Türkye
Fransız Kültür
Merkez

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), kültürsanat 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

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

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 Genel Müdürü • Chrstophe
DESSAUX Fransa’nın Türkye Büyükelçlğ Kültür Etknlkler ve İşbrlğ Müsteşar Yardımcısı, Türkye Fransız Kültür Merkez Genel Müdür Yardımcısı
• Sébasten de COURTOIS Türkye Fransız Kültür Merkez Ankara Müdürü • Mattheu BARDIAUX Türkye Fransız Kültür Merkez İstanbul Müdürü •
Carolne DAVID Türkye Fransız Kültür Merkez İzmr Müdürü • Ludovc DUPONCHEL Genel Sekreter • Perre SADOINE Muhasebe Yetkls • Pınar
ÇORLU İletşm Sorumlusu • Béatrce DELPOUVE Ünversteler le İşbrlğ Ataşes ve Campus France Koordnatörü • Bruno DELVALLÉE Egtmde
İşbrlğ Ataşes • Vrgne VILLECHANGE Fransız Dl İçn İşbrlğ Ataşes • Chrstophe PÉCOT Görsel İştsel İşbrlğ Bölge Ataşes

Sunuş
Bu broşür Türkye Fransız Kültür Merkez’nn Ankara, İstanbul ve İzmr ekpler tarafından szlere hzmetlermzn güncel br tanıtımını sunmak üzere tasarlanmıştır. Fransızca öğrenmek, Fransız kültürünü tüm çeştllğyle tanımak, Fransa’dak araştırma ve
novasyonun canlılığı hakkında blg ednmek ya da ünverste eğtmnz Fransa’da sürdürmek styorsanız, Türkye Fransız Kültür
Merkez ekb olarak dama yanınızdayız.
Fransız Kültür Merkez Türkye’de Fransız kültür ve düşünce dünyasının tanıtımı çn hzmet verr. Türk kültür dünyasının önde gelen
smler, svl toplum kuruluşları, Türk-Fransız dernekler le yakın şbrlğ çnde Türk-Fransız lşklernn zengnleşmes çn çalışır.
Bunun en büyük kanıtı Ankara, İstanbul ve İzmr’n yanı sıra Türkye’nn başka şehrlernde de, k Allance françase derneğnn bulunduğu Adana ve Bursa’da; Büyükşehr beledyes ve ünverste le kurulan bağ le Eskşehr’de; İsveç ve Hollanda konsoloslukları
ve Goethe Ensttüsü le ortak yürütülen “Spaces of culture” projes kapsamında Dyarbakır ve Gazantep’te hayata geçrlen kültür
etknlkler programının ve sunulan hzmetlern çeştllğdr.
Üç şubesnn de ötesnde, Türkye Fransız Kültür Merkez, Fransızca’nın yurt dışında öğretlmes ajansına (AEFE) bağlı Fransız
lseler, “FrancEducaton” etketl çft dll eğtm kurumları, Fransız Anadolu Araştırmaları Ensttüsü (IFEA), lse ve ünverstes le
araştırma ve novasyon faalyetlerne katkıda bulunan frankofon Türk Galatasaray Eğtm Kurumu’nun da dahl olduğu br eğtm
ve ünverste ortaklık ağının çnde yer alır.
Kurs yelpazemzn ve hzmetlermzn yanı sıra onlne Fransızca dersler ve “Culturethèque” djtal kütüphanemz le djtal ürün ve
hzmetlermz yoğunlaştırarak sunmaya devam edyoruz.
Fransız Kültür Merkez kampüsler çnde bulunan Campus France büroları Fransa’da yüksek öğrenmnzde başarılı olmanız çn
hzmetnzdedr. Sorularınızı yanıtlayarak grşmnzde sze rehber olacak olan bu büroların sorumluları le bağlantı kurmaktan
çeknmeyn. Aynı zamanda, özellkle LnkedIn üzernde faal olan “France Alumn” mezunlar ağı le lşk kurablrsnz.
Sz, farklı platformlarda ve Türkye Fransız Kültür Merkez’nn 2018/2019’da brbrler le uyum sağlayacak olan sosyal medya
hesaplarımızdan bz zlemeye davet edyoruz. Bze www.fturque.org adresl web stemzden de ulaşablrsnz.
Aramıza katılarak, tarhe kök salmış ama her zamank gb merak uyandıran ve yen projelere açık olan bu özel Türk-Fransız dyaloğunun br parçası olma arzusu ve merakını çnzde uyandıracağımızı umut edyoruz.

