
Fransa’daEğitim
www.turquie.campusfrance.org

Campu France



2

HOLLANDAİNGİLTERE

BELÇİKA

FRANSA

İSPANYA

ALMANYA

İSVİÇRE

İTALYA

PORTEKİZ

Yabancı 
öğrencilerin
en çok tercih 
ettiği ülkeler 
arasında 
Fransa; Dünya 
genelinde 3. 
sırada,
İngilizcenin 
konuşulmadığı 
ülkeler
arasında ise 
1. sırada yer 
alıyor. 

Kaliteli eğitim garantisi 
Fransa, gayrisafi  milli hasılasının (GSMH) % 6,9’ünü Yükseköğretime 
ayırmaktadır. Bu fi nansman verilen diplomaların, eğitimin kaliteli ve gü-
venilirolmasını sağlamaktadır. Kamuya ait kurumlarda devlet her öğrencinin 
eğitiminin reel maliyetinin çok önemli bir bölümünü doğrudan üstlenmektedir 
(öğrenci başına yıllık 11 000 ile 14 000 Avro arası). Bu ulusal aygıt sayesinde, 
bir yandan kayıt masrafl arı maliyeti dünya ölçeğine göre asgari düzeyler-
de tutulurken, diğer yandan verilen diplomaların kalitesi de güvence altı-
na alınmaktadır.

Yabancı öğrencilerle Fransız öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır: 
Öğrencilerin uyrukları her ne olursa olsun, giriş için aranan şartlar, verilen diplo-
malar ve kayıt masrafl arı aynıdır.



Avrupa’nın
Ortasında,
Fransa’da Yaşamanın Avantajları    
Kesin bir yaşam kalitesi
Günlük hayatın her durumunu ilgilen-
diren alanlarda öğrencilere özgü yar-
dımlar ve indirimler yapılır, bu da on-
lara iyi bir yaşam kalitesi güvencesi 
verir: Modern bir sağlık sistemi, iyi ça-
lışan bir toplu taşıma ağı, konut yar-
dımları, üniversite restoranları (RU), 
kültür ve spor kurumlarına ayrıcalıklı 
giriş hakları… Şehirlerin dışına çıkıldı-
ğında ise, deniz kıyılarından dağlara 
kadar uzanan benzerine az rastlanan 
çeşitlilikteki coğrafya her türlü eğlen-
ce amaçlı etkinliği mümkün kılar.

İmrenilen bir kültürel dina-
mizm
Edebiyat, sinemalar, müzeler, tiyat-
rolar, operalar, kafeler, gastronomi, 
moda günlük yaşamın her anında 
mevcut olup bunlar Fransa’nın kül-
türel alandaki başat rolünü teyit 
eder. Tüm yıl boyunca, özellikle de 
yaz aylarında gerçekleştirilen çok 
sayıdaki gösteri bu dinamizmin ve 
Fransa’nın dünya kültürlerine gerçek 
anlamdaki açıklığının birer kanıtıdır.
www.francefestivals.com

Avrupa kavşağında 
Çevresini kuşatan dokuz ülkeyle bir-
likte Fransa Avrupa’yı keşfetmek için 
ideal konumdadır. Amsterdam, Lond-
ra, Berlin, Brüksel, Barselona, Münih 
veya Milano gibi şehirlere yakın oluşu 
Avrupa’yı bir hafta sonu süresince 
veya daha uzun ziyaretlerle keşfet-
mek için pek çok fırsat sunar.

Fransa politik, ekonomik ve sosyal 
olarak Avrupa’ya tamamamıyla en-
tegre olmuş bir ülke olduğundan, 
ülkedeki eğitim kurumlarının çoğu, 
eğitim programlarına bir Avrupa pers-
pektifi  de eklemiştir. Avrupa’daki 
eğitim programlarında alınan dersler 
veya herhangi bir Avrupa şirketinde 
yapılan stajlar ile öğrenciler Fransa 
deneyimlerini bir Avrupa tecrübesiyle 
zenginleştirebilmektedir.

Frankofoni, dünyaya açılan 
bir pencere
Dünyada 220 milyon insan tara-
fından konuşulan Fransızca dili beş 
kıtaya yayılmış 32 devletin resmi dili-
dir. Avrupa Birliği’nin üç başkentinde, 
Brüksel, Lüksemburg ve Strasburg’da 
Fransızca konuşulur. Avrupa Birli-
ği kurumlarının çalışma dilleri ise 
İngilizce ve Almanca’nın yanı sıra 
Fransızca’dır.
Fransızca ayrıca, Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün 6 çalışma dilinden biri, 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 
iki resmi dilinden biri, Afrika Birliği 
Örgütü’nün resmi dillerinden biridir...

Campus France, Fransa’da 
gerçekleştirilecek eğitim 
projelerinin başarılı olması 
için yabancı öğrencilere 
hizmet veren ulusal bir 
ajanstır.

Campus France Ajansı eğitim 
projesinin tüm aşamalarına eşlik 
eder: Teşvik etme, bilgi verme, 
on-line kayıt olanakları, gidiş 
hazırlıklarına yardım, karşılama.  
Mayıs 2012 tarihinden 
itibaren Campus France 
yabancı öğrencilere yönelik 
burs programlarının tamamını 
yönetmeye  başlamıştır (Burslu 
öğrenci kayıtları, karşılama, 
konaklama ve ikamet süresince  
diğer masrafl ar).

Fransa’da eğitimle ilgili, 
her türlü bilgiyi turquie.
campusfrance. org sitesinden 
edinebilir, Campus France 
merkezlerinden destek 
olabilirsiniz.

• turquie.campusfrance.org:
Bilgi edinme, lisans düzeyinden 
doktora düzeyine kadar eğitim 
programını seçme, kayıt 
yaptırma, Fransa’da eğitim için 
hazırlık yapma, fi nansman ve 
burs arama...

• Campus France merkezleri:
Öğrencileri karşılamak ve 
onlara rehberlik etmek üzere 
110 ülkeye yayılmış 170 büro 
bulunmaktadır.

www.                               
turquie.campusfrance.org
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Fransa yüksek 

öğretim 

diplomaları 

devletin 

güvencesi 

altındadır.

