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Entegrasyon yükümlülüğü 

Verblijfsvergunning Asiel (mülteci oturma izni) aldıysan, inburgeringsplichtig’sin (yani entegre olman 

zorunludur) demektir. Bu da, Hollanda'da nasıl yaşadığımızı ve çalıştığımızı öğrenmen gerektiği 

anlamına gelir. Hollandaca öğrenmek de inburgeren’in (entegrasyon) bir parçasıdır. Senin 

durumundaki insanların genelde sınava girmesi de gerekir. 

1 Ocak 2022’den itibaren 2021 Wet inburgering 2021 adında yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Ancak bu 

yasa herkes için geçerli değildir. Senin için hangi yasanın geçerli olduğunu bilmen önemlidir. Böylece 

ne yapman gerektiğini öğrenirsin. 

Inburgeren yapman gerekiyorsa, Dienst Uitvoering Onderwijs’ten (DUO) bir mektup alırsın. Mektupta 

hangi tarihten itibaren inburgeren’e başlaman gerektiği yazılı olacaktır. Mektup artık sende değil mi? 

Öyleyse Mijn Inburgering’de hangi tarihten itibaren inburgeren'e başlaman gerektiğini görebilirsin. 

 

1 Ocak 2022'den sonra başlamam gerekiyor 

Inburgeren’e 1 Ocak 2022'de ya da daha sonra mı başlaman gerekiyor? Öyleyse belediye seni bir 

görüşmeye davet edecektir. Ayrıca, halihazırda neler yapabileceğini belirlemek için bir sınava girmen 

de gerekecek: Leerbaarheidstoets (LBT). Belediye sınav için seninle randevulaşacaktır. Görüşme ve 

sınavdan oluşan bu sürece brede intake diyoruz. Belediye, brede intake’in ardından seninle birlikte bir 

kişisel plan hazırlar. Bu plana persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) denir. Bu planda 

inburgeren için neleri yapman gerektiği yazılı olur. Ayrıca sınava girmenin gerekip gerekmediği de 

yazar. Ve gerekiyorsa, sınavın türü de... 

1 Ocak 2022'den önce mülteci statüsü aldım 

Entegrasyona 1 Ocak 2013 ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında başlaman mı gerekti? Öyleyse bir 

inburgeringsexamen’e (entegrasyon sınavı) girmen gerekecek. Sınava kendin hazırlanabilirsin. Ancak 

bir okulda kurs görmeyi de tercih edebilirsin. Entegrasyonunu kendin ayarlar ve giderlerini kendin 

ödersin. Kurs ve sınav için yeterli paran yoksa, bu amaçla DUO'dan borç para alabilirsin. Bunun nasıl 

ayarlandığını inburgeren.nl adresinden okuyabilirsin. 

Senin durumundaki çoğu kişinin entegrasyon için 3 yılı olur. Bu süreye inburgeringstermijn denir. 

Sınav 

Inburgeringsexamen’de (entegrasyon sınavı) Hollandacayı yeterince konuştuğunu, okuduğunu, 

yazdığını ve anladığını göstermen gerekir. Ve Hollanda toplumu hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduğunu... DUO inburgering’in bir bölümünü seninle birlikte düzenler. Örneğin sınava DUO’da 

girersin. Entegrasyonla ilgili daha fazla bilgiyi DUO’nun  web sitesinde bulabilirsin. 

Yüksek eğitimliysen veya yüksek eğitim almayı planlıyorsan, inburgeringsexamen yerine 

Staatsexamen Nt2'ye girebilirsin. Staatsexamen Nt2 diploması ile Hollanda'da çalışmak veya okumak 

için Hollandaca diline yeterince hâkim olduğunu gösterebilirsin.  
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