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

Divan Kurulu Toplantısı 28 üye ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Başkan               
Yardımcısı Cenani Ercan'70 ve Sekreter Metin Kırdaloğlu’83 sağlık sorunları nedeniyle          
toplantıya katılamadığından, başkan yardımcılığını Hüseyin Uğur Karadeniz’71 yaptı. 

Divan Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Tüzünkam'68, gündem maddelerine başlamadan evvel          
Derneğin Kurucusu Frere Pierre Caporal’in son durumu hakkında bilgi verdi. Dernek Yönetim            
Kurulundan bu toplantı için bir sunum yapmamalarını rica ettiğini söyledi. Divan kurulu            
toplantılarının amacının yapıcı ve vizyon gösterici öneriler sunmak olduğunu belirten Divan           
kurulu başkanı, bundan sonraki toplantıların bu yönde olması için çalışacağını ifade etti.            
Önceki toplantıda da ifade ettiği gibi camianın bütünlüğünden yana taraf olduğunu ve bu             
doğrultuda Dernek yönetim kurulu ve Okul yönetiminin Divan Kurulundan beklentilerini          
aldığını açıkladı. 

Dernek yönetim kurulunun, Vefat gönderimleri ile ilgili aldığı kararı eleştiren Divan Kurulu            
Başkanı, önceki uygulamaya dönülmesi gerektiğini ifade etti. Salonda bu konuda fikir birliğine            
varıldı. Ekranda görünen “sadece 167 gün kaldı” yazısına da açıklama getiren Divan Kurulu             
Başkanı, daha önceki toplantıda Vakıf temsilcilerinin duyurduğu havuz açılış tarihi olan 31            
Mayıs’ı işaret ettiğini söyledi.  

Ardından kurumların beklentileri değerlendirilmek üzere divan üyelerine söz verildi. 

Söz alan Demir Serezli’67, lokalden yararlanma ve sosyal yardım çalışmaları hakkında           
arkadaşlarıyla oluşturduğu metni okudu. Sosyal tesislerdeki eksiklikleri sırasıyla; Otopark,         
alkollü içecek sunumu, perde, halı, sosyal ve sportif etkinlikler, tesis iç yönetmeliği ve bir              
sosyal tesis müdürü olarak açıkladı. SAJEV vakıf senedinin 3. maddesine ve amaçlar fıkrasının             
6. fıkrasına atıfta bulunarak bu eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi gerektiğini savundu.  

Sosyal yardım ve dayanışma konusunda, 3 kurumun oluşturduğu dayanışma yönetmeliğinin          
önemine dikkat çekti. Buna ek olarak “Sandık” yönetmeliğinin de en kısa sürede            
tamamlanarak işin yasal boyuta taşınması gerektiğini belirtti. Kurum kitaplarının tanıtımındaki          
eksiklikleri dile getirdi. Derneğin 50. yılına özel bir kitap çalışmasının yapılması gerektiğini            
söyledi. Petit Pain etkinliklerinin yemek ve sponsor standlarının önünde başlamasına değindi.           
Bu etkinliklerin her yaştan Saint-Joseph’linin kaynaştığı ve bir araya geldiği önemli bir gün             
olduğunu, ilk olarak toplantı salonunda başlaması gerektiğini belirtti. 
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Demir Serezli’67, 1999 yılında Marmara Depreminden sonra Okul, Vakıf ve Dernek’in beraber            
yaptığı sosyal yardım çalışmasına değinerek benzer projelerin önünün açılmasını kurumlardan          
talep etti. Ayrıca arkadaşlarıyla beraber sosyal tesis için oluşturdukları bağış paketinin Vakıf            
tarafından kabul edilmesini rica etti. 

Tümay Birsay’63 söz aldı, Divan kurulunun 1146 üyesinden sadece 28 kişinin toplantıya            
gelmesine dikkat çekti. Yeni seçilecek Yönetim Kurulunun kendini Dernek çalışmalarına          
vakfetmesi gerektiğini söyledi.  

Erkan Eroğlu’59, tesislerdeki ses izolasyonundan ve yiyecek içecek olanaklarının         
yetersizliğinden bahsetti. Her cumartesi günü toplandıkları dönem arkadaşları ile rahatça          
buluşacakları mekan bulamamaktan yakındı. Demir Serezli’nin tesis ve sosyal yardımla ilgili           
önerilerine katıldığını belirtti.  

Ahmet Orkan’73; Okul, Vakıf ve Dernek yöneticilerinin her ay toplanarak fikir alışverişinde            
bulunması gerektiğini belirtti. Saint-Joseph Lisesinin bu ülkeye büyükelçiler, milli sporcular          
gibi çok değerli insanlar yetiştirdiğini belirtti. Toplantıda bulunan eski Fenerbahçe ve Milli            
Takım kaptanı Şemsettin Üstündağ’67’ı örnek gösterdi. Dernek Yönetim kurulunun sunum          
hazırlamamasını uygun bulduğunu ancak bir temsilci olmamasının yanlış olduğunu söyledi.          
Mart ayında seçilecek olan yönetimin “olmaya” değil “vermeye” gelmesi gerektiğini söyledi.           
Önceki başkanlık döneminde Okulun 125. yıl kutlamaları için yapmış oldukları çalışmalardan           
bahsederek benzer koordinasyonun 150. yılda da yapılması gerektiğini ifade etti. Divan           
Kurulunun toparlayıcı ve yol gösterici rolünden bahsetti. 