Diplomalar 
      
Fransız yüksek öğretim diplomaları, yüksek öğretime girişten

itibaren kayda geçmiş yıl veya dönem miktarını ve bunlara

karşılık gelen ECTS’yi* referans alan, ortak bir Avrupa

mimarisi –LMD- çevresinde yapılandırılmıştır:

• Düzenleyen kurum her ne olur-
sa olsun, üniversitelerin verdikle-
ri ulusal diplomalar eşit değerde-
dir.

• Mühendislik diploması ulusal 
bir diplomadır ve bu diplomayı ve-

ren okullar Commission des Titres 

d’Ingénieur (CTI, Mühendislik Diplo-

maları Komisyonu) tarafından akredi-

te edilmiştir.

• Fransa devleti tarafından tanınmış 

ticaret ve işletme okulları için de 

benzeri bir akreditasyon prosedü-
rü söz konusudur. Bu okulların dip-

lomaları Milli Eğitim Bakanlığı tara-

fından onaylanmış veya uluslararası 

alanda tanınmış ya da akreditasyon 

almıştır.

• Sanat okulları, uzmanlık okulları 
da ulusal nitelikli sertifi kalar verirler.

  Lisans = 6 dönem =  180 ECTS 
    (lise diploması + 3 yıl)

  Master = 10 dönem =  300 ECTS 
    (lise diploması + 5 yıl)

  Doktora = 16 semesters  (lise diploması + 8 yıl)

Önemli
ENIC-NARIC kurumları kendi ülkelerindeki okullardan diploma almış öğrencilere,

diplomalarının Fransız eğitim sistemiyle denkliğini mukayese edebilmeleri için

bir belge vermektedir (karşılaştırma belgesi).

ENIC-NARIC ağı: www.enic-naric.net

Fransa sitesi: www.ciep.fr/enic-naricfr/comparabilite.php

Fransa’da Eğitim
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L MD SİSTEMİ

18 dönem
(+ 9 yıl)

DOKTORA
16 dönem

(+ 8 yıl)

12 dönem
(+ 6 yıl)

MASTIR
10 dönem

(+ 5 yıl)
300 ECTS

LİSANS
6 dönem 

(+ 3 yıl)
180 ECTS

4 dönem
(+ 2 yıl)

• Tıp doktorluğu Devlet 
Diploması

• Doktora

Doktora okulları     
tarafından mastır ya da 
dengi diploma alındıktan 
sonra verilir.                                   

• Tıp, diş hekimliği,      
eczacılık diplomaları

• Tezli mastır

• Tezsiz mastır

• Mühendislik diploması

• Lisans
• Profesyonel lisans                 

• Teknoloji Diploması - DUT

• Uzmanlık Masterları – Ms
İşletme Masterları - MBA

• Mühendislik Diploması
• Bilim Masterı - MSc
• Ticaret Okulları Diplomaları
• “Grandes Ecoles” Diplomaları

• “Grandes Ecoles” lerin birinci 
sınıfl arına kabul
• “Grandes Ecoles” lere hazırlık 
sınıfl arı- CPGE

• HMONP (Mimarlar için şahsi 
inşaat takip izni)

  

• Sanat Okulları Diplomaları – 
DNSEP
• Mimarlık Diploması
• Uzmanlık Okulları Diplomaları 
(paramedikal, sosyal 
hizmetler,turizm…)

• Sanat Okulları Diplomaları
DNAT - DNAP
• Mimarlık Eğitimi Diploması

• Art school diploma (DMA)
• Postsecondary technical
 certifi cate (BTS)

anat Okulları
Mimarlık Okulları
Diğer Kurumlar

(Liseler, Meslek Okulları)

“Grandes Ecoles”ler
Ticaret Okulları

Mühendislik Okulları

DOKTORA DEPARTMANI
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Önemli
Kendi ülkelerinde yüksek eğitimleri devam eden tüm yabancı öğrenciler, kabul 

edilebilirlik kriterlerini karşılamaları şartıyla, Fransa’da bir yüksek öğretim 

kurumuna başvuruda bulunabilirler.

*ECTS Kredileri: (European Credit Transfer System, Akademik “kredilerin” Transferi için Avrupa Sistemi) 

Bu sisteme göre biriktirilen krediler Avrupa düzeyinde toplanabilir ve transfer edilebilir (yılda 60 ECTS)

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htm

Lise eğitimi + Lise diploması (Bakalorya- Baccalauréat) = Yüksek eğitime başlama

Üniversiteler

Fransa’da Eğitim



Üniversiteler    
Anglo-Sakson ülkelerin tersine, Fransa’da özel eğitimin payı 

düşüktür (% 17’nin altında). Devletin fi nanse ettiği 75 devlet 

üniversitesi, 26 PRES, Paris’teki (1257 yılında kurulmuş) 

Sorbonne’dan Nice-Sophia-Antipolis’in high-tech yerleşkesine 

kadar, Fransa’nın her yanına dağılmıştır. Sorbonne’dan Grenoble’a, 

Grenoble’dan Corte yerleskesine kadar butun universiteler ayni 

akademik degree sahip olup ayni kalitede egitim vermektedir.

Üniversiteler tüm disiplinleri
kapsamaktadır
Fen bilimleri, kimya, fi zik, biyoloji ve 

matematik…, bilişim teknolojileri, mü-

hendislik bilimleri, elektroteknik, mal-

zemeler…, edebiyat, diller, sanat dalları, 

insan bilimleri, hukuk, ekonomi, işletme, 

sağlık, spor.

Üniversitelerde herdüzeyde eğitim 
yapılmakta olup ulusal diplomalarla 
sonuçlandırılmaktadır: 

Lisans (3 yıl)
master (5 yıl)
doktora (8 yıl).
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Fransa’daki 
2,3 milyon 
öğrencinin
%62’si 
üniversitelere 
kayıtlıdır.

Kısa program kataloğu, kül-
türel seyahat ve dil eğitimi
Bu katalog, Fransızca yabancı dil bö-

lümlerini ve Campus France’a üye ku-

rumların yaz/kış okullarını tanıtmak için 

hazırlanmıştır.

