
Sevgili NDS’liler,

14 Şubat 2013 günü gerçekleşen 
Olağan Genel Kurul toplantımızda 
yapılan seçimlere göre yeni Yönetim 
ve Denetleme Kurullarımız şu şekilde 
oluşmuştur:

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)
Lale Murtezaoğlu (NDS 64)
Nuriye Doğan (NDS 60)
Ceyda Kozikoğlu (NDS 72)
Lena Yeniyorgan (NDS 94)
Ayfer Kalafatoğlu (NDS 80)
Canan Ünsal (NDS 80)
Tülay Manuelyan (NDS 62)

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Ayfer Çağlayan (NDS 69)
Fazilet Dogan (NDS 68)
Nil Karadeniz (NDS 86)
Canan Pehlivanoğlu (NDS 00)
Arda Tanikyan (NDS 06)
Romi Ütücü (NDS 98)
Yasemin Taşlıca (NDS 05)

Denetleme Kurulu (Asil Üyeler) 
Gül Taştaban (NDS 67)
Müjde Şişmanoğlu (NDS 64)
Emine Erdem (NDS 79)

Denetleme Kurulu (Yedek Üyeler)
Beyhan Oğuz (NDS 65)
Meral Tunçbil (NDS 70)
Süzet Ütücüyan (NDS 64)

Sizin için özenle hazırladığımız yeni 
etkinliklerimizde; gerek Lokalimizde, 
gerek gezilerimiz ve toplantılarımızda 
hepinizi aramızda görebilmek dileğiyle 
BÜLTEN’imizde ilk sayfamızı bu sene 
“20 Janvier” törenine katılamayan Sr 
Anne-Véronique’in yolladığı mesaja 
ayırıyoruz.

NDS’liler Derneği Yönetim Kurulu

Très chères “anciennes”,

Cette année, je regrette vivement de 
ne pouvoir être au milieu de vous 
pour notre fête du 20 janvier.

Vous savez à quel point la Turquie 
m’est chère. Et c’est essentiellement 
parce que vous avez laissé dans 
mon cœur des souvenirs inoubliables 
d’accueil, de gentillesse, d’affection. 
Je me suis toujours sentie tout à fait 
des vôtres.

J’aurais aimé vous parler de notre 
chère Sr Marie Louis qui nous a 
quittées le 17 octobre, après avoir 
lutté courageusement contre un 
cancer envahissant. Sachez qu’elle a 
été un modèle de sérénité, d’énergie, 
d’humour...

Elle aussi aimait profondément les 
Turcs et la Turquie. Elle m’a laissé un 
petit texte où elle dit en particulier: 
“A tous mes neveux petits et grands, 
je voudrais dire que ma tendresse 
ne cessera de les accompagner. De 
même pour mes anciennes élèves. 
Plus on vieillit, plus le cœur s’élargit.”

Je vous souhaite, pour cette année 
2013, d’élargir vous aussi votre cœur 
à tous ceux qui croiseront votre route, 
afin que, dans ce monde morose, 
vous semiez l’espérance qui fait vivre.
Cela peut être considéré comme 
votre mission d’anciennes élèves de 
Notre Dame de Sion.

Je vous embrasse.
Sr Anne-Véronique

NOTRE DAME DE SION’LULAR DERNEĞİ

MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013
Notre Dame de Sion’lular Derneği

Teşekkürler! 
Derneğimize 

katkılarından dolayı;

İnan Kıraç, Ayşe Kurt, 
Ajda Ahu Giray, 

Jean-Baptiste Hardy, Arnaud Pilon, 
Nezihi Sayın, Vedat Ünsal’a

Ve Mezunlarımız;
Yazgülü Aldoğan, Melis Berk, 

Ayşe Gençsoy, Feryal Kalafatoğlu, 
Emel Kefeli, Tuba Köseoğlu,

İncifem Memişoğlu, 
Suzan Nadi, Mukaddes Orçun, 
Armen Tanikyan, Leyla Tecer ve

Feyza Zaim’e

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

63 Mezunları

46 Mezunları

77 Mezunları

94 Mezunları

60 Mezunları

68 Mezunları 72 Mezunları

80 Mezunları

96 Mezunları

Yazarlar imza günü... Anaokulu çocuklar›...

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

Lokalde doğum günü...

Bizlerle bu güzel dakikalarını 

paylaşan tüm NDS’lilere 

en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Satranç Dersi
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Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı ve Türk Elektron Mikroskopi 
Derneği başkan yardımcısı (NDS 80) 
Prof. Dr. Serap Arbak, Uluslararası 
Doku ve Hücre Kimyası Federasyonu 
(IFSHC) başkanlığına seçilen ilk Türk. 
2008’den beri aynı örgütte genel 
sekreter olarak görev yapan Prof. 
Arbak, aynı zamanda IFSHC’nin ilk 
kadın başkanı. 2012–2016 döneminde 
“Başkan” sıfatı ile IFSHC yönetim 
kurulunda görev yapacak olan 
Prof. Arbak, aynı zamanda Avrupa 
Mikroskopi Derneği (EMS) yönetim 
kurulu üyeliğini de sürdürüyor.
 
Sevgili Serap Şahinler Arbak, 
Uluslararası Doku ve Hücre Kimyası 
Federasyonu (IFSHC) başkanlığına 
seçilmiş ilk Türk ve ilk kadınsınız. Bize 
biraz bu federasyondan ve seçiliş 
öykünüzden bahseder misiniz? 
International Federation of Societies 
for Histochemistry and Cytochemistry 
(IFSHC) (Uluslararası Doku ve Hücre 
Kimyası Dernekleri Federasyonu) 
üyeleri arasında ağırlıklı olarak 
patolog, histolog, anatomist ve hücre 
biyologlarının yer aldığı 20 uluslararası 
derneğin oluşturduğu bir bilimsel 
federasyon. Federasyonun amacı 
dünyada histokimya ve sitokimya 
alanlarında bilimsel gelişimi sağlamak 
ve buna yönelik olarak üye dernekler 
arasında işbirliği çerçevesinde 
uluslararası bilimsel toplantı ve kurslar 
düzenlemek.  Uluslararası Doku ve 
Hücre Kimyası Federasyonu’nun 2008 
Ağustos ayında Gdansk’da (Polonya) 
düzenlenen 14. Kongresi sırasında 20 
ülke derneğinin temsil edildiği IFSHC 
Delegeler Toplantısında 2008- 2012 
dönemi yönetim kurulu üye adayları 
arasında yapılan oylama sonucunda 
seçildim ve böylece genel sekreterlik 
görevim başlamış oldu. Bir önceki 
dönem birlikte çalıştığım Başkan 
Prof. Dr. Osamura tarafından 2012–
2016 dönemi başkan adayı olarak 
önerildim. Federasyonun Ağustos 

2012’de Kyoto’da (Japonya) toplanan 
15. Uluslararası Kongresi bünyesinde 
yapılan Delegeler Toplantısında 
önerilen yeni yönetim kurulu ve benim 
başkanlığım oylanarak kabul edildi.                                                                                                           
Genel sekreterlik sürecimi oldukça 
başarılı bir şekilde yürütmem, bu 
süreçte Türk Elektron Mikroskopi 
Derneğinde 1997 yılından itibaren 
yönetim kurullarında iki dönem 
başkanlık, genel sekreterlik ve sayman 
üyelik yapmam, kuvvetli bilimsel yayın 
listemin ve özgeçmişimin olması, çok 
iyi derecede İngilizce ve Fransızca 
bilmem başkan olarak seçilmemde 
önemli bir etkendir.

Bir NDS’li olarak bilim alanında ülkemize 
kazandırdığınız  unvanlar hepimize gurur 
verdi. Gerek seçtiğiniz yolda gerekse  
geldiğiniz bu noktada sizi  yönlendiren 
kişiler kimler, kararlarınızda  belirleyici 
olan etkenler  nelerdir?   
Öncelikle beni her zaman gönülden 
desteklediğiniz için NDS’liler Derneği 
Başkanı  Sayın  Lale  Murtezaoğlu’na 
ve Yönetim Kurulu  üyelerine en içten 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
Bu camianın bir parçası olmaktan 
dolayı gerçekten çok büyük  gurur 
duymaktayım. Aramızda uluslararası  
başarılara  imza atmış birçok 
mezunumuzun  var olduğunu biliyorum. 
NDS yıllarında aldığımız  başarılı 
eğitimin  güzel meyvelerini her alanda 
veren ve verecek olan mezunlarımız 
bizler için gurur kaynağı olacaktır. 
Beni öncelikle ailem,  özelikle de 
babam Dr.  Yavuz Şahinler Tıp ve 
Biyoloji alanında  ilerlemem yönünde 
hep yüreklendirmiş ve teşvik etmiştir. 
Özellikle Notre  Dame de Sion’un  
sağladığı eğitimle iki dil sahibi ve  
Fransız kültürü ile yetiştirilmiş bir kişi 
olarak gelecekte büyük avantajlara 
sahip olacağım küçük yaşlarımdan 
itibaren bana anlatılmış ve okuluma 
severek devam etmemde çok önemli 
bir etken olmuştur. Üniversiteye 
hazırlanma aşamasında ise  sadece 
iki seçenek üzerinde duruyordum: Tıp 

