
çok teşekkürler ediyorum.
Çok uzun ve zorlu süreçlerden son-
ra nihayet tamamlanma aşamasına 
getirdiğimiz MUHİTİTİN GEL-
GİN VEFALILAR KÜLTÜR EVİ 
inşaatımız son aşamada ve inşallah 
okulumuzun 150.Kuruluş yılında 
faaliyetlerine  başlayacak.Bu gü-
zel eserimizin hayata geçebilmesi 
ve arzu edilen işlevlerine kavuştu-
rulabilmesi için siz sayın  VEFALI 
dostlarımızdan sadece para iste-
miyoruz.Değerli fikir ve önerilere 
hatta zamanı uygun olanların fiilen  
görev alarak katkı sunmalarına da 
gereksinim duymaktayız.Böylesi-
ne güzel bir tesis çok kuruma nasip 
omayan boyut ve özelliklerde ama 
sizler sahip çıkmazsanız arzuladı-
ğımız başarıyı yakalamamız kolay  
olmayacaktır.Bizler yıllardır VEFA 
LİSESİ için her türlü gayreti ve öz-
veriyi gösterdik.

İlklerin  yaratıcısı  ve  izleyicileri  
olduk:
Her yıl okulumuza kayıt olan öğ-
rencilerimize “hoş geldiniz” tören-
leri yaparak onlara camiamızı an-
lattık,  VEFA rozetlerini taktık ve 
takmayı sürdürüyoruz.

VEFA LİSESİ pansiyonumuzda 
kalmakta olan öğrencilerimizin 
sağlıklı beslenmelerini temin etmek 
amacıyla  KURBAN BAĞIŞLARI-
MIZI derneğimiz aracılığı ile kabul 
etmeye başladık, giderek sabit bir 
sayıya ulaştık. Her yıl yaklaşık ola-
rak 20-25 adet dana kesilerek yani 
150-175 kişi arasında bir bağışa 
ulaşarak okulumuz yemekhanesine 
ortalama 4-5 ton arasında kullanı-
ma hazır vakumlanmış etlerimizi 
teslim etmekteyiz.

Her yıl geleneksel olarak mayıs ayı-
nın ilk pazar günü kutlanmakta olan 
Okulumuz kuruluş yıl dönümü  tö-
renleri düzenlenmekte ve bu çalış-

malarımız 
sürdürül-
mektedir.    
S a d e c e 
2020 yılı 
ve 2021 
yıllarında 
maa le se f 
KORONA yüzünden yapılamadı. 
2021 yılı kutlamamız Zoom üze-
rinden düzenlendi.Yaklaşık olarak 
600-650 katılımcı ile üç saat süre-
li olarak çok güzel bir uygulamayı 
Yönetim Kurulu üyelerimiz özve-
rili çalışmalarıyla gerçekleştirdiler. 
Çok büyük bir başarı sağlayan bu 
çalışmamız ile ulaşamadığımız ve 
aramıza  katılma olanağı bulama-
mış olan VEFA LİSESİ mezunu 
VEFALILARIMIZ,bulundukları 
kentlerden ve ülkelerden katılım 
sağlayarak çok güzel mesajla ver-
diler.

VEFA LİSESİ sıralarında zorlu bir 
eğitim sürecini tamamlayarak me-
zun olmuş arkadaşlarımız için her 
yıl  yaptığımız 25, 40, 50 ve 60 
yıllık mezunlarımızın plaket tören-
lerini iki yıldır yapma şansımız ola-
madı.Önce  sağlık, dedik ama 2022 
yılında geçmiş yıllar dahil hepsini 
yapmayı planlıyoruz.

VEFA LİSEMİZ 150. yaşını kut-
layacağı 2022 yılında yapacağı-
mız çalışmalarla en iyi şekilde ya-
şanacak diye  planlıyor ve gayret 
ediyoruz.Sizlerden bu konularda 
destek ve öneriler bekliyoruz. 150.
Yıl kutlamaları  içinde neler olmalı 
,neler yapılmalı ve nerelerde hangi 
mekanlarda bu faaliyetlerimiz sür-
dürülmeli ,sizlerden  maddi manevi 
destek ve öneri bekliyoruz. Kutla-
malarımızın sonunda yapacağımız 
150. Yıl Balosu ile  çalışmalarımızı 
sonlandırmayı planlıyoruz. 

VEFALILAR DERNEĞİ
 HABER BÜLTENİ

Vefa Lisesi

150
yaşında!

Saygıdeğer  VEFALILAR,
Merhaba!

Sizlere uzun bir aradan sonra tekrar 
sanal ortamda hazırlanmaya başla-
yacağımız  “HABER  BÜLTENİ-
MİZ”den  yazabiliyorum.
Kuruluşumuzdan iki yıl öncesine 
kadar Haber Bültenlerimizi basılı 
olarak siz sayın üyelerimize  ulaş-
tırmayı başardık. 2019 yılı sonun-
dan itibaren Tüm dünyamızı sar-
san KORONA illeti ile mücadele 
etmek  zorunda kaldık.Bu süreçte 
yeni mezunlarımızdan genç kardeş-
lerimizin yakın destekleri ile sosyal 
medya kullanarak her türlü haber-
leşmeyi sağladık.Covid-19 nede-
niyle kaybettiğimiz VEFALILAR 
için yardım kampanyaları  açmak 
suretiyle çok zorunlu ihtiyaç sahibi 
olan öğrenci ve mezunlarımıza ula-
şarak onlara gerekli desteği  sağla-
dık.Bazı öğrencilerimizin ailelerine 
gıda desteği sağlamak amacıyla ha-
zırladığımız gıda  paketlerini  ulaş-
tırdık.

