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“BOZA GÜNÜ”
OKULUMUZDA BULUŞALIM
Tüm Vefalıları Bekliyoruz

.

“MUHİTTİN GELGİN VEFALILAR EVİ “
İNŞAATINA BAŞLIYORUZ

VEFA LİSESİ
143 YAŞINDA
Vefalılar Derneği Başkanı
İ.Hakkı BALİÇ

Saygıdeğer Vefalılar,
2015 yılı çok hızlı bir şekilde başladı. Bu yılın birçok özelliği var.
2015 Yılı “VEFALILAR EVİ” inşaatının başlayarak bitirileceği bir yıl olacak. İnşaatın
yapılması için müteahhitlik anlaşmasını yaptık. Vefa Lisesi mezunu Nejat ÇEBİ
kardeşimizin sahibi olduğu Truva İnşaat Limited Şirketi ile sözleşmemizi yaparak tüm
belediye müracaatlarımızı yaptık.
Tüm işlemlerin yeniden başlatılması zorunlu olduğu için, röperli krokileri, çap ve benzeri teknik evraklar ile tüm
müelliflerin resmi belgeleri yeni yıla geçilmemiş olması nedeniyle tekrar talep edildi. Tüm harçlar ve benzeri
bütün ödemeler yapılmıştır. Ruhsatımız 13 Mart 2015 tarihinde tamamlanmış olmasına rağmen, yüksek seçim
kurulu tarafından yapılan yazılı duyuru nedeniyle 09 Nisan 2015 tarihine kadar durduruldu. Ama bizler tüm
olumsuzluklara rağmen yılmadan beklemeyi sürdürerek 09 Nisan 2015 tarihini bekleyeceğiz. Evet, bundan
sonra esas mücadelemiz başlayacaktır. Binamızın tamamlanması için lazım olan yaklaşık 1.000.000.-TL’ nin
karşılanması için sizlerin ve çevrenizdekilerin bağış ve yardımları gerekecektir.

.

2015 yılı şubat ayında VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI olarak genel kurulumuzdan aldığımız yetki ile
Kemerburgaz sınırları içerisinde yer alan 390. M2 alanlı arsamızı satarak, Tekirdağ - Saray ilçesi sınırları
içerisinde 20.125. M2 alanlı imarı çıkarılmış olan “ Av. MEHMET NEJAT YAVUZ” huzur evi inşaatını
yapacağız.

.

Her yıl sürdürdüğümüz kurban bağışı uygulamamız geçtiğimiz yıl da devam etti. Çorum ilimize benim
başkanlığımda, Saadettin KARABULUT ve Ali AKYÜZ’ün katılımıyla üç kişilik bir heyetle giderek 22 adet dana
kesilmesine muvafakat ettik. Bizzat her bağışçımıza telefon ederek onlardan aldığım vekâletlerle kurbanlarımızı
kestik. İstanbul ilimizde işlenmiş halde Vefa Lisesi pansiyon yetkililerine teslim ettik. Çorum ilimizde Vefa
Lisesi 1954–1955 dönem mezunumuz Mehmet ÇAĞIL Ağabeyimizi de ziyaret ederek Çorum leblebilerimizi
aldıktan sonra evimize döndük. Tüm bağışçılarımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum.
Devamı sayfa 3’ te
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VEFA SPOR KULÜBÜMÜZ Süper Amatör Ligi 1.Grup mücadelesinde grup şampiyonu olarak Diğer
grupların ilk iki takımlarının katıldığı 16 takımdan oluşan klasman grubu mücadelesini sürdürmektedir.
İlk haftalarda şanssız maçlar oynayan takımımız gelecek maçlarını kazanarak ilk dört takım arasına
girecek ve tekrar Bal Ligine (Bölgesel Amatör Lig)çıkacaktır. Vefa Spor Kulübümüze başarılar diliyoruz.
Sevgili Başkanımız Mesut GÜLBARAN ‘ın ve Yönetim Kurulu üyelerinin gayretlerini ve çalışmalarını
yakından izliyoruz. Kendilerine çok teşekkürler ediyoruz.



1964–1965 dönemi (50 yıllık) mezunlarımıza plaket Boza Günü, 1989–1990 ve 1974–1975 dönemi
(25-ve 40 ) yıllık mezunlarımıza plaket töreni 30 Nisan 2015 (Perşembe günü) saat 18.00’ de Vefa
Lisesi’nde yapılacaktır.



VEFA LİSESİ Okul Aile Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları başarılı çalışmalarına her
zaman gerekli desteği veriyoruz. Bu vesileyle onlara da okulumuz adına çok teşekkürler ediyoruz.



VEFA LİSESİ öğrencilerimizin her yıl düzenledikleri “Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri” dağıtım
töreni ve Bahar Festivali bu yılda devam ediyor. Tüm Vefalıları öğrencilerimizin bu mükemmel
çalışmalarına destek olmak amacıyla sponsor olmaya veya bulmaya, konser bileti almaya davet
ediyorum.



VEFA LİSESİ Müdürlüğü görevini sürdürmekte olan Banu KAYACAN Öğretmenimize, Tüm yardımcılarına
ve saygıdeğer öğretmenlerimize, okulumuza yaptıkları hizmetlerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum.
VEFA LİSESİ 143.dönem mezunu olacak öğrenci kardeşlerimi kutluyor, başarılarının devamını temenni
ediyorum. İş hayatlarına başladıktan sonra okullarına sahip çıkmaları için kurumlarımıza üye olarak
görev almalarını ve katkı sunmalarını özellikle rica ediyorum.
Sizlere iyi ve sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunuyorum.

VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI
OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇLARI
16.12 .2014

tarihinde saat 18.00’ de Vefa Lisesi Konferans Salonunda Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı yapılmıştır.Görev bölümü aşağıda belirtilmiştir.

