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BAŞKANDAN
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Saint-Joseph’liler Derneği 2017-2020
Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı

Saint-Joseph’liler Derneği’nin Değerli Üyeleri,
Sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde geçirdiğinizi umuyoruz.
Gündelik hayatlarımızı, iş yapma biçimlerimizi değiştiren krizin etkilerinin bir süre daha devam edeceği ve başta
dijital dünyaya geçişimiz olmak üzere yeni bir düzeni getirdiği öngörüsüyle Saint-Joseph’liler Derneği ve kurumları
olarak bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Umuyoruz ki getireceği tüm yeniliklerle birlikte normal hayat akışımıza kısa
zamanda kavuşacağız.
Kriz ortamının dayanışmanın önemini ve birbirimizden güç alabilmenin sunduğu konfor ve güven ortamını hatırlattığına inanıyoruz. “Covid-19’a karşı Saint-Joseph Camiası Bir Arada” projemizi olağanüstü durumun ilk günlerinde hayata geçirerek “Evde Destek” ve “Bilgi Hattı” programları ile üyelerimizin yanında olduk. Bu programlarda
gönüllü olarak destek veren tıp uzmanlığına sahip üyelerimize, gönülden teşekkür ediyoruz..
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşamlarını sürdüren Saint-Joseph mezunları ile artık daha yakınız. 5 kıta, 24 ülke ve
45 şehirden mezunlarımız ile dijital dünyanın sunduğu imkanları kullanarak ortak projeler geliştiriyor, birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimizden biri eğitim hayatlarını yurtdışında sürdürmeyi planlayan öğrencilerimize elçilerimiz aracılığı
ile bulundukları ülkeler hakkında bilgi vermek, burs ve eğitim imkanlarını araştırmak ve bu dönemde duyabilecekleri ihtiyaçları mümkün olduğunca karşılamak. Eğitim hayatları ve profesyonel kariyerleri boyunca da kardeşlerimize rehberlik etmek, destek olmak ve yanlarında olmak amacındayız.
Bir araya gelmemize mevcut durum engel olamadı, etkinliklerimizi dijital platforma taşıdık. Bizlere fayda sağlayacak farklı konularda uzmanları dinleme imkanı buluyoruz. Her yıl bizleri bir araya getiren Petit Pain organizasyonunu ertelemek mecburiyetinde kaldık, gelişmeleri takip ederek uygun ortam oluştuğunda her zamanki coşkulu,
keyifli birlikteliği hayata geçireceğiz. Sosyal tesisler de benzer şekilde süreç takip edilerek kapalı tutuluyor, düzenlemeler imkan verdiğinde yine bizleri bir araya getirmek üzere kapılarını açacak.
Ekonomik olarak bir çoğumuz bu süreçten olumsuz etkilendik. Öğrenci kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarına bir
nebze destek olabilmek için hayata geçirdiğimiz burs çalışmaları belki daha önemli hale geldi. Sizleri de dernek
internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapabileceğiniz bir işlem ile bu çalışmalara destek olmaya davet ediyoruz.
Kısa bir süre önce kaybettiğimiz sevgili Ahmet Gürcan adına, annesi Hülya Gürcan hanımefendinin girişimleri ile
başlattığımız “Saint-Joseph’liler Derneği Ahmet Gürcan Eğitim Bursu” çalışmasını sizlerle paylaşmak isterim. Sevgili Ahmet’in adını yaşatacak burs hesabına Hülya Hanım tarafından sağlanan burs tutarı Mayıs ayında okulumuza
ulaştırıldı, öğrenci kardeşlerimize destek oldu. Kendisini sevgi ve özlemle anıyoruz.
Talihsiz bir kazayla aramızdan ayrılan Prof. Dr. Burak Erdamar’88’ı anarak, onun kaleminden çıkan ve beni çok
etkileyen satırlarıyla bitirmek istiyorum; “Bu hayatta mutlu olmak için, varoluş acısını hafifletmek için aslında hiçbir
şey olmak zorunda olmadığımızı öğrendik. Aslolan sürekli kendi yolculuğunda didinip durmaktı, kendi bildiğince…”
Nur içinde yat Burak, sevgili ailene, dönem arkadaşlarına ve sağlık dünyasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
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Covid-19’a Karşı
Saint-Joseph Camiası
Bir Arada
Camiaların karakterini zor günlerde verdikleri
tepkiler belirler. İçinde bulunduğumuz günlerden daha zorunu uzun süredir yaşamadık. Bu
zor günlerde iki pratik programı hayata geçirdik:
Evde Destek Programı ve Bilgi Hattı Programı.

