Bilgi Notu No. 35: Doktorlar ve Sağlık Çalışanları için Mesleki Yeterliliğin Denklik İşlemi
(Oturum Yasasının 17a Maddesine Göre)
7/2019
Bu Bilgi Notu’nu check listesi olarak kullanabilirsiniz

.

2 adet, Almanca dilinde eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış
başvuru formu ve İkamet Yasası’nın 54. Maddesinin 2. fıkrasının 8. bendine göre
başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
□ Pasaport ve resimli sayfanın 2 adet fotokopisi
□ 2 adet vesikalık fotoğraf
□ Almanca dilinde yazılmış ayrıntılı motivasyon yazısı
□ Karneler, diplomalar ve iş sözleşmeleri ile Almanca dilinde hazırlanmış eksiksiz
özgeçmiş
□ Sağlık alanında meslek eğitimi/Üniversite mezuniyeti belgeleri, gerekirse ek
kalifikasyonları gösteren belgeler (Almanca tercümeleri ile).
□ Almanya dışında edinilmiş olan mesleki niteliğinizin Almanya’da tanınması ve çalışma izni
için gerekli şartları belirten bir ara bildirim belgesi (Zwischenbescheid, Defizitbescheid). Bu
evrak, mesleğin tanınmasından sorumlu ilgili kurum tarafından verilmektedir (bknz.
yukarıda).Yetkili kurumu www.anerkennung-in-deutschland.de web sitesinden bulabilirsiniz.
□ Mesleki kalifikasyonların Almanya’da tanınması için aranan şartları yerine getirmeye yönelik
kurs veya stajlara (Dil kursu, tıp dili kursu, denklik sınavı için hazırlık kursu, imzalanmış staj
sözleşmesi vb.) başvurduğunuzu veya kayıt yaptırdığınızı kanıtlayan tüm belgeler.
□ B1 seviyesinde Almanca dil bilgisine hakim olduğunuzu kanıtlayan belge (GER
sertifikası) veya Almanya’da alınacak tam zamanlı dil kursunun kayıt belgeleri.
 Almanya’da en az bir sene boyunca geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair
belgeler: Almanya’da her ay en az 720 Avro (01.09.2019 tarihinden itibaren yapılan
başvurularda yeni tutar 853 Avro olmaktadır) bakiyeli bir bloke hesabın bulunması,
maaşın belirtildiği bir iş sözleşmesi veya İkamet Yasası’nın 66-68 maddeleri uyarınca
bir taahhütnamenin verilmiş olması zorunludur. İkamet amacı olarak “Yabancı ülkede
edinilmiş mesleki kalifikasyonun tanınması” ibaresi belirtilmeli, ödeme gücünün
kanıtlanmış olması gerekmektedir.
□ Almanya’daki ikamet adresi
□ Vize süresince Almanya`da geçerli sağlık sigortası
□

Yabancı ülkelerde edinilmiş mesleki yeterliliklerin Almanya’da gerekli denklik işlemleri hakkında
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz www.anerkennung-in-deutschland.de
Tüm belgelerin aslı, ikişer adet fotokopileriyle birlikte ibraz edilmelidir. Yabancı ülkede
edinilmiş mesleki kalifikasyonların denklik işlemleri için 6 aylık vize düzenlenmektedir.
Almanya’daki ilgili yabancılar daireleri vizeyi 12 ay daha uzatabilmektedir.
Vize bölümü ek evrak talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgi notunun içerdiği bilgiler,
oluşturulduğu tarihte güncel olan bilgileri yansıtmaktadır.
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