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I. CAMPUS FRANCE SİTESİNE KAYIT
Sitenin ana sayfasına giriniz ve « Procédure Campus France – Accès Pastel »(şeklin
üzerine) tıklayınız:

« Création de mon compte » sayfasına ulaşacaksınız.
İlgili alanları doldurduktan sonra email adresinize hesabınızı aktif hale getirebilmeniz için bir link
gönderilecektir. Dikkat bu işlemi yapabilmeniz için link sadece 24 saat geçerli olacaktır.
Kullanma alışkanlığınız olan bir email adresi ve şifre (şifrenizde kesinlikle türkçe karakter
kullanmayınız ve şifreniz en az 8 e n  f a z l a  1 5 karakterli büyük ve küçük harf ve rakamdan
oluşmalıdır) seçmenizi öneririz.
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Linke tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır. Sizden istenen ve * işareti ile işaretlenmiş tüm genel
bilgileri doldurunuz (kesinlikle türkçe karakter kullanmayınız). Doğduğunuz ayı 2 rakamla yazmaya
dikkat ediniz (örneğin ağustos ayı için: 08).
Adres bilgilerinizi sitede sizden istendiği gibi düzeni bozmadan girmelisiniz : önce bölge sonra şehir. *
işareti ile işaretlenmiş tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra, sayfanın altında bulunan « Valider »
düğmesine tıklayın.



4 /14

Hesabınızın açılmasını onayladıktan sonra, hesabınızın açıldığını teyit eden aşağıdaki mesaj sayfada
görüntülenecektir. « Retour » düğmesine tıklayınız.

Emailinizi ve şifrenizi yazarak kişisel sayfanıza ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sitenin ana sayfasından
da kişisel sayfanıza ulaşabilirsiniz. « Se connecter » düğmesini tıklayınız.
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II. CAMPUS FRANCE FORMUNUN DOLDURULMASI

Kişisel sayfanızın ana sayfası pencerede açılacaktır. Campus France ile yapacağınız her işlemde sizden
istenecek kullanıcı numaranız (TR ile başlıyor) sayfanın sağında görünecektir.

Dosyanızı doldurmaya başlamak için sol tarafta bulunan « Formulaire Campus France »ı tıklayınız.
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Campus France formu 4 başlıktan oluşmaktadır :
1. Cursus (eğitim),
2. Langues (dil),
3. Motivations (motivasyon)
4. Validation (onay).

1- « Cursus » başlığı ortaokul sonrası almış olduğunuz eğitimi yıllara göre belirtmeniz gereken
bölümdür.

Lise son sınıf öğrencileri sadece lise 2, lise 3’ün tüm yıl ve lise 4’ün ilk dönem notlarını ayrı satırlar
halinde gireceklerdir.

+ işareti ile işaretlenmiş her kutucuğu doldurmanız zorunludur, aksi halde dosya onayınızı yapamazsınız.
Lise diplomanızı (« Diplôme de fin d’études secondaires » adı altında geçmektedir) aldığınız yılı
belirtiniz : eğer lise son sınıfta iseniz 2015’i seçmeniz gerekmektedir (aşağıdaki örnekte olduğu gibi), eğer
lise diplomanızı geçen yıl aldıysanız 2014’ü veya daha önce aldıysanız diplomayı aldığınız yılı ok ile açılan
menüden seçiniz.
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Lise diploma tarihinizi seçtikten sonra her eğitim yılınız için (lise 1 dışında) bir satır açmanız
gerekmektedir : lise 2, lise 3 ve lise 4. Bunun için işaretine tıklayın.

işaretine tıkladığınızda aşağıdaki ekran açılacaktır. Lise yıllarını girmek için menu okuna tıklayın

Lise 2 ve lise 3 eğitim yıllarını belirtmek için sunulan seçeneklerden “Lycée” seçeneğini seçiniz.

“Lycée”yi seçtikten sonra diğer kısımları da Lise 2 yılının detaylarını girmek için aşağıdaki örnekte
görüldüğü şekilde doldurun. “Bulletin” kısmında eğitim yılını okuduğunuz alana göre seçiniz. Fen
öğrencileri aşağıdaki örnekte olduğu gibi sciences (MF) seçecek. Türkçe matematik için “Turc-
Mathématiques”, Sosyal ve Türkçe Sosyal için “Sciences Sociales (S,TS), yabancı dil için “Langue
Etrangère” seçin.
Bir sonraki sayfaya geçmek için “suivant” düğmesine tıklayın.
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Açılan sayfada sadece not sisteminizin kaç üzerinden olduğunu işaretleyin.

Ardından tarayıcıda taradığınız lise 2 notlarınızı eklemek için “Vos justificatifs” yani “Belgelerim”in
altındaki işaretine tıklayın. (Eğer lise 2,3 ve 4 notlarınız aynı sayfa üzerinde ise aynı sayfayı her yıla
ekleyiniz.Ekleyeceğiniz dökümler türkçe ise belgelerin orijinalleri ile birlikte çevirilerinin eklenmesi zorunludur

ÖNEMLI: Eğer orijinal belgeleriniz Fransızca değil ise tercümelerinizin yeminli tercüman tarafından yapılması
gerekmektedir. Bununla birlikte, kötü yapılmış tercümelerden ayrıca noter  tasdiği istenecektir. Bu nedenle güvenilir bir
büroya yaptırılmasını öneririz çünkü tercümelerinizin doğru ve eksiksiz yapılmış olması doğru beyan açısından çok
önemlidir.

işaretine tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılacaktır. Bu pencerede ekleyebileceğiniz belge
formatlarını belirtilmektedir. Tarayacağınız belgenin bmp, jpeg, gif veya png formatında olması ve 300
Ko’yu geçmemesi gerekir.
Daha sonra “Nom de la pièce” kısmına “Relevé de notes” yazdıktan sonra “Parcourir”e tıklayın ve
bilgisayarınıza tarayarak kaydettiğiniz belgeyi dosyanıza ekleyin.

