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Divan Kurulu: Başkan Cemşit Piran'53, Başkan Yardımcısı Tevfik Tüzünkam'68 ve 
Sekreter Cenani Ercan'70. 

Divan Kurulu Toplantısı 59 üye ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. 

Divan Kurulu Başkanı Sayın Cemşit Piran’53, Divan Kurulu üyelerinin talebi doğrultusunda 
Başkanlık Heyeti Seçiminin ertelenmesini oyladı. Oy çokluğuyla Başkanlık Heyeti Seçimi bir 
sonraki Divan Kurulunda gerçekleştirilmek üzere ertelendi. 

Divan Kurulu Başkanı Sayın Cemşit Piran’53 Yönetim Kurulu adına bilgilendirme yapmak 
üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güray Karacar’90’ı davet etti.  

Yönetim Kurulu Başkanı Güray Karacar’90, bilgilendirmenin Divan Kurulu bölümünü sadece 
İşletmeci ve Sosyal Tesisler konusuna ayıracağını, diğer konular hakkında saat 13:00’de 
başlayacak Genel Kurul’da üyeleri bilgilendireceklerini belirtti.  

Yönetim Kurulu olarak göreve geldiklerinde hukuki konularda uzman bir ekiple yola 
çıktıklarını, bununla da yetinmeyerek bir hukuk firmasıyla anlaşma yapıldığını belirtti. Tarihsel 
süreç hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Yönetim Kurulu Başkanı, Derneğin kendi 
imkanlarıyla tesisi işlettiği dönem olan 2003 - 2013 yılları arasında toplam konsolide zararın 
850.000 TL mertebesine ulaştığını, 2014 yılına gelindiğinde tesiste bulunan demirbaş ve 
yapıların, sağlık ve güvenlik riskleri taşıdığından yenilenme ihtiyacı olduğunu, günün 
şartlarına uygun olarak sosyal tesislerin dönemin Yönetim Kurulu tarafından 10 yıl süre ile 
Ilısal Gastronomi A.Ş.’ye işletmeci sözleşmesi ile devredildiğini hatırlattı. Tesislerin işletmeciye 
kiralanmasıyla, personellerin tazminat yükünün de devredildiğinin altını çizdi.  

Zaman içerisinde işletmecinin ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ve ciro payı bedellerini 
geciktirdiğini, aradaki kira ilişkisinden dolayı Dernek yönetiminin zorda kaldığını belirtti. 
İşletmecinin faaliyette olduğu süre içerisinde, İki parsel üzerinde de imari aykırılıklar arz eden 
yapılaşmalar nedeniyle Okul ve Vakfın hukuki süreçler ve ceza davaları ile karşı karşıya 
kalmasının süreci bu noktaya taşıdığını aktardı. Son iki Divan Kurulunda neticesi öngörülen bu 
gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıldığını belirten Güray Karacar’90, önlerinde 
seçenekler olmadığını, gelinen noktanın Dernek üyeleri açısından en olumlu şekilde 
sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirtti. Lise’nin tüm mimari uyumsuzlukları gidererek 
68 parseli derneğin özel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak bir konferans merkezi haline 
getirmeyi amaçladığı, Vakfın ise 69 parselde bulunan lokal, tenis kortları ve havuzu sadece 
Saint-Joseph Camiası mensuplarının kullanımına sunmak üzere hazırladığını belirtti. Saint-
Joseph Camiası olarak Vakfın öğrenci ve velileri ile beraber dernek üyeleri ve yakınlarının 
ifade edildiği, sadece üye kartına haiz kişi ve misafirlerinin kapsandığı aktarıldı. 
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Divan Kurulu üyelerinden Ferdi Tunçman’66 söz alarak, Sosyal Tesislerin kuruluş aşamasında 
rol aldığını belirterek, söz konusu 68 parselin Konferans Merkezi haline getirilmesini kabul 
etmediğini ekledi. 

Üyelerden Tunç Timurkan’56 söz alarak, yapılan anlaşmaların Genel Kurul onayına sunulması 
gerektiğinin altını çizdi. Dernek ile gelinen noktada anlaşma yapılmasının söz konusu 
olmadığı, Vakıf ve Okul’un kendilerine ait arsalar üzerinde tasarrufları olduğu ve camia 
kullanımına sunulduğu aktarıldı.  

