
Sevgili NDS’liler,

Derneğimizin 26. yılını geride 
bırakırken, Yönetim Kurulu olarak 
“üyelerimize ne gibi yenilikler 
sunabiliriz, mezunlarımızla iletişimi nasıl 
daha etkili kılarız” düşüncesinden yola 
çıkarak Fransa Başkonsolosu Sayın 
Hervé Magro ile yaptığımız görüşme 
sonucunda Dernek üyelerimizin Fransa 
Konsolosluğu’nda yapacakları vize 
işlemlerinde bazı kolaylıklar sağladık.

• Anlaşmamız uyarınca en az 
3 yıldır Dernek üyesi olup aidat 
borcu bulunmayan üyelerimiz bu 
kolaylıklardan istifade edecektir. 
Dernek başkanlığından alacakları 
imzalı mektupla kendilerine VFS 
GLOBAL’de “partenaire” gişesine 
başvurma ayrıcalığı tanınacaktır. 
• Vize başvuruları 3 gün içinde 
sonuçlanacaktır. • Bu hizmetten üyenin 
birinci dereceden yakınları da (anne, 
baba, eş ve çocuklar) yararlanacaktır. 
• Fransa Konsolosluğundan vize 
alabilmenin ilk şartı, ilk gidilecek 
ülkenin Fransa olmasıdır; aksi takdirde 
ileride yapılacak vize başvurularında 
büyük sorun yaşanacağı bilinmelidir. 
• Dernek başkanlığına başvurunun 
kısa bir dilekçe ile yapılması (tarih ve 
gidecek kişilerin isimleri belirtilerek) 
gerekmektedir.
Bu girişimin Dernek üyelerimize hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Özellikle genç mezunlarımızın 
“Mezunlar Derneği bize ne gibi fayda 
sunuyor?” sorusuyla karşı karşıya 
kalıyoruz; kurmuş olduğumuz ve 
bugün üye sayısı 2230’u bulan iletişim 
ağı sayesinde mezunlarımız her 
türlü etkinlik, gündem ve duyurudan 
haberdar oluyor; çeşitli konularda 
(iş, doktor vb.) birbirlerine yardım 
ediyorlar. Web sayfamızın Facebook 
ve Twitter bağlantıları ile haberlere ve 
birbirimize daha çabuk ulaşıyoruz.

2008 senesinde hizmete açtığımız 
lokalimizde doğum günleri, sınıf 

toplantı ve yemekleri, çok değerli 
yazarlarımızın imza günleri, kariyer 
sahibi mezunlarımızla söyleşiler 
yapılmaktadır. Ayrıca örgü vb. el 
becerisini geliştirmeye yönelik 
kurslar verilmekte, fotoğrafçılık, briç 
gibi çeşitli konularda seminerler 
düzenlenmektedir.  Yeni dönemde 
tarih konferansları öngörülüyor.

Okulumuza 34 yıllık hizmeti geride 
bırakan müdür yardımcımız ve sosyoloji 
öğretmenimiz Sn. Bilhan Erdemli ile 
felsefe öğretmenimiz Sn. Oya Gengüç 
bu sene emekli oldular. Kendilerine 
yeni hayatlarında mutluluklar dilerken 
öğrencilerinin onlar için yazdığı yazıları 
gelecek sayımıza bırakıyoruz.

Mayıs ayında Teşvikiye Camii’nden 
sonsuzluğa uğurladığımız 63 
mezunumuz, emekli resim ve 
sanat tarihi öğretmenimiz sevgili 
Gülen Edremit’i her zaman sevgi ve 
saygıyla anacağız. Öğretmenimiz için 
mezunlarımızın yazdığı anı yazılarını 
bültenimizde okuyabilirsiniz.

Sizlerin desteği ile burs sağladığımız 
gençlerimizden biri Haziran sonu 
itibariyle Bilgi Ü. Halkla İlişkiler ve 
Uluslararası Finans Bölümlerinden 
onur derecesiyle mezun oldu. 
Sırasıyla İst. Ü. İktisat Fakültesi’nde, 
Balıkesir Ü. Mühendislik Fak. Jeoloji 
Bölümünde, Van Yüzyıl Ü. İktisadi ve 
İdari Bilimler Fak. İşletme Bölümünde, 
Erciyes Ü. Sinema-TV Bölümünde, 
Gaziosmanpaşa Ü. Eğitim Fak. Sınıf 
Öğretmenliği Bölümünde, Dumlupınar 
Ü. Bilgisayar Programcılığı Bölümünde 
okuyan diğer altı burslu öğrencimiz de 
bu yıl mezun oldu. Ayrıca üç öğrencimiz 

de meslek yüksek okullarının değişik 
bölümlerinden mezun oldular. Burs 
sağladığımız gençler, derneğimize 
yolladıkları mektuplarda  katkılarınızdan 
ötürü sizlere teşekkürlerini iletiyorlar. 
Bu yolda devam edebilmemiz için siz 
üyelerimizi, aidatlarınızı zamanında 
ödemeye, burs fonumuza bağışta 
bulunmaya, henüz üye olmamış 

arkadaşlarınızı da Derneğimize üye 
yapmaya davet ediyoruz.
Üstte resmini gördüğünüz 2012–2013 
mezunlarımızı kutluyor ve aramıza 
katılmalarını bekliyoruz.

Etkinliklerimizde görüşmek dileğiyle, 
hoşça kalın.

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

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ

EKİM-KASIM-ARALIK 2013-OCAK 2014
Notre Dame de Sion’lular Derneği

Teşekkürler! 

Derneğimize katkılarından dolayı;

Asilva, Aylin Büyüközkaya,
Aynur Gediz, Ayseli Minkari,

Ayşe Gençsoy, Bilge Onur Gönenç,
Elif Edes Tapan, İncifem Memişoğlu,

Muazzez İlmiye Çığ, Nezihi Sayın, 
Nil Polatkan, Saadet Özen, 

Saynur Suskun, Sema Çiğdemoğlu,
Sevgi Özkanlı, Yeliz Kern ve 

Yülmen Çığ’a
     

en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu
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LOKALDEN ETKİNLİKLER

60-61 Mezunları

Doğum Günü

Bizlerle bu güzel dakikalarını paylaşan tüm NDS’lilere en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

80 Mezunları

Bir grup NDS’li...

İlmiye Çığ ile birlikte...

Doğum Günü

Elif Edes ile birlikte...

63  Mezunları

Doğum Günü
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Türkiye’de tiyatro denildiğinde akla 
gelen isimler arasında ilk sırada 
yer alanlardan biri Gencay Gürün. 
Lisemizin 1951 yılı mezunu Gürün 
ile günümüz tiyatrosunu, mesleğe 
nasıl başladığını ve bitmek bilmeyen 
hayallerini samimi bir dille, ince 
bir zevkle dekore edilmiş evinde 
konuştuk. İşte bu keyifli röportajdan 
unutulmaz satırbaşları…

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın efsanevi 
sanat yönetmeni, dramaturg ve 
halen Tiyatro İstanbul’un 
kurucusu ve genel sanat 
yönetmenisiniz. Başarılı bir 
diplomatken, kariyerinizi 
tiyatro alanına yönlendirmeye 
ne için ve ne zaman karar 
verdiniz? 
Bu kararınızda NDS 
sıralarında aldığınız eğitimin 
ve öğretmenlerinizin katkısı 
oldu mu?
Evet, başarılı bir diplomatken 
büyükelçi eşi olunca 
mesleğimi bırakmak zorunda 
kaldım.

Neden tiyatro derseniz 
NDS bize hem dil, hem 
edebiyat hem de tiyatro 
zevkini aşıladı. Okulumuzda 
her yıl bir piyes sahneye 
koyma zorunluluğumuz 
vardı. Bu eserler çoğunlukla 
Molière ve Shakespeare’den 
olurdu. Dikkatinizi çekerim 
Fransız okulunda rahatlıkla 
Shakespeare’den bir 
eser oynayacak kadar 
İngilizcemiz vardı. 

Öğretmenimiz Mother Consuelo 
bize çok iyi bir İngilizce eğitimi verdi. 
Sınavlarımızda sorulan sorular High 
School öğrencilerinin dahi zorlukla 
cevaplayabilecekleri seviyedeydi. 
Eserleri çok iyi bilmek gerekirdi 

yorum sorularında başarılı olabilmek 
için. Hatta hiç unutmadığım bir soru 
çıkmıştı bir defa “Shakespeare eseri 
olan Julius Caesar’ın kahramanı 
Brutus oportünist midir yoksa idealist 
mi, sizce örneklerle anlatınız” diye.

Ben aldığım bu İngilizce ile London 
School of Economics’de okudum. 
Londra’da üstüme başıma bir şey 
almaz, harçlığımı ünlü aktörleri en 
ön sıralardan tam fiyata izlemek için 
harcardım. 

NDS sıralarında aldığım eğitim 
çok kuvvetliydi. Fizik, kimya ve 
matematiği Monsieur Consoli’den 
(daha sonra kendisi Paris’te atom 
araştırma başkanı olmuştur), edebiyatı 
Ercüment Ekrem Talu’dan, felsefeyi 
Père Pasty’den aldım. Sabahları 

bir gün öncesinin muhasebesini 
yaptırırdı rahibeler bize. Kendimizi 
eleştirirdik, eğer kötü bir şey yaptıksa 
pişman olduğumuzu, ayıp ettiğimizi, 
üzüldüğümüzü söylerdik. Bu bir 
bakıma günah çıkarma gibiydi bizim 
için. Mantıklı olmayı, kıskanmamayı 
öğrendik. Ben okuluma çok şey 
borçluyum. Bugün ne oldumsa 
okulumun sayesinde oldum. Bu eğitim 
beni başarıya götürdü.
 
Okul yıllarınızla  ilgili unutamadığınız 

bir anınızı bizimle paylaşır 
mısınız? 
Tiyatro mikrobu (kötü bir 
kelime ama kullanılan 
kelime bu!) NDS’de 
bulaştı. Oradan sonra 
gittiğim İstanbul Hukuk 
Fakültesi’nde okurken 
Galatasaray Lisesi 
mezunu ağabeyim 
ve teyzemin kızı, 
aile dostumuzun 
kızı hepsi İTÜ’de 
tiyatro kolundaydılar. 
Oyunlarıyla üniversiteler 
arası tiyatro 
yarışmalarına katılırlardı. 
Aralarında Atilla Alpöge 
ve Ergun Köknar gibi 
daha sonrasının ünlü 
yazar ve tiyatrocuları 
vardı. Ben de onların 
arasına katıldım. Fakat 
kız çocuk olduğum 
için babam bana karşı 
hep tutucu davranırdı. 
Benim sahneye çıkmamı 
kabul etmeyeceği için 

ismimi değiştirdim ve G. Şehsuvar 
takma adıyla Ayar Hamza oyununu 
oynadık ve yarışmada birinci olduk. 
Uluslararası Tiyatro Festivali’nde 
ülkemizi temsil etme hakkını kazandık. 
Fakat o devrin Milli Eğitim Bakanı 
kabul etmedi. Oyunda fes ve ferace 
vardı Türkiye’nin imajını dışarıda 

zedeler düşüncesi ile. O devirde her 
şey çok farklıydı.
 
Oyunlaştırdığınız eserleri seçerken 
hangi kriterler ön plana çıkıyor?
Kriter sizin kültürel yapınızın içinde 
var. Bir oyunu okuyunca bu olabilir 
diyorsunuz, bazılarına da bu Türk 
halkının yapısına uymuyor ama 
oynanılmalı diyorsunuz. Muhafazakâr 
insan olur ama muhafazakâr sanat 
olmaz. Dünyada sadece iyi, dürüst, 
akıllı ve saygılı insanlar yok. Kötüsü 
ve namussuzu da var. Tiyatro 
bunların hepsini gösterir. Karısını 
boğan Othello’yu nasıl oynatacaklar 
o zaman? 

Oyunlarınızda çoğunlukla genç 
yeteneklere, genç oyunculara yer 
veren bir tiyatrocu olarak okulumuz 
öğrencilerine ve tiyatroya gönül 
vermek isteyen yeni mezunlara neler 
önerirsiniz?
Tiyatroyu sevmelerini öneririm. 
Tiyatroyu sevmek başka, yapmak 
başkadır. Yapmak özel bir seçimdir. 
Kabiliyet gerektirir o, yetenek 
kendilerinde yoksa da sevsinler, 
izlesinler. Çünkü tiyatro onları 
geliştirir. Edebiyat, dil ve insani 
değerler bakımından geliştirir. İnsanı 
anlamak için bir adım daha attırır. 
“Tiyatro insanı insana insanla veren 
sanat dalıdır” derler. Nasıl ki resimde 
renk, müzikte ses varsa tiyatroda da 
insan vardır.

Sinema, televizyon dizileri, internet ve 
modern çağın getirdiği değişiklikler 
tiyatroyu nasıl etkiliyor?
Kötü etkiliyor. Yorgun argın işten 
çıkmış kişiler yoğun trafikte evlerine 
geldikten sonra dışarıya çıkmak 
istemiyorlar. Evde televizyon izliyorlar. 
Çoğunlukla da tercihleri dizi oluyor. 
Günde 15 saat dizi gösteren kanallar 
var. Kişiler eğitici olmayan bu dizileri 
hipnotize olmuş gibi izliyorlar. TV 
aslında çok güzel bir eğitim aracı 
olabilir. Bizim çocukluğumuzda bu 
görev radyonundu; okula gitmeden 
kahvaltıda Erna Sack’tan ilkbahar 
seslerini, Chopin’i dinlerdik. Tavuklar 

bile Mozart dinleyerek daha çok 
yumurtluyorlar. Çünkü klasik müziğin 
bir matematiği var.

Birçok ödüle layık görülmüş bir 
mezunumuz olarak yapılacaklar 
listenizde neler var? Yakında 
gerçekleşmesini istediğiniz bir projeniz 
var mı?
Yeni oyunlar okuyorum ama tiyatro 
çok zor bir dönemden geçiyor. 
Ben çocukken 1,5 milyon nüfuslu 
İstanbul’da her hafta konsere 
giderdik.15 misli nüfus oldu gene aynı 
sayıda konser salonu var.

