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BAfiYAZI

Hakk› BAL‹Ç
Vefal›lar Derne¤i Baflkan›

Sayg›de¤er Vefal›lar;
2009 Yili Ülkemiz ve Vefa Camias› için çok zor ve sorunlu bir y›l olarak geride
kalmak üzere, geride kalan yaklafl›k on ayl›k zaman dilimine bakt›¤›m›zda Vefa
Camias› olarak hüzünlü ve sevinçli anlar yafland›¤›n› görmekteyiz.
1- Öncelikle aram›zdan ayr›lan büyüklerimizden bahsetmek istiyorum.
Vefa Camias›’n›n özellikle spor branfllar›nda yaklafl›k 20 y›l üstün hizmetlerde bulunan Vefa Lisesi’nden mezun olmayan ama mezunlar kadar Vefal› olan Vefal› A¤abeyimiz OSMAN HAD‹
ÖZB‹LGEN 23.05. 2009 cumartesi günü aram›zdan ayr›ld›. Vefa Spor Kulübü Baflkanl›¤› yapm›fl, Vefa basketbol tak›m›m›z› uzun y›llar tek bafl›na finanse etmifl olan Say›n Baflkan›m›za son görevimizi 24 May›s
2009 Pazar günü yerine getirerek kendilerini u¤urlad›k.Vefal›lar maalesef Baflkan›m›z›n uzun y›llar tek
bafl›na götürdü¤ü basketbol branfl›ndaki mücadelesini bu y›l sürdüremedi ve daha ilk y›ldan Vefas›zl›¤›n›
göstermifl oldu. Vefal›lar Derne¤i ve camia olarak Osman Hadi Özbilgen Baflkan›m›z› bir defa daha
sayg›yla an›yor ve tüm Camia ve ailesine baflsa¤l›¤› ve sab›rlar diliyoruz.
2- Vefal›lar Derne¤i Denetleme Kurulu üyeli¤i ve Vefa Lisesi E¤itim Vakf› kurucu üyeli¤i, Vefa Spor Kulübü
kurullar›nda çeflitli görevler olmak üzere Vefa Camias›n›n her kuruluflunda görev alm›fl VEFALI CEVAT
BERBER (KORSAN CEVAT) aram›zdan 16.04.2009 tarihinde çok zamans›z olarak ayr›ld›. Vefa camias›n›n
çok sevdi¤i Vefal› Cevat Berber’i bir kez daha sayg›yla an›yor ve tüm Vefa camias›na ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› ve sab›rlar diliyorum.
3- Vefa Lisesi Ö¤retmenleri aras›nda hayatta olan en k›demli ö¤retmenimizi 25.06.2009 tarihinde kaybettik. M. EKREM AKMAN ö¤retmenimiz 1950 - 1960 y›llar›nda Vefa Lisesi Resim Ö¤retmenli¤i yapm›fl
yaflayan en k›demli ö¤retmenimizdi. Kendilerini sayg›yla an›yor, Vefa camias› ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› ve
sab›rlar diliyoruz.
Devam› sayfa 3’de
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SAH‹B‹ :
Vefal›lar Derne¤i Ad›na
kan : Hakk› BAL‹Ç
Baflflk

VEFA NED‹R

Yay›n Kurulu:
‹smail Hakk› Baliç
Yönetim Yeri :
Vefal›lar Derne¤i
fiehzadebafl› / ‹stanbul

(VEFALILIK NED‹R)?
Bitmeyen sevginin iflaretidir.
Asalet, do¤ruluk göstergesidir.
Erdemli olman›n ta kendisidir.
Vefal› insana övgü yak›fl›r.

Dizgi :
Gülbin ERDEM
Bask› :
Cem Ofset Matbaac›l›k San. A.fi
www.cemofset.net
Bültenimizin haz›rl›k ve
bask›s›nda yard›mlar›n›
esirgemeyen üyemiz say›n
Dr. Oktay Duran ve
Cem Ofset çal›flanlar›na
içtenlikle Teflekkür ediyoruz.

Bilginin, ilginin zenginli¤idir.
Kültürün, coflkunun esenli¤idir.
Sayg›n›n devaml› güzelli¤idir.
Vefal› insana sevmek yak›fl›r.
fiiirde flark›da yerini bulur
Sevenin kalbinde devaml› olur
E¤er vefa yoksa, flu dünya durur
Vefal› insana aflk› yak›fl›r.
Vefal› olmakla gurur duyar›z.
Vefal›lar Derne¤i
Divan Kurulu üyemiz
Erol GÜNGÖR

LÜTFEN
A‹DATLARINIZI
ÖDEY‹N‹Z.

Vefal›lar Vefal›lar Derne¤i üyelik aidatlar›n›z› ödemeyi ihmal etmeyiniz.
Üyelik aidatlar›n›z 2009 Y›l› için 30.-TL
Dernek merkezimize mesai saatlerinde nakit veya kredi kart› ile ödeme yapabilirsiniz.
T.‹fl Bankas› Unkapan› flubesi 1058- 284049 no’lu hesaba yat›rabilirsiniz.
Bilgi için: Gülbin Erdem (212 512 63 73)
Burs Hesap numaram›z:
T.‹fl Bankas› Parmakkap› fiubesi 1042- 648469 nolu Vefal›lar Derne¤i Burs hesab›d›r.
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4 - Kendisiyle Vefal› olarak ancak iki y›l önce okulumuzun y›ldönümü törenlerinde tan›flt›¤›m›z Sanatç›
N‹HAT N‹KEREL 28.09.2009 tarihinde aram›zdan ayr›ld›, zamans›z olan bu ani ölümü tüm sevenleri ve bizleri çok üzdü, kendileriyle Vefa Lisesi ö¤rencilerine e¤itim verilmesi dâhil bir y›¤›n proje hakk›nda planlama
yaparken bu ani ayr›l›k beni çok üzdü. Baflta yak›nlar› olmak üzere tüm Vefa Camias›na Baflsa¤l›¤› ve Sab›rlar
diliyorum.
5 – Vefa Lisesi emekli ö¤retmenlerimizden Gülveren Türkefl’in efli BEHZAT TÜRKEfi 02.10.2009 tarihinde vefat
etmifltir. Ayn› zamanda Sosyal Sigortalar Kurumu Befliktafl Sigorta Müdürlü¤ünden emekli olan Behzat Türkefl’e
Ulu Tanr›’dan rahmet, Vefa Camias›na ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› ve sab›rlar diliyorum.
6- VEFA L‹SES‹ 25 VE 40 YILLIK MEZUNLARIMIZIN PLAKET TÖRENLER‹: Vefa Lisesi’nden mezuniyetlerinin 25 ve 40. y›llar›n› tamamlam›fl olan mezunlar›m›z için yap›lan plaket törenlerini, Yönetim Kurulu olarak
ald›¤›m›z kararla, Okulumuzun Konferans salonunda yapma karar› ald›k. 25 ve 40 Y›ll›k mezunlar›m›z› 23 Aral›k
2009 Çarflamba günü saat 18.00’de Vefa Lisesi konferans salonunda bekliyoruz. Bu törene kat›lacaklar›n
dernek sekreteryam›z› veya bizleri arayarak isimlerini yazd›rmalar› gerekmektedir. Çünkü plaketlere isimleri
yaz›larak önceden haz›rlat›lmaktad›r.
7- KAHVALTILI PAZAR BULUfiMALARI: Vefa Lisesi mezunlar› olarak Pazar günleri sabah kahvalt›lar›m›z›
Okulumuz yemekhanesinde yapmaya bafllad›k.
Kahvalt›l› Pazar buluflmalar›m›z›n devam etmesi sizlerden gelecek olan destekle mümkün olaca¤›ndan, sizlerden talep ve destek bekliyoruz. Bu isteklere göre kahvalt› takvimini belirliyece¤iz. Her kahvalt›m›z› bir sponsorun
katk›lar›yla yapmaktay›z. Bu kahvalt› sponsorumuz siz olabilirsiniz. Yaklafl›k maliyeti 1000.- TL olan bu kahvalt›lar beraber olmam›z bak›m›ndan çok büyük yararlar sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca de¤iflik gruplar, de¤iflik zamanlarda s›n›f yemekleri ve dönem yemekleri yapmaktad›rlar. Bu konuda
derne¤imizi haberdar ederlerse, hem bu yemeklerin tarihleri ve yerlerini, hem de yemek sonras› haberleriniz
haber bültenimizde yay›nlayabilirsiniz.Bizler de buna benzer çal›flmalar ve faaliyetler konusunda sizlerden öneri
ve desteklerinizi beklemekteyiz. Bu yemeklere zaman› uygun olan yönetim kurulu üyelerimiz kat›larak iletiflimin
daha kolay sa¤lanmas›na yard›mc› olabilirler.
Tüm vefal›lar›n geçmifl olan fieker Bayramlar›n› gelecek olan Kurban Bayramlar›n› kutluyor. 2010 y›l›n›n
Vefal›lara ve Ülkemize iyi ve bol kazançl› günler getirmesini temenni ediyorum.
Sayg›lar›mla...

