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24 Nisan Pazar günü Geleneksel Mezunlar Günü’nde buluşalım
Lisemizin 100. Yılında bambaşka bir Mezunlar günü kutlaması yapacağız. O gün
11.00-19.00 saatleri arasında bizimle birlikte olacak EKL
Mezunları hem birbirleriyle
özlem giderecek, 25, 30, 40
ve 50. yıl plaketlerini alacak,
hem de 100. Yıl için tasarladığımız özel etkinlikleri izleme, katılma imkanı bulacak.
100. yıl anısına okulumuzun
tarihçesinden bilinmeyen detayları içeren “100 Yüze” sergimizi açacağız. Ayrıca Kaptan Levent ve grubu bize

güzel bir müzik dinletisi sunacaklar.
Okulumuzun bahçesi her Mezunlar Günü’nde olduğu gibi o
gün bize ait. Düşünce ve duygularını mezunlarla paylaşmak isteyenler için sahnemiz,
mikrofonumuz
emrinizde.
Okul bahçemiz her zamanki
buluşmalarımızdan farklı olarak 100. Yıl sergisi, gün boyu
müzik dinletisi ve sürprizlerle
dolu panayır ile şenlenecek.
Her zamankinden görkemli
bir buluşma yapalım her birlikte…

Sevgili
Erenköylüler,

MEZUNİYET PLAKETLERİ DUYURUSU
Bu yıl mezuniyetlerinin 25., 30., 40. ve 50. yılında olan yani 1991, 1986, 1976 ve
1966 yılı mezunlarımız, plaket almak için Derneğimize başvurmanızı bekliyoruz.
Üç farklı boyutta hazırlanacak plaketler için bağış miktarları şöyledir:
25. yıl - 30 TL
40. yıl - 45 TL

•
•

30.yıl - 35 TL
50. yıl - 60 TL

Plaketler için bağışlarınızı banka havalesi yoluyla gönderecekseniz,
lütfen açıklama kısmına PLAKETE YAZILACAK İSİM ve KAÇINCI MEZUNİYET YILI
için gönderim yaptığınızı belirtiniz.

Acının dalga dalga yayıldığı evrende yurdumuzda yaşananlara
da bakıldığında insanlık, gerçekten doğruyu, huzuru ve barışı nasıl bulacağını tartışıyor.
İnsan bazen dostlarından, arkadaşlarından, ailesinden bile ayrı
düşebilir geleceğe ait yapılan
projeksiyonlarda. En beğendiğimiz yönümüz, hiçbir şekilde, yaşananlar karşısında üzüntüye kapılmamak olmalı. Tıpkı dağın
tırmanana değil, ovadan bakana
daha açık, aydınlık göründüğü
fikrine inanmamız gibi.
Tüm güzel enerjilerin ülkemize
huzuru, barışı, yardımlaşmayı
getirmesini dilerken, Erenköy Kız
Liseliler Derneği olarak, kırk dört
genç fidanımıza uzattığımız yardım elinin, sevginin ışığı ile tüm
yürekleri yıkamasını, arındırmasını istiyoruz.
Bizler genç Erenköylüleri her zamankinden daha çok derneğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Genç fidanlarımız için yapılan
her faaliyette söz sahibi olmalarını diliyoruz.
Okulumuzun lise tedrisatına başlamasının 100. Yılı olan bu yıl 23
Nisan’daki yemekli gecemiz, 24

Nisan Pazar günü kutlayacağımız Mezunlar Günü’ne iştirak ve
çalışmalarımıza yardım ederek
yanımızda olmanızı istiyoruz.
Sevgiyi, hoşgörüyü, gönüllülük
duygularını, yakınlığı kendinde
barındırmayan insan için hayat,
hayat mıdır? Karşısında kendinle
konuşuyormuş gibi her şeyi söylemeye cesaret edebileceğin kişilerle yola devamdan, daha
mutlu ne olabilir!
Biz EKL ailesi olarak, birlikte yükselmek için birbirimize tutunuyoruz ve yıldızlara uzanmaya devam ediyoruz.
Güneş parlamaktayken ekinini
biçen, barış, gönüllülük, yardımseverlik duygularıyla harmanlanan sevgili Erenköylü kardeşlerimizi derneğimize bekliyoruz.
EKL ambleminin güneşle birlikte
düşünülmesini diliyoruz. Neden
mi? Çünkü her EKL’li güneşe benzer ve girdiği yeri aydınlatır.

