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Saint-Michel:
Bir lise,  
bir gelenek,
bir gelecek

Jean-Michel DUCROT
Okul Müdürü

Öğrencilerimizi sosyal ve akademik başarıya, analiz ve sentez yeti-
sine, hoşgörüye, farklılıklara saygı duyulmasına vurgu yaparak eğitmek 
ve bu çerçevede sorumluluk almalarını sağlamak Saint-Michel Lisesi’nin 
temel eğitim misyonlarıdır.

Özgünlüğümüz köklü geleneğimizin bize sağladığı güçten gelmekte-
dir. Öğrencilerimizin evrensel insani değerler konusundaki hassasiyet-
lerini geliştirme konusuna yürekten bağlıyız ve kendilerini doğru ifade 
edip hedeflerine ulaşmaları için gereken tüm olanakları sunuyoruz.

Modern dünyanın önemli bir aktörü olan Türkiye, kültürel, sosyal, 
entelektüel zenginliğe sahip, iletişimi kuvvetli genç nesillere ihtiyaç 
duyuyor.

Lisemizin sağladığı akademik gelişim üstünlüğünün yanı sıra, dil 
öğrenimine gösterilen özen, sosyal dayanışma projelerine, sanat ve 
spor etkinliklerine verilen destek, geleceğin mimarı olacak öğrencileri-
mize farklı yüzlere sahip bir dünyanın kapılarını açmaktadır.

Özgünlüğümüz köklü geleneğimizin  
bize sağladığı güçten gelmektedir.



Saint-Michel Ortaokulu’nun  
Beyoğlu Pera’da Kuruluşu.

Feriköy’deki yeni binaya taşınma.

Türkiye’de karma eğitime geçen  
(kız-erkek) ilk yabancı lise.

Lisenin yeni bina eklenerek büyümesi.

1929

1970

2019



Eski şapel Jeanne d’Arc sergi ve gösteri salonu oldu.

Tablet destekli eğitime geçiş.

2010

2014

Kurum görsel kimliğinin değişimi.
2015



Saint-Michel :  
Köklü tarihiyle 
öne çıkan bir lise
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Bu yeni kurum Saint-Michel ismini alır. 1903 yılına dek kurumun ba-
şında bulunan Frer Jonathan: “eğitimin edebî, bilimsel, ticarî ve endüst-
riyel tüm dalları içermesini” istemektedir.

1921’de “Jeanne d’Arc Koleji” adını alan kurumda orta son sınıfa 
kadar eğitim alınabiliyordu ve öğrenciler lise eğitimlerine Pera’daki 
Sint-Michel’de veya Kadıköy’deki Saint-Joseph’te devam edebiliyorlar-
dı.

Avrupa Yakası’nda bulunan bu iki kurumun 1925’teki kaynaşmasın-
dan günümüzdeki Saint-Michel Fransız Lisesi doğdu. 1970 yılında Sa-
int-Michel Türkiye’deki ilk karma yabancı lise olma ünvanını kazandı. 
1976’dan beri de, laik müdürler, kurucuların başlattığı eğitim hamlesini 
Fransızca dilini öğrenmeyi seçen ülkemiz gençliği ile sürdürmeye de-
vam ediyorlar.

Lisenin mezunları arasında; ünlü sanatçılar, yazarlar, akademisyenler 
ve iş insanları bulunuyor.

Lisemiz, 3 eğitim kurumunun 
mirasçısıdır. 1886 yılının Eylül ayında 
kurucularımız Pera’da Galatasaray 
Lisesi yakınında, 1870’teki büyük 
yangında yok olan okulun yerine  
yarı zamanlı bir yenisini açarlar.

Saint-Michel Lisesi 
Mezunları’nın eski onur 
tablolarından bir örnek.
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Beyoğlu - Pera’da 1886’da 
kurulan Saint-Michel 
kurumunun bir diploması.

Okulun dış cephesinde bulunan 
tarihi saat içerideki bu saatli 
mekanizmaya bağlı idi.