DE⁄ERL‹ VEFALILAR

Üyelerimizin günlük yaflam›n› kolaylaflt›racak uygulamalar çerçevesinde; farkl› ürün ve hizmetlerin
sat›n al›nmas›nda çeflitli kurumlardan indirim olana¤› hedeflenmektedir. Üyelerimize indirim olana¤›
sa¤layacak firmalar›n, taleplerini de¤erlendirebilmemiz için, afla¤›daki telefonlara baflvuruda
bulunmalar›n› rica ederiz.
VEFALILAR DERNE⁄‹
0212 512 63 73
0212 252 06 83 (‹. Hakk› BAL‹Ç)
Not: Anlaflma sa¤lanan firmalar, web sayfas›nda ve Haber Bültenin de de duyurulacakt›r.

VEFALILAR DERNE⁄‹ YÖNET‹M KURULU
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YEN‹ B‹R VEFA ÖRNE⁄‹ VE U⁄UR DÜNDAR

Dr. Sakin ÖNER
Vefa Lisesi Müdürü

Vefal›l›k, insano¤lunun ulaflabildi¤i en yüksek erdem derecesidir. Bu mertebeye ulaflmak çok az
faniye nasip olur. Çünkü, bu mertebeye ulaflmak için, insan›n benini aflarak, zaman›ndan, enerjisinden, mal›ndan mülkünden fedakârl›k yapmas› gerekir. Vefal›l›k, maddi de¤erlerden çok sevgiye, sayg›ya, dostlu¤a, arkadafll›¤a, insanl›¤a de¤er vermektir. Türk e¤itim tarihinin 138 y›ll›k
gurur abidesi olan lisemizin tafl›d›¤› isim, mensuplar›na “Vefal› olma” zorunlulu¤unu ve sorumlulu¤unu yüklemektedir. ‹nsan›n, hizmet ve feyz ald›¤› kuruma vefa duygusuyla sahip ç›kmas›,
olmas› gereken normal bir davran›flt›r. Ama bu kurum “Vefa” ad›n› tafl›yorsa, mensuplar›n›n vefas› bir zorunluluk halini al›r. ‹flte Vefa Lisesi mensuplar›n›n, kurumlar›n›n bu özel ismini tafl›ma
onurlar› oldu¤u gibi, bu ismin yükledi¤i misyonu da, yaflamlar›n›n do¤al bir parças› haline getirmeleri gerekir. Vefa Lisesi mezunlar›, bafllang›çtan günümüze kadar okullar›na ve kurulufllar›na
karfl› vefal›l›k testinden s›nava girmifller ve baflar›l› olmufllard›r. Vefal›lar›n tarih içinde Vefa’ya gösterdikleri vefal›l›k örneklerini, bildi¤im ve ö¤renebildi¤im kadar›yla flöyle özetleyebilirim:
1- 1925’te, savafllar nedeniyle, fazla lise ça¤›nda genç bulunmad›¤›ndan okulumuzun lise k›sm›n›n kapat›larak
ortaokula dönüfltürülmesinden sonra, duruma üzülen mezunlar›m›zdan 330’nun giriflimi ve de¤erli mezunu
muz Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreteri Kemal Gedeleç’in deste¤iyle okulumuz 1933 y›l›nda yeniden lise
statüsü kazanm›flt›r.
2- 1946 y›l›nda de¤erli mezunumuz dönemin Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel’in tavassutuyla Karagümrükteki
stad, Vefa Spor Kulübü’ne tahsis edilmifltir.
3- 1957’de de¤erli mezunumuz ünlü eczac› Necip Akar, modern Fen Laboratuarlar›n› kurmufltur.
4- 1984’te Vefa mezunlar›n›n kurdu¤u Vefa Lions Kulübü, okulun metruk haldeki tarihi binas› Mütercim Rüfldü
Pafla Kona¤›’n› restore ettirerek yeniden e¤itim ö¤retim hizmetine sokmufllard›r.
5- 1989’da Vefal›lar eski bakanlardan Cengiz Tuncer’in öncülü¤ünde Vefa Vakf›’n› kurarak okulun sorunlar›n›
çözmeye talip olmufllard›r. Yine Tuncer’in giriflimiyle okulumuz 1989-1990 ö¤retim y›l›nda Anadolu Lisesi
statüsü kazanm›flt›r.
6- 17 A¤ustos 1999 depreminden sonra hasar gören ve ö¤retime kapanan tarihi binalar›m›z, de¤erli
mezunumuz Araflt›rmac›-Gazeteci U¤ur Dündar’›n giriflimi ve de¤erli Devlet Bakan› Recep Önal’›n
destekleri ile Menkul K›ymetler Borsas›’n›n büyük maddi katk›lar› sayesinde iki y›l içinde deprem takviyeleri
yap›larak yeniden hizmete sokulmufltur. De¤erli mezunumuz Milletvekili Ahmet Güzel de bu konuda
bakanl›k bütçesinden katk› sa¤lam›flt›r.
7- Binalar›n hizmete girmesi ile birlikte müdürlü¤ümüzce 2000 y›l›nda haz›rlanan “21. Yüzy›la Uyum Projesi”
uygulamaya sokulmufltur. Vefal›lar Derne¤i Baflkan›m›z Hakk› Baliç’in Kemal Sunal Dershanesi ile
bafllayan ve listesi 135. Y›l An› Kitab›, okulumuzun ve kurulufllar›m›z›n internet sitelerinde adlar› yer alan
Vefal›larca bütün okulumuz ça¤dafl e¤itim teknolojisi ve donan›m›na kavuflmufltur.
8- ‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan›m›z Nejat Ekrem Basmac›, okulumuzun Konferans Salonunu tamamen
modernize ettirmifl, Sinevizyon Salonu oluflturmufl, 2 s›n›f› donatm›fl, müze mekan›n›n donan›m›n›
yenilemifl ve her zaman okulun her türlü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na katk›da bulunmufltur.
9- 10 kadar s›n›f›n donan›m›n› çevresiyle gerçeklefltiren ve her y›l 40 kadar kurban ba¤›fl›n› sa¤layan Vak›f
