
Sevgili NDS’liler,

2012’ye “merhaba” dediğimiz şu gün-
lerde NDS’liler Derneği 25. kuruluş yılı-
na girdi. 1987’de çocukları okulumuzda 
eğitim gören mezunlarımızdan oluşan 
bir grubun o zamanki Türk Müdür Baş-
yardımcımız Gönül Orhonlu’nun öneri-
si ve önderliği ile kurdukları Derneğimiz, 
geçen 25 yılda büyüyerek gelişti; 21’i 
erkek olmak üzere 1300 üyeye ulaş-
tı. Giderek artan üye sayımız ile orantı-
lı olarak burs verdiğimiz öğrenci sayısı 
arttı; 2011 yılında 45 öğrenciye toplam 
96.000,00 T.L. ödeme yapıldı.

Mezunlar arasında etkin iletişim ağı 
sağlamak için kurmuş olduğumuz NDS 
Yahoo grubun şu an 2200 üyesi bulun-
maktadır. WEB sayfamızı gelişen tekno-
lojiye uygun olarak yeniledik; yaptığımız 
arşiv çalışması ile 1932’den günümü-
ze tüm mezunlarımızı kayıt altına aldık: 
www.ndsliler.com “Mezunlar”

2008 yılında ise tüm mezunlarımızın ha-
yali olan Lokalimizi Nişantaşı Rumeli 
caddesi 16 numarada açtık. Çeşitli se-
minerlerin, değişik temalı konferansla-
rın verildiği, Fransızca sohbetlerin yapıl-
dığı Lokalimizde ayrıca sınıf toplantıları, 
NDS’li yazarlarımızın imza günleri, mü-

zikli öğle ve akşam yemekleri ve doğum 
günleri düzenlenmektedir. Tüm mezun-
larımızı hiç olmazsa senede bir kez Lo-
kalimizde arkadaşları ile buluşmaya 
bekliyoruz! Büyük özveri ile açtığımız 
bu güzel mekanı ayakta tutabilmek için 
biraz daha çaba gösterelim!

Okul yönetimi ile ortaklaşa yürüttü-
ğümüz NDS Edebiyat Ödülü projesi 
kapsamında 3 yıldır Tüyap’ta değişik 
konukların katıldığı, birbirinden ilginç te-
malı paneller düzenlemekteyiz.

Derneğimizin en büyük ve kapsamlı 
programı ise okulumuzun kuruluşunun 
150. yıl kutlamaları sırasında hayata ge-
çirildi. Tüm 2006 yılına yayılan etkinlikle-
rimizi ve 25 yılda yapılanları bu sene “20 
Janvier” töreni akışı içinde hep beraber 
seyrettiğimiz, “NDS’liler Derneği 25. Yı-
lını Kutluyor” isimli belgeselde izleyebi-
lirsiniz: www.ndsliler.com “Belgeseller”

Ocak ayında kaybettiğimiz emek-
li fen bilimleri öğretmenimiz Claude Ay-
tuğ’u anmak için öğrencilerinin sıcak ve 
özlem dolu duygularını www.ndsliler.
com “Ana Sayfa”da okuyabilirsiniz.

Büyük katılım ve coşkuyla 25. yıldönü-
mümüzü kutladığımız 22 Ocak Pazar 
günü, “20 Janvier” töreninin bizler için 
ayrı bir anlamı daha vardı: bu özel gün 
için davet ettiğimiz Sr. Anne-Véronique 
Fransa’dan gelerek öğrencileriyle has-
ret giderdi ve bizlere diğer “sœur”lerden 
haberler verdi.

Derneğimiz tarafından düzenlenen kut-
lamalar kapsamında, mezunlarımızdan, 
yazarlar Dilek Kent, Lizi Behmoaras, 
Mine Kırıkkanat, Mayda Saris, Elif Edes 
Tapan, Aylin Yengin kitaplarını, Güher-
Süher Pekinel kardeşler DVD-CD lerini 
imzaladılar.
Notre Dame de Sion’lular Derneği Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenen, her 

biri kendi alanlarında başarılı olmuş 5 
mezunumuza başarı-onur ödülleri; 62, 
72, 87 mezunlarına anı plakletleri su-
nuldu. Törenimiz okulumuz mezunu 3 
genç arkadaşımız, Naz Manzakoğlu, 
Naz Uğurlu, Arda Karaburçak’tan dinle-
diğimiz şansonlarla renklendi.

Tören sonunda Butterfly pastanesi sa-
hibi Ebru İpekçi’nin hazırladığı 25. yıl 
pastamızı keyif ve coşku ile hep bera-
ber kestik.

Bugüne kadar çalışmalarımızda ya-
nımızda olan, bize destek veren tüm 
dostlarımıza candan teşekkür ediyor, 
bu yolda devam edebilmemiz için siz-
leri Derneğimize daha çok destek ver-
meye, yardımlaşmanın sadece Yahoo 
grup kapsamında değil, Dernek üyeli-
ği bazında olmasına, hala üye olmamış 
arkadaşlarımızı üye olmaya, aidatlarını-
zı zamanında ödemeye, burs fonumu-
za bağışta bulunmaya davet ediyoruz.

Etkinliklerimizde görüşmek dileği ile, 
hoşçakalın.

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

Derneğimize katkılarından dolayı;

Arda Karaburçak, Ayşe Doğan, 
Ayşe Gençsoy ve Egeteks, Ebru İpekçi, 
Emine Aydıner Gümüşsoy, Esin Eyüpoğlu, 

Esra Berk, Garo Topuzoğlu, 
Gila Benmayor ve Hürriyet gazetesi, 

Gisèle Kirby, Leyla Tecer, Melis Berk, 
Naz Manzakoğlu, Naz Uğurlu, 
Nezihi Sayın ve Sayın Turizm, 

Sevilen Şarapları, Şehnaz Gökmen, 
Tülin Altınova, Tülün Yalçın, Vedat Orhun, 

Yazgülü Aldoğan, 72 Mezunları’na

en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu
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LOKALDEN 
ETKİNLİKLER...

46 mezunları 65. yıllarını kutladılar

62 Mezunları

87 Mezunları

Örgü Kursları

60 Mezunları

72 Mezunları

(NDS 56) Dilek Kent 

Lokalde doğum günü... Lokalde doğum günü...

Bizlerle bu güzel dakikalarını 

paylaşan tüm NDS’lilere 

en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

KISA HABERLER...
Bestelerinde geleneksel Türk musikisi 

anlayışına Batı anlayışıyla bezenmiş 

farklı tınılar katan, NDS’te eğitim 

görmüş besteci Neveser Kökdeş’in 

eserlerini içeren “Neveser Kökdeş 

Şarkıları” isimli CD piyasaya çıktı.

Dünyaca ünlü piyanistler, NDS’li 

Güher-Süher Pekinel kardeşlerin 

büyük destek verdiği “Güher&Süher 

Pekinel ile Dünya Sahnelerinde Genç 

Yetenekler” projesinin ilk ürünü olan 

CD ile DVD Lila Müzik’ten çıktı. 

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin 2012 

senesi için çıkardığı ajanda aralarında 

takı tasarımcısı (NDS 65) Nelli 

Gavriyeloğlu’nun da bulunduğu 12 

sanatçıyı kapsıyor.

(NDS 72) Yasemin Pirinçcioğlu’nun 

ortak olduğu VİP Turizm, ACE of 

M.I.C.E.I. “Kongre, Toplantı ve Etkinlik 

Ödülleri” kapsamında “teşvik, seyahat 

ve etkinlik” dalında birinci seçildi.

(NDS 74) Mayda Saris’in son kitabı 

“Son Arapgirli: Varsen Oruncakciel” 

Bir Zamanlar Yayıncılık tarafından 

yayınlandı.

Mayda Saris Ekim ayından beri 

“Paros” isimli aylık çok kültürlü yaşam 

dergisi çıkartıyor.

Novartis, Sandoz gibi ilaç şirketlerinde 

üst düzey yönetici olarak görev yapmış 

olan kimya mühendisi (NDS 75) Sevda 

Kavalcıoğlu Doğan Abdi İbrahim 

ilaç şirketinde “Teknik Operasyonlar 

Direktörü” oldu.

Conrad, Mövenpick, Ramada gibi otel 

zincirlerinde üst düzey yönetici olarak 

görev yapmış olan (NDS 84) Derya 

Tanboğa, “Crowne Plaza İstanbul 

Asia”nın satış ve pazarlama direktörü 

oldu.

Yapı Kredi Sigorta ve Akbank 

Bankasürans’ta üst düzey yönetici 

olarak çalışmış olan (NDS 90) 

Serap Esma Ağca Zurich Sigorta’nın 

Bankasürans Yöneticiliği görevine atandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Fransızca 

okutmanı, Konservatuvar çello 

bölümü mezunu (NDS 95) Pınar 

Maytalman, korist olarak görev aldığı 

“Koral İstanbul” topluluğu ile pek çok 

tarihi mekanda konserler veriyor.

(NDS 99/orta bölüm) Uzman Psikolog 

Pınar Özbek Etiler Terapi Merkezi’nde 

yetişkinlere psikolojik danışmanlık ve 

psikoterapi hizmeti sunuyor.

(NDS 00) Özge Solmazer Kutluğ 

“Socar&Turcas Enerji A.Ş.”de hukuk 

danışmanı olarak çalışıyor.

(NDS 01) Didem Boy Afife Tiyatro 

Ödülleri Oylama Kurulu üyesidir.

(NDS 01) Emi Varon Eskinazi’nin 

kitabı “Çikolatalı Krep ve Demleme 

Çay” Goa Yayınlarından çıktı. Samimi 

bir dille yazılmış olan roman, on sekiz 

yaşındaki Ceylan’ın hayata bakışını 

otuzuna yaklaşmış Jennifer’inkiyle 

harmanlayıp tutkulu bir gençlik 

aşkının yıllara yenilip yenilmediğinin 

yanıtını arıyor.

(NDS 01) Gözde Kardeşler uzman 

klinik psikolog olarak Prof. Dr. 

Psikiyatr Kemal Arıkan ile birlikte 

calışıyor. 

