
Sevgili NDS’liler,

Sizlerin desteği ve ilgisi sayesinde ta-
sarımını yenilediğimiz bültenimizin 
ikinci sayısını da hazırladık.

Sonbahardan bu yana gerçekleştirdi-
ğimiz önemli etkinlikler, gelecek dö-
neme yönelik projeler, mezunlarımızın 
başarıları, yeni kitaplar, okullarımızdan 
güzel haberlerle yine karşınızdayız. 

Geçtiğimiz dönem sizlerle daha çok 
“tiyatro gecelerinde” beraber olduk. 
En yeni oyunları çeşitli tiyatrolarda bir-
likte seyrettik, seyretmeye de devam 
edeceğiz.

24 Ocak’ta kutladığımız “20 Janvier” 
törenine yağan kara rağmen büyük bir 
katılımın olması bizi çok mutlu etti.

Lokalimizde sınıf toplantılarımız, 
doğum g ünleri, briç seminerleri, örgü 
kursları devam ediyor.

Bildiğiniz gibi lokalimizin yerini bir me-
zunumuzdan kiraladık; lokal yeri satın 
almak yerine kiralayarak, bütün yatırı-
mı insana, yani ülkemizin geleceğine 
ışık tutacak gençlere yapmayı yeğle-
dik, böylece burs sayımızı 34’e çıkar-
dık. Bursiyerlerimiz üyelerimizin bize 
önerdiği öğrenciler arasından titizlikle 
seçtiğimiz pırıl pırıl gençlerdir.

Tüm bu yardımları siz değerli üyeleri-
mizin bağışları ve aidat ödemeleri ile 
gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenle ai-
datların zamanında ödenmesinin öne-
mini bir kez daha vurgulamak istiyo-
ruz.

2009 yılında okuldaki 5 öğrenci için 

26.500 TL, üniversitedeki 30 öğren-
ci için 40.200 TL, toplam 66.700 TL 
ödenmiştir. 

Ayrıca tüm sorunlarınızın halledildi-
ği internet grubunun üyelerinden de 
bir ricamız var: Lütfen Derneğimize de 
üye olun; burs verdiğimiz öğrenci sa-
yısını hep birlikte arttıralım. Ellerime 
sarılıp, “Lale hanım, kızıma burs verir 
misiniz” diye yakaran anneleri geri çe-
virmeyelim!

Okul idaresi ile birlikte yürüttüğümüz 
“NDS Edebiyat Ödülü” projesinin ilk 
ödülü 2009 yılında, Gürsel Korat’ın 
Kalenderiye adlı eserine verilmişti. 
İkinci ödül ise 2010 ilkbaharında, “İs-
tanbul Avrupa Kültür Başkenti” projesi 
kapsamında Fransızca yazan bir yaza-
rın Türkçe’ye çevrilmiş eserine verile-
cektir.

18 Şubat’ta yapılan olağan genel ku-
rulumuzda tüzük değişikliğine gidil-
miş, dernek olarak başka bir derne-
ğe “kurucu üye” olma kararı alınmıştır. 
Bu, dayanışma yolunda atılmış ciddi 
bir adımdır: Birlikten kuvvet doğar, 
sloganına uyarak tüm frankofon lise-
lerle birlikte kuracağımız bu platformla 
daha güzel ve geniş etkinliklere imza 
atabileceğimizi umuyoruz.

Dernek çalışmalarımızın yürütülmesin-
de ve sizlere ulaşmasında büyük payı 
olan Yönetim Kurulu üyesi arkadaşla-
rım Nuriye Doğan, Ceyda Kozikoğlu, 
Lena Yeniyorgan, Ayfer Kalafatoğlu, 
Canan Ünsal, Tülay Manuelyan, Fazi-
let Doğan, Ayfer Çağlayan, Armen Ta-
nikyan, Füruzan Arcan, Çiğdem Şeh-
suvaroğlu, Canan Pehlivanoğlu ve 
Ayla Tabanlıoğlu’na teşekkür ederim.

Ayrıca çalışmalarımıza değerli katkı-
ları için mezunlarımız Suzan Nadi’ye, 
Emine Gönel ve Ece Ajanda’larına, 
Figen Adıgüzel Mays ve ADCO 
Şarapları’na, Arzum İhsan ve Celeb-
ration firmasına, Ayça Aral Sarangil ve 
Hürriyet Gazetesi’ne, Ayşegül Grand-
jean ve Milliyet Gazetesi’ne, Yasemin 
Aloğlu ve Epengle firmasına, Ayşe Yel-
mer Gençsoy ve Egeteks firmasına, 
Nezihi Sayın ve Sayın Turizm’e Derne-
ğimiz adına çok teşekkür ederim.

Sizler için hazırladığımız etkinliklerde 
buluşmak dileği ile, sevgiler.

Lale Murtezaoğlu (NDS 64)
NDS’liler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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LOKALDEN 
ETKİNLİKLER
Sevgili NDS Mezunları,

Nişantaşı’nda açtığımız lokalimizde 

sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz. 

“Yeni evinizi” sevdiniz! 

Arkadaşlarınızla toplanıp, geçmişteki 

günlerin mutluluğunu bizimle paylaş-

tığınız için gururluyuz. 

Her yaştan NDS’lilerin sınıf toplantı-

ları sürüyor; salı ve perşembe öğlen 

anneanneler, cuma akşamları torun-

lar, cumartesi günleri de torun çocuk-

ları doğum günlerini kutlayarak loka-

limizin salonlarını neşeye boğuyorlar. 

Maç yayınlarının olduğu günlerde de 

NDS’li delikanlılarımızı lokalimizde 

ağırlamak bizi çok mutlu ediyor. 

2004 mezunlarının lokalimizde kut-

ladıkları yılbaşı partileri gelenekselle-

şirken, 40.yıllarını kutlayan mezunları-

mız İstanbul’un en karlı iki akşamında, 

dünyanın çeşitli kıtalarından gelen 

sınıf arkadaşlarıyla buluşup özlemle-

rini giderdiler. 

Hayatın her gün karşınıza çıkardığı sı-

kıntılardan uzaklaşmak istediğinizde 

lokalimizin sıcak ortamında örgü kurs-

larımıza gelebilir, briç oynayabilir, alış-

veriş yorgunluğuna ara verebilir, dok-

tor muayenesinden sonra keyifli bir 

çay içmek için kapımızı çalabilirsiniz. 

Sizi her zaman mutlu etmek için bek-

lediğimizi unutmayın... 

(NDS 80) Canan Ünsal

Lokal Tel : 0212 219 24 90

Briç Seminerleri için: 

0212 269 53 90

(NDS 72) Ceyda Kozikoğlu
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KISA KISA HABERLER...
Okulumuzun emekli Fransızca ve İn-
gilizce öğretmeni (NDS 44) Liji Pulcu 
Çizmeciyan’ın NDS anılarını anlattığı 
İstanbul’da Kayıp Zamanlar isimli ki-
tabı İş Kültür Yayıncılık tarafından ya-
yınlanıyor.         
         
(NDS 60) Mübeccel Çaştaban Bilge-
man’nın ilk çocuk kitabı Beyaz Yayı-
nevi tarafından yayınlandı.

(NDS 62) Canan Ar ve (NDS 70) Emine 
Esenkova Gönel’in yönetimde olduğu 
“Ece Ajandaları” 100. yıldönümünü 
“Gün Uzar 100 Yıl Olur - Osmanlı’dan 
Günümüze Ece Ajandaları” isimli sergi 
ile kutladı. 

(NDS 68) Beti Geron Minkin Kars’ta 
organik tarım projeleri uyguluyor. 
Nesli tükenmekte olan bitkileri orga-
nik olarak yetiştirip pazarlarken hem 
çevre korunuyor, hem de yöre halkı iş 
ve gelir sağlıyor. 

(NDS 71) Estreya Seval Vali’nin çe-
virdiği, Maggie Anton’un yazdığı 
Raşi’nin Kızları isimli roman Gözlem 
Kitap’tan çıktı.

(NDS 72) Vivet Kanetti’nin Michel 
Ragon’dan çevirdiği Modern Sanat 
isimli eser Hayalbaz Kitap’dan çıktı.

(NDS 79) Feyza Zaim’in Vanessa Pfister-
Mesavage’dan çevirdiği Sefarad Yahudi-
lerinden Masallar isimli kitap Can Çocuk 
Yayınları tarafından yayınlandı.

(NDS 79) Esen Özman’ın Roland To-
por’dan çevirdiği Masanın Altında 
isimli tiyatro oyunu Mitos-Boyut Ya-
yınları tarafından yayınlandı. 

Güncel sanat dilini başarıyla kullanan 
isimlerden (NDS 80) Aydan Murteza-
oğlu reel ve kavramsal alanda me-
safeleri tartışan çalışmalar üretme-
ye devam ediyor. Erden Kosova’nın 
hazırladığı, Yakınlıklar Kaybolup Me-
safeler Kapanırken başlığıyla Yapı 
Kredi Yayınları / Türkiye’de Gün-
cel Sanat dizisinde yayınlanan kitap 
Aydan Murtezaoğlu hakkında ayrın-
tılı bir çalışma.

(NDS 86) mezunu Çiçek Babayiğit 
“Çiçek Anaokulu”nu Kandilli’de açtı.

PEN Duygu Asena ödülü (NDS 90) 
sosyolog Pınar Selek’in oldu.

(NDS 94) Ressam Hüma Birgül ve 
(NDS 94) Ressam Ruken Aslan’ın üye-
leri olduğu grup Dengedenk, karma 
resim ve fotoğraf sergisini 28. Tüyap 
Sanat Fuarı kapsamında açtı.

