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Finlandiya’da oturma izni almış bulunmaktasınız
Göçmenlik Dairesi, yapmış olduğunuz oturma izni başvurusuna ilişkin olarak
olumlu yönde karar vermiştir. Bu, size Finlandiya’da süreli (belirli bir süre için)
oturma izninin verildiği anlamına gelmektedir.

Söz konusu kararı aldığınızı hemen adlî yardımcınıza ve mülteci
kabul merkezinin çalışanına bildirin.
Adlî yardımcınız ve mülteci kabul merkezi, hakkınızdaki kararı otomatik olarak
öğrenmez.
Mülteci kabul merkezinin çalışanına oturma izni almış olduğunuzu söylemeniz
önem taşımaktadır. Oturma izni almış olduğunuzu mülteci kabul merkezinin
çalışanına söylediğinizde, çalışan size bir sonraki evrede ne olacağı konusunda
yol gösterebilecektir.
Aynı zamanda, adlî yardımcınıza da Göçmenlik Dairesinin kararının elinize
geçtiğini söyleyin.

Kararla birlikte oturma izni kartı da almaktasınız
Oturma izni kartı, sizin Finlandiya’da ikamet etme hakkınızın bulunduğunu
gösterir. Karta, oturma izninizin ne kadar süreyle yürürlükte olduğu konusunda
bir im düşülmüştür.
Kartı kaybetmeyin Kartı kaybederseniz, Göçmenlik Dairesi’nin hizmet
noktasından size yeni bir kart çıkartılabilmesi için randevu alın. Yeni kart ücrete
tabi olacaktır.

Finlandiya’da yaşadığınız süre içinde, geçerli bir seyahat
belgenizin bulunması gerekir.
Finlandiya yasalarına göre, elinizde geçerli bir seyahat belgenizin olması
gerekmektedir. Seyahat belgeniz olduğunda, Finlandiya’dan dışarıya seyahat
edebilir ve Finlandiya’ya geri dönebilirsiniz.

▪

Size mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü tanınmışsa
Size Finlandiya’da mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü verilmişse,
vatandaşı bulunduğunuz ülkenin pasaportunu elinizde tutabilirsiniz ya da
istemeniz durumunda mülteci seyahat belgesi ya da yabancı pasaportu
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çıkartabilirsiniz. Vatandaşı olduğunuz ülkenin pasaportuna ve Finlandiya
tarafından size verilmiş olan seyahat belgesine aynı anda sahip olamazsınız.
Mülteci seyahat belgesi ya da yabancı pasaportu için başvuruda
bulunduğunuzda, vatandaşı olduğunuz ülkenin pasaportu hâlâ elinizdeyse,
bunu Göçmenlik Dairesi’ne teslim etmeniz gerekir.
Elinizde vatandaşı olduğunuz ülkenin pasaportu yoksa, mülteci seyahat
belgesi ya da yabancı pasaportu edinmek için başvuruda bulunabilirsiniz.
• Size sığınmacı statüsü tanınmışsa, mülteci seyahat belgesi edinebilirsiniz,
• Öte yandan, tarafınıza ikincil koruma statüsü tanınmışsa, yabancı
pasaportu alabilirsiniz. Başvurular ücrete tabidir.
Sığınmacı statüsünü ya da ikincil koruma statüsünü almanızın ardından
vatandaşı bulunduğunuz ülkenin pasaportunu edinirseniz, bu eyleminizin,
mülteci statünüzün ya da ikincil koruma statünüzün sona erdirilmesine ya da
iptal edilmesine yol açabileceğini dikkate alın.

▪

Herhangi başka bir gerekçeyle oturma izni almışsanız
Sığınmacı statüsünün ya da ikincil koruma statüsünün dışında herhangi başka
bir gerekçeye dayanarak oturma izni almışsanız, vatandaşı olduğunuz ülkenin
geçerli bir pasaportuna sahip olmanız ya da vatandaşı olduğunuz ülkenin yeni
bir pasaportunu çıkartmak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
Vatandaşı olduğunuz ülkenin yetkililerinden pasaport alamıyorsanız, hiçbir
ülkenin vatandaşı değilseniz ya da yabancı pasaportu edinmek için başka
herhangi bir nedeniniz varsa, yabancı pasaportu alabilirsiniz. Bu durumda,
Göçmenlik Dairesi, size yabancı pasaportu çıkartılıp çıkartılamayacağını
değerlendirmeye alacaktır. Başvuru ücrete tabidir.

