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9 Aralık Cuma günü üyelerimiz ile Vakıf Yemeği’nde bir araya geldik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yükseköğrenimlerine Fransa’da devam eden İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunu öğrencilerin, 11 ve 12. sınıf-

taki kardeşleri ile deneyimlerini paylaştığı etkinlik 22 Aralık’ta Saint-Joseph’te gerçekleştirildi.  

Yükseköğrenimini Fransa’da yapmak isteyen Saint-Josephli öğrencilere yol göstermek amacıyla, okulumuz 

ile birlikte düzenlediğimiz buluşma gününe, Fransa’daki çeşitli üniversitelerde okuyan 30 Saint-Joseph Lise-

si mezunu ile lisenin 11 ve 12. sınıflarında okuyan 150’ye yakın öğrenci katılım sağladı. Vakıf Yönetim Ku-

rulu Başkanımız Lucien Arkas ile Saint Joseph Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Ethem Serhat Yalamanoğ-

lu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Okul Müdürü Jacques Augereau’nun mezun öğrencilere ver-

diği teşekkür belgesiyle sona erdi. Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiye web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Saint-Joseph’te Büyük Buluşma 

Tüm üyelerimiz ile tanışmak ve bir arada keyifli bir 

akşam geçirmek amacıyla 9 Aralık’ta Arkas Bağları 

LA Mahzen Restaurant’ta bir Akşam Yemeği ger-

çekleştirdik. Vakıf olarak ilk kez düzenlediğimiz 

akşam yemeği organizasyonumuza başta Vakıf Mü-

tevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri olmak 

üzere, Vakıf üyelerimiz ile çok sayıda Saint Joseph 

Lisesi mezunu ve Piri Reis Okulları velisi katıldı. 

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lucien 

Arkas’ın açılış konuşmasıyla başlayan geceye üyele-

rimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 150 konuk ka-

tıldı. Vakıf faaliyetlerimiz hakkında bilgi veren Ar-

kas, yeni üyelerin katılmasıyla Vakfımızın giderek 

daha büyüdüğünü, Vakfın da en büyük hedefinin 

öğrencilerin iyi eğitim almalarını desteklemek oldu-

ğunu belirtti. Geceye ilişkin ayrıntılı bilgi ve fotoğ-

raflara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

https://www.facebook.com/BizimOkul/
https://twitter.com/BizimOkulVakfi
https://www.linkedin.com/company/bizim-okul-vakf-
http://bizimokul.org.tr/haberler/saint-josephte-buyuk-bulusma/
http://bizimokul.org.tr/haberler/uyelerimiz-ile-vakif-yemeginde-bulustuk/
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Lise eğitimlerini İzmir Saint-Joseph Lisesi'nde tamamladıktan 

sonra yükseköğrenimlerine Fransa’da devam eden ve Vakfımızın 

bu süreçte destek olduğu mezunlarımız ile yapmaya başladığımız 

röportaj dizisinin ikinci bölümünde Coşku Kayalarlıoğulları ile 

görüştük.  

İzmir Saint-Joseph Lisesi'nden 2015 yılında mezun olan Coşku, 

Sorbonne Nouvelle Paris 3’de Sinema Bölümü’nde okuyor.  

Coşku 22 Aralık’ta Saint-Joseph’te gerçekleştirdiğimiz mezunlar-

la buluşma etkinliğine katılan öğrencilerimizden de biriydi. Ken-

disine görüş ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür 

ediyoruz.  

Röportajımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Röportaj dizimizdeki 2. konuk öğrencimiz Coşku Kayalarlıoğulları 

Her geçen gün artan üye sayımız ile büyüyen Vakfımıza 

üye olmak için Saint-Joseph Lisesi mezunu olmanız ge-

rekmiyor.  

Üyelik için tek yapmanız gereken, web sayfamızdan 

da ulaşabileceğiniz üyelik formumuzu doldurup nüfus 

cüzdanı fotokopiniz ile birlikte Vakfımıza başvurmanız. 

Vakfımız ve çalışmalarımız hakkında bilgi almak için 

bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Size ofisimizde 

sıcak bir kahve ikram etmekten büyük mutluluk duya-

rız.  

Siz de üyemiz olmak ister misiniz? 

İzmir  
Bizim Okul Vakfı 

Vakfımız Yüzyılı aşkın süredir başarılı 
bireyler yetiştiren İzmir Özel Saint-

Joseph Lisesi'nin güçlenmesi, gelişmesi 
ve sürekliliğine, fiziki ve sosyal 

olanakları ile modern bir kurum haline 
gelmesine katkıda bulunmak amacıyla 

kurulmuştur. 
 

Vakfımıza üye olarak destek olabilir ve 
gençlerimize güzel bir gelecek 

yaratmamıza katkıda bulunabilirsiniz.   

https://www.facebook.com/BizimOkul/
https://twitter.com/BizimOkulVakfi
https://www.linkedin.com/company/bizim-okul-vakf-
http://bizimokul.org.tr/haberler/roportaj-cosku-kayalarliogullari/
http://bizimokul.org.tr/uyeler/