Gülay (Gönül) Şarlak
Erenköy Kız Liseliler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Erenköy Kız
Lisemizin lise
eğitimine
başlamasının
100.yılını 23
Nisan
coşkusuyla
kutlamaya ne
dersiniz?
Geleneksel Mezunlar günümüzden bir
gün önce, 23 Nisan 2016 Cumartesi
akşamı Marmara Yelken Kulübü’nde,
davetiyemizin kapağındaki 1950 mezunları gibi, şık, neşeli, geleceğe ümitle
bakan, çalışkan kadınlar olarak 100.yıl
yemeğimizde birlikte olacağız. Bu gecede hazırlıklarını sürdürdüğümüz
“100 Yüze” belgeselinden bir gösterim
de yapacağız.

Davetiyenizi 125 TL bağış
karşılığında alabilirsiniz.
Dilerseniz banka hesabımıza “23 Nisan yemeği için bağış ve adınız” bilgisini ekleyerek bağış yapıp davetiyenizi
ayırtabileceğiniz gibi, dilerseniz Salı ve
Cuma günleri derneğe gelerek de davetiyelerinizi alabilirsiniz.

Dernek Merkezimiz: Bağdat Caddesi No: 532 Akyıldız Ap. K:1 D: 3 Bostancı / İSTANBUL • Tel & Faks: 0 216 361 00 63 • e-mail: ekl@erenkoykizliseliler.org.tr • web: www.eklder.com • facebook: Erenköy Kız Liseliler Derrneği • twitter: @ekldernek

Dernek IBAN no: Yapı Kredi Bankası Suadiye Şubesi TR70 0006 7010 0000 0081 1203 26
Dernek HESAP no: Yapı Kredi Bankası Suadiye Şube Kodu 933 Hesap No: 81120326
Erenköy Kız Liseliler Derneği Yönetim Kurulu
Başkan: Hacer Gülay ŞARLAK • 2.başkan: Nesibe Günalp KAL • Sayman: Zeynep AKÇAL • Sekreter: Necile Güzin ÖVÜNÇ • Üyelerimiz: Elif SUNGUR • Rabia Sezgi DAĞAŞAN • Saime Ayla VURAN
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Neden EKL Derneği
gönüllüsüyüm?
Size hayat hikayemi yazmaktan
mutluyum... Bostancı (Altıntepe) Ahmet
Rasim İlkokulu, Erenköy Kız Lisesi,
İstanbul Edebiyat Fakültesi... Derken 33
yıl süren öğretmenlik hayatım, bir
dönem Kanada Toronto’da yaşam, takibinde EKL Mezunlar Günü buluşmaları
veee Erenköy Kız Liseliler Derneği’nde
Yönetim Kurulu Üyeliği.
Şimdilerde ise Başkanlık görevini
yürütüyorum çok çalışkan yönetim
kurulu arkadaşlarımla...
Tecrübeli bir eğitimcinin aklı hep
eğitimdedir. Bu yüzden derneğimizin
katkılarıyla öğrenim gören genç EK li
yavrularımız için uğraş vermekteyim...
Mademki iyi alışkanlıklar ve yardımseverlik duygusu en ileri gelen hakimler-

dir, bizi yönetirler, öyle ise ne yapıp
edip bu yardımseverlik, gönüllülük
duygularını çoğaltmalı, hayatımızın
rutini haline getirmeliyiz... Bu konudaki
yaşayacağımız mutluluğu, üretmeden
tüketmemeliyiz... Gönüllülük ve yardımseverlik duygularımız için diyeceğim
son hatırlatma: Mutlu ya da mutsuz
olmamız küçücük bir davranışa bağlıdır... O da kolayca değiştirebileceğimiz
düşünce biçimimize...
Derneğe bekliyorum

