ONLINE (UZAKTAN) HUKUK FRANSIZCASI EĞİTİMLERİMİZ BAŞLIYOR
Değerli meslektaşlarımız,
Hukuk Fransızcası eğitiminizi uzaktan (online) alabilmeniz için eğitimlerimize
başlıyoruz.

EĞİTİME İLİŞKİN BİLGİLER
● Eğitime Avukatlar ve Stajyer Avukatlar katılabileceklerdir.
● Eğitim süresi 20 ders saatidir.
● Eğitim Perculus programı üzerinden online verilecektir.
● Seviye tespit sınavı uyarınca asgari B1 seviyesinde Fransızcası olanlar
(soruların yarıdan fazlasının yapılması gerekir.) Hukuk Fransızcası
programına kayıt olabileceklerdir. Eğitimler Perculus programı üzerinden
online verilecektir.
● WhatsApp grubuna eklenmiş olmanız, kesin kayıt olduğunuz anlamına
gelmektedir. Perculus programına girişiniz için gerekli kullanıcı adı ve
şifreniz son kayıt tarihi ve saatinin sona ermesine müteakip SMS ile
gönderilmektedir. Bu program yalnızca CHROME tarayıcısı üzerinden
çalışmaktadır.
● Perculus derslerine şu link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:
https://istanbulbarosuuzaktanegitim.perculus.com/login
● Eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır. 20 saatlik derslerin 16 saatini
canlı yayın derslerine katılarak, azami 4 saatini de kayıtlardan (sonradan)
izleme şeklinde katılım belgesine hak kazanılmaktadır. Derslere devam
etmeyen katılımcılara katılım belgesi, sonraki programda, derslerin
tamamlanması neticesinde verilecektir.

● Tüm sorular ilgili eğitim için tanımlanmış e‐posta adresinden
cevaplanacaktır.
E‐posta adresi:
hukukfransizcasi@istanbulbarosu.org.tr

EĞİTİMLERE KATILIM SAĞLANABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN
ADIMLARIN
TAKİP EDİLMESİ GEREKLİDİR

1. Eğitim katkı payının yatırılıp, dekontunun alınması.

2. Seviye tespit sınavı linki: https://www.france‐langue.fr/test‐de‐
francais/ yapılan testin sonucunun ve dekontun taranmış halinin (resim
olarak da olabilir), ilgili eğitimin e‐posta adresine gönderilmesi ve
gönderilen e‐postalarda katılımcıların cep telefonu bilgisinin de olması
kesinlikle gereklidir.

3. İstenen bu iki evrakın tek bir e‐posta gönderilmesi, kaydınızın hızlı
tamamlanması açısından önemlidir.

SEVİYE TESPİT SINAVININ TAMAMLANMASI, SONUCUNUN VE DİĞER GEREKLİ
BELGELERİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 16 Şubat 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ, SAAT
18.00’E KADARDIR.

Hukuk Fransızcası ‐ Eğitim tarihleri
(18 Şubat 2022 Cuma ‐ 22 Nisan 2022 Cuma )
● Eğitim günleri: Her Cuma saat: 19.00 – 21.00 saatleri arasında yapılacaktır.

EĞİTİM KATKI PAYI
● Eğitim Katkı Payı (100 TL + KDV (%18)= 118 TL olup, İstanbul Barosu
Muhasebe Servisine veya aşağıdaki ilgili hesaba yatırılabilir.
Hesap İsmi : İSTANBUL BAROSU İKTİSADİ İŞLETMESİ
IBAN
: VAKIFBANK ‐ TR90 0001 5001 5800 7299 7025 73
Açıklama : Hukuk Fransızcası Eğitimi

