
Sevgili NDS’liler,

Yenilenen bültenimizin üçüncü sayısı 
ile birlikte yine sizlerleyiz. Bu sonba-
har da her zamanki gibi, yeni bir dö-
neme ve yeni projelere doğru yelken 
açıyoruz.

Projelerimizin amacı, değerli katkıları-
nız ve desteklerinizle giderek gelişen 
Lokalimizde, sizlerin daha iyi hizmet 
alabilmesidir.

Değerli dostlar, birçoğunuz için ge-
lenekselleşmeye başlayan ve zevk-
le katıldığınızı tahmin ettiğimiz lokal 
toplantılarınız için, sizlerden gelen is-
tekleri de değerlendirerek mönümüzü 
zenginleştiriyoruz. Artık grup toplan-
tılarınızda, daha zengin bir mönüden 
gönlünüzün dilediği seçimi yapabile-
ceksiniz.

Ayrıca Nişantaşı’nın mer-
kezinde bulunan lokali-
mize iş yerleri yakın olan 
arkadaşlar öğle yemeğin-
de buluşup, sohbet ede-
rek hoşça vakit geçirebi-
lecekler.

Yine sizlerden gelen is-
tekler doğrultusunda çe-
şitli kurslar ve seminer-
ler başlatacağız; bunların 
içinde çok istek alan patchwork kursu 
da var. 

Bu dönem etkinliklerimizde de sizlerin, 
katılmaktan mutluluk duyacağınızı ümit 
ettiğimiz yenilikler programlıyoruz. Lüt-
fen bizleri takip etmeye devam edin.

Bültenimizin bu sayısı da yine dopdolu: 
Geçtiğimiz dönem düzenlenmiş gezile-
rimiz hakkında ilginç notlar ve mezun-
larımızdan haberlerin yanı sıra keyifli 
söyleşiler sizleri bekliyor.

Hepimizin sevgiyle andığı ve yaz başı 
kaybettiğimiz sevgili Sœur Myriane için 
internet grubumuza yollanan yazılardan 
bazılarını sizlerle paylaşmak istedik.

Bildiğiniz gibi dernek çalışmalarımız 
ve etkinliklerimizin esas amacı, siz 
üyelerimizin desteği ile gerek okulu-
muzda öğrenim gören, gerekse çeşitli 
üniversitelerde eğitim alan öğrencile-
re burslarını kesintisiz olarak verebil-
mek. Bu nedenle aidat ödemelerinin 
ve etkinliklerimize katılımın bizler için 
ne denli önemli olduğunu bir kez daha 
vurgulamak istiyoruz.

Yahoo grubumuzda sergilenen ve hepi-
mizi mutlu eden örnek dayanışmayı, der-
nek aidat ödemelerinde de aynı duyarlılık-
la devam ettireceğinize inanıyoruz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileği 
ile hoşçakalın. 
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LOKALDEN 
ETKİNLİKLER
Sevgili NDS’liler,

Sadece yakın çevremizle geçirmek istediğimiz, doğum günü 

ya da yılbaşı gibi özel günlerimizi, herkes gibi biz de, ken-

dimizi evimizdeymiş gibi rahat hissedebileceğimiz bir yerde 

geçirmeyi tercih ediyoruz. Fakat maalesef, özellikle herke-

sin dışarıda olduğu yılbaşlarında, böyle bir yer bulmak çok 

zorlaşıyor. Bundan iki yılbaşı önce -2009’a girerken- sade-

ce yakın çevremizle rahatsız edilmeden eğlenebileceğimiz 

bir yer ararken, aklımıza NDS Lokal geldi. Hem merkezi bir 

yerde, hem de bir iş hanının içinde bulunmasından dolayı, 

evlerimizde ve birçok mekânda karşılaşabileceğimiz gürültü-

komşu eksenli sorunlar yaşamayacağımızı düşünerek talebi-

mizi NDS’liler Derneği’ne ilettik. Olması gerektiği gibi Lokal’in 

bizim her türlü organizasyonumuza seve seve ev sahipliği 

yapabileceği cevabını aldıktan sonra da, hem çevremiz ve 

biz, hem de NDS’liler Derneği için olabilecek en iyi koşulları, 

karşılıklı tartışmaya başladık.  

Başta mükemmel bir sofra olmak üzere her türlü desteği 

sağlayarak, gerçekten makul bir ücret karşılığında, Lokal’i 

yılbaşı gecesi makul bir saate kadar kullanımımıza sundular.

Böylece hem içimiz rahat bir şekilde eğlenebildik, hem de 

Mezunlar Derneği’nin en önem verdiği konulardan olan “burs 

verme” amacına katkıda bulunmuş olduk.

Parti öncesinde, sırasında ve sonrasında, gerek Lokal ça-

lışanlarının gerekse dernek üyelerinin ihtiyacımız olan tüm 

yardım ve iyi niyeti göstermelerinden dolayı, bir sonraki yıl-

başını da -2010 oluyor- Lokal’de kutlamaya karar verdik.  

Anlaşılacağı üzere, gene çok memnun kaldık. 

Biz bu mektubu, hem NDS’liler Derneği’ne bir teşekkür, hem 

de benzer organizasyonlar düzenlemek isteyen fakat Loka-

limizin bu şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinden 

emin olmayan -veya türlü sebeplerden dolayı tercih etme-

yen mezunlarımızı bilgilendirmek, hatta teşvik etmek ama-

cıyla yazdık. 

Saygılarımızla… 

(NDS 04) Geo Nedyalkof

Lokal Tel : 0212 219 24 90

Briç Seminerleri için: 

0212 269 53 90

(NDS 72) Ceyda Kozikoğlu
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KISA HABERLER...
Seramik sanatçısı (NDS 27) Füreya 

Koral’ın doğumunun 100. Yıldönümü, 

Maçka Sanat Galerisi’nde düzenlenen 

“kuş evi” konulu büyük bir seramik 

sergisi ile 11 Mayıs - 5 Haziran tarih-

leri arasında kutlandı. Türkiye’nin dört 

bir yanından katılan 145 isim arasında 

seramik sanatçısı mezunumuz (NDS 

55) Binay Karakurt Kaya da vardı.

Ülkemizin akademik ünvana sahip ilk 

kadın tıp tarihçisi ve deontoloğu olan 

(NDS 32) Emine M. Atabek, ölümünün 

10. yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpa-

şa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabi-

lim Dalı tarafından düzenlenen bir tören-

le 7 Haziran 2010’da üniversitede anıldı.

(NDS 55) Ayda Arel’in Dimitris J. 

Kastritsis’den çevirdiği “Bayezid’in 

Oğulları” isimli eser Kitap Yayınevi ta-

rafından yayınlandı.

NDS’li ressam Esti Saul Samsun’daki 

“Atatürk portreleri” sergisinin ardın-

dan, bu kez 3 yağlıboya yapıtıyla Ni-

şantaşı CITY’S de 10 Haziranda açılışı 

gerçekleşen sergiye katıldı. 

Yazar (NDS 59) Oya Baydar’ın “Savaş 

Çağı Umut Çağı” adlı romanı, “Bir Yirmi 

Yaş Güncesi” alt başlığı da eklenerek 47 

yıl sonra yeniden yayınlandı.  Mezunumu-

zun 2007 yılında yayınlanan “Kayıp Söz” 

isimli romanı ise Fransızcaya çevrilerek 

Phébus Yayınları tarafından yayınlandı.

(NDS 73) Gönül Yıldızalp Akgerman’ın 

Hubert Haddad’dan çevirdiği “Filistin” 

adlı eser Pupa Yayınları tarafından ya-

yınlandı.

(NDS 74) Müge Laurent ve (NDS 75) Ay-

seli Sipahioğlu ‘nun da eserlerinin yer al-

dığı Sara Aji Seramik Atölyesi Sergisi 25 

Mayıs’ta Tolga Eti Sanat Galerisi’nde 18 

seramik sevdalısının katılımıyla açıldı.

(NDS 69) Ayfer Çağlayan’ın üyesi 

olduğu İstanbul Devlet Klasik Türk 

Müziği Korosu, Amarcord Ensem-

ble ile ilk olarak 2009 yılında, Ber-

lin Filarmoni’nin “Kültürlerin Diya-

loğu” projesi kapsamında Berlin’de 

aynı sahneyi paylaşmıştı. Bir yıl ara-

dan sonra, Avrupa’nın ve Türkiye’nin 

önde gelen bu iki müzik topluluğu, 

bu defa da İstanbul 2010 Avrupa 

Kültür Başkenti etkinlikleri kapsa-

mında 15 Haziran akşamı Arkeoloji 

Müzesinde ortaklaşa verdikleri kon-

serde çok ilgi çekici bir performans 

sundular. 

Gazeteci (NDS 78) Ayşen Gür 

NTV Tarih Dergisi yazı işleri müdürü

oldu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Fede-

rasyonu Başkanı (NDS 79) Av. Emine 

Erdem, Balat Kültür Evi’ni törenle hiz-

mete açtı. İstanbul Valiliği İl Özel İda-

resi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle 

restorasyonu tamamlanan bina, Tür-

kiye Soroptimist Kulüpleri Federasyo-

nu tarafından kullanılacak.

NDS 79) Zeynep Bozbağ Amerika’da, 

Academy of Art San Fransisco’da 

“Master of Fine Art in Sculpture” de-

recesine hak kazandı.

Nar Yaşam Kişisel Gelişim ve Psiko-

drama Merkezi’nin Sistem Yayıncı-

lıktan çıkan “Psikodramada Çağdaş  

Yaklaşımlar‘’ adlı çok yazarlı kitabı-

nın  yazarlarından  biri de psikolog ve  

psikodramatist (NDS 80) Bilun Altun-

lu  Armağan.                                                                                                                                   

(NDS 82) Alev Barutçu Öztürk ül-

kemizde yeni açılan, çeşitli ülkeler-

de eğitim veren Esmod Uluslararası 

Moda Okulu’nun genel koordinatörlü-

ğünü üstlenmiş bulunuyor. 

Nisan 2010’da faaliyete geçen, (NDS 85) 

Arzu Ermiş’in ortağı olduğu ve “özel ki-

şilere özel şeyler” sloganıyla yola çıkan 

“Happy Things” Teşvikiye’de açıldı.

Middlesex University’nin Güzel Sanatlar 

bölümünde araştırmalarına devam eden 

sanatçı (NDS 87) Helin Anahit’in mülti-

medya kurgulu sergisi 28 Mayıs–27 Ha-

ziran tarihleri arasında Tütün Deposu’nda 

ziyarete açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi 

mezunu olan, 1995’te Koç Finans’a katı-

lan (NDS 88) Yeşim Pınar Ursavaş Kitap-

çı, Koç Fiat Kredi Genel Müdürü oldu.

(NDS 89) Ebru Baykal Uluöz 

Nişantaşı’nda, Zest Pilates ve Yoga Mer-

kezi adıyla bir pilates merkezi açtı. 

(NDS 90) Saadet Özen’in Pascale 

Casanova’dan çevirdiği “Dünya Edebiyat 

Cumhuriyeti” isimli kitap Varlık Yayınları 

tarafından yayınlandı.

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi mezunu mimar

(NDS 91) Gül İncemehmet, aldığı Fran-

sız kültürünü ve mimari birikimini Teş-

vikiye’de açmış olduğu firması ‘Vent du 

Sud’le yansıtıyor. 

(NDS 91) İpek Kalaycıoğlu Fine Haziran 

ayında Alaçatı’da bir butik otel açtı: 

Alura Hotel. 

Ressam (NDS 94) Hüma Birgül’ün kişisel 

resim sergisi haziran ayında Galeri Artist 

Çukurcuma’da açıldı. Resimlerinde “sez-

gisel” denilebilecek bir anlayışla saçılma, 

dökülme, patlama gibi anlık oluşumları ya-

kalayan Hüma Birgül, izleyiciye adeta koz-

mogonik bir hikâyenin evrelerini yaşatıyor. 

(NDS 97) Ece Dorsay’ın ikinci albümü 

“Kırmızı Karanlık” piyasaya çıktı, D&R’ 

larda yerini aldı.

Liji Hanım’ın imza günü...

72 Mezunları

58 Mezunları

Lokalde doğum günü



olmalı. Türkiye’de yükselmekte olan 
‘yöresel yenileşim kümeleri’ bu ge-
reksinime cevap vermek azmiyle hızla 
şekilleniyor. Daha önce bahsettiğimiz 
etkinlikler bu sürecin tetikleyicileri. 

