
 
 
 
Yurt Dışı Mezuniyet ve Mesleki Yeterlilik Tanıma ve Denklik İşlemleri Dairesi 
Yurt dışından alınmış mesleki yeterlilik belgelerinin tanınması (öğretmenler hariç) 
 

Stand: 11.2022 
 

Mesleki yeterlilik tanıma ve denklik işlemleri ile ilgili daireye nasıl ulaşabilirim? 
1. E-posta adresi:  zeugnisanerkennung@rlsb-lg.niedersachsen.de  
2. Posta adresi:   RLSB Lüneburg 

   Dez. Z, Fachbereich Anerkennungsverfahren 
   Postfach 21 20 
   21311 Lüneburg  

3. Telefon numarası:  04131 15-2626 
Pazartesi, Salı ve Perşembe 9 - 12 ve 14 - 16. 
Cuma 9 - 12. 

 
Nasıl başvuru yapılabilir? 
Başvuru formunu doldurun ve istenen belgelerle birlikte normal posta ile belirtilen adrese gönderin. 
Başvuru formlarını burada bulabilirsiniz: https://anerkennung.bip-nds.de   
Başvuruyu çevrimiçi olarak da gönderebilirsiniz. Başvuru portalının bağlantısını web sitemizde bulabilirsi-
niz. 
 
Kimler başvurabilir? 
Yurt dışında aşağıdaki meslek dallarında mesleki yeterliliğiniz olması durumunda başvuruda 
bulunabilirsiniz: 

 Sosyal pedagoji asistanı 
 Çocuk bakıcısı 
 Sosyal bakım uzmanı 
 Özel gereksinimli çocuk öğretmeni (ihtisas okulunda ileri eğitim) 

Böylece Aşağı Saksonya'da denklik belgesi elde etmeniz mümkündür. 
 

Denkliğin tanınması için aranan şartlar nelerdir? 

Başka ülkelerde alınan mesleki yeterliliğin Almanya'da tanınması için aşağıdaki şartların yerine 
getirilmesi gerekir: 

1. Eğitiminiz, bu eğitimi aldığınız ülkede yukarıdaki mesleklerden birinde çalışma hakkı sağlıyor ve 
2. eğitimi aldığınız ülkede kazanılan vasıflar ile Aşağı Saksonya'daki eğitimin kazandırdığı vasıflar 

arasında önemli bir fark yok. 

 

Başvuruda bulunmam hangi durumlarda mümkün değildir? 
Aşağıdaki durumlarda başvurunuzdan sorumlu olmayız: 

 Aşağı Saksonya'da yukarıda belirtilen mesleklerden birinde eğitim görmek istiyorsanız. Bu du-
rumda lütfen doğrudan ilgili meslek okuluna başvurun. 

 Öğretmenlik için gerekli mesleki yeterlilik aldıysanız. Öğretmenlik farklı bir meslek alanı olduğu 
için yukarıda belirtilen mesleklerle bir tutulamaz ve ayrı bir eğitim gerektirir.  
Yurtdışında edinilmiş öğretmenlik yeterlilik belgesi denkliğinin tanınması için ayrı bir prosedür 
vardır. 

Belgelerde nelere dikkat edilmelidir? 
 Yabancı dildeki belgeler (İngilizce olanlar hariç) Almanya'da resmi olarak atanmış ve/veya yeminli 

bir tercüman tarafından çevrilip tasdik edilmelidir. Almanya'da yeminli tercümanlar hakkında bu-
rada bilgi bulabilirsiniz: www.justiz-dolmetscher.de 
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İşlemler ne kadar sürüyor? 
Yaklaşık 3 ay 
 
Denklik tanıma işlemlerinin maliyeti nedir? 
Mesleki yeterliliğinizin incelenmesini ve denklik sağlamak için gerekli işlemler varsa bunların belirlen-
mesini içeren değerlendirmenin maliyeti 100 ila 150 € arasındadır. 
Sadece denkliğin tanınması ayrıca yaklaşık 50 ila 100 € arasındadır. 
Denklik desteği yoluyla mali destek alabilirsiniz: www.anerkennungszuschuss.de. 
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