Gönüllü üyelerimizin de desteğiyle risk grubunda bulunan tüm üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktayız. Sizler de projemize gönüllü olarak destek olmak için dernek@sjd.org.tr
adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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Bu zor günlerde lütfen kendinize iyi bakın.

Her duyduğunuz söylentiye inanmayın ve herhangi bir
semptomunuz olduğunu düşünüyorsanız 184’ü arayın!
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Salgınla
Yaşamak

Dr. Aziz Mehmet Gökbakan’91
Psikiyatrist & Psikoterapist

COVID-19 salgını.. Belki de 100 yılda bir karşılaşılabilecek bir felaketin içinde olmak hepimize zor geldi.
Birçoğumuz “Pandemi” kelimesiyle ilk kez karşılaştı.
“Nasıl bir döneme rastladık böyle?” sözleriyle şaşkınlığımızı dile getirdik. Öyle ya, bu tip olayların, başkalarının başına gelmesini kolaylıkla anlayabilirdik ama bizim
bunlarla karşılaşmamız kolaylıkla uyum sağlayabileceğimiz. “anlayabileceğimiz” bir durum değildi..
Hayatımızdaki değişiklikleri, engellenmeleri, kayıpları
düşündüğümüzde, bu süreçte gelişmeleri yas olarak
yaşantıladığımızı söyleyebiliriz. Gerçekten de, Kübler-Ross modelinde sıralandığı üzere, birçoğumuz
inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme aşamalarını yaşadık ya da yaşayacağız. Salgın kavramı
gündeme geldiğinde ilk düşündüğümüz, bize bir şey
olmayacağı, aslında bunun sıradan bir gripten farkı
olmadığı, kolay kolay bulaşmayacağı idi. Sonrasında
elbette ki öfkelendik, bu da nereden çıkmıştı, kim bilir dünyanın hangi köşesindeki laboratuvar ya da gizli
örgüt bunu başımıza dert etmişti, onları bir elimize geçirseydik neler yapardık, neler! Ya pazarlık aşaması?
Hele şu salgın bir geçse, evde bir dakika durmaz, yakınlarımızı sık sık ziyaret eder, hafta sonu bile işe giderdik.. Depresyon döneminde ise bu durumdan asla
kurtulamayacağımız, eski yaşantımıza dönemeyeceğimiz ve hayatın ne kadar çekilmez olduğuna dair duygu
ve düşünceler insana gayet olağan geliyor. Umuyoruz
ki, bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatacağız ve hem
olumlu hem de olumsuz gelişmelerle her şeyi olduğu
gibi kabulleneceğiz..
Sonuç ne olursa olsun, bu dönemde hepimiz belli ölçülerde endişe, korku, sıkıntı içeren duygu ve düşünceler
yaşayacağız, bunlar, ruhsal açıdan sağlıklı olduğumuzun göstergeleri olarak kabul edilebilir. Uyku sorunları,
tahammülsüzlük, öfke patlamaları, salgını çağrıştıran
konuşmalar/ kişiler/ olaylardan aşırı derecede rahatsız
olma ve kaçınma, alkol-madde kullanımında ve dijital
uğraşılarsa artış, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, kolaylıkla ağlama, hayattan zevk almama gibi
belirtiler ise ruhsal durumumuzun bozulduğunu ortaya
koyuyor. Bu durum karşısındaki çaresizlik düşünceleri
benlik saygımızı bozarak hayatı olduğundan daha çekilmez şekilde algılamamıza neden olabiliyor..
Kaygılı temalar, bağışıklık sistemimiz üzerinde olumsuz

