Yurtdışında temel entegrasyon
sınavı
Hollanda’ya gidiş

Temel entegrasyon sınavı ne şekildedir?

Eşinizle birlikte Hollanda’da yaşamak istiyorsunuz. Hollanda'ya
gitmeden önce, Yurtdışındaki temel entegrasyon sınavını (kısaca
Temel Entegrasyon Sınavı) geçmeniz gerekmektedir. Temel
entegrasyon sınavı ile 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 ile ilgili bilgiler - Hollanda'daki ilişkilerin nasıl
olduğunu ve Hollanda'da geçerli olan kuralları bilmelisiniz.

Hollanda'da Entegrasyon
Hollanda'da yaşamak istiyorsanız, aşağıdakileri yapmalısınız:
• Hollandaca dilini öğrenmelisiniz. Hollanda'daki yaşama katılım
sizin için daha kolay olacaktır.
• Hollanda'daki yaşam şeklini ve Hollanda’da insanların
birbirlerine nasıl davrandığını öğrenmelisiniz.
• Toplum yaşamına katılmalısın. Örneğin, çalışarak veya gönüllü
faaliyetlere katılarak. Bu bir kursu takip ederek, bir derneğin üyesi
olarak veya sadece komşularla irtibata geçerek de mümkündür.
Bunu ayrıca entegrasyon olarak ta tanımlıyoruz.

Temel entegrasyon sınavına girmek zorunda mısın?
Temel entegrasyon sınavına girmek zorunda olup olmadığınız,
örneğin yaşınıza veya uyruğunuza bağlıdır.
Temel entegrasyon sınavının sizin için zorunlu olup olmadığını
görmek için Göçmenlik ve Vatandaşlığa Geçiş Dairesi’nin (IND) web
sitesine bakın.
Ayrıca Göçmenlik ve Vatandaşlığa Geçiş Dairesini (IND) telefonla da
arayabilirsiniz.
Telefon: 088 - 0430 430 (yerel ücret)
Yurtdışından: +31 88 0430 430

Ya sınavı yapamazsanız?
Bazı insanlar örneğin sağlık sorunu gibi bir sebeple sınavı
yapamayabilir.
Sınava girmenizin gerekli olup olmadığını bilmek ister misiniz?
Bunun için şuraya bakabilirsiniz:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-enantwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-eeninburgeringsexamen.html

Yurtdışı Temel entegrasyon sınavını geçme
Hollanda'da yaşamanıza izin verilebilmesi için, AB dışından
gelenlerin genellikle izin alması gerekir. Bu izni alabilmek için,
öncelikle yurtdışındaki Temel entegrasyon sınavını geçmelisiniz.

Sınavla ilgili daha fazla bilgileri bulabileceğiniz adres:
www.naarnederland.nl.

Temel entegrasyon sınavına hazırlanma
Yurtdışı temel entegrasyon sınavına ‘Naar Nederland’ isimli temel
entegrasyon resmi bireysel öğrenim paketiyle hazırlanabilirsiniz: Bu
örenim paketi, konuşma becerisi, okuma becerisi ve Hollanda
toplum yaşamıyla ilgili bölümleri içeren sınava hazırlanmak için
ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Bu paketi ücretsiz olarak indirebilir ya
da www.naarnederland.nl. web sitesi üzerinden € 25,00 karşılığında
sipariş edebilirsiniz.
Öğrenim paketi 33 ayrı dilde mevcuttur.
Ayrıca, web sitesinde pratik yapılabilecek örnek sınavlar da
bulunmaktadır.

Sınavı nerede yapabilirsiniz?
• Hollanda Büyükelçiliği’nde
• Hollanda Konsolosluğu’nda
Temel entegrasyon sınavı için başvurduğunuzda, ülkenizde elçilik
mi veya konsolosluk mu olup olmadığını görebilirsiniz. Ülkenizde
temel entegrasyon sınavına girebileceğiniz elçilik veya konsolosluk
yok mu? O zaman başka bir ülkeye gitmelisin. Başvuru sırasında
sınava gireceğiniz yeri seçersiniz.

Başvuru ne şekilde yapılır?
Kayıt formunu doldurun.
Sınav, tüm bölümler için birlikte € 150,- tutarındadır. Ayrıca,
bireysel sınavlara da girebilirsiniz. Örneğin, eğer bir bölümü
geçemediyseniz. Konuşma becerileri € 60. Okuma becerileri € 50. Hollanda
Toplumu Bilgileri € 40 tutarındadır.

Başvurunuzdan sonra neler olacak?

Sınavdaki başarı durumunuz?