İşlem gerçekleştiğinde aşağıdaki mesaj çıkacaktır. “Fermer”i tıklayın.
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Eklediğiniz belge ekranda görünecektir. Geri dönmek için “Précédent” düğmesine tıklayın.

Sayfaya geri döndüğünüzde eklediğiniz belgeyi “nombre de justificatifs” kısmında görebilirsiniz.
Girdiğiniz bilgilerde değişiklik yapmak isterseniz işaretine tıklayıp girdiğiniz bilgilere tekrar ulaşabilirsiniz.
Satırın tamamını silip yeniden yaratmak isterseniz çöp kutusu üzerine tıklayınız

Aynı işlemi lise 3 için de gerçekleştirin.
Sadece “lycée 2” yerine “lycée 3” seçiniz. Ve bir sonraki sayfa için “Suivant” düğmesine tıklayın.
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Bir sonraki sayfada “Barème de notation” yani not sistemi için 100’ü seçtikten sonra taranmış belgenizi
eklemek için işaretine tıklayın ve belgenizi az önce anlatıldığı gibi ekleyin.

Son olarak aynı işlemi lise 4 için de gerçekleştirin.
Lise son için “Diplôme de fin d’études secondaires”i seçin. Diğer kısımları da aşağıdaki gibi
doldurduktan sonra “Suivant” düğmesine tıklayın.

Bir sonraki sayfada “Barème de notation” yani not sistemi için 100’ü seçtikten sonra var ise derecenizi
girin (derece zorunlu değildir) yok ise lise ortalamanızı belirtin. Taranmış belgenizi az önceki gibi

eklemek için işaretine tıklayın ve belgenizi az önce anlatıldığı gibi ekleyin. “Enregistrer” düğmesine
tıklayarak ana sayfaya geri dönün.
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Son olarak “Bac” kısmında okuduğunuz alanı belirtin.
“Bourse” ve “Programme de coopération” kısmı lise öğrencileri ile ilgili değildir, boşbırakınız.
“Autre cas” kısmında “Candidat à la DAP 2015/2016” yı seçiniz.
“Test de langue” kısmında “Lycée Francophone”u seçiniz.

“Lycée Français” Pierre Loti öğrencilerinin seçmesi gereken seçenektir.
“Valider” düğmesine tıklayarak onaylayınız.

Dikkat : doldurulmamış veya eksik doldurulmuş her not dökümü, başvurduğunuz okulların okul
durumunuz hakkında eksik bilgiye ulaşmalarına neden olacağından başvurunuzun reddine
sebebiyet verecektir. Yanlış beyan da başvurunuzun red edilmesine neden olacaktır. Bilgilerinizi
büyük bir dikkat ve özenle doldurmanız zorunludur.

2- Tüm not dökümlerinizi ekledikten sonra bir sonraki başlık olan « Langues » bölümüne geçiniz.

Aşağıdaki sayfa açılacaktır.

« Liste de vos séjours en France » ve « Tests ou examens linguistiques » kısımlarının doldurulması
zorunlu değildir. Dilerseniz aşağıdaki örnekteki gibi doldurabilirsiniz.

DELF B2 diplomanız var ise sonucunu bu kısma işaretine tıklayarak ekleyebilirsiniz. Dil ile ilgili diğer
alanları da aşağıdaki örnekte olduğu gibi doldurun.
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Fransızca ve İngilizce düzeyinizi belirtmeniz zorunludur. * işareti ile işaretlenmiş zorunlu tüm bilgileri
giriniz aksi halde dosyanız onaylanmayacaktır. (aşağıdaki örneğe bakınız). Sizden istenen tüm zorunlu
bilgileri girdikten sonra sayfanın alt kısmındaki « Valider » butonu ile girdiğiniz bilgileri kaydediniz.
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3- « Motivations » başlığına geçebilirsiniz.

Bu bölüm özenle doldurulmalıdır, çünkü başvurduğunuz okullara yönelik sizin hakkınızda önemli bilgiler
içermektedir. Aşağıdaki pencerelerde, doldurulacak her kutuya yazılması gerekenler konusunda, her
kutunun içinde açıklamalar bulacaksınız. Sayfanın alt kısmındaki « Valider » butonu ile girdiğiniz bilgileri
kaydedin ve « Validation » başlığına geçiniz.
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4- Bu son «Validation» başlığı formunuzun tamamının kesin olarak onaylanmasını sağlayacaktır.

Bu bölüm, öncesinde doldurduğunuz tüm başlıkların eksik olup olmadığını size bildirecektir. Dosyanızı
onaylamadan önce girdiğiniz tüm bilgileri tekrar okumanızı tavsiye ediyoruz, çünkü dosyanızı
onaylandıktan sonra değişiklik yapmanız mümkün değildir.

Dosyanızı «Valider»yi tıklayarak onaylayınız.

Otomatik olarak kişisel sayfanızın ana sayfasına geri döneceksiniz. Şimdi üniversite tercihi
yapacaksanız tek bölüm üç üniversite tercihinizi kaydedeceğiniz « Mes démarches » kısmına
geçebilirsiniz. Mimarlık başvurusu yapacaklar da yine aynı kısımdan iki okul tercihlerini işaretleyecekledir.

Şimdi « Mes démarches » kısmını doldurmak için, Tercih kılavuzunu kullanınız.


