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Saygıdeğer Vefalılar, 

 

2015 Yılının ikinci yarısına başladığımız bu sıcak yaz günlerinde düzenlediğimiz Haber 
Bültenimiz sizlere ulaştığında Kurban Bayramımızı ve Cumhuriyetimizin 92. yılını kutlama 

hazırlıklarını yapıyor olacağız. Ben tüm Vefalıların geçmiş Ramazan Bayramlarını, 
gelecek olan Kurban Bayramlarını ve Cumhuriyetimizin 92. Kuruluş Yıldönümünü 

Bayramlarını kutluyorum. 

Vefa  Lisesi  Müdürlüğü   makamına   Mayıs  ayı  başında  ataması  yapılan  ve  göreve  
başlayan İshak  AYDIN  Müdürümüze  hoş geldiniz  diyor,  başarılar  diliyoruz.Vefa  Lisesi  Müdür  vekilliğini 

uzun  dönemdir  başarıyla  sürdüren  Banu  KAYACAN  Hocamıza da  çalışmalarından  dolayı  çok  teşekkürler   
ediyoruz.  Banu KAYACAN hocamız Vefa Lisesi Müdür Başyardımcılığı görevini sürdürmektedir. 

Vefalılar Ormanımıza  Fidan  dikim  törenleri , 143. yıl  törenleri , Boza  Günümüz , Kemal  Sunal Kültür Sanat  
Ödül Töreni , Bahar Festivali  ve  Mezuniyet  törenleri   büyük  başarıyla  yapılmıştır.Bu çalışmalarda okulumuz 

Müdürü İshak AYDIN ,müdür Başyardımcısı  Banu  KAYACAN , Edebiyat öğretmenleri Murat KISA, Mustafa 

ÖZTÜRK, Müzik öğretmeni Hakan AKIN ,Felsefe öğretmeni Murat SULU ,Tarih öğretmeni İsmail AKTAŞ, okul 
idarecilerine , öğretmenlerimize ,öğrencilerimize,Vefa  Lisesi  Eğitim  Vakfı  Başkanı  Yusuf  ÖZTiRYAKi  ve  

Yönetim Kurulu  üyelerine , Vefalılar  Derneği  Divan ,Yönetim  Kurulu  üyelerine ,  Okul  Aile  Birliği  Başkan  
ve  üyelerine  ayrı  ayrı  teşekkür  ediyorum.  

 

1 -“VEFALILAR  EVİ “ İnşaatımız  başlamıştır. Bu  konuda  Haber  Bültenimiz  ekinde  ayrıca  bilgilendirme  
yazılarımız  hazırlanmış ve  sizlere  sunulmuştur.Bu  konudaki  çalışmaları  için  Vefa  Lisesi  Eğitim  Vakfı  

Yönetim  kurulu  üyemiz 1974- 1975  dönem mezunumuz  Sayın  Sadık  Ayhan  SARUHAN ‘ a ve  tüm  
projelerimizi  bedelsiz  olarak  hazırlatan İnmak  Mühendislik  Firması  sahibi  Necip  NECİPOĞLU ‘ na  

teşekkürler  ediyoruz. Bir  başka  teşekkürümüzü de  Beyoğlu  Kaymakamımız  Sayin  Osman  EKŞİ , Beyoğlu  

Belediye  Başkanımız Sayın  Ahmet  Misbah  DEMIRCAN , Vakiflar  İstanbul  Birinci  Bölge  Müdürü  Mürsel  
SARI ve  açılış törenimize  katılarak  bizleri  onurlandıran Haci  Ali  AKIN  ile Vefa  Lisesi  Müdürü  İshak  

AYDIN,Müdür Başyardımcımız Banu KAYACAN, Müdür yardımcılarımız Ahmet KAZANASMAZ,                                                                         
                                                                                                                             Devamı sayfa 3’ te                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                    Vefalılar Derneği Başkanı 

       VEFA ‘ DA İNŞAAT YOĞUNLUĞU                                      İ.Hakkı BALİÇ 

 KURBAN BAYRAMINIZ 
KUTLU OLSUN 

  
 



 

 

  

   

  

    
  

  
  

 
 

 
 

 

 
  

  
   
  
  
 

 
 
 
  
   

  

   

 LÜ T F E N  A İ D A T I N I Z I  

    

  Ö D E Y İ N İ Z  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4 -  Vefa  Lisesi  Pansiyonunda  kalan  120  kız  öğrencimiz ile  Öğretmen  ve  idari  personelimizin  daha   
 

 
 

 

 

 
 

SAHİBİ : 
 

Vefalılar Derneği 
Adna 

Başkan: Hakkı BALİÇ  
 
 
 
Yayın Kurulu:  

İsmail Hakkı Baliç  
 
Yönetim Yeri:  

 
Vefa l ı la r Derneği   
  

Şehzadebaşı  / İstanbul  
 
Dizgi:  

 
Gülbin ERDEM  
 
Baskı:  

Cem Ofset A.Ş. 
 

Bültenimizin hazırlık ve 
baskısında yardımlarını 

Esirgemeyen üyemiz sayın 
Dr. Oktay Duran ve Cem Ofset 

çalışanlarına içtenlikle 
Teşekkür ediyoruz. 

 
 

Vefalılar Derneği üyeleri üyelik aidatlarınızı ödemeyi ihmal e tmeyiniz. 
Üyelik aidatlarınız 2015 y ıl ı  iç in 50.-TL 

 Dernek merkez imize mesa i saat ler inde naki t , kredi  kart ı  veya mai l  order i le  
ödeme yapabi l i rs iniz.  

Aidat Hesap numaramız  
       T.İş Bankas ı Unkapanı şubesi TR 3400 0640 0000 1105 8028 4049  

                                           Yatı rab i l i rs iniz.  

İnşaat Bağış  Hesap numaramız:  
T.İş Bankası Şehzadebaşı Şubesi  TR 8300 0640 0000 1125 9000 2402  

Kurban Bağış Hesap numaramız  
T.İş. Bankas ı Unkapanı  Şubesi  TR 2200 0640 0000 1105 8032 2095 

Burs Hesap numaramız                                                                                                                     
T.İş Bankası Parmakakapı şubesi TR 3200 0640 0000 1104 2064 8469  

 

Bilgi iç in:  Gülbin ERDEM  (0212 512 63 73–0532 629 10 17)  
 

 
 

 

 

 

VEFA’YA HOŞ 
GELDİNİZ  

ROZET TÖRENİ 
HER YIL  

OKUL AÇILIŞININ 
ÜÇÜNCÜ HAFTASI  
ÇARŞAMBA GÜNÜ  

ORMAN GÜNÜ  
H E R  Y I L  

N İ S A N  A Y I N I N  
İ K İ N C İ  P A Z A R  

G Ü N Ü  
 
  

BOZA GÜNÜ  
H E R  Y I L  

M A Y I S  A Y I N I N  
İ L K  P A Z A R  

G Ü N Ü  

        

OLAĞAN 
GENEL KURUL İKİ YILDA BİR 

MART SONUNDA 



 

 

 

 

 

Abidin BAŞARSLAN Vefa Lisesi öğretmenleri, Vefa  Lisesi  Okul  Aile  Birliği  Başkanımız  ve  Yönetim  Kurulu  

üyeleri  ile  Vefa  Lisesi  Eğitim  Vakfi  Yönetim  Kurulu  üyeleri , Vefalilar  Derneği Divan ve Yönetim Kurulu  ve  

tüm  üyeleri , Vefa  Spor  Kulübü  Başkanı  Mesut  GÜLBARAN  ile  Yönetim  Kurulu  üyeleri  ile  tüm  katılanlara   
çok  teşekkürler  ediyoruz. 

