DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU
Fransa’da oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da
Fransız vatandaşlığına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olan
vatandaşlarımız -- www.konsolosluk.gov.tr internet sitesinden RANDEVU alarak -1.000 Avroluk dövizle askerlik için başvurularını yapabilirler.

ÇİFTE VATANDAŞLAR İÇİN
1- Certificat de nationaité française veya Acte de naissance avec la mention de l’acquisition de nationalité française
veya Decret de naturalisation
2- T.C. KİMLİK KARTININ ASLI ve arkalı-önlü 1 adet fotokopisi (üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan
nüfus cüzdanları için 2 adet fotoğrafla nüfus gişelerinden sıra numarası alınmalıdır.)
3- FRANSIZ KİMLİK KARTININ ASLI ve 2 adet arkalı-önlü fotokopisi
4- FRANSIZ ya da TÜRK PASAPORTUNUN ASLI ve fotoğraflı sayfanın, Türkiye’ye giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu
sayfaların 1 adet fotokopisi (geçerlilik tarihi geçmiş olabilir)
5- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
6- CERTIFICAT DE TRAVAIL (İşçilik Belgesinin) Aslı ve 1 adet fotokopisi
7- FICHE DE PAIE (en son maaş pusulasının) ve 1 adet fotokopisi
8- RELEVE DE CARRIERE (Hizmet döküm belgesi) belgesinin aslı (İş durumunuza göre; CARSAT ve RSI, Organic, MS
teşkilatından temin edilmeli (Diğer işlerde çalışanlar bağlı oldukları özel kurumlardan almalıdırlar.)

SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN
1- T.C. KİMLİK KARTININ ASLI ve arkalı-önlü 1 adet fotokopisi (üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan nüfus
cüzdanları için 2 adet fotoğrafla nüfus gişelerinden sıra numarası alınmalıdır.)
2- OTURMA-ÇALIŞMA KARTININ ASLI ve 1 adet arkalı-önlü fotokopisi
3- TÜRK PASAPORTUNUN ASLI ve fotoğraflı sayfanın, Türkiye’ye giriş çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların 1 adet
fotokopisi
4- Son 6 ay içinde çekilmiş 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
5- CERTIFICAT DE TRAVAIL (İşçilik Belgesinin) Aslı ve 1 adet fotokopisi
6- FICHE DE PAIE (en son maaş pusulasının) ve 1 adet fotokopisi
7- RELEVE DE CARRIERE (Hizmet döküm belgesi) belgesinin aslı (İş durumunuza göre; CARSAT ve RSI, Organic, MS
teşkilatından temin edilmeli (Diğer işlerde çalışanlar bağlı oldukları özel kurumlardan almalıdırlar.)

ÖNEMLİ:
-

RELEVE DE CARRİERE belgesini İŞVERENLER RSİ’den, İŞÇİLER CARSAT’tan alır. İşçiler için CARSAT
internet sitesinden hesap oluşturup sözkonusu belgeyi bilgisayarlarına indirip yazıcıdan çıkarmaları yeterli
olacaktır. Anılan belgede en az 13 trimestr olmalıdır.

-

İŞVERENLER:

-

İŞSİZLER: POLE EMPLOI’dan NOTIFICATION ve son AVIS DE PAIEMENT gereklidir.
RSA ALANLAR bunun belgesini ibraz edeceklerdir.
ÇİFTE VATANDAŞLIĞI olanlar Fransız vatandaşlık bildirme işlemini yaptırmak

-

Eğer yükümlü, kendi adına çalışıyorsa bağlı olduğu Oda’dan en az 3 yıldan beri kendi
adına çalıştığını belirtir belge (EXTRAIT DE K-BIS) alması gerekir.

zorundadırlar.
Vatandaşlarımız randevu gününe geldiklerinde girişten G gişesinden sıra numarası almalıdırlar.

T.C. Lyon Başkonsolosluğu
87 rue de Seze 69006 LYON