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Veznedar
Üye
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye

: Kenan Yusuf ÖZTIRYAKİ
: Serdar KESKİN
: Bülent ODAMAN
: İsmail Hakkı BALİÇ
: Müslim KARAMAN
: Sakin ÖNER
: Sezai GÜVENSOY
: Refik GÖKBAY
: M.Sami ÖZEREN
: Levent ÜZÜN
: Kerem GANIÇ
: Şöhret GÖRMEZ
: Engin ÖZÇELİK
: Ahmet Hari İKİZ

Denetleme Kurulu
Asıl Üye
: Kaya KARADUMAN
Asıl Üye
: Sadık ÖZBEK
Asıl Üye
: Bülent ÇIRPICI
Yedek Üye
: Yavuz DEMIRKAN
Yedek Üye
: Aziz GÖKDENIZ
Yedek Üye
: Ekrem AYDIN

KURBAN BAĞIŞLARINA TEŞEKKÜR
2014 Ayındaki Kurban Bayramının 2. günü Vefalı kardeşlerimiz ve hayırseverlerin katkılarıyla 154 adet
kurban (22 adet dana) kesilmiştir. Kurban merasimi Dernek Başkanımız Sayın Hakkı Baliç’in yönetiminde,
Divan Kurulu üyesi Sadettin Karabulut ve diğer görevli üyelerimiz huzurunda gerçekleştirilmiş ve bu
çalışma ile Haziran ayı sonuna kadar yetecek miktarda et sağlanmıştır.
Tüm bağışçıla için kişiye özel”Kurban Bağışı Teşekkür Belgesi” düzenlenerek kendilerine
sunulmuştur.
Öğrencilerimiz için kurban bağışında bulunan Vefalı dostlarımıza tüm içtenliğimizle teşekkür ediyoruz.

VEFALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Aral

Ekim/2014 ayında Kurban Bağışı Yaparak Okulumuza Yardım Edenlerin Listesidir.
(Bağış sırasına göre sıralanmıştır.)
Enis Deliibrahimoğlu, Ali Fethi Ağralı, Mehmet Çağıl , Güler Çağıl, Nejat Uslu, Güngör Özadam , İ.Uğur
Dündar,Hüsnü Şengöz, Mansur Güven, Sedar Keskin, Berkman Gürses, M.Serdar Tekgeldi, Oktay Duran,
Ömer Hakan Karakaya, Engin Kayanyıldız, Mustafa Selçuk Tarhan, Akman Alkumru, Mehmet Özdemir,
Aydın Özdemir, Hatice Özdemir, Fatma Özdemir, Dilek Özdemir, Yasin Özdemir, Can Özdemir, Yaşar
Demirkan, Merve Vaizoğlu, Melis Vaizoğlu, Ayşegül Rennin Kongar, Kazım Coşkun, Aydın Erman, Tülin
Gülsüm Erman, Canan Ermiş, Melike Ermiş, Hayret Ermiş, Bülent Hayri Bilginer, Mehmet Bülent Odaman,
Sururi Güde, Belma Güde, Cahit Nomer, Gökay Tektunalı, Gökmen Tektunalı, Yasemin Kalaylıoğlu, Osman
Ayhan, Zeki Aykanat, Ömer Vedat Çetinkaya, Niyazi Filiz,Fatih Cemal Yılmaz, Ömer Cevdet Kalsın, Şükrü
Sürmen, Ayla Güven, İsmail Hakkı Baliç, Hamdiye Kalsın, İbrahim Ethem Tiryaki, İzem Tiryaki, Zarife
Müzeyyen Uzunoğlu, Nilüfer Çelik, Gültekin Eryılmaz, Emel Ayaydın, Şemsettin Gökbayrak, Ragıp
Tunalılar, Emre Tunalılar, Nermin Tunalılar, Nazmi Tunalılar, Nazike Tunalılar, Tuğba Yurdakul Tunalılar,
Canan Tunalılar, Necip Necipoğlu, Başar Necipoğlu, Başak Balık, Levent Üzün, Ruşen Ağırdan, Nermi
Ayaydın, Türkan Babucçi, Safiye Gülben Demirkan, Yavuz Demirkan, Gazi Akçiçek, Muzaffer Can Sürücü,
Mehmet Nuri Gürsoy, Behlül Vural, Burhanettin Yıldız, Şerafettin Arıduruöz, Arzu Göktan Uyanık, Engin
Özçelik, Hadiye Tuncel, Elif Genç, Işıl Oğuzalp, Fatma Mandacı, Kadir Sefere Baliç, Necdet Çabuk, Davut
Altıner, Berrin Üretmen, Recep Önal, Onat Gürcanok, Ali Haydar Yüce, Sabri Özsezginler, İsmet Sinan
Kaba, Erkin Şağban, Ünver Elaslan, Oğuzcan Ülker, Nebile Topaloğlu, Aysen Güde, Bekir Sıtkı Say,
Mehmet Abdülkadir Cayırga, Ayten İlham Eroğlu, Erdin Hatib, Mir Otomativ A.Ş. (Yavuz Bayram),
Necmettin Bitlis, Ahmet Doğan Kaman, Semahat Küçükkolbaşı, Yasin Dilbaz, Refik Gökbay, Mübeccel
Erkut, Zeliha İlke Selvi, Hasan İlker Dönmez, Burcu Kertmen, Mustafa Necati Şekercioğlu, Hayrettin
Kumbasar-Aydın Kaya, Yaşar Simitçi, Mehmet Zeynel Taşar, Sera Uluslararası Denizcilik, Muzaffer
Babataş, Cem Ofset A.Ş.Mehmet Kağnıcı, Merve Calayır Aldatmaz, Sezer Sosyal, Bülent Cullaş, Kenan
Yusuf Öztiryaki, Tahsin Öztiryaki, Gülten Aydın, Atilla Kaykay, Kenan Şişman, Alara Altun, Dilara Altun,
Ferithan Altun, Sezai Güvensoy, Mustafa Nebil, Burak Yılmaz, Fuat Yılmaz, Özlem Öztiryaki Yılmaz.