Olmasını istediğim sanata daha fazla 
önem verilmesi, bunu okullar da 
verebilir ama televizyon çok önemli.

Türkiye’nin eğitim bakımından 
geleceğine hizmet etmeli. Neler 
yapılabilir bunları saptamalı. Bunun 
için ben RTÜK başkanı olmak 
isterdim. Eğitim ve kültür savaşını 
kazanmalıyız. Çünkü böylelikle bütün 
problemlerimiz çözülür. 

Bu güzel röportajı gerçekleştirmeyi 
kabul ettiğiniz ve bizi evinizde 
ağırladığınız için çok teşekkür ederiz.

EĞİTİM VE KÜLTÜR SAVAŞINI KAZANMALIYIZ: 
(NDS 51) GENCAY CAN GÜRÜN...
Hazırlayanlar: (NDS 80) Ayfer Kalafatoğlu - (NDS 80) Canan Ünsal 

Sainte-Pulchérie Fransız Kız 

Ortaokulu’ndan sonra Notre Dame 

de Sion Lisesi’nden 1951 senesinde 

mezun olan Gürün, Ankara Hukuk 

Fakültesi’ni bitirdi. “London School 

of Economics”de uluslararası 

ilişkiler ve diplomasi konularında 

lisansüstü diploma aldı. Dışişleri 

bakanlığında diplomat olarak görev 

yaptı. Paris’e konsolos olarak tayin 

edilen sanatçı, büyükelçi Kamuran 

Gürün ile evlenip meslekten ayrıldı. 

Ankara’ya döndükten sonra 1979’da 

Devlet Tiyatrosu genel sekreterliği 

ve baş dramaturgluğu görevlerinde 

bulundu. 1984–1994 yılları arasında 

İstanbul Şehir Tiyatroları genel sanat 

yönetmenliği görevini yürüttü.

1995 yılında kendi özel tiyatrosu 

Tiyatro İstanbul’u kuran Gürün, 

1996’da İzmir’den milletvekili 

seçilerek TBMM’ne girdi. 28 Şubat 

sürecinde DYP’den istifa eden 37 

milletvekili içinde oldu. Gencay 

Gürün, tiyatro dalında çeviriler 

yapmış olmanın yanı sıra, Basın 

Konseyi Yüksek Kurul üyesidir. 

Fransa Hükümeti “Sanat ve Edebiyat 

Şövalyesi” (Chevalier des Arts et 

des Lettres) nişanı ve Boğaziçi 

Üniversitesi Fahri Doktorluk unvanı 

sahibidir.

Aldığı ödüller: 

• Çıkmaz Sokak Çocukları, Avni 

Dilligil En İyi Yönetmen Ödülü

• Türk Kadınlar Birliği, “Yılın Kadını” 

• 14. Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin 

Ertuğrul Özel Ödülü, 2010

Fransızcadan ve İngilizceden 

birçok oyunu Türkçeye çevirmiş, 

yönetmenlik yapmıştır.

(NDS 51) GENCAY CAN 
GÜRÜN 
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MEZUNLARDAN HABERLER...

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli aydınlardan, öğretim üyesi, dilbilimci, edip, araştırmacı, 

radyo programcısı, gazeteci, eşsiz çevirmen, Abidin Dino’nun eşi, NDS mezunu Güzin 

Dino 30 Mayıs 2013’te 103 yaşında Paris’te hayata gözlerini yumdu.

NDS’ten mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1942’de İstanbul Üniversitesi Roman Filolojisi Profesörü 

Eric Auerbach’ın asistanlığını yaptı. 1946 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde 

doçent olarak görev yaptı. 1954’te Paris’e yerleşen eşinin yanına gitti. 

Fransa’nın TÜBİTAK’ı CNRS’de çalışan ve Doğu Dilleri Enstitüsü INALCO’da öğretim 

üyeliği yapan Güzin Dino, yazdığı kitaplarla Türk Edebiyatı’na çok büyük katkılar 

sağladı. 1960’lı yıllarda Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal’in eserlerini Fransızcaya çevirerek 

Fransızlara Türk edebiyatını tanıttı. Çevirileri, birçok büyük yayınevi tarafından yayınlandı; 

denemeleri, Fransız ve Amerikan dergilerinde büyük ilgi gördü. Güzin Dino, Fransa 

Uluslararası Radyosu’nun (RFI) Türkçe bölümünün de uzun yıllar yöneticiliğini yaptı.

EDEBİYATIMIZIN ASIRLIK ÇINARI (NDS 32) GÜZİN DİNO’YU YİTİRDİK

KISA HABERLER...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın bu yılki “Onur ödülüne” NDS’li 
Pekinel kardeşler layık görüldü. 

(NDS 65) Yazar Rosie Pinhas-Delpuech’in Sait Faik 
Abasıyanık’tan çevirdiği Mahalle Kahvesi isimli kitap 
Fransa’da Le Café du coin adıyla ve Enis Batur’un önsözüyle 
Bleu Autour Yayınevi tarafından basıldı ve Haziran 2013’te 
piyasaya çıktı.

(NDS 70) Feyza Kıran’ın ortağı olduğu La Maison - Bodrum 
Yalıkavak açıldı. “Oda” ve “lokanta”da NDS’liler Derneği 
üyelerine % 10 indirim uygulanıyor.

(NDS 73) Gönül Akgerman’ın Gilbert Sinoué’den Türkçeye 
çevirdiği üçüncü kitap olan Nil’in Kızı isimli tarihi  roman Can 
Yayınları’ndan çıktı.   

Frankofon Okulları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 
gerçekleştirilen atölye çalışmalarından birini de sanatçı (NDS 
79) Esen Özman yönetti. Ortak temanın “Célébration” olduğu 
festivalde, mezunumuzun Fransız, Türk, Hırvat, Belçikalı, 
Kanadalı ve Faslı öğrencilerden oluşan grubuyla yaptığı 
doğaçlama çalışmaları sonunda Nazım Hikmet’in “Dünyayı 
Verelim Çocuklara” şiiri odaklı küçük bir gösteri sunuldu. 

(NDS 86) Zeynep Ersin’in pazarlama müdürlüğünü 
üstlendiği Türkiye’nin en yeni uluslararası çağdaş sanat 
fuarı ‘ArtInternational Istanbul’ 16-18 Eylül’de Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlendi.

Hafta içi her gün sabah kuşağında TV8 ekranlarında yayınlanan 
“Canım Doktor” programının sunuculuğunu gazeteci ve 
televizyoncu (NDS 90) Ebru Keser Erda, Prof. Dr. Cihan 
Aksoy  ile birlikte yapıyor.

(NDS 90) Sosyolog Pınar Selek’in 2011’de İletişim 
Yayınları’ndan çıkan Yolgeçen Hanı isimli ilk romanı 
Fransızcaya çevrilerek La Maison du Bosphore adıyla 
yayınlandı.  Türkiye’de 1980 darbesini izleyen yılları ve 
baskı altında yaşayanların değişik hayat öykülerini anlatan 
kitap Fransa’da edebiyatseverlerden yoğun ilgi gördü.  

(NDS 92) Aylin Eldem Büyüközkaya NDS’de idari bölümde 
göreve başladı.

(NDS 98) Psikolog Sarem Külegeç Şeşetyan rehber 
öğretmen olarak NDS Lisesinde göreve başladı.

(NDS 00 orta) Deniz Duru Sussex Üniversitesi’nde “Çeşitli 
din ve etnik yapıya sahip insanların beraber ve dostça 
yaşadığı İstanbul Burgazada” üzerine yaptığı araştırma ile 
doktorasını tamamladı, halen York Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

(NDS 04) Hami Ünlü’nün bateristi olduğu Pinhani grubunun 
yeni CD’si Canlı Yayın piyasaya çıktı.
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(NDS 75) Gülin Sezin Toroslu, kurucuları arasında bulunduğu Özel Sezin Okulunun 

(Ana Sınıfı – İlkokul – Ortaokul - Lise) 1963’te eğitim hayatına ilk adım atışının 50. yılını 

kutluyor.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Ekrem Zeki Ün’ün öğrencisi olduğu İstanbul 

Belediye Konservatuarı Keman Bölümünün ilk kısmını aynı yıl tamamlayan mezunumuz 

1975 yılında Fransız hükümetinin sosyal bilimler dalında sadece  üç Türk öğrenciye 

verdiği bursu kazanarak Sorbonne Üniversitesi Eğitim Bilimi ve Eğitim Psikolojisi 

bölümünü bitirdi. 1979 yılından bu yana Sezin Okulu’nda eğitimden sorumlu yönetici 

olarak çalışmaktadır.

EĞİTİMCİ BİR NDS’li: (NDS 75) GÜLİN SEZİN TOROSLU

NET DANIfiMANLIK

www.netdanismanlik.net   +90 216 337 50 86 

Lise ve üniversite
ö¤rencileri, veliler,
kariyerinin ilk
y›llar›nda olan 
ya da kariyer
de¤ifltirmeyi 
planlayanlar için
farkl› ve ça¤dafl 
bir modelleme...

Mc Quaig envanteri 
Yaflam çark› uygulamas›
Kifliye özel meslek seçim havuzu
3 boyutlu yönlendirme platformu
Stratejik kariyer modellemesi
Fütürist kariyer haritalar›

KAR‹YER YÖNEL‹M BEL‹RLEME PROGRAMI

Güçlü alanlar›n›z kariyerinizin emrinde!

net_yatay_01  7/25/13  3:21 PM  Page 1Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 

20.Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film 

Yarışması’nın jüri başkanlığını (NDS 55) Beki Telvi Probst yürüttü.

25 yıldır film endüstrisine yön veren isimler arasında kabul edilen Probst, NDS’ten sonra 

hukuk ve gazetecilik öğrenimi gördü. Çalışma hayatına Tercüman Gazetesi ve Hayat 

Mecmuası’nda başladı. 1960 yılında İsviçre’ye yerleşti ve orada çeşitli kültürel etkinlikler 

düzenledi, sinema işletmeciliği yaptı. 1981 - 1988 arasında Berlin Film Festivali’ne 

Türkiye ve Yunanistan’dan film seçen Probst, 1985 - 1995 arasında Locarno Film 

Festivali’nde seçici kurul üyeliği yaptı.

1988 yılında başına getirildiği Berlin Film Festivali Film Fuarı’nı Avrupa Film Pazarı’na 

dönüştürdü. Dünyanın birçok önde gelen film festivalinde jüri üyeliği yapan Beki Probst, 

Fransız Kültür Bakanlığı’ “Chevalier des Arts et des Lettres‘’ liyakat nişanı sahibidir.

(NDS 55) BEKİ PROBST ALTIN KOZA’DA
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MEZUNLARDAN HABERLER...

Liliana Maria Biondi Ünal, 42 yıldır hizmet ettiği Saint Benoît Fransız Lisesi’nden bu sene 
emekli oluyor. 
 
NDS’den sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitiren, 1971 yılında psikoloji 
öğretmeni olarak çalışmaya başladığı Saint Benoît Fransız Lisesi’nde 1972’den 2008’e 
müdür yardımcısı, 2008’den bugüne Türk müdür başyardımcısı olarak görev yapan 
mezunumuz, çalışma hayatında NDS’deki kazanımlarının kendisine yol gösterdiğini 
söylüyor: “Çok huzurluyum çünkü Fransız okullarından aldığım değerleri, disiplini, akıl 
yürütmeyi öğrencilerime aşılamaya çalıştım. Bu, bizlerin okullarımıza olan borcudur.”

Fransız Liselerinde psikoloji mezunu ilk Türk öğretmen olmayı, Fransız metodolojisini 
psikoloji dersine ve Türkçe kültür derslerine uygulatmayı hedefleyen ve bunu başaran 
Ünal, 1986–1987 yıllarında Saint Benoît Kız ve Erkek liselerinin birleştirilmesine de katkı 
sağladı. Birçok öğrencisini “psikoloji eğitimine” yönlendiren mezunumuz, aralarında 
okulumuzun öğretmeni Nil Hamamcıoğlu’nun da bulunduğu öğrencileri ile iftihar ediyor.

FRANSIZ  LİSELERİ’NDE PSİKOLOJİ MEZUNU İLK TÜRK ÖĞRETMEN: 
(NDS 66) LİLİANA  MARİA BİONDİ ÜNAL

Ekonomist Dergisi tarafından yayınlanan, cirosunu açıklayan şirketlerde görev yapan 
“Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su”na ilişkin listede, Tekstilbank Genel Müdürü 
Çim Güzelaydınlı 24. sırada yer aldı.

Güzelaydınlı, Notre Dame de Sion Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi 
Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1987 yılında Arthur Andersen’de atıldı. 1990 yılında Aktif Finans Factoring’e 
mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak geçti. Tekstilbank’da 6 ay genel 
müdür yardımcılığı yaptıktan sonra, 1994’da  aynı bankanın sahibi olduğu Tekstil 
Factoring’in başına geçti. Yaklaşık sekiz yıl bu görevini yürüttükten sonra da 15 Mart 
2002’te Tekstilbank Genel Müdürü oldu.

(NDS 79) ÇİM GÜZELAYDINLI’NIN BÜYÜK BAŞARISI

NDS hayatım 11 yaşımda bu okula 
öğrenci olarak gelmekle başladı.

7 yıllık öğrencilik dönemimden sonra, 
4 yıl üniversite eğitimi aldım ve 
ardından matematik öğretmeni olarak 
okula döndüm. Bu okulda 36 yıl ara 
vermeden görev yaptım.

