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KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
VEFALILAR EVİMİZ DESTEKLERİNİZLE
TAMAMLANIYOR

Vefalılar Derneği Başkanı
İsmail Hakkı BALİÇ

Saygıdeğer Vefalılar merhaba,
Sizlere 2017 yılı Nisan ayı haber bültenimizde yazmış olduğum gibi Beyoğlu’ndaki VEFALILAR EVİ inşaatımız tüm hızıyla ilerliyor. Nisan ayında yaptığım duyurudan sonra
VEFALILAR sosyal tesislerine sahip çıkmak için çalışmalara başladılar. Bu örnek dayanışma bize camiamızın nasıl da “vefalılık” temeline dayalı olduğunu gösteriyor. Tüm
mezunlarımıza ve Vefalılar Derneği Divan ve Yönetim Kurulu üyelerimize çok teşekkürler ediyorum. Destekçilerin tam listesini binamız tamamlandığında ilan edeceğiz. Tüm
destekçilerin isimleri sosyal tesisimizdeki tuğlalara yazılacak. Ayrıca 50.000 TL bağış
yapanların isimleri odalarımıza, 200.000 TL ve üzeri bağışta bulunanların isimleri katlara verilecektir. Destekleriniz sayesinde Temmuz ayı başında inşaatımızın çatısı tamamlandı. Bu çelik çatının üzerine binamızın ısıtma,
soğutma ve havalandırmasını yapacak iki adet cihaz konuyor. Binanın iklimlendirme işleri için Daikin firması ile
çalışma kararı aldık; bunun dışında ayrıca bir kalorifer tesisatı kurulmayacak. Vefa Lisesi mezunu Zeki ÖZEN
kardeşimiz Genel Müdür yardımcısı olduğu şirket aracılığıyla ilişkilerimizde bizlere gereken kolaylığı sağlayacaklar.
Binamızın tüm cephelerindeki tuğlalarımız elden geçiyor; tarihi dokuyu meydana çıkarıyoruz. Merdivenlerimiz
de çelikten imal ediliyor. Yakında takılacak. Bizlere İnşaatımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmamızda moral
veren katkılarını sunan Hacıbekir Şekerleme Anonim Şirketi sahibi Divan Kurulu üyemiz Sayın Doğan ŞAHİN
ağabeyimiz 50.000 TL bağışta bulundular. Bu bağışın yapılmasında bizlere yardımcı olan kızları Nazlı Nilüfer
Şahin İMRE ile Hande Şahin CELALYAN’a çok teşekkür ediyorum.
Sayın Uğur DÜNDAR aracılığı ile Suna Ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmeleri Genel Müdürü Sayın
Özalp BİROL 50.000 TL bağışta bulunma nezaketini gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın
Uğur DÜNDAR kitap satışlarından sağladığı geliri derneğimize bağışlamaktadır. Bu güne kadar yaptığı bağışların toplamı 172.500 TL’ye ulaşmıştır. Bu bağışlar kitap satışlarından gelecek olan gelirlerin aktarımı ile sürecektir. Kendilerine müteşekkiriz. Çatımızın çelik karkasının yapımını Berkman GÜRSES ağabeyimiz 45.000 TL
ödeyerek üstlendiler; kendisi ayrıca inşaatımızın başlangıç aşamasında 50.000 TL bağış yaparak büyük destek
olmuşlardı. Çok teşekkürler ediyoruz. Eyüboğlu Eğitim Kurumları Sahibi Sayın Rüstem EYÜBOĞLU, yapmış
olduğu 70.000 TL bağışına ek olarak bizlere desteklerini sürdüreceğini beyan ederek moralimizi yükseltmişlerdir; kendilerine minnettarız. Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim E.TİRYAKİ bağışıyla katkılarını sürdürmüştür.
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LÜTFEN AİDATINIZI ÖDEYİNİZ

Ayhan SEZER, İlhan OBUROĞLU maddi katkılarıyla destekte bulunmuştur. Vefa Lisesi mezunu Necdet
DOĞANATA. Vefat etmiş olmasına rağmen çocukları bağış yapmışlardır. Vefa Akşam Lisesi mezunumuz Ali
SALARGİL bağış yaparak desteklerini sürdürmüşlerdir, Daha sonra Çapa medikal firmasının sahiplerinden Recep
AVŞAR Vefalı kardeşlerimiz ve en son olarak ta Güngör ÖZADAM bağışta bulunarak katkı sunmuşlardır. Diğer
bağışçılarımızın isimlerini sırasıyla sizlerle paylaşacağım. Burada sadece 5.000.TL ve üzeri bağışta bulunanlara yer
verebildim.
Vefa bozamızı her yıl konuklarımıza bedelsiz ikram etme inceliğini sürdüren Sayın Sadık VEFA, kurumlarımıza
verdiği desteğe ek olarak inşaatımız için 10.000 TL bağışta bulunmuştur. Çok teşekkürler ediyorum. Ayrıca Vefa
Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Yusuf ÖZTİRYAKİ başta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimiz ayrı
ayrı desteklerini sürdürmektedirler. Devlet Eski Bakanımız Sayın Recep ÖNAL, 12 ay süreyle her ay emekli maaşından belirli bir miktarı inşaatımız için bağışlamayı taahhüt ederek camiamızı şereflendirmişlerdir. Kendisinden
izinle bu destekten özel olarak bahsetmek istedim. Sayın Recep Önal ağabeyimize bu örnek davranışından dolayı
çok teşekkürler ediyorum.
Şayet sizler de benzer şekilde kredi kartınızdan düzenli olarak kendi tercih ettiğiniz meblağın çekilmesini arzu
ederseniz bu talebinizi dernek sekreteryamızdan Gülbin ERDEM’e iletebilirsiniz (0532 629 10 17). Bu sayede bizler
de inşaat bütçemizi gelen taahhütlere göre şekillendirmiş ve öngörebilmiş oluruz. Aksi takdirde banka kredisi kullanmak dahil her türlü şartı zorlayarak bu inşaatımızı bitireceğimizi yeniden vurgulamak isterim. Destek ve önerilerinizi bekliyoruz.
Her yıl Kurban Bayramı’nda sürdürdüğümüz kurban bağışı uygulamamız bu yıl da devam edecek. Sizlerden bu
konuda destek bekliyoruz. Bir hisse bedeli 950.-TL olarak belirlenmiştir. Vefa Lisesi 145. dönem mezunlarımız
diplomalarını alarak okulumuzdan ayrılmışlardır. Bu pırlanta gibi gençlere bundan sonraki eğitimlerinde ve yaşamlarında başarılar diliyorum. Vefa bayrağını yücelteceklerine olan inancım tamdır. Vefa Lisesi 145. yıl kutlamaları
çok geniş bir katılımla gerçekleşmiştir. Her yıl boza ikramımızı sürdüren Sayın Sadık VEFA’ya bir kez daha teşekkür ediyorum.
Geçmiş ve gelecek olan Bayramlarınızı en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