Programlar ECTS çerçevesinde kredi ka-

zanmaya, kurs belgesi veya sertifi kası 

almaya hak tanır. 

Neye göre seçim yapılır?

• Fransa’nın bölgeleri

• Fransızca seviyesi ve eğitim bölümü

• 150’den fazla spor, kültür, gastronomi 

vs. etkinlik olanakları

Fransa’da Eğitim

Fransa’da eğitim için Fransızca mı konuşmalı?
• Üniversitenin birinci veya ikinci sınıfl arına (L1 ve L2)veya bir mimarlık okuluna kay-

dolmak için (Avrupa Birliği dışındaki bir ülke kökenli) yabancı adaylar özel bir süreçten 
geçerler (DAP) ve Fransızca bilgilerinin yeterli olduğunu göstermek zorundadırlar: Bir 
dil sınavından geçerek (TCF-DAP veya TEF) veya bir diploma (DELF/DALF) ibraz ederek.

• Lisans üçüncü sınıfl ara, master, doktora veya büyük ekollere başvurularla ilgili olarak, 
kurulumların her biri kendi istedikleri Fransızca düzeyini belirlemekte serbesttir.

• İngilizce yürütülen bazı eğitim programları için ilgili kurulumlar asgari düzeyde bir   
Fransızca bilgisi isteyebilirler.

www.turquie.campusfrance.org

>Fransa’da Eğitim

>Dil Kursları ve Kısa Süreli Programlar



Kayıt işlemleri 
Fransa’da üniversitelere ve kamuya ait diğer yüksek eğitim 

kurumlarına kayıt yaptırmak için ödenmesi gereken harçların 

tutarı (yıllık 170 ile 550 Avro arası) dünyadaki benzerlerinin en 

düşüklerindendir. Gerçek maliyetin büyük kısmı (öğrenci başına 

yıllık 10 000 ile 14 000 Avro arası) devlet tarafından karşılanır. 

Dolayısıyla tüm yabancı öğrenciler, tıpkı Fransız öğrenciler gibi, 

bu ulusal uygulama sayesinde, bu fi nansmandan ve Fransız 

diplomalarının kalitesi için verilen güvenceden yararlanırlar.

Bilgi
Fransız diplomaları ile yabancı dip-
lomalar arasında yönetmeliğe tabi 
denklik yoktur. Öğrencinin kendi ül-

kesinde aldığı eğitimin, Fransa yüksek 

öğrenimde hangi seviyeye denk geldiği, 

öğrencinin başvurduğu Fransız yüksek 

öğretim kurumuna kabulü sırasında bu 

kurum tarafından belirlenir. Denklik be-

lirlenirken ilgili alandaki iş tecrübeleri de 

dikkate alınabilir. Yalnızca öğrencinin 
başvurduğu yüksek öğretim kurumu 
öğrenciyi kabule ve bu kabulün dü-
zeyini belirlemeye yetkilidir.

Yabancı diploma işlemleri: 

ENİC-NARİC ağı : www.enic-naric.net  

Fransa sitesi: www.ciep.fr/enic-naric

fr/comparabilite.php

Fransız yüksek öğretim ku-
rumlarına kayıt 3 aşamada 
gerçekleşir
1 • Seçilen yüksek öğretim kurumundan 

kabul belgesinin alınması. Bu, Fransa 

topraklarına giriş vizesinin

alınabilmesi için gereklidir.

2 • Kabul belgesini geçerli kılan idari 
kayıt. Bu işlem Fransa’ya gidince, ilgili 

eğitim kurumunda yapılır. İşlem için ka-

yıt harcı yatırılmalıdır. Okul sertifi kası ve 

öğrenci kartı bu işlemin yapıldığına dair 

birer kanıt niteliğindedir.

3 • Ücretsiz pedagojik kayıt. Bu iş-

lem idari kayıt işleminden sonra yapılır, 

öğrencinin kabul işlemini tamamlar: 
Zorunlu derslerin saatlerinin seçilmesi, 

seçmeli derslerin belirlenmesi, sınav 

yöntemleri gibi konuları içerir.

Fransız yüksek öğretim kurumlarına kayıt harçları Fransa’da, kamuya ait eğitim ku-

rumlarının yıllık kayıt harcı tutarları devlet tarafından belirlenir.

2014-2015 yılı harç ücretleri

• Lisans öğrencileri için 184 Avro

• Master öğrencileri için 256 Avro

• Doktora öğrencileri için 391 Avro

• Mühendislik Okulları öğrencileri için 610 Avro

Yukarıdaki tutarlara kimi özel hizmetler için veya kimi programlar için ek masrafl ar ve 

zorunlu öğrenci sosyal sigortası kayıt masrafı da ilave edilebilir. Özel kuruluşlardaki, 

özellikle ticaret okullarındaki kayıt maliyeti daha yüksektir.

Fransa’da Eğitim

Fransa’da 
kamuya ait 
yükseköğretim 
kurumlarında 
verilen 
eğitimin gerçek 
maliyetinin 
büyük kısmı, 
gerek yabancı 
gerekse Fransız 
öğrenciler için, 
devlet tarafından 
karşılanmaktadır.
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Burslar ve fi nansmanlar      
Fransa’da eğitim ve araştırma masrafl arını karşılamanın bir sürü 

yolu var; burslar, devlet yardımları, kira yardımı öğrenci değişim 

desteği vs. Mayıs 2012’den bu yana Fransa’da Yükseköğretim 

Ulusal Ajansı Campus France, bütün burs programlarını yabancı 

öğrencilere sunuyor.

DIŞ VE AVRUPA İŞLERİ 
BAKANLIĞI’NIN BURSLARI
Fransa Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı 
her yıl sosyal sigorta, aile yardımı, 
eğitim masrafl arı, seyahat masrafl a-
rı gibi alanları kapsayan farklı tipler-
de burslar vermektedir.