Bunca yıl içinde 5 müdür 
ile birlikte çalıştım. Okula 
başladığım yıl Mère 
Solangia’nın son yılı idi. Onu 
Mère Marie-Berthe takip etti. 
M. Marie-Berthe öğrenciliğim 
süresince 6 yıl müdürüm ve 
4 yıl kimya öğretmenim oldu. 
İstanbul Üniversitesinde 
matematik bölümü öğrencisi 
olduğumu öğrendiğinde, M. 
Marie-Berthe’in tepkisi beni 
çok etkiledi: “Şu okulu çabuk 
bitir de bir an önce öğretmen 
olarak aramıza katıl” dedi ve 
aynen dediği gibi oldu.

Öğretmenliğimin ilk yılları 
ilginçti. Tüm meslektaşlarım 
öğretmenlerimdi. Onlara 
kendimi kabul ettirmek biraz 
zaman aldı. Öğrenciler için 
çok genç bir öğretmendim, 
arkadaş gibiydik. Oysaki yıllar 
içinde buna çok alıştık. Sonraları 
eski öğrencim 10 tane öğretmenle 
birlikte çalıştık. Hatta Türk Müdür 
Yardımcımız Suzan Sevgi de onlardan 
biri.

Öğrencilik yıllarımda okulda ortalama 
50 ‘soeurs’ (rahibe) vardı. Sayıları 
azalarak neredeyse yok oldular.

Başka yok olan şeylerin arasında 
Sion gelenekleri de var: “traditions 
sionniennes”. 

Çok eski yıllıklar karıştırıldığında 2 
tarihe rastlanıyor: 20 Ocak ve 8 Aralık.
20 Ocak günü okulun kuruluş günü 

olarak kabul edilir. O gün okulda bir 
bayram havası eserdi. Öğrenciler 
okula üniformalı ama çantasız 
gelirlerdi.

Sabah sınıfa geldiklerinde, sınıf 
öğretmeni her birinin göğsüne kendi 
el becerisiyle hazırladığı bir takı 

(‘décoration’) takardı.  Bunlar genelde 
karton, kurdele veya küçük tahtadan 
yapılma ‘objet’lerdi. Daha sonra, gün 
içinde en güzel ‘décoration’ seçilirdi. 
Ayrıca her sınıf kendi tahtasını 
süslerdi. Her sınıfta öğrencilerin 
getirdiği küçük hediyelerle bir 
piyango çekilişi düzenlenirdi. Çekilişin 
sonunda “benim getirdiğim kime 
çıkmış” gibisinden sözler duyulurdu.  
Sonradan da okulun tüm öğrencileri 
büyük salonda (‘grande salle’) toplanır 
ve 20 Ocak kutlaması konser, tiyatro 
vb. etkinliklerle son bulurdu. 

8 Aralık ise son sınıfların günüydü : 
‘Fête des violettes’. Lise 2 öğrencileri 

(lise 3 yıldı) tüm diğer öğrencilerle 
birlikte son sınıflar için eğlenceli bir 
gün organize ederlerdi. Son sınıf 
öğrencileri müzik eşliğinde ‘grande 
salle’e alınır ve her birinin yakasına 
birer küçük buket taze menekşe 
iliştirilirdi. Salonda konser, bale ve 
tiyatro gösterileri yapılır, öğrenciler 

becerilerini sergilerdi. Tüm 
öğrencilerden toplanan 
sembolik paralarla okul süslenir, 
son sınıf öğrencilerine birer 
hediye alınırdı. Bu hediyeler de 
piyango çekilişi ile dağıtılırdı. 
Son sınıflar için günün en 
önemli bölümü öğle yemeğiydi. 
Yemekhanede öğretmenleri 
ile birlikte yemek yerler, kadeh 
tokuştururlardı.

Buna özenen orta son, yani 
8. sınıflar da bir dönem 
öğretmenleri ile ikindi çayı 
organize ettiler. Onlar da 
mezuniyetlerini böyle kutlamış 
oldular. Şimdilerde ise 5 yıllık 
bir lise dönemi var.

Yaşadığım en etkili 
değişimlerden biri de karma 
eğitim sistemine geçiş oldu. 30 
yıl boyunca sınıfa girdiğimde 
“bonjour mesdemoiselles” diye 

hitap ettim öğrencilerime. Okulumuz 
karma olunca, aldı beni bir düşünce: 
sınıfa girince ne diyeceğim? Bir süre 
sonra çözüm buldum gerçi ama 
“bonjour mesdemoiselles, messieurs” 
dediysem de bir türlü alışamadım bu 
yeni formüle. Biraz zorlama gibiydi…

Sion’da zaman çok çabuk geçiyor:
Veli toplantısına bir erkek öğrencimin 
anneannesi geldi. O hanımla daha 
önce tanışmıştık. Bir zamanlar kızının 
velisi olarak gelirdi!

İşte nesilden nesile bir aile okulu 
Sion. Hayatım boyunca benim 
ikinci evim oldu.

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENİ: 
(NDS 67) NADİA ANÇER MURAT

Çocuk tekstili, iç mekân tasarımı, gözlük, mücevher tasarımı konularında 35 yıllık 
profesyonel deneyimi olan (NDS 65) Bilge Kum 29 Mayıs 2012’de TOBB-TEPAV, ABD 
Türkiye Büyükelçiliği ve GEP  (Global Entrepeneurship Program) tarafından düzenlenen 
küresel girişimcilik yarışmasında United Virginia tarafından aday gösterilerek “Device 
For Unloading Suitcases From Conveyor Belts” (Yürüyen Banttan Bavul İndirme Cihazı) 
projesiyle finale kaldı.

1–4 Kasım 2012’te düzenlenen 1. İnovasyon Türkiye Fuarına Türk Patent Enstitüsü’nün 
desteklediği buluşçulardan biri olarak katılan mezunumuz 2007 yılından beri genellikle 
ileri yaşlardaki veya engelli  kişilerin yaşantısına kolaylıklar getiren endüstriyel tasarımlar 
üzerinde çalışmaktadır. Dört adedi patentli olmak üzere, bazıları ticarileşme aşamasında 
olan onlarca buluşu olan arkadaşımız son olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri 
Platformu yürütme kurulunun kararıyla platformun danışma kurulu üyeliğine atandı. 

Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden sonra L.C.C’nin İç Mimarlık ve Dekorasyon 
kursunu, İstasyon Sanat Merkezi’nde Moda ve Stilistlik Bölümünü bitiren, aynı merkezin 
resim bölümüne devam eden Bilge Kum, 1995 – 2009 arasında çeşitli karma sergilere 
katıldı, kişisel sergiler açtı. www.bikinvent.com

İNOVASYON FUARINDA BİR NDS’Lİ: (NDS 65) BİLGE KUM
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Notre Dame de Sion Fransız Kız 
Lisesi’ni bitirdikten sonra, Washington 
D.C. ve Floransa’da güzel sanatlar/
fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan 
Elif Edes Tapan, gastronomi 
eğitimini 1989 -1990 yıllarında Paris 
Cordon Bleu’de aldı. 1993 yılında 
“Elif Gourmet” ile başladığı meslek 
yaşamına ilerki yıllarda en iyi ‘gurme 
shop’ seçilen “Crema” ile devam etti. 
Bir süre Washington D.C.’de “Design 
Cuisine” şirketinde çalıştı. 2002 yılının 
sonlarında İstanbul’a dönerek kişiye 
özel parti mekânı fikri ile çok beğeni 
toplayan “Masa”yı kurdu.
Yeme içme sektöründe önemli ve öncü 
bir isim olan Tapan, mutfak atölyeleri, 
dergi ve gazete yazıları yanı sıra 
yarattığı “Mutlu Mutfak” markasıyla 
yemek kitapları hazırlamakta, yerli ve 
yabancı lezzet düşkünlerine “Gourmet 
Guide” hizmeti vermektedir. Kısa bir 
süre önce yeni bir oluşuma imza atıp  
“Kurabiye Fabrikası”nı hizmete açtı.

Kendisiyle, lise yıllarındaki anıları, 
sektördeki projeleri hakkında keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik.

Gurme sektörünün yenilikçi 
isimlerindensiniz. Bize, Aralık 2012’de 
sektöre kazandırdığınız Kurabiye 
Fabrikası’ndan söz eder misiniz? 
Böyle bir oluşum fikri nasıl doğdu?
Kurabiye Fabrikası toplu unlu mamul 
yapmak üzere kuruldu. Catering 
firmaları, restaurant’lar, cafe’ler, 
hastane kantinleri gibi kuruluşlara 
tatlı, tuzlu tartlar, kurabiyeler, kekler, 
ekmek çeşitleri vs. üretmekteyiz. 
Sektörde bu tip yarı mamul veya bitmiş 
mamul üretimi yapan firma sayısı 
ihtiyacın altında. Toplu alım yapan, 
üretim yeri olmayan firmalara büyük 
kolaylık sağlayan bir ürün yelpazemiz 
bulunmakta. Uzun senelerdir 
catering sektöründe çalıştığımdan, 
gourmet dükkanlar, cafe’ler işletmiş 
olduğumdan, piyasada ne tür 
ürünlere ihtiyaç olduğunu doğru tespit 
edebiliyorum. Kurabiye Fabrikası, 
gıda sektörüne  yenilik ve kolaylık 
sunmak için oluştu diyebilirim.

Dört katlı Kurabiye Fabrikası’nın ilk üç 
katında üretim yapılıyor; dördüncü kat 
ise tüm hayallere ev sahipliği yapacak 
özel bir mekan: Stüdyo Nove Zero… 
Nedir bu katı özel kılan? Bizlerle 
paylaşır mısınız?
Nove Zero, yani dokuz sıfır. Yazıldığı 
gibi okunan, pek çok kişinin 
anlayabileceği bir marka oldu. 
Türkiye’nin telefon kodunu düşünerek 
“nove zero”yu seçtik. Logomuzda pul 
üzerinde +90  görülebiliyor.  Türkiye 
telefon kodunu seçme sebebimiz ise 
Kurabiye Fabrikası ürünlerini gelecek 
zaman içerisinde yurt 
dışında pazarlamayı 
hedefliyor olmamız, 
bu noktada her dilde 
okunup anlaşılabilir bir 
markaya ihtiyacımız 
vardı, biz de içinde 
“made in Turkey” 
yazısını farklı bir şekilde 
yansıtacak Nove 
Zero’yu seçtik. Nove 
Zero, aynı zamanda 
Kurabiye Fabrikası’nın 
dördüncü katında bir mutfak atölyesi; 
tv programı çekimleri, yemek, 

pastacılık kursları, yemek 
stilistliği, yemek fotoğrafçılığı 
dersleri gibi pek çok aktivite 
yapılmakta. Arzu edenlerin 
kiralayarak diledikleri mutfak 
dersini verebilecekleri, tv 
çekimi yapabilecekleri, doğum 
günü, yıl dönümü gibi özel 
günlerini kutlayabilecekleri 
neşeli bir mutfak atölyesi…

İlk kitabınız olan “Yeni Evliler 
İçin Misafir Sofraları” ve 
ardından raflarda yerini alan 
“Afrodizyak Yemekler 44 Tabak 
Aşk”tan sonra yakın zamanda, 
yeni kitabınız yayınlanacak. 
İçeriğinden söz eder misiniz?
Yakında çıkacak üçüncü 
kitabım “Lezzetli ve Hafif 
Tarifler; Tüy Siklet”. Adından da 
anlaşılacağı gibi düşük kalorili 
tarifler içeren, hazırlamaktan 
çok keyif aldığım eğlenceli bir 
kitap.                                                            

Araya Kurabiye Fabrikası girince çıkış 
tarihi biraz gecikti malesef. Mutlu 
Mutfak kitap serisi toplam on kitaplık 
bir seri. Daha sonra çıkacaklardan 
bazılarının isimleri şöyle: Bir Tava Bir 
Spatula, Çocuklarla Çocuklar İçin, Tel 
Dolap...

Hepimizin hayatında NDS’nin yeri 
ayrı… Sizin için, NDS ne ifade ediyor? 
O yıllara ait bir anınızı bizlerle paylaşır 
mısınız?

Çok hareketli bir 
çocuktum. İlkokula 
beş yaşında 
başladım ve o zaman 
ilkokul beş sınıftı, 
dolayısıyla on yaşına 
geldiğimde NDS’ye 
b a ş l a m ı ş t ı m . 
NDS ile tanışmak 
için biraz erken 
bir yaş tabii :-) 
Öncelikle sadece 
kız çocukların 

olduğu bir ortama alışmak 
gerekiyordu. Orta okula başlamış sınıf 
arkadaşlarımın çoğu yaşça benden 

büyük ve daha olgundu. O yaşlarda bir 
iki yaşın bile çok fark yaratabileceğini 
sonra daha iyi anlayacaktım. Ben de, 
benimle koşmalı oyunlar oynayacak 
kimseyi bulamadığımdan, bir süre tüm 
teneffüslerde okulu baştan aşağıya 
koşup enerjimi azaltmaya çalışıyor, 
kan ter içinde sınıfa geri dönüyordum.                                                                                 
Lise yıllarına geldiğimizde artık 
teneffüslerde koşan Elif yoktu, ama 
Gönül Hanım’ın odasına 
ara sıra ziyarete 
gönderi l iyordum. 
Bir seferinde sınıf 
arkadaşım Ayşe 
Torfilli ile Gönül 
Hanım’ın odasına 
yollandık, bir de 
içeri girdik ki annem 
orada, meğer Gönül 
Hanım  “Elif artık uslandı 
üzülmeyin demek için 
çağırmış”.
Geçenlerde NDS’de katıldığım “kariyer 
günü” çıkışında sınıf arkadaşım, 
okulumuzun sevgili müdürü Suzan 
Sevgi’yi ziyarete gittim, o çokca ziyaret 
ettiğim müdür odasında bu sefer 
müdürün arkadaşı olarak bulunmak 
çok hoştu :-)

Sizinle mart ayında lokalimizde keyifli 
bir etkinlik gerçekleştirdik. NDS 
Ailesi’nin en küçük fertleri olan anaokul 
öğrencilerine, sofra kurallarını anlattınız. 
Ben, çocuklarla bir arada olmaktan 
aldığınız keyfe şahsen tanık oldum. Bir 
de o günü sizden dinleyelim…
Gerek sizin, gerek Nuriye Hanım’ın 
sıcaklığı lokale yansımakta. Bir 
NDS’li olarak bu sıcak, adeta aile 
ortamında olmaktan çok mutlu oldum.          
NDS’nin küçük fertlerine gelince, 
gözlerindeki pırıltı, konuşmalarındaki 
heyecan, sorularındaki sempatiklik... 
Her biri birbirinden tatlı, bu minik 
jenerasyon ile tanışmak, onlarla birkaç 
saat geçirmekten büyük keyif aldım. 
Onlara hatırlayıp uygulayacakları bir 
iki sofra kuralı öğretebildiysem ne 
mutlu bana…O gün birşeyler ögrenen 
sadece minik NDS’liler olmadı, ben de 
her yaşla iletişim kurmanın ne kadar 
gerekli, güzel ve ruhumuzu besleyen 
bir yol olduğunu bir daha gördüm, 
yaşadım.  Bu unutulmaz, güzel gün için 
tekrar teşekkür ederim.