AB Bakanlığı’nın bursuyla Varşova 

“College of Europe’ta master yapan 

(NDS 04) Pınar Elman, öğrenci 

temsilcisi seçildi. Bu yolla ilk defa bir 

Türk öğrenci AB’ye doğrudan bağlı bu 

okulda temsilci seçilmiş oldu.

(NDS 04) Barış Can’ın ilk kitabı “1950 

Onur Madalyası Kore” isimli tarihi 

roman IQ Kültür Yayıncılık’tan çıktı.

(NDS 11) İzel Naz Ertan Nişantaşı’nda 

ailesi ile birlikte açtıkları Türkiye’nin 

ilk parfüm atölyesi La Déesse’de 

çalışıyor.



Son projeleriniz üstüne bir şey söyle-
mek ister misiniz?
B.A: Almanya’dan Türkiye’ye döndük-
ten sonra “Sanatlar Arası Etkileşimin” 
ürünü olan dört uzun soluklu proje ger-
çekleştirdim. Shakespeare’nin “Bir 
Yaz Gecesi Düşü” ve “Fırtına”, Schu-
bert’in “Kış Yolculuğu” ve Mozart’ın 
“Sihirli Flüt” operası. En son sergim Dü-
rer’in  Melencolia gravüründen kalka-
rak “Meleklerin ve Şeytanların Aynası” 
oldu. Şimdi yine 44A Galerisinde Mart 
ayında, bu defa kurgusunu üstlendiğim 
”Düğün” temalı sergimiz olacak. Çok 
beğendiğim sanatçı arkadaşlarımızla 
birlikte düğün temasına değişik açılar-
dan yaklaşıyoruz. Aramızda daha genç 
kuşaktan NDS mezunu Zeynep Bozbağ 
Sönmez de bulunuyor. Kendisi bu ser-
giye ABD’den gelerek duvağı simgele-
yen metal bir yerleştirme ile katılıyor.

14 Mart’ta Sergimizin açılış akşamına 
tüm  NDS’li dostlarımızı da bekleriz.
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Bilge Alkor bugün Türk resim sanatı-
nın modern sanatçıları arasında. Bu-
günlere nasıl geldiniz? Resimle nasıl 
tanıştığınızı bizimle paylaşabilir misi-
niz?
B.A: Çocukluğumda en sevdiğim 
oyunlar, babamın kütüphanesinde 
bulduğum resim kitaplarının içinde-

ki resimlere, ya da halıların motifleri-
ne öyküler uydurmak veya duvarda asılı 
resimlerin içine girmeye çalışmaktı. Çö-
zemediğim bir “giz”in taşıyıcılarıydılar. 
Bu gize varmanın yolunun sanat oldu-
ğunu kavramam ise orta okuldan lise-
ye geçtiğim yaz ailecek çıktığımız Avru-
pa gezisinde Floransa’da gördüklerim 
oldu. Derinden sarsılmıştım. Artık sanat 
benim yazgımdı, ödevimdi.

Resimlerin yanısıra oldukça başarı-
lı gravürleriniz de mevcut. Sizin için 
resmi gravürden ayıran nedir? 
B.A: Gravür tekniğini Roma Akade-
misinde öğrendim. Daha önce sö-
zünü ettiğim Floransa serüvenim-
den sonra Dame de Sion’un ağır 
“müfredat”ına karşın nasılsa vakit 
bulup Aliye Berger’in çıraklığını yap-

mıştım. O zaman kapıldım bu tekni-
ğin büyüsüne. Gravürü çekici kılan 
sanatla işçiliğin birarada oluşu. 
Metal levhanın direncini yenmek bir  
başkaldırı gibi. Rembrandt ve Go-
ya’nın gravürlerini daha iyi okumak 
için bile bu tekniği öğrenmek gerekir 
diye düşünüyorum.

Notre Dame de Sion , sanatçıya önem 
veren bir kurum. Lise yıllarında sizi 
destekleyen öğretmenleriniz ve ar-
kadaşlarınız oldu mu? Onlardan ne 
yönde etkilendiniz?
B.A: Mère Dilecta  8. sınıfta öğretme-
nimizdi. O yılın 20 Ocak kutlamaları 
nedeniyle bizden sınıfın süslenmesi-
ne katkıda bulunmamızı istedi. Elim-
de Delacroix’dan çini mürekkebiyle 
yaptığım bir kopya ve yağlı boya bir 
manzarayı gördüğü zaman şaşkınlı-
ğı ve hayranlığı beni çok sevindirmiş-
ti. “Bilge, bunlar süs değil yapıt” dedi 
ve Delacroix kopyam koridora, yağlı-
boya tablom da sınıfın duvarına asıldı. 
Resmim o sınıfta ben Liseyi bitirince-
ye kadar kalmıştı. Bir küçük üne sahip 
olmuş olmalıyım. O yıldan sonra her 
yeni sınıfımda 20 Ocak’da karatahta-

ya resim yapmak benim ödevim oldu. 
Büyük bir coşku ve gururla bu ödevi 
yerine getirirdim. Öbür sınıflardan da 
beni çalışırken seyretmeye gelirlerdi. 
Sanırım kendime güven duygum o yıl-
larda oluştu.

Liseyi bitirirken Diploma Töreninde 
psikoloji öğretmenimden çok özel bir 
armağan aldım. Armağan, olağanüs-
tü güzel bir sanat tarihi kitabıydı. Ba-
şına Bilge Narmanlı’nın sanatta yapa-
caklarının inancını belirten birkaç satır 
eklenmişti. Notre Dame de Sion’dan 
böyle ayrıldım. Artık sanat akademile-
rinin yolu açılmıştı.

Çalışmalarınıza yön veren başka sa-
natçılar ve akımlar da oldu mu?
B.A: İtalya’da yaşadığım yıllarda 
özellikle erken Rönesans ve Röne-
sans’ı, Almanya’da yaşadığım yıllar-
da ise Mavi Atlı Grubu, özellikle Kan-
dinsky ve Klee’nin hem yapıtları hem 
de sanat öğretilerini içeren kitapları in-
celedim. Bunlar belki mihenk taşları... 
Oysa mağara resimlerinden, Afrika 
masklarından bugüne kadar gerçek-
leşmiş bütün sanat yapıtlarının etkisi 
işimde zaman zaman ortaya çıkıyor.

Türk Modern Resim Sanatının gelişi-
mini nasıl buluyorsunuz?
B.A: Çok olumlu. Sayısız sanatçımız 
Uluslararası Platform’da kendileri-
ni kanıtladılar. Ayrıca önünde birkaç 
saat kalabilmek için büyük özveriler-
de bulunduğumuz yapıtlar şimdi yet-
kin sergi düzenlemeleriyle ülkemizde.

Resme ilgi duyan genç mezunlarımıza 
önerileriniz nelerdir?
B.A: Sanata ilgi duyan her kişi kendi-
sinin ama sadece kendisinin olan o 
özel yolu bulmalı. Üç değişik ülkenin 
sanat  akademilerinde okudum. Gene 
de sanatı orada öğrenmedim. Müze-
ler, sanat üzerine düşünmüş yazarlar, 
edebiyat ve felsefe aradığım yolu bi-
çimlendirdiler. Bugün yapılan sanat 
daha çok buluş içeriyor. Sanat felse-
fesi sanırım ilk denenecek yol.
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(NDS 56) BİLGE ALKOR İLE SÖYLEŞİ...
Hazırlayan: (NDS 80) Ayfer Kalafatoğlu 1956 da N.D.S.’den mezun olduktan 

sonra sanat eğitimine aynı yıl İstan-
bul Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
başlayan sanatçı, 1971 yılına kadar 
Münih, İstanbul, Roma Güzel Sa-
natlar Akademi’lerine devam etmiş 
daha sonra 1989’a kadar Roma ve 
Lüneburg’da yaşamıştır. 1989’dan 
bu yana çalışmalarına İstanbul’da 
devam etmektedir.

Kişisel Sergiler
1964-2007 yılları arasında Türk 
Alman Kültür Merkezi (İstanbul), 
Doğuş Galeri (Ankara), Galleria Due 
Mondi (Roma), Maçka Sanat Galeri-
si (İstanbul), Galleria Ciovasso (Mi-
lano), Galerie Kulturforum (Alman-
ya), Urart Sanat Galerisi (Ankara), İş 
Sanat Kültür Merkezi, Kibele Sanat 
Merkezi (İstanbul) gibi çeşitli sanat 
galerilerinde kişisel sergiler açmıştır.

Seçilmiş Karma Sergiler
1977-2007 yılları arasında Galleria 
Due Mondi (Roma), Maçka Sanat 
Galerisi (İstanbul), X.Quadriennale di 
Roma (Roma), 28.Resim, Heykel ve 
Baskı Sergisi (İtalya), İkincilik Ödülü, 
“Atatürk’ün Doğumunun 100. Yıl 
Kutlamaları” Devlet Resim ve Hey-
kel Müzesi, Galleria La Persiana (Pa-
lermo), İGEDO-Messe (Düsseldorf), 
“Çağdaş Kadın Sanatçılar” Arkeo-
loji Müzesi (İstanbul), Sharjah Bie-
nali (Birleşik Arap Emirlikleri), Başa-
rı Ödülü, Yapı Kredi Kazım Taşkent 
Sanat Galerisi (İstanbul), EMAAR İn-
ternational Art Symposium (Dubai), 
“Contemporary” İstanbul Sanat 
Fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı (İstanbul) gibi yurt içi ve yurt 
dışında çeşitli karma sergilere katıl-
mış ve ödüller almıştır. 

(NDS 56) BİLGE ALKOR
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MEZUNLARDAN HABERLER...