TEŞEKKÜR

Vefa Lisesi okul kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan mezunumuz Kaya Karaduman ,Yönetim Kurulu üyemiz
İbrahim Ethem Tiryaki ,öğrenci bursu veren Aydın Erman, Berkman Gürses,Dernek Başkanı İ.Hakkı Baliç
‘e,matbaa basımında yardımcı olan Levent Üzün’e , Cem Ofset’ in sahibi Divan Kurulu üyemiz Oktay Duran’a
Burs veren 1977 dönem mezunlarımız (Hakan Okay, İbrahim Tiryaki, Alper Can, Kazım Coşkun,Yaşar
Dayıoğlu, Ahmet Ulu, Caner Yatan, Uğur Atalay, Ali Ulvi Gökbulak) ,Divan Kurulu üyemiz Ali Muhittin Hacı
Bekir’in sabihi Doğan Şahin’ e ve 1999 mezunlarımızın (Hakan Elmas, Ayşegül Yalçın, Hande Aldemir, Bahar
Kaşçı Bilgin, İbrahim Özeren, Rikap Taşkın, Ataer Argüder,Hande Bakır, Çağıl Yetkin, Sırrı Emrah Uçer,
Çiğdem Akyol Kutay, Defne Özgür Kızıl) okula almış oldukları kamera için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

VEFALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

VEFA LİSESİ 5. SIRAYA YÜKSELMİŞTİR

Vefa Lisesi Müdür Vekili
Banu KAYACAN

Sevgili Vefalılar,
Bilindiği üzere, bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınması eğitim alanındaki başarısına bağlıdır.
Toplum yaşamı hızla değişmekte, bilim ve teknoloji sürekli gelişmektedir. Bu nedenle
İnsanların eğitimi daha da önem kazanmaktadır.
Ülkemizde eğitim alanındaki değişiklikler neticesinde 2014–2015 eğitim-öğretim yılına
çok hızlı başladık. Bu dönemde Temel Eğitimden Orta Öğretime geçiş sistemi (TEOG)
diye adlandırılan sınav sonuçlarına göre okulumuzun taban puanı 480,233 tür. Değişen
nakil yönetmeliğine göre okulumuza kayıt yaptıran en son öğrencinin taban puanı 476 dır.
Okulumuz tercih edilen okullar içerisinde 5. sıraya yükselmiştir. Bu sistemin bize kazandırdıklarını birkaç yıl sonra
daha da ayrıntılı gözlemleyebileceğiz. Bu yıl ki değişikliklerden birisi de şüphesiz’’ TEMEL LİSE’’lerdir. Gelecek
öğretim yılı için Temel Liseye dönüşecek dershaneler şimdiden kayıt almaya başladılar. Temel Lise sahipleri,
öğrenci ve velilere dershane ve lise programını birleştirdiklerini, ders notlarını ve devamsızlıkları dert etmemeleri
gerektiğini, sınavda soru çıkmayan dersleri işler gibi gözüküp sınava hazırlayacaklarını söylüyorlar. Velilerin ve
öğrencilerin kafaları şimdiden çok karışmış durumda.
Bu konu ile ilgili Şubat-Mart aylarında bir dizi çalışmalar yaptık. İlgili kurumlarla görüşüp önümüzdeki yıl
öğrencilerimizi kaybetmemek için bir plan hazırladık. Bu konuyu mezunlar derneği ve vakfımıza ilettik ve çok
olumlu sonuçlar aldık. Öğrenci ve velilerimizle yapmış olduğumuz toplantıda Vefa adının bir marka olduğunu,
buradan mezun olmanın önemini kendilerine ilettik.
Ülkemizde eğitimle ilgili yaşanan eğitimle bu değişimleri vefa lisesinde, mezunlarımızın desteğiyle ve değerli
öğretmenlerimizle etkilenmeden atlatabileceğimizi umuyorum. Ve tüm vefalılara teşekkürlerimi sunuyorum. Bu
gelişmelerin yanı sıra okulumuzda olan faaliyetlerden bir kaçından siz değerli vefalılara bahsetmek istiyorum.
27 şubat 2015 tarihinde rehberlik servisimiz tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen kariyer gününde
öğrencilerimiz gidecekleri üniversiteleri, bölümleri ilgili öğretim görevlilerinden dinleme fırsatı buldular.
Bu yıl 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programı ilçe tören okulumuzda yapıldı. Törene Fatih Kaymakamı
Sayın Ahmet ÜMİT, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mucip KINA, İlçe Belediye Başkan Vekili Sayın Hasan
SÜMER, Garnizon Komutanı, İlçe Müftüsü, Vefa Kuruluşlarından Vefa Lisesi Eğitim Vakfı ve Vefalılar Derneği
Başkanı İ.Hakki BALİÇ, diğer temsilciler, Vefa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Aznif YANCI ve mezunlarımız
katılmıştır. Kutlama komitesindeki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, vefalılar Derneği, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı,
mezunlarımız ve velilerimiz okulumuzu en güzel şekilde temsil ettiler.
26–27 Mart tarihlerinde BAKÜ ANADOLU LİSESİ’nden 35 kişilik bir öğrenci grubunu öğretmenleriyle birlikte (Milli
Marşlarımızı Anlamak ve Anlatmak ) konulu bir proje çerçevesinde okulumuzda ağırladık. Aynı şekilde bir hafta
sonra bizim öğrenci ve öğretmenlerimiz Makedonya ve Kosova’da Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak için bir atölye
çalışması gerçekleştirdiler.
Nisan ayında okulumuz Fizik Zümresi tarafından okulumuzda bir Fizik Olimpiyatı düzenleyeceğiz.
Bunun dışında okul kutlama komitemiz ve öğrenci meclis başkanımızın hazırladıkları Kemal Sunal Kültür ve Sanat
haftası ve sonrasında yapılacak olan Bahar Festivali etkinlik çalışmalarımız devam etmektedir.
Yapılmış ve yapılacak olan tüm etkinliklerimize vermiş olduğunuz desteklerden ötürü teşekkür ediyor saygılarımı
Sunuyorum.