KURBAN BAĞIŞLARINIZI
BEKLİYORUZ.
2017–2018 Eğitim-öğretim yılında 146. yılını idrak eden Lisemizin yemekhanesine katkıda bulunmak üzere
Vefalı hayırseverlerimizden kurban bağışı kabul edilmektedir. Devletin ödeneği ile karşılanması mümkün
olmayan bu yemek masrafları Aile Birliği, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefalılar Derneği ve sizler gibi bazı Vefa
Lisesi mezunu eğitim hayırseverleri ile bazı velilerimizin katkılarıyla karşılanmaktadır Bu yılki kurban bağışı
Vefalılar Derneğince oluşturulan bir komisyonca yürütülmektedir. Kurban bağışında bulunmak isteyenler,
bu yıl kesim ücreti ile birlikte bir kurban için 950.-TL.(Dokuzyüzelli TL) tutarındaki kurban bağışını
Vefalılar Derneği’nin Türkiye İş Bankası Unkapanı şubesi (TR22 0006 4000 0011 0580 3220
95) nolu hesabına 28.08.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yatırabilirler. Kurbanlar dini vecibeleri yerine getirilerek kestirilecektir.
Bu konuda aşağıdaki telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Okulumuzda iki adet soğuk hava deposu ve üç adet
derin dondurucu bulunmaktadır. Kurban etlerimiz burada muhafaza edilmektedir.
İlginizi rica eder, saygılar sunarız.
Hakkı BALİÇ
Vefalılar Derneği Başkanı
İrtibat için Tel:
Hakkı BALİÇ
Gülbin ERDEM
Oktay MENDEŞ

(Dernek Başkanı)
(Vefalılar Derneği)
(Okul Aile Biriği Bşk.)

0212 252 06 83- 0532 241 80 23
0212 512 63 73- 0532 629 10 17
0212 512 41 39

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI
GERİDE BIRAKIRKEN

Vefa Lisesi Müdürü
Abidin BAŞARSLAN

Saygıdeğer Vefalılar,
Hem ülkemizin hem de özellikle İstanbul’un en çok öne çıkan, bilinirliği yüksek olan
okullarından biri olarak zamana ve moderniteye direnen semti ve binasıyla yaşamaya
devam etmektedir Vefa Lisesi. Ana dilde eğitim yapan ilk sivil lise onurunu taşıyan Vefa
Lisesi ülkemizin bilgi toplumu olma hedefini gerçekleştirmede öncü bir rol oynamaktadır.
Spor, sanat ve bilim gibi önemli konularda da vefasını göstermektedir. Dünya ile nefes
alıp veren bir okuldur Vefa Lisesi. Boza gününde hemhal olmaktadır Vefalılar. . İnsana
ve öğrenciye öncelik veren bir okuldur Vefa Lisesi.Kısaca, Vefalılık bilim, sevgi ve
hoşgörüyü hayatta mutluluk ve başarının temel değerleri olarak benimsemektir
Vefa’yı vefa yapan değerlerin oluşmasında muallimlerin de rolünü biliyoruz. Eğitimde; insana ve öğrenciye öncelik
vermek, yüksek öğretimde gerekli temel becerileri kazandırmak, milletin mutluluğunu bireysel mutluluğun üstünde
olduğunu benimsetmek, “Bilim, Sevgi ve Hoşgörü” yü hayat felsefesi olarak öğretmek, özgür ve bilimsel düşünceyi
ön plana çıkartmak, öğrenmeyi öğretmek ve bilgiyi kullandırtmak, kalite ve verimliliği yaşamın amacı haline
getirmek temel ilkeleri olmuştur muallimlerimizin. Hatırlamak, dosta destek olmak, dost için özveride bulunmak,
kara günde dost kalmak, güvenilir ve emin olmak, iyiliği unutmamak olduğunu göz ardı etmeyen muallimlerimiz.
”Muallimlik sevgi işidir. Fedakarlık ister. Muallim, geçeceği yol, bütün engellerle örtülü olduğu halde, buna
tahammül etmesini bilen bir idealisttir. Muallim, hepimizin her an muhtaç olduğu bir ruh doktorudur. Bilgi, sevgi
ve anlayışla bizi tedavi eder. Kısacası ruh yapımızın sanatkarıdır o. Karakterimizin yapıcısı, kalbimizin
koruyucusudur. Devletler ve medeniyetler onunla kurulmuştur. Bu yüzden muallime değer veren devletler
yükselmiş, vermeyenler ise alçalmış ve yıkılmıştır.” demiyor mu merhum Nurettin Topçu. Vefa Lisesi 19. Yüzyıldan
21. Yüzyıla çağdaş ve dinamik eğitimin beşiği olduğunu söylüyorsa bunda Topçu’nun tarif ettiği muallimlik
kurumunun ve muallimlerimizin rolünü hatırlamamız gerekir.
Okumanın ve yazmanın soylu birer eylem olduğuna inanıyoruz. Bilgi, fikir ve eylem üçlüsünün okuma eylemiyle
yakından ilgili olduğunu düşünüyoruz. Akademik başarıların, sosyal, kültürel ve sportif alandaki faaliyetlerin
çeşitliliğinin ardındaki emeğin öneminin farkındayız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ortaya konan
çalışmaların sonuçlarından doğru yolda olduğumuzu değerlendiriyoruz. Hem üründen hem de süreçten kazanımlar
elde etmeye çalışırken aynı zamanda öğrencilerimizi de yakından tanımış oluyoruz. Çalışmaları çeşitlendirirken
kaliteden vazgeçmemeye çalışıyoruz, öğrencisine güvenen ve değer veren bir okul olmayı başarıda etkili bir yol ve
kendimiz için de ödül olarak görüyoruz.
Yıl boyunca yaptığımız bazı çalışmalardan örnekler verecek olursak: Bir Hafta Süreli 15 Temmuz Anma Etkinlikleri,
Prof. Dr. Erhan AFYONCU’nun Türkiye’nin Darbeler ve Demokrasimize Etkileri Konferansı, Rozet Takma Töreni ,
Samsun Bilim Fuarına katılım, Çok sayıda üniversite gezisi, Kariyer günü etkinlikleri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabul Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma ilçe programı, Konferans ve seminerler, Vefa MUN (Model Birleşmiş
Milletler Konferansı),Sınıflar Arası Bilgi Yarışması, Goethe Enstitüsü Workshop, İstanbul Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Başkanı Prof Dr. Cezmi ERASLAN Çanakkale Konulu Konferansı, Frankofoni
Haftası, Bahar Çayı, Bölgeler Yarışıyor etkinliği, Vefa Lisesi Liseler Arası Münazara Yarışması, Kemal Sunal Kültür
Sanat Haftası, Boza günü, Kan bağışı kampanyası, Yedi üniversite ile işbirliği protokolü, Liseler arası Reşat Nuri
GÜNTEKİN Öykü yarışması, IB (Uluslararası Diploma Programı ) Çalışmaları, Pasch Projesi, Yurt Dışı Geziler, Yaz
Okulu Projesi ,Öğrenci değişim programları( AFS,YES,ABD),Yayın Çalışmaları, TUBİTAK
Projeleri, Bilim
Olimpiyatlarına katılım, Kardeş Okul Projesi, Vefamer Araştırma Merkezinin kurulması, Almanca Etkinlikler,
Kütüphane Çalışmaları,AB Projeleri, diğerleri…Çalışmalarımızda Vefa Camiasının aktif desteğine ihtiyaç
duyduğumuzu belirtmek isteriz.Çünkü bir proje okulu olarak Vefa Lisesi ve öğrencileri daha fazlasını ziyadesiyle
hak ediyor. Çalışmalarımız boyunca bizlere yardım ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan Ramazan Bayramının tüm ülkemize,islam alemine ve insanlığa hayırlar
getirmesini temenni ediyor,bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.Muhabbetle kalınız.

