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Uyum Programında Benim izleyeceğim Yol

BAŞLANGIÇ
Adım 1:
Ben AZC’de (İlticacı
Merkezi) kalıyorum

AZC

• Burada bana kalacak yer ve yemek veriliyor.
• Bana, COA (Merkezi Mültecileri Barındırma
Organı) tarafından benim durumumla ilgilenecek
bir vaka yöneticisi atandı.
• Ben, DigiD(Hollanda E-Devlet Kapısı)
başvurusunda bulunurum.
• Bana bir banka hesap numarası verilir.
• Ben, COA’nın ön uyum programına katılırım.
• Biraz Hollandaca konuşmaya başladım bile.
• Hollanda ve toplumu hakkında bilgilendirildim.
• Zaanstad’da yaşayacağım yerin bilgisini aldım.
• Zaanstad belediyesinin Uyum Danışmanıyla
(Begeleider Inburgering) tanışıyorum.

Adım 4:
Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP/ Kişisel Uyum ve
Katılım Planı) hazırlarım

PIP

• Eğer biraz Hollandaca konuşabiliyorsam
(ücretsiz) bir işte çalışırım.
• Kendi seviyemde okula gidiyorum.
• Maddi durumumu yönetmeyi öğrenmek için
Eurowijzer kursuna gidiyorum.
• Participatieverklaring’imi (Katılım Beyanı) (1 yıl
içinde) alırım.
• Bu adım geziler ve toplantılardan oluşur.

• Ben, Uyum Danışmanım ile birlikte bir PIP
hazırlarım.
• Planda, hangi öğrenme rotasını izlediğim ve
hangi seviyede Hollandaca öğreneceğim yazar.
• Planda, hangi aktivitelere ve kurslara
katılacağım yazar.
• Bunun için birkaç görüşmenin yapılması gerek.
• Plan, benim Zaanstad’a gelişimden 10 hafta
sonra tamamlanır.
• Plan, belediyenin sistemine işlenir.
Ben, PIP planımda yazan anlaşmalara
uymak zorundayım.
Eğer bir randevuya gitmezsem ceza
alırım. Bu paraya mal olur.

Adım 2:
Ben, Zaanstad’a geldim
• Zaanstad belediyesi en az 6 ay boyunca benim
kiramı, sağlık güvencemi ve enerji masraflarımı
öder.
• Bu masraflar, benim ödeneğimden kesilir.
• Kesintiler sonrası kalan miktar banka hesabıma
yatırılır.
• Bu işlemler Kredietbank Nederland bankası
aracılığıyla gerçekleşir.
• Uyum programımın başlaması için bana bir
randevu verilir.
• Ben, Brede Intake (Geniş kapsamlı Kabul)
aşamasına hazırlanırım.
• Vluchtelingenwerk (Mülteci Yardım
Kurumu), bana örneğin kira,
ödenek, diş hekimi, aile hekimi ve
para idaresi gibi pratik işlerde (en
fazla 18 ay süreyle) yardımcı olur.

Adım 5:
Dil dersi ve toplumun nasıl
işlediğine dair ders alıyorum

Adım 3:
Brede Intake zamanı
• Bana, Brede Intake randevusu verilir.
• Bunlar, Uyum Danışmanıyla yapılan yazılı sınav
ve konuşmalardır.
• Ben bir test yaparım ve böylelikle hangi dil ve
öğrenme seviyesinde olduğumu bilirim.
• Böylelikle hangi öğrenme rotasını
izleyebileceğimi de öğrenmiş olurum.
• Uyum Danışmanım ile şu konularda
görüşme yaparım: İşe katılım, hangi dil ve
öğrenme yolunu seçeceğim, kendi
durumum, sağlığım ve ailem hakkında
sorular, gelen mektuplar ve yazışmalar ve
finansla başa çıkmayı öğrenme.

Ben bunların hepsine katılmalıyım.
3 yıl içinde diplomamı almam gerek.

Adım 6:
Ben uyum sağlıyorum ve
sosyal danışmanlık alıyorum
• Uyum Danışmanım ile düzenli irtibatlarım
oluyor.
• Bir öğrenme rotası izliyorum ve okula gidiyorum.
• Dil okulundan bir dil badim (arkadaşım) var.
• Vluchtelingenwerk (Mülteci Yardım Kurumu) ile
irtibatım var.
• Ben yaşadığım çevreyi tanıyorum.
• Vluchtelingenwerk’te Mindfit(Zihin Egzersizi)
kursu alıyorum.
Bunların hepsini yapmak zorundayım. Yalnızca
Mindfit kursu zorunlu değil.

Adım 7:
Artık her şeyi kendim
ayarlayabilirim (en fazla
3 yıl sonra)
• Ben, uyum diplomamı aldım.
• Ben para durumumu idare edebiliyorum ve
buradaki işleyişi biliyorum.
• Yazışma işlerimi yapabiliyorum.
• Okul, iş, yazışmalar, aile, sağlık gibi konularda
nereden yardım isteyebileceğimi biliyorum.
• Uyum Danışmanım ile vedalaşıyorum.

Yeni gelen olarak senin durumun nedir?