Bu ve buna benzer faaliyetlerimi-
zi tüm salgın tehlikesine rağmen 
büyük bir özveri ile sürdürdük.Bu 
süreçte görev yapan tüm Yönetim 
Kurulu üyelerimize sizler adına 
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VEFA LİSESİ sıralarında eğitimleri-
nizi sürdürmekte iken Tabhane bina-
mızda eskilerimiz bilirler fizik ,kimya   
laboratuvarlarımız vardı.O binaları-
mız bakımsızlıktan perişan durum-
daydı.VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI  
Yönetim Kurulu Başkanımız YUSUF 
ÖZTİRYAKİ ve kurul üyelerinin ça-
balarıyla ilk olarak 100.000 TL bağış  
yapan HACI ALİ AKIN bağışçımızın 
katkılarıyla güzel bir restorasyon, res-
tütüsyon ve rölöve projeleri  sonrasın-
da 10 yılı aşan bir sabırlı takip sonra-
sında Tabhane binalarımız tamamen 
yenilendi ve okulumuz  kullanımına 
sunuldu.Bu süreçte Vakıf ve Derne-
ğimizin ortak çalışmaları ile mekanı-
mızda iddialı bir çalışma  projelendi 
ve İstanbul Kalkınma Ajansı nezdinde 
2.000.000 TL fon talebi ile müraacatı-
mız yapıldı.Bu güzel  mekanda genç-
lerimizin eğitimleri için bir Yapay 
Zeka Merkezi oluşturmayı amaçlıyo-
ruz. Eğer İstanbul  Kalkınma Ajansı 
talep ettiğimiz fonu sağlayamazsa iş 
adamlarımızdan ve ülkemizin başa-
rılı kuruluşlarından  destek talebimiz 
olacak.Tabhanemizin cadde girişinde 
bulunan develik bölümünde sanat ser-
gileri ile VEFA  MÜZESİ oluşturma 
çalışmalarımız sürüyor.Bu konularda 
sizlerden ve yakın çevrenizden her 
türlü destek ve  önerileri bekliyoruz.
Sevgili VEFALILAR bizler yapma-
ya çalıştığımız her faaliyette VEFA 
camiamız mensupları  ve özellikle 
gençlerimize yeni ufuklar açmaya ve 
onlara yeni imkanlar sunmaya çalışı-
yoruz. Sizlerin destek ve ilgileri ile 
bu konularda daha büyük başarılar 
yakalayacağımıza inanıyoruz.Lütfen 
bizlere sahip çıkın ve bizleri yalnız 
bırakmayın.Büyük bir özveri ile ça-
lışmalarını sürdüren kurullarımıza ge-
rekli desteği verin.
 
Burs konusunda yaptığımız çalışma-
larla iyi seviyelere gelmeye çalışıyo-
ruz.Geçtiğimiz yıl 42 öğrencimize   
aylık 300 TL burs vermeyi başardık.
Bu yıl bu sayıyı arttırmamız gereki-
yor.Çünkü ekonomik şartların  faz-
lasıyla bozulması nedeniyle bu yıl 
daha fazla müracaat olacak ve bizler 
sizlerden gelecek desteklerle bunu 
da  başaracağımıza  inanıyoruz.Yeni 
dönemde ekim ayından başlayarak 
aylık 400 TL burs ödemesini 10  ay 
süreli olarak yapacağız.Sizler de bir 

yıllık bursu karşılayabileceğiniz gibi 
isterseniz uygun gördüğünüz  miktar-
da bağış yaparak destek olabilirsiniz. 
Kredi kartı ile tahsilatımız olduğu 
gibi çok yakın zamanda sanal  post ile 
tahsilatımız da başlayacaktır.

VEFA SPOR KULÜBÜMÜZ Yeni 
sezona BAL liginde mücadele ederek 
başlayacak.VEFA LİSESİ mezunu   
MEHMET SÜTÇÜOĞLU kardeşi-
mizin başkanlığında çok güzel bir 
Yönetim Kurulu oluşturuldu ,Yöne-
tim Kurulunda VEFALILAR DER-
NEĞİ mevcut yönetim kurulundan iki 
,OKUL AİLE BİRLİĞİ başkanımız 
da katılarak  birlikte bir liste oluş-
turuldu.Bu yıl BASKETBOL bran-
şımızda 2.Lig’den başlanarak güzel 
bir çalışma yapılıyor.  VOLEYBOL 
ve diğer branşlarda da faaliyetler sü-
rüyor.VETERANLAR ligine katılan 
oyuncularımız ilk  maçlarını kazan-
dılar.VEFA SPOR KULÜBÜMÜZ 
artık bir spor kulübü olma yolunda 
hızla ilerliyor.Sadece    futbol değil 
her branşta mücadele eden bir yapı-
nın oluşturulmasına çalışılıyor.Lütfen  
bu  faaliyetlerimizi de  izleyin, katkı 
sunun ve seyirci olarak desteklerinizi 
sürdürün.Biliyorsunuz Spor kötülük-
lerin olmadığı,sağlıklı mekanlarda 
güzel insanların yetiştiği alanlardır. 
Sevgili VEFALILAR sizlere kısa bil-
giler vererek yaptıklarımızı ve yapa-
caklarımız aktarmaya çalıştım. Tüm 
konularda gerekli desteği göstererek 
lütfen VEFA CAMİAMIZA sahip 
çıkalım. Büyük VEFA ailesine de bu 
yakışır.