GENÇLİĞİN GÜCÜ

Okul Aile Birliği Bşk.
Oktay MENDEŞ

2016-2017 Eğitim Öğretim yılının sonuna geldik. Okulumuz geleneksel etkinliklerle
beraber yeni projeleriyle verimli bir süreç geçiriyor. Çocuklarımızın hızına yetişmek hiç te
kolay olmadı.Onların enerjisi bize de güç verdi elimizden geleni yapmaya çalıştık.Tüm bu
çalışmalar arasında Veda günü 145 bizlere gençliğin gücünü bir kez daha gösterdi.
Omuz omuza halaya durdular; Ayaklarını yere vurdular; yeryüzü titredi, bir ses yükseldi
semaya; gökyüzü titredi. Şarkıyla, yeşille, müzikle, gözyaşıyla gürül gürül bir çağlayandı
145.yıl mezunları artık başka diyarlara akıp gidecekler. Ama biliyorum ki her zaman
genç, her zaman Vefalı kalacaklar. Çünkü Boza gününü gördüm. Yıllar yılı Vefa dan
mezun olan Vefa’lıların her sene buluştuğu boza gününde de aynı coşku aynı ,yeşil aynı
sevgi vardı. Bahçeyi çınlatan, hep bir ağızdan söylenen aynı marş vardı.
“Senin için ilim, irfan, şeref, şan. Senin için her şey ey güzel VATAN”
Mezuniyet günü; Müdürümüz Abidin beyin duygulu konuşmasıyla uğurladığı gençlerimizi , Vefalılar’ın Başkanı
ve Ağabeyi İsmail Hakkı BALİÇ kucaklayan konuşmasıyla karşıladı. Bir kez daha Vefa’nın ruhu bu büyük çınar,
varlığını bizler hissettirdi ve gurur verdi.
145.yıl mezun oldu. VEFA evlatlarını uğurladı. Yeni gelecek çocuklarını bağrına basmaya hazır.Tüm gençlerimize
başarılar dilerim.
Saygılarımla.

VEFA LİSESİNİN ÇANAKKALE’DEKİ ROLÜ
Tarih Öğretmenimiz Mehmet Akif Bal tarafından 2014-2017 arasında bir kültür projesi hedefli gerçekleştirilen
Çanakkale Savaşları ve Vefa Lisesi konulu çalışmalar şunlardır:
1. 2014 Haziran ayında, Çanakkale şehitliklere yönelik olarak düzenlenen, "Vefa Liseli Şehidlere Saygı" başlıklı
ve temalı ilk okul gezisi gerçekleştirildi.
2. 2015 Yılı Başlarında, "Çanakkale Bir Vefadır/Vefa Lisesi'nin Bir Yanı Çanakkale'dedir" sloganı üretildi
ve okul Öğretmenler Odası girişinde kalıcı bir ışıklı Çanakkale panosu oluşturuldu.
3. 2015 yılı Ocak ayında Vefa Lisesi Öğretmenler Odasının adının "Çanakkale Şehidi Fransızca Muallimi Ahmed Rıfkı Efendi Öğretmenler Odası" olması sağlandı.
4. "Vefa Lisesi Çanakkale Zaferi Armağanı" (İstanbul 2015) adlı kitap çalışması bastırıldı.
5. Vefa Lisesi'nin "Devlet Şeref Madalyası" alabilmesi için hazırlanan 50 sahifelik bir rapor, İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.
6. Edirnekapı Şehidliği bünyesinde bulunan Çanakkale Şehitliklerine Vefa Lisesi Tarih ve Tabiat Kulübü'nce düzenli
olarak geziler düzenlenmeye başlandı
7. Vefa Lisesi'nin Çanakkale savaşlarındaki rolüne ve Vefa'da bir Çanakkale Zaferi kültürünün oluşturulmasına dair
makaleler yazıldı. Bu makaleler:a) Mehmet Akif Bal, "Çanakkale’den Dönemeyen Liseliler", 24 Mart 2013,
İlkhaber Gazetesi.b) Mehmet Akif Bal, "Şehid-i Muazzez Vefalı Ahmet Rıfkı Efendi'den Öğrendiklerim",
Vefa Lisesi Yeşil Beyaz Dergisi, Mayıs 2014, Yıl 14, Sayı 20. c) Mehmet Akif Bal, “Vefa Lisesi’nin Birinci Dünya
Savaşı’ndaki Rolü”, Yeşil Beyaz Dergisi, Sayı: 21, Nisan 2015.d) Mehmet Akif Bal, "Çanakkale'den
Dönemeyen Liseliler: Yahut Milletimizin Koparılan Çiçekleri", 100 Yıl Önce Biz De Çanakkaledeydik,
TEVDAK Yayınları, (İstanbul 2016).e) Mehmet Akif Bal, "Fatih Okullarının Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rolü:
Vefa Lisesi Örneği", Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dergisi Eğitimin Fatihi, Mayıs 2016.
f) Mehmet Akif Bal, "Bir Proje Okulunda Bir Yüksek Kültür Projesi", Taka Gazetesi, 26 Haziran 2017.
8. Mütercim Rüştü Paşa Konağı'nın, Çanakkale Savaşlarında Hilali Ahmer hastanesi olarak hizmet vermesi ve bu
binada yüzlerce yaralı askerin şehid olması Vefa Lisesi öğrencilerine sürekli hatırlatıldı.
9.Vefa Lisesi'nin Çanakkale Savaşlarındaki Rolü'nü araştırmaya yönelik olarak 2016 yılında Vefa
Lisesi AraştırmalarıMerkezi kuruldu.
10. Çanakkale'de Şehid Düşen Vefalılar için Vefa Lisesi'nde bir "Vefalı Şehidlere Saygı Anıtı"nın yapılması,
anıt projesiyle birlikte 2017 yılında okul yönetimine teklif edildi.
11. Bu projeyle ilgili olarak, "Vefa Liseli Simalar" adlı kitap ile, "Vefa Lisesi'nin Yazılı Hafızası" başlıklı
makalenin yazımı ise sürmektedir.

VEFAMUN
Model United Nations (Model Birleşmiş Milletler), Birleşmiş Milletler’in komite ve
yapılarının lise ve üniversite öğrencileri tarafından, dünya sorunlarına ortak çözümler bulmak ve gelecek için gerekli becerileri kazanmak ve geliştirmek amacıyla canlandırıldığı bir simülasyondur.
 VEFAMUN kulübü 2013 yılından beri aktif olmakla beraber yurtdışı ve yurtiçinde birçok konferansa katılmıştır.
 Kulübümüz delegeleri bu konferanslarda onlarca ödül kazanarak kulübümüzü ve okulumuzu gururlandırmıştır.
 Kulübümüzün ilk konferansı VefaMUN’17, 31 Mart–3 Nisan tarihlerinde
270 öğrencinin katılımıyla kulüp öğrencilerimiz tarafından düzenlenmiş ve
konferansımız MUN camiasının sayılı konferansları arasında yerini almıştır.