Türkiye’deki eğitim sistemi ve bilimsel 
çalışmalar dünyanın neresinde? 
Tarihimizi incelersek toplumumuz 
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından edil-
genliğe yeniliyor ve Cumhuriyet’in 
kuruluş yıllarında el üstünde tuttu-
ğumuz bağımsızlık iddiamızı yitiriyo-
ruz. Gerek eğitimde gerekse endüs-
tride batı ülkelerinden ithal ettiğimiz 
hazır kalıplara alışıyoruz ve zaman-
la yaratıcılığımızı, kendi adımıza dü-
şünmeyi ve özgüveni-
mizi kaybediyoruz. Bu 
süreçte bir çok benzer 
ülke hazıra konma tu-
zağına düşmemeyi ve 
kendi ayakları üzerinde 
yükselmeyi başarıyor. 
Dışarıdan bakıldığında 
Türkiye’de yer yer kü-
resel kıstasları yakala-
mış eğitim ve araştırma 
kurumlarımız olduğu-
nu görüyoruz. Fakat bu 
örnekler ülkenin gene-
linde istisnaları oluştu-
ruyor. Son yıllarda bu 
örneklerin sayısı hızla 
artmakta. Umudumuz 
Türkiye’nin gerçekleri-
ni ve potansiyelini de-
ğerlendiren, özgün yak-
laşımlarla eğitim veren 
ve araştırma yapabi-
len eğitim kurumlarının 
sayısının hızla artması. 
Farklı sektörler kaynak-
larını havuzlayan ortak-
lıklar kurarak bu gidişi hızlandırabilir 
ve güçlendirebilirler. Tüm iniş çıkışla-
ra rağmen Türkiye’nin geleceğinin ba-
ğımsız düşünen ve söylemini eyleme 
dönüştürebilen genç nesil tarafından 
tanımlanacağı gün gibi açık.
 
Yabancı dilde eğitim konusunda ne 
düşünüyorsunuz?
Küreşelleşen dünyamızda her bire-
yin bir kaç dil konuşması gerekli fakat 
ana dilin veya başlıca bir dilin temel 
alınması da o kadar önemli. Öz diline 

hakim olmayan bir kişinin düşünme ve 
irdeleme yeteneklerinin sağlam temel-
lere oturması mümkün değil. Demek ki 
öz dilde eğitimin yanında yabancı dil-
lerin de öğrenilmesi mümkün ve fay-
dalı. Batı dünyasına olan bağlılığımız 
nedeniyle yabancı dil olarak ‘Avrupa’ 
dillerini kasdediyoruz. Halbuki müt-
hiş bir büyüme ivmesi içinde olan As-
ya-Pasifik dilleri ve özellikle Çince’nin 
öneminin giderek artacağı belli.   
 
Banu Onaral hocamız işinin dışında 
neler yapar?
Pek çok genç ve akran arkadaşım 
var. Onlarla geçirdiğim nitelikli za-
manlar hayatımın akışını şekillendiri-

yor. Ayrıca hem mesleğim-
le ilgili hem de farklı alanlarda  
okumaya meraklıyım. Tarih, 
güncel politika, insan doğa-
sı ve dünyanın gidişini etki-
leyen kişilerin yaşam öyküsü 
en çok ilgimi çeken konu-
lar. Eğer okumadıysanız ‘Za-
manı Durduran Saat’ adlı 
Yılmaz Büyükerşen’le yapıl-
mış söyleşiyi öneririm. Niall 
Ferguson’un ‘Empire: Rise 
and Demise of the British 
World Order’ (İmparatorluk: 
İngiliz dünya düzeninin yük-
seliş ve düşüşü) bugün yaşa-
dığımız olayların temelini ara-
dığımızda başvurabileceğimiz 
bir kitap.
 
Bilime ilgi duyan gençlere 
neler önerirsiniz?
Küremiz ‘bilgi, bilim ve yeni-
likle kalkınma’ sürecine gir-
miş bulunuyor. Bilimle ilgi-
lenler altın çağ yaşamaktalar. 
Gençlerimize bilimsel merak-

larını bir yaşam tarzına dönüştürme-
lerini öneririm. Sürekli sorarak, ara-
yarak, sorgulayarak, görülmeyenleri 
görerek, yapılmayanları yaparak ge-
çirecekleri yaşamın hem anlamlı hem 
de yaşamaya değer olacağını garanti 
ederim. Hele bilgilerini toplumsal ya-
rara dönüştürme şansına erişebilirler-
se ne mutlu onlara! 

(NDS 91) Ebru Erbaş Çervatoğlu
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NDS’NİN 9,97’LİK REKORTMEN MEZUNU  
PROF. DR. BANU KUM ONARAL İLE SÖYLEŞİ...
Bize öğrencilik yıllarınızın NDS’inden 
bahseder misiniz?
NDS’in sunduğu eğitimin mesleki ve 
özel hayatımızda çok önemli bir ro-
lünün olduğu muhakkak. Bizim oku-
duğumuz yıllarda NDS denince akla 

disiplin ge-
lirdi. Eğer 
disiplini dü-
zene saygı 
göstermek 
ve kural-
lar çerçeve-
sinde hare-
ket etmek 
olarak ta-
nımlarsak, 
N D S ’ d e 

okuyan gençler disiplinli bir eğitim 
alırlardı ancak NDS eğitiminin disip-
lin kavramı bence çok daha geniş-
ti: Bir konuyu iyi anlamak, derin dü-
şünmek ve etraflıca irdelemek, içeriği 
şekle yeğlemek, olaylara içtenlik ve 
sorumluluk duygusuyla yaklaşmak bu 
disipline anlam kazandırırdı. NDS’de 
disiplin sözünde durmak ve güveni-
lir olmak da demekti. Kişiliğimizin ter-
biyesi ve olgunlaşması için izlenecek 
bir yoldu disiplin. Birçok NDS mezu-
nu bu disipline pek çok şey borçlu-
dur. Özellikle benim dağınık kişiliğimin 
odaklanması ve enerjimin toparlan-
ması için disiplin bir gereksinimdi ve 
şansıma NDS bunu sundu. Bazı ar-
kadaşlarımız uygulanan disiplini aşırı 
bulurlardı. Kuralcılık ve kısıtlayıcılığın-
dan şikayet eder, bunalırlardı. Bu tep-
kiyi genellikle kendiliğinden düzenli, 
derli toplu gençler verirdi. O tarihler-
den beri kişiliğe uygun eğitim yöntem-
leri konusunda çok düşünmüşümdür 
ve eğitmenlik hayatımda bu çeşitlilik 
ve farklılıkları göz önüne almaya çalış-
mışımdır. 

Bizlerle NDS ile ilgili bir anınızı payla-
şır mısınız?
O devirde NDS sadece edebiyat bö-
lümü mezunu verirdi. Fen derslerimiz 
çok nitelikli olmakla beraber sayıca 
yetersizdi. Matematik meraklısı bir-
kaç arkadaş bir araya gelip çok sev-

diğimiz matematik hocamız Monsieur 
Matalon’dan yazın bize trigonomet-
ri ve matematik öğretmesini rica ettik. 
Yazı Büyükada’da geçirmesine rağ-
men bizi kırmadı ve haftada iki üç kere 
şehre inmeyi göze aldı. Öğrettiği ko-
nuları büyük bir keyifle öğrendiğimizi 
görünce o da hızını alamadı ve fen li-
sesi derslerinin ötesinde konulara gir-
dik ve başardık. Daha sonra gittiğimiz 
üniversitelerde ‘edebiyat mezunu’ ol-
mamıza rağmen sınavlarda rekorlar 
kırınca hocalarımızın şaşırdığını hatır-
lıyorum. Farkında olmadan NDS’de 
kazandığımız disiplini matematiksel 
ortama taşıdık sanırım. Analitik ufku-
muzu genişleten M. Matalon’a şükran 
borcum sonsuz. Her Harbiye’den ge-
çişimde sevgi dolu ve biraz da muzip 
çehresi gözümün önüne gelir. Acaba 
meslek hayatımızdaki inanılmaz etki-
sini hiç bildi mi, diye sorarım kendime.

Biyomedikal mühendisliği ve bu alanın 
Türkiye’deki durumu hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz?
Biyomedikal mühendislik sağlık çözüm-
lerine odaklanmış bir meslek. Yaşam 
bilimleri ile mühendisliğin bir bileşke-
si. Gençler temel bilim ve mühendislik 
kavramlarını öğrenirken tıp dünyasında 
cevap arayan konularla tanışıyorlar; uy-
gulamalar hayatı kurtarmaya veya iyi-
leştirmeye yönelik konulardan seçiliyor. 
Doku ve organ mühendisliği, beyin mü-
hendisliği, kalp-damar mühendisliğini 
örnek olarak verebiliriz. Örneğin tahrip 
olmuş bir dokunun veya organı vücu-
dun kendini yenileme hassasını hareke-
te geçirerek yamaması doku mühendis-
liğinin belli başlı konularından biri.
Tüm dünyada olduğu gibi insan sağlı-
ğı ülkemizde de stratejik önem taşıyor. 
Sağlık hizmetlerinin tepkisel olmak yeri-
ne öngörücü ve önleyici olması giderek 
toplumsal çıkarlarımızın başında geli-
yor. Bu yönde buluşlardan doğan tek-
nolojilerin laboratuvarlardan hızla çıka-
rak yararlı sağlık ürünlerine dönüşmesi 
ve ticarileşmesi, nihayet hastaya ulaş-
ması gerekiyor. Biyomedikal mühen-
disler bu sürecin her halkasında görev 
alıyorlar.  

Sizin öncülüğünüzle geçtiğimiz mayıs 
ayında İzmir’de 1. Küresel İNOVİZ 
Konferası’nın düzenlendiğini biliyoruz. 
Basından takip ettiğimiz kadarıyla bu 
konferansın amacı İzmir’i Türkiye’de 
sağlığın başkenti ve tıbbi cihaz üreti-
mi ve Ar-Ge yatırımlarında dünyanın 
önde gelen merkezlerinden biri yapa-
bilmek. Konferans nasıl geçti, projenin 
gerçekleşmesi için önümüzde nasıl bir 
süreç var? 
İzmir’de 24-25 Mayıs 2010’da topla-
nan “İNOVİZ”: Sağlık için Izmir etkin-
liğinin ses getirmesine sevindim. Bu 
toplantıdan önce, Aralık 2009’da Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde ‘Yaşam Bilim-
leri ve Sağlık Teknolojileri’ konusun-
da  bir etkinlik gerçekleştirdik. Aralık 
2008’de ise ‘Nanoteknoloji’ konulu bir 
konferans sunduk ve ‘biyonanotekstil’ 
gibi sağlık konularının Türkiye’deki ye-
rini tartıştık. Yurtiçi ve yurtdışından ka-
tılım gayet umut vericiydi. Türkiye’nin 
öncü Ar-Ge ve özgün çözümlerle bu 
endüstri sektörüne yatırım yapması, 
yeni çözümler geliştirmesi ve en azın-
dan bazı konularda küresel rekabe-
te girmesi olası. Bu etkinlikler yöresel 
‘yenileşim’ (inovasyon) kümelenmele-
rini tetiklemekte yararlı adımlar olarak 
algılanmalı. Önemli olan bir an evvel 
gerek akademik camianın gerekse 
özel ve kamu sektörlerinin güçbirlikle-
ri ve paydaşlıklar kurarak kaynaklarını 
tümleştirmeleri ve buluşların toplum-
sal yarar ve ekonomik değere dönüş-
mesi için gerekli ekosistemlerin haya-
ta geçmesi.     

“Beyin göçü” konusuyla da özellikle il-
gilendiğinizi biliyoruz, bu konuyla ilgi-
li görüşlerinizi bizlerle paylaşır mısınız? 
Türkiye’nin gizli silahı küreyi sarmış 
“beyin gücü”. Bu güç en değerli varlı-
ğımız. Akılcı yöntemlerle bu beyin ağını 
Türkiye’nin çıkarı doğrultusunda hare-
kete geçirerek pek çok konuda hızlı ve 
emin adımlar atabileceğimize inanıyo-
rum. Büyük bir çoğunluğu genç olan 
bu beyin gücünün vücudu yurtdışında 
olabilir fakat kalbi Türkiye’de atmakta. 
Onları verimli ve etkin kılacak doğru 
ortamları yaratmak başlıca görevimiz 
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Prof. Dr. BANU KUM 
ONARAL (NDS ’68)

Banu Onaral Drexel Üniversitesi’nde 

Biyomedikal Mühendisliği ve Sağ-

lık Sistemleri Fakültesi’nin kuru-

cu başkanı ve kürsü profesörüdür. 

