
 
 

 
 

 

 

 

ÜNİVERSİTE LİSANS 1. SINIF BAŞVURULARI:  

(DAP BLANCHE) 

       2019-20 AKADEMİK YILI 
 
 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için Fransa’da üniversite Lisans 1. sınıf  başvurusu 

yapmak istiyor musunuz? 

TC vatandaşısınız veya Avrupa Birliği üye devletlerinin haricinde bir ülke  vatandaşlığına sahip olup 

Türkiye’de ikamet etmektesiniz ve lisans 1. Sınıf programlarına başvuruda bulunmak istiyorsunuz: 

Bu durumda online başvuru yapmanız gerekmektedir: DAP BLANCHE 
 
 

DAP dosyanızın ilk etaplarını şimdiden onaylayın: 

 

1) Kayıt 
 
Türkiye Campus France sitesine kayıt olmanız gerekmektedir: www.turquie.campusfrance.org 

 

2) Form                                     Doldurma  ve   Tercih 
 

1 Şubat  2019  tarihine  kadar internet sitesinden “Campus France formunu” doldurmuş olmanız 
ve okuyacağınız   bölümü/leri  ve tercih ettiğiniz   3   üniversiteyi    seçip 1 Şubat  2019  tarihine  
kadar  onaylamanız gerekmektedir. 1 ŞUBAT 2019’A KADAR BU ONAYI YAPMAZSANIZ, 
BAŞVURUNUZ KABUL EDİLMEYECEKTİR 

Sadece tek bir başvuru dosyası oluşturabilirsiniz. Başvuru dosyanızda 1 veya 3 farklı 
bölüm ve 3 üniversite tercihi yapabilirsiniz, tercihleriniz şu şekilde olabilir :  

• Üç farklı üniversitede tek bölüm;  
• Aynı üniversitede üç  farklı bölüm ;  
• Üç farklı üniversitede üç  farklı bölüm.  
     Örnek  : Tercih n°1 : licence mention « Economie » à l’université d’Amiens  

                        Tercih n°2 : licence mention « Economie-Gestion » à l’université d’Angers 

DİKKAT ! Farklı bölümler seçebilirsiniz. Ancak üniversitelerin öğrenci seçme komisyonları, eğitim ve 
mesleki projenizi bir bütün olarak değerlendirdiklerinden, tutarlılık açısından yakın bölümlerin 
seçilmesi tavsiye edilir. 
 
 
Online başvuru için, başvuru kılavuzunu kullanınız. 
 
 

3) Başvuru    ücreti 
 
Başvuru ücretini 1 Şubat  2019 tarihine kadar yatırmak zorundasınız 
 
TEB  bankasının  herhangi  bir  şubesinden ödeme yapabilirsiniz  
TEB -IBAN No : TR55 0003 2000 0000 0048 7585 03 

Başvuru ücreti : 31/12/2018 tarihine kadar 165 Euro, (Euro olarak yatırılması gerekiyor) 

     01/01/2019 tarihinden itibaren 170 Euro 

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


 
 

 
 

 

 
Ödemenizi  yaparken  TR  ile  başlayan  Campus  France  numaranızı,  adınızı  ve  soyadınızı  
kesinlikle belirtmeyi unutmayınız 
 
 

4) Campus France merkezine teslim edilmesi gereken     evraklar 
 
Dosyaların Campus France tarafına en geç  1 Şubat     2019      tarihine kadar iletilmiş olması gerekmektedir. 
Frankofon liselerdeki ögrencilerin,  gereken evrakları okul idaresine okulun belirlediği tarihte teslim 
etmeleri zorunludur.  
 
 
Dosyanızın içinde bulunması gereken belgeler: 
 

 Doğum kayıt örneği (Formul A, uluslararası geçerli, nüfus dairesinden alınacak) 
 

 Halen lise öğrencisi olmanız durumunda önceki iki yılın ve son sınıfın birinci dönemine ait 

transkriptleri, mezun  olmanız  durumunda  ise,  lise  öğretim  dönemindeki  son  üç  yılınızın  

transkriptleri  ve fotokopisi ve yeminli tercüman tarafından Fransızcaya çevirileri 

 

 Lise öğrencisi olmanız durumunda öğrenci belgesi, mezun durumunda iseniz lise diplomanızın 

fotokopisi ve yeminli tercüman tarafından Fransızcaya çevirileri    Campus France işlem 

harcınızı yatırdığınıza dair banka dekontunun aslı 
 

 Üniversiteye giriş sınavına girmiş olanlardan sınav sonuç belgesinin fotokopisi ve yeminli 

tercüman tarafından Fransızcaya çevirileri 

 

 Üniversitede okuyanlar için öğrenci belgesi, transkript, fotokopisi ve yeminli tercüman 

tarafından Fransızcaya çevirileri 

 

 Fransız lisesinden mezun değilseniz DELF B2 diplomanız (ancak sözel bölümlerde C1 

istenebilir, o nedenle adayın seçmiş olduğu üniversitelerin sitesinden gerekli seviyeyi 

mutlaka kontrol etmesi gerekir) 
 

 İlk tercihiniz Paris 2 üniversite ise: 

- Üzerinde adınız, soyadınız ve adresinizin yazılı olduğu A4 formatında bir büyük zarf 

- 2 mektup zarfı (üzerinde alıcı kısmında adınız, soyadınız ve adresiniz yazılı olmalı) 

- Alıcı kısmında 2. ve 3. tercihiniz üniversitelerin adı ve adresi  yazılı olan A4 formatında 
iki büyük zarf.  

