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Campus France sitesindeki kişisel sayfanızı oluşturdunuz ve formunuzu onayladınız.
Eğer üniversitenin 1. sınıfına (DAP blanche) veya mimarlık okuluna (DAP jaune) başvurmak istiyorsanız,
DAP (Ön kabul başvurusu) kapsamına giriyorsunuz demektir. Her iki başvurunun nasıl yapılacağı aşağıda
açıklanmıştır.



2/14

I. ÜNİVERSİTEYE BAŞVURACAKLARIN YAPMASI GEREKENLER – DAP BLANCHE

Kişisel sayfanıza girin ve « Mes démarches » kısmına veya dilinizi türkçe seçtiyseniz « Başvurum »u
tıklayın. Aşağıdaki ekran açılacaktır. Daha sonra işaretini tıklayın.

« Type de démarche » (Başvuru türü) sayfası açılacaktır.

Örnek olarak hukuk (droit) eğitiminin 1. yılına ön kayıt başvurusu yapan bir öğrenciyi ele alacağız.
« Groupements de formations » da « DAP Blanche » u seçiniz. DAP Blanche ünüversitelerdeki bölümlerin
tümünü kapsayan seçenektir.
Daha sonra « programmes et filières » bölümünden üniversitede okumak istediğiniz bölümü seçiniz (örneğimizde:
“DAP droit, sciences politiques, économie, gestion et administration”u seçiyoruz, bu seçenek droit (hukuk),
sciences politiques (siyaset bilimi), économie et gestion (iktisat) et administration économique et sociale (işletme)
eğitimlerini seçen öğrencilerin seçmesi gereken seçenektir).
Daha sonra « spécialités et mentions » bölümünden okumak istediğimiz bölümü seçiyoruz (örneğimizde “Droit”
yani hukuk).
Eğitimin kaçıncı yılına başvurduğunuzu « année d’entrée dans la formation » kısmından belirtin (lise sonlar ve lise
mezunları 1. yılı seçiyorlar). Eğer bir bölge ve şehir tercihiniz var ise (Fransa haritasından yararlanarak) araştırmanızı
kısıtlayabilirsiniz; ancak dikkat edin çünkü bunu yaptığınızda üniversite seçeneklerinizi kısıtlamış oluyorsunuz. Daha
sonra « Rechercher »yi tıklayınız.
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DAP blanche başvurunuz için seçeceğiniz okulların sağ tarafında bulunan kutucuklara tıklayarak en
fazla 3 üniversite seçebilirsiniz.
Bu üniversiteler tek seferde seçilmelidir (yani yaptığınız araştırma sonucunda açılacak pencere(ler)den tek
seferde üç tercihinizi de işaretlemelisiniz. Her tercih için ayrı ayrı araştırma yapıp her seferinde bir tercihinizi
işaretlemeye kalkarsanız sistem müsade etmeyecektir. Eğer sayfanın sağ alt köşesinde sayfayı gösteren bir
kutu açılıyorsa rakamın yanındaki aşağı ok işaretine tıklayarak diğer sayfalardaki üniversitelere
bakabilirsiniz. işareti ilgili üniversitenin iletişim bilgilerine ulaşmayı sağlar. Tercihlerinizi işaretledikten
sonra kaydetmek için « valider »yi tıklayınız.

Seçtiğiniz her okul için eğitimin baslangıç tarihini (09/2015), süresini (lisans için 36 ay
seçilmelidir) ve bu okul için motivasyonlarınızı belirtmeniz gerekiyor. Daha sonra
onaylamak için sayfanın alt kısmında bulunan « Enregistrer»yi tıklayınız

Bu başvuru için seçtiğiniz üniversitelerin listesi ekranda görünecektir.
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Okul tercih sıralamasını değiştirmek için “modifier la priorité” bölümünün önündeki işaretini
tıklayınız

Yapmış olduğunuz her tercihin sağ tarafında bulunan işaretini tıklayarak tercih sıranızı değistirebilirsiniz.
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Sonra yapmış olduğunuz her tercihin sol tarafında bulunan işaretini tekrar tıklayınız.