Sonrasında ise lisemizde “kariyer 
günü”nde iş hayatındaki başarılarınızı 
gençlerle paylaştınız. O güne ait 
izlenimleriniz, yıllar sonra tekrar lisede 
olmak, ancak bu sefer öğrenci değil, 
konuşmacı olarak katılmak size neler 
hissettirdi?
“Kariyer günü”nde  kapıda lise 
talebelerinden Barlas Çelik tarafından 

karşılandım. Kendisinin 
mutfağa olan merakını, 
isteğini dinlerken ben de 
heyecanlandım doğrusu. 
Gençlerin benim gönül 
verdiğim bu mesleğe bu 
kadar merak salmasına 
çok sevindim. “Grande 
Salle”e girince 
dinlemeye gelen 
öğrenci sayısını 
görünce heyecanım 

ve sevincim misliyle 
arttı.
Bizim öğrenci olduğumuz yıllarda, 
karneler “Grande Salle”de verilirdi. 
Tüm sınıfların ahşap tribünleri vardı. 
İkmalsiz geçenlerin adı okunur, adı 
okunan  kişi “Grande Salle”i boylu 
boyunca, keyifle g e ç e r e k 
karnesini alırdı. Ben 
sadece yedinci sınıfta 
ikmale kalmadım, 
şanssızlık bu ya, 
adım listede yoktu, 
“Grande Salle”de 
karne alabileceğim 
tek sefer de böylece 
g e r ç e k l e ş m e d i . 
Bunca sene 
sonra karne alma 
hayali kurduğum 
bu salonda, 
k o n u s u n d a 
uzman, gençlerin 
dinlemek istediği bir 
konuşmacı olarak bulunmaktan 
büyük gurur duydum, duygulandım. 
Neticede bugün vardığım noktaya 
beni hazırlayan kuruma çok farklı bir 
konumda gelmiştim.
“Kariyer günü”ne katılmak beni 
sonsuz mutlu etti zira işimde 
ve hayatın diğer alanlarında 
öğrendiklerimi  öğretmek kendime 
verdiğim en önemli görev. 
Paylaşılmayan bilginin değersiz, 
cansız bilgi olduğuna inanıyorum.

Yurt dışında eğitim almış biri olarak, şu 
an Türkiye’deki ve yurt dışındaki gurme 
sektörünü mukayese ettiğinizde neler 
söyleyebilirsiniz?
Türkiye yurt dışında daha önce 
başlamış bu akıma hızla yetişiyor. 
Gerek gastronomi okulları, gerek 
yemek kursları her geçen gün 
artmakta. Bunun yanı sıra, özellikle 
büyük şehirlerde, pek çok dünya 
mutfağını tatmak mümkün. 
Marketlerde farklı mutfaklara ait 
malzemeler bulunabiliyor. Yerli, 
yabancı pek çok gurme dergi, yemek 
kitapları raflarda. Mutfak ve yemek 
etrafında birçok yeni meslek oluştu. 
“Kariyer günü”nde de gençlerin 
dikkatini çekmeye çalıştığım bir 
nokta, artık yemek sektörü sadece 
yemek yapmakla sınırlı değil. Yemek 
yapmayan ancak bu sektörde çalışan 
kişi sayısı her gün artıyor. Yemek 
stilistliği, yemek fotoğrafçılığı, menü 
danışmanlığı, tv yemek programı 
yapımcısı, tv yemek programı 
sunucusu, restaurant kritiği, seyahat 
yazarlığı, yemek kitabı tercümanlığı… 
gibi mutfağın dışında pek çok yeni konu 
bulunmakta. Gastronomi eğitimini 

bu tip bir yan konu ile 
destekleyenler 
ise haliyle daha 
d o n a n ı m l ı , 
aranan kişiler 
olabilirler. Yeme 
içme sektörünün 
hangi konusunda 
ç a l ı ş ı l a c a k s a 
çalışılsın fırsat 
olunca özellikle 
bu konularda 
daha ileri olan 
ülke ve şehirlerin 
ziyaret edilmesi de 
belli bir birikimin 
oluşmasında çok 

faydalı olacaktır. Zira tüm mesleklerde 
olduğu gibi benim mesleğimde de 
tecrübe ve bilgi çok önemlidir.

Sizinle şahsen mart ayında tanıştım; 
yaratıcılığınıza, mütevazılığınıza ve 
NDS’li olmaktan duyduğunuz gurura 
bizzat tanık oldum. Bizleri kırmayıp 
söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz ve 
yoğun çalışma temponuzda bizlere 
vakit ayırdığınız için çok teşekkürler…

NDS’Lİ BİR CORDON BLEU: (NDS 85) ELİF EDES TAPAN
Haz›rlayan: (NDS 98) Romi EMİRHAN ÜTÜCÜ

Tüy Siklet

Tü
y S

iklet  
  H

af if ve Lezzetli Tarifler

Elif Edes Tapan’ın hazırladığı “Mutlu 

Mutfak” serisinin ikinci kitabı 

“Afrodizyak Yemekler: 44 Tabak Aşk,”

afrodizyak malzemeler ile hazırlanan 

yemek tarifleri, kokteyller ve afrodizyak 

gıdalar ile ilgili bilgiler içermekte.

Türkiye’de bulunan afrodizyak 

malzemeler ile verilen tarifler, serinin ilk 

kitabı gibi pratik, lezzetli ve etkileyici...

Kitabın ilk bölümü, “44 Tabak Aşk,” 

Afrodit ve afrodizyak gıdalar ile ilgili 

bilgi, 44 afrodizyak gıda ile hazırlanmış 

tarifler içermekte.

Kitabın ikinci bölümünde ise 

“Kokteyller,” “Eğlencelik Tarifler,” 

“Mısır Çarşısı & Diğer Afrodizyaklar” 

konularının yanı sıra kitaptaki tarifler ile 

menü önerileri bulunmakta.

Tarifler, “Mutlu Mutfak” serisinin diğer 

kitaplarında olduğu gibi  “Ölçü bardak” 

ve “Ölçü kaşık” ile verilmiş, ayrıca gram 

ve mililitre olarak belirtilmiştir. 

“Afrodizyak Yemekler: 44 Tabak Aşk” 

kitabı sizi mutfakta aşka getirecek…

“Ölçü bardak” Paşabahçe Mağazaları ve Migros 

Mağazalarında bulunmaktadır.

Elif Edes Tapan 

Washington D.C.  ve  Floransa’da güzel 

sanatlar / fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan 

Elif Edes Tapan, gastronomi  eğitimini Paris 

Cordon Bleu’de aldı.

1993 yılında “Elif Gourmet”  ile başlayıp  

“Crema”  ile devam ettiği “Gourmet shop” ve 

“ Catering”de İstanbul’un öncü isimlerinden 

oldu. 2002 de  ‘Kişiye özel davet mekanı’  fikri 

ile çok beğeni toplayan  “Masa”yı kurdu.

1992 yılından beri dergi ve gazetelere çeşitli 

gurme sayfaları hazırlayan Tapan, yeni kitap 

serisi “Mutlu Mutfak”  ile mutfaklara yeni bir 

ölçü getiriyor: “ÖlçüBardak” ve “ÖlçüKaşık.”

Elif  Edes Tapan “Mutlu Mutfak “ markası 

ile  yemek kitapları yazmakta,  mutfak 

ürünleri tasarlamakta, mutfak atölyeleri 

düzenlemekte ve çeşitli dergilere yemek ve 

seyahat yazıları hazırlamaktadır.

“Mutlu Mutfak” serisinin yakında çıkacak 

kitapları:

* Tüy Siklet

* Okan Tapan tarafından derlenmekte olan: 

  “Karımın Bana Yapmadığı Yemekler”

* Çocuklarla Çocuklar İçin

* Bir Tava Bir Spatula

Mutlu Mutfak serimin ikinci kitabı “Afrodizyak 

Yemekler: 44 Tabak Aşk,” romantik bir aşk 

hikayesinin 44. yılına hazırladığım  

bir yemek kitabı.

Afrodit ve afrodizyaklar hakkında bilgiler 

içeren kitapta, Türkiye’de bilinen ve bulunan 

afrodizyak gıdalar ile hazırlanan; 44 tabak aşk, 

kokteyller, eğlencelik tarifler, ve menü önerileri 

bölümleri bulunmakta.

www.mut lumutfak .com
www.mutlumutfak.com

mutlu-mutfak.blogspot.com

ISBN 978-605-106-308-9

9 786051 063089

Afrodizyak Yemekler
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Elif Edes Tapan’ın hazırladığı “Mutlu 

Mutfak” serisinin ikinci kitabı 

“Afrodizyak Yemekler: 44 Tabak Aşk,”

afrodizyak malzemeler ile hazırlanan 

yemek tarifleri, kokteyller ve afrodizyak 

gıdalar ile ilgili bilgiler içermekte.

Türkiye’de bulunan afrodizyak 

malzemeler ile verilen tarifler, serinin ilk 

kitabı gibi pratik, lezzetli ve etkileyici...

Kitabın ilk bölümü, “44 Tabak Aşk,” 

Afrodit ve afrodizyak gıdalar ile ilgili 

bilgi, 44 afrodizyak gıda ile hazırlanmış 

tarifler içermekte.

Kitabın ikinci bölümünde ise 

“Kokteyller,” “Eğlencelik Tarifler,” 

“Mısır Çarşısı & Diğer Afrodizyaklar” 

konularının yanı sıra kitaptaki tarifler ile 

menü önerileri bulunmakta.

Tarifler, “Mutlu Mutfak” serisinin diğer 

kitaplarında olduğu gibi  “Ölçü bardak” 

ve “Ölçü kaşık” ile verilmiş, ayrıca gram 

ve mililitre olarak belirtilmiştir. 

“Afrodizyak Yemekler: 44 Tabak Aşk” 

kitabı sizi mutfakta aşka getirecek…

“Ölçü bardak” Paşabahçe Mağazaları ve Migros 

Mağazalarında bulunmaktadır.

Elif Edes Tapan 

Washington D.C.  ve  Floransa’da güzel 

sanatlar / fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan 

Elif Edes Tapan, gastronomi  eğitimini Paris 

Cordon Bleu’de aldı.

1993 yılında “Elif Gourmet”  ile başlayıp  

“Crema”  ile devam ettiği “Gourmet shop” ve 

“ Catering”de İstanbul’un öncü isimlerinden 

oldu. 2002 de  ‘Kişiye özel davet mekanı’  fikri 

ile çok beğeni toplayan  “Masa”yı kurdu.

1992 yılından beri dergi ve gazetelere çeşitli 

gurme sayfaları hazırlayan Tapan, yeni kitap 

serisi “Mutlu Mutfak”  ile mutfaklara yeni bir 

ölçü getiriyor: “ÖlçüBardak” ve “ÖlçüKaşık.”

Elif  Edes Tapan “Mutlu Mutfak “ markası 

ile  yemek kitapları yazmakta,  mutfak 

ürünleri tasarlamakta, mutfak atölyeleri 

düzenlemekte ve çeşitli dergilere yemek ve 

seyahat yazıları hazırlamaktadır.

“Mutlu Mutfak” serisinin yakında çıkacak 

kitapları:

* Tüy Siklet

* Okan Tapan tarafından derlenmekte olan: 

  “Karımın Bana Yapmadığı Yemekler”

* Çocuklarla Çocuklar İçin

* Bir Tava Bir Spatula

Mutlu Mutfak serimin ikinci kitabı “Afrodizyak 

Yemekler: 44 Tabak Aşk,” romantik bir aşk 

hikayesinin 44. yılına hazırladığım 

bir yemek kitabı.

Afrodit ve afrodizyaklar hakkında bilgiler 

içeren kitapta, Türkiye’de bilinen ve bulunan 

afrodizyak gıdalar ile hazırlanan; 44 tabak aşk, 

kokteyller, eğlencelik tarifler, ve menü önerileri 

bölümleri bulunmakta.

“Mutlu Mutfak” serisinin ilk kitabı,

“Yeni Evliler için Misafir Sofralar
” 

kolay, lezzetli, pratik ve görsel olarak etkileyici tariflerden 

oluşan bir yemek ve sofra düzeni kitabı... 

www.mut lumutfak .com
www.mutlumutfak.com

mutlu-mutfak.blogspot.com

ISBN 978-605-106-308-9

9 786051 063089

Haf if ve Lezzetli Tarif ler

Tüy Siklet

“Mutlu Mutfak” serisinin diğer  kitapları
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

GEZİ-YEMEK
28 EYLÜL CUMARTESİ

BURGAZADA’DA 
SAİT FAİK’İN ÖYKÜLERİNİN 

İZİNİ SÜRÜYOR VE MÜZESİNİ 
GEZİYORUZ. 

