TURKKI

Finlandiya'ya
hoş geldiniz

Finlandiya'ya taşınma?
Nereden başlamalıyım?
Finlandiya'ya taşındığınızda
bu işleri yoluna koyun.
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Konut

Kendinize bir konut bulun. Bir adresiniz yoksa kendinizi Finlandiya'da oturan bir kişi olarak kaydettiremezsiniz. Kiralık ve özel
konutları gazetelerden ve internetten arayabilirsiniz. Kiralık konutu
özel kişilerden, şirketlerden veya belediyeden kiralayabilirsiniz.
Konut edindiğinizde konut sigortası yapmanızda fayda vardır.

Kimlik numarası, ikamet yeri ve kimlik kartı

Kimlik numarası edinin. Nüfus bilgi sistemine bilgileriniz kayıt
edildikten sonra kimlik numarası verilir. Yasal olarak Finlandiya'da
bulunuyorsanız ve kayıt için gerekçe varsa kimlik numarası alabilirsiniz. Kimlik numarasını Dijital Veri ve Nüfus Dairesi (DVV), vergilendirme için Vergi Dairesi veya oturma izni kararı veya oturma
hakkının kaydı sırasında Göçmenlik Dairesi verir. DVV sizin için
ikamet yeri kayıt edilip edilmeyeceğini araştırır. İkamet yeriniz
olduktan sonra, ikamet ettiğiniz belediyenin hizmetlerini kullanabilirsiniz. Kimlik kartına polisin hizmet noktasında başvurun. Kimlik
kartı, Finlandiya vatandaşına veya Finlandiya'da oturan yabancıya
verilen, kimliği belgeleyen resimli bir evraktır.

İş

İşiniz yoksa Çalışma ve Geçim Kaynakları Bürosuna (TE-Bürosu)
veya ikamet yerinizin iş edinme hizmetlerine iş arayan olarak kaydolun. TE-Bürosu iş edinmenizde yardımcı olacaktır. Kendinizde
aktif olarak, örneğin internet ve gazetelerdeki iş ilanlarına bakın.
Doğrudan iş verenlerle de bağlantıya geçebilirsiniz.

İnternet ve telefon

Kendinize cep telefonu edinin. Finlandiya'da bir telefon hattı satın
aldığınızda Fin telefon numaranız olacaktır. Prepaid hattını R-kioski'den veya telefon şirketinin dükkanından satın alabilirsiniz.
Finlandiya'da birçok işinizi internet aracılığı ile de görebilirsiniz.
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Banka hesabı

Bir banka hesabı açın. Finlandiya'da maaş ve diğer ödemeler
banka hesabına ödenir. Banka hesabı açmak için pasaportunuzun veya kimlik belgenizin olması gerekir.

Fince ve İsveççe

Dil bilmiyorsanız Fince veya İsveççe dil kurslarına başvurun.
Fince ve İsveççeyi internette de öğrenebilirsiniz. Fince veya
İsveççe dil kursuna TE-Bürosu ya da belediye hizmetleri yoluyla
da girebilirsiniz.

Sosyal güvence

Kela desteklerine veya Kela kartına başvurmak istiyorsanız Kela
ile iletişime geçin. Kela insanları değişik hayat şartlarında destekler. Kalıcı olarak Finlandiya'da yaşıyorsanız veya asgari gelir
sınırına erişecek şekilde iş yapıyorsanız Kela'nın desteklerini alabilirsiniz. Herhangi bir destek veya Kela kartı için başvurduğunuzda Kela sosyal güvence hakkınızı araştıracaktır. Kela kartınız
varsa reçeteli ilaçların ve özel sağlık hizmetleri masraflarının bir
kısmını Kela karşılar.

Vergi kartı

Vergi dairesinden vergi kartı alın. Vergi kartı için başvurmaya
giderken kimlik belgenizi yanınıza alın. Alacağınız maaşı veya
diğer gelirlerinizi bildiğiniz zaman vergi kartı için başvurabilirsiniz. Daha sonra vergi kartını internet üzerinden veya telefonla
isteyebilirsiniz.
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Oturma iznine ihtiyacım var
mı?
Kuzey ülkeleri vatandaşları

Kuzey ülkesi vatandaşı olarak Finlandiya'da
oturma ve çalışma hakkınız vardır. Kimlik
numaranız yoksa veya Finlandiya'da ikamet
yeri istiyorsanız şahsen Dijital Veri ve Nüfus
Dairesine gidin.

AB ülkeleri, Lihtenştayn ve İsviçre
vatandaşları

Bir AB ülkesi, Lihtenştayn veya İsviçre
vatandaşıysanız Finlandiya'da oturma iznine ihtiyacınız yoktur. Finlandiya'da 3 aydan
fazla kalacaksanız, taşındığınız günden 3
ay içerisinde oturumunuzu Göçmenlik Dairesine kaydettirin.

AB vatandaşının aile bireyleri

AB vatandaşının aile bireyiyseniz ve siz de
bir AB vatandaşıysanız oturma hakkınızı
kaydettirin. AB vatandaşının aile bireyiyseniz ancak kendiniz AB vatandaşı değilseniz
AB vatandaşının aile bireyinin oturma kartına başvurun.