Ayrıca  bu güne  kadar  ilk  ve  en  büyük  bağışı  yapan  Berkman  GÜRSES   ile  binamızın  temel   demirini  
bağışlayan  Engin  ÖZÇELIK ‘ e  özel  olarak  teşekkür  ediyorum. Diğer  bağışta  bulunanların  listesini   inşaat  

özel  sayımızda  ve  Web  sayfamızda  bulabilirsiniz. Her  Vefalı   bir  tuğla  alıp  adını  bu  esere  yazdırabilmek  

için  sadece  tuğla  bedeli  olan  1.000.TL’(Bin) sını  banka  hesabımıza  yatırmalıdır. Tüm  Vefalıların  bu  
çağrımıza  katılarak   alacağımız  kararlarda da  söz  sahibi  olmalarını  bekliyoruz.    

 
2 -  Vefa   Lisesi  arka  bahçesindeki  Şehit  Ali  Paşa  Kütüphanesi  ile  ilgili  olarak  açmış  olduğumuz  yürütmeyi  

durdurma  talepli  davamızda   İstanbul  2  numaralı  İdare  mahkemesi   bir  konuda  bizim  lehimize ,     bir 
konuda da Vakıflar  Genel  Müdürlüğü  lehine  kabul  kararları  verdi. Aleyhimize verilen karara itirazımızı yasal 

süresinde yaptığımız müracaatımız Danıştay 10. Dairesi tarafından örnek sayılacak  bir  kararla  sonuçlandı. 

Danıştay 10.  dairesinin  oybirliği  ile  aldığı  karara  göre  kamu  yararı  öncelikli  olarak  kabul  edilmiş , Kadem  
vakfı  tarafından  yapılmış  olan   itiraz  ret edilerek  kültürel  faailyetlerin  değil  kamu  yararının  öncelikli  

olmasını  ve  kiralamanın  Vefa  Lisesi  kullanımına  tahsisi   için  Vefa  Lisesi  Eğitim  Vakfı  adına kiralama 
yapılmasının  uygun  olacağına  karar  vermiştir.Bu  karar  ne  kadar  haklı  olduğumuzu , mücadele  edilmesi  ve  

hakkımızın  aranmasının  yararlarını  göstermesi  bakımından  çok  güzel  bir  örnektir.  

Vefa  Lisesi  Eğitim  Vakfi  olarak   haksız  tahsisi  işleminin  iptal  edilerek  , Vefa  Lisesi  Eğitim  Vakfi  adina   
tahsisin  yapılması  için  gerekli  müracaatlar  yapılmış  olup  sonuçları  beklenmektedir.Şimdi  Kadem  Vakfı  

Yönetimi  bu  mekanı  boşaltarak   Vefa  Lisesi   ermine  terketmek  durumundadır. Umuyoruz  bu  konuda  bir  
direnme  ile  karşılaşmadan  bu  sorunumuzu da  Hukuk  içersinde  kısa  dönemde  çözmüş  oluruz. 

 
3 -  Vefa  Lisesi  arka  bahçesinde  bulunan  Tabhane  binası  İstanbul  İl  Özel  idaresi   tarafından  yapılan  ihale  

sonrasında İnşaatına  başlanıldı. Bu  binanın  restorasyonu  tamamlandığında  Vefa  Lisesi  ek  olarak  yaklaşık  

1030  M2 ‘ lik  bir alana kavuşmuş olacaktır. 
 

4- Vefa Lisesi Pansiyonunda kalan 120 kız öğrencimiz ile öğretmen ve idari personelimizin daha kaliteli  yemek  
yemelerini  sağlamak  amacıyla  tüm  vefalıların , velilerimizin  ve hayırseverlerimizin  katkılarıyla  her  yıl  

sürdürmekte  olduğumuz  Kurban  Bağış  Kampanyamızı  bu  yıl da  devam  ettirmeye  karar  verdik. Tüm 

vefalılardan destek bekliyoruz. Bağışçılarımıza çok teşekkürler ediyoruz.  Geçen  yıl  alınan  bedeli  maalesef  et  
fiyatlarındaki  anormal  artışlar  nedeniyle  100.TL   artışla  750.00.TL (  Yediyüz  elli  ) olarak  belirledik.  Bağışlar    

konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğinize inanıyorum. Bu  yıl  dönem  daha  uzun  olacağından  daha  fazla  
bağışa  ihtiyacımız  olduğunu  özellikle  ifade temek  istiyorum. Çevrenizdeki dostlarınızı da yönlendiriseniz çok 

memnun olacağız. İstanbul  ilimizde  ve  belki de  Türkiye  genelinde  uzun  yıllardır  böylesine  zor  ve  

sorumluluk  isteyen  bir  görevi  yapan  tek  eğitim  Kurumu  Mezunlar  Derneği  olarak   Vefa  Lisesi  Eğitim  
Vakfı  ile  Okul  Aile  Birliğimiz  ve  Velilerimizin  desteği  ile  bu  zor  görevi  başarmayı  sürdürüyoruz. Bayram  

tatilimizin  en  az  iki  gününü  bu  kutsal  görev  için  memnuniyetle  feda  etmekteyiz. Sizlerden tek isteğimiz 
bizlere gerekli desteğin sürdürülmesidir. 

       
      5 - Vefa  Spor  Kulübümüz  bir  yıl  önce  düşmüş  olduğu  Bal  Liginde  tekrar  yerini  almıştır.Vefa  Spor  

Kulübümüze   yeni  yükseldiği  Bal  Liginde  başarilar  diliyoruz. Vefa Spor Kulübümüzün  yeri  burası  değildir  ve  

inanıyorum ki  en  yakın  zamanda  önce  3.Profesyonal  lige  ,    daha  sonar  2, ve 1.Lige çıkmayı  
başaracaktır.Grup  Kuraları  henüz  çekilmemiştir. Bu  yıl  Vefa   Futbol  takımımız   tamamen  yenilenerek  çok  

iddaalı  bir  kadro  oluşturulmuştur.Sevgili  Başkanımız  Mesut  GÜLBARAN ‘ın   ve  Yönetim  Kurulu  üyelerinin  
gayretlerini  ve  çalışmalarını  yakından  izliyoruz. Kendilerine çok teşekkürler ediyoruz.Tüm vefalıların desteklerini 

bekliyoruz. Maç  programımız  ile ilgili  bilgileri Vefa Spor Kulübümüzün web sayfasından ve  lisemizin  hemen  

yanında  bulunan  lokal  binasından  ve  Vefalılar  derneği  Web  sayfasından  öğrenebilirsiniz. 
 

      Sizlere iyi ve sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 



 

 

 

 

 

 
Yeşil Beyaz Camianın Saygıdeğer Mezunları, 

 

Göreve başladığım ilk günden beri gördüğüm en önemli özellik Vefanın bir okuldan öte 
bir aile olduğudur. Öyle ki köklerine sıkı sıkıya bağlı geleceğe güvenle bakan kocaman 

bir aile. İşte bu ailenin ferdi olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmeliyim ilk günden 
beri bizleri yalnız bırakmayan her konuda bizlere yardımcı olan sorunlarımızı sorunları 

olarak görüp her zorluğa dört elle sarılan Vefa kuruluşlarının değerli yöneticilerine ve siz 
vefalılara teşekkür ederim. 

