Denklik Tesbiti İçin Başvuranlara Kılavuz
Başvuru sebepleri
□ Almanya dışında gördüğünüz meslek eğitimi sonucunda aldığınız bir zanaat diplomanız
mı var?
□ İş aramaktasınız ve Almanya dışında edindiğiniz mesleki eğitimi Almanya’daki bir
işverene izah etmek mi istiyorsunuz?
□ Almanya dışında edinmiş olduğunuz mesleki eğitimi Almanya’da şimdi çalışmakta
olduğunuz işletmede ilerlemek için değerlendirmek mi istiyorsunuz?
Danışma için gerekli belgeler (tasdikli fotokopi veya orijinal belge)
□ Başka bir kurumda katıldığınız bir danışma görüşmesinin sonucu veya tutanağı
□ İmzalı başvuru formu
□ Gördüğünüz eğitim aşamalarının ve çalıştığınız işyerlerinin tablo halinde gösterildiği
döküm (hayat hikayesi), Almanya’da hedeflediğiniz meslek için sunduğunuz dayanaklar
□ Görmüş olduğunuz meslek eğitimine uygun bir işi Almanya’da yapmak istediğinizi belirtir
dilekçeniz (Avrupa Ekonomik Bölgesi dışından gelenler için ilave belgeler gereklidir)
□ Kimlik veya pasaport
□ Geldiğiniz ülkede görmüş olduğunuz eğitimi gösteren belgeler (diploma ve sertifikalar)
□ Mesleki tecrübelerinizi, çalışmalarınızı, almış olduğunuz ilave mesleki eğitimleri gösteren
belgeler (örneğin bonservisler)
□ Bütün doküman ve belgelerin Almanya’da bulunan bir yeminli tercüman tarafından
tasdik edilmiş tercümeleri
Atılması gereken adımlar
□ Belirtilmiş olan hedef mesleğin mümkün olup olmadığının kontrolü
Söz konusu olabilecek hedef meslekleri şu websitelerinde bulabilirsiniz:
 www.berufenet.arbeitsagentur.de
 www.bibb.de/berufe
 www.handwerk-nrw.de/aus-und-weiterbildung/ausbildung/ausbildungsberufe-die-imhandwerk-ausgebildet-werden.html
□ Çalışma hedefinin değerlendirilmesi
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Bilgiler
□ Yetkili mercileri şu websitelerinde bulabilirsiniz:
 www.handwerk-nrw.de/service/publikationen/anerkennung
 www.anerkennung-in-deutschland.de
 www.anabin.de
□ İş piyasasına girebilme konusunda danışmanlık
 Agentur für Arbeit Köln
Telefon: +49 (0) 1801 / 555111
(Sabit hatlardan arandığında dakikası 3,9 cent, cep telefonuyla arandığında dakikası
en fazla 42 cent)
www.arbeitsagentur.de
 Jobcenter Köln
Telefon: +49 (0) 221 / 96443-401
www.jobcenterkoeln.de
 Eğitim danışma merkezlerinin ve göçmen örgütlerinin listesi için bakınız
Lernende Region – Netzwerk Köln e. V.
Telefon: +49 (0) 221 / 990829-0
www.bildung.koeln.de
• LerNet Bonn/Rhein-Sieg e.V., Birgit Rady, Christine Rohrer, Berenike
Schauwinhold, Carina Wolf
Telefon: 0228 / 97638983, E-Mail: rady@lernet.de; rohrer@lernet.de;
schauwinhold@lernet.de; wolf@lernet.de
• BildungsForum Lernwelten
Im Krausfeld 30a
53111 Bonn
Ansprechpartnerin: Annette Döhner
Tel: 0228 / 9695999
□ Nerelerden bilgi alabilirim?
 www.bqfg-koeln.de
 www.anerkennung-in-deutschland.de
 www.bq-portal.de
 www.ihk-koeln.de
 www.iq-nrw.de
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 www.berufliche-anerkennung.de/index.php/nordrhein-westfalen
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