NDS’den 9,97/10’luk rekor ortala-

mayla mezun olan Onaral Boğaziçi 

Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği 

eğitimi görmüş, biomedikal mühen-

dislik doktorasını da Pennsylvania 

Üniversitesi’nden almıştır. 1979’dan 

itibaren Drexel Üniversitesi’nde Elek-

trik ve Bilgisayar Mühendisliği bölü-

münde görev almış, A.B.D’de Ulu-

sal Bilim Vakfı (NSF), Ulusal Sağlık 

Vakfı (NIH), Deniz Kuvvetleri Araştır-

ma Ofisi (ONR) ve DARPA gibi Sa-

vunma Sanayii’ne (DOD) bağlı araş-

tırma daireleri tarafından desteklenen 

geniş kapsamlı araştırma projelerini 

yönetmiştir. Çok sayıda doktora ve 

yüksek lisans öğrencisine tez danış-

manlığı yapmış, 100’ü aşkın makalesi 

yayınlanmış ve pek çok önemli ödüle 

layık görülmüştür.  

Onaral ‘Ürüne Dönüşebilir Araştırma’ 

(Translational Research) akımının ön-

cülerindendir. Birçok üniversitenin 

ve Ulusal Bilim Vakfı (National Sci-

ence Foundation) dahil olmak üzere 

bilim vakıflarının yönetim ve danış-

ma kurullarında ve bilimsel yayınların 

hakem heyetlerinde görev almıştır. 

Önemli sivil toplum kuruluşlarına da 

başkanlık eden Banu Onaral, Saban-

cı Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde 

ve mütevelli heyetinde rol almış, Bo-

ğaziçi Üniversitesi’nde dersler ver-

miştir. 

Prof. Onaral halen Türkiye’yi tıbbi 

cihaz üretimi ve Ar-Ge yatırımlarının 

merkezlerinden biri yapmayı ve dün-

yaya yayılmış beyin gücümüzden ya-

rarlanmayı hedefleyen geniş çaplı 

projelere öncülük etmektedir. 
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IKSV İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NİN YÖNETMENİ 
(NDS 90) AZİZE TAN İLE SÖYLEŞİ...
İstanbul Kültür Sanat 

Vakfı’nda  Film Festivali 

Yönetmenliği  görevini 

yürüten Azize Tan bize NDS 

anılarını ve okulumuzun 

meslek hayatına etkilerini 

sıcak bir söyleşi ile aktarıyor.
 
 
1996 da İstanbul Film Festivali’nde 
altyazı koordinatörü olarak çalışma-
ya başlayan Azize Tan, 2000-2002 
yılları arasında İstanbul Film Fes-
tivali Koordinatörlüğü, 2003-2006 
yılları arası İstanbul Film Festiva-
li Yönetmen Yardımcılığı görevleri-
ni yapmıştır.  Ayrıca 5., 6. ve 7. İs-
tanbul Bienalleri’nde de koordinatör 
olarak çalışmıştır.

Notre Dame de Sion’daki hayatınız-
dan kısaca söz edebilir misiniz? 
Notre Dame de Sion kişiliğimi-
zin oturduğu en önemli dönemimi-
zin geçtiği, çocukluktan yetişkinli-
ğe adım attığımız yer. Ben biraz geç 
olgunlaştığım için bu 8 yılı biraz da 
oyun gibi gördüm. İlk başladığım-
da adapte olmam biraz zor oldu. 
Hatta bir kış günü  Sœur Monique 
üzerimdeki çizgili kazağı üniforma-
mıza uymadığı için aldığında buna 
çok içerlemiştim. Ama sonra en 
zor zamanlarımda dahi gidip Sœur 
Monique’ten yardım isteyebileceği-
mi de gördüm. 20. Yıl anı diploma-
sı töreninde Sœur Monique’in yıl-
lar sonra hiç değişmemiş olduğunu 
ve hepimizle ne kadar gurur duydu-
ğunu söylerken gözlerindeki pırıltıyı 
görmek çok güzeldi. 
 
Sizce Notre Dame de Sion, mezun-
larına ne gibi katkılar sağlıyor? Aldı-
ğınız eğitimin profesyonel hayatınıza 
bir etkisi oldu mu?
Notre Dame de Sion’un hayatıma 
büyük katkıları olduğunu düşünü-
yorum. Aldığım bu eğitim sayesinde 
düşünmeyi, sorgulamayı ve merak 

etmeyi öğrendim, edebiyata olan 
ilgim gelişti. Kendi ayaklarımın üze-
rinde durmanın önemini kavradım. 
Bir kız okulunda okumanın getirdiği 
bazı artılar da oldu. Kadınların hakim 
olduğu bir ortamda bir kadın ola-
rak her şeyi başarabileceğinizi görü-
yorsunuz. Benim dönemimde her iki 
müdürümüz de kadındı: Sœur Isa-
belle ve Gönül Hanım. İş hayatımda 
da benden yaşça büyük ya da küçük 
Dame de Sion’lularla karşılaşmak ve 
çok farklı alanlarda başarıyla çalış-
tıklarını görmek beni mutlu ediyor. 
Bizim dönemimizde daha da katı 
olan disiplinine rağmen ben Dame 
de Sion’da en çok her türlü özgürlü-
ğün önemini kavradım. 

Soeur Monique dışında hocalarınız-
dan başka kimler aklınızda kaldı? 
Edebiyat öğretmenimiz Akif Bey 
ve Türkçe öğretmenimiz Ayten 
Hanım’ın yeri başkadır. Özellikle 
son zamanlarda Türkçe’nin ne kadar 
yanlış kullanıldığını görünce Ayten 
Hanım’ı sık sık sevgiyle anıyorum. 
Üniversitede lisans konum da çeviri 
olduğu için, Türkçe’yi doğru kullan-
manın yabancı bir dili iyi bilmekten 
bile daha önemli olduğunu gördüm. 
Kendinizi ana dilinizde iyi ifade ede-
meden yabancı bir dilde ifade etme-
niz de zor. 

Sinema sektörü özellikle Türkiye’de 
oldukça zor bir meslek.. Bu mesleği 
nasıl seçtiniz?
Ben hobisini meslek haline getiren 
şanslı insanlardanım. Lise ve üniver-
site yıllarında film festivalini yakından 
takip ederdim. Üniversitede Mütercim 
Tercümanlık bölümüne girince, film-
lere Türkçe altyazı yapmak için baş-
vuruda bulundum. Bu sayede hem 
filmleri ücretsiz izleme şansına sahip 
olacak, hem de eğitimini aldığım ko-
nuda kendimi geliştirecektim. Üni-
versite 2. sınıftan beri İstanbul Kültür 
Sanat Vakfı’nda çalışıyorum ve film 
izlemek hâlâ beni çok mutlu ediyor. 
Festivali de hâlâ bir sinemasever gö-
züyle hazırlamaya çalışıyorum.
 
Gelecekle ilgili farklı projeleriniz var mı?
Gelecek yıllarda festival dışında film 
yapımıyla ilgili çalışmak istiyorum.
 
Yeni mezun olan Sionlular’a sinema 
sektörü ile ilgili önerileriniz nelerdir? 
Sinema sektörü son yıllarda büyük 
bir hareketlilik yaşıyor ama ABD ör-
neğinde olduğu gibi bir sektör haline 
gelebilmiş değil ne yazık ki. Bu ne-
denle çalışanların sosyal hakları ve 
çalışma koşullarıyla ilgili aksaklık-
lar devam ediyor. Türkiye’de de son 
dönemde çok sayıda sinema okulu 
açıldı. Buradan mezun olanların 
hepsi için sinema sektöründe kendi-
ne yer bulmak kolay değil. Pek çoğu 
televizyon ve reklam sektörüne ka-
yıyor. Sinema da dahil herhangi bir 
konuya aşkla ilgi duyuyorsanız o ko-
nunun üzerine mutlaka gitmelisiniz. 
İmkânlar da bundan 10 ya da 15 yıl 
öncesine oranla çok daha iyi. İlgi 
duyanlar, sinema eğitimine üniver-
sitede başlamadan once, kısa film 
derneklerine üye olup ilk deneme-
lerini gerçekleştirebilir. Dijital tekno-
lojideki gelişmeler bu anlamda mali-
yetlerin de çok düşmesine yol açtı. 
Böylece hemen herkes kendi filmi-
ni çekme şansına sahip artık. Ayrıca 
sinemaya ilgi duyuyorsanız film üze-
rine yazılar yazmak da bu anlamda 
başka bir yol olabilir.

MEZUNLARDAN HABERLER...

Bir zamanlar lisemizin en sevilen Fransız edebiyatı öğ-

retmenlerinden olan, aynı zamanda 1944 mezunumuz 

Liji Pulcu Çizmeciyan’ın yakın tarihimizle ilgili anılarını 

derlediği kitabı İş Kültür Sanat Yayınları tarafından ya-

yınlandı.

1946 yılında İngiliz Filolojisi’ni bitiren Liji Çizmeciyan, 

1957 de CNRS’den doktora bursu kazanıp Paris’e gitti, 

Sorbonne Üniversitesi’nde Marcel Proust üzerine dok-

tora tezini tamamladı. 1960’da “De Jean Sauteuil au 

temps retrouvé” adlı kitabı yayınlandı.

Hayatı boyunca yaşadığı şehirdeki kültürel olayları ya-

kından inceleyen Çizmeciyan, Proust’un ünlü roma-

nından esinlenerek isimlendirdiği anılarında, çocukluk 

günlerinin İstanbul’unu anlatıyor. Sarıyer’de bir yalıda 

hayata gözlerini açan sevgili öğretmenimiz, kitabında, 

ilkokul dönemlerinden başlayarak NDS’teki öğrencilik 

yıllarına, adları sularla anılan mesire yerlerine, sokak 

eğlencelerine, şehirde konser veren efsanevi virtüöz-

lere, Menderes döneminde şehrin yaşadığı değişime, 

Edebiyat Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında hocası 

olan Halide Edip  ve aynı fakültenin öğretim üyelerin-

den Berna Moran’la ilgili anılarına ve daha pek çok ko-

nuya değiniyor.

LİJİ PULCU ÇİZMECİYAN’IN İLK KİTABI 
EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE…

LEYLA TECER’İN SON ÇALIŞMASI

Devlet Tiyatroları ta-
rafından “Yönetmen” 
kadrosuna alınmış “ilk 
kadın sanatçı” olan  
(NDS 62) Leyla Tecer’in 
hazırladığı “Ahmet Kutsi 
Tecer’in Bütün Oyunla-
rı 1” kitabı Mitos-Boyut 
Yayınları’ndan çıktı. 

Anadolu’nun kültürel bi-
rikiminin gün ışığına çı-
karılmasında büyük 
çabaları olan, kendi 
eserlerinde de Türkçe-
deki ustalığıyla edebi-
yat tarihinde yerini alan 
Tecer’in külliyatının ta-

mamının yakında raflardaki yerini alacağı umuluyor. 

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE BU RENKLİ 
DÜNYAYA SİZ DE ADIM ATIN!

Notre Dame de Sion 
Fransız Kız Lisesi’nden 
1960 senesinde 
mezun olduktan sonra 
İstanbul Üniversite-
si Psikoloji Bölümü-
nü bitiren arkadaşımız 
yazar- psikolog Mü-
beccel Bilgeman’ın 
Göçmen Kuş ve Ceviz 
Ağacı isimli kitabı 
Beyaz Yayınları tara-
fından, “Çocuk Kişisel 
Gelişimi” dizisi arasın-
da yayınlandı. 

Bir süre Çapa Nörop-
sikiyatri Kliniği’nde kli-

nik psikoloğu olarak çalışan Mübeccel Bilgeman’ın bu 
eserindeki amacı çocukların hayal güçlerini geliştirmek ve 
onları eğlendirmek. 

Göçmen Kuş ve Ceviz Ağacı’nda yer alan on yedi masal 
ve öykünün içinde, hem anneye hem de çocuğuna iletilen 
bir “kıssadan hisse” mesajı bulunuyor. Bu kitabı okuduk-
tan sonra her göçmen kuşun bir ceviz ağacının olmasını 
dileyeceksiniz.
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MEZUNLARDAN HABERLER...

PİERRE LOTİ SERGİSİ
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İTO ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin katkıları ile 2010 İstanbul Avrupa Kül-
tür Başkenti çalışmaları kapsamında çok özel iki etkinliğe 
ev sahipliği yaptı.  

Doğumunun 160. Yıldönümü ne-
deni ile 10- 11 Mayıs tarihleri ara-
sında Türk dostu, gezgin, yazar 
ve ikonograf Pierre Loti hakkın-
da bir kolokyum ve 21 Haziran’a 
kadar devam eden bir sergi dü-
zenlendi.