VEFA SİZLERLE GÜZEL

Vefa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı
Aznif YANCI

UZUNCAN

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 tamamlamış olacağım.
Böylesine büyük, köklü bir okul ve eğitim seviyesi yüksek. Her geçen yıl çıtasını
yükselten bu uluçınar Vefa Lisesinden kızımın mezun olarak ayrılmasından onur ve
gurur duyuyorum. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefalılar Derneği, okul müdür vekili,
müdür yardımcıları, öğretmenleri, personeli ve öğrencileri ile birlikte bu kocaman
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 erecek. Ayranızdan ayrılacağım. Bu benim için çok üzücü olacak. Her
ne kadar da aranızdan ayrılsam da gönlüm Vefa’da olacak. Okulumuz Vefa Lisesi için imkanlar dâhilinde
yardımcı olmaya çalışacağım.
Vefa Lisesi büyük okul... Yatılı pansiyonu, yemekhanesi, iki eğitim ve öğretim binası bulunmaktadır. Büyüklüğü
kadar ihtiyaçları da büyük ve çok... Her gün birçok ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
sosyal kültürel etkinliklere eksik araç ve gereçleri temin etmeye çalışırken personel maaşlarını nasıl ödeyeceğiz
diye düşünürken (Çok can sıkıcı) bir de Fatih SGK’den okulumuza çıkarılan (Okul Aile Birliği)’ne SGK prim
borcu, gecikme cezası ve faizi ile yüklü bir borç. Yönetim Kurulu olarak bizleri ve okul müdürlerimizi çok çok
üzdü. Ödeyecek paramız yok, ödenmezse banka hesabımız bloke edilecek hiçbir işlem yapamayacağız, eğitim
ve öğretim aksayacak.
Evet, her zaman olduğu gibi okulumuzun eksik araç ve gereçlerinde yaptığımız tüm faaliyetlerde, bizlerden
desteklerini esirgemeyen Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefalılar Derneği bu borcumuzu üstlenmeleri bizleri çok
mutlu etti ve bizlere güç verdi. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Yusuf ÖZTİRYAKİ, Vefalılar Derneği
Başkanı Sayın İ.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 edecek 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, Okul Aile Birliği görevlisi Ayten BEYHAN’ a ve Vefalılar
Derneği görevlisi Gülbin ERDEM’ e yapmış oldukları maddi- manevi desteklerinden dolayı kendilerine çok çok
teşekkür ediyorum.
Olkulumuzda öğrenci ile öğretmenleri rehberliğinde birçok etkinlik yaptı. Bu etkinliklerden özellikle ilçe töreni
olarak düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi Töreni misafirlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından büyük beğeni
toplandı. Yönetim Kurulu olarak emeği geçen müdür ve müdür ve müdür muavinlerimize öğretmenlerimize,
öğrencilerimize çok teşekkür ederim.
Okul Aile Birliği 17.04.215’ te akşam düzenlediği dayanışma yemeğinde bizlerden desteklerini esirgemeyen
müdürlerimize, öğretmenlerimize biletlerimizi alarak bizlere katkıda bulunan velilerimize, Vefa Lisesi Eğitim
Vakfı, Vefa Spor Kulübü ve Vefalılar Derneğine bir kez daha teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Vefa sizlerle var, iyi ki varsınız. Hoşça kalın.

ROZET TÖRENİ
Vefa Lisesi’ ne 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında kaydolan 170 hazırlık sınıfı öğrencileri için her yıl Vefalılar
Derneği tarafından hazırlık sınıfı için düzenlenen Vefa geleneksel Rozet Takma Töreni velilerin de katılımıyla
gerçekleşti. Yeni öğrenciler Vefa andını ve Vefa marşını okuyarak vefalı oldular.

VEFA BORCU

Divan Kur.Bşk. Yrd. Ekrem KIRÇOVALI
1964-1965 dönem mezunu

Sevgili Vefalılar,
Sizlere akşam lisesinden bahsetmek istiyorum. Birçok kişinin öğrenim görmesine sonradan
hak kazandığı, geleceğini kurtardığı, maddi manevi bir yere geldiği okul akşam lisesi.
Çeşitli nedenlerle okuyamamış, yaş haddi olmayan kadın erkek kabul ediliyordu.
Sınıfımızda astsubay arkadaşlar ki bunlar daha sonra birliklerinde liseyi bitirdikleri için
imtihana girip subay olmuşlar, bazıları daha sonra üniversite imtihanlarına girip çeşitli bölümlerden mezun olup
farklı mesleklerde ilerlemişlerdir. Mesela beraber okuduğum Deniz Astsubay Osman YILMAZER bandocu idi. İyi
bir müzisyen idi daha Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi ve çok meşhur avukat oldu.( Allah rahmet eylesin)
Bazı imam hatip mezunları akşam lisesinde okulu bitirip üniversiteye devam edip çeşitli branşlarda profesör
olarak hayatlarını devam ettiler. Okuma şansını kaybetmiş sonra akşam lisesini bitirmiş arkadaşlardan mesela
Ahmet TAN çok büyük gazeteci oldu. Sonra da Turizm Bakanı oldu. Daha birçoklarını sayabiliriz. Mesela Berhan
ŞİMŞEK mesela Mustafa SEVİGEN gibi…
Ben 1960–1961 senesinde ortaokulu Gelenbevi’de bitirdikten sonra iş hayatına atıldım. Bir sene sonra akşam
lisesini fark ettim ve okula başladım. Okulumuzda 4 yıl eğitim mecburiyeti vardı. Birinci dönemde iki imtihan
yapılır ortalaması 1.karne notu olur. İkinci dönemde iki imtihan yapılır ortalamalar alındıktan sonra ayrıca sene
sonunda tekrar imtihana girilirdi.
Okul akşam saat 18.00’ de başlar 21.15 ‘ te biterdi. Devam mecburiyeti vardı. Vefa Gündüz Lisesinin değerli
öğretmenleri ile beraber diğer okulların değerli hocaları bize ders verirdi Galatasaray, Pertevniyal, İstanbul
Lisesi’nden hocalar gelirdi. Hiç okuma ümidi olmayan ben bu sayede 1965–1966 senesinde akşam lisesini
bitirdim. Daha sonra üniversitede okumamı sağladı, ne kadar dua etsem azdır. Onun için hala Vefa’ ya hizmet
ediyorum, ölünceye kadar hizmet edeceğim. Çünkü borcumu ödeyemedim.
Bu vesile bu okulun başlatılmasında, kurulmasında çok mücedele eden, okulumuzda benim de çoğrafya dersi
hocalığımı yapan daha sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürü olan Ali YALIN hocama, Başmuvanimiz Emin ERDEMLİ
Hocama, Gelenbevi’den de Hocam Şükrü SEZEN’e, gündüz bölümü Başmuavin Osman Zeki ÇAKALOZ Hocama
şükranlarımı sunuyor, onlara dua ediyor, Allah rahmet eylesin diyorum. Saygılar sunuyorum.