Baflkan›m›z Yusuf Öztiryaki, Spor Salonu, Ö¤retmenler Odas› ve 1 s›n›f›n donan›m›n› gerçeklefltiren Vefa
Küçük, Bilgisayar Laboratuar› ve Kütüphanenin donan›m›n› gerçeklefltiren Av. Mehmet Yavuz, Müze
mekan›n›n düzenlemesine katk› sa¤layan Ali Fethi A¤ral›, Fen Laboratuarlar› ve Arfliv donan›mlar› ile
bilgisayar donan›m›n› gerçeklefltiren Dr. Vas›f Topçu, okul hizmet otosunun al›nmas›na öncülük yapan, çok
ciddi bir mebla¤› burs fonu olarak ö¤rencilerimize tahsis eden ve 2 s›n›f›n donan›m›n› yapt›ran Saim ‹çin,
katk›lar›n› sürekli esirgemeyen fiemsettin Gökbayrak, Rüstem Eyübo¤lu, Sururi Güde ve Sad›k Vefa’n›n da
Vefal› Vefal›lar içinde ayr› bir yeri vard›r.
10- Araflt›rmac›-gazetecili¤in duayeni U¤ur Dündar, her bafl›m›z s›k›flt›¤›nda yan›m›zda yer alm›fl ve
sorunlar›m›z› kesin çözüme ulaflt›rm›flt›r. Tarihî binalar›m›z›n deprem takviyelerinin yap›lmas›ndan sonra,
okulumuzun ça¤dafl e¤itim teknolojisiyle multimedya destekli e¤itime geçmesini ve son olarak 2006
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y›l›nda okulumuzun, Haz›rl›k S›n›f› bulunan 5 y›ll›k Anadolu Lisesi statüsündeki 10 okuldan biri duruma
gelmesini gerçeklefltirerek e¤itimimize yeni bir ivme kazand›rm›flt›r.
Son olarak tek maafll› bir memurumuzun 11 yafl›nda kemik kanseri olan o¤lunun tedavisi, önce dizinde ve sonra iki
ci¤erinde gerçeklefltirilen üç ameliyatla ilgili, 15 bin TL ameliyat için, 10 bin TL de di¤er tedavi masraflar› ile ilgili Vefal›lar aras›nda kampanya müdürlü¤ümüzce aç›lm›flt›r. Okullumuzun ö¤retmen ve personeli ile Vefal›lar’dan 11 bin TL
civar›nda ba¤›fl toplanm›fl, tedavi giderleri karfl›lanm›fl, fakat ameliyat ücreti olan 15 bin TL karfl›lanamam›flt›r. Bunun
üzerine U¤ur Dündar’a durum anlat›lm›fl ve deste¤i istenmifltir. Say›n Dündar da bizi k›rmayarak ameliyat› yapan
Maltepe Üniversitesi T›p Fakültesinin ba¤l› bulundu¤u Vak›f Mütevelli Heyeti Baflkan› Say›n Hüseyin fiimflek’le görüflerek bu masraf›n tamamen Vak›f Yönetimince karfl›lanmas›n› sa¤lam›fl ve bizi son derece rahatlatm›flt›r. Kendisine
sonsuz flükranlar›m›z› sunuyoruz.
Ayr›ca kampanyaya katk›da bulunan ö¤retmenlerimize ve personelimize, Vefal›lar Derne¤i Yönetim Kuruluna, Okul
Aile Birli¤ine, Prof. Dr. Tar›k Minkari, Yusuf Öztiryaki, Ali Fethi A¤ral›, Dr. Vas›f Topçu, Sad›k Saruhan, Sad›k Vefa, Mehmet Ça¤›l, Sezai Güvensoy, Orhan Eren, Rennin Kongar, fiemsettin Gökbayrak, Rüstem Eyüpo¤lu, Adnan
Özalp, Müslim Karaman, Sami Özeren ve Erkin fia¤ban’a ayr› ayr› teflekkür eder, sayg›lar sunar›m.

YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹NE ULAfiAB‹LMEN‹Z ‹Ç‹N

Ad›, Soyad›

Hakk› Baliç

Mehmet Sütçüo¤lu

Ev Telefonu

‹fl Telefonu

0212 292 12 39

0212 252 06 83

Sevim Sevil Yükselen

0212 509 72 87

Enis Deliibrahimo¤lu

0216 361 46 42

0216 345 69 01

Levent Üzün

0212 523 42 67

0212 454 77 70

Ufuk Afl›c›o¤lu
Demir Özgen

Bülent Ç›rp›c›
Yi¤it Altav

Mehmet Cem Canay
Do¤an Kontac›

0212 533 60 55

0212 506 21 10

Bora Gürkan

0212 482 52 00

0212 534 76 54

Gültekin Ery›lmaz

Arzu Vesile Berber

0212 521 80 88

0212 299 79 58

0212 577 68 07

0212 528 47 73
0212 507 49 79
0212 576 10 77

0212 656 57 00

0542 245 42 02
0535 523 19 38
0532 244 74 75
0532 337 07 84
0532 276 12 37
0532 241 00 86
0533 421 93 47
0544 528 47 73
0532 417 51 52
0532 497 39 00
0535 240 12 16
0541 830 46 72
0533 656 15 75

VEFA KÖfiEM‹Z

VEFA L‹SES‹ E⁄‹T‹M VAKFI GENEL KURUL SONUÇLARI
11 Haziran 2009 Perflembe günü yap›lan
Kongre Sonuçlar›
YÖNET‹M KURULU
1-Baflkan
2-Baflkan Yard›mc›s›
3-Sayman
4-Sekreter
5-Veznedar
6-Üye
7-Üye
8-Üye
9-Üye

0532 241 80 23
0534 325 86 09

0216 337 12 84

Ekrem Ayd›n

Cep Telefonu

•1949-50 Mezunlar›n›zdan ‹hsan ALACALI ‘n›n o¤luyum. Yild›z
Teknik Üniversitesi’nde hocal›k yapmaktay›m. Rahmetli babac›¤›m
çok zor flartlar alt›nda lise e¤itimini sürdürmüfl ki, tarih hocas›
Reflat Ekrem KOÇU’nun yay›nlad›¤› ‹stanbul Ansiklopedisi’nde
yer alan çocuk bahsinde kendi talebesinden hem çal›fl›p hem
okudu¤undan bahsetmekte ve bu bilgi Sabiha Bozcal›’nin çizdi¤i
babama ait bir çizim ile birlikte yer almaktad›r. Sonrasinda Hava
Kuvvetlerinde subay olarak görev yapm›fl ve yarbay rütbesi ile
emekli olmufltur. Bu bilgileri sizlerle paylafl›r sayg›lar›m› sunar›m...