Çok sayıda büyük edebiyat eserinde imzasını gördüğümüz Nesrin Altınova 10 Kasım 2011 de 
hayata veda etti. 
İlkokulu Jeanne-d’Arc Fransız Okulunda, ortaokul ve liseyi de Notre Dame de Sion Fransız 
Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1941-43 yıllarında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 
fizik öğrenimi gördü. 1943 yılında evlenerek ayrıldığı yüksek öğrenimini bu kez de 1963-68 yıl-
larında yine İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi’nde sürdürdü. 1968’de profesörlerinin de 
yönlendirmesiyle, Victor Hugo’nun “Sefiller” adlı eseriyle çevirmenliğe başladı. Ve 2004 yılında 
Dostoyevski’den çevirdiği “Ezeli Koca” romanıyla çevirmenliği noktaladı. Bu uzun soluklu sü-
reçte Fransız ve Rus edebiyatının temel direkleri sayılan elliye yakın kitap çevirdi. Ayrıca, 1968-
70 yıllarında Meydan Larousse’da da çevirmen olarak görev aldı. 

Nesrin Altınova, 36 yıllık çevirmenliği sırasında Fransız kültürüne yaptığı katkılarından dolayı 
1993 yılında Fransız Milli Eğitim Bakanlığı “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques” 
nişanı ve Fransız Kültür Bakanlığı “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres” nişanını ilk alan 
mezunumuzdur.

1968 Notre Dame de Sion mezunu olan Liz Behmoaras, yıllarca, başta AFA Yayınevi olmak 
üzere, çeşitli yayınevlerinde danışman ve edebi eser çevirmeni, çeşitli yerli ve yabancı kuruluş-
larda serbest gazeteci olarak çalıştı. Yayımlanmış yedi eseri var: “Türkiye’de Aydınların Gözüy-
le Yahudiler” (Röportaj-Gözlem Yayın A.Ş., 1992), “Kimsin Jak Samanon?”(Anı-Sel Yayınları, 
1997), “Yüzyıl Sonu Tanıklıkları” (Röportaj-Sel Yayınları, 1998), “Mazhar Osman-Kapalı Kutu-
daki Fırtına” (Biyografik çalışma-Remzi Kitabevi, 2001), “Bir Kimlik Arayışı Hikayesi” (Biyogra-
fik çalışma-Remzi Kitabevi 2005), “Suat Derviş, Efsane Bir Kadın ve Dönemi” (Biyografik çalış-
ma- Remzi Kitabevi, 2008) “Sevmenin Zamanı” (Roman- Doğan Egmont 2011) 

Yazarın “Sevmenin Zamanı” isimli son kitabı 1940’ların ilk yarısında, ikisi de İstanbul Tıp Fakül-
tesinde öğrenci, biri Müslüman, diğeri Yahudi iki gencin, herkese ve her şeye inat filizlenen im-
kânsız aşkını anlatır. Kızın ailesi Odessa’dan göç etmiştir. Erkeğinki ise Balkanlardan…  Zoraki 
göçlerin İstanbul’da buluşturduğu iki ailenin dramına eşlik eden bu büyük sevgi nice sınavlar-
dan geçmek zorundadır. Bağnazlık ve ırkçılığın yol açtığı yıkımlara ve her şeye rağmen mutlu-
luğu “inşa etme” gayretlerine dair bu romanın arka planını tüm siyasi çalkantıları ve yer altı ör-
gütleriyle, İkinci Dünya Savaşı yıllarının İstanbul’u oluşturur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu (NDS 70) Mine Kırıkkanat, 
Türkiye’nin ilk kadın mizah yazarı olarak başladığı yazın yaşamına, Cumhuriyet’in İspanya, 
Milliyet’in Fransa muhabirliği, Radikal ve Vatan Gazetelerindeki köşe yazarlığıyla devam etmiş-
tir. Yeniden ustalar arasına dönüş olarak nitelendirdiği bu son dönemde ise Cumhuriyet Gaze-
tesinde köşe yazarlığı yapıyor.
TV 5 Monde kanalının yabancı gazetecileri arasında yer alan Kırıkkanat’ın bugüne kadar de-
neme, araştırma, öykü ve üç tanesi fransızcaya çevrilmiş roman türünde toplam 12 eseri bu-
lunuyor.
“Bir Gün Gece”, “Destina’’, ‘’Bir Nehir Roman’’, ‘’Umudun Kırık Kanatları’’ ve “Aşk Varmış Aşk 
Yokmuş”dan sonra, ‘’Örtülü Özgürlük’ ‘isimli son kitabıyla yeniden okurlarıyla buluşan yazarı-
mız, bu defa da toplumun büyük kesiminin özlediği, dilediği ama bir türlü oturtamadığımız de-
mokrasiyi sorguluyor ve örnekler vererek eşitlik, özgürlük gibi kavramlar barındıran bu yaşam 
tarzını benimseyemeyen ve dolayısıyla da haklarını yeterince kullanamayan ya da kullanma-
sı engellenen kadınlarımızı konu ediyor. Kendisi de bu kitabı, kadını kadının gözünde bile kü-
çülten bir erkek faşizmine, bir baskı kültürüne isyan olarak okumamızı öneriyor. Türkiye’ye de-
mokrasinin yasalardan önce düşüncelerdeki özgürlük ile geleceğini vurguluyor.

EN ÜRETKEN ÇEVİRMENİ KAYBETTİK : (NDS 41) NESRİN TUNTAŞ ALTINOVA

(NDS 68) LİZ BEHMOARAS’DAN “SEVMENİN ZAMANI”

(NDS 70) MİNE KIRIKKANAT’TAN “ÖRTÜLÜ ÖZGÜRLÜK”

Benden bir yazı istediler.

İlk kez mezuniyetten bu yana 
geçen süreyle baş başa kaldım.
Yarım asır. Dile kolay.

Oysa yazmaya başlayınca, anı-
lar canlandıkça, yaşamımın köşe 
başlarında, karar anlarında, kriz-
lerde, mutlulukta, anne, eş ola-
rak Notre Dame de Sion eğiti-
mimin hayatıma hem de etkili bir 
şekilde dokunduğunun bir kez 
daha bilincine vardım.

Okul yıllarıma ait anılar sıkı ders 
programı ve disiplin sarkacı ara-
sına sıkışmış gibiydi. 1960’lı yıl-
ların başlarıydı. Türkiye’ nin siya-
si ve toplumsal hayatı büyük bir 
sınav vermekteydi.

Notre Dame de Sion’ dan Ede-
biyat kolu mezunu olabiliyorduk. 
Fen kolundan, eczacılık gibi bir 
meslek dalı seçme macerasına 
giriştiğimde matematik, cebir, fizik öğ-
retmenlerimizden M.Matalon, M.Garti, 
M.Jean’ın öğrettiği temel prensiplerin 
ve diğer bilgilerin ne kadar yerinde ve 
gerekli olduğunu çarpıcı bir şekilde 
anladım.

Mère Marie-Berthe’in otoriter, soğuk-
kanlı görünüşünün altındaki sevecen 
ruhu galiba kimya derslerine de yansı-
mış olmalı ki kimya sevdiğim bir konu 
olmuştu.

Tüm bu kadar değişik konuyu bir 
arada tutan çimento vazifesi gören ise 
felsefe-mantık hocamız M. Yani Anas-
tiadis’in sözleri oldu. Onları hiç unut-
madım ki.

‘’Öğrendiklerinizi tarih, matematik, 
edebiyat, geometri v.s beyninizde 
kutularda saklamayın. Bütün kapak-
ları açın, bırakın bu bilgiler özgürce 
dolaşsın, kaynaşsın, kültür köprüleri 
kursun”.

Eğitimimiz süresince sabahları verilen 
derslerde hayat deneyimlerine, zor-
lukları yenmeye, etik konusuna ağırlık 
verilirdi. ‘’Yumuşakça” olmamamız, 
davranışlarımızın, düşüncelerimizin 
“belkemiği” olması telkin edilirdi.

Yaşamımda bu öğütleri uygulamaya 
çaba sarf ettim, çalışma hayatımda ek 
uğraşlar edindim, farklı olmaya çaba 
gösterdim. 

Üniversite yıllarında, teknik eğitimin 
tekdüzeliğinden kurtulmak amacıyla  
‘’Akbaba” mizah dergisinde “Millet-
ler Gülüyor’’ sayfasını hazırladım. Bu 
benim yazın hayatıyla ilk temasımdı. 
Bu sayede Bab-ı Ali’nin önemli isim-
leriyle Yusuf Ziya Ortaç, Bedri Kora-
man, Necmi Rıza, Aziz Nesin, Altan 
Erbulak’la birlikte olmak genç yaşıma 
sunulan bir ayrıcalıktı.

1968’de ani bir kararla Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne gittiğimde (ce-
sareti NDS öğütlerinde buldum) ül-

kemizde öğrenci hareketleri, 
yeni dünyada da ‘’Çiçek Çocuk-
ları‘’ Hippiler vardı. Genç kuşak-
lar bir devinim içindeydi. Kalıp-
laşmış kavramlar yerlerini daha 
hür ve dünyayı saran bir içeriğe 
bırakıyordu.

Çalışma hayatının gerçek yüzü-
nü Amerika’da tanıdım. Kadın 
olarak ‘’Cam duvarların ardında” 
özel sektörün rekabetçi acıma-
sız kurallarıyla karşı karşıya kal-
dım. Sabır telkinleri işe yaradı.

Mezuniyetten yirmi altı yıl sonra 
M. Garti’yi ilk olarak yazları ge-
çirdiğim Burgaz Ada’da gör-
düm; beni adımla hatırlama-
sı parlak zekasının işaretiydi. 
Emekliliğin getirdiği durağan ya-
şamın kısıtlamalardan kurtulmak 
için yazmaya  başladım.

Çevre konulu öykülerimin Orhan 
Kemal öykü ödülü kazanması 

beni yüreklendirdi ve devam ettim. Üç 
kitabım yayınlandı.

Kitaplarımın varlığı ilk “NDS Edebi-
yat Ödülü” toplantısına çağrılmama 
neden oldu. Arkadaşlar beni jüri üye-
liğine layık görünce, kendimi benden 
çok genç olan parlak, yetenekli me-
zunlar arasında buldum.

Kendi türünde bir ilk olan NDS edebi-
yat ödülü jüri üyeleri 30 yılı içine alan 
bir zaman dilimine dağılmış bulun-
maktayız. İlk toplandığımız 2008 eylül 
ayından bu yana NDS Lisesinin bizlere 
verdiği ortak kültürel donanım saye-
sinde üç yıl süresince yüzlerce kitabı 
değerlendirdik. Tartışmalarımız oldu. 
Ama görüşlerimizin hep aynı noktada 
odaklandığını kıvançla gördük, okulu-
muzla bir kez daha onur duyduk.