Fakültesi ve Biyoloji.  Çok az bir puan 
farkı ile Tıp Fakültesini kazanamayınca 
ikinci tercihim olan Boğaziçi 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü’nü  son derece keyifli 
bir 4 yıllık eğitim sonucunda bitirdim. 
Hemen akabinde İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve 
Embriyoloji Anabilim dalında  uzmanlık 
ve doktora eğitimime başladığımda 
ise çok sevdiğim hocam  Anabilim 
Dalı  Başkanı Prof. Dr. Türkan  Erbengi  
lise ve üniversite yıllarında almış  
olduğum eğitimimi alanımda en iyi 
şekilde kullanmam yolunda beni sürekli 
teşvik etmiştir.  Benim Notre Dame 
de Sion mezunu olmamı her fırsatta 
etrafındakilere özellikle vurgulayan 
sevgili hocamla vefat edişine dek 
çok sıcak ve içten bir ilişkimiz oldu. 
Elektron mikroskobunu kullanarak 
hücreler âlemini gözlemlemek beni 
gerçekten çok etkilemişti. ‘’Görmek 
inanmaktır’’ cümlesini mikroskop 
başında yaşamanın büyük keyfi ile çok 
değerli hocalarımla  çok sayıda bilimsel 
çalışmayı yürüttük. İlerleyen yıllarda ise 
1996’da yönetim kurulu üyesi olarak 
göreve başladığım Türk Elektron 
Mikroskopi Derneği’nde o dönemki 
Başkanımız Prof. Dr. Yurdagül Canberk 
Hocam beni derin tecrübeleri ile 
yönlendirmiş ve bana hep bir rol modeli 
olmuştur. Türkiye’deki  mikroskopi 
camiasını uluslararası alanda başarı ile  
temsil eden Türk Elektron Mikroskopi 
Derneği Yönetim Kurulu’nda  da her 
zaman için rekabetten uzak, güzel bir 

dostluk ortamında beni hep ön plana 
çeken arkadaşlarımın varlığının da 
burada önemini özellikle vurgulamak 
istiyorum.
 
Genç yaştan itibaren sürdürdüğünüz 
“franco- turc”  eğitim sisteminin 
kazandırdığı  alışkanlıklar ve düşünce 
yapısı bu zorlu süreçte  size yardımcı 
oldu mu, yoksa daha modern  ve 
tamamen yeni metotlar  edinmek  
zorunda  kaldınız mı? 
Oldukça disiplinli bir ortamda 
geçen 8 senelik eğitim sonrası çok 
farklı  bir 4 yıllık eğitimi de Boğaziçi 
Üniversitesi’nde aldım. Hem Amerikan, 
hem de Fransız eğitim sistemi ile 
yetişmemden dolayı çok şanslı  
olduğumu düşünüyorum. Hayatımın 
her aşamasında Notre Dame de Sion’da 
almış olduğum disiplin ve düzene dayalı 
eğitimin faydalarını görmekteyim. O 
yıllarda bunu biraz sıkıcı bulsak da 
kişiliğimize kattıklarını görünce ne denli 
önemli bir unsur olduğunu rahatlıkla 
anlayabiliyorum. Yaptığım her işte 
görev bilincini ve sorumluluğunu 
rahatlıkla yerine getirebilmemin lise 
yıllarında kişiliğimizin olgunlaşmasını 
büyük oranda etkileyen bu temel eğitim 
sayesinde olduğunu düşünüyorum.

Uluslararası platformda  bilimsel  
çalışma alanında gelişmiş ülkelerle 
aramızda  tespit ettiğiniz en önemli 
farklılıklar nelerdir? 
Yabancı ülkelerdeki  bilim adamlarının 
bizlerden farklı oldukları noktaları şöyle 
sıralayabilirim: ‘Öncelikle disiplin, 
programlara sıkı sıkıya uyma, görev 
bilinci ve bilimsel çalışmayı  yaşamlarının 
önemli bir parçası olarak kabul edip, 
kalıplara çok fazla gömülmeden iş 
üretimi’. Ancak özellikle belirtmek 
isterim ki Türk bilim insanları arasında 
da böyle kişiler yok değil. O değerli 
bilim insanları sayesinde ülkemizin adı 
uluslararası alanda son yıllarda sıklıkla 
duyurulmakta.

Daha fazla bilim insanı yetiştirilebilmesi 
için ülkemizde eğitim sisteminde 
yapılması gereken köklü yenilikler 
nelerdir?
Ülkemizde çok sayıda üniversite 
olmasına rağmen ne yazık ki alt yapı 
birçok üniversitede yetersiz kalmakta. 

Çok iyi bir yabancı dil eğitiminin yanı 
sıra, lisans eğitiminin ilk yıllarından 
itibaren öğrencilere küçük çaplı da olsa 
bilimsel projelerde yer vererek onlara bir 
anlamda bilimsel ortamı yaşatmak her 
şeyin kilit noktası diye düşünüyorum. 
Halen öğretim üyesi olarak görev 
yaptığım Acıbadem Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde bu tarz bir eğitimin, eğitim 
programımızın önemli bir bölümünü 
oluşturduğunu sevinerek söyleyebilirim. 
Üniversitelerdeki lisans eğitiminde son 
yıllarda uygulanan ‘’Erasmus Öğrenci 
Değişim Programı’’nın önemini de 
burada vurgulamak istiyorum. Bu 
program dâhilinde iyi bir dil bilgisine 
sahip öğrenciler bir eğitim döneminde, 
yapılan anlaşma çerçevesinde bir 
Avrupa üniversitesinde eğitimlerini 
sürdürerek, ileriye yönelik kariyer 
planlaması yapma aşamasında bu 
deneyimlerini kullanabilmektedirler. 
Lisansüstü  eğitimde de yurtdışı burslar 
son derece önemli. Kariyerinin henüz 
başında olan genç araştırmacılara 
geniş ufuklar açabilecek bu tip bursları 
ve kullanımlarını yaygınlaştırmanın 
ülkemizde yetenekli bilim adamı 
yetiştirme açısından çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Ancak gerekli 
donanıma sahip olarak yetiştirilen 
bilim insanlarına da bilimsel araştırma 
yapabilmeleri için gerekli maddi 
kaynağı da yaratmak kesinlikle şart.

Ağırlıklı bilimsel çalışmanızı “değişik 
antioksidanların mide, bağırsak ve idrar 
yolları sistemleri üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi” olarak sadeleştirirsek,  
bunun insan sağlığı üzerindeki  sonuçları 
neler olabilir? 
Halen yürütmekte olduğum  bilimsel 
çalışmalar  deneysel olarak oluşturulan 
doku hasarı modellerinde antioksidan 
maddelerin  koruyucu ve tedavi edici 
etkilerini incelemeye yönelik olarak 
devam ediyor. Deney hayvanlarında 
doku hasarına karşı oldukça 
etkili olduklarını gözlemlediğimiz 
antioksidanlar mevcut. Ancak 
yaptığımız bu çalışmalar klinik 
çalışmalara bir bakış açısı oluşturacak 
düzeyde. Yani klinik çalışmalarda 
kullanılmaksızın bu maddelerin 
dokulardaki   hasarı önleyip iyileştirdiğini 
söylemenin çok doğru olmadığını  
düşünüyorum. Bu anlamda Temel 

Tıp Bilimleri’nin Klinik Tıp Bilimleri ile 
birlikte yürütecekleri multi disipliner 
çalışmaların ne denli önemli olduğu 
gerçeği ortaya çıkıyor. 

Okulumuzun adını uluslararası 
başarılarla dünya çapında 
duyurmanız hepimiz, özellikle biz 
NDS 80 mezunları için iftihar vesilesi 
oldu. Sağlık ve mutluluk içinde uzun 
yıllar güzel haberlerinizi duymayı 
ümit ediyoruz. 
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(NDS 80) PROF. DR. SERAP ŞAHİNLER ARBAK’IN 
BÜYÜK BAŞARISI
Hazırlayan: Av. Mehtap Dağcıoğlu Ünan (NDS 80)

1980 yılında Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi, 1984 yılında ise 
Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümünden mezun olan 
Serap Şahinler Arbak, yüksek 
lisans ve doktora eğitimini İstanbul 
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim 
Dalında tamamladı. 1988–2009 
yılları arasında Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalında yardımcı doçent, 
doçent ve profesör olarak görev 
yaptı. 2009 yılından itibaren 
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı olarak çalışıyor. Ayrıca Tıp 
Fakültesi 1. sınıf koordinatörlüğü ve 
fakülte kurulu üyeliği görevlerini de 
sürdürüyor. 
On adet bilimsel ödülü, ulusal ve 
uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanan  makaleleri, ulusal ve 
uluslararası bilimsel  toplantılarda 
sunulup bildiri kitabında basılmış 
100’ü aşkın bildirisi bulunan 
mezunumuz altı adet projede 
yürütücü ve katılımcı olarak yer aldı, 
iki doktora ve iki de uzmanlık tezinde 
danışmanlık yaptı.
Halen Uluslararası Doku ve Hücre 
Kimyası Dernekleri Federasyonu’nun 
(IFSHC) (International Federation 
of Societies for  Histochemistry 
and Cytochemistry) 2012–2016 
dönem başkanlığını yürüten Serap 
Arbak,  Türk Elektron Mikroskopi 
Derneği’nin başkan yardımcısı ve 
European Microscopy Society 
(EMS)’nin  2012–2016  dönemi 
yönetim kurulu üyesi olarak da 
çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 
çeşitli uluslararası kongrelerde 
uluslararası bilim kurulu üyeliği 
ve oturum başkanlığı görevleri de 
üstleniyor.

