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LANGUE VIVANTE 1 

 

EPREUVE DU MERCREDI 20 JUIN 2018 

 

Séries STI2D, ST2S,  STD2A et STL : 2 heures – coefficient 2 

Séries STMG et STHR: 2 heures – coefficient 3 

 

 

L’usage des calculatrices et des dictionnaires n’est pas autorisé. 

 

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

Répartition des points 

Compréhension 10 points 

Expression 10 points 
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Bu Yüzyıl Kadınların Olacak 

 

Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bu özel günde Türkiye’nin en güçlü kadını Sabancı 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile birlikteyiz. Sabancı, dünya klasmanında da 

yıllardır önde gelen iş kadınları arasında. 

Sabancı, kadın konusunda sanırım ilk kez böylesine kapsamlı bir söyleşi veriyor. Çünkü 

sohbetimizin akışında da görebileceğiniz gibi cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik 5 

çalışmalar, sadece Türkiye’de değil, dünyada da yeni. 

Yıl 1984, yani tam 30 yıl öncesi... Sabancı Holding’in o günkü Yönetim Kurulu Başkanı 

Sakıp Sabancı’nın, gencecik yeğeni Güler’i ilk kez TÜSİAD1’a getirdiği gün, dün gibi 

hatırımda.  

Güler Hanım,  siz TÜSİAD’ın kuruluşundan 13 yıl sonra bünyesine kabul ettiği ilk 10 

kadın üyesiniz. 1994’e kadar, bir 10 yıl daha da tek kadın üye olarak kaldınız. Gerçi 

TÜSİAD bunu 2000’li yıllarda peş peşe iki kadın başkanla telafi etti. 

“80’li yıllarda katıldığım bütün toplantılarda neredeyse hep ilk ve çoğu zaman da tek 

kadındım. İlk ve tek kadın olmak önce hoşunuza gidiyor, ayrıcalık gibi geliyor. Ancak sonra bu 

işte bir sakatlık var diyorsunuz ve düzeltmek için kolları sıvıyorsunuz. Şu anda bile mesela 15 

European Round Table of Industrialists’de (Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası) tek kadınım. 

Dünyada kadınların uyanışı 1960’larda başlıyor; kadınların iş gücüne katılımına ilişkin 

haklı talepleri, toplumda beklenen etkiyi ancak o yıllarda yaratıyor. 1980’ler, 90’lar, kadınların 

kendi potansiyellerini fark etmeye başladıkları yıllar. Kadının rolü açısından son 10-15 yılı ise, 

farkına varılan bu potansiyelin değerlendirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Kadınların iş gücüne 20 

katılımının ekonomik büyümeyi desteklediği ortaya çıktı. Cinsiyet eşitliğinin önemine dair 

farkındalık arttı. Buna paralel devlet politikaları geliştirilmeye başlandı. Dünya Ekonomik 

Forumu’nun “Cinsiyet Uçurumu Raporu” ilk kez 2006’da yayınlandı. Birleşmiş Milletler’in 

kadın konularında çalışan ofisi UN Women, daha 4 yıl önce 2010’da kuruldu. Önlenemez bir 

trendin ipuçları bunlar. 25 

Türkiye’de son 10 yılda sivil toplum da kadın konusunda çiçek açtı ve çok kıymetli 

çalışmalar yaptı. Milliyet’in 2005’teki “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası, Sabancı 

Vakfı’nın 2006’daki “Kadın Dostu Kentler Projesi”.. 

Bu yüzyıl kadınların yüzyılı olacak. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü daha iyi bir 

dünya, demokrasi ve gelecek için kadınların katılımına ihtiyaç var. Malcolm Gladwell, ünlü 30 

kitabı Tipping Point’da küçük şeylerin birikerek nasıl büyük farklar yaratabileceğini anlatır. 

Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de cinsiyet eşitsizliği üzerine son yıllarda çok 

sayıda değerli çalışma yapılıyor. Bu durumu ölçmek, diğer ülke örnekleri ile karşılaştırma 

yapmak, şüphesiz ki iyileştirmenin başlangıcıdır. Bu araştırmalar yolumuzu açacak. Artık 

kimseyi ikna etmek için zaman kaybetmeyeceğiz. 35 

Sabancı Topluluğu’nda kadın çalışanlarımızın oranı 2006’da % 23’ken 2013 sonunda bu oranı 

% 38’e yükselttik. Bu yılın başından beri topluluk genelinde işe alımlarda kadın oranı % 40’ı 

yakaladı. 2013’te müdür ve daha üst pozisyonlarda kadın çalışan oranımız % 30’a ulaştı.  

