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«Kend� h�kâyem�zden başkalarının h�kâyeler� g�b� ve başkalarının 
h�kâyeler�nden kend� h�kâyem�zm�ş g�b� bahsedeb�lme hüner�d�r 

edeb�yat. (…) Yerel, m�ll� b�r dünya �le Batı dünyasının karışımıdır ben�m 
dünyam.» 

Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edeb�yat Ödülü’nü kabul konuşması

«Sanat ben�m gözümde yalnız başına yaşanan b�r kutlama değ�ld�r. 
Sanat, çok sayıda �nsanı (…) heyecanlandıran b�r araçtır.» 

Albert Camus, 1957 Nobel Edeb�yat Ödülü’nü kabul konuşması

Türk�ye Fransız Kültür Merkez� Fransa’nın Türk�ye Büyükelç�l�ğ� 
bünyes�nde faal�yet göstermekted�r.
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Fransızca öğrenmek, Fransız kültürünü tüm çeş�tl�l�ğ�yle keşfetmek, Fransa’dak� 
araştırma ve yen�l�kler hakkında b�lg� ed�nmek ya da ün�vers�te eğ�t�m�n�z� 
Fransa’da sürdürmek �st�yorsanız, Türk�ye Fransız Kültür Merkez� ek�b� olarak 
da�ma yanınızdayız. 

80 yıldan bu yana Türk�ye’de faal�yet gösteren ve tüm dünyada 200’ü aşkın kültür 
kurumundan oluşan büyük b�r ağın parçası olan Türk�ye Fransız Kültür Merkez�’n�n 
yapısı ve �şlevler�n� tanıtmayı amaçlayan bu broşürü s�zlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Fransa’nın Türk�ye Büyükelç�l�ğ� ve Par�s’tek� Inst�tut frança�s �le yakın bağları olan 
Türk�ye Fransız Kültür Merkez�, Ankara, İstanbul ve İzm�r olmak üzere üç şeh�rde 
faal�yet göstermekted�r. Türk�ye’de Fransız kültürü ve düşünces�n�n tanıtımı 
�ç�n h�zmet veren bu üç merkez, kültür-sanat etk�nl�kler� ve Türk ün�vers�teler� 
�le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde sundukları çeş�tl� h�zmetler �le Fransız-Türk �l�şk�ler�n�n 
zeng�nleşmes�ne katkıda bulunurlar.

Merkezler�m�z bünyes�nde yer alan Campus France büroları da Fransa’da yüksek 
öğren�m görmek �steyen Türk öğrenc�ler�n h�zmet�nded�r. 

Türk�ye Fransız Kültür Merkez� aynı zamanda yerel ortaklarıyla da �şb�rl�ğ� 
�ç�nde çalışır: Yurtdışı Fransız Eğ�t�m Ajansı’na (AEFE) bağlı Fransız l�seler�, 
«FrancEducat�on» belgel� ç�ft d�ll� eğ�t�m kurumları, Fransız Anadolu Araştırmaları 
Enst�tüsü (IFEA), kültür-sanat ve eğ�t�m kurumları, ün�vers�teler ve Adana �le 
Bursa’dak� All�ance frança�se dernekler� �le kurduğu yakın �şb�rl�ğ� sayes�nde 
Türk�ye Fransız Kültür Merkez� sadece üç şeh�rde değ�l tüm Türk�ye’de etk�nd�r. 

Türk�ye Fransız Kültür Merkez�’n�n Fransızca’nın öğret�m� ve yaygınlaştırılması, 
eğ�t�m ve ün�vers�te alanında �şb�rl�ğ�, kütüphaneler ve kültür-sanat �şb�rl�kler� ve 
etk�nl�kler�nden oluşan gen�ş b�r faal�yet alanı vardır. Onl�ne Fransızca kursları 
ve d�j�tal kütüphane «Culturethèque» g�b� h�zmetler de sunan Türk�ye Fransız 
Kültür Merkez� geleceğ� tasarlamak ve yen� uygulamalar �le toplumun değ�şen 
�ht�yaçlarına cevap vermek üzere sürekl� kend�n� yen�lemekted�r.