 

Kurum kültürünün en güzel yansımalarını sevgiyi ve hoşgörüyü burada görmek, aydınlık Türkiye’nin gelecek 
nesillerini yetiştiren bir ailenin ferdi olmak sizler gibi benim içinde bir onur kaynağı oldu. Başarılarıyla, eğitim 

anlayışıyla ve çok kıymetli mezunlarıyla eğitim camiasının öncü ve marka okullarından biri olan Vefa Lisesi, 
adından övgüyle söz ettiren bir okul olmuştur. Mehmet Akifleri, Yahya Kemalleri ve daha nicelerini yetiştirmek 

kaç okula nasip olabilir ki… 

Ne mutlu; 
Senin için ilim, irfan, şeref şan. 

Senin için her şey, ey güzel vatan diyenlere. 
 

Saygılarımla.  

 
1939-1940 dönem mezunumuz Nejat Ekrem BASMACI ,  her  zaman  olduğu  gibi  VEFA  LİSESİ ziyaretini  

yaparak , eksikleri  yerinde  tespit  edip ,  gereken  eksikleri  tamamlamak  amacıyla  okul açılmadan önce 
okulumuzu   teftiş  etmişlerdir. Nejat Ekrem BASMACI büyüğümüze çok teşekkürler ediyoruz. 

                                     
                 Nejat Ekrem BASMACI yıllar önce öğrenci iken ve daha sonra çekilen fotoğrafın yanında 

                                yeni okul müdürü İshak AYDIN ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

                            Vefa Lisesi Müdürü 

                     MARKA OKUL VEFA                                 İshak AYDIN 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

Merhaba Saygıdeğer Vefalılar,                                                                                                                                                                                                                                 

Okulumuz derneğinin süreli yayını olan bu dergide yazı yazıyor olmaktan mutlu olmakla 
birlikte buruk bir duygu içerisindeyim. Çünkü kızımın mezun olmasıyla benimde 2012’ de 
başlamış olduğum gönüllü görevimi bu yıl tamamlandı. Vefa Lisesinden kızımın mezun ola-

rak ayrılmamdan onur ve gurur duyuyorum. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefalılar Derneği, okul 

müdür vekili, müdür yardımcıları, öğretmenleri, personeli ve öğrencileri ile birlikte bu ko-
caman ailenin bir bireyi olmaktan hep gurur duydum.  

Vefa’ nın ve Vefalılığının bende çağrıştığı çok özel duygulara sahibim. Bu duygular hiçbir zaman eskimeyecek. 
Okul Aile Birliği Başkanlık görevim sona erdi. Aranızdan ayrılıyorum. Bu benim için çok üzücü olacak. Her ne 

kadar da aranızdan ayrılsam da gönlüm Vefa’da olacak. Okulumuz Vefa Lisesi için imkânlar dâhilinde yardımcı 
olmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi okulumuzun eksik araç ve gereçlerinde yaptığımız tüm faaliyetlerde, 

bizlerden desteklerini esirgemeyen Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefalılar Derneği Başkanı Sayın İsmail Hakkı BALİÇ 

ve üyelerine şahsım ve Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım. Vefalı olmak 
böyle bir şey demek, hep yanımızda oldunuz.  

 
Ayrıca Okul Aile Birliğinde gönüllü olarak çalışan bu yıl benim gibi kızlarını mezun etmiş olan (Bşk. Yrd.) Gülten 

AYDIN, Ülkü ÇAKIL, Geçmiş dönem üyeleri, Zeliha ULU, Gülten ŞERBETÇİ, Yönetim Kurulu üyeleri Emine KAAN, 
Hatice CAN, Feray ŞİRİN, Sema Şanlı DEMİRATAR, Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI, Ali GÜRBOY, Hediye KARACA, Faik 

AYAYDIN, sınıf annelerine ve Vefalılar Derneği görevlisi Gülbin ERDEM’ e yapmış oldukları maddi- manevi des-

teklerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Okul Aile Birliğinde 10 yıl çalışan Ayten BEYHAN emekli olup ayrılmıştır. Yapmış olduğu çalışmalarından ve 

desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.  
 

Evet artık ayrılık zamanı geldi. Hoşça kalın. Vefa sizlerle var, iyi ki varsınız. 

                                                                                       Vefa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı 

            AYRILIK VAKTİ GELDİ                                        Aznif YANCI UZUNCAN                

                                                                         

 KURBAN BAĞIŞLARINIZI BEKLİYORUZ. 
20015–2016 Eğitim-öğretim yılında 143. 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 750.-TL.(Yediyüzelli) tutarındaki kurban bağışını Vefalılar Der-

neği’nin Türkiye İş Bankası Unkapanı şubesi (TR 2200 0640 0000 1105 8032 2095) nolu hesabı-
na 22.09.2015 salı günü mesai bitimine kadar yatırabilirler. Kurbanlar dini vecibelerini yerine getirilerek 

kestirilecektir. Bu konuda aşağıdaki telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Okulumuzda iki adet soğuk hava deposu 

ve üç adet derin dondurucu bulunmaktadır.   
İlginizi rica eder, saygılar sunarız.  
 
Hakkı BALİÇ 
Vefalılar Derneği Başkanı  

   
İrtibat için Tel:  
Hakkı BALİÇ           (Dernek Başkanı)   0212 252 06 83–293 29 22  
Gülbin ERDEM         (Vefalılar Derneği)  0212 512 63 73-532 629 10 17 

 

 



 

 

  

 

30.04.2015 Perşembe günü 1974–75 ve 1989–1990 dönem mezunlarımıza plaket töreni düzenlendi. Okul ye-
mekhanesinde beraberce yenilen akşam yemeğinden sonra konferans salonunda yapılan törende 25. ve 

40.mezuniyet yılı plaketi verildi.25 yıl önce mezun olan vefalılar mezun olduklarında kep ve cüppe giyemedikleri 

içlerinde özlem kaldığı için bu yıl ilk defa mezunlarımız kep ve cüppe giyerek bu özlemlerini giderdik.Vefa Lisesi 
tarih öğretmeni İsmail Aktaş’ ın eşi Belgin AKTAŞ vefa’ dan mezun oluşunun 25.yıl plaketini öğretmeni ve aynı 

zamanda eşi İsmail AKTAŞ’ dan aldı. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan Okul Müdürüne, Müd. Yardımcıları-
na, öğretmenlerimize, Okul Aile Birliğine, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı’ na Yönetim ve Divan Kuruluna çok teşekkür 

ediyoruz. 

      

Müdür yardımcıları Abidin BAŞARSLAN, Ahmet KAZANASMAZ ve Felsefe öğretmeni Murat SULU                      

mezunlarımıza plaket sunarken… 

        

Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin GÜLEÇ, Almanca Öğretmeni, Şahap VARLIK mezunlarımıza, Tarih öğretmeni   
İsmail AKTAŞ ‘da  öğrencisi aynı zamanda eşi Belgin AKTAŞ’ a plaketini sunarken… 

               
Yönetim Kurulu Üyesi Günal BEDESTENCİ, Matematik Öğretmeni Türkan ARIKAN ve Dernek Bşk.Yrd.              

Bülent ÇIRPICI mezunlarımıza  plaketlerini sundular. 

 

       25 VE 40 YILLIK MEZUNLARIMIZIN PLAKET TÖRENİ 



 

 

 

 

 

      
Müd. Yrd. Banu KAYACAN, Yön. Kur. Üyesi Fırat HINCAL mezunlara plaketini sunduktan sonra dernek üyemiz 

Özer SARI mezunumuz yönetmen Abdullah OĞUZ’ a 40.yıl plaketini takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. 