Yusuf Öztiryaki
Sad›k Vefa
i.Hakk› Baliç
Sedar Keskin
Kemal Özdemir
Bekir S›tk› Say
Dinçer Tuncel
Sezai Güvensoy
Bülent Odaman

• Can BAYRAKTAR 1962-63 ve 1964 y›llar›nda ben de oradayd›m.
4-E/1291 Hayatimin en mutlu günleri.Keflke yine orada olabilsem
diyebiliyorum.Me¤er ne çok seviyormuflum okulumu ama o yaflta
fark edilmiyor.Resimlere bakt›¤›mda burnumda tuttü kokusu. Daha
fazla yazmasam iyi olacak.çok özlemiflim.
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12 Nisan 2009 Pazar Günü
Vefa Orman›’nda
Geleneksel Fidan Dikim fienli¤indeydik….

Fidan dikiminden sonra köfte ekmek s›ras›na girildi. Bir yandan yemek s›ras› beklenirken di¤er taraftan ‹stanbul’un
yeflil kalm›fl nadide bölgelerinden olan Alibey Baraj›n› ve etraf›n› seyretmenin tad›na doyum olmuyordu.

Vefa Orman›na fidan dikimine kat›l›m›n her y›l biraz daha artmas› bizleri sevindiriyor...
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Sami ALTINB‹LEK
Vefa Lisesi Müdür Baflyard›mc›s›

MERHABA VEFALILAR

Sizlerle buluflmam› sa¤layan Haber Bülteninin yay›nlanmas›ndan sorumlu herkese
öncelikle teflekkür etmek istiyorum. Çünkü dernek sekreterimiz bu say› için bir yaz›
yazmam› varsa yak›fl›kl› vesikal›k bir foto¤raf›m› isteyince flafl›rd›m. fiaflk›nl›¤›m›n nedeni, bu okulda yedi y›l› Müdür Baflyard›mc›l›¤›nda geçen sekiz y›ll›k bir ö¤retmene
yap›lan teklifti. Her fleyi bir tarafa b›rakal›m, madem ki böyle bir f›rsat verilmifl bunu
de¤erlendirelim diye düflünüyorum.
Sevgili Vefal›lar; öncelikle biz ö¤retmen ve idareciler, her kademede bu okulda görevyapanlar,tabi ki siz mezunlar büyük bir mirasa sahip oldu¤umuzu bilelim. Bu miras›n, hepimiz için gurur kayna¤› oldu¤u kadar büyük bir sorumluluk alt›na soktu¤unu da bilmemiz gerekti¤ini düflünüyorum. Çeflitli vesilelerle birçok kifli taraf›ndan bu konuya vurgu yap›lm›flsa da ifl uygulamaya gelince bu duygular›n tam oluflmad›¤›n› görüyorum.Ne olur kurumun içinden birisi hatta bir yöneticisi olarak bunlar› söyledi¤im için bana k›zmay›n.
Gerçekten en büyük eksikli¤imizin bu konuda oldu¤unu biliyorum.Bu sevimsiz elefltirimi burada kesip
güzelliklerimizden, ilklerimizden bahsetmek isterim.
Hangi okulda vard›r ki ambleminde ‘Bilim; Sevgi; Hoflgörü’ yazar; hangi okulda vard›r ki, veli ve ö¤rencisine birlikte rozet takar, ve yine iki yüzün üzerinde mezunu okuluna kurban ba¤›fl› yapar.Gitti¤iniz her
yerde bir Vefal›’ya rastlaman›z mümkündür.Üniversitede bir bilim adam›na, tiyatroya bir oyuncuya, bankada bir müdüre, çarfl›da esnafa vs. hepsi bizden birisi, geçmiflimizden ortak an›lar›m›z var. fiu üç olay›
hiç unutamam; Pertevniyal Lisesinde çal›fl›rken o¤lu Vefa’da okuyan bir ö¤retmen arkadafl›m›n ‘Vefa Lisesi’nin ö¤retmenler odas›n› bir görmelisin’laf›n›; bir t›p fakültesinde okuyan ö¤rencimin fizyoloji hocas›n›n ‘Vefal› sen bilirsin söyle bakal›m’ dedi¤ini ve Avrupa Projesi ortaklar›m›zdan Alman okulu müdürünün
bizim müdürümüze hitaben; Müdürüm sizin gösterdi¤iniz bu misafirperverliklerin ço¤unu biz gösteremeyiz, bunun için flimdiden özür dilerim; sözleridir.
Bir sonraki say›da buluflmak dile¤i ile hepinize sayg›lar, sevgiler…. Hoflçakal›n.
VEFASPOR KULÜBÜ GENEL KURUL SONUÇLARI
13 A¤ustos 2009 Perflembe günü yap›lan Kongre Sonuçlar›
1- Baflkan
Celal Altunda¤
‹.Hakki Baliç
2- Genel Sekreter
Zeki Ayd›n
3- As Baflkan
4- Üye
Mehmet Sütçüo¤lu
Yusuf Karaduman
5- Bas›n Sözcüsü
Menderes Demir
6- Sayman
7- Üye
Süleyman Karakad›
Ali Kurumahmut
8- Basket sb. Sor.
Yavuz Demirkan
9- Üye
10- Üye
Nuri Aç›kgöz
Bora Pehlivanl›
11- As Baflkan
Mustafa Yaz›c›
12- As Baflkan
13- Üye
Eyüp Özgüç
14- Alt yap› Sorumlusu Gökhan Güney
Zeynep Altun
15- Üye
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30 YIL SONRA AYNI DUYGULARI YAfiAMAK