Rahmetli Vefalı Muhittin GELGİN’inin hastalığı sırasında vefalılar bir arada
Rahmetli Mehmet ÖZDEMİR, rahmetli Erdem BEKEM, İ.Hakkı BALİÇ, Nur TANRIKILICI, Ekrem KIRÇOVALI,
Necdet SOMAYSOY, Sakin ÖNER, Demir ÖZGEN ve Bülent ÇIRPICI

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu toplantısından görüntü

Vefalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ
Ülkemizin uygarlaşma ve çağdaşlaşmasının eseri Cumhuriyet Bayramımızın 91.yılını Vefa Lisesi öğrencileri
Vatan Caddesinde Beden Eğitimi öğretmenleri Yasin GÜLEÇ ve Neşe BOZKURT yönetiminde törene katılarak
okulumuzu temsil ettiler.

1988-1989 mezunumuz Lütfü ÇOLAK 29 Ekim Vatan Caddesi gösterisinde

TÜR

TÜRK TOPLUMUNUN “SİVİLLEŞMESİ”

Vefa Lisesi Tarih Öğretmeni
İsmail AKTAŞ

Bilindiği üzere, tarihin en eski bilinenlerinden beri yarı göçebe yaşayan Türk
toplulukları üretim biçimleri, üretim ilişkileri gereği ‘askerdir’. Doğuştan itibaren sert
step iklimi ve kurallarına dayanma öğretilir. Göçebeliğin kurallarıda tabi... Bir asker
kadar sert, dayanıklı ve kararlı olmayı öğretir yaşamın kendisi. Töreler de buna
istinaden oluşmuştur. ‘Beg’e itaat, verilen görevlerin her ne pahasına olursa yerine
getirme vs... Askeri bir disiplin içinde yapılır. Büyük seferlere cinsiyet ayrımı
yapılmadan gitmek de öyle.
Bunların yanında yöneticinin ‘kut’ lu olması işin içine biraz teokraside kadar doğrusu.
Ama kut sonsuz değildir. Beceremeyenin elinden kut gider. Başkasına verir ‘Tengri’.
Yani, siyasal ve sosyal yaşamda dini ögeler vardır, bütün kadim toplumlarda olduğu gibi. Memlük Sultanlarının
‘halife’ olmaları, Osmanlı Sultanlarının Memluklerden halifeliği almaları ve yüzyıllarca kullanmaları bunlara
örnektir.
Batı’da başlayan “Aydınlanma Devrimi” insan akının özgürleşmesini de başlattı. Batı’nın sıkı dini engellerine
rağmen… Kolay olmadı tabi ve hala süregiden din-akıl çatışmasının getirdiği yaşam... Giyotinler, sehpalar, türlü
yok etmeler insanın özgürleşmesini engelleyemedi. Üretim ilişkilerinin endüstrileşmesi, bunun Batı burjuva sınıfı

