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«Kend hkâyemzden başkalarının hkâyeler gb ve başkalarının
hkâyelernden kend hkâyemzmş gb bahsedeblme hünerdr
edebyat. (…) Yerel, mll br dünya le Batı dünyasının karışımıdır benm
dünyam.»
Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebyat Ödülü’nü kabul konuşması

«Sanat benm gözümde yalnız başına yaşanan br kutlama değldr.
Sanat, çok sayıda nsanı (…) heyecanlandıran br araçtır.»
Albert Camus, 1957 Nobel Edebyat Ödülü’nü kabul konuşması

Türkye Fransız Kültür Merkez Fransa’nın Türkye Büyükelçlğ
bünyesnde faalyet göstermektedr.

AMBASSADE DE FRANCE
EN TURQUIE

Türkye Fransız Kültür Merkez Yönetm Ekb
Erc SOULIER Fransa’nın Türkye Büyükelçlğ Kültür Etknlkler ve İşbrlğ
Müsteşarı, Türkye Fransız Kültür Merkez Müdürü • Chrstophe DESSAUX
Fransa’nın Türkye Büyükelçlğ Kültür Etknlkler ve İşbrlğ Müsteşar
Yardımcısı, Türkye Fransız Kültür Merkez Müdür Yardımcısı • Bay/Bayan
Türkye Fransız Kültür Merkez Ankara Müdürü • Mattheu BARDIAUX Türkye
Fransız Kültür Merkez İstanbul Müdürü • Carolne DAVİD Türkye Fransız
Kültür Merkez İzmr Müdürü • Véronque N’GOM Genel Sekreter • Wllam
FABVRE Muhasebe Yetkls • Pınar ÇORLU İletşm Sorumlusu • Béatrce
DELPOUVE Ünversteler le İşbrlğ Ataşes ve Campus France Koordnatörü
• Bruno DELVALLEE Eğtm ve Dlde İşbrlğ Ataşes • Vrgne VILLECHANGE
Fransız Dl İçn İşbrlğ Ataşes • Chrstophe PECOT Görsel İştsel İşbrlğ
Bölge Ataşes

Sunuş
Fransızca öğrenmek, Fransız kültürünü tüm çeştllğyle keşfetmek, Fransa’dak
araştırma ve yenlkler hakkında blg ednmek ya da ünverste eğtmnz
Fransa’da sürdürmek styorsanız, Türkye Fransız Kültür Merkez ekb olarak
dama yanınızdayız.
80 yıldan bu yana Türkye’de faalyet gösteren ve tüm dünyada 200’ü aşkın kültür
kurumundan oluşan büyük br ağın parçası olan Türkye Fransız Kültür Merkez’nn
yapısı ve şlevlern tanıtmayı amaçlayan bu broşürü szlerle paylaşmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Fransa’nın Türkye Büyükelçlğ ve Pars’tek Insttut franças le yakın bağları olan
Türkye Fransız Kültür Merkez, Ankara, İstanbul ve İzmr olmak üzere üç şehrde
faalyet göstermektedr. Türkye’de Fransız kültürü ve düşüncesnn tanıtımı
çn hzmet veren bu üç merkez, kültür-sanat etknlkler ve Türk ünversteler
le şbrlğ çersnde sundukları çeştl hzmetler le Fransız-Türk lşklernn
zengnleşmesne katkıda bulunurlar.
Merkezlermz bünyesnde yer alan Campus France büroları da Fransa’da yüksek
öğrenm görmek steyen Türk öğrenclern hzmetndedr.
Türkye Fransız Kültür Merkez aynı zamanda yerel ortaklarıyla da şbrlğ
çnde çalışır: Yurtdışı Fransız Eğtm Ajansı’na (AEFE) bağlı Fransız lseler,
«FrancEducaton» belgel çft dll eğtm kurumları, Fransız Anadolu Araştırmaları
Ensttüsü (IFEA), kültür-sanat ve eğtm kurumları, ünversteler ve Adana le
Bursa’dak Allance françase dernekler le kurduğu yakın şbrlğ sayesnde
Türkye Fransız Kültür Merkez sadece üç şehrde değl tüm Türkye’de etkndr.
Türkye Fransız Kültür Merkez’nn Fransızca’nın öğretm ve yaygınlaştırılması,
eğtm ve ünverste alanında şbrlğ, kütüphaneler ve kültür-sanat şbrlkler ve
etknlklernden oluşan genş br faalyet alanı vardır. Onlne Fransızca kursları
ve djtal kütüphane «Culturethèque» gb hzmetler de sunan Türkye Fransız
Kültür Merkez geleceğ tasarlamak ve yen uygulamalar le toplumun değşen
htyaçlarına cevap vermek üzere sürekl kendn yenlemektedr.
Szler, bz zyaret etmeye, mekanlarımızı tanımaya ve kültür etknlklermz
zlemeye davet edyoruz; çnzde aramıza katılma ve tarhe kök salmış bu özel
Türk-Fransız dyaloğunun br parçası olma arzusu ve merakı uyandıracağımızı
umut edyoruz.