KÖKLÜ TARİHİYLE ÖNE ÇIKAN BİR LİSE



Dünyaya açılan  
akademik bilgi
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Kültürlü insan yoktur, 
yalnızca kültürlenmekte 
olan insanlardan 
bahsedilebilir.

Fe
rd

in
an

d 
Fo

ch
 

18
51

-1
92

9

FrancEducation 
markasına sahip bir okul

“FrancEducation” markası, uluslararası ölçekte frankofon olan ve 
çift dilde eğitim veren en iyi kurumlara verilen seçkin bir markadır.

Saint-Michel Fransız Lisesi’ne ve bu ağa katılan diğer ya-
bancı liselere, ulusal eğitim sistemleri çerçevesinde Fran-
sız dili ve kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı veril-
mektedir.

Eğitim kalitesini belgeleyen bu marka Fransız Dış 
İşleri ve Uluslararası Gelişim Bakanlığı tarafından 
2012 yılında kurumumuza verilmiştir ve 2018 yılında 
yenilenmiştir. Uluslararası anlamda mükemmel bir dil 
eğitiminin verildiğini belgelemektedir. 

“FranceEducation” markası öğrencilerine güçlü bir 
Fransızca eğitimi veren ve onların farklı disiplinleri ve bilim 
alanlarını bu dilde keşfetmelerini sağlayan lisemizi tanır ve ön plana 
çıkarır.
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Bakalorya  
diploma denkliği

Mart 1963’te çıkan kararname ile Saint-Michel Lisesi diploma-
sı Fransız bakaloryasına denk tanınmıştır. Bu şekilde Fransa’daki,  
Avrupa’daki ve diğer ülkelerdeki yükseköğrenimin kapılarını açmakta-
dır. Diplomamız üniversite eğitimlerine uluslararası bir çerçevede de-
vam etmek isteyen öğrencilerimiz için de büyük bir avantajdır.



Etkin iletişim için 
yabancı dil öğrenimi
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

DELF (Fransız Dili Eğitim Diploması) Fransız Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın verdiği Fransızca yabancı dil resmi 
diplomasıdır.

Bu diploma ömür boyu geçerlidir, Fransızca öğ-
renen yabancı kişilerin dil seviyelerini belgelemek 
istediklerinde yetkinliklerini kanıtlayan bir diplo-
madır. 

DELF B2 seviyesi Fransa’da yükseköğrenim için 
çok önemli bir kriterdir ve ön kayıtlar sırasında birçok 
Fransız veya Frankofon üniversite tarafından adaylarda 
aranmaktadır.

Saint-Michel Lisesi ders içeriklerini DELF kapsamında işle-
nen konulara adapte eder ve aynı zamanda öğrencilerini DELF 
not sistemini dikkate alarak değerlendirir. Bu şekilde gençler bu önem-
li sınava en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

DELF sınavları öğrencilerimizin okul yaşamlarındaki ritimlerini de 
belirlemektedir. Yeni başlayanlar, Hazırlık senesinin sonunda A2 sevi-
yesini kazanırlar, 9. sınıf öğrencileri B1, 11. sınıf öğrencileri ise B2 sevi-
yesini alırlar.

Aynı zamanda 12. sınıf öğrencilerimizi DALF (Fransız Dili İleri Seviye 
Diploması) almaları konusunda da cesaretlendirmekteyiz. Bu diploma 
C1 seviyesine denk düşmektedir, bu seviye de Fransız üniversitelerin-
deki bazı özel bölümlerce istenebilmektedir. Hukuk, psikoloji ve beşeri  
bilimler gibi...

Ezbere bilmek, bilmek 
değildir. Sadece bellekte 
korunanı hatırlamaktır.
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Uluslararası İngilizce dil yeter-
lilik sınavı IELTS dünya çapında 
kabul gören iki İngilizce sınavın-
dan biridir. Test; iletişim dilinin 
İngilizce olduğu ortamlarda eği-
tim görmek veya çalışmak iste-
yen adayların İngilizce yeterliliğini 
ölçmeyi amaçlar. IELTS, dokuz bi-
nin üzerinde akademik kuruluşta 
kabul gören oldukça yaygın bir 
sınavdır. Saint-Michel Lisesi’nde 
10, 11 ve 12. sınıflarda haftada iki 
saat olmak üzere IELTS’e yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır.