tarafından gerçekleştirilmiş olması, aklın egemen olduğu yeni kuralların konmasında çok etkili oldu. Buna kısaca
‘Laikleşme’ diyoruz. Yani, ülkeyi ve toplumu yöneten kuralların konmasında insan aklının belirleyici olmasıdır.
Bu süreç sanayi devrimini yapamamış, hala geleneksel tarım üretimi ile levantenlerin uhdesinde kalan
merkantilist ekonominin yaşandığı Osmanlı Türk toplumunda yirminci yüzyılda yeni yaşanacaktır. Yalnız bu
sürecin başlaması büyük yıkım sonrasıda gerçekleşmeye başlayacaktır ancak. Birinci Dünya Savaşı yıkımı, Türk
toplumuna siyasal, ekonomik ve sosyal dip yaptırmıştır. Hatta geleneksel düşünce sisteminde de dip yapacaktır.
Tanzimat’la başlayan göreceli aydınlanma, endüstriyel üretim ilişkileri ile desteklenmeyince son derece güdük
kalacaktır. Türk toplumunun önünde hem de çok sıkışık bir zaman dilimi içinde (dört-beş yıl gibi) radikal karar
verme süreci durmuştur: Emperyal devletlere teslimiyet ve klasik aşiret-din eksenli tipik Ortadoğu toplumu
kalmak ya da özgürleşmek. Mustafa Kemal’in öncülüğünde ikincisini seçmiştir. Özgürleşmek... Bir ‘yurt’
belirlemek, bunu dünyaya kabul ettirmek birinci aşama idi. Gerçekleşti Lozanda, 1923’ te. ’Cumhuriyet
özgürlüktür’ söymeni, yukarıda değindiğimiz siyasi özgürleşmenin adı idi. Yalnız bu tek başına yeterli olamazdı.
Daha bir yığın eskinin kalıntısı sorunlar vardı. Hem de bu sorunlar özgürleşmenin ayağından aşağı çekecek
cinstendi. Aklın ve bilimin egemen olduğu düzenin oluşası tarihsel bir zorunluluktu. Var olmanın zorunluluğu.
Yoksa kaçınılmaz klasik Ortadoğu toplumu sürgit olacaktı. Cumhuriyet, istenen-amaçlanan ve tarihsel gelişime
uygun olan yeni değerlerle sarmalanmış olmalıydı.
3 Mart 1924’ te ardı ardına Cumhuriyet’in amaçladığı ‘özgür’ toplumun oluşmasını sağlayacak yasalar Türkiye
Büyük Millet Meclisi’inde kabul edildi: Kanun no:429 Şeriye ve Efkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin
İlgasına Dair Kanun. Bu kanunla yüzyıllardır askeri-dini toplum özelliği sivil- özgür topluma dönüştürülecektir.
Din işleri siyasal bir güç makamı olmaktan çıkarılarak sivil siyasetin emrine bağlanacaktır. Aynı şekilde ordu
siyaset makamı olmaktan çıkarılarak sivil siyasetin emrine bağlanaçaktır. Diyanet işleri Başkanı ve Genelkurmay
Başkanları seçilmiş Başbakan’a bağlı ve Cumhurbaşkanı onayına tabi olacaktır. Bu tarihsel bir değişim-devrimdir.
Askerin parlamanto üstündeki ‘vesayeti’ sonlanmıştır. ( Bazı paşaların askerlik ile siyaseti yan yana yürütmek
istediklerinden bu yasalara karşı çıktıklarını bu nedenle Mustafa Kemal ve ekibine karşı şiddetle direndikleri
malumumuzdur. Ama en çok da din üzerinden vurmaya çalışmıslardır.) Yine aynı gün 431 nolu Kanun kabul
edilmiştir. Hilafetin İlgasına Dair Kanun. Bu kanunla Halifelik kaldırılarak din işleri Diyanet İşleri Başkanlığına
bağlanmıştır. Yani yukardada belittiğimiz gibi, din siyasal bir makam olmaktan çıkarılarak vicdanlara ait kılınmış,
dinin siyasete araç yapılması ta baştan engellenmiştir. Böylece Cumhuriyet dini de korumuştur, bir takım kötü
niyetlilerin elinden. Bu durum aydınlanmanın önündeki engelin kaldırılmasıdır.
Yine aynı gün 430 nulu Kanun kabul edilerek Eğitim ve Öğretim birleştirilmiştir. Milletin egemen olduğu Meclis’e
ve onun yasalarına bırakılmıştır. Bilimsel ve ulusal eğitim yeni devletin-toplumun temel düsturu olmuştur. Bu da
gelişmenin- aydınlanmanın en önemli altyapısıdır.
Şunu da belirtmemiz gerekir: Tüm bunlar toplumsal değişmede temel üstyapılardır. Aslolan temel-altyapılardır.
Yani ekonomidir, üretim ilişkileridir, üretim biçimidir. Bunsuz üstyapı modernleşmesi tutmaz. Bu bilinen-bilinmesi
gereken gerçeklerdir. Mustafa Kemal Paşa da bilir zaten. Bildiğini biliyoruz. Çünkü klasik tarım-ticaret ekonomisi
ve bağımlısı bir yapı devralmıştır Osmanlı’dan. Bunun evrensel yapıya hızla intikali zorunluluktur. Hem de tarihsel
zorunluluk. Endüstriyel üretim ve onun moder-akılcı toplumu. Özgürlük. Daha 1924’ten itibaren hızlı bir
endüstrileşmeye geçildiğini görüyoruz. Gıda, tekstil, yapı, sağlık, tarım, ulaşım, haberleşme, havacılık, denizcilik,
madencilik alanlarında o zamana göre ileri teknikler getirilmiş, örnek çalışmalar sergilenmiştir. Endüstri toplumu
oluşaya başlamıştır. Sigorta kavramı, gelecek kaygısının giderilmesi ve birçok çağdaş gelişme yaşanmıştır.
Şöyle söylemekte bir sakınca yok, Cumhuriyet geç kalmış toplumsal-değişmeyi, modernleşmeyi hızlı adımlarla
başlatmıştır. Kolay değil, yüzelli yıllık bir gecikmeyi kısa sürede kapatmak. Sıkıntıları olmuştur elbet. Yüzyılların
alışkanlıkları kolay değişemezdi. Gelişmek için de ileriye yönelik değişme şarttı. Bunu için aklın egemen olduğu
sivil, demokratık toplumun temelleri cumhuriyetin başanda atılmıştı. Türkiye’de sivilleşme bugünün değil
Cumhuriyet’in ilk yıllarının eseridir. Kanıtlar ortada. Bakmayın zaman zaman kısa eski alışkanlıklara sapmaları.
Her toplumda olur gidiş-gelişler. Aslolan aklın, bilimin en önde olduğu toplumun varlığıdır. Cumhuriyetin gençleri
bunun farkında ve koruyucusudurlar. Bu maya bu toplumda vardır.

Vefa Lisesi Festival komitesi 11 sınıf öğrencileri Ali Murat AKDEMİR ve Osmanberk ÇELİK, Vefa Lisesi 1960–1961
dönem mezunumuz Rüstem EYÜPOĞLU’ nu makamında ziyaret ettiler. Festival için öğrencilerimize yapmış
olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Vefa lisesi öğrencileri 35 yıldır gelenekselleşerek İstanbul’umuzun en önemli spor organizsasyonu haline
gelen İstanbul Maratonu bir çok sosyal sorumluluk projesini de bünyesinde barındırmaktadır.Fatih İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü’ nün” Sentetik Uyuşturucuya Hayır ” Projesi çerçevesinde farkındalık yaratmak amacıyla
maratonun halk yürüyüşü kapsamında okul idarecileri ve öğretmenleri rehberliğinde yaklaşık 100 öğrenci ile
projeye destek vererek İstanbul’umuzun güzelliklerini bir kez daha keşfetme fırsatı buldu.