S�zler�, b�z� z�yaret etmeye, mekanlarımızı tanımaya ve kültür etk�nl�kler�m�z� 
�zlemeye davet ed�yoruz; �ç�n�zde aramıza katılma ve tar�he kök salmış bu özel 
Türk-Fransız d�yaloğunun b�r parçası olma arzusu ve merakı uyandıracağımızı 
umut ed�yoruz.

Türk�ye Fransız Kültür Merkez� ek�b�

Sunuş 
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İstanbul

Ankara



Fransa ve Türk�ye arasında 1. Franço�s ve 
Kanun� Sultan Süleyman arasında 1536 
yılında kurulan �tt�faktan bu yana sağlam 
d�plomat�k �l�şk�ler mevcuttur. 2018 
yılında 150. yıldönümünü kutlayacağımız 
Galatasaray L�ses�’n�n 1868 yılında 
kuruluşu bu �l�şk�y� güçlend�rm�ş ve 
geleceğe taşımıştır. Günümüzde kültür 
alanındak� tüm �şb�rl�ğ� ve etk�nl�kler 
Fransa’nın Türk�ye 
Büyükelç�l�ğ� 
tarafından Türk 
kurumlarıyla 
ortaklık �çer�s�nde 
yürütülmekted�r. 
Büyükelç�l�ğe bağlı 
kültür merkezler� 
bu amaçla 
yaklaşık 80 yıl 
önce kuruldular. 

İstanbul ve 
İzm�r’de halen 
faal�yet gösterd�ğ�m�z ve her b�r� 
19. yüzyılda �nşa ed�lm�ş b�nalar, 
1940 yılında Fransa’nın İstanbul 
Başkonsolosluğu bünyes�nde b�r 
kültür merkez� açılmasından �t�baren 
Türk-Fransız �l�şk�ler�n�n tar�h�ne 
tanıklık etm�şlerd�r. 1952’de Fransa - 
Türk�ye arasında �mzalanan kültürel 
anlaşmadan sonra bu ağ gen�şlem�ş, 
1952 yılında Ankara ve 1955 yılında 
İzm�r’de Fransız Kültür Merkezler� 
açılmıştır. 2011 yılında bu üç merkez 
Türk�ye Fransız Kültür Merkez� adını 
alarak, Fransa Büyükelç�l�ğ� h�mayes�nde 
ve Par�s’te bulunan Inst�tut frança�s 
ortaklığı �le faal�yet göstermeye 
başlamıştır. 

Zaman �ç�nde P�erre Lot�, Théoph�le 
Gaut�er, Châteaubr�and, Flaubert, 
Lamart�ne ve Gérard de Narval g�b� 

büyük Fransız yazarlar Türk�ye’y� z�yaret 
etm�ş ve ülke �le kültürünün görkem�n�n 
etk�s�nde kalarak eserler verm�şlerd�r. 
Bu kültür, İstanbul’dak� Fransız Kültür 
Merkez�’nde İstanbul 2010 ves�les�yle 
Yaşar Kemal, Zülfü L�vanel� ve Ara 
Güler �le b�r araya gelen Jack Lang 
g�b� bugün de Fransızları büyülemeye 
devam etmekted�r. Katıldığı söyleş�de 

İstanbul’un 
kültürel çağdaşlığı 
üzer�ne konuşan 
Fransa’nın esk� 
Kültür Bakanı Jack 
Lang, bu kentte 
«esk� ve yen�n�n, 
bazen muhal�f 
olarak ama 
çoğunlukla akıllı 
b�r b�ç�mde sürekl� 
d�yalog �çer�s�nde 
olduğunu» 
bel�rtm�ş ve 

Türk kültürüne olan hayranlığını 
vurgulamıştır. Ankara’dak� Fransız 
Kültür Merkez� b�nasının açılışı �ç�n 
Türk�ye’ye gelen dönem�n Dış ve Avrupa 
İşler� Bakanı Bernard Kouchner �se 
«İl�şk�ler�n kültürler�m�z, değerler�m�z, 
paylaşılan b�lg�ler�m�z ve f�k�rler�m�z�n 
d�yaloğundan beslend�ğ�n�» söylem�ş 
ve “Fransız Kültür Merkez�’n�n Türk 
kültürüyle buluşma �mkanı tanıdığını» 
sözler�ne eklem�şt�r. 

