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 Giriş 

 Diplomalarin Anerkennung ve Değerlendirilmesi için basvurulacak Kurumlar? 

 İşlemlere nereden ve nasıl başlamalı?

 Agentur für Arbeit Görüsmesi

 Bonn ( ZAB) Basvurusu

 Evrakları Bonn’a gönderdikten sonraki süreç?

 Berufliche Anerkennung Başvurusu: Lehrkräftakademie

 Gissen ve Detmold Lehrkräftakademi icin basvuru işlem basamaklari? 

 Dr. Tilel inin Kullanimi ile ilgili Yasal Açiklamalar

 Çok sık sorulan bir soru?

        1- Erzieher bzw. Erzieherin başvurusu, denkliği, maaşı?

        2- Lise diplomasi ve transkriptine nasil ulasabilirsiniz? 

 Soru-Cevap

        



Giriş

 İlk olarak bir meselenin altıni çizmekte fayda var. Türkiye’deki devlet universitelerinin tamamından alınan 
diplomalarin Bologna süreci geregi uluslararası gecerliligi vardir. Fakat Alman makamları ve firmalar bu 
diplomalarin kendi kurumlarınin onayindan gectikten sonra gecerliligine inanmaktadırlar. İş başvurularında 
Bonn’un (ZAB = Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen) degerlendirmesini nazar-ı dikkate almaktadırlar. 
Bu bakımdan Lisans-Master ve Doktora diploma ve trsnskriptlerinin muhakkak Bonn’a gönderilmesi gerekiyor. 
Bu mevzuya birazdan detaylica deginecegiz. 

 Ikinci ve en onemli mesele ise kendi ulkemizde yaptigimiz meslegimizi burada yapip yapamayacagimiz 
hususudur. Bunun için yine diploma ve transkriptlerimizi kendi meslegimizle ilgili kurumlara göndererek 
Almanya’da meslegimizi yapip yapamayacagimizı ögrenmemiz gerekiyor. Bu işleme Anerkennung diyoruz. 
Ornegin ögretmenler Eyaletlerdeki Lehrkraftakademilere diploma ve transkriptlerini gondererek branslarini, 
Almanya’da hangi şart lar  dahi l inde yapabi lecekler ine dair  3-4 sayfal ik  bi r  deger lendirme i le 
ögrenebilmektedirler. 

 Ayni şekilde  sağlıkçilar (doktor, hemşire, psikolog usw.), mühendisler usw. kendi eyaletlerinde bulunan meslek 
odalarina basvurarak mesleki denkliklerini yaptırmaları gerekmektedir. 



1- BONN (ZAB: Zentralstelle für ausländische Bildungswesen
 Was ist eine Zeugnisbewertung?

Eine Zeugnisbewertung ist ein offizielles Dokument der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), mit dem eine ausländische 
Hochschulqualifikation beschrieben und ihre beruflichen und akademischen Verwendungsmöglichkeiten bescheinigt werden.

Eine Zeugnisbewertung der ZAB soll Ihnen den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt mit einer ausländischen Hochschulqualifikation erleichtern. 
Sie ist eine vergleichende Einstufung, nicht jedoch eine Anerkennung.

 Sertifika değerlendirmesi, yabancı bir üniversite yeterliliğini tanımlayan ve mesleki ve akademik kullanımlarını belgeleyen Yabancı Eğitim Merkezi 
Ofisi'nin (ZAB) resmi bir belgesidir. Bir ZAB sertifikası değerlendirmesi, Alman işgücü piyasasına yabancı bir üniversite yeterliliği ile erişmenizi 
kolaylaştırmalıdır.  Karşılaştırmalı bir sınıflandırmadır, ancak bir tanıma değildir.

2- BERUFLICHE ANERKENNUNG ( MESLEKİ TANINMA) 

A- Kanun ve Yönetmeliklerle Düzenlenmiş Meslekler ( reglementiert) 
Mesleğe veya üniversite  bölümüne  bağlı  olarak  eğitimin  Almanya ile  uyumlu  olup  olmadığını ilgili merciler  tarafından  onaylatılması  ( Anerkennung) 
gerekiyor.  Bu merciler  eyalet  ve hatta şehir ve bölgelere göre farkliliklar gösterebilir. Eger mesleginiz/okudugunuz universite bölumunun Almanyada’ki 
karşılıği kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmis ( reglementiert) mesleklere ait ise tanitmadan çalismak mumkun degil ve tanitma ( Anerkennung) gereklidir. 