Belirtmiş olduğunuz eğitim başlangıç tarihi, eğitim süresi ve « Motivations » (Bu okul için
motivasyonlar) bölümlerinde değişiklikleri bu kısımdan yapabilirsiniz  .
Bu işlemi diğer 2 tercihiniz için de tekrarlayınız.
Daha sonra onaylamak için sayfanın alt kısmında bulunan « Enregistrer»yi tıklayınız.
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DİKKAT :
Başvurmak istediğiniz her üniversite için bir tercih sıralaması yapmak zorundasınız. Tercih
sıralaması başvurunuzun seçmiş olduğunuz üniversitelere gönderilme sırasını belirlemektedir.
Bunu belirtmemeniz durumunda başvurduğunuz üniversite başvurunuzu dikkate almayacaktır.
Bir Fransız Üniversitesi’nin Lisans programının 1. sınıfı için sadece bir tek başvuru (DAP
Blanche) yapabilirsiniz ve tek bir bölüm seçebilirsiniz.
« DAP blanche » başvurunuzu maksimum 3 üniversite tercihi yaparak onaylayabilirsiniz.
Tercih sıralamanızı yaparken 2 üniversiteye aynı tercih sıralamasını yapamazsınız.

Seçtiginiz üniversiteler için gereken bölümleri doldurduktan sonra, başvurunuzu onaylamak için
“ “ tıklayınız.

Okul tercih sıralamasını kontrol ettikten sonra “valider”ye tıklayınız.
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Sonra “confirmer”ye tıklayınız.

Daha sonra « Mention en vue de laquelle vous demandez votre inscription » sayfasına ulaşıyorsunuz.
Bu bölümü, durumunuza uyan kutucukları işaretleyerek doldurunuz ve daha sonra « valider »yi tıklayınız.
Detay için altta bakınız.

Uyarı :

« Avez-vous prévu de constituer un autre dossier pour déposer une inscription en second
cycle ? » sorusunda « Non »yu işaretliyorsunuz.
« Comment comptez-vous suivre la formation ? » sorusunda « Sur place à l’université »i
seçmeniz gerekiyor.
Türkiye’de Lise Diploması Fransa’daki bir üniversiteye doğrudan kayıt için yeterli olmadığından,
Fransızca eğitim veren liselerin son sınıfındaki öğrencilerin « Complément d’informations »
kısmında « B1 »i işaretlemeleri gerekmektedir. Lise diplomasını almış fakat Türkiye’de herhangi bir
üniversiteye girememiş öğrencilerin « B2 »yi işaretlemeleri gerekmektedir. Lise diplomasını almış ve
Türkiye’de üniversiteye girmiş öğrencilerin « B3 »ü işaretlemeleri gerekmektedir.
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Daha sonra dosyanız konusunda size bilgi veren aşağıdaki sayfa açılacak.



8/14

HATIRLATMA :
Internet sitesi üzerinden yapacağınız DAP blanche başvurunuz için en geç 22 Ocak 2015 tarihine
kadar “Formulaire Campus France” dosyanızı doldurup onaylamış ve “Mes démarches” yani
Başvurularım bölümününde okuyacağınız programı ve tercih ettiğiniz 3 üniversiteyi seçip
onaylamış olmanız gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen kâğıt dosyanızı en geç 22 Ocak 2015 tarihinden önce Campus France’a
göndermelisiniz (Fransız liselerinin son sınıf öğrencileri okullarının belirlediği bir tarihten önce
dosyalarını okullarına teslim etmek zorundadırlar, Campus France son sınıf öğrencilerinin
dosyalarını bireysel olarak teslim almayacaktır).

Başvuru ücretini 22Ocak 2015 tarihine kadar yatırmak zorundasınız
Başvuru ücreti :
31 Aralık 2014’a kadar 400 TL’dir
1 Ocak 2015’den itibaren 430 TL’dir
Ödeme, Garanti Bankasının herhangi şubesinden yapılabilir: hesap numarası 107-6296217 (Şube:
Ankara Tunalı). Ödemenizi yaparken TR ile başlayan Campus France numaranızı ve adınızı
soyadınızı kesinlikle belirtmeyi unutmayınız.

Dosyanız 1. tercihinize gönderilecektir. Eğer 1. tercihiniz başvurunuzu kabul ederse dosyanız
diğer üniversitelere gönderilmeyecektir.

Eğer 1. üniversite başvurunuzu red ederse, kendisi dosyanızı 2. tercihinize gönderecektir. Eğer 2.
tercihiniz başvurunuzu red ederse dosyanızı 3. tercihinize gönderecektir.

Aynı anda bir DAP blanche başvurusu ve bir DAP jaune başvurusu yapabilirsiniz, yani hem
üniversite’deki bölümlerden bir tanesini seçebilirsiniz hem de mimarlık okulu başvurusu yapabilirsiniz.

