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Değişim ve Gelişim
Son zamanlarda en çok
konuşulan konu olan gelişim, değişim, sorumluluklar üzerine sizlerle
söyleşmek istiyorum.
Gelişim, her zaman özlenir ve beklenir insan hayatında... Bir damla su ya
da ikindi güneşi gibidir...
Bir insanın gelişimi beraberinde toplumun düşlenen güzel ve başarılı
dünyasını kurar. Hoşgörülü, sabırlı, sevecen,
onurlu, çalışkan bireylerin yetişmesinde gelişim
çok önemlidir.
Degişim ise, gelişimin
ardından gelen, zamana,
çağa en iyi şekilde uyum
sağlamaktır.
Toplumlarda özellikle sivil toplum örgütlerinde,
kuruluşlarında
günümüzde değişim zaman
içinde önemli bir alternatif olmalıdır.
Bir örnekleme yapmak
istiyorum. Yetmiş üç yıllık derneğimizi kuranlara büyük saygı duyuyoruz. Bizler de büyük bir
özveri ve gönüllülükle
yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, gelecekte genç
Erenköylü kardeşlerimize devretmek istiyoruz.
Onları aramızda görmek
istiyoruz.
Gönüllülük bir sevdadır.
Sivil toplum kuruluşları
bu kapsamda gençlere
adeta bir okul ve engin

tecrübeler kazandıran
yuvadır.
Hadi genç Erenköy Kız
Liseli kardeşlerim karar
verin ve bizlere, derneğimize el verin. Birlikteliğimizle derneğimiz coşku kazansın.
Sorumluluklar konusuna
gelince gelişimi, değişimi başarabilen bireylerin
sorumlulukları da hiç
tereddüt etmeden kabul
edip, başarabileceklerine kalpten inanıyorum.
Sorumluluk sahibi olmak, insanların bireysel
olarak gelişimlerindeki
en büyük yardımcılarıdır.
Bence bu en onurlu davranıştır.
Hayat bir sevdadır desek
ve onu yaşasak, hediyedir desek, onu alsak, bilmecedir desek onu çözsek, fırsattır desek onu
yakalasak, şarkıdır desek ona eşlik etsek ve
yaşasak doya doya...
Hepimizin hayatta bir hedefimiz ve amacımız var.
İnsanları
geliştirerek,
degişimi
yakalayarak,
sorumluluklar üstlenerek, bireyci degil, çoğulcu olarak düşledigimiz
güzel dünyamızı kurmaya çalışıyoruz.
Bu duygularla sevgili
Erenköylüler,
sizlere
hayat yolunda kolaylıklar ve iyi yıllar diliyorum.
Sağlıkla, sevgiyle, esenlikle kalın....
Erenköy Kız Liseliler
Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Gülay (Gönül) Şarlak

Genç Fidanlar Bahçesi Sergimizi
7 Şubat’ta Lisemizde Açıyoruz !
Erenköy Kız Lisesi’nin lise eğitimine başlamasının 100.yılı dönümünü kutladığımız
“100Yüze” çalışmalarımızdan biri olan
“Genç Fidanlar Bahçesi” fotoğraf ve anı eşyaları sergimizi geçtiğimiz Mayıs ayında
Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Barış
Manço Kültür Merkezi’nde açmış, camiamızın ve kamuoyunun büyük ilgisi ile karşılaşmıştık. Çok eski mezunlarımızdan gazetecilere, İstanbul’un dört bir yanından gelen
ziyaretçilerden lisemiz öğrencileri ve öğretmenlerine kadar çok sayıda konuğumuzun
anılarını canladıran sergi bilinmeyen pek
çok ayrıtıya da ışık tutmuştu. Hatıra eşyalardan oluşturduğumuz bölümde mezunların
okul eşyalarına yer vermiştik, ayrıca kıymetli mezunlarımızın yazdıkları kitaplardan bir
kısmını da sergilemiştik.
Sergiyi gezerken sınıfları, şahane bahçeyi,
öğrencilerin ümit veren neşesini, incelikle