Türkye Fransız Kültür Merkez ekb

Ankara

İstanbul

Fransız Kültür Merkez tarhçes
Fransa ve Türkye arasında 1. Franços ve Kanun Sultan
Süleyman arasında 1536 yılında kurulan ttfaktan bu yana
sağlam dplomatk lşkler mevcuttur. 2018 yılında 150.
yıldönümünü kutladığımız Galatasaray Lses’nn 1868 yılındak
kuruluşu bu lşky güçlendrmş ve geleceğe taşımıştır.
Günümüzde kültür alanındak tüm şbrlğ ve etknlkler
Fransa’nın Türkye Büyükelçlğ tarafından Türk kurumlarıyla
ortaklık çersnde yürütülmektedr. Büyükelçlğe bağlı kültür
merkezlernn onlarca yıllık varlığı bunun tanığıdır.
İstanbul ve İzmr’de halen faalyet gösterdğmz ve her br 19.
yüzyılda nşa edlmş bnalar, 1940 yılında Fransa’nın İstanbul
Başkonsolosluğu bünyesnde br kültür merkez açılmasından
tbaren Türk-Fransız lşklernn tarhnde öneml aktörler
olmuşlardır. 1952’de Fransa - Türkye arasında mzalanan
kültürel anlaşmadan hemen sonra Ankara ve 1955 yılında
İzmr’de Fransız Kültür Merkezler açılmıştır. 2011 yılında bu
üç merkez Türkye Fransız Kültür Merkez adını alarak, Fransa
Büyükelçlğ hmayesnde ve Pars’te bulunan Insttut franças
le yakın br ortaklık çnde faalyet göstermeye başlamıştır.

veslesyle Yaşar Kemal, Zülfü Lvanel ve Ara Güler le br araya
gelen Jack Lang gb bugün de Fransızları büyülemeye devam
etmektedr. Katıldığı söyleşde İstanbul’un kültürel çağdaşlığı
üzerne konuşan Fransa’nın esk Kültür Bakanı Jack Lang, bu
kentte «esk ve yennn, bazen muhalf olarak ama çoğunlukla
akıllı br bçmde sürekl dyalog çersnde olduğunu» belrtmş
ve Türk kültürüne olan hayranlığını vurgulamıştır. Ankara’dak
Fransız Kültür Merkez bnasının açılışı çn Türkye’ye gelen
dönemn Dış ve Avrupa İşler Bakanı Bernard Kouchner se
«İlşklern kültürlermz, değerlermz, paylaşılan blglermz ve
fkrlermzn dyaloğundan beslendğn» söylemş ve “Fransız
Kültür Merkez’nn Türk kültürüyle buluşma mkanı tanıdığını»
sözlerne eklemştr.
Ntelkl Fransızca kursları düzenlemek, yenlkç br kültürsanat programı sunmak ve geçmşn tüm bu zengn mrasından
beslenerek Ankara, İstanbul ve İzmr’dek mekanlarını yen
ktlelere ve değşme açık brer dyalog ve yaratıcılık alanlarına
dönüştürmek arzusu güden Türkye Fransız Kültür Merkez’nn
rolü şte buradadır.

Zaman çnde Perre Lot, Théophle Gauter, Châteaubrand,
Flaubert, Lamartne ve Gérard de Narval gb büyük Fransız
yazarlar Türkye’y zyaret etmş ve ülke le kültürünün
görkemnn etksnde kalarak eserler vermşlerdr. Bu kültür,
İstanbul’dak Fransız Kültür Merkez’nde İstanbul 2010

“İlşkler kültürlermz, değerlermz,
paylaşılan blglermz ve fkrlermzn dyaloğundan beslenr.
Fransız Kültür Merkez bzm çn Türk kültürüyle buluşma
noktasıdır.”