Temel entegrasyon sınavı başvurusundan sonra, Eğitim Uygulama
Dairesinden (DUO) bir e-posta alacaksınız. Ödemeyi nasıl
yapacağınız burada açıklanmaktadır. Ödeme DUO tarafından teslim
alındı mı? DUO'dan bununla ilgili bir mesaj daha alacaksınız. Aynı
zamanda sınav için randevu alabileceğiniz belirtilecektir. Randevuyu
elçilik veya konsolosluk ile yapıyorsunuz.
Temel entegrasyon sınavı hakkında daha fazla bilgi edinmek mi
istiyorsunuz? O zaman www.naarnederland.nl. adresini ziyaret
edin.
Başka bir sorunuz mu var? Bunun için Merkezi Devlet numarasını
arayabilirsiniz: 1400.
Yurtdışından arayacağınız numara: + 31 77 4656767.
Sorunuzu www.rijksoverheid.nl. üzerinden de sorabilirsiniz.

Her üç bölüm içinde yeterli sonuç almanız durumunda sınavı
başarmış olursunuz. Başarılı olmanız durumunda, her üç bölüm
için ayrı olarak bilgilendirileceksiniz. Bir bölümde başarısız mı
oldunuz?
O zaman sadece bu bölümü yeniden denemeniz gerekecektir.

Sınav günündeki gelişmeler nelerdir?
• Randevu günü ve saatinde hazır olacaksınız.
• Sınava gelirken DUO tarafından gönderilen onay belgesini
yanınızda getireceksiniz.
• Hollanda şartlarına uygun olan güncel bir fotoğrafı yanınızda
getireceksiniz.
• Giriş bölümüne başvuracaksınız.
• Pasaportunuzu ya da bir başka kimlik belgenizi göstereceksiniz.
• Görevli tarafından bir kopyası yapılacaktır.
• Parmak izleriniz alınacaktır.
• Tüm bilgiler bilgisayara işlenecektir.

Sonucu ne zaman öğrenebileceksiniz?
Sonuç sekiz hafta içerisinde DUO tarafından bildirilecektir.
Genellikle daha çabuk olabilmektedir.
Tüm bölüm sınavlarını başarı ile verdiniz mi? Bu durumda, geçici
oturum izni (mvv) başvurusunda bulunabilirsiniz.
Mvv-başvurusuyla ilgili yerine getireceğiniz daha başka şartlarda söz
konusudur.
Göçmenlik ve Vatandaşlığa Geçiş Dairesi (IND) size bu hususta daha
fazla bilgi verecektir: www.ind.nl
web sitesine bakabilirsiniz. Ayrıca Göçmenlik ve Vatandaşlığa Geçiş
Dairesini (IND) telefonla da arayabilirsiniz. Telefon: 088 - 0430 430
(yerel ücret)
Yurtdışından: +31 88 0430 430

Sınavı geçtikten sonra bir yıl içerisinde mvv için
başvurmalısınız.
Geç mi kaldınız? O zaman tekrar sınava girmeniz gerekecektir.
Süreyi son bölümü geçtiğiniz günden itibaren sayıyoruz.

Sınavı geçemezseniz ne olacak?
Tüm bölümleri arka arkaya yapacağınız sınav ne
şekildedir?
• Hollanda’daki toplum yaşamıyla ilgili bilgiler bölümüyle ilgili açıklama.
• Hollanda’daki toplum yaşamıyla ilgili bilgiler bölümü sınavı. Sınav
azami 30 dakika sürmektedir.
• Mola.
• Okuma becerisi ile ilgili açıklama.
• Okuma becerisi bölümü sınavı. Sınav azami 35 dakika sürmektedir.
• Mola.
• Konuşma becerisi ile ilgili açıklama.
• Konuşma becerisi bölümü sınavı. Sınav azami 30 dakika
sürmektedir.
Sınav bilgisayarda yapılmaktadır. Yazmanıza gerek yoktur. Toplamda
takriben iki saat elçilikte ya da konsoloslukta kalacaksınız.

Sınava her zaman yeniden girebilirsiniz. Temel entegrasyon sınavına
tekrar kaydolmanız ve tekrar ödeme yapmanız gerekecektir.

Sınav hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Bu durumda, www.naarnederland.nl web sitesine bakabilirsiniz.
Veya herhangi bir sorunuz mu var?
Bunun için Merkezi Devlet numarasını arayabilirsiniz: 1400.
Yurtdışından arayacağınız numara:
+ 31 77 4656767. Sorunuzu www.rijksoverheid.nl. üzerinden de
sorabilirsiniz.

Hollanda'da Entegrasyon
Hollanda'da yaşıyorsanız daha fazla entegrasyon yapmanız gerekir.
Bu, Hollanda toplumuna katılmanızı kolaylaştırır ve çalışma
şansınızı daha da yükseltir. Bu yüzden Hollanda'daki uyum sınavını
da geçmelisiniz.
Bunun hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bu web
sitesini ziyaret edin: www.inburgeren.nl.

