Migrations à Besançon, histoire et mémoires

Guide à destination des nouveaux arrivants (TURC)

Is aramada destek
(Accompagnement vers l’emploi)

Birçok kurumun görevi iş arayanlara destek ve bilgi vermektir.
Deneyimi dogrulamak, diplomanin taninmasi, denklik diplomasi,egitim ve
ogrenim hakkinda bu kurumlarin cogu kisileri bilgilendirir ve yonlendirir.
Genelde is arayabilmek icin fransizca konusmayi bilmek faydali hatta sarttir
(calisilmak istenilen ise gore en azindan yeterli derecede bilmek gerekir). Yani
insanlara is arayabilmek için fransizca ogrenmek tavsiye edilir.

•

Yerel Misyon

16 ile 25 yas arasi is arayan gencler Yerel Misyona basvurabilirler : yardim, is
aramak için destek.
Adres : 5 rue de la Cassotte - Tel: 03.81.85.85.85 - http://missionlocalegrandbesancon.org/
5 rue de la Cassotte adresine kaydolmak gerekir. Orada kisilere Yerel Misyonun
nasil calistigi anlatilir ve onlara randevu icin yer tarih verilir (kisilerin ikamet ettigi
yere ve durumlarina gore ).Yerel Misyonun farkli yerlerde subeleri vardir (Planoise,
Clairs-soleils, Grette Brulard, Montrapon – Fontaine-ecu, Palente Orchamps,
Rosemont St Ferjeux/ Pesty).

•

PLIE (Uyum ve Đstihdam için Yerel Plan)

Öncelikle zorluk içinde olan 25 yaş üstü yetişkinler için. Yardim , iş aramak için
destek. Bu PLIE ’e kabul edilmek icin bazi kritirlere sahip olmak gereklidir
Adres : 9 rue Picasso - 03 81 87 81 80 – Açiliş günleri : pazartesi ile cuma günleri
arasi saat 8:30’dan 12’ye kadar ve 13:30’dan 17’ye kadar.
Mahallelerdeki iş seferberlik atolyeleri ve iş şubeleri
... is aramada yardim, destekve tavsiye sunuyorlar (CV,motivasyon mektubu,is
arama,yonlendirme...).
Genelde kisiler serbestce buraya ulasabilirler.
Adres : Grette Butte. Maison de quartier. Carsamba ve Cuma saat 9:00 ile 12:00
arasi.
Rosemont St Ferjeux/ Amitiés. Comité de quartier. Cuma saat 9:00 ile 12:00 arasi.
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Planoise. Centre Mandela. Carsamba saat 14 ile 16 arasi ve Cuma saat 9 ile 12
arasi
Montrapon. Maison de quartier. Persembe saat 14 ile 17 arasi
Clairs soleils. Centre social de Clairs-Soleils. Sali saat 14 ile 16 arasi
Palente. Antenne sociale du quartie . Sali saat 13:30 ile 15:30 arasi.

Denetlemek ve / veya iş, eğitim hakkında insanları bilgilendirmek için bircok
diğer kurumlarda vardır ... örneğin :
•

L’association Mosaïque emploi 4 rue du Luxembourg – Planoise - 06 22 43
93 81

•

CIDFF (Kadın ve aile hakları hakkında bilgi merkezi) Besançon’da – CIDFF
‘in Is hakkinda Bireysel Destek Burosu vardir.

.Sadece kadinlar icin .
Espace associatif 14 rue Violet - 03 81 83 48 19– site national :
http://www.infofemmes.com

•

DRJSCS Franche-Comté (Gençlik, Spor ve Sosyal Uyum Bölge Müdürlüğü)

Spor, gençlik, sağlık ve sosyal esnaf meslekleri için.
Adres : 11, bis rue Nicolas Bruand - 03 81 21 60 00 – Internet : baslik EMPLOIFORMATION-CONCOURS, bu DRJSCS Franche-Comté’ nin sitesindedir
http://www.franche-comte.drjscs.gouv.fr/emploi-formation-concours.html

•

CRIJ de Franche-Comté (Franche-Comté Bölgesel Gençlik Bilgi Merkezi).

Oncelikle gençler için.
Adres : 27 rue de la République - 03 81 21 16 16 - http://www.jeunes-fc.com/
Destek,kisisel yardim mumkundur (CV için yardim, motivasyon mektubu,is
arama,ogrenciler icin staj arama…).

