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

Resmî temsilci
Resmî temsilcin görevini sürdürecektir. Resmî temsilcin, sen 18 yaşını doldurana
değin senin yetkililerle olan işlerini görmende sana yardım edecektir.

Kararla birlikte oturma izni kartı da almaktasın
Oturma izni kartı, senin Finlandiya’da ikamet etme hakkının bulunduğunu
göstermektedir. Karta, oturma izninin ne kadar süreyle yürürlükte olduğu
konusunda bir im düşülmüştür.
Kartını kaybetme. Kartını kaybedersen, bunu hemen resmî temsilcine söyle.
Resmî temsilci, yeni bir kart edinmen için sana yardımcı olacaktır. Yeni kart
ücretlidir.
18 yaşını doldurduğunda, artık bir resmî temsilcin olmayacaktır, ve, oturma izni
kartını kaybedersen, kendin gidip yeni, ücretli bir kart çıkartmak zorunda
kalırsın. O zaman, Göçmenlik Dairesi’nin hizmet noktasından sana yeni bir kart
çıkartılabilmesi için randevu al.

Finlandiya’da yaşadığın süre içinde, geçerli bir seyahat belgenin
bulunması gerekir.
Finlandiya yasalarına göre, elinde geçerli bir seyahat belgesinin olması
gerekmektedir. Resmî temsilci bu konuda da sana yardım edecektir.

▪

Sana mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü tanınmışsa
Sana Finlandiya’da mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü verilmişse,
vatandaşı bulunduğun ülkenin pasaportunu elinde tutabilirsin ya da istemen
durumunda mülteci seyahat belgesi ya da yabancı pasaportu çıkartabilirsin.
Vatandaşı olduğun ülkenin pasaportuna ve Finlandiya tarafından sana verilmiş
olan seyahat belgesine aynı anda sahip olamazsın. Mülteci seyahat belgesi
ya da yabancı pasaportu için başvuruda bulunduğunda, vatandaşı olduğun
ülkenin pasaportu hâlâ elindeyse, bunu Göçmenlik Dairesi’ne teslim etmen
gerekir.
Elinde vatandaşı olduğun ülkenin pasaportu yoksa, mülteci seyahat belgesi ya
da yabancı pasaportu edinmek için başvuruda bulunabilirsin. Başvurular
ücretlidir.
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•
•

Sana sığınmacı statüsü tanınmışsa, mülteci seyahat belgesi
edinebilirsin,
Öte yandan, sana ikincil koruma statüsü tanınmışsa, yabancı
pasaportu alabilirsin.

Sığınmacı statüsünü ya da ikincil koruma statüsünü almanın ardından
vatandaşı bulunduğun ülkenin pasaportunu edinirsen, bu eyleminin, mülteci
statünün ya da ikincil koruma statünün sona erdirilmesine ya da iptal
edilmesine yol açabileceğini dikkate al.

▪

Herhangi başka bir gerekçeyle oturma izni almışsan
Sığınmacı statüsünün ya da ikincil koruma statüsünün dışında herhangi başka
bir gerekçeye dayanarak oturma izni almışsan, vatandaşı olduğun ülkenin
geçerli bir pasaportuna sahip olman ya da vatandaşı olduğun ülkenin yeni bir
pasaportunu çıkartmak için başvuruda bulunman gerekmektedir.
Vatandaşı olduğun ülkenin yetkililerinden pasaport alamıyorsan, hiçbir ülkenin
vatandaşı değilsen ya da yabancı pasaportu edinmek için başka herhangi bir
nedenin varsa, yabancı pasaportu alabilirsin. Bu durumda, Göçmenlik Dairesi,
sana yabancı pasaportu çıkartılıp çıkartılamayacağını değerlendirmeye
alacaktır Başvuru ücretlidir.

