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23 öğrenci yüksek öğrenimlerine Fransa’da devam edecek 
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İzmir Saint-Joseph Lisesi’nden bu sene mezun olan 23 öğrenci, yükseköğrenimlerine Fransa’da devam 

edecek. Fransa’daki üniversitelere başvuruda bulunan 56 öğrenciden 3’ü red cevabı alırken, 53 öğrenci 

başvurdukları 3 üniversitenin birinden kabul aldı.  

Vakıf olarak İzmir Saint-Josephli öğrencilere desteğimiz bu yıl da devam etti. Özellikle yurt bulma, üni-

versiteye kayıt, vb süreçlerde öğrencilere destek olurken, Fransa’ya gittikten sonra yapılması gereken 

bürokratik işlemlerle ilgili de öğrencilere ve velilerine bilgilendirmelerde bulunduk. 

Bu sene en çok öğrencinin gittiği şehir Lyon ve 

Montpellier iken, en çok tercih edilen bölümler 

mühendislik ve psikoloji oldu.  

Bu öğrenciler dışında 2 eski mezun öğrencimiz 

daha Paris’e gidiyor. 2017 mezunu olup bu se-

ne üniversiteye başvuran bir öğrenci Paris 

Nouvelle’de sinema bölümüne başlarken, Ya-

şar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyan 

bir başka mezunumuz ise, Erasmus programı 

kapsamında önümüzdeki dönemde ISC Pa-

ris’te okuyacak.  

Tüm öğrencilere hayatlarındaki bu yeni dö-

nemde başarılar diliyoruz. 

Yaşar Üniversitesi-ECAM Uluslararası Ortak Lisans Programı öğrenci alımına başladı 

Fransızca dilinde eğitime üniversitede de devam etmek isteyen öğrencilere 

bir imkan yaratmak amacıyla, vakfımızın girişimiyle başlatılan Yaşar Üni-

versitesi ile ECAM Mühendislik Okulu arasındaki ortak lisans programı, 

2018-2019 eğitim dönemi itibariyle öğrenci alımına başladı. Elektrik-

Elektronik Mühendisliği bölümü kapsamında eğitim verecek bölümün ilk 2 

yılında öğrenciler Yaşar Üniversitesi’nde eğitim alırken, sonraki 2 sene 

Lyon’da bulunan ECAM’da eğitimlerine devam edecekler.  

İngilizce ve Fransızca olmak üzere çift dilde eğitim yapılacak programa ka-

bul edilen öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi Yaşar Üniversite-

si’nde verilecektir. Fransızca dil yeterliliği için ise DELF B1 veya üstünde 

bir Fransızca yeterlilik belgesi sunulması gerekmektedir. Öğrenciler, Türkiye’de bulundukları dönemin 

ücretini Yaşar Üniversitesi’ne, Fransa’da bulundukları dönemlerin ücretlerini ECAM Mühendislik Oku-

lu’na ödeyeceklerdir. Bu program için Yaşar Üniversitesi’ndeki 2018-2019 akademik yılı öğretim ücreti, 

Yaşar Üniversitesi’ndeki diğer lisans programlarına ait öğretim ücreti ile aynıdır. Resmi lansmanının 

Ekim ayında yapılmasının planlandığı program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 
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Yuvaya dönüş projemiz ile “Quartier” dergisindeyiz 

İstanbul Saint-Joseph’liler Derneği’nin süreli yayını olan “Quartier” 

dergisinin son sayısında, yuvaya dönüş projemizin tanıtımına yer 

verdik.  

Sadece İzmir Saint-Joseph Lisesi için değil, tüm frankofon liseler 

için bir kazanç olduğunu düşündüğümüz bu projemiz kapsamında 

değerlendirilebilecek adayların Vakfımız ile irtibata geçmesini rica 

ediyoruz.  

Quartier dergisine ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

Yeni röportajımızı psikoloji öğrencisi Defne Türkay ile yaptık 

İzmir Saint-Joseph Lisesi’nden 2013 yılında mezun olan ve Lumière Lyon 2 Üni-

versitesi Psikoloji  Bölümü’nde okuyan Defne ile, Fransa deneyimini konuştuk.  

Defne’nin Lyon’da en çok vakit geçirdiği yerleri, en çok gittiği cafe’leri öğrenmek 

istiyorsanız, gerçekleştirdiğimiz röportajımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.  

Deneyimlerini bizimle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz.  
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