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Bay, Bayan, 

 

Bugün Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisinde (OFII) 

cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmenizi imzalamak için 

bulunmaktasınız (CIR).  

Böylelikle, size ev sahipliği yapan Fransa’ya sürekli olarak 

yerleşme isteğinizi ve kişiselleştirilmiş bir entegrasyon 

parkuruna taahhüt ettiğinizi ifade etmektesiniz. 

Bu sözleşme çerçevesinde, bazı haklardan 

yararlanacaksınız fakat bazı kurallara da uymak zorunda 

olacaksınız ve bazı yükümlülükleri de kabul etmek 

zorunda olacaksınız. 

 
� Kişiselleştirilmiş cumhuriyetçi entegrasyon 

parkuruna taahhüt 

 
Bugünkü kişiselleştirilmiş görüşmenin amacı 

ihtiyaçlarınızı değerlendirmek, sizi eğitimlere 

yönlendirmek ve bireysel durumunuza göre sizi 

yönlendirmektir. 
 

� Yurttaşlık eğitimi 
Parkurunuz iki gün süren zorunlu bir yurttaşlık eğitimi ile 
başlıyor. 
 

� Dil eğitimi 

Dil bilme seviyeniz Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve 

Programının (CECRL) A1 seviyesinin altında ise, bu 

seviyeye ulaşabilmek için bir dil programına katılmanız 

zorunlu olacaktır. Böylelikle günlük hayatta iletişim 

kurabilmenizi sağlayan Fransızca dilinde bilgiye sahip 

olacaksınız. 

 
� Bilgi 

Aynı zamanda, haklarınız ve erişebileceğiniz kamu hizmetleri 

ile ilgili bilgilerden de faydalanabilirsiniz (okul, hastane, sosyal 

sigorta…). 

 
� CIR (cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi) 

ne uymak, birçok yıllık oturum kartınızın 
verilmesinin şartı 

CIR (cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi) ni imzalayarak, 

size zorunlu kılınan yurttaşlık ve dil eğitimlerine devamlılıkla 

ve ciddi bir şekilde katılmayı taahhüt ettiğinizi kabul 

ediyorsunuz. 

 

Aynı zamanda Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin temel 

değerlerine de saygı duymak zorundasınız. 

 

Bu koşullara uyarsanız, birçok yıllık bir oturum kartı size 

verilebilir. 

 
� Parkura devam etmeniz ve on yıllık 

oturum kartın verilmesi 

Fransızca dilinin derinleştirilmiş bir eğitimle kişiselleştirilmiş 

cumhuriyetçi entegrasyon parkurunuza devam edebilirsiniz.  

 

On yıllık oturum kartını almak istiyorsanız, CECRL (Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Programının) A2 seviyesine ulaşmış 

olmalısınız. 

 

Aynı zamanda Fransa Cumhuriyetini yöneten ilkelerine de 

efektif bir şekilde uymanız zorunludur. 

Bu şekilde cumhuriyetçi entegrasyon şartlarına uyarsanız, on 

yıllık bir oturum kartı size verilebilir. 

 
4 Ekim 1958 tarihli Fransız Anayasasının 1.ci maddesi : 

“Fransa, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyettir. Soy, ırk ya da din ayrımı yapmadan tüm vatandaşların kanun 

önünde eşit olmasını sağlar. Tüm inançlara karşı saygılıdır. Organizasyonu yetkilerin yerel merciilere dağıtılmış bir şeklidir. 

Kanun seçim vekâletler ve seçim görevler ile profesyonel ve sosyal sorumluklara eşit erişimi destekliyor.”
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Cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi 

 
Yabancıların giriş ve ikameti ve mülteci hukuku kanunun 

L.311-9. Maddesinin tanımladığı cumhuriyetçi 

entegrasyon sözleşmesi, sizin ve vali tarafından temsil 

edilen Fransız Devleti arasında imzalanmıştır. Karşılıklı 

taahhütler üzerine kuruludur. 

