Migrations à Besançon, histoire et mémoires

Guide à destination des nouveaux arrivants (TURC)

Günlük : internet, ulasim, pazarlar
(Au quotidien, internet, transports, marchés)

Internet, ulaşım, pazarlar ve fuarlar hakkında temel bilgi edinin.
Internet erisimi
Sehrin siberbazlari :
Kütüphane okuyucu karti veya gunluk yasam karti sahibi olanlara (faydali kart
konusuna bakiniz) bu siberbazlarda internet erisimi ucretsiz (gunde 1 saate
sinirlidir). Diğerleri saat ucreti ödemek zorunda.
Siberbazlar :
•

Centre ville: Centre Pierre Bayle, 27 rue de la République.

•

Planoise: Centre Nelson Mandela,13 avenue de l'Ile de France.

•

Grette - Butte: Maison de quartier, 31 bis Rue Brulard.

•

Montrapon - Fontaine ecu: Centre Pierre de coubertin, 1 Place de Coubertin.

•

Clairs-Soleils: Centre Martin Luther King, 67 E rue de Chalezeule.

•

Battant: Espace associatif et d’animation des Bains Douches, 1 rue de
l'Ecole.

Bu siberbazlarda bilgisayar kursu almak mumkundur (internet kullanmayı
öğrenme ...). Dogrudan siberbazlardan bilgi almak gerekir.
Siberbazlarin genel telefonu : 03 81 87 84 27.
Ozel siberbazlarda vardir ancak internet erisimi ucretlidir.
Ulasim
•

Besançon’daki GINKO otobusu

Besançon sehri ve cevre koyleri için bir otobüs ağı vardir « GINKO ».Bu otobusler
(geceleriri haric) surekli oalarak tum noktalarina ve cevre koylere ulasimi saglar.
Ulasim otobusu GINKO’nun cesitli ödeme yolları vardır :
- ya bir abonelik alarak: ay veya yıl için çeşitli abonelik vardır
- ya dogrudan otobusun icinde bileti almak gerekli.
- ya GINKO magazasindan biletleri alarak (Place du huit septembre au centre ville)
veya sigara bayilerinde/gazete bayilerinde : farklı avantajları ile ihtiyaçlarınıza
bağlı olarak farklı bilet vardir.
Not : Aylık veya yıllık Diabolo, Kampüs ve Susam size Büyük Besançon içinde TER
trenlere ücretsiz erişim sağlar.
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Otobüs ve genel olarak GINKO üzerinde dolaşan otobüs güzergahları hakkında
daha fazla bilgi için GINKO mağazasina basvurabilirsiniz (Place du huit septembre
centre ville) veya GINKO’nun internet sitesine bakabilirsiniz
http://www.ginkobus.com/
•

Besançon için tren

Besançon’da bir tren istasyonu bulunur ismi Besançon-Viotte istasyonu- 2 avenue
de la Paix. Bu istasyonda, birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası tren dolaşımi
vardir.
Birde kucuk istasyon vardir ismi gare de la Mouillère’dir - Avenue Edouard Droz –
buda sadece bazi koy ve yakin kucuk sehirleri kapsiyor.
Besancon etrafındaki bazı sehir ve köylerde küçük istasyonlar da vardir.
- SNCF Franche-comté’nin sitesi http://www.tersncf.com/Regions/franche_comte/Fr/
•

Besançon içinde Bisiklete binme – şehrin kurdugu VéloCité sistemi.

VéloCité, sistemi ile carsi icine ve yakin mahallelere istasyonlar kurulmus ki sizler
istediginiz zaman bisikletleri kiralayip veya iade edebilesiniz. Gezerek
görebilirsiniz.
Bisiklet almak için, kisa veya uzun vadeli bir kredi kartı ve / veya üyelik kartı
gerekir.
Okuyucuya kartınızı yerleştirin ve yapmak istediğiniz işleme bağlı olarak ekrandaki
yönergeleri izleyin.
Ilk yarim saat ucretsiz ve kullanim tarifeleri cok ucuzdur.
Fransızca bilmeyen kişiler için, Velocite sitesinden indirilebilinir Đngilizce bir
broşür vardir - The depliant VéloCité : "Besançon by bicycle"
VéloCité,hakkinda daha cok bilgi icin Vélocité’nin musteri hizmetlerine basvurmak
lazim, tel : 0820 20 25 29 Pazartesi ile Cuma gunlari arasi saat 8 ile 12 arasi ve
14 ile 18 arasi veya belediyenin danisma servisine (2 rue Mégevand, entrée B) veya
Hôtel de ville’e (place du huit septembre) basvurabilirsiniz veya VéloCité’nin
internet sitesine bakiniz http://www.velocite.besancon.fr/
•