Nuriye Doğan-Lena Yeniyorgan 
0533 765 50 54

LOKALDE TARİH 
SEMİNERLERİ

(NDS 90) SAADET ÖZEN’İN 
SUNACAĞI RESİMLİ TARİH 

SEMİNERLERİ

CUMARTESİ SABAHLARI 
LOKALİMİZDE

Tülay Manuelyan 0532 311 82 82

KONSER
10 EKİM PERŞEMBE

BORUSAN FİLARMONİ 
ORKESTRASI AÇILIŞ KONSERİ

LÜTFİ KIRDAR SALONU

ŞEF: SACHA GOETZEL
GÜHER-SÜHER PEKİNEL

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89

TÜYAP
2–10 KASIM TÜYAP 
NDS STANDINDAYIZ

2 KASIM CUMARTESİ PANEL
“İSTANBUL’DA TARİHİ YAŞAMAK’’

KONUKLAR: IŞIK AYDEMİR, 
MURAT BELGE, OYA BAYDAR

Canan Ünsal 0532 558 75 35

YENİ YIL KERMESİ
13 ARALIK CUMA

SAAT 9.00’DA

NOTRE DAME DE SION’DA

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47

KONSER
9 OCAK 2014

BORUSAN FİLARMONİ 
ORKESTRASI YENİYIL KONSERİ

LÜTFİ KIRDAR SALONU

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89
Romi Emirhan Ütücü 0532 334 33 28

20 JANVIER
19 OCAK 2014

OKULUMUZDA 
 13.00’DEN İTİBAREN

64, 74 ve 89 MEZUNLARIMIZA 
“ANI PLAKETLERİNİ” SUNUYORUZ.

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02
Fazilet Doğan 0533 644 07 08

BAHARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER

2013 NDS EDEBİYET ÖDÜLÜ

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de 
Sion’lular Derneği tarafından düzenlenen ve dönüşümlü 
olarak bir yıl Türkçe yazan bir Türk yazarın eserine; 
bir sonraki yıl ise Fransızca yazan ve eseri Türkçe’ye 
çevrilmiş Türk veya 
yabancı bir yazarın 
eserine verilen NDS 
Edebiyat Ödülü’nün 
yeni sahibi açıklandı. 
Yazar, gazeteci, 
öğretim üyesi NDS 
m e z u n l a r ı n d a n 
oluşan dokuz kişilik 
jüri, bu yıl Murat 
Gülsoy’un Baba 
Oğul ve Kutsal 
Roman adlı eserini 200 eser arasından 2013 NDS Edebiyat 
Ödülü’ne layık gördü. Ödül, 28 Mayıs 2013 akşamı Fransız 
Sarayı’nda düzenlenen törenle, Fransa Başkonsolosu 
Hervé Magro tarafından, yazar Murat Gülsoy’a sunuldu.
Başkonsolos Hervé Magro, Murat Gülsoy’a ödülünü 
sunmadan önce, Türkiye ile Fransa arasındaki kültürel 
bağların pekiştirilmesine katkıda bulunan bu ödülü 
oluşturdukları için Notre Dame de Sion Lisesi yönetimi ile 
Mezunlar Derneğine teşekkür etti ve “Yıldan yıla büyüyen 
başarısıyla bu olay gittikçe daha çok önem kazanmaktadır” 
diye ekledi.

LOKALİMİZDE SAYIN MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
Hazırlayan:  (NDS 71) Feride Altan

11 Nisan 2013 tarihinde lokalimizde Değerli Hoca 
Sümerolog- Hititolog Muazzez İlmiye Çığ’la buluştuk.
Bu buluşma bizi Cumhuriyetimizin ilk yıllarına, Atatürk’ün 
dehası, ileri görüşü sayesinde ülkemizde üniversitelerin 

kurulmasına ve bilimsel araştırma yapılabilmesine kadar 
götürdü. Aydınlık ve modern bir Türkiye için annelerin 
kızlarını ellerinden tutup okula götürme çabalarının canlı 
tanığı ile karşı karşıya olmak bizleri bir kere daha ülkemizin 
sorunları üzerine düşünmeye ve  “ne yapabiliriz”i 
sorgulamaya yöneltti. Hocamızın kitaplarını okumak, 
bilgilenmek, özellikle de Anadolu’nun eskiçağ tarihini 
özümsemek sanırım bu sorunun cevabını bulmakta 
yardımcı olacaktır. 
Işığınız hiç sönmesin Türkiye’nin her daim genç bilim 
kadını sevgili Hocam!

ANI DİPLOMALARI TÖRENİMİZ 

18 Mayıs 2013 günü geleneksel Anı 
Diplomaları törenimiz, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Moevenpick Otel balo 
salonunda yapıldı.
Yaklaşık 95 mezun ve 
öğretmenlerimizin katıldığı tören 
mezunlarımızın gelmesi ve kendilerine 
ayrılan masalara oturması ile başladı.
 
Derneğimizin yönetim kurulu 
üyesi (NDS 68) Fazilet Doğan 
kısa bir “hoş geldiniz” ile sözü 
başkanımız Lale Murtezaoğlu’na 
bıraktı. Başkanımızın dernek 
çalışma ve amaçlarını açıkladığı 
konuşmasından sonra 
senelerdir birbirini göremeyen 
mezunlarımızın harika bir menü 
ve şarap eşliğinde buluştuğu 
yemeğe geçildi. Anılar, espriler, 

gülüşmeler, aynı okul yılları gibi gürültülü 
bir “papotage” ile devam etti.
 
Okul Müdürümüz M. Yann de 
Lansalut, Türk Müdür Başyardımcımız 
Suzan Sevgi, Sœur Monique ve 
öğretmenlerimizden Bilhan Erdemli, 
Liji Çizmeciyan ve Nadia Murat 
yemeğimize katılarak bizlere şeref 
verdiler.

Son olarak yönetim kurulu üyesi 
arkadaşımız (NDS 94) Lena 
Yeniyorgan tarafından isimleri 
okunan mezunlarımız sahnede  
öğretmenlerinin ellerinden “Anı 
Diplomaları”nı aldılar. Günün en 
hoş olayı 1953 mezunu Gülbün 
Pürsünlerli’nin diplomasını alırken 
“Aaaa zaman ne çabuk geçmiş 
ayol!”diyerek bizleri güldürmesiydi.

 
Yemek sonrası hatıra 
eşyalarımızdan satın alan 
mezunlar bol bol fotoğraf 
çektirdiler. (www.ndsliler.
com adresinde görebilirsiniz)
 
Önümüzdeki yıl yine Mayıs 
ayında 1954–1984–1994 
ve 2004 mezunlarımız ile 
buluşmak üzere, hepinizi 
sevgiyle kucaklıyoruz. 

Haz›rlayan: (NDS 68) Fazilet Dogan



14 Notre Dame de Sion’lular Derneği EKİM - KASIM - ARALIK 2013 - OCAK 2014BÜLTEN 15Notre Dame de Sion’lular DerneğiEKİM - KASIM - ARALIK 2013 - OCAK 2014 BÜLTEN

Deli Ruh
(NDS 72) Gazeteci-yazar Vivet Kanetti, çeşitli gazete ve 
dergilerde yazdığı denemeleri Deli Ruh adlı kitapta topladı. 
Kanat Kitap tarafından yayınlanan esere yazarın savaş 

sonrası Bosna hakkındaki gözlemlerini 
yansıtan bir belgesel eklendi.
1992–1995 yılları arasında yüz bin 
Boşnak’ın öldürüldüğü topraklarda 
savaşa inat yapılan sanatı, tarihin 
en uzun kuşatmasını yaşayan 
Saraybosna’nın müze kadar 
değerli delik deşik binalarını, 
ilk kocasının gömleklerini hâlâ 
gardırobunda saklayan ve bunu 
en iyi ikinci kocasının anladığını 
söyleyen Bosnalı kadını tanımak 
istiyorsanız Deli Ruh’u okumalı, 

“Vivet Kanetti’nin Bosnası” filmini izlemelisiniz. “Kinle 
yaşanmaz, hayat devam etmeli” diyen Boşnak kadını ve 
“Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar birbirimizsiz yapamayız” 
diyen generali ancak o zaman anlayabilirsiniz.    
Sanat dünyamızda özgün sesi ve üretkenliğiyle önemli 
bir yeri olan mezunumuz roman, çeviri, köşe yazarlığı 
ve televizyoncu olarak çeşitli alanlardaki başarılarıyla 
tanınıyor.

 
Sürgünde Bir Ressam: 
Jak İhmalyan 
(NDS 74) Mayda Saris’in son 
kitabı Sürgünde Bir Ressam: 
Jak İhmalyan / Jak Ihmalyan: 
A Painter in Exile, Ara Güler’in 
önsözü ve fotoğraflarıyla 
Birzamanlar Yayıncılık’tan çıktı. 
Siyasi görüşü nedeniyle 
1940’ların Türkiyesi’nden 
kaçmak zorunda kalan ve 
resim çalışmalarını sürdürdüğü 
Moskova’da ülke hasretiyle hayata veda eden ünlü 
ressam Jak İhmalyan’ın çalkantılı yaşamının ve sanat 
yolculuğunun incelendiği kitapta, 1940’ların Türkiyesi’nde 
sanat, ressamın İstanbul’daki yaşamı, hapishane günleri 
ve sürgün yılları ele alınıyor.
Kitapta, Nazım Hikmet’in yakın arkadaşı olan 
İhmalyan’ın önemli eserlerini belgeleyen yaklaşık 400 
adet tablonun yanı sıra, sanat dünyasının ünlü isimleri 
ve yakın arkadaşlarının Jak İhmalyan’ı anlatan yazı ve 
röportajlarına da yer veriliyor.
Plastik sanatlar, antikacılık, felsefe ve sanat tarihi 
alanlarında faaliyetlerde bulunan, Agos gazetesinde 
uzun yıllar yayın koordinatörü olarak çalışan mezunumuz 
halen Paros Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini 
yapmaktadır. 

(NDS 65) Eti Koen’den 
Kumaşla Tasvir 
Eti Koen dört arkadaşıyla 
birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününde “Kadının dünyası kumaşla tasvir çalışmaları” 
sergisini  gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediyesi ve 
Büyükçekmece Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 
katkıları ile sadece kadınların elinin değdiği, kendilerine 
yönelik şiddetin durması için duygularını kumaşlara 
döktükleri bu çalışma Büyükçekmece Atatürk Kültür 
Merkezi’nde sergilendi. 1990 yılında Türk Amerikan 
Üniversiteliler Derneği’nde “patchwork” kurslarına 
katılarak klasik “patchwork”ü öğrendi. Zamanla Osmanlı 
ve Türk motiflerine olan tutkusunu ‘Kumaşla Tasvir’ 
adını verdiği kendi tekniğiyle geliştiren,1993 yılından beri 
birçok kişisel sergi açtığı gibi çeşitli karma sergilere de 
katılan mezunumuz, atölyesinde yetiştirdiği öğrencilerine 
tekniğini aktarmakta ve bu konulardaki geleneksel Türk 
kültür ve sanatının sürdürülmesine çalışmaktadır.

(NDS 75) Filiz Karsan’ın 
Baykuşları 
Hobi Sanat Galerisi, 3–30 Nisan 
2013 tarihleri arasında Filiz 
Karsan’ın 38. kişisel sergisine 
ev sahipliği yaptı.  Sanatçının 
kendisiyle özdeşleşen suluboya 
eserlerinin yanı sıra farklı teknikler 
uyguladığı tuvallerinin de yer aldığı son dönem çalışmaları 
“kuşlar ve baykuşlar” temalı bu sergide  sanatseverlere 
sunuldu. Filiz Karsan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Grafik Sanatlar Bölümünde okuduktan sonra, 
Paris’te Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts ve 
Académie de la Grande Chaumière’de desen, Ecole du 
Louvre’da ise sanat tarihi öğrenimi gördü.

(NDS 94) Ruken Aslan’ın Son Sergisi 
Ruken Aslan’ın “Tanrım Ona Bir Salıncak” isimli kişisel 
sergisi 17 Haziran – 17 Temmuz arası Bodrum Yalıkavak 
Art Suites Gallery’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İsmini Edip Cansever’in “Salıncak” adlı şiirinden alan 

sergide, rapido ve kaligrafi 
kalemleriyle çizilmiş iç içe bedenler 
bir çeşit yazı “alınyazısı” görevini 
üstleniyor. Resimde görsel olarak 
var olmayan “salıncak” kavramı, 
düşememenin, boşlukta 
asılı kalmanın ifadesi olarak 
kullanılmış. 2009–2011 yılları 
arasında Trakya Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 

yardımcı doçent olarak görev yapan, 2009 yılı 3. Ege 
Sanat Fuarı Genç Sanat Resim Yarışması Birincilik Ödülü 
sahibi mezunumuz, birçok karma sergi ve müzayedeye 
katılmıştır.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR YENİ SERGİLER

Sevgili Rehberimiz Saadet Özen 
eşliğindeki Üsküdar gezimize soğuk 
ve yağmurlu bir ilkbahar günü 
Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığında 
başladık. Bağlarbaşı semti, özellikle 
Osmanlı döneminde Ermeni ve 
Rumların önemli bir nüfusa sahip 
olduğu ve birlikte yaşadığı bir bölge. 
Dolayısıyla mezarlıkları da bu bölgede 
yer alıyor. 18. ve 19. yüzyılda  Bayezid 
Kulesi, Dolmabahçe, Beylerbeyi 
ve Çırağan Sarayları, İTÜ Taşkışla 
Binası, Malta, Çadır ve Şale Köşkleri, 
Galatasaray Lisesi Binası gibi birçok 
esere imzalarını atan Balyan ailesinin 
bazı fertleri de bu mezarlıkta yatıyor.
 
Yine Osmanlı Döneminde,  Çamlıca’nın 
iki tepesi arasına sıkışıp, adını suyu az 
(kısık) akan bir çeşmeden alan Kısıklı 
ise içinde Çırçır suyu gibi birçok 
su kaynağının da olduğu bereketli 
toprakları, bağları ve bahçeleriyle  bir 
eğlence bölgesi ve  ticaret yolu olarak 
kullanılmış. Buralarda dolaşırken Bazı 
Osmanlı Paşalarının da köşklerinin 
önünden geçtik.