Türkye Fransız Kültür Merkez ekb
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Ankara

İstanbul

Fransız Kültür Merkez tarhçes
Fransa ve Türkye arasında 1. Franços ve büyük Fransız yazarlar Türkye’y zyaret
Kanun Sultan Süleyman arasında 1536
etmş ve ülke le kültürünün görkemnn
yılında kurulan ttfaktan bu yana sağlam etksnde kalarak eserler vermşlerdr.
dplomatk lşkler mevcuttur. 2018
Bu kültür, İstanbul’dak Fransız Kültür
yılında 150. yıldönümünü kutlayacağımız Merkez’nde İstanbul 2010 veslesyle
Galatasaray Lses’nn 1868 yılında
Yaşar Kemal, Zülfü Lvanel ve Ara
kuruluşu bu lşky güçlendrmş ve
Güler le br araya gelen Jack Lang
geleceğe taşımıştır. Günümüzde kültür
gb bugün de Fransızları büyülemeye
alanındak tüm şbrlğ ve etknlkler
devam etmektedr. Katıldığı söyleşde
Fransa’nın Türkye
İstanbul’un
Büyükelçlğ
kültürel çağdaşlığı
“İlşkler kültürlermz,
tarafından Türk
üzerne konuşan
değerlermz,
kurumlarıyla
Fransa’nın esk
ortaklık çersnde
Kültür Bakanı Jack
paylaşılan blglermz ve
yürütülmektedr.
Lang, bu kentte
fkrlermzn dyaloğundan «esk ve yennn,
Büyükelçlğe bağlı
kültür merkezler
bazen muhalf
beslenr. Fransız Kültür
bu amaçla
olarak ama
Merkez bzm çn Türk
yaklaşık 80 yıl
çoğunlukla akıllı
önce kuruldular.
br bçmde sürekl
kültürüyle buluşma

