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Divan Kurulu Toplantısı Tutanağı
Divan Kurulu: Başkan Tevfik Tüzünkam'68, Başkan Yardımcısı Cenani Ercan'70 ve
Sekreter Metin Kırdaloğlu’83.
Divan Kurulu Toplantısı 35 üye ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.
Divan Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Tüzünkam'68, gündem maddelerine başlamadan evvel,
Metin Ölken’79 tarafından verilen “Divan Kurulu üyeliği talebi” konulu dilekçeyi görüşe sundu.
Toplam üyelik süresi dikkate alınarak, 2016-2020 yılları arası toplam aidat bedeli olan 1.250
TL’nin derneğe ödenmesi şartıyla, talebi oybirliğiyle kabul edildi. Bundan sonraki benzer
taleplerde bu kararın emsal olarak kabul edileceğini bildirdi. Sözü yeni Yönetim Kurulu
Başkanı Derya Uztürk’88’e verdi.
Derya Uztürk; yeni yönetim kurulunun oluşumundan ve hedeflerinden bahsetti. Camianın
kurumları arasındaki işbirliği ve öğrencilik yıllarından itibaren aidiyet duygusunun
Saint-Joseph’lilere aşılanması konularının önemine değindi. Hem Türkiye’deki hem de
yurtdışındaki üyeleri daha sık bir araya getirmeye yönelik organizasyonların devam edeceğini
bildirdi.
Toplantıda hazır bulunan 9 yönetim kurulu üyesi Burak Oğuz’95, Hande Ovacık’97, Burak
İlgün’93, Zeynep Ağın’98, Pelin Çelikkan Gençağa’98, Alper Işın’90, Kerim Paker’90 ve Müge
Saruhan Altınkaya’99 kısaca kendilerini tanıttı. Tevfik Tüzünkam yönetim kurulu üyelerine
katılımlarından ötürü Divan Kurulu adına teşekkür etti.
Kerim Paker, çalışma grupları hakkında söz aldı. Üye İlişkileri, Burs, SJ Alumni ve Mentorluk
grubundan ve liderliğini Sinan Kurmuş’91’un yürüttüğü Dijital Pazarlama, Yayın, Etkinlikler ve
Özel Günler çalışma grubundan bahsetti. Dernek üye istatistikleri, aidat tahsilat durumu ve
iletişim kanalları hakkında bilgi verdi.
Mali bilgilendirme hususunda YK Saymanı Alper Işın söz aldı. Mali tabloların 3. çeyrek sonu
itibariyle hazırlanarak bir sonraki Divan Kurulunda sunulacağını belirtti. Konsolide gelir
tablosunun artı durumda olduğunu ancak devam eden hukuki risklerin de bulunduğunu
belirtti.
Derya Uztürk, devam eden ve çözümlenen hukuki süreçler hakkında son durumu aktardı.
Divan Kurulu Başkanlık Heyeti, dilek görüş ve öneriler için divan üyelerine söz verdi.
Söz alan Mert Tüzüner’91; mali tabloların UFRS’ye uygun olarak düzenlenmesinin önemine
değindi. Mali tablolar VUK değil UFRS’ye göre tutulursa, risklerin yönetilmesi ve şeffaf olarak
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sunulması daha kolay olur dedi. Saint-Joseph Camiasının, alkollü içecek sunumu olan bir
sosyal tesis ihtiyacı olduğunu söyledi.
Söz alan Erkan Eroğlu’59; yönetim kuruluna projeleri için teşekkür etti. İleri yaştaki
mezunların ihtiyaçlarının da düşünülmesi gerektiğini, Cevizlik’teki yiyecek-içecek servisi
içeriğinin ve tesis imkanlarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Söz alan Demir Alp Serezli’67; uzun yıllardır yürüttükleri “camianın ileri yaştaki mensuplarına
maddi-manevi destek olma” faaliyetlerini kurulacak bir fon vasıtasıyla kurumsallaştırma
aşamasında sona yaklaştıklarını belirtti. Dernek tüzüğünde yapılan son değişiklikle hukuki
engellerin de ortadan kalktığını hatırlattı.
Söz alan Kamil Kefeli’71; okul, vakıf ve derneğin şirket mantığıyla değil sivil toplum örgütü
mantığıyla bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.
Söz alan Hakan Rauf Tüfekçi’84; bakıma muhtaç Saint-Joseph’lilerin desteklenmesi
konusunun önemine değindi. İzmir Saint-Joseph’liler Derneği ve yeni kurulan 1870 Vakfı ile
ilişkilerin ne düzeyde olduğu sorusunu iletti.
Söz alan Ferdi Tunçman’66; 55 senelik Saint-Joseph’li ve 10 sene dernek yönetim kurullarında
görev yapmış biri olarak 1870 Vakfı’nın kuruluşundan haberi olmadığını, bu sebeple üzgün
olduğunu açıkladı. Kurumun salondaki kurucularından bir temsilcinin konuyla ilgili açıklama
yapmasını rica etti.
Dernek divan kurulu üyelerinden 1870 Vakfı Başkan yardımcısı Onur Güven’84 söz aldı. Vakfın
kuruluş sürecini ve amaçlarını anlattı.
Tevfik Tüzünkam, 1870 Vakfının kurulmasının Divan Kurulunun ilgisini çektiğini, Aralık
toplantısı gündemine 1870 Vakfı tanıtımının da alınmasını önerdi.
Söz alan Asaf Erem’66; derneğin gelirini artıracak işler yapması gerektiğini belirterek, tesis
için otopark yapılmasını önerdi.
Söz alan Ferruh İskenderoğlu’64; dönem arkadaşı Arman Arıkan’ın önerisiyle planlanan pul
projesinin ne aşamada olduğu sorusunu yöneltti.
Derya Uztürk söz alarak; sorulara yanıt verdi.
Divan Başkanı tüm üyelere görüş ve önerileri için teşekkür ederek, başka söz alan
olmadığından toplantıyı kapattı.
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Başkan
: Tevfik Tüzünkam’68
Başkan Yardımcısı : Cenani Ercan '70
Sekreter
: Metin Kırdaloğlu’83