<<Pierre Loti, Oryantalistler ve 
Neo-Romantizmin Sonu>> tema-
lı bilimsel toplantıya IFEA’ dan 
Alexandre Tourmakine başkanlık 
etti. Açılış Fransız Anadolu Araş-
tırmaları Enstitüsü (IFEA) Müdü-
rü (NDS 66) Prof. Dr. Nora Şeni, 
Fransız Kültür Merkezi Müdürü 
Anne Potié ve Rochefort Beledi-
ye Başkanı Bernard Grasset’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Söy-
leşide <<Ressam Pierre Loti/
Uzun Bir Yolculuk>> adlı ese-
rin Pierre Loti uzmanı yazarla-
rı, Bruno Vercier ve Alain Quella- 
Villéger gibi konuşmacıların yanı 
sıra, İstanbul, Ankara ve Balıke-
sir Üniversiteleri’nden konuşma-
cılar da söz aldı.

Aynı başlık altında, Pierre Loti’nin eserleri 10 Mayıs- 21 
Haziran tarihleri arasında okulumuz galerisinde sergilendi. 
Eyüp ve Rochefort Sur Mer Belediye Başkanları’nın katkıda 
bulunduğu serginin açılışında İTO Başkanı Dr. Murat Yal-

çıntaş ve gazeteci Doğan Hızlan birer konuşma yaptı. Ser-
gide yazarın bir deniz subayı olarak, Haiti’den Hindistan’a, 
Adriyatik’ten Osmanlı topraklarına kadar gittiği yerlerdeki 
gözlemlerinin sonucu olan 100 kadar çizim, desen ve gravür 
taslağının yanı sıra, özel eşyaları ve Halife Abdülmecid’in 
yaptığı iki Pierre Loti portresi de yer aldı. Sergi kapsamın-

da, İTO tarafından desteklenen 
ve dilimize İsmail Yerguz tarafın-
dan çevrilen “Ressam Pierre Loti 
/ Uzun bir Yolculuk” adlı eser, 
Kırmızı Yayınları tarafından oku-
yucuya sunuldu.

Basında geniş yankı bulan sergi 
hakkında Doğan Hızlan Hürriyet 
gazetesindeki köşesinde çizim-
lerin sosyal yönü hakkındaki gö-
rüşlerini belirtirken, İTO Başkanı 
Dr. Murat Yalçıntaş’ın sözlerine 
de özetleyerek yer verdi: “Pierre 
Loti ile beraber, onun gözünden 
bir asır önceki Osmanlı toplumu-
nu, Türklerin yaşayışlarını keş-
fetmek heyecan verici bir dene-
yim. İzmir’in çarşılarını, Marmaris 
Kervansarayı’nı, İstanbul’un fark-
lı muhit ve  mekânlarını, kendini 
artık bir Türk gibi hissettiğini söy-
leyen Fransız dostumuzun çizgi-
leriyle tanıyacağız’’  

Türk ve Fransız toplumları arasın-
da kültür elçisi olarak tanımlanan Pierre Loti, yalın ve içten 
bir anlatımla kaleme aldığı Aziyade adlı kitabında ‘Yok edil-
mek istenilen bu ülkeye sempati besliyorum ve yavaş yavaş 
Türk oluyorum kendimden kuşkulanmadan’ diyordu. Böyle-
ce bir daha silinmemek üzere Türklerin gönlündeki yerini de 
almış oluyordu.

NDS’DEN HABERLER...

10 - 11 Mayıs / 10 - 11 mai 2010
Kolokyum / Colloque

Pierre LOTİ
les Orientalistes et la fin du néo-romantisme

Oryantalistler ve Neo-Romantizmin Sonu

ORKESTRA’SİON
Notre Dame de Sion kapılarını sanatsal etkinliklere açmak 
ve desteklemek amacı ile kendi orkestrasını kurdu. 2008 
yılında ilk konserini veren NDS orkestrası 2010 yılında sa-
natseverlerin desteğinden ve coşkusundan da cesaret 
alarak, resmen Orkestra’Sion adını aldı.
Orkestra, kariyerlerinin başlangıcında olan 21 genç Türk 
solistin yanı sıra, zaman zaman onlara eşlik eden daha 
başka başarılı solistlerden oluşuyor.

Borusan Filarmoni Orkestrası ile birlikte de çalan daimi 
şef Orçun Orçunsel yönetimindeki orkestra, klasik reper-
tuarının yanı sıra, Arjantin tangoları ve çeşitli aranjmanla-
ra da yer veriyor. 

(NDS 51) Gencay Gürün, bu yıl 14.sü düzenlenen Yapı Kredi Sigorta Afife Tiyatro Ödülleri’nde 
Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne layık görüldü. Yaşamı boyunca tiyatro dalında başarılı çizgisi-
ni sürdüren Gürün, bu yılki jürinin tek tercihi oldu. 

Daha önce de Avni Dilligil “En İyi Yönetmen”, Türk Kadınlar Birliği “Yılın Kadını” ödüllerine 
layık görülen mezunumuz Notre Dame de Sion Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi. London School of Economics’de Uluslararası ilişkiler ve diplomasi konu-
larında lisansüstü diploma alan Gencay Gürün, bir dönem Paris’te konsolosluk görevini de 
üstlendi. Ankara’ya döndükten sonra 1979’da Devlet Tiyatrosu genel sekreterliği görevlerin-
de bulundu. 

1984–1994 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği görevini yürüten 
Gürün; 1995 yılında kendi özel tiyatrosu olan Tiyatro İstanbul’u kurdu. 

1996’da İzmir’den XX. Dönem milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Gencay Gürün Fransa Hükümeti “Sanat ve Edebiyat 
Şövalyesi” (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanı ve Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorluk unvanı sahibidir.

20 yıl önce Almelek Sanat Galerisi’ni kuran, o günden beri yöneticiliğini de yürüten 
(NDS 64) Ester Benezra Almelek’in tutkuyla sevdiği İstanbul’u anlatmak için  kaleme 
aldığı ilk kitabı Bu Şehri Seviyorum, İnkılâp Yayınları tarafından yayınlandı. 

Yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak, İstanbul’un yanı sıra hayatını etkileyen, sık sık 
ziyaret etmiş olduğu Viyana, Paris, Venedik şehirleri hakkındaki duygu ve düşüncele-
rine de kitabında yer veren Almelek, ağırlıklı olarak İstanbul’u, yaşanmışlıkları, kültürel 
zenginliği, çok sesliliği zarif bir dille metne aktarmış. 

Kitabın Hıfzı Topuz tarafından yapılan tanıtımından ufak bir alıntı : “Kentlerin iz bırakan 
yanlarını romantik bir ressam gözü ile kâğıda dökmüş.”

Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim 
üyesi Doç. Dr. Füsun Türkmen’in Turquie, Europe: Le Retour des nationalismes? adlı kitabı 
Fransa’da yayınlandı. Paris L’Harmattan yayınlarından çıkan eserinde Türkmen, Soğuk Savaş 
yıllarının ardından 11 Eylül Saldırıları ile tetiklenen milliyetçilik hareketinin günümüzdeki yük-
selişini sorguluyor. Türkmen çalışmasında, günümüz Türkiye’sinde milliyetçiliğin yükselişini, 
gelişim ve değişimini ele alıyor. 

Doç. Dr Füsun Türkmen; 1975 yılında Notre Dame de Sion’u bitirdikten sonra George Washin-
gton Üniversitesi’nde Siyasal Bilgiler Eğitimi aldı.  1991 yılında Cenevre Üniversitesi’nde dok-
tora derecesini alan mezunumuz, 1983–1989 yılları arasında da Cenevre Üniversitesi Yüksek 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından yürütülen Cahiers d’Histoire et Politique Internatio-
nales adlı grubun yayınlarında, sorumlu yazı işleri müdürü görevini üstlendi. 

Mezunumuz halen  2009 yılında kurulan, uluslararası ve küresel ilişkilere dayalı konuları sor-
gulayıp özgür bir tartışma alanı yaratmayı amaçlayan Global İlişkiler Forumu adlı düşünce ve 
araştırma merkezinin eş başkanlığını yürütüyor. 

GENCAY GÜRÜN’E BİR ÖDÜL DAHA!

ESTER ALMELEK İSTANBUL SEVGİSİNİ BİR KİTAPTA TOPLADI...

FÜSUN TÜRKMEN’İN YENİ KİTABI
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2010 NDS EDEBİYAT ÖDÜLÜ
BEYZA ÜNTUNA ATİNA’DAN YAZIYOR:
“Bu yıl 24 Ocak 2010’da NDS’liler Derneğimizce  okulumuzda düzenlenen “Fête des Anciennes” ile  25. 40. ve 50. Mezu-
niyet Yıldönümü plaket törenine katılamayan 1960 Mezunu Niki Papayorgio Milas’a 50. Yıl plaketi, 22 Mart 2010 Pazar-
tesi günü saat 17.00’de Türkiye Cumhuriyeti Atina Pire Başkonsolosluğu Konutu’nda düzenlediğim bir törende, Sefiremiz 
Sn. Zerrin Göğüş tarafından verilmiştir. 

Törende ayrıca İstanbul’daki törende de yer alan 
Hariklia Haliori Komninou’nun “50. Yıl Plaketi” de, 
Atina’daki NDS’lilerin huzurunda tekrar verilerek 
o günün hatıraları tazelenmiş, 2 kıdemli mezunu-
muzun Ankara’daki sınıf arkadaşları Işıl Tüzünkan 
Koçhisarlıoğlu ile telefon bağlantısı kurulmuş ve 
2009 sonunda Atina’da yitirdiğimiz 1960 mezu-
nu Urania Valasiadis Zigoura saygı ile anılmıştır.

Törene halen Tel Aviv’de yaşamını sürdüren ve 
konuğum olarak Atina’da bulunan 1965 mezunu 
sınıf arkadaşım Bella Gerson Koronyo da 1957, 
1961 ve 1978 mezunlarımızla birlikte katılmıştır.

Tören, nostaljik anıların anlatılmasıyla son bulmuştur.”

T.C. Atina-Pire Başkonsolosu 
(NDS 65) Beyza Üntuna

BELLA HABİP’İN BAŞARISI
Ülkemizde psikanalizin gelişiminde önemli katkıları olan 
Notre Dame de Sion 1977 mezunu Bella Habip, Uluslara-

rası Psikanaliz Birliği (IPA) 
eğitim analisti olmaya hak 
kazandı. 
Fransa’da Grenoble 
Üniversitesi’nde Psikolo-
ji lisansı ve Klinik Psikoloji 
yüksek lisansı yapmış olan 
mezunumuz, İstanbul Psi-
kanaliz Eğitim, Araştırma 
Geliştirme Derneği (Psike 
İstanbul) kurucu üyesi ve 
eski başkanıdır. Aynı der-
neğin Uluslararası Psika-

naliz Birliği ile olan koordinasyonunu sağlamakta ve eği-
tim komitesi başkanlığını yürütmektedir. 

Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin (International Journal of 
Psychoanalysis) Avrupa Yayın Kurulu’nun üyesi (associa-
ted member) olan, aynı derginin yıllığının Türkiye editörlü-
ğünü de yürüten Habib’in pek çok yerel ve uluslararası ya-
yında derleme ve makaleleri yayınlanmaktadır.

Son olarak, Yapı Kredi yayınları Cogito dizisi içinde yeni 
piyasaya çıkan Uluslararası Psikanaliz Dergisi ‘nin Türk-
çe Yıllığı’nın (2010) editörlüğünü de Bella Habip yapmıştır. 

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞINDAN 
GENEL KOORDİNATÖRLÜĞE
Uzun yıllardır Tofaş CEO’su ve Fiyat Uluslararası İş Ge-
liştirme Başkanı Jan Nahum’un asistanlık görevini yürü-
ten (NDS 75) Süzet Baruh Elkabeş, yine aynı yöneticinin 

Heksagon Danışmanlık adlı şirketinde Genel Koordinatör 
oldu. NDS’den mezun olduktan sonra İktisat ve Halkla İliş-
kiler okuyan, hemen ardından da genç yaşta iş hayatına 
atılan Elkabeş daha sonra Londra’da Center of Manage-
ment kurslarına katılmış ve İtalyancasını da geliştirmiş. 

Bugün her türlü iş koordinasyonu konusundaki başarısını 
uzun yıllara dayanan deneyimlerine borçlu olduğunu söy-
leyen Süzet Elkabeş başarısında, beraber çalıştığı yöneti-
cinin desteklerini de göz ardı etmiyor.

MEZUNLARDAN HABERLER...

Bu yıl ikincisi verilen Notre Dame de Sion Edebiyat 
Ödülü’ne, Magnus adlı romanıyla Fransız yazar Sylvie Ger-
main ve kitabı Fransızcadan Türkçeye çeviren Yıldız Ade-
moğlu Atlan layık görüldü. 