Carpooling

Carpooling birkaç kişi aynı aracta gezi veya ayni yere ulasim bicimidir.
Bu Carpooling sitemini secerek araba masraflari, benzin ,otoban ucreti,park,trafik
ve hava kirliligini azatmis oluruz, birbirimize yardim adiyoruz…
Bu Carpoolinghakkinda bilgi almak ve paylasim kisilerini bulmak icin su internet
sitesine bakiniz http://www.covoiturage.besancon.fr/
GINKO haricinde daha uzun seyat yapmak icin baska otobus firmalarida vardir.
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Ulasim hakkinda Besançon sehrinin internet sitesinden bilgi alabilirsiniz
http://www.besancon.fr/ --> konu « déplacement, transport ».

Fuarlar ve pazarlar
•

Aylik pazari

Her ayin ikinci pazartesi : place Battant ve square Bouchot saat 6 ile 18:30 arasi.
Dikkat : her ayin ikinci pazartesi araba parki yasaktir (bunun diinda senede 1 veya
2 kere tarih degisiyor) işaretlenmiş tüm park yeri üzerinde.
•

Besançon pazarlari :

Battant: Place Jouffroy –Pazar ve tatil gunleri sabah.
Centre-ville: Place de la Révolution –Sali ve Cuma sabahlari,Cumartesi saat 7 ile 19
arasi.
Chaprais: Place de la Liberté – carsamba sabah.
Palente: Place des Tilleuls – carsamba ve Cumartesi sabah.
Planoise: Centre Commercial des Epoisses, rue de Bourgogne – Sali,Cuma ve Pazar
sabah.
Planoise: Place Cassin –carsamba ve Cumartesi saat 7 ile 18 arasi.
Planoise: Centre Commercial Ile de France, Avenue Ile de France – persembe ve
Pazar sabah.
•

Kapali hal :

« Marché des Beaux-Arts », 6 rue Goudimel – Sali ile Cumartesi arasi saat 7 ile 19
arasi, Pazar saat 8 ile 13 arasi. Meyve, sebze peynir,et,balik…
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Besancon’da yasayan için faydali kartlar
(Cartes utiles lorsqu’on vit à Besançon)

Faydali kartlar tum medya merkezleri, animasyon alanlari ve siber şehir olarak
yapılarına erişim sağlamak, ya da kültür, eğlence ve günlük kullanım için ücretsiz
birçok indirimler, hizmet ve faaliyetler sunmaktadır.
Gunluk yasam karti
Gunluk yasam karti tum medya merkezleri, animasyon alanlari ve siber şehir
olarak yapılarına erişim sağlamayi sunuyor.
Bu kartin sayesinde belediyenin kutuphane ve medya merkzelerinde
kitap,film,muzik rezerve ve odunc alinabilir,belediyenin siberbaslarinda internet
ve bilgisayarlara ulasilabilinir,belediyenin mahalle evlerinin sundugu etkinlerine
kaydolunabilinir.Baska servisler sunuluyor (ornegin VéloCité icin indirimler) : ilgili
kurumlardan bilgi alabilirsiniz.
Bu kart ne kadar ?
Yetiskin : 8 € yilda
Sosyal minimum alan insanlara indirimli tarife : 4 € yilda (bir belge gostererek)
18 yas alti : ucretsiz.
Avantajli genc karti bulunanlar : ucretsiz.
Bu kart nasil alinir ?
Belediye servisine basvurmak gerekir (kutuphane, mahalle animasyon
alani,siberbas).
Bu karttaki her servise ulasabilmek icin, faaliyete gecmesi icin her alanda
gostermek gerekir.
Bu karti yapmak icin hangi belgeler gerekli ?