Vefalılar Derneği Başkanı İsmail Hakkı BALİÇ ve
Divan Kurulu Üyemiz Sakin ÖNER üyemiz Hacı Bekir
A.Ş.’nin sahibi 1947-1948 dönem mezunumuz,
geçmiş dönem Divan Kurulu üyemiz Doğan ŞAHIN’ i
evinde ziyaret ettiler.Inşaata yapmış olduğu
katkılarından dolayı teşekkür plaketini sundular.

12. KEMAL SUNAL SANAT KÜLTÜR ÖDÜLLERi TÖRENİ
Vefa Lisesi’ nde gelenekselleşmiş olan,öğrenciler tarafından düzenlenen,adını okulun önemli mezunlarından biri
olan Kemal Sunal’ dan alan Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası’nın bu yıl 12.si 24-28 Nisan 2017 tarihleri
arasında düzenlendi.Hafta kapsamında bir çok alanda etkinlikler, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirildi.
Alanında başarılı isimlerle gerçekleştirilen bu etkinliklerde; plastik makyaj, suşi, graffiti, çini seramik, karikatör,
fotoğrafçılık, tango, zumba gibi atölye çalışmaları yapıldı.Tutya YILMAZ, Rıza ESENDEMIR, Cevdet MERCAN,
Mustafa ÜSTÜNDAĞ, Ömer YEŞILBAŞ gibi kendi alanlarında başarılı isimlerle gerçekleşen söyleşilere öğrencilerin
ilgisi yoğundu. 12. Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası’ na Yıldız Çok Sesli Koro’su,Devlet Opera ve Balesi de
renk kattı. 12.Kemal Sunal Kültür ve Sanat Haftası Ödül Töreni ile sonlandırıldı.Bu yıl birçok önemli isme ev
sahipliği yapan Vefa Lisesi’nde, ödül sahipleri öğrencilerin oylarıyla belirlendi.Okula davet edilenler arasında Mustafa ÜSTÜNDAĞ, Burcu BIRICIK, Fatma TURGUT, Derya ULUĞ, Süleyman TEZCAN, Cemil İPEKÇI, Burak
ÖZÇIVIT gibi isimler vardı. Öğrencilerimiz tarafından” Bavul” yılın dergisi olarak seçilirken, ”3 Adam” yılın komedi
program seçildi.Yılın sosyal projesi için seçilen ise Karanlıkta Diyalog projesi idi. Vefa Mezunu Ressam Timur
TAŞTEKIN’e,Vefa Onur Ödülü Can YÜCEL adına kızı Güzel YÜCEL’e, Vefa Özel Ödülü de Kayahan adına eşi İpek
ACAR’a takdim edildi.Vefa Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen 12.Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası
herkesin beğenisini topladı.

Vefa özel ödülü Kayahan’ nın eşi İpek ACAR’a, Vefa Onur Ödülü Can YÜCEL’in kızı Güzel YÜCEl’e sunuldu.

Konfrans salonunda Aydın Üniversitesi Konseri

Çini çalışması

Rıza ESENDEMİR ile söyleşi

Suşi yapılırken

Tango dersi

Plastik makyaj yapımı

Festival Komitesi hatırası

Robot çalışması

Kutu oyunları

Ebru çalışması

Editörlük

Zumba dersi

50 YILLIK MEZUNLARIMIZIN PLAKET TÖRENİ
1957 ve 1967 mezunlarımıza 30 Nisan Pazar günü Vefa Lisesi yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıdan sonra
Konferans salonunda tören yapıldı. 50 ve 60 yıllık mezunlarımıza plaketleri takdim edildiğinde duygulu anlar
yaşandı.Yıllardır birbirlerini görmeyen mezunlarımız geçmiş dönemi yad ettiler.Boza ikramı ile tören sona erdi.
7 Mayis Boza Günü mezunlarımız tekrar sahneye alınıp hatıra fotoğrafı çektirildi.

BENİM SEVGİLİ VEFA LİSEM

1944-1945 Dönem Mezunu
Aydın ERMAN

Zaman zaman şöyle bir geriye dönüp gelip geçen yılların arkasından baktığımda ,
hayatımın bu zaman ve mekana bağlı bölümlerini tatlı bir iç burkulmasıyla
hatırlarım. Vefa lisesine ait hatıralar bölümü benim için övünç kaynağıdır. Buradan
aldığımız feyz ile üniversitede ve sonraki hayatımızda kolaylık çekmiş ve mutlu
olmanın yollarını bulmuşuzdur. Ayrıca çok önemli olan bir şey de eğitimimizin
parasız oluşudur. O zamana göre en zengini bile orta halli olan aileler, üstelik harp
sürerken, bu sebeple nisbeten rahatlamış olmalılar. Ben parasız bir eğitim görerek
mühendis çıktığım halde torunlarım için yapılan ödemelere şaşıyor ve üzülüyorum.
Bizim zamanımızda dersini iyi çalışmamış ve geri kalmış bir talebeye öğretmeni
çıkışırken oğlum annene babana yazık değil mi? Seni yedirip giydirip okula
gönderiyorlar sen dalga geçiyorsun derlerdi. İ.T.Ü. mezuniyet balosundan çıkarılan “Arı “ kitapçığında benim
için şu girizgâh yazılıdır;
Vaktiyle İzmir’ de doğmuş, Fatih Atpazarında büyümüş ve Taksim Gümüşsuyu’nda gelişmiştir.Bu herhalde doğru
bir özet olmuştur.Gerçekten İzmir’ deki küçük çocukluk yıllarından sonra İstanbul’ a gelir gelmez başladığım
40.İlkokul (Akşemsettin) ve Medreseden bozma 18. İlkokul (Ali Kuşcu),ikinci dünya harbiyle beraber başladığım
Gelenbevi orta okulu ve Vefa Lisesi,büyüme çağımda beni yetiştiren okullardır. Biz öğretmenlerimizin değerlerini
onlardan okurken değil sonraki yıllarda anlamışızdır. Üniversitede okumaya başladığımızda birçok konuyu
bildiğimizi fark edince ve yeni konuları da kolay anlayınca vaktiyle feyz aldığımız öğretmenlerimizin ne kadar
değerli olduklarını daha iyi anladık. Daima hepsini hayırla anarım.
İlk aklıma gelen öğretmenim hocaların hocası lakaplı CELALETTİN ÖKTEM’dir.Gelenbevide altıncı sınıftan
itibaren üç yıl boyuna Türkçe hocam oldu.Vefaya başladığımda o da Vefaya geçti ve Vefa da da ondan üç yıl
daha okuyarak tam altı yıl talebesi oldum.Ondan Türkçe ,edebiyat,mantık,felsefe okudum.Divan edebiyatını
,aruz veznini ,arap ve latin alfebesini, büyük türk şairlerini, Mevlanayı,Yunus Emreyi,Hacı Bektaş Veliyi,büyük ilim
adamlarını, Platonu,Aristotalesi,Dekartı, Spinozayı ve iktisadın ne olduğunu öğrendim.Şimdi 1944 yılında onuncu
sınıfta mantık dersinde bize anlattığı ve Platon ile öğrencisi Aristo arasında geçen,Aristotun mezuniyet imtihanını
dile getiriyorum.Aristo, hocası Platona borçlu olduğunu ve fakirliği yüzünden ödeyemediği,ancak mezun olur
olmaz kazanacağı ilk avukatlık davasından eline geçecek paradan borcunu ödeyeceğini söyler dururmuş.Platon,
mezuniyet imtihanında talebesi Aristoya şu soruyu sorar: Seni mahkemeye verip bana borcu olduğu halde
ödemiyor diye dava açacağım .İki sonuç var.Kazanırsam mahkeme kararına göre ödemek
zorundasın.Kaybedersem bu senin kazandığım ilk dava olacağından sözün icabı ödemek zorunda kalacaksın.Yani
her iki halde de borcunu ödeyeceksin.Öğrenci Aristo ise beş dakikalık düşünce zamanını beklemeden cevabını
verir.Hocam der,her iki halde de size para ödemek zorunda değilim.Çünkü eğer siz kazanırsanız bu dava benim
kaybettiğim ilk davam olacağından ödemek zorunda değilim ve eğer siz kaybedersiniz mahkeme size borçlu
olmadığıma karar verdiği için niye ödeyeyim.Aristo imtihanı kazanır ve mezun olur,ne içim? Celal hocadan ikinci
anım ise Gelenbevi son sınıftandır.Cumartesi günleri ilk Türkçe dersi serbest ders olarak düzenlenmişti.Herkes
aklına gelen her soruyu veya anlayamadığımız her türlü konuyu hocaya sorardık.Hoca bizim zihinlerimizi
açmaya,bilgilerimizi arttırmaya ve fikirlerimizi geliştirmeye çalışırdı.İcabında sınıfta Newton kanunları, Galileo
teorileri, bu teoriye karşı gelen tezler bile konuşulurdu.Hatta İngilizce hocamın Av.ÖMER KÖPRÜLÜ’ nün
okuutuğu Oxfort basımı İngilizce ders kitabındaki ilim konuları bile ele alınırdı.Türkçe hocamızın Galileonun Piza
kulesinden yaptığı serbest düşüş deneylerini anlatılmasını hayretle dinlerdik.
Önce Celal hocayı tarif etmeyelim .Orta boylu, gözlüklü, sakallı,dik yürüyüşü ve tane tane çok düzgün konuşan
biriydi.Mest giyer ve enfiye çekerdi.Havlu kadar büyük mendil kullanırdı.Şahsiyetiyle herkesin dikkatini
çekerdi.Bir gecede evde tırnaklarını keserken annem bana oğlum gece tırnak kesmek günahtır yapma demişti.İlk
serbest saatte bunu hocaya sordum.
Hoca şunları söylemişti;