ETKİN İLETİŞİM İÇİN YABANCI DİL ÖĞRENİMİ

Okulumuzda her ay düzenli 
bilgilendirme konferansları 
ve seminerleri düzenleyen 
aktif bir rehberlik servisimiz 
bulunmaktadır.



Deneyimlerle güçlenen 
bilimsel eğitim
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Eğitimlerine fen ağırlıklı derslerle ve bilimsel bir kürsüde devam et-
mek isteyen öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıf eğitimleri boyunca saydığı-
mız fen dallarındaki bilgilerini ve becerilerini derinleştirerek, bazı ders-
lerde haftalık 5 saate kadar çıkabilen dal eğitimlerini alırlar.

Bilim alanındaki bilgi ve beceriler öğrencilerimizin meraklarını, ya-
ratıcılıklarını, eleştiri yeteneklerini, bilimsel ve teknolojik gelişime olan 
ilgilerini geliştirecek şekilde öğrenilir. 

Bu şekilde, fen bilimleri öğretmenlerimiz öğrencilerimize deneysel 
yöntemleri ve disiplinler arası yaklaşımı tanıtır, onlara bilgilerini en yük-
sek derecede, LS Dreams, Tübitak gibi farklı bilim yarışmalarında pe-
kiştirme imkânını sağlarlar.   

Saint-Michel Lisesi eğitim projesi 
kapsamında, hazırlık seviyesinden itibaren 
haftalık üç saatlik çalışmayla başlayarak 
bilimsel kültürü destekler. Lisenin ilk iki yılı 
genel bilim eğitimine ayrılır; özellikle de fizik, 
kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi.

Hiçbir şey 
kaybolmaz, hiçbir 
şey yaratılmaz, 
her şey dönüşür.
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Deneysel bilimler eğitimimiz; öğrencilere doğaya, canlılara, insan 
sağlığına karşı nasıl duyarlı ve sorumlu olunacağını, çevrelerindeki ev-
reni sorumlu bir şekilde inceleterek öğretir.

DENEYİMLERLE GÜÇLENEN BİLİMSEL EĞİTİM

Öğrencilerimiz Türkiye’deki 
ve yurt dışındaki pek çok 
liselerarası bilimsel yarışmaya 
katılırlar.

Yeni laboratuvarlarımızda, 
öğrencilerimize deneyleri 
sırasında kullanabilecekleri 
eksiksiz bilimsel olanaklar 
sunulur.



İnsan odaklı 
bilgi teknolojileri
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Yeni teknolojiler her an ve her yerde çevremizde bulunmakta. Pek 
çok uygulamaya hakim son model akıllı telefonlardan 3D yazıcılara ve 
hatta akıllı ev-büro sistemlerine kadar… Artık öğrencilerimiz çok genç 
yaşlarından itibaren sürekli gelişmekte olan bu araçlara aşinalar.

Çağdaş okul, bilgi teknolojilerinin bu yükselişini gör-
mezden gelemez ve kendini klasik öğretilerle sınırlayamaz. 
Tam tersine, bilgi teknolojilerinden iyi bir dost, eğitim için faydalı bir 
model yaratması mümkündür.

Pedagojik uygulamalarımıza bilgi teknolojilerinin adaptasyonu aslın-
da bir devrim değil; öğretme sistemimizdeki bir evrimdir. Bu noktada, 
her zaman ve daima insani öğreti ve insani ilişki öğretim anlayışımız için 
temel teşkil eder. Bilgilerin iletimi ve yayılması elbette farklı aracılarla 
ve teknolojilerle yapılabilir ancak yüz yüze yapılan, öğretmen ve öğren-
ci arasındaki doğrudan iletişim hayatidir. Eğitmen, öğrencilerine zaman 
ayıran ve onlara eşlik eden bir kişi olarak yeri geldiğinde görünmez 
olmayı da bilecektir. 
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Okulumuz dünyadan, günümüz 
gerçeklerinden ve dış yaptırımlardan 
izole edilmiş bir alan olamaz. Günümüz 
dünyasına adapte olmalıdır çünkü önemli 
görevlerimizden biri de öğrencilerimizi 
içinde yaşadıkları çağ ile uyum içinde ve ona 
hazırlıklı olarak yetiştirmektir.

