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Fransa’da yabancı öğrenciler için harç ücreti artıyor 
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe 19 Kasım tarihinde Fransa'ya daha fazla 

yabancı öğrenci çekmek için bir dizi tedbir içeren “Bienvenue en France” planı-

nı açıkladı. Planın 2 temel amacı bulunuyor; 2027 yılına kadar yarım milyon 

yabancı öğrenciyi ağırlamak ve üniversite değişim programları aracılığıyla da-

ha fazla öğrencinin yurt dışına çıkmasını teşvik etmek.  

Plan, yabancı öğrenciler için vize politikasının sadeleştirilmesi, frankofon olma-

yan yabancı öğrenciler için kurumlarda yoğun Fransızca yabancı dil modülleri-

nin açılmasına yönelik fon sağlanması, kuruluşlara “Bienvenue en France” eti-

keti verilmesi gibi hedefler içerirken, yabancı öğrencilere uygulanacak harç üc-

retlerindeki artış en çok yankı uyandıran başlık oldu. 

Yeni düzenlemeye göre Avrupalı (Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinden birinin 

veya İsviçre'nin vatandaşı) olmayan öğrencilerin kayıt ücretlerinde 2019 yılı itibariyle ciddi bir ar-

tış söz konusu olacak. Bu kapsamda bugüne kadar Fransız öğrencilerle eşit haklara sahip olup li-

sans için harç olarak 170 € ödeyen yabancı öğrenciler, 2019 yılından itibaren 2.770 € ödeyecekler. 

Bu miktar master için 243 €’dan 3.770 €’ya, doktora için ise 380 €’dan 3.770 €’ya çıkacak. Yüksek 

öğrenimine halen Fransa’da devam edenler için, eğer lisans’tan master’a veya master’dan dokto-

ra’ya geçiş söz konusu değilse, eski ücret uygulaması devam edecek. 

Fransa’da bir öğrencinin yıllık maliyetinin 10.000 € olduğu, bugüne kadar bu miktarın tamamının 

Fransız devleti tarafından karşılandığı, bundan sonra 2/3’ünün yine Fransız devletince karşılan-

maya devam edileceği belirtiliyor. Bazı kesimlerce onaylanan, bazı kesimlerce ise sertçe eleştirilen 

söz konusu artış ile ilgili, öğrenci sendikası UNEF ve on beş dernek bu projeyi protesto çağrısında 

bulundular. Artışın kaldırılmasını talep etmek için bir dilekçe de imzaya açıldı. 

Kasım ayı mütevelli heyeti toplantısını gerçekleştirdik 

Vakfımızın Kasım ayı olağan mütevelli heyeti toplantısı 22 Kasım 2018 Perşembe günü vakıf ofisi-

mizde gerçekleştirildi. 2019 çalışma programının ve bütçesinin görüşülüp onaylandığı toplantıda 2 

yıllık görev süresi dolan yönetim kurulunun seçimi de gerçekleştirildi.  

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Lucien Arkas 

(Başkan), Muharrem Hilmi Kayhan (Başkan Yardımcısı), Ze-

liha Jale Toprak (Üye), İbrahim Kerim Besimzade (Üye), Ser-

dar Abdiş (Üye), Colette Taner (Üye), Çağan Dikmen (Üye), 

Yasin Müsafir (Üye), Sabit Emre Limoncuoğlu (Üye).  

Toplantıda ayrıca vakıf üyeliği için başvuran 6 yeni adayın da 

üyelikleri onaylanmıştır. Böylece vakfımızın üye sayısı 145’e 

ulaşmıştır. 
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Fransa’da bu ay: La Fête des Lumières 

Fransa'nın ikinci büyük şehri olan Lyon, gast-

ronomi turizminin yanı sıra, her yıl Aralık 

ayında dört gün boyunca düzenlenen “Işık Fes-

tivali” ile de birçok turisti kendine çekiyor.  

Işıklar Festivali’nin doğuşu 8 Aralık 1852 tari-

hine dayanıyor. Lyonlular’ın Fourvière tepesi-

ne yerleştirilen Meryem Ana heykelini kutla-

mak için, pencere eşiklerini renkli bardaklarda 

mumlarla aydınlatmaları, o günden bu yana 

bu festivalin kutlanmasına vesile oluyor.  

Günümüzde birkaç milyon ziyaretçiyi çeken önemli kentsel etkinliklerden biri haline gelen festi-

valde şehir dünyaca ünlü ışık tasarımcılarının 4 gün boyunca gerçekleştirdiği görsel şölene sahne 

oluyor. 8 Aralık’ı da içine alan tarihlerde düzenlenen etkinlik, bu sene 6-9 Aralık’ta gerçekleştirile-

cek. 

Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve festival programına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 

http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/ 

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü 

Gönüllü çalışmalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak ama-

cıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 5 Aralık tarihinin her yıl “Dünya Gönüllüler Günü” olarak 

kutlanmasına karar vermiştir. 

1985’ten bu yana, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 

Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır. 

2012 yılında kurulan ve faaliyetlerini “gönüllülük” esasına bağlı ola-

rak sürdüren Vakfımızın çalışmalarına siz de gönülden destek olmak 

ister misiniz?  

Vakıf çalışmalarımızla ilgili bilgi almak için bizimle irtibata geçebilir-

siniz.  
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