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Sığınmacı statüsünü kazanmış kişinin aile birleşmesi
bağlamında aranan geçim koşulları.
Bu tâlîmat (aydınlatıcı bilgi) sizi, eğer Finlandiya’dan sığınmacı statüsünü elde etmişseniz ya
da Finlandiya’ya mülteci kontenjanında kabul edilmişseniz ilgilendirmektedir.
Ailenizin üyeleri sizin Finlandiya’da oturma izninizin bulunmasına dayanarak Finlandiya’dan
oturma izni başvurusunda bulunabilir.

Yaşlı aile üyeleri, güvence altına alınmış geçim koşulu aranmaksızın üç aylık
süre içinde oturma izni başvurusunda bulunabilirler.
Aileniz sizin Finlandiya’ya gelişinizden önce (sığınma başvurusunda bulunan kişi) ya da
Finlandiya’ya mülteci kontenjanıyla kabul edilmenizden önce (kontenjanla gelen/kotalı
mülteci) kurulmuşsa, aile üyeleriniz güvence altına alınmış geçim koşulu aranmaksızın üç
aylık süre içinde oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Söz konusu üç aylık süre, size
sığınmacı statüsünün verilmesinin ya da mülteci kontenjanına kabul edilmenizin tebliğ edildiği
tarihten itibaren sayılmaktadır.
Aile üyeleriniz, aile bağına dayanarak üç aylık süreden sonra da oturma izni başvurusunda
bulunabilmektedir. Üç aylık süreden sonra başvuruda bulunma durumunda, yine de ailenin
geçimin güvence altına alınması koşulu aranmaktadır.

Yeni aile üyelerinin güvence altına alınmış geçim koşullarını taşıması gerekir.
Aileniz sizin Finlandiya’ya gelişinizden önce (sığınma başvurusunda bulunan kişi) ya da
Finlandiya’ya mülteci kontenjanıyla kabul edilmenizden önce (kontenjanla gelen/kotalı
mülteci) kurulmuşsa, ailenin geçiminin güvence altına alınmış olması koşulu aranır.

Aile üyeleriniz üç aylık süre içinde oturma izni başvurusunda
bulunması şöyle gerçekleşmektedir:
Aile üyeleriniz oturma izni başvurularını Finlandiya’ya gelişinden önce teslim ederler. Oturma
izni başvurusu bir Finlandiya resmî temsilciliğinde kâğıt üzerinde ya da Enter Finland
hizmetinden yararlanılarak elektronik ortamda yapılabilir.

Kimler aile üyelerinizdir
Aile üyeleriniz şu kişilerdir
•evlilik sözleşmesi altındaki eş
•kayıt altına alınmış çift ilişkisi içindeki eş
•evlilik sözleşmesi bulunmayan (açık evlilikteki) eş
•18 yaşın altındaki çocuğun velisi
•a18 yaşın altında evli olmayan çocuk
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Kâğıt üzerindeki başvurunun teslim edilmesi
Sizin oturma iznini almanızdan sonra hemen oturma izni başvurusunda bulunma hazırlıklarına
girişilmesinde yarar vardır. Aile üyeleriniz, örneğin, başvurularını bir Finlandiya resmî
temsilciliğine ya da oturma izni başvurusu merkezine ulaştırmak üzere hareket edebilmeleri
için vize almaya gereksinimleri olabilir. Aile üyelerinizin, oturma izni başvurularını zamanında
teslim etme konusunda özen göstermeleri gerekir.
Aile üyenizin, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın finlandabroad.fi adlı internet sitesinden, oturma
izni başvurusunun nerede ve nasıl teslim edileceği ve de başvurunun teslim edilmesi için nasıl
randevu alınacağı konularını kontrol etmesi gerekmektedir. Göçmenlik Dairesi, ailenizin
oturma izni başvurusunu nerede ve ne zaman teslim edebileceği konusunda herhangi bir
etkide bulunamaz. Oturma izni başvurusunda bununan herkesin, aynı zamanda çocukların,
oturma izni başvurusunu yapmak için şahsen başvuru yerine gitmesi gerekir.
Oturma izni başvurusunu teslim etmek için randevu almaya gerek yoksa:
Oturma izni başvurusunu teslim etmek için randevu almaya gerek yoksa, başvuruların üç aylık
süre içinde teslim edilmeleri gerekir.
Oturma izni başvurusunu teslim etmek için randevu almaya gerek varsa:
Oturma izni başvurusunu teslim etmek için randevu almaya gerek bulunuyorsa, ailenizin elden
gelen an çabuk bir biçimde ve en geç üç aylık süre içinde oturma izni başvurusunun teslim
edileceği Finlandiya resmî temsilciliğiyle ya da oturma izni başvurusu merkeziyle iletişime
geçmesi gerekmektedir. Oturma izni başvurularını teslim etmek için randevu almalarına gerek
bulunmaktadır.
Aile üyelerinizin randevu alırlarken, o sırada oturma izni başvurusunda bulunmayı düşünen
bütün kişileri bildirmeleri gerekir.
Aile üyelerinizin şunları bildirmeleri gerekmektedir:
•
•

başvuru sahiplerinin hepsinin tam adları, kesin doğum tarihleri ve uyrukları
sizin adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, uyruğunuz ve Göçmenlik Dairesi tarafından
size verilmiş hizmet alan numaranız

Aileniz yukarıda önerildiği gibi hareket ederse, ancak, randevu sırası yüzünden oturma izni
başvurularını teslim etmek için üç ay içinde randevu alamazlarsa, geçimlerinin garanti altına
alınması koşuluna bakılmaksızın oturma izni başvurusunda bulunabilirler. Ailenizin yine de olası
ilk randevuyu almaları ve bu randevuyu oturma izni başvurusunu teslim etmek için kullanması
gerekir.
Başvurunun teslim edilmesi Finlandiya resmî yetkililerinden kaynaklanan bir nedenin dışında
herhangi başka bir neden yüzünden gecikiyorsa, başvuruyu üç ay içinde yapma kuralının
dışına çıkılamaz.

Başvurunun Enter Finland hizmetinden yararlanılarak teslim edilmesi
Aileniz aynı zamanda Göçmenlik Dairesi’nin Enter Finland internet hizmeti (EnterFinland.fi)
üzerinden oturma izni başvurusunda bulanabilmektedir . Elektronik ortamda gerçekleştirilecek
başvurunun üç ay içinde yapılması gerekmektedir.
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Aile üyeleriniz oturma izni başvurularını EnterFinland internet hizmeti üzerinden yapmışlarsa,
kendilerinin hâlâ Finlandiya dışında kimliklerini ispat etmeleri gerekir. Bu konuya ilişkin olarak
EnterFinland internet hizmetinden yol gösterici bilgileri alabilirler.

Başvurular ücretlidir.
Başvuruda bulunma ücrete tâbîdir. Başvuruların ücretleri Göçmenlik Dairesi’nin migri.fi
adresindeki internet sitesinde yer almaktadır

Ek bilgiler Göçmenlik Dairesi’nin internet sitesinde bulunmaktadır.
Oturma izni için başvuruda bulunmaya ilişkin bilgiler Göçmenlik Dairesi’nin migri.fi adresindeki
internet sitesinde yer almaktadır.
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