dyalog çersnde

İstanbul ve
noktasıdır.”
olduğunu»
İzmr’de halen
belrtmş ve
faalyet gösterdğmz ve her br
Türk kültürüne olan hayranlığını
19. yüzyılda nşa edlmş bnalar,
vurgulamıştır. Ankara’dak Fransız
1940 yılında Fransa’nın İstanbul
Kültür Merkez bnasının açılışı çn
Başkonsolosluğu bünyesnde br
Türkye’ye gelen dönemn Dış ve Avrupa
kültür merkez açılmasından tbaren
İşler Bakanı Bernard Kouchner se
Türk-Fransız lşklernn tarhne
«İlşklern kültürlermz, değerlermz,
tanıklık etmşlerdr. 1952’de Fransa paylaşılan blglermz ve fkrlermzn
Türkye arasında mzalanan kültürel
dyaloğundan beslendğn» söylemş
anlaşmadan sonra bu ağ genşlemş,
ve “Fransız Kültür Merkez’nn Türk
1952 yılında Ankara ve 1955 yılında
kültürüyle buluşma mkanı tanıdığını»
İzmr’de Fransız Kültür Merkezler
sözlerne eklemştr.
açılmıştır. 2011 yılında bu üç merkez
Ntelkl Fransızca kursları düzenlemek,
Türkye Fransız Kültür Merkez adını
alarak, Fransa Büyükelçlğ hmayesnde yenlkç br kültür-sanat programı
sunmak ve geçmşn tüm bu zengn
ve Pars’te bulunan Insttut franças
mrasından beslenerek Ankara, İstanbul
ortaklığı le faalyet göstermeye
ve İzmr’dek mekanlarını yen ktlelere
başlamıştır.
ve değşme açık brer dyalog ve
Zaman çnde Perre Lot, Théophle
yaratıcılık alanlarına dönüştürmek
Gauter, Châteaubrand, Flaubert,
arzusu güden Türkye Fransız Kültür
Lamartne ve Gérard de Narval gb
Merkez’nn rolü şte buradadır.
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Kültürel etknlkler
Türkye Fransız Kültür Merkez, Fransız
kültürünü tüm çeştllğ ve modernlğ
le tanıtmayı amaçlayan br kültür
poltkası yürütmektedr. Dğer yandan,
gerçekleştrdğmz şbrlkler Fransız
Kültür Merkez’n her kentn kültür
hayatına dahl etmey hedeﬂemektedr.
Bu amaçla, özellkle güncel müzkler,
çağdaş dans, yen srk, edebyat gb
Fransa’nın mükemmellk ünü kazandığı
farklı sanatsal alanlarda, yerel
ortaklarlarla sürekllğ olan lşkler
gelştryoruz. Fransız Kültür Merkez
kültür-sanat takvmnde düzenl olarak
yer alan Müzk Bayramı ve Frankofon
Haftası veya özel olarak tasarlanan
Türkçe ve Fransızca kültür – sanat
etknlkler le her yaş ve lg alanına
htap etmey hedeﬂyoruz.
2017 yılında z bırakan etknlklermz
arasında, sokak sanatçısı Jef
Aérosol’un İzmr’de resmettğ duvar,
müzsyen Tt Robn’n Ankara’dak
Müzk Bayramı’nda verdğ konserden
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kulaklarda çınlamaya devam eden
Akdenz melodler ve İstanbul’da
Aslı Erdoğan’ın metnler eşlğnde
serglenen Laleper Aytek’n Pars
fotoğraﬂarı lk akla gelenler.
Bu yen kültür-sanat sezonu çn,
Ankara, İstanbul ve İzmr’de bulunan
Fransız Kültür Merkezler yne zengn
brer etknlk programı hazırladılar. Eylül
ayından tbaren 15. İstanbul Benal’ne
Fransa’nın katılımıyla düzenlenecek
etknlkler ve Kasım-Aralık aylarında
güncel Fransız müzğne adanan
XXF Festval öneml randevular
arasında yer alıyor. Ocak ayında tüm
dünyada «İktdardak hayalgücü»
konusu etrafında 68 Mayıs’ının 50.
yılı veslesyle gerçekleşecek olan
«Fkrler Geces» ve Mart’ta brçok
buluşma, etknlk ve yarışmaların
düzenleneceğ Frankofon ayı gb bazı
tarhler şmdden ajandalarınıza not
edeblrsnz.

Türkye Fransız Kültür Merkez’nn yrm
yıldır uyguladığı Fransızca eserlern
Türkçe’ye çevrs ve yayınlanması
yardım planı bu yıl Fransa’nın Frankfurt
Ktap Fuarı’na onur konuğu olarak
katılması sebebyle daha da önem
kazanacak. Bugüne dek Türkye Fransız
Kültür Merkez beşer blmler, felsefe
ve edebyat alanlarında 200’den fazla
esern yayınlanmasına katkı sağlamıştır.

Bu eserler arasına Célne’n “Takstle
Ölüm” (Yapı Kred Yayınları) ve Murel
Barbery’nn “Elﬂern Yaşamı” (Kırmızı
Ked) romanlarının eklendğn sze
duyurmaktan mutluyuz.
Programımızın bütününe nternet
stemz ve sosyal medya hesaplarımız
üzernden ulaşablrsnz.

