
 

 
4 Ekim 1958 tarihli Fransa Anayasası - Madde 1: 
 « Fransa, bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyettir. Köken, ırk ve din farkı gözetmeden tüm vatandaşlarının kanun önünde eşitliğini sağlar. 
Tüm inançlara saygı gösterir. Yapısı ademi merkeziyet sistemidir (yerinden yönetim). Yasa, kadın ve erkeklerin seçim ile ilgili seçme ve seçilme görevleri 
ile mesleki ve toplumsal sorumluluklara eşit erişim sağlar. » 
 

CUMHURİYETÇİ ENTEGRASYON SÖZLEŞMESİ 
 

 
 
Sayın ilgili, 
 
Bugün, buraya (Fransız Göç ve Entegrasyon Ofisi - OFII) Cumhuriyetçi Entegrasyon Sözleşmenizi (contrat d’intégration 
républicaine – CIR) imzalamak için gelmiş bulunuyorsunuz.  
Böylece, sizi kabul eden ülke’ye, Fransa’ya, kalıcı olarak yerleşme ve kişisel entegrasyon dileğinizi beyan ediyorsunuz.  
İşbu sözleşme kapsamında, haklardan  yararlanacaksınız ama kurallara uymak ve yükümlülükleri de yerine getirmek 
mecburiyetindesiniz. 
 
 

 Kişiselleştirilmiş cumhuriyetçi entegrasyonu 
taahhüdü 

 

Kişiye özgü kılınmış, bireyselleştirilmiş karşılama 
mülakatının amacı, gereksinimlerinizi değerlendirmek, 
size uygun eğitim programlarını belirlemek ve sizi kişisel 
durumunuza göre yönlendirmektir.  
 

 Yurttaşlık eğitimi 

Parkurunuz, 24 saat sürecek,  zorunlu  yurttaşlık eğitimi ile 
başlar. 
 

 Dil eğitimi 

Dil bilginizin,  Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (cadre 
européen commun de référence pour les langues - CECRL) 
kapsamında A1 seviyesinin altında olması durumunda, bu 
seviyeye ulaşabilmek için bir dil eğitim programına 
katılmanız zorunlu olacaktır. Böylece, günlük yaşamınızda 
iletişim kurmanızı sağlamaya yetecek düzeyde Fransızca 
bilgisine sahip olacaksınız.  
 

 Profesyonel hayata giriş için destek 

İş durumunuza ve gereksinimlerinize en uygun işi 
bulabilmeniz için yetkili iş bulma kurumuna 
yönlendirileceksiniz.  
 

 Bilgiler 

Ayrıca, haklarınız ve başvurabileceğiniz kamu hizmetleri 
(okul, hastane, sosyal sigorta, ...) hakkında da bilgi 
edinebilirsiniz. 
 
Sözleşme süresi dolunca, verilen eğitimler ve kişisel 
durumunuzla ilgili bir değerlendirme yapmak ve 
entegrasyon parkuruna devam edebilmeniz için gerekli 
bilgileri vermek üzere ikinci bir mülakat yapılacaktır.  

 CIR’e saygı,  bir kaç yıl geçerli ikamet kartı verme 
koşulu 

 

CIR’i imzalamakla, size verilecek yurttaşlık ve dil 
eğitimlerine titizlik ve ciddiyetle katılacağınızı taahhüt 
edersiniz. 
 

Ayrıca, Fransız toplumunun ve Cumhuriyet’inin temel 
değerlerine saygı duymak zorundasınız. 
 

Bu şartlara uymanız durumunda, size bir kaç yıl geçerli 
ikamet kartı verilebilecektir. 
 

  Prosedürün devamı ve oturum kartı 
 

Cumhuriyetçi kişisel entegrasyon yolunuza, dil seviyenizi 
ilerletip, Fransızca’yı derinlemesine öğrenerek devam 
edebilirsiniz. 
 

Oturum kartı almak istiyorsanız, CECRL’de A2 seviyesine 
ulaşmak ve Fransız Cumhuriyet’ine yön veren ilkelere 
etkin bir şekilde uymak zorundasınız. 
 

Eğer Fransız vatandaşlığı almak isterseniz, CERL’de sözlü 
anlatım B1 seviyesine erişmeniz gerekmektedir. 
 

OFII her iki dil seviyesi için eğitim programları 

önermektedir. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

«Sözleşmeyi imzalamakla, Cumhuriyetçi Entegrasyon Sözleşmesi (CIR) çerçevesinde yapılan kişiselleştirilmiş mülakat sırasında, başvurum kapsamında toplanan verilerin kullanılmasını, saklanmasını, işlenmesini 
ve Fransa ile entegrasyon sürecinde verilen eğitimleri en iyi koşullarda alabilmem için Cumhuriyetçi Entegrasyon Sözleşmesi OFII görevlileri ile valilik hizmet birimlerine aktarılmasını kabul etmiş oluyorum. Kişisel 
verilerim, sözleşmenin imza tarihini izleyen beş yıldan daha uzun bir süre saklanamaz, 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliği uyarınca, benimle ilgili verilere erişim ve bunlarda değişiklik yapma hakkına sahibim. Bu 
hakkımı, “44 rue Bargue, 75015 Paris” adresindeki OFII’ye, Veri Koruma Delegesine başvurarak kullanabilirim. İşlem sorumlusu, Genel Müdür olup, kendisine “OFII, İşlem Sorumlusunun dikkatine, 44 rue Bargue, 
75015 Paris” adresinden ulaşabilirim. » 

 

CUMHURİYETÇİ ENTEGRASYON SÖZLEŞMESİ 
 

 
Cumhuriyetçi Entegrasyon Sözleşmesi 

Yabancı uyruklu şahısların giriş, ikamet ve sığınma hakkı ile ilgili kanunun L.311-9cu maddesinde tanımlanan 
Cumhuriyetçi Entegrasyon Sözleşmesi, sizin ile vali tarafından temsil edilen Fransız Devleti arasında sonuçlandırılır. Işbu 
sözleşme karşılıklı taahhütlere dayanır.  