Fransa Büyükelçilikleri bursları

Fransız Hükümeti bursları, Dış ve Av-
rupa İşleri Bakanlığı tarafından yük-
sek eğitim, staj ve dil eğitimi için veri-
len burslardır. Adaylar ikamet ettikleri 
ülke veya aldıkları burs tipi ne olursa 
olsun, Fransa’ya gitmeden önce ve en 
az bir yıl öncesinden, ikamet ettikleri 
ülkede bulunan Fransa büyükelçili-
ğinin işbirliği ve kültürel faaliyetler 
servisine doğrudan başvurmalıdırlar.

h t t p : / / w w w . m f e . o r g / d e f a u l t 

aspx?SID=12291

www.diplomatie.gouv.fr 

>Espace etudiants

>fi nancer le projet/bourses

• “Eğitim bursları”, bir diploma almak 
üzere bir yüksek öğretim kurumunun 
düzenli bir dönemine kaydolmak iste-
yen öğrencilere yöneliktir. Master (% 
53) ve doktora (% 34) derecelerini 
hedefl eyenlere öncelik tanınır.

• 3 ile 12 ay süreli “staj bursları” belli 
bir eğitim, ileri eğitim veya profesyonel 
uzmanlaşma eğitimleri için verilir. Bun-
lar arasına dil bursları veya kısa süreli 
pedagojik staj bursları da girebilir.

• 1 ile 3 ay süreli “yüksek düzey bi-
limsel formasyon bursları” yüksek 
düzeyli kültürel, bilimsel, teknik veya 

endüstriyel araştırma ve değişim 
programları çerçevesinde verilir.

YÜKSEK ÖĞRETİM VE ARAŞ-
TIRMA BAKANLIĞI’NIN 
FİNANSMANLARI

• Araştırma yoluyla eğitim için 
sanayi anlaşmaları (Conventions 
industrielles de formation par la 
recherche, CIFRE,) doktora öğren-
cilerine doktora tezlerini bir işletme 
içerisinde, bir araştırma laboratuarıy-
la bağlantılı olarak yapmalarını sağlar. 
Bursun tutarı yıllık asgari brüt 23 
484 Avro ücretin karşılığıdır. CIFRE’ler 
ANRT (Association Nationale de la 
Recherche et de la Technologie, Araş-
tırma ve Teknoloji Ulusal Derneği) ta-
rafından yönetilir.

www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/

accueil.jsp
• Ortaklaşa doktora programına 
kayıtlı doktora öğrencileri, ortaklaşa 
doktora programına çerçevesinde 
gerçekleşecek öğrenim hareketlili-
ğinden kaynaklanan masrafl arı kar-
şılamaya yönelik bir burstan fayda-
lanabilmektedir. Burs duyuruları ilgili 
kurumlar tarafından yapılır.
• Doktora sözleşmesi
Üç yıl süreli ve doktora okullarınca 
yönetilen bu sözleşme bir iş sözleş-
mesinin tüm sosyal güvencelerini 
sağlar. Sözleşmeye bağlı asgari ücret 
brüt 1 650 ile 2 000 Avro arasındadır 
ve doktora öğrencisinin tüm zamanını 
araştırmaya harcamasına veya başka 
etkinliklere de (eğitmenlik, uzmanlık) 
vakit bulabilmesine katkı sağlar.
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Fransa’da Eğitim

Konaklamayla 

ilgili (ayrıntılar, 

yasalar, 

ilanlar, kira 

yardımları vs.) 

tüm bilgilere 

internet 

sitemizden 

ulaşabilirsiniz.

Fransa’da
Konaklama       
Fransa’da bir konut arayışına başlamadan önce, öğrenci, 
statüsüne, mali olanaklarına ve kalış süresine göre, ne tip bir 
konuta yönelmesi gerektiğini belirlemelidir. Konut maliyeti 
yüksek olmakla birlikte yabancı öğrenciler, tıpkı Fransız 
öğrenciler gibi, konut yardımlarından yararlanabilirler.

Üniversite yurtları  
Üniversite yerleşkelerinde veya şehir 
merkezinde bulunan bu yurtların yö-
netimi CROUS’lara (Centres régionaux 
des oeuvres universitaires et scolai-
res) aittir. Bu konutların içlerinde yak-
laşık 10-12 m2 genişliğinde, genellikle 
donanımlı, möbleli odalar önerilmekte-
dir. Aylık kira bedeli 100 ile 400* Avro 
arasıdır. Üniversite yurtlarının sayısı 
yetersiz olduğundan özellikle Paris’te-
ki yurtlarda bir yer bulmak epeyce zor-
dur. Konutlardaki odalar burslu öğren-
cilere, öncelikle Fransız hükümetinden 
burs alan yabancı öğrencilere ve bir 
değişim programı dahilindeki öğrenci-
lere ayrılmıştır.
www.cnous.fr (Centre National des 
Œuvres Universitaires et Scolaires) 

Önemli: Kamu üniversitelerinden 
farklı olarak, Büyük Ekoller ve özel 
öğretim kurumları kendi yerleşkeleri 
üzerinde konutlara sahiptirler. 

Konut kiralama
Bu kiralama tipi, kira bedelinin ödene-
ceğinin güvencesi olarak bir depozito 
ödenmesini öngörür. Maliyetler özel-
likle büyük kentlerde ve Paris’te yük-
sektir. Aranan aylık gelir tutarı genel-
likle kira bedelinin 3 katı olmalıdır. Ev 
arkadaşı bulup ortak bir ev kiralama 
yöntemi de yaygın bir alternatiftir:
www.colocation.fr
www.appartager.com
www.colocationetudiant.com

Önemli
Kimi durumlarda (Fransa hüküme-
tinden burslu öğrenciler, ücretliler), 
devlet depozito için avans verebilir 
ve kira ve aylık masraf bedellerini 
güvence altına almak için garantör 
olabilir.
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CROUS tarafından kıralık konut imkanı  
www.lokaviz.fr

Söz konusu internet sayfası sayesinde 60 000 öğrenci kıralık bir konut kıralamış-
tır. 29 yaşında gün almamış şartı aranmaktadır (doktora ve post-doktora öğrenci-
lerine hariç) Daha fazla bilgi için internet sayfasına bakınız.

* Bu fi yatlara öğrencilerin faydalanabileceği kira yardımları dahil değildir.

