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Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin 

temel değerleri 
 

 

 

 

Fransa her sene Avrupa Birliğine göre üçüncü taraf ülkelerden çıkış yapan, dünyanın her 

köşesinden gelen ve niyetleri ulusal yurt topraklarında kalıcı olarak yerleşmek olan 

100.000'in üzerinde yabancıyı ağırlıyor. 

Çok zengin bir tarih ve kültüre, bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bir ulus Fransa, Fransızların 

yürekten bağlı oldukları temel değerlerin ifadesidir. 

Değerler tüm ülkelerde mevcutturlar ve toplum içerisinde birlikte yaşamayı sağlarlar: bazıları 

evrenseldir, tüm insanlığın ortak değerleridir, bazıları ise bir ülkenin kültürüne özgüdür, belli 

bir yurt toprağı üzerinde ortak bir tarihin sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Değerler ortak 

kurallar etrafında birleştirdikleri farklı kökenli kişilere uygulandıklarında daha bir önem 

kazanırlar. 

Bu değerler Fransa Cumhuriyetinin simgesi sloganda mevcutturlar: Özgürlük, Eşitlik, 

Kardeşlik. Bu değerler ayrıca laikliği de içerirler.  Her bir bireyin, Fransız yurttaşlarının olduğu 

kadar Fransa'da yerleşik veya geçici olarak bulunan her bir kişinin uyması gereken yasada 

yorumlanan prensiplerin karşılığıdırlar. Yasalar halk tarafından seçilmiş demokratik 

kurumlarca benimsenirler. Kurumlar yurttaşlarla gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi bu değer 

ve ilkeler temelinde düzenlerler.  

Söz konusu olan sadece soyut kavramlar değildir: bu değerlerin yurttaşların ve ülke 

sakinlerinin hakları ve yükümlülükleri yoluyla gündelik yaşamı etkileyen pratik sonuçları 

vardır.  

Fransa vatan topraklarında kalıcı olarak yerleşmek isteyen yabancılara gösterilen 

konukseverliğin kalitesine büyük önem veriyor. Cumhuriyete uyumu öngören, kişiye özel bir 

süreç tasarlanmış olmasının nedeni budur. Bu yol her bir bireyin Fransa'da yaşayan herkes 

için geçerli olan haklar ve yükümlülüklere adapte olmasını sağlar. 
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Fransa'da yaşamaya gelmek 
Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin temel değerleri 

Bugünkü Fransa köklü bir geçmişin, çeşitli olayların ve Fransız halkı tarafından zaman 

içerisinde yapılmış seçimlerin bir sonucudur.  Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demokratik 

değerleri için verilen mücadeleyle şekillendirilmiştir. Fransa ayrıca çerçevesi kiliselerin 

Devletten ayrılmasını öngören 9 Aralık 1905 tarihli yasayla çizilmiş laiklik ilkesine sıkı sıkıya 

bağlıdır. 

 

Bu değerler ülkedeki yaşamı düzenleyen tüm yasaların ve tüm kurumların dayanağıdırlar. 

Yasalara uyum ve yurtseverlik bir arada yaşamak için şarttır. Cumhuriyet Fransa'da yerleşik 

herkes için eşitlik ve hakların garantisidir. Böylelikle haklar yükümlülüklerden ayrı tutulamaz, 

çünkü bir takım haklara sahip olmak demek başkalarının da aynı haklara sahip olduklarını 

kabul etmek demektir. Dolayısıyla Fransa'da yaşamak hakların yanı sıra yükümlülüklere de 

sahip olmaktır. 

 

 Fransa'nın değerleri  

 

Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik 26 Ağustos 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile ortaya 

konmuş değerlerdir.   Fransa Cumhuriyetinin temelini oluşturan bu belge her bir bireyin 

haklarını ve özgürlüklerini tanımlar ve 1958 Anayasasıyla da garanti altına alınan kadın-erkek 

eşitliği ilkesini kutsar. Bu değerler Cumhuriyetin yanı sıra Fransız hukukunun da kurucu 

değerleridir ve haklar, yükümlülükler ve yasaklamalar şeklinde çeşitlenen kuralların 

kaynağıdırlar.  

 

Özgürlük 

Temel özgürlükler garanti altına alınmıştır: düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ifade 

özgürlüğü, toplanma özgürlüğü... 

1880'li yıllarda yasalar basın özgürlüğünü garanti altına almaktaydı. Genel eğitim zorunlu 

oldu, devlet okulları ücretsiz ve laik karakterli oldu. 

 

Eşitlik 

Tüm yurttaşlar cinsiyetleri, kökenleri, dinleri, fikirleri ve cinsel tercihleri ne olursa olsun aynı 

haklara ve yükümlülüklere sahiptir.  Kadınlar ve erkekler tüm alanlarda aynı haklara ve 

yükümlülüklere sahiptirler. 

 

Kardeşlik 

Fransa Fransız yurttaşlarının birlikte yaşama iradesini temel alır. Fransa dayanışmayı temin 

eden, toplumsal kaynaşmaya katkıda bulunan ve genel çıkarları gözeten sosyal bir 

Cumhuriyettir.  Dolayısıyla yaşam içerisinde ortaya çıkabilecek farklı riskleri önlemeyi 

sağlayan bir toplumsal koruma sistemiyle donanmıştır ve Fransa'da çalışanlar yasayla 

teminat altına alınmış haklardan yararlanırlar. 
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Fransa'da yaşamaya gelmek 
Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin temel değerleri 

 

 

 

Laiklik 

Fransa din özgürlüğünü garanti altına alan ve inanç özgürlüğünü koruyan laik bir 

Cumhuriyettir.  Laiklik demek kiliselerin Devlet idaresinden ayrı tutulması demektir. Devlet 

dinlerden bağımsızdır ve hiçbir dine arka çıkmaz. Dolayısıyla yansızdır ve hiçbir mezhebe mali 

destek sunmaz. Bu ayrım inanç özgürlüğü için bir güvencedir yani dini inanışlar Devletin 

koruması altındadır. Bu demektir ki kamu düzeni açısından bir sorun oluşturmadıkça, Fransız 

Devleti herkesin, yürürlükteki yasa metinleri çerçevesinde, tercih ettiği dinin gereklerini 

yerine getirme, din değiştirme veya herhangi bir dine bağlı olmama serbestliğini garanti 

altına alır. Bir dinin kurallarının uygulanması özel hayatı ilgilendirir ve herkes inanmak veya 

inanmamakta ve istediği dini benimsemekte serbesttir.  

 

 Fransa Cumhuriyeti 

 

Fransa tek bir vatanı, tek bir resmi dili ve herkese uygulanan bir yasayı içine alan bir ve 

bölünmez bir Cumhuriyettir. 

 

Fransa bugün 13 bölge, 101 il ve 30.000'in üzerinde komünden oluşan, merkezden bağımsız 

yönetim biçimli bir Devlettir.    Ülke toprakları anavatanı içine alıyor ve 8 deniz aşırı bölgeye 

yayılıyor.  

 

Fransa demokratik bir Cumhuriyettir. İlkesi halkın, halk tarafından, halk için yönetimidir. 

Devlet yöneticileri genel oyla seçilir, bu tüm yurttaşların, erkeklerin ve kadınların oy hakkına 

sahip olduğu anlamına gelir. 

 

Fransa kamu gücünün temsilcileri de dahil herkesin uymak zorunda olduğu yasalara dayalı bir 

hukuk Devletidir. Devlet düzeni bir yasa metniyle, Anayasayla tanımlanmıştır. Mevcut 

anayasamız 1958 yılında kabul edilmiş V. Cumhuriyet anayasasıdır. 

 

Yargı bağımsızlığı garanti altına alınmıştır. 

 

Siyasal partiler özgürce kurulur ve faaliyetlerini sürdürürler. 

 

Kurumlarımız yürütme, yasama ve yargı erklerinin ayrılığı üzerine kuruludur. 

 

Yürütme erki 

Cumhurbaşkanı genel oyla 5 sene için seçilir.  Başbakan tarafından yönetilen Hükümetin 

atamasını yapar. 
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Yasama erki 

Ulusal Meclis ve Senatodan oluşan Parlamento yasaları oylar ve Hükümeti denetler.  Ulusal 

Meclisteki milletvekilleri her 5 senede bir genel seçimlerle seçilirler, senatörler ise dolaylı 

genel oyla 6 yıllık bir dönem için yetkilendirilirler. 

 

Yargı erki 

Yargı görevleri yargıçlar tarafından yerine getirilir. Yargı yasa ihlâllerini hapisle veya yasanın 

öngördüğü başka cezalarla cezalandırır. Özel şahıslar veya işletmeler arasındaki ve yurttaşlar 

ve idare arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulur. 

 

 

İçişleri bakanlığı (yabancıları karşılama, refakat ve vatandaşlık idaresi) tarafından 

hazırlanmış olan bu kitapçık uyum sürecinin birinci aşamasıdır. Temelini cumhuriyetçi 

değerlerin oluşturduğu Fransız toplumunun işlevinin ve düzeninin en iyi şekilde 

anlaşılmasını sağlar.  Fransa'ya hareketten önce tamamlanacak formalitelerin, Fransa'ya 

gelindiği andan itibaren uygulanacak prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde 

gereken belgelerin gözden geçirilmesine yarar. Herkesin uyum sağlamasını ve ister Fransız 

ister yabancı olsun, Fransa'da yaşayan herkesi birleştiren değerlerin paylaşımını 

kolaylaştıran, gündelik yaşamla ilgili faydalı bilgiler sunar. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi:   
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-
Homme-et-du-Citoyen-de-1789 

 1905 Devlet ile Kiliselerin ayrılması yasası:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateText
e=20080306 

 1958 V. Cumhuriyet Anayasası: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-
la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070169&dateTexte=20080306
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946.5077.html
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Vize alımı1 
 

 

Avrupa Birliğine göre üçüncü taraf ülkelerden çıkış yapmış yabancılar için 2 ana vize 

kategorisi vardır:   

 90 gün veya daha az kalış sürelerinde geçerli kısa süreli kalış vizeleri (Schengen vizesi); 

 Fransa'da 90 günden fazla kalış sürelerinde geçerli uzun süreli kalış vizeleri. Sizlere aşağıda belirtilen iki 

vizeden biri verilecektir: 

 

 

VLS-TS 

Oturma izni değerinde uzun süreli 

kalış vizesi 

« Oturma kartı başvurusu 

yapılacaktır » 

ibaresini taşıyan 

Diğer uzun süreli kalış vizeleri  

Vize 

başvurusu 

nereye 

yapılır? 

İkamet ettiğiniz ülkedeki yetkili konsolosluk veya bazı ülkelerde 

vize başvurularını kabul etmekle yükümlü idari yetkili nezdinde 

Vizenin süresi En çok bir yıldır (vizenin 

düzenlendiği tarihi  

takip eden 3 ay içerisinde Fransa'ya 

giriş yapmalısınız)  

3 ay 

Fransa'ya 

geldiğinizde 

hemen 

yapılması 

gereken 

işlemler 

Fransa'ya geliş tarihinizi takip eden 

3 ay içerisinde, size vizeyle birlikte 

teslim edilmiş olan « demande 

d’attestation OFII » (OFII onay 

talebi) formunu Fransa Göçmenlik 

ve Uyum Ofisine (OFII) iletmeniz 

gerekir. OFII tarafından onaylanmış 

vize size oturma kartıyla aynı 

hakları sunar. 

https://www.service-

Fransa'ya geliş tarihinizi takip eden 2 

ay içerisinde, ikamet edeceğiniz ilin 

valiliğine oturma izni başvurusunda 

bulunmalısınız.   

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F16162 

                                                      
1 Bu sayfanın içerdiği bilgiler mevcut yabancılar hukukuna uygundur. Bilgiler Fransa'da 7 mart 

2016 tarihli yabancılar hukukuyla ilgili yasanın uygulanması kapsamında 2016 Kasım ayında 

karara bağlanacak yönetmelik hükümlerine bağlı olarak güncellenecektir. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F39
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16162
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16162
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public.fr/particuliers/vosdroits/F39 

Ücret 

Tarifeleri 

Vize başvurusunun incelenmesinde ödenecek tutar vize tipine ve başvuruda 

bulunanın uyruğuna bağlıdır. 

Bazı başvuru sahipleri ücretsiz başvuru olanağından yararlanabilirler. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18141 

Sunulacak 

belgeler listesi 

Bir form doldurmalı ve imzalamalı, ayrıca pasaportunuzu göstermelisiniz. 

Eğer pasaportunuzun geçerlilik süresi yeterli değilse, talebiniz 

reddedilecektir. Sunulması gereken diğer belgeler talep ettiğiniz vizenin 

süresine ve amacına bağlı olarak değişir. Bu belgelerle ilgili bilgiler 

konsoloslukların internet sitelerinde mevcuttur. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16163 

 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-
maedi/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger 

 http://accueil-etrangers.gouv.fr  

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/formalites-d-entree-en-
france/article/quel-type-de-visa-solliciter 

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/faq/article/visas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F39
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18141
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16163
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-maedi/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-maedi/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/
http://accueil-etrangers.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/formalites-d-entree-en-france/article/quel-type-de-visa-solliciter
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/venir-en-france/formalites-d-entree-en-france/article/quel-type-de-visa-solliciter
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/faq/article/visas


 

 

 

 

 

 

 

11 
 

Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Yola çıkmadan önce  - Hareketten önce 

Yola çıkmadan önce 
 

 

 Fransa'ya gelirken yanınızda getirmeniz gereken belgeler 
 

Kendinizle ilgili tüm belgeleri, ayrıca gerektiğinde aile fertlerinizle ilgili belgeleri de yanınızda 

bulundurmanız tavsiye edilir. Nitekim ülkenizden ayrılmanızdan sonra bazı belgeleri elde 

etmeniz zor olabilir. 

Örnek olarak şu belgeleri yanınıza alın: 

 doğum belgeleriniz, 
 evlilik kayıt örneğiniz veya evlilik cüzdanınız veya boşanma belgeniz, 
 eşinizin vefat kayıt örneği veya ölüm belgesi,  
 sertifika ve diplomalarınız... 
 eski işverenlerinizin referans mektupları, gerçekleştirdiğiniz işleri belirten bir dosya, 

vb... 
 aşı karneniz ve sağlık dosyanız (reçeteler, klinik muayene sonuçları, radyografi 

filmleri, vb.), 
 sürücü belgeniz. 

 

 Belgelerinizin yasallaştırılması ve çevirisi 
 

Bazı yabancı menşeli belgeler Fransız idari makamlarına sunulabilmeleri için öncelikle 

belgenin düzenlendiği ülke yetkili makamlarınca yasallaştırılmalıdır (yasallaştırma imzanın, 

belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiğinde bu belgede bulunan mühür ya da kaşenin 

gerçekliğini doğrulama işlemidir). 