Jürinin seçiminde, 
Sylvie Germain’in, 
oyuncak ayısının 
kimliğine bürüne-
rek arayışını sür-
düren kahramanını 
şiirsel bir dille anlat-
masının önemli bir 
payı oldu. Hitler reji-
minin karanlıkları ara-
sında ustalıkla gezi-
nen altı ödüllü yazar 
Germain, Magnus’un 
yayımlandığı 2005 yılında Goncourt des Lycéens 
ödülünü de kazanmıştı. Kitap, 2008 yılında Can 
Yayınları tarafından Türkiye’deki okurlarına ulaştı. 

Notre Dame de Sion Edebiyat Ödül töreni, 
Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Bernard Emié’nin 
ev sahipliğinde, 14 Mayıs 2010 Cuma günü Fran-

sız Sarayı’nda Fransa’nın Yüksek Öğretim ve Araştırma Ba-
kanı Valérie Pécresse ve Fransız Kültür Bakanlığı bölge di-
rektörlerinin de katılımlarıyla gerçekleşti.    



BÜLTEN

YENİ SEZON ETKİNLİKLERİ

GEZİ
29 EYLÜL ÇARŞAMBA 

Yeni açılan
“ADALAR MÜZESİNİ” geziyor,

SPLENDİD OTEL’DE 
yemek yiyoruz.

Tülay Manuelyan  0532 311 82 82    
0533 765 50 54

20 JANVIER
23 Ocak 2011

OKULUMUZDA
Saat 13.00’den itibaren 

61, 71 ve 86 mezunlarımıza 
“Anı plaketlerini” sunuyoruz.

Fazilet Doğan 0533 644 07 08

TİYATRO
8 EKİM CUMA

Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
saat 20.30 da; Tiyatrokare’nin 
sahnelediği, Zülfü Livaneli’nin 

ses getiren eseri “Leyla’nın Evi”
adlı müzikli oyuna gidiyoruz.

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89

TÜYAP KİTAP FUARI
30 Ekim - 7 Kasım arası TÜYAP Kitap 

Fuarı NDS Standı’nda buluşalım!

 30 Ekim saat 16.15 de
 “Fransız yazarların penceresinden 

İstanbul”  konulu panelimize 
hepinizi bekliyoruz.

Canan Ünsal 0532 558 75 35

GEZİ
16 EKİM CUMARTESİ

İZNİK  GEZİSİ
Yeşil Cami’yi, Ayasofya Kilisesi’ni, 
Bayraktar Türbesi’ni, Çini Atölyelerini, 

Sur Kapılarını geziyoruz, 
göl kenarında mola veriyoruz.

Nuriye Doğan 0533 765 50 54
        Lena Yeniyorgan

TİYATRO
KASIM’DA 

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda 
“Tanımadığım Adamlar”

Aziz Nesin’in ünlü “Deliler 
Boşandı” öykülerinin yer aldığı, 

Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönettiği 
müzikli kabare

Ayfer Kalafatoğlu 0532 433 88 89

YENİ YIL KERMESİ
17 ARALIK  CUMA

Saat 9:00’da
Notre Dame de Sion’da
Yeni Yıl hediyeleriniz için 
Kermesimize bekliyoruz!

Ayfer Çağlayan 0212 246 59 47
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BAHARDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER
PERA GEZİSİ 
19 Mart 2010 Cuma günü rotamızı İstanbul’un sanat kokan 
semti Beyoğlu’na çevirdik. 20. yüzyılın en önemli sanat-
çılarından Pablo Picasso’nun Suna ve İnan Kıraç Vakfı 
Pera Müzesi’ndeki “Picasso-Suite Vollard” sergisini gez-

dik. Müzenin açılışını takiben rehber eşliğinde başta gra-
vürler olmak üzere sanatçının kimliğine damgasını vuran 
eserleri hakkında detaylı bilgi edindik. Mantıksal bir sırala-
manın olmadığı, kronolojinin güncel olayları ve sanatçının 
kişisel deneyimlerini izlediği bu sergide, oyma baskılarla 
Picasso’nun aşk, çıplaklık, tutku, kaos, portre ve mitolo-
jik temalara ağırlık verdiğini öğrendik. Müze çıkışında öğle 
yemeğimizi Asmalımescit`te şık tasarımı ve sıcak atmosferi 
ile dikkat çeken Paris café’lerini andıran, “La Brise” resto-
randa yedik. Keyifli öğle yemeğinin ardından kahvelerimizi 
sıcak sohbetler eşliğinde yudumladık ve bir başka gezide 
bir araya gelmek üzere vedalaştık. 

YAZA MERHABA PARTİMİZ
11 Haziran 2010 Cuma akşamı okulumuzda yine eğlence 
vardı... Yaza Merhaba partimizi bu sene de bahçede yaptık. 
Partimize katılanlar, bu kez daha coşkulu görünen mezunla-
rımız, okul müdürlerimiz, bazı öğretmenlerimiz, ayrıca diğer 
Fransız okullarından gelen misafirlerimizdi. 

Parti sponsorlarımız Tuborg, Coca Cola, Algida ve Tadım 
Kuru Yemiş firmalarının katkılarına ilaveten nefis dürümler 
dans öncesi herkese enerji dağıttı. Bu sene bir de sürprizi-
miz vardı: Canlı müzik!!! (NDS 06) Berkan Tomay, (NDS 06) 
Selim Kayhan, (NDS 08) Ozan Turan, (NDS 06) Şansal Kan-
tarcı, (NDS 09) Emre Güngör’den kurulu İnpetto grubu hem 
Fransız müzikleri hem de modern pop şarkılarla sahne alarak 
misafirlerimizi bol bol dans ettirdiler. Gece geç saatlere kadar 
devam eden partide mezunlarımız sınıf arkadaşları ile felekten 
bir gece çalmış oldular. Ne diyoruz? A la prochaine…

FLORYA GEZİSİ 
Atatürk ve İstanbul denince hemen akla gelen karelerin çekildiği 
köşke doğru yol alıyoruz. Günlerden çarşamba, tarih 14 Nisan 
2010. Son 6 
aydır müze 
olarak hizmet 
veren Florya 
Deniz Köşkü 
14 Nisan günü 
Sion’lu ziyaret-
çileri ağırladı. 
Köşke vardık-
tan sonra mü-
zenin Parlamenterler Evi’nde yemeğimizi yedik, ardından rehber 
eşliğinde gezimize başladık. Florya Deniz Köşkü’nde çalışarak 
dinlenen ve denize giren Atatürk, köşkü son olarak 28 Mayıs 
1938 günü kullanmış. Atatürk Deniz Köşkü’ne kıyıya bağlı bir 
köprü üzerinden geçerek ulaştık. Müzede geniş bir salon, kü-
tüphane, dinlenme ve yatak odaları ile bir banyo bulunuyor. Ol-
dukça mütevazı olan köşkte, Ata’nın odasının hemen yan tara-
fında manevi kızı Ülkü’nün odası yer alıyor. 
Yapımına 1935 yazında başlanan köşk, 43 gün gibi kısa bir sü-
rede tamamlanmış. Atatürk’ün projenin yapımı için açılan yarış-
mada Seyfi Arıkan’a ait tasarımı seçmesindeki temel etken, halk 
plajında İstanbullularla bir araya gelebilme şansı yakalayabile-
cek olmasıymış. Sadeliğin zarafetle buluştuğu köşkü gezdikten 
sonra yine tesislerde bir çay molasıyla ziyaretimizi bitirdik. 

ANI DİPLOMASI TÖRENİMİZ
Geleneksel Anı Diplomaları törenimiz 29 Mayıs 2010 günü Mö-
venpick oteli balo salonunda yapıldı.  100 kadar mezunumuza  
(1950 – 1980 – 1990 ve 2000 mezunları) anı diplomalarını okulu-
muz Türk müdür başyardımcısı Sn. Suzan Sevgi, emekli öğret-
menlerimizden Sn. Ayten Özlü, Sn. Akif Öncül ile Soeur Monique 
ve hem eski bir mezunumuz, hem de  emekli öğretmenimiz olan 
Sn. Liji Pulcu Çizmeciyan verdiler. Her seferinde olduğu gibi bu 
sene de birbirini senelerdir görememiş olan eski mezunlar ara-
sında duygusal anlar yaşandı, hocalarıyla tekrar buluşabilmek 
ise onlar için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Liji Pulcu Çizme-

ciyan ise bizleri 1940’lara götüren, bir arşiv dosyası niteliğinde 
olan son kitabı ‘’İstanbul’da Kayıp Zamanlar’ı imzaladı. Çok ke-
yifli bir atmosfer içinde geçen öğle yemeğinde leziz yemekler 
yerken, bir yandan da nostaljik Fransız müzikleri dinledik. Me-
zunlar, neredeyse akşama kadar devam eden yemek sonrası 
en kısa zamanda tekrar buluşmak ümidiyle ayrılırken, hep birlik-
te okul çağlarına geri dönmenin mutluluğu içindeydiler.   
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nds’DEN HABERLER...

NDS, une pédagogie 
de l’épanouissement 
de l’enfant et de la 
réussite de l’élève

Riche d’une tradition pédagogique 
qui fait d’elle une des plus prestigi-
euses d’Istanbul, l’école primaire-col-
lège Neslin Değişen Sesi ( Fondation 
Educative du Lycée Notre Dame de 
Sion ) s’engage depuis des années à 
offrir à l’enfant un enseignement du 
français basé sur des programmes 
rigoureux qui respectent son rythme 
d’acquisition et sur une méthodologie 
efficace qui lui permet de développer 
pleinement son expression comme sa 
créativité.

Grâce à nos professeurs talentueux 
constamment formés aux dernières 
approches pédagogiques (Séminai-
res de Gestion Mentale, programme 
européen Signe et Sens), nous appor-
tons la possibilité aux élèves, en surc-
roit des cours de français fondamen-
taux, de développer leur compétence 
linguistique à travers différentes acti-
vités autour du théâtre, des marion-
nettes, du cinéma ou du conte.
 
Profondément inscrite dans une dé-
marche interculturelle, notre école 
donne à l’enfant l’opportunité d’ouvrir 
son horizon en participant à des 
programmes d’échange culturels 
(programme d’échange avec le collè-
ge Pierre de Fermat de Toulouse) et 
en lui offrant périodiquement la pos-
sibilité de développer le champ de 

ses connaissances dans les deux lan-     
gues, à travers des projets pédago-
giques interculturels et interlinguis-
tiques (Projet Européen Energetic, 
projets d’enseignement turc - frança-
is en binôme).

Nos élèves sont ainsi rapidement à 
même de présenter les examens fran-
çais du DELF scolaire, une opportu-
nité qui leur est offerte dès la classe 
de 7ème (année 2009-2010), et qui 
sera étendue aux classes de 5ème et 
6ème à la rentrée 2010.

L’enfant s’épanouit alors pleinement 
dans un environnement culturel sti-
mulant qui lui offre toutes les garan-
ties de réussir brillamment son par-
cours scolaire et lui donne en main les 
clefs d’un avenir prometteur.
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KAPADOKYA GEZİSİ (29 NİSAN-2 MAYIS) İZLENİMLERİ
Derneğimizin düzenlediği bu gezi sa-
yesinde 60 yaşında bir ilkin coşkusunu 
yaşadım. Bugüne kadar görmemiş ol-
manın utancı yerini “iyi ki bugüne sak-
lamışım” duygusuna bıraktı. Doğa mu-
cizesinin buradaki adı peri bacaları, 
vadiler,  insan dehasının tezahürü de 
yer altı şehirleri ve taşlara oyulmuş ba-
rınaklar, ibadethaneler. 

