Yabancı Meslek Diplomalarının Almanya´da Tanınması
Yurtdışında bir meslek öğrendiniz ve Almanya’da çalışmak mı istiyorsunuz?
1 Nisan 2012 tarihinden bu yana yurtdışında aldığınız meslek diplomasını resmen tanıtabilir ve böylece Alman
iş pazarındaki çalışma şansınızı arttırabilirsiniz. Endüstri, ticaret, gastronomi ve hizmet sektöründeki meslekleri
kapsayan başvurular için Alman Sanayi ve Ticaret Odalarının diploma tanıma merkezi olan IHK FOSA´ya (Foreign
Skills Approval) danışmalısınız.
Süreç nasıl işliyor?
IHK FOSA almış olduğunuz mesleki eğitimi uygun
bir Alman meslek eğitimiyle karşılaştırır. Bu aşamada
dikkate alınan en önemli unsurlar; eğitimin içeriği ve
süresidir. Mesleki deneyim ve ilâve eğitimler de dikkate alınmaktadır.
Büyük veya kayda değer farklılıklar tespit edilmemesi
durumunda, IHK FOSA size almış olduğunuz mesleki
eğitimin Alman eğitim kalitesine eşdeğer bir dereceye
sahip olduğunu gösteren resmi ve yasal açıdan güvenli bir belge tahsis eder.
Büyük veya kayda değer farklılıklar tespit edilmesi
durumunda ise, IHK FOSA size denklik açısından kısmi
bir dereceye sahip olduğunuzu gösteren bir belge
tahsis eder. Tahsis edilen bu belgede, sahip olduğunuz
nitelikler ve Alman eğitimi ile karşılaştırılması sonucunda elde edilen belirli farklılıklar yer alır. Bu belge ile
doğrudan işverenlere başvurabilir ya da eksik olan niteliklerinizi tamamlamak adına uygun bir ilâve eğitim
için arayışa başlayabilirsiniz.
Nerelere danışabilirsiniz?
Başvuru formunu doldururken, yurtdışında almış
olduğunuz mesleki eğitimin hangi Alman mesleği
ile karşılaştırılması gerektiğini belirtmelisiniz. Sayıları
350 gibi rakamlara ulaşan ikili meslekler ve birçok
farklı ileri düzeyde meslek eğitimi nedeniyle bu her
zaman kolay olmayabilir. Normal şartlar altında kişisel
ve ücretsiz bir danışmanlık için yerel Sanayi ve Ticaret
Odası ile irtibata geçebilirsiniz. Çoğu Sanayi ve Ticaret
Odaları, başvuru ve işlemler hakkında sizi bilgilendirerek Alman referans mesleğini belirlemede size
yardımcı olur.

Yapmanız gerekenler
Başvuru formunu doldurun (www.ihk-fosa.de internet
adresi altında bulabilirsiniz). Buna ek olarak, aşağıdaki
belgeler gerekmektedir:
Kimlik belgenizin fotokopisi (kimlik kartı ya da
pasaport)
Yurtdışı mesleki niteliklerinizin belgesi
İlgili mesleki deneyimlerinize ilişkin belge
Diğer belgeler (örn. mesleğinize ilişkin ilâve eğitim
belgeleri)
İstihdam amacı (AB/AEA/İsviçre vatandaşı veya AB/
AEA/İsviçre sınırları içinde yaşayan kişiler için gerekli
değildir)
Not: Eğitim belgesinin onaylı bir fotokopisi sunulmalıdır.
Diğer belgeler için normal fotokopi yeterlidir. Yabancı
dildeki belgeler resmi olarak atanmış veya yeminli bir
tercüman tarafından çevrilmiş olmalıdır.
Ücretler
İşlem ücrete tabidir. Ücretler bireysel araştırma sürecine göre farklılıklar gösterir ve 100 € ile 600 € arasında
değişmektedir. İşsiz veya iş arıyor olmanız durumunda,
bağlı olduğunuz yetkili İş ve İşçi Bulma Kurumu´na
(Jobcenter) önceden başvurarak ortaya çıkacak olan
masrafların İstihdam Hizmetleri üzerinden üstlenilmesinin söz konusu olup olmadığını öğrenmenizi tavsiye
ederiz.
Başvuru formunuzu ve ilgili belgeleri lütfen aşağıdaki
adrese gönderin:
IHK FOSA (Foreign Skills Approval)
Ulmenstraße 52g
90443 Nürnberg

Ayrıntılı bilgiler için:
Internet adresini: www.ihk-fosa.de | Telefon hattı: +49 (0)911/ 81 50 60 | E-posta: info@ihk-fosa.de