Eğer orijinal belgeler Fransızca değilse, bazılarının yetkili veya yeminli bir çevirmen 

tarafından Fransızcaya çevrilmiş kopyalarını temin etmeniz gerekecektir. Bu çeviri 

yasallaştırma işlemleri başlatılmadan önce yapılmalıdır. 

Çeviri bedeli tarafınızdan ödenecektir. Yeminli çevirmen Yargıtay veya İstinaf mahkemesi 

tarafından yetkilendirilmiştir, Çevirinin orijinal belgeye göre doğruluğunu ve uygunluğunu 

kaşesini basarak ve imzasını atarak onaylar. 
 

 Daha fazla bilgi için... 

 Yeminli çevirmenler listesi: http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr 

 Yasallaştırma gerektiren belgeler: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1402  

 İnternet üzerinden sunduğunuz belgelerinizi Posta idaresi sayesinde kaydedin: 
http://www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/digiposte/vos-donnees-

http://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1402
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1402
http://www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/digiposte/vos-donnees-securisees-a-vie
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Yola çıkmadan önce  - Hareketten önce 

securisees-a-vie 

 

http://www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/digiposte/vos-donnees-securisees-a-vie
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Fransa’ya yaşamaya gelmek… 

Yola çıkmadan önce – Gümrük işlemleri 

 

 

 

 

Gümrük işlemleri  
 

 

 Fransa'ya yerleşme sırasında eşyalarınızı da aktarmak istiyorsunuz. 
 

 

Avrupa Birliğine göre üçüncü taraf bir ülkeden aktarılan eşyalar prensip olarak gümrük vergi 

ve harçlarına tabidir. 

 

Bununla birlikte, kişisel eşyalarınız söz konusuysa, bir vergi ve harç ayrıcalığından 

(muafiyetinden) yararlanmanız mümkündür. Eşyalarınızın kişisel eşya şeklinde 

değerlendirilmesi ve dolayısıyla gümrük vergi ve harçlarından muaf tutulması için, aşağıda 

belirtilen koşullar birlikte sağlanmış olmalıdır: 

 üçüncü taraf ülkede en az 12 ay aralıksız ikamet etmiş olmalısınız; 

 Eşyalarınızı ikamet adresinizi değiştirdiğiniz tarihi izleyen 12 ay içerisinde Fransa'ya aktarmanız gerekir; 

 Bu eşyaları ikamet adresi aktarımının en az altı ay öncesinden beri özel ihtiyaçlarınız için kullanmayı 

sürdürmüş olmalısınız. 

 

Vergi muafiyeti uygulanmış eşyalarınızı Fransa'ya giriş tarihlerinden itibaren 12 aylık bir süre 

boyunca elden çıkaramazsınız (satış veya kiralama, ödünç verme, rehin bırakma...). 

 

Alkollü ürünler, tütün ve tütün ürünleri, ticari nitelikli nakil araçları, karma kullanıma uygun 

taşıt araçları, taşınabilir evler, mekanik veya özgür sanatlar için kullanılan taşınabilir araçlar 

dışındaki profesyonel amaçlı malzemeler, hammadde ve mamul veya yarı mamul ürün 

stoklarına muafiyet uygulanmaz.    

 

1186/2009 no.lu AB Konseyi direktifinde (3 - 11. maddeler) ve Fransız genel vergi yasasının IV 

no.lu ekinde (madde 50, bent 1) daha özel durumlarda uyulacak koşullar ayrıntılı olarak 

belirtilmektedir. 

 

Yabancı plakalı aracınızı muafiyetten yararlandırmanız için, kendi ülkenizdeki gümrük 

masraflarını ve/veya vergilerini üstlenmiş olmalısınız. 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek… 

Yola çıkmadan önce – Gümrük işlemleri 

 

Aracınız aktarım işlemleriyle gümrükten çekildikten sonra size şu belgeler verilecektir: 

 gümrük beyannamesinin bir kopyası, 

 ikametgah senedi, 

 verildiği tarihten itibaren 4 aylık bir süre içerisinde aracın valiliğin ilgili servisleri nezdinde tescilini 

sağlayan 846 no.lu sertifika. 

 

Vergi ve harçları ödediğinizi kanıtlayan bu belgeler aracınızın tescilinin yapılacağı valiliğe 

sunulmalıdır. Ülke içinde normal ikamet adresinize yerleşmenizi izleyen bir ay içerisinde 

aracınızın tescil kaydı değişikliğini araç tescil işlemlerinden sorumlu bir valilik nezdinde 

gerçekleştirmeniz gerekecektir. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: 
http://www.douane.gouv.fr/services/c184-en-france-metropolitaine 

 

http://www.douane.gouv.fr/services/c184-en-france-metropolitaine
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya geldiğinizde 

 

 

 

 

Fransa'ya geldiğinizde 
 

 

 

 

Fransa'ya giriş yapmanızı izleyen 3 ay içerisinde oturma izninizle ilgili bir dizi işlem 

gerçekleştirmeniz gerekir: 

 oturma izni değerinde bir uzun süreli kalış vizesi (VLS-TS) başvurusu yaptınızsa Fransa Göçmenlik ve 

Uyum Ofisi (OFII) nezdinde; 

 «oturma izni başvurusu yapılacaktır» ibareli diğer uzun süreli kalış vizeleri için ilinizdeki valilik nezdinde. 
 

Aşağıda gerçekleştirilecek bu işlemleri özetleyen bir şema bulacaksınız.  
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya geldiğinizde 

 

 Oturma izni değerinde uzun süreli kalış vizesi (VLS-TS) sahibiyseniz  
gerçekleştirilecek işlemler 2 

 

İşlemler OFII nezdinde gerçekleştirilecektir. 

VLS-TS belgeniz ancak OFII tarafından onaylandıktan sonra oturma izni değeri kazanır. 

Bu işlemleri sonuca ulaştırmanız için Fransa'ya vardığınızda şunları yapmalısınız: 
 size vizeyle birlikte teslim edilmiş olan «OFII onay talebi» formunu doldurmak; 

 bu formu Fransa'daki ikamet adresinizin bağlı olduğu OFII bölge müdürlüğüne taahhütlü postayla 

göndermek; 

 gönderinize pasaportunuzun aşağıdaki bilgileri içeren sayfalarının kopyalarını eklemek: 

 kimlik bilgileriniz, 

 sınır güvenliği polisinin kaşesi, 

 size verilmiş olan vize, 

 duruma göre sağlık sertifikasının kopyası. 

OFII bu belgeleri teslim aldığında dosyanızı kaydedecek ve formda belirtmiş olduğunuz 

adrese dosyanızın kayıtlara girdiğini doğrulayan bir yazı gönderecektir (normal postayla). 

Bu noktada OFII sizi davet edecek ve pasaportunuza güvenlik pulu yapıştıracak ve tarih kaşesi 

basacaktır. Bu pul vizenizin geçerli olduğu süre boyunca oturma izni değerindedir. 

Sizden https://www.timbresofii.fr internet sitesinden satın alabileceğiniz bir sanal pul veya 

tütün ürünleri büfelerinde satılan damga pulları yoluyla bir harç ödemeniz istenecektir. 

VLS-TS vizenizin geçerliliği sona erdiğinde ve Fransa'da kalmak istiyorsanız, uzun süreli kalış 

vizenizin geçerliliğinin sona erişinden itibaren 2 ay içerisinde valilik nezdinde bir oturma kartı 

başvurusunda bulunmalısınız. 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 OFII bölge müdürlükleri listesi: http://www.ofii.fr/qui_sommes-
nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui  

 Bilgi edinebileceğiniz internet siteleri: http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-
de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non/vous-etes-arrive-e-en-france-avec  

 

 

                                                      
2 Bu sayfanın içerdiği bilgiler mevcut yabancılar hukukuna uygundur. Bilgiler Fransa'da 7 mart 2016 tarihli 
yabancılar hukukuyla ilgili yasanın uygulanması kapsamında 2016 Kasım ayında karara bağlanacak yönetmelik 
hükümlerine bağlı olarak güncellenecektir. 

https://www.timbresofii.fr/
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui
http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non/vous-etes-arrive-e-en-france-avec
http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non/vous-etes-arrive-e-en-france-avec
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya geldiğinizde 

 «Oturma izni başvurusu yapılacaktır» ibareli bir uzun süreli 
kalış vizesi sahibiyseniz gerçekleştireceğiniz işlemler 3 

 

 

İşlemler ikamet adresinizin bağlı olduğu valilik nezdinde gerçekleştirilecektir. 

 

Oturma izni başvurunuzu Fransa'ya geliş tarihinizi izleyen 2 ay içerisinde sunmalısınız: 

 Paris'de ikamet ediyorsanız, emniyet müdürlüğüne başvurmalısınız;  

 başka bir ilde ikamet ediyorsanız, iliniz valiliğine veya kaymakamlığına başvurmalısınız (bkz. ekli iller 

listesi). 

 

Valiliğe gitmeden önce, sunulacak belgeler listesini görmek için ikamet yerinizin bağlı olduğu 

valiliğin internet sitesini inceleyin. Bu hizmet kullanılabiliyorsa, randevu taleplerinizi internet 

üzerinden iletmeye öncelik verin.  

 

Valilikteki randevunuza şahsen ve belgelerinizin asıllarını yanınıza alarak gitmelisiniz.  

 

Valilik başvurunuzun incelenmesini beklerken size bir oturma izni başvurusu geçici izin 

belgesi verir (süresi bir aydan az olmayacak şekilde). 

 

Geçici izin belgesi verilmesi valinin alacağı kararın ön bildirimi değildir. 

 

İncelemenin sonunda kararın size bildirilmesi için valiliğe çağrılacaksınız. Karar olumluysa size 

bir oturma izni verilecektir. Bu durumda damga pulları yoluyla bir harç ödemesi yapacaksınız. 

 

Fransa'da ücret karşılığı bir işte çalışmak için, çalışma izni belgesi almalısınız. Oturma izniyle 

size çalışma izni de verilmişse, bu durum oturma izninde belirtilir. 

 

Tersi durumda bir çalışma izni gerekir. Çalışma izni için İşletme, rekabet, tüketim, çalışma ve 

istihdam bölgesel yönetiminin (DIRECCTE) yabancı iş gücü servisleri nezdinde başvuru 

yapılmalıdır. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Valiliğe oturma kartı başvurusu prosedürüyle ilgili ayrıntılı bilgi için: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110 

                                                      
3 Bu sayfanın içerdiği bilgiler mevcut yabancılar hukukuna uygundur. Bilgiler Fransa'da 7 mart 2016 tarihli 
yabancılar hukukuyla ilgili 2016-274 sayılı yasanın uygulanması kapsamında 2016 Kasım ayında karara 
bağlanacak yönetmelik hükümlerine bağlı olarak güncellenecektir. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya geldiğinizde 

 http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-
non  

 Profesyonel göçmenlik: 
www.immigration-professionnelle.gouv.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2729 

 İkamet ettiğiniz ilin OFII Bölgesel Müdürlüğü:  
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-
_flash_933.html?recalcul=oui 

 Valilik: http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures 

 

http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non
http://accueil-etrangers.gouv.fr/demande-de-titre-de-sejour/vous-etes-ressortissant-e-non
http://www.immigration-professionnelle.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2729
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui
http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/ou_nous_trouver_mieux_-_flash_933.html?recalcul=oui
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 
Fransa’ya geldiğinizde – Oturma izninizle ilgili işlemler 

Oturma izninizle ilgili işlemler 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      
4 Bu sayfanın içerdiği bilgiler mevcut yabancılar hukukuna uygundur. Bilgiler Fransa'da 7 Mart 2016 tarihli 
yabancılar hukukuyla ilgili yasanın uygulanması kapsamında 2016 Kasım ayında karara bağlanacak yönetmelik 
hükümlerine bağlı olarak güncellenecektir. 

Menşe ülkeniz 

Vize alma 

Oturma izni değerinde uzun süreli kalış 

vizesi (VLS-TS) 

OFII Ofisinde 

Sunulacak belgeler: 

 Başvuru sahibinin kimliğini belirten 

pasaportun kopyası. 

 Uzun süreli kalış vizesini içeren sayfanın 

kopyası  

 Fransa'ya giriş tarihini belirten sayfanın 

kopyası. 

 Tam olarak doldurulmuş OFII onay 

başvurusu formu (vizeyle birlikte 

verilmiş olan form) 

 Gerektiğinde, menşe ülkedeki OFII 

temsilciliğince verilmiş sağlık 
sertifikasının kopyası. 

OFII'nin çağrısı üzerine 
ilk randevunuz 

 Cumhuriyet değerlerine uyum 

sözleşmeniz (CIR) imzalatılır. 

 Sağlık muayenesi randevusu (menşe 

ülke OFII ofisinde yapılmamışsa). 

 VLS-TS geçerliliği: Oturma izni 

değerindeki pul yapıştırılır. Sizden 

https://www.timbresofii.fr internet 

sitesinden satın alacağınız bir sanal pul 

veya tütün ürünleri büfelerinde satılan 

klasik damga pulları yoluyla harç 
ödemeniz istenecektir. 

« Oturma kartı başvurusu yapılacaktır » 

ibaresini taşıyan 
Diğer uzun süreli kalış vizeleri 

İkamet ettiğiniz il 
Valiliğinde 

Oturma kartı başvurusu 
Fransa'ya geldiğinizde hemen 

yapılmalıdır 

 1. oturma izni başvurusunun teslimi. 

 Yetişkin başvuru sahipleri için 1. oturma 

kartının alınmasından önce 6 ay geçerli 
bir geçici izin belgesi verilir. 

Dosyanız valilik tarafından  
OFII Ofisine aktarılır 

OFII'nin çağrısı üzerine 
ilk randevunuz 

 Cumhuriyet değerlerine uyum 

sözleşmeniz (CIR) imzalatılır. 

 Sağlık muayenesi randevusu (menşe 
ülke OFII ofisinde yapılmamışsa).   

Valilikten çağrı 

 Başvuru sahipleri oturma kartını teslim 

almaları için çağrılır: 
harç ödemeniz istenecektir. 

https://www.timbresofii.fr/
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 
Fransa’ya geldiğinizde – Oturma izninizle ilgili işlemler 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 
Fransa’ya geldiğinizde – Oturma izninizle ilgili işlemler 

 

 

 

Kişisel uyum süreciniz 
 

 

 OFII Ofisine davet 
 

OFII veya valilik nezdinde sürdürdüğünüz oturma izni işlemleri sonuçlandığında, şahsen 

görüşmek üzere OFII Ofisine çağrılacaksınız.  

 

Randevu günü yanınızda bulundurmanız gerekenler:  

 pasaportunuz, 

 Fransa'da ikamet adresinizi kanıtlayıcı belge (kira sözleşmesi, adınıza düzenlenmiş elektrik, doğal gaz, su 

veya telefon faturası) ya da bir ağırlama merkezinde barınıyorsanız barınma izin belgeniz, 

 hareketinizden önce bir sağlık kontrolünden geçtiyseniz sağlık sertifikası, 

 VLS-TS belgesi için OFII nezdinde ödeyeceğiniz harçları karşılayacak tutar. 