(NDS 96) Ayça Aral Sarangil Star TV 
Pazarlama Müdürü oldu.

(NDS 97) Ece Dorsay’ın Mor Rüya 
isimli şiir kitabı Güncel Yayıncılık tara-
fından yayınlandı. Dorsay bunun yanı 
sıra, Birgün gazetesinin pazar ekinde 
müzik yazıları yazıyor.

(NDS 98) Duygu Güney Özmekik’in ilk 
çocuk romanı İnsekta-Armoni’yi Bul-
mak Doğan Egmont Yayınları tarafından 
yayınlandı. Duygu aynı zamanda ATV 
EURO kanalındaki VİZYON programının 
Kanada temsilcisi olarak çalışıyor.

(NDS 98) Fulya Berk Noyan Borusan 
Lojistik’te Müşteri İlişkileri ve Operas-
yon Uzmanı olarak çalışıyor.

(NDS 99) İdil Demirel gazetecilik ha-
yatına Günaydın’da devam ediyor.

Uzun süredir Forbes ekonomi dergi-
sinde çalışmakta olan (NDS 00) Deniz 
Atlam ağırlıklı olarak magazin haber-
leri yazıyor.

(NDS 06) Berkan Tomay ve grubu The 
Revolters’ın ilk albümü Future Obscu-
re Universal etiketiyle 18 Aralık’ta raf-
lardaki yerini aldı. Grubun bu ilk albü-
mü 2009’da Londra’da kaydedildi. 

77 Mezunları

70 Mezunları

46 Mezunları Lokalde doğum günü kutlaması - nds öğrencileri

LOKALİMİZDE ÖRGÜ KURSU
BAŞLAMIŞTIR!

HER SALI SAAT: 12.00 - 15.00 ARASI 
SİZLERİ DE BEKLİYORUZ.

LOKAL TEL: 0212 219 24 90



insan da olmanız gerekiyor. 
Doktor adaylarına da, hastaya güven 
vermek için her zaman güler yüzlü ol-
malarını, onlarla ilgilenmelerini, hasta-
lıkları hakkında onlara bilgi vermele-
rini tavsiye ediyorum. Bir de hastaya 

ismi ile hitap etmelerini önereceğim. Bu 
hitap tarzı hastayı doktoruna bağlar. Ve 
tabii devamlı okuyup, yenilikleri izleme-
lerini…

(NDS 80) Ayfer Boyacı Kalafatoğlu
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DOÇ. DR. GÜLBÜN SAYIN PÜLSÜNLERLİ İLE SÖYLEŞİ...
GÜLBÜN SAYIN PÜLSÜNLERLİ,
NOTRE DAME DE SION’UN TIP 
DÜNYASINA ADINI YAZDIRAN 
MEZUNLARINDAN. GÜLBÜN HANIM, 
SION’DA YAŞADIKLARINI VE 
BAŞARILI MESLEK HAYATININ ONA 
KATTIKLARINI SONSUZ BİR 
TEVAZUYLA ANLATIYOR… 

1953 yılında 
mezun oldu-
ğu Sion çatı-
sı altında öğ-
rendikleri hâlâ 
dün gibi ak-
lında. Zihnine 
kazınan ilke-
lerin bugün-
kü hayatını ve 
tabii başarıla-

rını şekillendirdiğine inanıyor. Türkiye’nin 
ilk kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren 
ekibin bir parçası olan Doç. Dr. Gülbün 
Sayın Pülsünlerli 8 yıllık lise hayatını ve 
Türkiye’nin ilklerinden birine imza attığı o 
operasyonu işte böyle anlatıyor… 

- 1953 yılında NDS’den mezun oldu-
nuz. Bize okulumuzda geçen yıllarınız-
dan bahseder misiniz?
Notre Dame de Sion’da (NDS) geçir-
diğim yıllar aslında anılar arasında yer 
alsa da, orada edindiğim kazanımlar 
hâlâ hayatımı etkiliyor diyebilirim.
NDS’de öğrendiklerimiz, ömür boyu 
bize bir yaşam biçimi olarak geri döndü. 
Orada sadece eğitim almadık. Aynı za-
manda hayata karşı duruş biçimimizi de 
belirledik.
Mère Solangia hem müdiremiz, hem de 
Fransızca hocamızdı. Fransız edebiya-
tını öğretirken aynı zamanda, sanki ile-
ride hayatta karşılaşacağımız güçlük ve 
sıkıntıları hissedermişçesine, gelecekte 
yaşayacağımız kötü günleri kolay atla-
tabilmemizi sağlayacak ve hayatın akışı 
içinde bize yol gösterecek şiirler ezber-
letirdi. Örneğin; …Prends toujours le 
chemin qui te mêne le plus haut
La victoire t’attend et le but et si beau
...Sème sur ton chemin la paix, la joie et 
la confiance.
Okulda geçirdiğimiz güzel günlerimizin, 
gelecekte karşılaşacağımız zorluklarla 
mücadele etmemizi kolaylaştıracağını 

ifade ederdi.
...Leur lumière aux heures de doute
Illuminera vôtre route
Bu şiirler ve okulda öğrendikleri-
min çoğu hâlâ hafızamdadır ve Mère 
Solangia’nın dedikleri de aynen çıkmış-
tır. NDS’de kazandığım bu düşünce ya-
pısı zor günleri kolay atlatmamı sağladı. 
Ayrıca, kendimizden çok yakınlarımızı 
düşünmeyi, başkalarına yardım etme-
yi, menfaatin çatıştığında karşındakini 
de düşünmeyi, bir amacının olmasının 
iyi bir şey olduğu ama amaca ulaşmak 
için her yolun denenmemesi gerektiğini 
de NDS bize öğretti.
İngilizce hocamız Mother Consuelo se-
vecen, son derece iyi kalpli ama aynı 
zamanda da oldukça disiplinliydi. Zaten 
okulumuzun da disiplin hocasıydı. O 
dönem için, “iyi yetişmiş aile kızları” ya-
ratmaya çalışıyordu. Mother Consuelo 
ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. 
Bir gün tüm sınıf okuldan çıktık, tabur 
halinde Taksim’e yürüyoruz. Başımız-
da da Mother Consuelo var. Hiç sağa 
sola bakmadan ciddi ciddi yürürken, bir 
arkadaşımız sokaktaki satıcıdan kesta-
ne aldı ve bir tane yedi. Mother Con-
suelo neredeyse kalp krizi geçirecek-
ti. Sözleri şu an bile kulağımda; “Une 
jeune fille bien élevée ne mange jamais 
dans la rue. Si elle achète des marrons, 
c’est pour se chauffer les mains…” Hiç 
unutmam hepimiz ceza almıştık. Mot-
her Consuelo, bir olay olduğunda bize 
neden yaptığımızı sorardı. Ne söyler-
sek söyleyelim bizi haksız bulur ve sa-
dece “Mother is always right” dediğimiz 
zaman bizi affederdi. Haklıyken susmak 
zordur. Biz, haklı olduğumuz zaman 
bile susabilmeyi öğrendik….
Monsieur Consoli ise, bize matema-
tik ve feni sevdirdi. Okulumuzdaki tek 
erkek hoca olduğu için, hepimiz O’na 
hayrandık. Bizim dönemden kime sor-
sanız, “Monsieur Consoli ne kadar ya-
kışıklıydı” der. 
Zafer Hanım, Belkıs Hanım, Mehpare 
Hanım ve Leyla Hanım’ı ve bütün ho-
calarımı ne zaman düşünsem saygıyla 
anarım. Bize bir yaşam biçimi verdiler…
 
- O dönem NDS mezunu olmak ile gü-
nümüzde NDS mezunu olmak arasın-
da bir fark görebiliyor musunuz? Oku-

lumuzda aldığınız eğitimin meslek 
hayatınıza etkileri nelerdir?
NDS’de biz 1950’li yılların şartlarına göre 
yetiştirildik. Bugünün mezunları ise bu-
günün şartlarına göre yetiştiriliyorlar. 
Bizim zamanımızda sadece kız öğrenci-
ler vardı. Şimdi karma bir eğitim veriliyor. 
Fakat benim kanaatime göre NDS öğ-
rencisi değişmez. Aynı değerler mutla-
ka onlara da verilmiştir. Amaca ulaşmak 
için yılmadan ama dürüstçe çalışmak, 
yeryüzündeki herkesi sevmek, fedakâr 
olmak… Bu değerler hep aynı kalmıştır.