Göreme’de Tourist Hotel’de konakla-
dık. İlk gün önce Devrent Vadisine git-
tik. O kadar değişik peri bacası oluşum-
ları var ki hayal gücünüzü çalıştırarak 
her birinde farklı bir canlı ya da cisim si-
lueti görebilirsiniz. Nitekim Hayal Vadisi 
olarak da anılır olmuş burası. Azizler Va-
disi ise (diğer adıyla Paşabağı) yüksek-
liği 15-20 metreyi bulan büyük peri ba-
calarıyla ünlü,  Aziz Simeon’un inzivaya 
çekildiği üç başlı peri bacası da burada. 
Zelve harabeleri arasında dolandıktan 
sonra Avanos’a doğru yol aldık. Sırada 
MÖ 2000-1500 yıllarına uzanan çömlek 
yapım geleneğinin günümüz temsilcisi 
“Chez Galip” atölyesi.  Galip Bey bize 
bir “gösteri” sundu birer kadeh şarap ya 
da çay eşliğinde. Öğleden sonra Göre-
me Açık Hava Müzesi’ndeydik. Bu top-
raklar MS 6.yüzyıldan 9.yüzyıl sonlarına 
kadar Hıristiyanlığın büyük merkezlerin-
den biri olmuş; civarda yaklaşık 400 kili-
se olduğu söyleniyor. Ülkemizin en çok 
ziyaret edilen müzelerinden biri olan 
Göreme Açık Hava Müzesi de bu kili-

se ve şapellerden adeta bir deste nu-
mune sunuyor bize. Panoramik manza-
ralı Esentepe’de kısa bir mola verdikten 
sonra otele döndük. 
Ertesi gün sabahın beşinde balonla 
Kapadokya turuna çıkan arkadaşlar-
dan biri olmadığıma hayıflandım doğ-
rusu; öylesine mutluydular ki. Biz de 
Güvercinlik Vadisini Uçhisar Kalesin-
den seyretmekle yetindik. Sonra Kay-
maklı Yeraltı Şehrine gittik. Bölgede 
şu ana kadar 36 yeraltı şehri tespit 
edilmiş, ziyarete açık olanların sayısı 
oldukça az. Akıllara durgunluk veren 
bu insan emeği, insan zekâsı karşısın-
da saygıyla eğiliyorsunuz. Bir sonraki 
durağımız yabancı turistlerin çok ön-
celeri, yerli turistlerimizin ise Asma-
lı Konak isimli televizyon dizisi sonra-
sında keşfettiği Mustapaşa (Sinasos): 
Rumların, Ortodoks Türklerin (Ka-
ramanlıların) ve Müslüman Türklerin 
mübadeleye kadar bir arada yaşadığı 
bir kasaba. Gezimiz boyunca en güzel 
yemeği buradaki Old Greek House’da 
yedik. Yanı başındaki bir başka eski 
Rum evinin avlu girişindeki yazı ise 
hüzünlü ve etkileyiciydi. Yunanlı bir 
turist çevirdi, sizlerle paylaşmalıyım: 
“Dostsan gir içeri, düşmansan gir-
meden git, bugün bu ev bizim, yarın 
başkasının olabilir, hayat geçicidir.” 
Sonra Ürgüp’e gittik. Burada da yine 
Asmalı Konak dizisinden bir konak 
çıktı karşımıza. İnanılmaz ama gerçek, 
resmen tur düzenleniyormuş. Burala-

rın o kendine özgü topraklarında yeti-
şen üzümler, yani Turasan Şarap Fab-
rikası bana daha ilginç geldi doğrusu. 
Üç peri bacasının bulunduğu Üç Gü-
zeller Tepesi, fotoğraf çekimleri ve 
otele dönüş. 
Son günümüz Ihlara Vadisine ayrıl-
mıştı. Yüzlerce kilisenin bulunduğu, 
büyüleyici doğa güzellikleriyle ünlü bu 
150 metre derinlikteki vadide yaklaşık 
dört kilometre yürünecekti. Yürüyü-
şü göze alamayan biz üç-beş arkadaş 
yürüyüşün biteceği Belisırma köyüne 
otobüsümüzle ulaştık. Yine vadi için-
deydik, Ihlara deresi veya Melendiz 
Suyu önümüzden akıp gidiyordu. Şırıl 
şırıl akan su kenarında öğle yemeğini 
yiyeceğimiz sevimli lokantada devasa 
ağaçların altında arkadaşlarımızı bek-
ledik. Üç kız çocuğuyla tanıştım. Kar-
delen, Fatoş ve Nisa. Nevşehir’in eski 
adı Nyssa. Acaba bir alakası var mı 
diye geçirdim aklımdan. Burada do-
matese “baldırcan”, yeşil fasulyeye 
“gopakla”, kuru fasulyeye de “apak-
la” derlermiş. Arkadaşlar döndüklerin-
de yorgun ama bir o kadar da mutluy-
dular.  MÖ 500’lerde Anadolu’yu ele 
geçirdiklerinde Perslerin “Güzel Atlar 
Ülkesi” anlamına gelen “Katpatukya” 
adını verdikleri Kapadokya toprakları-
nı geride bırakıp dönüş yoluna koyul-
duğumuzda “ilk fırsatta buralara geri 
dönmeliyim” dedim kendi kendime.    

(NDS 69) Mine Haksal
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şim var benim. Bu da ne diyeceksiniz: 
Bizim okuduğumuz yıllarda isteyene, 
Fransa`dan yaz ayları için “mademoi-
selle” gelirdi. Bu konuyla ilgili işlemle-
ri de Mère Myriane yapardı. İşte bize 
gelen mademoiselle ile o gün bu gün-
dür hep görüşüyoruz, deyim yerin-
deyse kardeş olduk. Farklı kültürlerin, 
farklı dinlerin hep birlikte kardeş gibi 
yaşayabileceğini daha 12 – 13 yaşları-
mızda bizlere öğreten bu değerli insa-
nı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. 
“On ne commence jamais une com-
position avec ‘moi, je’.”
Huzur içinde uyusun.

(NDS 72) Ceyda Mengü Kozikoğlu  

- ”Moi, je” sanırım hiç birimiz tarafın-
dan unutulmadı. Ne yazık ki çevrede o
kadar çok “moi, je” ile konuşmasına 
başlayan kişi var ki istesek de unu-
tamayacağız. Sevgili okulumuz ve 
soeur’lerimiz ne güzel alışkanlıklar 
verdiler bize. O zamanlar genç ve asi 
yüreğimiz çoğunu kabul etmezken, 
sonradan sevdiklerimize ve çocukla-
rımıza aşıladık bu değerleri. Sevgili Sr 
Myriane’ ı ve o günleri mutluluk ve hü-
zünle anıyorum.

(NDS 71) Feride Altan

- Chère Soeur Myriane,
Votre départ a plongé toutes vos Vio-
lettes dans les souvenirs d’antan et 
aussi dans les larmes. Votre coeur si 
généreux, votre intelligence si fine, et 
votre sensibilité si profonde nous ont 
toutes marquées à un âge où nous 
découvrions le monde et la réalité. 
Toutes celles qui sont passées par le 
“carrefour” savent qu’il a compté plus 
que tous les cours que nous avons 
suivis car c’est là que nous avons 
appris à être nous-mêmes. Merci de 
nous avoir tant appris et tant donné. 
Vous qui êtes un ange à présent, res-
terez à jamais dans nos coeurs...

(NDS 75) Doç. Dr. Füsun Türkmen

-Sr. Myriane nous a quittées.... Sr. 
Myriane… énorme, avec sa gros-
se voix qui pourtant était tellement 
douce, ses bras grands ouverts qui 

semblaient enlacer toutes ses pe-
tites et aussi le monde entier... Sr. 
Myriane qui nous attendait au “car-
refour” qui était un temple de la tolé-
rance, de la bonté, de l’amitié et du 
partage sans arrière pensée. Elle m’a 
écrit sa dernière lettre en 2007 à 92 
ans, et m’a envoyé sa photo. Qu’est-
ce qu’elle m’a appris? Mais tout... 
Toutes mes bribes de culture, mon 
amour pour la littérature, la mytholo-
gie, l’archéologie.
Chaque fois que je raconterai un 
conte mythologique dans mes 
cours, chaque fois que je montre-
rai un cite archéologique, chaque 
fois que j’écouterai un de mes élè-
ves m’expliquer sa peine, je sentirai 
la présence réconfortante de Sr. My-
riane à mes cotés. La mort est une 
chose normale, mais nous savons 
que ceux qui laissent une empreinte 
sur la terre sont immortels tant qu’ils 
continuent  à vivre dans le coeur de 
ceux et celles qui les ont aimés.

(NDS 72) Prof. Dr. Nuriye Akev 

- Vefatını biraz önce öğrendiğim Soeur 
Myriane gerçek bir dost, gerçek bir 
soeur, hümanist, candan, sevgi dolu 
bir insandı. Ona hep “Ma Mère”  diye 
hitap ederdim. İstanbul’dan hatırını 
sormak için her telefon edişimde pek 
memnun olur ve hemen tanırdı. Mekâ-
nı cennet olsun. Cennette olacağın-
dan eminim. Tüm soeur’lerin ve hepi-
mizin başı sağ olsun.

(NDS 64) Prof. Dr. Rengin Dramur 

- Sene 1974. İlk hazırlık sınıfının ilk veli 
toplantısı. “Kızınız bu okulu başara-
mayacak, kalırsa atılacak ve paranıza 
yazık olacak, alın fazla geç olmadan 
kızınızı bu okuldan” denen gözü yaşlı, 
ne yapacağını şaşırmış, varını yoğunu 
çocuklarını okutmaya adayan bir anne 
(annem). Ve sevgili Sr Myriane görür 
annemi ağlarken, sarılır sorar ne ol-
duğunu. Annem anlatır gözyaşlarıyla. 
“Sen merak etme, ben yardım edece-
ğim ve başaracak” der.
Bunu izleyen haftalarda her çarşam-
ba öğleden sonraları (o zamanlar çar-
şamba günleri yarım gündü), o üst 

kattaki minderli hafif loş odasında 
neden orada olduğunun bile farkın-
da olmayan ürkek, şaşkın bir kız ço-
cuğuna şefkatle, sevgiyle ve sabırla 
bir şeyler öğretmeye çalışan bir soeur. 
Eğer O ve tabii ki annem olmasaydı, 
bugün ben bu mail grubunda yer al-
mayacaktım.
Nur içinde yat sevgili soeur. Sen de 
sağlıkla yaşa sevgili annem.

(NDS 81) Doç. Dr. Handan Tuncel 
Çubuk 

-Sacré- Coeur’e ilk gittiğimde orada 
onu anmıştım, Vitrayların fotoğrafı-
nı ya da  diapositiflerini gösterme-
miş miydi o “carrefour”da? O eski 
pikap mıydı, teyp miydi müzik çalar-
da “clair de lune” dinlettiğini ve arada 
“hop une feuille tombe et maintenant 
c’est la lune” diyerek müziği görsel-
leştirmeye çalıştığını. “Si votre petit 
ami ouvre la porte pour vous ou tient 
votre manteau ne dites pas ‘boş vee-
eer’, mais acceptez” deyişini.. Herke-
se anlattığım ama adını unutmuş ol-
duğum dersi. Ve evet, o günlerdeki 
haliyle; uzun boylu, iri yarı farklı ayak-
kabılı… hafif öne doğru eğik yürüyü-
şü… gülümseyişi... zor okul zaman-
larındaki yumuşaklığı..
Nur içinde yatsın. Başımız sağ olsun.

(NDS 76 ) Prof. Dr. Pınar Dönmez

- NDS’te tam yedi yıl okudum, çok 
değerli hocalarımız oldu. Ancak Mère 
Myriane yaşantımda hep farklı bir 
yer tuttu. Her sabah hiç üşenmeden 
8.30’dan 8.50’ye kadar seçtiği bir 
konuyu gündeme getirir, açar, bilgi 
verir ve tartıştırırdı. Daha ilk genç-
lik çağımda Brueguel’i onunla tanı-
dım, Chopin’i, Liszt’i  ve daha nicele-
rini onunla daha çok sevdim. “Ouvrez 
vos horizons” derdi. Yaşama anlam 
katan daha güzel bir cümle olabi-
lir mi? Bunca kız öğrenciye katkıla-
rı NDS’de hiç unutulmayacak! Mère 
Myriane hep sevgi ve özlemle anıla-
cak. Zaten ölümsüzlük de bu değil 
mi? Işıklar içinde yatsın!

(NDS 68) Sarah Gönül Coşkun 

18 Notre Dame de Sion’lular Derneği EKİM - KASIM - ARALIK 2010 - OCAK 2011BÜLTEN

SOEUR MYRİANE’IN 
ARDINDAN...
Yaz başında kaybettiğimiz 
değerli öğretmenimiz 
Sr Myriane için yolladığınız 
yazılardan bazılarını sizlerle 
paylaşmak istiyoruz:

- Haberi şimdi gördüm ve içimden 
şöyle dedim: “Maintenant elle sait!” 
Jean Gabin öldüğünde, o sabah ilk 
ders Sr. Myriane’ındı. Sınıfımızdan 
ayrı bir odada bol sohbet ve renkli pa-
nolarla ders yapardı. O gün, zamanın 
koşullarında temin edebildiği eski pi-
kapta bize “Maintenant Je Sais”yi din-
lettikten sonra şöyle demişti: “Mainte-
nant il sait”. Ensesinde kıvırıp topuz 
yaptığı birazı ağarmış düz uzun saç-
ları, iri cüssesi, kalın çerçeveli gözlük-
leri ve öğrenciler arasında 2. Dünya 
Savaşı’nda donduğu için kesildiği fı-
sıldanan ayak parmakları yüzünden 
ayağından hiç çıkarmadığı küçük po-
tinleri hâlâ gözümün önünde. Mitoloji-
yi onunla sevdim.. Truva’dan ve ülke-
mizde kazılarla ortaya çıkan üst üste 
kurulmuş uygarlıklardan bahseder-
ken bu toprakları bizden iyi tanıdığını 
ve çok sevdiğini düşünürdüm.Eğitimi-
mizi sonuna kadar tamamlamamızı ve 
sonra mutlaka çalışıp hayatımızı ka-
zanmamızı - annemizden bile daha 
büyük bir ısrarla - öğütlerdi.
Durumuna pek uygun düşmese de 
hayatımda tanıdığım ilk gerçek femi-
nist O’ydu.
Cenneti bize açtığı ufuklar gibi sonsuz 
olsun.