 

 

 Cumhuriyet değerlerine uyum sözleşmesi (CIR) 
 

Şahsen görüşme sırasında size cumhuriyet değerlerine uyum sözleşmesi (CIR)5 sunulacaktır. 

Bu sözleşmeyi imzalamakla Fransız toplumunun bünyesinde bir kişisel uyum sürecini taahhüt 

ettiğinizi beyan etmiş oluyorsunuz 

 

Bu sözleşme sizinle vali tarafından temsil edilen Fransız Devleti arasında bir yıllık bir süre için 

akdedilir. Haklardan yararlanırken kurallara da saygılı olmalı ve zorunlulukları yerine 

getirmelisiniz. 

 

Devlet bu sözleşmeyle, uyumunuzu kolaylaştırıcı, aşağıda belirtilenleri içeren bir kabul 

sistemi düzenliyor: 

 

 

 

 Bir OFII görevlisiyle şahsen görüşme 

                                                      
5 Eski adı Kabul ve Uyum Sözleşmesi (CAI). 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 
Fransa’ya geldiğinizde – Oturma izninizle ilgili işlemler 

Bu görüşmenin amacı ihtiyaçlarınızı değerlendirmek, idari, sosyal ve profesyonel işlemleriniz 

hakkında bilgilendirmek ve sizi eğitimlere kaydetmek, gerekirse de bireysel durumunuza göre 

yönlendirme yapmaktır. 

 

  bir vatandaşlık eğitimi 

2 gün süreli, 2 üniteden oluşan zorunlu bir vatandaşlık eğitimine katılmanız istenecektir:  

 Fransa Cumhuriyetinin ilkeleri ve değerleri,  

 haklara ve çalışma iznine erişim işlemleri (Fransa'da yaşama ve çalışma hakkına 

erişim)  

 

 bir dil testi 

Bu yazılı ve sözlü testin amacı Fransızca dil bilginizin seviyesini öğrenmektir. 

 

 bir dil eğitimi (gerekirse) 

Eğer dil bilginizin seviyesi Avrupa dilleri ortak çerçeve programı (CERCL) A1 seviyesinin 

altındaysa, bu seviyeye yükselmenizi sağlayacak zorunlu bir dil eğitimine kaydınız yapılacaktır 

(size 50, 100 veya 200 saat tahsis edilecektir).   Fransız dilinin A1 seviyesi gündelik yaşamda 

iletişim kurmanızı sağlar. 

Cumhuriyet değerlerine uyum sözleşmesini imzalamakla, size önerilen vatandaşlık ve dil 

eğitimlerini gayret ve ciddiyetle izlemeyi taahhüt etmiş oluyorsunuz.   Ayrıca Fransız 

toplumunun ve Cumhuriyetin temel değerlerine saygı göstermekle yükümlüsünüz. Bu 

zorunlu koşulları sağladığınız takdirde, birkaç yıllık oturma izni için başvuruda bulunabilirsiniz.  

 

 Sürecin takibi ve vatandaşlık kartının verilmesi 
 

CIR sözleşmesinin ötesinde, kişisel cumhuriyet değerlerine uyum sürecinizi yoğun bir Fransız 

dili öğrenimiyle sürdürebilirsiniz. 

 

Vatandaşlık kartını elde etmek için, CERCL A2 dil bilgisi seviyesine ulaşmanız gerekir. 

Vatandaşlık kartı başvuru sahibi sıfatıyla ve Avrupa dilleri ortak çerçeve programı A1 

seviyesinde dil bilginizle, gerekli A2 seviyesine ulaşmanızı sağlayacak 100 saat süreli ikinci bir 

dil eğitiminden yararlanabilirsiniz. 

 

Bu eğitimler pratik yaşamda, toplumsal yaşamda ve mesleki yaşamda kullanılan Fransızcaya 

eksenlidir. Bu içerik tekrar ele alınmaya ve ister sosyolengüistik (toplum dil bilimi) atölyeleri 

olsun, isterse Devlet tarafından finanse edilen, tamamlayıcı ve her bir bireyin özel durumuna 

uyarlanmış dil desteği sağlamakla yükümlü birliksel yapılar olsun, ülke genelinde mevcut 

diğer dil eğitimi aktörleri tarafından tekrar biçimlendirilmeye adaydır. 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 
Fransa’ya geldiğinizde – Oturma izninizle ilgili işlemler 

 

Nihayet, yerel toplumsal kuruluşlar tarafından önerilen daha ileri seviyeli dil eğitimi teklifleri, 

kendi ihtiyaçlarınıza uyarlanmış üniteler (örneğin mesleki amaçlı dil eğitimi) seçilerek, 

Fransızca bilginizi derinleştirmenizi sağlayabilir. Bunun için, yakınızdaki yerel toplumsal 

kuruluşlara (belediye, il ve bölge konseyi) başvurabilirsiniz. 

 

Bu şekilde cumhuriyet değerlerine uyum koşullarını yerine getirirseniz, vatandaşlık kartı 

başvurusunda bulunabilirsiniz. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 OFII Ofisine ödenecek harç tutarını öğrenmek için: www.ofii.fr  

 Bilgi edinebileceğiniz internet siteleri: www.immigration.interieur.gouv.fr 

 

 

 

http://www.ofii.fr/
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme 

 

 

 

 

Fransa'ya yerleşme 
 

 

 

 

Fransa'da kalıcı olarak yerleşmeyi seçmeniz Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin temel 

değerlerine saygı göstermenizi gerektirir. 

 

Uyum sağlamanızı kolaylaştırmak için, kişisel durumunuza uyan haklara ve hizmetlere 

erişebilirsiniz. 

 

Toplumsal hizmetler ikametin istikrarına tabidir. 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – Ev bulma 

 

 

Bir ev arıyorsanız 
 

 

Yerleşeceğiniz evi bulmanız için başlıca iki yöntem vardır: 

 kiracı olmak, kira ve çeşitli giderleri (su, elektrik, zorunlu sigorta, konut vergisi) ödemeyi gerektirir; 

 mülk sahibi olmak, genelde bir bankadan kredi almayı gerektirir. 

 

 

 Konutun maliyeti 
 

Kiralamada olduğu gibi satın almada da konutun maliyeti birçok kıstasa bağlı olarak değişir:  

 bölge; 

 konutun büyüklüğü, genel durumu, eklentileri (örneğin garaj); 

 konum, şehir merkezinde veya şehir dışındaki komünlerde, bulunduğu mahalle; 

 hizmet kurumlarının ve ulaşım araçlarının yakınlığı. 

 

Fransa'da özel mülk olarak veya kamu sektöründe çok çeşitli konutlar mevcuttur. Bu konutlar 

boş veya eşyalı olarak kiralanabilir. 

 

 

 Evinizi özel sektörden bulun 
 

Evinizi özel sektörde bildiğiniz emlak bilgi ağı kanalıyla bulabilirsiniz, ama ayrıca: 

 yazılı basındaki veya çok sayıda uzman internet sitelerindeki ilanları araştırarak; 

 geziler organize eden bir emlak acentesinin veya kira sözleşmeleri düzenleyen bir noterin 

hizmetlerinden yararlanarak da bulabilirsiniz. 

 

Bir konutu emlak acentesi aracılığıyla kiralarsanız, acente sunduğu hizmeti size fatura 

edecektir. Hizmet komisyonu genelde bir aylık kira bedeline eşdeğerdir. 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – Ev bulma 

 

 Evinizi kamu sektöründen bulun 
 

Fransa'da ayrıca düşük gelir grubundaki (bu gelir durumu bir gelir tavanına oranlanarak 

belirlenir) kişileri yerleştirmeye yönelik bir kiralık toplu konutlar parkı mevcuttur. Toplu 

konut veya düşük kira bedelli konut (HLM) başvurusu çoğunlukla belediyeler nezdinde 

yapılır. 

 

Başvuruda bulunmak için ulusal bir form doldurmanız gerekir. 

 

Toplu konut başvuru formunu, aynı anda birçok komünde araştırma yapıyor olsanız bile, 

sadece bir kez doldurursunuz. Bu araştırma ikamet etmek istediğiniz ilin HLM kuruluşları 

nezdinde veya yerleşmek istediğiniz şehrin belediyesi nezdinde yapılabilir.  

 

Başvurunuzu doğrudan internet üzerinden de yapabilirsiniz (www.demande-logement-

social.gouv.fr). 

 

Ev başvurunuz kayda alındığında size verilecekler: 

 bir kayıt numarası (tek numara),  

 bir kayıt onay belgesi. 

 

Başvuru kaydı toplu konut tahsis edildiği anlamına gelmez. 

 

Toplu konut tahsisi gelir kaynaklarınıza ve sosyal durumunuza bağlı olarak bir tahsis 

komisyonu tarafından bildirilir. Ev sahibi olmak için bekleme süresi bölgelere göre çok 

değişkendir (birkaç haftadan birkaç yıla kadar).  

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Konutlardan sorumlu bakanlık tarafından yayınlanmış broşür: http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/11005_Log-social_numero-unique_DEF5_21-03-11_light_texte-
non-vectorise.pdf 

 İnternet üzerinden toplu konut başvurusu: https://www.demande-logement-social.gouv.fr 

 Ulusal konut başvurusu formu şu web sitesinde mevcuttur: www.service-public.fr 

 

 

 

 

 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11005_Log-social_numero-unique_DEF5_21-03-11_light_texte-non-vectorise.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11005_Log-social_numero-unique_DEF5_21-03-11_light_texte-non-vectorise.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11005_Log-social_numero-unique_DEF5_21-03-11_light_texte-non-vectorise.pdf
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R149.xhtml
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – Ev bulma 

 Kiracı olmak 
 

Bir konut kiralayabilmek ve bu konuta yerleşmek için size gerekenler: 

 her durumda, özellikle kira bedelini belirten bir kira sözleşmesi (veya akdi) imzalamak. Kira sözleşmesi 

genelde 3 veya 6 yıllık bir süre için düzenlenir, kendiliğinden yenilenir;  

 mülk sahibine bir aylık kira bedeline denk gelen depozito ödemek. Prensip olarak, depozito evden 

ayrılmanızı takip eden bir ay içerisinde geri ödenir; 

 sözleşmeye sizden kaynaklanan bir aksama durumunda üçüncü bir kişinin kira bedellerini ödemeyi 

üstleneceği bir teminat maddesi eklenebilir Teminat maddesi zorunlu değildir ama birçok mal sahibi 

tarafından şart koşulmaktadır; 

 kira akdini imzalama anında mal sahibi veya temsilcisiyle birlikte evin durumunu tespit eden bir durum 

raporu düzenlemek. 

 

 

Kiraladığınız evden taşınmak isterseniz, şunları yapmalısınız: 

 ev sahibine taşınacağınızı bildiren bir ihbarname göndermek. İhbar süresi kendi kişisel durumunuza göre 

değişebilir (1-3 ay önce); 

 evin çıkışınızdaki durum raporunu düzenlemek. Eğer evde hiçbir hasar yoksa, kira akdi imzalanırken 

ödenmiş olan depozito tutarı size tam olarak iade edilecektir. 

 

 

Kiracı, kira bedeli dışında evin kullanımıyla ilgili diğer giderleri de üstlenmelidir: 

 kiralanan evin giderleri (soğuk ve sıcak su, elektrik, kalorifer, telefon, çöp toplama...Bu giderlerin bazıları 

kira bedeline dahil edilmiş olabilir; 

 kiralanan evin zorunlu sigorta bedeli; 

 konut vergisi (emlak vergisi). 

 

 

Kira akdini imzalamadan önce, emin olmanız gerekenler: 

 ödenecek bedellerin tamamını belirlemiş olmak; 

 kira bedelinin aylık net ücretinizin %30'unu aşmaması (son 3 aylık ücret bordrosu kanıtlayıcı belge olarak 

değerlendirilebilir); 

 evin sağlıklılığı ve donanımlarının ihtiyaçlarınıza uygunluğu. 

 

 

 

 Ev yardımı 
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Fransa’ya yerleşme – Ev bulma 

Özellikle istikrarlı kalış ve gelir düzeyi gibi bazı kıstasları yerine getirmek kaydıyla aile 

yardımları sandıkları (CAF) tarafından sağlanan ev yardımından (Kişisel Konaklama Yardımı 

veya lojman tahsisi, APL’den) yararlanabilirsiniz. Yardım tutarı gelir kaynakları, konutta 

yaşayan kişi sayısı ve hatta konutun yeri gibi birçok kıstasa bağlı olarak değişir. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Kira akdinin sona ermesi ve ihbarname ile ilgili bilgiler: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N339  

 Konut inşaatı işlemleri: 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N23245.xhtml  

 Aile yardımı sandığı (CAF): http://www.caf.fr 

 

 

 Mülk sahibi olmak 
 

Eskiden inşa edilmiş bir konutu satın almak isterseniz, konutun durumunu tespit etmek, 

yapılacak olası onarım işlerini belirlemek çok önemlidir... Zorunlu durum tespiti özellikle 

satıcı tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

Bir ortak mülkiyet söz konusu ise, yapılacak işleri öğrenin ve paylaşım yönetmeliği veya ortak 

mülkiyet hakkında bilgi edinin. 

 

Eğer tercihiniz bir konut inşa etmekten yana ise, inşaatla ilgili formaliteleri öğrenmeniz 

gerekir. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N339
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N23245.xhtml
http://www.caf.fr/
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – İş bulma 

 

 

İş bulma 
 

 

 İş aramak 
 

Bir mesleki faaliyetinizin olması Fransız toplumuna dahil olmanızı kolaylaştırır. 

 

Bir iş sahibi olmanız için size farklı olasılıklar sunulur: 

 aylık ücretli personel şeklinde: belirsiz süreli bir sözleşme (CDI), belirli süreli bir sözleşme (CDD) 

imzalamanız veya bir iş bulma bürosuna (işverenlerin süreli ihtiyaçlarına cevap veren geçici iş teklifleri) 

kayıt yaptırmanız önerilebilir; 

 kendi işletmenizi, ticarethanenizi kurarak bağımsız çalışma şeklinde. 

 

OFII görevlisiyle şahsen görüşmeniz sırasında, bir iş bulma arzunuzu dile getirebilir ve bu 

konuda bilgi alabilirsiniz.  

 

Mesleki projenizi kesinleştirme ve başvurulacak kuruluşlar, ayrıca gerçekleştirilecek işlemler 

hakkında bilgi verme amaçlı «Fransa'da yaşamak ve iş bulmak» adlı bir günlük zorunlu 

vatandaşlık eğitimine katılacaksınız. 