Bu vesileyle hocalarımızı sonsuz 
saygıyla anıyorum.

NDS YAŞAMIMA DOKUNDU...
(NDS 62) Tomris Alpay 
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MEZUNLARDAN HABERLER...

NDS’den 1956 yılında mezun olan Dilek Kent, “Erenköy’de Duvarlar” isimli kitabında 120 yıl-
lık Erenköy’de adeta bir zaman tünelinde gezinti yapmakta ve Milli Mücadelenin ilk yılların-
dan başlayarak bu güzel semti o günlerden bu günlere bir danteli çeşitli motiflerle dokurcası-
na gözler önüne sermekte.

Kitap, Osmanlı Döneminde Fatih ve Beyazıt gibi İstanbul’un eski semtlerindeki yangın ve sal-
gınlardan bıkan halkın bazı kesimlerinin, özellikle de yüksek rütbeli sivil, asker ve ilim sahibi 
olanlarının Kadıköy Yakasına yerleşmeleri ile Erenköy’ün gelişmeye başlamasını ve cumhuri-
yetin ilk yıllarından 50’li 60’lı yıllara kadar orada yaşananları ve yaşayanları konu ediyor.

O dönemde Erenköy’e yerleşen ailelerin günlük yaşamları, adetleri, modern hayata ayak uy-
durma çabaları, cumhuriyet kadınlarının zenginleşen sosyal hayatın aktivitelerine katılımları, 
komşuluklar, dost akraba ilişkileri, paşa dedeler, evlatlıklar, arap bacılar, halayıklar, kalfalar ve 
esnaf ayrıntılarıyla anlatılıyor. Plaj sefaları, atların çektiği faytonlar, banliyö trenleri, tramvay-
lar, vapurlar, kısacası bugün artık pek çoğu anılarda kalan bir hayat tarzı gözümüzün önünden 
adeta bir film şeridi gibi geçiyor ve bizi o dönemlere götürüyor.

(NDS 65) Rosie Pinhas Delpuech’in ilk eseri “Insomnia-Une Traduction Nocturne”ün yeni der-
lemesi 2011 yılında Fransa’da Bleu Autour Yayınları tarafından basıldı.
 
İstanbul doğumlu yazar Paris’te felsefe ve edebiyat eğitimi aldıktan sonra, bir süre İsrail’de 
Fransızca edebiyat dersleri vermiş, Fransa’da yaşamını sürdürdüğü dönemlerde ise İbrani 
edebiyatının belli başlı eserlerinin çevirilerini Fransızcaya kazandırmıştır.
 
Yazın dili Fransızca olan ender Türk yazarlarından Rosie Delpuech’in ilk eseri olan “Insom-
nia-Une traduction nocturne” 1998 yılında Actes Sud Yayınevi tarafından, ikinci derlemesi ise 
2011 yılında Bleu Autour Yayınları tarafından basılmıştır. Yazar, bu ilk eserinden sonra fark-
lı kimliğinin oluşumunda katkıları olan kendi anadillerini ve anılarında kalan izleri takip ederek 
otobiyografik nitelikli üç eser daha kaleme almıştır. Sırasıyla Suite Byzantine (ilk basım 2003), 
yeni bir bölümün ilavesiyle derlenen Suites Byzantines (2009) ve Anna (2008) adlı eserlerin-
de, baba dili olarak tanımladığı Fransızcanın, anneannesinin İspanyolcasının, İstanbul Türkçe-
sinin ve çevrilerini yaptığı İbranicenin kimlik oluşumundaki katkılarını etkileyici bir üslupla an-
latmaktadır.

Şalom Gazetesi yazarı (NDS 87) Aylin Yengin yıllardır yaptığı söyleşilerini bir kitapta der-
ledi : “Anne Bak Ne Çok Ünlü Tanıyorum”

Dünyadan ve ülkemizden çok sayıda tanınmış sanatçı, gazeteci, müzisyen ve yazarla ya-
pılmış söyleşiler oldukça farklı ve eğlenceli bir tasarımla okuyucuya sunuluyor. Kitap, Elif 
Şafak, Nermin Bezmen, Yasmin Levy, Yılmaz Özdil, Buket Uzuner, Cüneyt Özdemir, Ayşe 
Arman, Bekir Coşkun, Nuray Mert, Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Ayhan Sicimoğlu, Bay J ve 
Geveze gibi oldukça ilginç isimleri bir araya getiriyor. 

29 “ünlü”nün hayata bakış açıları, olaylara farklı yaklaşımları, özel yaşamları ve siyasi gö-
rüşleri, yazarın röportaj öncesi kendi duygularını yansıtan kısa giriş yazıları ile mükemmel 
bir biçimde harmanlanmış. Ayşe Arman’ın önsözü ve Cüneyt Ülsever’in kapak yazısıyla 
Gözlem Yayınları’ndan piyasaya çıkan kitap, 2008-2011 yılları arası Türkiye’ye ve dünya-
ya genel bakışı farklı kültürel açılardan sunan hoş bir arşiv.

(NDS 56) DİLEK KENT’İN İLK KİTABI : ERENKÖY’DE DUVARLAR

(NDS 65) ROSİE PİNHAS DELPUECH’TEN “INSOMNIA”

(NDS 87) AYLİN YENGİN’İN İLK KİTABI

BİR “20 JANVİER”NİN ARDINDAN: 22 OCAK 2012

Onur Konuklarımız: Fr. Başkonsolosu Sn. Hervé Magro, Şişli Belediye Başkanı Sn. Mustafa Sarıgül, Şişli Milli Eğitim Mü-
dürü Sn. Gürbüz Akbulut, Sr. Anne-Véronique, Sn. Gönül Orhonlu

Başarı-Onur Ödülleri: (soldan sağa) 
(NDS 79) Prof. Dr. Zeynep Çakım Güven, (NDS 71) Esen 
Çamurdan, (NDS 67) Nadia Murat, (NDS 66) Sema Baykan, 
(NDS 51) Prof. Dr. Sema Çiğdemoğlu (katılamadı)

(NDS 11) Naz Uğurlu, (NDS 11) Naz Manzakoğlu ve
(NDS 10) Arda Karaburçak ile Müzik

87 Mezunları 25. yıl anı plaketleri ile                            

62 Mezunları 50. yıl anı plaketleri ile

72 Mezunları 40. yıl anı plaketleri

NDS’liler Derneği 25. Yıl Pastası   
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

İLK YARDIM 
SEMİNERİ

17 MART CUMARTESİ
SAAT 11.00 DE

SUNAN: DR. BERŞAN AYTAÇ     
NDS’liler LOKALİ’NDE

Canan Ünsal 0532 558 75 35

GEZİ
14 NİSAN CUMARTESİ

SAADET ÖZEN’LE 
İSTANBUL’U GEZİYORUZ

SÜLEYMANİYE ve civarı, Şehzade 
Camii, Kalenderhane Camii, Atıf Efendi 
Kütüphanesi, Vefa bozacısı, Vefa Kilise 

Camii, Ayrancı ve Namahrem sokak

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02

FRANSA’DA 
YÜKSEK ÖĞRETİM

28 NİSAN CUMARTESİ 
SAAT 14.00’DE

LOKALİMİZDE
Sunan: (NDS 87) Dr. Belgin Bilge
 Fransa’da yüksek öğretimde okul 
seçimi, konaklama olanakları ve 

sosyal yaşam bilgileri

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88  89   

ANNELER GÜNÜ 
KERMESİ

9 MAYIS ÇARŞAMBA
SAAT 9.00’DA

Notre Dame de Sion’da 
 bekliyoruz!

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47

GEZİ
17 MAYIS PERŞEMBE

(NDS 61) Sevim&Arslan Baran 
çiftinin BÜYÜKADA’daki 

bahçelerinde 
“Barbecue Partisi”

Tülay Manuelyan 0532 311 82 82

GEZİ
8-9-10 HAZİRAN 

CUMA-CUMARTESİ-PAZAR
AFYONKARAHİSAR GEZİSİ

5 yıldızlıTermal, Güral Afyon 
Wellness&Convention’da konaklama

Frig Vadisi, Kocatepe, Dumlupınar Anıtları, 
Tarihi Konaklar gezileri

Nuriye Doğan-Lena Yeniyorgan 
0533 765 50 54

ANI DİPLOMALARI
26 MAYIS CUMARTESİ

SAAT 12.00

MÖVENPİCK OTELİ

52, 82, 92, 2002, 2007 Mezunlarına 
“Anı Diplomalarını” sunuyoruz.

Fazilet Doğan 0533 644 07 08

MEZUNLARDAN HABERLER...

Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu (NDS 84) Ayla Gülçin Erfigen, İmtaş, Denge, Ak-
hayat, Şeker sigorta şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2001 ekonomik krizin-
de Bayındır Holding’in BTR Asigurari şirketinde genel müdür yardımcısıyken, işini kaybedince, 
radikal bir karar vererek Amerika’ya yerleşti ve inşaat sektöründe büyük başarılara imza attı.
Amerika’ya gittikten bir buçuk ay sonra ICC (International Code Council’in titizlikle sınayarak 
verdiği “Building Inspector” sertifikasını alan mezunumuz üç belediyeye hizmet veren bir şir-
ketin bina denetim bölümünün yöneticisi oldu.

ICC’de hem yerel hem de ulusal çapta oldukça önemli görevlere getirilen Erfigen, ilk defa 2011 
yılında yürürlüğe giren Calgreen, yani çevreci inşaat yönetmeliği üzerine Kaliforniya’da plan 
onaylama ve denetleme sertifikasını alan ilk 10 kişiden biri oldu.

Ulusal düzeyde “ICC Sustainability Konsey Başkanı” ve amacı yönetmelik ve standart geliştir-
me olan “ICC Codes and Standards Konsey Üyesi” olan mezunumuz, yerel olarak da ICC Los 
Angeles Bölgesi Derneği’nin “Inspection Komitesi” Başkanlığı’nı da yürütüyor.