Gültekin ERYILMAZ
1981-82 Dönem Mezunu

Bugün 22 Mart 2009 Vefa Lisesinde “Geleneksel Kahvalt› Günü” ve Vefal›lar Derne¤i genel kurul günü. 30 y›l sonra ayn› yerde kahvalt› yapman›n keyfini yaflayaca¤›m. 1977-1980
y›llar› aras›nda orta okulu Vefa Lisesinde yat›l› okudu¤um günlere döndüm, Pansiyonda ‹hsan a¤abeyin bizi uyand›rmas› ve uykulu gözlerle sabah etüdüne gidiflimizi yeniden hat›rl›yorum. Sabah serinli¤inde bir an önce yemekhaneye gitmek ve herkesten önce içeriye girip tek çeflit peynir, ekmek ve çaydan oluflan kahvalt›ya ulaflmak ne de büyük keyifti. Özellikle yemekhaneye erken girenlerden biriysen kaflla göz aras›nda kimse görmeden masadaki küçük peyniri yan masadaki en büyük peynirle de¤ifltirmek mutlak yap›lmas› gereken
bir ritüeldi. Ancak tabii ki kimseye görünmeden aksi halde gün çok iyi bafllamayabilirdi.
Bu amaçla çok geç olmadan okula gidiyorum, arabay› arka bahçeye b›rak›p h›zla merdivenlerden afla¤›ya iniyorum. Yemekhane yine kalabal›k Vefal›lar Derne¤inin kahvalt› için yapt›¤› haz›rl›klar 30 y›l öncesine göre çok
farkl›, çok zengin, bununla birlikte ben sadece peynir, ekmek ve çay al›yorum. Bu arada ayn› fley olmasa bile
h›nz›rca en büyük peynir dilimini seçiyorum, 30 y›l aradan sonra ayn› mekanda ayn› fleyleri hissetmeye çal›flmak çok keyifli……
Kahvalt› sonras› her okula gitti¤imde yapt›¤›m gibi pansiyon binas›n›n önündeki tafl duvara oturuyorum. Ben
belki de¤ifltim ancak tafl duvar ayn› ve beni gerilere götürüyor. Ender, Ünal, ‹brahim ile saatlerce oturdu¤umuz
tafl duvar. Neler konuflurduk kim bilir? Birço¤unu hat›rlam›yorum ama bugünün popüler savafl ve strateji oyunu “paintball” oyununu tüm detaylar› ile o tafl duvar›n üzerinde hayal etmifltik.
Futbol maç› yapt›¤›m›z arka bahçe o kadar da büyük de¤ilmifl. Oysa o beton zeminde her çarflamba 5-5 maç
yapard›k.
Ender, Ünal, ‹brahim, Sinan, Mustafa (bit), Erol, Ayd›n, Sutay, Ercan, Yalç›n nerelerdesiniz gelin maç yapal›m.
Bozas›na!!!
1980 öncesi y›llar, müzik dersindeyiz. Müzik salonunun kap›s› çal›nd›, bir müdür yard›mc›s› hocam›z ve iki sakall› paltolu kifli Abdülcabbar hocay› müdür odas›na davet etti. Abdülcabbar hocan›n keman kutusu içinde okula silah soktu¤u ihbar› yap›lm›fl ve bu konu araflt›r›lacakm›fl. O dönemin yaflananlar› içinde bu normal bir olay
gibi görünse de, dakikalar içinde hepimizin küçük yüreklerinde isyan dalgalar› oluflturdu. Abdülcabbar hocaya
bu yap›lamazd›, ülkemizdeki müzik dersleri flark›-türkü söylenerek bofl geçerken bize nota ö¤reten ve Beethoven ve Mozart’› sevdirmek için ç›rp›nan hocam›za bu yap›lamazd›. Bir çok sokak tart›flmas›nda “yapmay›n çocuklar” diyerek defalarca cesurca araya girdi¤ini bir çok kez gözlerimle gördüm. Tan›d›¤›m en hümanist insanlardan biri olan hocan›n bu suçlama sonras› bizim küçük isyankar yüreklerimizi bile sakinlefltirmesi, günümüzde binlerce dolar verilerek ö¤renilmeye çal›fl›lan kriz yönetiminin en güzel örneklerinden biriydi.
Müzik ö¤retmenli¤i yapt›¤› dönemde üniversiteye devam etmesi içindeki ifl disiplini ve meslek aflk› benim gibi
tüm ö¤rencileri derinden etkilerdi. O dönemde oluflturdu¤um bir yarg›ya halen inan›yorum “keman çalabilen insanlar her ifli mükemmel yapabilirler”. Rahat uyu Abdulcabbar hoca, bafl›n sa¤ olsun Can.

TEfiEKKÜR
Mezunumuz Talha Ermifl ve Ayd›n
Erman’a Derne¤imize yapm›fl olduklar›
ba¤›fllar›ndan dolay›
teflekkürlerimizi sunar›z.
VEFALILAR DERNE⁄‹ YÖNET‹M KURULU

KARDEfi OKUL MÜJDAT GEZEN
T‹YAROSUNDAYDIK...
Ö¤renci, Ö¤retmen,Aile Birli¤i veVefal›lar Derne¤i
Yönetim Kurulu üyelerinin kat›l›mlar›yla,
“Adalet Pantolonun Kemeridir.”
oyununu keyifle izledik.
Müjdat GEZEN’e teflekkürlerimizi sunuyoruz.
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23 N‹SAN’ DA BATI KARADEN‹Z GEZ‹S‹NDEYD‹K…
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KURBAN BA⁄IfiLARINIZI BEKL‹YORUZ
2009-2010 ö¤retim y›l›nda 138. y›l›n› idrak eden Lisemizin bünyesinde k›z yat›l› pansiyonumuz bulunmaktad›r. Halen pansiyonumuzda Paras›z Yat›l› 96 ö¤renci ve 5 belletmen ö¤retmen kalmaktad›r. Bu
ö¤renci veö¤retmenlerimizle birlikte muhtaç gündüzlü ö¤rencilerimizden 30 ö¤renci ücretsiz, 40
ö¤rencimiz de % 50 indirimli ücretle Pansiyon Yemekhanesinden yemek yemektedirler.
Ayr›ca, okulumuzun 5 idareci, 57 ö¤retmen, 6 memur, 16 hizmetli ve 2 güvenlik görevlisi de tamamen
ücretsiz olarak ö¤le yeme¤i yemektedirler. Devletin ödene¤i ile karfl›lanmas› mümkün olmayan bu
yemek masraflar› AileBirli¤i, Vefa Lisesi E¤itim Vakf›, Vefal›lar Derne¤i ve sizler gibi baz› Vefa Lisesi
mezunu e¤itim hay›rseverleri ilebaz› velilerimizin katk›lar›yla karfl›lanmaktad›r.
Bu nedenlerle okulumuz yemekhanesine katk›da bulunmak üzere son yedi y›ld›r Vefal› hay›rseverlerimizden kurban ba¤›fl› kabul edilmektedir. Bu y›lki kurban ba¤›fl› Vefal›lar Derne¤ince oluflturulan bir
komisyonca yürütülmektedir. Kurban ba¤›fl›nda bulunmak isteyenler, bu y›l kesim ücreti ile birlikte bir
kurban için 400.-TL. tutar›ndaki kurban ba¤›fl›n› Vefal›lar Derne¤i’nin (Türkiye ‹fl Bankas› Unkapan›
fiubesi (kodu: 1058-322095 nolu) hesab›na 25.11.2009 çarflamba günü mesai bitimine kadar
yat›rabilirler. Kurbanlar Derne¤imizce noter huzurunda dini vecibelerini yerine getirilerek kestirilecektir Bu konuda afla¤›daki telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Okulumuzda iki adet so¤ukhava deposu ve
üç adet derin dondurucu bulunmaktad›r. ‹lginizi rica eder, sayg›lar sunar›z.
‹rtibat için Tel :
Hakk› BAL‹Ç
Dr. Sakin ÖNER
Gülbin ERDEM
Ayten BEYHAN
Arzu KABAO⁄LU