- Türkiye’de ilk kalp nakli ameliyatı 22 
Kasım 1968 günü sizin de içinde bu-
lunduğunuz bir ekip tarafından ger-
çekleştirildi. Yani, dünyada ilk kalp 
nakli ameliyatını gerçekleştiren Christi-
an Bernard’dan tam 11 ay sonra… Bu 
büyük başarı öykünüzden bahseder mi-
siniz?
O tarihte ben Ankara’da Yüksek İh-
tisas Hastanesi’nde Kalp Cerrahisi 
Servisi’nde kardiyolog reanimatör ola-
rak görev yapıyordum. Kalp-akciğer 
makinesi de benim sorumluluğumday-
dı. Hiç unutmam. Hastamızın adı Maviş 
KARAGÖZ’dü. 22 Kasım 1968’de 
akşam saat 20:00’de donör bulundu. 
Op. Dr. Kemal BAYAZIT başkanlığın-
da, gerekli formaliteleri gerçekleştirdik-
ten sonra ameliyata girdik. 
Hastamızın yeni kalbinin çalıştığını gör-
düğümüz anki duygularımızın tari-
fi mümkün değildi. Bir ilk başarılmış-
tı ve ben de o ekipteydim. Sabah saat 
05:00’de ameliyat bitti. Dönemin Sağ-
lık Bakanı Vedat Ali ÖZKAN hastaneye 
geldi ve sat 07:00 haber ajansında rad-
yoda isimlerimizi söyledi (o tarihte tele-
vizyon henüz kurulma aşamasındaydı). 
O an, bir insanın hem ülkesi, hem ekibi 
hem de kendisi adına aynı anda mutlu-
luk duyabileceği nadir anlardandı…
 
- Son olarak doktor olmak isteyen yeni 
mezunlarımıza iletmek istediğiniz bir 
mesajınız var mı?
Doktor olmak isteyen mezunlarımıza 
mesajım şu: Eğer gerçekten istiyorlar-
sa olsunlar. Doktorluğun hümanist bir 
yönü var. Yani bizim okulumuzun yapı-
sına uygun bir meslek. İyi doktor olmak 
için bilginizin iyi olması kadar iyi bir 
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GÜLBÜN SAYIN 
PÜLSÜNLERLİ’NİN HAYATI
1953 yılında NDS’den, 1959 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Gülbün Pürsünlerli İstan-
bul Amiral Bristol (Amerikan) Hastanesi 

ve Şişli Etfal Hastanesi’nde 
İç Hastalıkları ihtisası yapa-
rak uzman; Ankara Yüksek 
İhtisas Hastanesi’nde kar-
diyoloji ihtisası yaparak kalp 
ve damar hastalıkları uzma-
nı unvanlarını aldı. 

Daha sonra, Fransa’ya gi-
derek, Paris Üniversitesi 
Broussais Hastanesi’nde re-
animasyon ihtisası yaptı. 12 
yıl boyunca, Ankara Yüksek 

İhtisas Hastanesi’nde kardiyolog-rea-
nimasyon uzmanı olarak görev yapan 
Pürsünlerli 1968 yılında Türkiye’de ilk 
kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren 
ekipte bulundu ve bu ameliyat dolayı-
sıyla Sağlık Bakanlığı’ndan ödül aldı. 

1976 yılında Belediye Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde Klinik Şefi unvanı-
nı, ilerleyen yıllarda da üniversitede do-
çent unvanını aldı. 
Yerli ve yabancı dergilerde yayımlan-
mış çeşitli makaleleri bulunan mezu-
numuz 1985 yılında Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Kardiyolo-
ji Servisi’ni kurmakla görevlendirildi ve 
kurduğu klinikten 1997 yılında kendi is-
teği ile emekli oldu. 

1964 yılında sınıf arkadaşı Op.Dr.Vedat 
PÜRSÜNLERLİ ile evlendi. Elif ve Ebru 
adında iki kızı oldu. Gülbün Pürsünler-
li emeklilik günlerini, çeşitli hayır ku-
rumlarının ve sosyal derneklerin yöne-
tim kurullarında aktif görev alarak, tıbbi 
ve edebi konularda okuyarak, seyahat 
ederek, Yasemin, İpek ve Lâl adların-
daki üç kız torunuyla ilgilenerek geçi-
riyor.
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PİNHANİ GRUBUNDAN HAMİ ÜNLÜ İLE SÖYLEŞİ...
GENÇLERİN DUYGULARINA 
AYNA TUTAN SON 
YILLARIN FAVORİ MÜZİK 
GRUBU PİNHANİ’NİN 
BATERİSTİ BİR NOTRE 
DAME DE SİON MEZUNU...
ÜSTELİK SİON’UN İLK 
ERKEK MEZUNLARINDAN: 
HAMİ ÜNLÜ. 

Uzun zamandır müzik dünyasının için-
de olsalar da bir araya gelmelerinin 
üzerinden yalnızca üç yıl geçti. Sa-
dece gençlerin değil herkesin parça-
larında kendine dair bir şeyler buldu-
ğu Pinhani’nin bateristi Hami Ünlü, 
Sion’dan 2004 yılında mezun olan ilk 
erkeklerden..İşte Hami’nin Pinhani 
yolculuğu...

Müzik gerçekten de tutku işi. Bu işe 
nasıl, ne zaman başladın? Derslerini 
ve müzik çalışmalarını nası l dengele-
din? Ne gibi zorluklarla karşılaştın?
Davul çalmaya 2000 senesinde 
Tünel’deki davul okulu Drumclub’ta 
ders alarak başladım. Hâlâ da uğrak 
mekanım ve bilgi yuvalarımın en de-
ğerlisidir. Benim müziğe başlamam 
çok klasik bir gençlik özenmesinden 
ibaret; ortaokuldan beri beraber oldu-
ğum çok yakın iki arkadaşımla birlikte 
grup kurmak istedik ve bana da davul 
çalmak düştü. Daha sonra bir şekil-
de aldı başını yürüdü ve şimdi müziğe 
göre yaşıyorum diyebilirim.
Bu işe başlamadan önce(ki ilk zaman-
larda sadece hobiydi) ders ve müzik 
ikilisini yürütebilir miyim sorusu benim 
de biraz kafamı kurcalamıştı, fakat za-
manla işleyen demir örneğindeki gibi, 
kafamı birden fazla işle meşgul eder-
ken sadece fiziksel olarak yorulduğu-
mu ama hiçbirinde performansımın 
düşmediğini fark ettim.
Fakat müzik daha fazla cezbediyor 
beni. Ayrıca ikisini birden yürütebil-
me işi, belli bir dönemde yaşanan bir 
olay, bir noktadan sonra hayatta bir 
alan seçmiş olmak ve üstüne gidiyor 
olmak gerekiyor. Bu da işin zor tara-
fı işte seçim yapmak zamanı geldiğin-
de.

Pinhani ile tanışman nasıl oldu ? 
Pinhani’nin müzik görüşü ve amacı 
tam olarak nedir? 
Pinhani’ye 2006 yılının Mayıs ayın-
da dahil oldum. Liseden bir arkadaşı-
mın erkek arkadaşının grubuna misa-
fir olarak bir müzik yarışmasında eşlik 
ettim. Sinan da benimle o grupta (De-
lizia) çalan arkadaşları vasıtasıyla ileti-
şime geçti. Daha sonra da epey büyü-
dü Pinhani ailesi bu tarz ilişkilerle. Şu 
an bize eşlik etmiş ve halen de eden 
birçok profesyonel ve amatör müzis-
yen var.
Bu tanışma hikayesinden yola çıkarak 
müzik görüşümüzü şu şekilde özetle-
yebilirim; biz alışılmışın aksine kulak-
tan kulağa büyüyen ve yaş dağılımı-
nı (madem iktisatçıyız) darmaduman 
olan bir kitle edinmek istiyoruz. Şim-
diye kadar da bunu kendimizce ba-
şarmış sayılırız. Tabii daha katedile-
cek çok yol var hem bireysel hem de 
grup olarak. 

Notre Dame de Sion’da ilk erkek me-
zunlardan olmak kendini sana farklı 
hissettiriyor mu?
Aslında benim için çok garip bir 
durum değil. Genellikle bulundu-
ğum ortamlarda bu konu açıldığında 
hep aynı cümleler kullanılıyor ve ben 
de aynı yanıtı veriyorum: “Evet evet, 

okula ilk giren erkeklerdenim; 600 kız 
30 erkek,” ve sonrasında gülüşme-
ler…

Neler yaşattı bu durum sana okulda? 
Bu durum Notre Dame de Sion tari-
hinde de sorunlar yarattı aslında. Ho-
caların bizimle anlaşabilmesi için be-
lirli bir süre gerekti. Kızlar hep daha 
anlayışlıydı ama bizim ergenlik çağın-
da bazı şeylere evet dememiz çok da 
kolay olmadı. Benim en büyük sıkın-
tım okulumuzun müziğe olan ilgisizli-
ğiydi. Gereken desteği görememekti. 
Ama bu son yıllarda okuldan aldığım 
haberler hayli sevindirici: Caz konser-
leri ve piyano resitallerinin yenilenen 
Grande Salle’de veriliyor olması beni 
memnun ediyor. 

Sion’un ilk erkek müzisyen mezunla-
rından da birisin... Bu durum okulda 
nasıl karşılandı?
Müzisyenliğimin profesyonelliği (bu 
işten para kazanan) üniversite ha-
yatımda başlamış olsa da, Sion me-
zunu bir müzisyen olduğumu tabii 
yakın çevrem dışında fazla bilen yok-
tur diye tahmin ediyorum. Bunun se-
bebi de okulumun müzisyen yetiştir-
memesi elbette. Fakat sadece kendi 
dönemimden bahsedecek olursam; 
ben Sion’da okurken müzik adına bir 
şeyler yapmak zordu. Hakkını yeme-
den de geçemem; dönemin müdü-
rü M. Tampigny beni ve arkadaşlarımı 
maddi manevi ciddi anlamda destek-
lemişti. Tabii tek bir kişinin özverisi 
yeterli olmadı, o ayrı mesele. En azın-
dan başlangıç olmuştur diye umu-
yorum.Tüm bunları anlatmamın ne-
deni de şu: benim o okuldan sonra 
müzikle alakalı bir iş veya hobi edin-
miş olduğum mevcut ortam dolayısıy-
la pek duyulmadı. Okuldan tanıdıkla-
rım az çok beni bildikleri için manevi 
destek vererek hep yanımda oldular. 
Bir dönem müzik öğretmenliği yapmış 
olan Ayşe Hoca için benim şu anki du-
rumum beklenen bir şeydi tabii. Ona 
da M.Tampigny gibi sizin aracılığınızla 
teşekkür etmek isterim. 