etkiler oluşturur. Bu nedenle bir yandan depresyon ve
anksiyete belirtileri baş etmeye çalışırken, diğer yandan bağışıklık sistemimizdeki işlev bozuklukları nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız bir
durumla karşı karşıya kalabiliyoruz.
Tehlikeli bir durum karşısında hayatta kalmamızı sağlayan bir unsur olan kaygı, aşırı düzeye ulaştığında
üzerimizde yıkıcı bir etki oluşturup, tehlikelerden bizi
korumaktan çıkıp, paniğin hayatımıza egemen olmasına neden olabilir. Yeni bir kavram olarak hayatımıza
girmiş olan “Koronafobi” nedeniyle sağlıklı düşünemeyip kontrollü davranamamamız işleri daha da içinden
çıkılmaz hale getirebiliyor..
Peki bu kaygı, daha doğrusu panik haliyle mücadele
etmek mümkün mü? Elbette ki mümkün; bunun için
ilk yapılması gereken ise, insanı en çok yıpratan faktörlerin belki de başında gelen belirsizliğin ortadan kaldırılması.. Bilgi kirliliği oluşturan, olumsuz haberlerden
uzak durmalı, endişe yaratacak demeçlere kulak asmamalıyız; tüm gün sosyal medya karşısında bilimselliği tartışmalı içeriğe maruz kalmanın olumsuz etkilerini
herhalde yeterince deneyimledik.
Bu salgın hepimizi etkileyen bir durum, endişelerimizi,
üzüntülerimizi olabildiğince paylaşmak, sosyal canlılar olarak hayatımızı sürdürmek hepimize çok iyi ve
iyileştirici gelecek. Evet fiziksel olarak temas edemiyoruz ama belki de birbirimizin ruhuna temas etmek
için daha fazla fırsatımız var. Hepimiz aynı şeye ihtiyaç
duyuyoruz, insani bir dokunuş..
İçinde bulunduğumuz dönemi anlamakta en çok güçlük çekenler belki de çocuklar; felaketleştirme yapmaksızın net cümlelerle durumu açıklamak, onları
dinlemek ve onlarla oyun oynamak işe yarayacaktır.
Duygularını ifade etmelerine izin vermek, yapaylıktan
uzak ve samimi düşüncelerini paylaşmak onlar kadar
bize de iyi gelecek..
Bu salgını hep birlikte atlatacağız ve Nietzsche’nin de
dile getirdiği gibi, güçlenerek, büyüyerek hayatta kalmış olacağız..
Gelin “şu anda” bizi ne iyi hissettirecekse onu yapalım..
Sevgilerimle,
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7 Kasım 2019 / Ahmet Tüysüzoğlu’83 ev sahipliğinde Zeta Eğitim Danışmanlık Merkezi’nde Film Gecesi

27 Kasım 2019 / Say Hello’da Şarap Tadımı
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18 Aralık 2019 / Transaksiyonel Analiz Uzmanı Haluk Gültekin’73 ile Destek Grupları Tanışma Toplantısı

Etkinliklerimiz

www.sjd.org.tr | dernek@sjd.org.tr

16 Ocak 2019 / Kağan Çavuşoğlu ile Dijital Dönüşüm ve Değişen İş Yaşamı

30 Ocak 2020 / Captain Haddock’ta Birlikte Güzel’in Katkılarıyla Anadolu Efes’in Portföyündeki Biraların Tadımı

9

4 Mart 2020 / Emre Başkan’99 ile Konfor Alanı Denklemi

Online etkinliklerimiz

Emre Başkan’99 ile pandemi sürecinde kaygıyı hem
özel hem de iş hayatımız için nasıl fırsata çevirebiliriz?

