
Aralık ayında Derneğimizin kuruluşunun 

30. yıldönümünü kurucularımız, üyeleri-

miz, müdürlerimiz, öğretmenlerimizle 

birlikte Lokalimizde kutladık. Derneği-

mizin kuruluşunda ve 30. yıla ulaşma-

sında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 

çok teşekkür ediyoruz. 1987’de çocuk-

ları okulumuzda eğitim gören bir grup 

mezunumuz tarafından kurulan Derne-

ğimiz, sizlerin desteği ile her sene büyü-

yerek ilerlemeye devam ediyor. 

2018 yılına 97’si erkek mezun toplam 

1555 üye ile girdik. Değerli katkıları-

nız sayesinde 2017 eğitim yılında 40 

öğrenciye 80.000 TL burs yardımı 

sağladık; burs verdiğimiz 10 öğrenci 

üniversiteden mezun oldu. Burslar, 

aidatlarınız ve etkinliklerimizden 

elde edilen bağışlarla gerçekleş-

mekte. Onun için etkinliklerimize 

yoğun katılımınızı bekliyoruz.

2008 yılında Nişantaşı’nda büyük özveri 

ile açtığımız Lokalimiz on yıldır sizlere 

hizmet vermekte; senede bir kez “sınıf 

toplantılarımızı” Lokalimizde yaparak 

binbir çaba ile açtığımız bu özel mekânı 

yaşatalım! 

21 Ocak’ta gerçekleşen geleneksel "20 

Janvier" buluşmamızda, okulumuzun 

162. kuruluş yıldönümünü kutladık. 

1968, 1978 ve 1993 mezunlarına anı pla-

ketleri sunuldu. NDS Başarı-Onur Ödül-

leri sahiplerini buldu. Mezunlarımız Liji 

Pulcu Çizmeciyan ile Mine Kırıkkanat 

2017’de yayınlanan kitaplarını imzaladı-

lar. Atilla Demircioğlu ise şansonları ile 

nostaljik anlar yaşattı.

Derneğimize henüz üye olmayan arka-

daşlarımızı üye olmaya çağırıyor, der-

nek üyelerimize tanınan ayrıcalıklardan 

yararlanmalarını öneriyoruz. Bu kap-

samda İstanbul Fransa Başkonsoloslu-

ğu ile yapılan anlaşma doğrultusunda 

2017 yılında da birçok üyemiz vize ko-

laylığından faydalandı.

Yeni yılın tüm NDS’liler açısından başa-

rılı, sağlıklı ve mutluluk dolu geçmesini 

diliyor, 2018’de mezunlarımız arasında-

ki dayanışmanın sosyal medya plat-

formlarımızla daha da artacağını umu-

yoruz.

Derneğimize ulaşmak için: 

www. ndsliler. com 

ndsliler@ yahoogroups. com

NDSLİLER Facebook sayfası

Sizler için hazırladığımız etkinliklerde ve 

Lokalimizde buluşmak dileği ile hoşça-

kalın.

Teşekkürler!
(alfabet�k olarak)

Derneğ�m�ze katkılarından dolayı:

Arnaud P�lon, B�ge Özatay Erkurt, 
D�v�n�a Dokur, Güner Ilıca, 
İkbal Can�k, Mélan�e R�ché, 

Nathal�e R�tzmann'a

ve Mezunlarımız:

Anna Gürman, Armen Tan�kyan, 
Aysel� M�nkar�, 

Ayşe Yelmer Gençsoy, Berfin Yümlü, 
Bett� Özyel, Ceren Algon, Eren Eren, 

Fer�de Altan, Füsun Türel�, 
Füsun Yasar, Gaye Toker Ellett, 

Hande Tever, İnc�fem Mem�şoğlu, 
Jale C�velek, Leyla Tecer, 

Maral Yağyazan, Mehveş Dem�ren, 
Meyl Harsa, M�ne Haksal, 

Mukaddes Orçun, Müge Güzelbey, 
Necla Erdem�r, Nesl�nur Çağlar, 

N�lay K�rmanlı, N�lgün Kural, 
Nur Yırcalı, Nurdan Ökter, 
Nur�ye Akev, S�bel Akkaya, 
Tomr�s Alpay, Tuna Sa�kal�, 

Yel�z Ülker Kern 
�le tüm 68, 78, 93 Mezunlarına

En içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

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

Sevgili NDS’liler,

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ 30 YAŞINDA!

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

Not: Geçen sene İnci Çakır, Nazif 

Uzunoğlu, Süleyman Kaya ismi ile 

yapılan aidat ödemelerinin hangi 

üyelerimize ait olduğunu maalesef 

bulamadık. Yardımcı olabilirseniz 

seviniriz.
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30. Yıl Kutlamasından 

56 Mezunları 61 Mezunları

67 Mezunları 80 Mezunları

LOKALDEN RESİMLER

30. Yıl Kutlamasından 
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Hazırlayan: (NDS 80) Mehtap ÜNAN

Kimyaya ilginiz ne zaman başladı? Özel 

bir nedeni var mıdır?

Fen derslerine ilgim ortaokul yıllarında 

başlamıştı. Ortaokulu Saint Benoît’da 

okudum. Fizik ve kimya derslerine giren 

rahibe Sœur Isabelle Aroztegni’nin coş-

kulu, neşeli ve olumlu bir yapısı vardı. 

Kendisi İspanyol asıllı olup o yıllarda 

otuzlu yaşlarda idi… heyecanla mate-

matik, fizik ve kimya derslerine girer mü-

kemmel bir anlatımla bizleri büyülerdi. 

Ortaokulu bitirdiğim zaman fen konula-

rında uzmanlaşmak istediğimi biliyor-

dum. NDS lisesine girdiğimde yine çok 

yetenekli ve bilgili fen hocalarım olmuş-

tu: Kimya dersini Mère Marie Berthe’ten 

dinlemek, matematik derslerini de Mon-

sieur Matalon ve Monsieur Garti’den 

almak ayrıcalıktı. Lisenin son yılında üni-

versitede kimya veya matematik okuya-

cağımı düşünüyordum. 

Boğaziçi Üniversitesi’ne (o zamanki Ro-

bert Kolej) kabul aldığım zaman Temel 

Bilimler Fakültesi’ne kayıtlı olmak yeter-

liydi, daha sonra dilediğim konuda uz-

manlaşabilecektim. 

O döneme kadar seçimlerimde beni ta-

mamen özgür bırakmış olan babam, uy-

gulamalı bir bilim dalı olan kimyayı seç-

memi önerdi ve böylelikle üniversitenin 

ikinci yılında kimyaya yöneldim. 

Boğaziçi Üniversitesi’nin eğitimi son de-

rece liberaldi: seçmeli derslerimizi ma-

tematik bölümünden almak mümkün 

oluyordu böylelikle her dönem kimya 

derslerinin yanı sıra seçmeli matematik 

dersleri alıyordum, her iki anabilim dalı il-

gimi çekiyordu.

Mezun olduğunuz yıllarda NDS’de ma-

tematik- fizik - kimya hocaları kimlerdi? 

Dersler nasıl işlenirdi? İyi bir temel veril-

diğini söyleyebilir misiniz?

Önceki sorunuzda tam da bu konuya de-

ğinmiştim, NDS’deki fen hocalarımız ha-

rika idi. Dersler ezbere dayanmayan an-

latımlarla işlenirdi, kitaplarımız çok açık-

layıcı idi. Sorularımızı hocalarımıza ra-

hatlıkla sorardık. O dönemde (1965-

1968) NDS’de fen şubesi yoktu ancak 

matematik hocamız Monsieur Matalon 

lise ikiyi okuduğumuz yılın yaz tatilinde 

matematiğe gönül vermiş olan 7 kişilik 

grubumuza trigonometri dersleri ver-

mişti. Sanırım o trigonometri defteri hâlâ 

dolabımda durur. Üniversiteye giriş sı-

navındaki başarımızı kendisine borçlu-

yuz. NDS’de çok iyi bir matematik ve 

kimya temeli verilmişti bizlere. Sosyal ve 

edebiyat derslerine yeterince hazırlanı-

yor olmakla birlikte o derslere -felsefe ve 

mantık hariç- çok özel bir ilgim olduğunu 

söyleyemem belki de o nedenle fen 

derslerine daha fazla yoğunlaşmış ola-

bilirim. Bu arada Père Pasty’nin felsefe 

ve mantık derslerine olan hayranlığım-

dan bahsetmeden geçmeyeyim…

Araştırma alanı olarak seçtiğiniz “he-

sapsal kimya ve moleküler modelleme” 

konusunu kısaca nasıl açıklayabilirsi-

niz?

Moleküler modelleme moleküllerin dav-

ranışlarını belirlemek veya benzetmek 

için kullanılan kuramsal ve hesapsal yön-

temleri kapsar. Bu yöntemler hesapsal 

kimya, ilaç tasarımı, hesapsal biyoloji, 

malzeme bilimi alanlarında küçük mole-

küller veya büyük biyolojik sistemleri içe-

ren geniş bir spektrumu içine alır. Bu 

bilim dalı için hızlı bilgisayarlara ve/veya 

yüksek performanslı hesaplama mer-

kezlerine ihtiyaç vardır. Seksenli yılların 

başından beri gelişmekte olan bilgisa-

yar teknolojileri ile birlikte moleküler mo-

delleme dev adımlarla ilerlemektedir. 

Hesaplamalı Kimya ve Biyoloji dalların-

da bugüne kadar iki kez Nobel Ödülü ve-

rildi:1998 yılında Walter Kohn ve John 

Pople teorik kimyada, 2013 yılında Mar-

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

BİLİM İFTİHAR LİSTEMİZDEN: 
(68 NDS) PROF. DR. VİKTORYA AVİYENTE
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tin Karplus, Michael Levitt ve Arieh 

Warshel kompleks sistemlerin hibrit yön-

temlerle modellenmesi konularında 

Nobel ödülleri aldılar. 

Basitçe modellemeyi üç adımda tanım-

layabiliriz…

(1) kuvantum ve klasik fizik/kimyanın 

prensiplerini kullanarak hesaplama yön-

temlerinin türetilmesi–matematik, teorik 

fizik ve teorik kimyacıların ilgi alanları

(2) teorilerin yazılımlara dönüştürülmesi 

– yazılım uzmanlarının ilgi alanı

(3) problemlerin uygun yazılımların kul-

lanımı ile açıklanması – hesapsal bilimle 

uğraşanların ilgi alanı

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Kimya Bölümü’nün Hesapsal 

Kimya Laboratuarındaki araştırmaları-

mız son bölümde yoğunlaşmaktadır.

Dilerseniz ilaç ve malzeme kimyasından 

birer örnekle bu konuyu anlatmaya 

devam edeyim. 

İlaçlar genel anlamda az sayıda atom 

içeren organik moleküllerdir, protein 

gibi biyomoleküllerin fonksiyonlarını hız-

landırarak veya yavaşlatarak hastaya 

fayda sağlaması istenen kimyasallardır. 