Bir yerel yönetimin (belediyenin) sakini olacaksın
Mülteci kabul merkezinin sosyal hizmet uzmanı ve resmî temsilci seninle birlikte
bir belediyenin sınırları içine taşınmana ilişkin işleri yoluna koyacaktır.
Taşınmanın ardından artık mülteci kabul merkezinin hizmet alan kişisi değil, bir
belediyenin sakini olacaksın.

Ayrı bir izin olmaksızın almakta olduğun eğitimi sürdürebilir ve
öğrenim görebilirsin
Finlandiya’da yasa gereği çocukların öğrenim görme zorunluluğu vardır. Bu,
her çocuğun temel eğitimi tamamlaması gerektiği anlamına gelmektedir.
Temek eğitimden önce çocukların okul öncesi hazırlık eğitimine katılmaları
gerekir.
Finlandiya’da temel eğitimini tamamlamışsan ya da artık öğrenim görme
zorunluluğunun seni kapsamadığı bir yaştaysan, herhangi bir eğitim kurumuna
başvurabilir ve bir eğitim kurumu tarafından sana sunulan öğrencilik olanağını
kabul edebilirsin. Öğrenim görmek için ayrıca bir izne gereksinimin yoktur.

Çalışma hakkına ilişkin bilgiler kararda yer almaktadır.
Finlandiya’da çocuklar çalışmazlar, yalnızca okula giderler. Çalışmak
istiyorsan, 15 yaşını üzerinde olman gerekir.
Kararda, senin Finlandiya’da çalışma hakkının olup olmadığı belirtilmiştir.
Çalışma hakkı konusunda oturma izni kartına da bir im düşülmüştür.
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Ayrıca, kimlik kartı çıkartmak üzere polise başvurabilirsin.
Yasal kimlik belgesi niteliğindeki kimlik kartını edinmek için polise başvurabilirsin.
Bu kart, Finlandiya’daki işlemleri sürdürmeni kolaylaştıracaktır. Finlandiya’da
kimlik belgesine, örneğin, banka hesabı açabilmek için gereksinim
duymaktasın. Başvuru ücretlidir. Resmî temsilci, kimlik kartı çıkartman
konusunda sana yardım edecektir.
Mülteci seyahat belgesinin ya da yabancı pasaportunun, bunlarda kimliğin
doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin herhangi bir imin bulunmaması nedeniyle
yasal kimlik belgeleri olmadıklarını göz önünde bulundur. Kimlik doğrulamasına
(teyidine) ilişkin ek bilgiyi Göçmenlik Dairesi’nin internet sitesinde bulabilirsin:
migri.fi/henkilollisyys-varmistamatta.

Ailenin bir üyesi 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, senin ne tür bir oturma izni almış olduğuna bağlıdır. Başvuru ücretlidir.
Bu konuyu resmî temsilcinle konuş.
Mülteci statüsünü almışsan, oturma izni kararı sana tebliğ edildikten sonra aile
bağı gerekçesiyle üç ay içinde oturma izni başvurusunda bulunan aile bireyleri
için güvence altına alınmış geçim koşulunun aranmayacağını dikkate alın.
Finlandiya’da mülteci statüsünü ya da ikincil koruma statüsünü elde etmişsen,
aile bireyinin Finlandiya’dan nasıl oturma izni başvurusunda bulunabileceğinin
anlatıldığı yol gösterici bilgi, kararla birlikte sana sunulmaktadır.
Aile bireyinin oturma izni için nasıl başvuruda bulunacağı konusunda ek bilgiler
internet sitemizde yer almaktadır: migri.fi/perheenjasenen-luokse-suomeen.

Oturma iznini yenilemeyi unutma.
Şu anki oturma izninin geçerlilik süresinin son bulmasının ardından
Finlandiya’da oturumunu sürdürebilmen için, şu anki izninin bitmeden, uzatılmış
izin (devam izni) başvurusunda bulunman gerekmektedir. Uzatılmış izin
başvurusu Göçmenlik Dairesi’ne yapılmaktadır.
Uzatılmış izin başvurusunu, olanaklı olduğu sürece her zaman internet
üzerinden yapmakta yarar vardır. Yol gösterici bilgileri internet sitemizden
kontrol et: migri.fi/jatkolupa.