(NDS 80) Mehtap (Dağcıoğlu) Ünan 

- Bir çoğumuz üstünde çok emeği 
geçmiş sevgili bir varlığı kaybettik.
Sr Myriane’ı hayatımın sonuna kadar 
unutmayacağım. 6. sınıfı bitirip yurt 
dışında geçen bir seneden sonra 7. 
sınıfı okumadan beni 8. sınıfa dene-
meli kabul ettikleri sene, beni bu işi 
başaracağıma inandırmak için des-
tek olmuş, saatlerce dertlerimi dinle-
miş bir ablaydı; hakiki bir soeur... ve 

bu işi becerdik. 
Nur içinde yatsın. 
Olduğu yerden o 
bitmeyen ener-
jisiyle insanla-
ra yardım etmeye 
devam edeceğine 
eminim... Au revo-
ir Chère Sr Myria-
ne...

(NDS 76) Elda 
Yerushalmi

- Ne gerçek eği-
timciler ne de ger-
çek devlet adam-
ları kaldı! Soeur 
Myriane’dan hatır-
ladığım bir cümle 
var: “Ne vous en-
fermez pas dans 
votre égo!” Nur-
lar içinde yatsın. 
Mekânı cennettir 
eminim.

(NDS 79) Gülay Tunç

- Lale Hanımdan her vefat mail’i geldi-
ğinde yüreğim hop eder. Belki de bu 
gece gibi bir gece için.
Soeur Myriane Dame de Sion’un eski 
geleneğinin son kuşağı, dünyanın en 
müstesna insanıydı. Onun emekli ol-
duğu sene biz de 8. sınıfı bitirmiştik, 
hepimiz bir şeye veda ediyorduk. Lise 
yıllarında uzun bir dönem onun oda-
sının olduğu üst kata çıkamadım. 
Bizim zamanımızda yerlerinde min-
derleri olan ev odası gibi bir odanın 
önünde, cebinde şıngır şıngır salla-
nan anahtarlarıyla, biz derse girme-
den evvel gelenleri karşılar, hatta sı-
nıfa girmeden bazen odada bizi bir 
mindere oturtur, “Graziella’dan ya da 
Colomba’dan bir chapitre anlat” diye 
sözlüye çekerdi. İnsan o çocuk haliy-
le Soeur Myriane’in sözlüsünden bile 
korkmazdı. Kızması bile sevimliydi 
Soeur Myriane’in, “vous, les austro-

gottes vous!” diye koridorda bağırdı-
ğında bize olmasın diye dua ederdi-
niz; ama paparayı yiyen sizin sınıf da 
olsa, Soeur Myriane’a içerlemek ol-
mazdı. O gidince odadaki minderlerin 
kalktığını ve birden evin bir odasının 
yüksek bir Muavin makamına dönüş-
mesine nasıl şaşırarak üzüldüğümü 
hatırlıyorum.
Soeur Myriane bir hümanistti, kalbi 
herkese açıktı, herhalde anlardı, 
Mehtap’ın dediği gibi belki tuhaf bir 
şekilde feministti de. Öğretmenli-
ği empatiyle, sempatiyle sarmalayışı 
eğitim hayatında olanlarımızdan pek 
çoğumuza rol-model olmuştur.
Nur içinde yatsın.  

 (NDS 83) Prof. Dr. Arzu Öztürkmen 

- Gözlerim doldu, çocukluk yıllarıma 
geri döndüm. Ben yatılı olduğum için 
evden birini kaybetmiş gibiyim. Daha 
yeni, geçen hafta kendisini anmış-
tım, her zaman da anacağım, çünkü 
onun sayesinde bir Fransız karde-
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Ege mutfağına özgü her türlü deniz 
ürünlerini, farklı pişirme yöntemleri ile 
tadabilmenin ayrıcalığın sahip olduğu-
muz bu lezzet festivalinden pek mem-
nun kaldık. Bu lezzet yarışması vesi-
lesi  ile  aynı gece kale içinde,“Grup 
Gündoğarken” bir de konser verdi.
Bütün bu zenginlikleri hissederek ya-
şayıp gördükten sonra,  otobüsümüz 
ile adanın bir başka ucunda, başka bir 
aleme, Ayazma Plajına doğru yola ko-
yulduk. Yolda Habbele Koyu, Mitos 
Plajı, Akvaryum denilen alanları kuş-
bakışı seyrederek, ince taneli altın 
sarısı kumu ile meşhur Ayazma Pla-
jına ulaştık. Mayosunu yanına alma-
mış olanlar içten içe söylenirken, plajın 
kumları üzerinde yalın ayak dolaşarak 
teselli buldular.
Türkiye’nin  köyü olmayan tek taşra il-
çesi olan adada, ne yazık ki  azalma-
ya başlamış şarap bağları arasından 
geçerek otelimize giderken çok ilginç 
bir olgu ile daha karşılaştık: Adanın 17 
türbinden oluşan rüzgar enerjisi san-

tralını (10,2 MW güç) gördük. Adanın 
enerji ihtiyacını karşılayıp, karaya yer 
altı kabloları ile aktaran, Türkiye’nin 
rüzgar enerjisi üretimi yapılan sayılı 
yerlerinden birinin burada bulunduğu-
nu da böylece öğrenmiş olduk. Bura-
da olağanüstü güzel olduğu söylenen 
gün batımı manzarasını ise saat geç 
olduğu için kaçırmıştık.
Akşam, sofraya oturma alışkanlığımızı, 
hepimiz tok olmamıza rağmen, gene 
Bozcaada limanında deniz mahsulle-
ri lezzetlerinin sunulduğu diğer bir lo-
kanta olan Koreli Restaurant’ta  yeri-
ne getirdik.
Pazar sabahı, adanın 1867 yılında ya-
pılmış kilisesini, genelde din görevli-
sinin olmadığı ve cemaatin azlığı ne-
deniyle ayinin yapılamayacağının 
bildirilmesinden ötürü ziyaret edeme-
dik.
Pazar öğle üzeri, otobüsümüze bine-
rek Türkiye’nin üçüncü büyük adası 
olan, Çanakkale iline bağlı 40 kilomet-
rekarelik Bozcaada ilçemizden ayrıl-

dık. Geldiğimiz güzergâhı takip ede-
rek, İstanbul istikametinde ilerlerken 
adayı gönlümüze kaydetmiş, ellerimiz-
de kolilerle Çamlıbağ şarapları, adanın 
gelincik çiçeği reçelleri ile daha şimdi-
den gelecek sefere Gökçeada’ya gel-
mek için planlar yapmaya başlamıştık 
bile. 
Bize bu unutulmaz güzellikleri yaka-
layabilme fırsatını yaratan NDS’liler 
Derneği’ne, özellikle de yolculuğu-
muzdan heyecan ve zevk duymamızı 
sağlayan, konforumuz için büyük ça-
balar harcayan Yönetim  Kurulu üye-
leri Sevgili Lena Yeniyorgan ve Nuriye 
Doğan’a yürekten teşekkürler.
Ayrıca, Bozcaada’ya ayak bastığımız 
ilk andan itibaren bizlere her an eşlik 
eden, Bozcaada’yı tanıyarak sevme-
mize katkıda bulunan sevgili Ayşe 
Müge Ağaoğulları Baran ve eşi Akın 
Baran Bey’e sonsuz teşekkürlerimizi 
borç biliriz. 

(NDS 68) Prof. Dr. Jale Civelek

BÜLTEN Notre Dame de Sion’lular DerneğiEKİM - KASIM - ARALIK 2010 - OCAK 2011 21

4 Haziran Cuma günü, Bozcaada’ya 
gitmek üzere İstanbul’dan otobüsü-
müzle hareket ettik. Sevgili Ülker’in 
anlattığı fıkralarla yolun nasıl geçtiğini 
fark bile edemeden, Çanakkale, ora-
dan Geyikli ve ver elini Bozcaada.
Homeros’un Truva savaşlarını anlatan 
Iliada’da Tenedos adı ile geçen (Tenes, 
denizlerin tanrısı Poseidon’un torunu) 
Bozcaada, Çanakkale Boğazı’nın  gi-
rişinde önemli stratejik konuma sahip 
bir ada. Çanakkale Savaşı’nda, İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri tarafından lojistik 
destek sağlamak üzere işgal edilmiş, 
Lozan Antlaşması ile Türkiye’ye aidi-
yeti tanınmış(12–14. maddeler) adayı 
hepimiz merak ediyorduk.  
Feribotla adaya yaklaşırken ilk dikka-
timizi çeken, küçük kasabanın zen-
gin geçmişini yansıtan heybetli kale-
si oldu. 
Bozcaada’da konaklayacağımız Ege 
Otel’e daha adım atar atmaz, bura-
nın ada tarihini yansıtan bir mekân ol-

duğunu anladık. Nitekim 1841 yılın-
da Rum İlkokulu olarak yapılan,1963 
yılına kadar okul olarak kullanılan, 
1986’dan itibaren Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları İs-
tanbul Müdürlüğü’nün izniyle yeniden 
yapılandırılarak otele dönüştürülen bi-
nanın bu özelliklerini daha kapısında  
iken öğrendik.
Yerel özellik ve zenginlikleri yansıtan 
Ege Otel’e yerleştikten sonra, hemen 
şaraphane turuna çıkıp modern bir 
tesis olan Talay Şaraphanesini gezdik, 

bilgilendik ve birer “sommelier” edası 
ile değişik lezzetlerdeki şaraplarından 
tattık.
Akşam yemeğimizi, Truva savaş-
larında Helenlerin üs olarak kullan-
mış oldukları, Herodot’un yazıların-
da da geçen Bozcaada limanındaki, 
ada mutfağının çeşitli nefis lezzetleri-
ni sunan Yosun Restaurant’da yedik. 
Evlerin özenli bir şekilde değerlendi-
rilmiş olduğu Bozcaada’yı gezmeğe 
gittiğimiz o hafta sonu, gözle görüle-
bilen bir hareketlilik dikkat çekiyordu. 
Adanın arnavut kaldırımı döşeli sokak 
aralarından geçerken, artık başlamak-
ta olan yaz mevsimi dolayısıyla misa-
firlerini ağırlamak için açılma zama-
nı gelen pansiyonlar, kahvehaneler, 
barlar, sakinlerini kucaklayacak evler 
tamir edilip, boyanıyor, yenileniyor, 
adeta önünden geçenleri imrendire-
cek, içeriyi merak ettirecek kadar gü-
zelleşiyordu.
Cumartesi sabahı öncelikle adanın 

yerel tarih müzesini gezdik. Adanın 
geçmişini, belleğini oluşturan, zevk-
le sunulan eserleri barındıran, bireysel 
girişimler sonucu kurulmuş olan mü-
zede, Osmanlı döneminden kalma eş-
yalar; Çanakkale Savaşı’nda üs olarak 
kullanıldığında Fransız, İngiliz askerle-
rinin bıraktıkları malzemeler, ada evle-
rinde kullanılmış eşyalar; denizcilere, 
bağlara dair fotoğraflar, savaş malze-
meleri, kişisel eşyalar, belgeler  yer al-
makta. Müze rehberimiz bize Yunan 
mitolojisinde Tenedos olarak adlan-