N�tel�kl� Fransızca kursları düzenlemek, 
yen�l�kç� b�r kültür-sanat programı 
sunmak ve geçm�ş�n tüm bu zeng�n 
m�rasından beslenerek Ankara, İstanbul 
ve İzm�r’dek� mekanlarını yen� k�tlelere 
ve değ�ş�me açık b�rer d�yalog ve 
yaratıcılık alanlarına dönüştürmek 
arzusu güden Türk�ye Fransız Kültür 
Merkez�’n�n rolü �şte buradadır. 
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Fransız Kültür Merkez� tar�hçes� 

“İl�şk�ler kültürler�m�z, 
değerler�m�z,

paylaşılan b�lg�ler�m�z ve 
f�k�rler�m�z�n d�yaloğundan 

beslen�r. Fransız Kültür
Merkez� b�z�m �ç�n Türk 

kültürüyle buluşma 
noktasıdır.”



Türk�ye Fransız Kültür Merkez�, Fransız 
kültürünü tüm çeş�tl�l�ğ� ve modernl�ğ� 
�le tanıtmayı amaçlayan b�r kültür 
pol�t�kası yürütmekted�r. D�ğer yandan, 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z �şb�rl�kler� Fransız 
Kültür Merkez�’n� her kent�n kültür 
hayatına dah�l etmey� hedefl emekted�r. 
Bu amaçla, özell�kle güncel müz�kler, 
çağdaş dans, yen� s�rk, edeb�yat g�b� 
Fransa’nın mükemmell�k ünü kazandığı 
farklı sanatsal alanlarda, yerel 
ortaklarlarla sürekl�l�ğ� olan �l�şk�ler 
gel�şt�r�yoruz. Fransız Kültür Merkez� 
kültür-sanat takv�m�nde düzenl� olarak 
yer alan Müz�k Bayramı ve Frankofon� 
Haftası veya özel olarak tasarlanan 
Türkçe ve Fransızca kültür – sanat 
etk�nl�kler� �le her yaş ve �lg� alanına 
h�tap etmey� hedefl �yoruz.

2017 yılında �z bırakan etk�nl�kler�m�z 
arasında, sokak sanatçısı Jef 
Aérosol’un İzm�r’de resmett�ğ� duvar, 
müz�syen T�t� Rob�n’�n Ankara’dak� 
Müz�k Bayramı’nda verd�ğ� konserden 

kulaklarda çınlamaya devam eden 
Akden�z melod�ler� ve İstanbul’da 
Aslı Erdoğan’ın met�nler� eşl�ğ�nde 
serg�lenen Laleper Aytek’�n Par�s 
fotoğrafl arı �lk akla gelenler.

Bu yen� kültür-sanat sezonu �ç�n, 
Ankara, İstanbul ve İzm�r’de bulunan 
Fransız Kültür Merkezler� y�ne zeng�n 
b�rer etk�nl�k programı hazırladılar. Eylül 
ayından �t�baren 15. İstanbul B�enal�’ne 
Fransa’nın katılımıyla düzenlenecek 
etk�nl�kler ve Kasım-Aralık aylarında 
güncel Fransız müz�ğ�ne adanan 
XXF Fest�val� öneml� randevular 
arasında yer alıyor. Ocak ayında tüm 
dünyada «İkt�dardak� hayalgücü» 
konusu etrafında 68 Mayıs’ının 50. 
yılı ves�les�yle gerçekleşecek olan 
«F�k�rler Geces�» ve Mart’ta b�rçok 
buluşma, etk�nl�k ve yarışmaların 
düzenleneceğ� Frankofon� ayı g�b� bazı 
tar�hler� ş�md�den ajandalarınıza not 
edeb�l�rs�n�z.  