1986 yılında Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden mezun olan Şebnem Kuruoğlu Bur-
naz, 1990 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, 1992 yılında aynı bölümden 
yüksek lisans derecelerini almıştır. Daha sonra, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Ana Bilim 
Dalı, Pazarlama Ana Dalında doktora yapmış, 2005 yılında İTÜ’de doçent ünvanını almıştır.
29 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği bölümüne pro-
fesör olarak atanmıştır. Kendisi aynı zamanda İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcı-
sı olarak görev yapmaktadır.

Marketing, E-Pazarlama, Retail Management, Pazarlama Araştırması, Uluslararası Pazarlama, 
Örgütler Arası Pazarlama, Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular, vermiş olduğu 
dersler arasındadır. 

Journal of Business Ethics, Journal of Product & Brand Management, Journal of Multi-Crite-
ria Decision Analysis, Qualitative Marketing Research: An International Journal, çalışmalarının 
yayınlamış olduğu dergilerden bazılarıdır. Ayrıca ulusal ve uluslararası alanda bilimsel toplan-
tılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Son çalışması Fransa’da L’Harmattan Yayınlarının Eurorient dergisindeki “L’impact des médi-
as franco-turcs dans l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne” olan Belgin Bilge, ISC 
School of Management (membre de la Confédération des Grandes Ecoles) ve Paris I Sorbon-
ne Universitési’nde Medya ve Şirket iletişimi üzerine ders veriyor ve araştırmalar yapıyor.

1987’de NDS’den mezun olduktan sonra, Istanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunu 
1991 yılında bitiren Belgin Bilge eğitim hayatına Fransa’da devam etti. 1991-1993 yılları ara-
sında Besançon Franche-Comté Üniversitesinde Reklamcılık ve Marketing dalında üniversite 
diploması aldıktan sonra, 1995’de Paris II Panthéon Assas Üniversitesi Fransız Basın Enstitü-
sünde Ilk masterini (DESS), daha sonra da, 1996’da Paris V René Descartes Üniversitesi Sos-
yoloji bölümünde “İletişim Sosyolojisi” adlı ikinci masterini (DEA) gerçekleştirdi. 

Eğitim hayatının son evresi Paris II Panthéon Assas Üniversitesinde Sciences de l’Informati-
on et de la Communication dalında doktora tezi yapmak oldu. “Televizyon sosyolojisi ve med-
yada kadın imaji” adlı tezi Sorbonne içerisinde yapılan yarışmada en iyi 10 tez arasına girerek, 
ödüle layık görüldü. Doktora tezini en iyi derece ve “très honorable avec félicitations du jury” 
mansiyonu ile bitirdikten sonra araştırmalarına değişik üniversite ve merkezlerde devam etti.

(NDS 84) AYLA GÜLÇİN ERFİGEN’İN AMERİKA’DAKİ BAŞARISI

(NDS 86) ŞEBNEM BURNAZ PROFESÖR OLDU

(NDS 87) BELGİN BİLGE’NİN FRANSA’DAKİ BAŞARISI
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ÇOCUKLARIN YÜZ DİLİ ve nds ANAOKULU...
Çocukluk anlayışını biçimlendiren etkenler insan doğasına ve toplum düzeni-
ne ilişkin genel ihtiyaçlarımızdır. Bu inançlar çocukları nasıl ele almamız, nasıl 
büyütmemiz ve eğitmemiz gerektiğini belirler (Onur, 1993, s.2).

Çocuk hakları sözleşmesinin uygulanmaya başlaması ile birlikte çeşitli ortam-
larda ‘Çocuk Dostu’ kavramı ele alınmaya başlanmıştır. Çocuk dostu derken; 
çocuğun varlığının kabul edildiği, temel ihtiyaçlarının anlaşıldığı ve karşılan-
dığı, çevrenin çocuğa uygun hale getirildiği, eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak 
ve yetenekleri doğrultusunda gelişeceği, demokratik, katılımcı bir yaklaşım-
dan söz edilmektedir (Atalay, 1996, s.4).

Çocuklarımızın gününün büyük bir bölümünü geçirdiği, yaşıtları ve yetişkin-
lerle sosyalleşme fırsatı bulduğu ve potansiyellerini gerçekleştirdikleri ‘okul’ 
kavramını; topluma ilişkin inançlarımızın gölgesinden kurtarıp, çocuk dostu 
kavramının içeriği çerçevesinde ele almalıyız.

Yakın zamana kadar çocuk gelişimcilerinin odak noktaları daha çok yaş gru-
buna uygun gelişim basamaklarının belirli bir davranışa dönüşmesi üzerine 
yoğunlaşmıştı. Örneğin, çocuk tek başına oturabiliyor mu? Hangi yaşta yürü-
meye başladı? vb. Günümüzde yapılan araştırmalarda ise çocukların kendi-
leri ön plana çıkmış ve yaşadıkları gelişim süreci dikkate alınmaya başlanmış-
tır. Çocuklar çevreleri ile olan etkileşimlerinde değişim aracı olup, öğrenmenin 
dinamik sürecine bütünüyle katılarak ve kendi yarattıkları kavramlarla kendi-
lerini ifade ederler.

Günümüzde çocuk gelişimi alanında öne çıkan yaklaşımlardan beyin araştır-
maları, nöropsikolojik bulgular ve düşünme; öğrenmede beynin rolünü dik-
katlere sunmaktadır. Bu doğrultuda; beynin organizasyonu, farklı yetenekler 
ve zeka alanları beynin bilgiyi farklı şekillerde düzenlediğini açıkça göster-
mektedir. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar da dikkate alınacak olursa 
öğretmenlerin ve okulun, düşünme süreçlerini basit sınıflandırmalara indirge-
mekten kaçınmaları gerekmektedir.

Bizler NDS Anaokulumuzda, NDS Eğitim Vakfımızın desteği ve hepsi üni-
versite mezunu eğitim kadromuz ile öğrencilerimizin düşünme becerilerinin 
eğitimini ve çocuğu tanıma-değerlendirme yöntemlerini ön plana çıkaran bir 
eğitim sistemini uygulamaktayız. Bu temel doğrultusunda, Gestion Mentale 
ve Psychomotricité eğitim yaklaşımlarını benimseyerek eğitsel etkinliklerimi-
zi düzenlemekteyiz. Her yaş grubundaki sınıf öğretmenlerimiz, 3 yıl boyunca 
Gestion Mentale ve Psychomotricité uzmanlarından yoğun bir eğitim aldılar. 
Sınıf öğretmenlerimiz, halen devam eden bu eğitim ve danışmanlık sürecinde 
edindikleri bilgi ve deneyimleri sınıf ortamına katarak, hazırladıkları etkinlikle-
ri zenginleştirmektedirler. Gestion Mentale ile öğrencilerimiz, öğrenme süreç-
lerindeki birimlerin farklılıklarını keşfediyor ve bir bilgiyi öğrenirken zihnimiz-
de neler olduğunu somut bir şekilde görme fırsatı buluyorlar. Öğrencilerimiz 
Gestion Mentale temelli etkinliklere katılırken aynı sınıfta bulundukları arka-
daşlarının da farklı zihinsel süreçleri olduğuna tanıklık ediyorlar. Bu sayede 
kendi ve diğer öğrenme stillerine ait öğrenme yöntemlerini başka öğrenme-
lerde de kullanabileceklerini görmektedirler. Bu zengin öğrenme ortamı öğ-
retmenlerimizin de öğrencilerin öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olmaları-
nı, onları ve ailelerini doğru bir şekilde yönlendirmelerini sağlamaktadır.

NDS Anaokulumuzda, öğrencilerimizin öğrendiği her yeni kavram ve bilgiyi 
bilişsel olarak daha kolay özümseyebilmeleri için; dokunarak, bedensel ola-
rak deneyimleyerek ve duyularını öğrenme sürecine dahil ederek yürütebi-
lecekleri Psychomotricité etkinlikleri düzenlenmektedir. Anaokulumuzdaki 
öğrenme süreci, Gestion Mentale ve Psychomotricité eğitim yaklaşımlarının 
birlikte kullanılması ile keyifli bir serüvene dönüşmektedir.

*KAYNAKÇA Atalay, Nüket, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhlali, YÖRET, 
1996 s.4 Onur, Bekir, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu 23-24 Nisan 
1993, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.2

Çocuk yüz dile sahiptir. 
Yüz ele 
Yüz düşünceye, yüz türlü düşünme şekline 
Oynamaya, konuşmaya 
Yüz ve daima yüz çeşit dinlemeye, 
hayret etmeye 
Sevmeye sahiptir. 
Yüz türlü sevinç, ezgi ve anlayış 
Keşfedilmeye hazır, icat edilecek 
Hayalini kuracakları yüz farklı dünya 
Onları beklemektedir.

Çocuk yüz çeşit dile sahiptir. 
(Ve daha yüzlercesine)

Ancak ondan doksandokuzu esirgenmektedir. 
Okul ve içinde yaşadıkları kültür 
Başı bedenden ayırmaktadır.

Çocuğa şunu demektedirler;
Ellerini kullanmadan düşün 
Aklını kullanmadan yap 
Dinle ve konuşma 
Coşku duymaksızın anla

Çocuğa şunlar söylenmektedir;
İş ve oyun 
Gerçek ve kurgu 
Bilim ve hayal gücü 
Akıl ve düş 
Birbiriyle bir arada bulunamaz.

Çocuk ise şöyle der;
İnanmıyorum. Bizim yüz dilimiz hep var!

