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FRANSA YABANCI LEJYONA GİREBİLMEK İÇİN 
 
 
 
 
 
Yabancı lejyona girebilmek için tek yol şahsen Fransa’da bulunan bilgi noktasına (PILE : poste 
d’information) veya önalım merkezlerinden (CP : centre de présélection) birisine başvurmaktır (ek’te 
liste sunulmuştur). 
Adayların vizeleri alınması için veya yurtdışına çıkma izni için Yabancı Lejyonu hiçbir işlem 
yapmamaktadır. Yabancı lejyona adaylar için özel bir vize bulunmamaktadır. Konsolosluk 
makamlarına başvurarak, adayların vize alabilmesi için kişisel bir başvuru yapmaları gerekmektedir.   
Lejyona adaylık vizenin alınması için bir sebep değildir. 
 
Aday, merkezlerden birine geldiğinde, 2-3 haftalık bir seçim parkuruna tabii tutulacaktır.  Lejyona 
kabul edilmek için, adayın tıbbi ve fiziki elverişlilik kriterlere uygun olması gerekmektedir ve birtakım 
idari formaliteleri doldurması gerekmektedir.   
 
Adayın elverişli olduğu tespit edilirse, başlangıçta asker olarak 5 yıllık bir sözleşme imzalayacaktır 
(sözleşmede pazarlık payı yoktur). Bu ilk sözleşme sonucunda, lejyoner art arda imzalanan ve 6 aydan 
5 yıla kadar süreli sözleşmeler vasıtası ile karyerine devam edebilir. 
 
Aşağıdaki internet sitelerinden bilgilere ulaşılır : 

- http://www.legion-recrute.com/ (resmi site, fransızca) 
- http://foreignlegion.info/joining/ (gayriresmi site, ingilizce)  

 
 

http://www.legion-recrute.com/
http://foreignlegion.info/joining/


 

 

FORMALİTELER ve SELEKSİYON KRİTERLERİ 
 

İdari formaliteler 

 
- SCHENGEN bölgesine ait olmayan adaylar geçerli bir pasaport bulundurmaları zorunludur. 
- Hiçbir okul diploması gerekmemektedir. En azından ana dilde okuma ve yazma gerekir. 
- Bilgi noktasına geldiğiniz gün, 17 buçuk yaşını geçmiş olup, 39 buçuk yaşını geçmemiş olmak 

gerekir (18 yaşından küçük adayların ebeveyn iznin olması gerekmektedir).  
- Gerekli her tür idari belgeyi üzerinde bulundurmak gerekir : ikamet (oturma) izni, aile cüzdan 

fotokopisi, evlilik sertifikası, boşanma sertifikası, doğum belge ekstresi, vs…) 
 
İdari işlemleri kolaylaştırmak adına, soy zincirini belirten bir doğum belgesini yanınızda getirmeniz 
tavsiye edilir (çoklu dilde olması tercih edilir) 
 

Alınmak için tıbbî ve fiziki koşullar 

 
- Sağlıklı veya yaptırılmış dişlerin olması ve çiğnemik katsayısının en az %40 veya üzeri olması 

gerekmekte. 
- Ameliyat veya önceden geçirilen hastalıklarla ilgili tüm tıbbi belgeleri yanında bulundurmak 
- Sağlık karnesini (varsa) yanında bulundurmak 
- Görme problemi varsa : gözlerin hasar durumunu belirleyen gözlük numarasını getirmek  
- Vahim ve kronik hastalığın olmaması gerekir (Hepatit, Kanser, HIV, Diyabet) 
- Fazla kilolu olmamak gerekir (« Beden kitle İndeksi » 20 - 30 kg/m² olması gerekir (Beden Kitle 

İndeksi = ağırlık/boy²)) 
 
Adayın heryerde ve her zamanda ve sınırlama olmadan fiziksel olarak elverişli olduğu tespit edilmesi 
gerekir ve sportif testleri başarması gerekir. 

- İçe bükülerek 3 tam traksiyon yapmak (başlangıçta kollar gerilmiş bir şekile, ve her traksiyon 
arası aşağı pozisyonda geri inmek şeklinde)  

- Dayanıklılık testi (arası 20 metre mesafeli 2 şerit arasında, her dakikada bir saatte 0,5 
kilometre hızının artması ile mümkün olduğu kadar en uzun süre koşabilmek)  

 

Önalım merkezine getirilmesi gereken eşyalar 

 
- 1 çift spor ayakkabısı 
- 3 günlük iç çamaşırı  
- Tuvalet çantası (sabun / duş jeli – tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü – duş havlusu - terlik) 
- Nakit para : maksimum 50€ 

 
GEREKSİZ EŞYALAR : 

- Volkmen ve başka herhangi işitsel veya video okuyucusu 
- Banka kartı 
- Takı ve değerli eşyalar 

 
YASAKLANMIŞ EŞYALAR : 

- Herhangi bir silah (bıçak dahil) 
- Motorlu araç anahtarı (araba, motor, vs…) 
- Konut anahtarı 



 

ÖNALIM VE BİLGİ VERME MERKEZLERİ 
 

Önalım merkezi  
(Centres  de Présélection  - CP) 

Açılış 

Aubagne Quartier Vienot - Route départementale 2 
B.P. 11 354 
13 784 AUBAGNE Cedex 
Tel : +33 (0)4 42 18 12 57 

24/24, 7/7 

Fort de Nogent Boulevard du 25 août 1944 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Tel : +33 (0)6 48 10 73 97 

24/24, 7/7 

Yabancı lejyon bilgi noktası  
(Postes d’information de la Légion étrangère - PILE) 

Açılış 

Vincennes Fort Neuf de Vincennes 
Boulevard des Maréchaux 
94300 VINCENNES 

24/24, 7/7 

Lille Caserne Négrier 
Rue Princesse 
59 000 LILLE armées 
Tel : +33 (0)03 28 36 08 72 

24/24, 7/7 

Nantes   Quartier Richemont 
16 rue des Rochettes 
44013 NANTES cedex 1 
Tel : +33 (0)2 28 24 20 70 

24/24, 7/7 

Strasbourg Quartier Lecourbe 
1, rue d'Ostende 
67 000 STRASBOURG 
Tel : +33 (0)3 88 61 53 33 

24/24, 7/7 

Bordeaux 260, rue Pelleport 
33800 BORDEAUX 
Tel : +33 (0)5 56 92 99 64 

24/24, 7/7 

Lyon 26 avenue Leclerc  
Quartier général Frère 
69998 LYON armées 
Tel : +33 (0)4 37 27 26 50 
Fax : +33 (0)4 37 27 35 4 

24/24, 7/7 

Marseille 28, rue des Catalans 
13007 MARSEILLE 
Tel: +33 (0)4 13 59 47 90 /  
+33 (0)6 72 14 77 78 

Pazartesi-perşembe : 
09h-12h / 13h-17h 

Cuma: 
09h-12h / 13h-15h 

Nice Caserne Filley 
2 rue Sincaire 
06300 NICE 
Tel : +33 (0)4 93 80 59 06 

24/24, 7/7 

Perpignan Caserne Joffre 
Rue Jean Vieilledent 
BP 917 
66 020 PERPIGNAN 
Tel : +33 (0)4 68 08 22 81 

24/24, 7/7 

Toulouse 2 rue Pérignon, BP 65028 
31 000 TOULOUSE cedex 
Tel : (+33 (0)5 61 54 21 95 
Fax : +33 (0)5 61 54 21 95 

24/24, 7/7 

 