AB, Lihtenştayn ve İsviçre vatandaşı olmayanlar

Finlandiya'ya 3 aydan uzun bir süre için gelmek istiyorsanız oturma iznine ihtiyacınız
vardır. Geldiğiniz ülkenin Finlandiya temsilciliğinden veya Finlandiya'da Göçmenlik
Dairesinden oturma izni alın. İlk oturma iznini Finlandiya'ya gelmeden önce alın. İzne
internetten Enter Finland-hizmetinden başvurabilirsiniz.

Geri dönüş yapanlar

Fin kökenliyseniz veya Finlandiya ile yakın
bir bağınız varsa geri dönen olarak oturma
izni alabilirsiniz.

Uyum sağlama, iş edinme
ve dil öğrenimi için nereden
yardım alabilirim?
Uyum sağlama, iş edinebilmeniz ve Fince
veya İsveççe öğrenebilmeniz için farklı hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Uyum sağlama kendi aktifliğinizi ve toplumsal kabulü
de gerektirir.
Çalışma ve Geçim Kaynakları Bürosu
(TE-Bürosu) veya belediye ilk değerlendirmede örneğin eğitiminizi, iş deneyiminizi ve dil becerilerinizi açığa çıkartır. Uyum
sağlamak için desteğe ihtiyacınız varsa,
TE-Bürosu veya belediye sizinle birlikte
size bir uyum sağlama planı yapar. Bu plan
ilk oturma iznini aldıktan veya oturma hakkınız kayıt edildikten en geç 3 sene içinde
yapılmalıdır.
TE-Bürosu veya belediye sizi gerekirse
uyum sağlama eğitimine yönlendirecektir.
Eğitim, dil öğrenimini ve de toplum, kültür ve
iş hayatı ile tanışmayı içerir. Ayrıca eğitim
diğer dersleri ve iş alıştırmasını da içerebilir.
TE-Bürosu, Kela veya belediye uyum sağlama planı sürecinde işsizlik desteği veya
geçim desteği alma hakkınızı araştırır.

Daha fazla bilgi:
Çalışma ve Geçim Kaynakları Hizmetleri
www.te-palvelut.fi
Belediyenizin uyum sağlama hizmetlerini
belediyenin internet sayfalarından veya
hizmet noktasından kontrol edin.
Dil Eğitimi
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi

Daha fazla bilgi:
Göçmenlik Dairesi ve internette işlem
www.migri.fi
www.enterfinland.fi
Dijital Veri ve Nüfus Dairesi
www.dvv.fi
Adresinizi ve kimlik bilgilerinizi nüfus
bilgi sistemine nasıl kayıt edebileceğiniz
hakkındaki bilgiyi DVV internet
sayfalarından bulabilirsiniz.
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Hastalanırsam?

Acil durumlarda

Finlandiya'da ikamet yeriniz varsa kamu
sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
İkamet yeriniz yoksa Kela, çalışma gerekçesiyle kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkınızı araştırabilir. Ayrıca birçok
iş yeri iş sağlığı hizmetlerini kullanmaktadır.

Finlandiya'da acil yardım numarası 112'dir.
Numarayı yalnızca acil durumlarda, canınınız, sağlığınız, varlığınız veya çevre tehlikedeyse arayınız. Acil yardım merkezi gerekirse tercüman hizmetlerinden yararlanır.

Daimi olarak Finlandiya'da yaşıyorsanız
genelde sağlık sigortasına bağlısınızdır ve
özel sağlık hizmetleri ve ilaç masraflarınız
karşılanabilir. Yurt dışında verilen tedavi de
karşılanabilir. Kela'dan Avrupa sağlık sigortası kartı da alabilirsiniz.
Ruh sağlığı sorunları için kendi sağlık merkezinizden yardım alabilirsiniz.
Acil yardıma ihtiyacınız varsa en yakın
nöbetçi sağlık merkezi veya hastane ile iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi:
Kela
www.kela.fi
Mieli ry
www.mieli.fi
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Daha fazla bilgi
Finlandiya'ya hoş geldiniz
www.tem.fi/tervetuloa-suomeen
InfoFinland
www.infofinland.fi
İkamet
www.asuminen.fi
Dijital Veri ve Nüfus Dairesi
www.dvv.fi
Göçmenlik Dairesi
www.migri.fi
Kela
www.kela.fi
Vergi İdaresi
www.vero.fi
Çalışma ve Geçim Kaynakları Hizmetleri
www.te-palvelut.fi
Dil Öğrenimi
www.kotisuomessa.fi
www.finnishcourses.fi
Dışişleri Bakanlığı
www.um.fi
Finlandiya'da Eğitim
www.studyinfinland.fi
İnternet Kamu Hizmetleri
www.suomi.fi
Kamu Hizmetleri Danışmanlığı
www.kansalaisneuvonta.fi
Telefon 029 5000
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Finlandiya'da ikamet ve bulunmak ile ilgili temel bilgiler
Finlandiya'ya hoş geldiniz bilgi paketi, Çalışma ve Geçim Kaynakları Bakanlığı tarafından
geliştirilen, geliştirilmesinden bakanlığın uyum sağlama beceri merkezinin ve Helsinki
şehrinin infoFinland.fi hizmetinin sorumlu olduğu bir bilgi paketidir. (versiyon 1/2022)