•

Kimlik kagidi veya aile cuzdani

•

3 aydan az ikametgah kagidi (elektrik ,kira makbuzu…)

--> Bu gunluk yasam karti hakkinda daha fazla bilgi icin gerekli belediye
servislerine basvurunuz (kutuphane,animasyon alani,belediye siberbasi).
Avantajli genç karti
Bu Avantajli Genc karti cocuklar, 26 yasindan asagi gencler veya 36 yasindan asagi
ogrenciler için. Yillik 7 eurodur ve Franche-Comté bolgesinde cok indirim ve
servis ve etkinlikler, bedava kultur, eglence ve gunluk yasam sunuyor.
www.migrations.besancon.fr
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Bu kart icin CRIJ (Bölgesel Gençlik Bilgi Merkezi)’e basvurmak gerek - 27 rue de la
République - Tél : 03 81 21 16 16 - http://www.jeunes-fc.com/
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Yabanci ögrenciler için pratik öneriler
(Conseils pratiques à destination des étudiants
étrangers)

Besançon’da özel ilk gün :
Bagajınızda, getirmek için tavsiye edilir ...
evrak ve kayıt ve ikamet izni almak için gerekli belgelerin birkaç onaylı kopyaları:
- Lise tamalanma diplomasi
- Universite diplomalari
- Dogum kayi ornegi beraberinde ebeveyn kimliği (isim, doğum yeri)
-Kimlik fotograflari
-Gecerli pasaport ve vize

Ayrıca unutmayın:
-sicak tutacak giysiler cunku Franche-Comté kisin cok soguk olabilir
-Muzik aletiniz
-kitabiniz veya en sevdiginiz disk
-kendi devletinizin yemek kitabi
-birkac fotograf veya afis…

Besançon’da llk Gün
Besançon’a ilk gelisiniz ise :
Viotte istasyonuna gelince ana cikis kapisina yonelin.
Tam karsida 30 metre ileride bir otobus duragi vardir oradan 8 numarali otobuse
binip istikimat Campus.
Son durakta ininiz.
Otobuste yerinize gecmeden bilet almayi unutmayin eger sabah geldiyseniz en
iyisi gunluk bilet alin ve saklayinki cunku baska yerlerede gitmeniz gerekecek ve
boylece makul bir fiyata dolasmis olursuuz.
Ve oturmadan once bileti makinaya okeyletmeyi unutmayin. Eğer öğleden sonra
veya akşam geç gelmeniz durumunda 1 saat gecerli en ucuz bileti aliniz.
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Dikkat : Eger birkac yere gidecekseniz gunluk bilet almada israr ediniz.
Daha fazla bilgi (taniklik) :
Benim Besançon’a gelisimin ilk haftasi ulasuma cok pahali oldu.
Gunluk ulasimda 10 euroya kadar harcadim cunku ucuz lojman bulmak icin cok
dolastim. Hicbirsey bilmiyordum cunku Fransa ve Avrupa’ ya ilk gelisimdi ; benim
icin hersey yeniydi, fazla dikkat etmiyordum ve helede soru sormaya cesaret
edemiyordum cunku insanlari rahatsiz etmek istemiyordum. Bu benim ilk
hatamdi. Cok fazla harcadigimi cabuk farkettim ve boylece bilet almadan once
soföre sordum benim icin hangi bilet daha uygun diye,.Sizi temin eredimki
degismeyi hemen farkettim. Besançon’a ilk gelen ogrencilere benim tavsiyem
herhangi birsey almadan once bilgi almakta cekinmeyin helede ogrencilere indirm
olup olmadigini sorun. Cunku Franche-Comté’de cogu magazalar ogrenciler icin
indirim yapiyor.
Gilbert (Ekonomi ogrencisi)

Konut
-Nerede aramak ?