Her öğrenci farklı şekilde öğrenir: kimi görsel bir hafızaya sahiptir, 
kimi ise harekete veya sese duyarlıdır. Artık pedagojik çevremizin ay-
rılmaz bir parçası olmaya başlayan tabletler her bir öğrencinin kendi 
ritmine ve kişilik özelliğine göre çalışmasına olanak sağlar. Bilgi tekno-
lojilerinin kişiye özel pedagojik yaklaşımlardaki önemi budur.  

Bilgi teknolojileri aracılığıyla, öğrenciye belli bir özgürlük tanınmak-
tadır, fakat bu pedagojik özgürlük eğitmen tarafından ona önceden 
sunulan hedefler karşısında öğrencinin belli bir sorumluluk almasını da 
gerektirir. Dolayısıyla Saint-Michel’de bilgi teknolojileri, öğrencileri bil-
gi edinme açısından çok daha otonom hale getirebilen araçlardır. Öğ-
rencinin bilgi edinme yolunda daha aktif ve otonom bir aktör olmasına 
katkı sağlar.

İNSAN ODAKLI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ



Sağlıklı zihnin 
temeli spor
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Spor, sosyal bağlarımızı ayakta tutan evrensel ve kolektif değerlerin 
taşıyıcısıdır; saygı, sorumluluk alma, çaba, özgüven, kişisel gelişim… 
Hepsi Saint-Michel Lisesi’nde önem verip geliştirmek istediğimiz de-
ğerlerdir.

Spor pratiği gençlerin otonom ve iyi bir vatandaş olmaları yolunda 
temel teşkil eden bir etkinliktir çünkü kuralları, ortak bir yaşamı paylaş-
mayı, bir benzerimize duyduğumuz saygıyı, kendini aşmayı, azmi, ekip 
olma ruhunu aşılar… Spor aynı zamanda özgür seçimler yapmaya ve 
sorumluluğu geliştirmeye yardımcı olur.

Juvénal’in  
meşhur cümlesinde belirttiği gibi 
“Mens sana in copore sano” 
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Sağ sayfa : 
Öğrencilerimizin sağlık 
takipleri düzenli olarak, 
tüm hafta hizmet 
veren revirimizde, okul 
hemşiremiz tarafından 
yapılır.

Yeni binamızdaki  
profesyonel spor salonumuz.
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Kış sporları ile ilgili geziler 
de lisemizin programında 
yer almaktadır.

Masa tenisi 
öğrencilerimizin okul 
içerisinde yaptığı 
sporlardan biridir.

Saint-Michel Lisesi sporu önemli bir denge ve sağlık unsuru olarak 
ön plana çıkarırken, onu birçok öğrenci için başarıya giden yolda iyi bir 
aracı olarak görür. 

Okul programına dahil spor dersleri dışında, öğrencilerimiz spor ku-
lüplerini de seçebilirler. (Basketbol, Voleybol, Futbol vb…). Profesyonel 
sporcularla haftalık antrenmanlara, turnuvalara ve müsabakalara katı-
lırlar.

Ayrıca Saint-Michel Lisesi her yıl Mayıs ayında liselerarası önemli bir 
yelken yarışı da düzenlemektedir: İstanbul’un bir çok lisesinin katıldığı 
bu turnuva gençlere önemli bir yarış deneyimi yaşatırken, kardeşlik ru-
hunu korumalarına da imkân tanımaktadır.

SAĞLIKLI ZİHNİN TEMELİ SPOR



Kültür etkinlikleri ile  
yeniyi keşfetmek
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Her bir liseli kültürel açıdan zengin ve 
tutarlı bir eğitim alabilmelidir. Herkesin 
kültüre erişimini desteklemek amacıyla 
Saint-Michel Lisesi güçlü bir sanatsal 
pratik ortamı sunar. Müzikten, seramiğe, 
farklı sanat kulüplerine kadar… (resim, 
karikatür, ebru sanatı, moda tasarımı…)

Sol üst:  
Jeanne d’Arc Konser 
Salonumuzda bir flamenko 
konseri.

