İ LAYDA ECE TEMİR
1) Geçen sene CES’te çalışmıştın. Bu, sana fayda sağladı mı? Orada olmak nasıl bir histi ve
neler öğrendin?
Ben hazırlıktan beri CES’teyim,bu benim buradaki dördüncü senem ve ben bu seneler
içerisinde çok şey öğrendim.CES için okulda fazladan yapılan bir iş diyemem çünkü o kadar
seviyorum ki bütünleştim artık bununla.CES, benim için kulüp saatinde ve artan zamanlarda
bir araya gelmekten çok öte bir şey oldu. Ben bu dört sene içinde okul için bir şeyler
yapmanın verdiği mutluluğu tattım, bir başkanın ne gibi hatalar yapabileceğine şahit
oldum,ekibin nasıl birleşip nasıl ayrılabileceğini gördüm.CES’te olmak çok güzel bir şey ve
asla buradan ayrılmayı düşünmüyorum, seneye de devam etmek istiyorum.

2) Bu sene başkanlık için adaylığını koydun,seni buna yönelten neydi? Neden istedin
başkan olmayı?
Bu sene başkanlığa aday olmamın sebebi CES’in bu sene sıkı bir toparlamaya ihtiyacı olması
ve birtakım eksikliklerin varlığıydı.Ben bu eksiklikleri biliyorum ve kapatabileceğimi
düşünüyorum.Sonuçta bu dördüncü yılım ve CES’teki yirmi kişiyi yönetebilecek seviyede
buluyorum kendimi.Bunun yanında idareyle uzun süredir bir bağım var ve CES’le ilgili her
türlü etkinliğin yapılma aşamasını,alt yapısını biliyorum.Geçen sene CES biraz durgunluğa
uğramıştı ve bu sene bunu düzeltmek istiyorum.Bu nedenle başkanlığa adayım.

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?
Emir’i arkadaş olarak severim ve geçen sene CES’te birlikte çalıştığımızdan yani CES’ten
tanıdığım bir arkadaşım olduğundan çok rakipmişiz gibi hissetmiyorum. Keşke önceden de
CES’te olsaydı, etkinlikler ve organizasyonların içinde bulunmuş olacaktı ve bu durumun ona
çok yararlı olurdu.Sonuç olarak kim seçilirse seçilsin, biz birlikte çalışıp güçleri
birleştireceğiz; bölünmüş değiliz, hepimiz okulumuz için çalışıyoruz.
4) Şuan propaganda dönemindeyiz,afişler asıldı,reklamlar yapılıyor. Peki bize “neden,niçin
seni seçmeliyiz”i açıklayabilir misin?
Propagandalar hakkında konuşmak istiyorum, mesela hakkımda dedikodular çıkıyor ve
afişlerimiz yırtılıyor. Bu konu beni çok üzüyor çünkü kim desteklenirse desteklensin diğer
gruba saygı duyulmalı ve hakkında kötülemeler yapılmamalı. Umuyorum ilerleyen günlerde
böyle bir durum olmaz. Onun dışında söylediğim gibi CES’i yönetebileceğime inanıyorum ve
dört yıldır gördüklerim ve öğrendiklerimden yararlanabileceğimi düşünüyorum. CES’in
toparlanmaya ihtiyacı var ve bunun için az zaman, çok iş var. Ben bunu yapabileceğimi ve
isteklerin, vaatlerimizin hepsini olmasa da çoğunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum.
Gerçekleştiremeyeceklerimse zaten idare tarafından uygun görülmeyen şeyler olacaktır.

5) Seçim sonucu kim seçilirse seçilsin diğer adayla birlikte grup oluşturarak mı çalışmaya
devam edeceksiniz,yoksa başka bir şey mi düşünüyorsunuz?
Önceden de söylediğim gibi hepimiz okulumuz için çalışıyoruz ve kimin kazandığı değil
birlikte çalışacağımız için CES’imizin kazanması önemli ama tabii ki başkan olmayı çok
istiyorum.
6) Eğer başkan olursan,Sion için ne gibi yenilikler yapmayı düşünüyorsun,nasıl planların
var?
Öncelikle gezi konusu en ön planda olan hareketim olacak. Okulumuz Fransız lisesi olmasına
rağmen Saint-Malo dışında gezi yapılmıyor. Bu nedenle özellikle yurtdışı gezileri için çok
çalışacağız. Onun dışında Paris NDS ile eskiden exchange çalışmaları yapılıyormuş bunun
devamının gelmesi için çalışacağız. NDS kart çıkarmayı düşünüyoruz, böylece çeşitli yerlerde
indirim hakkımız olabilecek. CES istek masası yapmayı planlıyoruz, herkes belirli bir
teneffüste gelip isteklerini beyan edebilecek. Katlara otomat koymayı ve su ihtiyacı için su
sebilleri yaptırmayı düşünüyoruz. Bunu yapamasak bile kantinde su fiyatlarını eski haline
getirmeye ve kantin fiyatlarını azaltmaya çalışacağız. Etüt sisteminin çok birleştirici ve
faydalı olduğunu düşünüyorum; bu sistemi sağlamaya çalışacağız. Zil sesini değiştirmek için
uğraşacağız.

