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Kasım ayı mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirdik 

5. yılını dolduran vakfımızın Kasım ayı olağan mütevelli heyeti toplantısı 21 Kasım 2017 Çarşamba gü-

nü vakıf ofisinde gerçekleştirildi. 2018 çalışma programının ve 2018 bütçesinin görüşülüp onaylandığı 

toplantıda görev süresi dolan mütevelli heyeti başkanı ve başkan vekili seçimi de yenilendi. Yapılan oy-

lamaya göre, Lucien Arkas’ın mütevelli heyeti başkanlığı, Muharrem Hilmi Kayhan’ın mütevelli başkan 

vekilliği görevlerine devam etmeleri oybirliği ile kabul edildi.  

Toplantıda ayrıca vakıf mütevelli heyeti üyeliği için başvuran, 1983 İzmir Saint Joseph Lisesi mezunu 

Mehmet Emin Bozdağ’ın ve vakıf üyeliği için başvuran 9 yeni adayın da üyelikleri onaylandı. Böylece 

Vakfımızın üye sayısı, 132’ye ulaşmış oldu. 43 mütevelli heyeti üyesi ile kurulan vakfımızdaki mütevelli 

heyeti üye sayısı ise, 54’e ulaştı. 

Saint-Joseph’te ikinci büyük buluşma  
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Yükseköğrenimlerine Fransa’da devam eden 

İzmir Saint-Joseph Lisesi mezunlarının, 11 ve 

12. sınıfta okuyan öğrenci arkadaşları ile buluş-

tuğu etkinlik 21 Aralık’ta gerçekleşecek. Okulu-

muz ile birlikte, ilkini geçen sene gerçekleştirdi-

ğimiz etkinliğe bu sene de yaklaşık 25 mezun 

öğrenci katılıyor.  

Eğitim görmek istedikleri alanlara göre grup-

landırılan etkinlikte öğrenciler, okullar, bölüm-

ler, yurtlar ve şehirler ile ilgili sorularına cevap 

alma imkanı buluyor. Geçen sene sürenin azlı-

ğından yakınan öğrencileri dikkate alarak, bu 

sene yarım güne çıkarılan etkinlik, 9.00’da baş-

layıp, 13.00’da Fransa’da okuyan öğrencilere 

katılım sertifikası verilmesi ve “petit pain au 

chocalat” ikramı ile sona erecektir. 
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Mezunlar Geleneksel Yıl Sonu Balosu’nda buluştu  

İzmir Saint Joseph’liler Derneği 

tarafından her yıl düzenlenen ge-

leneksel yıl sonu balosu bu yıl 25 

Kasım tarihinde gerçekleştirildi. 

Farklı dönemlerden 170 mezunun 

bir araya geldiği gecede 84 me-

zunları baloya katılım gösteren 

en kalabalık dönem olarak kupayı 

aldı. Gecede, okul mezunlarından 

Cüneyt Akgün ve grup arkadaşla-

rı sahne aldı. Balo fotoğraflarına 

önümüzdeki günlerde Dernek 

web sayfasından ulaşabilirsiniz . 

http://www.izmirsjliyiz.biz/ 
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Vakıf faaliyetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla fikirlerini almak üzere, üyelerimize 

bir anket uyguladık. Söz konusu ankete verilen cevaplar kapsamında üyelerimizin Vakfımıza üye 

olmalarının en önemli 2 nedeni, İzmir Saint-Joseph Lisesi'nin güçlendirilmesine katkıda bulunmak 

ve frankofon camiayla bir arada olmaktır. Üyelerimizin %90’ı Vakfımızın çalışmalarına destek ol-

mak, yaklaşık %80’i de bu kapsamda oluşturulacak çalışma grup-

larında görev almak istemektedir. Anket kapsamında öncelikle 

proje geliştirme ve tanıtım olmak üzere 2 çalışma grubu oluşturu-

lacaktır. Çalışma gruplarında yer almak isteyen üyelerimiz ile 

yapılacak toplantıların ilki proje geliştirme konusunda olacaktır.  

Anket sonuçlarına göre bir başka beklenti de üyelerin birbirleri ile 

tanışıp kaynaşmalarına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerdir. 

Bu kapsamda da en kısa süre içerisinde faaliyetler belirlenip uy-

gulanacaktır. 

Üyelerimize yönelik anket çalışması yaptık 
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