        
Divan Kur.Bşk.Yrd.EKrem KIRÇOVALI,Vakıf Gen.Sekreteri Bülent ODAMAN  ve Divan Kur.Üyesi Hüseyin ÖZYURT 

         
Divan Kur. Üyesi Selahattin YILMAZ, Divan Kur. Üyesi Sakin ÖNER ve Yön. Kur. Üyesi Ömer Cevdet KALSIN                                                                                                                    

                              
Yön. Kur. Üyesi Serdar TEKGELDİ, Divan Kur. Üyesi Sadettin KARABULUT ve mezunlar… 

                                                                                  
1974–1975 dönem mezunları                        1989–1990 mezunlarının kep atarken… 



 

 

  
 
 

Herkesin sınıfı hababam sınıfıdır aslında. Daha eğlencelisi, daha makarası, daha haylazı 

gelmemiştir ve gelemez de.İşte tam da bu yüzden benim de hala anlatmaktam zevk 

aldığım, anlatırken yıllar öncesindeymişim gibi güldüğüm onlarca anım var kimilerinin hala 
semt adından ibaret olduğunu sandığı Vefa’da!Mesela, “ekşisözlük”te anlatılan, sınıfın  

koridora bakan ve yüksek camından geçerken el sallayan “superman”in aynı zamanda 
yoga yağarken aynı camda nasıl yükseldiğine defalarca şahit olmuşluğum var. Tabi 

“supeman”in hilesini de bilmiyor değilim.Dersin ortasında sınıfa giren halayın başı 
değildim belki ama planlayıcısıydım. Neyse ki, zaman aşımı süresi doldu da rahatlıkla itiraf 

edebiliyorum. 

 
Sınıfa bilardo eldiveni ile girip, bilardo takımının antrenmanına beni ve arkadaşlarımı çağıran zeka ile aynı 
dönemin mezunuyum ve derste sürekli dolaşıp, sıra değiştirdiği için öğretmenin birinden konsomatris lakabını 

alan da sınıf arkadaşım.Daha ne olsun…Bunlar gibi onlarca neşeli, eğlenceli anıdan ibaret değil elbette hayat ve 
Vefa!Hiç tanımamış olsalar da en genç Vefalılar’ın bile kim olduğunu bildiği Osman Amca’nın elinden kim bilir 

hangi neden ve/veya nedenlerle çay ocağının alınacağı duyulduğunda, yine bir şehir efsanesine göre, birilerini 

okulun elektriğini kesmek zorunda bırakacak kadar tepki gösterenler de yine o haylazlıkları yapan Vefalılar’dı. 
Çünkü onlar “Vefalılar”dı.Yani Vefa’da, onbeş onaltı yaşın neşesi, boşvermişliği bir anda kendini ciddi bir mecraya 

atabiliyordu, ait olduğunu o yaşta bile hissettiği değerlere el uzatıldığında.Peki ya aradan geçen yıllar? 

 
İkiyüz kişilik bir dönemden bir bakmışsınız ki geride bir iki kalıvermişsiniz. Her Boza Günü’ne katılmak isteyip, 

türlü bahanelerle katılmadıklarınızın katıldıklarınızın sayısını alt ettiğine tanıklık ediyor, fotoğrafları görünce 
seneye mutlaka gitmek üzere söz veriyor, gittiğinizde Vefalılar’la daha çok vakit geçirmek istiyor, sonra birilerinin 

hepinizi bir araya getirmesini bekliyorsunuz. 

 
Birisi ön ayak oluncaya kadar beklemiş olmanın pişmanlığı, zamanın nasıl geçtiğinin anlaşılamadığı sohbetlerin 

sonunda iyice kaplıyor içinizi.Nasıl Osman Amca için beklemeyip pişman olmamışsak, şimdi de pişman olmaktan 
vazgeçmeyi ve beklememeyi tercih ettiğimizde yeniden “Vefalı” olacağız.“Peki Vefa ne bekliyor?” diye soranları 

duyar gibiyim. Ya da “Boza Günü dışında gitsem?” ne olur diyenleri. 

 
Mesela, Vefa’ya gittiğinde kimseyi tanımasan da Nurettin Abi seni tanır. Hatta senin tanımadığın dönem 

arkadaşlarını bile tanır, sorar, hatırlayamazsın. Belki de senin döneminden değildir o sorduğu, ama kendinden 
emindir Nurettin Abi ve sen ne olur ne olmaz der itiraz etmezsin.Bir bakmışsın İsmail AKTAŞ, ensenden 

yakalayıp derse götürmüş seni. Al işte bir stres daha. Gözleri ışıldayan genç Vefalılar, sana hayranlıkla bakarken 

kimi seninle aynı mesleği yapmayı hayal ediyor, emin ol İsmail AKTAş’ın ters bir sorusuyla her an 
dağılabilirsin.Dersi hasarsız atlatmayı başardın mı? Büyük ihtimalle. İsmail AKTAŞ, sana da genç Vefalılar’a da 

nasıl davranacağını iyi bilir ve dersten sonra mutlaka sana tost ısmarlar. Daha ne olsun Vefalı, Nurettin Abi’nin 
tostunu, hem de bedava yer karnını doyurursun hiç değilse Vefa’da. Ama zaten beklemekten sıkılmışsan kafa 

yorabilirsin bazı şeylere. 
 

Mesela, daha Vefa’ya yaklaştığında, birçok Boza Günü’nde gördüğün ama dikkatini çekmeyen, ana binaya 

yapışık “kondu”nun gece mi gündüz mü yapıldı hala bilmiyorum ama en kısa zamanda öğreneceğim  ne 
olduğunu anlamaya çalışacaksın. Vefa spor amblemini gördüğünde “evet” diyeceksin belki ama kocaman bir yazı 

daha olduğunu fark ettiğinde birileri “yetmez ama evet” demiş diyeceksin. 
Belki mühendis veya mimar değilsin ve belki çok da dikkatli bir bakışın yok. İşte o zaman, İsmail AKTAŞ, seni 

Osman Amca’nın mekanına götürene kadar “kondu”nun garipliği “yetmez ama evet” kadar olacak gözünde. O 

zaman anlayacaksın Vefa’nın ve Vefalı gençlerin nasıl da sahiplenilmeyi beklediğini, koca bir okulun kapalı alana  
sahip tek kantininin deprem, yangın vs. felaketlerdeki tek çıkışının nasıl kapatıldığını, Vefa’nın ve Vefalı 

kardeşlerinin hayatlarının nasıl hiçe sayıldığını. 
 

Çok merak ettiysen “kondu”nun içine gir ve yeşil örtülerle bezeli masalara anlam vermeye çalışabilirsin de.  
 

                                                                                     1998-1999 dönem mezunu                                               

                           VEFALI HAYAT                                  Rikap TAŞKIN 



 

 

 

 

 

Ne imkan! Ha bir de orada konferans salonu vardı der gibi baktığını görebiliyorum ama istersen boşver sen, 

gitme yine de Vefa’ya, canını sıkma.O alanda böyle bir bina yapılabiliyordu madem, çatıya kadar yapılır, yeni 

sınıflara  sahip olunur ,kantin daha da büyür ve hepsinden önemlisi Vefa’nın genç Vefalılar’ın da hayatı hiçe 
sayılmış olmazdı ya neyse!Yine de uzaktan seyret mesela.İnternette, sosyal medyada onlarca site, grup, blog vs. 

var. Vefalılar’ın nasıl olup da memleketin iklimine kapılıp, her türlü eleştiri karşısındaki tahammülsüzlüklerine 
tanık ol!Benim gibi, bir milyon liraya yapılması planlanan, bu yazıyı yayınlama demokratlığını göstermiş- dernek 

binasına harcanacak para, genç Vefalılar’a cep harçlığı olsun ki, onlar da kendilerinden sonra gelenlere sahip 

çıksınlar eleştirisini yaparken, aynı parayı futbol takımına bir senede harcamak hayalinde olan “kondu” 
sakinlerine şaşır!Sonra gel ve bu “camia” için gerçekten birşeyler yap! 