       Örnekler: Sağlıkçılar ( Hekim,  Dişçı, Hemşire, Psikolog vs),öğretmenlik, mimarlık ve mühendislik. 

B- Kanun ve Yönetmeliklerle düzenlenmemiş Meslekler ( Nicht reglementierter Beruf) 
Bu mesleklerde çalismak için taninmaya gerek yoktur. Bir cok universite mezuniyeti bu kategoriye giriyor. Bu durumda dogrudan iş aranabilir. Tanima 
proseduru yoktur. Ancak is basvurularinda , Bonn ( ZAB)  degerlendirmesini basvuru evraklariniza eklemek onemlidir. Bu tür mesleklere örnekler: Bilgisayar 
Bilimci, ekonomist, siyaset bilimci vs.



ANERKENNUNG IN DEUTSCHLAND

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php

•  Diplomanızın Anerkennug u icin nereye başvurmalısınız? 
 
• Örnegin T.C’de Hemşire idiniz.. Ve diplomanızı nerede anerkennung 

yaptıracağını bilmiyorsunuz? 

• Ya da Lise diplomanız ile bir Ausbildung yapmak istiyorsunuz. Lise 
diplomanizı hangi kuruma yollamanız gerekiyor? 

• Kısaca: Almanya’da yapacağınız meslege göre diplomalarınızın mesleki 
denkligi için basvuracaginiz kurumlar farklidir.

• Yukaridaki linke tıklayip, arama motoruna Almanya’da yapmak 
istediginiz meslegi yazarak, muhatap olacaginiz kurumu tespit 
edebilirsiniz. 



1- Diplomalarin Meslekî Tanınma ve 
Değerlendirilmesi için basvurulacak 
Makamlar?

1- Zeugnisbewertung: BONN’daki ZAB ( Zentralstelle für usländisches

Bildungswesen). 

 Burası diplomaları tanıma yeri değildir.  

 Diploma ve transkripleri degerlendirme makamidir. 

 Mezun oldugunuz universiteler ve doktora  tezinizin basliginin yer aldigi

        3-4 sayfalik bir degerlendirmedir. 

 Alman iş dunyasi ve resmi makamlar Bonn’un bu degerlendirmesine çok önem vermektedirler.  

 Sonuc olarak; Bonn’ un degerlendirmesi ile, Lisans-master ve doktora mezunu oldugunuz Almanya’da  kanitlanmis oluyor. 

2- Berufliche Anerkennung: Eyaletlerde bulunan Meslek Odaları,  meslekî tanima işlemini yapmaktadirlar. Özellikle Saglikcilar  ( doktor, dişçi, hemsire, psikolog 
vs.) ve Ögretmenler kendi eyaletlerindeki meslekî tanima yapan kurumlara basvurmalidirlar. Örnegin Ögretmenler için Hessen’de Gissen; NRW’de Detmoldt  
şehirlerindeki Lehrkräftakademieler bu işi yapmaktadirlar.

 Doktorlar = Landesärztekammer Hessen- in Frankfurt. ( Diger eyaletlerdekilerde  ilgili doktor odalarina basvurmalilar) 

 Mühendisler = Ingenieurkammer  ( Hangi eyalette calismak istiyorsaniz oradaki Meslek odasına basvurmalisiniz)

 Öğretmenler= Hessische Lehrkräfteakademie, Detmold ( NRW), Tübingen ( BW) usw. 

 

Quelle: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/berater/result



 Zeugnisbewertung ( Diploma ve transkriptlerinizin değerlendirilmesi) ve Berufliche 
Anerkennung ile ilgili guzel bilgiler içeren aşagidaki linke göz atalim: 

 https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-
bildungswesen/zeugnisbewertung-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.html



 Bologna süreci gereği, Almanya’da  taninma problemi olmayan 
universitelerin listesine aşagidaki linkten ulasabilir, kendi universitenizi 
listeden bulabilirsiniz: 

 https://anabin.kmk.org/no_cache/filter/hochschulabschluesse.html



2- İşlemlere nereden ve nasıl başlamalı?

 Evvela Job Center’ daki kariyer danışmaninizdan termin alarak, diploma ve transkriptleri tercüme 
ettireceginizi, arkasından da Bonn’a ve ilgili meslek kurulusuna anerkennung icin göndermek istediginizi 
belirtiniz. Siz bunu belirtmeseniz bile yeri ve zamanı gelince zaten kendileri de size anerkennug işlemlerie 
baslsmaniz gerektigini soyleyecektir. 

 Kariyer danismaniniz sizi, Agentur für Arbeit’ daki annerkennungberater’ a yönlendirecektir.