Ortağımız olmanız çn 3
sebep:
Kültür-sanat programımızı
destekleyerek majınızı ve kurum
kültürünüzü Fransız kültürü le
lşklendrmek
Hedef ktlenz ve ağınızı
genşletmek
Salonlarımızda resepsyonlar,
toplantılar ve konferanslar
düzenlemek
İLETİŞİM
kultur.ankara@fturque.org
kultur.stanbul@fturque.org
kultur.zmr@fturque.org

www.fturque.org > etknlkler
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Dl kursları
Türkye Fransız Kültür Merkez, herkesn htyaçlarına yönelk Fransızca kurslar
önermektedr.
• Çeştl kurslar

• İhtyaca göre dersler

Avrupa Dller Ortak Çerçeve Programı
sevyelerne (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
uygun genel Fransızca dersler le
brlkte konuşma, tercüme, meslek
Fransızca (hukuk, moda, turzm...)
kursları, çocuklar ve gençler çn
atölyeler, dlblgs programları,
yabancılar çn Türkçe dersler ve çok
daha fazlasını sunuyoruz.

Fransız Kültür Merkez, sze ve
kurumunuza özel kurslar da hazırlar:
seyahate hazırlık, Galatasaray Lses
sınavına hazırlık, Fransa’da eğtme
hazırlık, kurum sınavlarına hazırlık,
meslek fransızca kursları (hukuk,
turzm, moda, ş dünyası, gastronom...),
frmanızın çalışanları çn kurslar,
breysel dersler veya çocuklarınızın
Fransızca eğtmn takp edeblmenz
çn özel kurslar.
Fransız sstemnde uzaktan eğtm
gören çocuklar çn CNED destek
modüller bulunmaktadır.

Detaylı blg almak ve kurs
broşürümüzü ndrmek çn
www.fturque.org > Fransızca
öğrenyorum
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Tüm kurslarımız sınıf ortamında
grup kursları veya breysel olarak
sunulmaktadır.

• Çevrmç kurslar

• Pedagoj ekb

Fransız Kültür Merkez, stedğnz
yerde ve stedğnz zaman
çalışableceğnz onlne kurslar
sunmaktadır. İk yöntemden brn
terch edeblrsnz:

Pedagoj blglern düzenl olarak
güncelleyen, dplomalı ve deneyml
yüze yakın eğtmc, öğrenmey teşvk
edc br ortamda, sözlü ve yazılı
letşm gelştren br yaklaşımla
Fransızca öğretmektedr.

- Breysel olarak sze eşlk eden,
sevyenz ve htyacınızı belrleyerek
sze özel br program hazırlayan br
öğretmenle web kamera üzernden
Fransızca dersler.
- A1’den B2 sevyesne kadar
ulaşableceğnz, web kamera dersler
le desteklenmş, kullanışlı (nerede
stersenz), kaltel (etkn pedagojk
materyaller) ve esnek (takvmnze
uyan) onlne Fransızca platformu...

Fransızca öğrenmek çn 3
neden:
Eğtm
Karyer
Seyahat

İLETİŞİM
kurslar.ankara@fturque.org
kurslar.zmr@fturque.org

kurslar.taksm@fturque.org
kurslar.kadkoy@fturque.org
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Dplomalar
DELF-DALF

DİĞER DİPLOMALAR

Fransa Mll Eğtm Bakanlığı tarafından
verlen DELF-DALF uluslararası
resm dplomaları tüm dünyada ve
Türkye’de resm ve özel kurumlar
tarafından tanınmaktadır. DELF-DALF
dplomaları, Avrupa Dller Ortak
Çerçeve Programı’nda tanımlanan 6
farklı dl sevyesn belgeler ve yaşam
boyu geçerldr.

