbid Ani Arsenyan’ın oğlu Alik,
(NDS 00) Hazal Üstündağ George’un oğlu Sasha,
(NDS 01) Brenda Abuaf Dilber’in kızı Mila,
(NDS 01) Deniz Çelebi Şahin’in oğlu Bulut Ege, 
(NDS 02) Ece Cümbüşel Deveci’nin kızı Defne,
(NDS 04) Melis Tuncer Uğur’un oğlu Can 

Dünyaya geldi. Kutlarız.
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