Sağlıklı günlerde güzel mekanlar ve 
ortamlarda BÜYÜK VEFA ‘ mızı ko-
nuştuğumuz günlerde buluşmak üzere 
sizleri saygı ile selamlıyorum.

1872 yılında ku-
rulan Vefa Lisesi, 
Türk eğitim tarihi-
nin “ilk sivil lisesi” 
ve “ilk Türkçe eği-
tim yapılan lisesi”dir. Lisemiz 2021-
2022 öğretim yılında 150. onuryılını 
idrak ediyor.
150 yıllık tarihi içinde Vefa Lisesi’n-
den; Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet 
Akif Ersoy, Hasan Ali Yücel, Şemset-
tin Günaltay,  Elif Naci, Ord. Prof. Dr. 
Sıddık Sami Onar, Ord. Prof. Dr. Ka-
zım İsmail Gürkan, İsmail Hakkı Bal-
tacıoğlu, Peyami Safa, Nihat Sami Ba-
narlı, Yusuf Ziya Ortaç, Mithat Cenal 
Kuntay, Kemal Sunal, Müjdat Gezen, 
Uğur Dündar, Metin Ersoy, Şener Şen, 
Erol Büyükburç, Cengiz Tuncer, Nejat 
Ekrem Basmacı, Muhittin Gelginve 
Yusuf Öztiryaki gibi ünlüler mezun ol-
muştur. 
 Bu seçkin öğretim kurumun-
da; Hüseyin Cahit Yalçın, Reşat Nuri 
Güntekin, Ali Nüzhet Göksel (Ziya 
Gökalp’in damadı), Faruk Nafiz Çam-
lıbel,Reşat Ekrem Koçu, Nurettin 
Topçu, Lütfi Öztabağ, Turan Tanın, 
Celal Öktem, ZiverTezeren, Adil Teo-
man, İhsan Irk, Belkıs Balkır, Meliha 
Alagün, Fikret Ateş, Süheyla Berker, 
Sebahat Erer, Azade Tokdil, Halit Gü-
vener,  Cihat Arbek, Sehavet Uygur 
ve Tarık Cemal Kutlu gibi ünlü öğret-
menler görev yapmıştır. Vefa Lisesi 
Marşı’nın sözlerini okulumuzun edebi-
yat öğretmeninBehice Kaplan yazmış, 
müzik öğretmenimiz Şahap Öktem 
bestelemiştir.1908 yılında Türkiye’nin 
dördüncü spor kulübü olan Vefa Spor 
Kulübü’nü okulumuzun tarih öğret-
menlerinden Saim Abi(Saim Turgut 
Aktansel) kurmuştur. 

Vefalılar Derneği, lisemizin 150. yı-
lını Muhittin Gelgin Vefalılar Evi ile 
taçlandırmaya hazırlanıyor.Merhum 
Muhittin Gelgin ağabeyimiz, ömrünün 
50 yılını Vefa Camiasının örgütlenme-
sine ve gelişmesine adamış değerli bir 
büyüğümüzdü. Onun en büyük rüyası, 
Vefalıların bir araya gelerek