Genel anlamda, ilaç tasarımı, biyomole-

küler hedefe biçim ve elektronik yük ola-

rak uygun olan, etkileşim ve bağlanmayı 

gerçekleştirecek olan moleküllerin tes-

pit ve tayinidir. Bu bilim dalı ile ilaç aday 

moleküllerinin reaktiviteleri hakkında ön-

görülerde bulunmak mümkün… şöyle ki 

enzimin aktif bölgesini -ilacın bağlana-

cağı yeri- tespit ettikten sonra olası 

hangi ilaçların en iyi bağlanabileceği ko-

nusu da gündeme gelebilmektedir. Mo-

delleme yolu ile deney öncesi öngörü-

lerde bulunmak mümkün olabildiği gibi 

deney sonrası bulguları değerlendirmek 

için de modelleme kullanılabilir.

Malzeme kimyasında elektronik aygıt ya-

pımında kullanılan polimerik yapıların 

tespiti için modelleme çalışmaları yapıl-

maktadır. Kükürt (S) içeren politiyofen tü-

revlerinin güneşi pil malzemesi olarak 

kullanımı bilinmektedir. Elektron veren 

(donör) ve elektron alan (akseptör) bi-

rimlerden oluşan polimer zincirlerinin ya-

pıya bağlı olarak özelliklerinin hesapsal 

yöntemlerle tespiti oldukça heyecan ve-

ricidir. Bor (B) içeren poliaromatik bile-

şikleri modelleyerek olası iletken ve da-

yanıklı malzemenin tespitini içeren bir 

projemiz TÜBİTAK ve COST (European 

Cooperation in Science and Techno-

logy) desteği ile laboratuarlarımızda yü-

rütülmektedir. 

Birçok öğrencinize lisansüstü eğitimde 

ufuk açtığınız, yol gösterdiğiniz biliniyor. 

Türkiye’de kimya eğitimi yapmak iste-

yen gençleri bekleyen zorluklar neler-

dir?

Bu sorunuza çok teşekkür ederim. Ger-

çekten öğretim üyesi olarak kendime 

biçtiğim görevlerden biri lisansüstü öğ-

rencilerime kapılar açmak oldu. Genç-

lerle birlikte araştırmaya yoğunlaşmak, 

onlarla birlikte sorunlara çözüm üret-

mek, gençlerin artılarını keşfederek on-

ları bu konuda bilinçlendirmek beni her 

zaman çok mutlu etti. Araştırma gru-

bumdan mezun olmuş olan 18 doktoralı 

genç arkadaşın birçoğu Türkiye’nin belli 

başlı üniversitelerinde görevlerine 

devam etmektedir. Doktora mezunları-

nın diledikleri gibi bir iş bulmaları için 

doktora sonrası (Post-Doc) yurt dışı de-

neyimlerini geliştirmeleri, iş başvurula-

rında öne geçmelerini sağlayabiliyor.

Türkiye’de elliye yakın Kimya Bölümü 

var… en iyilerine girmek için elbette iyi 

bir hazırlık dönemi gerekiyor. Gençlerin 

mezuniyet sonrası yapacakları işi belir-

leyebilmeleri için birinci sınıftan itibaren 

yaz stajlarını önemsemelerini öneri-

rim… severek yapacakları işi ne kadar 

erken belirleyebilirlerse hayatta o kadar 

erken yol alırlar… severek yapılan iş ken-

dileri için ömür boyu mutluluk kaynağı 

olur.

Bana NDS dergisinde yer ve zaman 

ayırdığınız için çok teşekkür ederim. 

Bu güzel söyleşi için biz teşekkür ede-

riz.

(NDS 68) PROF.  DR. 

VİKTORYA BARUH 

AVİYENTE

Prof. Viktorya Aviyente (Saint 

Benoit 65, NDS 68, BÜ Lisans 

1973, Yüksek Lisans 1977, 

Doktora 1983) Boğaziçi Üni-

versitesi FEF-Kimya Bölümü-

nün ilk yüksek lisans öğrencisi 

olmuştur. Kendisi aynı bölüm-

de dokuz yıl bölüm başkan yar-

dımcısı, yedi yıl bölüm başkanı 

olarak görev yapmış, 2006– 

2009 yıl ları arasında BÜ-

Hesaplamalı Bilimler Bölümü-

nün başkanlığını yürütmüştür. 

Prof. Aviyente araştırma gru-

bunda bilim insanı olma yolun-

da ilerleyen elliye yakın yüksek 

lisans ve doktora öğrencisine 

danışmanlık yapmış; 1999 ve 

2010 yıllarında Boğaziçi Üni-

versitesi Üstün Başarı Ödülle-

rini almıştır. Araştırma projeleri 

malzeme ve ilaç kimyasına hib-

rit hesapsal yöntemlerle yakla-

şımı kapsamaktadır. Mezunu-

muz, Web of Sciences değer-

lendirmelerine göre ülkemizde 

en çok yayın yapan araştırma-

cılar arasındadır. Birçok proje-

sini yurt dışındaki laboratuar-

larla ortak yürütmüş, çalışma-

ları BÜ, NATO, DPT, NIH, 

TÜBİTAK, UHEM, CNRS, 

CNR, British Council, FWO, 

COST ve Avrupa Birliği tarafın-

dan desteklenmiştir. 30 Ekim 

2017 tarihinde öğrenci ve mes-

lektaşları Prof. Aviyente’nin ve 

ortak çalışanlarının konularını 

ele alan ‘ChemViaComp’ adlı 

bilimsel bir toplantı düzenleye-

rek kendisini onurlandırmışlar-

dır.

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018
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2017 Aralık ayında, Derneğimizin kültür 

gezileri çerçevesinde, üyelerimizden 

oluşan bir grup arkadaşımızla birlikte 

Akaretler Sıraevler'de açılan Füreya 

Koral Retrospektif Sergisi’ne gittik. 

Sergi çok ferah ve aydınlık bir ortamda 

Füreya'nın bütün hayatını ve eserlerini 

gözler önüne seren bir anlayışla hazır-

lanmıştı.

Bu kapsamda Füreya'nın seramik çalış-

maya başlamadan önceki litografi çalış-

malarını; ailesi ve arkadaşları için yaptığı 

tabak, kâse, vazo, sürahi, kahve fincanı 

gibi özel objeleri; balık, kuş, çiçek, ağaç 

vb. doğa figürleri kullanarak hazırladığı 

tabakları; sehpa üstleri ve duvarlar için 

ürettiği özel panoları, İstanbul ve Anka-

ra' da çarşı, han ve kamu binaları için 

yaptığı büyük duvar panolarını, Seramik 

Evler serisini ve Yürüyen İnsanlar adı ve-

rilen pişmiş toprak heykelciklerini hay-

ranlıkla izleme fırsatı bulduk.

Füreya 1910 yılında Büyükada'da 

doğdu. Osmanlı kültürü içinde yetişti ve 

Cumhuriyet ideallerini benimsemiş, 

yüzü Batı'ya dönük bir aydın olarak ya-

şadı. Öğrenim hayatına Notre Dame de 

Sion İlkokulu'nda başladı ve lise son sı-

nıfa kadar bu okulda devam etti, diplo-

masını ise Özel Musevi Lisesi'nden aldı. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Felsefe Bölümü'ne kaydoldu ama ailesi-

nin kötüleşen maddi durumu nedeniyle 

okulu mezun olmadan bırakmak zorun-

da kaldı.

1930 yılında evlendiği Bursalı çiftçi Se-

lahattin Karacabey’den 1932'de boşan-

dı. İkinci evliliğini Atatürk'ün yakın arka-

daşı Kılıç Ali ile yaptı. Önceleri Anka-

ra'da Atatürk'ün yakın çevresinde yaşa-

dılar, ölümünden sonra da İstanbul'a ta-

şındılar. 1945'de kendisine verem teşhi-

si konması üzerine tedavi amacıyla gitti-

ği İsviçre'de ilk seramik derslerine baş-

ladı. Daha sonra yerleştiği Paris'te hem 

tedavisine hem de bu derslere devam 

etti.

1951'de, önce Paris’te sonra Türkiye'de 

ilk sergisini açtı. Tamamen iyileşip İstan-

bul'a döndüğünde Türkiye'nin ilk sera-

mik atölyelerinden birini kurdu ve 

bohem bir çevrede yaşamaya başladı. 

Bu hayata ayak uyduramayan Kılıç 

Ali'den 1954'de boşandı. Yeni kurduğu 

atölyede dönemin önemli sanat ve kül-

tür insanlarından ve genç seramikçiler-

den oluşan bir çevre içinde seramik ça-

lışmalarını sürdürdü.

Rockefeller Bursu ile Amerika’ya, daha 

sonra da Meksika'ya gitti. Orada duvar 

resimleri geleneğini görünce sanatın 

müzelere hapsolmaması gerektiğine 

olan inancı pekişti, bu inanç halka açık 

mekânlar için yapacağı büyük panoların 

yolunu açtı. Atatürk Orman Çiftliği'nde 

yer alan Marmara Oteli, Hacettepe Üni-

versitesi Tıp Fakültesi, İstanbul'da Har-

biye Ziraat Bankası, Başak Sigorta, Ma-

nifaturacılar Çarşısı, Anafartalar Çarşısı 

ve Divan Oteli için büyük duvar panoları 

üretti. Bugün Türkiye Büyük Millet Mecli-

si'nde hâlâ kullanılan üstü seramik kaplı 

çok sayıda sehpayı tasarladı. Tuzla'daki 

İstanbul Porselen Fabrikası için özel bir 

seri hazırladı. İstanbul Elmadağ'da otur-

duğu apartmanın penceresinden gör-

düğü Surp Agop Vakfı Sıraevleri ona 

ilham verdi ve Seramik Evler serisini ha-

zırladı. Bu evler Maçka Sanat Galeri-

si'nde sergilendi ve Sedat Semavi Vakfı 

Görsel Sanatlar Ödülü’nü aldı. Bu ödü-

lün ardından Füreya 1986 yılında sera-

mik çalışmaya son verdi. 1990 yılında Yü-

rüyen İnsanlar adlı pişmiş toprak heykel-

cikler üretti ve bu heykelcikler 1992' de 

Maçka Sanat Galerisi’nde, 40. Sanat Yı-

lında Füreya Koral'a Saygı sergisinde 

yer aldı.

Füreya 1997 yılında vefat etti ve Büyü-

kada'da büyükbabası Şakir Paşa'nın 

yaptırdığı aile kabristanında toprağa ve-

rildi.

Hazırlayan: (NDS 69) Ayfer ÇAĞLAYAN
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Dünya film endüstrisinin en önemli 

yöneticilerinden olan ve Avrupa 

Film Pazarı'nın 2014 yılından beri 

başkanlığını yürüten (NDS 55) Beki 

Telvi Probst, 68. Berlin Uluslararası 

Film Festivali'nin «Berlinale Came-

ra» onur ödülüne layık görüldü. 

Meslekte 50. yılını kutlayan peda-

gog (NDS 64) Prof. Dr. Norma 

Razon'un danışmanlığını yaptığı 

www. cocukludunya. com sitesi, ço-

cuğunuzun gelişimi ile ilgili tüm so-

rulara ışık tutuyor.