Otobusun son duragina varinca, arayin :
CROUS Besançon
40 avenue de l’observatoire
25002 Besançon
tél. : 03.81.48.46.98
www.crous-besancon.fr
Crous size degisik tip konut sunacak.
Fransa’da konutunuz icin bir kefil sorununuz olursa, sosyal asistanlara basvurun
bunlarin burolarida Crous’nin lokallerinde bulunuyor : cozum bulmak icin size
yardim ederler.
Dikkat !
Eger burslu ogrenci degilseniz Crous’ta konut alabilmek icin sansiniz cok az
olur. Ancak baska yerde konut bulana kadar 15 gunden kalabileceginiz gecici
konut isteyebilirsiniz.
Buda mevcut oda sayisina ve Crous’un koşullarına baglidir.
Crous’a danışın çünkü başka bir yerde konakalama imkanlari olabilir (ornegin
ozellerde). Size sunulan konutlarin Ginko otobüslerinin guzergahi uzerinde olup
olmadigini katrol edin.
Ulkelere gore degisik ogrenci dernekleri vardir.
www.migrations.besancon.fr
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Crous’a basvurun ; atacaginiz adimlarda size yardimci olurlar.
Diger secenek :
CRIJ – Bölgesel Gençlik Bilgi Merkezi
27 rue de la République
tél : 03 81 21 16 16
Acilis Pazartesi saat 13 :30 ile 18 arasi ;Sali ile Cuma gunleri arasi saat 10-12,
13:30-18 ; Cumartesi 13 :30-18.
Konut servisi : 03 81 21 16 04
CRIJ size sunacagi seyler : bireylerdeki degisik tip konutlar, basınin ücretsiz
tavsiye reklamları, oda arkadaşlıgi, geçici konaklama, belediye vergisi, ev
sigortası, konut sübvansiyonları, Gençlik Avantaj Kartı hakkında bilgi ...kendi
internet sitelerine gozatin :
www.jeunes-fc.com ; www.avantagesjeunes.com
Daha fazla bilgi (taniklik) :
Genclik avantaj karti sadece 7 euro tutyor bunun 6 eurosu bir kitapcda hediye
ceki olarak geri donuyor, boylece kart (alis fiyati)1 euroya maal oluyor ; ilk
kitaplarimi cok ucuza bu kartin sayesinde alabildim.Boylece butcemde tasarruf
edebildim (kitaplar). Franche-comté bölgesinin her yerinde, bu genclik avantaj
karti bize çeşitli alanlarda cok indirim sunuyor (öğrenci yaşam, sinema, spor,
eğlence, vb...).Saticilara bu genclik avantaj kartina indirim yapilip yapilmadigini
sormayi unutmayin.
Yves (Edebiyat Fakultesi ogrencisi)
Yapilmayacaklar
Sizlerin cogu otellerde rezervasyon yapti.
Dikkat !
Oteller cok pahllidir. Orada kalmamak icin herseyi yapin. Mumkunse oraya
gitmemeye calisin.Orada yemek yemeye calismayin cunku fiyatlri cok pahali ve
paraniz cabuk biter.Degisik saticilardan sandivic alin, fiyatlari karsilastirin.
Daha fazla bilgi (taniklik) :
Besançon’daki ilk gunumde yagmur yagiyordu en yakin otelde konakladim. Bu
otelde yaklasik 2 hafta kaldim. Cikista 850 euro odedim ve buda benim tum
paramdi. Sonraki gunler benim icin Besançon’daki gordugum en zor gunlerdi (bu
tanikligin devami icin taniklik baslikli siteye bakiniz). Size ayni hatalari yapmayi
tavsiye etmiyorum.
Claude (hukuk ogrencisi)
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Pratik bilgiler
Ulasim
Besançon’da dolasmak
Ogrenciler icin en ucuz ulasim otobus tavsiye edilir.
En ucuzu aylik pul + kart =26,90 €
Ginko butigine ugrayin 4 place 8 septembre (place St pierre au centre ville).
Pazartesi ile Cumartesi gunleri arasi saat 10 ile 19 arasi
Telefon ulasimi
Yapacaginiz (konut + idare) adimlerinizi telefon kabbinlerinden yapmayiniz cunku
nakit olarak odemek gerekir. Sigara bailerinden telefon karti almayi unutmayin
cunku daha cok kontur var ve daha ucuzdur.
Banka hesabi acmak
Oturma iznini almak için banka hesabi açmak zorunludur.
Banka hesabi açmak için kisinin bir konutu veya sabit bir adresi olmasi gerekir.
Banka seciminde serbetsinizdir ancak orgrenciler icin daha cok imkan taniyan
bankalari arastirin.
Dikkat : hesap acma sozlesmesini imzalamdan once sartlari iyice okuyunuz.
Secenekler hakkinda daha cok bilgi almaktan cekinmeyin cunku banka gorevlisi
her seyde uyari yapmiyor.