Konut yardımları
Tıpkı Fransız öğrenciler gibi 
yabancı öğrenciler de konut 
yardımından yararlanabilirler.
(Konut tipine göre) icmali 
yapılamayan iki farklı konut 
yardımı vardır:

Sosyal nitelikli konut yardımı 
(ALS, allocation de logement 
à caractère Social) ve kişiye 
özel konut yardımı (APL, aide 
personnalisée au logement).

Yardımın tutarı kira bedeline 
ve öğrencinin durumuna göre 
değişiklik gösterir. Bir konutu 
ortaklaşa kiralama durumunda, 
ortak kiracılar, adları kira 
sözleşmesinde belirtilmek 
şartıyla konut yardımı alabilirler.

Daha fazla bilgi ve şartları 
öğrenmek için konutun 
bulunduğu yerdeki Aile 
Yardım Sandığı’na (CAF, 
Caisse d’allocation familiale) 
başvurunuz:
www.caf.fr

www.turquie.campusfrance.org

>Fransa’da yaşamak 

>Konaklama



Fransa’da 
çalışmak
Eğitim boyunca 
Tıpkı Fransız öğrenciler gibi, Avrupa 
Ekonomik Alanı içersindeki ülke va-
tandaşlarının öğrencileri ile İsviçreli
öğrenciler Fransa’daki eğitimleri bo-

yunca her türlü profesyonel etkinlikte 

serbestçe bulunabilirler.

Fakat bunun için derslerine devam mec-

buriyetlerini yerine getirmeleri şarttır. 

Öğrenciler ücretli bir etkinliğin yanı sıra 

bir burstan da yararlanabilirler.

1 Temmuz 2007’den beri, Fransız ya-

saları diğer yabancı öğrencilerin ça-

lışmasına aşağıdaki şartlarda izin ver-

mektedir:

“Öğrenci” ibaresini taşıyan oturum bel-

gesi (OFII’in geçerli kıldığı VLS-TS veya 

oturum kartı) herhangi bir idari ön-
izin alınmasına gerek kalmaksızın, 
yıllık çalışma süresinin % 60’ını geç-
meyen sürede (yani yıllık 964 saat-
lik) ücretli bir etkinlik, ek iş niteliğin-

de, yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Önemli: Ücretli olsun veya olmasın, öğ-

rencinin eğitimi çerçevesinde (bir staj 

sözleşmesiyle) stajda geçirdiği saatler 

çalışma saati olarak sayılmaz.

Bilgi için, saatlik asgari ücret (SMIC, 
salaire minimum) brüt 9,53 Avro’dur.

Diploma alındıktan sonra
• Master ve dengi bir diploma sahibi 
yabancı öğrenciler:
Fransa’da Master ve dengi bir diploma 

almış yabancı öğrenciler, Fransa’da yap-

tıkları eğitimle ilgili bir iş aramak için 

valilik nezdinde ‘öğrenci’ ibareli oturm  

izinlerinin onaylanması ile yenilenemez 

nitelikte 6 aylık geçici bir oturum izni 

alabilirler. Bu izin yıllık yasal çalışma 

süresinin %60’ını geçmemek şartıyla 

maaşlı bir işte çalışma izni verir. Eğer iş 
sözleşmesi alınan eğitimle ilişkili ve 
ücret SMIC’in yaklaşk bir buçuk katı 
ise valilik nezdinde yapılan bir statu 
değişikliği talebi ile tam zamanlı ça-
lışılabilir.
• Diğer öğrenciler:
Eğitim hayatının ardından özel bir 
şirket tarafından işe alınmak öğrenci 
statüsünden ücretli statüsüne geç-
mek anlaşına gelir ve bu değişiklik 
özel bir prosedüre tabidir.

Yüksek eğitim kurumlarındaki 
öğrenci işleri 
Yabancı öğrenciler yüksek eğitim ku-

rumları bünyesindeki öğrenci işlerinde 

de çalışabilirler. Yabancı öğrencilerin en 

çok yaptığı işler: danışmada öğrencileri 

bilgilendirme,engelli öğrencilere yardım, 

bilişim destek, kültürel sosyal ve sportif 

animasyonlar, eğitim programlarının tanı-

tımı.
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Fransız 
yasaları 
yabancı 
öğrencilerin 
çalışmasına 
izin verir

www.turquie.campusfrance.org

>Fransa’da yaşamak 

>Çalışmak

www.service-public.fr

>Etranger – Europe 

>Etrangers en France

Fransa’da Eğitim
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CAMPUS FRANCE TÜRKİYE 
ANKARA
İzmir cad. n° 19 (Izmir 1) 

+90 (0) 312 408 82 42

campusfrance.ankara@ifturquie.org 

İSTANBUL
İstiklal Cad. n° 8 Taksim

+90 (0) 212 393 81 11 ex : 114-115

campusfrance.istanbul@ifturquie.org 

İZMİR 

Türkiye Fransız Kültür Merkezi/İzmir, 

Cumhuriyet Bulvarı n° 152 Alsancak 

+90 (0) 232 465 15 96

campusfrance.izmir@ifturquie.org

www.turquie.campusfrance.org 

VFS GLOBAL 
ANKARA 

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 

n° 154, Çankaya 

İZMİR
Kültür Mahallesi 375. Sk n° 25/E 

Alsancak 

İSTANBUL
Cumhuriyet Caddesi n° 193 

Harbiye –34380 Şişli 

Çağrı Merkezi : 0212 373 58 10 – 11

http://www.vfsglobal.com/france/turkey

OFII
Bureau immigration

Lüleciler caddesi  n° 4 Tophane – İstanbul

+90 (212) 243 67 10 / 11 

istanbul@ofi i.fr 

 www.ofi i.fr/

FRANSA KONSOLOSLUĞU 
İSTANBUL 
İstiklal Caddesi n° 4 

Beyoğlu 34435 - Taksim 

+90 212 334 87 30 

www.consulfrance-istanbul.org 
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The Campus France website, available 
in 30 different langages, is the one-stop shop
to prepare your period of study in France:
programs, pratical tips on planning your stay,
information on application and 
admission procedures, visas, life in France, 
French courses, housing, and more... 

More than 170 Campus France offices in 110 countries 
provide expert and personalized assistance.
They help student along the way: guidance 
in selecting institutions and programs, information 
on financial aid, assistance with admissions and visa 
applications, practical information on planning the stay.