Kültürel etk�nl�kler
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Türk�ye Fransız Kültür Merkez�’n�n y�rm� 
yıldır uyguladığı Fransızca eserler�n 
Türkçe’ye çev�r�s� ve yayınlanması 
yardım planı bu yıl Fransa’nın Frankfurt 
K�tap Fuarı’na onur konuğu olarak 
katılması sebeb�yle daha da önem 
kazanacak. Bugüne dek Türk�ye Fransız 
Kültür Merkez� beşer� b�l�mler, felsefe 
ve edeb�yat alanlarında 200’den fazla 
eser�n yayınlanmasına katkı sağlamıştır. 

Bu eserler arasına Cél�ne’�n “Taks�tle 
Ölüm” (Yapı Kred� Yayınları) ve Mur�el 
Barbery’n�n “Elfl er�n Yaşamı” (Kırmızı 
Ked�) romanlarının eklend�ğ�n� s�ze 
duyurmaktan mutluyuz.

Programımızın bütününe �nternet 
s�tem�z ve sosyal medya hesaplarımız 
üzer�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Ortağımız olmanız �ç�n 3 
sebep:

Kültür-sanat programımızı 
destekleyerek �majınızı ve kurum 
kültürünüzü Fransız kültürü �le 
�l�şk�lend�rmek

Hedef k�tlen�z� ve ağınızı 
gen�şletmek

Salonlarımızda reseps�yonlar, 
toplantılar ve konferanslar 
düzenlemek
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www.�fturqu�e.org > etk�nl�kler

İLETİŞİM 

kultur.ankara@�fturqu�e.org
kultur.�stanbul@�fturqu�e.org
kultur.�zm�r@�fturqu�e.org



• Çeş�tl� kurslar

Avrupa D�ller� Ortak Çerçeve Programı 
sev�yeler�ne (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 
uygun genel Fransızca dersler� �le 
b�rl�kte konuşma, tercüme, meslek� 
Fransızca (hukuk, moda, tur�zm...) 
kursları, çocuklar ve gençler �ç�n 
atölyeler, d�lb�lg�s� programları, 
yabancılar �ç�n Türkçe dersler� ve çok 
daha fazlasını sunuyoruz.

• İht�yaca göre dersler

Fransız Kültür Merkez�, s�ze ve 
kurumunuza özel kurslar da hazırlar: 
seyahate hazırlık, Galatasaray L�ses� 
sınavına hazırlık, Fransa’da eğ�t�me 
hazırlık, kurum sınavlarına hazırlık, 
meslek� fransızca kursları (hukuk, 
tur�zm, moda, �ş dünyası, gastronom�...), 
f�rmanızın çalışanları �ç�n kurslar, 
b�reysel dersler veya çocuklarınızın 
Fransızca eğ�t�m�n� tak�p edeb�lmen�z 
�ç�n özel kurslar. 

Fransız s�stem�nde uzaktan eğ�t�m 
gören çocuklar �ç�n CNED destek 
modüller� bulunmaktadır.

Tüm kurslarımız sınıf ortamında 
grup kursları veya b�reysel olarak 
sunulmaktadır.

D�l kursları
Türk�ye Fransız Kültür Merkez�, herkes�n �ht�yaçlarına yönel�k Fransızca kurslar 
önermekted�r.
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www.�fturqu�e.org > Fransızca 
öğren�yorum

Detaylı b�lg� almak ve kurs 
broşürümüzü �nd�rmek �ç�n



• Çev�r�m�ç� kurslar

Fransız Kültür Merkez�, �sted�ğ�n�z 
yerde ve �sted�ğ�n�z zaman 
çalışab�leceğ�n�z onl�ne kurslar 
sunmaktadır. İk� yöntemden b�r�n� 
terc�h edeb�l�rs�n�z: 

- B�reysel olarak s�ze eşl�k eden, 
sev�yen�z� ve �ht�yacınızı bel�rleyerek 
s�ze özel b�r program hazırlayan b�r 
öğretmenle web kamera üzer�nden 
Fransızca dersler�.

- A1’den B2 sev�yes�ne kadar 
ulaşab�leceğ�n�z, web kamera dersler� 
�le desteklenm�ş, kullanışlı (nerede 
�stersen�z), kal�tel� (etk�n pedagoj�k 
materyaller) ve esnek (takv�m�n�ze 
uyan) onl�ne Fransızca platformu...