150. Onur Yılında 150. Onur Yılında 
 Muhittin Gelgin  Muhittin Gelgin 

Vefalılar EviVefalılar Evi
Dr. Sakin Öner



birliklerini, dayanışmalarını sağla-birliklerini, dayanışmalarını sağla-
yacak ve Vefa Lisesi ile camianın so-yacak ve Vefa Lisesi ile camianın so-
runlarının görüşülüp çözüm yollarının runlarının görüşülüp çözüm yollarının 
aranacağı bir VEFALILAR EVİ’nin aranacağı bir VEFALILAR EVİ’nin 
kurulmasıydı. Kurucularından olduğu kurulmasıydı. Kurucularından olduğu 
Vefalılar Derneği’nin 1973’te yayım-Vefalılar Derneği’nin 1973’te yayım-
lanan Vefalılar Bülteni’nin 1. Sayısının lanan Vefalılar Bülteni’nin 1. Sayısının 
kapağında “Vefalılar evi kurulmalıdır”-kapağında “Vefalılar evi kurulmalıdır”-
yazıyordu.yazıyordu.
 Muhittin Gelgin ağabeyimi- Muhittin Gelgin ağabeyimi-
zin bu rüyasını gerçekleştirmek için zin bu rüyasını gerçekleştirmek için 
2000’li yılların başında Vefalılar Der-2000’li yılların başında Vefalılar Der-
neği harekete geçti.-Muhittin Ağabey neği harekete geçti.-Muhittin Ağabey 
ile değerli mezunumuz merhum Av. ile değerli mezunumuz merhum Av. 
Orhan Eren, Vefalılar Evi yapılması Orhan Eren, Vefalılar Evi yapılması 
içinBeyoğlu  İlçesi, İstiklâl  Caddesi, içinBeyoğlu  İlçesi, İstiklâl  Caddesi, 
Turnacıbaşı  Sokak,  15 numarada  bu-Turnacıbaşı  Sokak,  15 numarada  bu-
lunan yangın  geçirip  sadece dış cephe lunan yangın  geçirip  sadece dış cephe 
duvarı kalan bir metruk bina buldular. duvarı kalan bir metruk bina buldular. 
Bu yerin derneğimize tahsisi için 2003 Bu yerin derneğimize tahsisi için 2003 
yılında Vefalılar Derneği Başkanı Hak-yılında Vefalılar Derneği Başkanı Hak-
kı Baliç başkanlığında mezunlarımız-kı Baliç başkanlığında mezunlarımız-
dan Nur Tanrıkılıcı ve Demir Özgen’le dan Nur Tanrıkılıcı ve Demir Özgen’le 
birlikte Ankara’ya gittik.Değerli mezu-birlikte Ankara’ya gittik.Değerli mezu-
numuz ve Sayın Baliç’in sınıf arkada-numuz ve Sayın Baliç’in sınıf arkada-
şı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan şı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan 
Basri  Aktan‘ı ziyaret ettik ve bu me-Basri  Aktan‘ı ziyaret ettik ve bu me-
kanın 10 yıllığına Vefalılar Derneği’ne kanın 10 yıllığına Vefalılar Derneği’ne 
tahsis edilmesini sağladık.Muhittin  tahsis edilmesini sağladık.Muhittin  
GELGİN ağabeyimize anında, bulduk-GELGİN ağabeyimize anında, bulduk-
ları yerin VEFALILAR EVİ için tah-ları yerin VEFALILAR EVİ için tah-
sisedildiğinin müjdesini verdik. Daha sisedildiğinin müjdesini verdik. Daha 
sonra bu yeri devralan Vakıflar Genel sonra bu yeri devralan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü de bu tahsisi onayladı.Bu Müdürlüğü de bu tahsisi onayladı.Bu 
yeri bulan VEFALI MUHİTTİN GEL-yeri bulan VEFALI MUHİTTİN GEL-
GİN ve Av. ORHAN EREN ağabeyle-GİN ve Av. ORHAN EREN ağabeyle-
rimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. rimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. 
 Derneğimize tahsis edilen  Derneğimize tahsis edilen 
mekanda Muhittin Gelgin Vefalılar mekanda Muhittin Gelgin Vefalılar 
Evi’nin inşaatı, uzun yıllar süren bü-Evi’nin inşaatı, uzun yıllar süren bü-
rokratik  işlemler, röleve,restorasyon rokratik  işlemler, röleve,restorasyon 
ve restitüsyon projelerinin  2 Numaralı  ve restitüsyon projelerinin  2 Numaralı  
Anıtlar   Kurulu’nca  onaylanması ve Anıtlar   Kurulu’nca  onaylanması ve 
Beyoğlu   Belediye Başkanlığı’ndan  Beyoğlu   Belediye Başkanlığı’ndan  
inşaat  ruhsatının alınmasındansonra inşaat  ruhsatının alınmasındansonra 
13  Haziran 2015 tarihinde coşkulu 13  Haziran 2015 tarihinde coşkulu 
bir törenle      başladı.İnşaat şu anda bir törenle      başladı.İnşaat şu anda 
tamamlanmak üzeredir. Bu konudaki tamamlanmak üzeredir. Bu konudaki 
üstün çabasından dolayı Vefalılar Der-üstün çabasından dolayı Vefalılar Der-
neğinin duayen başkanı Sayın Hakkı neğinin duayen başkanı Sayın Hakkı 
Baliç’e teşekkürü bir borç biliyorum.Baliç’e teşekkürü bir borç biliyorum.
Çünkü, altı yıldır bu inşaata harcanan Çünkü, altı yıldır bu inşaata harcanan 
iki milyon liraya yakın parayı, inşaatta iki milyon liraya yakın parayı, inşaatta 
kullanılan malzeme ve araçları mezun-kullanılan malzeme ve araçları mezun-
larımızdan gece gündüz yılmadan didi-larımızdan gece gündüz yılmadan didi-
nerek toplama başarısını göstermiştir.nerek toplama başarısını göstermiştir.
 Bu konuda başta bu yerin tah- Bu konuda başta bu yerin tah-
sisini sağlayan Hasan  BasriAktan‘a, sisini sağlayan Hasan  BasriAktan‘a, 