▪

Sana mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü tanınmışsa
Mülteci statüsü ya da ikincil koruma statüsü edinmişsen, ilk oturma izninin
ardından büyük olasılıkla sürekli oturma izni alabilirsin. Bu durumda,
Finlandiya’da dört yıl yaşaman gerekecektir.
Sürekli oturma izni hakkındaki ek bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır:
migri.fi/pysyva-oleskelulupa.
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Uzatılmış izin (devam izni) ya da seyahat belgesi başvurusu
yapıyorsan ve erişim bilgilerin değişikliğe uğramışsa, değişiklikleri
hemen Göçmenlik Dairesi’ne bildir
Başvurun Göçmenlik Dairesi’nde işlem görürken, erişim bilgilerini ve bu
bilgilerdeki değişiklikleri her zaman Göçmenlik Dairesine bildirmen
gerekmektedir. Başvurunun ele alındığı süre içinde Göçmenlik Dairesi sana
evine gelen normal mektup şeklinde posta gönderebilir, ya da, sana
gönderilen bildirimde belirtilen yerden gidip almanı gerektirecek bir gönderinin
ulaştığının haberi gelebilir.
Başvurunu elektronik ortamda yapmışsan, erişim bilgilerini Enter Finland-işlem
hizmeti aracılığıyla değiştir: enterfinland.fi
Başvurunuzu kâğıt üzerinde yapmışsan, değişikliğe uğramış erişim bilgilerini
internet sitemizden ulaşabileceğin bir form aracılığıyla bildir:
migri.fi/muutoksista-ilmoittaminen. Formu daireye postayla gönder ya da
Göçmenlik Dairesi’nin hizmet noktasına, noktanın çalışma saatleri içinde götür.
Formu bir mektup zarfının içine koy ve zarfı da hizmet noktasındaki posta
kutusuna at.

Mülteci statün ya da ikincil koruma statün bazı durumlarda sona
erdirilebilir ya da iptal edilebilir
Örneğin, vatandaşı olduğun ülkeye seyahat edersen ya da vatandaşı
olduğun ülkenin pasaportunu edinirsen, mülteci statün ya da ikincil koruma
statün sona erdirilebilir ve oturma iznin iptal edilebilir.
Bir resmî yetkiliye, hakkında verilen kararı etkilemiş olacak türden yanlış ya da
yanıltıcı bilgiler verdiysen, mülteci statün ya da ikincil koruma statün iptal
edilebilir.
Sona erdirme ya da iptal etme işlemi gözden geçirilirken, Göçmenlik Dairesi,
ortada oturma iznin için gerekçelerin bulunup bulunmadığını araştırır. Böyle bir
durumda Göçmenlik Dairesi aynı zamanda, senin Finlandiya’dan sınır dışı edilip
edilemeyeceğin ve hakkında ülkeye giriş yasağı çıkartılıp çıkartılamayacağı
konusunu da değerlendirmeye alır.
Suç işlemiş olmak, mülteci statünün ya da ikincil koruma statünün
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.

Daha sonra Finlandiya vatandaşlığına başvurabilirsin
Finlandiya’da dört ya da beş yıl kesintisiz ikamet etmenin ardından Finlandiya
vatandaşlığına başvurabilirsin. Talep edilen ikamet süresi, sana hangi
gerekçeyle oturma izni verilmiş olduğuna ve talep edilen derecede Fince ya
da İsveççe bilip bilmediğine göre değişmektedir. Vatandaşlığı almak,
kimliğinin güven verir bir biçimde doğrulanmış (teyit edilmiş) olmasını
gerektirmektedir. Senin aynı zamanda Finlandiya’da ekonomik açıdan da
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yeterli olman gerekmektedir. İşlenen suçlar, vatandaşlık alınmasında engel
oluşturabilmektedir.

Konuya ilişkin ek bilgileri
•
•

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