The Campus France Agency
www.campusfrance.org

Finance 
your studies: 
the CampusBourses 

Campus France 
in my country

search engine will help you identify
possibilities of funding your higher 
studies in France.
www.campusfrance/en>finance your program

AT ALL LEVELS IN EVERY FIELD
FROM A SUMMER COURSE
TO A MASTER OR A PhD

PROGRAMS
TAUGHT
IN ENGLISH

STUDY ACCORDING TO YOUR SKILLS
SELECT THE YOUR PERCENTAGE 
TAUGHT IN ENGLISH: 100% OR LESS

www.campusfrance.org 

>Find your program>Programs Taught in English

Étudier en France - Study in France

Choose your
program taught 

in English: 
The online catalogue

Flyer taugh in english 2013 bis_2010  20/12/12  16:06  Page1



Among more than 750 programs, cross as many
criteria as needed (level, field, percentage taught
in English) to find the adequate program that fits
your objectives. For each program, you’ll find:

• A description: name, status and duration of the diploma
as well as the degree or level obtained.

• The admission requirements: academic level,
English and French proficiency, tuition fees.

• The detailed objectives.

As you select various programs, you can view them
on the map to see their localization in France.

www.campusfrance.org/en/page/programs-taught-english 

The online search engine 

�

�

�

French is not a requirement: 
start out in English, 

your French will improve as well.
You'll appreciate: 
• The cultural and academic advantages of fluency in the language.
• The access French gives you to the world’s francophone countries.
• The possibility of a career with one of the many French multinational companies that operate worldwide.

Flyer taugh in english 2013 bis_2010  20/12/12  16:06  Page3



             
     

 
 

 

FRANSA'DA EĞ İ Tİ M 
Ö ğ renci Vizesi Prosedü rü  

 

 

 

  

 

Fransa'da lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde bir 

yükseköğretim kurumunda (özel veya devlet) okumak veya dil 

kursuna gitmek mi istiyorsunuz ?   

Kendinize uygun eğitim programını bulmak ve kayıt tarihlerini öğrenmek için  
Campus France Türkiye'nin internet sitesini ziyaret ediniz: 
www.turquie.campusfrance.org  

İnternet sitemizden CEF (Fransa'da Eğitim Merkezi) online başvuru 
platformuna ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden aday öğrenci dosyanızı 
oluşturunuz ve seçtiğiniz bölümlere başvurunuzu yapınız. Daha sonra 
Campus France'tan randevu alıp mülakata girmek ve başvurunuzu 
onaylatmak üzere sizden istenilen belgelerle birlikte merkezimize 
geliniz. 

Başvurular ve Fransa'daki eğitim programları hakkında daha fazla bilgi 
almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz ve Campus France 
merkeziyle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 
danışmanlarımız size yardımcı olacaktır! 

 

 

KISA SÜRELİ ÖĞRENCİ VİZESİ (90 güne kadar)  

Fransa’da 3 aydan daha az bir süre için eğitim almak isteyen kişiler bu 
vizeye tâbîlerdir (Dil kursu veya mezuniyet sınavları gibi). 

Kısa süreli vize alacak öğrenciler CEF prosedürüne dahil değildirler. Bu 
durumdaki öğrencilerin vize başvuru işlemleri için direkt olarak VFS GLOBAL 
şirketiyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.  

"Kısa süreli öğrenci vizesi"ne sahip kişi, vizenin geçerlilik süresi boyunca 
Fransa sınırları dahilinde  oturma izninden muaf sayılır. Bu vize türü, 
geçerlilik süresi bittiğinde yenilenemez. 
 

Öğrenci vizesi türleri  

Fransa'da bir eğitim programına başvurmak  

 

 



OTURMA IZNİ YERİNE GEÇEN UZUN SÜRELİ ÖĞRENCİ VİZESİ  
(3 aydan 12 aya kadar) 

Bir Fransız eğitim kurumuna ön kayıt ya da kayıt yaptıran öğrenciler, üç 
aydan fazla bir süre boyunca öğrenim göreceklerse bu vizeye tâbîlerdir.   

Öğrenci ilk olarak Campus France işlemlerini gerçekleştirmelidir. 

"Oturma izni yerine geçen uzun süreli öğrenci vizesi"ne sahip kişi, Fransa'ya 
geldiğinde ilgili valiliğe oturma izni başvurusu yapmaktan muaftır.  

ÖNEMLİ ! Konsolosluk tarafından verilen bu vizenin (visa VLS-TS) oturma izni 
yerine geçebilmesi için Fransa'ya giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
OFII'ye (Fransız Göçmenlik ve Entegrasyon Bürosu) onaylatılması 
gerekmektedir. Oturma izninin geçerlilik  süresi, vizenin Türkiye'de veriliş 
tarihinden itibaren başlar.  

 
       EĞİTİM GÖRECEK REŞİT OLMAYANLAR (-18) İÇİN UZUN SÜRELİ GEÇİCİ       

         ÖĞRENCİ VİZESİ 

Vize onayını aldığınız gün 18 yaşının altındaysanız ve Fransa'da eğitiminiz 

sırasında ebeveynlerinizden ayrı bir şekilde yaşıyor iseniz bu vizeye tâbîsiniz. 

Uzun süreli geçici öğrenci vizesine başvuracak reşit olmayan öğrenciler CEF 
prosedürünü yerine getirmek zorunda değildirler. Bu durumda olan öğrenci, 
vize başvuru işlemleri için doğrudan VFS GLOBAL şirketiyle iletişim 
kurmalıdır. 

Vize başvurusu, kişinin ikamet ettiği ülkeden yapılmalı ve yine ikamet ettiği 
ülkenin konsolosluğundan alınmalıdır. Eksiksiz tamamlanan başvuru dosyası 
konsolosluğun vize birimine ulaştıktan sonra 1 aylık bir süreye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öğrenci oturma izninden muaftır.  

ÖNEMLİ ! 18 yaşına girdiğinizde, oturma izni alabilmek için valiliğe 
başvurmanız gerekmektedir, valilik yaş değişikliğini kayıtlarına işleyecek ve 
size uzun süreli vize verecektir. 