 

Gerçekten de iş aramak için gerekli işlemleri yürütmek sizin görevinizdir. 

 

Bunun için, kendi kişisel bilgi ağınıza (aile, arkadaşlar, tanıdıklar) ve mesleki sürecinize değer 

katmanıza, ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak mevcut toplumsal mesleki ağlara 

başvurabilirsiniz. 

 

İş arayan veya eğitim alma arayışındaki kişileri karşılamak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve 

rehberlik etmekle görevli İş Bulma Kurumundan destek alabilirsiniz. Ayrıca, 26 yaşın 

altındaysanız 'mission locale' adlı yerel istihdam birimlerinden veya engelliyseniz 'Cap 

emploi' adlı engellilere hizmet organizasyonlarından destek alabilirsiniz. 

 

Tüm iş arama girişimlerinden önce, faydalı tüm belgeleri hazırlamayı unutmayın: Özgeçmiş 

(CV), niyet mektubu, diplomalar, işverenlerinizin referans mektupları, vb. 

 

İş Bulma Kurumuna kayıt sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Maddi veya teknik 

zorlukla karşılaşmanız durumunda (bilgisayarınız yoksa, dosyanızın nasıl doldurulacağını 



 

 

 

 

 

 

 

30 
 

Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – İş bulma 

bilmiyorsanız), 3949 no.lu telefondan arayarak İş Bulma Kurumuna başvurabilir veya 

oturduğunuz yere en yakın İş Bulma Kurumu bürosuna gidebilirsiniz. 

 

İnternet üzerinden randevu almak için: www.pole-emploi.fr, «candidat» (aday) başlığı: 

 kaydolma işlemine başlamadan önce, oturma izninizi, sosyal güvenlik kartınızı, özgeçmişinizi ve son 4 

sene boyunca bir işte çalıştıysanız çalışma sertifikalarınızı yanınızda hazır bulundurun; 

 «m’inscrire/me réinscrire» (beni kaydet/beni tekrar kaydet) bağlantısına tıklayın; 

 «votre situation» (durumunuz) bölümünü doldurun; 

 internet sitesindeki kayıt başvurusu dosyasını doldurun ve yazıcıdan çıktısını alın. 

 internet üzerinden kayıt işleminiz tamamlandığında, size kişisel durumunuzu belirleme amaçlı bir 

görüşme önerilecektir. Bu randevuya internet üzerinden kayıt özetinizde belirtilen tüm kanıtlayıcı 

belgeleri yanınıza alarak mutlaka gitmelisiniz. 

 

İş Bulma Kurumunun internet sitesindeki iş teklifleri önceden kayıt yaptırmadan incelenebilir. 

 

Ayrıca geçici işler önerebilen iş bulma büroları nezdinde kayıt yaptırabilirsiniz. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

Kendi işletmenizi kurmak istiyorsanız, danışmanlık yapabilecek ve sizi yönlendirebilecek 

kuruluşlardan rehberlik hizmeti alabilirsiniz. 

 https://www.afecreation.fr 

 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16147 

 http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360 

 

 

 Bir mesleki eğitime katılmak 
 

Mesleki eğitim işe girmek için bir olanaktır çünkü becerilerinizi ve niteliklerinizi geliştirmeyi, 

iş arama işlemlerinizi pekiştirmeyi ve mesleki gelişiminizi kolaylaştırmayı amaçlar. 

 

Mesleki kurslar işe girmeden önce veya tüm meslek yaşamı boyunca izlenebilir. 

Bölgesel konsey tarafından koordine edilen mesleki gelişim konseyi (özellikle İş Bulma 

Kurumu ve mission locale istihdam büroları) operatörleri gibi görevliler size danışmanlık 

hizmeti verebilir ve ihtiyaçlarınıza göre yönlendirme yapabilirler.      

 

Örneğin yetişkinler için mesleki eğitim kuruluşu (AFPA) gibi özel ve ücretli kuruluşlardan da 

eğitim alınabilir.  

http://www.pole-emploi.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N16147
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360
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Fransa’ya yerleşme – İş bulma 

Projenizi kesinleştirmek için bilgilendirme ve yönlendirme merkezlerinden, üniversitelerden, 

okullardan, forumlardan ve fuarlardan bilgi alabilirsiniz. 

 

 

 Diplomalarını ve mesleki deneyimini tanıtmak 
 

Fransa'ya gelişinizden önce, diplomalarınızın denkliği ve kazanılmış deneyimin onaylanması 

(VAE) sistemi hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

 

Ulusal yurt topraklarında yabancı diplomaların denkliğinin tanınması üzerine uzmanlaşmış bir 

merkez mevcuttur: ENIC-NARIC. 

 

Bu kuruluş size fikir veren, yardımcı olan ve duruma göre diploma denklik onayı veren bir 

bilgi merkezidir. Denklik onay işlemi ücretlidir (2015 yılında 2 onay ücreti 70 €). 

 

Bu kuruluş ayrıca yabancı ülkelerde gerçekleştirilmiş etütlerin veya alınmış eğitimlerin 

tanınırlığını onaylayıcı belge de vermektedir. 

 

Yaşı, uyruğu, konumu ve eğitim seviyesi ne olursa olsun, amaçlanan belgelendirmeyle 

doğrudan bağlantılı bir alanda en az üç yıllık deneyimi olduğunu kanıtlayan herkes VAE 

sistemine başvurabilir.  

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Bilgilendirme ve yönlendirme noktaları: 
http://www.orientation-pour-tous.fr 

http://www.education.gouv.fr/cid160/les-lieux-d-information-de-l-orientation.html 

 Yetişkinler için mesleki eğitim kuruluşu (AFPA): www.afpa.fr  

 ENIC-NARIC: http://www.ciep.fr/enic-naric-france 

 Diploma denklik onayı başvuru formu:  
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/enic-naricfr/docs/formulaire-de-
demande-d-attestation-de-comparabilite.pdf 

 VAE: http://www.vae.gouv.fr 

http://www.orientation-pour-tous.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid160/les-lieux-d-information-de-l-orientation.html
http://www.afpa.fr/
http://www.ciep.fr/enic-naric-france
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/enic-naricfr/docs/formulaire-de-demande-d-attestation-de-comparabilite.pdf
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/enic-naricfr/docs/formulaire-de-demande-d-attestation-de-comparabilite.pdf
http://www.vae.gouv.fr/
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Fransa’ya yerleşme – Çocuklarınıza eşlik edin 

 

 

 

 

Çocuklarınıza eşlik edin 
 

 

 Anne ve çocuk sağlığı  
 

İl konseyi çocukların korunmasından sorumludur. Konsey il sosyal hizmetlerinden, anne ve 

çocuk sağlığı (PMI) hizmetinden ve çocuk sosyal yardımları hizmetinden sorumludur. 

 

Bir doktorun sorumluluğu altındaki PMI servisi hamile kadınlar ve 6 yaşından küçük çocuklar 

için ücretsiz danışmanlık ve koruyucu önlem hizmetleri sunmaktadır. PMI hizmetlerinden 

yararlanmak için, ilinizdeki il konseyini telefonla arayın veya internet sitesine başvurun. 

Bundan sonra telefonla randevu almanız veya çalışma saatleri içerisinde doğrudan ziyaret 

etmeniz yeterlidir.  

 

Aşılamaya gelince, aşı takvimi Fransa'da yerleşik kişiler için geçerli aşı zamanlarını kişilerin 

yaşlarına göre belirler. Toplumun geneli için (özel bir risk altındaki kişiler veya bazı meslekler 

dışında) bazı aşılar zorunludur, bazıları sadece tavsiye edilir. 

 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Bilgi edinmek için: www.allopmi.fr 

 Bilgi edinmek için: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F724 

 

 

 

 Çocuğunuzun gözetimini sağlayın 
 

Çocuğunuz henüz okul çağında değilse gözetimi için birçok çözüm sunulur. 

 

Bu gözetim noktalarına kabul ücretlidir ve aile başına uygulanan bedel gelirinize oranla 

hesaplanır. 

 

http://www.allopmi.fr/
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Fransa’ya yerleşme – Çocuklarınıza eşlik edin 

Ayrıca okul çağındaki çocuklar için de gözetim tipleri vardır (okul saatleri dışında ve tatillerde 

yatısız olarak boş zamanları değerlendirme noktaları). 

 

 

 

 Toplu gözetim biçimi 

 

Çocuğun duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimini teşvik etmek amacıyla özel düzenlenmiş 

mekânlarda, nitelikli profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından toplu bakım hizmeti verilir. 

 

 Genel kreş anne ve babaları mesleki bir faaliyet gerçekleştiren, bir eğitime devam eden veya iş arayan 3 

yaşından küçük çocukları gündüzleri, düzenli olarak, tam zamanlı veya yarı zamanlı kabul etmektedir. Bu 

gözetim biçimi aileler tarafından çok talep görmektedir ve bazen yer bulmak zor olmaktadır. Hamileliğin 

ilk aylarından itibaren kayıt şekilleri hakkında bilgi alınması tavsiye edilir. 

 Halte-garderie adlı çocuk evleri anne-babalara kişisel veya toplumsal faaliyetler için boş zaman bırakmak 

amacıyla 6 yaşından küçük çocukları yarı zamanlı (haftada birkaç saatten birkaç yarım güne kadar) 

ağırlıyorlar. Çocuk evleri çocuklara diğer çocuklar ve yetişkinlerle buluşma fırsatları sunuyorlar, 

bilinçlendirme ve sosyalleştirme faaliyetleri öneriyorlar ve ana okuluna girişe hazırlayabiliyorlar.  

 

 Bireysel gözetim biçimi 

 

Çocuğunuza bir aile ortamında tek bir kişi tarafından bakılıyor: bir çocuk bakıcısı. Çocuk 

bakıcısı il konseyi tarafından onaylıdır, yani çocuk bakımı eğitimi almıştır ve belirli koşulları, 

özellikle de çocuk bakımıyla ilgili koşulları yerine getirmektedir. Bu profesyonel bakıcı genel 

olarak kendi evinde veya bir çocuk bakım evinde (4 çocuk bakıcısına kadar personeli olan) 

çalışır. Yönetmelik kendisine 1, 2 veya 3 (çok ender olarak 4) çocuğa aynı anda bakım 

yetkisini vermiştir.    

 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Aile yardım sandığının (CAF) sitesi:  http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-
garde/assistantes-maternelles  

 

 

  

http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde/assistantes-maternelles
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde/assistantes-maternelles
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Diğer taraftan, çocuk bakıcısı bağlantı noktaları çocuk bakıcılarının, anne-babaların ve küçük 

çocuk profesyonellerinin hizmetinde birer bilgilenme, görüşme ve görüş alışverişi ortamları 

oluşturuyorlar. 

 

Okul çağındaki çocuklara da, tıpkı daha küçük çocuklar gibi, yetkili bir çocuk bakıcısı veya 

anne-babalarının ikamet adresinde bir çalışan tarafından bakım hizmeti verilebilir. 

 Aile hizmetleri 
 

Sosyal Güvenlik kurumunun Aile dalı ailelere gündelik yaşamlarında eşlik eden bir dayanışma 

unsurudur.  
 

Aile hizmetlerinden yararlanmak için, bazı hizmetlere uygulanan çocukların masraflarını 

üstlenme ve gelir durumu koşullarına ek olarak, bazı koşulları yerine getirmelisiniz:  

 siz ve düzenli olarak sorumluluklarını üstlendiğiniz çocuklar Fransa'da ikamet ediyor olmalısınız; 

 eğer bir AB ülkesi, Avrupa ekonomik Bölgesi veya İsviçre çıkışlı olmayan bir yabancıysanız,  Fransa'da 

düzenli olarak ikamet ettiğinizi ve yabancı ülkede doğmuşlarsa çocuklarınızın Fransa'ya düzenli olarak 

giriş yaptıklarını kanıtlamalısınız. 
 

Sosyal güvenlik kurumunun aile dalı tarafından finanse edilen ve aile yardımı sandıklarıyla 

tarımsal sosyal yardımlaşma sandıkları tarafından ödemeleri yapılan 2 tip hizmeti vardır: 

koruyucu hizmetler ve özel amaçlı hizmetler.  
 

Koruyucu hizmetler kapsamındaki aile yardımları, bakmakla yükümlü oldukları 20 yaşın 

altında en az 2 çocuğa sahip olan kişilere ödenir. Yardımdan yararlanan anne-baba  aile 

yardımı sandığı (CAF) nezdindeki bazı işlemleri tamamlamalıdır. Hizmetlerin parasal tutarı 

yardımdan yararlanan konutun gelirine ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısına bağlı 

olarak ayarlanır. Çocuk belli bir yaşa ulaştığında bazı koşullarda yaş ek ödemesi yapılır. Aile 

yardımları her ay ödenir.   
 

Eğer tahsis koşullarını yerine getirirseniz aile ek yardımı veya aile destek yardımı gibi başka 

koruyucu hizmet ödemelerinden yararlanabilirsiniz.  
 

Özel amaçlı hizmetlere gelince, bu hizmetler arasında özellikle okula başlamayla ilgili 

masrafların bir kısmını kapsamaya yönelik okula başlama yardımı ve 6 yaşın altında iseler 

çocuklarınızın gözetimi için tahsis edilebilen serbest seçimli çocuk bakım biçimi ek ödemesi 

yer almaktadır. 
 

 Daha fazla bilgi için... 

 Tahsis koşullarını ve gerçekleştirilecek işlemleri, tutarları öğrenmek için: 
www.caf.fr  
www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2787  

 Serbest seçimli çocuk bakım biçimi ek ödemesi: http://www.caf.fr/aides-et-services/s-

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2787
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde


 

 

 

 

 

 

 

35 
 

Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – Çocuklarınıza eşlik edin 

informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde 

 CAF hizmetleri kılavuzunu indirin: www.viesdefamille.fr 

 Fransa'daki tüm PMI merkezlerinin iletişim bilgilerini öğrenmek için: www.allopmi.fr 

 

 Okul 
 

Okul tüm öğrencilere bilgileri, becerileri ve kişiliklerini, ahlak anlayışlarını ve eleştirel düşünce 

sistemlerini geliştirmelerini sağlayan kültür ögelerini kazanmalarını, toplumsal ve mesleki 

yaşama dahil olmalarını ve yurttaşlık niteliklerini gerçekleştirmelerini sağlar. 

 

Çocuklarınızı 3 yaşından itibaren ana okullarına kaydetmenizi kuvvetle tavsiye ederiz. Bazı 

okullarda çocukların 2 yaşından itibaren okula kaydedilmeleri mümkündür. 

 

Eğitim 6-16 yaş arasındaki tüm çocuklar için zorunludur. 

 

Okul çağındaki çocuklara sahip anne-baba olarak, çocuklarınızın okula devamını sağlamakla 

yükümlüsünüz. Haklarınız da vardır: orta öğretim okul konseylerinde ve idare heyetlerinde 

görev alacak öğrenci velisi temsilcilerinin seçimlerinde oy verme ve seçilme hakkı. 