dırılan Bozcaada’nın, stratejik konu-
mundan ötürü istilalara uğradığını, ya-
pılan kazılarda geçmişinin MÖ.3000 
yılına dayandığının anlaşıldığını, darp-
hanesi ve özel potası olduğunu, hatta 
burada darp edilmiş gümüş paralar 
konusunda çok sayıda doktora tezleri 
bile yapılmış ve yapılmakta olduğunu 
anlattı. Nitekim adayı sembolize ede-
bilecek nitelikte gümüş paralardan biri 
çok dikkat çekiciydi: Paranın bir yanın-
da Zeus ve Hera’nın arka arkaya ba-
sılmış yarım suretleri, diğer yüzeyinde 
çift balta, şarap, kadeh ve üzüm olan 
gümüş vardı.
Müzeden sonra, yapım tarihi ve kim 
tarafından inşa ettirilmiş olduğu tam 
olarak bilinmeyen, ilk yapımının Fini-
kelilere kadar uzandığı tahmin edilen o 
heybetli kaleye gittik. Bir zamanlar su 
dolu hendeklerle çevrili olduğunu ve 
asmalı bir kapı ile girildiğini öğrendiği-
miz, zengin geçmişi yansıtan kaleye, 
sabit bir köprüden geçerek girdik. Bu 
muhteşem manzaralı kale İyon ayak-
lanması ile önce Perslerin, sonra Ro-
malıların egemenliğine girmiş, Roma 
İmparatorluğu’nun parçalanmasın-
dan sonrada Doğu Roma’da kalmış, 
Fatih Sultan Mehmet döneminde fet-
hedildikten sonra güçlendirilmiş, hatta 
Pirî Reis’in haritalarında  şimdiki ismi 
ile yer almış. 1806–1812 Osmanlı-
Rus Savaşında  da Rusya tarafından 
işgal edildikten sonra 1842 de II. Mah-
mut yeniden yaptırarak adayı Limni 
Sancağı’na bağlamış. Bütün bu bilgi-
leri kaleyi gezerken, içeriye konulmuş 
yazılardan öğrendik.
 Bir açık hava müzesi olan kaleyi ziya-
ret etmemiz ilginç bir döneme de rast-
ladı: Kalede 4–6 Haziran hafta sonu, 
kendimizi geleneksel “Yerel Tatlar 
Festivali”nde bulduk.  Kalenin geniş 
mekânının ortasında, adalı ev hanımla-
rının yaptıkları yemekler kurulmuş olan 
büfede ikram ediliyordu. Ada şarapları 
ile beğeniye sunulan, kömür ateşinde 
hazırlanan ahtapot ızgarası, oğlak dol-
ması, yaprak dolmaları ve börek çe-
şitleri, çeşitli tatlılar (özellikle mafiş en 
bilineni) kaleyi ziyarete gelenlere sunu-
luyordu. İstisnasız bütün yemeklerden, 
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Sr Marie-Michelle (Supérieure à Sion de 1957 à 1960)
Sr Myriane, (Professeur de Français à Sion de 1963 à 1980)

(NDS 38) Nükhet Atamer Ekici,
(NDS 47) Alin Görener Kalenderoğlu,
(NDS 51) Melike Narmanlı,
(NDS 58) Ela Güntekin,
(NDS 62) Nilüfer Paksoy Sungu,
(NDS 71) Leyla Atamer Gürtunca,
(NDS 82) Cina Menda Gormez, 
NDS’li Nesteren Hamzaoğlu Sunder, 

(NDS 38) Nermin Moran Menemencioğlu’nun eşi,
(NDS 55) Beki Telvi Probst’un ağabeyi,
(NDS 55) Eser Göçmener Sümbüloğlu’nun ağabeyi,
(NDS 56) Bilge Narmanlı Alkor’un ablası,
(NDS 70) Grasya Aziz Benatar’ın ağabeyi,
(NDS 73) Sumru Üstün İmrek’in ablası,
(NDS 57) Suzy Nahum Saban’ın eşi,
(NDS 62) Rikkat Işındağ Hısım’ın eşi,
(NDS 63) Berrak Denizalp Özcan’ın eşi,
(NDS 66) Sevgi Karasu Üçdal’ın eşi,
(NDS 67) Fügen Uluğ Aktan’in eşi,
(NDS 67) Selva Nacar Ülgen’in kardeşi,
(NDS 79) Zülal Savaş Sezgin’in eşi,

(NDS 64) Anjel Ağca Kartallıoğlu’nun annesi,
(NDS 66) Ayşe Nur Baskın Kurttekin’in ve
(NDS 70) Ülker Baskın Barlas’ın anneleri,
(NDS 71) Sümbül Naiboğlu Batıbay’ın annesi,
(NDS 72) Arusyak Tırpancı Özfuruncu ve
(NDS 75) Arpi Tırpancı’nın anneleri,
(NDS 75) Sona Küçükyan’ın annesi,
(NDS 78) Luiz Okur’un annesi,
(NDS 80) Nilüfer İkiz’in annesi,
(NDS 83) Odette Renaud Sleiman’in annesi,
(NDS 86) Lin Kalenderoğlu Özyönüm’ün annesi,
(NDS 87) Esra Aysu Köktaşoğlu’nun annesi,
(NDS 94) İpek Gürtunca Arkun’un annesi, 
(NDS 94) Aylin Benardete Saruhan’ın annesi,

(NDS 64) Müjde Şişmanoğlu’nun babası,
(NDS 72) Mirey Telvi Roditi’nin babası,
(NDS 72) Siran Özdivrikli Keleşoğlu’nun babası,
(NDS 74) Mili Adut Grasyani’nin babası,
(NDS 81) Cemile Baştımar Işlak ‘ın babası,
(NDS 83) Çiğdem Erten Akçor’un babası,
(NDS 84) Nazlı Mumcuoğlu McSweeney’nin babası,
(NDS 86) Bahar Horto Sinangil’in babası,
(NDS 88) Leyla Çehreli Umur’un babası,
(NDS 99) Burcu Erülker’in babası,
(NDS 99) Zeynep Uzun’un babası,
(NDS 03) Makbule Kalender’in babası,

(NDS 60) Nuriye Arıkan Doğan’ın halası,
(NDS 64) Hilda, (NDS 87) Alin, (NDS 88) Tülin Karabeyoğlu’nun  
  torunu ve yeğenleri,
(NDS 75) Ani Kahveci’nin teyzesi,
(NDS 78) Klio Ethnopoulos Pournaras’in dayısı,
(NDS 83) Eva Sabuncakis’in amcası,
(NDS 88) Esra Kocaoğlu’nun babaannesi,
(NDS 95) Itır Dâi’nin babaannesi,
(NDS 96) Tuğba Başoğlu Ollies’in babaannesi,

(NDS 91) İdil Ahitov Gatenyo’nun anneannesi,  
(NDS 97) Lizi Özfuruncu Şeran ve
(NDS 05) Melisa Özfuruncu’nun anneanneleri,
(NDS 98) Selin Keleşoğlu’nun dedesi,
(NDS 01) Selin ve Virna Estroti’nin anneanneleri,
(NDS 04) Feryal Kalafatoğlu’nun babaannesi,
(NDS 09) Mina Ekici’nin babaannesi,

(NDS 65) Vivyan Yanni Varon’un kayınvaldesi,
(NDS 70) Ülker Baskın Barlas’ın kayınpederi,
(NDS 72) Gülden Taran Ünver`in kayınvaldesi,
(NDS 72) Şule Tamer Argüder’in kayınpederi,
(NDS 74) Mari Nivart Küçükyan’ın kayınvalidesi,
(NDS 80) Ayfer Boyacı Kalafatoğlu’nun kayınvaldesi,
(NDS 81) Etel Anahmias Avayu’nun kayınpederi,
(NDS 82) Sara Anahmias Soryano’nun kayınpederi,
(NDS 84) Emel Kepkep Gülçür’ün kayınvaldesi,   
(NDS 96) Sebla Özan Önderol’un kayınpederi

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

(NDS 70) Ülker Üremez Türkmen’in kızı evlendi.
(NDS 76)Tülin Haim Telvi’nin kızı evlendi.
(NDS 81) Etel Avayu’nun kızı 
(NDS 98 orta) İrene Avayu evlendi. Kebudi oldu.
(NDS 92) Demet Arıkan evlendi. Blanke oldu.
(NDS 97) Hande Yumak evlendi, Aktayca oldu.
(NDS 99) Nazlı Çekiçtutan evlendi. Tunalı oldu.
(NDS 00) Betül Büyüksoy evlendi. Ulusoy oldu.
(NDS 00) Ceren Atapek evlendi. Ataman oldu.
(NDS 00) Ceren Metin evlendi. Özer oldu.
(NDS 00) Hale Mutuş evlendi, Şıkım oldu.
(NDS 00) Hazal Üstündağ evlendi. George oldu.
(NDS 00) Mehveş Özel evlendi. Ebussuutoğlu oldu.
(NDS 00) Zeynep Türkus evlendi. Tunca oldu.
(NDS 02) Selen Uçkunkaya evlendi. Destailleur oldu. 
(NDS 02) Nazlı İncekara evlendi. Sabak oldu.
(NDS 03) Gökçe Balgüç evlendi. Aksoy oldu.
(NDS 04) Nazlı Kefeli evlendi, Altınanıt oldu.
(NDS 04) Serra Soylu evlendi. Köklü oldu.
(NDS 06) Müge Tümen evlendi. Çubukçu oldu.

(NDS 64) Müjde Şişmanoğlu’nun kız torunu Buğday,
(NDS 65) Bella Gerson Koronyo’nun ikinci torunu Maya Kantor,
(NDS 65) Beyhan Özoğuz Oğuz’un torunu Atanur,
(NDS 65) Güzin Ereren’in Paleisa Deniz Georgette Taselaar  
  adlı kız torunu,
(NDS 65) Leyla Esinli Schmill’in Gabriel Schmill adlı erkek torunu,
(NDS 65) Sima Kabili Eskinazi’nin 4. torunu Bora,

(NDS 66) İnci Melek Anaç’ın torunu Ege,
(NDS 67) Mine Kazancıyan Ünal’ın torunu Yusuf Akdeniz,
(NDS 67) Mukaddes Bayraktar Orçun’un torunu Sinan,
(NDS 68) Anna Beyko Stefani’nin erkek torunu Andrea,
(NDS 68) Korin Gavriyeloğlu Kaspi’nin torunu David,
(NDS 70) Yasemin Kaya Keskiner’in torunları Ege ve Kuzey,
(NDS 71) Aslıgül Ağagil Levack’ın ilk torunu Can’dan sonra  
  ikinci torunu Emre,
(NDS 72) Vera Benezra’nın ikinci torunu Tony Dembowsky,

(NDS 90) Aysu Bilgin Seçmen’in ilk çocuğu Bora Can’dan  
 sonra Berke Cem,
(NDS 89) Hande Oğuz  Kıroğlu’nun oğlu Atanur,
(NDS 90) Bade Sipahioğlu’nun oğlu Devrim Ata Işık,
(NDS 92) Mutlu Gökdeniz Moltay’ın oğlu Alp,
(NDS 92) Ruken Dilek Danışman Kablan’ın kızı Elif, 
(NDS 93) Ceyda Kalyoncuoğlu Zengin’in oğlu Efe Kerim,
(NDS 94) Emine Sarıca Halil’in kızı Ela Nur,
(NDS 94) Julie Varon Habib’in oğlu Emir,
(NDS 95) Işık Sivil Karakoç’un kızı İdil,
(NDS 95) Talin Yıldız Kandır’ın oğlu Arda,
(NDS 96) Esra Doğan Tulgan’ın kızı Yıldız Leyla,
(NDS 97) Yeşim Tanrısever Özçubukçu’nun kızı İrem,
(NDS 00) Jbid Ani Arsenyan’ın kızı Lialusin,
(NDS 00) Sezen Küçükkazes Ergün’ün oğlu Berk

Dünyaya geldi. Kutlarız.

BAŞSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ.

MÜJDE!
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Tarabya'da 7000 m2'lik bir alana kurulmuş, tarihi bir dokunun modern 
fırça darbeleri ile zenginleştirildiği rüya gibi bir yer. Yeşilin, 

Boğaz manzarası ile bütünleştiği, eşsiz görselliğiyle ön plana çıkan 
"Jardin de France", hayalinizdeki düğün ve özel davetler için 

ayrıcalıklı bir mekan olmayı hak ediyor.
"Jardin de France"ın girişinde bulunan tarihi Champs-Elysées

"Arc de Triomphe"un benzeri olan kemer, aynı zamanda mekanın logosu 
olduğu içinsbüyük önem taşıyor.Sizi karşılayan huzurlu atmosferi , 
ormanın muhteşem dokusu, sahne arkasındaki tarihi surlarla birlikte 
Jardin de France, büyüleyici bir atmosfer içinde misafirlerine hoş bir 

"Merhaba" diyor. 

Yılların başarı ve tecrübesiyle Elchyn Catering, "Jardin de France"ın
altına kendi imzasını atıyor ve peri masallarını andıran düğünleri ve 

akılda kalıcı tüm davetlerinizi gerçekleştirmek için size 
muhteşem bir mekan sunuyor.