Kültürel etknlkler
Türkye Fransız Kültür Merkez, Fransız kültürünü tüm
çeştllğ ve modernlğ le tanıtmayı amaçlayan br kültür
poltkası yürütür ve gerçekleştrdğ şbrlkler le her kentn
kültür hayatına dahl olmayı hedeﬂer. Bu amaçla, özellkle
güncel müzkler, çağdaş dans, yen srk, edebyat ve sanal
gerçeklk 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.
2018 yılında z bırakan etknlklermz arasında, Angeln
Preljocaj’n bales La Fresque İstanbul’lu zleyclerde
unutulmaz br hatıra bırakmıştır. Tıpkı Al Borovalı’nın Orada
kmse var mı? sml, Türkye’de br lk olarak Ankara, İstanbul
ve İzmr’de eş zamanlı gerçekleşen fotoğraf sergler gb ya da
edebyat söyleşler ya da fkr tartışmalarımıza katılan yazarlar

Étenne de Montety, Snan Kuneralp, Régs Debray, Franços
Georgeon, Gaye Petek, Edhem Eldem ve Franços Bujon de
l’Estang gb.
Bu yen sezonda, Ankara, İstanbul ve İzmr’de bulunan Fransız
Kültür Merkezler’nn kültür programları yne zengn etknlk
ve karşılaşmalar le dolu. Sonbaharın başından tbaren
Mcro-Fole djtal ve sanal gerçeklk müzesnn Ankara’ya
geleceğn, büyük pyes yazarı Wajd Mouawad’n Lttoral
adlı pyesnn İstanbul’da sahneleneceğn, XXF güncel müzk
festval kapsamında Charles Pas ve Orange Blossom grubu
gb müzsyenlern sahne alacağını müjdeleyeblrz. 31 Ocak
2019 geces tüm dünya le brlkte Türkye Fransız Kültür
Merkez’nde de düzenlenecek olan “Şmdye karşı” konulu
Fkrler Geces’n ve Mart 2019 boyunca sayısız etknlk,
yarışma ve karşılaşmaların yaşanacağı Frankofon ayını da
bugünden ajandalarınıza not edeblrsnz.

Fransızca eserlern Türkçe’ye çevrs ve yayınlanması yardım
planımız bünyesnde çevr mesleğn canlandırmak amacıyla
bu yıl Türkye Fransız Kültür Merkez Fransızca’dan Türkçe’ye
çevr yarışması düzenlyor. Bugüne dek Türkye Fransız Kültür
Merkez beşer blmler, felsefe ve edebyat alanlarında toplam
246 esern yayınlanmasına katkı sağlamıştır.

Yakın zamanda bu koleksyon Can Yayınları’ndan Matthas
Enard’n “Boussole”, Yapı Kred Yayınları’ndan André Gde’n
“Les journeaux” ve Aras yayınlarından Joseph Yacoub’un “Qu
s’en souvendra” sml ktapları le daha da zengnleşt.
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

İLETİŞİM
kultur.ankara@fturque.org
kultur.stanbul@fturque.org
kultur.zmr@fturque.org

Salonlarımızda resepsyonlar,
toplantılar ve konferanslar
düzenlemek

www.fturque.org > etknlk takvm

Dl kursları
Türkye Fransız Kültür Merkez, herkesn htyaçlarına yönelk Fransızca kursları 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.
Tüm kurslarımız sınıf ortamında grup kursları veya breysel
olarak sunulmaktadır.

Detaylı blg almak ve kurs
broşürümüzü ndrmek çn
www.fturque.org > Kurslar

• Çevrmç kurslar

• Neden Fransız Kültür Merkez?

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

Fransız Kültür Merkez’ndek br kursa kaydolmak, düzenlenen
kültürel etknlklere katılım ve Fransızca pratk yapma mkanı
sunar. Ayrıca, çlernde bnlerce eser bulunan kütüphanemzden
ve Culturethèque djtal kütüphanemzden ndrml olarak
faydalanablrsnz.

- 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.

Fransız Kültür Merkez, dl öğrenmnde vazgeçlmez olan ve
başka hçbr kurumun sunamadığı sosyal ortamı sze sunar.

• Pedagoj ekb
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.