(NDS 04) Feryal Kalafatoğlu

MEZUNLARDAN HABERLER...

Cumhuriyetimizin ilk kadın üniversite mezunlarından (NDS 35) Saffet Arutay Tanman’ın 
Batnas Tepelerinde Zaman isimli ilk kitabından sonra son kitabı Ilgaz Dağları’ndan Batnas 
Tepeleri’ne de Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. 
Yazarın Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını, Notre Dame de Sion ve İstanbul 
Üniversitesi’ndeki günlerini, evliliğini, arkadaş çevresini anlattığı kitap Türkiye’nin kurtuluş 
ve kuruluş yıllarına da ışık tutuyor. 
Okulumuzun 1935 mezunlarından Saffet Tanman, 1940’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Romanoloji, Türk Edebiyatı ve Felsefe bölümlerini bitirdi. 
Eşinin görevi nedeniyle uzun yıllar Hamburg ve New York’da kaldıktan sonra yurda döndü 
ve 1949’dan itibaren hayatının büyük bir kısmını Söke’de, Büyük Menderes Ovası’nda ai-
leden kalan arazilerin ıslah ve imarına ayırdı. 40 ve 50’li yıllarda çeşitli gazete ve dergilerde 
öyküleri ve edebiyat eleştirileri yayımlandı.
“Hatıralarımın bazılarını rafa kaldırıp koymuşum, pek hoşlanmadıklarım herhalde. Ama şimdi 
onları da raftan indiriyor, tozlarını alıyorum. Her hatırayı sanki yeniden yaşıyorum. Kimini is-
tediğim şekilde hatırlayıp zevkini yaşıyorum, o zamana, o unutulmaz ana gidiyorum. Bizden 
her şeyimizi alsalar da işte bunları alamazlar: Sevgili hatıralarımız.”
 Saffet Tanman

“ILGAZ DAĞLARI’NDAN BATNAS TEPELERİ’NE” 

OYA BAYDAR’A YILIN TELİF KİTABI ÖDÜLÜ 

NORA ŞENİ’NİN YENİ KİTABI

(NDS 59) Oya Baydar, toplumsal meselelere ve güncel olaylara değinen son eseri Çöplüğün Ge-
nerali ile Dünya Kitap Dergisi tarafından “Yılın Telif Kitabı Ödülü’ne” layık görüldü.  
Oya Baydar edebiyata lisenin son sınıfındayken yazdığı gençlik romanıyla adım attı. Liseyi bitir-
dikten sonra 1964’te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Toplumsal hareketliliğin 
yükseldiği, Türkiye’nin sosyalist düşünce ve örgütlenmeyle tanıştığı 1960’larda, edebiyatı tümüy-
le bırakıp toplumsal-siyasal yapı araştırmalarına yöneldi ve sosyalist hareket içinde aktif olarak 
yer aldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. 1992 yılına 
kadar Almanya’da Frankfurt’ta sürgünde yaşadı.
Edebiyata dönüşü, 1990’ların başında, bu çöküşün psikolojik ağırlığıyla baş edebilmek için yaz-
maya başladığı hikâyelerle oldu. Sürgün ve çöküş dönemi hikâyelerini topladığı Elveda Alyo-
şa kitabı, 1991’de Türkiye’de yayınlandı ve Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı. 1993’te Kedi 
Mektupları’yla Nadir Nadi Roman Ödülü’nü aldı. 1998’de Hiçbiryer’e Dönüş, 2000’de Sıcak Kül-

leri Kaldı romanları yayınlandı. Bu romanla Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, 2004’te basılan Erguvan Kapısı ile de Cev-
det Kudret Edebiyat ödülünü kazandı. Kayıp Söz 2008’de yayınlandı. Oya Baydar’ın eserlerinden bazıları Yunanca, Alman-
ca ve Fransızca’ya çevrilmiştir. 

2008’den beri İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nü yöneten (NDS 66) Nora 
Şeni’nin son eseri Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı.
Şeni bu kitabında, hayırsever işadamlarının kurduğu okullar ve hastanelerle 19. yüzyıl Osman-
lı İmparatorluğu’na da damgasını vuracak insanseverlik hareketinin gelişimini anlatırken, zaafla-
rıyla, kırılganlıklarıyla, idealleriyle teker teker insanların, insanseverliğin bu öncülerinin renkli hayat 
öykülerini de okura aktarıyor. 
Nora Şeni liseyi Notre Dame de Sion’da bitirdikten sonra Fransa’da iktisat okudu. Doktorasını bi-
tirdikten sonra Paris VIII Üniversitesi Şehircilik Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Tarih, kent tarihi 
ve antropolojisi konularında araştırmalar yaptı. 
Halen belgesel film çalışmaları da olan yazarımızın daha önce çeşitli yayınevleri tarafından yayın-
lanmış olan Marie ve Marie - Konstantiniye’de Bir Mevsim 1856-1858, Camondolar-Bir Hanedanın 
Çöküşü, Seni Unutursam İstanbul adlı kitapları ve bilimsel dergilerde çoğu Fransızca olarak yayın-

lanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.  
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MEZUNLARDAN HABERLER...

(NDS 65) Rosie Pinhas-Delpuech’in yeni öykülerini içeren Suites Byzantines isimli kitabı Bleu Au-
tour tarafından yayınlandı. İstanbul doğumlu Rosie Pinhas-Delpuech yazın dili Fransızca olan 
ender Türk yazarlarımızdan biridir.
Bir üçleme niteliğindeki eserlerinden ilki olan Suite Byzantine 2003 yılında Bleu Autour Yayınevi tara-
fından basılmıştı. Daha sonra 2007’de, yazarın kendi aile özgeçmişinden acı bir kesiti kaleme aldığı, 
Edirne’den Paris’e kadar uzanan Anna yine aynı yayınevi tarafından yayınlanmıştı. 
Türkçe ve İbranice’den çok sayıda edebi çevirisi de olan Delpuech çok dilli bir aile ortamında yetiş-
miştir. Anadili Fransızca’nın yanı sıra, okul çağlarında merak ve şevkle öğrenmeye başladığı Türk-
çe, kendisi için, çocukluğundaki İstanbul sokaklarının ve dış dünyanın anahtarı niteliğini taşımaktadır.
Son kitabı Suites Byzantines, İstanbul ile açıklarındaki adalar, Rumlar, Türkler, Yahudiler, Erme-

niler, zenginler, fakirler, kadınlar, erkekler ve tabii farklı diller arasında geçen kimi coşkulu, kimi hüzünlü, kimi neşeli hikâye-
leri bir araya getiriyor. Bu eser, 50’li-60’lı yılların kozmopolit İstanbul’una yeniden hayat verirken Rosie Pinhas-Delpuech’in 
yazarlık serüveninde yeni bir sayfa açarak hikâyeci kimliğini öne çıkarıyor. 

Ayşen Candaş Önen (NDS 67) 2009 Sonbaharında Paris’te yapılan genel kurulda Uluslararası 
Kadın Hukukçular Federasyonu Başkan Yardımcılığı’na tekrar seçildi.
Önen aynı kurum içinde Eylül 2000 Toledo Kongresi’nde, Eylül 2003 Capo Verde Kongresi’nde, 
Eylül 2006 İspanya Kongresi’nde de aynı göreve seçilmişti. 
Söz konusu federasyonun yönetim kurulunda ve konseyinde de görev alan, bunun yanı sıra Türk Hukukçu 
Kadınlar Derneği’nde dış ilişkilerden sorumlu üye olan Ayşen Önen ECOSOC, FAO, UNESCO, UNIFEM ve 
UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarda da danışman ve gözlemci sıfatıyla çalışmalar yapıyor.
Ayşen Candaş Önen 1967 yılında Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
1971 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamladı. 

1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olan (NDS 83) Arzu Öz-
türkmen profesörlük unvanı aldı. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 
1991 yılında Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı, 1993 yılında da 
Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümü’nden doktorasını aldı. 
Mezunumuz şu an Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Gösteri Sanatları Tarihi”, “Sözlü Tarih”, 
“Tarih ve Antropoloji”, “Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Halk Edebiyatı” derslerini veriyor. 
Yerli ve yabancı dergilerde Türkiye’de folklor araştırmaları, halkevleri, milli bayramlar ve dans tarihine 
ilişkin çeşitli makaleleri yayınlanmış olan Öztürkmen’in Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik adlı eseri 1998 
yılında İletişim Yayınları arasında çıkmıştır. 
Prof. Dr. Arzu Öztürkmen TÜBİTAK Sosyal ve İnsani Bilimler Araştırma Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi 

Vakfı Araştırmada Üstün Başarı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Bilim İnsanı Ödülü, Amerikan Araştırma Ensti-
tüsü Doktora Sonrası Ödülü, MERC (Ortadoğu Araştırma Yarışması Ödülü), Oxford Üniversitesi Çağdaş Türkiye Programı Ziya-
retçi Öğretim Üyesi Ödülü gibi pek çok ödülün de sahibidir.

Ekim 2009’da verilen Perakende Güneşi Ödülleri arasında, (NDS 88) Nuşin Kunt Oral “Peraken-
deciler Hizmet Özel Ödülü”ne layık görüldü. 
İngiltere’deki işletme eğitimimin ardından ABD Arizona’da Uluslararası İşletme konusunda yük-
sek lisans yapan (NDS 88) Nuşin Kunt Oral, iş hayatına 1992 yılında aile şirketi YKM’de başladı. 
Perakende sektörünü bir çatı altında toplayan Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği’nin 
(AMPD) kurucu üyeleri arasında yer alan, geçen dönem derneğin başkanlığını da üstlenen Nuşin 
Oral, bu sektörü geliştirmek ve desteklemek için farklı projeler üretmeye devam ediyor. 

