Sığınmacı kılavuzu: GÖÇ İDARESİNDE İŞLEMLER
Önemli bilgiler
o Telefonla arayan kişinin kimliği kesin saptanamadığı için kendi sığınma durumun hakkında
telefonla bilgi verilmez.
o Sana verilmiş olan Tietoa turvapaikanhakijalle broşürünü incele. Web-sayfamızdan da
birçok bilgi edinebilirsin: www.migri.fi.
o Kendi sığınma başvurunla ilgili sormak istediklerin varsa, önce adli yardımcı, yahut
sığınmacı karşılama merkezi çalışanına başvur
o Göç idaresinden kendi başvurun hakkında yalnızca postayla bilgi edinebilirsin. Adres:
Maahanmuuttovirasto, PL 18, 00581 Helsinki.
o Sığınmacı karşılama merkezi, ne dilekçen hakkında karar verir ne de dilekçenin ele
alınmasında veya onunla ilgili kararın verilmesinde etkili olabilir.
Sığınma mülakatı hakkında soruların varsa;
o Göç idaresi sığınma mülakatı için sana gün verecektir. Göç idaresini aramana gerek yoktur.
Sığınmacı karşılama merkezine adına gönderilecek çağrıyı bekle. Sığınmacı karşılama
merkezi gelen çağrıyı sana bildirecektir.
o Çağrı kağıdında çevrilecek dil ile mülakatın yapılacağı yerin tam adresi ve saati yazılı;
tercümanın veya mülakatı yapanın adı çağrı kağıdında belirtilmez.
o Mülakat tarihini değiştirmek mümkün değildir. Örneğin, hastalandığın takdirde hemen
sığınmacı karşılama merkezi çalışanına başvur.
Sığınma konusu için yardımcı istersen;
o Adli yardımcı tutma hakkın vardır.
o Adli yardımcı istediğin takdirde adli yardım bürosu ile bağlantı kur. Gerekli olursa,
sığınmacı karşılama merkezi sana yardım edecektir.
o Yardımcı genellikle mülakata katılmaz. Yardımcının mülakata bulunması ancak özellikle
önemli nedenlerden dolayı gerekli görülürse kendisi ayrı bir ücret alır. Yardımcı mülakata
katılıp katılmayacağını kendisi karar verir, adli yardım bürosu ise yardımcıya katılım ücreti
konusunda karara verir.
o Velisi yanında olmadan gelmiş yaşı küçük sığınmacı isen, temsilcin sana adli yardımcı
bulacaktır.
Ek bilgiler iletmek istersen veya ilettiğin bilgilerin yerine ulaştığını bilmek istersen;
o Gerekli olduğu takdirde adli yardımci veya sığınmacı karşılama merkezi çalışanı sana
yardım edebilir.
Çalışma izni ile ilgili soruların varsa;
o Çalışma hakkı ile ilgili gerekli bilgileri web sayfamızda bulabilirsin:
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/tyonteko-oikeus
o İşyeri bulduğun takdirde işverenin çalışma izninin geçerli olup olmadığından emin olmalıdır.
İşverenin telefonla bu konuda bilgi alabilir; web-sayfamızda bulunan numara yalnızca
işverenler hizmetindedir.
o Çalışma iznin bitmiş olsa, onu da işverenine söylemelisin.
Sığınma mülakatından sonra durumunun değerlendirilmesi hangi safhadadır veya kararın verilip
verilmediğini bilmek istitersen;
o Sığınma mülakatında sana tahmini bir değerlendirme süresi verilir; süreç içindeyse yeni bir
tahmin verilmez.
o Tahmini süre bittiği takdirde, adli yardımcın veya sığınmacı karşılama merkezi çalışanı
gerekli gördüğü durumda Göç İdaresine başvurabilir.
o Dilekçenin ele alınıp değerlendirilmesi bazen öngörüldüğünden daha uzun sürebilir. Websayfamızda sığınma dilekçelerinin ortalama değerlendirme süresi hakkında bilgi alabilirsin:
http://www.migri.fi/nain_palvelemme/kasittelyajat.
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Değerlendirme süreci açıklamaların ne ölçüde gerekliliğine göre değiştiğinden kendi
dilekçenin durumunu başkalarınınkilerle karşılaştırmağa değmez.
Değerlendirmenin hızlandırılması için gerekçen varsa, konu hakkında önce adli yardımcı
veya sığınmacı karşılama merkezi çalışanı ile görüş. Hızlandırma dileği yazılı olarak
yapılmalıdır; adres: Maahanmuuttovirasto, PL 18, 00581 Helsinki.
Telefonla aramağa çalışmak dilekçenin ele alınmasını hızlandırmaz.

Göç idaresi kararını verdikten sonra değerlendirmeyle ilgili sormak istediklerin varsa;
o Adli yardımcı veya sığınmacı karşılama merkezi çalışanına başvur
o Verilen karara itiraz edecek olursan, sorularına durumun o sırada değerlendirilmekte
olduğu organ, sözün gelişi idare mahkemesi veya Danıştay karşılık verir.