(NDS 66) Boryana Mungiuri'nin 

yedi yıldan beri gönüllü olarak ku-

rucu ve sorumlu müdürlüğünü yap-

tığı Harbiye'deki Artigiana Huzure-

vi'nde Alzheimer hastası yaşlılar 

için bir birim açıldı. Bilgi için 0212 

240 57 41'den idari müdür Mme 

Tausi'ye başvurulabilir.

Biyomedikal Mühendisi (NDS 68) 

P r o f . D r. B a n u  Ku m  O n a r a l 

www. sosyalmania. com isimli site-

nin yaptığı çalışmada “Dünyada 

önemli başarılara imza atan 30 Türk 

bilim insanı” arasında 11. sırada yer 

alıyor.

(NDS 83) Ayşin Arca'nın müdürlü-

ğünü yaptığı Tura Turizm, Kruvazi-

yer Turizminin Oscarını aldı. Tura Tu-

rizm, NDS üyelerine özel %10 indi-

rim yapıyor.

(NDS 85) Nazlı Ersipahi Savaşan 

Erenköy ve Ataşehir'de açtığı İlk-

beş Okulları'nda NDS'lilere %10 in-

dirim yapıyor.

(NDS 86) Hülya Şimga Maltepe Üni-

versitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 

Fakültesi Felsefe Bölümünde pro-

fesör oldu.

(NDS 88) Gamze Haklı Geray Ocak 

2018'de psikoloji, terapi, müzik ve 

kişisel denemelerin içinde yer aldı-

ğı otantik bir tür oluşturan ilk kitabı-

nı Amazon kanalıyla İngilizce ola-

rak yayınladı. Kindle versiyonu da 

Avrupa ve ABD'de yayınlanan kita-

bın ismi "Dissonance or Harmony". 

Ayrıca mezunumuz Dubai'de dü-

zenlenen Ortadoğu'nun en önemli 

edebiyat fuarı Emirates Airline Fes-

tival of Literature tarafından 10.yıl 

dolayısıyla 1–10 Mart 2018 tarihleri 

arasında yazar ve konuşmacı ola-

rak davet edilen 185 uluslararası 

isim arasında bulunuyor. 

(NDS 89) Şeniz Ünal Gelişim Üni-

versitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bi-

limler Fakültesi İngilizce Psikoloji 

Bölümünde yardımcı doçent oldu.

R. Hakan Kırkoğlu'nun İngilizce ola-

rak yazdığı “Sultan ve Müneccim” 

isimli tarihi astroloji kitabı (NDS 90) 

Saadet Özen'in özgün çevirisi ile 

Doğan Kitap'tan çıktı. 

2012 yılı NDS Edebiyat Ödülü sahi-

bi Mathias Enard'a dünya çapında 

ün kazandıran “Mıntıka” isimli, 500 

sayfaya yayılan tek bir cümle ile ya-

zılmış roman, (NDS 91) Ebru 

Erbaş'ın usta çevirisi ile Can Yayın-

ları tarafından yayınlandı.

Akaretler Sıraevler'de açılan sera-

mik sanatçısı NDS'li Füreya'nın çok 

ses getiren retrospektif sergisinin 

el yapımı defterlerini (NDS 93) Mel-

tem Uşar Aybar hazırladı (Melimelo 

El Yapımı Defterler).

(NDS 93) Hülya Akkan Şeyhun Sa-

int-Gobain Türkiye insan kaynakla-

rı direktörü oldu.

(NDS 97) Begüm Kılıç Noel, Avrupa 

lojistik hizmetleri şirketi Fransa 

Dachser'in ihracat-ithalat Türkiye 

sorumlusu oldu.

(NDS 97) Revza Bayrı Yıldırım Hobi 

Kozmetik'te insan kaynakları mü-

dürü oldu. 

(NDS 99) Ece Yücel'in Boileau-

Narcejac'tan çevirdiği polisiyenin 

başyapıtı olarak nitelenen “Verti-

go” isimli kitap Alakarga Yayınla-

rı'ndan çıktı. 

(NDS 06) Lamia İpek Kutsal Küfre-

vi, Verifone'da bölgesel pazarlama 

direktörü oldu. 

(NDS 10) Mehmet Can Çörekçioğlu, 

Estée Lauder Şirketi'nde peraken-

de finans müdürü oldu.

Lisemiz tarafından düzenlenen ve 

13–19 Kasım 2017 tarihleri arasın-

da gerçekleşen 3. İstanbul Orchest-

ra'Sion – Uluslararası Piyano Yarış-

ması'nın birincisi Singapurlu 

Shaun Choo, ikincisi Rus yarışmacı 

Georgy Voylochnikov, üçüncüsü 

Gürcistanlı Mamikon Nakhapetov 

oldu. Emre Yavuz ise Jüri Özel Ödü-

lüne layık görüldü.
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Hazırlayan: (NDS 62) Tomris ALPAY

2008 yılı bir bahar günü NDS Lise-
si’nden öğle yemeği daveti aldığımda ak-
lıma ilk gelen, M. Yann de Lansalut’nün 
enteresan projelerine bir yenisini ekle-
yebileceği fikri oldu.

Günümüzde akustiği müzisyenler tara-
fından tescillenmiş, küçük kilisenin yeni-
lenip bir konser salonuna dönüştürül-
mesi ve bina girişindeki kütüphanenin 
bir sergi alanına evrilmesini ne izleyebi-
lirdi?

Öğrencilerinin ufkunu eğitimin yanı sıra 
kültür ve sanatla genişletmeyi hedefle-
miş bir yönetici neler düşünmüştü? Top-
lantı gününü iple çektim.

M. Yann de Lansalut yenilikler dizisine 
bir ‘’Edebiyat Ödülü’’nü eklemek istedi-
ğini belirttiğinde sorularıma yanıt almış-
tım. Ayrıca bir lise tarafından ilk kez ger-
çekleşecek bir kültürel etkinlik olacaktı.

Uzun bir masanın etrafında toplanmış 
bulunan, lise yaşamının heyecanını hâlâ 
dolu dolu kalplerinde taşıyan, ellinci yıl 
dahil, değişik dönemlerin mezunlarıyla 
aynı duygu selini paylaştığımızdan 
emindim.

Dokuz kişilik jüri katılım isteği göz önüne 
alınarak seçildi. Üyeler arası başkan se-
çimi kolay oldu ama 2008- 2009 ilk yıl de-
ğerlendirmesine alınacak kitapların -o 
yıl Türkçe yazılmış eserler söz konusuy-
du- sayılarının fazlalığı gözümüzü kor-
kutmadı dersem abartmış olurum.

Çalışmalarımız haksızlık ve yanlışa 
elden geldiğince yer vermemek çaba-
sıyla sürdü halen de sürüyor. On yıl için-
de yaptığımız seçimlerle ilgili öne çıkan 
bazı noktalar...

Ödüle değer görülen Türkçe ve Fransız-
ca yazılmış eserlerin yazarları, izleyen 
yıllarda başka ödüllerle de taçlandırıldı-
lar. Mathias Enard, Ayşegül Çelik, Yalçın 
Tosun, Murat Gülsoy, Şenem İşigüzel, 
Maylis de Kerangal.

Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü 
her ne kadar sonuca odaklı gibi görünse 
de süreç sancılı olabiliyor. Seçim yapı-
lınca her şey unutuluyor yerini keyifli sa-
atler alıyor. Jüri üyelerinin arasında yaş 
dilimleri geniş, aramızda bazen kuşak 
değil kuşaklar var. Buna rağmen müşte-
rek eğitimimizin bize verdiği çalışma 
zevki, sorumluluk ve farklı fikirlere saygı 
duymak gibi temel kavramlar bir arada 
olmamızı, keyifli ve besleyici yolculuğu 
on yıl sürdürmemizi sağladı, arkadaşlık 

bağlarını güçlendirdi.

Bir yıl Türk yazara bir yıl Fransızca yazan 
bir yazara verilen Notre Dame de Sion 
Edebiyat Ödülü ülkemizde bir ilke, 
önemli bir yeniliğe de imza atmış bulu-
nuyor: Fransızca yazılmış eser seçildi-
ğinde onu tüm incelikleriyle okuyucuya 
aktaran çevirmen de ödüllendiriliyor. 

Lale Murtezaoğlu başkanlığında her yıl 
TÜYAP Kitap Fuarına katılan NDS’liler 
Derneği bu yıl “Ödüllendirilen Edebiyat” 
konulu bir panel düzenledi.

Konuşmacılar Oya Baydar, Asuman Ka-
faoğlu-Büke, Hakan Günday, ödüllerin 
yazar için önemine değinirken bunun 
özellikle genç yazarlar için güçlü bir mo-
tivasyon olduğunu belirttiler. Genç ya-
zarlar bu vesileyle tanınırlık çevrelerini 
genişletiyorlardı. Bazan da tanınmış ya-
zarların ödüllere katkısı oluyordu, dola-
yısıyla iki yönlü bir etkileşim söz konu-
suydu. 

Ödüller, okuyucu ile kitap arasında 
köprü olmanın yanı sıra süzgeç vazifesi 
de görüyor, okur bu vesileyle sayıları 
fazla olan kitaplar arasında kolay-
lıkla seçim yapabiliyordu. Ödülle-
rin ve jürilerin ciddiyeti ve güveni-
lirliği seçilen eserlerle tartılabilirdi. 
Seçim yapılırken genç yazarlara 
yer verilmesi de edebiyatın gele-
ceği açısından önemliydi.

Ne yazık ki günümüzde, ülkemiz-
de ödüller yazarların şahsı ve çev-
resi göz önünde tutularak verili-
yordu.

İyi edebiyat ile ödül arasında 
yakın bir ilişki vardı ve bu husus 
dikkatle korunmalıydı çünkü bu ya-

pıtlar okuyucuyu doğru yönlendirecekti. 
Dünyada ‘’Best Seller” adı altında satı-
lan eserler ise çok kez derinlikten yok-
sundular.

N o t r e  D a m e  d e  S i o n  E d e b i ya t 
Ödülü’nün bir yenilikçi kolu da Liseliler 
Edebiyat Ödülü’ydü. Öğrencilerin se-
çimleri gençliğin düşüncelerine ışık 
tutan nitelik taşıdığından önemli ve yol 
gösterici olacaktı.

Panel konuşmacıları Notre Dame de 
Sion Edebiyat Ödülü’nün tanındığını ve 
güvenilir olduğunu belirterek sözlerine 
son verdiler.

Jüri çalışmalarımızın ilk yıllarında birlikte 
olduğumuz Füsun Türkmen, Nüket Güz, 
Saadet Özen, Ebru Erbaş, Feyza 
Zaim’e; bugün beraber çalıştığımız Yaz-
gülü Aldoğan, Özlem Yüzak, Mayda 
Saris, Lizi Behmoaras, Emel Kefeli, Zey-
nep Sabuncu, Arzu Öztürkmen, Mine 
Haksal’a bu vesileyle şükranlarımı ileti-
rim.

