Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı

Yurtdışında yurttaşlığa
entegrasyon sınavı
Hollanda’ya gidiş

Yurttaşlığa Entegrasyon sınavı ne şekildedir?

Hollanda'daki partnerinizle yaşamak istiyorsunuz. Hollanda'ya
gitmeden önce Yurtdışında Yurttaşlığa Entegrasyon Sınavını
(kısaltılmış: Yurttaşlığa Entegrasyon Sınavı) geçmelisiniz.
Yurttaşlığa Entegrasyon Sınavıyla ilgili her şeyi bu broşürde
okuyabilirsiniz.

Sınav 3 bölümden oluşmaktadır:
1. Konuşma becerileri - Hollandaca dili konuşabilmelisiniz.
2. Okuma becerileri – Hollandaca dili okuyabilmelisiniz.
3. Hollanda toplumu bilgisi - Hollanda'da birbirimize nasıl
davrandığımızı ve Hollanda'daki kuralların neler olduğunu
bilmeniz gerekir.

Hollanda’da yurttaşlığa entegrasyon

Sınavla ilgili daha fazla bilgi için: www.naarnederland.nl.

Hollanda'da yaşamak istiyorsanız, aşağıdakileri yapmanız gerekir:
• Hollandaca dilini öğrenmelisiniz. Böylelikle, Hollanda'ya
alışmanız daha kolay olacaktır.
• Hollanda'daki yaşamın nasıl olduğunu ve Hollanda'da
birbirimizle nasıl etkileşimde bulunduğumuzu örenmelisiniz.
• Topluma katılmalısınız. Örneğin çalışarak veya gönüllü iş
yaparak. Ayrıca bu eğitim yoluyla, bir derneğe katılarak veya
sadece komşularla iletişim kurarak da yapılabilir.
Buna entegrasyon veya uyum sağlama da diyoruz.

Entegrasyon sınavı yapmanız gerekiyor mu?

Yurttaşlık Entegrasyon Sınavına girip girmeyeceğiniz,
örneğin yaş veya uyruk gibi unsurlara bağlıdır.
Yurttaşlık Entegrasyon Sınavının sizin için zorunlu olup
olmadığını görmek için Göçmenlik ve Vatandaşlık
Dairesinin (IND) web sitesine bakın.
Ayrıca Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesini de (IND)
arayabilirsiniz.
Telefon: 088 - 0430430 (yerel ücret)
Yurtdışından: +31 88 0430430

Sınava giremezseniz ne olur?

Bazılarının, örneğin sağlık sorunu gibi sebeplerle sınavı
yapması mümkün olmayabilir.
Sınava girmenizin gerekli olup olmadığını bilmek ister
misiniz?
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-enantwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-eeninburgeringsexamen.html

Temel Yurttaşlığa Entegrasyon Sınavına Hazırlık

Resmi kendi kendine çalışma paketi ‘Naar Nederland’ ile yurttaşlığa
entegrasyon sınavına hazırlanabilirsiniz. Bu paket konuşma becerileri,
okuma becerileri ve Hollanda toplumu ile ilgili bilgi sınav bölümlerine
hazırlamak için gereken her şeyi içerir. Bu paketi ücretsiz olarak
indirebilir veya www.naarnederland.nl web sitesinden € 25,00
karşılığında sipariş edebilirsiniz. Paket 33 dilde mevcuttur.
Web sitesi aynı zamanda uygulama için örnek sınavlar içermektedir.

Sınavı nerede yapabilirsiniz?
• Hollanda büyükelçiliğinde
• Hollanda konsolosluğunda

Yurttaşlığa Entegrasyon Sınavına başvururken, ülkenizde bir elçilik
veya konsolosluk olup olmadığını görebilirsiniz. Ülkenizde yurttaşlığa
entegrasyon sınavına girebileceğiniz elçilik veya konsolosluk yok mu?
O zaman başka bir ülkeye gitmelisiniz. Başvururken sınava nerede
gireceğinizi siz belirlersiniz.

Nasıl başvurulur?