 

Ana okulunun amacı ortak yaşamın kurallarını öğreterek öğrencileri bir arada yaşamaya 

hazırlamaktır. Bu dönem sırasında çocuk kademeli olarak dile hakim olacak ve yazı yazmayı 

keşfedecektir. 

 

Ana okulunda ve ilkokulda çocuklar dokuz yarım günlük derse dağıtılmış şekilde haftada 24 

saat eğitim görürler.  Tüm dersler zorunludur. Çocuklar evde veya ücretli kantinde yemek 

yiyebilirler. 

 

Çocuklar, 2 veya 3 yaşından itibaren bir devlet okuluna veya Devletle sözleşmeli bir özel 

okula devam edebilirler. Her iki tip okul da ulusal Eğitim programını uygularlar.  

 

Ana okuluna veya ilkokula kayıt anne-baba tarafından yapılmalıdır. Kayıt 2 aşamada yapılır:  

 öncelikle çocuğunuzun kaydedilmesi gereken okulu belirleyecek belediyeye başvurmalısınız. size okulun 

adını ve adresini belirten bir kayıt sertifikası verilecektir; 

 bundan sonra belediye tarafından çocuğunuzun kesin kaydını yapması için yönlendirildiğiniz okul 

müdürüyle görüşeceksiniz. 

 

Kayıt günü, yanınızda getirecekleriniz:  

 belediye tarafından verilmiş kayıt sertifikası, 

 aile cüzdanı veya çocuğunuzun doğum belgesinin kopyası, 

 çocuğunuza yaşına göre zorunlu aşıların yapıldığını doğrulayan bir belge. 

http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-du-mode-de-garde
http://www.viesdefamille.fr/
http://www.allopmi.fr/
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Gelecek öğrenim yılı için kayıtlar genelde Kasım ayından Ocak ayının sonuna kadar 

gerçekleşir. 

 

Ancak, özellikle de taşınmalarda, tüm yıl boyunca kayıt yaptırmak mümkündür. Kayıt usulleri 

her sene belediyelerde, okullarda ve kreşlerde duyurulur. 

 

 

 Kolej ve lise 
 

Kolej ilkokulun sonunda tüm öğrencileri geçiş sınavsız kabul eder. Öğrenciler koleje genelde 

11 yaşında girerler. Nisan ayına doğru çocuğunuza koleje, 6. sınıfa giriş için bir kayıt dosyası 

verilir. Bu dosyayı gerekirse çocuğunuzun okuldaki öğretmeninden, duruma göre okul 

müdüründen yardım alarak doldurun.  

 

Kolej öğrenimi 4 sene sürelidir: 6., 5., 4. ve 3. sınıflar. 3. sınıfın sonunda kolej öğrencisi ulusal 

ortaokul diplomasına hak kazanır (DNB).   Bir jüri tarafından dağıtımı yapılan ortaokul 

diploması bilgi, beceri ve kültür temeline hakimiyeti onaylayan belgedir. Tüm kolej 

öğrencileri resmi olarak diploma sınavlarına kaydedilir. 

 

Öğretmen veya okul müdürü çocuğunuza sunulan yönlendirme olanaklarını size bildirmek 

için bilgilendirme toplantıları düzenleyebilirler. 

 

Öğrenciler kolejden mezun olduklarında öğrenimlerini bir genel ve teknolojik eğitim lisesinde 

veya bir meslek lisesinde sürdürebilirler. Ayrıca eğitimlerine bir çırak eğitim merkezinde, 

çıraklık eğitimi yoluyla da devam edebilirler. 

 

Liseye giriş 15 yaşına doğru gerçekleşir. Öğrenim süresi 2. sınıftan son sınıfa kadar 3 yıldır.  

Mezun olunduğunda bakalorya diploması alınır. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Eğitim yılı başlangıç tarihleri ve tatil günleri:  
http://www.education.gouv.fr/cid87910/calendrier-scolaire-pour-les-annees-2015-2016-
2016-2017-2017-2018.html 

 Anne-babalara yönelik kolej kılavuzu: 
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/College-mode-d-emploi/L-
inscription-au-college 

 DNB: http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-
fonctionnement.html  

 Liseye kayıt ve yönlendirmelerle ilgili tüm bilgiler için:  

http://www.education.gouv.fr/cid87910/calendrier-scolaire-pour-les-annees-2015-2016-2016-2017-2017-2018.html
http://www.education.gouv.fr/cid87910/calendrier-scolaire-pour-les-annees-2015-2016-2016-2017-2017-2018.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/College-mode-d-emploi/L-inscription-au-college
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-college/College-mode-d-emploi/L-inscription-au-college
http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html
http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html
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http://www.education.gouv.fr/cid120/l-inscription-lycee.html 

 

 Fransızca bilmeyen öğrenciler 
 

Fransızca bilmeyen öğrenci ana dilinde bir değerlendirme sonrasında yaşına ve yeteneklerine 

göre belirli bir okul seviyesinde konumlandırılır. 

 

Genel hazırlık eğitimi öğrencilerinin kabul edildiği normal bir sınıfa kaydedilir. Ayrıca normal 

sınıf faaliyetleriyle koordinasyon içerisinde yoğun bir Fransızca eğitimi almak için yabancı 

ülkelerden gelen ve anadili Fransızca olmayan öğrencilere yönelik pedagojik birime (UPE2A) 

kaydolur. Normal sınıfa uyumu, UPE2A birimindeki gelişimine bağlı olarak, giderek artar ve 

normal eğitim sürecini tam olarak izleyebilecek seviyeye kadar yükselir. İzleme ve UPE2A 

biriminde rehberlik döneminin sonlandırılması okulun veya kolejin pedagojik ekibi 

tarafından, müdürün veya kuruluşun şefinin yetkisi altında, becerilere hakimiyet temelinde 

yönetilir. 

 

Öğrenim sürecinde başarılı olmak, eğitimini sürdürmek, mesleki geleceğini inşa etmek ve 

toplum içerisinde yaşamayı başarmak için iyi derecede sözlü ve yazılı Fransızca bilgisi 

gereklidir. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 

 http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/les-dispositifs-daccueil.html 

 İlkokullar haritası ve ilkokulların iletişim bilgileri - UPE2A Fransa'ya yeni gelmiş ana dili 
Fransızca olmayan öğrenciler 

 Kolejler haritası ve kolejlerin iletişim bilgileri - UPE2A Fransa'ya yeni gelmiş ana dili 
Fransızca olmayan öğrenciler 

 Liseler haritası ve liselerin iletişim bilgileri - UPE2A Fransa'ya yeni gelmiş ana dili Fransızca 
olmayan öğrenciler 

 

  

http://www.education.gouv.fr/cid120/l-inscription-lycee.html
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/les-dispositifs-daccueil.html
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france.html#carte-et-coordonnees-des-ecoles-elementaires-upe2a-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france.html#carte-et-coordonnees-des-ecoles-elementaires-upe2a-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france.html#carte-et-coordonnees-des-colleges-upe2a-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france.html#carte-et-coordonnees-des-colleges-upe2a-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france.html#carte-et-coordonnees-des-lycees-upe2a-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france
http://www.casnav78.ac-versailles.fr/index.php/eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france.html#carte-et-coordonnees-des-lycees-upe2a-eleves-allophones-nouvellement-arrives-en-france
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 Ders öncesi ve sonrası 
 

Çocuğunuz bir okula devam ediyorsa, bazı komünlerde okul zamanı dışında, sabah derse 

girmeden ve akşam ders çıkışında kendisini kabul edecek, bazen okulun içerisinde yatısız boş 

zamanları değerlendirme merkezleri (CLSH) ve çocuk bakım kuruluşları vardır. 

 

İlkokul öğrencileri, okul saatleri dışında, öğretmenlerin veya nitelikli personelin yardımıyla 

kişisel ders çalışmalarını yapabilirler. Etüt gözetim altındadır. Etüt süresi çay saatinin 

ardından, 16.30'dan 18.00'e kadardır. Çoğunlukla belediyeler tarafından düzenlenen 

etütlerin ücretleri ailelerin maddi olanaklarına göre hesaplanır.  

 

Kuruluşun sorumlu yöneticisinden bilgi alın. 

 

Yatısız boş zamanları değerlendirme merkezleri Çarşamba günleri ve okulların tatil 

dönemlerinde çocukları tüm gün de kabul etmektedirler. Ücret ailelerin maddi olanaklarına 

göre hesaplanır. 

 

İlkokula, koleje veya liseye giden çocuklar için, okul saatleri dışında ayrıca mahallenin veya 

şehrin çocuklarına ücretsiz eğitim destek seansları sunan kuruluşlar da vardır. 

 

Çocuğunuzu okul dışı faaliyetlere (spor, kültür, müzik, vb.) kaydedebilirsiniz. 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 http://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html 

 

 

Bütün çocuklar sportif ve fiziksel faaliyetlere okulda başlarlar. Okul ortamında spor bir dizi 

fiziksel faaliyetin keşfini sağlar, "birlikte yaşamaya" anlam katar ve öğrencilerin fiziksel 

sağlığına tam bir katkı yapar. 

 

Spora daha fazla zaman ayırmak isteyen öğrenciler okullarının spor kulübüne (AS) kayıt 

yaptırabilirler. 

 

 

 Çocuklarıyla birlikte yurt dışına seyahate gitmek 
 

Fransa'dan yabancı bir ülkeye, oturma izni olmayan küçük çocuğunuz veya çocuklarınızla 

birlikte seyahat etme projeniz varsa, ikamet ettiğiniz ilin valiliğine bir cumhuriyet kimlik 

belgesi (TIR) veya yabancı küçük çocuklar için dolaşım belgesi (DCEM) başvurusunda 

bulunmalısınız. 

http://eduscol.education.fr/cid47156/sport-scolaire-et-eps.html
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 Daha fazla bilgi için... 

 Yabancı küçük çocuklar için dolaşım belgesi (DCEM) veya cumhuriyet kimlik belgesi (TIR) 
başvurusu için: http://accueil-etrangers.gouv.fr/voyage-de-mineur-etranger/demander-
un-document-de  

 

http://accueil-etrangers.gouv.fr/voyage-de-mineur-etranger/demander-un-document-de
http://accueil-etrangers.gouv.fr/voyage-de-mineur-etranger/demander-un-document-de
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İşlemlerinizi gerçekleştirin 
 

 

 Vergiler 
 

Vergiler mali anlamda Fransa'da yerleşik tüzel kişilere (işletmeler, kamu kuruluşları, 

kurumlar, vb.) ve gerçek kişilere (bireyler) uygulanan vergilendirmeler, ücretler ve harçlar 

bütününü ifade eder.      Vergiler kamu gücünün korunmasını ve idari giderlerin 

karşılanmasını sağlarlar. Vatandaşlar arasında yapabilecekleri katkı dikkate alınarak 

dağıtılırlar.  

 

 Gelir vergisi 

 

İlk gelir beyannamenizi verirken: eğer vergi idaresinden internet üzerinden beyanda 
bulunabileceğinizi bildiren bir mektup aldıysanız, ilk beyannamenizi internet üzerinden 
gönderebilirsiniz. İlk kez beyanda bulunuyor olsanız bile, beyannameniz önceden 
doldurulmuş olacaktır. Size sadece aile durumunuzu, adresinizi ve önceden doldurulmuş 
tutarları kontrol etmek kalır. Gerek olursa düzeltmeler yaparsınız (doğrudan ilgili kutucukta). 
Ardından, elde ettiğiniz diğer gelirleri ve giderlerinizi, hak kazandığınız indirimleri veya vergi 
alacaklarını girip beyannameyi tamamlayacaksınız. Vergi idaresinden mektup 
almadıysanız, internet üzerinden beyanda bulunamazsınız. Bu durumda www.impots.gouv.fr 
internet sitesinden indirerek veya ikamet adresinizin bağlı olduğu kamu finans merkezinden 
(gerçek kişiler vergi dairesi) temin ederek bir "kâğıt" beyanname edinmelisiniz. 

Vergi, idare tarafından beyan ettiğiniz gelirleri esas alarak, ailevi durumunuzu dikkate alarak 
(konutta yaşayan aile fertleri, bakmakla yükümlü olunan kişiler, vb.) hesaplanır. 

Vergi, 

 yıllıktır: önceki takvim yılı içerisinde elde ettiğiniz gelirleriniz üzerinden hesaplanır; 

 genel kapsamlıdır: Fransa'da ödeme yaptıkları sürece Fransa'dan da olsa yabancı 

ülkeden de olsa gelir kaynaklarınızın tamamı vergiye tabi olur; 

 kişiye özeldir: kişisel ve ailevi durumunuz dikkate alınır; 

 dilimlendirilir: genel net gelir kademeli bir vergilendirme skalasına tabidir;  

 beyana dayalıdır: elde ettiği gelir üzerinden vergilendirmeye tabi kişi 18 veya üzeri 

yaştadır, tutarı ne olursa olsun gelirlerinizi beyan etmekle yükümlüsünüz. Sadece 

anne-babalarının bakmakla yükümlü oldukları büyük çocuklar vergiden muaf 

olabilirler, bu durumda bu çocukların gelirleri anne-babalarının beyanına dahildir. 

http://www.impots.gouv.fr/
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 Daha fazla bilgi için... 

 http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=do
cumentstandard_1540  

 

 

 Katma değer vergisi (TVA) 

 

TVA malların veya hizmetlerin satış fiyatlarına dahil edilen ve tüketiciler tarafından ödenen 

dolaylı, genel bir vergidir.  

 

 Emlak vergisi ve arsa vergisi 

 

Yerel vergiler kapsamındadır. Yılın başında, 1 Ocak günü bir konutta yerleşik durumdaki 

herkes, ister konutun sahibi olsun, ister kiracı olsun, isterse konutta ücretsiz olarak ikamet 

ediyor olsun, vergiye tabidir. 

Sesli-görsel yayın katkı payı da bu vergiyle ilişkilidir. Eğer emlak vergisine tabi iseniz ve 

vergilendirme yılının 1 Ocak günü televizyonlu veya televizyon alıcılı bir düzenek bulunan bir 

konutta ikamet ediyorsanız bu katkı payını ödemekle yükümlüsünüz.  

Arsa vergisi bir konutun mal sahiplerine uygulanır. 

Devlet tarafından tahsil edilir ve tutarı bölgesel idarelere üstlendikleri kamu hizmetlerinin 

finansmanı amacıyla aktarılır. 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?typePage=cpr02&espId=-
1&docOid=documentstandard_659&temNvlPopUp=true  

 Fransız vergi sistemiyle ilgili daha kapsamlı bilgi ayrıca  Finans ve Kamu Hesapları 
bakanlığının portalında mevcuttur: www.impots.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 Kendini ve başkalarını sigortalamak 
 

Fransız yasası bazı temel riskleri kapsayıcı bir sigorta yaptırılmasını zorunlu tutar. Diğer 

tamamlayıcı sigortalar, bazen kuvvetle tavsiye edilseler bile, isteğe bağlıdır. 