Gülay Şarlak,
1962 EKL Mezunu,
Erenköy Kız
Liseliler Derneği
2015-2018
Yönetim Kurulu
Başkanı

Sevgili Erenköy Kız
Liseliler,
Benim derneğe katılma
maceram 1993’de üye
oluşumla başlıyor. Annemin hukuk fakültesinden
sınıf arkadaşı, o dönem
Erenköy Kız Liseliler Dernek başkanımız
Avukat Meral Urcun’la derneğin bursiyerleri
yararına yaptığı gezilerde anneme refakat
ederek katıldım önce. Yol boyunca katılımcılarla ve yöneticilerle sohbet ettikçe ve
dernek dışında liseden arkadaşlarımın
buluşmalarında gençliğime geri dönüşlerle
sarmalandıkça hem derneğin, hem eğitim
sistemimizin, hem de dostlukların geçirdiği
evrimin bilincine vardım. Birini çocukken
elim bir trafik kazasında, birini de maalesef üniversitede okuduğu yıllarda oluşan
siyasi gerilim ortamına kurban verdiğim iki
sevgili sınıf arkadaşımın; Ayşe Ala Aydın
ve Aynur Sertbudak’ın anılarını yaşatma

arzum da, beni bu camiaya derin bağlarla
bağlıyordu.
Önce yıllarca, uzak duran bir dernek üyesi
olarak genel kurullara katıldım. Sonra
görev alıp Yönetim Kurulu’na girdim.
Beni gençliğime döndüren lise arkadaş
grubumun büyük desteğiyle bir dönem
başkanlık görevi de üstlendiğim Erenköy
Kız Liseliler Derneği’nde, 44 bursiyerimize
lise ve üniversite eğitimlerinde destek
olabilmenin ve büyük camiamıza vefa
borcumuzu ne kadar çalışsak ödeyemeyeceğimiz duygusuyla, karınca kararınca ama
elbirliğiyle ve kararlı çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Tüm genç EKL’lileri aramıza üye, bağışçı,
destekçi olarak sevgiyle bekliyoruz.
Mimar Nesibe Günalp Kal, 1974 EKL
Mezunu, Erenköy Kız Liseliler
Derneği II. Başkanı

BURSİYER SAYIMIZ 44... BİZ ONLARI OKUTMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUK, SİZLERİ DE BEKLERİZ...
Merhaba EKL’m,
1990 mezunu bir EKL’li
olarak hem okurken hem
de iki yıl öncesine kadar
Derneğimizden bihaberdim.
Kız Okulları mezunlarının
en insafsız tarafı hayatın
kollarına atıldığımızda annelikle beraber yaşam
savaşı içinde bazı değerlerimizi maalesef ardımızda bırakmak zorunda olmamızdır. EKL Müzesi
sayesinde Büyük Okulumu keşfettim. Bu inanılmaz
tarihi yolculuğumda 71 yaşındaki Derneğimizi,
mücadele ve emeklerini gördüm. Teknolojinin
olmadığı yıllardan bu günlere gelmek hiç kolay
olmamış. İnanılmaz bir gönüllülük, ayakta durabilme mücadelesi ve geleceğimize okuyan nesiller
yetiştirme katkıları.
Neden üye oldum? İrfan yuvalarımız ilmi bilgiyi
bize verse de o kapıdan çıktıktan sonra birçok
imkansızlıklar içindeki çocuğumuzun aç kalmasını
istemiyorum. Ben EKL sayesinde koluma bilezik
taktım. Türkiye’de mesleklerinde ilkleri kazandırmış
Okulumuzun nice başarılı evlatlar yetiştirmesini

