
Değerli dostlar, 

İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı; mezunları olarak bize çok şey veren okulumuz İzmir Saint-

Joseph Lisesi’ni daha iyi yerlere taşımak amacıyla kurulmuş bir Vakıf’tır. Bundan birkaç yıl önce, ortak hafıza, 

ortak geçmiş ve ortak anılara sahip bizlerin hayaliyle çıkılan bu yolun, başlangıçta hedefi belli ancak hedefe 

ulaşmak için atılacak adımları belirsiz idi. Bugün geldiğimiz noktada ise, hedeflerimize ulaşmak için belirlediği-

miz somut adımları birer birer atıyoruz. Şu anda yürütmekte olduğumuz 3 temel proje ile, İzmir Saint-Joseph 

Lisesi’nde halen okuyan ve gelecekte okuyacak öğrencilerin eğitim yaşamlarına güzel dokunuşlarda bulunmaya 

başladık.  

“İzmir Saint-Joseph Lisesi Öğrencilerine Destek Projemiz” ile, yüksek öğretimlerine frankofon bir ülkede 

devam etmek isteyen öğrencilerimize gidecekleri üniversite ve şehirle ilgili ön bilgilendirme, resmi makamlar ile 

öğrenciler arasında bağlantı sağlama, eski mezunlar ile irtibat sağlama gibi konularda destek oluyoruz.  

“İzmir Saint-Joseph Lisesi için İnsan Kaynağı Yaratma Projemiz”, Fransız öğretmen bulma konusunda 

son yıllarda yaşanan sıkıntıyı aşmak üzere, Saint-Joseph Lisesi’nin öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik 

Okulumuz ile birlikte şekillendirdiğimiz bir projedir. Proje kapsamında okulumuzun kendi yetiştirdiği öğrenci-

ler arasından öğretmenlik yapmaya uygun adaylar tespit edilecek, iş garantisi verilerek eğitim fakültelerine 

yönlendirilecektir. Projemizin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan maddi kaynak, değerli Vakıf Mütevelli 

üyelerimizden gelen katkılarla toplanmaya başlanmıştır.  

Bir başka önemli projemiz ise, Vakfımızın girişimiyle hayata geçen “Yaşar Üniversitesi - ECAM Mühendis-

lik Okulu Çift Diploma Projesi”dir. Bu proje ile, ilk 2 yılı Yaşar Üniversitesi’nde, son 3 yılı ECAM’da olacak 

şekilde “Makina Mühendisliği” dalında bir program oluşturulmaktadır. Bu programa giren öğrenciler Fransızca 

ve İngilizce olmak üzere çift dilde eğitim görecekler ve çift diploma ile mezun olacaklardır. Bu projemize benzer 

farklı alanlarda çift diploma projelerini hayata geçirmek için de çalışmaya başlanmıştır. 

Şunu memnuniyetle belirtmeliyim ki, Vakfımızın girişimleriyle başlayan söz konusu projeler, İzmir Saint-

Joseph Lisesi öğrencileri için bir ayrıcalık sağlayacak olsa da, bu projelerin aslında ülkemizdeki tüm frankofon 

camiaya büyük katkısı olacaktır. Bu nedenle, ülkemizin yarınları için çağdaş, modern, yaratıcı, fikri olan, giri-

şimci, ülkesini ve insanları seven gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmak isteyen, kısacası bizim gibi düşü-

nenleri, bizim gibi hissedenleri, bizim gibi “Bir şeyler yapmamız gerekir” diyenleri İzmir Bizim Okul Eğitim 

Sağlık ve Kültür Vakfı’na destek vermeye çağırıyorum. 

Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar; sağlık ve mutluluklar dilerim. 

Sevgi ve Saygılarımla. 
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Yüksek öğrenimlerine Fransa’da devam etmek isteyen Saint-Joseph öğrencilerinin Fransa’daki akademik ve sosyal 

hayata daha kolay uyum sağlayabilmeleri için öğrencilere destek olmak üzere, Saint-Joseph Lisesi’nin Fransızca 

öğretmenlerine yönelik 3 günlük bir eğitim düzenlenmiştir. 

31 Ağustos-2 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen “Français sur Objectifs Universitaires” başlıklı eğitim, Sorbonne 

ve Dijon Üniversiteleri’nde Araştırmacı Eğitmen olarak görev yapan Monsieur Brice POULOT tarafından verilmiş-

tir. Eğitim kapsamında aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır: 

 Modül: Öğrencilerin Fransa’ya yerleşimi: yurt bulma/ev 

kiralama, banka hesabı açtırma, vb 

 Modül: Entegrasyon süreci: Öğrenci hayatı, Fransız genç-

lerle tanışma 

 Modül: Eğitim süreci: Not alma, grup çalışmaları, öğret-

menlerle iletişim 

 Modül: Üniversitede kullanılan öğrenim metotları: yazılı 

ödevler, raporlar, vb. 
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Vakıf Projelerimiz 

“Fransa’daki Akademik ve Sosyal Hayata Adaptasyon” Eğitimi 

 İzmir Saint-Joseph Lisesi Öğrencilerine Destek Projesi 

Proje ile frankofon ülkelerde eğitim görmek isteyen İzmir Saint-Joseph Lisesi öğrencilerine, üniversiteye kayıt ran-

devularının alınması, vize başvuruları konusunda bilgilendirme, gidilecek şehir ve üniversiteyle ilgili bilgi verilme-

si ve uygun yurtların araştırılması, resmi makamlar (banka, okul, yurt, vb) ile öğrenciler arasındaki bağlantının 

sağlanmasında destek olunması ve, yeni ve eski dönem mezun öğrencilerin birbiriyle iletişimine ve sosyal ilişkileri-

nin kurulmasına yardımcı olunması (abi/abla kardeş projesi) gibi konularda destek olunmaktadır.  