Acilisin ilk gunu : bulunmak sarttir !
Idari ve konut adimlariniz tamamlanmamis olsa bile acilisin ilk gunu mutlaka
bulunmaniz gereklidir. Cunku burada ilk universite yilinizin tum bilgileri
verilecektir ; bu seansta sinif guruplari olusturacaksiniz ve helede ilk sefer
ogretmenlerini taniyacaksiniz, onlarda size ilk yapilacak derslerin amfitiyatrolarini
belirtecekler. Bu nedenle bulunmaniz cok onemlidir.
Dikkat ! Islemleriniz cok yogun olsa bile dersleri ihmal etmemeye calisiniz cunku
bazi derslerin telafi edilmesi cok zor, nerdeyse yok.
Kesin kayit ve oturma izni karti basvurusu
Kesin kayit sirasinda, kayit burosundan sizin icin valilikten (ogrenci) oturma izni
karti icin randevu alinmasini isteyin, bu oturma izni karti 3 aylik vize yerini aliyor.
Adres : DOUBS VALILIGI
Düzenleme ve Sivil Özgürlükler Müdürlüğü
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Vatandaslaik Burosu
Yabancilar Servisi
8 rue Charles Nodier- 25035 Besançon Cedex
Randevu almak için (espace Chamars Avenue de la Gare d’Eau)
Tél : 03 81 25 10 00
-Yapilacaklar için :
Getirmeyi unutmayin
- Franche-Comté universitesine kabul ya da ön-kayıt kaniti
- gelir kaniti : minimum gelir miktari her Fransa Buyukelciligi tarafindan ayarlanir
(yaklasik ayda 480 euro)
- gecerli pasaport
- konut kaniti (Dikkat : otel gecerli degil, sabit konut gibi sayilmiyor)
Geri kalan bilgiler icin pratik bilgiler sitesine bakmaya devam edin
migration.besancon.fr
Toplumsal sosyal eylem merkezi (CCAS Besançon) tarafindan sunuluyor.
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Besançon avf ( fransiz sehirlerinin karsilamasi )
(L’AVF Besançon)

AVF sehir veya devlet degistiren kisileri karsiliyor ve yeni gelenlere arkada
bulmada yardimci oluyor.
Besançon AVF’si : dikkatli dinleme, bir eğlence programı, keyifli toplantılar, şehir
ve bölge hakkında bilgi, insanlar tanımak için fırsat sunuyor.
Centre Mendès France, 3 rue Beauregard : acilis gunu sali saat 14:30 ile 16 arasi Tél : 03 81 53 48 03.
http://www.avf.asso.fr/minisites/Website/site/bourgognefranchecomte_besanon_
presentation.php
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Kitap ve yabanci basin veya yabanci dilde
(Livres et presse étrangers ou en langues étrangères)

Sizler kitap,gazete ve yabanci dergi/veya yabanci dilde bazi kutuphane veya
medya merkezlerinden odunc alabilirsiniz veya gazete bayisinden satin
alabilirsiniz.
Sunulan makale ve diller farkli kutuphane ve medya merkezlerine gore degisir ;
dogrudan buralarla itibata gecin.
Besançon’daki kutuphaneler ve medya merkezleri :
•

Bibliothèque de Palente : 24, rue des Roses - 03.81.53.48.89.

•

Bibliothèque d'études et de conservation : 1, rue de la Bibliothèque 03.81.87.81.40.

•

Médiathèque Aimé Césaire (Clairs Soleils) : 96, Ter rue de Chalezeule 03.81.41.57.64.

•

Médiathèque de Montrapon : 1, Place de Coubertin - 03.81.87.82.13.

•

Médiathèque Nelson Mandela (Planoise) : 13, avenue Ile de France 03.81.87.82.05.

•

Médiathèque Pierre Bayle (centre-ville) : 27, rue de la République - 03 81 87
81 40.