“Oğlum,kötü sonuç verecek bazı işlerin yapılması günahtır diyerek cahil Müslümanlara mani olmak kolaylığı
vardır.Ama sizler bunun esasını öğrenmelisiniz.Kuranda bununla ilgili Ayeti kerim şudur.” İşlerinizi gün ışığında
yaparsanız sizin için daha hayırlıdır.”
Adana Muallim Mektebinin son sınıfındayken bizleri Avrupa ya staja göndermişlerdi.Gezdirdikleri fabrikada hiçbir
pencere yoktu, dolayısıyla gün ışığı da yoktu.Suni elektrik ışığıyla her yer pırıl pırıl aydınlıktı.Üstelik gün ışığında
ancak sekiz saat ve bir vardia çalışma imkanı olacaktı.Bu ışıkta üç vardiya çalışma olabiliyor.Şimdi bunu nasıl
izah edeceğiz.İşin günah tarafına gelince ışık olmadığından gece karanlığında tırnak keserken yanlış yapıp
kendinize zarar verip ertesi gün işten güçten kalırsınız günah işlemiş olursunuz.İşin esası müslümanlıkta işten
güçten kalmak günahtır.”
Celal hoca bizlere Türkçenin çok değerli bir dil olduğunu, gramerin önemini,dil sürçmesinden ve pelesenklerden
kurtulmamızı isterdi.Yani diye konuşursak bize yani demememiz için kim bu yani apostol diyerek ikazda
bulunurdu.Kendisi beş dil bilirdi.Ayrıca bazı öğrencilerin takıldığı dersler olursa onlarla ilgilenir ikmale
kalmamaları için uğraşırdı.Son bir anımı da anlatacağım.1944 yılında 10 sınıftayken birgün hoca bize iktisadın ne
olduğunu anlayıp şunları söylemişti.
Çocuklar kimimiz erkenden iş hayatına atılacaksınız,bazılarınız ise üniversiteye devam edeceksiniz.İktisat ilmi
hepinize lazımdır ve olmazsa olmaz dört ana maddeden ibarettir.Birincisi delik cepten sakınmak (Kumar,içki,tembellil,vs…)dördüncüsü tasarruf yapmaktır.Diğer bütün ayrıntılar bundan türemiştir.Lise binamızın
üst katında,Fatih camiine bakan arka köşe dershaneye değerli müdürümüz SAKİN ÖNER’ in himmetiyle
hocamızın adı verilmiştir.
Gelenbevide de çok değerli hocalarımız vardı. Sorbonlu matematikçi REMZİ TOSYALI (Futbol federasyonu
Bşk.vekili), İngilizce Av.ÖMER KÖPRÜLÜ, Jimnastikçi FAİK ÖNEM (Rekortmen atlet) her dersin hocası
ECVET GÜRESİN (Gazeteci, müzisyen).Cumartesi günleri hocamın kemanına ben akordeonla eşlik ederek ciddi
ciddi Lehar ve Strauss un valslerini çalardık.Bir seferinde Düetimiz yarıda kesilmiş ve rahmetli müdürümüz ALİ
KAYALI hışmından zor kurtulmuştuk.
Vefada feyz aldığım diğer bazı değerli hocalarımı da hiç unutamam.Fizikçi OSMAN HABİP, tarihi REŞAT
EKREM KOCU, kimyacı TAHSİN RÜŞTÜ BEYER, Biyolojici LEBİP KONUKSEVER, edebiyatçı NÜZHET
GÖKSEL(Sınıf arkadaşım rahmetli Tekinin babası ve Ziya GÖKALP’ın damadı),Jimnastikçi NECATİ
AKAYGEN,İngilizce SEMİHA hanım,Fransızcacı MUZAFFER ESEN (Pekçok polis romanı müellifi) ,coğrafyacı
AGAH bey, müdürümüz NİMET DİKMEN ,Matematikçiler TURAN TANIN ve FEYYAZ GÜRSAN,Feyyaz bey
1945 yılından sonra da bu defa İ.T.Ü. de benim mekanik hocam olmuştu.Ve en yüksek notları ondan
almıştım.Ne acıdır ki, 1949 da tanımadığımız bir öğrencisi tarafından vurularak öldürüldü.Turan Tanın ile birlikte
çıkardıkları Matematik Dergisi o zaman çok ünlüydü.Sorulan matematik problemlerinin çözümleri ve çözenlerin
adları bir sonraki sayısında verilirdi. Bu yüzden ilerde İ.T.Ü.de beraber okuyacağımız müstakbel bazı sınıf
arkadaşlarımızın adlarını bu dergide önceden öğrenmiştik.
Bizim zamanımızda ortaokul ve lisede her yıl içinde üç kanaat notu verilirdi. Her kanaat notu devresi için iftihara
geçme usulü vardı.Yeri gelmişken (istemiyerek de olsa) söylemeyelim,ortaokul ve lise dahil tam 18 defa iftihara
geçip bunun mükafatı olarak da Hasan Ali YÜCEL imzalı NUTUK kitabını almıştım.Şunu da belirtmeden geçemem
.Ben yalnız değidim. Orta birden itibaren aynı sırada altı yıl boyunca aynı havayı soluduk,birlikte sınavlara
girdik,birlikte çalıştık,birlikte maçlara sinemalara gittik,birlikte boza içtik,birlikte iftihara geçtik.Bu aziz kardeşim
Cemil Şadi TAMER’ dir.Üniversiteye beraber girdik.Askerliği de birlikte yaptık.Böylece oniki yıl boyunca günlerimiz
beraber geçti.Kendisine sağlıklar ve uzun ömürler dilerim.
Vefa da okurken çarşamba günleri yarım azattı, öğleden sonraları ders yoktu. Biz de bunu fırsat bilerek yakındaki
meşhur Şehzadebaşı Direklerarası sinemalarına giderdik.Önce köşebaşındaki Türkistanlı turşucuya uğrar bir
kuruşa küçük sandviç ekmeği alır ve beş kuruşa bir bardak dolusu,içinde lahana turşusu bulunan ,turşu suyu
içerdik.Veznecilere doğru sağda Hilal ve milli,solda Turan ve Ferah tiyatroları vardı.Naşit Özcan ve Halide Pişkin