 
Sor bir bakalım, Vefa’nın bir ihtiyacı var mı? Mezun Vefalı’nın işi var mı? Genç Vefalı’nın cep harçlığı, kitap almak 

için parası, merak ettiği, hayal ettiği mesleği sorabileceği kimsesi var mı? Yapılanları yok sayma elbet. Sen 
Vefalı’sın ama eleştir, hakkındır.Eleştirmekten vazgeçme ama sadece eleştirme. Birşeyler yap! 

 

Şöyle bir bak Vefa’nın fiziksel ihtiyaçlarını göreceksin ya da iş arayan bir Vefalı bulacaksın. Sanma ki her genç 
Vefalı, Nurettin Abi’nin tostunu satın alabiliyor, kendisini bir kitapçıda rahat hissedebiliyor, hayallerini konuşacak 

birilerini, üniversiteli olduğunda yanında staj yapılacak değil kendisine sahip çıkılacak birilerini bulabiliyor. 
Haydi Vefalı! Okuluna ve kardeşlerine sahip çıkabilirsin. Sorularının cevabını verecek birileri var hala orada. 

Profesyonel olmak zorunda değilsin. Dilediğin gibi sor ve dilediğin gibi elini uzat. 
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TEŞEKKÜR 
Her yıl Boza Günü’ nde sponsor olan Vefa Bozacısı Sadık VEFA’ya ,Vefa Lisesi Festivaline destek 

olan Rüstem EYÜPOĞLU,Kemal ŞİŞMAN,Mehmet ÇAĞIL,Yusuf ÖZTİRYAKİ,Bülent ODAMAN, 
Sezai GÜVENSOY,Saim İÇIN, İbrahim Ethem TİRYAKI, Refik GÖKBAY, Levent ÜZÜN ,Berkman 
GÜRSES, İsmail Hakkı BALİÇ, Mesut GÜLBARAN’a, burs veren 1977 dönem mezunlarına, Aydın 

ERMAN,Hacıbekir A.Ş. sahibi Doğan ŞAHİN, Şemsettin GÖKBAYRAK , Dilek pastanesi Fenerbahçe 
şubesi sahibi Orhan KAYIN ’a ve Okulumuza verdigi katkılardan dolayı Akçalı Boya ve 

 mezunumuz Alper PAKALIN’ a  teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 

                             VEFALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 
 

 
 

 
 DUYURU 

Sayın  Üyemiz  , Vefalılar meslekler  ve adres albümü yeniden basılacağından  adres 

güncelleşmesi  için  TC numaranız ,mesleğiniz , iletişim  adresiniz ,  Haber  Bültenimizi  almak  

istediğiniz   adresiniz, kan gurubunuz,  mail  adresiniz  ile eklenmesini  istediğiniz  

bilgilerinizi  iletirseniz  memnun  olacağız. 
kayit@vefalilardernegi.org.tr   adresine veya 0212 512 63 73 - 0532 629 10 14 nolu            

(Gülbin ERDEM) telefona  bildirebilirsiniz. 

 

                                                            Vefalılar Derneği Başkanı 
                                                                                                     İsmail Hakkı BALİÇ 
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Vefa Lisesi Müdürlüğümüz ile beraber, her yıl düzenlediğimiz 143.Geleneksel Boza Günümüz (Her yıl mayısın ilk 

Pazar günü), tüm sevgisiyle ''Vefaya adanmış, Vefa’ yı unutmamış, Vefalı olan '' herkes, o günün coşkusunu 
paylaşabilmek, o heyecanı birlikte yaşayabilmek ve yine hep beraber bir bütün olabilmek için Vefa Lisesindeydiler. 

           
Protokol konuşamalarından kareler (Okul Md.İshak AYDIN,Der.Bş.İ.Hakkı BALİÇ,Uğur DÜNDAR ve Müjdat GEZEN) 

   
Okul Müd. İshak AYDIN ve Der. Bş. İ.Hakkı BALİÇ Atatürk büstüne çelenk bırakırken…  

      
      Okul bahçesinde yapılan törenden görüntü                                     143.yıl Boza Günü hatırası… 

  

BOZA GÜNÜ                                                                                                



 

 

 

 

 

                
                                                                                                                                                                                             
Konferans salonundan görüntüler… 

             
        Dernek Bşk.İ. Hakkı BALİÇ, Okul Md. İshak AYDIN, Müjdat GEZEN, Uğur DÜNDAR, Metin ERSOY ve 

Sakin ÖNER mezunlarımıza plaketlerini sundular. 

                  
                  1964–1965 dönem mezunlarımız                    Mezunumuz Galip HAKTANIR satış standında  

                                                                                                 kendi kitabını imzalarken… 

                          
      Öğrenciler, Müjdat GEZEN ve Uğur DÜNDAR                           Boza İkramından görüntü 



 

 

 

 

 
 

 
Ülkemizin “Türkçe öğretim yapılan ilk lisesi” kariyerine sahip Vefa Lisesi, 144. Öğretim 

yılına başlamaya hazırlanıyor. Mezunlarıyla gerek Osmanlının son dönemine ve gerek 

Cumhuriyetin ilk dönemine damgasını vuran  lisemiz, son çeyrek asırda da geçirdiği 
evrimle toplum hayatımızdaki etkinliğini sürekli arttırıyor. Gerek kurumsal kültürü, gerek 

akademik performansı ve gerekse akademik başarısıyla “Vefa Lisesi” eğitim hayatımızın 
parıltılı markalarından biri olmayı sürdürüyor. 

 
Vefa Lisesi’nin, 1872’de “Dersaadet İdadi-i Mülkî-i Şahanesi” adıyla başlayan eğitim 

serüveni, 1923’te “Vefa Lisesi” adıyla devam etti. 1990 yılında statü değişikliği ile yabancı dil ağırlıklı eğitim 

yapan bir kuruma dönüşen lisemiz “Vefa Anadolu Lisesi” adını aldı. Bu dönüşümü sağlayan, o dönem Vefa 
Eğitim Vakfı Başkanı merhum devlet adamı Cengiz Tuncer’i rahmetle anıyorum.   2001’de mezunlarımızın, 

velilerimizin ve öğretmenlerimizin talebiyle lisemizin adı tekrar “Vefa Lisesi”ne dönüştürüldü. Anadolu 
Liselerinin Hazırlık Sınıflarının kapatılması üzerine  lisemiz,  bir yıl süren bir uğraş sonucunda yeni bir statü 

değişikliği ile önünde bir yıl Hazırlık Sınıfı bulunan beş yıl öğretim süreli 10 Anadolu Lisesinden biri haline geldi. 

Bu özelliği nedeniyle 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığının çok az sayıdaki “Pilot Lise”lerinden biri oldu. Bu 
sayede lisemiz, gerek idareci ve öğretmen atamalarında, gerek öğrenci nakillerinde ve gerekse sınıf 

kontenjanlarında önemli ayrıcalıklar kazandı. Bu statü değişikliğindeki önemli katkılarından dolayı değerli 
mezunumuz basın duayeni Sayın Uğur Dündar’a teşekkür ediyorum.  