 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_1540
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_1540
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?typePage=cpr02&espId=-1&docOid=documentstandard_659&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?typePage=cpr02&espId=-1&docOid=documentstandard_659&temNvlPopUp=true
http://www.impots.gouv.fr/
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Konut sigortası veya araç sigortası gibi bazı sigortalar zorunludur: 

 

 Konut sigortası 

Konut sigortası, konutu bir ortak mülk içerisinde bulunan mal sahipleri, ayrıca en azından 

kiralanan konutla ilgili risklere (yangın, patlama, su basma) karşı sigorta yaptırmak zorunda 

olan kiracılar için zorunludur. «Kiracı sorumluluk» sigortası sadece konutun uğrayacağı 

zararları kapsar. 

Komşulara ve mülklerinize gelecek zararları kapsamak için, «komşulara ve üçüncü şahıslara 

karşı sigorta» ve «konut çoklu risk sigortası» olarak adlandırılan tamamlayıcı sigortalar da 

yaptırabilirsiniz. 

 

 

 

 Araç sigortası 

Bir motorlu araç kullanıldığında araç veya motosiklet sigorta sözleşmesi düzenlenmesi 

zorunludur. 
 

Başka sigortalar da kuvvetle tavsiye edilir: 

 

 Sivil ve ailevi sorumluluk sigortası 

Başkalarına verilen zararların onarımı yasal zorunluluktur. Konut çoklu risk sigortası 

sözleşmeleri çoğu zaman aşağıda belirtilen şekillerde sebep olunan zararları onarmaya 

yönelik «sivil ve ailevi sorumluluk» teminatını içerirler: 

 istem dışı, 

 aile fertlerinden biri tarafından, 

 özel yaşam çerçevesinde, 

 diğer kişilere veya mallarına. 

Sözleşme genelde tamamlayıcı teminatlar içerir: 

 okul içi veya okul dışı sigorta (çocukların sorumluluğuyla sınırlıdır), 

 sportif faaliyet sigortası: bununla birlikte birçok «riskli» sporun teminat dışı olduğuna 

dikkat edin. 

 

 Sağlık sigortası yaptırmak 
 

Sağlık sigortası sağlıklı sigortalıların hasta kişilerin tedavilerinin finansmanına yardımcı 

oldukları ulusal dayanışma ilkesini temel alır.  
 

Sağlık sigortası yaptırılması Fransa'da düzenli ve sürekli olarak çalışan veya ikamet eden 

herkes için zorunludur. Tedavinizin yapılması için şarttır. 
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Sigorta yaptırmak için, ikamet ettiğiniz ilin (ücretli çalışan da olsanız, Fransa'da hiçbir mesleki 

faaliyette bulunmamış da olsanız) temel sağlık sigortası sandığına başvurmalısınız. Küçük 

çocuklar prensip olarak anne-babalarının sigortasına bağlıdırlar.  
 

Durumunuza uygun bir sağlık sigortası programına dahil edilirsiniz.  
 

Genel sağlık sigortası (PUMA) Fransa'da sürekli ve düzenli çalışmakta veya ikamet etmekte 

olan herkese kişisel sağlık harcamalarını sürekli olarak ve ömür boyu üstlenme hakkını 

garanti etmektedir. 
 

Sigortanız yapıldığında size bir kayıt numarası verilecektir.  Bu numara Sağlık kartınızı elde 

etmeniz için bir ön koşuldur. Mikro işlemcili sağlık kartı tedavi masraflarınızın üstlenilmesi 

için gerekli idari bilgileri içerir. 
 

 

 

Sağlık kartınızı göstermenizin istenebileceği yerler: 

 doktor muayenehanesi (pratisyen veya uzman doktor); 

 eczane; 

 tıbbi tahlil laboratuvarı, 

 radyoloji merkezi, 

 hastaneye giriş, vb.  

 

 Tedavi masraflarının karşılanması için bir aile doktoru bildirimi 

 

Temel sağlık sigortası sandığınıza tıbbi takibinizin sağlanması ve sağlık harcamalarınızın daha 

iyi karşılanması amacıyla seçtiğiniz doktorun (aile doktoru) adını bildirmelisiniz. 

 

 Tamamlayıcı veya ek bir sigorta yaptırılması 
 

Genel sağlık sigortasının karşılamadığı masrafların (doktor, ilaç, hastanede yatış, tedavi) 

tamamı veya bir kısmını üstlenen tamamlayıcı bir özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz.  Bu 

önlem zorunlu değildir ancak tavsiye edilir.  
 

Ek bir sağlık sigortası yaptırmak için daha önce Sağlık sigortasına kaydolmuş olmak şarttır. 
 

Bu ek sigorta ücretlidir. 
 

Gelir kaynaklarınıza bağlı olarak, maliyeti azaltmak amacıyla, ücretsiz bir ek kapsamdan (ek 

genel sağlık sigortası kapsamı - CMUc) veya ek sağlık sigortası ödeme yardımından (ACS) 

yararlanabilirsiniz. 
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 Daha fazla bilgi için... 

Temel Sağlık Sigortası Sandığı (CPAM) internet sitesi 

 Hangi Temel Sağlık Sigortası Sandığına bağlı olduğunuzu öğrenmek için: 
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php 

 Sağlık sigortasına kayıt için gerekli belgeler:  
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/736__pour_S11xxbis___PUMA_DE
MAND_OD_10.pdf 

 Çocukların anne-babaların Sosyal Güvenlik kaydına bağlanması 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3705.pdf 

 PUMA: 
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/la-protection-universelle-maladie.php 

 CMUc: http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php 

 ACS: http://www.info-acs.fr 

 

 Banka hesabı açmak 
 
Fransa'da bir banka hesabı açmak gündelik yaşam için gereklidir. 

 

Tercih ettiğiniz banka şubesine aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurun: 

 pasaportunuz, 

 oturma izniniz, 

 İkamet adresinizi doğrulayıcı belge (gaz veya elektrik faturası veya sabit telefon hattı faturası ya da kira 

makbuzu). 

 

Vadesiz hesabınız açıldığında, bu hesabı serbestçe kullanabilir ve bir banka kartı ya da çek 

karnesi sipariş edebilirsiniz.  

 

Kendi ülkenizdeki bankanızdan Fransa'daki bir banka ağıyla anlaşmalı olup olmadığını 

öğrenin. Böylelikle Fransa'da hesap açma işleminiz basitleşecektir. 

 

Bankanız size örneğin aylık ücretiniz gibi hesabınıza yatırılacak bazı ödemeler için ya da bazı 

faturaların (kira, telefon, vb.) hesabınızdan tahsili için banka hesap numarası (RIB) verecektir. 

 

Birleşik hesap veya ortak hesap birden fazla kişinin aynı hesabı kullanmasına olanak verir. Bu 

hesabın açılışı bireysel hesap açılışlarında geçerli aynı kurallara göre gerçekleşir. Hesabın 

ortak kullanıcıları ortaklaşa sorumludurlar. Ayrıca bir çocuk için de banka hesabı açılabilir. 

 

http://www.ameli.fr/
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse/index.php
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/736__pour_S11xxbis___PUMA_DEMAND_OD_10.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/736__pour_S11xxbis___PUMA_DEMAND_OD_10.pdf
http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php
http://www.info-acs.fr/
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Fransa'da yerleşik herkesin bir banka hesabı açma ve temel bankacılık hizmetlerine erişim 

hakkı vardır. Bir bankanın hesap açmayı baştan reddetmesi durumunda, Banque de France 

kuruluşuna başvurarak işlemde yardımcı olması istenebilir. 

 

Fransa'da aylık ücret almaya başladığınızda bir banka hesabı açtırmanız zorunludur. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 http://vosdroits.service-public.fr//particuliers 

 

 

 

 Fransa'da seyahat etmek 
 

 Toplu ulaşım 

 

Bölgesel idareler toplu ulaşım hizmeti sunarlar: metro, tramvay, otobüs. Bu hizmeti düzenli 

kullananlar için çoğunlukla abonman sistemi mevcuttur. 

 

Toplu ulaşım araçlarındaki tarife haklarınızı belediyeden veya ulaşım operatörlerinden 

öğrenin. 

 

Şehrinizin toplu ulaşım internet sitelerini ve uygulamalarını inceleyerek şu bilgileri 

alabilirsiniz: 

 sefer saatleri, 

 seçeceğiniz komüne uğrayan en yakın hatlar, duraklar, istasyonlar.   

 

 Tren 

 

Fransız demiryolu işletmesi gelişmiş bir yapıya sahiptir, bu da treni pratik bir ulaşım aracı 

yapmaktadır. Fransa'nın her büyük şehrinin banliyösüne tren bağlantısı vardır.  Şehirler kendi 

aralarında bölgesel ekspres trenlerle (TER) bağlanmıştır, büyük şehirler arasında ise TGV (hızlı 

tren) seferleri vardır. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Fransa'daki toplu ulaşım ağları: http://www.itransports.fr 

 Tren: http://www.voyages-sncf.com 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers
http://www.itransports.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
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 Size en yakın havaalanını öğrenin: www.aeroport.fr 

 

 

 Fransa'da araçla seyahat etmek 

 

1. Sürücü belgesi 

 

 Avrupa dışında düzenlenmiş bir sürücü belgeniz var 

 

Mevcut sürücü belgenizle Fransa'ya girişinizden itibaren ve Fransa topraklarında normal 

ikamet hakkınızı elde ettikten sonra bir yıl boyunca araç kullanabilirsiniz. Bu dönem sırasında 

sürücü belgenizin geçerli olması için, onay sürecinde olması ve uluslararası bir sürücü 

belgesiyle takviye edilmesi gerekir. Ana vatanınız uluslararası sürücü belgesi vermeyen bir 

ülkeyse, ulusal sürücü belgenizin resmi bir çevirisi yanınızda olmalıdır. 

 

Bir yıl geçtikten sonra da Fransa'da araç kullanmaya devam etmek isterseniz, sürücü 

belgenizi normal ikamete başladığınız tarihi takip eden yıl içerisinde Fransız sürücü belgesiyle 

değiştirmelisiniz. Bu tarih oturma izninizin geçerliliğinin başlangıç tarihine veya OFII 

tarafından oturma izni değerindeki uzun süreli kalış vizenize kaşe basıldığı tarihe karşılık gelir. 

 

Fransa'ya gelişinizi takip eden haftalarda sürücü belgesi değişimi için başvuruda bulunmanız 

kuvvetle tavsiye edilir çünkü bir yıllık süre sona erdiğinde bu değişim artık mümkün değildir 

ve araç sürüş izni için Fransız sürücü belgesi sınavına girip başarılı olmalısınız. Fransa'da 

geçersiz yabancı ülke sürücü belgesiyle araç kullanmak, bu belge onay sürecinde ve 

uluslararası sürücü belgesiyle takviye edilmiş olsa bile, ağır cezalarla karşı karşıya getirebilir. 

 

Değiştirilebilmesi için sürücü belgeniz 

 geçerli olmalı, 

 Fransa'ya girişinizden önce alınmış olmalı, 

 Karşılıklı sürücü belgesi değişim anlaşması bulunan bir Devlet tarafından verilmiş 

olmalıdır. 

 

Sürücü belgenizi değiştirmeniz için, sunulacak belgeleri ve sürücü belgenizi değiştirme 

şekillerini öğrenmek üzere ikamet adresinizin bulunduğu il valiliğinin internet sitesinin bu 

hizmetle ilgili bölümünü incelemelisiniz. Belgelerinizin asıllarını ve kopyalarını sunmalısınız. 

Kanıtlayıcı belgeler Fransızca düzenlenmiş olmalı veya Fransa'da bir yeminli çevirmen 

tarafından gerçekleştirilmiş resmi onaylı çevirileri eklenmiş olmalıdır. Yeminli çevirmenler 

listesi valilikten veya kaymakamlıktan temin edilebilir. 

 

http://www.aeroport.fr/
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Değişim için gerekli koşulları yerine getirdiyseniz, yabancı ülke sürücü belgenize karşılık bir 

Fransız sürücü belgesi verilecektir. Fransız sürücü belgesinin verildiği tarih olarak kendi 

ülkenizden aldığınız orijinal sürücü belgesinin tarihi görünecektir. 

 

Gerekli koşulları yerine getirmediyseniz, sürücü belgenizin geçerlilik süresi sona erdiğinde 

Fransa'da araç kullanabilmek için Fransız sürücü belgesi sınavına girip başarılı olmalısınız.  

 

 

 

 

 Araç sürmeyi öğrenmek istiyorsunuz 

 

Fransa'da sürücü belgesi sınavına kayıt yaptırmak için en az 15 yaşında olmak gerekir. Asgari 

yaş düzeyi başvuruda bulunduğunuz sürücü belgesi sınıfına bağlı olarak daha yüksek olabilir. 

Sınava hazırlanmak için bir sürücü kursuna başvurabilirsiniz. 

 

Sınav genel bir teorik sınavı (karayolları yasası) ve ancak yazılı yasa sınavını başardıktan sonra 

geçebileceğiniz uygulama sınavını içerir. Her 2 sınavda da başarılı olursanız, size kesin sürücü 

belgenizi alıncaya kadar araç kullanmanızı sağlayacak geçici bir belge verilir. 

 

Araç sürüşü öğrenim programları en az 20 saat (uygulama sınavına giriş için zorunlu asgari 

süre) sürüş içerirler. Aslında, sürüş okulu öğrencileri sınavda başarılı olmak için eğitimlerinin 

tamamında ortalama 35 saat sürüş kursuna ihtiyaç duyarlar. 

 

Fiyatlar sürücü kursuna ve şehre bağlı olarak değişir. 

 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Fransa ile sürücü belgesi değişim anlaşması imzalamış ülkeler:  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Liste_permis_de_conduire_valables_a_l_echan
ge_012014_cle8cc6c4.pdf  

 Fransa'da sürücü belgesi almak:  
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2828.xhtml 

 

 

2. Yabancı plakalı aracı Fransa'da tescil ettirmek 

 

Yabancı plakalı aracınızın Fransa'da ülkeye gelişinizi takip eden bir ay içerisinde tescili 

zorunludur. Ruhsatta yer alacak adres Fransa'daki ikamet adresiniz olacaktır. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Liste_permis_de_conduire_valables_a_l_echange_012014_cle8cc6c4.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Liste_permis_de_conduire_valables_a_l_echange_012014_cle8cc6c4.pdf
http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/passer-son-permis
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2828.xhtml
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 Aracınızın tescili için:  

 işlemleri sizin adınıza yürütecek bir trafik müşavirliği işletmesine (servis, bayi...) ücret ödeyebilirsiniz; 

 işlemleri tercih ettiğiniz valiliğin ilgili hizmeti veren bölümünde, siz veya vekâlet verdiğiniz bir yakınınız 

gerçekleştirebilir. 