Vefa Lisesi Tarih ve Tabiat Kulübü tarafından düzenlenen mezunumuz Vefa’nın büyük talebelerinden Mehmet
Akif ERSOY’ u Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabristanlığı ziyeret edilerek. Yanıbaşında öğrencilerin hazırlamış
olduğu hayatını, kişiliğini anlatan metinler okunarak anıldı.

TÜR İNSAN VE YURTTAŞ OLMAYI

Divan Kur. üyesi Sadettin KARABULUT
ÖĞRENDİK
1973-1974 dönem mezunu

Değerli öğretmenlerim, lisemizden mezun olmanın onuruna erişmiş ağabeylerim, sevgili
arkadaşlarım, kerdeşlerim ve pırıl pırıl öğrencilerimiz hepinize merhaba.
Gelenbevi Ortaokulunu bitirdikten sonra 1969–1970 eğitim-öğretim döneminde kayıt
oldum. Lisemize ortaokulda radyodan liseler arası bilgi yarışmasını dinlerken, okul
öğrencilerinin başarıları bir gün Vefa Lisesi olabilme arzusu uyandırdı. Ve bu hayelle
geçti günlerim. Sonunda Vefalı olabilmiştim. Ama ilk yıl sınıfta kaldım. Aslında başarılı
bir eğitim döneminden sonra başlamıştım liseye. Nasıl olduda kaldım hala anlamış
değilim! Sonraki yıllarım ikmale bile kalmadan başarılı bir şekilde geçti.
Çok güzel bir dört yıl geçirdim lisemizde. Güzel arkadaşlıklar yaşadım. Bazı arkadaşlarımla hala haftada bir kere
görüştüğümüz dostlarım oldu. Bilgili bilgili olduğu kadarda sevecen, müşfik, bizlere bir anne, bir baba, bir abi,
bir arkadaş gibi yaklaşan öğretmenlerimiz oldu. Bizlere sadece dersi değil insane olmayı, yurttaş olmayı da
öğrettiler. Burada hepsine tekrar teşekkür ediyorum.Ölenlere Tanrı’ dan rahmet,sağ olanlara ise uzun ve sağlıklı
ömürler diliyorum.
Bir anımızı anlatmadan edemeyeceğim. Edebiyat bölümü öğrencisiydik. 3. sınıftaydık şubemiz 6 Ed-A idi. Sanat
tarihi dersinde idik. Öğretmenimiz ise Sema Hanım Effendi idi. (Kendisi bu aralar rahatsız acil şifalar diliyorum).
Sözlü yoklama yapıyordu. Aziz SİLAN arkadaşımızı kaldırdı. Sema Hanım sözlüde kimseyi tahtaya kaldırmazdı.
Sırada ayağı kaldırmak suretiyle yapardı sözlü sınavlarını. Aziz’ in bir arka sırasında ise Cemalettin BİLGEN ve
Nevzat YILDIRIM oturuyordu. İkisi de çok muzip kişiliktiler. Bizans hamamlarını sordu Semra Hanım. Aziz de
arka sıradan gelen fısıltıları aktarıyordu. Bir ara Sema Hanım kontra soru sordu. Peki, bu hamamlar nasıl ısınır?
Aziz’ in yanıtı kaloriferle oldu. Tabi ki sıfır aldı. Yerine oturdu zil çaldı. Sema Hanım sınıftan çıktı. Cemalettin ile
Nevzat’ın kahkahaları sınıfı inletiyordu. Bizler ne bu neşe diye sorunca Aziz’ e biz söyledik kaloriferle diye Aziz de
o cevabı vermiş.
Sonra bu olayı “Gırgır” dergisine yazıp yolladılar. Gırgır’da “Amatörler” köşesinde yayınlandı. Cemalettinlere de
50 tl telif ücreti gönderdiler ve hep beraber yedik o parayı.
1974 yılında mezun oldum çok sevdiğim okulumdan ama hiç kopamadım. Hala gidip geliyorum. Vefa Spor
Kulübünde de birkaç sene yöneticilik yaptım. Yani Vefa benim yaşamımın bir parçası. İyi ki varsın VEFA LİSESİ
ve ne mutlu bana ki bu güzel camianın bir üyesiyim. Hepiniz sevgiyle kalın.

Dernek Bşk.İ. Hakkı BALİÇ ve 1973–1974 dönem mezunları

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
Öğretmenler günü kutlaması konferans salonunda başladı. Edebiyat öğretmeni
Nurhan ALGÜN ve Müzik öğretmeni Hakan AKIN’ın yönetiminde hazırlanan dans,
müzik, şiir ve yarışma sergileyen öğrenciler öğretmenleri dansa kaldırarak hoş bir
seda bıraktılar. Geçen yıl mezun olan öğrencilerimizde bu güzel günde
öğretmenlerini yalnız bırakmadılar. Törenin devamı öğretmenler odasında devam
etti. Emekli öğretmenler, öğretmenler, Dernek Bşk.Okul Aile Birliği Bşk, yönetimi ve
Müd. Vekili ve müdür yardımcıları, Emekli öğretmenler Nurten GÜNGÖR (Felsefe
öğretmeni), Harika OBALI, Hüseyin ALP, Özcan ERTÜRK ve Muammer EKTİ, katlımıyla gerçekleşti. Mezunumuz
Orhan KAYUM’un göndermiş olduğu pasta ve Okul Aile Birliği’nin hazırlamış olduğu ikramlar sunuldu.
Öğretmenler günü konuşmasını Vefalılar Derneği Bşk.İ. Hakkı BALİÇ, Müd. Yrd. Vekili Banu KAYACAN ve 1974–
1980 döneminde Vefa Lisesi’ nde öğretmenlik ve müdür yrd. yapmış emekli öğretmen Yılmaz ÖĞER yaparak
renk kattılar.