(NDS 80) PROF. DR. 
SERAP ŞAHİNLER ARBAK
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MEZUNLARDAN HABERLER...

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Müdürü (NDS 82) Doç. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu 1986’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1986–1987 yıllarında Strasbourg Üniversitesi’nde 
Avrupa Birliği eğitimi aldı. 2000’de ODTÜ Kadın Çalışmaları Bölümü’nden yüksek lisans, 
2007’de ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
doktora derecesini alan mezunumuz, 2012 Ekiminde doçent oldu.

Mezunumuz, 2012 başında Amerika ve Avrupa’da “Neo-liberal Politikalar, Siyasal İslam ve 
Kadın” konusunda dünyanın önemli yayınevlerinden biri olan I.B. Tauris Yayınevi tarafından, 2012 
Kasımında da Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın adı ile İletişim Yayınları tarafından yayınlanan 
kitabın “Türkiye’de Kadın ve Sendikacılık: Avrupa Birliği’nin Etkisi” isimli bölümünü üstlenmiştir.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi olarak 
görevini sürdüren Yirmibeşoğlu, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Popüler Kültür, Kurum Kültürü, 
Feminist İktisat, Kadın ve Medya, Kamusal Alanda Kadın konularında dersler ve seminerler 
vermektedir.

Sanatçı Hüma Birgül’ün son sergisi Aralık ayında Rotterdam’da açıldı.

Resimlerinde sezgisel bir anlayışla saçılma, dökülme, patlama gibi oluşumları yakalayan 
sanatçı, izleyiciye adeta kozmogonik bir hikâyenin evrelerini yaşatıyor. Hem teknik, hem 
de düşünsel anlamda “rastlantı” yı çok önemseyen sanatçı, “oluşum”un rastlantısallığını 
vurgulayacak  yetkin bir teknik kullanmakta.

1994’de NDS Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2000’de Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü bitiren, Londra’da pek çok sanatsal kursa katılan 
mezunumuz, 1999’dan bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok karma ve kişisel sergide yer aldı.

Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine yüksek katma değerli entegrasyonunu hedefleyen 
bir iş dünyası kuruluşu olan DEİK’in (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türk Nepal İş Konseyi 
başkanı oldu.1995 yılında NDS Fransız Lisesi’nden, 1999’da da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra London School of Economics’de Sosyal Psikoloji eğitimi 
almış, Değişim Yönetimi üzerine Master tezi yayınlamıştır.  

İş hayatına Londra’da başlayan, uluslararası araştırma şirketlerinde yöneticilik deneyimi 
kazanan, pazarlama, satış, iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları konularında 
birçok proje yönetmiş ve bu konularda çeşitli kurum ve kuruluşlara araştırma sonuçlarına 
dayanan, stratejik, sonuç odaklı danışmanlık vermiş olan mezunumuz, 2006’dan bu yana kendi 
piyasa araştırma şirketi Xsights Research&Consultancy’de genel müdür olarak çalışmaktadır.

Türkiye’nin en prestijli ve kapsamlı bloglarının ve web-sitelerinin değerlendirmeye alındığı 
Hürriyet Bumerang Ödülleri’nde, (NDS 03) Oya Zeynep Sayın’ın kurucusu olduğu City-Shot 
isimli blog, Hürriyet Bumerang Ödülleri’nin en özeli olan “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

NDS Fransız Lisesi’nden sonra Sabancı Üniversitesi’nde ekonomi, Bentley Üniversitesi’nde 
işletme eğitimi alan mezunumuz, Deloitte Danışmanlık’da kıdemli danışman olarak 
çalışmaktadır.

(NDS 82) DOÇ. DR. GÖZDE YİRMİBEŞOĞLU

(NDS 94) HÜMA BİRGÜL’ÜN SON SERGİSİ

(NDS 95) ÇİĞDEM SÖNMEZ PENN DEİK NEPAL İŞ KONSEYİ BAŞKANI

(NDS 03) OYA ZEYNEP SAYIN VE BLOGU

Yıllarca sabahları hep birlikte bu şarkıyı 

söyleyerek güne başlamış biz yatılılar, 

“réfectoire”da her yemek servisi 

arasında, sessizliğin sesini 

dinleyip, bir nevi meditasyon 

alışkanlığı edinmiş;

Her pazartesi sabahı ve 

cumartesi öğlen saatinde, 

piyanoda arka arkaya İstiklal 

Marşı ve Marseillaise’i çalarken, 

içimin derinliklerinde bir nevi 

“intégration” fikrini kavramış;

Kendimize disiplin notu 

verirken, otokontrol ve dürüstlük 

kavramlarını özümsemiş;

Rahibelerin ikili arkadaş-lıklar, 

gruplaşmalar yerine herkes 

ile arkadaş olmamızı tercih 

ve telkin etmelerinin sonucu 

etnik ayırım yapmamayı, farklı 

aile ve siyasi görüşlerden 

gelen arkadaşlarımızı anlayışla 

karşılamayı alışkanlık haline 

getirmiş;

Darülaceze ve Petites Soeurs’lere 

yaptığımız ziyaretlerde, hasta 

ve yaşlı kişilerle yakın temasa 

geçmemiz istenilerek, hayatta zor 

durumda kalanlara nasıl sevgi ve ilgi 

göstermemiz gerektiğini öğrenmişiz…

İşte bir çırpıda aklıma gelen bu 

“instantané”ler ile meğer hayat 

felsefemizi oluşturmuşuz. Günümüzdeki 

karşılığı “Kişisel Gelişim” olsa gerek!

Okuldan mezun olunca, önce 

bocaladık doğal olarak… Etrafımızdaki 

herkes bizim hocalarımız gibi; hem 

mesafeli hem korumacı; hem disiplinli 

hem esprili; hem sade hem belli 

bir tarz sahibi; hem saygı bekleyen 

hem hizmet etmekte gocunmayan 

kişiler değildi... Onlar da bizi 

yadırgadılar çoğunlukla… Ama çok 

dikkatle inceledim… Her koşulda, 

farklı platformlarda, farklı görevler 

üstlenmiş onlarca NDS’li hep aynı 

amaç, aynı tavır, aynı “doğru bildiğini 

savunma” dürtüsü, aynı edep, aynı 

serbestlik, aynı milliyetçi nitelikleri 

ile öne çıkıyor…(“İstisnalar, kaideyi 

bozmaz” kuralını unutmadan tabii!)

Özetle, benim gözlemlerime göre, 

hep bir şeyi başka bir şey ile 

bütünleştirerek geçiriyoruz 

hayatımızı, hep yanlışların 

karşısında duruyoruz, yani 

yaşamımızı renkli, yararlı, 

sade ve özgür bireyler 

olarak yaşıyoruz… Bütün bu 

niteliklerimizi de okulumuzun 

genel yönetimine, rahibelerin 

titiz gözlemlerine, korumacı 

tavırlarına, disiplinden ödün 

vermemelerine borçluyuz 

galiba…

Bu ortak niteliklerimizin en 

somut örneği DERNEĞİMİZ 

YÖNETİCİLERİ’dir diye 

düşünüyorum. Gerçek disiplinli 

çalışma, özveri, yaratıcılık ve 

sevgi ile sessiz sedasız ne çok 

şey başardılar…

Daha da aktif olabileceğimiz, 

birikimlerimizi topluma 

aktarabileceğimiz, hatta 

tarafsız ve disiplinli tavırlarımızla 

yön verebileceğimiz günleri 

yaşayacağımıza inanarak,

Teşekkürler NDS Ailesi…

Nurlar içinde yatın bizim dönem 

yönetici ve eğitmenleri: Mère Marie-

Berthe, Mère Solangia, Mère 

Dilecta… 

Av Belkıs Baltacıgil Baysal (NDS 63)      

HUKUK ALANINDA BİR GURURUMUZ: 
(NDS 63) AVUKAT BELKIS BALTACIGİL BAYSAL

SI, AUJOURD’HUI DE LOURDS NUAGES ONT FAIT LE CIEL TOUT GRIS, TOUT GRIS…
DEMAIN IL FERA BEAU SUR LES GRANDES ROUTES…
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BİR “20 JANVİER”NİN ARDINDAN: 20 OCAK 2013

Konuşmalar: Fr Başkonsolosu Sn. Hervé Magro - Lale Murtezaoğlu - Yann de Lansalut - Suzan Sevgi - Sunum: Melis Berk

Başarı-Onur Ödülleri: (NDS 63) Belkıs Baysal, 
(NDS 73) Prof.Dr. Ayşe Hümeyra Bilge, (NDS 73) Prof. Dr. 
Işıl Hacıhasanoğlu Duranberk, (NDS 73) Işıl Ekmekçi Gachet 
y. yeğeni, (NDS 73) Fatoş Aracı y. kızı ve (NDS 73) Prof. Dr. 
Selmin Burak

Ajda Ahu Giray ve Jean-Baptiste Hardy ile Müzik...   