Tufan Uz’73 ile korona günlerinde hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun faydaları
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69 Mezunları Moda Say Hello’da

90 mezunları 30. yıl kutlaması, Ömerli Riva’s Club,
22 Şubat 2020

70 Mezunlarının her ay geleneksel buluşmaları
Kalamış Kalkedon, 30 Kasım 2019

Moda Koço Restaurant, 27 Ocak 2020
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73-74 ve 75 mezunlarının geleneksel buluşmaları, Marmara Yelken Kulübü, 23 Aralık 2019

MEZUN
BULUŞMALARI
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95 mezunları 25. yıl kutlaması ve plaket armağanları

QUARTIER | Saint-Joseph Derneği

SJ Alumni
SJ elçileri dünyamıza sizleri de bekliyoruz...

12

23 Mayıs tarihinde, Mark Buker’85’in öncülüğünde Fransa’nın
Ankara büyükelçisi Sn. Hervé Magro, Fransız Liselerinin Okul
Müdürleri, Fransız Liselerinin Mezunlar Derneği Başkanları,
Union Derneği üyeleri, Yurt dışında yaşayan Saint-Joseph
mezunları, Türkiye’deki diğer Frankofon oluşumların
mensuplarının katıldığı sürdürülecek işbirlikleri hakkında görüş
alışverişi sunulmak üzere bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

SJ Alumni 1. Toplantı
25 Nisan tarihinde Zoom üzerinden 5 kıta 24 ülke ve
45 şehirden olan SJ Alumni üyelerimizle bir toplantı
gerçekleştirdik. Dernek çalışmaları, yurt içinde ve yurt
dışında yürütülen işbirlikleri, eğitim bursları ve salgın
sürecinde hayata geçirilen dayanışma projeleri üzerine
konuştuk. Toplantının asıl amacı olan, SJ Elçilerimiz ile

gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar konusunda
görüş alışverişinde bulunarak, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik destekleri nasıl arttırabileceğimiz hakkında görüştük.
Görüşler üzerine Dijital Ülke Rehberi ve Mentorluk Projesi için çalışmalara başlandı.

www.sjd.org.tr | dernek@sjd.org.tr

Dönem Elçilerimiz
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Ertuğrul Ceylan
Reştan Aras
Reştan Aras
Reştan Aras
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Cemşit Piran
Cemşit Piran
Doğan Cantekin
Ertuğrul Edgü Arpacı
Ergin Tansuğ
Ertuğrul Edgü Arpacı
Ömer Hikmet Kepkep
Elçimizi bekliyoruz...
Erkan Eroğlu
Mario Vanakori
Mario Vanakori
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Ferdi Tunçman
Ferdi Tunçman
Haldun Türkay
Tevfik Tüzünkam
Artin Kombıyıkyan
İ.Nuri Aka
Ömer Butur
Ömer Butur
Aydın Burcuoğlu

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

A.Fuat Tamtürk
Mehmet Arman Üge
Nahit Özdemir
Mehmet Arman Üge
Necati Ercan
Ahmet Çallı
Dr. Nuray Sıtkı Uyar
Alp E. Aksudoğan
Turgut Küçük
Ragıp Balak
Metin Kırdaloğlu
Metin Kırdaloğlu
Alp Sunar
Faik Tekeli
Ufuk Akyol
Ufuk Akyol
Ali Arda Karagözoğlu
Derya Uztürk
Ömer Atakan
Güray Karacar
Mert Tüzüner
Ünal Budak
Burak Oğuz
Ali Cem Gülmen
Burak Oğuz
Devrim Atalay
Kadir Cem Orman
Burak Alev
Yaman Şahin
Sait Akgün
Özgür Öncül
Ömer Saruhan