DAP Blanche başvurusu yapan öğrencilerin kâğıt dosyasında bulunması gereken evraklar:
Nüfus dairesinden alınacak uluslararası doğum kayıt örneği A Formülü,
Lise son sınıfta iseniz Lise 2. ve 3. sınıfın notları ile 4. sınıfın ilk dönem notları, lise mezunu
iseniz Lise 2,3 ve 4’ün tüm notları; ve yeminli tercüman tarafından çevirileri
Lise mezunu iseniz lise diplomanız, değilseniz öğrenci belgeniz; ve yeminli tercüman
tarafından çevirileri)
Banka Dekontunuzun orijinali
Üniversite öğrencisi iseniz öğrenci belgeniz, transkriptiniz; ve yeminli tercüman tarafından
çevirileri
İlk tercihiniz Campus France üyesi olmayan bir üniversite ise (örneğin Strasbourg, Paris 1,
ve Paris 2 üniversiteleri üye değildir ve yanında établissement non connecté yazar) 2
küçük zarf, bir büyük zarf (bu üç zarfın üzerine alıcı kısmına geçerli adınızı, soyadınızı ve
posta adresinizi yazmanız gerekiyor çünkü üniversiteler cevaplarını size bu zarflar ile
gönderecekler) ve 2 büyük zarf (herbirinin üzerinde 2. ve 3. tecihinizin adresi yazılı olmalı ve 5
uluslar arası cevap kuponu (postaneden temin edebilirsiniz).

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.
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II. MİMARLIK EĞİTİMİNE BAŞVURACAKLARIN YAPMASI GEREKENLER – DAP JAUNE

Kişisel sayfanıza girin ve « Mes démarches » kısmına veya dilinizi türkçe seçtiyseniz « Başvurum »u
tıklayın. Aşağıdaki ekran açılacaktır. Daha sonra işaretini tıklayın.

Bir mimarlık okuluna (DAP jaune) başvurmak için, DAP blanche başvurusu için yaptığınız işlemlerin
aynısını yapınız. Sadece 2 mimarlık okulu seçebilirsiniz.

« Groupements de formations » kısmında « DAP Jaune »u seçiniz.
Daha sonra « programmes et filières » kısmında da yine « DAP Jaune »u seçmeniz gerekiyor.
« Spécialités et mentions » kısmında başvuracağınız programı belirtin (örneğimizde Diplôme
d’architecture (Licence) yani mimarlık eğitimi lisans programının 1.yılı, lise son sınıflar bu seçeneği
seçecektir).
«Année d’entrée dans la formation » kısmında girmek istediğiniz yılı belirtiniz (örneğimizde 1.yıl). Eğer bir
bölge ve şehir tercihiniz var ise (Fransa haritasından yararlanarak) araştırmanızı kısıtlayabilirsiniz; ancak
dikkat edin çünkü bunu yaptığınızda mimarlık okulu seçeneklerinizi kısıtlamış oluyorsunuz.
Daha sonra « Rechercher »yi tıklayınız.
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DAP jaune yani mimarlık eğitimi 1.yılı başvurunuz için seçeceğiniz okulların sağ tarafında bulunan
kutucuklara tıklayarak en fazla 2 mimarlık okulu seçebilirsiniz.
Bu okullar tek seferde seçilmelidir (yani yaptığınız araştırma sonucunda açılacak pencere(ler)den tek
seferde iki tercihinizi de işaretlemelisiniz.
Her tercih için ayrı ayrı araştırma yapıp her seferinde bir tercihinizi işaretlemeye kalkarsanız sistem müsade
etmeyecektir. Eğer sayfanın sağ alt köşesinde sayfayı gösteren bir kutu açılıyorsa rakamın yanındaki aşağı
ok işaretine tıklayarak diğer sayfalardaki okullara bakabilirsiniz.

işareti ilgili okulun iletişim bilgilerine ulaşmayı sağlar.
Tercihlerinizi işaretledikten sonra kaydetmek için « valider »yi tıklayınız.

Seçtiğiniz her okul için eğitimin baslangıç tarihini (09/2015), süresini ve bu okul için motivasyonlarınızı
belirtmeniz gerekiyor.
« enregistrer » butonunu tıklayarak kaydediniz.
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Bu başvuru için seçtiğiniz okulların listesi ekranda görünecektir. Okul tercih sıralamasını değiştirmek için
“modifier la priorité” bölümünün önündeki işaretini tıklayınız.
Sonra yapmış olduğunuz her tercihinizin sol tarafında bulunan işaretini tekrar tıklayınız.

Belirtmiş olduğunuz eğitimin başlangıç tarihi, eğitim süresi ve « Motivations » (Bu okul için
motivasyonlar) bölümlerinde yapmak istediğiniz değişiklikleri bu kısımdan yapabilirsiniz. Bu işlemi diğer
tercihiniz için de tekrarlayınız.

Daha sonra onaylamak için sayfanın alt kısmında bulunan « Enregistrer»yi tıklayınız.
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Seçtiginiz okullar için gereken bölümleri doldurduktan sonra, başvurunuzu onaylamak için
“ “ tıklayınız.