Birde « Bibliobus » vardir ;bu otobus kitap,cizgi roman, cocuk icin album, CD,
video kaset tasiyor ve Besançon’nun kutuphane bulunmayan mahallerini dolasiyor.
Bibliobusun gectigi yerlerin tarih ve saatini medya merkezleri veya
kutuphanelerden ogrenebilirsiniz.
Bu urunleri kutuphane ve medya merkezleri veya Bibliobus’den odunc alabilmek
icin gunluk yasam karti olmasi gerekir. Doğrudan kütüphane ve medya
merkezlerinden kart talep edebilirsiniz.
Gazete bayii
Yabancı dilde veya yabancı gazete ve dergi satın almak için
58 Grande rue - Tél: 03 81 81 34 07 - http://www.maisonpresse-besancon.com/
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Eglence, kültür,sosyal yasam : nerede ögrenilir ?
(Loisirs, culture, vie associative : se renseigner)

Kendini yetistirmek, eğlenmek, Besançon şehir merkezinde ve her mahallede
insanlarla tanışmak için istege gore birçok yol ve olanaklar vardır.
Sinema, tiyatro, dans, okuma (kütüphane), müzik, gezi, müzeler, gösteriler,
medya, yürüyüş, resim, tanisma, yemek, doğa yürüyüşleri, kültürel geziler, her
türlü el sanatları veya spor, festival ve yıl boyunca gerçekleşecek etkinlikler.
Birçok faaliyetler (örneğin günlük yaşam karti, ya da küçük çocuklar ve gençler için
kart veya ücretsiz ya da ucuz etkinlikler sunan bazı yapılar ...) çok az ödeyerek
veya ödemeden yapılabilir .
Günlük yaşam, eğlence ve kültür hakkında bilgi nereden bulunabilinir?
•

Belediyenin karsilama servisinde

Place du huit septembre (veya "Place saint Pierre"), eski Belediye binası girişinde
•

Besançon Info'cité ile birlikte

Besançon Info'cité’nin bilgi ve karsilama servisi sizlerin basit gunluk sorulariniza
cevap veriyor : konut, sağlık, eğlence, aile, spor, çocuk, çevre, idari prosedürler,
günlük yaşam ve pratik ...
Telefonla 03 81 625 625 Pazartesi ile Cuma gunleri arasi saat 8 ile 12 : 30 arasi
ve 13 : 30 ile 18 arasi
http://www.besancon.fr/index.php?p=1161&art_id=3993
•

Turizim ofisi

Besançon’daki etkinlikler, geziler, turlar, eğlence... hakkında bilgi almak için
Turizim ofisini ziyaret ediniz.
Ofis iki yerde vardır:
- Parc Micaud ‘da (2 place de la 1ère armée française) : Pazartesi ile Cuma gunleri
arasi saat 10 ile 18 arasi.
- Belediye’de (Place du 8 septembre) : Haftanin her gunu ve resmi tatillerde saat
10 ile 18 arasi.
www.besancon-tourisme.com - Tél.03.81.80.92.55.
•

CRIJ’de (Bölgesel Gençlik Bilgi Merkezi )

27 rue de la République – Tél : 03 81 21 16 16.
http://www.jeunes-fc.com/
Dernekler hakkında bilgi nerede bulunur?
www.migrations.besancon.fr
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•

1901 merkezinde

Bircok dernekler faaliyetler sunuyorlar ve cesitli nedenlere destek veriyorlar.
Sizinle ayni zevkleri ihtiyaclari istekleri paylasan kisilerle tanisabilirsiniz. Birçok
yabancı uyruklu bulunan derneklerde sizin yurttaşlarınızı bulabilirsiniz, ve size
yardımcı olabilir insan haklarını savunan dernekler var. 1901 merkezinin
yayınladığı dernekler rehberini ücretsiz olarak 1901 merkezinden veya Hôtel de
Ville place du 8 septembre’daki resepsiyondan alabilirsiniz.
.
1901 merkezi
35 rue du Polygone, Entrée rue Michel Servet –Tél : 03.81.87.80.82.
http://www.besancon.fr/index.php?p=724
--> Besançon sehrinin internet sitesindende bilgi alabiliesiniz :
http://www.besancon.fr/

www.migrations.besancon.fr
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Mahalle evleri etkinlikler sunuyorlar ve ayni zamanda
bilgi ve rehberlik yapabilirler
(Maisons de quartier)