Loris MALAGUZZI
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Notre Dame de Sion mezunları sizi 
150. yılında tanıdı... Başarılı çalışmala-
rınızı merak etmeye başladı. 
Saadet Özen’in hem bir gezgin, hem 
başarılı bir rehber, hem de bir belge-
sel yönetmeni ve aynı zamanda iyi bir 
araştırmacı olduğunu öğrendik. Bu 
yolculuk nasıl ve ne zaman başladı?
S.Ö:  Başarılı olup olmadığımı bilmi-
yorum ama hep sevdiğim işleri yap-
mak gibi bir şansım oldu. Bunu söy-
lemem lazım. Hepsi birbirine bağlı 
oldu aslında. Gezmeyi sevdiğim için 
rehber oldum. Zaten arkeoloji oku-
yordum. Sonra -galiba rehberlikte 
öğrendiklerim ve anlattıklarımın yü-
zeysel kaldığını fark ettikçe- Osman-
lı tarihi okumaya başladım. Derken 
kitabı yazdım. Kitabın belgeselini ya-
parken Can Dündar’la tanıştım. Bel-
gesel işi de öyle başladı. Hepsi birbi-
rini besliyor yani. Fakat artık rehberlik 
yapmıyorum. Şimdi sadece okul -tarih 
alanında doktora yapıyorum- ve bel-
geseller var. 
 
Özellikle lise yıllarınızda aklınızda 
Notre Dame de Sion’un kapalı kapıla-
rı ardında kalan, gizemli tarihini araş-
tırma fikri var mıydı? Bu denli başarılı 
bir kitaba imza atacağınızı düşünüyor 
muydunuz? 
S.Ö:  O zamanlar günün birinde böyle 
bir kitap yazacağımı hiç düşünmemiş-
tim. Kimin aklına gelirdi? Fakat özel 
bir yer olduğunun farkındaydım gali-
ba. Binadan, koridorlardan, bahçe-
den dolayı. Ya da bana özel geliyordu, 
çünkü böyle ortamlara çok yaban-
cı bir çevreden geliyordum. Bilmedi-
ğim kısmının bildiğim kısmından çok 
büyük olduğunu hissediyordum. Bu-
rası hem benim için, hem etrafımda-
kiler için yeni bir dünyayla, başka türlü 
insanlarla tanışmak, bu ortamda ya-
şamayı öğrenmek demekti. 
 
Notre Dame de Sion sizin için ne ifade 
ediyor? Okulumuzla ilgili paylaşmak 
istediğiniz unutamadığınız anlar var 
mı?
S.Ö: Notre Dame de Sion benim için 
hayatımın koca bir bölümü. Üste-

lik hayatımda ne yaptıysam, nasıl ya-
şadıysam kökü o zamana gider. Me-
sela Fransızca, ya da çok çalışmak, 
en önemlisi de benzemediğim, bana 
benzemeyen insanlarla birlikte ya-
şamanın yollarını bulmak. O yaşları-
nı insan istese de unutamıyor. Hoca-
larla, idareyle bir sürü unutamadığım 
olay vardır, ama galiba en çok en 
üst katın merdivenleri içime işlemiş. 
Gençlik bunalımlarını herkes farklı şe-
kilde atıyor, ben kabuğuma çekilmiş-
tim. Teneffüste kantine gitmemek için 
evden yemek getiriyordum. Her gün 
elimde bir kitapla en üst kata çıkıyor-
dum. O zaman orada sınav odaları 
yoktu galiba. En azından kimse gelip 
gitmiyordu. Kitap sabah otobüsle ge-
lirken başlar, teneffüste, merdivende 
devam eder, otobüsle eve dönerken 
biterdi. Bu da haftada üç-dört kitap 
ederdi. Bir daha ne o kadar keyifle, ne 
o kadar hızlı ve disiplinli kitap okumu-
şumdur. İçeriğini, kahramanların isim-
lerini unutmadığım yegane kitapların 
onlar olduğunu bazen fark ediyorum.      

Aynı zamanda başarılı bir çevirmen ol-
duğunuzu biliyoruz. Her yazarın fark-
lı algılarını, farklı sözcüklerle yönetmek 
nasıl bir duygu? İyi bir çevirmen olabil-
mek için genç mezunlarımızla paylaşa-
cağınız ipuçları var mı? 
S.Ö: Çevirdiğim kitapların sayısı alt-
mış civarında. Şimdi, altmış kitabın 
hepsi başarılı değil mutlaka. Özellik-
le ilk başta yaptıklarım editörleri çok 
üzmüş olabilir. Her kitapta yeni baş-
tan, sıfırdan bir işe başlıyorsunuz. 
Haliyle toptan başarı diye bir şey ol-
muyor. Bazılarına daha çok ısınıyorsu-
nuz, bazılarını sevmiyorsunuz ama bir 
kere almış bulunuyorsunuz, bazıları-
na çok hevesleniyorsunuz, gelgelelim 
boyunuzu aşıyorlar. Fakat bir de çok 
sevip, kanınızın çok uyuştukları var. 
Çeviri, tiyatro oyunculuğu gibi. Ama 
tek bir karakter yerine kitabın bütün 
karakterlerinin, ayrıca onları yaratanın 
zihnine girmeye çalışıyorsunuz. Müt-
hiş zor, üstelik sonuçtan hiçbir zaman 
emin değilsiniz. İnsanı çok huzursuz 
edebilir. Çeviri yapmaya -bu kadar 

karşı propagandadan sonra- yine de 
heves eden olursa, her şeye rağmen 
müthiş keyif verdiğini söyleyebilirim. 
Ama çok çalışmak lazım. Kesinlikle bir 

boş vakit işi değil. Yüzde beş yetenek, 
yüzde doksan beş çalışmakla giden 
bir iş. İlk çevirdiğiniz metin ne Türkçe, 
ne yabancı dil, arada kalacak. Sonra 
başına oturacaksınız. Bitince orijina-
le bakmadan bir daha okuyacaksınız. 
Her seferinde kendi cümleleriniz size 
yapay gelecek. Fakat bir kitapla, bir 
yazarla uğraşmak tuhaf bir oyun tadı 
veriyor. 

Ve Ankara Belgeseli... Sn. Selahattin 
Duman’ın kaleminden çıkan bir eseri 
bu güne kadar bilinmeyen yönleri ile 
başkent Ankara’yı anlatmak nasıl bir 
deneyimdi sizin için? Belgesel ile ilgi-
li bize biraz heyecan uyandıracak bil-
giler verebilir misiniz, neler var bu bel-
geselde daha önce hiç duymadığımız, 
bilmediğimiz?
S.Ö: Ankara Cumhuriyet’in şehirci-
lik laboratuarıydı. Ankara’da kurula-
cak yepyeni başkent, üslubuyla, ya-
şama tarzıyla yeni rejimin başarısının 
bir simgesi olacaktı. O nedenle çok 
özenildi, çok planlı bir şekilde hare-
ket edildi. Gerek şehir planları, gerek 
bunların uygulanışı, ve nihayet uygu-
lanamayışı bize Türkiye’nin siyasi ve 
kültürel hayatıyla ilgili çok şey söy-
lüyor. Ankara belgeseli çok önemli 
bir deneyim oldu. Selahattin Duman 
tabii bir yazı ustası, ama görüntü-
ye metin yazmaya alışık değildi, biz 

TÜYAP Kitap Fuarı’nda yer alan standımız dışında düzenlenen pane-
lin bu kadar ilgi çekmesi, yönetici olarak beni bile şaşırttı. Gerçi konu 
Gençlik Edebiyatı ve UMUT gibi çekici bir konuydu. Hani gazetecilik 
deyimiyle “seksi”. Ama elbette salonu dolduranların büyük çoğun-

luğu, eğitim danışmanlığı ve gençlik üzerine yazılarının doktorluğu-
nun  çok üzerine çıktığı Erdal Atabek’i dinlemeye gelmişti, kimse da-
rılmasın! Konunun uzmanı da olsa konuşmacılarımızdan Ayfer Ünal 
onun kadar ünlü değil. Geçen yılın NDS ödüllü yazarı, Yalçın Tosun 
da onun kadar ünlenmek için daha çok genç. Üstelik de ilk kitabıy-
la aldı ödülünü. Derken konuşmacılar arasında bir fikir ayrılığı ortaya 
çıkmasın mı? Ayfer Ünal’ın aksine Erdal Atabek, “gençlik edebiyatı” 
tanımlamasına karşı çıkmasın mı? Televizyon tartışmalarından kırıcı 
hitaplara alışık olmalıyız ama Atabek’in bu çok zarif “remarque”ları 
yüreğimizi hoplatmadı, konuyu bizim de kendi içimizde tartışmamı-
za yol açtı. İzleyicilerin de ilgisi arttı. Yalçın Tosun, gençlik, umut 
ve edebiyatı harmanlarken yeni kitabının müjdesini verdi. Atabek ise 
kendisini dinlemek için kapılarda bekleyen izleyicilerinin mutluluğu-
nu, (çoğu öğretmen kökenli) vakit darlığından, yarım bıraktı. Gerçek-
ten bir gün kendisini NDS Grande Salle’de de öğrencilerle buluştur-
malıyız. “Gençlik umut yılları mıdır?” sorusunu düşündüm, cumartesi 
trafiğinde Beylikdüzü’ne gidip gelirken. Gençlerimiz umut dolu mu? 
Biz onlara umut edilecek bir ortamı yaratabiliyor muyuz? Keşke, 
ah keşke bu soruların yanıtının hepsi EVET olsaydı. Belki de öyle-
dir kimbilir ve belki de ben artık o kategoriye girmediğim için umutlu 
değil, karamsarım. Ya da o malum şarkıdaki gibi birbirimizi tamamlı-
yoruz: “Gençler bilebilseydi, yaşlılar yapabilseydi!”