1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Emre Başkan
A. Tuğrul Tuğer
Begüm Tekiner
Onur Aytekin
Ceren Demirtaş
Melek Melis Bilge
Merve Meltem İren
Sibel Aydın
Gülen Sinem Tek
Verda Güneş Altınok
Alhan Yüksel
Efe Şekerci
İkbal Dilara Adaş
Mert Efe Çelik
Aykut Iyaz
Beyhan Tellioğlu
Merve Gündoğar
Alinur Dengiz
Av. Selin Mirkelam
Tayfun Yıldırım
Rüya Türkman
İnci Öcal
Zeynep Özakay
Ceren Aytekin
Naz Kaylar
Defne Yazıcıoğlu
Nilsu Karakışlak
Aytaç Bilgen
Mustafa Ahmet Aydı
Mert Kaan Gümüş
Pelin Çelik

Aramıza Katılanlar
• Mustafa Eren Paykal’84
Emekli Konsolos
• Göktürk Tütüncü’84
Maya London / Kurucu
• Ozan Kayalıoğlu’86
Serbest
• Sinan Ekincioğlu’05
Bidfood / Pazarlama Müdürü
• Setenay Sezer
Doğuş Üniversitesi / Öğretim Görevlisi
• Mert Bekiroğulları
Bilgisayar Mühendisliği / Öğrenci

• Arman Yılmaz’12
Hayat Kimya / İhracat Satış Uzmanı
• Sadık Enes Dişli’10
Libra Tek A.Ş. / Mobil Oyun Geliştirme
Kurucu Ortak
• Mine Çınar’10
Ernst & Young / Avukat
• Can Çelikkol’11
British American Tobacco / Hukuk
• Mustafa Kulluk’83
Intekno / Kurucu
• Sabri Murat Güzelbeyoğlu
Bobin Film / Ortak
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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dr. Reşat Uzmen'65

Kimya Yük. Müh. [ uzmenr@gmail.com]

Covid-19 virüs’ün
şimdiye kadar geçirdiği
değişinimler
(mutasyon) ve sonuçları
14

Son yüzyıldır insanlığın karşılaştığı en tehlikeli ve yıkıcı
doğal afetini yaşıyoruz. Hayatımız büyük ölçüde altüst
durumda: okullar kapalı, seyahat kısıtlaması, hafta
sonları sokağa çıkma yasakları, belirli yaş gruplarına
evde kalma zorunluluğu, vb. Bu bakımdan her kesim
Covid-19 salgınının ne zaman biteceğini, ne zaman
özlediğimiz eski yaşantımıza kavuşacağımızı sorup duruyor. Bel bağlanan çareler öncelikle tedavi edici ilâcın
ve daha önemlisi bir aşının bulunması. Ne var ki bu
ikisinin de kullanıma girmesi hususunda ciddî tereddütler var.

İşte bu çok daha zararlı verici soylarda virüsün vücuda girmesini sağlayan dış uçlardaki bazı proteinler
değişinime uğramış ve ilk olarak Şubat 2020’de İtalya’da, sonra bütün Avrupa’da, nihayet ABD’nin doğu
kıyılarında bütün hızıyla yayılmıştır. Kısacası Aralık’ta
Çin’de Vuhan’da görülen Covid-19 ile İtalya, Avrupa
ve ABD’de görülen Covid-19 birbirlerinden oldukça
farklıdır.

Üzerinde çok konuşulan diğer iki konu ise hava sıcaklıklarının artmasıyla virüsün etkisi kaybedeceği iddiası
ki, son gözlemler bunun geçerli olmadığını gösteriyor. Diğeri ve en bekleneni ise hastalık yapan bu Covid-19’un yani n-Covid-19’un değişinime (mutasyon)
uğrayarak tehlikesiz bir türe evrim geçirmesi. Şimdi bu
konuda son bilimsel bilgileri aktarmak istiyorum:

Son olarak Arizona Üniversitesi tarafından sürdürülen ve Journal of Virology dergisinde yayınlanan
(30.04.2020) bir araştırmaya göre virüsün genomundaki 81 bazın tamamen ortadan kalktığı görülmüştür.
Aynı olay 2003’te SARS-Cov-2’de görülmüş ve virüs
etkisiz hâle gelmiştir.