ROSİE PİNHAS-DELPUECH’İN SON KİTABI...

AYŞEN ÖNEN TEKRAR “BAŞKAN YARDIMCISI”

ARZU ÖZTÜRKMEN’İN BAŞARISI...

NUŞİN ORAL’A ÖZEL ÖDÜL…

TÜRKİYE’NİN FRANSIZ OKULLARI 
PARİS’TEYDİ! 
Fransa’da 2010 yılı mart ayına kadar sürecek olan 
“Türkiye Mevsimi” etkinlikleri kapsamında 26 Ocak – 
17 Şubat 2010 tarihleri arasında Paris VI. Belediye’nin 
bir salonunda “Türkiye’de Yaşıyorum. Fransızca Konu-
şuyorum. Türkiye’nin Fransız Okulları: Geleceğe Uza-
nan Kökler” başlıklı bir sergi düzenlendi. Saint Benoît, 
Sainte Pulchérie, Notre Dame de Sion, İstanbul Sa-
int-Joseph, İzmir Saint Joseph ve Saint Michel lise-
leri ve Fransa’da yaşayan mezunların derneği olan 
UNION’un işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide amaç 
okulların hem bugünkü dinamizmini, hem de köklü 
geçmişini ana hatlarıyla tanıtmaktı.
Küratörlüğünü (NDS 90) Saadet Özen’in üstlendiği sergi için fotoğraf sanatçısı Tijen Burultay altı Fransız okulunun günlük 
hayatını fotoğrafladı. Bunun yanı sıra hem Türkiye’deki hem Paris ve Roma’daki arşivlerden eski fotoğraflar ve okulların 
geçmişine dair çeşitli malzeme derlendi. Eski ve yeni fotoğraflar harmanlanarak tasarımcı Selçuk Özdoğan tarafından pa-
nolara yerleştirildi; fermanlar, rahibelerin yazdığı mektuplar, eski kayıt defterleri, öğrenci dosyaları, eğitim gereçleri gibi sa-
dece okulların değil, Türkiye’nin tarihine de ışık tutan çok çeşitli malzeme de vitrinlerde sergilendi. Bunun yanı sıra okulların 
tarihini anlatan on beş dakikalık bir de film hazırlanarak, 400 kişinin katıldığı açılış kokteyli sırasında gösterildi. 
Serginin daha geniş kapsamlı olarak Türkiye’ye taşınması için okullar ve Türkiye’deki mezun dernekleri yakında çalışma-
lara başlayacaklar. 

NDS’DEN HABERLER...

Zeynep Arcak (St Joseph), Doğan Kospançalı (St Benoît), Saadet Özen (NDS), 
                                                                           Göknur Gündoğan (St Michel)
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİYIL 2010, BİR 20 JANVIER’NİN ARDINDAN...
Bu seferki 20 Janvier bizler için çok 
özeldi. NDS Başarı Ödüllerinin ardın-
dan, mezuniyetlerinin 50., 40. ve 25. yıl 
plaketlerini alacak olan arkadaşlarımız 
arasında NDS için yaptıkları çalışmalar-
la öne çıkan isimler vardı. 

50. yıl mezunlarından Nuriye Arıkan 
Doğan, hem NDS’liler Derneği kurucu-
larından, hem de Derneğimizin Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı; 40. yıl me-
zunlarından Silva Taşcan Tanel “Neslin 
Değişen Sesi” İlköğretim Okulu’nun Mü-
diresi; 25. yıl mezunu Suzan Sevgi ise 
Notre Dame de Sion’un Türk Müdiresi. 
Hazırlıklara başlanırken 1960 yılı mezun-
larının Erkut Taçkın’ı okula davet etme 
istekleri göz ardı edilmedi ve kendisi-
ne teklif götürüldü. Bu isteğin sebebiy-
se Erkut Taçkın’ın 1960’da NDS’de bir 
konser vermiş olmasıydı. O gün okulda 
olan genç hanımlar 50 yıl sonra, Erkut 
Taçkın’ı tekrar dinlemek istemişlerdi. 
Güçlü kişilikleri, bilgileri, görgüleri, an-
layışlı ve sevgi dolu tutumları ile genç-
liğimizde en sevdiğimiz hocalarımız-
dan olan Soeur Anne-Véronique ve 
Soeur Marie-Louis’i aramızda gör-
mek de bir başka dileğimizdi. Bilet iş-
leri halledildi; 22 Ocak Cuma ge-
lecekler, 27 Ocak döneceklerdi. 
22 Ocak günü kötü hava koşullarına 
rağmen, Meral Sarıoğlu, Soeur Mo-
nique ve ben Atatürk Hava Limanı’nın 
yolunu tuttuk ve sevgili soeur’lerimizi 
karşılamaya gittik. İkisi de çok sağ-
lıklı, çok dinç görünüyorlardı. Sevgiy-
le, sarmaş dolaş olduk. Sr. Marie-Lou-
is 93 yaşında olduğunu hatırlattı bize. 
Sr Anne-Véronique’in neşesinden ve 
canlılığından hiçbir şey eksilmemiş. 
70 mezunlarının kutlamaları 23 Ocak 
Cumartesi öğle yemeği ile baş-
ladı, akşamına ise evimiz sıcak-
lığındaki lokalimizde devam etti.   

Lokalimizde A.B.D.’den, Kanada’dan, 
İngiltere, Fransa, İsviçre ve İsrail’den 
gelen dönem arkadaşlarımızla müthiş bir 
kavuşma heyecanı yaşadık. Birlikte yiyip 
içip eğlenirken o kadar mutlu ve rahat-
tık ki canımız hiç ayrılmak istemiyordu; 

ama yarını da dü-
şünmek gerek di-
yerek gece yarısına 
doğru evlerimize 
dağıldık. 
Karı, buzu göz 
önünde bulundu-
ran Yönetim, yine 
çok ince davrana-
rak, geceden cep 
telefonlarına me-

sajlarla, 24 Ocak günü, herkesin mini-
büslerle evlerine bırakılacağını bildirdi. 
24 Ocak günü okula vardığımızda, 
Loge’da, yakalarımıza violettes’lerimizi 
taktılar. Uzun zamandır okulu görme-
yenleri büyük değişiklikler bekliyordu. 
Sainte Rose artık Galerie olmuştu; bu 
yıl kitabı yayınlanan yazar arkadaşları-
mız orada kitaplarını imzalıyorlardı: Oya 
Baydar, Nora Şeni, Mine Kırıkkanat, 
Mayda Saris, Feyza Zaim, Elif Edes. 
Onlarla selamlaştıktan sonra English 
Pub havasındaki kantinden geçerek 
Grande Salle’e yöneldik. 
Derneğimizi her zaman desteklemiş 
olan, Galatasaray Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü doçenti (NDS 75) 
Füsun Türkmen arkadaşımız, sefirelik-
ten gelen şahane zarafeti, ses tonu, üs-
lubu ile töreni sunmaya başladı. 
Açılış konuşmasında Başkan Lale Mur-
tezaoğlu yapılan çalışmalardan, en 
önemlisi Derneğimizin verdiği burslar-
dan bahsetti. Böylece herkes toplanan 
üye aidatlarının nasıl değerlendirildiğini 
görmüş oldu. Ne mutlu bize ki, eğitime 
bir nebze de olsa katkımız oluyor. 
Başkanımızın arkasından söz alan 
Fransa Başkonsolosu ise düzgün Türk-
çesiyle şaşırttı bizi. 
Sonra, sırasıyla okulumuzun müdürü M. 
Yann de Lansalut ve Türk Müdür Suzan 
Sevgi söz aldı. Suzan Sevgi, mezuniye-
tinin 25. yılı dolayısıyla uzun ve duygu 
dolu bir konuşma yaptı. 
Bunun ardından sıra kendi aramızda 
“NDS Oskarları” saydığımız ödüllerin da-
ğıtılmasına gelmişti. 1970 dönem arka-

daşlarımız nörolog Prof. Dr.Suzan Nadi 
ve kimya mühendisi Yelda Aksoy’la bir-
likte, ödül alan bütün arkadaşlara; istatis-
tik uzmanı (NDS 54) Prof. Dr. Merih İpek, 
tiyatro sanatçısı (NDS 79) Esen Özman, 
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi His-
toloji Ana Bilim Dalı Başkanı (NDS 80) 
Prof. Dr.Serap Şahinler Arbak’a bakar-
ken göğsümüz kabarıyordu. 
Sıra 50., 40., 25. yıl plaketlerinin dağıtıl-
masına gelmişti. Nuriye Doğan, 50. yıl 
mezunlarının konuşmasını yaptı, ardın-
dan sahneye 50 sene önceki Erkut Taç-
kın konserini sunmuş olan Erkan Yolaç 
ile Sezen Cumhur Önal’ı davet etti. İki 
deneyimli sunucu da eski günleri anıp, 
zarif esprileri ile törene renk kattılar. 50. 
yıl plaketlerini mezunlara Şişli Kayma-
kamı Mehmet Öklü verdi. 
Sıra bize, yani 40. yıl mezunlarına 
gelmişti. Suzan Nadi, Başkan Lale 
Murtezaoğlu’na hepimiz adına teşek-
kür edip küçük bir anı sundu. Plaket-
lerimizi Sr. Marie-Louis ve Sr. Anne- 
Véronique’in ellerinden, Ayşe Dağıstanlı 
ve Meral Sarıoğlu Umar başta olmak 
üzere pek çok arkadaşımızın katkıları ile 
toplanan eski resimlerle hazırlanan bar-
kovizyon gösterisi eşliğinde aldık. 

