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YETİŞKİNLER İÇİN
FRANSIZCA

KURSLARI
Fransızca kurslarımıza e-posta, telefon ya da 
kurs sekreterliğimize bizzat gelerek kayıt 
olabilirsiniz.

Daha Önce Hiç Fransızca 
Öğrenmediyseniz
Başlangıç seviyesi kurs seçeneklerimizi 
inceleyebilirsiniz.

Daha Önce Fransızca Eğitim Gördünüz 
Mü?
6 ay içinde, Institut français bünyesinde bir 
kursu tamamladıysanız bir üst seviye 
kursumuza kayıt olabilirsiniz. Fransızca 
eğitiminize 6 aydan fazla ara verdiyseniz ya 
da başka bir kurumda Fransızca  derslerine 
katıldıysanız ücretsiz seviye tespit sınavı için 
randevu alabilirsiniz!

Institut français'de 
Öğrenci Avantajları
Fransızca düzenlenen kültür ve sanat 
etkinliklerimizin ve tüm diğer avantajların 
tadını çıkarın!

Institut français öğrencileri,

Yüz yüze ya da çevrimiçi düzenlenen 
kültür sanat etkinliklerimize ücretsiz ya 
da indirimli olarak katılır.

Kütüphanemize ve Culturethèque dijital 
kütüphanemize indirimli üye olur.

Partner kurumların öğrencilerimize 
sundukları özel indirimlerden faydalanır.

Ana dili Fransızca olan sosyal bir 
ortamda bol bol Fransızca pratik yapar.



Çevrimiçi Kurslar

Bireysel KurslarFransızca öğrenmek için doğru adrestesiniz: 
Institut français Türkiye, Fransa’nın resmi dil 
okulu ve sınav merkezidir.

Farklı kurs çeşitlerine katılarak Fransızca 
öğrenebilir ya da dil seviyenizi geliştirebilirsiniz: 
Grup kursları, özel ders paketleri, şirket kursları, 
çevrimiçi kurslar.

Institut français’de sizi anadili Fransızca olan nitelikli 
ve deneyimli öğretmenler ile kaliteli, profesyonel bir 
dil öğrenimi bekliyor. Tüm kurslarımız Avrupa Ortak 
Referans Çerçevesine uygundur ve yüksek kalite 
standartlarını karşılar.
 
Institut français ayrıca, tüm dünyada tanınan ve 
ömür boyu geçerli DELF - DALF Fransızca 
diplomalarının resmi sınav merkezidir.

Grup Kursları
Genel Fransızca grup kurslarımız öğrencilerin 
konuşma, okuma, yazma ve dinleme alanlarındaki 
becerilerini ilerletmek için en iyi ve en yeni pedagojik 
yöntemleri sunar.

Grup kurslarımızda farklı hikayeleri olan ancak hepsi 
aynı hedefi paylaşan öğrenciler bir araya gelir: 
Fransızca öğrenmek, birbirinizle kısa sürede 
Fransızca sohbet edebilecek ve dersleri sanki 
Fransa'daymış gibi sürdüreceksiniz.

Zamanınız kısıtlı ise ya da yakınınızda Fransızca kursları 
sunan bir dil okulu bulamıyorsanız, Institut français sanal
sınıfı aradığınız çözüm olabilir :

         İstediğiniz yerde ve istediğiniz zaman Fransızca
         Ücretsiz seviye testi ve ihtiyaç analizi
         Öğretmeninizle online canlı dersler

Kendi ritminizde Fransızca öğrenmek ister misiniz? 
Institut français özel ders paketleri, sizin ihtiyaçlarınıza 
uygun olarak hazırlanır. Avantajlarınız:

         İhtiyaçlarınıza uygun içerik
         Size özel, yetkin ve deneyimli bir öğretmen
         Ders programında esneklik
         Uluslararası düzeyde tanınan Fransız diplomaları

Eğitim kalitesi, didaktik uzmanlık ve katılımciların 
memnuniyeti önceliklerimizdir. Bu yüzden her yıl binlerce 
öğrenci Fransızca öğrenmek için bizi tercih ediyor.

Mesleki Fransızca
Bir profesyonel olarak iş ortaklarınız ya da 
müşterilerinizle onların dilinde, Fransızca konuşmak 
rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratır.  Hangi 
sektörde olursanız olun yazılı ya da sözlü iletişimde 
Fransızca’ya ihtiyacınız varsa, mesleki Fransızca 
kursları düzenliyoruz: İş dünyası, bankacılık ve finans, 
hukuk, sekreterlik, bilim ve teknik, diplomasi, moda, iş 
ve staj arama, turizm ve otelcilik alanlarında mesleki 
Fransızca kurslarımıza katılarak kariyerinizde yeni 
kapılar açabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

Fransızca Yeterlilik sınavınız için hazır mısınız?
Fransızca konuşulan bir ülkede okumak ya da çalışmak 
istiyorsanız tüm dünyada tanınan DELF - DALF, TCF 
veya TEF resmi diplomalarından birine ihtiyacınız var 
demektir.

Institut français, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Türkiye’deki resmi sınav merkezidir, her seviye için 
DELF - DALF, TCF veya TEF sınavlarını düzenler ve 
değerlendirme formasyonuna sahip öğretmen 
kadrosu sınav sonuçlarını değerlendirir. 

Diploma sınavlarına uzman bir ekiple hazırlanmak 
istiyorsanız bizi arayın.

DELF - DALF Sınavlarına
Hazırlık

Sıcak ve samimi bir ortamda öğrenme keyfi

Konuşmayı ve herkesin söz almasını teşvik eden
küçük gruplar

Sürekli meslek içi eğitim alan yetkin FLE 
öğretmenlerinden oluşan bir ekip

Uluslararası düzeyde tanınan Fransız 
diplomaları

Aşağıdaki avantajlardan yararlanın:

Dil ve kültür kurslarımız Fransızca bilen ancak 
konuşma, dil bilgisi, Fransa’da eğitime hazırlık, 
sınavlara hazırlık gibi hedefler belirlemiş 
öğrencilerimize yöneliktir. 

Dil ve Kültür