Covid-19 görülmeye başladığı Aralık 2019’dan beri
Mayıs 2020 başına kadar 7550’den fazla değişinime
uğramıştır. Bazı uzman kişi ve kuruluşlar bu yeni soyların (souche) etkileri hakkında çelişkili açıklamalarda
bulunmaktadır: birileri yeni Covid-19 soylarının daha
tehlikeli olduğunu, başkaları ise virüste belirgin bir
zayıflama olacağını ileri sürüyorlar (Çin millî biyoenformasyon merkezi). Bu değişinimlerden bazıları virüs genomda önemsiz değişiklikler yapmış, ama bazıları virüsün işlevini derinden etkilemiştir. Bazı yeni Covid-19
soylarının ilk soya göre 270 misli daha tehlikeli olduğunu Çinli bilim insanları ortaya koymuştur.

Virüs üzerindeki proteinlerin sürekli değişinime uğraması ne yazık ki aşı geliştirilmesinde de ciddi engel
oluşturmaktadır.

Acaba Covid-19 salgını kendiliğinden kaybolacak mıdır? Bunu söylemek için henüz çok erken. Neden mi?
Çünkü bugüne kadar (Mayıs 2020 başı) 16.000 virüs
genomu dizilerine (séquences) ayrılabilmiştir; bu da…
dolaşımda olan virüs soylarının sadece %0,5’i kadardır.
Sonuç olarak ya virüs değişinimleriyle bize çok daha
az zararlı bir şekle bürünecek, ya da bütün zorlukları
aşarak aşı(-lar) bulunacak. Tıp insanlarının korktukları
değişinimlerin çok daha hızlı yayılan ve öldürücü sonuçları olan başka soyları doğurması. Bu bakımdan
önerilen tedbirleri ısrarla ve kararlı bir şekilde sürdürmekte büyük yarar var.
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150. Yılında
Saint-Joseph
Lisesi’nden
Burs Desteği
Ülkemizin en köklü eğitim
kurumları arasında yer alan
Saint-Joseph Fransız Lisesi,
kuruluşunun 150. yılına son
derece anlamlı bir hediye ile
değer katma kararı aldı. Buna
göre okul yönetimi; biri kız, diğeri
erkek olmak üzere iki öğrencinin
üniversite mezuniyetine kadar
olan tüm masraflarını finanse
edecek. Konuyla ilgili bilgi almak
için okulun Sosyal Yardım Kulübü
Sorumlusu Gülnur Tiryaki ile mini
bir söyleşi gerçekleştirdik. Tiryaki,
projenin içeriğini ve nasıl ortaya
çıktığını şöyle aktardı:

Projenin içeriğinden ve nasıl ortaya çıktığından
biraz bahseder misiniz?
“Saint-Joseph Lisesi’nde, özel günlerde her zaman öğretmenler ve çalışanlarla bir hatıra-hediyeleşme geleneği vardır. 150.
yıl çok önemli bir kutlama olduğu için çok özel ve kalıcı bir
hediye yapmak istedik. Bu durumda, okulumuzun kurucusu
Jean-Baptiste de La Salle ne yapardı diye düşündük. Ve aklımıza gelen, Jean Baptiste de La Salle elbette daha fazla öğrenci
okuturdu. Biz de okulumuzun değerlerine uygun bir şekilde,
İstanbul’da öğrenim gören ve maddi imkânı kısıtlı olan üniversite öğrencilerine eğitim parkurlarında destek olmak istedik. Bu
sebepten Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile görüştük ve onlarla beraber burs desteği verebileceğimiz öğrencileri belirledik. 150. yıl
hediyesi olarak da tüm bağışçılara ve Saint-Joseph ailesine
birer bağış sertifikası hediye edeceğiz.
Bu proje tamamlandığında tam olarak hedeflediğiniz
nelerdir?
Burs verdiğimiz öğrencilerimizden hiçbir beklentimiz yok. Bizler,
karşılık bekleyerek iyilik yapmayız. Bizim için kıymetli olan, ihtiyacı olan gençlerin ellerinden tutmak. TEV ile görüşmelerimizde
de belirttik bunu. Bu kapsamda seçilen gençler, kendi rızalarıyla
bizimle ve lise öğrencilerimizle projeler geliştirebilirler.
Projeyle birlikte kaç çocuğa destek olmayı
amaçlıyorsunuz?
Ayırdığımız bütçe ile iki öğrenci için tüm üniversite parkurunu
finanse edeceğiz. Yani 1. sınıftan son sınıfa, mezuniyetlerine kadar destek vereceğiz. Eşitlik sağlamak için birinin kız, diğerinin
de erkek öğrenci olmasını istedik. Bu öğrenciler hakkında daha
fazla bilgi paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki açılan
burs fonuna velilerden ve çevremizden de destek sağlayan
katılımcılar olur. O zaman burslu öğrenci sayısını arttırma
imkânımız olur.”
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Saint-Joseph’liler Derneği Eğitim Bursu
Destek olmak çok kolay!
Saint-Joseph’li olmak büyük ayrıcalık!
Okulumuz ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde, dernek gelirleri artanı eğitim
fonuna aktarılacak, okul yönlendirmesiyle ihtiyaç sahibi başarılı
öğrencilerimize burs olarak verilecektir.
Saint-Joseph Lisesi mezunları; çocukluk ve gençlik
dönemlerinin en zor günlerini geçirdiği sınıflarda okuyan
genç kardeşlerinin, derslerin verdiği yorgunluğun yanında
bir de ailesinin maddi imkansızlıklarını düşünmek zorunda
kalmamasını sağlıyor.
Saint-Joseph’liler Derneği, az çok demeden yapılan bağışları ülkemizin yarınları olan Saint-Joseph’li genç kardeşlerimizin öğrenim ücretlerinin karşılanması için lise müdürlüğüne aktarıyor. Öğrenim ücreti sadece eğitim giderlerini
karşılıyor yani eğitim dışındaki kıyafet, tablet, kitap, servis,
yemek ve diğer hizmetlerin bedelini aileler üstlenmeye devam ediyor. Bu zor günlerde yapacağınız bağışlar, camianın
dayanışma ruhunun en güçlü yansımaları olmaya devam
edecek.
Derneğimiz üyelerinin, kaybettiği dönem arkadaşları ve
değerli öğretmenleri adına destek sağladığı çeşitli burs
hesaplarında toplanan bağışları, 2018 yılından bu yana
şartlı bağış hesapları dışında yapılan bağış tutarlarını,
https://fonzip.com/sjdernek/bagis adresimizden görüntüleyebilir, düzenli ödeme talimatı oluşturabilirsiniz.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
• Nafi Erinç'52

• Emin Gün Erte'62

• Burak İhsan Erdamar'88

• Güney Ülmen'50

• Bora Etker’64

• Arsen Garakyan'68

• Gümrah Oranos'00'un annesi
Saadet Meral Oranos

• Mehmet Hakkı Erbak'69'ın
kayınpederi M. Ali İnceer

• Uğur Şefik'92'in kayınvalidesi
Rukiye Birsen Dokuzoğuz

• Mahmut Saim Akmehmet'84

• Mehmet Gökbakan'91'ın babası
İsmet Gökbakan
• Hakan Köksal'78'ın babası
Sn. Erdal Köksal'52
• Ömer Şahinkaya'62
• Aziz Tarık Baban'81