•

MEDEF - Parc Slava, 7 rue Auguste Jouchoux - http://www.medef-doubs.fr

Temas : Hélène CUINET - Tél. 03 81 40 37 24 –
Is adamlari ve kolaylastiricilar is arayan insanlar icin birlikte sponsorlu toplanti
yapiyorlar.Is için destek,yardim.Tum yaslar.
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•

Intermed’ – 121 Grande rue – 03 81 81 54 79 - http://www.intermed-25.fr/

Muhtac insanlar icin uyum saglama dernegi – Is arayanlar için destek.
Sosyo-profesyonel destek - varsa gecici isler sunuyor.
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Calisma izni nasil alinir ?
(Comment demander une autorisation de travail)

Calişma iznini alabilmek için iş veren ile sözleşme yapilmasi ve bunun
belgelenmesi gerekir (iş kontrati imzalanmasi gerek)*.
Coğu zaman, bir işveren yabanci bir kişiye sürekli iş verebilmesi için bazi
kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir Iş veren bu işi yabanciya sunmadan önce fransiz işgucu piyasasinda işçi
bulamamiş olmasi gerekir veya bu iş yabancilarin çalişabilesegi resmi iş listesinde
olmalidir (bu listeye migration conseil sitesinin internet sayfasindan bakilabilinir
http://migration-conseil.fr/ressources/les-listes-des-metiers-ouverts-auxetrangers/).
*Dikkat : bazi sözleşmeler (istisnalar dişinda) oturma izni çalişma hakkini
vermiyor (mesela : çiraklik sözleşmesi , iş sözleşmesi veya ekonomik aktivite ile
görev entegrasyonu, profesyonel sözleşme, vb.). Bu sözleşmeler ögrenci oturma
izni ise mumkun olmamaktadir (istisnalar dişinda).
Eger kişi işveren buldu ise ,calisma izni icin basvuruda bulunmalidir.Gerekli
belge doldurulmalidir.Bu belgeden isveren sorumludur.
Sonra, isveren bu belgeyi duruma gore Franche-Comté’nin (DIRECCTE) bölgesel
ticaret, rekabet, tüketici, iş ve istihdam mudurlugune veya valilige vermelidir.
Bir dizi belgeler çalışma izni için başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.
--> calisma izni ile ilgili bilgilere su siteteden ulasilabilinir http://www.servicepublic.fr/ baslik : Etranger – Europe--> Étrangers en France--> Travail en France.
Eger kisi çalisma izni olmadan işe alindi ise
Kişi ve işveren hukuk dışındadirlar, bu bir suçtur.
Ancak, kisi bireysel haklarini savunabilir. Yani sira, isci gibi isverende yasal olarak
ayni yukumluluklere sahiptir. Kisi ucret ve aksesuar hakkina sahiptir (prim,
ikramiye, bahşiş...). Eger iş sözleşmesinin ihlali olursa isçi bir aylık ücret
tutarında götürü hakkına sahiptir.

Siginmacilar ve çalisma hakki
Genelde, siginmacilarin calisma hakki yoktur.
Ancak, bazı durumlarda, OFPRA (Mülteciler ve Vatansız Kişileri Koruma Fransız
Ofisi) veya CNDA (Sığınma Ulusal Mahkemesi) tarafından durumlarinin
incelenmesi sirasinda kisilerin çalışmalarina izin verilebilir.
Siginmacilar hangi durumlarda calisabilirler :
www.migrations.besancon.fr
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(Bilinmelidirki bu kisiler icin is veren bulmakta zorlanirlar cunku calisma izni alma
sureleri cok zaman aliyor ve baska engellerde olabiliyor ).
•

eger OFPRA bir yildan fazla zamanda cevap veremiyorsa kisi bu durumdan
sorumlu degildir.

•

Kisi OFPRA’nin red kararini CNDA’ya itirazda bulunursa.

(Kisinin elinde siginma yenileme makbuzu bulunmalidir).
Bu durumda, siginmaci gecici calisma izni isteye bilir (APT).
APT hakkinda :
•

Siginmaci yalniz belirli bir is için APT alabilir.

•

APT makbuz yenilenmesinde her uc ayda verilir.

