Almanya Meslek Denkl k İşlemler
Gerekli Belgeler
Başvuru Formu

(Almanca olarak doldurulacak)

Her yetkili kurum için özel olarak düzenlenmiş bir form mevcuttur, başvuru sahipleri bu formu doldurarak ilgili makama göndermelidirler. Buna ilave olarak
Almanca bir mektup da yazılabilir.

Kimlik Belgesi
Kimlik belgesi farklı bir alfabe ile düzenlenmiş ise, Latince tercümesi gerekebilir.
Evlilik nedeniyle isim değişmesi durumunda, isim değişikliğini gösterir belge (Evlilik cüzdanı vb.) sunulmalıdır.
Aşağıdaki belgeler kimlik belgesi olarak kabul edilir:
Alman kimlik kartı veya pasaportu
Tüm Avrupa ülkelerine ait kimlik kartları
Uluslararası pasaportlar
Elektronik oturma izni
Oturum belgeleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi (Almanca tercüme gerekl d r)
Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
Diploma
Bitirme belgesi

Mesleki Eğitim İçeriğini ve Süresini Gösterir Belgeler

(Almanca tercüme gerekl d r)

Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
Mesleki eğitime ilişkin konu içerikleri ve notları gösterir belge
Çalışma kitabı
Diploma eki
Transkript

İhtiyaç Olduğunda Eklenecek Belgeler
Kısa Özgeçmiş (Almanca olarak hazırlanacak)
Özgeçmiş aşağıdaki hususları içermelidir:
İştirak edilmiş olan kursları
İştirak edilmiş olan ileri meslek eğitimleri
Önceki iş deneyimleri

İş Deneyimini Gösterir Belgeler

(Almanca tercüme gerekl d r)

Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
Referans mektupları
Çalışma belgeleri

Diğer Nitelikleri Gösterir Belgeler (Almanca tercüme gerekl d r)
Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
İleri eğitim ile ilgili sertifikalar
Yeniden eğitim ile ilgili değerlendirmeler

Önceden Gönderilmiş Başvuruların Beyanı

(Almanca tercüme gerekl d r)

Başvuru sahipleri, Almanya'da halihazırda bir tanınma başvurusu olup olmadığını varsa hangi kuruma yapılmış olduğunu yazılı olarak belirtmelidirler.

Almanya'da Çalışma Niyeti Gösterir Belgeler (Almanca tercüme gerekl d r)
Yalnızca üçüncü ülke vatandaşları için gereklidir. Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
Çalışma vizesi başvurusu
Potansiyel işverenlerle yapılan görüşmeler
Kendi işini kurmak isteyenler için iş planı
*Başvuranlar zaten Almanya'da yaşıyorsa, bir kayıt sertifikası genellikle yeterlidir.

Almanya Çalışma V zes Denkl k İşlemler
Meslek Grubuna Göre Eklenecek Belgeler
Sağlık Raporu

(Almaya'dan alınmış b r belge veya Almanca tercüme gerekl d r)

Aşağıdaki alanlarda çalışacaklar için sağlık raporu mutlaka gerekmektedir:
Halk sağlığı
Kamu güvenliği
Sosyal hizmet ve eğitim

Kişisel Uygunluk / Güvenilirlik İspatı

(Almaya'dan alınmış b r belge veya Almanca tercüme gerekl d r)

Aşağıdaki alanlarda çalışacaklar için sağlık raporu mutlaka gerekmektedir:
Halk sağlığı
Kamu güvenliği
Sosyal hizmet ve eğitim

Mesleki Sorumluluk Sigorta Belgesi

(Almaya'dan alınmış b r belge veya Almanca tercüme gerekl d r)

Bu belge bazı durumlarda gerekli olabilmektedir. Özellikle halk sağlığı veya güvenliği alanında çalışacaklar için yetkili makam, belirli bir sigorta bedeli ile
mesleki sorumluluk sigortası talep edebilir.
Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
Sigorta poliçesi
Sigorta sözleşmesi

Belirli Düzeyde Almanca Bilgisini Gösterir Belgeler (Almaya'dan alınmış b r belge veya Almanca tercüme gerekl d r)
Birçok meslek için gereklidir. Gerekli dil seviyesi Ortak Avrupa Diller Referans Çerçevesi'ne (GER) dayanmaktadır.
Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
Teknik dil sınavı belgesi (akademik sağlık meslekleri için)
Bir dil okulundan alınan sertifika (Örneğin, Goethe Enstitüsü Almanca sertifikası)
*Bu kanıt tanıma işleminin başlamasından sonra da sağlanabilir. Bazen kabul için belirli bir dil seviyesi gereklidir. Daha sonra dil becerilerinin tam olarak
tanınması ve kanıtlanması gerekir. (Örneğin, doktor olarak onay alabilmek için.)

AB Uygunluk Belgesi
Doktorlar, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, hemşireler, ebeler, doğum hemşireleri ve mimarlar için gereklidir. Başvuru sahibi, ülkesi AB veya AEA'ya
katılmadan önce mesleki yeterlilik kazanmış ise denklik için bir Uygunluk Sertifikası gereklidir. Bu, eğitim alınan ülkedeki sorumlu ofisten veya çalışılan son
ülkeden alınabilir.

Eğitim ülkesinde mesleki uygulama için uygunluk belgesi

(Almanca tercüme gerekl d r)

Belirli meslekler için gereklidir. Bu sertifika, eğitim alınan ülkede başvuranın mesleğinde çalışmasına izin verildiğini gösterir.
Aşağıdaki belgeler kabul edilir:
AB uygunluk belgesi
Başvuranın kendi ülkesindeki istihdam türü ve süresini gösterir belge
Faaliyet belgesi