 
I. Devletin taahhütleri 

Devlet, entegrasyonunuzu kolaylaştırmak amacıyla 
karşılama ve destek sistemi oluşturur. 
 

 Cumhuriyetçi entegrasyon parkuru ile ilgili toplu bir 
sunum ; 

 Gereksinimlerinizi değerlendirebilmek, eğitimlerinize 
karar verebilmek ve kişisel durumunuza göre sizi 
yönlendirebilmek için OFII denetçisiyle kişiselleştirilmiş 
bir mülakat ; 

  Cumhuriyetin ilke ve değerleri ile Fransız toplumunun 
işleyişini en basit yönleriyle anlamaya yönelik bir 
yurttaşlık eğitimi ; 

 Fransızca bilginizi değerlendirmek için OFII’de 
gerçekleştirilecek dil seviye testi ; 

 Gerekirse, süresi ve gereksinimleri CECRL A1 dil bilgisine 
göre belirlenecek olan bir dil eğitimi ile A1 seviyesini elde 
etmeniz durumunda sertifikalandırılacak bir seviye sınavı; 

 İş bulma, kamu kuruluşunun hizmetleri kapsamında 
mesleki girişim için yönlendirme ve destek hizmeti ; işbu 
hizmet, muaf olmayı talep ettiğiniz  takdirde devreye 
alınmayacaktır. 

 Sözleşme süresi bittiğinde, aldığınız eğitimlerin 
bilançosunu çıkarmak, kişisel durumunuza göre aldığınız 
yolu değerlendirmek ve yönlendirilmenizi tamamlamak 
için bir OFII denetiçisi ile birlikte ikinci bir mülakat yapılır.  

 
II. Yükümlülükleriniz 

 Fransız toplumunun ve Cumhuriyet’inin temel 
değerlerine saygı göstermeyi ; 

 Yurttaşlık ve dil eğitimlerine titizlikle ve ciddiyetle 
katılmayı ; 

 OFII tarafından sözleşme süresinin sonunda davet 
edileceğiniz mülakata katılmayı ; 

 OFII tarafından belirlenen işlemleri, özellikle de mesleki 
destek ile ilgili olanları yapmayı (muafiyet hariç) ; 

 Durumunuzda meydana gelen her türlü değişikliği posta 
ile OFII’ye bildirmeyi  

 
taahhüt ediyorsunuz.  

 

 

 

 

III. Sözleşmenin süresi 

CIR bir yıl süreli olarak akdedilmiştir. Meşru nedenlerle 
geçerlilik süresi vali tarafından istisnai olarak bir yıla kadar 
uzatılabilir.  
Ciddiyet ve titizlik koşullarını yerine getirememeniz, Fransız 
Cumhuriyet’inin ve toplumunun temel değerlerini 
reddettiğinizi göstermeniz durumunda CIR, OFII’nin önerisi 
üzerine, vali tarafından fesih de edilebilir.  
 

Bugün yapılan mülakat sonucuna göre kişisel yönlendirme  

 Sizi kaydettireceğimiz eğitimler şunlardır : 

● “Cumhuriyetin değerlerini birlikte yaşayalım” konulu 
yurttaşlık eğitimi 
 Zorunludur 

● Dil eğitimi 
 A1 seviyesinin elde edilmesi durumunda dil 

eğitiminden muaf tutulur 
 A1 seviyesinin elde edilememesi durumunda dil 

eğitimine yönlendirilir 
Belirlenen program bitmeden önce, A1 seviyesinin elde 
edilmesi durumunda, eğitim belirlenen süreden önce 
sonlandırılır.  
 
● İş bulma kamu hizmeti 
Aşağıdaki hizmetlere yönlendirilirsiniz:   
 Hizmet arzına yönlendirilirsiniz:  

 
 İmza sahibinin talebi üzerine, meslekî yönlendirmeye 

muafiyet uygulanır. 
 

CIR Fransa’daki entegrasyon parkurunun ilk adımıdır. 
Bunun hak ve yükümlülüklerine uymak zorundasınız. Bu, 
sizi ağırlayan ülke ile başarılı bir entagrasyonun teminatıdır.  
 
Cumhuriyetci Entegrasyon Sözleşmesi N° :  
Bay/Bayan arasında (Reşit olmayanlar için yasal temsilci): 
 
AGDREF n° (Fransa'da yabancı uyrukluların dosyalarını 
yönetmek için başvuru n°su) : 
İmza : 
 
Ve bölge valisi : 
 
Karar tarihi : 
 
 

Contrat d’intégration républicaine n°: 
Entre M / Mme (pour les mineurs, le représentant légal) :  
 
 
N° AGDREF :  