istiyorum. Milyonlarca mezunu olan EKL’nin dernek
çatısı altında sadece 44 çocuğumuza burs verebilme gücünün olması bizlerin ayıbıdır. Evet, iki yıl
evveline kadar yoktum ancak bu ayıbımı telafi
etmem gerekir. Ve kalan ömrümde sağlığım,
maddi gücüm yettiği ölçüde hem üyeliğim, hem
bağışlarım, hem de çalışmalarım ile Derneğimize
ben de varım diyorum.
Tüm Okuldaşlarımızın gönüllerine son bir şeyi
eklemek isterim. Geçen hafta Uğur Dündar Halk
Arenası’ nda kitap gelirlerini mezun olduğum Okul
Vefa Lisesi’ne bağışlayacağım dedi. Çok duygulandım. Ben de güzide Derneğimize ahde vefa gibi en
kutsal duygumla üretkenliğimi , emeğimi birlikteliğimi bağışlıyorum. Çünkü benim en değerli
varlığım Büyük Okulumun bana aşıladığı en önemli
ilaç, çalışmak ve çalışkanlığımdır.
Saygı ve Sevgilerimle
Sibel Aksoy, 1990 EKL
Mezunu, EKL Müzesi
facebook grubu Kurucusu ve
Erenköy Kız Liseliler Derneği Üyesi
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Sevgili
Erenköylüler,
Benim gençlik
yıllarımda
Erenköy Kız
Lisesi, bilinen
birkaç ciddi
liseden biriydi. Ortaokulu
bitirdiğimde ailem beni EKL’ne
kayıt ettirdi. Orada geçen
günlerimde eğitim alıyor
olmanın önemini, kız öğrenci ve
sonrasında kadın olmanın
ayrıcalığını, ciddi bir eğitimin
getireceği iyi sonuçları birer
birer algıladım. Bu güzel ortam,
benim duygu, bilgi ve hayatı
gözlemleyebilme yeteneğimi en
etkili biçimde beslemişti. Bu
değerli becerileri kazanmam,
Erenköy Kız Lisesinde yetişmiş
olmamın bir sonucu olmuştu.
Bu anlattığım sebeplerle, daha

sonraki yıllarda çorbada
tuzumun bulunması maksadıyla, Erenköy Kız Liseliler
Derneği’ne üye olarak çalışmaya başladım. Derneğimiz kız
öğrencilere sağladığı imkan,
eğitimlerine devam etmelerinde, sorunları olduğunda onlara
yardımcı olmada, kısaca
“Kızlarımıza” verdiği tam destek
ile çok kutsal bir görev üstlenmektedir. İşte tam bu noktada
Erenköy Kız Liseliler Derneğimizin amacı, okulun kuruluşundaki amaçla birebir örtüşmektedir. Bu gerçeği biliyor ve
görüyor olarak Erenköy Kız
Liseliler Derneğimizi desteklemeye ve yaşatmaya devam
edelim.

Tezer Ercivelek Sungur,
1961 EKL mezunu
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Erenköy Kız Lisesi’nin Lise eğitimine
başlamasının 100.yılını kutluyoruz
Erenköy Kız Lisesi Arşivinde
Çalışmaya Başladık
Yönetim Kurulu üyemiz Elif Sungur, 16 Mart Çarşamba günü dernek ikinci başkanımız Nesibe Kal
ve Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte “100 Yüze” belgesel ve kitap çalışmamız için okul arşivindeydi. Diploma ve sicil kayıt
defterlerini inceledik, bu çalışmada bulabildiğimiz
en eski dokümanlar, 1928-1929 yılı Diploma Sicil
Defteri oldu.
Bu yıllarda EKL’den mezun olan hanımefendilerin
doğum yerlerini incelediğimizde, Osmanlının son

döneminde Balkanlar, Afrika, Ortadoğu ve
Anadolu’nun her yerinden İstanbul’a Erenköy Kız
Lisesi’ne eğitim için geldiklerini fark ettik.
1928-29 Mezunlarından Hayrünisa Ahmet, Talia
Yekta,Semiha Ali, Şekure Rıza, Huriye Ömer, Süeda Abidin. Her birine rahmet diliyoruz.
Talia Yekta hanımın mezuniyetinden sonra eğitimine devam ettiğini, daha sonra Matematik Öğretmeni olduğu, İstanbul Kız Lisesi’nde öğretmenlik yaptığını da öğrendik.

