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Aydın Doğan Ticaret Meslek Lisesi spor salonunda gerçekleşen
törene,Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbir, Bahçelievler İlçe
Milli Eğitim Müdürü Basri Özbay,Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü
Candan Fetvacı, Doğan HOlding CEO'su Yahya Üzdiyen, çok...
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Aydın Doğan (/aydin-dogan/) Ticaret Meslek Lisesi spor (/spor/) salonunda
gerçekleşen törene,Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbir (/sevket-cinbir/),
Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Basri Özbay,Aydın Doğan Vakfı Genel
Müdürü Candan Fetvacı, Doğan HOlding CEO'su Yahya Üzdiyen, çok sayıda
öğrenci ve veli katıldı.

"DEMOKRASİMİZ İYİ EĞİTİMLİ BİREYLER İLE GÜÇLENECEK"

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Meslek Lisesi'nde
eğitim gören öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olduğunu belirten Candan
Fetvacı konuşmasını şöyle sürdürdü: Eğitim bütün hayatınız boyunca devam
edecektir ve etmelidir. Dünya korkunç bir hızla bilgi çağında yol alırken başarılı
olmak için bundan böyle de kendinizi mutlaka sürekli yenilemeli, eleştirele ve çok
yönlü düşünmeyi yaşamınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Bugüne kadar,
aileleriniz ve öğretmenleriniz sizlere başarıya giden yolda ellerinden gelen her
türlü desteği verdi. Biz de Vakıf olarak onlarla birlikte sizin için çalıştık. Ortak
amacımız sizlerin bu ülkenin aydın gençleri olarak yetişmeniz oldu. Şimdi artık
sorumluluk sizde. Bu güzel gününüzde sizleri kurucumuz ve onursal başkanımız
Sayın Aydın Doğan Vakfı ve şahsım adına kutluyor, sağlık, mutluluk ve
başarılarınızın devamını diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

AYDIN DOĞAN VAKFI TARAFINDAN TÜM ÖĞRENCİLERE HEDİYE

Aydın Doğan Ticaret (İletişim) Meslek Lisesi'nden mezun olan öğrencilerden
Kardelen Erdoğan okul birincisi, Ecem Esen ikincisi, Hilal Satıcı ise okul
üçüncüsü olmanın haklı gururunu yaşadı. Aydın Doğan vakfı tarafından okul
birincisine laptop, ikinci ve üçüncüsüne tablet bilgisayar, ilk 10'da yer alan
öğrencilere saat, okuldan mezun olan tüm öğrencilere ise kalem hediye edildi.

Diploma törenden sonra, okulun bahçesindeki amfi tiyatroda yerlerini alan
öğrenciler, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili 
Sema Doğan (/sema-dogan/)'ın da aralarına katılmasının ardından hep bir
ağızdan mezuniyet andını okuyup keplerini havaya fırlattı.

FOTOĞRAFLI - İstanbul/ Bahçelievler
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Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar
devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak
üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı

(/haber/haber-amerika-ya-dunya-capindaki-saldirilar-devam-
12787559/)

Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara k

Son Dakika

BAKMADAN GEÇME

 (//www.engageya.com)

 (//www.engageya.com)
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2-22 Ocak Büyük ZEN
Pırlanta İndirimi Başladı!

ZEN Pırlanta
(https://run.admost.com/adx/goto.ashx?
pbk=465587-321642-44120)

İşyerinizde hırsızlığa önlem
alın: 119 TL yerine 59 TL

Secom Türkiye
(https://secomtr.com/?
utm_source=Engageya&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engageya-
119TL-Yerine-59TL&utm_term=
[eng_website_id])

Turk Lirası ile Bitcoin aldı 2
günde zengin oldu

Invests360
(https://bitcoin.safebroker.club/?
utm_source=Engageya&utm_medium=native&utm_ca
[eng_website_id])

Avrupalı merkez
bankalarında korku başladı!

TRsondakika
(https://trsondakika.com/forex/mustafa-
acar-en-son-yatirimi/?
utm_source=Engageya&utm_medium=native&utm_campaign=invest360&utm_term=
[eng_website_id])

10 doları gönderenle çıplak
fotoğraf paylaşıyor! Sebebi
çok şaşırtıcı

(https://www.sondakika.com/haber/haber-
10-dolar-gonderene-ciplak-pozlarini-
gonderiyor-12787193)

İnanılmazı başardı! 71
yaşındaki futbolcu transfer
oldu

(https://www.sondakika.com/haber/haber-
71-yasindaki-futbolcu-erzurum-a-
transfer-oldu-12785901)

İstanbul'lu genç ufak bir Bitcoin yatırımı ile 7
ayda zengin oldu!

Crypto Protrader

(http://www.clkmg.com/bitcoinfirsati/engage9dsktp)
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hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sar
(/haber/haber-klozet-kapagini-acan-sahis-
gordugu-manzara-12787583/)

Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili
açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta
olacak

(/haber/haber-erdogan-dan-yerli-otomobilin-fiyati-icin-aciklama-
12787667/)

Son Dakika Haberleri

08:32 Kocaeli'de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında? - Son Dakika
(/haber/haber-kocaeli-de-bir-mahalle-toprak-kaymasi-tehdidi-12787719/)

08:31 Kulağını kestikleri köpeği, çuvalla dernek kapısına bıraktılar - Son Dakika
(/haber/haber-kulagini-kestikleri-kopegi-cuvalla-dernek-kapisina-12787718/)

08:28 Şehir şehir gezen çift, sokakta tezgah açıp kalaycılık yapıyor - Son Dakika
(/haber/haber-sehir-sehir-gezen-cift-sokakta-tezgah-acip-12787712/)

08:28 Muğla menteşelilerden 'metruk bina' tepkisi - Son Dakika (/haber/haber-mugla-
menteselilerden-metruk-bina-tepkisi-12787711/)

08:24 Yurtta hava durumu - Son Dakika (/haber/haber-yurtta-hava-durumu-21-
12787713/)

22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert
tepki: O bir cani! - Son Dakika (/haber/haber-cumhurbaskani-erdogan-dan-askeri-
okula-saldiri-12787450/)

22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok
artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika (/haber/haber-saglik-teknikeri-
gorevi-basindayken-darp-edildi-12787436/)
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