düzenlenen törenleri, sanat çalışmalarını, aile boyu EKL’li olan mezunlarımızdan
bazılarını, okul gezilerini, geleneksel mezunlar günü ve mezuniyet törenlerini yad
eden konuklar, bu lisede bir zamanlar çok
iyi yetiştirilen kızların fotoğraflarına imrenerek bakmışlar, sergi şeref defterimize
duygularını yazmışlardı.
Büyük beğeni toplayan bu sergiyi EKAL
müdiresi Berna Ocakçıoğlu’nun daveti
üzerine bu kez okulumuzda açacağımız için
kıvanç duyuyoruz. Sergimizi açarken bir taraftan da geçen eğitim öğretim yılında okulumuzda kzanadırdığımız tam donanımlı
revirin de açılışını yapacağımız için heyecanlıyız. 7 Şubat 2018 Çarşamba günü 11.00’de
Kadıköy Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürünün teşrifleriyle Erenköy Kız Lisesi okul
binamızda yapılacak sergi açılışına tüm mezunlarımızı ve camiamızı bekliyoruz.

23 Şubat’ta Dr. Nuşin Baydemir ile
Psikoterapi Sohbetine Bekliyoruz
Derneğimiz Üyesi ve İlişki Psikoterapileri Enstitüsü kurucusu Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir ile 23 Şubat Cuma günü
“Psikoterapi Nedir?” konulu bir sohbet
toplantısı gerçekleştireceğiz. Cinsiyet
rolleri, evlilik sorunları, kadın ruh sağlığı
konularında çalışmalar yapmış olan bu
değerli aile terapisi uzmanı ile cheesecake ve kahve eşliğinde yapacağımız
sohbetimiz saat 14.00’te başlayacak.
Tüm üyelerimiz davetlidir.
Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir’in özgeçmişi: İstanbul
Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimi aldı. Uzmanlık eğitimi döneminde, Prof. Dr. Ulviye Etaner’in
öncülüğünde psikoanalitik eğitim; Prof. Dr. Şahika
Yüksel’in öğrencisi olarak bilişsel-davranışçı psikoterapi eğitimi aldı. Aynı dönem, 1986’da grup psikodrama eğitimine başladı. Cinsiyet rolleri, cinsel işlev bozuklukları, evlilik sorunları ve kadın ruh sağlığına
ilişkin çalışmalar yaptı. New York’da Ackerman Institute for Family Therapy’de aile ve çift terapisi eğitimi
aldı. 1995 yazında Türkiye’ye döndüğünde İstanbul

Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji
Enstitüsü’nde hastalar, hasta yakınları ve
hekim ilişkileri konularında grup çalışmaları gerçekleştirdi. 1996’da İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nü kurdu. 1998’de
aile ve çift psikoterapileri konusunda eğitim vermeye başladı. Cinsel Eğitim Tedavi
ve Araştırma Derneği (CETAD) ve Türkiye
Grup Psikoterapileri Derneği’nin eğitimci
üyelerinden oldu. International Association of Group Psychotherapy (IAGP), Aile ve
Evlilik Terapileri Derneği (AETD) ve International Family Therapy Association (IFTA) üyesidir.
1997’den 2007 yılına kadar yarı zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde çalıştı, 2007 yılında emekliye ayrıldı. Halen Bilgi Üniversitesi, Çift ve Aile Terapisi sertifika programında, İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde
eğitmenliğini sürdürmektedir. 2012 yılında kurulan
Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) ‘in ilk yönetim
kurulu başkanıdır. Bu dernek bünyesinde çocuk hakları koruma platformu ile çalışan aile ve alternatif
aile komitesinin başkanlığını sürdürmektedir.
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E- bursum ile çalışmalarımız Derneğimize maddi,
manevi yardımlarını
verimli oluyor
esirgemeyen
üyelerimizi ziyaret
ediyoruz