Tarihçe çalışmamızdan bir keşif:
Öncü ve emekçi bir kadın:
Hamiyet Hulusi Hanım
1877 yılında İstanbul’da doğdu. Moralı Suphi Paşa’nın kızıdır. Moralı Suphi Paşa,
1877-78 Rus harbi ardından göç etmek zorunda kalan muhacir kızların daha iyi
koşullarda yetişmesi için iki okul açmıştır. Hamiyet Hanım da 9 yaşında yetim
kalmasına rağmen, babasının izinden giderek özellikle gençlik yıllarında hayır
işleri için çalışır.
Dönemin Kız Sanayii Mektebinde eğitim almış olan Hamiyet Hanım, kendi ayakları üstünde durarak geçimini sağlamak için Maarif Nezaretine başvurur. O yıllarda pek az kadının yaptığı bu girişim neticesinde 1914’de Erenköy Kız Lisesi’ne
piyano öğretmeni olarak atanır.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ
ÇALIŞARAK KUTLADIK
list Kadınlar Konferansı’nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin, yaptığı konuşmada kadınlar için bir mücadele günü belirlenmesi
gerektiğini söylemişti. Zetkin’in önerisi kabul edilmiş, her yıl aynı gün, kendi ülkelerinin işçi sınıfı örgütleriyle mutabakat içinde bir kadınlar günü düzenlemesi kararlaştırılmıştı.

Belki de dikkatlerden kaçan bir ayrıntı var ki önemli, 8 Mart mücadele eden kadınların günü.
Bu güne ilham veren eylem, 8 Mart 1857’de New
York’ta bir dokuma fabrikasında çalışan 40 bin işçi,
16 saatlik işgününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde artış yapılması talebiyle greve başlaması olmuştu. 40 bin kadın işçinin örgütlediği bu grev o
zamana kadarki en kitlesel kadın eylemlerinden
biriydi. Eylemi durdurmak isteyen polis kadın işçilere saldırmış, fabrika yönetiminin de desteğiyle
binlerce işçinin fabrikaya kilitlenmişti. Bu sırada
çıkan yangında içeride kilitli kalan işçilerden 129’u
yanarak can vermişti.
1910 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen Sosya-

Aynı dönemde İngiltere’de Suffragete hareketi,
A.B.D’de Demir Çeneli Kadınlar hareketi ve Osmanlı topraklarında da Osmanlı Feministlerinin eğitim
alma, oy verme gibi kadınların sosyal hayatta eşit
olarak yer alabilmesi açısından çok önemli konularda hak mücadeleleri yaptığını görüyoruz.
İşte biz de 8 Mart’ı bu nedenle çalışarak kutlayalım
dedik. Anlamlı bir amaç için çalışmak, zaman ayırmak, emek vermek, mücadelenin ta kendisi bizce.
Lise eğitimini EKL de almış, kızların eğitimine gönül vermiş, mücadeleci ve çalışkan kadınlarız hepimiz çünkü.
8 Mart 2016 Salı günü Bostancı’daki dernek merkezimizde Yönetim kurulu, Denetim Kurulu, yedeklerimiz ve üyelerimizle buluştuk. 24 Nisan Pazar
günü okulumuzun bahçesinde yapılacak geleneksel
mezunlar günü buluşmamız ve 100. Yıl kutlama çalışmalarımızın ayrıntılarını konuştuğumuz toplantımıza derneğimize gelerek destek veren tüm
EKL’lilere teşekkür ederiz.
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Başkanımız
Gülay Şarlak’ın
Çanakkale Zaferi
Yıldönümü mesajı:
Çanakkale zaferinin 101.yılında bu toprakları öz yurdumuz yapan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm Gazi ve
Şahitlerimizi minnetle anıyoruz.
Yurdumuzun bütünlüğü için canını seve seve feda eden
genç evlatlarımızı, geçmişimizi ayakta tutan manevi
dinamikleri, güçlüklere göğüs geren bu nesli saygıyla
anıyoruz. Tarihe ders alınacak bir gözle bakmak ve
alınması gereken dersi günümüz Türkiye’sinde özümlemek çok önemlidir. Ve bu büyük zaferi meydana getiren inanç, kararlılık, azim, fedakarlık, yardımlaşma, birliktelik olan değerleri unutmamalıyız.