Besançon’nun tum mahallelerinde, animasyon yapilari hizmetler ve kültürel ve
sportif etkinlikler sunuyorlar.
Mahalle evleri
•

Planoise’in mahalle evi

Centre Nelson Mandela
13 avenue de l'Ile de France, tél. : 03 81 87 81 20
planoise.mdq@besancon.fr
Pazartesi saat 14 ile 19 arasi, Sali ile Cuma günleri arasi saat 9 ile 12 arasi ve 14
ile 19 arasi, Cumartesi saat 10 ile 12 arasi ve 14 ile 18 arasi
http://www.besancon.fr/index.php?p=1221&art_id=4234
•

Grette/Butte’un mahalle evi

31 bis, rue Brûlard, tél. : 03 81 87 82 40
grette.mdq@besancon.fr
Pazartesi, carsamba, persembe, cuma saat 8:45 ile 12 arasi ve 13:30 ile 18 arasi ;
sali saat 13:30 ile 18 arasi
http://www.besancon.fr/index.php?p=1219
•

Montrapon Fontaine-Ecu’nun mahalle evi

--> Montrapon anteni, Centre Pierre de Coubertin
1, place Pierre de Coubertin – Tél : 03 81 87 82 80
Pazartesi ile cuma günleri arasi saat 9 ile 12 arasi ve 14 ile 18 arasi, cumartesi
saat 9 ile 12 arasi.
--> Fontaine-Écu anteni
26 B rue Fontaine-Écu – Tél : 03 81 80 01 92
Pazartesi,sali,persembe ve cuma gunleri saat 14 ile 18 arasi ,carsamba saat 9 ile
12 arasi
http://www.besancon.fr/index.php?p=1220&art_id=4227
•

Bains Douches’un dernek ve animasyon alani

1, rue de l'Ecole
Tél. : 03 81 41 57 58
bains-douches@besancon.fr
Sali,ve persembe saat 13 :30 ile 21 arasi,carsamba saat 8 :30 ile 12 arasi ve
13 :30 ile 19 arasi,Cuma ve cumartesi saat 13 :30 ile 18 arasi
www.migrations.besancon.fr
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http://www.besancon.fr/index.php?p=1222
•

MJC Palente

24 rue des Roses – Tél. 03.81.80.41.80
Acilis saatleri:Pazartesi ile Cuma gunleri arasi saat 8 :30 ile 12 arasi ve 13 :30 ile
18 arasi
www.mjc-palente.fr
•

MJC Besançon – Clairs Soleils

Centre Martin LUTHER KING
tél 03.81.41.55.66,ou 03.81.50.69.93
www.mjc-besancon.fr
Pazartesi : saat 13 :30-19, Sali : saat 9-12/13-19 ,carsamba : saat 9-12/1318,persembe : saat 9-12/14-18, Cuma : saat 10-12/14-19, Cumartesi : saat 9-12
arasi
•

Rosemont St-Ferjeux’nun mahalle comitesi

1 avenue Ducat
Tél. 03 81 52 42 52 - Fax 03 81 51 26 91
comite.stferjeux@wanadoo.fr
Pazartesi ile Cuma gunleri arasi saat 8:30 ile 12 arasi ve 14 ile 18 arasi,
Cumartesi saat 9 ile 12 arasi
Besançon ve cevresinin tum mahalle evlerinin ve animasyon alanlarin adres ve
bilgilerini Besançon sehrinin internet sitesinden bulabilirsiniz
http://www.besancon.fr/index.php?p=506
Cocuklar icin eglence merkezleri
Cocuklar icin eglence merkezleri vardir ; bu merkezler okul olmadigi gunler veya
okul tatillerinde cocuklari kabul ediyorlar ve bu cocuklar orada animatorler
tarafindan denetlenirler ve degisik etkinlikler yaparlar. Bu merkezlerin bilgi ve
adreslerini ornegin belediyenin karsilama servisinden, CRIJ’den, Info’cité’den,
1901 merkezinden veya mahalle evlerinden alabilirsiniz

www.migrations.besancon.fr
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Yoksul, izole ve yardima muhtaç olan insanlar için
(Pour les personnes qui sont démunies, isolées et qui ont
besoin d’aide)