Bu yıl derneğimizin verdiği Üniversite burslarımız
için daha geniş bir coğrafyadan başvuru almak,
desteğe ihtiyacı daha fazla olanlara burs vermek
amacıyla sosyal bir girişim olan E bursum ile çalışmaya başladık. Bu sayede Türkiye derecesi yapmış
pırıl pırıl kız öğrencilere burs veriyoruz.
Bursları tüm Anadolu’ya yayan E-Bursum, sosyal
bir girişim olarak kurulmuş, kurucusu Mesut Keskin Van’dan Galatasaray Üniversitesi’ne okumaya
geldiği yıl ailesi depremle yüzleşmiş, zorluk içinde
kalmışlar. Mesut, İstanbul’da burs verenlere ulaşamamış. Bilgisayar Mühendisi olarak mezun olduğunda E-bursum’u kurmuş, tüm Türkiye’de bursa
ihitiyacı olanlarla burs verenleri internet ortamında
buluşturmaya çalışıyor.
E-Bursum bu güzel çalışmalarıyla elbette basının
da ilgisini çekiyor. CNN Türk’te 24 Aralık’ta yayınlanan Fark Yaratanlar programında E-bursum ve onlarla yaptığımız çalışmalardan dolayı Derneğimiz
de konuk oldu.
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar’a seçilen E-Bursum hikayesinin anlatıldığı ve dernek başkanımız
Gülay Şarlak’la bir röportajın yer aldığı programın videosu CNN Türk web sayfalarından ve derneğimizin facebook sayfasından izlenebilir.

Geleneksel Yılbaşı Kermesimizi
23-24 Aralık’ta yaptık
Yılda bir kez Dernek Merkezimizde tüm üyelerimizle birlikte olmak istiyoruz.
Yıl boyunca çeşitli vesilelerle fırsatlar yaratmaya çalıştık, ama en önemli faaliyetlerimizden biri
olan kermesimizin yeri ayrı, kermesler ayrı şenlikli oluyor çünkü.
Geleneksel kermesimizde destekçilerimiz dostlarına yılbaşı için ekonomik hediyeler alıp sevgili üyemiz Esin Şahin’in hazırladığı lezzetli gojiberili Kış aşuresini tattılar, ikinci el giysileri
denerken güldüler, eğlediler, keyifli sohbetelr arasında alışverişler yaptılar.
Bu yıl 25.yıl ve 40.yıl plaketini almak üzere derneğimizi ziyaret eden dostlarımız kermese ayrı
bir renk kattılar; Yeşim Kamoğlu, Gülhayat Yalçıner, Asuman Ebru Diker, Ece Okyar, Meral
İşcan, Emel Basut, Şerare Genca, Zeynep Banu Karamehmetoğlu ile buluşmak bizler için de
çok keyifliydi doğrusu.
Kermes çalışmamıza destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Derneğimiz adına ilk ziyaretimizi Asuman Çakır hanımefendiye
yaptık.
1927 doğumlu olan Asuman Çakır derneğimizin kurucusu müteveffa Mutlu Atagün hanımefendinin ilkokuldan beri arkadaşıdır.
2.başkanımız Ayla Özdil Vuran, ziyareti sırasında kendisine “Genç
Fidanlar Bahçesi” kitabımızı da takdim etti. Erenköy Kız Lisesi’nin
yaşayan çınarlarından Asuman Çakır’a sağlıklı bir ömür diliyoruz.
Bir başka ziyaretimiz, 1945’deki okul yangınına tanık olmuş kıymetli üyemiz, 1945 mezunlarımızdan Şükran Arslanoğlu’na oldu.
Şükran hanımın unutamadığı yangın gecesi anılarına Genç Fidanlar Bahçesi kitabımızda yer vermiştik. 2.başkanımız Ayla Özdil Vuran üyemizi evinde ziyaret ederek kitabımızı ve plaketini
takdim etti. Şükran hanıma sağlıklı ve uzun bir ömür diliyor, her
iki üyemize de derneğimize yaptıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.