http://www.milliyet.com.tr/bugun/
http://www.milliyet.com.tr/dunya-kadinlar-gunu/
http://www.milliyet.com.tr/sabanci-holding/
http://www.milliyet.com.tr/sabanci-holding/
http://www.milliyet.com.tr/guler-sabanci/
http://www.milliyet.com.tr/sakip-sabanci/
http://www.milliyet.com.tr/tusiad/
http://www.milliyet.com.tr/dunya-ekonomik-forumu/
http://www.milliyet.com.tr/dunya-ekonomik-forumu/
http://www.milliyet.com.tr/birlesmis-milletler/
http://www.milliyet.com.tr/cicek/
http://www.milliyet.com.tr/sabanci-vakfi/
http://www.milliyet.com.tr/sabanci-vakfi/


18TU1TEMLR1  Page 3 sur 4 

 

Bu konu, gündemimizdeki önceliğini koruyor. Zaten son dönemde yapılan çok sayıda araştırma 

da, kadınlara üst yönetimde etkin olarak yer açan şirketlerin performansında artış olduğunu 40 

gösteriyor. Çünkü kadınlara her kademede daha fazla yer açan şirketler, hem finansal 

performansta hem yaratıcılıkta hem de etik davranışlarda birkaç adım öne çıkıyor. 

Türkiye, 2012 BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 68. sırada. Dünya 

Ekonomi Forumu’nun 2013 Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre ise 136 ülke içinde 120. sırada 

yer alıyoruz. 45 

Bugün Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı % 30, erkeklerin ise % 70 ki bu ancak 

% 75’e çıkabilir. Dolayısıyla Türkiye, 2023 hedefleri için hamle yapacaksa, mutlaka kadınların 

iş hayatına katılımını arttırmalıyız. Büyük ekonomi için kadın şart. Hatta daha açık söyleyeyim; 

% 30’luk kadın iş gücü oranımızla 2023 hedeflerini yakalamamız mümkün değil. Kendine 

güvenen, demokrat, özgür ve adil bir Türkiye’yi kadınlar olmadan gerçekleştiremeyiz. 50 

Başarı için bana çok faydalı olan üç kural var: 

1-Pes etmeyeceksiniz. Yılmak yok! İş hayatı zordur, kadınlar için daha da zordur. Bunun için 

sızlanmayın. Çalışın ve sabredin. Sebat edin. Yerinizde sıkı durun. Ayaklarınızı yere sağlam 

basın. 

2- Hiç çekinmeden insanlardan yardım isteyin, akıl danışın. Utanmak, hassas olmak yok. 55 

Çünkü önemli olan doğru sonuca ulaşmak, işi başarmaktır. 

3- En zor şartlarda bile dişlerinizi sıkıp gülümsemeye devam edin.

 

 

Meral Tamer, Milliyet, 08.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.TÜSİAD: Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği. 
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Répondre en turc aux questions sauf indication contraire. 

 

COMPREHENSION (10 points) 
 

1. Güler Sabancı kimdir? Kısaca tanıtınız.      (1 point) 

 

2. Yazar, Güler Sabancı ile ilk kez nerede, ne zaman karşılaşmış?   (0,5 point) 

 

3. Güler Sabancı, toplantılarda “tek kadın olmak” konusunda ne düşünüyor? (0,5 point) 

 

4. Metne göre kadınların iş gücüne katılımı ve kendi potansiyellerini fark etmeleri ne zamana 

denk geliyor?           (1 point) 

 

5. Kadınların iş gücüne katılımının ne gibi etkileri oluyor?    (1 point) 

 

6. Güler Sabancı’ya göre niçin bu yüzyıl, kadınların yüzyılı olacak?  (1 point) 

 

7. Hangi şirketlerin performansında ne gibi artış oluyor?    (1 point) 

         

8. Türkiye’de farklı cinslerin iş gücüne katılım oranı nedir? Kadınsız bir Türkiye nasıl olur? 

           (1 point) 

9. Aşağıdaki kelimeleri - kesinlikle - kullanıp her birinin altını çizerek, okuduğunuz metnin 

Fransızca kısa bir özetini çıkarınız.       (3 points) 

iş kadını (s. 3), cinsiyet eşitsizliği (s. 5), sivil toplum (s. 26), yüzyıl (s. 29), oran (s. 49), 

 müdür (s. 38), gündem (s. 39), öncelik (s. 39), kural (s. 51) 

 

EXPRESSION (10 points) 
Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, citer 

votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 

Indiquer pour chacune de vos réponses le nombre de mots utilisés. 
 

1. Sizce kadın-erkek eşitliği gerekli midir? Düşüncelerinizi, olumlu-olumsuz yanlarını 

kıyaslayarak 90-100 kelime ile açıklayınız.      (4 points) 

 

2. Güler Sabancı, iş hayatında başarılı olmak için üç şarttan bahsediyor. Siz de şu ana kadar 

süren öğrencilik tecrübenizle, okulda başarılı olabilmek için hangi koşulların gerektiğini, 

nedenleriyle birlikte yazınız.  (70-80 kelime)      (3 points) 

 

3. Siz bir gazeteci olsaydınız ne tür araştırmaları ve haberleri gündeme getirmek isterdiniz? 

Düşüncelerinizi nedenleriyle 70-80 kelime ile yazınız.    (3 points) 