Oturma izni kararınızda çalışma hakkınız konusunda bilgi
verilmektedir
Kararda, sizin Finlandiya’da çalışma hakkına sahip olup olmadığınız
söylenmektedir. Çalışma hakkını aynı zamanda oturma izni kartınızdan kontrol
edebilirsiniz.

Bir yerel yönetimin (belediyenin) sakini olacaksınız
Mülteci kabul merkezinin çalışanı sizi yanına çağırıp, bir belediyenin sınırları
içine taşınmanıza ilişkin olarak sizi aydınlatacaktır. Merkez çalışanı size konut
aramanızda yardımcı olur. Konutu aynı zaman da siz de arayabilirsiniz.
Plânlarınızla ilgili olarak mülteci kabul merkezinin çalışanıyla konuşun.
Bir belediyenin sınırları içine taşınmanız sırasında, örneğin, Finlandiya Sosyal
Güvenlik Kurumu (Kela), TE-bürosu ve Dijital ve Nüfus Bilgi Dairesi’nde de
işlemler yapacaksınız. Taşınmanızın ardından artık mülteci kabul merkezinin
hizmet alan kişisi olmayacaksınız. Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi
hizmetlerinizi bağlı bulunduğunuz yerel yönetimden (belediyeden) alacaksınız.
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Ayrı bir izne gereksinim duymadan öğrenim görebilirsiniz
Herhangi bir eğitim kurumuna başvurabilir ve bir eğitim kurumu tarafından size
sunulan öğrencilik olanağını kabul edebilirsiniz. Öğrenim görmek için ayrı bir
izne gereksiniminiz yoktur.

Ayrıca, kimlik kartı çıkartmak üzere polise başvurabilirsiniz.
Yasal kimlik belgesi niteliğindeki kimlik kartını edinmek için polise
başvurabilirsiniz. Bu kart, Finlandiya’daki işlemleri sürdürmenizi kolaylaştıracaktır.
Finlandiya’da kimlik belgesine, örneğin, banka hesabı açabilmeniz için
gereksinim duymaktasınız. Başvuru ücrete tabidir.
Mülteci seyahat belgesinin ya da yabancı pasaportunun, bunlarda kimliğin
doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin herhangi bir imin bulunmaması nedeniyle
yasal kimlik belgeleri olmadıklarını göz önünde bulundurun. Kimlik
doğrulamasına (teyidine) ilişkin ek bilgiyi Göçmenlik Dairesi’nin internet
sitesinde bulabilirsiniz: migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta.

Aile bireyiniz artık Finlandiya’ya oturma izni için başvurabilir
Finlandiya’dan oturma izni alabilecek nitelikteki aile bireylerinin kimler olduğu
Finlandiya yasalarınca belirlenmiştir. Aile bireyinin oturma izni alabilmesinin
koşulları, sizin ne tür bir oturma izni almış olduğunuza bağlıdır. Başvuru ücrete
tabidir.
Mülteci statüsünü almışsanız, aile bireyinizin geçiminin güvence altına alınıp
alınmaması hususunu belirleyen süre sınırlandırmalarının Finlandiya’da
yasalarınca saptanmış olduğunu dikkate almanızda yarar vardır. Finlandiya’da
mülteci statüsünü edinmişseniz, bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgilerin verildiği ve
aile bireyinizin Finlandiya’dan nasıl oturma izni başvurusunda
bulunabileceğinin anlatıldığı yol gösterici bilgi kararla birlikte size
sunulmaktadır.
Aile bireyinin oturma izni için nasıl başvuruda bulunacağı konusunda ek bilgiler
internet sitemizde yer almaktadır: migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen.

Oturma izninizi yenilemeyi unutmayın.
Şu anki oturma izninizin geçerlilik süresinin son bulmasının ardından
Finlandiya’da oturumunuzu sürdürebilmeniz için, şu anki izniniz bitmeden,
uzatılmış izin (devam izni) başvurusunda bulunmanız gerekir.
Uzatılmış izin başvurusunu, olanaklı olduğu sürece her zaman internet
üzerinden yapmakta yarar vardır. Yol gösterici bilgileri internet sitemizden
kontrol edin: migri.fi/jatkolupa
Başvuruyu doldurduğunuzda, doğrulama işlemi ya da başvurunun teslimi için
hizmet merkezinden internet üzerinden randevu alın. Randevu alma hizmetine
internet sitemizden erişebilirsiniz: migri.vihta.com.
Hizmet noktasına varmadan önce, gerekli her şeyin yanınızda olup olmadığını
gözden geçirin. Hizmet noktasında işlem yapmaya ilişkin yol gösterici bilgileri
Göçmenlik Dairesi’nin sitesinden okuyun. migri.fi/nain-asioit-palvelupisteessa.
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▪

Size mülteci ya da ikincil koruma statüsü tanınmışsa
Mülteci ya da ikincil koruma statüsü edinmişseniz, ilk oturma izninizin ardından
büyük olasılıkla sürekli oturma izni alabilirsiniz. Bu durumda, Finlandiya’da dört
yıl yaşamanız gerekecektir.
Sürekli oturma izni hakkındaki ek bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır:
migri.fi/pysyva-oleskelulupa.

