
Fransa vize işlemleri  
 
Campus France, Fransa Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Yükseköğrenim ve Araştırma 
Bakanlığı’na bağlı resmi bir kurumdur. CampusFrance, Fransa'nın yüksek eğitim alanında 
sunduğu olanakların tanıtılması ve yabancı öğrenci ve araştırmacıların bu olanaklardan 
yararlanabilmelerinin kolaylaştırılmasından sorumludur. CampusFrance, 2006 yılından bu yana 
Türkiye'de de olmak üzere, toplam 89 ülkede 117 merkez ve 24 şubeyle hizmet vermektedir. 
Türkiye Fransız Kültür Merkezi bünyesinde ve Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı olan CampusFrance'ın 
başlıca görevleri; yüksek öğrenimine Fransa'da devam etmek isteyen Türk (ya da Türkiye'de 
yaşayan AB uyruklu olmayan yabancı) öğrencilere başvuru süreçlerinde destek olmak ve onları 
yönlendirmek, öğrencilere bilgi, oryantasyon ve kayıt hizmetlerini vermek ve her öğrencinin 
almış olduğu eğitim ile uyumlu ve kalıcı bir proje geliştirmesi ve Fransa'da başarılı bir öğrenim 
görmesi için en uygun eğitimi seçmesine yardımcı olmaktır. CampusFrance Türkiye Ankara ve 
İstanbul'da iki merkeze sahiptir. İki dil konuşan CampusFrance personeli, gerek merkezlerde yüz 
yüze gerek telefon ya da internet üzerinden ilgili kişileri Fransa'da yüksek öğrenim ve öğrenimin 
finanse edilmesi için mevcut burs fırsatları hakkında bilgilendirmekle görevlidirler. 
CampusFrance'ın İzmir Bilgilendirme Merkezi'nin ise 2011 yılında hizmete girmesi 
hedeflenmektedir. CampusFrance, aday öğrencinin sunduğu belgelerin geçerliliği, pedagojik 
projesinin uygunluğu, değeri ve gerekli durumlarda dil yeterliliği konusunda, Fransız 
konsoloslukları ve yüksek öğretim kurumlarına fikir verme ve kontrol işlevlerini de yerine 
getirmektedir. Üniversite eğitimi kapsamında, üç aydan fazla sürecek olan bir eğitim ya da staj 
programı için veya bir okulun giriş sınavına, bir sınava ya da görüşmeye katılmak üzere 
Fransa’ya gidecek olan her öğrenci, yetkili konsolosluk kurumlarından vize başvurusu yapmadan 
önce CampusFrance Türkiye internet sayfasında kayıt işlemlerini yapmalıdır.  
 
Ankara Campus France irtibat bilgileri  
7. Cadde No: 9/7 Bahçelievler  
Tel : (312) 408 82 42  
Faks : (312) 408 82 19  
E-posta : (Le JavaScript doit être activé pour voir cette adresse email)  
Öğrenci kabul saatleri : Pazartesi-Cuma 10.00-16.00 CampusFrance Türkiye’yi Facebook’tan 
takip edebilirsiniz : 
Internette buluşalım : www.turquie.campusfrance.org  
 
http://www.turquie.campusfrance.org/tr/node/5115 	  


