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Divan Kurulu: Başkan Tevfik Tüzünkam'68, Başkan Yardımcısı Cenani Ercan'70
ve Sekreter Metin Kırdaloğlu’83.
Divan Kurulu Sekreteri Metin Kırdaloğlu’83’nun toplantıya katılamaması sebebiyle
sekreterlik görevine bu toplantı özelinde gönüllü olan Ayşegül Gökçe Baykal’05
getirildi. Divan Kurulu Toplantısı 42 üye ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal
marşı okundu.
Yönetim Kurulu bilgilendirmesi için Başkan Derya Uztürk’88 söz aldı; üye aidatının
2022 yılı için 325 TL olarak 04.01.2022 tarihinde üyelere duyurulduğu bilgisini
aktardı. 2.091 asıl üyenin 1.509’unun düzenli olarak aidat ödediği bilgisini aktardı.
Mevcut biriken aidat borçları hakkında bilgi verdi. Üye kazanımına yönelik verileri
ve yeni çalışmaları aktardı. Dernek ofis yapısı, Eğitim Bursu çalışmaları, Altın Yıl
Buluşması, Mentorluk programı, Quartier Dergisi ve Petit Pain planlaması
hakkında bilgiler verdi. Mali durum ve hukuki konular hakkında da Divan
Kurulu’nu bilgilendirdi.
Divan Başkanı Tevfik Tüzünkam; bir sonraki gündem maddesine geçti ve “1870
Vakfı nedir, camiaya nasıl bir katkıda bulunacaklar?” sorusunu yöneltti.
Söz alan 1870 Vakfı Başkanı Dr. Ufuk Akyol’86, 85 ve 86 dönemi mezunları olarak
vefat eden dönem arkadaşlarını anmak amacıyla 2014 yılından 2020 yılına kadar
dernek üzerinden okula, burs olarak, çeşitli tutarlar aktardıklarını belirtti. Katılımcı
sayısı ve potansiyel tutar arttıkça yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ve bu
nedenle eğitim, sağlık ve kültür alanında çalışacak 1870 Vakfı’nı kurma kararı
aldıklarını belirtti.
Sağlık alanında özellikle ileri yaştaki Saint-Joseph’lilere yaşlı bakım merkezi
kurmak gibi nihai bir amaçları olduğunu, toplanan bağışlarla Büyükada’da
keşfettikleri kullanılmayan bir tesisin işletmesini devralmak istediklerini ve
belediye nezdinde konuyu takip ettiklerini belirtti. 1870 Vakfı’nın, camianın mevcut
kurumları Saint-Joseph’liler Derneği ve SAJEV’e karşı kurulmadığını aksine daima
dayanışma içinde olmak istediklerini belirtti. Dernek, Okul ve Vakfa doğal mütevelli
daveti ilettiklerini ve şu ana kadar sadece dernekten isim bildiren bir cevap yazısı
aldıklarını belirtti.
Onur Güven’84 söz alarak, 1870 Vakfı’nın amaçlarından bahsetti. Bu işin bir iyilik
hareketi olarak başladığını, çalışma komiteleri kurduklarını, örneğin 2008 mezunu
kadınlardan oluşan Gelecek Bahar projesiyle çalıştıklarını belirtti. Sundukları burs
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imkanlarından bahsetti. Yine bir mezuna, bir araştırma için burs verdiklerini ve bu
araştırmada Frère Pierre Caporal ismini onurlandıracaklarını belirtti.
“Amacımız bir dayanışma yaratmak, hayallerimiz büyük” diye ekledi. Gençlere özel
önem verdiklerini ve 30-40 yaş aralığındaki mezunlara daha fazla şans vermek
istediklerini belirtti. Ayrıca, mütevelli heyeti üyelerinden, Yasemin Kaya örneği
üzerinden; mezunların dışında kalan camia mensuplarına da açık olduklarını
belirtti. Prof. Dr. Mehmet Öncel Koca desteğiyle, SJ-Urgence ve SJ-Santé
Whatsapp gruplarının kurulduğunu duyurdu.
1870 Vakfı mali işlerden sorumlu YK üyesi Yaman Parar’85 söz alarak; bağış türlerini
açıkladı. Şu ana kadar 90 düzenli bağışçı ve 180 tekil noktasal bağış olduğunu
belirtti. Her projeyle ilgili özel fon hesabının ayrı tutulduğunu belirterek
örneklendirdi: Gelecek Bahar, SJ Eğitim bursu %25,%50,%75, Özel Eğitim bursu
(Kaybettiğimiz kardeşimizin 3 çocuğu).
SAJEV Başkanı Demir Kısakürek’68 söz alarak; yaşlı bakım merkezi konusunda
daha önceden yaptıkları araştırmaların bilgilerini paylaştı. Okul, Dernek ve Vakfın
son yıllarda kurumsallaştırmak için çaba sarf ettiği Solidarité projesinden bahsetti
ve 1870 Vakfına beraber hareket etme çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Öncel Koca’79 söz alarak; sağlık konusunda açılan grupların
moderasyonu ve çalışma sisteminden bahsetti. Tüm Saint-Joseph’li doktorları
iletişim ağına katmaya çalıştıklarını ve şu ana kadar iyi sonuçlar aldıklarını belirtti.
Çeşitli hastane ve kliniklerden indirim almaya çalıştıklarını da belirtti.
Saint-Joseph’liler Derneği Y.K. Başkan Yardımcısı Güray Karacar’90 söz aldı. 1870
Vakfına açıklamaları ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.
Kuruluş aşamasında mütevelli davetinin kendisine de ulaştığını, bunun için
müteşekkir olduğunu ancak açıklanan tüm hedeflerin dernek çatısı altında
yapabileceğini düşünerek, Saint-Joseph Camiasının idari giderlerini minimum
seviyede tutmak adına ve dernekteki görevi icabı şahsi olarak bu daveti
değerlendiremediğini belirtti.
Ferruh İskenderoğlu’64, 1870 Vakfı çalışmalarını ve komitelerini ilk defa
duyduğunu ve bunlar hakkında daha detaylı bilgilendirilmek istediğini belirtti.
Erkan Eroğlu’58 söz alarak; cevizlikte yeni yapılan kapalı alandaki ses izolasyonu ve
ısı problemlerini dile getirdi.
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Vecihi Ergin Tansuğ’56 söz alarak; cevizlikteki tesislerden ve çalışanlarından son
derece memnun olduklarını ifade etti.
Demir Kısakürek’68 söz alarak; Fr. Pierre Caporal Sosyal Tesisleriyle (Cevizlik) ilgili
sorulara yanıt verdi. Saint-Joseph Camiasına; hukuki ve fiziki şartlar dikkate
alınarak, en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını ifade etti.
Divan Başkanı tüm üyelere görüş ve önerileri için teşekkür ederek, başka söz alan
olmadığından toplantıyı kapattı.
Başkan
: Tevfik Tüzünkam’68
Başkan Yardımcısı : Cenani Ercan'70
Sekreter
: Ayşegül Gökçe Baykal’05