Dikkat, APT’nin gecerliligi ve yenilenmesi yalniz sozlesmenin bitimine kadar ve
yalniz bu sozlesmedeki is için gecerlidir

Özel durumlar :
Siginmacilarin Fransa’ya girislerinde ellerindeki siginma ile ilgili uzun vaadeli vize
bulunmasi (bu ozel durumlar savas ve kriz aninda Fransa’ya ozel yetki
cercevesinde gelenler icindir).
Bu durumda, siginma hakki istendiginde kisiler 6 aylik yenilen makbuz verilir.
Bu makbuz onlara calisma imkani veriyor. Istedikleri meslekte calisabilirler.
Haklari hakkinda daha fazla bilgi icin, atilacak adimlar,sorulara cevap almak,
destek almak ve yardim için, yabancilar icin ozel dernekler vardir :
•

CDDLE (Yabancilarin Hak ve Ozgurluklerinin Savunma Toplulugu) – mesai
gun ve saatleri : Pazartesi saat 18 ile 20 arasi ve carsamba saat 17 ile 19
arasi, Adres : 13 E rue Brûlard – 06 75 13 65 10 ou 06 74 56 08 77 ou 06
33 79 86 06 ou 06 74 83 11 94.

•

CIMADE - mesai gun ve saatleri : persembe saat 14 ile 18 arasi , Adres :
13 E avenue Brûlard 7ème étage - 03 81 86 20 11 ou 06 07 78 06 25 http://www.cimade.org/regions/franche-comte-bourgogne
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Faydali bilgiler
(Informations utiles)

Insanlarin kendi devletlerinde çaliştiklari iş, diploma, deneyim,ve eğitim Fransa’da
ayni değerde olmayabilir.
Pratik bilgiler
Genellikle bir iste calisabilmek icin Fransizca konusmak faydalidir hatta sarttir(en
azndan azicik konusmasini bilmek gerekir –ve istenilen ise gore).Yani is aramadan
once fransizcayi ogrenmek gereklidir.
Diplomalarin taninmasi ve deneyimin dogrulanmasi
Insanlarin kendi devletlerinde çaliştiklari iş, diploma, deneyim,ve eğitim Fransa’da
ayni değerde olmayabilir.
Fransa’da yabanci diplomalarin taninmasi ve deneyiminin dogrulanmasinin
mumkunati vardir.
Kisinin kendi devletlerinin is ve is sahasina gore bu konularla ilgilenen kurumlar
vardir.
Daha fazla bilgi için, iyi adresler bolumunu kontrol ediniz(cogu sizi
bilgilendirebilir ve yonlendirebilir).
Egitimler/ ögrenimler
Genelde egitim ve ogrenim her yasta yapilabilinir. Iyi adresler bolumundeki
kurumlar sizleri bu konuda bilgilendibilir ve yonlendirebilir.
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Geçici is kurumu
(Les agences d’Intérim)

Özel destek istemeyen ve geçici işte çalşimaya hazir olan kişiler bu kurumlara
yazilabilirler. Bu kurumlar bir taraftan sirketler/isverenler ile beraber ve bir
taraftanda kendi kurumlarina kayitli olan is arayanlar ile birlikte çalisiyor; kayitli
olan is arayanlara is buluyor ve sireket / isverenlere çalisan buluyor.Bu geçici
islerin suresi bir kaç saatten birkaç yila kadar degisebiliyor. Bu isler bazen
sözlesmeli bazende devamli olabiliyor.
Bazi geçici is kurumlari degisik sektörlerde özellesebiliyor (inşaat, hizmetler...).
Kisiler farkli geçici is kurumlarina kaydolabilirler. Isteklerine uygun olan sektörleri
seçebilirler.
Besançon ve çevresinde çok geçici is kurumlari bulunmaktadir. Geçici is
kurumlarinin adreslerini ve özelliklerini ögrenmek için destek ajanslarina
basvurmak gerekir mesela la Mission Locale veya Pôle Emploi gibi.
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Is Kurumu
(Pôle Emploi)

Iş kurumundan destek alinabilmesi için Fransa’da çalisma izni olmasi gerekiyor. Iş
arayişinda yapilacak il şey iş kurumuna iş arayan olarak kaydolmak gerekir.
Is kurumuna kayit :
Kayit islemleri için ya 3949 numarali telefondan yada su internet sitesine
basvurmak gerekli
http://www.pole-emploi.fr/
Telefon ile kayit yapilmak istenirse 3949’ dan sonra *25’i tuslayiniz Doubs bölgesi
için ve « inscription » demek gerekir.
Kisi kaydolduktan sonra gorusmeye çagirilir ve bu gorusmede kisinin istedigi is
ve egitim hakkinda gorusulur.Bu konuşma istihdam (PPAE) erişim için özel bir
proje gelişimine yol açar.
Isci olarak kayit olduktan sonra bazi mecburiyetlerimiz var :
•

aktif olarak ve surekli is aramak gerekli veya is kurumunun onerdigi egitimi
almak lazim. Kisiler is aradiklarina dair belge gosterme mecburiyetinde
kalabilirler.Yani is aradiginiza dair tum belgeleri muhafaza ediniz.