 
I. Devletin taahhütleri 

Entegrasyonunuzu desteklemek için Devlet bir karşılama 

mekanizması organize etmektedir. Aşağıda belirtilen 

hizmetleri içermektedir: 

� OFII’nin dinleyicisi ile bireysel durumunuza göre 

ihtiyaçlarınızı değerlendirmeyi sağlayan, size eğitimler 

öneren ve sizi yönlendiren kişiselleştirilmiş bir görüşme 

sağlanacak ; 

� İki modülden oluşan bir yurttaşlık eğitimi sağlanacak: 

� Fransa Cumhuriyetinin ilkeleri ve değerleri modülü � 
Fransa’da yaşamak ve meslek sahibi olmak modülü 
� Fransızca dil seviyenizi belirlemek için OFII’de 

gerçekleşecek bir dil seviye tespiti testi sağlanacak ; 

� Gerekirse, ihtiyaçları ve süresi CECRL (Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Programının) A1 seviyesini 

referans alarak, bir dil eğitimi sağlanacak. 

 
II.Yükümlülükleriniz 

Taahhüt ettiğiniz hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

� Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin temel ilkelerine 
uymak ; 

� Yurttaşlık eğitiminin iki modülüne ve dil eğitimine 
devamlılıkla ve ciddi bir şekilde katılmak ; 

� OFII’de görüşmeniz esnasında size zorunlu kılınan 
işlemleri yapmak ; 

� Durumunuzda herhangi bir değişiklik olduğunda, 
OFII’ye yazılı bir şekilde bildirmek. 

 
III. Sözleşmenin süresi 

CIR (yâni cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi) bir yıl 

süre için imzalanmaktadır. Bu sözleşme meşru 

nedenlerden dolayı ve istisnai olarak vali tarafından en 

fazla ek bir yıl daha uzatılabilir. 

Aynı zamanda, devamlılık ve ciddilik şartlarını yerine 

getirmezseniz ve Fransız toplumunun ve Cumhuriyetin 

temel değerlerine karşı ret gösterisinde bulunmuşsanız, 

CIR (yâni cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi) OFII’nin 

önerisi üzerine, vali tarafından fesih edilebilir.

Kişiselleştirilmiş yönlendirmeniz 
 
 
Bugünkü yapılan görüşme 

sonrasında, aşağıda belirtilen 

eğitimler sizlere zorunlu 

kılınmıştır: 

� “ Fransa Cumhuriyetin ilkeleri ve 
değerleri” yurttaşlık eğitimi 

� Zorunlu 

� “Fransa’da yaşamak ve meslek sahibi olmak” 

yurttaşlık eğitimi 

� Zorunlu 

� Dil eğitimi 
� A1 seviyesine ulaşılmıştır (dil eğitiminden muaf edilmiştir) 
� A1 seviyesine ulaşılmamıştır ( …..  saatlik bir dil eğitimi 

parkuru zorunlu kılınmıştır). 
Ayrıca, aşağıdaki hizmet teklifine yönlendirilmişsinizdir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CIR (yâni cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi), Fransa’ya 

entegrasyon parkurunun ilk aşaması. Bu sözleşmenin 

haklarına ve yükümlülüklerine uymak zorundasınız. Size ev 

sahipliği yapan ülkeye başarılı bir entegrasyon teminatı. 

 

Cumhuriyetçi entegrasyon sözleşmesi No : 

Bay/Bayan (reşit olmayan çocuklar için, yasal temsilcisi) ile : 

…… tarihinde imzalanmıştır 

AGDREF No : 

İmza : 

İl valisi arasında : 

Sözleşmenin uzatılması durumunda (süresi, bitiş tarihi, 

sebebi) : 

 

 
 
Bilişim, fişler ve özgürlüklere dair 6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 no’lu Kanun bu sözleşmeye uygulanmaktadır. Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisi nezdinde ve sizi 

ilgilendiren veriler için bu kanun size erişim ve düzeltme hakkı temin etmektedir. 