Türkye Fransız Kültür Merkez,
aşağıdak kurumlar tarafından verlen
çok sayıda dploma ve sertfkanın da
sınav merkezdr:

Özellkle aşağıdak durumlar çn
zorunludur:
• Fransız ve Fransızca eğtm veren
ünverstelere kayıt çn
• Ünverste eğtm bursları çn
• Kanada ve Québec’e göç talepler
çn

• Uluslararası Pedagojk Çalışmalar
Merkez (CIEP)
• TCF - Fransızca Blg Test
• TCF QUEBEC - Québec’e göç
taleb
• TCF DAP - Fransa’da lsans brnc
sınıf ön kabul taleb
• TCF ANF - Fransız vatandaşlığına
başvuru çn
• Pars Tcaret ve Sanay Odası
• TEF - Fransızca Değerlendrme
Test
• TEFAQ - Québec’e göç taleb
• TEF Kanada - Kanada’ya
ekonomk göç taleb çn
• DFP - Meslek Fransızca
Dplomaları
• TEF Vatandaşlığa başvuru Fransız Devlet nezdnde Fransız
vatandaşlığına başvuru çn
• Allance françase Pars
• DAEFLE - Yabancı Dl Olarak
Fransızca Eğtm Verme Yeterllk
Dploması

İLETİŞİM
snavlar.st@fturque.org
snavlar.zmr@fturque.org
snavlar.ankara@fturque.org
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Detaylı blg ve Dplomalar
broşürümüzü ndrmek çn
www.fturque.org > dplomalar
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Kütüphane
Kütüphanelermz herkese açık, rahat
ve samm çalışma alanları olup şu
hzmetler sunarlar:
- Fransa ve Fransız kültürüne lşkn
eğlence, kültür ve blg konulu tüm
basılı ve djtal eserlere erşm
kolaylaştırmak.
- Fransızca öğrenmenze ve pratk
yapmanıza yardımcı olmak
ve Fransız kültürü hakkındak
blglernz gelştrmek.

Bunun çn şu kaynak ve araçlar
kullanımınıza sunulmuştur:
- Romanlar, tyatro oyunları, çzg
romanlar, DVD, CD’ler, dergler...
- Culturethèque: Fransız Kültür
Merkez djtal kütüphanes
www.culturetheque.com
-Öğrenc kütüphanes: Başlangıç
sevyesnden en ler sevyeye
kadar farklı sevyelere uygun br
sınıﬂandırma sayesnde dl kursu
öğrenclerne özel olarak uyarlanmış
br çerk.
- Multmedya alanı: İnternet erşml ve
WIFI bağlantılı blgsayarlar.
- En mnklerden en büyüklere kadar
herkese yönelk pedagojk faalyetler.

İLETİŞİM
medatheque.ankara@fturque.org
medatheque.zmr@fturque.org
medatheque.stanbul@fturque.org
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http://fturque.bbenlgne.fr
adresnden çevrmç kataloğumuzu
nceleyeblrsnz.

Culturethèque
Culturethèque Fransızca konuşanlara
ve öğrenenlere yönelk br djtal
kaynak ve kütüphane platformudur.
Türkye Fransız Kültür Merkez
kütüphanelernn ek hzmetdr.

Akıllı telefon, tablet veya
blgsayarınızdan tek br tıkla
- Fransız basınını okuyablr (günlük,
haftalık ve aylık yayınlar)
- djtal ktaplar ndreblr
- müzk dnleyeblr
- Almanca, İspanyolca, İtalyanca veya
İnglzce öğreneblr
- çzg flm veya yazılımdan solfej
derslerne kadar her konuda eğtm
vdeoları zleyeblrsnz

Üç hafta boyunca ücretsz erşm çn
http://www.culturetheque.com
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Fransa’da eğtm
Campus France
Campus France, Fransa’da yüksek
öğrenmn teşvk edlmes çn kurulmuş
br ulusal ajanstır. Campus France
Türkye, Fransız Büyükelçlğ’nn
Türkye Fransız Kültür Merkez’ne bağlı
br servsdr ve Ankara, İstanbul ve
İzmr’de hzmet verr.
Campus France Türkye hzmetler,
Türkye’de yaşayan ve yüksek
öğrenmlerne Fransa’da devam
etmek steyen Türk veya yabancı
öğrenclere yönelktr. Tüm başvuru
süreçler boyunca öğrenclere breysel
olarak eşlk eder, Fransa’ya gtmeden
önce alınacak eğtmn ve okulların
belrlenmes le başvuru önces ve
sonrası resm prosedürler konusunda
yardımcı olur.
Campus France Türkye web stesn
keşfedn.
www.turque.campusfrance.org
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Campus France Ankara
İzmr Caddes n° 19 Kat 1 Kızılay
(+90) 312 408 82 42
campusfrance.ankara@fturque.org
Campus France İstanbul
İstklal Caddes n° 4 Taksm
(+90) 850 755 68 22
campusfrance.stanbul@fturque.org
Campus France İzmr
Cumhuryet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13 / 123
campusfrance.zmr@fturque.org