Bir sonraki durağımız Surp Garabet 
Kilisesi oldu. İstanbul’un bu en eski 
Ermeni Kilisesi’nin önce 1552’de 
ahşap olarak, Muş ve Van’dan 

göçen Ermeni inşaat işçileri için 
padişah fermanı ile yapıldığını, en son 
1888’deki yangının ardından kâgir 
olarak yeniden inşa edildiğini ve bugün 
de faal bir kilise olduğunu öğrendik. 
Ermeni Mezarlığından Kiliseye kadar 
uzanan hayli geniş bölge de Manastır 
Bağı olarak anılırmış. Kilisenin 
yanında yer alan şehrin ilk Ermeni 
Eğitim Kurumu Cemaran bugün Özel 
Kalfayan İlköğretim Okulu olarak 
hizmet veriyor.
 
Üsküdar Bağlarbaşı ticaret yolunun 
üzerindeki üçüncü durağımız Kösem 
Valide Sultan Camii (Çinili Cami) 
oldu. Cami, mektep, çeşme, sebil 
ve hamamdan oluşan bu külliyeyi, 4. 
Murat’ın validesi, Sultan 1. Ahmet’in 
eşi ve önemli bir devlet insanı figürü 
olan Kösem Mahpeyker Valide Sultan 
1640 yılında baş mimar Kasım Ağa’ya 
yaptırmış. Caminin içi on yedinci 
yüzyıla ait  çinilerle kaplı. Bu görkemli 
eseri ziyaretimizde Osmanlı’nın 
olgunluk dönemi çinilerini büyük bir 
hayranlıkla inceleme fırsatı bulduk.
 
Sıra Mimar Sinan’ın son eseri olan 
ve 1570’de 2. Selim’in eşi Nurbanu 
Sultan tarafından yaptırılan Atik Valide 
Camii’ni ziyarete gelmişti. Bu dev 

külliyede özellikle mihrabında İznik 
çinilerinin en güzel örneklerini gördük.
 
Üsküdar gezimizin son durağı yine 
bir mezarlık oldu. Hepimizi oldukça 
etkileyen bu mezarlık 1882’de 
Selanikliler tarafından yapılan Fevziye 
Camii’nden  Selamsız Tepesi’ne 
uzanan Bülbülderesi mevkiinde 
bulunuyordu. Selanikliler Mezarlığı da 
denilen bu bölgedeki mezarların çoğu 
kapalı lahit şeklindeydi, her mezar 
taşının üzerinde manzum yazılar ve 
orada yatan kişinin çerçevelenmiş bir 
de fotoğrafı bulunuyordu. Etkilenmiştik 
çünkü yıllardır yaşadığımız bu şehirde 
bilmediğimiz, görmediğimiz, daha önce 
varlığından bile haberdar olmadığımız 
pek çok yeri görmüş, öğrenmiş ve bilgi 
dağarcığımıza katmıştık. 

Bu arada uzun bir günün ardından 
acıkmıştık, hep birlikte İstanbul’un en 
eski ve geleneksel Türk mutfağıyla 
ünlü lokantalarından biri olan Kanaat 
Lokantasında mola verdik. Son 
derece lezzetli yemekleri tattıktan 
sonra sevgili arkadaşımız Saadet’e bir 
kez daha, böyle bir günü yaşamamıza 
vesile olduğu için teşekkürlerimizi 
sunduk ve otobüslerimize binerek 
evlerimize doğru yola koyulduk.     

NDS’liler DERNEĞİ’nin ÜSKÜDAR GEZİSİ (23 MART 2013)
Haz›rlayan: (NDS 69) Ayfer Çağlayan  
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Okulumuz sanat galerisi La Galerie 7 Mart - 18 Mayıs 2013 

tarihleri arasında farklı bir sergiye kapılarını açtı. Hamburg, 

Marsilya, Tanca ve İstanbul gibi ‘Geleceğin Kentleri’ni konu 

alan bir proje kapsamında düzenlenen sergide, yaşadığımız 

şehrin gelişimi haritalar aracılığıyla sunuldu. NDS ve Fransız 

Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün (IFEA) ortak olarak 

yürüttükleri “İstanbul ve Çevresi Üzerine İki Yüzyıl Boyunca 

Haritacılık”  adlı etkinliğin amacı kentin zaman içerisinde 

değişen coğrafi yapısını daha yakından tanıtmaktı.

Sergiyi izlerken bir yandan da haritacılığın grafik çizgilerden 

öte sanatsal ve bilimsel yönlerini de değerlendirebilmek 

amacıyla, etkinlik sorumlusu Pascal Lebouteiller, Jean-

François Pérouse ve Martin Stern ekibinin düzenlediği bir 

tanıtım turuna katıldık ve yaşadığımız kentin gizli kalmış 

birkaç yönünü keşfettik.

Marmara Denizi’ne eskiden Propontide 
denildiğini hiç duymuş muydunuz?

Sergiyi dolaşırken, Boğaz’ın belli başlı yaşam alanlarının 

saptandığı ilk haritacılık örneklerinde Marmara Denizi’nin 

Propontide veya Mermer Denizi, Boğaz’ın da “Bosphore de 

Thrace” olarak anılması dikkatimizi çeken ilk nokta oldu. 

Joseph von Hammer’in ünlü Osmanlı Devleti’nin Tarihi 

adlı eserinden alıntılanmış bir haritadaysa, Boğaz’ın 

merkezindeki semtlerin henüz Türkçeleştirilmemiş adlarıyla 

yer aldığını, surların içiyle dışında kalan kenar mahaller 

arasındaki yoğunluk farkının net olarak yansıtıldığını gördük. 

Bir diğer haritada, tarihi yarımada ile Galata arasındaki 

Bizans zinciri resmedilmiş ve Osmanlı için önemli bir 

dönüm noktası olan 1453 kuşatması canlandırılmış.

20. yüzyıl başlarında, şehrin görünümünün en ince detayına

kadar haritalandırılması, yangınlara karşı sigortalama 

amacıyla şehre yayılan yabancı sigorta şirketleri 

aracılığıyla mümkün olmuş. Çevredeki tüm çeşmelerin 

belirlendiği bu çalışmaların ilginç yanı ise, buralarda 

işaretlenen su kaynaklarının aşağı yukarı 70’li yıllara 

kadar varlıklarını sürdürebilmiş olması. Ayrıca

İstanbul’un ormanlık bölgelerindeki bitki örtüsünün de, 

son bir yüzyıldan bu yana Küçükçekmece’nin kuzeyinden 

Karadeniz sahiline kadar nasıl geri çekildiği net bir şekilde 

fark ediliyor. 

İlk şehir rehberi yazarının torununun NDS’li 
olduğunu biliyor muydunuz?

Sergi turumuzu, ilk İstanbul şehir rehberinden söz 

ederek noktalayacağız. Turistik olmanın çok ötesinde 

değerler taşıyan bu ilk rehberi hazırlayan İstanbul hayranı 

E. Mamboury’in torununun bir NDS mezunu olduğunu 

öğrenmek bizler için çok hoş bir sürpriz oldu. 

Sergi konusuyla ilgili fikir ve deneyim alışverişinde 

bulunabilmek amacıyla, okulumuzda bir de uluslararası 

kolokyum düzenlendi ve projenin eğitim boyutunu 

destekleyecek kapsamlı bir katalog hazırlandı. 

NDS’DEN HABERLER...

YAŞADIĞIMIZ KENTİN İKİ YÜZYILLIK HİKÂYESİ

Haz›rlayan: (NDS 77) Armen Tanikyan

BETİ LEVİ

0532 720 37 59
Gayrimenkul Danışmanı

betilevi@gayrimenkuldanismani.com

Abdi İpekçi Caddesi No.34 K2
34367 Nişantaşı / İstanbul
Telefon. 0212 219 85 85

İçinizden biri,
Danışmanınız...



şekilde paylaşan sabırlı ve örnek 
öğretmenlerimizden biri olmuştu. 
Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine 
ve tüm NDS camiasına baş sağlığı 
diliyorum.

(NDS 91) Göknur Gündoğdu Öngay 

- Çok ama çok üzgünüm... Çok 
severdim kendisini, çok değerli, iyi, 
melek gibi bir insandı... Derslerimizi 
ve resim odamızı, hatta kokusunu 
hâlâ hatırlarım.
Mekânı cennet olsun sevgili 
hocamızın... Hepimizin başı sağ 
olsun...

(NDS 91) Maya Arakon 

- Ne kadar üzgün olduğumu 
anlatamam… Birinci hazırlıkta silgimin 
üzerinde okul numaramı görmüş 
(222), kendisinin de okul numarasının 
aynı olduğunu söylemişti; daha 
o saniye sevmiştim onu. Zaten 
resmi çok severdim, o bana bilerek 
resim yapmayı öğretmişti. Çok çok 
üzgünüm. Allah gani gani rahmet 
eylesin, nurlar içinde uyusun, hepimize 
baş sağlığı diliyorum.

(NDS 94) Berna Dömbekci 

- Sayın hocamı kaybettiğim için çok 
üzgünüm. Başımız sağ olsun.
Okulda geçirdiğim resim derslerini 
hep güzel anarım.  Sınıf haricinde 
oturduğumuz o resim odasında hem 
vazo ve meyvelere bakar karakalem 
çizmeye çalışır aynı zamanda 
arkadaşlarla güzel güzel atışırdık.  
Huzuru, etrafta duran bir sürü resmi 
ve Gülen Hocanın sakin konuşmasıyla 
yaptığı yorumları hatırlarım... 
Sevgilerimle,

(NDS 94) Julie Habib 

- Çok üzüldüm: Hiçbir zaman resme 
kabiliyetim olmadı, hâlâ düz çizgi bile 
çizemem ama Gülen Hoca başkaydı... 
Resimlerimi annemin çizdiğini 
bilmesine rağmen bir gün bile yüzüme 
vurmadı.
Nur içinde yatsın, mekânı cennet 
olsun...

(NDS 95) Yeliz Ülker Kern 

- Ne kadar üzücü! Artık 
yeteneksizliğime dayanamadığı bir 
gün “Kızım sen hiç böyle tek çizgi ip 
gibi boyunlu insan gördün mü?” deyip 
gülüşü hâlâ kulaklarımda! Hepimizin 
başı sağ olsun!

(NDS 96) Elçin Nalan Bingöl 

- Resim yapamadığımı düşünen beni 
çok güzel resim yaptığıma ikna ederek 
teşvik eden ve bolca not veren :) çok 
değerli hocama Allah’tan rahmet 
dilerim.  Nur içinde yatsın!
 
(NDS 97) Revza Bayrı 

- Çok üzüldüm! Gülen hanım sanırım 
okulda resme yetenekli olanlar kadar 
yeteneksizlere gösterdiği anlayış ve 
sabırla da fark yaratmış biriydi. Bende
sakinliği ile ayrı bir iz bırakmıştır. 
Teşvikiye civarında sürekli karşılaşırdık 
ve her seferinde aynı güler yüzle beni 
selamlar hatırımı sorardı. Mekânı 
cennet olsun.

(NDS 98) Bilun Bayraktar Düzcü 

- Gülen Hoca’ya Allahtan 
rahmet dilerim...
Sürekli geç kalarak, 
sallana sallana resim 
salonuna giderdik. 
Artık iyice
geç kalanları M. 
Tampigny’ye yollardı, 
bu sayede Voltaire 
şiirleri
ezberlerdik :))
En şımarık 
dönemlerimizde 
alttan alıp bize karşı 
ne kadar olgun 
davranmış şimdi 
farkına varıyor insan.
Bu okulun gelmiş 
geçmiş en natürel en 
*gerçek* hocalarındandı 
herhalde...
Mekânın cennet 
olsun Hocam!

(NDS 99) Mirac Uçankale Yüce 

- Mezun olurken verdiği koskocaman 
nazar boncuğunu hâlâ saklarım; 
“mezun oluyorsunuz hepinize birer 
boncuk” demişti... Odamdaki o 
boncuğu gördükçe de hep onu 
hatırlarım hâlâ... Allah rahmet eylesin, 
nur içinde yatsın.

(NDS 99) Amber Niksarlıoğlu Eroyan 

- NDS’deki yıllarım boyunca Gülen 
Hoca ile aynı okul numarasını (222) 
taşımaktan her zaman büyük onur ve 
sevinç duymuşumdur.
Onu erken bir yaşta kaybettiğimiz için 
çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ 
olsun.

(NDS 00) Ceyda Özgen Kantarcı

- Gülen Hanım müthiş sevdiğim 
bir öğretmenimdi, bende özel yeri 
olanlardan... Resim konusunda okul 
tarihimizin görüp görebileceği en 
yeteneksiz öğrencilerden biri olmama 
rağmen her zaman beni resim 
konusunda heyecanlandırmak için 
uğraşır, yakından ilgilenirdi. Resim 
alanında hiçbir faaliyetim olmadı belki 
ama Gülen Hanım’ın o sıcaklığı bana 
yıllar geçse de hiç unutmayacağım, 
bundan sonra da rahmetle anacağım 
çok özel bir öğretmen kazandırdı. 
Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerine 
baş sağlığı diliyorum.

 
(NDS 00) Yıldız Biçuri 

- Çok üzüldüm. Şu an duruşu, 
konuşmaları gözümün önüne geldi. 
Çok sanatsal bir öğrenci olamadım 
hiçbir zaman, resim dersleri zorunluluk 
geldi bana ama Gülen Hanım o 
nazik yaklaşımıyla hep çok sevdiğim 
hocalarım arasındaydı; okulun 
eski halinde aşağıdaki dershanede 
heykellerin arasında o mekân Gülen 
Hanım’la çok bütünleşik gelmişti, 
Gülen Hanım’la farklı bir ruhu vardı 
sanki. Hepimizin başı sağ olsun.
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(NDS 85) Suzan Sevgi 

- Notre Dame de Sion 1963 
mezunu, Notre Dame de 
Sion Lisesi Eğitim Vakfı 
mütevellilerinden 1981- 2005 
yılları arasında okulumuzda 
öğretmenlik yapmış, 
birçoğumuzun üzerinde büyük 
emeği olan Sayın Gülen 
Edremit’i kaybettik. 
Sevgili Gülen Hocam, bugün 
öğle saatinde sizinle son 
dersimizi yapacağız; ne yazık 
ki gönlümüzde olan şekliyle 
değil... Sizinle yaşadığımız 
güzel anlar hep aklımızda 
olacak.
Hepimizin başı sağ olsun...