çok ünlüydü.Naşit’in çocukları Selim Naşit ve Adile Naşit daha sonraları meşhur olup babalarını aratmadılar.Otuz
kısım tekmili renkli filmleri arka arkaya seyrederdik.Birçok Amerikan kovboyunun adını ezbere bilirdik.
Tarih hocamız Reşat Ekrem KOÇU ile ilgili pek çok hatıramız vardır. Mevcut tarih kitabımızın dışında bize
anlattığı tarihi olayların bazısında ağladığımızı hatırlarım.Yazmaya çalıştığı İstanbul Ansiklopesinin pek çok
nüshasını bana dikte ettirmişti.Daha sonra ömrü vefa etmedi ve ansiklopediyi bitiremedi.Ayrıntılara çok önem
verirdi.Bir gün beni tahtaya kaldırıp “bugün mutlaka yanlışını bulacağım,Şehzade yaz bakim” dedi.Ben Şeyh diye
yazınca da gördün mü bak insan nasıl yanılıyor diye beni ikaz etmişti.Bunu hiç unutmuyorum.Rahmetler
dilerim.Değerli müdür muavinimiz Lebip hocamızın çok ilginç bir işi vardı.Bütün ders programlarını
yapardı.Dikkatle takip ettiğimi görünce işin sırrını bana öğretmişti.Bunun ilerde bana çok faydası oldu.
Fizik hocamız Osman HABİP’ ten bahsetmeliyim .Kısa boylu ,takma dişli,konuşkan,yardımsever,bize komik
görünen bir yapıdaydı.Gözlüklerini tebeşir tozuyla silerdi.Derse girerken kapı önünde bir şey söyler sonra
kürsüye çıkınca bunun ne olduğunu bize anlatırdı.Birgün yine dershaneye girer girmez “Ben Rifata söylemiştim”
dedi Biz her zamanki gibi gülmeye başladık.Rifat kim,ne ilgisi var derken hoca anlattı.Meğer o gün bize Momentum u anlatacakmış.Rifat dediği Haydarpaşa garı yük trenleri şefi imiş ve hocanın yeğeniymiş .Yeğenine, ağır
vagonları hemen lokoptifin arkasına bağlanmasını, daha hafiflerin veya boş vagonların ise daha arka sıralara
konulmasını ikaz edermiş.Bunu göz ardı ettikleri için ,bir yük treni aniden fren yapmak zorunda kalınca vagonlar
birbirine geçmiş,ölen ve yaralanan olmuş.Burada bize uzun uzun momentumu ve kuvvet çarpması denilen diğer
adını da öğretmişti.İki yıl sonra İ.T.Ü.’ye başladığımızda Fizik anfisinde hocamız Prof.SALİH MURAT UZDİLEK
ilk dersinde tahtaya yarım bir eşitlik yazıp bunun ne olduğunu sorduğunda momentum olduğunu bilenler
arasında bizler, yani vefadan gelen talabeleri de vardı.Lise fizik hocamızın Osman HABİP olduğunu öğrenince de
bize onun Sorbon mezunu olduğunu heralde bilmezsiniz deyince şaşırdık kaldık.Çok tuhafımıza giden bazı
değişlerini de hatırlarım.Bizlere kızdığı zaman çoğu kez Allah sizleri ihtiyarlatsın derdi.Biz o zaman bunun
manasını pek iyi anlamamıştık.Daha sonraları yine SALİH MURAT’ tan bunun “Çok yaşayın” demek olduğunu
öğrendik ve eski hocamız Osman HABİP daha bir büyüklük kazandı.Burada bir büyüğümüzü anmadan
geçemeyeceğim.Eski bir Gelenbevili ve Vefalı olan vefakar ve fedakar MUHİTTİN GELGİN ağabeyimize gani gani
rahmetler diliyorum.
Ayrıca, bu anılarımda anlattığım ve mezun olmakla iftihar ettiğim Gelenbevi yi bugünki seviyesine çıkaran sevgili
ve değerli müdür MUSTAFA ELBAŞI’ na, mezunu olmakla şeref duyduğum Vefa lisemizin çok değerli müdürü
Dr.Sakin ÖNER’e Vefa topluluğunun sembolü olan değerli İsmail Hakkı BALİÇ kardeşime, Yönetim ve Divan
üyelerine,bütün öğretmen ve idarecilerimize sevgi ve saygılarımı sunar,sağlıklı uzun ömürler dilerim.

Geçmiş dönem Vefalılar Derneği Divan Kurulu üyesi 1944-1945 dönem mezunumuz Aydın ERMAN’I
Vefalilar Derneği Başkanı İsmail Hakkı BALİÇ ve Yönetim Kurulu üyesi İbrahim E.TİRYAKİ evinde
ziyaret ederek teşekkür plaket takdim ettiler. (Mayıs 2017)

Vefalılar Derneğimize inşaatımız için Uğur DÜNDAR
vasıtasıyla bağış yapan Özalp BİROL' a teşekkür plaketini
makamında Dernek Başkanı İsmail Hakkı BALİÇ sundu.

En derin Vefa sohbetlerinden biri...
Ahmet BİLDİRİK, Erdoğan ÜNGELDİ
İsmail Hakkı BALİÇ ile... (13 Mayıs 2017)

Vefalılar derneği başkanı İsmail Hakkı BALIÇ , Vefa lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Bülent ODAMAN,
ve Divan Kurulu üyesi Sakin ÖNER’in vefa lisesinin değerli mezunlarından başarılı iş adamı Eyüboğlu Eğitim
Kurumları kurucusu Rüstem EYÜBOĞLU'nu genel müdürlük binasında ziyaret edip kendisine Vefa lisesine yaptığı
değerli katkılardan dolayı bir şükran plaketi takdim ettiler. O da yazar Mehmet GÜNDEM'in kaleme aldığı 2016
yılında alfa yayınevi tarafından yayımlanan ve şu anda 11. baskısını yapan "Rüstem EYÜBOĞLU: eğitime
adanmış bir hayat- Akıllısın neden okumuyorsun? " isimli kitabı takdim etti.