Burslarımız
Fransa’da eğtm görmek ya da
araştırma programlarına katılmak
styorsanız, Erasmus programı, Effel
bursları, Fransa Büyükelçlğ’nn
örneğn TEV le ortak düzenledğ
burs programları gb Fransız, Türk
veya Avrupa programları, TürkFransız öğrenc değşm çercevesnde
fnansman veya burs kazanma
konusunda cok sayıda mkan
sunmaktadır.

İnternet stemz üzernden programları
nceleyeblrsnz.
www.fturque.org > burslar
www.turque.campusfrance.org
> bursunuzu bulun

“2016-2017
öğretm yılında
Fransa’da 4000
Türk öğrenc
lsans ve lsans
üstü eğtm
almıştır”

İLETİŞİM
burslar@fturque.org
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France Alumn Türkye
Platformu
France Alumn Fransa’da ve
Türkye’dek Fransız veya çft dll
lselerde okuyan esk öğrenclern
letşm ağıdır. Bze katılın!
Her sene 800 öğrenc Türkye’de
Fransızca eğtm veren lselerden veya
Fransız lselernden mezun oluyor.
Galatasaray Ünverstes’nde 5000
öğrenc mevcut ve her yıl ortalama
4000 öğrenc de eğtm çn Fransa’da
bulunuyor. France Alumn Türkye’nn
amacı, çok sayıdak Türk Alumn
üyesnn Fransa ve Fransa’nın okulları,
ünversteler, frmaları ve kültürüyle
temasta kalmasını sağlamaktır.

France Alumn Türkye le Fransa’dak
blmsel, teknolojk ve kültürel gündem
hakkında blg sahb olursunuz. France
Alumn Türkye, szlerle yen ekonomk
veya akademk ortaklıklar kurablecek
frma ve ünverstelern uluslararası
gelşm çn fırsatlar sunar.

İLETİŞİM
alumn@fturque.org

https://www.francealumn.fr/fr/poste/turque
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Türkye Fransız Kültür Merkez
Ankara Yıldız
Sancak Mahalles,
Konrad Adenauer Caddes n° 30
(+90) 312 408 82 00
dansma.ankara@fturque.org

Ankara Kızılay
Galatasaraylılar Brlğ Derneğ Bnası
İzmr Caddes n° 19 Kat: 1, 2, 3
(+90) 312 408 82 29
dansma.kzlay@fturque.org

İstanbul Taksm
İstklal Caddes n° 4
(+90) 850 755 68 00
dansma.stanbul@fturque.org

İstanbul Kadıköy
Dr. Esat Işık Caddes
Sant Joseph Lses n° 66
(+90) 0850 755 68 35
dansma.kadkoy@fturque.org

İzmr
Cumhuryet Bulvarı n° 152 Alsancak
(+90) 232 466 00 13
dansma.zmr@fturque.org

Şu üç kafe-restoranı mutlaka deneyn
Ankara

Café de l’Etole
Pazartes - Cuma 9.00 - 21.00
Cumartes - Pazar 9.00 - 18.00

İstanbul

Bstrot Franças
Pazartes - Cuma 8.00 - 23.30
Cumartes 9.30 - 23.30
Pazar 9.30 - 19.00

İzmr

La Cgale
Pazartes - Pazar 11.00 - 02.00

http://www.fturque.org
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Takp edn, sevn, paylaşın...
www.fturque.org
nsttutfrancasturque
nsttutfrancas_stanbul
IF Turque
@fturque
Insttut franças de Turque
Insttut franças de Turque
France Alumn Turque
Insttut franças de Turque
Insttut franças de Turque - Ankara
Insttut franças de Turque - Istanbul
Insttut franças de Turque - Izmr
Campus France Turque
France Alumn Turque

Ortaklarımız

Adana

Bursa

