
EM R ÜNAL ERZENİ

1) Geçen sene CES’te çalışmıştın; bu sana fayda sağladı mı? Orada olmak nasıl bir histi ve 
neler öğrendin?

Geçen seneki CES deneyimim, bana gösterdi ki CES için çalışmak gerçekten büyük bir zevk 
ve onurdu. Diğer güzel yanı, CES ortamımız çok samimi ve kendine çekiyor resmen beni 
çünkü yaptığımız çalışmaların, gelecek için inanılmaz faydalı olduğunu gördüm. Hayatımızda 
yaşanabilecek problemleri, güzellikleri, çalışma ortamını şimdiden görebilmemizi sağlıyor. 
CES birçok sebepten benim için önemli.

2) Bu sene başkanlık için adaylığını koydun, seni buna yönelten neydi? Neden istedin 
başkan olmayı?

Açıkçası öğrenci birliğimiz için yapılabilecek o kadar çok şey varken neden bekleyelim 
sorusuna cevap bulamadım şahsen. Başkanlık fikrini de destekleyen arkadaşlarımız çok oldu, 
biz de ekip olarak seçime girmeye karar verdik.

3) Geçen sene diğer adayla aynı ekipteydiniz fakat bu sene iki farklı adaysınız ve 
ekipleriniz var. Bu sana neler hissettirdi ve aranızdaki ilişkiyi nasıl etkiledi?

Bu soruya CES kazandı cevabını verebilirim. İki ekip de çok istekli ve çalışmayı seven 
ekipler, en güzeli de kim kazanırsa kazansın diğerinin elinden geleni yapacağını biliyor 
olmamız. Bizim ekibimizden Alper Benardete ve Yavuz Uşaklıoğlu da CES tecrübesi olan 
isimler ve ortamı iyi biliyorlar. İlayda’yla geçen sene hep beraberdik, hala da arkadaşız, 
konuşuyoruz,  herhangi bir problem kesinlikle yok.

4) Şuan propoganda dönemindeyiz, afişler asıldı,reklamlar yapılıyor. Peki bize “neden,niçin 
seni seçmeliyiz”i açıklayabilir misin?

Kişiliğim gereğince ciddi bir yapım var ,bir iş başarılana kadar peşinden gitmeyi seviyorum. 
Arkadaşlarımızdan da birçok istek var, yüzde yüzüne yakın bir kısmını gerçekleştirmeden içim 
rahat etmez. Şimdiden herkes şöyle olsa olur mu, böyle yapalım gibi fikirler üretmeye başladı 
ve hiçbirine hayır demek mümkün değil. Seçilirsek de hepsine aynı özenle çalışıp mükemmele 
yakın sonuçlar için ekipçe canımızı dişimize takıp çalışacağız, destekleyen desteklemeyen 
herkesin fikirleri baş üstünde tutulacak, bunun garantisini veriyorum. Bizde “yapılamaz” 
sözcüğü yer almıyor.



5)  Seçim sonucu kim seçilirse seçilsin diğer adayla birlikte grup oluşturarak mı çalışmaya 
devam edeceksiniz, yoksa nasıl bir şey düşünüyorsunuz?

Tabii ki CES olarak her çarşamba toplantı yapıp beraber çalışacağız, kim kazanırsa kazansın 
bu böyle.

6) Eğer başkan olursan, Sion için ne gibi yenilikler yapmayı düşünüyorsun, nasıl planların 
var?

Yaz başından beri deyim yerindeyse kafa patlatıyoruz projeler için. Sion ruhunu daha da ön 
plana çıkaracak, birlik hissini gösterecek projeler bunlar. Birçok insanın hayal diyebileceği 
projeleri yapmak istiyoruz seçilirsek. Büyük bir değişim olacağı kesin.

7) Dönemler arası ilişkiler hakkında ne düşünüyorsun, sence yeterli bir paylaşım var mı, 
yoksa bu konuda planların, düzenleyecek etkinliklerin var mıdır?

Afişlerimizden alıntı yapacağım burada: “Biz bir aileyiz.” Arkadaşlarımızı ikinci ailemiz, 
Sion’u ikinci evimiz olarak hissettirecek; her dönemin hoşuna gidecek türlü türlü etkinlikler 
yapılacak. Buna çok önem veriyoruz.

8) Senin de bildiğin gibi eskiden okulumuzda SionFest’ler yapılırdı fakat artık yapılmıyor. 
Öğrenciler ise eğlence istiyor, bunun hakkında ne düşünüyorsun, planların var mı ?

Herkesten en çok duyduğumuz isteklerden biri de bu. SionFest’i belli bir düzene oturtmamız, 
insanlara keyif aldırmamız; aynı zamanda okul yönetimimizin de onayladığı etkinlikler 
yapmamız gerekli. Bununla ilgili çalışma olarak herkesin genel olarak sevdiği şarkıcıların 
menajerleriyle yazın görüşmeye başladım bile. Seçilirsek çok eğleneceğimiz-adı SionFest 
olmasa bile-organizasyonlar sene içinde bir veya birden fazla kez mutlaka olacaktır.

9) Sion’da gezi neredeyse yok denecek kadar az yapılıyor, öğrenciler bu durumdan çok 
şikayetçi. Bu konu üzerine çalışmaların olacak mı, ne gibi şeyler olacak?

Yurtiçi ve/veya yurtdışı gezileri yapacağız. Talep en fazla nereye olursa oraya yoğunlaşacağız, 
yeter ki talep olsun.

10) Müzik, spor ve kültürel başka alanlarda düşüncelerin, yapmak istediklerin var mı?

Tiyatro, sinema, edebiyat, müzik… “Sion’lu kültürlüdür” ve her alanda organizasyon ister. 
Hepsi için çok güzel projeler var.



11) Aldığımız duyumlara göre okulumuzda münazara kulübü açılması çoğu kişi tarafından 
isteniyor, bunun için bir şeyler yapabilir misin?

Sizin verdiğiniz spesifik bir örnek, zaten projelerimiz arasındaydı. Her türlü fikre açığız her 
zaman. Dediğim gibi talep meselesi, biz öğrenci birliğiyiz ve öğrencilerin istekleri için 
çalışırız ama münazara kulübü olur ama başka bir kulüp olur; her türlü etkinlik için elimizden 
geleni yaparız.

12) Son olarak, Sion hakkında şöyle olsa daha iyi olur, bu böyle olmalı, bunlar için 
çalışacağım dediğin konular var mı, varsa neler?

Dediğim gibi zaten var olan aile ortamını daha da pekiştirmek gerek diye düşünüyorum; 
mezun olduktan sonra hayatta Sion’luluğun farkını yaşamaya devam etmeliyiz, birbirimizin 
arkasında olmalıyız hep olduğumuz gibi. Sion’umuz için projeler de sayısız. Seçilirsek bir 
sene bu kadar projeyi uygulamak için nasıl yetecek diye düşünüyoruz şimdiden.
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