
Bu proje, iltica, göç ve 
entegrasyon fonu tarafından 
birlikte finanse edilmektedir

Üniversite mezunusunuz ve şimdi Almanya’da çalışmak mı istiyorsunuz? Üniversite 
diplomanızın tanınması ile daha iyi mesleki olanaklarınız bulunmaktadır. 
Çoğu yönetmelikle düzenlenmiş meslekler için tanınma ön koşuldur. 
Ancak bundan sonra Almanya’da resmi olarak belirli bir meslekte çalışabilirsiniz.

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİRSİNİZ!

Şimdi Almanya’da iş ilanları arayabilir ve çalışmaya başlayabilirsiniz. Buna dair bilgileri örneğin 
Federal İş Ajansında bulabilirsiniz. Bazı mesleklerde, öncesinde bilgi ve teknik dil sınavını 
geçmek zorunda olduğunuzu dikkate alınız.
 

OLUMLU

Tam eşdeğerlik: Yabancı bilgi ve 
becerileriniz Alman meslek 
yeterliliğine uygundur. 

POSITIV

Kararda hangi kısmi yeterliliklere 
sahip olduğunuzu, hangilerinin 
eksik olduğunu ve sizin 
durumunuz için hangi 
uygulamaların bulunduğunu 
öğrenebilirsiniz. İlgili danışma 
merkezi ile iletişime geçiniz.

Vollständige Gleichwertigkeit: Ihre 
ausländische Berufsqualifikation und 
die deutsche Berufsqualifikation kann 
man gut miteinander vergleichen. 

KISMEN OLUMLU

Kısmi eşdeğerlilik: Yabancı 
mesleki yeterliliğiniz bazı 
hususlarda Alman mesleki 
yeterliliğe uymakta, fakat diğer 
hususlarda uymamaktadır. OLUMSUZ

Hiçbir eşdeğerlilik: Yabancı 
yeterliliğiniz ve Alman yeterliliğin 
kıyaslanması mümkün değildir. 
Başvurunuz reddedilmiştir.

Netzwerk IQ üzerinden ne 
yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz 
(www.netzwerk-iq.de).

ÇALIŞMA İZNİM 
VAR MI?

TEKABÜL EDEN MESLEĞİ 
BİLİYOR MUSUNUZ?

TEKABÜL EDEN MESLEĞİM
A. YÖNETMELİKLE DÜZENLENMİŞ 
B. YÖNETMELİKLE DÜZENLENMEMİŞ

Quick-Check • Almanya’da yaşayıp çalışabilmenize dair hızlı test için www.make-it-in-germany.com 

ZAV sanal hoş geldiniz merkezi • çevrimiçi danışma, iletişim için www.make-it-in-germany.com

Yabancılar şubesi • “Mein Weg nach Deutschland“ konusunda danışmak için en yakın görev merkezi için www.goethe.de/mwnd

Federal İş Ajansı • danışma için en yakın görev yeri şu sayfada www.arbeitsagentur.de 

Almanya’da tanınma • çevrimiçi öz sınama şu sayfada www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (Arbeitsagentur) • bilgilendirme servisi için www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Almanya’da tanınma • danışma çevrimiçi, telefon üzerinden veya şahsen, irtibat için www.anerkennung-in-deutschland.de

Make it in Germany • çevrimiçi veya telefon danışma için www.make-it-in-germany.com

TEKABÜL EDEN MESLEĞİN TESPİTİ

EŞDEĞERLİLİK TESPİTİ BAŞVURUSU

GÖNÜLLÜ TANIMA İŞLEMİ

Tanıma işlemi daima bireysel olarak uygulanmaktadır. Farklı yasalar ve 
ilgililer bulunmaktadır. İşlem üç aya kadar sürebilir ve 100 ila 600 € arasında 
tutabilir.

Daha fazla bilgi için www.anerkennung-in-deutschland.de

BENİM MESLEĞİM İÇİN HANGİ TANIMA YERİ YETKİLİDİR?

Şu sayfadaki tanıma tarayıcısı ile anerkennung-in-deutschland.de hangi 
tanıma yerinin sizin durumunuz için yetkili olduğunu ve hangi belgelere 
ihtiyacınızın olduğunu öğrenebilirsiniz.

BELGELERİN ÇEVRİLİP TASDİKLENMESİ

Hangi gerekli belgelerin çevrilip tasdiklenmesinin gerektiğine dair bilgi 
edininiz. Bunlar örneğin meslek karneleri ve diplomalar.

Yeminli tercüman ve çevirmenlerin iletişim bilgilerini şu sayfada 
www.justiz-dolmetscher.de ve Federal İş Ajansı üzerinden bulabilirsi-
niz.

ÜNİVERSİTE DİPLOMALARI NASIL TANINIR?

A

TANIMA İÇİN 
MADDİ YARDIM

Başvuru masrafları için maddi 
destek başvurusunda bulunabi-
lirsiniz.
www.anerkennungszuschuss.de 
sayfasında tüm bilgi ve formları 
bulabilirsiniz.

GÖNÜLLÜ 
TANIMA İŞLEMİ

Alman iş piyasasında daha 
iyi olanaklar, ek eğitim ve 
hattamuhtemelen daha iyi 
bir ödeme imkanı 
sunmaktadır.

TASDİK İÇİN 
MADDİ YARDIM

Federal İş Ajansında, 
maddi yardıma dair 
bilgi edininiz.

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

Bu proje, iltica, göç ve 
entegrasyon fonu tarafından 
birlikte finanse edilmektedir

ALMANCA 
BİLGİLERİ

Meslek hayatına girerken iyi 
Almanca bilgileri size yardımcı 
olmaktadır. B1 bu bağlamda 
çoğu kez ön koşuldur. 
Ülkenizde Almanca kurslarını 
şu sayfada bulabilirsiniz 

www.goethe.de 

FEDERAL İŞ AJANSININ MERKEZİ YABANCI VE MESLEKİ ARACILIK SERVİSİNDE (ZAV) ÇALIŞMA 
İZNİ İÇİN BAŞVURU

OLUMLU LİSTE

Şu sırada acilen uzman 
elemanların arandığı 
mesleklerin bu listesini 
inceleyiniz 
www.arbeitsagentur.de/positivliste. 

Tekabül eden mesleğiniz bu listede 
yer alıyorsa, Alman iş piyasasında 
çok iyi olanaklara sahipsiniz. Fakat 
bundan sonra da üniversite 

diplomanızın tanınma işlemini 
uygulamak zorunda 

kalmaktasınız.

B