Üyelerden Timur Çınar’64 söz alarak, Lise, Vakıf ve Derneğin arasında gerçekleşen hukuki 
uyuşmazlıkları kınadığını belirtti. 

Üyelerden Prof. Dr. Ahmet Orkan’73 söz alarak, 69 parsele giriş şartlarının Vakıf tarafından 
değil Dernek tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. Divan Başkanlığının ve Yönetim 
Kurulunun bütün üyeleri kucaklayacak şekilde bir müddet daha görevlerine devam etmesini 
talep ederek, camianın birlikteliğinin önemine vurgu yaptı. 

Üyelerden Demir Alp Serezli’67 söz alarak, gerek görevde olan Yönetim Kurulunu gerekse 
önceki Yönetim Kurullarını yaşanan sorunların tek suçlusu olarak görmediğini, meselelerin çok 
daha önceki zamanlara dayandığını belirtti. Sorunların çözümü açısından 3 kurumun ortak bir 
komite kurarak çalışması gerektiğini belirtti. 

Üyelerden Taylan Zafer Bali’82 söz alarak, yapıcı önerileri çok olumlu bulduğunu belirtti. 
Ankara’da yaşadığını belirterek merak ettiği soruları Yönetim Kurulu’na iletti.  

Vakıf Müdürü Mehmet Özdeniz’68 söz alarak, Saint-Joseph Camiası olarak Vakfın öğrenci ve 
velileri ile beraber dernek üyeleri ve yakınlarının ifade edildiğini teyit etti. 

Üyelerden Kerim İlter’92 söz alarak, Yönetim Kurulunun çok zor bir dönemde görevi 
üstlendiğini, bundan sonraki süreçte bir dernek üyesi olarak Yönetim Kuruluna her türlü 
desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Tayfun Zaman’90 söz alarak, tesislerin inşa edilmesinde 
büyük emeği olan üyelerin ilkelerine saygı duyduğunu ancak davalar grubu haline gelmiş bir 
konunun ilkelerle değil hukuk ile yürütülebileceğini belirtti. 

Divan Kurulu Başkanlık Heyeti Başkan Yardımcısı Tevfik Tüzünkam’68 üye olarak söz aldığını 
belirterek kürsüye geçti. 69 parselin mülkiyetinin ve Pierre Caporal evinin restorasyonunun 
tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Mimari uyumsuzlukların ortaya çıkması konusunda kötü 
niyetli bir tutumdan şüphelendiğini ifade etti. Lasallien Enstitü’nün, Pierre Caporal’in 
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müdürlüğü sırasında, dernek ve vakıf için verdiği destek ve de gösterdiği yakınlığın rövanşını 
mı istemektedir diye kendi kendine sorduğunu ifade etti. Vakıfın resmi senedinde, 3. 
maddenin 6. fıkrasının 69 parselin bağışlanmasıyla ilgili olduğunu, ve buna göre arazinin 
Saint-Joseph Liselilerin birleşmeleri, spor yapmaları için tahsis edildiğini belirtti. Gelinen 
noktayı 1986 yılındaki duruma dönüş olarak nitelendirdi. 

Üyelerden Demir Alp Serezli’67 tekrar söz alarak, Dernek, Vakıf ve Okul’un geliştirmekte 
olduğu Solidarité Projesinden bahsederek, iyi niyetli çalışmaların devam etmesi, kurumların 
ortak komiteler kurarak bu işbirliklerini geliştirmesi dileğini aktardı. 

Üyelerden Ferruh İskenderoğlu’64, görevde olan Yönetim Kurulu’nun dernek üyelerini 
gelişmelerden sürekli haberdar ettiğini belirtti. Geçmişin değiştirilemeyeceğini, şimdiye ve 
geleceğe odaklanılması gerektiğini belirtti. 

Divan Başkanı başka söz alan olmadığından sözü alarak toplantıyı kapattı. 
 

      Başkan                : Cemşit Piran'53  
         Başkan Yardımcısı  : Tevfik Tüzünkam’68 
         Sekreter               : Cenani Ercan '70  

 

 