Biz kimiz:

Farklı durumda yeni gelenler vardır:
İltica statüsü sahibi kişiler (Asielstatushouders). Benim
ilticacı statüm var ve uyum sağlayacağım. Başlangıç noktam
bir İlticacı Merkezi’dir (AZC). Ben tüm adımları izlerim.
Aile birleşimi yapan kişiler (Gezinsmigranten). Geldiğim
ülkede A1 dil sınavını tamamladım. Ben Hollanda’ya eşimin
yanında ikamet etmeye geldim. Ben, iltica statüsü sahibi
kişinin sonradan gelen bir aile üyesi (na-reiziger) veya iltica
statüsüne sahip biri değilim. Ben adım 3’den itibaren
başlayacağım.
Yeniden yerleşenler (Hervestigers). Ben hassas bir
durumdayım. Ban doğrudan Zaanstad’a geldim. Benim, ilk
önce bir İlticacı Merkezi’ne (AZC) gitmem gerekmez.
Gelmemden önceki beş ay içerisinde Vluchtelingenwerk
(Mülteci Yardım Kurumu), COA (Merkezi Mültecileri
Barındırma Organı), belediye ve konut korporasyonu önemli
konuları benim için ayarlar. Bu sebeple ben adım 3’den
itibaren başlarım.
İltica statüsü sahibi kişinin sonradan gelen aile üyeleri
(Na-reizigers). Hâlihazırda Hollanda’da iltica statüsüne sahip
birinin sonradan gelen aile üyesiyim. Bunlar eş, çocuklar,
ebeveynler veya başka aile üyeleri olabilir. Ben adım 2’den
itibaren başlayacağım.
2013 – 2021 arasında geçerli uyum yasasına tabiyim:
Yeni yürürlüğe giren uyum yasası kapsamına girmeyen yeni
gelenler grubundayım (Ondertussen groep). Eğer gerekirse,
danışmanlık alırım.
Elip grubu (Elip groep). Uyum programının son yarım
yılındayım. Para neredeyse bitti. Dil ve uyum sınavımı hızlıca
almak için yardım alıyorum.

Casemanager COA (COA Vaka yöneticisi). COA’dan bir
(sosyal) danışman.

Bu kurumlar ne yapar:
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)/Merkezi
Mültecileri Barındırma Organı. Yeni gelenlerin barındırılması ile ilgilenen ilk kurumdur ve sonradan belediyeye
yerleşmelerini yönlendirir. COA, ön uyum programı verir.
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)/ Eğitim Uygulama
Dairesi. Kimin uyum programına katılacağını belirler. Dil
eğitimi için merkezi uyum sınavlarını yapar. Aile birleşimi
yapan kişilere kredi verir.
Jongerenloket/Gençlik Masası. Öğrenme, çalışma ve gelir
ile ilgili soruları olan 27 yaşından küçük gençler içindir.
Kredietbank Nederland. İnsanlara borçları ve sabit
masrafları ödeme ile ilgili hizmet veren bankadır.

Begeleider Inburgering (Uyum Danışmanı). Zaanstad
belediyesinden senin kişisel Uyum Danışmanın.
Gemeentelijk Team Inburgering (Belediye Uyum Ekibi).
Uyum Danışmanları burada çalışır. Onlar uyum programının
her adımında (dil, eğitim, iş) sana danışmanlık yaparlar ve
seninle anlaşmalar/ randevular yaparlar.
Tercüman. Hollandacadan senin kendi diline tercümede
yardımcı olur.
Vluchtelingenwerk (Mülteci Yardım Kurumu). Bu insanlar
sana örneğin vergi ödeme, sağlık güvencesi veya çocuklar için
okul gibi bazı işleri düzenlemende yardımcı olur. Onlar sana
Hollanda toplumunda kendi kendine yolunu bulmanı öğretir.

Ne anlama gelir:
Brede Intake/Geniş kapsamlı Kabul. Kişisel durumunuz hakkında
Uyum Danışmanınız ile görüşme yaparsınız. Buna bir de sınav
dahildir. Bu sınav sizin dil ve öğrenme seviyenizin ne olduğunu
gösterir.
DigiD/Hollanda E-Devleti. Devlet dijital pasaportu. Kimliğinizi
kontrol etmek içindir ve resmi işlemleri düzenlemeniz için giriş
kodudur.
Leerbaarheidstoets/Öğrenebilme sınavı. Dil ve öğrenme
seviyenizin ne derecede olduğunu gösteren sınavdır. Bu sınav,
Brede Intake/Geniş kapsamlı Kabul’ün bir parçasıdır.
Leerroutes/Öğrenme rotaları. Kendi seviyenize uygun dil dersi
alırsınız. Üç tane eğitim rotası vardır.
• B1 rotası. Dil öğrenmek (B1) ve (gönüllü olarak) çalışma için iyi bir
başlangıçtır.
• Eğitim rotası. En hızlı şekilde bir Hollanda okul diploması alırsın.
Özellikle gençler içindir.
• Öz beceri rotası. Diğer rotaları geçemediğin durumda en azından
toplumda kendini kurtarmayı öğrenirsin.
Mindfit. Ruhsal bakımdan sağlıklı olmak için antrenman.
Ontzorgen/Yükten kurtarmak. Zaanstad en az ilk altı ay boyunca
kira, sağlık güvencesi primleri ve enerji masraflarını öder.
Kesintilerden sonra kalan miktar banka hesabınıza yatırılır. Bu
işlemler Kredietbank Nederland bankası aracılığıyla gerçekleşir.

NL Training. Dil dersi verir.
Sociaal wijkteam/Mahalli Sosyal Danışma Ekibi. Refah,
bakım, iş ve gelir, ikamet ve aile ilişkileri ile ilgili sorunları olan
herkes içindir.
Werkom. Uygun iş bulmanızda size becerileri öğrenmenizde
yardımcı olur.

Participatieverklaring (PVT)/Katılım Beyanı. Uyum programının
zorunlu bir bölümüdür. Özgürlük, eşitlik, dayanışma ve katılım gibi
Hollanda değerleri ile tanışmadır.
Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie/ Kişisel Uyum ve
Katılım Planı. Bu planda uyum sağlaman için yaptığın tüm
anlaşmalar/randevular yer alır.

