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Divan Kurulu Toplantısı Tutanağı
Divan Kurulu: Başkan Cemşit Piran'53, Başkan Yardımcısı Tevfik Tüzünkam'68 ve
Sekreter Cenani Ercan'70.
Divan Kurulu Toplantısı 36 üye ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.
Divan Kurulu Başkanı Sayın Cemşit Piran’53, Divan Kurulu üyelerine teşekkür ederek
Başkanlık Heyeti Seçimi için aday olup olmadığını sordu. Tevfik Tüzünkam’68, yardımcılık için
Cenani Ercan’70 ve sekreterlik için Metin Kırdaloğlu’83 ile birlikte aday olduğunu belirtti. Oy
çokluğu ile Başkanlık Heyeti onaylandı.
Divan Kurulu Başkanı Tevfik Tüzünkam’68 camianın bütünlüğünden yana taraf olacağını
açıklayarak söze başladı. Camiayı bir araya getiren unsurlar arasında birinden değil
bütününden yana taraf olacağını belirtti. Cevizlik bölümünde özenli bir çalışma yapıldığı ancak
bu güzel çalışmanın, açılışın gecikmesini açıklamadığını belirtti. Emeği geçenlere teşekkür
ederek en kısa zamanda açılmasını umduğunu ifade etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Güray Karacar’90 önceki Divan Kurulu Başkanı Cemşit Piran’53’e
teşekkürlerini sunarak ve yeni Başkanlık Heyetine başarılar dileyerek söze başladı. Tesisler
konusunda son gelişmelerle ilgili bilgileri aktardı, tesislere giriş için üyelik kartlarının temin
edilmeye devam ettiğini açıkladı. Üyelik kartlarını teslim almayan üyelerin Dernek Ofisine
ulaşmasını rica etti. Dernek olarak yürütülen; SJ Club üye kuruluşları, SJ Elçileri, SJ Boutique
projeleri hakkında bilgiler verdi. Vakıf, Okul ve Derneğin bir araya gelerek oluşturduğu
Solidarité Projesi kapsamında camianın desteğe ihtiyacı olan mensuplarının her zaman
yanında olma hedefleri olduğunu açıkladı. Hukuki süreçlerin olması gereken düzlemde devam
ettiği ve 2500 üyenin haklarının takibinin yapıldığını belirtti.
Ergin Tansuğ’56, tesislerin geç açılması ile ilgili Vakıf yönetimine sitemlerini sundu.
Tunç Timurkan’56, tesislerin açılmasının gecikmesiyle 2.500 Saint-Joseph’li mezunun mağdur
olduğunu belirtti.
Kamil Kefeli’71, her kurumdan 2’şer temsilcinin oluşturacağı bir heyet fikrini olumlu
bulduğunu ifade etti.
Muhlis Öğütçü’82, Vakıf ve Dernek’in beraber çalışmasının önemli olduğunu hatırlattı.
Erkan Eroğlu’59, Vakıf yönetiminin tesislerde yapılan işlemlerle ilgili bilgi vermesini istedi.
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Demir Serezli’61, Vakıf, Okul ve Derneğin ortak çalışması hakkında dileklerini iletti. Solidarité
Projesinin önemine değinerek, koordinasyon merkezi, sağlık ve dayanışma konularında
önerilerini sundu.
Ferruh İskenderoğlu’64, Dernek yönetiminin özverili çalışmalarından dolayı desteği hak
ettiğini belirtti.
Işık Aydemir’61, tesis arazisi konusunda yanlış bilinenler olduğunu, mülkiyetin Dernek’te
olmadığını belirtti. Karşılıklı suçlamaların sona ermesini isteyerek, dayanışmanın önemine
vurgu yaptı.
Melih Levi’78, Vakıf yönetiminin bilgi vermesini istedi.
Mehmet Özdeniz’68 Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı’nı temsilen söz aldı. İçinde bulunan
süreçte, Dernek başkanının da ifade ettiği gibi en önemli projenin Solidarité olduğunu
duyurdu. Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Okullarının bütçelerinde olmayan bir Cevizlik arazisi
ile başbaşa kaldığını ve bu nedenle arazinin tadil edilerek üyelere açılması için yaptıkları
çalışmalarda bazı gecikmeler yaşandığını belirtti. 20 Ekim 2019 tarihi itibariyle tesislerde
bulunan kafeteryanın hizmete açıldığını, Havuz’un mayıs 2020’de açılacağını belirtti. Tesislerin
bundan sonra Vakıf tarafından işletileceğini ve şu ana kadar yapılan toplam yatırım bedelinin
900.000 TL olduğunu açıkladı.
Başkan Güray Karacar’90, sözü alarak d
 ivan kurulu üyelerini dernek faaliyetleri ile daha
yakından ilgilenmeye, genç üyelere yönelik faaliyetler ve benzer konularda daha
cesaretlendirici olmaya davet etti.
Divan Başkanı başka söz alan olmadığından toplantıyı kapattı.
Başkan
: Tevfik Tüzünkam’68
Başkan Yardımcısı : Cenani Ercan '70
Sekreter
: Metin Kırdaloğlu’83