Öğretmenler Gününü
Okulumuzla Birlikte
Kutladık

Erenköy Kız Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde Kadıköy Halk
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü
kutlamasına katıldık.
Samimi bir kokteyl ile başlayan kutlama öğrencilerin Öğretmenler Günü konulu resim sergisinin açılışı ile devam etti. Kızlarımız
düzenlenen resim yarışmada neredeyse tüm ödülleri toplayarak
bizleri gururlandırdılar.
Ardından konuşmalarla devam eden törene okulumuz ve Avni
Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nin ortak koro ve müzik çalışmaları
renk kattı. Şehit öğretmenlerimiz için anlamlı bir mizansenle
anılan sahne çok başarılıydı. Ödül törenleriyle son bulan kutlamamızda, kızlarımızın başarılarını coşkuyla alkışladık.
Öğretmenlere minnet ve şükranlarımızın ifade edildiği bir 24 Kasım kutlamasını daha keyifle tamamladık.
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Üyemizden
EKL’lilere indirimli
hizmet
1985 mezunlarımızdan, üyemiz,
Diş Hekimi Birgül
Keten Coşar 27
yıldır Göztepe’deki muayenehanesinde hizmet veriyor. Üyemiz tüm
Erenköy Kız Liselilere (üyelerimiz, eğitimciler, mezunlar ve öğrenciler)
%15 indirim uygulamaktadır, bilgilerinize sunarız.
Diş Hekimi / Birgül Keten Çoşar
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortabahar Sk .Sunam Apt no1/5 Çemenzar/Göztepe
İletişim&Randevu: (0216) 566 32 96 - (0216) 565 70 59 - (0533)572 08 06

Şekerpare Müzikalini
Hepbirlikte İzledik
Aralık ayı gezimizde Şişli Balıkçısı’nda güzel bir balık menüsü
ile öğle yemeğimizi aldıktan sonra Harbiye Muhsin Ertuğrul
Sahnesi’nde Şekerpare müzikalini keyifle izledik. Müzikal bittiğinde 3 saat nasıl geçti farkında değildik. Akşam dönüş öncesi
küçük bir Nişantaşı turu da yaptık. Gezimize katılarak bursiyerlerimiz için katkıda bulunan tüm üyelerimiz ve dostlarımıza
yine kucak dolusu teşekkürler. Sağolun, varolun.

İstanbul Bienali’ndeydik

Kasım ayı gezimizi 11 Kasım’da Ömer Koç
Koleksiyonu’ndan bir seçkinin sergilendiği Abdülmecit Efendi Köşkü’ne gerçekleştirdik. Köşkün içinde yer aldığı Bağlarbaşı Korusu Sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerini yansıtıyordu.
“...insan ve hayvan, canlı ve ölü, canavar ve melek, hareket ve durağanlık arasındaki ilişkile-

Toplumsal Eşitlikçi Fayda
Protokolünü imzaladık
Derneğimizi günümüz dünyasının gereksinimleri doğrultusunda kurumsallaştırma çalışmalarımızdan biri daha tamamlandı, E bursum ile
Üniversite düzeyinde verdiğimiz burslarda ilkelerimizi belirleyen Toplumsal Eşitlikçi Fayda
Protokolü imzaladık, protokol metnini ve burs
verdiğimiz Üniversite öğrencilerine dair bazı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
Erenköy Kız Liseliler Derneği olarak, eğitimde
fırsat eşitsizliğini asgari düzeye indirmek amacıyla verilen bursların toplum nezdinde yarattığı bilincin ve etkinin farkındayız ve bu bilincin
toplumun her kesiminde yaratılması için aşağıda belirtilen değerleri kabul ettiğimizi beyan
ederiz.