 
 1990 yılında başlayan bu süreç, Vefa Lisesinin akademik başarısını yükselterek 21. yüzyılda da önemli bir 

eğitim markası olmasını sağladı. 17 Ağustos 1999 depreminde iki tarihi binası hasar gören lisemiz, mezunların 

girişimi ve imece usulü sahip çıkmasıyla tabir caizse, fiziki anlamda küllerinden yenilenerek doğdu. Bu süreçte 
çok sayıda Vefalı, lisemize büyük katkılar sağladılar, hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle camiamızın 

duayenlerinden İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sayın Nejat Ekrem Basmacı’ya, Sayın Uğur Dündara, Sayın 
Recep Önal’a, Sayın Yusuf Öztiryaki’ye Sayın Hakkı Baliç’e, Sayın Vefa Küçük’e, merhum Mehmet Özdemir 

ağabeyimize   şükran borcumuz olduğuna inanıyorum. 

    
Lisemiz 144. öğretim yılına başlamaya hazırlanırken, mezunlarımızın kurduğu Vefalılar Derneği ve Vefa Eğitim 

Vakfı camiamızı memnun edecek  önemli adımlar attı. Değerli mezunlarımızdan merhum Av. Mehmet Yavuz’un 
Vefalılara Huzurevi yapılması şartıyla Vakfımıza bağışladığı Kemerburgaz’daki, –plan tadilatlarıyla 350 

metrekare kalan- arsa, satılarak Saray ilçesi yakınında 20 bin metrekarelik bir arsa alındı. Arsanın alımında 

büyük katkısı olan Sayın Hakkı Baliç’e, Sayın Bülent Odaman’a, Sayın Bülent Çırpıcı’ya, Sayın Mimar Farzi beye 
ve Sayın Müslim Karaman’a teşekkür ediyorum.  Ormanlık bir alanın yanında olan bu arsada Av. Mehmet Yavuz 

Vefalılar Huzurevi’nin yapılması için çalışmalar yakında başlatılacak. Ayrıca Vakıf Başkanımız Sayın Yusuf 
Öztiryaki’nin uzun çalışmaları sonucunda okul bahçemizdeki Tabhane binasının tadilatına başlandı. Bittiğinde 

okulumuz Kültür Merkezi olarak kullanabileceği 800 metrekarelik bir kapalı alan kazanacak. Bu çalışmalarından 
dolayı Sayın Yusuf Öztiryaki’ye ayrıca teşekkür ediyorum.  

  

Vefalılar Derneği ise Galatasaray’da Turnacıbaşı Caddesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 
metruk binada Muhittin Gelgin Vefalılar Evi kurma çalışmalarının altı yedi yıl süren bürokratik engellerini aşarak 

coşkulu bir törenle temelini attı. Hepinizin bildiği gibi merhum Muhittin Gelgin ağabeyimiz, ömrünün 50 yılını 
Vefa Camiasının örgütlenmesine ve gelişmesine adamış değerli bir büyüğümüzdü. Onun en büyük rüyası, 

Vefalıların bir araya gelerek birliklerini, dayanışmalarını sağlayacak ve Vefa Lisesi ile camianın sorunlarının 

görüşülüp çözüm yollarının aranacağı bir VEFALILAR EVİ’nin kurulmasıydı. Kurucularından olduğu Vefalılar 
Derneği’nin 1973’te yayımlanan Vefalılar Bülteni’nin 1. Sayısının kapağında “Vefalılar evi kurulmalıdır” 

yazıyordu. Sanıyorum “Vefalı Muhittin ağabeyimizin bu rüyası kısa sürede onun adıyla hayata geçecek. Mekanı 
cennet olsun.   Bu konudaki üstün çabasından dolayı Vefalılar Derneğinin duayen başkanı Sayın Hakkı Baliç’e 

de teşekkürü bir borç biliyorum. 

                                                                                          Eski Vefa Lisesi Müd.Sakin ÖNER            
144. ÖĞRETİM YILINA GİDERKEN ATILAN VEFA’ LI ADIMLAR 
                                                                         



 

 

 

 

 

Bu arada 1908 doğumlu Vefaspor Kulübümüz de bu yıl sonunda şampiyon olarak Süper Amatör Ligten B.A.L. 

Ligine terfi etti. Bu başarıdan dolayı Kulüp Başkanımız Sayın Mesut Gülbaran’ı, Yönetim Kurulunu, teknik 

kadroyu ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. 
    

Kırk yılık meslek hayatımın otuz altı yıllık yöneticilik dönemimde, bir yüksek okul, beş lise ve İl Milli Eğitim 
Müdür yardımcılığı olmak üzere yedi kurumda görev yaptım. Bunlar içinde en uzun süre, on beş yıl görev 

yaptığım kurum, Vefa Lisesi oldu. Vefalılarla büyük bir dostluk havası içinde ve devamlı hizmet üreterek geçen 

bu on beş yılın nasıl geçtiğini anlamadım. Bu yüzden camia kuruluşlarımızın bu başarılı çalışmalarından son 
derece mutlu oluyorum. Zaten 2010 yılında rotasyonla İstanbul Lisesi’ne atandığım tarihten sonra da Vefa ile 

irtibatım hiç kesilmedi. Hem Vakıf Yönetim Kurulu ve hem de Vefalılar Derneği Divan Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktayım. İnşaallah bu birlikteliğimiz bu dünyadan ayrılıncaya kadar devam edecek. 

 
Bu duygu ve düşüncelerle 144. Öğretim yılına hazırlanan Lisemizin ve camiamızın Kurban Bayramını en iyi 

dileklerimle kutlarım. 144. Öğretim yılının Lisemizin yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velileri açısından 

başarılarla dolu geçmesini dilerim.    
 

  
 
 

Asil davranışları, vakur ve mütevazı halleri, kibar hareketleri 

ve giyim tarzı  ile "Haza İstanbul Hanımefendisi" olan 
Edebiyat Hocamız Selma EMiR Hanımefendi 100 yaşında... 

Kendisine ve yakınlarına sıhhatli uzun ömürler dilerim. 
Selma Hanım'ı 100. doğum günü vesilesi ile Kızıltoprak 

Eczahanesi sahibi Eczacı İrfan ÇÖMEZOĞLU Ağabeyimle 

Göztepe'deki evinde ziyaretimizde, Hocahanım'ın nefis-fasih 
ve sarih İstanbul Türkçesi ile hitabını duyduk, güzel 

vasıflarından zerre kadar inhiraf olmadığını müşahede ettik. 
Berrak hafızası, sahip olduğu engin edebi malumat ve kültür 

ile göze çarpan zarif hanımefendi, Selma Hanım... yıllar öncesinin aynı Sevgili Selma Hanım'ı idi.   
İrfan ÇÖMEZOĞLU Ağabey, Selma Hanım'ın Vefa Lisesi'ndeki ilk talebelerindendir, ben de son talebelerindenim. 

Lise birinci sınıfda iken, dershaneye girişi, sevgi ve sükunetle kendisini ayakta karşılayışımız daima hafızamdadır.  

Divan Edebiyatı'nı Selma Hanım'dan öğrendik. Kompozisyon'a uzun zaman ayırmasını başlangıçda yadırgamış 
idim. Geçen seneler içerisinde fark ediyorum ki kalem hakimiyetimizde Selma Hanım'ın kompozisyon dersleri son 

derece etkili olmuşdur. 
 