Öğrencilerimiz salona girerken

Konferans salonundan bir görüntü…

Öğrencimiz Çağlasu ASLAN Çanakkale ağıdıyla herkesi duygulandırdı

Müzik öğretmeni Hakan AKIN yönetiminde korodan görüntü.

Öğrencimiz Baturalp AVCIOĞLU Çanakkale Şehitlerine şiir okudu… Vefalılar Der.Bşkİ.Hakkı BALİÇ ve Yönetim Kur.üyeleri

Okul Aile Birliği Bşk. Aznif YANCI, Ayten BEYHAN,
Hatice CAN, Feray ŞİRİN ve Gülten AYDIN

Okul Müd. Vekili Banu KAYACAN, Müd. Yrd. Ahmet
KAZANASMAZ ve Abidin BAŞASLAN

Vefalılar Dernek Yönetimi 20.11.2014 tarihinde ( Enis DELİİBRAHİMOĞLU, Ömer Cevdet KALSIN, Günal
BEDESTENCİ , Fatih Cemal YILMAZ ve Dernek Başkanı İ.Hakkı BALİÇ ) saygıdeğer mezunumuz Vefa KÜÇÜK’ü
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.

Okulumuzda, öğrencilerimizin meslek seçimi sürecinde sağlıklı kararlar vermeleri amacıyla farkındalık merydana
getirmek için 27.02.2015 tarihinde saat 09.00–12.20 arasında 9–10–11–12 sınıf öğrencilerimizinde dahil oldukları
ve 14 Yükseköğrenim kurumundan yaklaşık 50 akademisyenin katılımıyla kariyer günü gerçekleşti.

Muhittin GELGİN’ in ölüm yıldönümünde
(24.01.2015) Eyüp kabristanlığında anıldı

.1988

Mehmet ÖZDEMİR’ i saygıyla anıyoruz…

GEÇMİŞ OLSUN

ol

imizi sunuyoruz.

. 1987–1988 mezunumuz geçmiş dönem dernek üyemiz Arzu Vesile BERBER'in babası 03.09.2014 tarihinde
İçerenköy Bayındır hastanesinde kalp ameliyatı olmuştur. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

. Vefa Lisesi İngilizce öğretmeni Ümmühan BAŞ’ ın babası babası 10.12.2014 tarihinde bypass ameliyatı
olmuştur. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

. Okul personellerinden Burhani KARAKAŞ 11.02.2015 tarihinde ameliyat olmuştur. Geçmiş olsun dileklerimizi
sunuyoruz.

. 1944–1945 dönem mezunumuz Divan Kurulu üyemiz Aydın ERMAN düşerek kalça kemiği kırmış olup
13.02.2015 tarihinde ameliyat olmuştur. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

. Divan Kurulu Başkanı İ.Tolon TAŞAN 03.02.2015 tarihinde Şişli Florence Nıghtingale Hastanesinde
Baypass ameliyatı olmuştur. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

. 1964–1965 dönem mezunumuz Atletizm dalında Vefa’ yı temsil etmiş olan Erdoğan BAŞAY 07.03.2015
tarihinde Memorial Hastanesinde karaciğer ameliyatı olmuştur. Kendilerine acil şifalar diliyoruz.

BAŞARILARIMIZ
. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Vefa Lisesi Erkek masa tenisi takımı İstanbul 5.cisi olmuştur.
BİRİNCİ DÖNEM;
Hz sınıfı : Birinci Aylin Peri AYAYDIN (95,64),ikinci Gamze SÖNMEZ(93.78),üçüncü Gül Simge PEKBAY (93.61)
9. sınıf : Birinci Seratap VAROL (95,78),ikinci Çağla Irmak ŞEN (94,90),üçüncü Zeynep Deniz AFO (94,88)
10.sınıf:Birinci EmirYILDIRIM (94,99),ikinci Mehmet İrfanGÜNEYLİ (94,26),üçüncü Mehmet Can ATAYIK(93.78)
11.sınıf :Birinci Mısra BOZKURT (95,58),ikinci Aybike Buse KALKAY (94,66),üçüncü Ufuk Egemen YAZAR(93,94)
12.sınıf : Birinci Tuğçe ŞENGEZER (97,28),ikinci Hüseyin AKTAŞ (97,24),üçüncü Kadir Cihan DURAN (97,23)
olmuştur. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

KUTLUYORUZ
. Vefa Lisesi Edebiyat öğretmeni Mustafa ÖZTÜRK’ ün 01.11.2014 tarihinde dünyaya gelen oğlu Emre Beyazıt
ÖZTÜRK’ e hoşgeldin der, ömür boyu mutluluklar dileriz.

. Vefalılar Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ekrem AYDIN ’ın 22.01.2015 tarihinde dünyaya gelen oğlu

Mehmet Cihan’ a hoşgeldin der, ömür boyu mutluluklar dileriz.

30 Nisan 2015 (Perşembe)
Saat 18.00’ de Vefa Lisesi
Konferans Salonunda
1974-1975 ve 1989-1990(40-25)
dönemi mezunlarimiza plaket
verilecektir.Dernek merkezimize
müracaat ederek isimlerini
yazdırmalarını rica ediyoruz.

VEFA BOZACISI

139

YAŞINDA

03 Mayıs 2015 (Pazar)

BOZA GÜNÜ

1964-1965 dönemi mezunlarimiza
plaket verilecektir.
Dernek merkezimize müracaat
Ederek isimlerini yazdırmalarını
rica ediyoruz.

VEFA LİSESİ

143
YAŞINDA

VEFA SPOR
KULUBÜ

107

YAŞINDA

VEFALILAR DERNEĞİ
42
YAŞINDA