 

Yapılacak işlemleri valiliğin internet sitesinden öğrenin. 

 

 Aracınızı tescil ettirmek için şu belgeleri sunmalısınız: 

 kimlik belgesi (ortak mülkiyette ortakların her biri için) 

 ikametgah senedi (aracın birden fazla sahibi varsa, adresi ruhsata yazılacak araç sahibinin ikametgah 

senedi); 

 birisi işlemleri sizin adınıza gerçekleştirdiyse veya ortaklardan biri tüm ortaklar adına gerçekleştirdiyse 

vekâletname; 

 ruhsat harcı ödeme makbuzu:  

 çekle ödeme, 

 banka kartıyla ödeme, 

 yerinde ödeme durumunda nakit ödeme. 

 eski ruhsat; 

 Ruhsat başvuru formu cerfa n° 13750*04; 

 vergi makbuzu: gümrük idaresinden verilmiş 846A no.lu gümrük çıkış belgesi. 

 

 Ücret 

 

Ruhsat ücreti, özellikle de aracın gücüne ve yerleştiğiniz bölgeye bağlı olarak değişir. 

 

  

http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/vos-droits-et-demarches/572-service-publicfr/R13567.html
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 Sportif, kültürel, sosyal faaliyette bulunmak  
 

 Sportif faaliyet 

 
 

Fransa'da fiziksel ve sportif faaliyet uygulamaları temelde spor federasyonlarına bağlı sportif 

kuruluşlarca düzenlenir.  
 

Evinize yakın bir kulüp bulmak için, spor federasyonlarının gerekli bilgileri içeren internet 

sitelerinde araştırma yapın. 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation  

 http://franceolympique.com/cat/43-federations_membres_du_cnosf.html  

 

Genelde ikamet ettiğiniz şehir yıl boyunca spor olanakları sunar.  

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Belediyenize başvurun: http://lannuaire.service-public.fr/navigation/index-mairie.html  

 

 Kültürel faaliyet 

 

Kültürünüzü geliştirmek ve boş zamanlarınızı değerlendirmek isterseniz kütüphanelerden ve 

multimedya kütüphanelerinden yararlanabilirsiniz. Bu kamu tesisleri genelde ücretsizdirler, 

basılı yayın koleksiyonları (çizgi romanlar, dergiler, kitaplar, basın) ve hizmetler (kabul, ödünç 

verme, rezervasyon, etkinlikler) sayesinde bilgiye, eğitime ve serbest zaman uğraşlarına 

erişiminizi sağlarlar. Multimedya kütüphanelerinde ayrıca CD'ler ve DVD'ler, internet 

erişimi... gibi olanaklar bulacaksınız. Tüm medya ürünleri ödünç alınabilir veya yerinde 

incelenebilir. 
 

Kütüphaneler ve multimedya kütüphaneleri size ve çocuklarınıza etkinlikler sunan 

mekânlardır: gösteriler, okuma günleri, uygulamalı çalışmalar, sergiler... 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 Kamuya açık kütüphanelerin adresleri: 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/bibrep/pres.htm 

 

http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation
http://franceolympique.com/cat/43-federations_membres_du_cnosf.html
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/index-mairie.html
http://www.culture.gouv.fr/documentation/bibrep/pres.htm


 

 

 

 

 

 

 

50 
 

Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Fransa’ya yerleşme – İşlemlerinizi gerçekleştirin 

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için ayrıca sinemaya, tiyatroya, konsere gidebilirsiniz. 

Belediyelerin çoğu abonelik esaslı veya düşük koltuk fiyatlı gösteriler düzenlerler. 

 

Ayrıca müzeleri, turistik mekânları ve tarihi anıtları, gezinti alanlarını keşfedebilirsiniz. 

 

Şehrinizi ve çevresini keşfetmek için, gezmek istediğiniz bölgeyle ilgili tüm bilgileri ve turistik 

hizmetleri sunan turizm bürosundan (https://office-de-tourisme.net/) bilgi alın. 

 

 Daha fazla bilgi için... 

 http://www.tourisme.fr 

 

 

 

 Dernek üyeliği 

 

Komünlerde her yaştan insanların katılabilecekleri çeşitli sosyal ve kültürel dernekler 

bulabilirsiniz. Bir derneğe üye olmak yeni ilişkiler geliştirmenizi, serbest zamanları 

değerlendirici faaliyetlerle meşgul olmanızı sağlar. Bulunduğunuz komünün belediyesinden6 

veya Dernekler Evinden (MDA) yerel sosyal dernek faaliyetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.  

 

Toplumsal yaşama katılmak, başkalarına faydalı olmak... işte gönüllü olarak bir derneğe üye 

olarak ya da kendi derneğinizi kurarak kendinize yatırım yapmanız için sebepler. 

Bulunduğunuz komüne başvurabilirsiniz. Organizasyonları bulmak ve ihtiyaçlarını öğrenmek 

için şu internet sitelerinde araştırma yapın: 

 France Bénévolat: burada dernek listelerinin yanı sıra gönüllü faaliyetler hakkında tavsiyeler ve 

dokümanlar da bulabilirsiniz. 

 Espace Bénévolat: burada tüm Fransa'daki 4000 gönüllü faaliyet liste halinde sunuluyor. 

 

                                                      
6 Fransa'daki her belediye, şehrin yeni sakinlerini en iyi şekilde karşılamak ve gündelik yaşama katılımlarını 

kolaylaştırmak için, kendilerine özellikle topluma uyum ve serbest zaman uğraşları hakkında sayısız bilgiler içeren 

pratik bir kılavuz sunar. 

https://office-de-tourisme.net/
http://www.tourisme.fr/
http://www.francebenevolat.org/
http://www.espacebenevolat.org/
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Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

 

 

 

 

Ekler 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

 

 

Fransa bölgeler haritası 
 

 

 

 
 

 
 

 

Hauts-de-France 

Grand-Est 

Bourgogne- Franche-Comté 

Auvergne - Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Corse 

Nouvelle-Aquitaine 

Pays de la Loire 

Bretagne 

Normandie 

Centre - Val de Loire 

Occitanie 

Ile-de-France 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

Bölgeler listesi / Bölge valilikleri / Bölgesel tavsiyeler / İller  

 

Bölgeler Bölge valilikleri Bölgesel tavsiyeler İller 

Grand Est 
(Alsace - 
Champagne-Ardenne  
- Lorraine) 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/alsace-
champagne-ardenne-lorraine 

http://www.alsacechampagne
ardennelorraine.eu/ 
 

08. Ardennes 
10. Aube 
51. Marne 
52. Haute-Marne 
54. Meurthe-et-Moselle 
55. Meuse 
57. Moselle 
67. Bas-Rhin 
68. Haut-Rhin 
88. Vosges 

Nouvelle Aquitaine 
(Aquitaine - Limousin - 
Poitou-Charentes) 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/aquitaine-
limousin-poitou-charentes 

http://laregion-alpc.fr/ 
 

16. Charente 
17. Charente-Maritime 
19. Corrèze 
23. Creuse 
24. Dordogne 
33. Gironde 
40. Landes 
47. Lot-et-Garonne 
64. Pyrénées-Atlantiques 
79. Deux-Sèvres 
86. Vienne 
87. Haute-Vienne 

Auvergne - Rhône-Alpes http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/auvergne-
rhone-alpes 

http://www.auvergnerhonealp
es.eu/ 

01. Ain 
03. Allier 
07. Ardèche 
15. Cantal 
26. Drôme 
38. Isère 
42. Loire 
43. Haute-Loire 
63. Puy-de-Dôme 
69. Rhône 
73. Savoie 
74. Haute-Savoie 

Bourgogne - 
Franche-Comté 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/bourgogne-
franche-comte 

http://www.conseil-
general.com/regions/conseils-
regionaux/conseil-regional-
bourgogne-franche-comte.htm 

21. Côte-d’Or 
25. Doubs 
39. Jura 
58. Nièvre 
70. Haute-Saône 
71. Saône-et-Loire 
89. Yonne 
90. Territoire de Belfort 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/alsace-champagne-ardenne-lorraine
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.alsacechampagneardennelorraine.eu/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
http://laregion-alpc.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-bourgogne-franche-comte.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-bourgogne-franche-comte.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-bourgogne-franche-comte.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-bourgogne-franche-comte.htm
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

Bölgeler Bölge valilikleri Bölgesel tavsiyeler İller 

Bretagne http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/bretagne 

http://www.bretagne.bzh/ 
 

22. Côtes-d’Armor 
29. Finistère 
35. Ile et Vilaine 
56. Morbihan 

Centre - Val-de-Loire http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/centre-val-
de-loire 

http://www.regioncentre-
valdeloire.fr/accueil.html 
 

18. Cher 
28. Eure-et-Loir 
36. Indre 
37. Indre et Loire 
41. Loir et Cher 
45. Loiret 

Corse http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/corse 

http://www.conseil-
general.com/regions/conseils-
regionaux/conseil-regional-
corse.htm 

2A. Corse du Sud 
2B. Haute Corse 

Occitanie 
(Languedoc-Roussillon - 
Midi-Pyrénées) 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/languedoc-
roussillon-midi-pyrenees/ 

http://www.regionlrmp.fr/ 
 

09. Ariège 
11. Aude 
12. Aveyron 
30. Gard 
31. Haute Garonne 
32. Gers 
34. Hérault 
46. Lot 
48. Lozère 
65. Hautes-Pyrénées 
66. Pyrénées-Orientales 
81. Tarn 
82. Tarn-et-Garonne 

Hauts-de-France 
(Nord-Pas-de-Calais-
Picardie) 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/nord-pas-de-
calais-picardie 

http://www.conseil-
general.com/regions/conseils-
regionaux/conseil-regional-
nord-pas-de-calais-
picardie.htm 

02. Aisne 
59. Nord 
60. Oise 
62. Pas-de-Calais 
80. Somme 

Normandie http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/normandie 

http://www.conseil-
general.com/regions/conseils-
regionaux/conseil-regional-
normandie.htm 

14. Calvados 
27. Eure 
50. Manche 
61. Orne 
76. Seine-Maritime 

Pays de la Loire http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/pays-de-la-
loire 

http://www.paysdelaloire.fr/ 
 

44. Loire-Atlantique 
49. Maine-et-Loire 
53. Mayenne 
72. Sarthe 
85. Vendée 
 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne
http://www.bretagne.bzh/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/corse
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-corse.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-corse.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-corse.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-corse.htm
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/
http://www.regionlrmp.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nord-pas-de-calais-picardie
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nord-pas-de-calais-picardie
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/nord-pas-de-calais-picardie
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-nord-pas-de-calais-picardie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-nord-pas-de-calais-picardie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-nord-pas-de-calais-picardie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-nord-pas-de-calais-picardie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-nord-pas-de-calais-picardie.htm
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-normandie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-normandie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-normandie.htm
http://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux/conseil-regional-normandie.htm
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire
http://www.paysdelaloire.fr/
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

Bölgeler Bölge valilikleri Bölgesel tavsiyeler İller 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/provence-
alpes-cote-dazur 

http://www.regionpaca.fr/ 
 

04. Alpes-de-Haute-
Provence 
05. Hautes-Alpes 
06. Alpes-Maritimes 
13. Bouches-du-Rhône 
83. Var 
84. Vaucluse 

Ile-de-France http://www.prefectures-
regions.gouv.fr/ile-de-france 

http://www.iledefrance.fr/con
seil-regional 

75. Paris 
77. Seine-et-Marne 
78. Yvelines 
91. Essonne 
92. Hauts-de-Seine 
93. Seine-Saint-Denis 
94. Val-de-Marne 
95. Val-d'Oise 

Guadeloupe http://www.guadeloupe.pref
.gouv.fr/ 

http://www.regionguadeloupe.
fr/accueil/ 

 

Guyane http://www.guyane.pref.gou
v.fr/ 

http://www.cg973.fr/spip.php?
page=sommaire 

 

La Réunion http://www.reunion.gouv.fr/ http://www.cg974.fr/ 
 

 

Martinique http://www.martinique.pref.
gouv.fr 

http://www.cg972.com/ 
 

 

Mayotte http://www.mayotte.pref.go
uv.fr 

http://www.cg976.fr/ 
 

 

 

 

  

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
http://www.regionpaca.fr/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
http://www.iledefrance.fr/conseil-regional
http://www.iledefrance.fr/conseil-regional
http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/
http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr/
http://www.regionguadeloupe.fr/accueil/
http://www.regionguadeloupe.fr/accueil/
http://www.guyane.pref.gouv.fr/
http://www.guyane.pref.gouv.fr/
http://www.cg973.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.cg973.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.reunion.gouv.fr/
http://www.cg974.fr/
http://www.martinique.pref.gouv.fr/
http://www.martinique.pref.gouv.fr/
http://www.cg972.com/
http://www.mayotte.pref.gouv.fr/
http://www.mayotte.pref.gouv.fr/
http://www.cg976.fr/
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

 

 

Fransa iller haritası 
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

 

 

Fransa'daki illerin listesi 
 

 