 Size en yakin Agentur fur Arbeit’tan termin alin ve ilgili Anekennungberater ile görüsmeye gidiniz. 
Görusmeye giderken, icerisinde orjinal diploma ve transkriplerinizin oldugu bir dosya hazirlayin. Zira 
belgelerinizin asıllarini görmek isteyeceklerdir.

 Diplomanizin ve transkriplerinizin asıllari elinizde yok ise, bir sekilde ulasiniz. Ancak bazi arkadaslar E-devletten 
aldiklari belgeyi  diploma olarak sunduklari ve bir problem cikmadigini da tecrube ettiklerini soylemektedirler. 



3- Agentur für Arbeit Görüsmesi

 Buradaki gorusmenizde şu hususlara özellikle dikkat edin. 

 Anerkenugsberater sizin diploma ve transkriptlerinizi incrleyecek ve Almanya’ da ne is yapmak 
istediginizi soracaktir. Ve sizinle yaptigi  gorusmenin sonucunda bir rapor doldurup imzalayarsk size 
verecektir. Siz bu formu Job Center’ daki kariyer danismaniniza teslim edeceksiniz. Bu formdaki 
bilgilere göre sizin Anerkennung islemleriniz baslamis olacak.

 Gorusme sirasinda, öncelikle mesleginizi burada yapmak istediginizi ve bunun icin C1- C2 
duzeyinde dile ihtiyaciniz oldugunu belirtiniz. Dolduracagi  forma C1 yada C2 yazmasini rica ediniz. 
Zira Job Center’daki danismaniniz bu rapor dogrultusunda kursunuza problem cikarmamaktadirlar. 

 Diploma ve trsnskriptlerinizin degerlendirmesi ve anerkennung islemeri icin, hem BONN’ a hem de 
ilgili meslek kurulusuna gondermek istediginizi belirtiniz. Bunu rapora muhakkak yazdiriniz.  Ornegin 
ogretmen birisi icin « sen zaten ogretmen olmak istiyorsun, o yuzddn Bonn’ a gondermeye gerek 
yok sadece Gissen Hessische Lehrkräftakademie ‘ ye gondermeniz yeterlidir diyebilmektedir». 



 Bu durumda ögretmenlik dışında baska bir memuriyet yada pozisyon basvurusunda ilgili kurum BONN’ 
un degerlendirmesini istemektedir.  Burada şu denilebilir; ben ilk etapta ögtemenlik yapmak istiyorum, 
ama «B» plani olarak da baska memuriyet ve islere de basvurabilirim. 

 BONN’ a muhakkak basvurulmasi gerekiyor. Bonn’ un ücreti 200 euro ve bunu da rapora yazacaktir. 
 Ayrica size diploma ve transkriptlerinizi çevirtmeniz gerektigini, Job Center ile diyalog halinde bu islemleri 

yapmaniz gerektigini vs anlatacaktir. 
 Mesleginizi burada yapabilmeniz icin de bildiklerini size anlatacaktir. 
 Sonuc olarak; Agentur fur Arbeit’tan alacaginiz raporda, evraklarinizi degerlendirme  icin BONN’ a 

gondermeniz gerektigi ve C1-C2 dil seviyesine kadar kursa gitmeniz gerektigi yazilmis ise, maksat hasil 
olmustur. 

 DIKKAT: Bazi Anerkennungsberaterler Doktora diplomanizi BONN’ a gondermenize gerek olmadigini, 
doktoranin zaten uluslararasi gecerliligi oldugunu soylerlerse siz bu bilgiye itimad etmeyin. BONN’ a 
bütun egitim kariyerinizi ilgilendiren Lisans-Master ve doktora diploma ve transkriptinizi göndermeyi ihmal 
etmeyiniz. Zira Bonn’ dan gelen 3 -4 sayfalik degerlendirmede sizin Lisanstan, Doktoraya  butun egitim 
kariyeriniz, hazirladiginiz Doktora tezinizin basligina vs yer verilmektedir



4- BONN  ( ZAB) BASVURUSU

 Basvuru islem basamakları: 
1-  ilk olarak Bonn’daki «Kultusminister Konferenz» in kendi sitesinde yer alan asagidaki linkteki 
elektronik formun doldurulup, çıktisi alinip imzalanmasi gerekiyor.

https://anabin.kmk.org/antragsformular.html

2- Hangi evrakları Bonn’a gönderilecek? 