İkinci “On Yılda” sizlerle birlikte olmak 
umuduyla.



(NDS 62) LEYLA TECER VE TURGUT ÇEVİKER 
İLE SÖYLEŞİ-İMZA GÜNÜ

Hazırlayan: (NDS 80) Mehtap ÜNAN

Ekim ayı içinde NDS’liler Derneği Loka-

li’nde gerçekleştirdiğimiz kültürel etkin-

liklerden biri de Ahmet Kutsi Tecer’e Ar-

mağan kitabının bizzat yayına hazırla-

yanlar tarafından tanıtılmasıydı. Mezun-

larımızdan değerli sanatçı Leyla Tecer’in 

aile kitaplığından ve babasına ilişkin anı-

larından derledikleriyle Turgut Çevi-

ker’in titiz araştırmacılığı bir araya gelin-

ce ortaya çok değerli bir başvuru kitabı 

çıkmış.

Cumhuriyet Devriminin bir yaratıcısı 

olan Ahmet Kutsi Tecer halk edebiyatı, 

köylü tiyatrosu, geleneksel tiyatro, halk 

dansları ve halk müziği konusunda yapı-

lan derleme ve incelemelerin öncüsü ol-

duğundan, anıları da belgesel niteliğin-

de.

Armağan kitabında, yazarın şiir ve düz-

yazılarından örnekler, dostlarının yazıla-

rı, grafik, ithaflı kitap kapakları ve pek 

çok fotoğraf bir araya getirilmiş. 

Eserin tanıtımı sırasında Lokalde bulu-

nanlar adeta cumhuriyet edebiyatının 

zaman tüneline girdiler, halk tiyatrosu-

nun, halk şiirinin sahici, samimi kökleri-

ne ulaştılar. Günün sonunda Leyla Tecer 

ve Turgut Çeviker söyleşiye katılanlar 

için kitap imzaladı. Lokalde satılan kitap-

ların gelirinin derneğimize bağışlanması 

da ayrı bir hoşluktu.

Basında da geniş yankı uyandıran ese-

rin edebiyata ve edebiyat tarihine ilgi du-

yanların kütüphanesinde yerini alacağı 

kuşku götürmez bir gerçek.
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SİNEMA DÜNYASINDA BİR MEZUNUMUZ: 
(NDS 96) MELİS NERSESOĞLU

Hazırlayan: (NDS 98) Romi Emirhan ÜTÜCÜ

Melis Nersesoğlu, bize kendinizi tanıtır 
mısınız?

Ürkek, sessiz, romantik, edebiyata ve 
müziğe sevdalı bir çocuk olarak 1988 yı-
lında girdiğim okulum Notre Dame de 
Sion’dan, 1996 yılında ilkeli, disiplinli bir 
genç kadın olarak mezun oldum. Biz, sa-
dece kız öğrencilerin okuduğu son sınıf 
olarak ayrıcalıklıydık. Fransızcayı çok se-
viyordum, bununla birlikte kariyerim için 
bir artı daha katmak adına, eğitimime 
İngilizce devam etmek istedim ve Mar-
mara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölü-
mü’ne girdim. Sağlam oluşan Fransızca 
temelim ve yine NDS’de edindiğim 
temel İngilizce bilgiler sayesinde İngiliz-
ce hazırlık sınıfını atlayarak doğrudan li-
sans eğitimime başladım. 2000 yılında li-
sans eğitimimi tamamladım.

İş hayatınız nasıl gelişti? Bir planınız var 
mıydı yoksa tesadüfler zincirine mi bı-
raktınız kendinizi?

Üniversite sırasında, kendimi daha iyi ta-
nımak için çeşitli uluslararası şirketlerin 
finans, pazarlama ve satış bölümlerinde 
stajlar yaptım, part time çalıştım. Mezun 
olunca Nestlé’nin pazarlama bölümün-
de ürün müdürü asistanı olarak göreve 
başladım. İş ve özel hayatımda en 
önemli mottom, “tutkuyla yaptığın iş ve 
durumların içinde bulun, ancak bu şekil-
de mutlu ve başarılı olursun”dur. Pazar-
lama benim için yaratıcılık ve artı değer 
demekti. Bu şirkette bunu bulamadım. 
Fonksiyonum sınırlı kaldı, bu sebeple 
2001 yılının sonunda, başka bir tutkum 
olan sinemanın izlerini takip edip, War-
ner Bros Türkiye’de satış departmanın-
da işe başladım.

Eğitimim bana hep disiplin ve mükem-
meliyetçilik aşıladı, ben de çalıştığım yer-
lerde bunları uygulamaya çalıştım. 
Sekiz yıl Warner Bros’ta sinemanın ko-
kusunu soluduktan ve 7. Sanat damar-
larıma kadar işledikten sonra yeni ufuk-
lara yol açmak istedim. Gelişim ve deği-
şimin olmadığı yerde ağaçlar bodur kalı-
yor. 

İş hayatına başlarken bir hedefim vardı; 
eskilerin deyimiyle atlet-komple olmak; 
hem finans hem satış hem pazarlama bil-
mek ve bu birbirlerini hiç anlamayan de-
partmanlar arası bir empati kuracak 
köprü görevini üstlenmekti. Böylece, 
okul zamanı bir buçuk yıl emek verdiğim 
finans konusunu tamamlamaya karar 
verdim. Serbest Muhasebeci Mali Mü-

şavir olmak için gereken üç yıllık süreci 
tamamladım, sınavlarımı verdim ve bel-
gemi aldım. Bu esnada ailecek bir yıllık 
Londra maceramızı da tamamlamış ve 
İstanbul’a geri dönmüştük.

Çok geçmedi, sinema ve TV dünyası 
beni geri çağırdı.

Türk içeriklerini (dizi, film, TV programı 
vb.) yurtdışına lisanslayan Global 
Agency’de işime başladığımda bam-
başka bir kapının açıldığından habersiz-
dim. Büyük bir isteğim olan uluslararası 
ortamda çalışma şansına ulaştım. Tüm 
dünyadan, her kültür ve görüşten insan-
la çalıştım.

Şu anda kendi işinizi yapıyorsunuz? Gi-
rişimcilik nasıl gelişti?

2014 benim dönemeçlerimden biridir. 
Sektör tecrübem, biraz gözü karalık, 
uluslararası ortamda beslenen özgüven 
ama en önemlisi amatör ruh ve heye-
canla, şirketim Match Point’i kurdum. Şir-
ketim Türk içeriklerini yurtdışına lisanslı-
yor, medya sektöründeki yabancı satın 
almacı ve yatırımcılara danışmanlık veri-
yor. Üç tane Türk filmi ile çalışmaya baş-
layan Match Point, şimdi 140’ın üzerin-
de sinema filmi, TV programları ve bir-
çok farklı ürünü Uzakdoğu’dan Ortado-
ğu’ya, Amerika’ya ve Avrupa’ya lisanslı-
yor. Her ürüne özel dağıtım planları ve ça-
lışmaları yapıyor. Yurtdışı fuarlarında 
T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı ile birlikte 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Sektörünüzün geleceği nereye gidiyor? 
Dünyada rekabetçi miyiz?

Türkiye, sinema ve dizi sektörüne yatı-
rım yapmak adına oldukça çekici… Kali-
teli prodüksiyonlar, bize özel hikâye ör-
güleri ve işlenişleri, zengin kültürel biri-
kim, dünyaya göre düşük üretim mali-
yetleri bizi hedef ülkelerden biri haline 
getirdi. Türk dizileri Amerikan dizilerinin 
arkasından dünya ikincisi. Match 
Point’in de hiç girilmemiş pazarları sine-
ma ile fethetmekteki becerisi hiç fena sa-
yılmaz.

Bunlarla beraber, gelecek internette… 
Genç nüfus, dünyanın her yerinde akıllı 
ekranlardan içerikleri her gün daha fazla 
tüketiyor. Artık yeni ve taze içeriğe eri-
şim çok kolay. Ben istiyorum ve hemen 
şimdi istiyorum çağındayız. Bu sebeple 
OTT platformları ve VOD git gide daha 
çok kullanılıyor. Daha kısa, daha öz, 
daha kaliteli ve sansürsüz içerik, herke-

sin istediği…

Bireysel olarak ve şirketinizle ilgili ileriye 
dönük planlarınızda neler var?

Bizim sektörümüzde maalesef yapımcı 
olmak için yeterli eğitim sağlıklı bir şekil-
de alınamadığından, ortaya çıkan ürün-
ler de eksik veya defolu olarak üretilebi-
liyor. Üzücü tarafı ise prodüksiyona har-
canan milyonlarla da bunun bir alakası 
ve telafisi olamayabiliyor. Çoğunlukla 
bilgi ve merak eksikliğinden. 

Bu sene eğitimci olarak Film Yönetmen-
leri Derneği’nin Sinema Genel Müdürlü-
ğü ile hazırladığı eğitim seminerlerinde 
uluslararası dağıtım eğitimi verdim. Yine 
Ocak 2018 sonunda başlayacak Yapım-
cılık Akademisi’nde Sinema TV Endüst-
risi ve Uluslararası Satış eğitimi verece-
ğim. Çok keyifli ve ilham verici olacağına 
inanıyorum.

Match Point ise dağıtım konusunda yeni 
pazarlara ulaşmak için çalışmalarını ge-
liştirerek devam ettirecek. Büyük bir pro-
jemiz daha var. Match Point de bu sene 
prodüksiyon yapmaya başlayacak. Böy-
lece tam bir medya şirketi olma hayali-
mize doğru yol alacağız.

Genç mezunlara ne önerirsiniz?

Çoook çalışmak, düşünce kalkmaktan 
korkmamak, hiç düşmemiş gibi yeniden 
denemek, kendilerine ve eğitimin gücü-
ne inanmak ve hedefe kilitlenmek. 
Kader gayrete âşıktır. Tabii bu sırada 
insan olmayı unutmamak.
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HATIRALAR… DUYGULAR

Hazırlayan: (NDS 78) Nurdan ÖKTER BERNARD

Mémoire du passé… souvenirs par-
tagés. 

Lieux de mémoire… mémoire des lieux.

NDS ruhunu, birlikteliğini, kültürünü 
devam ettirmeyi, çok küçük olanaklar, 
büyük emeklerle başarıyla yürüten Der-
neğimiz bu seneki 20 Janvier yazısını 
yazmamı istediğinde ekran başına otur-
dum. Yukarıdaki duygular geldi ilk dili-
min ucuna. 

Peki ama 20 Janvier’de her buluşma sa-
dece bunlardan mı ibaret? 

Okulumuzun bize verdiği sadece bir dil 
ve bir kültür mü? 

Arkadaşlarımızı görmek sadece gençli-
ğimizi anmak için mi güzel?

Sonra anımsadım… 25. yıl plaketi dave-
tiyesi Paris’teki evime geldiğinde zarfı 
açtığımda ilk anda rahatsızlık hissetmiş-
tim biraz… 25 yıl mı?! Daha dün gibiydi 
mezuniyetimiz! Hem biz yaşlı mıydık da 
plaket alacaktık! Üstelik de ne çok işim 
vardı... Birkaç saniye sonra « Nasıl yani, 
kızları 25 yıldır mı görmüyorum» diye şa-
şırdım ve hemen, sadece bu yüzden git-
meye karar verdim. 