büyük maddi katkı sağlayan Uğur Dün-büyük maddi katkı sağlayan Uğur Dün-
dar, Yusuf Öztiryaki, Rüstem Eyüpoğ-dar, Yusuf Öztiryaki, Rüstem Eyüpoğ-
lu, Doğan Şahin, Berkman Gürses lu, Doğan Şahin, Berkman Gürses 
başta olmak üzerebütün Vefalı hayır-başta olmak üzerebütün Vefalı hayır-
severlerimize, mermerlerini ücretsiz severlerimize, mermerlerini ücretsiz 
veren mezunlarımız İbrahim Keleş ve veren mezunlarımız İbrahim Keleş ve 
Yaşar Aydoğan’a, klimalarını en ucuz Yaşar Aydoğan’a, klimalarını en ucuz 
şekliyle sağlayan Daikin firması or-şekliyle sağlayan Daikin firması or-
taklarından mezunumuz Zeki Özen’e, taklarından mezunumuz Zeki Özen’e, 
bina  ile  ilgili  tüm  proje  çalışmaları-bina  ile  ilgili  tüm  proje  çalışmaları-
mızı ve Anıtlar Kurulu ile ilgili işlem-mızı ve Anıtlar Kurulu ile ilgili işlem-
leri hiçbir ücret almadan yürüten me-leri hiçbir ücret almadan yürüten me-
zunumuz  İnşaat  Yüksek  Mühendisi zunumuz  İnşaat  Yüksek  Mühendisi 
Necip  Necipoğlu ve kızı  Mimar  Ba-Necip  Necipoğlu ve kızı  Mimar  Ba-
şak  Necipoğlu  ile  oğlu  Mimar  Başar  şak  Necipoğlu  ile  oğlu  Mimar  Başar  
Necipoğlu‘na,  inşaatın uygulamasını Necipoğlu‘na,  inşaatın uygulamasını 
başından beri koordine edip yürüten başından beri koordine edip yürüten 
mezunlarımız Mimar Nejat Çebi ve mezunlarımız Mimar Nejat Çebi ve 
Mimar Fırat Hınçal’a,  ayrı  ayrı teşek-Mimar Fırat Hınçal’a,  ayrı  ayrı teşek-
kür  ediyorum. Bu eserin inşaatı  için  kür  ediyorum. Bu eserin inşaatı  için  
katkı sağlayan bütün Vefalıların  isim-katkı sağlayan bütün Vefalıların  isim-
leri  İnşaatımızdaki  tuğlalara , katlara leri  İnşaatımızdaki  tuğlalara , katlara 
, odalara  işlenerek   gelecek  nesillere  , odalara  işlenerek   gelecek  nesillere  
taşınacaktır.taşınacaktır.
 Vefalılar Derneği Başkanı Sa- Vefalılar Derneği Başkanı Sa-
yın Hakkı Baliç, Vefalılar Evi’nin şu yın Hakkı Baliç, Vefalılar Evi’nin şu 
anda yüzde 80’den fazlasının tamam-anda yüzde 80’den fazlasının tamam-
landığını, hayata geçmesi için birkaç landığını, hayata geçmesi için birkaç 
yüz liraya daha ihtiyaç olduğunu, Ve-yüz liraya daha ihtiyaç olduğunu, Ve-
falıların destekleriyle inşaatın tamam-falıların destekleriyle inşaatın tamam-
lanarak 2021 yılı sonuna kadar Vefa-lanarak 2021 yılı sonuna kadar Vefa-
lıların hizmetine hazır hale getirmeyi lıların hizmetine hazır hale getirmeyi 
planladıklarını belirtiyor ve bizlerden planladıklarını belirtiyor ve bizlerden 
destek bekliyor. Okulunuzun eski bir destek bekliyor. Okulunuzun eski bir 
müdürü olarak Vefalı arkadaşlarımızın müdürü olarak Vefalı arkadaşlarımızın 
kısa sürede bu katkıyı sağlayarak Ve-kısa sürede bu katkıyı sağlayarak Ve-
falı Muhittin ağabeyimizin bu rüyası-falı Muhittin ağabeyimizin bu rüyası-
nınhayata geçmesini sağlayacaklarına nınhayata geçmesini sağlayacaklarına 
inanıyorum.inanıyorum.
 Ayrıca Vefa Eğitim Vakfı Baş- Ayrıca Vefa Eğitim Vakfı Baş-
kanımız Yusuf Öztiryaki’nin  yıllardır kanımız Yusuf Öztiryaki’nin  yıllardır 
lisemizin hizmetine sokmak için uğ-lisemizin hizmetine sokmak için uğ-
raştığı bahçemizdeki Tabhane binası raştığı bahçemizdeki Tabhane binası 
datamamlanmış olup 150. Yılda oku-datamamlanmış olup 150. Yılda oku-
lumuzun öğretim hizmetine katılacak. lumuzun öğretim hizmetine katılacak. 
Önümüzdeki dönemde Vakfımızın Te-Önümüzdeki dönemde Vakfımızın Te-
kirdağ ili Saray İlçesinde  mezunumuz kirdağ ili Saray İlçesinde  mezunumuz 
merhum Av. Mehmet Yavuz’un bağışı merhum Av. Mehmet Yavuz’un bağışı 
ile alınan 25 dönümlük arazisi üzerinde   ile alınan 25 dönümlük arazisi üzerinde   
AV. MEHMET YAVUZ VEFALILAR AV. MEHMET YAVUZ VEFALILAR 
HUZUR EVİ inşaatının başlaması da HUZUR EVİ inşaatının başlaması da 
gündeme gelecek. gündeme gelecek. 
 Sevgili Vefalılar, 150. eğitim  Sevgili Vefalılar, 150. eğitim 
öğretim yılını idrak eden tarihi Vefa öğretim yılını idrak eden tarihi Vefa 
Lisesi’nin mezun ve mensuplarıolarak  Lisesi’nin mezun ve mensuplarıolarak  
okulumuza, öğrencilerimize ve kurum-okulumuza, öğrencilerimize ve kurum-
larımıza sahip çıkmaya devam edelim.larımıza sahip çıkmaya devam edelim.

Vefa Lisesi 2021 Vefa Lisesi 2021 
Üniversite BaşarımızÜniversite Başarımız

  8 Boğaziçi Üniversitesi  8 Boğaziçi Üniversitesi
  5 Orta Doğu Teknik Üniversitesi  5 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  16 İstanbul Teknik Üniversitesi  16 İstanbul Teknik Üniversitesi
  7 Yıldız Teknik Üniversitesi  7 Yıldız Teknik Üniversitesi
  9 İstanbul Üniversitesi  9 İstanbul Üniversitesi
  3 Cerrahpaşa  3 Cerrahpaşa
  7 Bilkent Üniversitesi  7 Bilkent Üniversitesi
  2 Galatasaray Üniversitesi  2 Galatasaray Üniversitesi
  2 Koç Üniversitesi  2 Koç Üniversitesi
  2 Medipol Üniversitesi  2 Medipol Üniversitesi
  2 Sabancı Üniversitesi  2 Sabancı Üniversitesi
  3 Marmara Üniversitesi  3 Marmara Üniversitesi
  4 Ege Üniversitesi  4 Ege Üniversitesi