- 1 pul ile birlikte 5 adet uluslararası cevap kuponu (postaneden temin edebilirsiniz). 

 
 

5) Mülakat 
Frankofon liselerinin SON SINIF öğrencileri hariç, diğer tüm adaylar Campus France tarafından 
mülakata alınacaktır.  

 
 



 
 

 
 

 

6) Dosya    onay 
 
Daha sonra, Campus France Merkezi dosyanızı onaylayıp tercih ettiğiniz ilk üniversiteye 
dosyanızı gönderecektir. Campus France’ın onayı sırasında Campus France hesabınıza 
sizi belirli bir günde mülakata çağıran bir mesaj düşecektir, bu mesajı dikkate almayın 
çünkü dosyanızın onayı sırasında otomatik olarak gönderilen bir mesajdır ve dosya 
onayınızın o gün gerçekleştiğini ifade eder. 
 
 

7) Fransızca     dil          yeterliliği 
 
DİKKAT! Aşağıda belirtilen durumların dışında kalan başvuru sahipleri, Fransa’daki üniversiteye 
kayıt yaptırabilmeleri için TCF-DAP sınavına girmeleri gerekmektedir: 

- Fransa Milli Eğitim Bakanlığı ve Dış işleri bakanlığı listelerinde yer alan Fransız dilinde 

eğitim veren eğitim kurumlarından mezun olan ve Fransız olmayan öğrenciler. (Bu 

Kurumlar: Ankara Tevfik Fikret Lisesi, İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi, İstanbul Saint 

Benoit lisesi, İstanbul Saint Joseph lisesi, İstanbul Saint Michel Lisesi, İstanbul 

Galatasaray lisesi, İstanbul Sainte Pulchérie lisesi, İzmir Saint Joseph Lisesi ve İzmir 

Tevfik Fikret Lisesi’dir)   

- DALF C1 veya C2 sahipleri 

- DELF B2 sahipleri (ancak sözel bölümlerde C1 istenebilir, o nedenle adayın seçmiş 

olduğu üniversitelerin sitesinden gerekli seviyeyi mutlaka kontrol etmesi gerekir) 

- Paris Sanayi ve Ticaret Odası’nın düzenlediği sınavı geçmiş ve Yazma bölümünden en 

az 20 üzerinden 14 almış olanlar 

- Fransızcanın resmi dil olarak kabul edildiği ülkelerin vatandaşları 

2019 TCF-DAP sınavı 5 Şubat 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir 

Fransız Kültür Merkezlerinde yapılacaktır. TCF-DAP sınavına 9 Ocak 2019 

(öğlene kadar) tarihine kadar kayıt olmanız gerekmektedir: bu kaydı 

Fransız Kültür Merkezlerinin kurslar biriminden yaptırmanız 

gerekmektedir. 

 
ÇOK ÖNEMLİ :  SEÇECEĞİNİZ ÜÇ ÜNİVERSİTENİN WEB SİTESİNE GİRİP İLGİLİ 
PROGRAMIN OLUP OLMADIĞINI, VE PROGRAMA ÖZEL SUNMANIZ GEREKEN ARTI 
GEREKLİLİKLER (örneğin bazı sanat bölümleri portfolyo isteyebiliyor) OLUP 
OLMADIĞINI KONTROL ETMEDEN VE PROGRAMIN LİSANS 1’DEN 
BAŞLADIĞINDAN EMİN OLMADAN KESİNLİKLE ÜÇ TERCİHİNİZİ 
İŞARETLEMEYİNİZ; BURADAKİ TÜM SORUMLULUK ÖĞRENCİYE AİT OLUP, 
BAKANLIĞIN YAPMIŞ OLABİLECEĞİ GÜNCELLEME HATALARINDAN CAMPUS 
FRANCE SORUMLU DEĞİLDİR. BU NEDENLE BU SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇMENİN 
TEK YOLU ÖĞRENCİNİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPTIKTAN SONRA 
TERCİHLERİNİ  İŞARETLEMESİDİR 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CAMPUS FRANCE TÜRKİYE 
 

www.turquie.campusfrance.org 
 
 
 

ANKARA 
 
Türkiye Fransız Kültür Merkezi/Ankara 
 
Konrad Adanauer Cad. No:30  
06550 Çankaya/Ankara 
 
+90 (0) 312 408 82 42 
 
campusfrance.ankara@ifturquie.org 
 

   İSTANBUL 
 
Türkiye Fransız Kültür Merkezi/ İstanbul 
 
İstiklal Cad. No :8, Taksim 
 
+90 (0) 850 755 68 22 / 0850 755 68 21 
 
campusfrance.istanbul@ifturquie.org 
 

İZMİR 
 
Türkiye Fransız Kültür Merkezi/İzmir 
 
Cumhuriyet Bulvarı No:152,  Alsancak 
 
+90 (0) 232 466 00 13 / 123 
 
campusfrance.izmir@ifturquie.org 
 

 

 

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