25. yıl mezunlarına ise plaketlerini Sr. 
Isabelle, Sr. Monique, Gönül Orhonlu, 
Nadya Murat ve Esra Elbeyli verdiler. 
Nihayet Erkut Taçkın’ın nostaljik rock 
konseri ve kokteylden sonra herkes ev-
lerine dağılmaya başlasa da bizim için 
20 Janvier henüz bitmiş değildi. 9-10 ki-
şilik küçük bir grup tekrar lokale dönüp 
uzun sohbetlere daldık. 
Bu yılki 20 Janvier buluşmasının bizi es-
kisinden çok daha fazla birbirimize bağ-
ladığını hissettik. 
En kısa zamanda tekrar buluşmak ve 
kavuşmak dileğiyle hepinizi hasret ve 
sevgi ile kucaklarım. 

(NDS 70) Ülker Üremez Türkmen 
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MÜZE ve YEMEK
19 MART CUMA

PERA MÜZESİ GEZİSİ
(Picasso Sergisi)

ve ASMALIMESCİT 
La Brise’de Öğle Yemeği

Ceyda Kozikoğlu 0532 282 45 02

ANNELER GÜNÜ 
KERMESİ
7 MAYIS CUMA

Saat 9:00’da
Notre Dame de Sion’da

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47

YAZA MERHABA PARTİSİ

11 HAZİRAN CUMA SAAT 19:00’DA 

OKULUMUZUN BAHÇESİNDE

Armen Tanikyan 0532 760 64 10 / Füruzan Arcan 0532 579 74 80

GEZİ
14 NİSAN ÇARŞAMBA

Florya Atatürk Deniz Köşkü 
Müzesi gezisi ve Sosyal 
Tesislerinde öğle yemeği

Tülay Manuelyan 0532 311 82 82

ANI DİPLOMALARI
29 MAYIS CUMARTESİ

MÖVENPİCK OTELİ

50, 80, 90, 2000, 2005 Mezunları-
mıza anı diplomalarını sunuyoruz.

Fazilet Doğan 0533 644 0708

GEZİ
29 NİSAN-2 MAYIS

KAPADOKYA GEZİSİ

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89
Fazilet Doğan 0533 644 0708

GEZİ
4-5-6 HAZİRAN

CUMA-CUMARTESİ-PAZAR

BOZCAADA

Nuriye Doğan 0533 765 50 54
Lena Yeniyorgan

70 Mezunları

Ödüller
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nds’DEN HABERLER...

Notre Dame de Sion ailesinin en 
küçük üyesi, NDS Anaokulu olarak, 
4,5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimiz-
le ilk eğitim yılımıza başladık. Amacı-
mız 6 yaş grubumuzu okuma-yazma 
çalışmaları, dikkat-algı geliştirici, bi-
lişsel etkinliklerle okulumuzun devamı 
olan Özel Neslin Değişen Sesi İlköğ-
retim Okulu’na hazırlamak. Öğrenci-

lerimize her yaş için ayrı müzik-ritim, 
oyun-hareket ve drama etkinlikleri su-
nuyor, bunun yanı sıra Fransızca ve 
Türkçe’deki gelişimlerine büyük önem 
veriyoruz. Başta geziler olmak üzere 
okul dışı etkinliklerle öğrendiklerini 
pekiştirmelerini sağlıyor, sosyal alan-
daki gelişmelerini destekliyoruz. Öte 
yandan okul dışından konuklarımızla 

da çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrul-
tuda davet ettiğimiz kendi alanların-
da uzman konuklarımız, çocuklarımı-
za mesleklerini tanıtıyor, onlarla atölye 
çalışmaları yapıyorlar. Bunun dışında 
ailenin eğitime katılımını destekleyen 
projelere büyük önem veriyor, velile-
rimizle de ortak çalışmalar yapıyoruz. 

Çevresine ve farklı kültürlere saygı 
duyan bireyler yetiştirmeyi amaçla-
yan okulumuz, verdiği kaliteli eğitim 
ve öğretimin yanı sıra, topluma hiz-
met eden çalışmalarla öğrencilerine 
paylaşma, yardımlaşma ve dayanış-
ma gibi değerleri ve toplum yararı-
na çalışma bilincini kazandırıyor. Bu 
doğrultuda her sınıf düzeyinde plan-
lanan farklı sosyal sorumluluk projele-
riyle öğrencilerimiz bu değerleri yaşa-
yarak içselleştiriyor ve benimsiyorlar. 
İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (İZEV) 

öğrencileri ile yapılan ortak çalışmala-
rı; Bomonti Fransız Huzurevi (Petites 
Soeurs des Pauvres) yararına yılda iki 
kez düzenlenen kermese öğrencileri-
mizin katılımını ve katkılarını; selden 
zarar gören Aziz Nesin Vakfı’nın ziya-
ret edilmesini ve maddi yardımda bu-
lunulmasını; Ağrı, Batman, Bartın gibi 
illerdeki okullara öğrencilerimiz tara-
fından toplanan kitap ve malzemenin 
gönderilmesini bunlara örnek sayabi-
liriz. Bunun yanı sıra İstanbul’da bu-
lunan diğer vakıf okullarıyla ortak ola-

rak Türkçe ve üç farklı yabancı dilde 
duvar gazeteleri ya da resim sergile-
ri hazırlıyor, böylece öğrencilerimi-
zin yabancı kültürlere açık, iletişimi ve 
paylaşımı içselleştirmiş bireyler olarak 
yetişmesine yardımcı oluyoruz. 
2001 yılından bu yana katıldığımız sa-
natsal, kültürel ve sportif etkinliklerin 
hepsi, “Adımız Gibi Farklıyız” sloganı-
mızı doğrular nitelikte. Çalışmalarımız 
hepimize büyük mutluluk veriyor. Siz-
leri de sitemizi ziyaret ederek bu mut-
luluğu paylaşmaya davet ediyoruz.

ÖZEL NESL‹N DE⁄‹ŞEN SES‹ ANAOKULU 2009

ÖZEL NESL‹N DE⁄‹ŞEN SES‹ ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU 2001



BÜLTEN BÜLTEN Notre Dame de Sion’lular DerneğiNotre Dame de Sion’lular Derneği MART - NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010 MART - NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2010

28. İSTANBUL KİTAP FUARI - EDEBİYAT ÖDÜLLERİ PANELİ
28. İstanbul Kitap Fuarı 
kapsamında, 
Edebiyat Ödülleri konulu 
bir panel düzenledik

3 Kasım 2009 Salı günü, Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi Karade-
niz Salonu’ndaydık.  Panel konu-
muz Edebiyat Ödülleri; katılımcıları-
mız yazar, eleştirmen, çevirmen Prof. 
Dr. Tahsin Yücel, Cumhuriyet gaze-
tesi kitap eki genel yayın yönetme-
ni Turhan Günay ve gazeteci, yazar, 
NDS Edebiyat Ödülü jüri üyesi Yaz-
gülü Aldoğan’dı. NDS’liler Derneği ve 
okul yöneticilerinin de hazır bulundu-
ğu panele davetlilerin katılımı ve ilgisi 
yoğundu. Davetlilerin katılımcıları soru 
yağmuruna tutmaları, konu seçiminde 
ne denli isabetli bir karar almış oldu-
ğumuzu da ortaya koydu. Panel son-
rasında, salondakilerin ortak görüşü 
edebiyat ödüllerinin uzunca bir süre-
dir masaya yatırılmayı bekleyen has-
sas bir konu oluşturduğu ve panelin 
bu beklentiyi fazlasıyla karşıladığı yö-
nündeydi. 

Panelden çıkarımlarımızı kısaca da 
olsa burada sizlerle paylaşmaya çalı-
şalım: Edebiyat ödülleri yazarlar, çe-
virmenler, yayınevleri, kitapçılar kadar 
okurları da yakından ilgilendiriyor. 
Ödüllü kitaplar her geçen gün sayı-

ları katlanarak artan kitaplar arasın-
dan seçim yapmakta zorlanan okurun 
işini bir parça da olsa kolaylaştırıyor. 
Ancak kitabın ödül 
almış olması okurun 
hayal kırıklığına uğra-
masını engelleyemi-
yor. Bunun bir nedeni 
de edebiyat ödüllerin-
de seçimin gereğince 
yapılamaması. Yalnız-
ca Türkiye’de düzen-
lenen edebiyat ödülü 
yarışmalarının sayıları 
yüzlerle ifade ediliyor. 
Jüri üyeleri kendilerine 
tanınan sürelerde yarışmaya katılan 
çok sayıda yapıtı gereğince değerlen-
dirmekte zorlanıyorlar. Hatta pek çok 
yapıt okunmadan değerlendirme dışı 
bırakılabiliyor. Edebiyat ödülleri, yazar 
ve çevirmenleri maddi manevi tatmin 
etmekten uzak. Üstelik edebiyat ödül-
lerinin çok büyük bir çoğunluğu sü-
rekli olamıyor, bir süre sonra ortadan 
kalkıyor. 