(NDS 63) Fani Ender 

- Son derece üzüldüm… 
Gülen ile aynı sınıfın sıralarını 
paylaştık. 
Aynı dönem mezunu idik ve o yıllarda 
birbirimize çok yakındık. Sınıfın en 
renkli, en sevilen simalarından biriydi 
ve o okul sıralarında bile çok güçlü  bir 
resim yeteneğine sahipti. Özellikle M. 
Matalon olmak üzere öğretmenlerin 
portrelerini büyük başarı ile çizerdi.  
Her cumartesi sınıftan küçük bir 
grupla toplanıp unutulmaz dakikalar 
geçirirdik... Tam elli sene oldu... 
Gülenciğim, o ince, zarif halin hâlâ 
gözümün önünde... 
Ruhun şad, mekânın cennet olsun 
güzel arkadaşım.

(NDS 64) Gülçin Orhon Sılay 

- Gülen benden bir sınıf büyüktü. 
Gözleri ile dudakları aynı anda 
‘gülen’, neşeli, sakin bir kişi olarak 
onu hatırlıyorum. Vefatını bu sabah 
öğrendim. Ailesi ve yakınlarının 
acılarını paylaşır, sabırlar dilerim. 

(NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev 

- Sevgili Gülen Hanım’ın öğrencisi 
olmadım ama onu NDS Vakfı Mütevelli 
Heyetinde tanıdım; söylediğiniz o 
sakin, sabırlı, güler yüzlü tavrını, dürüst 
ve adam gibi adamlığını, zarafetini 
ben de paylaşabildim böylece. Aynı 
hastalığa da yakalandığımızdan 
biliyorum ki benimle paylaştığı 
hastalıkla mücadelesini de aynı 
yumuşak, sabırlı, isyansız şekilde 

devam ettirdi ve sonlandırdı. Evinde ve 
hastanede son ayda ziyaret ettiğimde 
de hiç şikâyet duymadım kısıkça ve 
gülümsemeyi barındıran karakteristik 
sesinden. 
Güle güle sevgili Gülen, sevgili 
öğrencilerinin, dostlarının ve ailenin 
gönlündeki yerinde nur içinde yat. 

(NDS 83) Arzu Öztürkmen 

- Gülen Hanım’ı kaybettiğimizi 
bu sabah öğrendim. Ara ara 
telefonlaşıyorduk.
Dünya gözüyle son bir kere ziyaretine 
gidemediğim için çok üzgünüm.  Gülen 
Hanım’ın herhalde en temel özelliği 
tevazuuydu. Bugünkü cenazesinde bu 
tevazuu içinde kendisine kalpten bağlı 
bir camia gördüm, çok duygulandım.
Ailesini ilk kez tanıdım.  Torununun 
başarısıyla gururlandım.
Aslında Gülen Hanım’ın, 1980 
sonrası yeni değişen müfredatla 
turizm gibi çok marjinal derslere de 
girmesine rağmen her zaman sanat 
tarihi merakını aktaran bir yaklaşımı 
oldu.  Bilgi yığmasından ziyade sanat 
tarihinin nasıl güzel bir alan olduğunu 
hissettiren bir eğitimi vardı.
Hediye vermesini sever, sohbeti 
sever, ince fikirli, insani değerleri çok
yüksek bambaşka bir insandı.
Nur içinde yatsın... Maçka’dan 
her geçişimde kendisini sevgiyle 
anacağım.

(NDS 84) Dicle Özcan 

- Gülen Hocamın kaybından 
büyük hüzün duydum... Kız 
kardeşimle benim resim 
kabiliyetimizi görür görmez bizi 
nasıl teşvik etmişti.
Resim sergilerine yakın 
zamanlarda, hadi Dicle, Irmak 
sergiye bol resim lazım derdi... 
Benim resim merakım çok 
devam etmedi okul sonrasında, 
ancak Irmak ‘86 mezunu 
kardeşim hayatı boyunca 
resimler yaptı, sergiler açtı 
ve ressamla evlendi. Gülen 
Hocamın hayatlarımıza nasıl 
renk, keyif kattığının bundan 
daha canlı örneği  olamaz...
Allah rahmet eylesin, mekânı 
cennet olsun.

(NDS 88) Ece Ermeç Üster 

- Gülen Hocam,
Bu seneki 20 Janvier’de sizi 
görebilmek için ne kadar ulaşmaya 
çalıştık size, kısmet değilmiş demek...
Ruhunuz şad olsun, bizlere verdiğiniz 
sevgi ve sıcaklık okul hayatımız 
boyunca o küçük, ürkek kalplerimizi 
ısıttı. Hepimizin kalbinde çok farklı bir 
yeriniz vardı, hep de olacak.
Sizi tanımak, öğrenciniz olabilmek 
büyük bir onur.
Ne mutlu bu ayrıcalığa sahip olmuş 
bizlere!
Sizi çok seven...

(NDS 88) Galia Alsait Arditi 

-  Gülen Hanım bizim zamanımızda onca 
sert hoca arasında gevşeyebildiğimiz, 
sakinliğiyle huzur dolu ders yaptığımız 
ender öğretmenlerimizden biriydi.
Toprağı bol olsun, huzur içinde yatsın. 

(NDS 89) Begüm Kurşunoğlu 

- Gülen Hocamızın erken kaybının 
üzüntüsü içindeyim. Eskiden 
yatakhane olduğunu aktardığı resim 
salonunda, o ahşap ince uzun 
masalarda onunla beraber resim 
dersi yapmak benim için en keyifli 
zamanlardandı. Hatta yorumlarıyla 
motive olup evde de ilave karakalem 
çalışmaları yapıp onunla paylaştığımı 
hatırlıyorum. Her zaman ve koşulda o 
“cool” tavrını korumuş, aynı zamanda 
ilgisini tüm öğrencileriyle eşit bir 

(NDS 63) GÜLEN EDREMİT’İN ARDINDAN...



nds’DEN HABERLER...

Eğitim sistemimizde 4+4+4 olarak özetlenen yeni sistemle 
bir eğitim öğretim yılını geride bıraktık. Bu değişimi 
okulumuza uyarlamak için bir dizi uygulamalar yaptık. 
Okul hayatına başlamış, ancak ilköğretime hazırlık niteliği 
taşıyan anasınıfı okumamış bir grup öğrencimiz vardı. Bu 
öğrenciler için kendi yaş gruplarının özelliklerine uygun özel 
bir sınıf ( 1D ) açtık. Bu sınıf öncelikle fiziki olarak öğrenci 
ve öğretmenlerimiz için oyun ve ders arasındaki esnekliği 
sağlamak üzere tasarlandı. Öğrencilerimizin sınıflarında 
klasik oturma düzenine ek olarak oyun köşeleri, minik 
kütüphaneleri ve halı ile kaplı bir alanları vardı. Kendilerine 
özel koridordan ve boylarına uygun tuvaletlerden ve 
yemekhaneden faydalanabildiler.

Derslerimizin içeriği de somuttan soyuta varacak şekilde 
tasarlandı. Uygulama ve oyunlardan yola çıkarak 
akademik bilgilere varıldı. Birinci dönem boyunca oyun ve 
etkinliklerde kendilerine bir anaokulu öğretmenimiz eşlik 
etti. Bu sayede yaşantısal bir öğrenme gerçekleşti. Şarkı 

ve tekerlemelerle başlayan Fransızca dersleri, Türkçe 
okuma yazmanın öğrenilmesinin ardından yazılı olarak 
da uygulanabildi. Okul günlerinden ayrı olarak Haziran 
ayında gerçekleşen ve Ağustos ayında da gerçekleşecek 
olan ikişer haftalık yoğunlaştırılmış programlar düzenlendi. 
Tüm öğretmenlerimizin üstün çabalarıyla öğrencilerimiz 
diğer 3 birinci sınıf şubelerimizle aynı programı biraz daha 
hafifletilmiş şekliyle tamamladılar. Tüm bu başarının ardında 
velilerimizin okulumuza ve öğretmenlerimize verdikleri 
desteği unutmamak gerekir.

Bu ortak çabaların sonucunda 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında 1D sınıfımız da diğer şubelerdeki öğrencilerle 
karışarak ikinci sınıfta eğitim öğretim hayatlarına devam 
edecekler. Hepsine başarılar diliyoruz.

Sarem Külegeç, Şeşetyan’98
NDS İlköğretim Okulu, Psk. Danışman Rehber Öğrt.

20 Notre Dame de Sion’lular Derneği EKİM - KASIM - ARALIK 2013 - OCAK 2014BÜLTEN 21Notre Dame de Sion’lular DerneğiEKİM - KASIM - ARALIK 2013 - OCAK 2014 BÜLTEN

Derneğimiz her zamanki gibi, bu kez 
de bir hafta sonunda, değişik ve sakin 
bir yere götürdü bizi. Ayrıca havayı 
da 27oC’ye ayarlamayı başardılar! 
Karadeniz kıyısında, doğal, tarihsel, 
kültürel değerleriyle bir Anadolu 
kasabası: Karadeniz Ereğli. Her ne 
kadar Zafer Hanım’ın derslerinden 
hatırladığım adının tamlamalı şekli: 
“Karadeniz Ereğlisi” olduğunu iddia 
ettiysem de anladım ki, her şey gibi bu 
da değişmiş. Zonguldak’ın bir ilçesi 
olduğu halde, Ereğli’nin 110 bin olan 
nüfusu, Zonguldak’ınkinden (109 bin) 
biraz fazlaymış. Tabii bunda, şimdi 
özelleştirilmiş olan, Erdemir demir-
çelik fabrikasının payı var. Yolumuz 
çok güzeldi, Sapanca-Düzce-
Akçakoca-Alaplı üzerinden 5 saatte 
vardık. Otelimiz, “Büyük Anadolu 
Ereğli Hotel” daha şehre girmeden, 
yeni bir yapıydı. Odalarımıza çıkıp 
çantaları bırakır bırakmaz soluğu 
meşhur pideci Hasan Kuru’da aldık. 
Zaten derneğimizin moladaki lezzetli 
ikramına rağmen, kurt gibi acıkmıştık 
ve çok lezzetli kıymalı pideleri afiyetle 
yedik.

Tabii yemekten sonra derhal şehri 
gezmeye başladık. Ereğli’nin deniz 
kıyısına indik. Gerçekten çok bakımlı 
bir sahil şeridi var, yürüyüş yeri, çay 
bahçeleri, huzurlu, rahat bir şehir. Zaten 
bir köprünün üzerinde “Sevgi, barış, 
dostluk kentine hoş geldiniz” yazısı 
her şeyi açıklıyor. Deniz kenarında, 
sonradan aslına uygun olarak yapılmış, 
İstiklal Savaşı kahramanlarından 
Alemdar Gemisi’ni gezdik. Oradan 
Ereğli’nin mitolojik mağaralarına doğru 
yol aldık. Hiç bilmediğim ve herhalde 
Soeur Myriane’ın da bilmediği yerlerdi 
buraları. Zira  “Les douze travaux 
d’Hercule” ün sonuncusu olan, Hades 
cehenneminin kapısındaki bekçi 
köpeği üç başlı “Cerbère”i (Kerberos) 
alt ettiği yerin, ülkemizde olduğunu 
mutlaka söylerdi bize. Cehennem ağzı 
mağaraları adı verilen bu mağaraların 
birinin St. Nicolas tarafından kilise 
olarak yaptırıldığı ve lahdinin de orada 
olduğu söyleniyor. Diğeri Herkül 
mağarası ve içindeki durgun suda, 
kayıkçı “Caron”un ölüleri cehenneme 
götürüşünü hayal edebilirsiniz. Meğer 
Ereğli’nin ilk adı da Herkül’e atfen 

“Herakleia Pontike” imiş, bu ad daha 
sonra “Erekli”, Osmanlı’da “Elieğri” 
olmuş oradan da bugünkü adına 
gelmiş. Homeros’un Odysseia’sında, 
Argonotların destanında yer alan 
mağaralar, 2000 yılında ziyarete 
açılmışlar. 

Gezinin ikinci gününde ise, “Elpek 
bezi” dokuma evine kısa bir ziyaretten 
sonra, askeri bölge olan eski “Keş” 
şimdiki “Çeş” tepesine çıktık. Biraz 
tırmandık, ama değdi doğrusu: 
Gözetleme kulesinin üzerinden 
Karadeniz Ereğli’nin eşsiz manzarasını 
seyrettik. Sağ salim indiğimize 
şükrettikten sonra, deniz kenarında 
Musa’nın yeri adlı bir restoranda balık 
ağırlıklı güzel bir yemek yedik ve saat 
üçte yola koyulduk, akşam sekizde 
çok rahat bir yolculuktan sonra 
evlerimize vardık. 

Sadece bir hafta sonu, evde otursak 
bomboş ve hiç hatırlanmayacak 
olurdu. Hâlbuki ülkemizin yakın ve 
muhteşem yerleri bizleri bekliyor. Daha 
nice gezilere… Teşekkürlerimizle.