73 Mezunları 40. yıl anı plaketleri ile...             

Sr.Marie-Berthe Belgeseli 
Haz›rlayan: (NDS 04) Feryal Kalafatoğlu                  

63 Mezunları 50. yıl anı plaketleri ile...

88 Mezunları 25. yıl anı plaketleri ile...                            

Bu yıl TÜYAP Kitap Fuarı’nda Gülten 
Dayıoğlu’nun onur yazarı olması 
nedeniyle; çocuk ve gençlik edebiyatı 
en çok konuşulan konu oldu. 

17 Kasım günü mezunlar derneğimizin 
ev sahipliğinde gerçekleşen panelde 
de, çocuk ve gençlik edebiyatı 
konuşuldu. “Kimliğin Oluşmasında 
Çocuk Edebiyatının Rolü” başlıklı 
paneli okulumuz mezunlarından 
Yazgülü Aldoğan yönetti. Panel 
konuşmacıları arasında çocuk 
kitapları yazarı denince ilk akla gelen 

isimlerden olan Gülten Dayıoğlu, 
çocuk ve ergen psikiyatrı Prof. Dr. 
Yankı Yazgan ve İstanbul Üniversitesi 
Almanca Mütercim Tercümanlık 

Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Yardımcı Doçent Dr. Necdet 
Neydim bulunuyordu. Ben 
de dinleyicilerdendim.

Necdet Hocam, İstanbul 
Üniversitesi’nde yaptığım 
Çeviribilim Yüksek Lisans’ta 
tez danışmanımdır. Bu 
süreçte, onun çocukları 
ne kadar iyi tanıdığını ve 

ciddiye aldığını, ciddiye almayanları 
da çok katı bir dille eleştirdiği gördüm. 
Necdet Hoca’nın, yazdığı kitapların 
yanı sıra akademik çalışmalarından 
elde ettiği deneyimlerini aktardığı 
cümleler, Yankı Yazgan’ın psikoloji 
bilgisi ve vak’a analiz sonuçlarıyla 
birleşince, ortaya, çocukların ve 
gençlerin dünyasına dair, birbirini 

tamamlayan düşünceler çıktı. 
Gülten Dayıoğlu’nun ise, yazarlığa 
başladığı ilk günden bugüne, hem 
kendinde hem de hitap ettiği kitle 
olan çocukların dünyasında nelerin 
değiştiğini dile getirmesi, sosyolojik 
bir çıkarım niteliğindeydi. 

Panel sırasında, Büyükada Salonu’na 
ilgi büyüktü. Katılanların çoğunluğunu 
eğitimcilerle velilerin oluşturduğunu 
düşünüyorum. Elimde istatiki bir bilgi 
olmamakla birlikte, konuşmacılara 
yöneltilen sorulardan böyle bir sonuca 
ulaştım. 

Oturumu takip eden dakikalarda; 
katılımcılar, okulumuz ve dernek 
yöneticileri ile yaptığımız sohbetlerden 
hareketle, bir saatlik bu kısa ama 
keyifli söyleşinin amacına ulaştığını, en 
azından dinleyicilere konu hakkında 
bir fikir verdiğini gönül rahatlığı ile 
söyleyebilirim. 

Yağmurlu bir sonbahar sabahı 
okulumuzda toplandık. Minibüste 
sevgili arkadaşım Neslihan’ın yanında 
yerimi aldığımda adeta yıllar öncesine, 
yatılı öğrenci olduğumuz günlere geri 
döndüm. O zaman da böyle yılda birkaç 
kez hocalarımız eşliğinde İstanbul’un 
görülmeye değer bazı yerlerini, sergi 
ve müzelerini ziyaret ederdik. Artık o 
küçük kızların yerine yetişkin hanımlar 
olmuştuk, hayatlarımızda pek çok 
şey değişmişti ama bir araya gelince 
depreşen çocuksu neşemiz  ve yeni 
bir şeyler görecek olmanın heyecanıyla 
yola koyulduk.     

Emirgan’da Sabancı Müzesine 
vardığımızda Kadıköylü arkadaşlarımız 
bizden önce gelip sergiye girmişlerdi 
bile. Pek çoğu Paris Marmottan 
Müzesinden getirilmiş resimlerden 
oluşan Monet’nin Bahçesi Sergisi, 
onuncu yılını dolduran Sabancı 
Müzesinde İstanbullu sanatseverler için 

adeta görsel bir şölen oluşturmuş bizi 
bekliyordu.

Sergi girişinde izlediğimiz tanıtım 
filminden, 19. yüzyıl sonu ile 20. 
yüzyıl başlarında yaşayıp dünya 
resim tarihine İzlenimcilik akımını  
kazandırmış olan Monet’nin sadece 
ressam değil aynı zamanda bahçıvan 
da olduğunu öğrendik.  50 yaşlarında 
Paris yakınlarındaki Giverny’de satın 
aldığı evin bahçesini daha sonra 
kendisine eserlerinde ilham kaynağı 
olacak muhteşem bir çiçek bahçesine 
çevirmişti. İşte biz de o gün o bahçede 
dolaştık, Monet’nin morsalkımlarına, 
zambaklarına, nilüferlerine hayran 
kaldık, Japon Köprüsünden geçerken 
gölete akseden renklerde kaybolduk.
Ana teması çiçek ve tabiat olan 
sergi ayrıca, sanatçının bizzat yaptığı 
kendine, eşi ve çocuklarına ait aile 
portreleriyle Renoir’ın elinden çıkma 
Monet ve Madame Monet tablolarını da 

içeriyordu. Sergide son olarak izlediğimiz 
tablolar sanatçının Giverny’de 
katarakttan mustarip olduğu dönemde, 
görebildiği kadarıyla ve sadece birkaç 
renk kullanarak yaptığı büyük soyut 
tablolardı. Beğenmediği, kötü bulduğu 
tabloları muhafaza etmeyen Monet ne 
iyi ki daha öncekilerden farklı nitelikteki 
bu tablolarını korumuş ve belki de 
kendinden sonra gelen sanatçılara 
bu vesileyle yeni bir bakış açısı 
kazandırmış.

Sergide zamanın nasıl geçtiğini 
anlamamıştık ve yemek saatimiz 
gelmişti. Monet’nin  bahar çiçekli 
bahçelerini geride bırakarak yağmurlu 
İstanbul’umuza geri döndük. Boğaza 
gelip de balık yememek olmazdı, biz 
de rotamızı Yeniköy’e, şirin mi şirin bir 
balık lokantası olan Kavak Balıkçısına 
çevirdik ve güzel bir günü daha neşe 
içinde hoş bir sohbet ortamında sona 
erdirdik.

TÜYAP PANEL
Hazırlayan: M. Didem Boy (NDS 01)

MONET SERGİSİ
Hazırlayan: Ayfer Çağlayan (NDS 69)
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YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

GEZİ
23 MART CUMARTESİ

SAADET ÖZEN’LE 
ÜSKÜDAR’I GEZİYORUZ

Çinili Camii, Atik Valide Camii, 3. Ahmet 
Çeşmesi, Yeni Valide Camii, Şemsi Paşa 

Külliyesi, özel izinle: Surp Garabet, 
Surp Haç Kiliseleri

Nuriye Doğan-Lena Yeniyorgan 
0533 765 50 54

TİYATRO
31 MART PAZAR

“1881”
MÜJDAT GEZEN 

TİYATROSU
BAHARİYE

Biletler tükenmiştir.  

LOKALDE SÖYLEŞİ
11 NİSAN PERŞEMBE

SAAT 14.00’DE

SÜMEROLOG
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

NDS’liler Lokali

Canan Ünsal 0532 558 75 35

GEZİ  
27–28 NİSAN CUMARTESİ-PAZAR

KARADENİZ EREĞLİSİ 
(Avrupa’nın en iyi çevre düzenlemesi ödülü)

Gazi Alemdar Müzesi, Ayasofya Kilisesi, 
Herakles Sarayı, Cehennem Ağzı Mağarası, 

Kızılcapınar Baraj gölünü geziyoruz

Nuriye Doğan-Lena Yeniyorgan 
0533 765 50 54

ANNELER GÜNÜ 
KERMESİ

8 MAYIS ÇARŞAMBA
SAAT 9.00’DA

Notre Dame de Sion’da 
 bekliyoruz!

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47

LOKALDE BAR 
GECELERİ 
MAYIS AYINDA  

Arda Tanikyan 
0535 457 11 88

Yasemin Taşlıca 
0532 589 68 28

Canan Pehlivanoğlu 
0533 263 08 15

ANI DİPLOMALARI
18 MAYIS CUMARTESİ

SAAT: 12.30

MÖVENPİCK OTELİ

53, 83, 93, 2003 Mezunlarına 
“Anı Diplomalarını” sunuyoruz.

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

NOTRE DAME DE SİON 
LİSESİ “ULUSLARARASI 
PİYANO YARIŞMASI” 
DÜZENLİYOR

Lisemiz 2000’li yıllarda başlattığı 
sanat etkinliği girişimlerine 
“Uluslararası Piyano Yarışması 
İstanbul-Orkestra’Sion” projesi ile 
farklı bir boyut katarak devam ediyor.