40. yıl davetiyesinde duygular bambaş-
kaydı… İlk düşünce aramızdan ayrılan-
lara gitti… Yine içim sızladı şanssızlıkla-
rına! Hâlâ yoğun olsam da aklıma dahi 
gelmedi gitmemek. Artık önceliklerim 
çok farklı. 

“Mémoire” kelimesi içinde hem anıları, 
hem hatırlamayı, hem ortak bilinci barın-
dırır; kişisel ve duygusal bir geçmişin 
nostaljik, çoğunlukla yeniden yazılmış, 
güzelleştirilmiş veya dramatize edilmiş 
bir anlatımıdır. Tıpkı “Gerçek” gibi 
“Mémoire” da göreceli ve yoruma açık 
değil midir ? 

NDS gerçeği ile anıları nedir ? Dışarıdan 
bakanlara göre iyi ailelilerin isyankar ve 
alımlı, belki biraz da şımarık kızlarından, 
bizim açımızdan bakıldığında ise disip-
lin ve baskı yıllarından mi ibarettir ? 

Bu yazıyı tek başıma yazmak yerine 
dönem arkadaşlarımdan birer cümleyle 
okulun bize kattıklarını iletmelerini iste-
sem diye dahi düşündüm… “Déformati-
on journalistique” ya da “travail collectif” 
dürtüsü herhalde.. 

Çocuktuk, sonra gençtik… Sıkıldık, 
isyan da ettik, ama ne çok güldük! Bu 
şehr-i İstanbul... Bu gri yüzlü duvarların 
arkasındaki aslında hep övündüğümüz 
okulumuz… Kendimizi aradığımız ve 
kendimizi bulduğumuzu sandığımız o yıl-
lar… Yaşadığımız onca şeye bakınca 

çok azmış gibi görünen ama sonra 
hemen aslında çok şeymiş dediğimiz o 
yıllar… Aslında her konuda yoğrulduğu-
muz yıllarmış NDS yıllarımız. 

20 janvier 2018 ve bizim için 40. yıl!

Bu iki büyülü kelime ile hemen hepimiz 
dünyanın dört bir yanından koşup gel-
dik. Hastalık, yoğunluk, düğün dernek 
bizi durduramadı.. 

Dünyanın dört bir yanından kelimesi üs-
tünde durmak istediğim anahtar kelime 
aslında çünkü bizlerin kozmopolit özelli-
ğimizi anlatıyor. 

NDS içindeki herkes, öğretmeninden iş-
letme ve idari kadrosuna ve öğrencileri-
ne kadar, çeşitli milliyet inanç ve etnisi-
teye mensuptuk. Birbirimizden bir 
«detay»la farklı olduğumuzu hisseder, 
bilir; o farkı dostane ve doğal şekilde öğ-
renir ve zenginleşirdik. İnsan olma, iyi 
insan olma, kardeş olma, eşit olma yo-
lunda bu farklılıklar detay etmen olarak 
kalmaya da devam etti ömrümüz boyun-
ca. Aslı besleyen detay etmen ! Saygı du-
yulan, tanınan, kabullenilen, benimse-
nen, içimize işleyen çünkü bizi çoğaltan, 
büyüten bir detay. NDS yılları boyunca 
günlük yaşantımızın gerçeği olan bu koz-
mopolitizm hazinesine eklenen değer-
lerimiz, eğitimimizle pekişiyormuş. 
Fransız edebiyat, siyaset ve felsefesinin 
dev eserlerini o zamanlar sadece ders 
yani ödev olarak görsek de, ya da Moral 
yani Ahlak derslerimize fasulyeden ders 
olarak baksak da, meğerse bu sistema-
tik içinde duygu, düşünce ve varoluş kül-
türümüz oluşuyormuş. 

Bize yüklenen tüm bu değerler silsilesi 
bireysel mutluğun çok ötesinde meğer-
se BARIŞ’ı öğretiyormuş! 

Burada yazar ve eserlerini sayarak kim-
seyi sıkmak istemiyorum hepimiz bildi-
ğimiz için; ancak Malraux’nun La Condi-
tion humaine’inden Camus’nun L’Étran-
ger’sine, Baudelaire’in Les Fleurs du 
mal’inden Saint-Exupéry’nin Le Petit 
Prince’ine, Rostand’ın Cyrano de Ber-
gerac’ından Voltaire’in Candide’ine, 
Anouilh’in Antigone’una ve daha onlar-
casına Fransız klasiği bize merhamet, fe-
dakârlık, dürüstlük, şeffaflık, tek başımı-
za kalsak dahi bildiğimizden şaşma-
mak, herkesi kucaklamak, inanmak, 
şans vermek, değer bilmek, yetinmek, 
paylaşmak ve benzeri tüm yüksek insa-
ni değerleri öğretti. Bazen kendimizi saf 
ve kandırılmış hissetmiş olsak da, yeni-
den Lafontaine’in Masalları’na ihtiyaç 
duyulan bir 21. Asır yaşamıyor muyuz 
sizce? Ya da birilerimizin çıkıp “J’accuse” 

diyeceği?! Sœur Sophie bize insan ya-
ğından yapılmış gamalı haç sabunu gös-
tererek ruhumuzu sarsmış ve neye 
isyan edeceğimizi çok iyi öğretmiş. 
Sœur Emilia, Fidelia, Myriam’lar «mut-
luluğun başkalarını mutlu etmekten geç-
tiğini» aşılamış… Anglosakson kültürün 
«kendini mutlu et ki çevrene de mutluluk 
yay» öğretisinin tam zıttı değil mi? 

Bireysel düzeyde bu öğreti ile hayal kı-
rıklıklarımız, hüsranlarımız oldu ama as-
lında bize öğretilen bireysel mutluğun 
ötesinde bir felsefe imiş. Çevrendekileri 
mutlu etmeye, yardım etmeye, önyargı-
sız olmaya, herkese kucak açmaya ve 
empati kurmaya çalışmak aslında ev-
rensel barışın anahtarı imiş! 

Evrensel değerler bütününün kaybı 
değil midir tüm krizlerin ve nihayetinde 
savaşların nedeni?

İnsanlık, kardeşlik, eşitliği özümseyen 
bireyler olarak nereye gitsek ayak uydu-
rup, sevip, dost edinip çalışabilen, ya-
rarlı ve mutlu insanlar olduk. 

Kozmopolitizm barıştır diyorum. Doğdu-
ğumuz veya bir süre yaşadığımız için 
bazı topraklara ve temsil ettiklerine 
daha yakın aşinalıklarımız olsa da ken-
dimizi dünya vatandaşı hissetmemiz, as-
lında tüm insanlarla kardeş olduğumuza 
inanmamızdan. O zaman zaten din, dil, 
ırk, millet detay kalıyor. 

Mitterrand «La nationalisme c’est la gu-
erre» diyerek uyarmıştı 1995’te Avrupa 
Parlamentosu’ndan dünyayı... Avru-
pa’nın iki büyük savaştan ne kadar za-
rarla çıktığının hâlâ bilincinde bir nesle 
ait vizyoner politikacı. 

Bugün yeniden her yerde bölünmeler, 
huzursuzluk, güvensizlik, savaşlar, göç-
lerin tam da içindeyiz… Bu içe kapan-
ma, kin, bağnazlıklar… Bireysel anlam-
daki egoizmin toplumsal yansıması 
değil mi entegrizm?

NDS’nin bize 40 sene önceki öğretileri 
olan evrensel değerler sistematiğine 
bugün galiba 40 yıl öncekinden daha da 
fazla ihtiyaç var. 

Nice yıllar, asırlar ışığın sönmesin Notre 
Dame de Sion !



VİYANA GEZİSİ: 1–3 ARALIK 2017

Hazırlayan: (NDS 72) Nuriye AKEV 

Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu’nun payitahtı, Strauss ve valslerinin, 
Sissi ve Franz-Joseph’in fırtınalı aşkları-
nın güzelim şehrine yolculuğumuz, 1 
Aralık Cuma günü saat 9.25 THY sefe-
riyle, gecikmesiz başladı. Viyana’ya al-
çalmaya başladığımızda gördüğümüz 
bembeyaz manzara bizi biraz korkuttuy-
sa da, korktuğumuz olmadı ve üç gün bo-
yunca soğuk havaya rağmen güneş bi-
zimle birlikte oldu. Grubumuz on üç ki-
şiydi, rehberimiz, kendisi de Dame de 
Sion’lu olan Nilgün Hanım, programı ti-
tizlikle hazırlamıştı. Gerçekten seçilen 
yerler, yemekler, zamanlama, her şey 
dört dörtlük oldu. İlk durağımız “Hunder-
twasser” evleri, renkli ve ilginç şekilleriy-
le bizlere merhaba dedi. Bu Avusturyalı 
sanatçının, biraz Barselona’daki 
Gaudi’ninkini andıran, tama-
mıyla özgün stilini tanımış 
olduk. Sanatçı tabiatta düz 
çizgi bulunmadığı için yaptığı 
evlerde de kullanmamış. Pen-
cere hatları hariç her çizgi 
yamuk, evin tepesinde büyük 
ağaçlar var, teraslardan bitki-
ler sarkıyor, hatta evin önün-
deki kaldırım bile bombeli ya-
pılmış… İkinci durağımız, Vi-
yana’nın kalbi Opera Meyda-
nı’nda otobüsümüzden indik 
ve şehrin en meşhur caddesi, 
Kärtner Strasse’den renkli mo-
zaiklerle süslü damı ile ünlü 
Aziz Stefan Katedrali’ne doğru 
yürüdük. Figlmüller’de nefis 
“Wiener schnitsel”imizi yedik-
ten sonra, katedralin yanında 
kurulmuş Noel pazarına bir 
göz attık. Noel Baba’nın içine 
hediye bıraktığı çorap şeklindeki kupa-
larda sunulan sıcak şarap “punch”ın da 
tadına vardık. Katedralin içinde, Mo-
zart’ın evlendiği şapeli gördük. Müthiş 
tok olmamıza rağmen Viyana’nın pasta-
larını tatmamak düşünülemezdi. Ünlü 
bir kafesinde, Demel’de, mis gibi kahve 
eşliğinde Viyana’nın çikolatalı pastası 
“Sacher Torte”nin tadına baktık. Sonraki 
durağımız ilk programda yer alan Efes 
Müzesi’nin kapalı olması dolayısıyla reh-
berimizin önerdiği Albertina Müze-
si’ndeki “Monet’den Picasso’ya” resim 
sergisiydi. Ancak programımız çok 
yoğun olduğundan bu güzelim eserleri 
(benim zevkime göre) hızla gezip oteli-
mize dönmek zorunda kaldık. Zira 
akşam da “Piaristenkeller” adlı otantik 

bir yerde yemeğimiz vardı. Bu eski şarap 
mahzeninde şarap sürahilerini laboratu-
ardaki musluklu ayırma hunilerine ben-
zettim (!), çok hoş bir sunumdu, “Grüner 
Veltliner” şarabı da nefisti tabii! Menü, 
balkabağı çorbası, kuzu/dana/ördek se-
çeneği ve dondurmadan oluşuyordu, gü-
zelmiş ama bazılarımız salata-şarap se-
çeneğini tercih etmek zorunda kaldık, 
mide fesadına uğramamak için! Mah-
zendeki “şapka müzesi”nde eski zaman 
şapkalarını giydik, mahzeni gezdik, vel-
hasıl dolu dolu bir günden sonra yastığa 
beş santim kala uyumuşum, oda arka-
daşım sevgili Lale’nin dediğine göre! 