Bunca karanlık bir tablo karşısında, 
varlıklarını sürdürmekte zorlanan yüz-
lerce edebiyat ödülüne bir yenisini ek-
lemenin ne kadar akılcı olduğu sorula-
bilir. Oysa tam tersine, panelin sonuna 
doğru tüm katılımcılar NDS Edebiyat 
Ödülü’nün büyük bir boşluğu doldur-
maya aday olduğu konusunda fikir 

birliğine varmışlardı bile. Bunun birin-
ci nedeni, binlercesi içinden işlevlerini 
gereğince yerine getiren birkaç ede-

biyat ödülünün yıllar içinde ulaştıkları 
doğru değerlendirme yöntemine, NDS 
Edebiyat Ödülü’nün daha ilk yılında 
ulaşmış olduğunun ifade edilmesiydi. 
İkinci nedeniyse, yazar ve çevirmenle-
ri maddi ve manevi olarak gerçek an-
lamda ödüllendirme çabasının göste-
rilmesi…

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve “Farklı 
Kültürleri Birleştiren En Kısa Yol Ede-
biyattır,” anlayışıyla Fransızca yazılmış 
ve Türkçe’ye çevrilmiş bir yapıta veri-
lecek olan NDS Edebiyat Ödülü’nün, 
2010 yılı “Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul”un kültürel faaliyetlerine de 
bir katkı sağlamasını umut ediyoruz.

(NDS 79) Feyza Zaim
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GÜHER VE SÜHER PEKİNEL KARDEŞLER...
Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin Arthaus Musik tara-
findan hazırlanan, ikilinin dört canlı konserini içeren iki 
DVD’nin birincisi geçtiğimiz yıl sonunda piyasaya çıktı.

DVD’de Luzern Piyano Festivali’nin açılış konseri, 
Pekinel’lerin yeni yıl konseri, Sir Colin Davis yönetimin-
de London English Chamber Orchestra ile icra ettikleri 
Mozart’in konçertosu yer alıyor.
İlk piyano derslerini bir piyanist olan annelerinden alan 
Pekinel’ler ilk konserlerini de altı yaşında verdiler. An-
kara Filarmoni’yle üç yıl sonra verdikleri konserle bir or-
kestra eşliğinde ilk performanslarını sergilemiş oldular. 
Kısa bir süre Notre Dame de Sion’da okuduktan sonra 
Paris Konservatuarı ve Frankfurter Musikhochschule’ye 
devam eden ikizler, Rudolf Serkin’in daveti üzerine 
Philadelphia’daki Curtis Institute of Music’e gittiler. Clau-
dio Arrau ve Leon Fleisher ile de çalışan Pekinel’ler müzik 
eğitimlerini 1978’de Julliard School’da tamamladılar.
İlk olarak 1984’de Herbert Von Karajan tarafında keşfe-
dilen, bunu takiben Salzburg Festivali’ne davet edilen 
sanatçılar Berlin Filarmoni, Los Angeles Filarmoni, New 
York Filarmoni, İsrail Filarmoni, Concertgebouw Amster-
dam, İngiliz Oda Orkestrası, RAI Milano ve Orchestre de 
la Suisse Romande gibi ünlü orkestralarla birlikte çaldı-
lar.
ABD, Almanya, İtalya ve Fransa’da yapılan uluslara-
rası yarışmalarda hem duo hem de solo olarak birin-
cilikler kazanan,1978’de UNESCO’nun Dünya Müzik 
Haftası’nda Federal Almanya Cumhuriyeti’ni temsil eden 
ve gene birinci olan sanatçılar, bugün dünyanın en önem-
li piyanistleri arasında sayılıyorlar.
Pekinel’ler bunun yanı sıra TEV tarafından İstanbul 
Gebze’de kurulan ve üstün yetenekli çocukların eğitildi-
ği TEVITÖL bünyesinde “Müzik Bölümü”nü finansmanı-
nı üstlenerek kurdular. Bu proje sayesinde okulun müfre-
datına müziğin de eklenmesini sağlamış olan sanatçılar, 
sistemin ileride tüm okullara yayılmasını hedefliyorlar.

ASİLVA GİRARDİER
Dünyanın dört bir yanında, çok farklı alanlarda NDS’liler 
isimlerini duyuruyor. 
Sanat hayatını Paris’te sür-
düren ressam ve heykeltı-
raş arkadaşımız Asilva Gi-
rardier (Silva Müjdever) 
bunlardan biri. Girardier 
1950-51 yıllarında girdiği 
NDS’den 1955 yılında orta 
okul bölümünü bitirerek 
ayrıldı. Liseden sonra birin-
cilikle girdiği Güzel Sanat-
lar Akademisi’ni aynı dere-
ce ile bitirdi.
Girardier Fransa’da Grand 
Palais ya da Paris Press Club gibi pek çok mekânda ser-
gilere imza attı. Fransa dışında ise İtalya Sanat Festivali’ne 
davet edilen sanatçı İspanya’da, İsviçre’de, Sardunya 
Adası’nda, Malezya’da, Ermenistan’da bireysel ve karma 
sergilerde eserlerini sanatseverlerle paylaştı. 
Arkadaşımız, amacı sanatçılar arasında dinamik değişim-
lere imkân sağlamak, plastik sanat sergileri, konferanslar 
ve kültürel içerikli münazaralar düzenlemek; halk, özellikle 
de gençler ile sanatçılar arasında geniş bir iletişim ağı kur-
mak olan L’Association Ariane-Essor’un kurucuları arasın-
da yer aldı, 1992’den bu yana da başkanlığını yürütüyor. 
Alanında haklı bir üne sahip olan sanatçı Asilva Girardier’yi 
en kısa zamanda ülkemizde de misafir etmeyi, İstanbul’lu sa-
natseverleri onun eserleriyle buluşturabilmeyi umuyoruz. 

JACY ARDİTİ-ALAZRAKİ
2006 yılında kaybettiğimiz mezunumuz (NDS 65) Jacy 
Arditi-Alazraki’nin kaleme al-
dığı “Un certain savoir sur la 
psychose” adlı kitap Edition 
L’Harmattan tarafından yayın-
landı. Jacy Arditi bu kitapta Vir-
ginia Woolf, Herman Melville, 
Vincent Van Gogh gibi isimlerin 
etkileyici bir gerçekçilikle yarat-
tığı deli karakterlerine dayana-
rak psikozu inceliyor. 
Jacy Arditi-Alazraki İstanbul’da 
doğdu. Fransa’da Nanterre ve 
Sorbonne üniversitelerinde fel-
sefe eğitimi gördü, Emmanuel 
Levinas’la çalıştı. Psikanaliz ve klinik psikoloji eğitiminden 
sonra 1981’den itibaren Fransa’da kamu kuruluşlarında 
ve özel muayenehanesinde analist olarak çalıştı. 2006 yı-
lında iş yerinde aniden hayatını kaybetti. 

MEZUNLARDAN HABERLER...

Panel sonrası Standımızda Panelistlerle
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Son tarihi durağımız Tekirdağ Mü-
zesi oluyor. Burada il sınırları için-
deki antik kazılarda bulunmuş 
eserler sergileniyor. Bu eserler ara-
sında en büyük ilgiyi ‘’Ana Tanrıça’’ 
figürlü su kabı çekiyor. Omuzları-
na dökülen dalgalı saçları, şalı ve 
giysisi kırmızı boya ile betimlenmiş 
olan su kabı bizleri büyülüyor.

Müzenin taş eserler salonunda 
ise MÖ 359-341 yılları arasında 
yaşayan Odyris Kralı Kersep-
leptes heykeli bizleri karşılıyor.  
Kral’ın tacı, elbiseleri ve aynı ka
zıda elde edilen diğer buluntuları da 
müzede görmek mümkün.

Müzenin arkeolojik küçük eserler sa-
lonunda ise tarih öncesi çağlardan Bi-
zans Dönemi’ne kadar uzanan döne-
me ait kaplar, amforalar, heykelcikler, 
mızrak uçları, cam ve taş takılar, koku 
şişeleri, süs eşyaları ve madeni paralar 
sergileniyor.

Etnografya Salonu’nda Osmanlı ve 
yakın dönemlerde kullanılan pişmiş 
toprak sırlı kaplar, ateşli ve kesici si-
lahlar, gümüş takılar, Tekirdağ yöre-
si kadın ve erkek kıyafetleri, hamam 
takımları, el işlemeleri, Karacakıla-
vuz dokumaları ile eski Tekirdağ yatak 
odası çok ilgimizi çekiyor. Müzeden 
büyük bir hayranlıkla ayrılıyoruz.

Yolumuz üzerinde bulunan Ra-
koczi Müzesi’ni tadilat nedeniy-
le ancak dışarıdan gözlemleme 
şansı buluyoruz. Macaristan’ın 
milli kahramanı Prens II. Ferenc 
Rakoczi’nin son onbeş yılını ge-
çirdiği Osmanlı mimari tarzında-
ki bu sevimli evin Macar halkı 
için de Türkiye’de uğranılacak ilk 
durak olduğunu öğreniyoruz.

İstanbul’a doğru yola çıkmadan 
önce misafirperverliği ile günü-
müzü hoş kılan Ekmekçioğlu ai-
lesinin bu müzenin yanındaki 

misafirhanesinde çaylarımızı yudumla-
yıp İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz.

Aklımızda ve kalbimizde kalanlar-
la İstanbul’a varıyoruz. Bahar mevsi-
mi ile birlikte yeni mekânlar keşfetme-
yi umarak. 

(NDS 80) Ayfer Boyaci Kalafatoğlu
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Notre Dame de Sion’lular Derneği’ni 
bir araya getiren gezilerden bir tanesi-
ni 3 Ekim Cumartesi günü Tekirdağ’a 
yapıyoruz. 