• Pedagoj� ek�b�

Pedagoj� b�lg�ler�n� düzenl� olarak 
güncelleyen, d�plomalı ve deney�ml� 
yüze yakın eğ�t�mc�, öğrenmey� teşv�k 
ed�c� b�r ortamda, sözlü ve yazılı 
�let�ş�m� gel�şt�ren b�r yaklaşımla 
Fransızca öğretmekted�r.

İLETİŞİM 

kurslar.ankara@�fturqu�e.org
kurslar.�zm�r@�fturqu�e.org

kurslar.taks�m@�fturqu�e.org
kurslar.kad�koy@�fturqu�e.org

Fransızca öğrenmek �ç�n 3 
neden:

Eğ�t�m 

Kar�yer

Seyahat
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DELF-DALF

Fransa M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından 
ver�len DELF-DALF uluslararası 
resm� d�plomaları tüm dünyada ve 
Türk�ye’de resm� ve özel kurumlar 
tarafından tanınmaktadır. DELF-DALF 
d�plomaları, Avrupa D�ller� Ortak 
Çerçeve Programı’nda tanımlanan 6 
farklı d�l sev�yes�n� belgeler ve yaşam 
boyu geçerl�d�r. 

Özell�kle aşağıdak� durumlar �ç�n 
zorunludur: 

• Fransız ve Fransızca eğ�t�m veren 
ün�vers�telere kayıt �ç�n

• Ün�vers�te eğ�t�m bursları �ç�n

• Kanada ve Québec’e göç talepler� 
�ç�n

DİĞER DİPLOMALAR  

Türk�ye Fransız Kültür Merkez�, 
aşağıdak� kurumlar tarafından ver�len 
çok sayıda d�ploma ve sert�f�kanın da 
sınav merkez�d�r:

• Uluslararası Pedagoj�k Çalışmalar 
Merkez� (CIEP)

• TCF - Fransızca B�lg� Test� 

• TCF QUEBEC - Québec’e göç 
taleb�

• TCF DAP - Fransa’da l�sans b�r�nc� 
sınıf ön kabul taleb�

• TCF ANF - Fransız vatandaşlığına 
başvuru �ç�n

• Par�s T�caret ve Sanay� Odası 

• TEF - Fransızca Değerlend�rme 
Test�

• TEFAQ - Québec’e göç taleb�

• TEF Kanada - Kanada’ya 
ekonom�k göç taleb� �ç�n

• DFP - Meslek� Fransızca 
D�plomaları 

• TEF Vatandaşlığa başvuru - 
Fransız Devlet� nezd�nde Fransız 
vatandaşlığına başvuru �ç�n 

• All�ance frança�se Par�s

• DAEFLE - Yabancı D�l Olarak 
Fransızca Eğ�t�m Verme Yeterl�l�k 
D�ploması 

İLETİŞİM

s�navlar.�st@�fturqu�e.org 
s�navlar.�zm�r@�fturqu�e.org
s�navlar.ankara@�fturqu�e.org

D�plomalar

www.�fturqu�e.org > d�plomalar
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Detaylı b�lg� ve D�plomalar 
broşürümüzü �nd�rmek �ç�n
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Kütüphaneler�m�z herkese açık, rahat 
ve sam�m� çalışma alanları olup şu 
h�zmetler� sunarlar:

- Fransa ve Fransız kültürüne �l�şk�n 
eğlence, kültür ve b�lg� konulu tüm 
basılı ve d�j�tal eserlere er�ş�m� 
kolaylaştırmak.

- Fransızca öğrenmen�ze ve prat�k 
yapmanıza yardımcı olmak 
ve Fransız kültürü hakkındak� 
b�lg�ler�n�z� gel�şt�rmek.

Bunun �ç�n şu kaynak ve araçlar 
kullanımınıza sunulmuştur:

- Romanlar, t�yatro oyunları, ç�zg� 
romanlar, DVD, CD’ler, derg�ler...