 «Kultusminister Konferenz» in kendi sitesindeki asagidaki linkte detayli bilgi bulunmaktadir. 

https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/zeugnisbewertung-
fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen/einzureichende-dokumente/tuerkei.html



 Gonderilecek evraklar:

1- Başvuru Formu ( Elektronik ortamda doldurulan formun çiktisi alinacak ve imzalanacak )

2- Lisans- Master- Doktora diplomalarinin ve transkript tercumelerinin Belediye’de beglaubigung 
( aslı gibidir onayi) yapilmis nüshaları. Burada şuna dikkat edilmeli; 

Dolmecherden gelen tercume nushalarinda en ustte Almanca tercumesi ve altinda diplomanin 
fotokopisi yer alir bu şekil zımbalidir. Siz de Belediyede bu sekilde beglaubigung yaptiriniz. Bazi 
arkadaslar sadece Almanca  tercumeyi beglaubigung yaptiriyorlar bu yanlis. Diplomanin fotokopisi 
de altta yer almasi gerekiyor. 



 3- Lise diplomasi yada lise diplomasi kayit örneginin Türkçesinin fotokopisi
 4- Kimlik ( Aufenthalstitel) , Reise Pass ve Yeşil belgenin arkali önlu fotokopisi
 5- Eger diploma ve transkriptleriniz Ingilizce ise,  Almancaya cevirmenize gerek olmadigini belirtilmektedir. 

Yukarida verilen linkte 3. Maddede bunu gorebilirsiniz: 
  «Eine beglaubigte Übersetzung (onaylı çeviri ) der Abschlussurkunde und der Fächer- und 

Notenübersichten für die zu bewertende Hochschulqualifikation. Wenn diese auch in englischer 
Sprache ausgestellt wurden, akzeptieren wir die englische Fassung als Übersetzung. Eine deutsche 
Übersetzung ist dann nicht notwendig.»

 DİKKAT: Diploma ve transkriplerin eksiz olmasi gerekiyor. Eşimin Master transkriptini alamamistik, e-mail 
geldi ve transkripti gondermemizi istediler. Universiteye mail atarak transkripti  e-mail olarak gonderdiler 
ve biz de sunmus olduk. Transkriptinjz eksik ise bir şekilde ulasmaniz gerekiyor. 



EVRAKLARI BONN’A GÖNDERDIKTEN 
SONRAKİ SÜREÇ? 

 Elektronik ortamdaki formu doldurup, gönder butonuna basinca basvurunuzun 
alindigina dair, zaten size otomatik bir e-mail gelecektir.  Bu mailde ilgili evrsklari posta 
yoluyla gondermeniz istenecektir. 

 Posta ile gonderdiginiz evraklar Bonn’ a ulaşinca size yeniden bir mail daha gelecek ;« 
evraklariniz ulasmistir, 200 euro ucreti ilgili hedsp numarasina yatirmaniz halinde 
islemlerinize baslayacagiz»  Mailin ek kısminda 200 euro luk fatura da yer alir.

 Siz bu maili Job Center e yonlendirin ve odeyeceklerdir. 

 200 euro odenince, size bir mail daha gelecek. « ucretiniz odenmistir, islemlerinize 
baslayacagiz, biraz zamsn alabilir, sabirla bekleyin» 

 Yaklasik 4-6 ay arasinda sonucunuz adresiize gelecektir. 

 Size her aşamayi e-mail ile bilgilendirmektedirler.  Bu hizmetleri gayet güzel. 



5- BERUFLICHE ANERKENNUNG: 
LEHRKRÄFTAKADEMIE BASVURUSU

 Ögretmen kökenli herkes, kendi eyaletlerinde bulunan Lehrkräfteakademie mesleki tanınma için basvurmaları 
gerekmektedir. Örnegin Hessen’de Gissen’e, NRW’de Detmold’a, BW’ de Tübingen’e basvurulmaktadır.  Bir 
tecrübe üzerinden Hessen Eyaleti’ni örnek vererek süreç şöyle açiklanabilir: 

 Egitim ve Fen Edebiyat Fak. Mezunu olan ögretmenler ve akademisyenler  Gissen’e basvurarak Hessen 
Eyaleti’nde hangi şartlari yerine getirmeleri şartiyla ögretmenlik yapabileceklerini ögrenebilirler. Yani mesleki 
anerkennunglarini yaptirabilirler. 

 Buranin Bonn’dan farkı şu dur: Bonn sizin diploma vevtranskriptlerinizi mesleki acidan degerlendirmiyor. 3- 4 
sayfalik bir degerlendirme ile sizin Lisans-Master-Doktora kariyerinizi degerlendiriyor. Gissen’deki  
Lehrkräftakademie ise, sizi mesleki olarak degerlendiriyor. Yani mesleginizi burada yapip yapamayacaginizi,  
hangi kosullari yerine getirirseniz burada mesleginizi yapabileceginizi size bir rapor ile bildirmektedir. 