İkinci günümüz parlak bir kış güneşinde 
Schönbrünn Sarayını gezmekle başla-
dı. İmparatorluğun yazlık sarayı olan bu 
muhteşem binada, her şey Franz-

Joseph ve büyük aşkı, özgür ruhlu mut-
suz Kraliçe Sissi’nin (Elisabeth) yaşam-
larına odaklı. Sissi’nin uzun saçlarının 
bakımı, incecik beli, güzelliği bir kült ha-
line getirişi hakkında bilgi edindik. Hatta 
otuz yaşından sonra resmini bile yaptır-
mamış yaşlı gözükmemek için! Sissi, 
oğlu Rudolf’un Mayerling’te sevgilisi ile 
intiharından sonra hep siyah giymiş 
ama o siyah elbiselerin şıklığına da di-
yecek yok! Franz-Joseph’in ölüm yata-
ğı, Napoléon Bonaparte’ın oğlu Duc de 
Reichstadt’ın (l’Aiglon) ölüm yatağı ve öl-
düklerinde yapılan resimleri de tarihe ta-
nıklık ediyorlardı.

Sarayın önünde çok büyük bir Noel pa-
zarı kurulmuştu, Cumartesi olduğu için 
çok kalabalıktı. Tabii orasını da gezdik-

ten sonra öğle yemeğine Viyana’nın 
yine meşhur kafelerinden Landtman’a 
gittik. Randevu bile vermemişlerdi ama 
biz on iki kişi sabırla kuyrukta bekleyip 
hem de birbirimize yakın masalarda otu-
rarak keyifle yemeklerimizi yedik. Landt-
man Belediye Sarayı ile Parlemento’nun 
karşısında olduğundan hemen önlerin-
de kurulan büyük Noel pazarında da bir 
tur atmak şart oldu. Daha sonra herkes 
istediği gibi bu güzel şehirde gezip alış-
veriş yapabildi. Akşam da “Musikverein 
Golden Hall”da, Bach konserine gittik. 
Bu uzun günden sonra, çocuk korosu-
nun varlığına rağmen, Bach bazılarımı-
za biraz ninni gibi geldiyse de, sadece 
salonu görmek için bile değerdi.

Son günümüz Pazar, akşam uçağımız ol-
duğu halde, programda iki meşhur sara-

yın gezilmesi vardı. Önce im-
paratorluğun kışlık sarayı ola-
rak kullanılan Hofburg Sarayı-
nı yerel rehberimiz eşliğinde 
gezdik. İmparatorluğun ihtişa-
mının göstergesi altın kapla-
ma yemek takımlarının sergi-
lendiği zemin kattan başlaya-
rak, yine Sissi ve Franz-
Joseph’in dairelerinin bulun-
duğu üst  kat lar ı  gezdik. 
Sissi’nin dillere destan güzelli-
ğine ve saçlarına, bilhassa 
beyaz elbisesi ve saçlarında 
yıldızlarla resmedildiği en ta-
nınmış portresinde, tanık 
olduk. Ayrıca odasındaki jim-
nastik aletleri formuna düş-
künlüğünü gösteriyordu. Hele 
en sonda saray adetlerine 
göre kurulmuş yirmi beş kişilik 

gerçek sofra, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’na veda etmek için çok 
uygun bir tablo oluşturdu.

Viyana’nın ilk alışveriş merkezi Steffl’in 
üst katında Stefan Katedrali manzarası 
karşısında yenilen öğle yemeğini taki-
ben son durağımız, Türkleri Viyana kapı-
larında durduran Prens Eugène de Sa-
voie için yaptırılmış olan Belvedere Sa-
rayı ve oradaki meşhur Klimmt koleksi-
yonu oldu. Viyana’nın güzelliklerine 
Klimmt’in başyapıtı “Öpücük”le veda 
ettik.

Organizasyon mükemmel, katılanlar 
her zaman birlikte olmaktan keyif aldığı-
mız kişiler, “destination” da Viyana olun-
ca “iyi ki gittik” demekten başka diyecek 
bir şey yok.
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

LOKALDE SUNUM

13 MART SALI

SAAT 14.00

MANDALA ve ASTROLOJİ 

HARİTASI OKUMA

SUNAN: ALPEHAN ÇORUH

Ayfer Kalafatoğlu: 0532 433 88 89

LOKALDE SÖYLEŞİ

20 MART SALI

SAAT 14.00 

LİJİ ÇİZMECİYAN 

TANITIM VE İMZA: 

“İSTANBUL'DA KAYIP ZAMANLAR” II

Mehtap Ünan: 0532 474 17 24

GEZİ

3 NİSAN SALI

ÖZEL İZİNLE 

DOLMABAHÇE SARAYINI 

GEZİYORUZ

Ceyda Kozikoğlu: 0532 282 45 02

YURTDIŞI GEZİ

25-27 MAYIS  

CUMA-CUMARTESİ-PAZAR

BERLİN  GEZİSİ

Lena Yeniyorgan: lenayeniyorgan@yahoo.com

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

SESSİZ MÜZAYEDE

26 NİSAN PERŞEMBE

LOKALİMİZDE

Açılış: 14.00

Başlama: 15.00

 Bitiş: 16.00

Lizet Behar: 0544 549 38 00 

ANNELER GÜNÜ KERMESİ

4 MAYIS CUMA

09.00 – 14.00

NOTRE DAME DE SION'A 

BEKLİYORUZ!

Ayfer Çağlayan: 0212 246 59 47

ANI DİPLOMALARI 

12 MAYIS CUMARTESİ 

SAAT: 12.00

DİVAN OTELİ 

48, 58, 88, 98, 2008 Mezunlarına 

“Anı Diplomalarını” sunuyoruz.

Ceyda Kozikoğlu: 0532 282 45 02                                                   

Lizet Behar:  0544 549 38 00

YAZA VEDA PARTİSİ

15 EYLÜL CUMARTESİ 

OKULUMUZDA

18.00 – 24.00

Arda Tanikyan 0535 457 11 88        

Alican Kabataş 0532 697 31 56

LOKALDE SINIF 

TOPLANTILARI

SINIF TOPLANTILARINIZ İÇİN 

LOKALİMİZE BEKLİYORUZ.

Lokal Tel.: 0212 219 24 90

Tülay Manuelyan: 0532 311 82 82

SESSIZ

MÜZAYEDE



BİR “20 JANVIER”NİN ARDINDAN: 21 OCAK 2018
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Konuşmalar: Lale Murtezaoğlu, Yann de Lansalut, Suzan Sevgi, Nurdan Tözün

Konuşmalar: Ülgen Zeyneloğlu, Tuna Saikali                                               Sunum: Müge Güzelbey                Müzik: Atilla Demircioğlu

 Başarı-Onur Ödülleri: (soldan sağa) (NDS 82) Prof. Dr. Nesrin Okay, 

(NDS 79) Prof. Dr. Hrisi Levi Bahar, (NDS 70) Silva Taşcan Tanel, 

(NDS 68) Prof. Dr. Oya Bilge Yağız

Yazarlarımız (NDS 44) Liji Çizmeciyan ile (NDS 70) Mine Kırıkkanat 

kitaplarını imzaladılar. 
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68 Mezunları 50.yıl anı plaketleri  ile

78 Mezunları 40. yıl anı plaketleri ile

93 Mezunları 25. yıl anı plaketleri ile
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“BELLEĞİN YÖRELERİ”

Sanatta 55 yılı geride bırakan sanatçı 
(NDS 56) Bilge Narmanlı Alkor, 16 
Ocak–24 Şubat 2018 tarihleri arasın-
da Ekavart Gallery'de açtığı “Belleğin 
Yöreleri” isimli sergisinde, geçmişten 
günümüze uzanan ve izleyiciyi dü-
şünsel yönden kışkırtan pek çok ese-
rini sanatseverlerle buluşturdu. 
NDS'te eğitim görürken ressam olma-
ya karar veren ve NDS'li gravür sanat-
çısı Aliye Berger'in asistanlığını yapan 
mezunumuzun en önemli beslenme 
kaynakları edebiyat, şiir, müzik ve ti-
yatro.

“40 YIL 40 SANATÇI”
Sanatçı kardeşler (NDS 75) Filiz Karsan ile 
(NDS 78) Sibel Karsan Akkaya, eserleriyle, 
Hobi Sanat Galerisi'nin 13 Şubat – 6 Mart 
2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “40 
Yıl 40 Sanatçı” temalı karma sergiye katıldı-
lar. 

7 Nisan 2018 Cumartesi saat 17.00'de 
Hobi Sanat Galerisi'nde Jale Karsan ve 
(NDS 78) Sibel Karsan Akkaya'nın sera-
mikleriyle, (NDS 75) Filiz Karsan'ın re-
simleriyle katılacağı “Karsanlar Sergi-
si”nin açılışına bekliyorlar.

RESSAM ASİLVA'NIN BAŞARISI

Cenevre Birleşmiş Milletler'de 
11–13 Aralık arasında gerçek-

leşen “Barış İçin Bilim Seki-
zinci Uluslararası Kongre-

si”ne davet edilen NDS'li 
ressam Asilva, kongrenin 
açılış konuşmasını yaptı. 
Başkan ve diğer ülkeler-

den gelen bilim adamları-
nın övgülerini alan sanatçı-

mız, ayrıca iki de sergi düzenledi: 
Birinde kendi eserlerini, diğerinde dünya 

çocuklarına barış için çizdirdiği desenleri sergile-
di. Bilim adamlarının kongresinde ilk defa böylesi bir et-

kinlik oluyordu. Aynı toplantıda Rusya San Petersburg “İnter-
national University of Fundamental Studies” rektörü Asilva'yı 

üniversitenin madalyasıyla onurlandırdı.

''KÜÇÜK İŞLER BÜYÜK YORUMLAR 

KARMA SERGİSİ”
28 Aralık 2017–16 Ocak 2018 arasında Bahariye 
Sanat Galerisi'nde yer alan ve çok sayıda sanatçı-
nın farklı tekniklerle yapılmış farklı türde yüze 
yakın eserinin sergilendiği karma sergiye (NDS 
80) Zeynep Gökçe Akgür de bir tablosu ile katıl-
dı. 

Mezunumuz 9 Mart'ta da Levent Tenis Kulü-
bü Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek 
karma sergiye katılacak.