Fransızca öğrenmek çn 3 neden:

Eğtm
Karyer
Seyahat

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

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:
• Uluslararası Pedagojk Çalışmalar Merkez (CIEP)
• TCF - Fransızca Blg Test
• TCF QUEBEC - Québec’e göç taleb

Özellkle aşağıdak durumlar çn zorunludur:

• TCF DAP - Fransa’da lsans brnc sınıf ön kabul taleb

• Fransız ve Fransızca eğtm veren ünverstelere kayıt çn

• TCF ANF - Fransız vatandaşlığına başvuru çn

• Ünverste eğtm bursları çn
• Kanada ve Québec’e göç talepler 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.ankara@fturque.org
snavlar.st@fturque.org
snavlar.zmr@fturque.org

Detaylı blg çn
www.fturque.org > sınav ve dplomalar

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: Başlangıçtan en ler sevyeye kadar
farklı sevyelere uygun br sınıﬂandırma sayesnde dl kursu
öğrenclerne özel olarak uyarlanmış br çerk.
- Multmedya alanı: İnternet erşm ve WIFI bağlantılı
blgsayarlar.
- En mnklerden en büyüklere kadar herkese yönelk pedagojk
faalyetler.

İLETİŞİM
medatheque.ankara@fturque.org
medatheque.stanbul@fturque.org
medatheque.zmr@fturque.org

http://fturque.bbenlgne.fr
adresnden çevrmç kataloğumuzu nceleyeblrsnz.

Culturethèque
Culturetheque, Türkye Fransız Kültür Merkez’nn sunduğu
djtal kütüphane ve kaynak platformudur.
Akıllı telefon, blgsayar ya da tabletnzden br tıkla Fransız
basınını okuyablr, müzk dnleyeblr, vdeo zleyeblr, DELFDALF sınavlarına hazırlanablrsnz.

Culturethèque le stedğn zaman, stedğn yerde:
- Onlne oku: Derg ve gazeteler, edebyat, çzg roman, gençlk
edebyatı
- Onlne dnle: Müzk, sesl ktaplar, çocuk şarkıları, Fransız
radyoları
- Onlne zle: Konser kayıtları, belgeseller, webTV
- Onlne öğren: Fransızca, DELF-DALF’e hazırlık, okul desteğ

Culturethèque’e üye olmak ve tüm kaynaklara
ulaşmak çok kolay! 3 haftalık ücretsz üyelk çn tıklayın!
http://www.culturetheque.com

Fransa’da eğtm
Campus France
Campus France, Fransa’da yüksek öğrenmn teşvk edlmes çn kurulmuş br
ulusal ajanstır. Campus France Türkye, Fransa 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 sürec boyunca öğrenclere breysel olarak eşlk eder, Fransa’ya
gtmeden önce alınacak eğtmn ve okulların belrlenmes le başvuru önces ve
sonrası resm prosedür konusunda yardımcı olur.

Campus France Ankara
Konrad Adenauer Cad. no: 30
Yıldız Çankaya
(+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

Campus France Türkye web stesn keşfedn
www.turque.campusfrance.org

“2018-2019 öğretm
yılında Fransa’da
4000 Türk öğrenc
lsans ve lsans üstü
eğtm almıştır”

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, Türk-Fransız öğrenc değşm çerçevesnde
fnansman veya burs kazanma konusunda çok sayıda
mkan sunmaktadır.

İnternet stemz üzernden programları nceleyeblrsnz.
İLETİŞİM

www.fturque.org > burslar

burslar@fturque.org

www.turque.campusfrance.org > bursunuzu bulun

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 2018-2019 eğtm
yılı çn yaklaşık 4000 öğrenc de 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, frma ve ünverstelern uluslararası gelşm çn ve
szlerle yen ekonomk veya akademk ortaklıklar kurmaları çn
fırsatlar sunar.

İLETİŞİM
https://www.francealumn.fr/fr/poste/turque

alumn@fturque.org

Türkye Fransız Kültür Merkez
Ankara
Sancak Mahalles,
Konrad Adenauer Caddes n° 30
(+90) 312 408 82 00-26-21
dansma.ankara@fturque.org

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

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

İstanbul Kadıköy ek bnası (kurslar)
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

Takp edn, beğenn, paylaşın...
www.fturque.org
nsttutfrancasdeturque

@fturque

Insttut franças de Turque
Insttut franças de Turque
France Alumn Turque
Insttut franças de Turque
Campus France Turque
France Alumn Turque

Kurumsal ağımız

AMBASSADE DE FRANCE
EN TURQUIE