SEVİNÇLERİMİZ
YK üyemiz Sezgi Dağaşan’ın üçüncü torunu Atlas 2018’in
ilk günlerinde bir sürpriz yaparak erkenden dünyaya geldi.
Üyemizi ve ailesini kutluyor, minik bebeğe sağlıklı uzun bir
ömür diliyoruz.
Üyemiz Tanla Özer’in rahmetli eşi, Prof.Dr.A.Mithat Özer adına 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Teşvik Ödülleri kapsamında ailesinin
katkıları ve Üniversitenin tensipleriyle bir ödül programı başlatıldı.
Rahmetli Prof.Özer, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularındandı.
Kendisini rahmetle anıyor, anısının Tıp bilimi alanında verilen bu ödülle
yaşayacağına inanıyoruz.

HUZUNLERiMiZ
Üzüntülerimiz kısmına “Önceki dönem YK ikinci başkanımız, kıymetli üyemiz Neşe Özkal’ın sevgili yeğeni, üyemiz
Şehnaz Akat’ın değerli oğlu Kadir Akat ciddi bir trafik
kazası geçirdi. Genç adama acil şifalar diliyor,
üyelerimize ve tüm aileye en içten geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz.”
104 nolu üyemiz ilk kadın aneztezistlerden Nezahat
Kepenek’in vefatını ve 1974 mezunu üyemiz Esma
Kavafoğlu’nun eşi Mehmet Ersin Kavafoğlu’nun vefatını
üzüntüyle öğrendik. Ailelerine başsağlığı dileriz.
Acılarını paylaşıyoruz.

ERENKOY KIZ LİS. 13.indd 4

re...” odaklanan sergiyi gezdik. Ardından
Beylerbeyi’nde Trabzon Kültür Derneği’nin yeşillikler içindeki mekanında güzel bir yemek yedik. Katılan tüm dostlarımıza hem bizlerle birlikte oldukları hem de onlarca bursiyer kızımızın
eğitimine destek sağladıkları için gönül dolusu
teşekkürler..

7.Gerçekleştirilecek faaliyetlerin öğrencilerin
akademik başarılarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde olacağını beyan ederiz.
Üniversiteli Bursiyerlerimizin Sınıflara Göre Dağılımı

Üniversiteli Bursiyerlerimizin Eğitimlerini Sürdürdükleri İller

1.Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin ilgili
burs formunda belirtilen şartları taşıması halinde ırk, renk, din, dil, yaş, cinsiyet, cinsel eğilim
ve yürürlükteki yasalar tarafından korunan diğer etkenlerden bağımsız bir seçim süreci gerçekleştirileceğini,
2.Öğrencilerin özel yaşamlarını sorgulamadan
veyahut baskı altına almadan, özel yaşamlarına
kayıtsız ve şartsız saygı duyulacağını,
3.Herhangi bir nedenden ötürü bursu kesilen
öğrenciye, nedeni ile birlikte istenirse bilgi verileceğini,
4.Öğrenci bilgilerinin kanunlara uyacak şekilde
gizli ve güvenli tutulacağını,

Üniversiteli Bursiyerlerimizin Eğitimlerini Sürdürdükleri
Üniversitelerin Türü

5.Mülakat yapılacak öğrencilere karşı tutumun
iyi niyetli, dahil edici, yapıcı ve şiddetsiz iletişim
şeklinde olacağını,
6.Bünyemizde burs alan öğrenciler ile gerçekleştirilecek faaliyetlerin topluma katkı bilincini
arttırmaya yönelik olacağını,

YENİ ÜYELERİMİZ ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
ADI SOYADI

MEZUNİYET YILI

MESLEĞİ / ÇALIŞMA ALANI

Seçkin Maytalman

1975		

Mimar

Gülhayat (Ünal) Yalçıner

1975		

Emekli

Meltem (Yüğrük) Çakır

2007		

Bankacı

Safiye Tabak

1966		

Emekli Öğretmen
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