NDS’liler DERNEĞİ’nin KARADENİZ EREĞLİ GEZİSİ
(27–28 Nisan 2013)
Haz›rlayan: (NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev  

4+4+4 SİSTEMİ İLKOKULUMUZDA UYGULANDI

Eğitim sistemimizde 4+4+4 olarak özetlenen yeni sistemle 
bir eğitim öğretim yılını geride bıraktık. Bu değişimi okulu-
muza uyarlamak için bir dizi uygulamalar yaptık. Okul ha-
yatına başlamış, ancak ilköğretime hazırlık niteliği taşıyan 
anasınıfı okumamış bir grup öğrencimiz vardı. Bu öğren-
ciler için kendi yaş gruplarının özelliklerine uygun özel bir 
sınıf ( 1D ) açtık. Bu sınıf öncelikle fiziki olarak öğrenci 
ve öğretmenlerimiz için oyun ve ders arasındaki esnekliği 
sağlamak üzere tasarlandı. Öğrencilerimizin sınıflarında 
klasik oturma düzenine ek olarak oyun köşeleri, minik kü-
tüphaneleri ve halı ile kaplı bir alanları vardı. Kendilerine 
özel koridordan ve boylarına uygun tuvaletlerden ve ye-
mekhaneden faydalanabildiler. 

Derslerimizin içeriği de somuttan soyuta varacak şekilde 
tasarlandı. Uygulama ve oyunlardan yola çıkarak akade-
mik bilgilere varıldı. Birinci dönem boyunca oyun ve etkin-
liklerde kendilerine bir anaokulu öğretmenimiz eşlik etti. 

Bu sayede yaşantısal bir öğrenme gerçekleşti. Şarkı ve 
tekerlemelerle başlayan Fransızca dersleri, Türkçe okuma 
yazmanın öğrenilmesinin ardından yazılı olarak da uy-
gulanabildi. Okul günlerinden ayrı olarak Haziran ayında 
gerçekleşen ve Ağustos ayında da gerçekleşecek olan iki-
şer haftalık yoğunlaştırılmış programlar düzenlendi. Tüm 
öğretmenlerimizin üstün çabalarıyla öğrencilerimiz diğer 3 
birinci sınıf şubelerimizle aynı programı biraz daha hafif-
letilmiş şekliyle tamamladılar. Tüm bu başarının ardında 
velilerimizin okulumuza ve öğretmenlerimize verdikleri 
desteği unutmamak gerekir. 

Bu ortak çabaların sonucunda 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında 1D sınıfımız da diğer şubelerdeki öğrencilerle karı-
şarak ikinci sınıfta eğitim öğretim hayatlarına devam ede-
cekler. Hepsine başarılar diliyoruz. 

Sarem Külegeç, Şeşetyan’98

NDS İlköğretim Okulu, Psk. Danışman Rehber Öğrt.

4+4+4 SİSTEMİ İLKOKULUMUZDA UYGULANDI

Eğitim sistemimizde 4+4+4 olarak özetlenen yeni sistemle 
bir eğitim öğretim yılını geride bıraktık. Bu değişimi okulu-
muza uyarlamak için bir dizi uygulamalar yaptık. Okul ha-
yatına başlamış, ancak ilköğretime hazırlık niteliği taşıyan 
anasınıfı okumamış bir grup öğrencimiz vardı. Bu öğren-
ciler için kendi yaş gruplarının özelliklerine uygun özel bir 
sınıf ( 1D ) açtık. Bu sınıf öncelikle fiziki olarak öğrenci 
ve öğretmenlerimiz için oyun ve ders arasındaki esnekliği 
sağlamak üzere tasarlandı. Öğrencilerimizin sınıflarında 
klasik oturma düzenine ek olarak oyun köşeleri, minik kü-
tüphaneleri ve halı ile kaplı bir alanları vardı. Kendilerine 
özel koridordan ve boylarına uygun tuvaletlerden ve ye-
mekhaneden faydalanabildiler. 

Derslerimizin içeriği de somuttan soyuta varacak şekilde 
tasarlandı. Uygulama ve oyunlardan yola çıkarak akade-
mik bilgilere varıldı. Birinci dönem boyunca oyun ve etkin-
liklerde kendilerine bir anaokulu öğretmenimiz eşlik etti. 

Bu sayede yaşantısal bir öğrenme gerçekleşti. Şarkı ve 
tekerlemelerle başlayan Fransızca dersleri, Türkçe okuma 
yazmanın öğrenilmesinin ardından yazılı olarak da uy-
gulanabildi. Okul günlerinden ayrı olarak Haziran ayında 
gerçekleşen ve Ağustos ayında da gerçekleşecek olan iki-
şer haftalık yoğunlaştırılmış programlar düzenlendi. Tüm 
öğretmenlerimizin üstün çabalarıyla öğrencilerimiz diğer 3 
birinci sınıf şubelerimizle aynı programı biraz daha hafif-
letilmiş şekliyle tamamladılar. Tüm bu başarının ardında 
velilerimizin okulumuza ve öğretmenlerimize verdikleri 
desteği unutmamak gerekir. 

Bu ortak çabaların sonucunda 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında 1D sınıfımız da diğer şubelerdeki öğrencilerle karı-
şarak ikinci sınıfta eğitim öğretim hayatlarına devam ede-
cekler. Hepsine başarılar diliyoruz. 

Sarem Külegeç, Şeşetyan’98

NDS İlköğretim Okulu, Psk. Danışman Rehber Öğrt.

4+4+4 SİSTEMİ İLKOKULUMUZDA UYGULANDI



BÜLTENNotre Dame de Sion’lular Derneği22

NDS’li Emel Cimcoz Korutürk,
NDS’li Türen Malta Gökçen,
(NDS 32) Güzin Dikel Dino,
(NDS 38) Galina Suprunova,
(NDS 38) Turhan Çağıl Efe,
(NDS 41) Bedriye Karaağaç Özmen,
(NDS 45) Cilda Anjel Kiresepi,
(NDS 45) Serap Durgunoğlu San,
(NDS 47) Nurten Selvili Soyer,
(NDS 51) Vivet Şoef Yazdıran,
(NDS 53) İlona Lukaçko Babacan, 
(NDS 57) Semiramis Serdaroğlu Ersipahi,
(NDS 63) Gülen Edremit,
NDS’li Neyran Gençarslan,

Emekli Türk Müdür Başyardımcısı 
Gönül Orhonlu’nun annesi, 
Emekli Türk Müdür Başyardımcısı 
Meliha Tecer’in oğlu, 
(NDS 62) Leyla Tecer’in ağabeyi Memet Tecer,
(NDS 43) Lemiye Karaağaç’ın ablası,
(NDS 50) Süheyla Bereket Koraltan’ın eşi,
(NDS 53) Raşel Kariyo’nun eşi,
(NDS 55) Saniye Bereket Tüzemen’in eşi,
(NDS 57) Lili Sevil Eskenazi Değerli’nin eşi,
(NDS 72) Mesude Kum Ötigen’in eşi,
NDS’li Ayseli Gürani Akalan’ın kardeşi,
 

Fransızca öğretmenimiz Nil Hamamcıoğlu’nun annesi,
(NDS 64) Gülçin Orhon Sılay ve
(NDS 66) Türkan Orhon Yıldam’ın anneleri,
(NDS 70) Grasya Aziz Benatar’ın annesi,
(NDS 71) Beyza Özmen Tuncay’ın annesi,
(NDS 71) Ferda Efe Hamarat’in annesi,
(NDS 79) Fatoş Erbil’in annesi,
(NDS 79) Esti Yuda’nın annesi,
(NDS 75) Banu Rona Karacar ve
(NDS 80) Berna Rona Bener’in anneleri,
(NDS 82) Alev Barutçu Öztürk’ün annesi,
(NDS 82) Tijen Sunay Kaftanoğlu’nun annesi, 
(NDS 86) Meltem Özkaya Aknil’in annesi,
(NDS 85) Nazlı Ersipahi Savaşan ve 
(NDS 91) Demet Ersipahi Candemir’in anneleri, 

(NDS 65) Şule Balmumcu Akbülbül’ün babası,
(NDS 68) Reya Ulagay Göksun’un babası,
(NDS 77) Gül Erbil’in babası,
(NDS 79) Zeynep Tözüm’ün babası,
(NDS 83) Ayşin Arca’nın babası,  
(NDS 84) Seda Tüzemen Gülser ve
(NDS 85) Ela Tüzemen Özarpak’in babaları,                                                                                                                             
(NDS 85) Gisela Köhle Şahinoğlu’nun babası,  
(NDS 86) Eda Kalaora Meriç’in babası,
(NDS 87) Eda Baruh’un babası,
(NDS 87) Belgin Bilge’nin babası,
(NDS 89) Ebru Baykal Uluoz’un babası,
(NDS 92) Sonya Haser Sezer’in babası,
(NDS 93) Megi Krespi Acar’in babası,
(NDS 03) Canan Coşkan’ın babası,

(NDS 69) Sima Hakko Lodrik’in amcası,
(NDS 73) Belgin Karanis Öz’ün, 
(NDS 76) Burçin Karanis Tunalıoğlu’nun,
(NDS 78) Betül Karanis Sayıl’ın amcaları,
(NDS 78) Şeyda Tanır’ın dayısı,
(NDS 79) Nilgün Hotinli’nin halası,
(NDS 79) Billur Karaağaç’ın halası,
(NDS 85) Ayşe Torfilli’nin dayısı,
(NDS 86) Dilek Kıral’ın amcası,
(NDS 89) Ebru İpekçi’nin dedesi,
(NDS 90) Ece Aküren Ayla’nın dedesi,
(NDS 90) Berna Özenç’in amcası,
(NDS 91) Gülru Aytun’un dayısı,
(NDS 95) Sandra Nassima’nın babaannesi,
(NDS 98) Pınar Şener’in anneannesi,
(NDS 09) Doğan Kaftanoğlu’nun anneannesi,

(NDS 70) Milka Koen Kasuto’nun kayınvaldesi,
(NDS 73) Çim Öktem Karanis’in kayınpederi,
(NDS 81) Klodya Vert Araz’ın kayınvaldesi,
(NDS 83) Ceni Behar Simoni’nin kayınvaldesi ve  
 kayınpederi,
(NDS 83) Çiğdem Erten Akçor’un kayınpederi,
(NDS 84) Emel Gülçür Kepkep’in kayınpederi,
(NDS 86) Ceni Levi Kanditan’ın kayınpederi,
(NDS 87) Sibel Haser Konfino’nun kayınvalidesi,
(NDS 88) Elvan Tolun Çolak’ın kayınpederi,
(NDS 97) Revza Bayrı Yıldırım’ın kayınpederi

Vefat etmiştir. Yak›nlar›na sab›r diliyoruz.

(NDS 90) Ece Aküren evlendi, Ece Aküren Ayla oldu. 
(NDS 94) Didem Türel evlendi, Didem Türel Dimici oldu. 
(NDS 99) Eda Damcıoğlu evlendi, Eda Damcıoğlu Pınar oldu.
(NDS 99) Ahu Atalay evlendi Ahu Atalay Ertan oldu.
(NDS 99) Zeynep Serter evlendi, Zeynep Serter Şengül oldu.
(NDS 00) Yıldız Biçuri evlendi Yıldız Biçuri Yükselci oldu.
(NDS 00) Gül Çatır evlendi Gül Çatır Açıkgöz oldu.
(NDS 00) Tais Dülgeroğlu evlendi, Tais Dülgeroğlu Mutafoğlu oldu.
(NDS 01) Erinç Ayvalıoğlu evlendi, Erinç Ayvalıoğlu Haliloğlu oldu.
(NDS 01) Sandy Allovi evlendi, Sandy Allovi Muraben oldu.
(NDS 05) Cansu İncekara evlendi, Cansu İncekara Dikel oldu.
(NDS 05) Elif Özkan evlendi, Elif Özkan Öncül oldu.
(NDS 06) Irem Girgin evlendi, Irem Girgin Sancar oldu.
(NDS 07) Gökseli Cengiz evlendi, Gökseli Cengiz Şahin oldu. 

(NDS 64) Norma Hananel Razon’un oğlu evlendi.
(NDS 67) Nadia Ançer Murat’ın oğlu evlendi.
(NDS 70) Nadia Garakyan’ın oğlu evlendi.
(NDS 72) Dalia Garih’in oğlu evlendi.
(NDS 74) Elenka Eldek Çadırcıoğlu’nun oğlu evlendi.
(NDS 76) Sibel Demirağ Erekli’nin kızı evlendi.
(NDS 77) Tanya Ekneyan Şirinoğlu’nun oğlu evlendi.

(NDS 92) Demet Arıkan Blanke’nin kızı Melissa, 
(NDS 93) Aslıhan Akatlı Mertan’ın oğlu Deniz,
(NDS 93) Alev İçbay Aksu’nun oğlu Can,
(NDS 96) Mirey Avimlah Bahar’ın kızı Orli,
(NDS 97) Canan Mutlu Akın’ın kızı Azra,
(NDS 98) Elçin Yılmaz Işık’ın kızı Derin,
(NDS 98) Galya Kohen Afya’nin oğlu Nedim Roy,                                                                                              
(NDS 98) Tuğçe Tarı Roth’un kızı Selin,
(NDS 98) Tuğba Ceyhan  Aksekili’nin kızı Öykü,
(NDS 00) Özge Solmazer Kutluğ’un kızı Defne Kutluğ,
(NDS 00) Zeynep Türkus Tunca’nın oğlu Can,
(NDS 04) Nazlı Kefeli Altınanıt’ın oğlu Kuzey, 
(NDS 06) Müge Tümen Çubukcu’nun oğlu Eren,

(NDS 62) Lilyan Eskenazi Levi’nin ikinci torunu Klara,
(NDS 64) Ester Benezra Almelek’in torunu Damla,
(NDS 67) Mine Kazancıyan Ünal’ın torunu Ali,  
(NDS 69) Nadya  Hekimoğlu’nun torunu Nicolas Alexander,
(NDS 70) Nadia Garakyan’ın kızından torunu Mina,
(NDS 71) Eliz Takvor Kebabcı’nın torunu Melisa,
(NDS 73) Jale Tusavul’un torunu Alexandre Lyle Bautz,  
(NDS 74) Luna Halfon’un torunu Valerie Kazmir  

Dünyaya geldi. Kutlarız.
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