Engin Tunçay’76, okul yönetiminin Lasalle Vakfına bağlı olduğunu ve oradan gelen talimatları            
uyguladığını belirtti. Tesislerin bu duruma gelmesinde, geçmiş dönemde tescil ve alkolle ilgili            
şikayetler ileten bazı Saint-Joseph’lilerin suçu olduğunu söyledi.  

Kamil Kefeli’71, Tesis yönetimi için her kurumdan 2’şer kişinin oluşturduğu bir çalışma grubu             
oluşturulması gerektiğini söyledi. Camianın koordinasyonunun önemine vurgu yaptı. 

Ferruh İskenderoğlu’64, Okul Aile Birliğinin de divan kuruluna temsilci göndermesi için davet            
yollanabileceği önerisini getirdi. Dernek Yönetim Kuruluna olan desteğini ifade etti. 

Demir Kısakürek’68, 150. yıl etkinlikleri çerçevesinde 3 kurumun ortak çalıştığını belirtti.           
Okulda yapılacak ses ve ışık gösterisi önerisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kürsüye           
Divan kurulu üyesi olarak geldiğini ancak Vakıf başkanı olduğundan SAJEV’e yöneltilen           
sorulara cevap vereceğini belirtti. Önemli camialar içerisinde; okulların, dernek ve vakıflarına           
yardım ettiği bir duruma az rastlanıldığını, Robert Kolejliler Derneğinin topladığı bağışları           
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örnek vererek açıkladı ve Saint-Joseph mezunlarının Derneğine daha çok destek olması           
gerektiğini ifade etti. 

Tesisler konusunda haklı eleştiriler getirildiğini ifade eden SAJEV başkanı, Saint-Joseph          
mezunlarına her zaman daha iyisinin yakışacağını söyledi. 69 parselin sit alanı statüsünde            
olduğunu ve izin alınmadan çivi çakılması durumunda dahi bunun sonucunda ağır ceza            
mahkemelerinde yargı yoluna gidildiğini hatırlattı. Tesis işletmeciliği konusunda, Pizza fırınının          
sürekli yanması gerektiği gibi yeni durumlarla karşılaştıklarını ifade etti. Şu ana kadar            
tesislerin renovasyonu için 900.000 TL yatırım yapıldığını duyurdu. Tesislerin geç açılması ile            
ilgili eleştirilere cevaben, önceki işletmeci ile yaşanan hukuki süreçlerden ve bilirkişi           
tespitlerinden bahsetti. İşletmecinin teslim aldığı gibi bırakması gereken mutfak, depo,          
elektrik ve doğalgaz tesisatı gibi birçok bölümün önceki dönemde üyeler ve Dernek            
yönetimlerince denetlenmemiş olduğunu söyledi. Havuz kısmında da diğer alanlarda olduğu          
gibi işletmecinin verdiği zararın büyük olduğunu, hatta son derece tehlikeli uygulamalar           
yapılmış olduğunu belirtti. Bu alanın yakınında birçok komşu ev sakini olduğundan           
bahsederek tadilat çalışmalarında gösterdikleri hassasiyete değindi. 

Alkollü içecek sunumu konusunda, yasal olarak başvuru yapabileceklerini ancak isimlerinin          
sonunda “Eğitim Vakfı” yazan bir kurum olarak bu aşamada böyle bir başvuru            
gerçekleştirmeyeceklerini belirtti. Solidarité konusunda; Demir Serezli’67’ye şahsen yürüttüğü        
sosyal yardım çalışmaları için teşekkür etti. Okul, Vakıf ve Dernek olarak bu fona her ay belirli                
tutarda katkı sağlanmasının sürecin en başında kurum yöneticileri tarafından kabul edildiğini           
duyurdu. Petit Pain ile ilgili eleştirilere katıldığını ancak çözülemeyecek meseleler olduğunu           
düşünmediğini söyledi. 

Demir Kısakürek’68, bir sonraki Divan Kurulu toplantısı için üyeleri Sancaktepede bulunan           
Küçük Prens Eğitim Kurumlarının konferans merkezine davet etti, bu davet salonda olumlu            
karşılandı. 

Kayahan Bayraktaroğlu’66, faydalı bir toplantı olduğunu söyledi. Üye ilişkilerinin geliştirilmesi          
gerekir, gerekirse 3 ayda bir aranıp hatır sorulmalıdır dedi. 

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               : Metin Kırdaloğlu’83 