Uzatılmış izin (devam izni) ya da seyahat belgesi başvurusu
yapıyorsanız ve erişim bilgileriniz değişikliğe uğramışsa,
değişiklikleri hemen Göçmenlik Dairesi’ne bildirin
Başvurunuz Göçmenlik Dairesi’nde işlem görürken, erişim bilgilerinizi ve bu
bilgilerdeki değişiklikleri her zaman Göçmenlik Dairesine bildirmeniz
gerekmektedir. Başvurunuzun ele alındığı süre içinde Göçmenlik Dairesi size
evinize gelen normal mektup şeklinde posta gönderebilir, ya da, size ulaşan
bildirimde belirtilen yerden gidip almanızı gerektiren bir gönderinin ulaştığının
haberi gelebilir.
Başvurunuzu elektronik ortamda yapmışsanız, erişim bilgilerinizi Enter Finlandişlem hizmeti aracılığıyla değiştirin: enterfinland.fi
Başvurunuzu kâğıt üzerinde yapmışsanız, değişmiş olan erişim bilgilerinizi
internet sitemizden ulaşabileceğiniz form aracılığıyla bildirin:
migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen. Formu daireye postayla gönderin ya da
Göçmenlik Dairesi’nin hizmet noktasına, noktanın çalışma saatleri içinde
götürün. Formu bir mektup zarfının içine koyun ve zarfı da hizmet noktasındaki
posta kutusuna atın.

Mülteci statünüz ya da ikincil koruma statünüz bazı durumlarda
sona erdirilebilir ya da iptal edilebilir
Örneğin, vatandaşı olduğunuz ülkeye seyahat ederseniz ya da vatandaşı
olduğunuz ülkenin pasaportunu edinirseniz, mülteci statünüz ya da ikincil
koruma statünüz sona erdirilebilir ve oturma izniniz iptal edilebilir.
Bir resmî yetkiliye, hakkınızda verilen kararı etkilemiş olacak türden yanlış ya da
yanıltıcı bilgiler verdiyseniz, mülteci statünüz ya da ikincil koruma statünüz iptâl
edilebilir.
Sona erdirme ya da iptal etme işlemi gözden geçirilirken, Göçmenlik Dairesi,
ortada oturma izniniz için gerekçelerin bulunup bulunmadığını araştırır. Böyle
bir durumda Göçmenlik Dairesi aynı zamanda, sizin Finlandiya’dan sınır dışı
edilip edilemeyeceğiniz ve hakkınızda ülkeye giriş yasağı çıkartılıp
çıkartılamayacağı konusunu da değerlendirmeye alır.
Suç işlemiş olmak, mülteci statünüzün ya da ikincil koruma statünüzün
değerlendirilmek üzere yeniden ele alınması için bir gerekçe olarak sayılabilir.
Değerlendirme, mülteci statüsünün ya da ikincil koruma statüsünün sona
erdirilmesi ya da iptal edilmesi ve sınır dışı edilmeyle son bulabilir.
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Daha sonra Finlandiya vatandaşlığına başvurabilirsiniz
Finlandiya’da dört ya da beş yıl kesintisiz ikamet etmenizin ardından Finlandiya
vatandaşlığına başvurabilirsiniz. Talep edilen ikamet süresi, size hangi
gerekçeyle oturma izni verilmiş olduğuna ve talep edilen derecede Fince ya
da İsveççe bilip bilmediğinize göre değişmektedir. Vatandaşlığı almak,
kimliğinizin güvenilir bir biçimde doğrulanmış (teyit edilmiş) olmasını
gerektirmektedir. Sizin aynı zamanda Finlandiya’da ekonomik açıdan yeterli
olmanız gerekmektedir. İşlenen suçlar, vatandaşlık alınmasında engel
oluşturabilmektedir.

Konuya ilişkin ek bilgileri
•
•

Göçmenlik Dairesi’nin internet sitesinden edinebilirsiniz: migri.fi/turvapaikkasuomesta
Göçmenlik Dairesi’nin ”Myönteinen päätös” (Olumlu karar) başlıklı
videosundan: migri.fi/videot-turvapaikanhakijoille