 Ornegin, size diyor ki; « siz ulkenizde ogretmenlik yapmissiniz, ancak Almanya’da da ogretmenlik yapmak 
istediginizi bize ilettiniz. Almanyada ogretmen olacak birisi şu şartlari yerine getirmektedir; 

        1- Hausarbeit ( Bitirme Calismasi)   2- Ikinci Brans   3- Referendariyet ( stajyerlik) 

       ve sizin evraklarinizi buna gore degerlendiriyor eksikliklerinizi size bildiriyor.



 Somut bir ornek vermek gerekirse; 
 Bir arkadasim tarihci.  Lisans-master-doktora transkript ve diplomalarinim hepsini gonderdi. Bir de mektup 

yazarak durumunu anlatti Sonuc olarak Gymnasium’da Tarih ogretmenligi yapabilecegine dair karar 
geldi. 

 Doktora tezini Hausarbeit ( bitirme calismasi) yerine saydilar. Bunun Doktora yada Master  tezinin 
basliginin  kanit olarak sunulmasi gerekiyor.

 Referandariyetten ( stajyerlikten ) muaf tuttular. Bunun için Tc’deki  hizmet cetvelinizin tercumesini kanit 
olarak sunulmasi gerekiyor. (e devletten «hitap hizmet dökumu» nu indirebilirsiniz)

 Sadece 2. Brans okuması gerektigini, bunu da Lisans-Master-Doktora transkriptlerindeki farkli dersler 
oldugu icin ( sosyoloji, felsefe, psikoloji, etik vs)  bu derslerden birinde ikinci bransi tamamlamasi halinde 
bu derslerinde sayilabilecegi söylendi. 

 Dıl seviyesi olarak da ya C2 Serfikasi sunması ya da kendilerinin yapacagi sinavda basarili olunmasi 
gerektigi vurgulandi.



 Burada şöyle bir soru akla gelmektedir. Arkadaslar bunu sıklikla dile getirmektedirler; 

 «Almanya’da ogretmenlik mumkun degil, bu dil seviyemizle bu isi yapamayiz vs vs.»  

 Herseyden once meseleye uzun vadede bakmak gerekiyor. Evet şuan belki bir çok insan, bu dil 
seviyesi ile meslegini yapamayacak. Peki 3 – 4 yil sonra diliniz perfekt seviyeye ulastiginda da mı 
yapamicaksiniz? 

 Şuan yapilmasi gereken resmi işlemleri düzgun yapmak, dosyanizi tekamul ettirdikten sonra ilgili 
yerlere basvurmak. Asla üstünkörü basvurmamak.  Zira size sonuc geldikten sonra onu 
duzelttirmek icin cok ugras vermeniz gerekecektir.

 Sonuc olarak, eksiksiz bir dosya sunarak mesleginizin taninmasi icin caba sarfedin. Bunu önce 
cebinize bir koyun. Baska meslege yonelmek isteseniz de, ilerde fikriniz degisirse mesleginize 
kolayca zıplayabilirsiniz.



Gissen ve Detmold Lehrkraftakademi icin 
basvuru işlem basamaklari? 

 Evvela şunu belirtelim, multeciler icin 2 si de ücretsizdir. 

 Internet sitelerinde basvuru formlari ve basvuru pusulalari yer almakdadir. 

 Hessen-Gissen icin ilgili formlara pdf olarak şu linkten ulasilabilir; 

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/lehrerausbildung/internationale-
lehrerbildungsabschluesse/aus-der-eu

 NRW-Detmold icin ise asagidaki linkte pdf ler mevcuttur; 

https://www.bezreg-
detmold.nrw.de/400_WirUeberUns/030_Die_Behoerde/040_Organisation/040_Abteilung_4/060_De
zernat_46/065_Hinweise_Anerkennung/index.php



 B.Wüttenbeg gibi bazı eyaletlerde bu başvurular  IQ-Netzwerk aracıliğiyla yapilmaktadir. 
Evraklarinizla buraya gidiyorsunuz, basvuruyu birlikte yapiyorsunuz. Burası yerel danışmanlik 
hizmeti veren arscı bir kurumdur.

 Gissen ve Detmold basvurulari icin gerekli evraklarin listesini bir sonraki slaytta görebilirsiniz.