İlkinin 11-17 Kasım 2013 tarihleri 
arasında gerçekleşeceği belirtilen 
Piyano Yarışması, 20 Aralık 2012’de 
okulumuz sanat galerisinde 
düzenlenen bir basın toplantısıyla 
sanatseverlere duyuruldu. Toplantıda 
lisemizin Fransız Müdürü Yann de 
Lansalut, jüri başkanı Stéphane 
Blet, Ayşegül Sarıca, Ayla Erduran, 
Ali Darmar, Etsuko Hirose ve Nihan 
Ünay konuyla ilgili açıklamalarda 
bulundular. 

Müdürümüz Yann de Lansalut, yaptığı 
konuşmada çok kültürlü bir ortamın 
temsilcisi olan Notre Dame de Sion 
Lisesi’nin, 150 yıldan fazladır verdiği 
eğitim ve sanatsal destek sayesinde, 

mezunların yeteneklerini dünyanın 
dört bir yanına taşıdıklarını ve parlak 
kariyerler geliştirdiklerini dile getirdi. 
Bir süredir düzenlenmekte olan 
Edebiyat Ödülü gibi bu projenin 
de, Türkiye ve Fransa arasında bir 
köprü oluşturmasını, aynı zamanda 
yarışmanın uluslararası boyutunun 
yaratacağı etki sayesinde Avrupa, 
Amerika Birleşik Devletleri, Latin 
Amerika ve Avustralya’daki 
NDS okullarının da sesi olmasını 
dilediklerini belirtti.  

Uluslararası Piyano Yarışmasının 
jürisi, Stéphane Blet (Jüri Başkanı), 
Ali Darmar, Eric Heidsieck, Etsuko 
Hirose, Dong Jun Kim, Süher 
Pekinel, Nikoloas Samaltanos ve 
Ayşegül Sarıca gibi uluslararası üne 
sahip sanatçılardan oluşuyor. Onur 
Kurulunda ise ünlü Fransız sanat 
dostu ve uzmanı Pierre Bergé (Kurul 
Başkanı), Leduc Yayınları Başkanı 
Michel Crichton, kemancı Ayla 
Erduran, piyanist Güher Pekinel, 
piyanist Byron Janis, besteci ve 
eğitimci Michel Merlet, Ayvalık Müzik 
Akademisi Kurucu ve Yöneticisi Prof. 
Dr. Filiz Ali, TRT Genel Sekreteri Nihan 

Ünay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
AB ve Dış İlişkiler Komisyon Başkanı 
Ayla Serpil Bağrıaçık ve Fransız 
Kültür Merkezi yer alıyor. 

Yarışma finalinde bir Türk bestecinin 
eserini yorumlama zorunluluğu 
bulunmaktadır. Üç aşamalı bir 
sınav programı içeren İstanbul-
Orkestra’Sion Uluslararası Piyano 
Yarışmasında birinciliği kazanan 
yarışmacı, 10.000 Dolar para 
ödülünün yanı sıra “aXes production” 
imzası altında bir de albüm çıkarma 
şansına sahip olacaktır. Ayrıca, 
yarışmada çağdaş bir eseri en 
başarılı şekilde yorumlayacak olan 
sanatçı da Ulvi Cemal Erkin Ödülüyle 
onurlandırılacaktır. 

Yarışmayla ilgili gelişmelerin takip 
edilebilmesi amacıyla kurulan web 
sayfasında, katılmayı amaçlayan 
adayların Yarışma Organizasyon 
Kurulu’na gönderecekleri bir görsel-
işitsel kayıt üzerinden başvuruda 
bulunabilecekleri belirtiliyor. 

(pianocompetition.ios@nds.k12.tr)

NDS’DEN HABERLER...
Hazırlayan: Armen Tanikyan (NDS 77)
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Türk ve Batı Mutfağından Yemek Tarifleri
(NDS 53) Ülkü Necipoğlu’ndan Türk ve Batı Mutfağından 
Yemek Tarifleri: Türk ve Batı mutfağının en seçme ve 
kolay hazırlanan yemek tariflerinin yer aldığı bu 

kitap yazarın hevesle kaydettiği 
notlardan oluşuyor. “Ailemden 
ve dostlarımdan öğrendiklerim 
yitip gidebilir” diye düşünen 
Ülkü Necipoğlu keyifli arkadaş 
sofralarından öğrendiklerini, 
ailesinden, özellikle Rumeli 
kökenli İstanbullu annesiyle 
Egeli kayınvalidesinden edindiği 
bilgileri bu kitapta toplamış. 
Bunların yanı sıra, Lenôtre 
gibi ustaların kitaplarından 
esinlendiği, damak tadımıza 

uyan bazı yemek tariflerini de ekleyerek kitaba ayrı 
bir renk katmış. Kitapta yazarın övündüğü unsur, dost 
ve aile bireylerinden öğrendiklerini onların isimleri ile 
yaşatıyor olması.
 
O Muhteşem Hayatınız
(NDS 59) Oya Baydar’ın “roman 
tekniği açısından en iyi eserim” diye 
nitelendirdiği O Muhteşem Hayatınız 
adlı romanı Can Yayınları tarafından 
yayınlandı. Yazar, karakterlerden biri 
olan Diva’yı geçmişinde kalmış büyük 
bir sırla yüzleştirirken Türkiye’nin yakın 
tarihinin puslu, karanlık bir kesitini de 
aydınlatmaya çalışıyor.
1990’ların başında sürgün ve çöküş 
dönemi hikâyelerini topladığı Elveda 
Alyoşa kitabı ile edebiyata dönen Oya Baydar, son 
romanı O Muhteşem Hayatınız’da, bizi her biri kendi 
kimliğini arayan roman kahramanlarıyla, insanın ve bu 
coğrafyanın derinliklerine götürüyor. Eser, derinlerde 
saklı gerçeklerle yüzleşmeye hazır okurla buluşuyor.

Ateş Böceklerinin Dönüşü
Çocuk kişisel gelişimi kitaplarıyla tanınan yazar-

psikolog (NDS 60) Mübeccel 
Bilgeman’ın iki yeni kitabı Beyaz 
Yayınları’ndan çıktı. Torunlarıyla 
beraber adım attığı yeni yaşamın 
ürünü olan Ateş Böceklerinin 
Dönüşü ve Kırlangıç Okulu 
mesleği nedeniyle insanları hep 
yakından inceleyen, yüreğindeki 
sevgiyi insanlara, hayvanlara, 
doğaya, yaşama ve özellikle 
çocuklara veren yazarın, 

yarınları yaratacak güzel yüreklere 
armağanı. Çocukların ellerini tutmanın 
benzersiz tadıyla mutlu olup gücüne 
güç katan Bilgeman tutulmak için pek 
çok elin bizleri beklediğini söylüyor.
Ateş Böceklerinin Dönüşü’nde yazar 
ilk defa torununa anlattığı  küçük 
serçe Cesur’un hayat hikâyesini tüm 
sevgili çocuklar için kaleme alıyor. 
Kırlangıç Okulu’nu yazarken de 
‘BABA BENİ OKULA GÖNDER’ 
diyen ürkek ve üzgün bir çocuk 

sesinin minik torununa hissettirdikleri kendisine yol 
göstermiş.     

Çölün Cazibesi 
Almelek Sanat Galerisi’ni 
yıllardır başarıyla yöneten (NDS 
64) Ester Almelek’in son iki 
kitabı Çölün Cazibesi ve Avrupa 
Asya Arası Yolculuklar Minval 
Yayınları’ndan piyasaya çıktı. 
Çölün Cazibesi’nde roman 
kahramanı Nicoletta Paris’te 
yaşayan bir çocuk doktoru, 
İsrail’de karşılaştığı gençlik aşkı 
David’i ve Mısır’da evlendiği 
ejiptolog (Mısır Bilimcisi) Kerim 
El Said ile geçen hayatını geri 
dönüşlerle anlatıyor. Avrupa Asya 
Arası Yolculuklar’da ise yazar 
kahramanları Jülide ve Emir’in, 
yolculuklarının duygu ve özlem 
dolu anımsamalarını aktarıyor.

Ve  Güneşi Göremedi Şafak
Yazgülü Aldoğan’ın son kitabı Ve Güneşi Göremedi 
Şafak Alfa  Yayınlarından çıktı. Roman kahramanı 
Şafak isminde bir kadın.  Terk edilen bir kadının 

yaşadığı travma ve yüzleşmeyi, aşkı arayışını 
anlatan psikolojik bir çözümleme 
niteliğindeki roman sade, konuşur 
gibi bir dille yazılmış. 
İlk romanı Kiralık Adam 2009’da 
yayınlanan ve kısa sürede en çok 
satılanlar listesine giren Yazgülü 
Aldoğan, ortaokulu Notre Dame de 
Sion’da, liseyi Üsküdar Kız Lisesi’nde 
okudu. Doktorasını Sorbonne 
Üniversitesi İletişim Sosyolojisi 
bölümünde tamamlayan Aldoğan, 10 
yıldır Posta  Gazetesi’nde köşe yazıları 
yazıyor ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 

Medya Araştırmaları dersi veriyor.  

