
AKTİF DAYANIŞMA GELİRİ 
Uygulama nasıl işler ?

RSA nedir ?
RSA, Bakanlık tarafından finanse edilen aylık bir 
ödenektir. Aile Yardım Fonu (CAF) veya Mutualité 
Sociale Agricole (MSA, Sosyal Güvenlik Tarım 
Rejimi) tarafından ödenir.

RSA, gelir kaynağı olmayan veya iş sahibi olduğu 
halde geliri düşük olan kişiler içindir ve belirli 
koşullara tabi olarak bağlanır.

Yabancı uyruklu kişilerin özel oturum koşullarını 
karşılaması gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek 
için CAF veya MSA servisine başvurun.

Nasıl hesaplanır ?
RSA’nın tutarı şunlara bağlıdır :
 Ailenizin yapısı
  Ailenizin kaynakları (kazanılan gelir, sosyal 

yardımlar, emekli maaşları vb.),
 Oturduğunuz yer
 Mesleki durumunuz

Her 3 ayda bir yeniden hesaplanır.

Atılacak adımlar nelerdir ?
Her 3 ayda bir, Üç Aylık Kaynak Beyannamesi’ni 
(DTR) doldurarak kaynaklarınızı CAF veya MSA’ya 
bildirmeniz gerekmektedir. 

Aksi takdirde, RSA ödemesi askıya alınır.

Ailevi, mesleki veya gelir durumunuzda herhangi 
bir değişiklik olması durumunda derhal CAF veya 
MSA’yı bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Ek yardımlar sağlanması 
mümkündür
Barınma, sağlık ve ulaşıma yönelik ek yardımlar 
mevcuttur.

Bu yardımlar otomatik olarak sağlanmaz. Kişisel 
durumunuzun değerlendirilmesi gerekir.

Daha fazla bilgi için irtibat noktanıza danışın.

Refakat nedir ?
RSA yararlanıcısı, sosyal ve/veya profesyonel 
entegrasyon süreci boyunca prosedürlere 
yönelik destek için ihtiyaçlarına uyarlanmış, 
kişiselleştirilmiş yardım alma hakkına sahiptir.

Bu yardım tek bir irtibat noktası tarafından 
düzenlenir ve bu irtibat noktası şunlardan biri 
olabilir :

  Mesleki destek için profesyonel bir 
danışman (Pôle emploi (İş ve İşçi Bulma 
Kurumu), Entegrasyon ve İstihdama Yönelik 
Yerel Planlar vb.)

  Hemen iş arayamıyor olmanız durumunda 
sosyal destek için bir sosyal hizmet uzmanı 
(Dayanışma Dairesi, bazı Ortak Sosyal Eylem 
Merkezleri vb.).

Bu destek aynı zamanda bir zorunluluktur. 
Yerine getirilmemesi durumunda 
ödeneğinizden kesilir.



SAĞLIK
Sosyal güvenlik teminatına erişmek için çeşitli 
olasılıklar mevcuttur :

 PUMA (genel sağlık sigortası)

 CSS (tamamlayıcı sağlık dayanışması)
Bu sigortalar durumunuza bağlıdır ve belirli 
şartlar altında sağlanır. CPAM’den (birincil sağlık 
sigortası fonu) bilgi alabilirsiniz.

ULAŞIM
Seyahat indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

  Bordeaux Métropole’de : Bordeaux 
Métropole’de yaşıyor ve iş arıyorsanız 
kaynaklarınıza bağlı olarak ücretsiz ulaşımdan 
yararlanabilirsiniz.

  Gironde’de : Kaynaklarınıza bağlı olarak, 
yolculuğunuzun uzunluğuna bakılmaksızın 
sabit 0,40 Euro ücretlendirmeden 
faydalanabilirsiniz.

  Nouvelle Aquitaine’de: İş arıyorsanız veya 
kaynaklarınız belirli bir tutarın altındaysa.

susam kartı kullanarak Nouvelle Aquitaine’de 
trenle ücretsiz seyahat edebilirsiniz (24 
yolculuk/12 gidiş-dönüş).

BARINMA
Barınma erişimi sunmak veya barındığınız 
yerde konaklamaya devam etmenizi sağlamak 
için farklı yardımlar mevcuttur. Dayanışma 
Dairesi veya CCAS’de görevli bir sosyal hizmet 
uzmanından bilgi alabilirsiniz.

Sosyal tarifeler, gaz ve elektrik faturalarınıza 
yönelik indirimlerden de yararlanmanızı sağlar.

Daha fazla bilgi için irtibat noktanıza danışın.


