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Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz bize güç vermektedir.

Derneğimiz Kurucularından Sayın Cemil PARMAN’ı
saygıdeğer eşi Handan PARMAN eşi aracılığı ile bir kez daha
andık.
Kurucularımızdan Sayın Cemil PARMAN’ın saygıdeğer eşi
Handan PARMAN’ı Yönetim Kurulumuz adına Yönetim Kurulu
üyelerimizden Sayın Arif AYTULUN ve Sayın Erdoğan
BÜYÜKMENEKŞE
Kartal’daki
ikametgâhlarında
16.Aralık.2009 tarihinde ziyaret edip, kurucumuzun anısına
saygıdeğer eşine şükran ve anı plaketi takdim etmişlerdir.

Sayın Arif AYTULUN,Sayın Handan PARMAN’a plaketi takdim ederken Kurucumuzun bakışları bizlerle olduğunu ortaya
koyar gibiydi.

Çok duygulu anların geçtiği ziyarette 95 yaşına rağmen bir
genç kadar zinde olan Sayın Handan PARMAN ve saygıdeğer
kızları Ayşe Hanım bizleri nazik bir şekilde kabul edip,
anılarımızın tazelenmesine vesile olan o akıcı üslup ile bizleri
1930 lu ve 40 yıllara götürmüştür.
Kurucularımızın Hayat hikâyesini dinledikçe sadece
derneğimiz ile değil, ülkeleri içinde ne denli başarılı işler
yaptıkları bir bir ortaya çıkmaktadır. Onlar ile ne kadar gurur
duysak azdır. Onlardan aldığımız bayrağı daha ileri

taşıyamazsak herhalde vicdanen rahat olmayacağımız apaçık
ortadadır.

Sayın Handan PARMAN TMUD Plaketi ile eşine bir şeyler anlatır gibiydi.

Eşinin anlatımı ile kendi ve kurucumuz Sayın Cemil
PARMAN’ın hayat hikâyesi
Harp döneminde dünyaya gelen Handan Hanım kendisinin
Atatürk’le olan karşılaşmasını, ailesini ve ülkesi için yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Lise yıllarında Atatürk’ü
karşılama töreninde başına geçirilen güneş sembolü ile
öğrenci olarak yer alan Handan Parman, o anlarını hiç
unutmadığını belirtti.

Handan Parman’ın kendi anlatımı ile kısa Biyografisi şöyle ;
‘’1914 yılında İstanbul Eyüp Sultan semtinde dedem Hüsrev
Paşanın şimdi Nişanca Orta Okulu olan alandaki konağında
dünyaya geldim. Aile ağacımın kökü Kafkasya’dandır. Üç ablam
ve iki ağabeyim, babamın görevli olduğu Edirne’de dedemin av
köşkünde doğmuşlar ve ancak Balkan harbi hezimeti ile
İstanbul’a dönmüşler. Babam Kuleli Askeri Okulundan mezun ve
Osmanli ordusunda bir subaydi. Babam, 1. Dünya Harbinde
Cemal Paşa maiyetinde ordunun atlarından mesul olarak
Halep’te iken ben dünyaya geldim . Daha sonra ailece Halep’
gidildi; Eyübe harp sonunda dödüğümüzde babam askeri
fabrikalr müdürü olarak tayin edildi. Ankara’da kurtuluş
hereketine yardım yolladığı için işgal kuvvetleri nce bu
görevinden alındı. İlk ve Orta öğrenimimi Eyüp semtinde Liseyi
ise Erenköy kız lisesinde okudum. 1932–1935 arasında, şimdi
Marmara Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi olan,
Hamidiye Ali İktisat, Ticaret ve Şehbenderlik okulu mezunuyum.
Okulu bitirdikten sonra T.C Ziraat Bankası Müfettişlik sınavına
girdim ve kazandım. Tercihan Istanbul’da kalarak Sümerbank
Yerli Mallar kurumunda muhasip olarak çalıştım, fakat
ünüversiteden sınıf arkadaşım Mehmet Cemil Parman ile
evlendikten sonra devam edemedim. Bu evlilikten üç kızımız
dünyaya geldi. İlk çocuğumuzu hastalık sonucu bir yaşındayken
kaybettik. Kızlarımız, Ayşe ve Nil Arnavutköy kız kolejinde
okudular. Ayşe İngiltere’de Londra üniversitesinde okudu;
biyolojik patoloji uzmanlığı ve endokrinolojide araştırmalarda
bulundu. Nil ise Boğaziçi Üniversitesinde Psikoloji ve Eğitim
Danışmanlığı
mezunudur.
Eşim Cemil Bey talebeyken

Sümerbank Tekstil fabrikasında Muhasebe Müdürü olarak
çalışıyordu. İlk askerlik döneminden sonra Sümerbank’ta çeşitli
sanayi alanlarında ve kurumun merkezinde mali işler uzmanı
olarak Türkiye çapında çok büyük hizmetleri olmuştur. Daha
sonra Toprak Mahsulleri Ofisinde Umum müdürlük görevine
başlamış ; T.M.O.’de Türkiyenin ilk Hollerith (IBM) bilgisayarı’nı
kurdurarak dört yıl içinde T.M.O.’ni çok faydalı bir müessese
durumuna getirmiştir. Çalışkanlığı ve başarısı ile İsmet İnönü’nün
dikkatini çekmiş ve eşim Cemil Parman’ı ziyaret etmiştir.
İnönünün ısrarı ile Devlet Deniz yolları Umum Müdürlüğünü kabul
etmiş ve bu kurumdan 1950 sonunda ayrılmıştır. Türk gemilerinin
açık denizdeki ilk defa sigorta olmalarını gerçekleştiren, ve
DDzY’nin bir banka olarak değişmesi için çalışmayı yapan kişidir.
1965’te Caddebostan Marmara Yelken Kulübünü Türkiye’nin ilk
kurumsal spor kulübü yapan Sporturist T.A Ş.’nin kurucusudur.
Cemil Parman 06.11.1987 tarihinde vefat etti. Şimdilerde ise
kızım Ayşe bu kulübün yönetiminde genel sekreterlik
yapmaktadır. Kısaca yaşadığım iki güzel hatıramı paylaşmak
istiyorum. Erenköy kız lisesini bitirmiştim, babamla Atatürk’ün de
bulunduğu bir baloda babam ile yaptığım dansı hiç
unutamıyorum. İkincisi ise annemin evde bayramlarda piyano
çalışını daima hatırlıyorum. Bu yaşıma (sağlıklı) gelmenin
sebepleri olarak ta çok kitap okumak, yoga yapmak ve ibadet
yapmaktır diyebilirim. Herkese sevgi ve saygılarımla” şeklinde
ifade etti.