Kırılgan İttifaktan ‘Model Ortaklığa’ 
Türkiye ABD İlişkileri 
(NDS 75) Doç. Dr. Füsun Türkmen’in Kırılgan İttifaktan 
‘Model Ortaklığa’ Türkiye ABD İlişkileri isimli yeni kitabı 
Timaş Yayınları tarafından yayınlandı. 
Kısa zaman öncesine kadar, Türkiye-ABD 

ilişkisinin, kırılma noktasına geldiğini 
iddia edebilirdik. Hem de Türkiye-
ABD ittifakı, 20. yüzyılın en önemli 
stratejik ittifaklarından biriyken… 
Bugün ise her iki devletin 
yetkilisi de ilişkilerin hiç olmadığı 
kadar iyi gittiğini vurgulayan 
ifadeler kullanıyor, dahası bunu 
bir “Model Ortaklık” olarak 
nitelendiriyor. Peki, kısa zaman 
içinde bir kutuptan diğerine 
savrulan Türkiye- ABD ilişkisi 
gerçekte nerede duruyor? Ne 

gibi potansiyeller içeriyor? Hangi riskleri 
taşıyor? Türkiye-ABD ilişkisinin bugünkü durumundan 
öteye geçerek, “olması gereken”i göstermek için bu 
soruları sormak ve cevaplarını aramak kaçınılmaz… 
Füsun Türkmen, bu sorulara son derece kapsamlı 
cevaplar veriyor.
1999 yılından beri Galatasaray Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Füsun 
Türkmen’in, A.B.D. İngiltere Fransa ve Türkiye’de insan 
hakları, uluslararası örgütler ve A.B.D. dış politikası 
alanında çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. 

Kuram ile Klinik Buluşunca
Ülkemizde psikanalizin gelişiminde önemli katkıları olan 
psikanalist (NDS 77) Bella Habip’in son kitabı Kuram 
ile Klinik Buluşunca Yapı Kredi Yayınları tarafından 

yayınlandı. 
Psikanalizin İçinden adlı kitabın 
devamı niteliğindeki bu eserde de 
okur, yazarın mesleki gelişimine 
vesile olan bilimsel etkinliklerinin 
yazıya geçirilmiş halini buluyor. 
2002 ila 2011 yıllarını 
kapsamakta olan söz konusu 
bilimsel etkinlikler, ruh sağlığı 
profesyonellerine yönelik 
psikanalizi tanıtmayı hedefleyen 
seminer notlarını, konferans 
bildirilerini içermektedir. 

Ayrıca daha önce farklı dergi ve 
yayınlarda yayımlanmış makaleler bu kitapta yeniden 
derlenerek yayına hazırlanmıştır. Makaleler psikanaliz 
kuramı ile psikanaliz tedavisini buluşturan deneyimleri 
içermektedir.

İmza: Kızın
Çok özel kızlardan, çok özel 
babalarına mektup var! Yitik Ülke 
Yayınları’ndan çıkan İmza: Kızın’ı 
Selgin GB, Esra Aylin Akalın, Banu 
Özkan Tozluyurt hazırladı. İçinde 
(NDS 70) Emine Gönel, (NDS 
76) Gamze Dikmen, (NDS 81) 
Silva Hagopyan Arığsoy, (NDS 
90) Serpil Şengör, (NDS 92) 
Balçiçek İlter’in de metinlerinin 

bulunduğu ve geliri  21. Yüzyıl Eğitim ve 
Kültür Vakfı YEKÜV’e “bir çocuk daha okusun” amacı 
ile bağışlanan kitapta 114 kız çocuğunun babalarına 
yazdığı mektuplar yer alıyor. 
İmza: Kızın’da, bir zamanlar babalarının küçük 
kızları olan  çeşitli yaşlardan, farklı kesimlerden, ayrı 
görüşlerden yüz küsur kadın kâğıdı kalemi eline alıp 
yaşamlarındaki ilk erkeğe, babalarına yazdıkları birer 
sayfa mektupla onların kendileri için ne kadar önemli 
olduğunu tüm yalınlığıyla ortaya koyuyorlar.

Fenerden Taşınan Işık
(NDS 94) İrem Uşar’dan çocuklar 
için iki kitap: Fenerden Taşınan 
Işık ve Kuuzu ve Lunapark Ailesi. 
Marmara Üniversitesi Radyo 
Televizyon Sinema Bölümü’nü 
bitirdikten sonra muhabirlik, 
editörlük ve metin yazarlığı yapan 
mezunumuz ilk çocuk kitabı 
Fenerden Taşınan Işık’ı PEN’in 
davetiyle gittiği Belçika’nin 
Antwerp kentinde yazdı. Doğayı 

ve insanları derinlemesine gözlemleyerek 
öyküleştiren İrem Uşar,  kitabını gerçek bir deniz feneri 
üzerine kurgulamış. Kültürel mirasın en bilindik, 
en sempatik sembollerinden olan 
deniz fenerleri, teknolojik gelişmelerin 
değiştirdiği hayatlarımızda yitirilen 
değerlerin simgesi olarak öykünün 
merkezine oturuyor. Doğayla iç içe 
yaşayan küçük bir çocuğun fenerin 
ışığıyla kurduğu duygusal ilişkiyi, 
masalsı bir anlatımla aktarıyor. 
Yazarın Günışığı Kitaplığı’ndan  
2011 yılında yayımlanan sevecen 
ve gülümseten aile öykülerinden 
oluşan Kuuzu ve Lunapark Ailesi 
adlı kitabı ise Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yılın 
En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı Jüri Özel Ödülüne layık 
görüldü.  İrem Uşar, birbirinden eğlenceli on üç öyküden 
oluşan bu kitapta ailesinden renkli insanların anılarını, 
yine o denli renkli bir dille aktarıyor. Yalın üslubuyla 
dikkati çeken yazar, özellikle nesiller arası iletişim, aile 
bağları, yaşama sevinci gibi kavramları içtenlikle işliyor.  

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
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nds’DEN HABERLER...

Hikâyelerden A, B, C...

Okulumuzda Fransızca etkinliklerinin yanı sıra, çocuğun 
gelişimini destekleyen okuma-yazmaya hazırlık, sanat, fen-
doğa alanlarındaki çalışmalarla Türkçe dil etkinliklerini de 
büyük önem vererek sürdürüyoruz. 

Türkçe Dil Etkinlikleri, öncelikle çocuğun dil gelişimini 
desteklemeye yönelik çalışmalardan biridir. Şarkı, şiir, 
tekerleme, bilmece ve çeşitli hikâye anlatma teknikleri 
ile çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak uygulanır. 
Yapılan sohbetler de aynı etkinlik kapsamındadır. Sadece 
“konuşmak” eylemiyle gerçekleşen bu etkinlikler genelde 
basite indirgenir ve pek önemsenmez. 

Aslında, bir hikâye okumak tek başına Türkçe dil etkinliği 
değildir. Bu etkinlik, çocukların belli bir düzende oturmasını, 
dikkatlerini toplamalarını sağlamakla başlar. 

Öğretmenin elindeki kitabın kapağı çocukların dikkatini çeker. 
Öğretmen etkinliğe kitabın kapağını göstererek devam eder. 
Çocuklar sadece kitabın kapağına bakarak içeriği hakkında 
fikir yürütmeye çalışırlar, bu da daha ilk etapta hayal güçlerini 
harekete geçirir. Fikirler alındıktan sonra öğretmen kitabın 
ismini sınıfa açıklar ve hikâyeyi okumaya başlar. 

Hikâye tekdüze ve sabit bir ses tonuyla okunmamalıdır. 
Hikâye, konuşan karaktere uygun bir ses tonuyla 
okunduğunda çocuklar tarafından daha dikkatle dinlenir 

ve bu onların karakteri gözlerinde canlandırmalarını sağlar. 
Hikâye okunurken aynı zamanda okuma yönünün parmakla 
takip edilmesi de, çocukların, okuma-yazmaya hazırlık 
sürecinde yazı yönünü görmelerine yardımcı olur.

Okunan hikâyede geçen, çocukların bilmedikleri kelimeler, 
yaş düzeyine uygun bir şekilde açıklanır ve böylece kelime 
dağarcıkları da gelişmiş olur. Heyecanla hikâyeyi dinlerlerken 
belli bir yerde durup “şimdi ne olacak ?” veya “kahramanımız 
bu durumdan nasıl kurtulacak?” gibi sorularla çocuklar 
problem çözmeye yönlendirilir. 

Hikâyelerden edinilen bilgilerle çevreyi tanıma ve çevreye ilgi 
duyma kolaylaşır. Hikâyenin sonunda çocuklarla paylaşımda 
bulunulup, hikâyeyle ilgili neler hatırladıkları, en çok ilgilerini 
çeken bölümler, hikâyenin sonunda bize anlatılmak istenenler 
hakkında sohbet edilir. Kitabı en baştan çocuklara gösterip, 
her sayfada olanları hatırlamalarını istemek de hafızalarını 
çalıştırmak için faydalıdır. Sonuç olarak, basit bir kitap 
okuma seansı gibi görünen bir etkinlik, çocukların güzel vakit 
geçirmesinin yanı sıra dikkat, okuma yazmaya hazırlık, hayal 
gücü, kelime dağarcığı, problem çözme, anafikre ulaşma 
gibi becerileri kazanmalarına da yardımcı olur. 