(NDS 90) SAADET ÖZEN İLE SÖYLEŞİ...
Hazırlayan: (NDS 04) Feryal Kalafatoğlu

TÜYAP KİTAP FUARI
(NDS 67) Yazgülü Aldoğan

de -belgesel ekibi- mizahı da içeren 
bir üslupla belgesel yapmaya. Belge-
selin ana ekseni Selahattin Duman’ın 
üslubuydu. Biz aslında onun metni-
ni belgesele uygun hale nasıl getiri-
riz, onunla işbirliği içinde buna cevap 
aradık. Her bölümü ayrı bir hikaye-
nin etrafında kurduk. Yani, Ankara’nın 
Osmanlı dönemi demedik, onun yeri-
ne Ankara keçilerinin hikayesi dedik, 
bütün o dönemi öyle anlattık. Kara 
tren hikayesiyle, aslında Kurtuluş Sa-
vaşı dönemini anlattık vb. Yurt içi ve 
yurt dışında pek çok arşivi taradık, 
müzayedelerden malzeme topladık, 
tek bir fotoğraf için on tane kapıyı çal-
dık. Anlattığınız konu ne kadar zengin 
olursa olsun, belgesel iyi hikaye anlat-
makla ve bunu görsel malzemeyi kul-
lanarak yapmakla ilgili bir şey. Yani 
çok ilginç bir hikayenin görsel karşılığı 
yoksa işleyemiyorsunuz, ya da belge-
sel tam orada bel veriyor. Akış kopu-
yor, hikaye akmıyor. Bu sırada mesela 
Fransa’da bir müzeden 1922 yılından 
Ankara’nın Kurtuluş Savaşı sırasında-
ki halini gösteren görüntüler bulduk. 
Aralarında Mustafa Kemal Paşa’nın, 
Meclis’in, Sovyet elçiliğinin, Anka-
ra’daki Ermeni Kilisesi’nde Noel ayi-
ninin filmleri var. Cumhuriyet döne-
minden Anıtkabir’in inşaatı, Ankara’ya 
düşen uçak, 1950’lerde yaşanan sel... 
Daha birçok olayın görüntüsü ilk kez 
bu belgeselde kullanıldı. 
 
Belgesel alanında çalışmak isteyen 
genç mezunlarımıza önerileriniz neler?
S.Ö: Gerçi belgesel işinde ben de 
henüz talebelik aşamasındayım. Öğ-
renmek için kendim neler yapıyorum, 
onu söyleyebilirim. Sürekli belgesel 
seyrediyorum, bu bir. İkincisi, artık ka-
meralar eskisi gibi hantal değil. Küçük 
bir tane edinip sürekli çalışmanın fay-
dası var. Hatta kurgu programları-
nı biraz karıştırmak da iyi olur, çünkü 
film masa başında pişen, olgunlaşan 
ve biten bir şey. Bir de, en önemlisi, 
küçük hikayeler anlatmayı öğrenmek 
lazım, büyük hikayeyi o zaten kendi-
liğinden aktaracaktır, bana öyle geli-
yor. 
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NDS’liler Derneği olarak “yeni yerle-
ri hep birlikte keşfetmek” sloganıy-
la başlattığımız gezilerimizde, 1 Ekim 
2011 Cumartesi günü rotamızı Prens 
Adalarının en yeşili olarak bilinen ve 
ismini Yunanca bakırdan (Halki) alan 
Heybeliada’ya çevirdik. 
 
NDS mezunları, Ada’yı keşfetmek 
üzere Heybeliada iskelesinde birara-
ya geldik. Günler öncesinden titizlik-
le organize edilen turda bizleri bek-
leyen faytonlarımıza binerek tertemiz 
çam havasıyla gezimize başladık. 
Huzur dolu Heybeliada’da ilk durağı-
mız geçmişi Bizans’a kadar dayanan 
Ayia manastırı (Trias Manastırı) ve özel 
izin alarak görülebilen Rum Ortodoks 
Ruhban Okulu oldu. 

Güleryüzleri ve içten ikramlarıyla biz-
leri karşılayan rehberlerimizden pek-
çok bilgi edinip, okulun herkese açıl-
mayan tüm bölümlerini yakından 
tanıma ve gezme şansını yakaladık. 
Bildiğimiz üzere vaktiyle Rum nüfu-
sun başlıca dini eğitim merkezi olan 
Ruhban Okuluna Yunanistan’dan ve 

Rumlar’ın bulunduğu her yerden din 
adamları eğitime gelirlerdi; 1970’lerde 
yaşanan bazı siyasi anlaşmazlıklar se-
bebiyle eğitime ara verilmiş olsa da 
sınıflardaki sıraların NDS’teki sıralar-
la benzerliğini görmek bizlere ayrı bir 
nostalji duygusu tattırdı.
Okulun ilginç ve donanımlı kütüp-
hanesini de dolaştıktan sonra İstan-
bul’un büyüleyici manzarasına karşı 
çamlar arasında bol bol anı resmi çek-
tirmeyi unutmadık.

Ada’da diğer önemli ziyaretimizi Hey-
beliada İsmet İnönü Evi’ne gerçekleş-
tirdik. Atatürk’ün silah arkadaşı İsmet 
Paşa 1924 yılında geçirdiği bir rahat-
sızlık sebebiyle, doktorlarının öneri-
siyle Heybeliada’ya yerleşerek hızla 
sağlığına kavuşur. İlerleyen yıllarda 
Heybeliada’da geçirilen yazlar İnönü 
ailesi için bir gelenek haline gelir. Bu-
günkü müzedeki eşyalar o dönemden 
kalmış olup özenle korunmaktadır. 
Daha sonra ev, İsmet İnönü Vakfı’na 
bağışlanarak, dostların da katkısıy-
la anıların capcanlı yaşatıldığı bir me-
kana dönüşmüştür. Bu özel mekan-

da Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve tüm 
vatansever arkadaşlarını yad ederek 
müzeden ayrıldık.

Böylesi anlamlı ve duygulu saatler-
den sonra dinlenmek ve öğle yeme-
ğimizi yemek üzere balık lokantasında 
mola verdik. Çeşit çeşit lezzetli meze-
ler, taptaze Ada balıklarıyla donatılmış 
soframızda hep beraber yemek yiyip 
yorgunluk kahvelerimizi içerek gezi-
mizi tamamladık. 

Bu dopdolu, keyifli, neşeli gezi-
nin ardından evlerimize dağılırken, 
NDS’lilerle paylaşılan her etkinliğin 
tartışılmaz güzelliğini bir kez daha vur-
gulayarak mutlu bir güne veda ettik. 

Bizlere keşfetme, dünyayı, yurdumu-
zu, şehrimizi tanımayı öğreten okulu-
muzun bu geleneğini devam ettiren 
Derneğimize ve emeği geçen herkese 
tüm katılımcılarımızla teşekkürlerimizi 
ve sevgilerimizi sunarız. 

En kısa sürede yeni keşiflerde NDS ai-
lesiyle buluşmak ümidiyle….

NDS’liler DERNEĞİ’nin HEYBELİADA GEZİSİ
(1 EKİM 2011)
(NDS 94) Nilay Kirmanlı

NDS’DEN HABERLER...

KADINLAR VE MANZARALAR – L. DA VİNCİ

Lisemiz sanat galerisi “La Galerie” 8 Aralık 2011-22 Ocak 2012 ta-
rihleri arasında özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Rönesansın en 
büyük dehalarından Leonardo da Vinci’nin reprodüksiyonlarının 
toplandığı “Kadınlar ve Manzaralar” adlı serginin tasarımı Ars La-
tina Derneği tarafından gerçekleştirildi. Kamu yararına çalışmalar 
yapması ile tanınan derneğin amacı Latin ve Akdeniz kültürlerinin 
özelliklerini ve havzanın ortak mirasını sergi ve referans eserler ara-
cılığıyla geniş kitlelere ulaştırmaktır. 

Portre tabloların arkasına manzaralar yerleştiren ilk ressam olma 
özelliğini taşıyan Leonardo da Vinci’nin eserleri galeride farklı bir 
teknik uygulanarak sergilendi. İtalyanların “particolare” dedikleri 
tarzdaki çalışmalarla, Da Vinci’nin en önemli tablolarının bazı kesit-
leri başlı başına birer sanat eseri niteliği kazanacak şekilde düzen-
lendi. Ciddi bir renklendirme çalışmasıyla birlikte reprodüksiyon-
ların hafif ve sağlam tuval malzeme üstüne aktarılması ve aslına 
çok yakın bir şekilde basılmasını içeren teknik sayesinde, yüksek-
liği 2,40m. ve genişliği 1 ila 3 metre arasında panolar halinde bü-
yütülen tablo kesitlerinde, sanatçının titiz ve ayrıntılara önem veren 
çalışmasına dikkat çekilmek istendi.

Sergilenen tuvallerde özellikle ”La Vierge, l’Enfant Jésus et sain-
te Anne” ,“La Belle Ferronniere”, “La Jaconde”,”La Dame à l’her-
mine- Cecilia Gallerani” adlı kadın portrelerine ağırlık verilmiş, sa-
natçının hem kendi dönemi, hem de kendinden sonraki dönemlere 
yaptığı teknik katkılar başarıyla tanıtılmıştır. 

30 YIL  

Mesleğim bir tutku
Sizlerse bir aile oldunuz
Farkında olmadan 
Dile kolay,
Geçen bu otuz yılda…

Öğretmen olduğum ilk günde,
“Hadi Lida’cığım, Hayırlı olsun”
Dedi  bir ses sırtıma dokunarak
Sürpriz değildi , O’nun için burada olmam,
İzlemişti beni yakından
Çizmişti hayatımın fonksiyonunu
Yedinci sınıftan,
Sevgili Nadia Hocam.

Bir o kadar heyecanlı kişi de 
Muhasebedeydi
Mutluydu çok çok
Çünkü kızı, tutkusu olan mesleğine başlamıştı.
Gözü yaşlı bekledi teneffüs zilini biricik annem…
Sayende okudum sevgili babam,
İçiniz rahat uyuyun
Torununuz da geçti,
Sion’dan, başarıyla. 

Hepinizi sayamam tek tek, ne yazık,
Yemeğiniz soğur hemen, çok  yazık

Öğretmen, öğrenci yanımda oldunuz  her an
Acılar ve mutluluklarda  paylaşılan,
Eller kenetlendi, kalpler birleşti
Sevgili Bilhan, Gülen,
Özel oldunuz her zaman.

Henüz çocuk yaşlarda
İlk modelim oldu Teyzem Rita,
Sınav kağıdı okurken yanıbaşımda.

Otuz yılını  aşsa da okulda,
Hala dinamik ve amatör ruhla çalıştın.. 
Sevgili Esra,
Hayran kaldım, hep sana.