- Culturethèque: Fransız Kültür 
Merkez� d�j�tal kütüphanes�  
www.culturetheque.com

-Öğrenc� kütüphanes�: Başlangıç 
sev�yes�nden en �ler� sev�yeye 
kadar farklı sev�yelere uygun b�r 
sınıfl andırma sayes�nde d�l kursu 
öğrenc�ler�ne özel olarak uyarlanmış 
b�r �çer�k.

- Mult�medya alanı: İnternet er�ş�ml� ve 
WIFI bağlantılı b�lg�sayarlar.

- En m�n�klerden en büyüklere kadar 
herkese yönel�k pedagoj�k faal�yetler.

       http://�fturqu�e.b�benl�gne.fr

adres�nden çev�r�m�ç� kataloğumuzu 
�nceleyeb�l�rs�n�z.

Kütüphane

İLETİŞİM

med�atheque.ankara@�fturqu�e.org  
med�atheque.�zm�r@�fturqu�e.org 
med�atheque.�stanbul@�fturqu�e.org 
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Culturethèque Fransızca konuşanlara 
ve öğrenenlere yönel�k b�r d�j�tal 
kaynak ve kütüphane platformudur. 
Türk�ye Fransız Kültür Merkez� 
kütüphaneler�n�n ek h�zmet�d�r.

Akıllı telefon, tablet veya 
b�lg�sayarınızdan tek b�r tıkla 

- Fransız basınını okuyab�l�r (günlük, 
haftalık ve aylık yayınlar)

- d�j�tal k�taplar �nd�reb�l�r

- müz�k d�nleyeb�l�r 

- Almanca, İspanyolca, İtalyanca veya 
İng�l�zce öğreneb�l�r

- ç�zg� f�lm veya yazılımdan solfej 
dersler�ne kadar her konuda eğ�t�m 
v�deoları �zleyeb�l�rs�n�z

Culturethèque

       http://www.culturetheque.com

Üç hafta boyunca ücrets�z er�ş�m �ç�n
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Campus France

Campus France, Fransa’da yüksek 
öğren�m�n teşv�k ed�lmes� �ç�n kurulmuş 
b�r ulusal ajanstır. Campus France 
Türk�ye, Fransız Büyükelç�l�ğ�’n�n 
Türk�ye Fransız Kültür Merkez�’ne bağlı 
b�r serv�s�d�r ve Ankara, İstanbul ve 
İzm�r’de h�zmet ver�r. 

Campus France Türk�ye h�zmetler�, 
Türk�ye’de yaşayan ve yüksek 
öğren�mler�ne Fransa’da devam 
etmek �steyen Türk veya yabancı 
öğrenc�lere yönel�kt�r. Tüm başvuru 
süreçler� boyunca öğrenc�lere b�reysel 
olarak eşl�k eder, Fransa’ya g�tmeden 
önce alınacak eğ�t�m�n ve okulların 
bel�rlenmes� �le başvuru önces� ve 
sonrası resm� prosedürler konusunda 
yardımcı olur.

Campus France Türk�ye web s�tes�n� 
keşfed�n. 

Fransa’da eğ�t�m

       www.turqu�e.campusfrance.org
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Campus France Ankara
İzm�r Caddes� n° 19 Kat 1 Kızılay 
(+90) 312 408 82 42
campusfrance.ankara@�fturqu�e.org

Campus France İstanbul
İst�klal Caddes� n° 4 Taks�m 
(+90) 850 755 68 22 
campusfrance.�stanbul@�fturqu�e.org
 
Campus France İzm�r
Cumhur�yet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13 / 123 
campusfrance.�zm�r@�fturqu�e.org



“2016-2017 
öğret�m yılında 
Fransa’da 4000 
Türk öğrenc� 
l�sans ve l�sans 
üstü eğ�t�m� 
almıştır”
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Burslarımız  

Fransa’da eğ�t�m görmek ya da 
araştırma programlarına katılmak 
�st�yorsanız, Erasmus programı, E�ffel 
bursları, Fransa Büyükelç�l�ğ�’n�n 
örneğ�n TEV �le ortak düzenled�ğ� 
burs programları g�b� Fransız, Türk 
veya Avrupa programları, Türk-
Fransız öğrenc� değ�ş�m� çerceves�nde 
f�nansman veya burs kazanma 
konusunda cok sayıda �mkan 
sunmaktadır.