Yola çıktığımızda İstanbul’da güneş-
li bir hava var. Yol boyunca (NDS 62) 
Leyla Tecer, bizlere emekli edebiyat 
öğretmeni, şair-yazar Öksel Demir’in 
“Tekirdağ” adlı eserinden bilgiler ve-
riyor. Kentin bilmediğimiz yönleri-
ni öğrenmekten müthiş keyif alıyoruz. 
Tekirdağ öncesi verilen molanın du-
rağı Silivri’de çaylarımızı açık hava-
da içtikten sonra bir saat mesafedeki 
Tekirdağ’a doğru yola devam ediyo-
ruz. Kentin girişinde Ekmekçioğlu ai-
lesinin kızı olan arkadaşım Fulya Saka 
bizi güler yüzüyle karşılıyor ve başlıyor 
güzel şehrini gezdirmeye.

İlk durağımız Rüstem Paşa Camii olu-
yor. 1554 yılında Sadrazam Damat 
Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılan caminin Tekirdağ’daki diğer 

camilerden çok farklı özellikleri bulun-
makta; geometrik motiflerle süslü kapı 
ve pencereleri. ceviz ağacı üzerine fil-
dişi kaplama giriş kapısı, kare plan-
lı, alçı kabartma çiçek ve çelenkler dı-
şında bezemeleri olmayan yalın kubbe 
yapısı ile cami Mimar Sinan şaheserle-
rine güzel bir örnek teşkil ediyor.

Oradan yürüyerek Namık Kemal 
Müzesi’ne geliyoruz. Müze Tekirdağ 
doğumlu olan vatan şairimiz Namık 
Kemal’in anısına, Tekirdağ Namık 
Kemal Derneği tarafından düzenlen-
miş bir Tekirdağ evi. Süsten uzak bu 
yapı, Tekirdağ mutfağı ve başodasının 
geleneksel izlerini barındırıyor. Girişte-
ki duvarları süsleyen Namık Kemal’e 
ait eserler ve haberler bizi aydınlatıyor.
Namık Kemal Evi’nin pek yakınında-
ki Rüstem Paşa Külliyesi’nden günü-
müze bir tek cami ve bedesten kalmış. 
Caminin yanı sıra bedesteni de gezme 
şansını yakalıyoruz. Osmanlı İmpara-
torluğu döneminde mücevher ve kıy-

metli eşyaların alınıp satıldığı bu yapı-
larda bugün ancak günlük hayata dair 
eşyaların satıldığı dikkatimizden kaç-
mıyor.

Öğle vaktinin yaklaşmasıyla birlikte 
tüm ekibimizin karnı zil çalmaya baş-
lıyor. Tekirdağ’ın geleneksel köftesini 
tatmak için soluğu en meşhur köfteci-
de alıyoruz.

Yemekten sonra günübirlik gezi-
mize devam ediyor ve Umur Bey 
Şarapları’nda şarap tadımına doğru 
yola çıkıyoruz. 1993 yılında kurulan bu 
tesis, Trakya’nın uçsuz bucaksız bağ-
larındaki üzümlerden birbirinden farklı 
lezzetler üretiyor. Umur Arıner’in ver-
diği bilgiler eşliğinde şaraplardan birer 
yudum tadıyor, degüstatörlük yolunda 
ilk adımı atıyoruz. Arıner ailesinin mi-
safirperverliğinin yanı sıra lezzetli şa-
rapların tadı da damağımızda kalıyor.

NDS’liler DERNE⁄‹ ‹LE 
TEKİRDAĞ GEZ‹S‹ - 3 EKİM 2009, CUMARTESİ
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(NDS 31) Fazilet Gorbon,
(NDS 43) Nevin Buluğ Tunçer,
(NDS 45) İnci Durgunoğlu,
(NDS 56) Sevil Yurdakul,

NDS’li Nermin Abadan Unat’ın eşi,
(NDS 56) Bilon Görgün Menekli’nin eşi,
(NDS 56) Rubabe Mehmetzade Karaca’nın eşi,
(NDS 56) Tülün Belen Yalçın’ın eşi,
(NDS 60) Nuriye Arıkan Doğan’ın eşi,
(NDS 68) Nilgün Darmar Keskin’in eşi,
(NDS 72) Vivet Kanetti’nin eşi,

NDS’li Cahide Karaali’nin kardeşi,
(NDS 53) Nesrin Keçeci Osmanoğlu ve 
(NDS 62) Gülbün Keçeci Bölükbaşı’nın kardeşleri,
(NDS 70) Ülker Üremez Türkmen’in kardeşi,
(NDS 79) Nilgün Hotinli’nin kardeşi,

(NDS 56) Rosette Navaro Keribar’ın annesi,
(NDS 60) Günseli Güzelbey Bikmen’in annesi,
(NDS 65) Yeşim Güvemli Doğan’ın annesi,
(NDS 67) Grasya Politi Nahmiyas’ın annesi, 
(NDS 68) Şeyda Horasancıyan Eversley’in annesi,
(NDS 70) Gelincik Akın Arf’ın annesi,
(NDS 73) Çela Hason Benbasat’in annesi,
(NDS 74) Hüma Demiraslan Derin’in annesi,
(NDS 77) Tülin Seyit Özkoca’nın annesi,
(NDS 81) Esra Temelli Konstantinou’nun annesi,
(NDS 85) Elmira Gür Şener ve 
(NDS 86) Begüm Gür Türker’in annesi,
(NDS 95) Aylin Yeğin’in annesi,
(NDS 96) Esra Doğan Tulgan’ın annesi,

(NDS 57) Lili Eskenazi Değerli’nin babası,
(NDS 68) Raşel Çeli Beyar Coşkun’un babası,
(NDS 70) Pınar Ekmekçi Alp ve
(NDS 73) Işıl Ekmekçi Gachet’in babası,

(NDS 74) Füsun Aynuksa Parpucu’nun babası,
(NDS 77) Arzu Dalbaşar’ın babası,
(NDS 77) Bike Kurdoğlu Edmonds’un babası,
(NDS 78) Araksi Küçüksivazlıyan Manukyan’ın babası,
(NDS 79) Lale Şenocak Özdemir’in babası,
(NDS 82) Betül Keskin Eyüpoğlu’nun babası,
(NDS 85) Banu Gülyaz Peters’in babası,
(NDS 86) Meral Sürmeli Akıncı’nın babası,
(NDS 90) Serpil Sayar Şengör’ün babası,
(NDS 05) Zeynep Nikerel’in babası,

(NDS 65) İpek Deriş’in amcası,
(NDS 79) Fatoş Erbil’in halası,
(NDS 81) Cemile Baştımar Işlak’ın amcası,
(NDS 86) Esra Osmanoğlu Söylemezoğlu’nun teyzesi,
(NDS 88) Sema Mağara’nın halası,
(NDS 92) Süzel Bonofiyel Dalva’nın büyükbabası,
(NDS 95) Selin Morboyacı Miloşyan’ın anneannesi,
(NDS 02) İrem Yüksel’in babaannesi,
(NDS 03) Cemre Soysal’ın babaannesi,
(NDS 04) Ebru Hüsrevoğlu’nun anneannesi,
(NDS 62) Tülay Tangil Manuelyan ve
(NDS 83) Melis Manuelyan Berk’in enişteleri,
(NDS 96) Tuğba Başoğlu Ollies’in babaannesi, 

(NDS 64) Gülçin Orhun Sılay’ın kayınvaldesi,
(NDS 68) Nilgün Darmar Keskin’in kayınvaldesi,
(NDS 75) Ayseli İşmen Sipahioğlu’un kayınvaldesi,
(NDS 80) Nil Çakır Yücad’ın kayınvaldesi,
(NDS 81) Çiğdem Mercanlıoğlu Önal’ın kayınvaldesi,
(NDS 81) Leyla Gezgin Marçelli’nin kayınpederi,
(NDS 82) Belkıs Alçe Arditti’nin kayınpederi,
(NDS 85) Arzum İhsan Eraslan’ın kayınpederi,
(NDS 87) Zeynep Beyazıtoğlu Tahsildaroğlu’nun kayınvaldesi,
(NDS 97) Yeşim Tanrısever Özçubukçu’nun kayınvaldesi,

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

(NDS 72) Mesude Kum Ötigen’in oğlu evlendi.

(NDS 95) Deniz Başaran evlendi. Tomaç oldu.
(NDS 96) Hanzade Çiftçioğlu evlendi. Avcı oldu.
(NDS 00) Özge Solmazer evlendi. Kutluğ oldu.
(NDS 00) Selma Ülker evlendi. İşeri oldu.

(NDS 64) Samiye Barutçu Yaycıoğlu’nun torunu Gizel,
(NDS 65) Beyhan Özoğuz Oğuz’un torunu Mateo Atanur,
(NDS 65) Şen Karlı Onganer’in ikiz torunları Arya ve Debi,
(NDS 67) Ayşen Candaş Önen’in 2. torunu Naz,
(NDS 69) Lal Ozansü Sarıoğlu’nun torunu Ali,

(NDS 69) Betül Şenveli Alioğlu’nun kız torunu Işık,
(NDS 70) Emine Esenkova Gönel’in torunu Poyraz,
(NDS 70) Eti Aldiş Alkan’ın kız torunu Lia,
(NDS 72) Ceyda Mengü Kozikoğlu’nun torunu Osman Reşat,

(NDS 94) Bercis Tosun İzgi’nin Berin isimli kızları,
(NDS 95) Seda İncegül Aksun’un ikiz kızları Defne ve Derin,
(NDS 97) Elif Erdoğdu Soyöz’un oğlu Toprak,
(NDS 98) Beste Üsdiken Demir’in kızı Defne, 
(NDS 98) Fulya Berk Noyan’ın kızı Defne

Dünyaya geldi. Kutlarız.

BAŞSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ.
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