
 

  
YETERLILIK
ve YETENEKLER

ikamet belgesi

Yeteneklerin dolaşimini başarmak

DOSYANIN OLUŞTURULMASI

Adaylık dosyası aşağıda belirtilen öğeleri zorunlu olarak 
içermelidir :  

• Fransa’da mesleki bir proje içeren gerekçelendirme 
mektubu.   
• Özgeçmiş ve diploma fotokopileri.
• Çalışma belgeleri (doktoralar hariç). 
• Iş sözleşmesi , işe alınma vaadi veya Fransa’da istihdam 
perspektifleri.  
• Adlî sicil kaydı sureti.
• Vergi çizelgesi.
• 4 fotoğraf. 

  Dosyalar, Pazartesi’den Cuma’ya kadar,  
  önceden randevu almak suretiyle,
  Istanbul OFII’ye teslim edilir :

OFII
Istiklal caddesi, n° 8
Taksim, ISTANBUL 
Tél. : 0 212 334 87 06
E-mail : cct.turquie@ofii.fr

Daha fazla bilgi için : 
www.ambafrance-tr.org

44, rue Bargue - 75732 Paris cedex 15
Tél. : 01 53 69 53 70 / Fax : 01 53 69 53 69
www.ofii.fr
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Ambassade de France en Turquie

. .



YETERLILIK  ve YETENEKLER”
IKAMET BELGESI NEDIR ?

• Bu belge, üç yıllık bir süre için düzenlenir ve süre bi-
timinde yenilenebilir. Yeterlilik ve yetenekleri sayesinde, 
Fransa’nın veya vatandaşı oldukları ülkenin ekonomik 
kalkınmasına, bayındırlık işlerinin gelişmesine, özellikle 
entelektüel, bilimsel, kültürel, insani veya sportif alanlar-
daki yükselişine, anlamlı ve sürdürülebilir şekilde iştirak 
edebilecek yabancılara verilir.

KIMLERE YÖNELIKTIR ?

• Yüksek eğitim mezunları.

• Diploma düzeyi gözönünde bulundurulmaksızın, nitelikli 
meslek sahipleri.

• Aşağıdaki projelerden birini Fransa’ya getiren yatırımcılar   : 
- en az iki istihdamın oluşturulmasına veya muhafaza edil-
mesine yönelik bir proje  ;
- 300.000 avro üzerinde bir yatırım projesi ;
- en az iki yıl önce kurulmuş veya daha önceden Fransa’da 
mevcut olan bir şirketin projesi.

• Serbest meslek sahipleri : sanatçı, yazar, sporcu, v.s

“Yeterlilik ve yetenekler“ belgesi hamilinin aile 
üyelerine (eş ve çocuklar), tüm haklardan yararlanabilecekleri 
yenilenebilir 1 yıllık ikamet belgesi verilecektir.

BELGE HANGI KOŞULLARDA VERILIR ? 

Dikkate alınacak hususlar şunlardır:

• Mesleki projenin içeriği ve niteliği.
• Projenin, Fransa’ya ve yabancının vatandaşı olduğu ülke-
ye getireceği faydalar.
• Projenin Fransa’daki konumu.
• Projenin faaliyet sektörü.
• Projeyi gerçekleştirmeye uygunluk (eğitim seviyesi, nite-
likler, veya mesleki tecrübeler)

NASIL BAŞVURMALI ?

• Başvurular İstanbul’daki OFII’ye yapılacaktır. OFII, dosyanın 
incelenmesi esnasında gerekli olabilecek tüm diğer 
tamamlayıcı bilgiler için adayla irtibata geçecektir. 

OFII
Istiklal caddesi n° 8
Taksim, ISTANBUL

Tel : 0 212 334 87 06
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