Kuruluslar veya dernekler zorluk içinde olan insanlara yardım, rehberlik yada
destek veriyorlar.
Sosyal isçiler
Proxim’Social - Resepsiyon hizmeti, bilgi ve fiziksel yönelim ve telefon.
Sabit hattan
0805.01.2530
ücretsiz
arama.
Bu servise erişim için pazartesi ile cuma günleri arası, saat 08:30 ile 12:00 arası ve
13:30 ile 17:30 arası – adres : 9 rue Picasso (CCAS de Besançon).
Sağlık merkezleri (CMS) mahalle sosyal işçileri (kendi mahallesindeki sağlık
merkezine gitmek gerekir).
Besançon’daki sağlik merkezleri (CMS) :
•

CMS Bacchus (centre ville) – 1 place Bacchus – 03 81 25 87 00

•

CMS Planoise – Immeuble Porte Lafayette 20 boulevard Salvador Allende –
03 81 51 00 41

•

CMS Saint Ferjeux – 30 rue Caporal Peugeot – 03 81 41 40 10

•

CMS Saint-Claude – 6 rue Jean Wyrsch – 03 81 50 31 41

•

CMS Tristan Bernard (Palente – Clairs-Soleils) – 19 rue Tristan Bernard – 03
81 25 44 44

•

CMS Montrapon – 7 chemin de l’Epitaphe – 03 81 50 42 84

Hayir dernekleri
Cesitli ihtiyaçlara göre destek, önerilen faaliyetler, elbise (ya da çok az bir fiyata
giysi satış) dağıtımı, gıda dağıtımı ...
Başlıca şunlardır:
•

katlik yardim : 14, rue d'Alsace – tél : 03 81 81 41 91.

•

populer yardim : siège: 7, rue Xavier Marmier - tél: 03 81 81 63 91.

•

kizil hac : 4 ter Faubourg Rivotte, esplanade Henry Dunant - Tél: 03 81 81
82 22.

Sehir tarafindan yönetilen dayanisma alanalari
Bunlar, tehlikeli durumlarda, izolasyon insanlar için çeşitli destek ve etkinlikler
sunan merkezlerdir.
Dayanisma alanlari :
www.migrations.besancon.fr
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•

Centre Ville (siège du service):12 rue Champrond - Tél : 03.81.41.21.19.

•

La Grette: Maison de Quartier Grette/Butte, 31 bis rue du Général Brûlard Tél: 03.81.87.82.40.

•

Planoise: 5 bis rue Dürer - Tél : 03.81.25.00.91.

•

Montrapon/Fontaine-Ecu/St Claude:

•

Maison Quartier Montrapon - Tél : 03.81.87.82.80.

•

Maison Quartier Fontaine Ecu - 26 B rue de Fontaine-Ecu - Tél:
03.81.80.01.92. Tél : 03.81.81.23.88.

•

Palente: Travailleurs sociaux - 128 rue des Cras - Tél : 03.81.60.70.65.
Accueil et Secrétariat - 24 rue des roses - Tél : 03.81.80.00.18.

•

Clairs Soleils : Centre Martin Luther King, 67 E rue Chalezeule - Tél :
03.81.41.22.94.

Bu dayanisma alanlari yaratici atolye calismalari da sunuyor (ornegin el
sanatlari,tamirat, mutfak…).
Katilmak icin Pazartesi sabah kaydolmak gerekir servis merkezinde, 12 rue
Champrond (carsi ici) saat 10 ile 12 arasi.
Daha cok bilgi icin dogrudan dayanisma alanlarina basvurunuz.
Diger :
Les Amis De Ma Rue Là (Groupe d’Entraide mutuelle)- 12 rue Champrond - Tél:
03.81.82.37.78.
Cogu zaman, gida veya giysi dagitiminda kisiler dogrudan kendileri
gidemezler,ihtiyac halinin belirlendigi taktirde sosyal isciler tarafindan
gonderilirler.

www.migrations.besancon.fr
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