Selma Hanım eski bir İstanbul ailesinden gelmektedir. Büyükbabası 1908 Osmanlı Mebusan Meclisi Karesi 

mebusudur. Ziyaretimiz esnasında o devrin Meclis albümunü gösterdiklerinde Büyükamcam (bilahare Mekteb-i 
Kuzat (bugünkü Hukuk Fakültesi) ve Medrestülmütehassısın Müderrislerinden Vefa'lı Taha Efendi'nin resmini 

aynı albümde görmekle ayrı bir mutlulukdan öte, Selma Hoca hanım ile başka bir bağımızı da keşf etmiş oldum. 
Selma Hanım şahsi sebeplerle Vefa Lise'sinden ayrıldıktan sonra Çamlıca Kız Lisesi'ne, bir süre sonra da 

Öğretmen Okulu'na tayin olmuşdur. Çamlıca Kız Lisesi mezunlarının Selma Hanım'ı yalnız bırakmadıklarını 
öğrenmekden memnun olmakla beraber onlar kadar Vefalı olup olmadığımızı düşünerek içim burkuldu. 

Talebeleri tarafından çok sevilen ve hürmet beslenen Selma Hanım'ı anlatacak çok sayıda hatıra ve müşahede 

vardır. Dergimizin hacmi maalesef buna müsaid değildir. 
 

Sevgili Hocam Selma EMIR Hanımefendi'ye sıhhatli uzun ömürler diler, hürmetle ve muhabbetle ellerinden öper, 
cemiyetimizin çok sayıda Selma Hanım'lar yetiştirmesini temenni ederim. 

 

1961-1962 Dönem mezunu Prof. Dr. Ahmet Hikmet ÜÇIŞIK 

HAZA İSTANBUL HANIMEFENDİSİ 
EDEBİYAT ÖĞRETMENİMİZ MUHTEREM 

SELMA EMİR 100  YAŞINDA... 

 
 

 



 

 

 

 
         

 
 

10.kemal Sunal Kültür Sanat Ödüllerini tören, 4 Haziran 2015 saat 12.30’ da hazırlanan kokteyl ‘ den sonra 

konferans salonunda mezunumuz Serhan ARSLAN’ ın sunuculuğunda gerçekleşti. Okul müdürümüz İshak 
ADIN’ ın açılış konuşmasından sonra öğrencilerin hazırladıkları Kemal Sunal ile ilgili slayt gösterisi sunuldu.  

Vefalı öğrenciler, çeşitli kategorilerde düzenlediği anketlerde yılın “ En İyilerini ” seçtiler. Seçilen sanatçılara 
ödülleri törende takdim edildi .    

        
Konferans salonundan görüntü…                          Yılın En İyi TV Programı Güldür Güldür ödülünü Ali SUNAL  

                                                                       adına İrem SAK’ a Okul Md.İshak AYDIN tarafından sunuldu. 

              
Vefa Onur Ödülü Güven İSLAMOĞLU’ na Dernek Bşk.          YılınEn İyi Erkek Oyuncusu Mert FIRAT’ın ödülünü 
      İsmail Hakkı BALİÇ tarafından sunuldu.                                   Festival komitesi öğrencileri sundu.  

               
Yılın En İyi Kültür-Sanat Dergisi Atlas’ a ödülü       Yılın En İyi Tiyatro Oyunu On İki Öfkeli Adam Serdar ORÇIN’a 

Müd. Yrd. Abidin BAŞARSLAN tarafından sunuldu.       ödülü Müd.Yrd.Ahmet KAZANASMAZ tarafından sunuldu. 
       

 

10. KEMAL SUNAL KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ TÖRENİ 
 



 

 

 

 

 

 

              
Müd.Baş Yrd.Banu KAYACAN tarafından Vefa Lisesi         Mezunumuz Sanatçı Serhan Arslan’ a Müd.Baş Yrd. 

 Eğitim Vakfı Bşk.Yusuf ÖZTİRYAKi’ye plaket sunuldu.               Banu KAYACAN ödünü takdim etti. 

                  
          Festival Komitesi hatırası…                                       Müd. Baş Yrd. Banu KAYACAN Vefa Lisesi  

                                                                                              öğrencisi kızından ödül alırken…                                                                                      

               
Yılın En İyi Yazarı Ahmet ÜMİT adına ödülünü                Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Hasyko CEPKİN’e ödülü  
     yardımcısına sunuldu.                                                   Festval komitesi öğrecimiz tarafından sunuldu. 

       
Tören öncesi görüntü…                  Öğrencilerin sergilediği gösteri             Mor ve Ötesi konserinden bir kare  



 

 

 

 

 
 

 
Muhittin Gelgin Vefalılar Evi töreni 10 Haziran 2015 saat 11.00′ de Beyoğlu Kaymakamı Osman EKŞİ , Beyoğlu 

Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMIRCAN , İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel SARI , Vefa Lisesi 

Eğitim Vakfı Yöneticileri, Vefa Spor Kulübü Başkanı ,Vefa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, Vefa Lisesi Müdürü , 
Vefa Lisesi eski Müdürü Sakin ÖNER, Vefa mezunları ,bağışçılardan Hacı Ali AKIN, mezunumuz sanatçı Metin 

ERSOY, öğretmenler, öğrenciler Vefalılar Derneği Yönetim,Divan Kurulu üyeleri ve mezunların katılımıyla 
gerçekleşti. Vefalılar Derneği Başkanı İsmail Hakkı BALIÇ’ in açılış konuşmasından sonra protokol 

konuşmalarıyla tören devam etti. Kurdele kesilişinde mutlu anlar yaşandı. 

    
Dernek Bşk.İsmail Hakkı BALİÇ’ in açılış konuşması… Beyoğlu Belediye Bş.Ahmet Misbah DEMİRCAN konuşurken 

    
Beyoğlu Kaymakamı Osman EKŞİ’nin konuşması… Öğretmenler adına Tarih öğretmeni İsmail AKTAŞ konuşurken 

           
Mezunumuz Sanatçı Metin ERSOY                             Vefa Lisesi eski müd. Sakin ÖNER duygularını anlatırken… 

 

 

“MUHİTTİN GELGİN VEFALILAR EVİ“ ‘NİN TEMELİNİ ATTIK 



 

 

 

 

 

 

 

   
 

Beyoğlu Kaymakamı Osman EKŞİ, Beyoğlu Belediye Bşk.Ahmet Misbah DEMİRCAN, İstanbul Vakıflar 1.Bölge  

Müdürü Mürsel SARI, İş adamı Hacı Ali AKIN ve Vefalılar Derneği Baş. İsmail Hakkı BALİÇ’in kurdele             
kesilişinden kareler… 

     
 

Müzik öğretmeni Hakan AKIN eşliğinde Vefa Marşı okunurken...        Lokal temel atma töreni hatırası… 

               
   

 
     “ Muhittin Gelgin Vefalılar Evi”  hatırası                    Öğretmenler, öğrenciler, mezunlar ve Yönetim Kurulu  



 

 

 

 

 
 

 
Vefa Lisesi 143.dönem mezunlarını 01.06.2015 Pazartesi günü saat 16.00’ da okulda düzenlenen mezuniyet 

töreni ile uğurladık. Törene protokol üyeleri Ve velileri ve çok sayıda izleyici katıldı. Düzenlenen törende,      

protokol konuşmaları yapıldı. Dereceye giren öğrencilere İsmail Hakkı BALIÇ ve Yusuf ÖZTIRYAKI tarafından 
ödülleri dağıtıldı. Yaş kütüğüne dönem birincisi Elif İlayda TEKİN 143.dönem plaketini çaktı. Flama devir teslimi 

yapıldı. Vefa Andı ve Marşı söylendi. Tören 143.dönem mezunlarının kep atması veVefa muzunumuz Dilek pas-
tanesinin sahibi Orhan KAYIN’ ının 143 yıl mezunlarına göndermiş olduğu pasta kesildi. Okul Aile Birliği’nin   

düzenlediği ikramla mezuniyet töreni sona erdi.                                    