Sol alt:  
Öğrencilerimizin Adana’da 
gerçekleştirdiği organik 
pamuk yetiştiriciliği 
ve işlenmesi ile ilgili 
projesinin final sergisinden 
bir kare.
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Tüm liselilerin, klasik eğitimin yanı sıra sanat etkinliklerine de erişimi 
olmalıdır. Bu nedenle yıl boyunca öğrencilerimizin belli bir sanat konu-
sundaki bilgilerini derinleştirmek amacıyla konularının uzmanı kişilerle 
sanat atölyeleri düzenliyoruz. Yine bu çerçevede, öğrencilerimiz hem 
Türkiye’den hem de Fransa’dan gelen edebiyat, basın dünyası, fotoğraf 
veya sinema sanatı profesyonelleri ile yaratıcı projelerde çalışabilsinler 
diye yazarevi programları ve sanatçı rezidansları düzenliyoruz.

Aynı şekilde, öğrencilerimizin analiz ve eleştiri yeteneğini geliştir-
mek için eğitim programlarımızla paralel olan kültürel gezileri düzenli 
olarak gerçekleştiriyoruz.

Kültür aynı zamanda farklı düşüncelerle karşılaşmayı ve onları din-
lemeyi becerebilmektir! Önemli ayrıcalıklarımızdan biri de öğrencileri-
mizin kendi fikirlerini doğru şekilde savunabilmesini teşvik etmektir. İn-
gilizce ve Fransızca dillerinde yapılan MUN (Birleşmiş Milletler Modeli) 
uluslararası konferanslarına katılımın yanı sıra insani mesaj içeren kon-
feranslara katılmak Saint-Michel Lisesi’nde bir gelenek halini almıştır. 
Öğrencilerimizi her fırsatta konuşma ve tartışma sanatını geliştirecek 
etkinliklere katılmaya ve diplomatik görüşmelere açılmaya cesaretlen-
diririz. 

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ İLE YENİYİ KEŞFETMEK

Medyatek bölümümüz 
gerçek bir kültür, eğitim ve 
etkileşim alanı yaratır.



Eğitim projemizin  
kalbini oluşturan 
sosyal yardımlaşma
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Sosyal Yardımlaşma Kulübü , Lasallien anlayışın ilkeleri olarak belir-
lenmiş yardımlaşma,dayanışma ve sorumluluk duygu ve davranışların 
kazandırılması ve içselleştirilmesini sağlarken , öğrencilerde ötekileş-
tirmeden dezavantajlı gruplarla da iletişim kurmayı ve farkındalık ya-
ratmayı, rehberliğe ihtiyaç duymadan öğrencilerinin liderlik özelliklerini 
geliştirmeyi ve bu yeti ile toplumda öncü roller üstlenmeleri için çalış-
malar yapmakta olan bir kulüptür.

Sosyal Yardımlaşma 
Kulübümüz, engelli 
ve sosyal dezavantajlı 
gençlerle düzenli olarak 
Pera Müzesi’nde  
etkinlikler gerçekleştirir.



41 EĞİTİM PROJEMİZİN KALBİ: SOSYAL YARDIMLAŞMA

Sokak hayvanlarının 
korunması ve sağlıklı 
yaşatılması için, 
öğrencilerimiz barınakları 
ziyaret ederler ve 
konuya ilişkin çalışmalar 
yürütürler.

40



Herkes için 
çevre bilinci
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ÇAĞDAŞ BİR GELENEK

Saint-Michel Lisesi sürdürülebilir 
büyümeyi destekler. Gençleri, 
çevrelerini saran canlılar dünyasına 
karşı duyarlı yetiştirmek ve  
her bir öğrencinin geleceğin bilinçli  
bir aktörü olmasını sağlamak 
kurumumuzun görevidir.



