
Bizim Okul’dan Haberler 

Şubat 2018 

Son röportajımızı Rouen’da AES okuyan Özgür Ergin ile yaptık 

http://bizimokul.org.tr Bizi Takip Edin:  

İzmir Saint-Joseph Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan ve Rouen Üni-

versitesi’nde AES (Administration Economique et Sociale) bölümünde 

son sınıf öğrencisi olan Özgür ile gerçekleştirdiğimiz röportajımıza web 

sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  

Bu sene Saint-Joseph’te 2. kez gerçekleştirdiğimiz mezunlarla buluşma etkinliğinde de bizimle birlikte 

olan Özgür’e, görüş ve deneyimlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.  

 

Rouen’da; 

En sevdiğin restaurant? 

Trend Burger. Benim genellikle her cumartesi gittiğim, hoş bir terası olan, cana yakın işletmecisiyle 

güzel hizmet sunan bir restaurant. Sizlere de öneririm. Şehir merkezinde olması da ayrı bir avantaj. 

En çok gittiğin cafe? 

Chocalate Bar isimli merkezdeki kafeye sıklıkla gidiyorum. Oturma alanlarını ve çalışanlarının sıcak-

kanlılığını beğeniyorum; tavsiye ederim. (French Coffee Shop’un hemen karşısında bulunuyor) 

En uygun fiyatlı market? 

LIDL en ucuz markettir diyebilirim ancak merkeze uzaklığı nedeniyle çok fazla uğrayabildiğim söylene-

mez. 

En çok vakit geçirdiğin yer? 

En çok vakit geçirdiğim yer okulun karşısında bulunan fırın. Derslerin arasındaki kısa aralarımı bura-

da kahve içerek veya fırından çıkan taze ürünlerden atıştırarak geçiriyorum. Güler yüzlü insanlar çalı-

şıyor. Rouen’da hukuk, AES veya ekonomi bölümlerinden birini okuyacaksanız, sizin de en çok gideceği-

niz yerlerden biri olacağını düşünüyorum. 

Özgür’e sorduk 
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Mezunlar Derneği’nden Çanakkale gezisi 

21-23 Nisan tarihlerinde İzmir Saint-Joseph’liler 

Derneği tarafından Çanakkale gezisi düzenleniyor. 

UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Bergama 

Antik Kenti’nin ziyaret edilmesiyle başlayacak ge-

zide sırasıyla Bozcaada ve UNESCO Dünya Mira-

sına girişinin 20. Yılını kutlayan ve Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı’nca 2018 Truva Yılı ilan edilen 

Truva Antik Kenti gezilecek. 23 Nisan günü ise 

Gelibolu ve Şehitlikler’in ziyaret edilmesinin ar-

dından Çanakkale şehir turu yapılacak.  

Gezi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için irti-

bat bilgileri: 

İzzet Ege 0531 9691396 

http://bizimokul.org.tr Bizi Takip Edin:  

Adres: Dr. Mustafa Enver Bey Cad.  

No: 36/2 35220 Alsancak/İZMİR 

Telefon: 232 4898902 

Faks: 232 4890178  

E-posta: contact@bizimokul.org.tr 

 

 

İletişim için: 

Bağışlarınız için:  

TEB  

İZMİR ÇANKAYA ŞUBESİ 

 

IBAN No (TL):  

TR89 0003 2000 0000 0013 9002 62 

 

IBAN No (Avro):  

TR69 0003 2000 0000 0035 4929 19 

Tuğba İDİKUT OYSAL 

Vakıf Yöneticisi 

 

 

İzmir Saint-Joseph’liler Spor Klübü 

İzmir Saint-Joseph Mezunlar 

Derneği tarafından 2001 yılın-

da kurulan ve Türkiye Voleybol 

2. liginde mücadele eden erkek 

voleybol takımının grup liderlik 

maçı 4 Şubat Pazar günü ger-

çekleşecektir.  

İzmir Atatürk Kapalı Spor Sa-

lonu'nda saat 18.30'da Milas 

Belediyesi ile oynanacak maça tüm Saint-

Joseph’liler davetlidir. 

Fransa’daki üniversitelere başvurular 

yapıldı 

İzmir Saint-Joseph Lisesi’nde son sınıf okuyan ve 

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde üniversiteye 

gidecek olan 67 öğrenciden 56’sı Fransa’daki üni-

versitelere başvurularını yaptı.  

56 öğrencinin tercihleri arasında 14 farklı bölüm 

yer alıyor. Geçen sene en çok başvuru yapılan bö-

lümler arasında 2. sırada olan mühendislik, bu 

sene 13 öğrenci ile ilk sırada yer alıyor. Mühendis-

liği, 10 tercih ile AES (Administration Economique 

et Sociale) ve 9 tercih ile psikoloji bölümleri takip 

ediyor.  

İzmir Saint-Joseph Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve ilk 

sayısında “Atatürk Özel” bölümüne yer verilen “La Lumière” dergi-

sine ulaşmak için tıklayınız. 
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