Okul tercih sıralamasını kontrol ettikten sonra “valider”ye tıklayınız.

Sonra “confirmer”ye tıklayınız.
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Seçtiğiniz okulların bilgisini veren aşağıda gördüğünüz pencere açılacaktır.
Durumunuza uyan kutucuğu işaretleyiniz (lise son sınıf öğrencilerinin B1’i, lise diplomasını almış ancak
bir üniversiteye girememiş öğrencilerin B2’yi, lise diplomasını almış ve Türkiye’de üniversiteye girmiş
öğrencilerin B3’ü işaretlemeleri gerekir)
ve « Valider »yi tıklayınız.

Daha sonra dosyanız konusunda size bilgi veren aşağıdaki sayfa açılacak.

DİKKAT :
Mimarlık okuluna sadece tek bir başvuru (DAP Jaune) yapabilirsiniz.
En fazla 2 mimarlık okulu seçerek « DAP Jaune » başvurunuzu onaylayabilirsiniz.
Başvurunuzu yaparken seçtiğiniz 2 okul için bir tercih sıralaması yapmak zorundasınız.
Seçtiğiniz 2 okulun tercih sıralaması aynı olamaz.
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HATIRLATMA :
Internet sitesi üzerinden yapacağınız DAP jaune başvurunuz için en geç 22 Ocak 2015 tarihine kadar
“Formulaire Campus France” dosyanızı doldurup onaylamış ve “Mes démarches” yani Başvurularım
bölümününde okuyacağınız programı ve tercih ettiğiniz 2 okulu seçip onaylamış olmanız gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen kâğıt dosyanızı en geç 22 Ocak 2015 tarihinden önce Campus France’a
göndermelisiniz (Fransız liselerinin son sınıf öğrencileri okullarının belirlediği bir tarihten önce
dosyalarını okullarına teslim etmek zorundadırlar, Campus France son sınıf öğrencilerinin
dosyalarını bireysel olarak teslim almayacaktır).

Başvuru ücretini 22 Ocak 2015 tarihine kadar yatırmak zorundasınız (DAP Blanche için ödeme
yapmış öğrenciler ikinci bir ödeme yapmayacaktır)

Başvuru ücreti :
31 Aralık 2014’a kadar 400 TL’dir
1 Ocak 2015’den itibaren 430 TL’dir

Ödeme, Garanti Bankasının herhangi şubesinden yapılabilir: hesap numarası 107-6296217 (Şube:
Ankara Tunalı). Ödemenizi yaparken TR ile başlayan Campus France numaranızı ve adınızı
soyadınızı kesinlikle belirtmeyi unutmayınız.

Dosyanız 1. tercihinize gönderilecektir. Eğer 1. tercihiniz başvurunuzu kabul ederse dosyanız diğer
okula gönderilmeyecektir.

Eğer 1. mimarlık okulu başvurunuzu red ederse, kendisi dosyanızı 2. tercihinize gönderecektir.

DAP Jaune başvurusu yapan öğrencilerin kâğıt dosyasında bulunması gereken evraklar:
Nüfus dairesinden alınacak uluslararası doğum kayıt örneği A Formülü,

Lise son sınıfta iseniz Lise 2. ve 3. sınıfın notları ile 4. sınıfın ilk dönem notları, lise mezunu
iseniz Lise 2, 3 ve 4’ün tüm notları; ve yeminli tercüman tarafından çevirileri

Lise mezunu iseniz lise diplomanız, değilseniz öğrenci belgeniz; ve yeminli tercüman
tarafından çevirileri

Üniversite öğrencisi iseniz öğrenci belgeniz, transkriptiniz ve ÖSS sonuç belgeniz; ve yeminli
tercüman tarafından çevirileri

Banka Dekontunuzun orijinali (DAP Blanche için ödeme yapmış öğrenciler tekrar ödeme
yapmayacaktır)
Lisansın 1. yılı başvurularında portfolio zorunlu olmamakla birlikte son yıllarda bunu
zorunlu kılan okullar olmuştur, dolayısıyla seçtiğiniz okulun web sitesinden böyle bir
portfolio’nun istenip istenmediğini ve isteniyorsa hangi formatta olduğunu kontrol edin.
Bu tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Mastır için ise öğrencilerin portfolio (özel
çalışma dosyası) sunması zorunludur. Bunun yanı sıra mastır başvurusu yapacak
öğrencilerin, mezun iseler lisans diplomalarını ve transkriptlerini, mimarlıkta öğrenci iseler
transkriptlerini ve öğrenci belgelerini (Fransızca’ya çevrilmiş olmalıdır) dosyaya koymaları
gerekmektedir.

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.