45 HERKES İÇİN ÇEVRE BİLİNCİ

Sol sayfa ve sağ üst:  
Okulumuzun organik 
permakültür bahçelerinde, 
liseliler sebze ve meyve 
yetiştirmeyi öğrenirler.

Sağdaki resim:  
Sürdürülebilir Yaşam 
ve Çevre Kulübümüz 
Adana’da pamuk 
toplarken...

Okulumuz bu noktada, pedagojik aktiviteler ve özgün etkinliklerle  
4 temel misyonu gerçekleştirmektedir.

•	Canlılar	 dünyasına	 sürdürülebilir	 büyüme	 perspektifinden	 bakarak,	
onları	keşfetmek,	tanımak	ve	korumak.

•	Gençleri	insanın	doğadaki	yeri	ve	sorumlulukları	hakkında	bilgilendir-
mek.

•	Geleceğimizin	 biyodiversiteye	 (doğal	 çeşitliliğe)	 duyulan	 saygı	 ile	
doğru	orantılı	olduğunu	herkese	anlatmak.

•	Gündelik	hayatımızda	uygulayabileceğimiz,	çevreye	duyarlı	vatandaş	
reflekslerini	kazandırmak.	(geri	dönüşüm,	su	tasarrufu,	yiyecekler,	bi-
linçli	tüketim	seçimi,	türlere	saygı	ve	onların	korunması…)	

•	Lisemizin	çevre	politikası:	Sıfır	atık.

44
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2015 Saint-Michel mezunuyum. 
Bugün Fransa’nın en iyi 3 mimarlık 
okulu arasında olan ENSA 
Versailles’da mimarlık öğrencisiyim 
ve burada bulunmamı okuluma 
borçluyum. Saint-Michel’de 
geçirdiğim beş sene boyunca 
öğretmenlerimin sonsuz desteği 
ve yardımı olmasaydı bugün 
hayalimdeki okulda hayallerimin 
eğitimini alıyor olamazdım. Bu beş 
sene içinde yeni bir 
aile edindim, Saint-Michel 
ailesi, okulun bütün personeli, 
öğretmenleri ve arkadaşlarım, biz 
hepimiz kocaman bir aileydik ve 
her sene biraz daha büyüyor yeni 
gelenlere kucak açıyoruz. Bizim 
mezuniyetimiz bir şey değiştirmedi, 
hala zor zamanlarımızda hem 
akademik hem de moral açısından 
yanımızda olan öğretmenlerimiz 
var, tıpkı eski günlerdeki gibi. 
Hayatımın en güzel yıllarını 
okuluma borçluyum, tıpkı geleceğimi 
de onlara borçlu olduğum gibi.

Saint Michel’de okurken okulun 
her türlü sosyal aktivitesine 
katıldığımı söylesem abartmış 
sayılmam, bu etkinliklerin yanı sıra 
başka bir kültür ve dilin kişiliğimi 
şekillendiren ögelerden olduğuna 
inanıyorum. Farklı bir dilde dersleri 
görmek lisede okurken ilginç 
gelse bile, Boğaziçi Üniversitesi’ne 
başladığımda sınıf arkadaşlarım 
ingilizce ders takibinde sorun 
yaşarken ben bu sorunu lisenin  
ilk senelerinde atlatmış  
olduğumdan rahat bir şekilde  
uyum sağlayabildim.

Nazlı Boytorun ‘15 
ENSA Versailles

Hazal Alay ‘16 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kimya
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Benim için Saint-Michel tarih 
dersleridir. Saint-Michel’de 
öğrendiğim tarih bilgilerini hala 
kullanmaktayım. Bu sadece Fransız 
tarihi ile sınırlı kalmamakta, 
Çağdaş Dünya ve Türkiye tarihini de 
öğrenmem bügünkü üniversitedeki 
derslerime de yardımcı oluyor.  
4 yıldır Fatma hocamızın derslerinde 
analiz ettiğimiz farklı kültürleri 
ve ideolojileri şu an aynı bir 
biçimde görüp uygulamaktayım. 
En önemlisi geçen sene Fatma ve 
Kazım hocamızın eşliğinde gittiğimiz 
Karadeniz gezisinde eski Osmanlı 
tarihini yerinde gormemizdi. 
Bence Saint-Michel Fransızca’dan 
ibaret olarak gorülmemeli ve tarih 
ögretmenlerimiz sayesinde interaktif 
bir biçimde işlediğimiz tarih 
dersleridir bu okulun önemi  
benim gözümde.