• Yakup Barouh'62

• Metin Petorak'59'ın ağabeyi
Semih Petorak

• Ayhan Cecan'48

• Rüçhan Alpansu’47

Ahmet Timurkan'65'ın kuzeni 		

• İ. Redat Gürtay'48

• Murat Kaykusuz’92

Cavit Erkmen'60

• Tunç Timurkan'56 ve
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Soldan Sağa: 1. Sivri tepeli külah – Büyük Sopa. 2. Esen, sağlıklı – İnsanın ve bazı hayvanların kanını emerek
yaşayan , küçük, asalak böcek – Semiz, etli. 3. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna
dişli çarklar, tekerlekler veya pervane bağlanan demir mil. 4’üncü veya 5’inci yüzyılda deniz tarafından yutulduğuna inanılan efsanevi brüton sitesi – Ölü, ölmüş. 4. Tamah, açgözlülük – Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları
birleştiren genellikle dar geçit. 5. Ten ile dış giysiler arası – Gevenden çıkarılan bir zamk türü – Konut, hane. 6.
Güzel kokulu bir tür küçük kavun – Kayık, mavna ve küçük gemilerin karaya çekildikleri yer – Kurçatovyum elementini simgesi. 7. Romanya’nın plaka işareti – Saçı dökülmüş olan kimse – Eşi ölmüş veya boşanmış kadın veya
erkek. 8. Yedek olarak kullanılan ince halat – Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği. 9. Tarımda gübre,
hekimlikte ilaç olarak kullanılan, barut ve patlayıcı maddeler yapımına yarayan, beyaz renkte ve ince billurlar durumunda birleşik bir madde – Türlü renklerde dudak boyası . 10. Beyaz leke – Gerçeğinin yerine konulan, eğreti
– İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç. 11. Büyük ve sert taş kütlesi – Bir tür hafif ve kaba ayakkabı. 12. Kafile, küçük
kervan – Suudi Arabistan’ın plaka işareti. 13. Klasik Türk müziğinde, peşrev ve saz parçalarının bölümlerinden her
biri – Bir çeşit çocuk oyuncağı. 14. Gönül bağı – Büyük çivi – Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. 15. Yalnız
birisi hareketli üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden meydana gelen ve düzgün yüzeyli kağıt üretmek için
kullanılan bir makine – Ayakkabı.
Yukarıdan Aşağıya: 1. Küçük taneli bir çeşit çekirdeksiz üzüm – Metal nesne, plaka – Toprak. 2. Yaprakların
düz ve parlak bölümü – Tedavi yolu, deva – Götürü, toptan. 3. Teniste topa arkadan önce veya yukarıdan aşağıya doğru vurma – Hastanelerde veya mezarlıklarda ölülerin belirli süre için saklandıkları soğuk ortam – Alaca,
iki renkli. 4. Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi – Ateşkes. 5. Neptünyum elementinin
simgesi – Tuzla – Zihin. 6. Politika – Gerektiğinde Açılıp yatak durumuna getirebilen koltuk, kanepe. 7. Üzerine
çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı gereci – kale – Kuzu sesi. 8. Bir bağlaç – Karşılıklı iki yandan her biri,
yaka – İç giysisi. 9. Engel, perde – İlenme, beddua. 10. Küçük tahta köprü - İmkan. 11. Biçimi yumurta gibi olan,
beyzi – Ava alıştırılamayan bir tür doğan – Karakter. 12. Bir iş ayrılan belli para, tahsisat – Pay. 13. Bir köşeden
karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan – Dar, kasvetli yer – Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev,
köy evi. 14. Karalar üzerinde veya deniz diplerinde birbirine komşu iki çukurluğu ayıran tümsek biçiminde, üzeri
çoğu kez düz kabartılar – Dağıstan’da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse – İş önlüğü 15. Bir şeyin
balmumu, alçı gibi bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü – Güneydoğu Asya’da yaşayan
kuyruklu bir maymun.
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