25 VE 40 YILLIK MEZUNLARIMIZIN PLAKET TÖRENİ
1976-1977 ve 1991-1992 dönem mezunlarımızın Vefa Lisesinden mezun oluşlarının 25. ve 40.yıl plaket töreni
05.05.2017 tarihinde Akgün Otelde, Vefalılar Derneği Başkanı İsmail Hakkı BALİÇ,Bşk.Yrd.Bülent ÇIRPICI, Vefa
Lisesi Müd. Başyardımcısı Banu KAYACAN, Pansiyon Müd.Yrd.Cemile Banu Dergin KUKUT, Divan Kurulu üyemiz
Dr.Sakin ÖNER, emekli öğretmenlerimiz Aysel ÖZCANLI, Yılmaz ÖĞER, Süheyla ÖZALP, Adnan ÖZALP,Süheyla
UYĞUR, Nurettin ÖZKAN, Divan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Öğretmenlerimiz okutmuş
olduğu öğrencilerine 40. yıl plaketlerini sundular.Vefat eden 1977 mezunlarımızdan Abdullah ÖZBAĞRIAÇIK,
Abdullah DURDU, Coşkun Yaşar ÖNER, Turgut UNGAN, Ömer SARIER ve Hilal YURTSEVEN’ in 40.yıl plaketleri
yakınlarına takdim edilirken duygulu anlar yaşandı.

11 mayis 2017 tarihinde, Vefa Liseliler, yasadiklari ilkeleri
çerçevesinde,Vefa Lisesi 1977 yılı 6 Edebiyat- A mezunu
Ahmet BARUŞ´a kırkıncı yıl plaketini,Dernegin yönetim kurulu
üyesi Ibrahim Ethem TIRYAKi Almanya´nın Stuttgart sehrinde
kücük bir törenle verdi. 5 Mayıs tarihinde İstanbul´da
düzenlenen 40. yıl plaket törenine katılamayan Ahmet
BARUŞ´u yine 1977 yılı mezunu Semih ÖZCAM, 1979 yılı
mezunu Levent HAYDAROGLU ve Ferhan TIRYAKI´ yanlız
bırakmadılar.Bu vesile ile Vefa Lisesi mezunları, dünyada sınır
tanimayan vefalılık anlayıslarını bu kezde Türkiye sınırları
dışına, Almanya´ya kadar tasıdılar.Kücük törenin ardından birlikte yenilen yemek´teki sohbette, tarihi bir asri
aşan Vefa Lisemizde ilim ve irfani bizler ve bizden sonraki nesillere yayan, halen yasayan veya hakkin rahmetine
kavusmuş cok degerli ögretmenlerimiz, yine okul ve sinif arkadaslarımız, mezun oldugu dönemde ve dernek
toplantilarının vazgecilmez simasi, özellikle Ahmet BARUŞ`un dostu, kardesi, can yoldasi arkadasi rahmetli
Mehmet Turgut UNGAN´da rahmet ve sevgiyle anıldı.

VEFA LİSESİ 145. YIL BOZA GÜNÜ COŞKU İLE KUTLANDI
Eğitim tarihimizin ilk Türkçe eğitim yapılan sivil lisesi Vefa Lisesi’nin 145. kuruluş yılı 7 Mayıs Pazar günü
lisemizde coşku ile kutlandı. Binlerce mezunumuzun katıldığı tören saat 13.30’da okul bahçesinde Vefalılar
Derneği Başkanı İsmail Hakkı BALIÇ ve Okul Müdür V. Banu KAYACAN’ın Atatürk büstüne çelenk sunumu ile
başlandı. Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve vefat eden Vefalılar anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasından sonra Vefa Marşı büyük bir heyecan ve coşku ile söylendi.
Bahçedeki törenden sonra Konferans Salonundaki programa geçildi. Mezunumuz ünlü sunucu Orhan
ERTANHAN’ın sunduğu program, Okul Müdür V. Banu KAYACAN’ın konuşması ile başladı. Daha sonra söz alan
Vefalılar Derneği Başkanı İsmail Hakkı BALIÇ ve Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Yusuf ÖZTIRYAKI; Vefalı
olmanın anlamı, okula sahip çıkmanın gereği üzerinde durdular ve Beyoğlu İstiklal Caddesinde yapılmakta olan
Muhittin Gelgin Vefalılar Evi inşaatının tamamlanması için yardım istediler ve son olarak Hacıbekir Lokumları
sahibi mezunumuz Doğan ŞAHIN’in 50 bin lira katkıda bulunduğunu açıkladılar.İnşaatı yürüten değerli
mezunlarımız Nejat ÇEBI ve Fırat HINCAL, Vefalılar Evi inşaatının aşamaları ve son durumu hakkında
görsellerle bilgi verdiler. Tören anında 2017 yılında okulumuza toplam 172 bin 500 lira katkıda bulunan
mezunumuz ünlü televizyon programcısı ve yazar Uğur DÜNDAR, yıllardır baskı işlerimizi ücretsiz yapan Cem
Ofset Sahibi Dr. Oktay DURAN, bugüne kadar inşaata en büyük maddi yardımı yapan Berkman GÜRSES, Boza
günlerimizin gönüllü sponsoru Vefa Bozacısı Sadık VEFA ve Vakıf Başkanı Yusuf ÖZTIRYAKi Vefalılar Evi
inşaatına yardımcı olacaklarını açıkladılar.
Törende okula yaptıkları değerli katkılardan dolayı Uğur DÜNDAR, Sadık VEFA, Berkman GÜRSES, Dr.
Rüstem EYÜBOĞLU, Karadeniz Holding ve Özalp BİROL’a birer şükran plaketi takdim edildi. Daha sonra ayrı bir
törenle plaketleri takdim edilen 1966–1967 mezunu 50 yıllıklar sahneye davet edildi ve onlar adına bir
konuşma yapıldı. Programın son bölümünde Müzik Öğretmeni Hakan AKIN ve Vefa Lisesi Müzik Grubu
katılanlara mini bir konser verdi. Daha sonra Boza ikramına geçildi.
Yıllardır birbirini göremeyen Vefalıların buluşma coşkusuna, okulun sınıf ve koridorlarının gezilmesine
ve anıların bir defa canlanmasına ortam hazırlayan 145. Yıl Boza Günü, bir yıl sonraki Boza Gününde buluşma
dilekleriyle sona erdi.

VEFA SPORFEST
İlk defa düzenlenen Vefa Lisesi 1.Spor Şöleni 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kemal Sunal Kültür Sanat
Haftası'nda düzenlendi.Taekwondo ,Dart, Basketbol , Bocce Turnovası ,Yoga ,Krav maga gösterisi , Self Defence
ve Folklor gösterisi ile renk kattı.

Erman TOLOĞLU ve Serkan KORKMAZ ile yapılan söyleşi sonrası
hatırası…(Yusuf ÖZTİRYAKİ,Ismail Hakkı BALİÇ,Abidin BAŞARSLAN,
Ahmet KAZANASMAZ,Özlem ÖZBAY ve öğrenciler)

Gösterisiyle izleyenleri büyüleyen
freestyle şampiyonu …

Vefa Lisesi bahçesinde kurulan Kızılay çadırında mezunlarımız kan bağışında bulundular.