Bu işlem, Türkiye'ye geri dönüp tekrar öğrenci vizesi için başvuru yapma 
zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. 

 SINAV İÇİN KISA SÜRELİ ÖĞRENCİ VİZESİ 

Bir yüksek öğretim kurumuna başvurabilmek üzere, sınava veya mülakata  
girmek için davet aldıysanız bu vizeye başvurmalısınız.   

Bu vize, sınavlara girebilmeniz ve Fransa'dayken sınav sonuçlarını 
öğrenebilmeniz için 90 güne kadar oturma izni sağlar.  

Sınavda başarılı olmanız durumunda, eğitim süreniz boyunca Fransa'da 
ikamet edebilmek için oturma iznine başvurma hakkınız doğar. 

 

 

 

TÜRKİYE'DE : FRANSA'YA GİTMEDEN ÖNCE … 

Fransa'daki ikamet süreniz 90 günden fazla olacak ise, 
Fransa'daki bir öğretim kurumuna başvurunuzun onaylanması 
için Campus France'tan randevu alınız.  

İzlemeniz gereken adımları öğrenmek için bağlı bulunduğunuz Campus France 
merkeziyle iletişime geçiniz. Türkiye’de 3 Campus France merkezi bulunmaktadır.  

- Marmara Bölgesi için Campus France İstanbul 
- Ege Bölgesi için Campus France İzmir 
- Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri için Campus France Ankara 

Not : Campus France ile kuracağınız iletişimde, henüz öğrenciyseniz üniversitenizin 
bulunduğu bölge, eğer mezunsanız ikamet ettiğiniz şehir dikkate alınır. 

ÖNEMLİ ! “Post Bac” kabul prosedürünü yerine getirmiş Fransız Bakaloryası sahibi 
öğrenciler, internet sitesi üzerinden www.turquie.campusfrance.org/tr,                    
CEF dosyası oluşturup eğitim geçmişi, dil, motivasyon (niyet mektubu) bölümlerini 
doldurmalıdır. Daha sonra istenilen belgeleri Campus France merkezine 
getirmelidirler : Nüfus cüzdanı, BAC sonuç belgesi, kabul belgesi (Aslı ve 
fotokopisi).  

Dosyanızın Campus France tarafından onaylanmasından sonra, vize başvurusu 
yapmak için VFS GLOBAL şirketinden Campus France (CEF) numaranızla randevu 
alabilirsiniz. 

İDARİ İŞLEMLER  
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VFS Global şirketinden randevu alma 

Vize başvurunuzu yapmak üzere konsolosluktan randevu almak için, VFS GLOBAL 
şirketinin çağrı merkezini 8.30-17.00 saatleri arasında arayınız :  

(+90 0) 212 373 58 10-11  

Dosyanızı İstanbul, İzmir ve Ankara’daki VFS Global bürolarına 
teslim etme 

Eğitim amacıyla alınacak TÜM VİZELER için VFS Global’e başvurulmalıdır. Vize için 
gerekli belgelerin listesine VFS Global İstanbul, İzmir ve Ankara sitelerinden 
ulaşabilirsiniz.   
Ankara : 
http://www.vfsglobal.com/france/turkey/ankara/student_documentsrequired.html 

İstanbul ve İzmir : 
http://www.vfsglobal.com/france/turkey/istanbul/longstudent_documents.html 

OFII'de zorunlu sağlık kontrolü 
 

Konsolosluğa vize başvurusu yaptıktan 2-3 gün sonra, e-posta adresinize sağlık 
kontrolü için randevu gün ve saatini belirten bir e-posta yollanacaktır. 

ÖNEMLİ ! OFII formuna okunaklı bir şekilde sürekli 
kullandığınız bir e-posta adresi yazmanız önemle tavsiye edilir 
(OFII formu vize başvurusu esnasında konsolosluk tarafından 
verilir). 

 

Sağlık kontrolü zorunludur. Kontrolün ardından, VLS-TS vizesinin onaylanması için 
gerekli olan sağlık raporları size 2 nüsha halinde verilecektir. Daha sonra herhangi 
bir kopya veya nüsha verilmeyecektir. Fransa'ya gittiğinizde OFII tarafından 
isteneceğinden bu belgeleri özenle saklayınız. 

VİZE kararı 

Vize başvurunuzla ilgili karar, dosyanızın konsolosluğa iletildiği tarihten itibaren 10 
gün içerisinde verilir.  

ÖNEMLİ ! Vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanması,  çoğunlukla başvuru 
dosyasının eksik olmasından kaynaklanır. Dosyanızda istenilen bütün belgelerin 
bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.   

FRANSA'YA GİTTİĞİNİZDE… 

VLS-TS vizenizin onaylatılması 

1- Fransa'ya giriş  tarihinizden itibaren 3 ay içerisinde, Fransa'da ikamet 
edeceğiniz yerin bağlı bulunduğu OFII Bölge Müdürlüğü'ne (direction 
territoriale de l’OFII) aşağıdaki belgeleri posta yoluyla göndermeniz gerekir : 

 Ikinci kısmını Fransa’da dolduracağınız «OFII başvuru onay» formu (OFII 
bürolarının adresi bu formun arka yüzünde mevcuttur), 

 Pasaportunuzda kimlik bilgilerinizin, giriş kaşesinin ve vizenizin bulunduğu 
sayfaların fotokopileri 

 OFII sağlık belgenizin fotokopisi 

2- Dosyanız OFII'ye ulaştıktan sonra, OFII formuna yazdığınız ikamet adresinize 
posta yoluyla alttaki belgeler gönderilecektir : 

 Vizenizin onaylanması için çağrı mektubu,  

 58€ değerinde bir ödeme yapmanızı gerektiren harç pulu (Bu ödemeyi 
internet üzerinden de yapabilirsiniz). 

DİKKAT ! VLS TS vizesi OFII tarafından onaylanmadığı sürece Fransa'dan çıkış 
yapamazsınız.  

 

 

1- Neden Türkiye'de sağlık kontrolünden geçmeliyim ?  