(Dernek Baflkan›)
(Okul Müdürü)
(Vefal›lar Derne¤i)
(Okul Aile Birli¤i)
(Vefa Lisesi E¤itim Vakf›)

0212 252 06 83-293 29 22
0212 512 72 71
0212 512 63 73
0212 512 41 39
0212 526 13 95

Kardefl okulumuz Hollanda Hit Sind Janliceum, e¤itimimizi görmek amac›yla Okulumuzu ziyaret ettiler. Daha
sonra Müd. Bafl Yrd. Müd. Yard›mc›lar›, ‹ng. Ö¤r.
Gürkan Kuru ve Reh.Ö¤r.Sevda Pempe Sar›beyo¤lu’nun kat›l›mlar›yla hat›ra foto¤raf› çekildi.

Misafirleri yolculad›ktan sonra hat›ra foto¤raf› Müd. Bafl
Yrd. Sami Alt›nbilek, Müd. Yrd. Tülay Sar›, Müd. Yrd.
Sabriye Aç›kal›n Aile Birli¤i Ayten Beyhan Tarih Ö¤rt.
‹smail Aktafl, Reh. Ö¤r. Sevda Pempe Sar›beyo¤lu,
Vefal›lar Der. Gülbin Erdem ve Birsen Dinçgün
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Av. ‹. Tolon TAfiAN
Divan Kur.Baflkan›

VEFA’ MIZI UNUTMAYALIM

Sevgili Vefal›lar,
Hepimizin orijini olan Vefa Lisemiz; kuruluflundan bu yana nice mezunlar vererek, kimilerini tamamlamak üzere üniversitelere göndermifl, kimilerini de; Vatan’a, Millet’e faydal› hizmetler sunmak üzere cemiyet içine salm›flt›r.
Hayat›n zor koflullar› içinde mücadele vermifl ve vermekte olan Vefal›lardan, say›s›z k›ymetler
yetiflerek, ulaflt›klar› baflar›lar› ile, tüm Vefal›lar›n takdirlerini, sevgilerini ve sayg›lar›n› kazanm›fllard›r. Bunlardan kimileri; ahirete intikal ederek Vefal›lar›n gönlünde ölümsüzleflmifllerdir, kimileri de; halen yaral› hizmetlerini sürdürerek,takdir, sevgi ve sayg›nl›klar›n› sürdürmektedirler.Vefa kurulufllar› olarak; Vefal›lar Derne¤i, Vefa Vakf›, Vefa Okul Aile Birli¤i ve Vefa Kulübümüz gibi, tüm hükmi kurulufllar bir bütün olarak, Vefa Lisemizin çat›s› alt›nda karfl›l›ks›z hizmetlerini sürdürmekte olup, topluma örnek de olmaktad›rlar.
Ancak bu hizmetleri verirken Cemiyet Yöneticilerinin görevi, öncelikle kendi bünyelerine kat›lmak üzere yap›lan üyelik tekliflerini, çok iyi de¤erlendirmeleri; hizmette, beraberlikte, karfl›l›kl› sevgi ve sayg›da, hizmette var›m diyebilecek
özverili üye adaylar›n› bünyelerine katmakta titizlik göstermeleridir.Vefa Kurulufllar›nda; bu böyle olmufl ve böyle de
olmas› gerekmektedir.
Ça¤›m›zda her geçmekte olan an’da; yeni keflifler, yeni imkanlar ve yeni ihtiyaçlar do¤maktad›r. Bu nedenle de; yeniliklere ayak uydurmak zorunda oldu¤umuzun bilinci içinde, çal›flmalar›m›z› tesanüt içinde sürdürmek ve yeni gereksinmelere cevap verebilme zorunda da oldu¤umuzun bilincinde olmal›y›z.
Okuluna, Vatan›na ve Milletine; Vefa duygusu ile bugüne kadar hizmet verip, ahirete intikal etmifl Vefal›lara, öncelikle Tanr›dan rahmet ve bir vefal› olarak; minnet, sevgi ve sayg›lar›m› sunarken, hayatta ve Vefa kurulufllar›nda halen
görev bafl›nda olan Vefal›lara da; baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum. Ancak; En Büyük Teflekkürüm, Dünyan›n her taraf›na yay›lm›fl ve insanl›¤a hizmet vermekte olan Vefal›lar ile, Vefal›l›klar›n› hiçbir zaman unutmam›fl olan, Vefa kurulufllar›na kay›tl›, kay›ts›z tüm Vefal›lar ile, özellikle Vefa Lisesi’inden mezun bir Vefal›y›m diyebilmek için çaba gösteren
sevgili ö¤rencilerimiz ile onlar› yetifltiren sayg›n ö¤retmenlerimizedir.
Sevgi ve Sayg›lar›mla…

Adem ACAR
1983-84 Dönem Mezunu

MUTLULUK VE HÜZÜN

Bu sene k›z›m Vefa Lisesi’ni, kazand›. K›z›m›n s›nav sonucu bir liseye yerlefltirilece¤ini tahmin
ediyordum ancak bu lisenin Vefa olmas› beni inan›lmaz sevindirdi.
Vefa Lisesi 1984 y›l›nda mezun oldu¤um e¤itim yuvam›z .Uzun bir aradan sonra tekrar bu e¤itim yuvas›na gidecek, yetkililerle, ö¤retmen ve yöneticilerle el ele vererek çocuklar›m›z›n e¤itimi için elimizden ne geliyorsa eskisi gibi ortaya koyacakt›k.
Okul aç›l›fl›nda tören yap›ld›.Tüm veliler gibi bizlerde oradayd›k.Törende konuflan oku müdürü
Dr. Sakin Öner bey velilere bilgilendirme yap›yor ö¤rencilere ö¤ütler veriyordu. T›pk› 15 sene
öncesi gibi karfl›m›zda Müdürümüz Nedim bey konuflma yap›yor sand›m.Sonra müdür yard›mc›m›z Tar›k bey çocuklara susmalar› için iflaret yap›yordu. Biraz ilerde Almanca hocam›z Yaflar
Arda vard›.Bugün pek telafll›yd› sanki. Matematikçimiz ‹hsan Hoca (‹hsan Irk) bu gibi aç›l›fllara pek gelmezdi ancak
tüm okulun en popüler ö¤retmenlerindendi.
Yine derste bize aç›l›flla ilgili soru soracak ve biz bir detay atlayaca¤›z gibi pürdikkat dinlerdik tüm konuflmalar›. Yan
tarafta kimyac›m›z, fizikçimiz, biyoloji hocalar›m›z. Biraz ilerde de tüm okulun bir numaral› hocas› herkesin dert orta¤› de¤erli insan Felsefe hocam›z Celal Gürbüz. Tören alan›nda tüm ö¤retmenlerimiz bizlerle beraberler. T›pk› yüzlerce, binlerce üyesi olan büyük bir aile gibi.
Birden törenin bitti¤i anons edildi. Bulundu¤um yerden hüzün dolu gözlerle flimdiki Vefal› ö¤rencileri izledim. Ne mutlu size ki Vefa Liseli oldunuz ve ne mutlu bana ki, bu camiaya bir nefer yetifltirebildim.
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BOZA GÜNÜ VE PLAKET TÖREN‹ FOTO⁄RAFLARI