İLETİŞİM

burslar@�fturqu�e.org

       www.�fturqu�e.org > burslar

       www.turqu�e.campusfrance.org
       > bursunuzu bulun

İnternet s�tem�z üzer�nden programları 
�nceleyeb�l�rs�n�z. 



France Alumn� Türk�ye 
Platformu

France Alumn� Fransa’da ve 
Türk�ye’dek� Fransız veya ç�ft d�ll� 
l�selerde okuyan esk� öğrenc�ler�n 
�let�ş�m ağıdır. B�ze katılın!

Her sene 800 öğrenc� Türk�ye’de 
Fransızca eğ�t�m veren l�selerden veya 
Fransız l�seler�nden mezun oluyor. 
Galatasaray Ün�vers�tes�’nde 5000 
öğrenc� mevcut ve her yıl ortalama 
4000 öğrenc� de eğ�t�m �ç�n Fransa’da 
bulunuyor. France Alumn� Türk�ye’n�n 
amacı, çok sayıdak� Türk Alumn� 
üyes�n�n Fransa ve Fransa’nın okulları, 
ün�vers�teler�, f�rmaları ve kültürüyle 
temasta kalmasını sağlamaktır. 

France Alumn� Türk�ye �le Fransa’dak� 
b�l�msel, teknoloj�k ve kültürel gündem 
hakkında b�lg� sah�b� olursunuz. France 
Alumn� Türk�ye, s�zlerle yen� ekonom�k 
veya akadem�k ortaklıklar kurab�lecek 
f�rma ve ün�vers�teler�n uluslararası 
gel�ş�m� �ç�n fırsatlar sunar.

İLETİŞİM 

alumn�@�fturqu�e.org

       https://www.francealumn�.fr/fr/poste/turqu�e 
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Ankara Yıldız
Sancak Mahalles�,
Konrad Adenauer Caddes� n° 30
(+90) 312 408 82 00
dan�sma.ankara@�fturqu�e.org 

İstanbul Taks�m
İst�klal Caddes� n° 4
(+90) 850 755 68 00
dan�sma.�stanbul@�fturqu�e.org

İzm�r
Cumhur�yet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13
dan�sma.�zm�r@�fturqu�e.org

Ankara Kızılay
Galatasaraylılar B�rl�ğ� Derneğ� B�nası
İzm�r Caddes� n° 19 Kat: 1, 2, 3
(+90) 312 408 82 29
dan�sma.k�z�lay@�fturqu�e.org 

İstanbul Kadıköy
Dr. Esat Işık Caddes� 
Sa�nt Joseph L�ses� n° 66
(+90) 0850 755 68 35
dan�sma.kad�koy@�fturqu�e.org 

Ankara

Café de l’Eto�le
Pazartes� - Cuma 9.00 - 21.00
Cumartes� - Pazar 9.00 - 18.00

İstanbul 

B�strot França�s
Pazartes� - Cuma 8.00 - 23.30
Cumartes� 9.30 - 23.30
Pazar 9.30 - 19.00

İzm�r

La C�gale
Pazartes� - Pazar 11.00 - 02.00

Türk�ye Fransız Kültür Merkez�

http://www.�fturqu�e.org
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Şu üç kafe-restoranı mutlaka deney�n



Inst�tut frança�s de Turqu�e 
Inst�tut frança�s de Turqu�e - Ankara
Inst�tut frança�s de Turqu�e - Istanbul
Inst�tut frança�s de Turqu�e - Izm�r
Campus France Turqu�e
France Alumn� Turqu�e

IF Turqu�e
@�fturqu�e

Inst�tut frança�s de Turqu�e

Inst�tut frança�s de Turqu�e 
France Alumn� Turqu�e

�nst�tutfranca�sturqu�e 
�nst�tutfranca�s_�stanbul

Tak�p ed�n, sev�n, paylaşın...
www.�fturqu�e.org

Ortaklarımız

Adana Bursa


