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İSTANBUL- Aydın Doğan (/index/aydin-dogan) Ticaret (İletişim) Meslek Lisesi’nin dokuzuncu döneminde 115 öğrenci

mezun olarak kep attı. Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdiği törende, birinci

Aslıhan Varel meslek liselerine katsayıyı eleştirdi, eşitlik istedi. 

Okulun spor salonunda yapılan mezuniyet törenine Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yürütme

Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Milliyet Gazetesi Yazarı Doğan Heper, Radikal Gazetesi Yazarı Altan Öymen, okul

müdürü Mehmet Hakan Nazlı, öğrenciler ve veliler katıldı.  Müdür Mehmet Hakan Nazlı “Okulumuz şu anda

Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci olan Anadolu Meslek Lisesi statüsündedir. Bu standartların yakalanmasında

başta maddi ve manevi desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Aydın Doğan Vakfı  ve Doğan Ailesi olmak

üzerine tüm çalışma arkadaşlarıma, velilerimize ve   bize destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu. 

ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da “Amacımız sizleri medyanın etik değerlere saygılı, çağdaş liderleri

olarak yetişmenizde katkıda bulunmak”dedi. 

Törende öğrenciler dans gösterileri yaptı, video gösterisi sunuldu. Bayrak-flama devir teslim töreninin ardından

Arzuhan Doğan Yalçındağ, okul birincisi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Aslıhan Varel, ikinci Betül Erbey ve üçüncü

Cansu Mansur’a plaket ve hediyelerini verdi. 

Arzuhan Doğan Yalçındağ daha sonra okul birincisi Aslılan Varel ile birlikte okul kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra

dereceye giren ve mezun olan diğer öğrenciler diplomalarını aldılar. Okul birincisi Aslıhan Varel ise yaptığı

konuşmada meslek lisesi önündeki engellere vurgu yaptı: 

“2006 okula girerken hayallerimiz farklıydı. Hayallerimiz gerçekleşmemiz sorumlusu biz değiliz. Meslek lisesi adı

altında haklarımızı elimizden alanlar suçlu. Katsayı istedik diye umut verenler karşılarında hukuk engelini

bulduklarında ‘Çok özür dileriz. Birazını geri almalıyız’ diyenler suçlu. Eğitimde eşitlik herkesin hakkı. Öğrencilerin 16

yaşında verdikleri belki de vermeye zorlandıkları karar için hayatlarını ipotek konulmamalı. Üniversite hakkı

ellerinden alınmamalı.”

Mezunlar, hazırladıkları 5 dakikalık videonun ardından  kep attı. (dha)
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Arzuhan Doğan Yalçındağ, birinci Aslıhan Varel, ikinci Betül Erbey ve üçüncü Cansu Mansur?a plaket ve
hediyelerini verdi.
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