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GÜNDEM

Evlenmeye vize zorunluluğu
31 Aralık 2010 / Selma GÜVEN STROPPEL / BASEL
İsviçre sahte evliliklerle mücadele için yeni uygulamaya geçiyor. 1 Ocak'tan itibaren
nikah daireleri evlenecek yabancının oturma iznini veya geçerli vizesini görmeden
nikah kıymayacak.

İSVİÇRE yeni yıla yabancılarla ilgili önemli bir
değişikle giriyor. İsviçreli ile evlenen yabancı ülke
vatandaşlarına İsviçre oturma izni veya geçerli vizesi
olma koşulu getiriliyor. 1 Ocak 2011'de başlayacak
uygulamada, nikah daireleri İsviçre vatandaşı ile
evlenecek yabancıdan oturma izni veya geçerli vizesini
göstermesini

talep

edecek.

Bu

koşulu

yerine

getirmeyen yabancının nikahı kıyılmayacak. Hükümet
yetkilileri, sahte evliliklerin önünü kesmek için bu
değişikliğin yapıldığını bildirdiler. İsviçre dışında nikah
kıyılırsa yabancı eşin İsviçre’ye gelmesi ve oturma izni alabilmesi için nikahı kıyan ülkede
bulunan İsviçre konsolosluğu eşe oturma izni vizesi vermesi gerekecek.
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI
Konu ile ilgili olarak Hürriyet'e bir açıklama yapan Avukat Yetkin Geçer, yeni uygulamanın
Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi'nin, kişinin eş seçimi ile ilgili maddelerine aykırı olduğunu
bildirerek

şunları

söyledi:

“Eğer

evleneceğiniz

kişinin

İsviçre

vizesi

yoksa,

onunla

evlenemiyorsunuz. Nikahların İsviçre dışında kıyılmasını istiyorlar. Gidin o yabancının
memleketinde evlenin denilmek isteniyor. İşte o zaman başka sorun ortaya çıkıyor.
Konsolosluklar evliliğin normal evlilik olduğundan emin olmazlarsa, vize vermiyorlar. Örneğin
benim Türkiye’de evlenen çifte vatandaşlıklı bir müvekkilim, Türkiye’de evlendiği eşini iki yıl
İsviçre’ye getiremedi. Dava açtık. Reddedildi. Mücadele sonucu ikna oldular.”
SAHTE EVLİLİKLER ARTTI
Uygulamanın bu yönde değişmesi için İsviçre Toplum Partisi (SVP) yoğun çalışma yaptı. Konu
ile ilgili bilgi veren Zürih Evlendirme Bürosu yetkilileri, sahte evlilikler çoğaldığı için bu yola
başvurduklarını söyleyerek şunları söylediler: “Geçtiğimiz yıl tesadüfen 41 yaşındaki İsviçre vize
süresi geçmiş bir Türk vatandaşının bir İsviçreli kadınla sahte evlilik yaptığını tespit ettik. Olayı
araştırınca bu olaya bağlantılı sahte evlilik yapmış sekiz çift daha belirledik. Sadece geçtiğimiz
yıl kanton bölgemizde yapılan 3 bin 500 evlilikte 500 sahte evlilik ortaya çıktı."
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