POP-UP SERGİSİNDE SANATÇIMIZ NELLİ

Ayşe Takı Galerisi'nde 16–30 Aralık tarih-
leri arasında gerçekleşen ve yılbaşına 
özel hediye seçeneklerinin sunulduğu 
sürprizlerle dolu POP-UP etkinliğine sa-
natçı (NDS 65) Nelli Gavriyeloğlu çinileri 
ile katıldı.

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

FOTOĞRAF SERGİSİ
28 Aralık 2017–16 Ocak 2018 arasında Bahari-
ye Sanat Galerisi'nde yer alan ve çok sayıda sa-
natçının farklı tekniklerle yapılmış farklı türde 
yüze yakın eserinin sergilendiği karma sergi-
ye (NDS 80) Zeynep Gökçe Akgür de bir tab-
losu ile katıldı. 

Mezunumuz 9 Mart'ta da Levent Tenis Kulü-
bü Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek karma 
sergiye katılacak.

“ASIL HİKÂYE BU OLMALI”

Sanatçı (NDS 86) İrem Arca-
soy'un “Asıl Hikâye Bu Olmalı” 
başlıklı kişisel resim sergisi 
2–8 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında Nişantaşı Galeri Art 
212'de sanatseverlerin be-
ğenisine sunuldu. Sanatçı, 
herkesin kendi hikâyesini 

bulmasından yola çıkarak kendi 
özgün kompozisyon ve üslubunu tuvaline 

yansıtıyor. Figürlerde yüzler net değil, daha geniş bir 
hikâyenin içinde kendini bulmak mümkün. Her portre anlamını 

kendi özerkliği içinde kuruyor, bir araya geldiklerinde ise öyle bir 
bütün oluşturuyor ki bu portreler serinin tamamı bir enstalasyon 
olarak yorumlanabilir.

İLLÜSTRASYON SERGİSİ

23 Aralık 2017–16 Ocak 2018 
tarihleri arasında Kadıköy Be-
lediyesi Karikatür Evi'nde açı-
lan illüstrasyon sergisinde 
(NDS 96) An-Su Aksoy'un 
bugüne kadar resimlediği 
çocuk kitaplarının bir kısmı 

ve o çizimlerin orijinalleri yer 
aldı, ayrıca kitaplardan bağımsız bir şe-

kilde yaptığı illüstrasyonlar da sergilendi. 19 
Mart'ta doğduğu için “baharı, çiçekli erik ağaçlarını, 

çiçek tarlalarını, iyi niyetli cadıları, oyuncu canavarları ve 
bütün hayvanları çok sevdiğini” belirten mezunumuzun hayal dün-
yasını izleyebildiğimiz bir sergiydi…
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“ADALET USTALARI”

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile (NDS 96) Pelin Çift'in hazırladıkları bu kitap Des-

tek Yayınları tarafından yayınlandı.

“Hazreti Muhammed adaleti hâkim kılmak için neler yaptı?

İslam devletlerinde her dinden insana adaletle muamele edilir miydi?

Hazreti Ömer neden adaletin simgesi olarak anıldı?

Nizam-ı Âlem olarak anılan Osmanlı düzenini ayakta tutan sır 

neydi?

Osmanlı kadıları nasıl yetiştirilirdi? Davalarda neye göre hüküm ve-

rirlerdi?” gibi soruların yanıtlandığı bir eser “Adalet Ustaları”.

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

Hazırlayan: (NDS 71) Feride ALTAN

“İSTANBUL'DA KAYIP ZAMANLAR II”

“İstanbul'da Kayıp Zamanlar”da bizi keyifle 

biraz da hüzünle İstanbul'da yolculuğa çı-

karan yazarımız (NDS 44) Liji Pulcu Çiz-

meciyan bu kez de başka bir serüvene 

sürüklüyor bizi. Marcel Proust'un izin-

de 1958 Cezayir olaylarının kasıp ka-

vurduğu Paris'e…

Türkiye İş Bankası Yayınları'ndan 

çıkan ve Sayın Çizmeciyan'la se-

rüvenimizin hiç bitmemesi dileğiyle bir 

solukta okuyacağımız bir kitap.

AHMET KUTSİ TECER'E ARMAĞAN 

(NDS 62) Leyla Tecer ile Turgut Çeviker ta-

rafından yayına hazırlanan ve Ve Yayınevi 

tarafından basılan bu kitap Cumhuriyet 

Devriminin ve Türk kültürünün en büyük 

savaşçılarından birine, Ahmet Kutsi 

Tecer'e sunulmuş bir armağandır. 

Dostlarından ve kendisiyle birlikte o 

yılları yaşayanlardan derlenen anılar 

onun yaşamına, ülkeye yaptığı 

değer biçilmez hizmetlere, sanat 

ve kültür alanındaki katkılarına ta-

nıklık ediyor. 

Leyla Tecer'in tasarladığı bir proje kapsamında oluştu-

rulan kitapta Turgut Çeviker okuyucuları büyük bir ülkücünün 

sanat yaşamına ve 1930'ların genç Cumhuriyetine doğru bir 

yolculuğa çıkarmakta.

“KANATLARIMIZDAKİ GÖKYÜZÜ”  

(NDS 92) Belmin Dumlu Savaşkan 

otistik çocuklara adadığı kitabında 

kendi deyimiyle “sessizliğin sesin-

de” üç kahramanını buluşturmuş. 

Kayıp ruhunu müziğin derinliklerin-

de keşfeden, dünyasını ilmek ilmek 

notalardan ören bir otistik çocuk. 

Bir labirentin çıkmazlarında çare-

siz, pişman “ben”ini arayan bir ev 

kadını.

Mutluluğu hep başkalarının mutlu-

luğunda arayan Lâl'in hayali ise yal-

nız kalıp “ben” olabilmektir.

Çocuk özgürlüğüne kavuşmuştur, diğer iki kahraman özgür 

olabilecekler mi?

Kitap Etki Yayınları'ndan çıktı.

“AKLIMDA DELİ SORULAR”

(NDS 90) Tuba Köseoğlu Okçu'nun 

ka leme a ld ığ ı  ve  Hür r iye t  K i tap 

tarafından yayınlanan ilginç bir kitap.

Hep merak ederiz. Konuşmayı ilk 

öğrendiğimiz günden beri. “Bu ne?” “Bu 

da ne?” İşte yazar kendi “acaba”larıyla 

bizi hem meraklandırıyor hem de 

bilgilendiriyor.

Keyifle okuyacağınız, evde kahvenizi 

yudumlarken koltuğunuzda, hatta 

metroda, otobüste bile okuyabileceğiniz bir 

kültür hazinesi.
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HEYBELİADA GEZİSİ: 23 Eylül 2017

Hazırlayan: (NDS 94) Nilay KİRMANLI

NDS'liler ailesi olarak, Derneğimizin 23 
Eylül 2017 Cumartesi günü düzenlediği 
gezide, ismini Yunanca bakırdan (Halki) 
alan Heybeliada'da buluşarak yine unu-
tulmaz bir gün geçirdik.

Her zaman olduğu gibi tüm ayrıntıları dü-
şünülmüş ve adeta butik bir tura katılmı-
şız hissi veren ada turumuz için Heybeli-
ada iskelesinde biraraya geldik.

Sabah kahvelerimizi içtikten sonra 
İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşma-
nın verdiği sakinlik ve muhteşem çam 
havası eşliğinde turumuz başladı.

Heybeliada'da ilk durağımız geçmişi Bi-
zans'a kadar dayanan Aya Triada Ma-
nastırı ve özel izinle görülebilen Rum Or-
todoks Ruhban Okulu oldu. Güleryüzle 
bizleri karşılayan rehberlerden pek çok 
bilgi edinip, okulun herkese açılmayan 
tüm bölümlerini gezme şansını yakala-
dık. Bilindiği üzere vaktiyle Rum nüfu-
sun başlıca dini eğitim merkezi olan Ruh-
ban Okulu'na Yunanistan'dan ve Rumla-
rın bulunduğu her yerden din adamları 

eğitime gelirlerdi; 1970'lerde yaşanan 
bazı siyasi anlaşmazlıklar sebebiyle eği-
time ara verildi. O dönemi adeta gözü-
müzde canlandırırken okul sıralarının 
NDS'deki tahta sıralarla benzerliği ise 
bizlere ayrıca bir nostalji duygusu yaşat-
tı. Okula katkısı olan birçok ismin hikâye-
lerini dinlerken hüzünlendiğimiz anlar 
da oldu. 

Okul gezisinde ayrıca paha biçilemez 
kıymetteki eserlerle dolu kütüphanede 
bazı incelemeler yaptık ve araştırmacı-
ların çalışmalarına tanık olduk. 

Adada bir diğer ziyaretimizi ise Heybeli-
ada İsmet İnönü Evi'ne gerçekleştirdik. 
Bizlere eşlik eden rehberimizin göster-
diği ilgiye ve işine olan sevgisine hayran 
kaldık. Bilindiği üzere Atatürk'ün silah ar-
kadaşı İsmet Paşa 1924 yılında geçirdi-
ği bir rahatsızlık sebebiyle, doktorlarının 
önerisiyle Heybeliada'ya yerleşerek 
hızla sağlığına kavuşmuştur. İlerleyen yıl-
larda yazları ada evinde geçirmek İnönü 
ailesi için bir alışkanlık olur. Sonrasında 
İsmet İnönü Vakfı'na bağışlanan ev, 
dostların da katkısıyla anıların capcanlı 

yaşatıldığı bir mekâna dönüştürülmüş. 
Bu özel mekândan ulu önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 
İsmet İnönü ve tüm vatansever arkadaş-
larını yâd ederek ayrıldık.

Dolu dolu ve su gibi akıp geçen turumu-
za bir mola vererek, öğle yemeğimizi 
eşsiz lezzetler eşliğinde bir balık lokan-
tasında yedik, sohbetler ettik. Bu ve tüm 
diğer gezilerde olduğu gibi hangi 
dönem mezunu olursak olalım, ilk defa 
tanışmış olsak dahi “aynı lisanı” konuş-
mak, ortak konuların çokluğu ve hemen 
kaynaşmak hepimize müthiş bir enerji 
verdi. Köklü bir geleneğin ışığında NDS 
çatısı altında büyüyen gençlerin ömür 
boyu süren dostluklara sahip olmasının 
verdiği bu mutluluk hissiyle günümüzü 
noktaladık.

Bizleri biraraya getirmeye vesile olan ve 
her etkinlikte, her gezide büyük emeği 
geçen Derneğimizin tüm değerli yöneti-
cilerine ve bu güzel günü keyiflendiren 
tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler. En 
kısa sürede NDS ailesiyle yine yeniden 
buluşmak ümidiyle…
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SPORCU GENÇLER

10. GELENEKSEL ATA'YI ANMA SPOR ŞÖLENİ

Özel Saint Benoît Fransız Lisesi'nin organize ettiği, 4–10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Fransız okulları arası 10. 

Geleneksel Ata'yı Anma Spor Şölenine katılan mezun voleybolcularımız ikinci oldular.