Başvuru formunu doldurun.
Sınav tüm bileşenler için birlikte € 150,- tutarındadır. Ayrıca, örneğin
bir bölümü geçemediyseniz bireysel sınava da girebilirsiniz. Konuşma
becerileri € 60,-. Okuma becerileri € 50,- Hollanda toplumu bilgisi
€ 40,- tutarındadır

Başvurudan sonra ne olur?
Yurttaşlığa Entegrasyon Sınavına kaydolduktan sonra,
Eğitim Uygulama Dairesi’nden (DUO) bir e-posta
alacaksınız. Burada ödemeyi ne şekilde yapabileceğiniz
açıklanmaktadır. Ödeme DUO’nun eline geçti mi?
Ardından DUO'dan tekrar bir mesaj alacaksınız. Burada
sınavınız için randevu alabileceğiniz belirtilir. Böylelikle,
büyükelçilik veya konsolosluktan randevu alabilirsiniz.
Yurttaşlık Entegrasyon Sınavı hakkında daha fazla bilgi
edinmek ister misiniz? www.naarnederland.nl adresine
bakabilirsiniz.
Sorunuz var mı? O zaman 1400 numaradan ulusal
hükümeti arayabilirsiniz.
Yurt dışından + 31 70 2140214 numaralı telefonu arayın.
Sorunuzu www.rij14 aracılığıyla da sorabilirsiniz.
Sınav gününde sizi neler beklemektedir?
• Kabul ettiğiniz tarih ve saatte orada olacaksınız.
• DUO'dan aldığınız onay belgesini yanınızda
götüreceksiniz.
• Hollanda koşullarına uygun olan güncel ve renkli bir
fotoğrafı beraberinizde getiriyorsunuz.
• Giriş bölümüne başvuruyorsunuz.
• Geçerli pasaportunuzu gösterirsiniz.
• Parmak izleriniz alınır.
• Tüm veriler bilgisayara kaydedilir.

Sınavı ne zaman kazanmış oluyorsunuz?
Üç bileşeni de başarılı yapmışsanız sınavı geçmiş
olursunuz. Başarılı olup olmadığınız size her bölüm için
ayrı bir şekilde bildirilecektir. Bir bölümde başarısız mı
oldunuz? O zaman sadece o bölümü tekrar yapmanız
gerekir.
Sonuç ne zaman bildirilir?
Sonuçları DUO'dan sekiz hafta içinde alacaksınız.
Genellikle daha erken olabilir. Tüm bölümleri geçtiniz mi?
Müteakiben geçici oturum izni [MVV] başvurunuzu
yapabilirsiniz. MVV başvurusu için uymanız gereken daha
fazla kural vardır. Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi (IND)
size bu konuda daha fazla bilgi verebilir: www.ind.nl
adresini ziyaret edin.
Ayrıca arayabilirsiniz: 088 - 0430 430 (yerel ücret).
Yurt dışından +31 88 0430 430 numaralı telefonu arayın.
MVV başvurusunu sınavı geçtikten sonraki bir yıl
içinde yapmanız gerekir.
Geç mi kaldınız? Sınava yeniden girmeniz gerekecektir. Bu
süreyi son bölümü kazandığınız günden itibaren sayıyoruz.
Sınavda başarısız olmanız halinde ne olur?
Sınava her zaman yeniden girebilirsiniz. Ancak, yeniden
Temel Entegrasyon Sınavına başvurmanız ve tekrar ödeme
yapmanız gerekecektir.
Sınav hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız mı var?

Bakabileceğiniz internet adresi: www.naarnederland.nl .
Veya bir sorunuz mu var? O zaman 1400 numaradan ulusal

Tüm bölümleri arka arkaya yapmanız söz konusu
ise, sınav nasıl oluşur?
• Hollanda toplumu bilgisi bölümüyle ilgili açıklama.
• Hollanda toplumu bilgisi sınavını verme. Sınav azami
30 dakika sürer.
• Ara.
• Okuma Becerileri bölümüyle ilgili açıklama.
• Okuma Becerileri sınavını verme. Sınav azami
35 dakika sürer.
• Ara.
• Konuşma becerileri bölümüyle ilgili açıklama.
• Konuşma becerileri sınavını verme. Sınav azami
30 dakika sürer.
Sınavı bilgisayarda yapıyorsunuz. Yazmanıza gerek
yok. Tüm sınavlar için yaklaşık iki saat boyunca
elçilikte veya konsoloslukta kalacaksınız.

hükümeti arayabilirsiniz. Yurt dışından + 31 70 2140214
numaralı telefonu arayın. Mail’de gönderebilirsiniz:
www.rijksoverheid.nl .

Hollanda’daki entegrasyon
Hollanda'da yaşıyorsanız, daha fazla entegre olmanız
gerekir. Bu, Hollanda toplumuna katılmanızı kolaylaştırır
ve iş bulma şansınız daha yüksek olur. Bu yüzden
Hollanda'daki entegrasyon sınavını da geçmelisiniz.
Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
O zaman ziyaret edin: www.inburgeren.nl.