E R E N K Ö Y

K I Z

L i S E L i L E R

D E R N E Ğ i

2NİSAN
0 1 2 -• 2MAYIS
0 1 5 •FHAZİRAN
A A L İ Y E2016
T R BÜLTENİ
APORU

MART AYI GEZİMİZİ R.KOÇ
MÜZESİ’NE YAPTIK

Terör saldırılarının kalbimize ateş düşürdüğü bir dönemde, hainlere inat Mart ayı gezimizi planlandığı gibi gerçekleştirdik. 19
Mart Cumartesi günü Rahmi Koç Müzesini ziyaret ettik. Müzenin anlatılması zor, zengin koleksiyonunun yanı sıra İstanbul’un
500 yıllık semti Piyalepaşa hakkında bir sergi de yer alıyor.
Hasköy-Sütlüce nostaljik tren turuna katılmayı da ihmal etmedik. Müze ziyaretimiz sonrasında tarihi Hasköy Lale
Restaurant’ta yemek yiyerek yorgunluk attık.
Bildiğiniz gibi gezilerimizden elde edilen gelir 44 bursiyerimizin
lise ve üniversite eğitim bursları için kullanılıyor. Gezilerimize
100 TL bağış karşılığında katılabiliyorsunuz.
Erenköy Kız Lisesi mezunlarını ve dostlarını bundan sonraki
gezi ve etkinliklerimize de bekliyoruz.

ŞUBAT AYINDA DENİZ MÜZESİNE
YÜKSEK KATILIMLI BİR GEZİ YAPTIK

Kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Ocak
ayı gezimizi 17 Şubat Çarşamba günü Deniz
Müzesi’ne gerçekleştirdik. Gezimize 29 EKLli
ve dostları katılarak bizimle birlikte oldular.
Keyifli müze ziyaretimiz sonrası Ortaköy Piano Cafe’de öğle yemeğimizi aldık ve
Ortaköy’ün renkli çarşısında serbest gezinti
yaptık. Gezi katılımcılarımızı müzede bir de
sürpriz bekliyordu.

‘Geçmişten Günümüze
Piyalepaşa’ Sergisi
Alemdar Müze gemisi Kdz.Ereğli sahilinde

İstanbul’un merkezinde yükselen yüzlerce yıllık bir Mimar Sinan
eseriyle İstanbul’da zamanında çiçeklerin bahçesi olarak anılan
bir semt olan Piyalepaşa, hiç bilinmeyen hikâyesiyle günümüze
yeniden konuk oluyor. ‘Geçmişten Günümüze Piyalepaşa’ sergisinde İstanbul’un bilinen ilk haritası, kuş bakışı İstanbul panaromaları, bölgenin en güzel 16 parçalık panaromik gravür ve bakır baskı tekniğiyle yapılan İstanbul’un bilimsel haritasına kadar
çeşitli yüzyıllara ait birçok eser yer alıyor. Uzun bir araştırma ve
kaynak taraması sonrasında ortaya çıkan sergide, yolu
İstanbul’dan geçen önemli haritacıların ve ressamların arşivlerinden de derlemeler bulunuyor.

YAKLAŞAN ETKiNLiKLERiMiZ
23 Nisan Cumartesi 100. yıl kutlaması - 		
akşam yemeği
24 Nisan Pazar Mezunlar Günü
11 Mayıs Ada turu

SEViNÇLERiMiZ
Yönetim Kurulu Üyemiz Sezgi Dağaşan’ın ikinci torunu
Maysa dünyaya geldi. Maysa’ya güzel,
uzun bir ömür diliyoruz.