7) Dönemler arası ilişkiler hakkında ne düşünüyorsun,sence yeterli bir paylaşım var
mı,yoksa bu konuda planların,düzenleyecek etkinliklerin var mıdır?
Dönemler arasında ilişkiler hakkında çok daha iyi olabileceğini ama diğer okullara göre de iyi
olduğunu düşünüyorum. Bazı dönemler kendini çok soyutluyor; onun dışında bir sorun
olduğunu düşünmüyorum. Her şekilde okulumuzda yapılan etkinlikler insanları yakınlaştırıyor
ve bir şekilde konuşmalarını sağlıyor. Şu anda bulunduğumuz propaganda dönemi bile buna
sebep oldu,başka örnek olarak mesela hazırlıkta bilet satmam gerekmişti ve bir ayda tüm
okulla tanışmıştım.

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

SionFest’in geri dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bu, hiçbir şekilde
CES’e bağlı bir durum değil, tamamen idareye bağlı. SionFest’in geri dönmesi için sadece
yirmi kişinin değil bütün okulun kendini göstermesi lazım. Bu konu sadece sponsor bulmaktan
veya başka şeylerden geçmiyor, idarenin onayı gerekiyor. Öncü CES olabilir ama tüm okul
idareye bununla ilgili çok istekli olduğunu belirtmeli ve birlikte hareket edilmeli.

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?
Söylediğim gibi, en önde olan hareketim bu olacak yurtdışı ve yurtiçi geziler için okulda
istekler üzerine anketler yapılması ve böylece geziler düzenlenmesini düşünüyoruz.Okul
olarak çok yakınımızda birçok üniversite var fakat hiçbirine gezi düzenlenmiyor, bunun için
düzenli üniversite gezileri planlıyoruz.

10) Müzik,spor ve kültürel başka alanlarda düşüncelerin,yapmak istediklerin var mı?
Yetenek yarışmaları, fotoğraf yarışmaları ve forumlar düzenlemeyi planlıyoruz. Müzikle ilgili
olarak herkesin kendi enstrümanını çaldığı tatlı günler yapmayı düşünüyoruz. Onun dışında
mesleki geziler yapmayı planlıyoruz mesela morg,fabrika gibi yerler. Spor takımları için
merkezi bölgelere servis olması için çalışacağız. CES ajandası ve CES takvimi çıkarmayı ve
çekilen resimlerin bu takvime koyulmasını planlıyoruz. Ayrıca instagramda okul temalı en çok
‘like’lanan fotoğrafa ödül vermeyi istiyoruz.

11) Aldığımız duyumlara göre okulumuzda münazara kulübü açılması çoğu kişi tarafından
isteniyor, bunun için bir şeyler yapabilir misin?
Münazara yarışmaları yapmayı düşünüyoruz ama bunu bir kulüp zorunluluğu olmadan
yapmayı düşünüyorum ama eğer çok isteniyorsa bir rehber öğretmen bulup açabiliriz tabii.

12) Son olarak, Sion hakkında şöyle olsa daha iyi olur, bu böyle olmalı, bunlar için
çalışacağım dediğin konular var mı,varsa neler?
Okul sonrası hayat daha fazla olsa, daha iyi olur ve ben bunun için seçilsem de seçilmesem de
elimden gelenleri yapacağım. Son söz olarak da, iki grubun da çok güzel vaatleri var ve hani
seçerken bunları seçilmekle pek ilişkilendirmek kolay değil çünkü birlikte çalışacak iki ekip
var.Seçerken kim daha iyi CES’i yönetire bakılması lazım.Tabii seçim duygusal bir şey,
kimseyi zorlayamayız ama bana oy vermenizi isterim CES’ten hiçbir zaman çıkmayı
düşünmüyorum.

