
1. ASTI'ye hoş geldiniz. Biz dayanışma için bir topluluğuz. Hükümetten veya valilikten bağımsız 

olarak çalışıyoruz. Yabancılara karşı uygulanan tüm yasalara karşıyız ve herkes için hareket 

özgürlüğünden ve barınma hakkından yanayız. İkamet iznine başvurmanın bir yolunu bulmak için 

sizinle birlikte çalışacağız ve bu şekilde dosyanizi açarken size eşlik edeceğiz.  Sorunlarınızı 

dinlemek için buradayız. Aşağıdaki bilgiler işinize yarayabilir. 

2. ASTI'ye hoş geldiniz. Biz dayanışma için bir topluluğuz. Hükümetten veya valilikten bağımsız 

olarak çalışıyoruz. Yabancılara karşı uygulanan tüm yasalara karşıyız ve herkes için hareket 

özgürlüğünden ve barınma hakkından yanayız. İkamet iznine başvurmanın bir yolunu bulmak için 

sizinle birlikte çalışacağız ve bu şekilde dosyanizi açarken size eşlik edeceğiz.  Sorunlarınızı 

dinlemek için buradayız.Size burada dil kursları sunuyoruz . 

3. Yasal belgeler olmadan çalışıyorsanız veya başkasının yasal belgeleriyle çalışıyorsanız, haklarınız 

vardır. Aylık maaşınızı alma, dinlenme ve izin yapma hakkınız var. İş kazalarını kayıt altına 

almanızı tavsiye ederiz.Kendinizi savunmak için bir sendikadan destek isteyebilirsiniz. Haklarınızı 

mahkemede işverene karşı savunabilirsiniz. 

4. Resmi belgeleriniz olmadan çalışıyorsanız, devlet sağlık sigortası alma hakkınız vardır ve bir 

banka hesabı açabilirsiniz. Yıllık gelirinizi vergi dairesine beyan etmenizi tavsiye ederiz. Asla sıfır 

olarak beyan etmemeye dikkat edin. Sahip olduğunuz herhangi bir tutarı yıllık gelir olarak beyan 

edebilirsiniz. Bu formlar ikamet başvurusu için kullanılır. 

5. Eğer ikamet kartınız yoksa polis kontrolü sorunu yaşamamak için metro veya otobüs bileti 

olmadan seyahat etmemenizi tavsiye ederiz. Pasaportunuz varsa güvenli bir yerde saklamanızı 

öneririz. Pasaportunuzu yanınızda getirmeyin. 

6. Size burada verdiğimiz tavsiyelere ek olarak, ikamet belgesi olmayan kişilerle çalışan derneklerle 

iletişime geçmenizi öneririz. 

7. Beş yıldır Fransa'da yaşıyorsanız ve üç yıldır Fransa'da okula giden bir çocuğunuz varsa veya beş 

yıldır Fransa'da yaşıyorsanız ve aylık maaşınız en az 1300 Euro ise, Séjour kartı için 

başvurabilirsiniz. 

8. İşveren kabul ederse oturma izni olmadan çalışabilirsiniz. Haklarınızı korumak ve ileride oturma 

izni başvurusu yapabilmek için başkası adına da olsa iş akdinin olması önemlidir. İsimler arasında 

koordinasyon sertifikası düzenlenmesi mümkündür. 

9. Bir yakınınız geri gönderme merkezinde tutuklu ise 0605949287'yi arayıp durumu 

bildirebilirsiniz. Bu numara avukat değil, gazeteci değil, doktor değil, bunlar gözaltı merkezine 

karşı çalışan insanlar. 

10. Fransa topraklarından yasal sınır dışı etme emrini aldıktan sonra, artık oturum kartı 

başvurusunda bulunma hakkınız yoktur.Tekrar başvurmak için en az bir yıl beklemeniz gerekir. 

11. İkamet Kartlı veya ikamet kartsız acil barınma için 115'i arayabilirsiniz. 



12. Ailenizi getirmenin iki yolu var. Mülteci iseniz veya on yıldan az oturma izniniz varsa, ailenizi 

getirme süreci ev ve aylık gelir olasılığı dikkate alınmaksızın devam edecek, aksi takdirde barınma 

durumunuz ve geliriniz dikkate alınacaktır. 

13. Fransa'dan ayrılmaya yönelik yasal karara itiraz etmek ve Ulusal Mülteci Mahkemesi'ne şikayette 

bulunmak için bir avukat tutma hakkımız var. Bu alanda size danışmanlık yapan avukat ve 

kurumların sizden para alma hakkı yoktur. 

14. SNDA ve OFFRA'da reddedilirseniz, yeniden değerlendirme için başvurabilirsiniz. Bu aşamada 

avukatlara para harcamanızı tavsiye etmiyoruz çünkü kabul edilme şansınız çok az. 

15. Paris'te ve Paris banliyölerinde iltica başvurusunda bulunmak için OFFI 0142500900 numaralı 

telefonu arayın. Bu alanın dışında SPADA'yı ziyaret edebilirsiniz. 

16. Sığınma talebinde bulunmak için pek çok neden vardır. Çok bilinen bir sebep siyasi inançlarınız 

nedeniyle hapse atılmış olmanız, ayrıca ten renginiz, dininiz veya cinsel yöneliminiz nedeniyle 

şiddete maruz kalmış olmanızdır. Ülkesinde tehlikede olan herkesin sığınma hakkı vardır. 

17. Evde aile içi şiddet görüyorsanız, çocuklarınızla birlikte evden ayrılabilirsiniz. Yasal oturma izniniz 

olmasa bile şikayette bulunmanızı öneririz. Adli tıp doktoruna giderek şiddet belgesi alabilirsiniz. 

18. Acil durumlarda 17 ve 112 numaralı telefonlardan polisi arayabilirsiniz. Aramalar tamamen 

ücretsizdir. Acil konaklama için 115 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

19. Polis ve jandarma sizi konaklama için bir otele ya da eve yönlendirebilir. Eşiniz, nişanlınız, ev 

arkadaşınız veya partneriniz (eski veya şimdiki) tarafından uygulanan şiddet veya tecavüz 

hakkında şikayette bulunma hakkınız vardır. Eşe tecavüz Fransa'da suç sayılıyor. Bu, evli olsanız 

bile eşinizin sizi rızanız olmadan seks yapmaya zorlayamayacağı anlamına gelir. 

20. Şu anda Fransa, yabancılar yasasında değişiklik yapılmasına karar veriyor. Sınır dışı etme ve 

ülkeyi terk etme politikasının yoğunlaşmasıyla birlikte birçok sığınmacının hakları 

reddedilmektedir. Bize katılın Gösteri için birkaç tarih var:    18 Şubat. CRA'nın karşısında  ve 4 ve 

25 Mart'ta Paris'te. 


