
Genç İletişimcilerin Mezuniyet Coşkusu
3 yıl önce

BAHÇELİEVLER Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi'nden (Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi) 16.
dönemde başarıyla mezun olan 132 öğrenci, törenle diplomalarını
aldı.

BAHÇELİEVLER Aydın Doğan (/aydin-dogan/) Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi (/anadolu-lisesi/)'nden (Aydın Doğan Anadolu İletişim 
Meslek Lisesi (/meslek-lisesi/)) 16. dönemde başarıyla mezun olan 132 öğrenci,
törenle diplomalarını aldı. Diploma töreni sonrası okul bahçesinde kep fırlatan
öğrenciler mezuniyetin sevincini meşale yakarak kutladı.
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1998 yılında Aydın Doğan Vakfı (/aydin-dogan-vakfi/)'nca yaptırılıp Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağışlanan ve gazetecilik, radyo, televizyon, grafik ve fotoğraf
alanlarında eğitim veren Bahçelievler (/bahcelievler/) Aydın Doğan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi'nin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında mezun olmaya hak
kazanan 132 öğrencisi, okulun spor (/spor/) salonunda düzenlenen törenle
diplomalarını aldı. Törene Vali Yardımcısı Bahçelievler Kaymakam vekili 
Osman Ateş (/osman-ates/), Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü  Emin Çıkrıkçı,
Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Hürriyet Gazetesi
İstihbarat Servisi Müdürü Celal Korkut, okul müdürü Mehmet 
Hakan Nazlı (/hakan-nazli/), öğrenciler ve veliler katıldı. Okul girişinde davetliler
Grafik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Keşfedilmemiş Galaksiler' adlı sergiyi
gezdi.

"TÜRKİYE EĞİTİM ALANINDA DA ÖRNEK ÜLKE DURUMUNA GELMEK
ZORUNDADIR"

Törende bir konuşma yapan ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın
Doğan Vakfı'nın 1996 yılından bu yana eğitim için çalıştığını belirterek,
"Kurucumuz ve onursal başkanımız Aydın Doğan  'evrensel boyutta gelişmişliğe,
demokrasiye, barışa ulaşmanın tek yolu eğitim' diye yola çıkmış o günden bu
yana da eğitim en büyük çalışma alanımız.  Bugüne dek 1,5 milyondan fazla
kişiye ulaşmışız. Daha da yolumuz uzun bunun bilincindeyiz. Ülkemizin eğitim
kalitesinin gelişmesi için tüm kurumların, devlet, sivil, toplum, özel sektör ve
bireylerin, ailelerin birlikte ve birbirine destek olarak çalışması ile ancak dünyanın
en iyileri arasına girebiliriz. Bugün de G-20 de olan Türkiye (/turkiye/) eğitim
alanında da örnek ülke durumuna gelmek zorundadır. Ancak yeterli insan
gücümüz ile yarınları garanti altına alabiliriz." dedi.

"DEMOKRASİMİZ İYİ EĞİTİMLİ BİREYLER İLE GÜÇLENECEK"

Tüm okullarda öğrencilere yetenekleri ve yaratıcılıklarını geliştirmek için kaliteli
eğitim olanakları sunma gayreti içinde olduklarını ifade eden Candan Fetvacı,
şöyle konuştu: "Amacımız sizlerin etik değerlere saygılı, yarının çağdaş liderleri
olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Doğan Grubu ve Doğan Ailesi'nin yakın
ilgisi ve desteği ile Aydın Doğan Vakfı amaca yönelik giderlerinin büyük
çoğunluğunu, eğitim için harcamaktadır. İnanıyoruz ki, demokrasimiz iyi eğitimli
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bireyler ile güçlenecek. Çalışkanlığımız birbirimize olan sevgi ve saygımız ile
ülkemizin çağdaş ve örnek bir ülke olmasını sağlayacağız. Sizde bu olanakları en
iyi şekilde değerlendirdiniz ve bugün mezun oluyorsunuz. Sizi, öğretmenlerinizi
ve bugüne ulaşmanızda size destek olan ailelerinizi kutluyorum. Rekabet her gün
artıyor, dünya liginde söz sahibi söz sahibi olmak için yaptığınızı iyi daha iyi
yapmak, ilgilendiğiniz konularda uzmanlaşmak ve fark yaratmak zorundasınız"
dedi.

"DOSTLUKLARINIZI MUTLAKA SÜRDÜRÜN"

Öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri ve bu doğrultuda en iyi olanakları sağlayan
bir okumda eğitim aldıklarını vurgulayan Fetvacı, "Birazdan diplomalarınızı
alacaksınız. Mezuniyet eğitiminizin bittiği anlamına gelmesin, her yaşta her
fırsatta kendinizi yenileyin, yeni şeyler öğrenin, yenilikleri takip edin. Üniversiteye
gidin, ancak okulunuzu, öğretmenlerinizi, bu güzel günlerinizi hep hatırlayın.
Birbirinize olan sevginizi ve dostluklarınızı mutlaka sürdürün. Kaliteden ödün
vermeyin" diye konuştu.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından dans gösterisi sergilendi. Filmin
ardından mezun olan öğrenciler okul �aması ve Türk Bayrağı'nı törenle diğer
öğrencilere teslim etti.