Sağlık kontrolü vizenizin OFII tarafından oturma iznine dönüştürülebilmesi için 
zorunludur. Türkiye'de sağlık kontrolünden geçmeniz size bir çok avantaj sağlar:  

 Vizenizin onaylanması için işlemleri kolaylaştırır, OFII Bölge Müdürlükleri 
eğitim dönemlerinde yoğun olmaktadır. Bu durum vizenizin onaylanmasını 
geciktirebilir ve buna bağlı bazı haklardan bir süreliğine mahrum kalmanıza 
neden olabilir (Schengen ülkelerine seyahat, Fransa'dan çıkış, vs.).  

 Kendi dilinizde iletişim kurabileceğiniz doktorlara muayene olabilme 
imkânı. 

SIKÇA SORULAN SORULAR  
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2- Fransız eğitim kurumuna kabul edildim ve kabul belgemi aldım. Vize müracaatı 

için gerekli işlemlere ne zaman başlamalıyım?  

Eğitim göreceğiniz süre 90 günün üzerindeyse ve okullara başvurunuzu Campus 
France aracılığıyla yapmadıysanız, vize başvuru işlemlerine geçmeden önce 
izlemeniz gereken adımları öğrenmek için ilk olarak bağlı bulunduğunuz Campus 
France merkeziyle iletisime geçiniz .   

UYARI ! Gerekli işlemlere başlamak için son anı beklemeyiniz. Kabul belgenizi 
aldığınız andan itibaren öncelikle Campus France prosedürünü tamamlayınız ve 
ardından VFS Global şirketinden randevu alınız (90 gün öncesine kadar randevu 
verilebilmektedir). İşlemlerinizi tatile çıkmadan önce başlatınız, Temmuz ve 
Ağustos aylarında vize birimlerinde yoğunluk yaşanmaktadır. 

 
 

3- "Yeşil pasaport"  sahibiyim (veya diplomatik). Fransa'da eğitim görebilmek için 

vize başvurusu yapmalı mıyım?  

 
Yeşil pasaport (ve diplomatik) sahipleri bağlı oldukları vize birimiyle elektronik 
posta yoluyla iletişime geçmelilerdir.   
 

4- Birinci yılın sonunda eğitimime devam etmek istiyorum. Tekrar vize alabilmek 

için Türkiye'ye dönüp yeni bir başvuru yapmam gerekiyor mu ?   

 
Türkiye'ye geri dönmek zorunda değilsiniz. Oturum hakkınızın yenilenebilmesi için 
ikamet ettiğiniz bölgenin valiliğine en geç vize bitiş tarihinden 2 ay önce 
başvurmanız gerekmektedir.  
Öğrenci oturma izni başvuru esnasında Valiliğe sonulması gereken evraklar: 

 Pasaport  

 Vizenizin fotokopisi  

 Öğrenci belgesi (öğrenci kartı, kayıt belgesi)  

 Fransa’da ikamet şartlarını yerine getirdiğinizi belirten evraklar  (derslere 
katılma belgesi, sınavlarda başarı belgesi, yeterli maddi gelir (en az ayda 615€)  
 

UYARI ! Sıra bekleme süreleri fazlasıyla uzun olduğundan, VLS-TS vizenizin bitiş 
tarihinden 3 ay önce ikamet bölgenizdeki valilikten randevu almanızı tavsiye 
ederiz. Başvuru esnasında valilikten geçici oturma belgenizi isteyiniz (récépissé).  

5- Eğitimimin ikinci yılı için oturma izni başvurusunda bulundum. Geçici oturma 

belgemi aldım (récépissé) ve oturma iznimin aslının verilmesini bekliyorum. Bu 

geçici belge ile Fransa topraklarından çıkış yapıp seyahat edebilir miyim? 

Oturma izninizin yenilenmesi için aldığınız geçici belgeyle seyahat edebilirsiniz. 
Bkz : 21 Eylül 2009 tarihli Geçici Oturma İzni ve İkamet Hamillerinin Schengen 
Bölgesine Giriş Koşullarına Yönelik Genelge.  

UYARI !  Schengen ülkelerinde sorunsuz seyahat edebilmeniz için, VLS-TS 
vizenizin fotokopisini, yukarıdaki genelgenin çıktısını ve geçici oturma belgenizi 
(récépissé) yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz. Size sorulduğunda bu 
belgeleri yetkililere gösterebilirsiniz. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/09/cir_29578.pdf 

 

 

 

CAMPUS FRANCE TÜRKİYE   www.turquie.campusfrance.org  

ANKARA 
Türkiye Fransız Kültür Merkezi/Ankara 
İzmir Cad. No: 19 1.Kat, Kızılay 
+90 (0) 312 408 82 42 

campusfrance.ankara@ifturquie.org  

İSTANBUL 
Türkiye Fransız Kültür Merkezi/İstanbul 
İstiklal Cad. No :8, Taksim 
+90 (0) 212 393 81 11 ex : 114-115 

campusfrance.istanbul@ifturquie.org  

İZMİR  

Türkiye Fransız Kültür Merkezi/İzmir 
Cumhuriyet Bulvarı No:152,  Alsancak  
+90 (0) 232 465 15 96 

campusfrance.izmir@ifturquie.org 

 

Campus France Türkiye ile ilgili 
haberleri ve gelişmeleri Facebook 
sayfamizdan takip edin « CAMPUS 
FRANCE TURQUIE » 

VFS GLOBAL  

ANKARA  

Kavaklıdere mahallesi, Atatürk 
Bulvarı, No: 154 - Çankaya  

İZMİR 
Kültür Mah.1375 SK N25/E  
Alsancak 

 

 

http://www.vfsglobal.com/france/turkey 

İSTANBUL 

Cumhuriyet Caddesi 193  
Harbiye - 34380 Şişli  

 
ÇAĞRI MERKEZİ : +90 (0) 212  373 58 10 – 11 
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OFII  
Göçmen Bürosu : Lüleciler caddesi  
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+90 (0) 212 243 67 10 / 11 
istanbul@ofii.fr  

 www.ofii.fr/ 

Fransa Konsolosluğu İstanbul  
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Konsolosluk Bölümü Ankara 

Paris Caddesi, 70 - Kavaklıdere  

+90 (0) 312 455 45 45 

http://www.ambafrance-tr.org/-Section-
consulaire-  

 

visa.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr 

 