  14 Tıp  14 Tıp
  40 Mühendislik  40 Mühendislik
  9 Hukuk  9 Hukuk
  6 Diş Hekimliği  6 Diş Hekimliği
  17 İktisadi İdari Bölümler  17 İktisadi İdari Bölümler
  2 Dil Bölümü  2 Dil Bölümü
  2 Sanat Bölümü  2 Sanat Bölümü
  11 Diğer  11 Diğer



Akçay’ da dinleniyordum. Tele-
fonum çaldı. Baktım Bilge. He-
yecanlıydı sesi. Biliyor musun 
altı yıl bitti ve pratisyen hekim 
olarak Edirne ...ilçesi devlet has-
tanesine atandım. Tercihlerinde 
ilk sıradaydı. Bende çok sevin-
din, tebrik ettim. Bilge Vefa Li-
sesi 2015 mezunuydu. O yıl üni-
versitesi sınavına girmiş iyi bir 
sayısal puan almıştı. Lisenin ilk 
yıllarından itibaren hekim olmak 
kararlılığındaydı. Fakat puanı İs-
tanbul’ daki devlet üniversiteleri-
ne girmeye yetmiyordu. 
  Tercih zamanı birgün Vefa ya 
geldi. Biz altı, yedi kişi okulun 
bahçesinde söyleşiyorduk. Sor-
dum Bilge neresi oluyor, diye. 
Üzüntülü ve kızarmış gözleri ile 
sadece baktı. Anladım ciddi bir 
sıkıntısı var. Arkadaşların bir  
kısmı gidince sordum Bilge’ye, 
hayırdır,galiba sorun var!
  “ Evet hocam, puanım İstanbul 
için yetmiyor.”
  “ o zaman İstanbul dışı yazalım”
   “ Annem seni il dışında okuta-
mam, yaz mühendislik vs, diyor 
“Ve Bilge o an hüngür hüngür ağ-
lamaya başlıyor. Çok üzülüyoruz 
tabi. Oturdukları ilçe belediye 
üniversite kazananlara burs veri-
yordu. Gidip sordun mu, dedim. 
Hocam onuda sorduk, yok bizim 
partiye üyeliğiniz varmı gibisin-
den ipe sapa gelmez laflar söy-
lediler, dedi. O an kafamda şim-
şekler çakıyor, ne yapabileceğimi 
düşünürken Dedim ki bu çocuğu 
okutmalıyız istediği bölümde. 
 “Bilge tercih kılavuzu yanında 
mı?”
  “Evet hocam”
  “Çıkar ve yaz, birinci sıra Trak-
ya tıp, ikinci sıra Namık Kemal 
tıp, üçüncü sıra 18 Mart tıp,...” 
sayarken “Hocam oralarda oku-
yamam, annem gönderemem di-
yor”
    “ Ver şu tercih kâğıdını, ben 

yazarım ve sen gider okursun, 
var elbet bir bildiğim”Gittik ida-
re odalarından birine ve inter-
net üzerinden tercihlerini yapıp 
onaylattık. Bilge şaşkın bir şe-
kilde evine gitti. Orada kalanlar 
bana baktılar, ne düşünüyorum 
diye galiba.
  1998 den beri küçük burslar sağ-
lıyordum öğrencilerime, alan ve-
reni bilmiyor ve tanıyordu, veren 
de alanı  tanımıyordu. Çok sayıda 
lise ve üniversite öğrencisi Vefa-
lıya elimizden geldiğince destek 
oluyorduk yine eski mezun Ve-
falılarla. İşimi kolaylaştıran tek 
etken işi gücü olan eski mezun-
larımızın bana olan güvenleydi. 
Sağolsunlar, bir- iki kişi hariç hiç 
boş çevirmediler. Sonsuz teşek-
kürler ediyorum onlara. 
   O akşam eve geldim. Kimi- 
kimleri bu işe dahil edebilirim, 
diye. Aklıma Avukat O. Erkuş 
geldi ve internet üzerinden du-
rumu yazdım. “ Bugün böyle bir 
olay oldu, bende bu çocuğa söz 
verdim kazanırsan seni okutaca-
ğım, diye. Bu konuda bana des-
tek olanilir misiniz, olumlu veya 
olumsuz yarına kadar bilgi verir-
sen sevinirim” ,dedim. Avukat on 
dakika sonra geri dönüş yaptı, “ 
hocam bu Vefalı kardeşimiz bi-
zim kardeşimizdir ve okuduğu 
sürece destekliyoruz. Siz banka 
hesap numarasını gönderin ye-
ter.” Dünyalar benim oldu. 
   Bir süre sonra sonuçlar açıklan-

dı ve Bilge beni aradı:
   “ Hocam Trakya Tıp oldu”
   Çılgınca tebrik ettim. Biraz ağ-
laştık, biraz gülüştük telefonda. 
Sonra
   “Ee, ben şimdi nasıl gideceğim 
Edirne’ ye, annem şaşkın”
    “Mezun abiler seni okutacak-
lar meraklanma. Sadece iş Ban-
kasından hesap aç ve numarayı 
bana gönder. “
    Bilge Edirne’ gitti. Üç  Ve-
falı avukat  her yıl artırarak altı 
yıl boyunca Bilge’ nin harçlığını 
gönderdiler, hem de  12 ay kesin-
tisiz ve altı koca yıl.  
   Vefalı dostlarım, Bilge biraz 
öne çıkmış örnek. Şimdi ülkesine 
ve halkına karşı görevini canla 
başla yapıyor ve yıllarca yapa-
cak. Güven ilişkisi içinde daya-
nışma birçok evladımızı başlar 
üzerinde yükseltir.  Olanakları 
olanlar çevrelerinde bu tür im-
kânsızlıklar içinde olanları bulup 
desteklemelidir derim naçizane. 
Tüm Vefalılara sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum. Vefalı kalın, 
dostça kalın Atatürk ile kalın. 
   İsimler uydurma ama olay ger-
çek.