Ardından okul birincisi Gazetecilik Bölümü Bölümü öğrencisi Aleyna Nayan, ADV
Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.
Okul birincisi Aleyna Nayan'a Candan Fetvacı, okul ikincisi Hilal Somuncu'ya İlçe
Milli Eğitim Müdürü  Emin Çıkrıkçı ve okul üçüncüsü İram Güngör'e ise Hürriyet
Gazetesi İstihbarat Servisi Müdürü Celal Korkut diploma ve hediyesini verdi.  İlk
10'a giren öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi.

Aydın Doğan Vakfı (ADV), her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk ona giren öğrencilerden,
birincilikle mezun olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, diğer 9 öğrenciye tablet ile
diğer öğrencileri ise kalem takımı ile ödüllendirdi.

Törenin ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler kep fırlattı Kep fırlatan

15:5

15:0

14:4

12:3

12:1

Bu siteye giriş yaparak tanımlama bilgileri kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla
bilgi için tıklayın (/cerez-politikasi/) X

https://www.sondakika.com/cerez-politikasi/


Törenin ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler kep fırlattı. Kep fırlatan
öğrenciler, mezuniyet sevincini birbirlerine sarılarak ardından da meşale yakarak
kutladı.

- İstanbul

Aydın Doğan Vakfı (/aydin-dogan-vakfi/), Bahçelievler (/bahcelievler/), Aydın Doğan
(/aydin-dogan/), Politika (/politika/), Güncel (/guncel/), Son Dakika
(https://www.sondakika.com/) 
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Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü
manzara karşısında hayatının şokunu
yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı

(/haber/haber-klozet-kapagini-acan-sahis-gordugu-manzara-
12787583/)

Trump, Irak'tan bir şartla çekileceklerini açıklad

Son Dakika

BAKMADAN GEÇME

 (//www.engageya.com)

 (//www.engageya.com)
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09:1
10 Günde 12kg Verdi!
Boşanan kocasını, tekrar aşık
etti.
Keto Guru

(http://kt.hizlikargo.online/haber/)

2-22 Ocak Büyük ZEN
Pırlanta İndirimi Başladı!

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

Ünlü iş adamından yatırım
tavsiyeleri

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

Ünlü Rus model mayolu
paylaşımıyla takipçilerini
mest etti

(https://www.sondakika.com/haber/haber-
rus-model-viktoria-odintcova-mayolu-
paylasimiyla-12787202)

Nazlı Çelik, bu sabah
hayatının en acı haberini aldı

(https://www.sondakika.com/haber/haber-
unlu-spiker-nazli-celik-in-babasi-
yucel-celik-12786586)

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])

Kriptopara günde 5000$ kazanmamı
sağlıyor!

Crypto Protrader

(http://www.clkmg.com/bitcoinfirsati/engagedsk9alt)
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yapmaları gerek
(/haber/haber-trump-irak-tan-bir-sartla-
cekileceklerini-12787665/)

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

08:12 Su kabaklarından yaptığı lambalar, kendisine ışık oldu - Son Dakika
(/haber/haber-su-kabaklarindan-yaptigi-lambalar-kendisine-isik-12787686/)

08:12 Menteşelilerden 'metruk bina' tepkisi - Son Dakika (/haber/haber-
menteselilerden-metruk-bina-tepkisi-12787685/)

08:11 İzmirli öğretim görevlisinin uluslararası başarısı - Son Dakika (/haber/haber-
izmirli-ogretim-gorevlisinin-uluslararasi-basarisi-12787684/)

08:08 DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika (/haber/haber-dha-yurt-bulteni-1-
12787682/)

08:06 Soner Arıca'dan Bambaşka Bir Şarkı - Son Dakika (/haber/haber-soner-arica-
dan-bambaska-bir-sarki-12787681/)

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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24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda (/iletisim/?

sayfa=hakkimizda) | Reklam
(/iletisim/?

sayfa=iletisim&r=reklam) | İletişim
(/iletisim/?sayfa=iletisim)

Anasayfa (/) Son Dakika (/) Ekonomi (/ekonomi/) Spor (/spor/) Magazin (/
Teknoloji (/teknoloji/) Gazeteler (https://www.sondakika.com/gazeteler/)
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olara
alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndek
yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 08:16:17. #1.12#

ŞU AN BURADASINIZ: Genç İletişimcilerin Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

[Kullanım Şartları] (/kullanim-sartlari/) - [Hata Bildir] (https://www.yenimedya.com.tr/tickets/?site=sondakika&referrer=https://www.sondak
2-9704640/)(https://www.facebook.com/sondakikacom/)
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