Türkçe dil etkinliklerinin en önemli amacı, çocuklarımızın 
anadilimizi doğru ve güzel kullanmayı öğrenmelerini 
sağlamak, düşünce becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda 
onlara kitap sevgisi aşılamaktır. “Doğru” seçilen bir hikâyeyi 
“doğru” okumak da bu amaca en güzel şekilde hizmet eder.
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6 Ekim 2012 Cumartesi günü yine 
kalabalık ve neşeli NDS grubu 
olarak sadece Koç, Kıraç aileleri 
ve yakınlarının görme ayrıcalığına 
sahip olduğu “İnan Kıraç Çiftligi”ni 
adeta büyülenerek gezdik. Aile 
yakınları bizleri incelikli zarafet ve 
nezaketleriyle karşılayıp, eşsiz bir 
rehberlikle yaklaşık 50 hektarı bulan 
çiftliğin ana duraklarını gezdirdiler.
Ailenin sağ kolu olan botanik mühendisi 
Muhlis Kılıçoğlu, arboretuma 
dönüşmüş, içerisinde 2000–2500 bitki 
türü ve eşsiz ağaçlar bulunan çiftliği 
bizlere tanıttı. Hayatımızda belki hiç 
göremeyeceğimiz bir ağaç türü olup 
nesli tükenen Portekiz menşeli Mantar 
Meşesi, birçoğumuzun sadece 
ansiklopedilerde ismini okuduğu 
Sığla ağacı (Günlük ağacı da denilen), 
Hünnap ağaçları, Akağaçlar, Meşeler, 
Selviler…
Çiftliğin içerisindeki havuzlarda 
salınarak yüzen kuğularla ördekler de 

bu geziyi görsel bir şölene 
dönüştürdüler. 
Artvin Borçka’dan gelen ve 
su enerjisiyle çalışan bir un 
değirmeni ile Karadenizlilerin 
yakından tanıdığı meşhur 
“mısırı kuruttun mu 
ambarda duruttun mu” 
türküsünü çağrıştıran hakiki 
bir “serender”i yakından 
gördük. Grup fotoğraflarımızı 
işte bu eşsiz “serender”in 
gölgesinde çektirmeyi tabii 
ki ihmal etmedik.
NDS ailesi olarak İnan Kıraç 
Çiftliğinden ayrılırken bu güzellikleri 
göremeyen arkadaşlarımız için ister 
istemez bir burukluk hissettik.
İkinci durağımız Şile, Ulupelitli 
Köyünde, doğanın saklı bir 
cennetinde konumlanmış sakin, 
sevimli bir konaklama tesisi olan ve 
çok özel mönüleri ile hizmet veren 
Lavanda Butik Otel ve Restoran oldu. 

Çiçeklerle bezenmiş bahçelerinde 
kalabalık grubumuza itinalı hazırlanmış 
sofralarda lezzetli bir öğle yemeği 
keyfi yaşattılar.
Bu özel gezi için emek sarf ederek 
şehrin içinde bizlere günü birlik 
tatil keyfi yaşatan NDS’liler Derneği 
Yönetim Kurulu üyelerine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.

NDS’liler DERNEĞİ’nin KIRAÇ ÇİFTLİĞİ GEZİSİ 
(6 EKİM 2012)
Hazırlayan: Nilay Kirmanlı (NDS 94)
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Nesrin Okay (NDS 82)

C’est avec tristesse que je viens 
d’apprendre le départ de Sr 
Jeanne Bernadette, ma bien Chère 
Professeur… Je suis à la fois émue et 
décontenancée. Elle restera à jamais 
dans nos cœurs.
Je n’oublierai jamais celles qui nous 
ont quittées: Sr Marie-Berthe, Sr 
Sophie, Sr Myriane, Mme Roumieux… 
je sais que ces quelques mots ne 
changeront rien, mais nous savons 
qu’ils sont si vrais... 
Je sais qu’elles ne sont pas loin, juste 
de l’autre côté du chemin… Nos 
Anges, toujours près de nous…

Şaziye Elal Akyıldız (NDS 82) 

Il y a des profs que l’on n’oublie 
jamais, comme notre chère Sœur 
Jeanne Bernadette. Elle a été 
mon prof en deuxième spéciale et 
ensuite elle fut l’une des invités la 
plus chère de ma famille. Je me 
rappelle nos conversations autour 
d’un café comme si c’était hier. Elle 
voulait beaucoup apprendre le turc 
et j’ai eu la chance d’essayer de lui 
enseigner le turc pendant un moment. 
Vous pouvez imaginer ce que cela 
représente pour une adolescente de 
15 ans. ‘Donner des cours de turc à 
son prof!’ Je garde encore le bouquin 
qu’elle m’a fait cadeau comme un 
souvenir de ces jours. Je présente 
mes sincères condoléances  à toutes 
ses élèves et à notre chère sœur 
Monique.

Etel Bahar Biçaço (NDS 85)

Si je ne me trompe pas nous étions sa 
première classe en Turquie. Ma très 
chère Sœur Jeanne Bernadette était 
la gentillesse, la patience, la tolérance 
pour moi. Durant la première et 
deuxième préparatoires elle m’a 
fait aimer le français, m’a aidée à 
comprendre “de- le=du”, le “au” avec 
M. et Mme Thibaud... Je me rappelle 
comme si c’était hier...
Je ne t’oublierai jamais ma Chère 
Sœur… 

Şebnem Begüm Gür Türker (NDS 86)

Sevgili Sr Jeanne Bernadette,  Allah 
rahmet eylesin, toprağınız bol olsun... 
Siz benim NDS hayatımdaki en güzel 
anılarımdan biriydiniz. Gülen sevgi 
dolu gözlerinizle karşınıza birinci 

hazırlıkta çıkan hiç Fransızca bilmeyen 
bir avuç küçük kıza hep sevgi ve sabırla 
yaklaştınız. Bize biz olmayı öğreten, 
eğitim ve öğretimi beraber veren, 
Fransızca öğrenmenin zorluğunu 
hiç hissettirmeyen, anlamadığımız 
kelimeleri el kol ve vücut dili ile 
bize öğreten sayın öğretmenim siz 
arkanızda bir yığın güzel anı ve en 
önemlisi hayatta birçok iz bıraktınız..
Sizi sevgi ve güzellikler ile anıyorum. 
Mekânınız Cennet Olsun...

Zeynep Atasagun Çataltepe (NDS 87)

Sr Jeanne Bernadette NDS’deki ilk 
hocalarımdan biriydi. Onu daima 
güleryüzlülüğü ve sabırla bize 
“Alouette”i öğretmeye çalışmasıyla 
hatırlayacağım. Mekânı cennet 
olsun...

Rakel Pinhas Meşulam (NDS 87)

“Il y a quelque chose qui ne va pas” 
derken buruşturduğu yüzü, “ Mais 
où est donc ornicar?” cümlesiyle 
kafamıza soktuğu bağlaçları 
nihayet öğrendiğimizde yüzünden 
okunan gururu, M. et Mme Thibaud 
hikâyelerine kattığı anlam, tatlı sertliği, 
ama hep komik hali gözümün önünde.  
Mekânın cennet olsun Sr Jeanne 
Bernadette, seni asla unutmayacağım, 
başımız sağ olsun.

Yonca Yonar Yücel (NDS 87)

NDS yıllarımdaki en sevdiğim 
Sœur’lerimden biri olan Sr. Jeanne 

Bernadette’i kaybetmiş olmaktan 
büyük üzüntü duyduğumu belirtmek 
isterim.
Hatıralarımda O’nu hep o güler 
yüzü, hızlı yürüyüşü, muzip gülüşü, 
bizlerden itinayla saklamaya çalıştığı 
küçük not defteriyle hatırlayacağım.
Mekânı cennet, yolu ışıklı olsun… Tüm 
NDS camiasına başsağlığı dilerim. 

Sema Mağara (NDS 88)

Bugünkü bende o kadar çok emeği 
vardır ki Sœur Jeanne Bernadette’in...   
Müthiş zekası, çocuklarla kurduğu 
olağanüstü empati ve yumuşacık 
kalbiyle, Dame de Sion serüvenimin 
en önemli kahramanlarındandır. O’nu 
tanımış olmak ne büyük şans! Işıklar 
içinde yat ma sœur...  

Gaye Elçin Özbal (NDS 88)

Son 20 Janvier’de epeyce anmıştık 
kendisini... Ne muhteşem bir insandı, 
gülen gözlerini, hazırlık birdeki şaşkın 
halimize anlayışla bakan çehresini 
unutmak ne mümkün... Sesi bile hâlâ 
kulaklarımda... NDS serüvenimde 
bende en çok iz bırakanlardan biri Sr 
Jeanne Bernadette…   Işıklar içinde 
uyu...

Güzin Paksoylu (NDS 88)

Cok sevdiğim bir öğretmendi. 
Öğrettiği çocuk şarkılarını, şiirleri, 
oyun gibi geçen hazırlık sınıfı derslerini 
hatırlıyorum.
Hayatlarını Tanrıya ve  insan 
yetiştirmeye adamış bu bir avuç üstün 
insanın çocukluk- gençlik anılarımızla 
beraber birer birer ebediyete intikal 
etmesi acı veriyor. Allah rahmet 
eylesin. Mekânı zaten cennet...

Nurşah Okay (NDS 89)

NDS anılarımda en sevdiğim “sœur”üm 
olarak kalmıştı Sr Bernadette. 
Yıllar sonra bugün ilk kez üzerinde 
“Première spéciale Ma Maison” 
yazan yıllığımın kapağını açıp onun 
ve hep gurur duyduğum NDS ruhunu 
bana kazandıran öğretmenlerimin 
fotoğraflarına baktım. 
Sr Jeanne Bernadette’in yeri apayrıydı 
bende... Çok üzgünüm. Onun 
öğrencisi olma şansını yakalayan 
herkesin ve tüm NDS’lilerin başı 
sağolsun.
Işıkla uyu ma soeur...  

