
Saint-Joseph’liler Derneği
23 Ekim 2022 28-2022/2.

Divan Kurulu Toplantısı Tutanağı

Divan Kurulu: Başkan Tevfik Tüzünkam'68, Başkan Yardımcısı Cenani Ercan'70
ve Sekreter Metin Kırdaloğlu’83.

Divan Kurulu Toplantısı 27 üye ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı
okundu.

Yönetim Kurulu Bilgilendirmesi için Başkan Derya Uztürk’88 söz aldı. 2.145 asıl
üyenin 1.588’inin düzenli üye olduğunu ve 1.082’sinin düzenli aidat ödediği bilgisini
aktardı. 2022 yılında 91 yeni asıl üye kaydı ve 2022 mezunlarıyla beraber 200’ün
üzerinden SJ Club üye kaydı yapıldığı bilgisini verdi. Saint-Joseph Lisesi’ne bu yıl
aktarılan burs tutarının 484.042 TL’ye ulaştığını belirtti. Yeni dönem okul
ücretlerine dikkat çekerek divan kurulu üyelerini eğitim bursuna desteğe çağırdı.
18 Eylül’de gerçekleşen Petit Pain etkinliğiyle ilgili verileri açıkladı.

Metin Ölken’79 söz alarak; alışılmadık bir tarih olsa da Petit Pain’in keyifli geçtiğini
belirtti. Derneğin mevcut mali yapısı ve sürdürülebilirliği konusunda bilgi almayı
rica etti.

Başkan Derya Uztürk; mevcut personel yapısının müdür+stajyer şeklinde
olduğunu, bu yılı artı bütçeyle kapatacaklarını ancak gelecek yıl enflasyon farkı
oranında aidat artışı yapılmaması veya düzenli üyelerin aidat ödemelerinde
aksama olması durumunda gelecek yıl bütçesini denkleştirmede
zorlanabileceklerini belirtti. Yönetim Kurulunun düşüncesine göre ideal ofis
yapısında bir üye ilişkileri sorumlusunun daha görev yapması gerektiğini ancak
mevcut mali dengeyi göz önüne alarak şu anda bu pozisyonun stajyer desteğiyle
devam ettirilebildiğini belirtti.

Başkan Yrd. Güray Karacar söz alarak; bütçe konusunu son 10 yıla bakarak
değerlendirmek gerektiğini belirtti. 2014 yılında dernek Yönetim Kurulunda göreve
başladığını belirterek, o günün kuruyla derneğin yaklaşık 800.000 TL birikmiş
bütçe zararı olduğunu hatırlattı. Bugün derneğin ulaşmış olduğu mali denge
sayesinde, derneğin artık yaşam savaşı vermediğini belirtti. Ayrıca derneğin hukuki
anlamda neredeyse riski kalmadığı bir noktaya ulaştığını belirterek bu süreçte
emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.

Ahmet Lütfi Orkan’73 söz alarak; Derneğin sağladığı burs ile okuyan öğrencilerin
bu bilgiye sahip olup olmadıklarını ve mezun olduktan sonra derneğe üye olup
olmadıklarını sordu. Derya Uztürk’88, bu anlamda bir veri bulunmadığını, eğitim
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bursundan faydalanan öğrencilerin bu burstan dernek vasıtasıyla yararlandığını
bildiklerini belirtti.

Hüseyin Karadeniz’71 söz alarak; Saint-Joseph mezunu üniversite öğrencilerine
burs veriliyor mu sorusunu yöneltti. Derya Uztürk’88; dernek tüzüğünde buna
imkan olduğunu ancak mevcut burs fonları doğrultusunda önceliklerinin
Saint-Joseph Lisesi’nde eğitim hayatını sürdüren lise öğrencileri olduğunu belirtti.
Üyelerden gelebilecek istek, görüş ve önerilere göre üniversite bursu da
açılabileceğini belirtti.

Ergin Tansuğ’56 söz alarak; Saint-Joseph Lisesi’nin mülkiyetinde olan 68 parseldeki
eski restoran binasının son durumunu sordu. Hakan Rauf Tüfekçi’84 bu konuda
söz alarak; 2020 yılında dernek yönetiminin de bilgisi dahilinde 5 kişilik bağımsız
bir grup oluşturduklarını ve tüm camia kurum yöneticileriyle görüştüklerini belirtti.
Mülkiyet sahibi Lise'nin karar alıcı konumundaki Frer'iyle görüşemediklerini ve
sonuç alınamadığını ifade etti.