Efe Gurger ‘18 
University College London 
Politika

Öğrenim hayatım boyunca birçok 
okulda eğitim görmüş olmama 
rağmen, geçmişe baktığımda gerçek 
“okulum” olarak Saint-Michel’i 
benimsediğimi söyleyebilirim. 
Öğrencilerine her zaman 
pedagojik olarak yaklaşan, her 
birini saygıdeğer bireyler olarak 
gören, çağdaş, alanlarında uzman 
öğretmenlerim sayesinde hem çok 
iyi bir eğitim alma fırsatım oldu 
hem de lise yıllarım karakterimi 
olumlu yönde şekillendirdi; farklı 
kültürlere saygılı, açık görüşlü bir 
birey olmama katkıda bulundu. 
Ayrıca, Saint-Michel geleceğim için 
önüme birçok kapı açtı. Bunlardan 
birisi hukuk lisansımı yaptığım ve 
master eğitimime başladığım Paris 1- 
Panthéon Sorbonne Üniversitesinde 
okuma imkânıydı.

İlkay Yeşil ‘11 
Paris 1- Panthéon Sorbonne 
Hukuk

MEZUNLARIMIZ48
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Haftalık ders saatleri

Hazırlık Sınıfları 9. Sınıflar 10. Sınıflar
Fransızca Dersi 21
İngilizce Dersi 4
Fransızca Okutulan Dersler 7
Türkçe Okutulan Dersler 8
Toplam 40

Fransızca Dersi 10
İngilizce Dersi 2
Fransızca Okutulan Dersler 12
Türkçe Okutulan Dersler 16
Toplam 40

Fransızca Dersi 8
İngilizce Dersi 2
Fransızca Okutulan Dersler 12
Türkçe Okutulan Dersler 18
Toplam 40

11. Sınıflar 
Fen

11. Sınıflar 
Türkçe-Matematik

11. Sınıflar 
Sosyal Bilimler

Fransızca Dersi 8
İngilizce Dersi 2
Fransızca Okutulan Dersler 15
Türkçe Okutulan Dersler 15
Toplam 40

Fransızca Dersi 10
İngilizce Dersi 2
Fransızca Okutulan Dersler 6
Türkçe Okutulan Dersler 22
Toplam 40

Fransızca Dersi 10
İngilizce Dersi 5
Fransızca Okutulan Dersler 3
Türkçe Okutulan Dersler 22
Toplam 40

12. Sınıflar 
Fen Ağırlıklı

12. Sınıflar 
Türkçe-Matematik

12. Sınıflar 
Sosyal Bilimler

Fransızca Dersi 6
İngilizce Dersi 2
Fransızca Okutulan Dersler 19
Türkçe Okutulan Dersler 13
Toplam 40

Fransızca Dersi 6
İngilizce Dersi 2
Fransızca Okutulan Dersler 7
Türkçe Okutulan Dersler 25
Toplam 40

Fransızca Dersi 8
İngilizce Dersi 3
Fransızca Okutulan Dersler 2
Türkçe Okutulan Dersler 27
Toplam 40
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Lisemize kabul edilmek için, aday öğrenciler ortaokul yıllarının so-
nunda yapılan liseye giriş sınavında yüksek notlar almış olmalıdırlar. 

Lisemize girişte uygulanan sistemin seçici olmasının nedeni, öğren-
cilerimizin gelecek yıllarda Türkiye’de, Fransa’da veya diğer ülkelerdeki 
iyi üniversitelere devam şansını yükseltmek içindir.

OKULA BAŞVURU ŞARTLARI

•	Öğrencinin	 sınava	 gireceği	 yıl	 örgün	 ortaokulların	 8’inci	 sınıfında	
öğrenim	görüyor	olmaları	gerekir.