HUZUNLERiMiZ
Melahat Hanyaloğlu hanımefendiyi vefatının birinci
sene-i devriyesinde saygıyla anıyoruz.
Üyemiz Fatma Nihal Oktar’ın vefatını üzüntüyle
öğrendik, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Alemdar Süvarisi M.Nail Ercivelek ve üyemiz
Tezer (Ercivelek) Sungur 30 Nisan 1964

Müzenin farklı bölümlerini gezdikten sonra,
üyelerimizden Tezer Sungur’un kızı, Yönetim Kurulu Üyemiz Elif Sungur’un kardeşi ve daimi
destekçilerimizden Didem Boylu bizlere güzel
bir sunum yaptı.
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan eğitim
alan Didem Boylu, Kurtuluş Savaşı sırasında
Karadeniz’de yaptığı efsanevi kahramanlıklar
nedeniyle “Gazi” unvanı almış Alemdar gemisine ait seyir defterlerini aile arşivinde bulup, gün
yüzüne çıkartarak eski yazı ile tutulmuş kayıtları yıllar süren bir çalışmayla günümüz Türkçesine çevirmiş. Katılımcılarımıza çeviri macerasını
ve yakında İş Bankası yayınları tarafından kitap
haline getirilecek Gazi Alemdar gemisi seyir
defterlerinden tarihe ışık tutan detayları anlatarak gezimize renk kattı. Kendisine ve gezimize
katılarak desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Alemdar gemisi bir kurtarma görevinde

YENİ ÜYELERİMİZ ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
ADI SOYADI

MEZUNİYET YILI

ESMA KAVAFOĞLU
1974
SATİYE ZEYFEOĞLU
1975
ZUHAL ATEŞ
1975
FİLİZ CÖMERT
1975
YÜKSEL YILDIRIM
1975
HÜRRİYET BAYIR
1975
FUNDA AYDIN
1974
SEVİL BAŞARAN 		
SİBEL AKSOY
1990
SOYDAN SİNEM KÖYMAN
1982
KEZİBAN ÜREYİL
1980
GÜLÇİN ERDİŞ
1993
AYLİN AYŞE ÖZTÜRE
1990
ZEYNEP MÜŞERREF AKTUĞ
1990
H.GÜLBİN SERDENGEÇTİ
1983
VESİLE VEHBİ
1963
ZEHRA KIZILAY
1975
AYSEL YAMAN BOZKURT
1985
GÖNÜL DEMİR
1973
LEYLA HOŞGÖR
1998
NİLGÜN KAFKASLI ŞAHİN
1974
NEZAKET SARAK
1975
ŞERİFE FİDAN
1986
MÜZEYYEN AKKAŞ
1975
NACİYE SADIKOĞLU
1982
FERAY SEVİL TOS
1976
NECLA CEBESOY ÜSTÜN
1989
ZEYNEP TÜLİN AYERDEN
1982
NURAY HAMZAÇEBİ
1985
MÜGE UYANIK
1984
NEDRET TUNCEL		
AYŞE NİMET BALLI
1971
AYSEL VAR
1984
İNCİ KIZILIRMAK
1966

46

MESLEĞİ
MİMAR
FRANSIZCA ÖĞRETMENİ
KİMYA MÜHENDİSİ
PATOLOG
EMEKLİ
İNŞAAT MÜHENDİSİ
MİMAR
İŞLETMECİ
SİGORTACI
TIP DOKTORU
EMLAK
KOÇ ÜNİVERSİTESİ / İDARİ ASİSTAN
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
BİYOLOG
TEKSTİL TASARIMCISI
TIP DOKTORU
ÖĞRETMEN
AVUKAT
ÖĞRETİM ÜYESİ
KİMYAGER
MİMAR
AVUKAT
SERBEST
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
TARİH ÖĞRETMENİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
BANKACI
MUHASEBECİ-MAKYÖZ
MEMUR
MÜHENDİS
MİMAR
EV HANIMI
DIŞ TİCARET UZMANI
MUHASEBECİ