Soldan sağa 1. sıra: (NDS 14) Çise Lal Saka, (NDS 12) Beste Demiröz, (NDS 13) Burçin Amet, (NDS 98) Tuğba Aksekili

2. sıra: Güner Ilıcalı, (NDS 16) İrem Ecem Kılınç, (NDS 13) Pelin Babayiğit, (NDS 10) Begüm Sarsan, (NDS 12) Duygu Ünlü, 

(NDS 12) Çağla Dilaver ve antrenör Doğan Aytekin

RALLİ SPORCUSU (NDS 09) ÜMİT CAN ÖZDEMİR'İN BAŞARISI

Ümit Can Özdemir'in 2014 yılından beri içinde yer aldığı 

Castrol Ford Team Türkiye, toplamda katıldığı yarışlar ve 

toplanan tüm puanlar sonucunda, 42 Avrupalı takımı 

geride bırakıp 2017 senesi Avrupa Ralli Takımlar 

Şampiyonu oldu. Avrupa Ralli Şampiyonası rütbe olarak 

aynen futboldaki “Şampiyonlar Ligi” olma özelliğini 

taşıyor. 

Takımdaki üç araçtan birinin pilotluğunu yapan 

mezunumuzun bireysel olarak da podyumda bitirdiği iki 

yarış var. Birincisi Yunanistan'da düzenlenen Acropolis 

Rallisi (ERC3 sınıfında ikinci olarak), diğeri ise Güney 

Kıbrıs'ta düzenlenen Cyprus Rally (ERC3 sınıfında birinci 

olarak). 

2011 senesinde Volkan Işık Akademi'den ileri sürüş ve 

ralli eğitimi alan ve ilk yarışına da o yıl katılan Özdemir, 

sonrasında sırasıyla 2012–2013–2014 sezonlarında 

Team 47 Ralli Takımı çatısı altında Türkiye Ralli ve 

Rallikros Şampiyonası'nda yarıştı ve takımıyla birlikte 

çeşitli başarı ve şampiyonluklara imza attı.

Mekatronik mühendisliğini bitirdikten sonra bir buçuk yıl 

otomotiv sektöründe çalışan, yaklaşık iki senedir de 

güneş enerjisi yatırımı yapan bir şirkette proje mühendisi olarak görev alan mezunumuzun hedefinde bir ayağının Türkiye'de 

yapılması kesinleşen Dünya Ralli Şampiyonasını var. Sporcumuza başarılar diliyoruz.
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ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ
ANAOKULU-İLKOKULU-ORTAOKULU
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1. SINIF
VE 
YABANCI DİL AĞIRLIKLI 
5. SINIF
KAYITLARIMIZ
BAŞLADI
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BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ 
OKULLARINDAN BİRKAÇ KARE...

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018

1- Hazırlık anasınıflarımız, “grande section A” ve “grande section B” öğrencileri dönem sonunda portfolyo sunumlarını büyük 

bir mutlulukla ailelerine yaptılar. 

2- Anaokulu “petite section” ve “moyenne section” öğrencilerimiz her hafta keyifle çocuk yogası yapıyorlar.

3- 1. sınıf öğrencilerimiz, aralık ayında çikolata fabrikasına giderek; çikolata şelalesi, gerçek boyutlu Hansel ve Gratel'in 

çikolatadan evi, Nuh'un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tabloları görüp çikolata masalını dinlediler.

4- 2. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte 'Bilinçli Tüketim ve Paralarımız' kazanımı kapsamında markete gidip 

hazırladıkları ihtiyaç listesine uygun alışveriş yaptılar.  

5- 3. sınıf öğrencilerimiz, akıl oyunları dersi sırasında; farklı düşünme becerilerini (analitik düşünme, uzamsal (3 boyutlu) 

düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, birden fazla çözüm bulma, stratejik düşünme) eğlenerek keşfediyorlar. 

6- 4. sınıf öğrencilerimiz aralık ayında Ankara- Anıtkabir gezisine gittiler. 

7- 5. sınıf öğrencilerimiz, konunun uzmanı Rayka Kumru ile ergenlik dönemi bedensel değişimleri hakkında atölye çalışması 

yaptılar.

8- 6. sınıf öğrencilerimiz, Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde gerçekleşen “Paris Hier Et Aujourd'hui” sergisini Fransızca 

öğretmenleri ile gezdiler. 

9- 7. sınıf öğrencilerimiz 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde, Ankara'da Tevfik Fikret Lisesinde gerçekleşen Mafnu etkinliğine katıldıklar. 

Öğrencilerimiz, akranları ile dünya sorunları ve çözümleri üzerine Fransızca sunumlar gerçekleştirdiler.
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(NDS 42) Perihan Verdi Todorow,

(NDS 44) Mehlika Somer Tarım,

(NDS 44) Nihal Uluocak,

(NDS 46) Nejla Yücel Yener,

(NDS 51) Leyla Vekilli,

(NDS 60) Aylin Güvenen Mutlucan,

(NDS 61) Esin Benderli Çetin,

(NDS 61) Fatoş Sağmanlı,

(NDS 64) Ester Uziel Sisa,

NDS'li Elçin Dilber Kösem,

NDS'li Selma İskenderöz'un eşi,

NDS'li Silva Boncuk'un ağabeyi,

NDS'li Yüksel Soğuksu Devrim'in kızı,

NDS'li Rebecca Haim Çiprut'un kızkardeşi,

(NDS 57) Lora Gabay Razzon'un eşi,

(NDS 61) Ülkü Altınbaşak Baturalp'ın eşi,

(NDS 61) Lale Turgay Gökçen'in eşi, 

(NDS 63) Gülgün Gökçen Şimşir'in ağabeyi,

(NDS 65) Engin Güvenen'in ablası,

(NDS 67) Koray Yıldırımer Karlıklı'nın eşi,

(NDS 67) Yolanda Bakkaloğlu Gençoğlu'nun annesi, 

(NDS 68) Işık Günay Şener'in annesi,

(NDS 68) Sarah Gönül Coşkun'un annesi,

(NDS 72) Gülden Taran Ünver ìn annesi, 

(NDS 74) Nil Birsel Sami'nin eşi, 

(NDS 74) Viktuar Bahar Kohen'in babası,  

(NDS 74) Esther Özadato Türkol ile 

(NDS 76) Meyzi Özadato Konfino'nun anneleri,

(NDS 75) Ethel Farhi'nin annesi,

(NDS 78) Dilek Barlas Güvenç'in babası,     

(NDS 78) Meltem Güven Gökman'ın kardeşi,     

(NDS 79) Nilgün Karaca Pekin'in babası, 

(NDS 79) Feyza Zaim Dalfes'in annesi,   

(NDS 79) Gamze Gökçe Türker'in babası, 

(NDS 80) Ayşe Canan Orhun Ünsal'ın babası,  

(NDS 80) Eti Gümüşgerdan Grayf'ın eşi,   

(NDS 80) Ester Şimon Behar'in annesi,

(NDS 81) Hursi Sadık'ın babası,    

(NDS 81) Jaklin Marinçiç Kaya'nın babası,     

(NDS 81) Yester Yıldırım Delgi'nin babası,   

(NDS 83) Esra Toğrul Gücüyener'in babası, 

(NDS 83) Meltem Civelek Haverkamp'ın annesi, 

(NDS 84) Emel Kepkep Gülçür'ün annesi,     

(NDS 86) Esra Pelit Akın'ın babası,      

(NDS 86) Filiz Büladi'nin babası,      

(NDS 87) Oya Esin'in babası,  

(NDS 87) Maria Staniç Rombopulos'un annesi,       

(NDS 93) Bala Yüzatlı Şalcıgil'in babası,

(NDS 93) Pembegül Haliloğulları Karakuş'un babası,      

(NDS 94) Çağla Mutlucan'ın annesi, 

(NDS 77) Serap Kartal Kayhan'ın kayınpederi,      

(NDS 79) Meral Kazez Elhadef'in kayınvaldesi,   

(NDS 79) Canan Teler Kurtoğlu'nun kayınvaldesi, 

(NDS 79) Nellida Karakoç Bakkaloğlu'nun kayınvaldesi,

(NDS 81) Sonya Biçaço Benlevi'nin kayınvaldesi,  

(NDS 82) Elda Gümüştaş Pasensya'nın kayınvaldesi,

(NDS 86) İrem Gürdal Arcasoy'un kayınpederi,       

(NDS 89) Rabia Bakıcı Güreli'nin kayınvaldesi,     

(NDS 94) Betsi Esinli Hakim'in kayınpederi,  

(NDS 97) Piraye Burcu Yalım'ın dedesi,     

(NDS 01) Nomi Elhadef Levent'in babaannesi,    

(NDS 01) Didem Boy'un babaannesi ve dedesi,   

(NDS 09) Esra Leyla Ünsal'ın dedesi,       

(NDS 10) Cem Kurtoğlu'nun babaannesi,

Vefat etmiştir. Yakınlarına sabırlar diliyoruz.

(NDS 00) Canan Pehlivanoğlu evlendi, Pehlivanoğlu Öke oldu.    

(NDS 04) Merve Kale evlendi, Kale Yalçın oldu.       

(NDS 05) Nil Arsan ve (NDS 05) Kaan Okçuoğlu evlendiler       

(NDS 05) Yasemin Taşlıca evlendi, Taşlıca Açıkgöz oldu.      

(NDS 06) Nazlı Ece Kılıç evlendi, Kılıç Ayken oldu.   

(NDS 06) Güneş Ece Yağız evlendi, Yağız Felek oldu.      

(NDS 08) Kristel Perpinyani evlendi, Perpinyani Çeliktop oldu.     

(NDS 09) Pelin Esmer evlendi, Esmer Abel oldu.

(NDS 67) Semra Bürkev Barlass'ın kızı evlendi.   

(NDS 80) Anna Gürman Perpinyani'nin kızı evlendi.    

(NDS 85) Nazlı Ersipahi Savaşan'ın kızı evlendi.  
     

(NDS 95) Melis Karadeniz Akar'ın oğlu Yaman,      

(NDS 97) R�vka Geron Sch�ld'�n kızı Tara,   

(NDS 97) Zeynep Buse Doğan Yazı'nın oğlu Atlas,   

(NDS 98) Beysül Aytaç Mandou'nun oğlu Em�r Aksel,      

(NDS 98) Pınar Şener Özalp'in oğlu Kerem, 

(NDS 98) Nihan Evran Perez'in kızı Suzie,  

(NDS 00) Serra Koşar Pek�n'�n kızı Ferah,       

(NDS 04) Buket Hek�man Bayraktar'ın oğlu Hakan,      

(NDS 06) Den�z Tüker Mutlu'nun oğlu S�nan,

(NDS 69) Fatma Süner Kürşat'ın 2. torunu Ş�ra    

(NDS 72) Siran Özdivrikli Keleşoğlu'nun torunu Aksel,   

(NDS 74) Mari Nivart Bohçalı Küçükyan'ın torunu Aksel,     

(NDS 75) An� Sahakyan Bengl�an'ın torunu Lus�n, 

(NDS 86) Fazıla Gülenay Ç�l�ng�roğlu'nun torunu Nesl�şah

Dünyaya geldi. Kutlarız. 
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