•	Yerleştirilme	işlemlerine	dahil	edilebilmesi	için,	adayın	Milli	Eğitim	Ba-
kanlığı’nca	yapılan	8.	sınıf	Merkezi	Sınavına	katılmış	ve	sınavının	ge-
çerli	sayılmış	olması	gerekir.	Okulun	açıkladığı	taban	puana	eşit	veya	
üzerinde	puan	almış	her	aday	başvuruda	bulunabilir.

YURT DIŞINDA E-OKUL SİSTEMİNDE KAYITLI OLMAYAN  
OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN  
BAŞVURU ŞARTLARI

•	Türkiye	 Cumhuriyeti	 Büyükelçiliği/	 Konsoloslukları	 aracılığıyla,	
5/3/2004	 tarihli	 ve	 25393	 sayılı	 Resmî	Gazete’de	 yayımlanan	 “Millî	
Eğitim	Bakanlığı	Denklik	Yönetmeliği”	esas	alınarak	öğrenim	belgesi	
kontrol	edilen	öğrencilerden,	Türkiye’deki	8’inci	sınıf	seviyesine	denk	
sınıfta	öğrenim	görüyor	olmak.

Saint-Michel Lisesi sağlam, titiz, uluslararası 
perspektiflere açık ve daha iyi bir başarı 
yakalayabilmek için her bir bireyin 
ihtiyaçlarına özen gösteren bir eğitim almak 
isteyen öğrencileri kabul etmektedir.
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Solda: 
Lisemizde öğrenci ve 
öğretmenlerimizin 
yaptırdığı kedi barınakları 
ve hep birlikte bakımlarını 
üstlendikleri bir kümes, 
bir kuş bahçesi ve tavşan 
yuvası bulunmaktadır.

Sol alt: 
Okulumuzun Müzik Kulübü 
yurtiçi ve yurtdışındaki 
müzik müsabakalarına 
katılır. Yine bu çerçevede 
müzik ve ses kayıt stüdyo 
alanlarımızın genişletilmesi 
projesi üzerinde 
çalışılmaktadır.

Sol üst:  
Seramik fırınımızın 
bulunduğu Seramik Kulübü 
alanında, öğrencilerimiz 
ve birlikte ortak projeler 
yürüttüğümüz kardeş 
okullarımız yıl boyu eserler 
üretip sergiler hazırlarlar.
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Öğrenci olarak katıldığım  
Saint-Michel ailesine şimdi öğretmen 
olarak yeni üyeler katmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. En güzel 
anılarımın geçtiği sınıflarda şimdi  
ben öğrencilerimle buluşuyorum. 
Benim için çok değerli olan 
öğretmenlerimin bana kattıklarıyla 
kendi öğrencilerimi yetiştiriyorum, 
her daim sevgiyle, özen ve hoşgörüyle. 
Yuvam olan bu köklü lisenin her 
geçen gün tanık olduğum gelişimi ve 
yetiştirdiğimiz yetenekli öğrencilerimiz 
ile daha nice başarılara imza 
atacağımızdan eminim.

Milena Kuyumciyan
Biyoloji Öğretmeni
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Canan Sözen
Fransızca Öğretmeni

133 yıldır var olan bu okulda  
30 yıllık bir tecrübe. Benim için 
okulum, bir ev, bir hayat... Burada 
sadece Fransızca öğrenilmiyor. 
Öğretmenler ve öğrenciler birlikte, 
yaşama sanatını öğreniyoruz.

Yael Mayorkas Routeau
Fransızca Öğretmeni

Bunca yıldır aynı heyecan ve 
motivasyonla çalışmamın nedeni, 
Saint-Michel Fransız Lisesi’nin  
ikinci ailem gibi olmasından 
kaynaklanmaktadır.



Özel Saint-Michel 
Fransız Lisesi 
Abide-i Hürriyet Cad. No:17 
34380 Şişli, İstanbul - Türkiye 
Telefon: 
+90 212 248 17 03 
+90 212 241 59 14
Faks: 
+90 212 246 13 80

www.sm.k12.tr 

Saint Michel Fransız Lisesi - Page Institutionnelle 
saintmichel1886
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