
MESLEKI YETERLILIK DENKLIK 
SÜRECI NASIL IŞLIYOR?
Almanya’da yaşıyorsanız, AB dışında bir ülkede meslek 
ya da üniversite eğitimi aldıysanız ve Almanya’da 
çalışmak istiyorsanız, mesleki yeterliliklerinizin denkliği 
için aşağıdaki bilgileri ve adımları inceleyiniz: 

REFERANS MESLEĞİNİZİN ARAŞTIRILMASI

Almanya’da denklik • Yapacağınız test ve bilgilenme görüşmesi (telefonla ya da yüz yüze) için:
www.anerkennung-in-deutschland.de 

Anabin • Yurtdışında alınan yüksekokul diplomaları için: www.anabin.kmk.org

Mesleki yeterlilik portalı • Yurtdışında alınan mesleki eğitim için: www.bq-portal.de

Make it in Germany • Almanya’da yaşama ve çalışma danışma hattı: www.make-it-in-germany.com

Yeterlilik ve entegrasyon networkü • Yakın çevrenizde danışma ve irtibat için: www.netzwerk-iq.de

REFERANS 
MESLEĞİNİZİ 
TANIYOR 
MUSUNUZ?

Bu grafik kabul sürecinin basitleştirilmiş halidir ve bilgi amaçlıdır. Hukuken bağlayıcılığı yoktur. 

Bu projeyi destekleyenler arasında İltica, Göç 
ve Entegrasyon Fonu yer almaktadır.
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HAYIR

İŞ BAŞVURUSU 
Yeterliliğiniz olan her meslek için iş başvurusunda bulunabilirsiniz. 
Konuyla ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz yerlerden bazıları: Federal 
Çalışma Ajansı (www.arbeitsagentur.de) ve  „Make it in Germany” 
(www.make-it-in-germany.com). Bazı mesleklerde mesleki bilgi ve 
uzmanlık dil sınavına girmeniz gerekmektedir.

REFERANS MESLEĞİNİZDE
A. YETERLİLİK ŞARTI ARANIYOR MU?
B. YETERLİLİK ŞARTI YOK MU?

İŞ OLANAKLARI
Üniversite mezunları eğitimini 
aldıkları mesleklerde de çalışabilir. 
Üniversite diplomanızla Almanya’da 
çalışabileceğiniz mesleklerle ilgili 
ayrıntılı bilgi için:  
www.berufenet.arbeitsagentur.de

OLUMSUZ
Denklik yok: 
Yurtdışında edindiğiniz yeterlilikle 
Almanya’da aynı iş için gerekli 
yeterlilik kesinlikle örtüşmemektedir. 
Başvurunuz reddedilmiştir. 

Atmanız gereken adımlar için: 
Yeterlilikle uyum ağı (IQ Netzwerk) 
(www.netzwerk-iq.de).

POSITIV
KISMEN OLUMLU
Önemli farklılıklar: 
Yabancı ülkede kazandığınız mesleki 
yeterlilikler ile Almanya’da bu 
meslekten beklenen yeterlilikler 
kimi durumlarda örtüşmekte, bazen 
de örtüşmemektedir.  

Yeterlilik için telafi etmeniz 
gerekenleri danışmak için: 
Yeterlilikle uyum ağı (IQ Netzwerk) 
(www.netzwerk-iq.de).

ALMANCA 
BİLGİSİ
İyi düzeyde Almanca bilmek iş hayatına 
atılmak için bir artıdır. B1 seviyesinde 
Almanca, çoğu işte önkoşuldur. Almanca 
kursları için: www.goethe.de.   

Kimi mesleklerde belli bir seviyede dil 
sertifikası istenmektedir. Mesleğiniz için hangi 
dil düzeyine ve hangi sertifikaya ihtiyacınız 
olduğunu anlamak için Yeterlilikle Uyum 

Ağı’nın danışma merkezine 
başvurabilirsiniz: 

(www.netzwerk-iq.de). 

EVET

DENKLİK PROSEDÜRÜ

MESLEĞİM İÇİN HANGİ DENKLİK KURUMU YETKİLİ?  
Sizin için hangi denklik kurumunun yetkili olduğunu ve hangi 
belgelerin gerektiğini  www.anerkennung-in-deutschland.de 
adresinden öğrenebilirsiniz.

Denklik prosedürü kişiye özeldir. Bu konuda yasalar ve başvurulacak yerler 
farklıdır. Prosedür yaklaşık dört ay sürmektedir ve 100- 600 avro tutarında 
bir masraf söz konusudur.  

Ayrıntılı bilgi için: www.anerkennung-in-deutschland.de

BELGELERİN TERCÜMESİ VE TASDİKİ 
Hangi belgelerin tercüme edilmesi ve tasdiklenmesi 
gerektiğini öğreniniz. Bonservis (çalışma belgesi) ve 
diplomalar bu türden belgelerdir.

Yeminli tercümanlara www.justiz-dolmetscher.de 
adresinden ya da Federal Çalışma Ajansının İnternet 
sayfasından (www.arbeitsagentur.de) ulaşabilirsiniz. 

DENKLİK TESPİTİ 
BAŞVURUSU 

A

Yabancılar • Yakınınızdaki bir danışma merkezi için: 
„Mein Weg nach Deutschland“ www.goethe.de/mwnd

BİR İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİTİMİNDE 
ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU 

YETERLİLİK 
DESTEĞİ  
Başvuru giderleri için maddi destek 
başvurusu yapabilirsiniz. Önce 
Federal Çalışma Ajansına 
(www.arbeitsagentur.de). danışınız. 
Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için: 
www.anerkennungszuschuss.de. 

Tam denklik: 
Yeterlilikleriniz kabul edilmiştir.

OLUMLU

GÖNÜLLÜ 
DENKLİK PROSEDÜRÜ
Bu süreç, Almanya istihdam 
piyasasında daha iyi fırsat, mesleki eğitim 
ve daha iyi gelir olanaklarını artırır. Ancak 
yeterlilik aranmayan mesleklerin hepsinde 
denklik kabul edilmeyebilir. Yeterlilik 
gerekmeyen bir meslek sahibi olan üniversite 
mezunları diplomalarını değerlendirmeye 
tabi tutabilirler. Bilgi için: Anabin 

(www.anabin.kmk.org) veya ZAB 
(www.www.kmk.org/zab).
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https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.bq-portal.de/en/db/laender-und-berufsprofile
https://www.make-it-in-germany.com/en/about-the-portal/contact/hotline/
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
www.berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/tr/denklik-alma.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/en/interest/finder/profession
http://www.justiz-dolmetscher.de/Recherche/en/Suchen/
https://www.arbeitsagentur.de/en/recognition-of-qualifications
https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html
https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/en/menschen-aus-dem-ausland?scope=concern
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/pro/pro-recognition-grant.php
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.arbeitsagentur.de/en/job-board
https://www.make-it-in-germany.com/en/jobs/looking-for-a-job/
https://www.goethe.de/ins/de/tr/kur.html
https://www.netzwerk-iq.de/angebote/eingewanderte/beratungsangebote
https://www.goethe.de/prj/mwd/tr/ber/adr.html