Proje kapsamında, 2015-2016 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerde okumak üzere başvuran Saint Joseph 

Lisesi mezunu 17 öğrenciye bu konularda destek olunmuştur. Bu sene ise, Saint-Joseph Lisesi’nden yaklaşık 70 

öğrencinin Fransa’daki üniversitelere başvurması beklenmektedir. 

 

 Çift Diploma Projesi: ECAM/YAŞAR  

İzmir Bizim Okul Eğitim, Sağlık ve Kültür Vakfı ile ECAM Vakfı 

arasında 12 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü çer-

çevesinde, ECAM Mühendislik Okulu (Graduate School of Enginee-

ring) ile Yaşar Üniversitesi arasında ortak bir program oluşturul-

maktadır. Program kapsamında «Makina Mühendisliği» dalında ilk 2 

yılı Yaşar Üniversitesi’nde, son 3 yılı Fransa, Lyon’da bulunan 

ECAM’da olmak üzere bir ‘’Çift Diploma’’ projesi gerçekleştirilmekte-

dir. Fransızca ve İngilizce olarak 2 dilde ortak eğitim yapılacak prog-

ram sonunda ,mezunlar çift diploma sahibi olacaktır. Bölüme girebil-

mek için, üniversite sınavı sonucunda Yaşar Üniversitesi’nin ilgili 

bölümünü kazanmak ve ECAM yetkililerince yapılacak sözlü müla-

katı geçmek gerekecektir. Program, 2016 - 2017 öğretim yılına yetiş-

tirilmeye çalışılmaktadır: 

 

 İzmir Saint-Joseph Lisesi için İnsan Kaynağı Yaratma (Yuvaya Dönüş) Projesi 

Proje kapsamında, özellikle fen bilimleri ve matematik alanında nitelikli Fransız öğretmen bulma konusunda yaşa-

nan sıkıntıyı aşmak üzere, Saint-Joseph Lisesi’nin kendi yetiştirdiği öğrenciler arasından öğretmenlik yapmaya 

uygun adayların tespit edilip, iş garantisi verilerek, eğitim fakültelerine yönlendirilmesi ve mezuniyet sonrası 

Fransa’da 1 yıllık dil eğitimi katkısı alması amaçlanmaktadır. Projenin gerçekleştirilebilmesi için gereken maddi 

kaynağın toplanmasına ve uygulamaya yönelik gerekli altyapının oluşturulmasına başlanmış olup, projenin en kısa 

sürede hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 



Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantısı 25 Kasım’da Gerçekleştirildi 

Özel Piri Reis Okulları’nda Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı 
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 Vakfımızın Kasım ayı dönemi Mütevelli Heyeti toplantısı 25 Kasım’da Vakıf Ofisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 

görüşülen 2016 Çalışma Programı ve 2016 Bütçesi oybirliği ile kabul edildi..  

Çalışma Programı kapsamında, 2016 yılında Vakıf tanıtım çalışmalarına ve mevcut projelerin etkin bir şekilde 

yürütülmesine devam edilmesine karar verildi.                                                 

Vakfımızın faaliyetlerini ve Fransa’da yükseköğrenim sistemini tanıtmak amacıyla, Özel Piri Reis Okulları’nda 

bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. İlki 4 Kasım günü Güzelbahçe, ikincisi 17 Kasım günü Karşıyaka 

Piri Reis Okulları’nda düzenlenen toplantılara özellikle ilköğretim son sınıf öğrenci velileri katılım sağlamıştır.  

Etkinlik kapsamında başta Fransa’daki yükseköğrenim sistemi hakkında olmak üzere frankofon ülkelerde yükse-

köğrenimlerine devam edecek öğrencilere İzmir Bizim Okul Vakfı tarafından verilmekte olan destekler hakkında 

bilgi verilmiştir.  

İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde Vakıf Tanıtımı Yapıldı 

İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencilerinin velilerinin talebiyle, “Yurt içi ve Yurt dışı Üniver-

sitelere Giriş İmkânları”na yönelik olarak okul yönetimi tarafından 30 Eylül tarihinde düzenlenen etkinliğe, 

Vakıf olarak katılım sağlandı. 

Etkinlik kapsamında Saint-Joseph Lisesi öğretmenlerince Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavına, Galatasaray 

Üniversitesi sınavına ve Frankofon Ülkelerdeki Üniversitelere başvurular ile Anglofon Üniversitelere yönelik İngi-

lizce dil sınavları hakkında bilgilendir-

me yapıldı.  

Kalabalık bir veli grubunun katıldığı 

etkinlikte Vakfımızın tanıtımı yapıla-

rak, özellikle frankofon ülkelere yapılan 

başvurularda, öğrencilere Vakıf tarafın-

dan verilen destekler hakkında bilgi 

verildi. Ayrıca Yaşar Üniversitesi ve 

ECAM Mühendislik Okulu ile gerçek-

leştirilmeye çalışılan çift diploma prog-

ramı hakkında bilgilendirme yapıldı. 



Adres: Dr. Mustafa Enver Bey Cad.  

 

No: 36/2 Alsancak/İZMİR 

 

İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı olarak yeni yılınızı kutlar;  

 

2016’nın hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dileriz. 

Telefon: 0232 489 8902 

 

Faks: 0232 489 0178 

 

E-posta: contact@bizimokul.org.tr 

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.  

İletişim için: 

Bağışlarınız için:  

 TEB  

İZMİR ÇANKAYA ŞUBESİ 

 IBAN No:  

TR890003200000000013900262 


