
     

2019-2020 AKADEMİK YIL 

LİSANS 2. VE 3. SINIFLAR İLE YÜKSEK LİSANS 1. VE 2. 

SINIFLAR İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 

> Türk vatandaşısınız (veya AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşısınız ve Türkiye'de 

ikamet ediyorsunuz) ve aşağıdaki programlardan birine başvurmak istiyorsunuz:  

 Lisans 2. veya 3. sınıf 

 Yüksek lisans 1. veya 2. sınıf  

 

Başvuracağınız bölümü bulmak için Campus France Türkiye'nin internet sitesindeki eğitim 

bölümleri kataloğunu (yeşil katalog) inceleyebilirsiniz:  www.turquie.campusfrance.org    

 

Campus France kayıt işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Campus France'a üye 

okulların yükseköğretim programlarına başvuru yapmanızı sağlar. Böylece okullar, Campus 

France dosyanıza erişebilirler. Üye olmayan okullara başvuru için, kurumla doğrudan 

iletişime geçip başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alınız ve okulun sizi yönlendirdiği 

şekilde başvurunuzu yapınız.   

 

SON BAŞVURU TARİHİ :  

Başvurunuzla ilgili tüm aşamaları 20 Mart 2019 tarihinden önce tamamlamış olmanız 

gerekmektedir. 

  

Campus France online başvuru için ilgili kılavuzu inceleyiniz. 

 

BAŞVURU AŞAMALARI : 

 

1) Internet üzerinden kayıt ve online başvuru 

Campus France Türkiye sitesine kayıt olun ve dosyanızı oluşturun : 

www.turquie.campusfrance.org  

Başvurmayı düşündüğünüz eğitim programlarını seçip onaylamanız gerekmektedir.  

En fazla 7 eğitim programı seçebilirsiniz.  

 

 

http://www.turquie.campusfrance.org/
http://www.turquie.campusfrance.org/


     

 

2) Kayıt ücreti 

Dosyanızın onaylanması için CEF kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir. 

CEF ücreti  

Normal 

ücret  

170 Euro  

İndirimli 

ücret  
Fransa’da eğitim için burs aldıysanız, veya en fazla 4 yıl öncesine ait bir 

Fransız bakaloryanız (sadece Pierre Loti ve Charles de Gaulle Liseleri) 

var ise, bağlı olduğunuz Campus France merkezini arayıp ödemeniz 

gereken ücret konusunda bilgi alınız. 

TEB BANKASI'nın herhangi bir şubesinden, Fransa Büyükelçiliği'nin aşağıdaki IBAN 

numarası belirtilen hesabına ödeme yapmanız gerekiyor : 

IBAN: TR55 0003 2000 0000 0048 7585 03 

 

ÖNEMLİ : Ücreti yatırırken adınız ve soyadınızla birlikte TR ile başlayan Campus France 

numaranızı açıklama kısmında belirtmeyi unutmayınız. ATM’den yapılan ödemeler 

kabul edilmeyecektir. 

 

3) Dosyanızı oluşturmanız için gereken evraklar:  

20 Mart 2019 tarihinden önce aşağıda belirtilen evrakları bağlı bulunduğunuz Campus 

France merkezine (Ankara, İstanbul veya İzmir) getirmeniz gerekmektedir.  

ÖNEMLİ : Evraklar, yeminli tercüman tarafından Fransızcaya çevrilmelidir. (noter tasdiğine  
gerek yoktur). İngilizce olan evraklar sadece, eğitim dili ingilizce olan bölümlere 
başvurduğunuz takdirde kabul edilecektir.  

 Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 CEF ücretini ödediğinize dair banka dekontunun aslı 

 Diplomalarınız 

 Halen öğrenci olmanız durumunda : Lise diplomanız ve öğrenci belgeniz 

 Mezun olmuşsanız : Üniversite diplomalarınız 

 Not dökümleri :  

 Eğer halen öğrenciyseniz veya mezunsanız : Üniversiteye ait not dökümleriniz 

(Transkript)  

 Lisans 2. Sınıf başvurusu yapacaksanız : Lise not dökümü ya da bakalorya sahibi 

öğrenciler için bakalorya sonuç belgesi 

 Başvurduğunuz bölümün gerektirdiği fransızca dil seviyenizi gösteren yeterlilik 

belgeniz : DELF B2, DALF C1 ya da C2, TCF veya TEF. (istenen minimum seviye B2 



     

olmakla birlikte bazı eğitim programları için daha üst seviye istenebilir, istenen seviyeyi 

ilgili üniversitenin web sitesinden veya Campus France’in sitesinde programı seçtikten 

sonra bu istenen seviye bilgisine ulaşabilirsiniz) 

 İngilizce eğitim veren programlar için, kurumların öngördüğü yeterlilik 

kriterlerine bakınız.  

Fransızca dil yeterliliği aranmayan durumlar :  

- Bakalorya sahipleri 

- Resmi dili Fransızca olan frankofon ülkelerin vatandaşları : Benin, Burkina Faso, Kongo, 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gabon, Gine Cumhuriyeti, Mali, Nijer, 

Senegal, Togo. Fransızcanın tek resmi dil olmadığı ülkelerin vatandaşları, lise 

eğitimlerinin büyük bir kısmını Fransızca eğitim veren bir okulda tamamlamışlarsa 

Fransızca dil yeterliliğinden muaf tutulurlar. 

 İsteğe bağlı evraklar : Dosyanıza dil sertifikaları, referans mektupları, staj belgeleri ya 

da akademik ve/veya mesleki hedeflerinizi gösteren her tür belgeyi ekleyebilirsiniz.  

4) Mülakat 

Bağlı bulunduğunuz Campus France danışmanı mülakata çağırmak için sizlerle iletişime 

geçecektir. Hedefleriniz ve eğitim projelerinizle ilgili sorular soracaktır. Mülakat yaklaşık 20 

dakika sürecektir. Eğer 30 Nisan’a kadar aranmadıysanız siz bağlı bulunduğunuz 

Campus France merkezi ile iletişime geçiniz. 

 

Dikkat   edilmesi   gereken konulardan bir diğeri ise Campus France üyesi bazı 
üniversiteler Campus France üzerinden yaptığınız başvuruya paralel olarak 
kendisine ait başvuru dosyasını da doldurmanızı isteyecektir. Bu nedenle tercih 
ettiğiniz tüm okullarla izlenmesi gereken ek prosedür için mutlaka önceden yazışınız zira 
üniversiteler  paralel olarak izlenecek prosedür ile ilgili olarak Campus France’a detaylı 
bilgi vermemektedirler. Dolayısıyla paralel prosedürün izlenmemesinden kaynaklanan 
redlerden Campus France  sorumlu değildir. Campus France üyesi olmayan 
üniversiteler için ise izlenecek başvuru  prosedürü  ile  ilgili   olarak   doğrudan  
üniversite  ile  yazışınız  veya  ilgili okulun  internet sayfasından bakınız. 
Üniversitenin size vereceği bilgiler doğrultusunda başvurunuzu yapınız. 

 