Küçücük öğrencisine değer verdi,
Tebrik kartına cevap yazdı
Fethetti çocuk kalbimi
Sevgili Ayten Hocam……

Sizi unutmak mümkün mü Gönül Hanım?
Yeni öğretmene ışık,
Genç annelere destek oldunuz her zaman.
Nakarata geçiyorum…
Hepinizi sayamam tek tek, ne yazık
Yemeğiniz soğur hemen, çok yazık

İlk fakültede tanıdım seni zümre arkadaşım,
Bugün ise nazik, duyarlı 
Bir dostum oldun Sevgili Elia…

Suzan, Aslıhan, Aylin, 
Özlem, Yeşim, Hande, Tuna,
Aynı kuluardayız artık,
Gururla, mutlulukla.
Başarıyla  devam edin bu yolda….

İyi bilin ki,
Bir daha gelsem dünyaya,
Yine öğretmek isterim bildiklerimi,
Yine öğretmek isterim SEVGİYİ…
Ve yine çok çok SEVMEK isterim SİZLERİ…
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(NDS 77) Lida Golba 



BÜLTENNotre Dame de Sion’lular Derneği18

Emekli Fen Bilgisi öğretmenimiz Claude Aytuğ,
Emekli Beden Eğitimi öğretmenimiz Mualla 
Özümerzifon,

Eski mezunlarımızdan Marcelle Casaretto,
(NDS 35) Saffet Arutay Tanman,
(NDS 39) Nazan Kunt Kavalcıoğlu,
(NDS 41) Nesrin Tuntaş Altınova,
(NDS 47) Ayten Pekyalçın Paruğ,
(NDS 48) Alis Kehyayan Tabakçıyan,
(NDS 48) Leyla Apaydın Yerdel,
(NDS 56) Seta Agopyan Hovagimyan,

(NDS 41) Bedriye Karaağaç Özmen’in eşi,
(NDS 46) Emel Bora Bezmen’in eşi,
(NDS 46) Necla Yafet’in eşi,
(NDS 52) Leyla Benzonana Behmoiras’ın eşi,
(NDS 57) Sevin Igaç Nalbantoğlu’nun eşi,
(NDS 59) Filiz Kutan Bilen’in eşi,
(NDS’li Yüksel Soğuksu Devrim’in eşi,
(NDS’li Emel Köksalan Başaran’ın eşi,

(NDS 46) Rebecca Çiprut’un ağabeyi,
(NDS 46) Meral Şatır Dedebaş ve
                Mizyal Şatır Akgöl’ün kızkardeşleri,
(NDS 57) Lola Finzi Sisa ve
(NDS 63) Raşel Finzi Alsait’in kardeşleri,
(NDS 61) Nevsel Bugay Tanrıöver ve 
(NDS 65) Neval Bugay Mirel’in kardeşleri,
(NDS 74) Lale User’in ağabeyi,
(NDS 74) Linda Narman Kuyumciyan’in ağabeyi, 

(NDS 05) Zeynep Nikerel’in ağabeyi,
(NDS’li Rengin Kapani Huber’in kardeşi,

NDS’li Gülyüz Gençay Namyeter’in annesi,
NDS’li Tülin Altınova’nın annesi,
(NDS 67) Canan Kavalcıoğlu Boroğlu ile 
(NDS 75) Sevda Kavalcıoğlu Doğan’ın anneleri,
(NDS 68) Reya Ulagay Göksun’un annesi,
(NDS 71) Ani Kavcan Parunak’ın annesi,
(NDS 74) Meral ve Berrin Gürani’nin anneleri,
(NDS 75) Yofi Benrey Sadaka’nın annesi,
(NDS 77) Füruzan Dervişoğlu Arcan’ın annesi,
(NDS 77) Nükhet Salinas Allovi’nin annesi,
(NDS 77) Tanya Ekneyan Şirinoğlu’nun ve
(NDS 81) Tamar Ekneyan’ın anneleri,
(NDS 78) Nurdan Gürler’in annesi,
(NDS 82) Seza Türker Lakay’ın annesi,
(NDS 82) Alis Kütnaroğlu’nun annesi,

(NDS 67) Nesrin Yüksel Dengiz’in babası,
(NDS 70) Sevtap Özgören Sycamore’un babası,
(NDS 71) Beyza Özmen Tuncay’ın babası,
(NDS 74) Deniz Amon Horada’nın babası,
(NDS 80) Aliye Nalbantoglu Uç’un babası,
(NDS 80) Fransuaz Nazaryan’ın babası,
(NDS 80) Lika Behar Ovadya’nun babası,
(NDS 81) Taylin Zaimoğlu Or’un babası,
(NDS 85) Banu Menzilcioğlu’nun babası,
(NDS 85) Elif Akdağ Göçek’in babası,
(NDS 86) Aylin Gevrekyan Kurban’ın babası,
(NDS 86) Aylin Serter’in babası,

(NDS 86) Şeyla Sezer’in babası,
(NDS 88) Elif Cüre Gel’in babası,
(NDS 88) Sema Mağara’nın babası,
(NDS 89) Bahar Gücüyener Pardorokes’in babası,
(NDS 95) Esra Kartal Tezel’in babası,
(NDS 96) Bilgen Tuğ’un babası,
(NDS 03) Selin Deniz Akhun’un babası,
(NDS 04) Gökçe Balgüç Aksoy’un babası,

(NDS 66) Engin Saylam Şahin’in dayısı,
(NDS 70) Feyza Pars Kıran’ın halası,
(NDS 79) Ayşe Aytoz’un dayısı,

(NDS 83) Nazlı Tayman’ın anneannesi,
(NDS 85) Ayşe Torfilli’nin anneannesi,
(NDS 88) Hanzade Özsu’nun babaannesi,
(NDS 89) Ayşin Özgen Teser’in anneannesi,
(NDS 94) Aylin Parunak Paragamyan ve 
(NDS 95) Aslin Parunak Seropian’ın anneanneleri,
(NDS 95) Gamze Boroğlu Zorlu’nun anneannesi,
(NDS 01) Sendi Allovi’nin anneannesi,
(NDS 03) Neslihan Akdora’nın dedesi,
(NDS 03) Yasemin Çopur’un dedesi,

NDS’li Gervaise Casaretto’nun kayınvalidesi,
(NDS 81) Teni Cezveciyan Cincioğlu’nun 
                kayınvalidesi,
(NDS 85) Banu Gülyaz Peters’in kayınvalidesi, 
(NDS 85) Eda Kalaora Meriç’in kayınvalidesi,
(NDS 87) Sibel Haser Konfino’nun kayınpederi

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

(NDS 96) Elif Bağdat evlendi, Arısoy oldu.
(NDS 98) Gül Güler evlendi, Mille oldu.
(NDS 00) Özgecan Aydınsoy evlendi, Öksüz oldu.
(NDS 00) Ceylan Şahin evlendi, Şahin Eker oldu.
(NDS 00) Deniz Onur evlendi, Çakır oldu.
(NDS 01) Filiz Toprak evlendi, Esin oldu.

(NDS 67) Nilüfer Ogan’ın kızı evlendi.
(NDS 69) Hülya Sezen Karadayı’nın oğlu evlendi.

NDS’li Gül Süveydaş Taştaban’ın torunu Işık,
(NDS 66) Sema Baykan’ın torunu Kemal İlkay,
(NDS 68) Nurdan Canoğlu Tözün’ün torunu Alp,

(NDS 70) Ülker Üremez Türkmen’in torunu Leyla,
(NDS 71) Rengin Ulugöl Mahruki’nin torunu Alkış Derin Cimilli,

(NDS 96) Burcu Özsoy Kumschick’in kızı Chloé Ceyla,
(NDS 97) Revza Bayrı Yıldırım’ın oğlu Kemal İlkay,
(NDS 98) Gökçe Baytok Deviren’in kızı Eda Zeynep,
(NDS 98) Yasemin Ustabay Özışık’ın oğlu Arda,
(NDS 99) Gamze Körpeağaç Öcal’ın kızı Eliz,
(NDS 99) Nihan Köseleci Blanchy’nin oğlu Nima,
(NDS 01) Simge Şimşek Cherbonnier’in kızı Nina 

Dünyaya geldi. Kutlarız.

BAŞSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ.

MÜJDE!

MART - NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2012

MART - NİSAN - MAYIS -
HAZİRAN 2012

NDS BÜLTEN
Notre Dame de Sion’lular Derneği adına

İmtiyaz Sahibi
Lale Murtezaoğlu

Rumeli Cad. 16/6 Nişantaşı/İst.

Sorumlu Müdür
Canan Ayşe Ünsal

Rumeli Cad. 16/6 Nişantaşı/İst.

Yönetim Yeri
Cumhuriyet Cad. No: 127 Harbiye/İst.

Matbaa
Grafika Grup Ofset Film ve Reklam

Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gayret Sok. Uyum Apt. No: 5 Gayrettepe

Tel: 0212 356 80 86

Yaygın süreli yayındır.

Editör
Feyza Zaim (NDS 79)

Koordinatör
Ayfer Kalafatoğlu (NDS 80)

Tasarım
Hayati Öztürk

Fotoğraflar
Tülay Manuelyan (NDS 62)

Adres : NDS’liler Derneği Rumeli Cad. Ogan Apt. No: 16/6 Nişantaşı

Telefon/Faks : 0212 219 24 90

GSM : 0533 765 50 54

www.ndsliler.com

info@ndsliler.com

Reklamlar
Fazilet Doğan (NDS 68)

Hazırlayanlar
Ayfer Çağlayan (NDS 69) 
Nuriye Doğan (NDS 60)

Ayfer Kalafatoğlu (NDS 80)
Feryal Kalafatoğlu (NDS 04)
Ceyda Kozikoğlu (NDS 72)
Lale Murtezaoğlu (NDS 64)
Armen Tanikyan (NDS 77)
Lena Yeniyorgan (NDS 94)  

Notre Dame De Sion’lular Derneği Banka Bilgileri:

Banka : Garanti Bankası 
Şube : Valikonağı Şubesi 
Hesap İsmi : NDS’liler Derneği

Hesap No : 6691701
IBAN No : TR56 0006 2000 1830 0006 6917 01

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Saint Benoit ilan ORJ.pdf   1   15.02.2012   13:45