                                        
Okul Müd. İshak AYDIN         Okul birincisi                    143.yıl pastası     Okul Aile Birliği Bşk.kızını mezun etti. 

                                                            
                                            .                  Törenden görüntüler…                                         

               
  Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Bşk.Yusuf ÖZTİRYAKİ               Dernek Bşk İsmail Hakkı BALİÇ tarafından  

  İlk üç dereceye giren öğrencilere ödül sunuldu.                   okul 1.2.ve 3.cüsüne ödül takdim edildi.                                                    

BiLiM, SEVGi VE HOŞGÖRÜ YUVASI OLAN VEFA LiSESi 
143.DÖNEM ÖĞRENCiLERiNi MEZUN ETTi 



 

 

 

 

 

               

 Müd. Yrd. Ahmet KAZANASMAZ ödül verirken…       Okul Md.İshak AYDIN, Md.Baş Yrd Banu KAYACAN, Vakıf  

                                                                          Bşk.Yusuf ÖZTİRYAKİ, Der.Bşk.İ.Hakkı BALİÇ ve Okul Aile  
                                                                                           Birliği Bşk.Aznif YANCI UZUNCAN                               

                 

Müd.Yrd. Abidin BAŞARSLAN öğrenciye ödül sunarken…  Matematik öğretmeni Türkan ARIKAN öğrencilerle… 

               
                                                      Öğrencilerin kep atışından görüntü… 

                                                                                                                                               
Okul Aile Birliği’nin düzenlediği İkramdan görüntüler…                        Öğrenci hatırası… 



 

 

 

 

 
 

 
                                               

 

İlkokulu yatılı olarak okudum. Ailem ortaokulu ve liseyi de yatılı olarak okumamı 
istiyorlardı. İstanbul da hangi okulda     yatılı olarak okuyabileceğim konusunda arayışa 

geçtiler. Karar verilmişti. Vefada yatılı olarak okuyacaktım.1973 yılının Eylül ayında 
ortaokula yatılı olarak başladım. 

 
1976 yılında liseye başladığımda artık yatılı okumak istemediğimi gündüzlü olarak 

okuluma devam etmek istediğimi aileme söyledim. Onların kabul etmesi üzerine Liseyi 

gündüzlü olarak 1979 yılında bitirimdim. Bu köklü ve büyük camiada acı tatlı birçok anım 
oldu. Bu anılarımdan yatılılık günleri ile ilgili kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 
Yatılılık deneyimim ilkokuldan başlamakla beraber ortaokula başladığımda daha bir disiplinli bir hayatla 

karşılaştım. Belirli bir süre sonra buna alıştık. Günlerimiz geçiyordu. Sabahları uykumun derinliğine göre bazen 

Beyazıt camii’nden gelen ezan sesi ile bazen bizden önce okulumuzu bitiren üniversiteye giden etüt ağbilerimizin 
ranzalara anahtar ve/veya askı ile vurarak çıkardığı çıldırtan seslerle uyanırdık.Uyanış faslından sonra giyinir, 

koltuğumuzun altına defter ve kitaplarımızla beraber tahta sıralara koyup oturduğumuz kimi sünger kaplamalı, 
kimi halıdan yapılmış minderlerimizi alıp orta binadaki etüt yaptığımız sınıflara giderdik.  

 
O günkü derslerimizi son kez tekrarlar ve gözden geçirirdik. Etüdün bitmesini müteakip kahvaltı yapmak üzere 

yemekhaneye giderdik.(O zamanlar gözümde çok ama çok büyük görünürdü.) Kahvaltı sonrası gündüzlü 

arkadaşlarımıza katılarak derslere girerdik.Sabah derslerinden sonra öğlen arası olur. Öğlen arasında gündüzlü 
arkadaşlar kantinde, yatılı arkadaşlar yine yemekhane yemeklerini yerlerdi. Yemekten sonra kalan sürede kimi 

arkadaş orta bahçede oyun oynar, kimi dinlenir, kimi de öğleden sonraki derslerini gözden geçirirdi. Öğleden 
sonra derslerimize girerdik. Rutini böyle olmakla beraber Çarşamba günleri okul yarım gündü. Çoğu zaman 

teyzem fatih’te otururdu onun yanına gider etüt saatine kadar orada kalırdım. Yanına gidemediğim zaman 

Şehzadebaşı’nda dolaşır. Bazen de arkadaşlarla beraber sinemaya giderdik. Biz yatılı öğrenciler için Çarşamba 
günleri en az eve gitme günü olan Cuma günü kadar önemlidir. 

 
Öğleden sonra dersler bittikten sonra gündüzlü arkadaşlar evlerine giderler. Bende müthiş bir hüzün çökerdi. 

Akşam etüt saatine kadar aşağı yukarı 1,5-2 saatlik bir boşluk olur. Bu boşlukta oyun oynar etrafı dolaşarak 

vakit geçirirdik. Bazen de etüt yaptığımız orta binadaki itfaiye meydanına bakan sınıfın arka sırasına oturur, 
şehrin ışıklarının yanışını ve evlerine gitmek için vasıta bekleyen kişileri araçları seyrederdim. Kısaca şehrin 

uyuyuş hazırlıklarını izlerdim.Etüt vakti gelince etüde girer. Etüt ağbilerimizin nezaretinde derslerimizi çalışır, 
bilmediğimiz konuları onlarla paylaşırdık. Onların deneyimlerinden faydalanırdık. Etüdün bitiminden sonra 

yemeklerimizi yer sonra tekrar etüde girer. Bu etüdün de bitiminden sonra yatmak için yatakhaneye giderdik. 
 

Günlük kıyafetlerimizi çıkarır Pijamalarımızı giyer, arkadaşlarımızla soyunma dolaplarının yanındaki üst sınıflara 

giden komşu abilerimizle günün değerlendirmelerini yapar, onların ve bizim evlerinden, memleketlerinden 
getirdiğimiz kekler, kurabiyeler ve özellikle memleketten gelen portakal, mandalina ve elma gibi meyveleri 

paylaşırdık. Bu arada nöbetçi etüt ağabeymizin uzaktan yatın diye sesi duyulmaya ve ışıklar uzaktan yakına 
sönmeye başlardı. Yatılı bir öğrencinin günü böylece biter, yeni bir güne yelken açmak için uyunurdu. 

 

Bizlerden sonra öğrendiğime göre yatılı olarak okuyan son nesil erkek öğrencilerdik. Şimdilerde ise kız 
öğrencilerimiz okulumuzun ve kendi başarıları için yatılı olarak okumaktadırlar. 

 

                                                           1978-1979 dönem mezunu                    
 VEFA’ DA YATILI OKUMAK                                                             Erkin ŞAĞBAN                                                               



 

 

 

  

 

VEFA BOZACISI 

139 
YAŞINDA 

      
VEFA SPOR 

KULUBÜ 

107 
YAŞINDA 

  
 

VEFA LİSESİ 

143 
YAŞINDA 

VEFALILAR DERNEĞİ 

42 

YAŞINDA 