Emekli Tarih Öğretmeni
İsmail AKTAŞ



149. Dönem Mezuniyet Töreni
149.dönem mezuniyet töreni 06 07.2021 Pazartesi günü havanın yağmurlu olması sebebiyle konfe-
rans salonunda yapıldı. Okulun birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerine; Vefalılar Derneği, Vefa 
Lisesi Eğitim Vakfı ve Uğur Dündar adına Berkman Gürses tarafından ödüller verildi. Tören daha 
sonra okul bahçesinde devam etti. Öğrenciler pasta kestikten sonra  keplerini havaya attılar. Vefa 
Marşı ile tören sona erdi. 



2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 06.09.2021 pazartesi günü Vefalılar Derneği Başkanı İsma-
il Hakı Baliç, Yönetim kurulu üyeleri, Vefa Spor Kulübü Başkanı,149.dönem mezunları ve 
velilerin katılımıyla başladı. Tören Okul Müdürü Abidin Başarslan ‘nın açılış konuşmasıyla 
başladı. Daha sonra Dernek Başkanı İsmail Hakkı Baliç, Vefa Spor Kulubü Başkanı Mehmet 
Sütçüoğlu’nun  konuşmasıyla devam etti. Tarih öğretmeni İlknur Aydın’nın konuşmasıyla 
öğrencilere ilk ders başlamış oldu. Coşkulu Vefa Marşı’ndan sonra öğrenciler mutlulukla ve 
özlemle sınıflarına geçtiler.

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Bu Yıl Yapılan Boza Günümüz
Her yılın Mayıs ayının ilk pazarı günü olan Boza günü (149.yılını) bu yıl pandemi nede-
niyle Zoom üzerinden 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik.



 1. İ. Hakkı Baliç  Başkan
 2. Y. Niyazi Yılmaz  Başkan Yrd.
 3. İbrahim E. Tiryaki  Başkan Yrd. 
 4. İlknur Adiller   Genel Sekreter
 5. Nuray Topak Sonuk   Sekr. Yrd.
 6. Ekrem Aydın   Sayman
 7. Levent Üzün   Üye
 8. Kazım Coşkun   Üye
 9. M. Serdar Tekgeldi   Üye
10. İ. Hakan  Okay   Üye
11. M. Kürşat Özşahin   Üye
12. H. Fırat Hıncal   Üye
13. Sinan Kosovalı   Üye
14. Sabiha Özkılıç   Üye
15. Namık Saral   Üye
16. Öykü İsmail   Yedek Üye
17. Furkan Demir  Yedek Üye
18. Muzaffer Saat   Yedek Üye
19. Hakan Yazgan   Yedek Üye
20. Serdar Durdar   Yedek Üye
21. Aydın Mustafa Alanyalı  Yedek Üye

Yönetim Kurulu Divan Kurulu
 1. İ. Tolon Taşan  Başkan
 2. Ekrem Kırçovalı   Başkan Yrd.
 3. Sakin Öner
 4. I. Uğur Dündar
 5. Günal Bedestenci
 6. Selahattin Yılmaz
 7. İsmail Aktaş
 8. Yasin Olgun Güner
 9. Bülent Çıırpıcı
10. Hüseyin Özyurt
11. Erkin Şağban
12. A. Yiğit Altav
13. Engin Karanyıldız
14. Doğan Kontacı
15. Falih Telseren
16. Gültekin Eryılmaz
17. Enis Deliibrahimoğlu
18. Ömer Cevdet Kalsın
19. Nazmiye Kutlu
20. Sadık Vefa
21. İ. Hüseyin Gülşen
22. Ahmet Güzel
23. Celal Seçkin
24. Ahmet Nuri Elver

Denetleme Kurulu
1. Kaya Karaduman  Asıl Üye
2. Mehmet İhsan Yalçın  Asıl Üye
3 Temur Taştekin  Asıl Üye
4. Haluk Akpek   Yedek Üye
5. Mehmet Bayrakçı   Yedek Üye
6. Sadettin Karabulut   Yedek Üye

“Vefalılar Kültür Evi” inşaatının sonuna 
geldik. Kültür evinde buluşabilmek için 
son dokunuşlara ihtiyaç vardır. Maddi 

desteklerinizi bekliyoruz. 

Vefalılar Derneği İş Bankası Laleli Şubesi
TR 72 0006 4000 0011 0840 5491 09

Derneğimizin 12.04.2021 Pazartesi günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu



2002-2003 dönem mezunumuz Kerimcan 
Akduman Ağrı Dağı’nın zirvesinde Vefa 

bayrağı açtı.
“Vefa biter Vefa kalır.”

Vefa Basketbol Takımı Türkiye Basketbol 2. Liginde... 
Takımımız maddi ve manevi desteğinizi bekliyor. Salon, 
oyuncuların malzemesi vs. masrafları için “Basketbol” 
ibaresi eklemek suretiyle desteğiniz çok önemlidir. Tri-
bünleri VEFA VEFA diyerek coşturmak için haydi 
VEFALILAR MAÇLARA.