01. Ain 
www.ain.fr 

18. Cher 
http://www.departement18.fr 

34. Hérault 
http://www.herault.fr 

02. Aisne 
www.aisne.com 

19. Corrèze 
http://www.correze.fr 

35. Ile et Vilaine 
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr 

03. Allier 
www.allier.fr 

2A. Corse du Sud 
http://www.cg-corsedusud.fr 

36. Indre 
http://www.indre.fr 

04. Alpes-de-Haute-Provence 
www.mondepartement04.fr 

2B. Haute Corse 
http://www.haute-corse.fr/site/ 

37. Indre et Loire 
http://www.departement-touraine.fr 

05. Hautes-Alpes 
www.hautes-alpes.fr 

21. Côte-d’Or 
http://www.cotedor.fr/cms 

38. Isère 
https://www.isere.fr 

06. Alpes-Maritimes 
www.departement06.fr 

22. Côtes-d’Armor 
http://cotesdarmor.fr/le_departement 

39. Jura 
http://www.jura.fr 

07. Ardèche 
www.ardeche.fr 

23. Creuse 
http://www.creuse.fr 

40. Landes 
http://www.landes.fr 

08. Ardennes 
www.cd08.fr 

24. Dordogne 
https://www.dordogne.fr 

41. Loir et Cher 
http://www.le-loir-et-cher.fr 

09. Ariège 
www.ariege.fr 

25. Doubs 
http://www2.doubs.fr/index.php 

42. Loire 
www.loire.fr 

10. Aube 
www.aube.fr 

26. Drôme 
http://www.ladrome.fr 

43. Haute-Loire 
www.hauteloire.fr 

11. Aude 
www.aude.fr 

27. Eure 
http://www.eure-en-
ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne 

44. Loire-Atlantique 
www.loire-atlantique.fr 

12. Aveyron 
www.aveyron.fr 

28. Eure-et-Loir 
http://www.eurelien.fr 

45. Loiret 
www.loiret.fr 

13. Bouches-du-Rhône 
www.cg13.fr 

29. Finistère 
http://www.finistere.fr 

46. Lot 
www.lot.fr 

14. Calvados 
www.calvados.fr 

30. Gard 
http://www.gard.fr/accueil.html 

47. Lot-et-Garonne 
www.lotetgaronne.fr 

15. Cantal 
www.cantal.fr 

31. Haute Garonne 
http://www.haute-
garonne.fr/fr/index.html 

48. Lozère 
www.lozere.fr 

16. Charente 
www.lacharente.fr 

32. Gers 
http://www.cg32.fr 

49. Maine-et-Loire 
www.maine-et-loire.fr 

17. Charente-Maritime 
www.charente-maritime.fr 

33. Gironde 
http://www.gironde.fr/jcms/j_6/accueil 

50. Manche 
www.manche.fr 

http://www.ain.fr/jcms/int_50485/accueil
http://www.departement18.fr/
http://www.herault.fr/
http://www.aisne.com/
http://www.correze.fr/
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr
http://www.allier.fr/
http://www.cg-corsedusud.fr/
http://www.indre.fr/
http://www.mondepartement04.fr/accueil.html
http://www.haute-corse.fr/site/
http://www.departement-touraine.fr/
http://www.hautes-alpes.fr/
http://www.cotedor.fr/cms
https://www.isere.fr/
http://www.departement06.fr/
http://cotesdarmor.fr/le_departement/
http://www.jura.fr/
http://www.ardeche.fr/
http://www.creuse.fr/
http://www.landes.fr/
http://www.cd08.fr/
https://www.dordogne.fr/
http://www.le-loir-et-cher.fr/
http://www.ariege.fr/
http://www2.doubs.fr/index.php
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=42
http://www.loire.fr/
http://www.aube.fr/
http://www.ladrome.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=43
http://www.hauteloire.fr/
http://www.aude.fr/
http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne
http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/accueil_eure_en_ligne
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=44
http://www.loire-atlantique.fr/
http://www.aveyron.fr/
http://www.eurelien.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=45
http://www.loiret.fr/
http://www.cg13.fr/
http://www.finistere.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=46
http://www.lot.fr/
http://www.calvados.fr/
http://www.gard.fr/accueil.html
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=47
http://www.lotetgaronne.fr/
http://www.cantal.fr/
http://www.haute-garonne.fr/fr/index.html
http://www.haute-garonne.fr/fr/index.html
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=48
http://www.lozere.fr/
http://www.lacharente.fr/
http://www.cg32.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=49
http://www.maine-et-loire.fr/
http://www.charente-maritime.fr/
http://www.gironde.fr/jcms/j_6/accueil
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=50
http://www.manche.fr/
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Fransa’ya yaşamaya gelmek 

Bölgeler, iller, bölgesel tavsiyeler 

51. Marne 
www.marne.fr 

71. Saône-et-Loire 
www.saoneetloire71.fr 

91. Essonne 
www.essonne.fr 

52. Haute-Marne 
www.haute-marne.fr 

72. Sarthe 
www.sarthe.fr 

92. Hauts-de-Seine 
www.hauts-de-seine.fr 

53. Mayenne 
www.lamayenne.fr 

73. Savoie 
www.savoie.fr 

93. Seine-Saint-Denis 
www.seine-saint-denis.fr 

54. Meurthe-et-Moselle 
www.meurthe-et-moselle.fr 

74. Haute-Savoie 
www.hautesavoie.fr 

94. Val-de-Marne 
www.valdemarne.fr 

55. Meuse 
www.meuse.fr 

75. Paris 
www.paris.fr 

95. Val-d'Oise 
www.valdoise.fr 

56. Morbihan 
www.morbihan.fr 

76. Seine-Maritime 
www.seinemaritime.net 

 

57. Moselle 
www.moselle.fr 

77. Seine-et-Marne 
www.seine-et-marne.fr 

Départements et collectivités 
d'outre-mer : 

58. Nièvre 
www.cg58.fr 

78. Yvelines 
www.yvelines.fr 

971. Guadeloupe 
www.cg971.fr 

59. Nord 
www.lenord.fr 

79. Deux-Sèvres 
www.deux-sevres.com 

972. Martinique 
www.collectivitedemartinique.mq 

60. Oise 
www.oise.fr 

80. Somme 
www.somme.fr 

973. Guyane 
www.cr-guyane.fr 

61. Orne 
www.orne.fr 

81. Tarn 
http://www.tarn.fr 

974. La Réunion 
www.regionreunion.com 

62. Pas-de-Calais 
www.pasdecalais.fr 

82. Tarn-et-Garonne 
www.ledepartement.fr 

975. Saint-Pierre-et-Miquelon 
www.cg975.fr 

63. Puy-de-Dôme 
www.puy-de-dome.fr 

83. Var 
www.var.fr 

976. Mayotte 
www.cg976.fr 

64. Pyrénées-Atlantiques 
www.le64.fr 

84. Vaucluse 
www.vaucluse.fr 

977. Saint-Barthélemy 
www.comstbarth.fr 

65. Hautes-Pyrénées 
www.hautespyrenees.fr 

85. Vendée 
www.vendee.fr 

978. Saint-Martin 
www.com-saint-martin.fr 

66. Pyrénées-Orientales 
www.ledepartement66.fr 

86. Vienne 
www.lavienne86.fr 

986. Wallis-et-Futuna 

67. Bas-Rhin 
www.bas-rhin.fr 

87. Haute-Vienne 
www.haute-vienne.fr 

987. Polynésie Française 
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr 

68. Haut-Rhin 
www.haut-rhin.fr 

88. Vosges 
www.vosges.fr 

988. Nouvelle-Calédonie 
www.gouv.nc 

69. Rhône 
www.rhone.fr 

89. Yonne 
www.lyonne.com 

 

70. Haute-Saône 
www.haute-saone.fr 

90. Territoire de Belfort 
www.territoiredebelfort.fr 

 

 

  

http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=51
http://www.marne.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=71
http://www.saoneetloire71.fr/
http://www.essonne.fr/
http://www.haute-marne.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=72
http://www.sarthe.fr/
http://www.hauts-de-seine.fr/
http://www.lamayenne.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=73
http://www.savoie.fr/
http://www.seine-saint-denis.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=74
http://www.hautesavoie.fr/
http://www.valdemarne.fr/
http://www.meuse.fr/
http://france.comersis.com/carte-Paris.php?dpt=75
http://www.paris.fr/
http://www.valdoise.fr/
http://www.morbihan.fr/
http://www.seinemaritime.net/
http://www.moselle.fr/
http://www.seine-et-marne.fr/
http://www.cg58.fr/
http://www.yvelines.fr/
http://www.cg971.fr/
http://www.lenord.fr/
http://www.deux-sevres.com/
http://www.collectivitedemartinique.mq/
http://www.oise.fr/
http://www.somme.fr/
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.orne.fr/
http://www.tarn.fr/
http://www.regionreunion.com/
http://www.pasdecalais.fr/
http://www.ledepartement.fr/
http://www.cg975.fr/
http://www.puy-de-dome.fr/
http://www.var.fr/
http://www.cg976.fr/
http://www.le64.fr/
http://www.vaucluse.fr/
http://www.hautespyrenees.fr/
http://www.vendee.fr/
http://www.com-saint-martin.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=66
http://www.ledepartement66.fr/
http://www.lavienne86.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=67
http://www.bas-rhin.fr/
http://www.haute-vienne.fr/
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=68
http://www.haut-rhin.fr/
http://www.vosges.fr/
http://www.gouv.nc/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=69
http://www.rhone.fr/
http://www.lyonne.com/
http://france.comersis.com/carte-departement.php?dpt=70
http://www.haute-saone.fr/
http://www.territoiredebelfort.fr/
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Liste des directions territoriales de l’OFII 
 

Département 
de résidence 

en France 

Adresser le document 
par voie postale à 

Département 
de résidence 

en France 

Adresser 
le document 

par voie postale à 

02 – AISNE 
60 – OISE 
80 – SOMME 

Direction territoriale de l’OFII 
275, rue Jules Barni – Bat D 
80000 AMIENS 

54 – MEURTHE ET MOSELLE 
55 – MEUSE 
57 – MOSELLE 
88 – VOSGES 

Direction territoriale de l’OFII 
2, rue Lafayette 
57000 METZ 

25 –DOUBS 
39 – JURA 
70 – HAUTE SAONE 
90 – TERRITOIRE DE BELFORT 

Direction territoriale de l’OFII 
3, avenue de la Gare d’Eau 
25000 BESANCON 

11 – AUDE 
30 – GARD 
34 – HERAULT 
48 – LOZERE 
66 – PYRENEES ORIENTALES 

Direction territoriale de l’OFII 
Le Régent 
4, rue Jules Ferry 
34000 MONTPELLIER 

93 – SEINE-SAINT-DENIS 
Direction territoriale de l’OFII 
13, rue Marguerite Yourcenar 
93000 BOBIGNY 

78 – YVELINES 
92 – HAUTS DE SEINE 

Direction territoriale de l’OFII 
221, avenue Pierre 
Brossolette 
92120 MONTROUGE 

24 – DORDOGNE 
33 – GIRONDE 
40 – LANDES 
47 – LOT ET GARONNE 
64 – PYRENEES ATLANTIQUES 

Direction territoriale de l’OFII 
55, rue Saint Sernin 
CS 90370 
33002 BORDEAUX Cedex 

44 – LOIRE ATLANTIQUE 
49 – MAINE ET LOIRE 
53 – MAYENNE 
72 – SARTHE 
85 – VENDEE 

Direction territoriale de l’OFII 
93 bis, rue de la Commune de 
1871 
44400 REZÉ 

14 – CALVADOS 
50 – MANCHE 
61 – ORNE 

Direction territoriale de l’OFII 
Rue Daniel Huet 
14038 CAEN Cedex 9 

06 – ALPES MARITIMES 

Direction territoriale de l’OFII 
Immeuble SPACE- Bât. B 
11, rue des Grenouillères 
06200 NICE 

973 – GUYANE 

Direction territoriale de l’OFII 
17/19, rue Lalouette 
BP 245 
97325 CAYENNE 

18 – CHER 
28 – EURE ET LOIR 
36 – INDRE 
37 – INDRE ET LOIRE 
41 – LOIR ET CHER 
45 – LOIRET 

Direction territoriale de l’OFII 
4, rue de Patay 
45000 ORLEANS 

95 – VAL D’OISE 

Direction territoriale de l’OFII 
Immeuble « Ordinal » 
Rue des Chauffours 
95002 CERGY PONTOISE 
Cedex 

75 – PARIS 
Direction territoriale de l’OFII 
48, rue de la Roquette 
75011 PARIS 

03 – ALLIER 
15 – CANTAL 
43 – HAUTE LOIRE 
63 – PUY DE DOME 

Direction territoriale de l’OFII 
1, rue Assas 
63033 CLERMONT FERRAND 

971 – GUADELOUPE 
972 – MARTINIQUE 

Direction territoriale de l’OFII 
Immeuble Plazza 
Bvd. Chanzy 
97110 POINTE A PITRE 

91 – ESSONNE 
94 – VAL DE MARNE 

Direction territoriale de l’OFII 
13/15, rue Claude Nicolas 
Ledoux 
94000 CRETEIL 

16 – CHARENTE 
17 – CHARENTE MARITIME 
79 – DEUX SEVRES 
86 – VIENNE 

Direction territoriale de l’OFII 
86, avenue du 8 Mai 1945 
86000 POITIERS 



 

 

 

 

 

 

 

60 
 

Fransa’ya yaşamaya gelmek 
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Département 
de résidence 

en France 

Adresser le document 
par voie postale à 

Département 
de résidence 

en France 

Adresser 
le document 

par voie postale à 

21 – COTE D’OR 
58 – NIEVRE 
71 – SAONE ET LOIRE 
89 – YONNE 

Direction territoriale de l’OFII 
Cité administrative Dampierre 
6, rue Chancelier de l’Hospital 
21000 DIJON 

08 – ARDENNES 
10 – AUBE 
51 – MARNE 
52 – HAUTE MARNE 

Direction territoriale de l’OFII 
2, rue du Grand Crédo 
51100 REIMS 

26 – DROME 
38 – ISERE 
73 – SAVOIE 
74 – HAUTE SAVOIE 

Direction territoriale de l’OFII 
Parc Alliance 
76, rue des Alliés 
38100 GRENOBLE 

22 – COTES D’AMOR 
29 – FINISTERE 
35 – ILLE ET VILAINE 
56 – MORBIHAN 

Direction territoriale de l’OFII 
8, rue Jean Julien Lemordant 
35000 RENNES 

59 – NORD 
62 – PAS DE CALAIS 

Direction territoriale de l’OFII 
2, rue de Tenremonde 
59000 LILLE 

974 – REUNION 

Direction territoriale de l’OFII 
Préfecture de la Réunion 
Place du Barachois 
97405 SAINT DENIS Cedex 

19 – CORREZE 
23 – CREUSE 
87 – HAUTE VIENNE 

Direction territoriale de l’OFII 
19, rue Cruveihier 
87000 LIMOGES 

27 – EURE 
76 – SEINE MARITIME 

Direction territoriale de l’OFII 
Immeuble Montmorency 1 
15, place de la Verrerie 
76100 ROUEN 

01 – AIN 
07 – ARDECHE 
42 – LOIRE 
69 – RHONE 

Direction territoriale de l’OFII 
7, rue Quivogne 
69286 LYON Cedex 02 

67 – BAS RHIN 
68 – HAUT RHIN 

Direction territoriale de l’OFII 
4, rue Gustave Doré 
CS 80115 
67069 STRASBOURG Cedex 

04 – ALPES DE HAUTE 
PROVENCE 
05 – HAUTES ALPES 
13 – BOUCHES DU RHONE 
2A – CORSE DU SUD 
2B – HAUTE CORSE 
83 – VAR 
84 – VAUCLUSE 

Direction territoriale de l’OFII 
61, boulevard Rabatau 
13295 MARSEILLE Cedex 08 

09 – ARIEGE 
12 – AVEYRON 
31 – HAUTE GARONNE 
32 – GERS 
46 – LOT 
65 – HAUTES PYRENEES 
81 – TARN 
82 – TARN ET GARONNE 

Direction territoriale de l’OFII 
7, rue Arthur Rimbaud 
CS 40310 
31203 TOULOUSE Cedex2 

77 – SEINE ET MARNE 
Direction territoriale de l’OFII 
2 bis, avenue Jean Jaurès 
77000 MELUN 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransa yabancılar genel müdürlüğü  

http://www.immigration.interieur.gouv.fr  
 

 

 

 