Demir Kısakürek’68 söz alarak Frer’lerin bu konuya çok hassas baktıklarını belirtti.
Ayrıca Petit Quartier’nin eskiden olduğu gibi yeniden otopark olarak kullanılması
için görüşmelere devam ediyoruz dedi. Fr. Caporal Sosyal Tesislerinin 2022 yılı
zararının 1 milyon TL, havuz maliyetinin 500.000 TL olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bunun yanında havuza hafta içi 20, hafta sonu ise sadece 30-40 kişi geldiğini
belirtti.

Bir sonraki gündem başlığı olan “Aidat Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen
Üyelerle İlgili Değerlendirme”’ye geçildi.

Başkan Derya Uztürk’88 yeniden söz alarak; dernek ofisinin yıllar içerisinde üyeleri
geri kazanmaya yönelik neler yaptığını aktardı. Bu yıl kazanılan 82 üyenin yanı sıra
87 üyenin daha geri kazanılabileceğini, 430 üyenin son beş yıldaki yoğun çabalara
rağmen herhangi bir aidat ödemesi yapmadığını belirtti.

Ünal Budak’92 söz alarak; üyeleri geri kazanmaya yönelik çalışmaların devam
etmesini dilediğini belirtti.

Mert Tüzüner’91 söz alarak; dernekler kanunu uyarınca aidatta indirim, kampanya
veya silme yapılamadığını ancak 36 aya kadar vadelendirebileceğini, enflasyonist
ortamda da bazı üyelerin bu yolu tercih edebileceğini belirtti.
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Bir sonraki gündem başlığı olan “Onursal Üyelik Maddesiyle İlgili
Değerlendirme”’ye geçildi.

Başkan Derya Uztürk’88, Yönetim Kurulu’nun tüzük maddesinde mevcut şartlarla
devam etme görüşünü iletti. Sadece Onursal Üyeliğe geçiş prosedürü ile ilgili
düzenleme önerileri olduğunu iletti.

Hüseyin Karadeniz’71 söz alarak; onursal üyelikle ilgili “dernek üyeliğinde 50. yılı
doldurma” şartını yeniden değerlendirme önerisinde bulundu.

Tevfik Tüzünkam’68 söz alarak; derneğin üyelerine kıdem aldıkça bir takım payeler
sunduğunu, örneğin üyeliklerinin 25. yılında Divan üyeliği hakkı kazandıklarını
belirtti. Ne yazık ki toplantıya 1.256 Divan üyesinden 30'u katılıyor dedi.

Ahmet L. Orkan’73 söz alarak; Mevcut koşullar nedeniyle Onursal üyelik
maddesiyle aidat ödemeden muaf tutulma konusunun ayrı tutulmasını önerdi.

Cüneyt İşeri’74 söz alarak; onursal üyelik ve aidat konusunun ayrı tutulması
görüşüne katıldığını belirtti.

Derya Uztürk’88 öneriler için teşekkür ederek, alınan görüşler doğrultusunda 2023
Genel Kurul’una yeni madde önerisinin sunulacağını belirtti.

Bir sonraki gündem başlığı olan “2023 Aidatı Hakkında Değerlendirme”’ye geçildi.

Başkan Derya Uztürk’88, 2013 yılından bu yana
dernek üyelik aidatı, asgari ücret, açıklanan
enflasyon ve dolar kuru verilerini sunduğu
grafiği açıkladı.

Derneğin idari giderleri düşünülerek, Yönetim
Kurulu’nun 2023 yılı aidatını yıllık 500-600 TL
arasında belirlemeyi planladığını belirtti.

Divan üyelerinden Ferruh İskenderoğlu’64 ve Mert Tüzüner’91; mevcut tabloda
yıllık 600 TL’nin dahi düşük kalabileceğini belirtti.

Divan Başkanı tüm üyelere görüş ve önerileri için teşekkür etti. Başka söz alan
olmadığından toplantıyı kapattı.

Başkan                       : Tevfik Tüzünkam’68
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Başkan Yardımcısı  : Cenani Ercan'70
Sekreter                     : Metin Kırdaloğlu’83