•

Is kurmunun tum randevu ve is tavsiyelerini uygulamak gerekir.

Dikkat : Her ay is arama dosyasini yenilemek gereklidir --> ya her ay is kurumunu
gonderdigi formu doldurup gondererek, ya direk is kurumuna formu goturerek,
yada is kurumunun internet sitesine girerek : http://www.pole-emploi.fr// .
Eger kisiler her ay bu islemleri yapmazlar ise, is arayan listesinden silinebilmekle
beraber isliksizlik parasinida alamayabilirler.
Is kurumuna kayitli olmak kisilere bazi para yardim hakki kazandiriyor.

Is Kurumunun gorevleri.
Bu kurum kisileri - isi olasada olmasda - is arama hakkinda, egitimde veya is
tavsiyesinde karsiliyor,yonlendiriyor ve destekliyor.
Bircok hizmet sunmaktadir,yani :
•

kisilere hergün is tavsiyesi sunuyor .

•

ücretsiz fotokopi, internet, telefon…sunuyor.

•

Is arama yontemlerinde tavsiyede bulunuyor : CV yazmada, mektup
yazmada, is görüsmesinde...
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* Besançon’da birçok is kurumu var. Kaydolmak için ikamet edilen semtteki is
kurumuna basvurulur. Sonra , ajans kisiyi aradigi ise gore en uygun is kurumuna
yönlendiriyor.

Besançon’daki Is Kurumlari :
•

pôle emploi BESANCON PALENTE, 10 RUE DES AUBEPINES -

•

pôle emploi BESANCON PLANOISE, 2 RUE DU COLONEL JEAN MAURIN -

•

pôle emploi BESANCON TEMIS, 17 A RUE ALAIN SAVARY -

Is kurumunun internet adresi : http://www.pole-emploi.fr/
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Fransa’da çalismak için hangi belgeler gerekli ?
(Quels papiers faut-il pour travailler en France)

Yabanci bir kişi bazi evraklari varsa Fransa’da çalişabilir, ancak durum Avrupa
Ekonomik Alani ve üçüncü bir ülkeye göre değişir.

Bulgar ve romen vatandaslari hariç, Avrupa ekonomik alani (EEE) ve Isviçre
vatandaslari için.
Bu kisiler fransiz isgücü piyasasina serbestçe erisebilirler. Tüm ekonomik
faaliyetlerde, istihdam veya serbest meslek dallarinda fransizlar gibi ayni sartlara
sahiptirler (bazi kamu isleri ve kuralli islerden hariç).
Sahislar Fransa’ya yerlesip ve çalismak istiyorlarsa, sadece kimlik ve geçerli
pasaportlarinin olmasi yeterlidir.
Bu sahislar oturma izni isteselerde istemeselerde Fransa’da süresiz oturma hakki
alana kadar( 5 yil kesintisiz ve yasal ikamet) "isçiler" kategorisinde olduklarini
ispat etmeleri gerekmektedir .

Üçüncü ülke vatandaslari için (yani digerleri)
Fransa’da calismak icin bir çalisma izni gerekmektedir.
Bazi oturma izinleri çalisma izni ile esdegerdir, ancak bu iki izinden herhangi biri
yoksa, genelde oturma izni istemek gerekmektedir ("bilimsel" veya "beceri ve
yetenekleri" oturma iznini isteyenler için farkli bir uygulama vardir).
--> hangi oturma izninin calisma izninine esdeger oldugunu ogrenmek icin su
internet sayfasi incelenmelidir http://vosdroits.service-public.fr/F2728.xhtml
Fransa’daki yabancilar için : mecburi su resmi internet sitesinden çalisma izni
alinmalidir Service-Public.fr
Calisma izin istegi kabul veya red edilebilinir.Eger kabul edilirse, o kisi calismaya
izin veren oturma izni alir veya Geçici Calisma Izni (APT) alir.
Calisma izni veren birçok farkli oturma izni vardir, ve her birinin özel ve
özelliklerini içeren dokumanlari vardir.
Bulgar ve romen vatandaslari’nin Fransa’da ücretli bir iste çalismalari için hala,
istisnalar disinda, bir geçis dönemi içinda geçici çalisma izni almalari gereklidir.
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