.YIL MEZUNİYET TÖRENİ
Vefa Lisesi 145.dönem mezunlarını 01.06.2017 Pazartesi günü saat 16.00’ da okulda düzenlenen mezuniyet
töreni ile uğurladık. Törene protokol üyeleri Veliler öğretmenler katıldı. Düzenlenen törende, protokol
konuşmaları yapıldı.Proje okulları nedeniyle başka okula giden öğretmenleri temsilen Beden eğitimi öğretmeni
Yasin GÜLEÇ anlamlı konuşmasıyla ilgi topladı.Dereceye giren öğrencilere Okul idaresi,İsmail Hakkı BALIÇ ve
Yusuf ÖZTIRYAKI adına Bülent ODAMAN tarafından ödülleri dağıtıldı.Yaş kütüğüne dönem birincisi Emir
YILDIRIM 145.dönem plaketini çaktı. Flama devir teslimi yapıldı. Vefa Andı ve Marşı söylendi. Tören dönem
mezunlarının kep atması ve 145. pastası kesildi. Okul Aile Birliği’nin düzenlediği ikramla mezuniyet töreni sona
erdi.

VEFA’ DA İFTAR
06 Haziran 2017 tarihinde Vefa Lisesi bahçesinde Kuruluşlar, İdareciler, Öğretmenler ve öğrencilerle birlikte
iftar yapıldı.

Girişimcilik Kulubü adına katkılarından dolayı Dernek Bşk.İsmail Hakkı BALİÇ’ e İngilizce öğretmeni Süleyman
TÜRKMENOĞLU ve öğrencimiz Başak AKSOY ile birlikte İftar öncesi plaket takdim ettiler.

İftardan kareler…

BAŞARILARIMIZ
Hz SINIFI : Birici Ayşe Beyza BOZDAĞ, ikinci Hasan Cemre KOÇAK, üçüncü Berjan Cem DARIÇ
9.SINIF : Birinci Erkin ÖZGÜR, ikinci Sueda ÇÖREKÇİOĞLU, üçüncü Esma Nur FİDAN
10.SINIF : Birinci Gamze SÖNMEZ, ikinci Merve TUNA,üçüncü Mehmet Emin ALBAYRAK
11.SINIF : Birinci Sertap VAROL, ikinci Ruşen Merve AYDIN, üçüncü Miray İPEKGİL
12.SINIF : Birinci Emir YILDIRIM, İkinci Mehmet İrfan GÜNEYLİ, Üçüncü Kaan ÖZKAN olmuştur.
Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

KUTLUYORUZ

.Mezunumuz merhum Mustafa AKGÜL’ ün kızı Merve 23.04.2017 tarihinde evlenmiştir. Merve Ali Deniz çiftine
ömürboyu mutluluklar diliyoruz.

.

Vefalılar Derneği Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin ÖZYURT’ un oğlu Mert ÖZYURT 14.05.2017 tarihinde
evlenmiştir. Selin- Mert çiftine ömürboyu mutluluklar diliyoruz.

. Dernek Başkanı İsmail Hakkı BALİÇ’ in yeğeni 19.05.2017 tarihinde evlenmiştir. Ömürboyu mutluluklar diliyoruz.
. Selahattin MANDACI’ nın kızı İnci MANDACI Turgay GEMİCİ ile 21.05.2017 tarihinde evlenmiştir. Kendilerine
ömürboyu mutluluklar diliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN
. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ 05.06.2017 tarihinde safra kesesi ameliyatı olmuştur.
Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
. Okul Aile Birliği Başkanı Oktay MENDEŞ 03.07.2017 tarihinde ameliyat olmuştur.Geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz.

BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
. 1970-1971 dönem mezunumuz, üyemiz Prof.Şevki KAYLAV’ ın annesi 10.04.2017 tarihinde vefat etmiştir.
. 1954-1955 dönem mezunumuz Arif SESİGÜR 25.04.2017 tarihinde vefat etmiştir.
. 1966-1967 dönem mezunumuz, üyemiz Hüsnü ŞENGÖZün Ağabeyi Yavuz ŞENGÖZ 04.05.2017 tarihinde
vefat etmiştir.
. 1973-1974 dönem mezunumuz, üyemiz Nevzat YILDIRIM’ ın annesi Hatice YILDIRIM 18.05.2017 tarihinde
vefat etmiştir.
. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Yusuf ÖZTİRYAKİ’ nin kayınbiraderi Ali TANRIYAR 27.05.2017 tarihinde
vefat etmiştir.
. 1960-1961 dönem mezunumuz ,üyemiz Pekcan KOÇAK 01.06.2017 tarihinde vefat etmiştir.
. 1973-1974 dönem mezunumuz Mehmet Selami UYANIK’ ın annesi 08.06.2017 tarihinde vefat etmiştir.
. 1950-1951 dönem mezunumuz Nurettin TURAN 30.06.2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum ve merhumelere Allah’ tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

VEFA LİSESİ Coğrafya Öğretmeni ve Müdür yardımcılığı yapmış olan 1970 ‘ li
yılların unutulmaz ismi Avukat İbrahim ÖZDEMIR ağabeyimizi zamansız
kaybettik.( 09.09.2016) Vefa Lisesi Öğretmenleri olarak oluşturduğumuz VEFALILAR
grubumuzun renkli simalarından olan Sinop doğumlu ağabeyimizle o kadar
yakındım ki, 1976 Yılı Ekim ayında Nişan yüzüklerimizi takmıştı. Benim Ağabeyim
olmadığı için İbrahim ÖZDEMIR ve Nurettin ÖZKAN ağabeylerimdi, Şimdi bir
ağabeyimi kaybettim. Her ay mutlaka görüşerek birlikte olur, karşılıklı olarak
dertleşirdik, Ablası ve kız kardeşi gibi benim için de yokluğu çok zor oluyor.
Kendisini Rahmet ve sevgiyle anıyorum. Kalan diğer ağabeyim
Nurettin ÖZKAN ‘ a iyi bakmaya çalışıyorum. Kendisi de Okulumuz
kimya Öğretmeniydi, Bir yıl kadar önce Okulumuzda Sanat Tarihi
Öğretmenliği yapmış olan Eşi Semiha ÖZKAN ‘ ı zamansız olarak
kaybetmişti.
Semiha ÖZKAN hocamızı
da bu vesileyle rahmet ve
saygı ile anıyorum. İbrahim ÖZDEMİR Ağabeyimizi de VEFA LİSESİ
öğrencileri ve bizler unutmayacağız.Hakkı BALIÇ
İ

Değerli mezunumuz Türk Sinema tarihinin unutulmaz ustası Kemal SUNAl’ın
ölümünün 17.yıldönümünde (3 Temmuz ) saat 11.30’ da Zincirlikuyu mezarlığında Ali
SUNAL, Gül SUNAL, Ezo SUNAL,Dernek Başkani İsmail Hakkı BALİÇ, Vefa mezunları
ve sevenleriyle Kabristanlığı başında anıldı.Tekrar Allah Rahmet eylesin.Huzur içinde
uyusun.
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