Okulun minyatür resmini dernekten temin edebilirsiniz.
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1958-1959 Dönem mezunlar›m›z ve Emekli ö¤retmenlerimiz
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4.KEMAL SUNAL KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLER‹ DA⁄ITIM TÖREN‹
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Özen ATAYLAN
1966-1967 Mezunu

‹BRAH‹M Ö⁄RETMEN‹M…

Çok sevdi¤im ö¤retmenlerimizden biri olan, Beden E¤itimi ö¤retmenimiz, rahmetli ‹brahim Keskinkaya 02.02.2009 Sal› günü rahmete kavufltu. Ruhu flad olsun.
Kendisiyle, y›llar sonra 2003 y›l› yaz günü Bodrum/Turgutreis beldesi mavi boncuk sitesinde bir tasadüf karfl›laflt›k. Beni hemen tan›d›. Sar›ld›k, kucaklaflt›k, ellerinden öptüm ve sohbetlere bafllad›k. Her yaz kendisini evinde ziyaretlere gider, birlikte denize
de girerdik.Sohbetlerimizin ço¤u, eski vefal› günlerimizde yaflad›¤›m›z, güzel an›lar
hakk›ndayd›.Vefal› olman›n ne kadar büyük bir güzellik oldu¤unu anlat›r, sohbetlerimizi doya doya yapard›k.
Kendisi ‹stanbul’da da bize yak›n olan, Kad›köy-fiaflk›nbakkal’da oturuyordu. K›fl›n telefonla arad›¤›mda,
“Ah vefal› Özen o¤lum..” diyerek sesleniflini hiç unutam›yorum. Vefal› olman›n en güzel temel tafllar›n›n
bafl›nda, vefal›l›k duygular› içerisinde yetiflen, tüm vefal›lar›n birbirlerini sevmesi, saymas› aray›p hat›r
sormas› ve mümkün oldu¤unda, birlikte tüm güzellikleri paylaflmas›d›r diyerek, mutluluklar›m›z› paylafl›rd›k.
Bu vesile ile, ‹brahim ö¤retmenimize, tüm vefat eden de¤erli ö¤retmenlerimize, büyüklerimize, arkadafllar›m›za yüce Tanr›dan, rahmetler diliyorum. Hepsinin, ruhlar› fladolsun.

VEFALI OLAB‹LMEK B‹R AYRICALIKTIR

Yusuf Ç‹LEK
1987-1988 Mezunu

Geçenlerde Okul Müdürümüz Sn. Sakin ÖNER hocamla telefonla görüfltüm. Kendisi
Vefam›z›n özel ve önemli günlerini kutlamak için, bizleri davet etti¤inde, üzülerek fazla kat›l›m olmad›¤›n› ifade ettiler. Bende bu duruma çok üzüldü¤ümü ifade ettim. Bu
duygular›m› sizlerle de paylaflmak istedim.
Eminim di¤er köklü okullardaki birlik ve dayan›flma hepimizin kula¤›na geliyordur.
fiahsen benim duyduklar›m flunlard›r. Mezunlar s›k s›k buluflup, yemekli toplant›lar yaparak, eski okul hat›ralar›n› yad ediyorlar. Birbirlerinin meslek gruplar›n› ö¤renip, birbirlerine yard›mc› olmaya çal›flarak, güzel bir milliyetçilik örne¤i sergiliyorlar. Okullar›n›n yapm›fl olduklar› faaliyetlere kat›larak örnek bir dayan›flma gösteriyorlar. Üye say›lar› gün geçtikçe art›yor. Fakat ben bütün bu di¤er okullara göre daha köklü bir camia oldu¤umuza inan›yorum. Birbirimize destek olur, kenetlenirsek her camiadan daha fazla sesimizin duyulaca¤›na eminim.
fiahsen ben hangi Vefal› arkadafl›mla karfl›laflsam, hemen derne¤imize üye yapmaya çal›fl›yorum ve Derne¤imizin, Okulumuzun yapt›¤› faaliyetlerden bildiklerimi onlara aktar›yorum. Vefam›z ad›na elimden geleni yapmaya çal›fl›yorum. Elinden geleni yapmaya çal›flan di¤er Vefal› arkadafllar›m› da çok takdir ediyorum. Fakat Vefal›l›k ruhunu hepimiz yaflamal›y›z, hepimiz hissetmeliyiz. Hepimiz Vefal› olal›m. Vefam›za
destek olal›m. Vefam›z›n bu özel günlerine kat›lmaya çal›flal›m. Vefam›z› unutmayal›m. Vefal› olarak bize
bu yak›fl›r. Çünkü Vefal› olmak bir ayr›cal›kt›r. Ben bunu hep hissettim, hissediyorum Sevgili Vefal›lar!
Akl›ma gelmiflken en büyük Vefal›, Rahmetli Muhittin Gelgin a¤abeyimizi, Vural Erden Beken a¤abeyimizi, Tar›k Kutlu hocam›z› ve di¤er aram›zdan ayr›lan bütün Vefal› büyüklerimizi rahmetle an›yorum. Bu vesileyle geçmifl Ramazan Bayram›n›z› ve gelecek Kurban Bayram›n›z› en içten dileklerimle kutluyor, hepinize sa¤l›kl›, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Yeni say›da görüflmek üzere Sevgi ve Sayg›lar›mla…
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VEFALILAR DERNE⁄‹ AKGÜN OTEL’ DE DAYANIfiMA
YEME⁄‹ DÜZENLED‹

VEFALI RESSAM
T‹MUR TAfiTEK‹N
30.RES‹M SERG‹S‹N‹

T.C Z‹RAAT BANKASI tünel
Sanat galerisinde
28 Aral›k 2009 – 15.fiubat.2010
tarihinde açaçak
Aç›l›fl Kokteyli : 28.12. 2009
Pazartesi Saat : 18.00
Telefon : 0535 352 50 53

Mezunlar›m›z halay çekerken…
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2008-2009 DÖNEM MEZUN‹YET TÖREN‹

Okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne Vefal›lar Derne¤i,Vefa Lisesi E¤itim Vakf› ve Okul Aile Birli¤i taraf›ndan ödül
verildi.Tören bitiminde Aile Birli¤i ve velilerin haz›rlam›fl oldu¤u ikramlar sunuldu.
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BAfiSA⁄LI⁄I D‹L‹YORUZ
• Dernek baflkan›m›z ‹. Hakk› Baliç’ in efli Sevinç Baliç’ in enifltesi Necmettin fien vefat etmifltir.
• Dernek ve mütevelli üyemiz Cevat Berber 16.04.2009 tarihinde vefat etmifltir.
• Dernek üyemiz Osman Hadi Özbilgen 24.05.2009 tarihinde vefat etmifltir.
• Vefa Lisesi Emekli Resim Ö¤retmeni 1909 Do¤umlu M. Ekrem Akman 25.06.2009 tarihinde vefat
etmifltir.