Vefa Spor Kulübü (Basketbol)
Denizbank
TR 14 0013 4000 0157 3111 9000 02

Duyuru: Dönem Temsilcilerini Arıyoruz!

• 150. yılımıza hazırlandığımız bu yeni dönemde üyelerimizle daha hızlı iletişim kurabilmek 
ve bağlantımızı güçlendirmek istiyoruz. 

• Bu amaçla, dönem içi bağlantıları güçlü olan ve gerektiğinde toplu iletişimi sağlayabilecek 
Vefalılar arıyoruz.

• Siz de dolu dolu geçireceğimiz 150. yılımızda temsilci olarak okulumuza ve derneğimize 
çok büyük fayda sağlayabilirsiniz!



Başsağlığı Diliyoruz
 2019 YILINDA VEFAT EDENLER 
. 1947-48 dönem mezunumuz Bülent Kaya Gürkanlı 02.03.2019 tarihinde vefat etmiştir.   
. 1976-77 dönem mezunumuz Senayi Kabadayı 18.03.2019 tarihinde vefat etmiştir.    
. Vefa Bozacısı Müdürü Uğur Duygulu 30.03.2019 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1960-61 dönem mezunumuz ,üyemiz Cevdet Coldu 18.04.2019 tarihinde vefat etmiştir 
. Yöntim Kurulu üyemiz İbrahim Tiryaki’nin kayınpederi 25.05.2019 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1970 mez.Abidin Canakkale”nin annesi 04.06.2019 tarihinde vefat etmistir.    
. 1963 mezunumuz Ali Aydın 09.06.2019 tarihinde vefat etmiştir.    
. 1962-63 dönem mezunumuz Cahit Dinler20.06.2019 tarihinde vefat etmiştir.   
. 1972-73 dönem mezunumuz Engin Özçelik’in ablası 15.09.2019 tarihinde vefat etmiştir.    
.  Vefa Lisesi Emek.Edebiyat Öğretmeni Süheyla Özalp 27.10.2019 tarihinde vefat etmiştir.    
. 1976-77 dön.mezunumuz üyemiz Ahmet Ulu”nun annesi 16.10.2019 tarihinde vefat etmistir.    
. Vefa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Selma Emir (105 yaşında) 01.11.2019 vefat etmiştir.    
. Vefa Lisesi Emek.Matem.Öğretmeni Adnan Özalp 26.11.2019 tarihinde vefat etmiştir 

 2020 YILINDA VEFAT EDENLER 
. 1979 dön.mez. Fatih Cemal Yilmaz’’ın ablası 20.01.2020 tarihinde vefat etmiştir.  
. Mezunumuz Ömer Yorgancı ‘nın annesi Nuran Yorgancı 29.01.2020  tarihinde fat etmiştir.  
. 1969-70 Dönem mezunumuz Dahi Kınay ‘ın ablası 19.02.2020 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1965 dön.mez Feridun Dinçer 03.04.202 tarihinde korona Virüsünden kaybettiğimiz ilk kişi oldu.    
. 1976-77 dönem mezunumuz Yönetim Kurulu üyemiz Ibrahim E.Tiryaki’nin annesi 08.04.2020 tarihinde vefat etmiştir.      
. 1973-74 dönem mezunumuz Cemalettin Bilgen Kalp krizi sonucu 15 04.2020 vefat etmiştir.   
. Divan Kur.Üyemiz Nazmiye Kutlu’nun eşi 17.07.2020 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1973-74 dönem mezunumuz Necdet Doğan 22.07.2020 vefat etmiştir.  
. 1941-42 dönem mezunumuz Kasım Cemal Güven 25.09.2020 tarihinde vefat etmiştir.   
. 1993-94 dönem mezunumuz Doğan Ak 28.10.2020 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1978-79 dönem mezunumuz Salih Ata  03.11.2020 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1942-43 dönem mezunumuz Ahmet Tarık Karadeniz 30.11.2020 tarihinde vefat etmiştir.   
. 1969-70 dön.mez.Mehmet Eden’nin kayınbiraderi 1968 dön.mez.Memet Kemal Akçay 30.11.2020 tarihinde vefat etmiştir.    
. 1971-72  dönem Akşam mezunumuz Muhammed Yenel vefat etmiştir. 
. 1961 dön.mez.Sururi Güde’nin abisi Mehmet Ali Güde 25.12.2020 tarihinde vefat etmiştir. 
 
 2021 YILINDA VEFAT EDENLER 
. 1976-77 dön.mez.Yön.Kur.üyemiz Kazım Coşkun’un Babası 14.04.2021 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1965-66 dönem mezunumuz Mustafa Özparlak 17.04.2021 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1976-77 dönem mez. Kenan Odabaş 20.04.2021 tarihinde vefat etmiştir 
. 1967-68 dönem  mezunumuz Ömer Yorgancı 20.05.2021 tarihinde vefat etmiştir 
. 1972-73 dönem mezunumuz Müslüm Karaman’ nın annesi 04.06.2021 tarihinde vefat etmiştir.   
. Mezunumuz Murtaza Yılmaz 28.07.2021 tarihinde vefat etmiştir.  
. 1964-65 dönem mezunumuz Ertuğrul Paçal 31.07.2021 vefat etmiştir.  
. Vefa kulübü genel kaptanlarından Rıdvan Birtek 27.09.2021 tarihinde vefat etmiştir. 
. 1976-77 dönem mezunumuz Haluk Güvengir’in annesi 10.10.2021 tarihinde vefat etmiştir.