SR JEANNE BERNADETTE’İN ARDINDAN… 
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Sr. Marie-Louis, 
Sr. Jeanne Bernadette,
NDS’li Mevlüde Yüce,
(NDS 45) Lucienne Garih İlkbahar,
(NDS 53) Yükselen Köknar Ayaydın, 
(NDS 55) Nuran Pazarbaşı Kahvecioğlu,
(NDS 59) Rita Türkmen,
(NDS 63) Lisa Ruso Magriso,

(NDS 46) Zehra Bereket Halefoğlu’nun,
(NDS 50) Süheyla Bereket Koraltan’ın,
(NDS 55) Saniye Bereket Tüzemen’in kardeşleri,
(NDS 66) İncilay Pazarbaşı Toplar’ın ablası,
(NDS 68) Canan Derin Ceydeli’nin eşi,
(NDS 72) Ayla Levent Aziz’in eşi,
(NDS 75) Gina Barokas Alkaş’ın oğlu Alp,

(NDS 58) Zeynep Adula Güran ve
(NDS 66) Nil Adula’nın anneleri,
(NDS 67) Lizet Benzonana Behar’ın annesi,
(NDS 67) Vivian Alçeh Elver’in annesi, 
(NDS 69) Züleyha Buluç Vom Thümen’in annesi, 
(NDS 70) Lydia Çiçek’in annesi,
(NDS 73) Roslyn Detoledo’nun annesi,
(NDS 74) Müge Kaynak Laurent`nın annesi, 
(NDS 75) Beki Levi Kanditan’ın annesi,
(NDS 75) Gina Debehar Telvi’nin annesi,
(NDS 78) Şebnem Akerman’ın annesi,
(NDS 80) Enise Gönül Han’ın annesi,
(NDS 81) Zeynep Sayar ve 
(NDS 82) Zerrin Sayar’ın anneleri, 

(NDS 84) Yanina Vilkoşevski Kral’ın annesi,
NDS matematik öğretmenleri Elia Proy Güzel 
ve Roberta Proy’un anneleri,
(NDS 98) Billur Çubukçu Atsüren’in annesi,

(NDS 57) Lora Gabay Razzon’un ve 
NDS’li Sara Gabay Ovadya’nın babaları,
(NDS 74) Güher Türsan Çelikkan’in babası,
(NDS 75) Yofi Benrey Sadaka’nın babası,
(NDS 77) Mazal Dozbahar’ın babası,
(NDS 78) Meltem Güven Gökman’in babası,
(NDS 82) Gülderen Ece Yazgan’in babası,
(NDS 82) Tijen Sunay Kaftanoğlu’nun babası,
(NDS 84) Cilda Manukyan Tırpan’ın babası,
(NDS 84) Despa Spirof ve 
(NDS 88) Lidya Spirof Demir’in babaları,
(NDS 89) Simten Danışman’in babası,
(NDS 09) Alangoya Ayşegül Ateş’in babası,

(NDS 66) Nermin Birkan Benardete’nin teyzesi,
(NDS 68) Nurdan Canoğlu Tözün’ün dayısı,
(NDS 72) Juli Damyanof Kirof ve 
(NDS 75) Sofi Damyanof Sabuncu’nun dayıları,
(NDS 76) Yeşim Şeyhun Çorluhan’ın dayısı,
(NDS 77) Şeyla Alçe Telvi ve
(NDS 82) Belkıs Alçe Arditti’nin halaları,
(NDS 80) Ayşe Güldal Seçener’in teyzesi,
(NDS 84) Seda Tüzemen Gülser ve
(NDS 85) Ela Tüzemen Özarpak’ın dayıları,
(NDS 85) İdil Bereket Kremenak’ın amcası,
(NDS 86) Tuba Acarsoy Evrengil’in anneannesi,

(NDS 91) Göknur Gündoğdu Öngay’ın 
anneannesi,
(NDS 92) Hülya Demir Turabik ve 
(NDS 96) Yelda Demir Tavukçuoğlu’nun 
anneanneleri, 
(NDS 92) Yelda Süren Elmas’ın babaannesi,
(NDS 93) Ceyda Elver Kamhi’nin anneannesi,
(NDS 93) Meltem Uşar ve
(NDS 94) İrem Uşar’ın amcaları,
(NDS 94) Karolin Kuyumcu Abda ‘nın dedesi,
(NDS 98) Beysül Aytaç’ın dayısı,
(NDS 07) Elif Tekbaş’ın babaannesi,
(NDS 09) Doğan Kaftanoğlu’nun dedesi,

(NDS 64) Müjde Şişmanoğlu’nun kayınvaldesi,
(NDS 65) İpek Çakın Demren’in kayınvaldesi,
(NDS 67) Mukaddes Bayraktar Orçun’un 
kayınvaldesi,
(NDS 71) Beyza Özmen Tuncay’ın kayınvaldesi,
(NDS 74) Dorin Mizrahi Baruh’un kayınvaldesi,
(NDS 81) Laura Pellegrini Terziyan’ın  
kayınvaldesi, 
(NDS 81) Şehnaz Tokuz Kahvecioğlu’nun 
kayınvaldesi,
(NDS 83) Ayda Şirin Manukyan’ın kayınpederi,
(NDS 87) Aylin Özkan Soliçikoğlu’nun 
kayınpederi vefat etmiştir.

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

(NDS 62) Ayla Köksal Öner’in oğlu evlendi.
(NDS 64) Sezer Çam Yardımedici’nin oğlu evlendi.
(NDS 65) Vivyan Yani Varon’un kızı evlendi.
(NDS 80) Deniz Özkuzey Gürkan’ın kızı evlendi.

(NDS 94) Ayşe Kaya evlendi; Ayşe Kaya Yakupoğlu oldu.
(NDS 94) Ferah Dalkılıçlar evlendi. Ferah Dalkılıçlar Koçer oldu.
(NDS 98) Tuğçe Tarı evlendi; Tuğçe Tarı Roth oldu.
(NDS 99)  Gözde Ayla evlendi; Gözde AylaTuran oldu.
(NDS 01) Selin Estroti evlendi, Selin Estroti İpeker oldu.
(NDS 02) Ekin Alkan evlendi; Ekin Alkan Soyaslan oldu.
(NDS 03) Ahu Dikmen evlendi; Ahu Dikmen Ünver oldu.
(NDS 04) Barış Can evlendi.

(NDS 90) Esra Erdoğan Giray’ın oğlu Ali,
(NDS 90) Feral Yolal Sunar’ın oğlu Yaman,
(NDS 91) Ferda Orhan Karslıoğlu’nun oğlu Ata,
(NDS 95) Deniz Başaran Tomaç’ın oğlu Doğu,
(NDS 96) Hanzade Çiftcioğlu Avcı’nın oğlu Yusuf Mir Baran, 
(NDS 97) Rivka Geron Schild’in kızı Keren Schild, 
(NDS 98) Özlem Takunyacı Yaman’ın kızı Yağmur,
(NDS 00) Ceyda Özgen Kantarcı’nin oğlu Yaman,
(NDS 00) Hande Gökçe Özel’in kızı Defne,
(NDS 00) Burcu Gürsoy Kibaroğlu’nun oğlu Alp dünyaya geldi.

(NDS 64) Viki Akohen Jabes’in torunu Jack Edward Jabes,
(NDS 66) İrem Katrinli Vardar’in ikinci kızından torunu Peri, 
(NDS 69) Neslihan Doğanbey Özyiğit’in ikiz torunları Can ve Ali

Dünyaya geldi. Kutlarız.

BAŞSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ.

MÜJDE!

MART - NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2013

MART - NİSAN - 
MAYIS -  HAZİRAN 2013

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
Mine Haksal (NDS 69)

Koordinatör
Ayfer Kalafatoğlu (NDS 80)

Tasarım
Hayati Öztürk

Fotoğraflar
Tülay Manuelyan (NDS 62)

Reklamlar
Fazilet Doğan (NDS 68)

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

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

Ayfer Kalafatoğlu (NDS 80)
Nil Karadeniz (NDS 86)

Ceyda Kozikoğlu (NDS 72)
Lale Murtezaoğlu (NDS 64)

Canan Pehlivanoğlu (NDS 00)
Armen Tanikyan (NDS 77)

Canan Ünsal (NDS 80)
Lena Yeniyorgan (NDS 94)

Romi Emirhan Ütücü (NDS 98) 

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
T.C. Kimlik numaranızı Derneğimize bildirmenizi rica ediyoruz.

SİLHOUETTE OPTİK : HALASKARGAZİ CAD. NO:156/A ŞiŞLİ/İSTANBUL 0212 247 51 39
OPTİPOL : BAĞDAT CAD. NO:344/11-12  ERENKÖY/İSTANBUL 0216 385 04 85
OPTİPOL : SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. NO:28/C KADIKÖY/İSTANBUL 0216 449 15 00
OPTİPOL : HAMİDİYE CAD. NO:63 SİRKECİ/İSTANBUL 0212 527 22 44