• Divan Kurulu üyemiz Salih Tangut’ un babas› Sabit Tangut 01.07.2009 tarihinde vefat etmifltir.
• Vefa Lisesi E¤itim Vakf› Baflkan Yrd. Sad›k Vefa’ n›n babas› Vehbi Vefa 14.07.2009 tarihinde vefat
etmifltir. .Dernek üyemiz Mustafa Bozbu¤a’nin babas› Hakk› Bozbu¤a 01.08.2009 tarihinde vefat
etmifltir.

• 1969-70 Mezunu üyemiz Mehmet Tüfekçi’ nin kay›nvalidesi 21.08.2009 tarihinde vefat etmifltir.
• Vefa Lisesi Resim Ö¤retmeni Aysel Ay›kol’un babas› 26.08.2009 tarihinde vefat etmifltir.
• Vefa Lisesi Emekli Ö¤retmeni Gülveren Türkefl ‘in efli Behzat Türkefl 02.10.2009 tarihinde vefat
etmifltir.

• 1943 mezunu,dernek üyemiz Dr. Reflat Mangut 13.10.2009 tarihinde vefat etmifltir.
• Vefa Lisesi bilgisayar ö¤retmeni Fatma Gökçen Arslan’n›n babas› 21.10.2009 tarihinde vefat
etmifltir.

Merhumlara Allah’ tan rahmet, kederli ailelerine baflsa¤l›¤› dileriz.

1967-68 dönem mezunumuz, Dernek
üyemiz sanatç› Nihat N‹KEREL
28.09.2009 tarihinde vefat etti.

Dernek üyemiz 1968-69 dönem
mezunumuz fiemsi FALAY
11.05.2009 tarihinde vefat etti.
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2008-2009 Ö⁄RET‹M YILINI Ö⁄RETMENLER
BO⁄AZ TURU ‹LE KAPADI

Okul Aile Birli¤inin düzenledi¤i Bo¤az Turundan görüntüler...
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GEÇM‹fi OLSUN
• Vefa Lisesi E¤itim Vakf› Yönetim Kurulu Veznedar› Sürüri Güde 06.06.2009 Tarihinde Anjio uygulamas›
yap›lm›flt›r. Geçmifl olsun dileklerimizi sunuyoruz.
• Dernek üyemiz 1969-70 dönem mezunumuz Mustafa Akgül Safra kesesi ameliyat› olmufltur.Kendilerine
geçmifl olsun dileklerimizi sunuyoruz.

KUTLUYORUZ
• Vefa Lisesi Felsefe Ö¤retmeni Canan Akbafl 09.05.2009 tarihinde evlenmifltir. Canan ve
Cengiz Gültekin çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
• ‹ngilizce ö¤retmeni Gültekin Göçmen 21.05.2009 tarihinde evlenmifltir. Gülçin-Gültekin çiftine öbür
boyu mutluluklar diliyoruz.
• Vefa Lisesi ‹ngilizce Ö¤retmeni Gürkan Kuru’nun 17.06.2009 tarihinde dünyaya gelen k›z› Beren’e
hoflgeldin der, ömür boyu mutluluklar dileriz.
• Divan Kurulu üyemiz Zeki Aykanat’›n k›z› 14.06.2009 tarihinde evlenmifltir. Kendilerine
mutluluklar diliyoruz.
• Dernek üyemiz Necip Necipo¤lu’nun k›z› Baflak Necipo¤lu 18.07.2009 tarihinde evlenmifltir.
Baflak-Bora çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz..
• Vefa Lisesi Müzik Ö¤retmeni Zeynep Ebru Güçnar Deniz Dökmen ile 04.11.2009 tarihinde
niflanlanm›flt›r. Kendilerini kutluyoruz.
• 1978-79 Dönem mezunumuz Ömer Güney’ in 09.10.2009 tarihinde dünyaya gelen o¤lu Yakup Vefa’ ya
hofl geldin der, ömür boyu mutluluklar dileriz.

BAfiARILARIMIZ

2008-2009 Dönem Okul Birincisi Ferhat Erol,
‹kinci Müge Pattuk,
Üçüncü Narin Öztürk olmufltur.
Kendilerini kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›na bafllarken

2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›na bafllarken mezunumuz U¤ur DÜNDAR ve ‹stanbul Ticaret Borsas› Baflkan›
Nejat Ekrem BASMACI kat›l›mlar› ile törene renk katt›lar.

1976 Mezunumuz ‹brahim Osmano¤lu’na Okulumuza
katk›lar›ndan dolay› ‹. Hakki Baliç plaket sunarken.....

Tarih Ö¤retmenimiz ‹smail Aktafl ö¤rencilere
2009-2010 ö¤retim y›l›n›n ilk dersini verirken...
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ROZET GÜNÜ FOTO⁄RAFLARI

Geleneksel Rozet Törenimizde Hazirlik ö¤rencilerimizin Vefa marfl›n› söylerken ....

Konferans Salonundan görüntü..
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25 VE 40 YILLIK MEZUNLARIMIZA DUYURU
23 Aral›k 1872 Vefa Lisesi’nin kurulufl y›ldönümünde
1969 ve 1984 dönemi mezunlar›m›za plaket verilecektir.
Plaket takdim töreni 23 Aral›k Çarflamba günü saat 18.00’de
Vefa Lisesi Konferans salonunda yap›lacakt›r. Plaket almak
‹steyenlerin dernek merkezimize müracaat ederek isimlerini
Yazd›rmalar›n› rica ediyoruz.

DE⁄‹fiMEYEN GÜNLER‹M‹Z
ROZET GÜNÜ
HER YIL
OKUL AÇILIfiININ
ÜÇÜNCÜ HAFTASI
ÇARfiAMBA GÜNÜ

ORMAN GÜNÜ
HER YIL
N‹SAN AYININ
‹K‹NC‹ PAZAR
GÜNÜ

OLA⁄AN
GENEL KURUL
MART SONUNDA
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BOZA GÜNÜ
HER YIL
MAYIS AYININ
‹LK PAZAR
GÜNÜ

