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Hamburg’da yabancı meslek,  
üniversite ve okul diplomalarının  

tanınması için danışma merkezi

Diploma Denklik  
Danışma Merkezi (ZAA)

Ka
yn

ak
: I

ng
o 

Jo
ha

nn
se

n



Diplomasını yurt dışında almış, Hamburg’da yaşamakta
olan veya Hamburg’da çalışmak isteyen herkes ZAA’ya
başvurabilir. Size aşağıdaki konularda bilgi vermekten
ve destek olmaktan mutluluk duyarız:

•    Denklik için yetkili kurum hangisidir?
• Denklik işlemleri nasıl yapılır?
• Denklik için hangi evraklar gereklidir?
•  Denklik işlemlerinin ücreti nedir ve bu ücret nasıl 

karşılanabilir?
• Çalışabilmeniz için bir denkliğe ihtiyacınız var mı?
•  Denklik alabilmek için ek olarak kurs almanıza veya 

sınavlara girmenize gerek var mı?

Elinizde bir denklik kararı bulunuyorsa, bununla ilgili
sorularınızı cevaplamaktan ve nihai denklik için daha
fazla yeterlilik ihtiyacınız olup olmadığı konusunda sizi
bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

Denklikle ilgili sorular

Hamburg’da yaşamıyor ve/veya Hamburg’da
çalışmak istemiyor musunuz?
Almanya’da birçok şehirde denklik danışmanlık
hizmeti sunulmaktadır.
Bu konuda online bilgi alabilirsiniz:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Ya da Almanya çapındaki „Arbeiten und Leben in
Deutschland“ (Almanya’da çalışmak ve yaşamak)
adlı çağrı merkezimizi arayın: 
+49 (0)30 1815-1111.

Diploma denkliğiniz konusunda
sizi bilgilendiriyor ve yetkili  
kurumu bulmanız konusunda  
size yardımcı oluyoruz!



Danışmanlık
(Birebir, telefonla, video konferans yoluyla)
Birebir, telefonla veya video konferans yoluyla
görüşmeler sadece randevuyla yapılmaktadır.
Görüşmeye iyi hazırlanabilmemiz için randevu alırken
aşağıdaki bilgileri hazır bulundurmanızı rica ediyoruz:

• İsim, telefon numarası ve yaş
• Hangi diplomaya sahipsiniz?
• Elinizde hangi evraklar var?
• Almanya’da ne yapmak istiyorsunuz?
• Bize sormak istediğiniz sorular neler?

Yazılı danışmanlık
Danışmanlık hizmetini e-posta veya posta yoluyla da
alabilirsiniz. Bunun için lütfen danışma formumuzu
doldurunuz. Bu formu size gönderebileceğimiz gibi
online olarak www.anlaufstelle-anerkennung.de  
adresinde de bulabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetinin sunulduğu diller
Danışmanlık hizmeti Arapça, Bulgarca, Almanca,
İngilizce, Farsça/Dari, Fransızca, İtalyanca, Peştu,
Lehçe, Rusça, İspanyolca, Türkçe ve Urdu dillerinde
verilmektedir.

Farklı bir dilde danışmanlık hizmeti almanız da müm-
kündür. Randevu alırken bu konuda bilgi vermeniz
durumunda bir tercüman görevlendirebiliriz.

Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmetlerinin  
tamamı ücretsiz,  
gizli ve oturum durumu-
nuzdan bağımsızdır!



Danışma için lütfen aşağıdaki belgeleri çevrimiçi  
formumuzun yükleme işlevi aracılığıyla yükleyin:

• Özgeçmiş / C.V.
•  Mezuniyet belgesi (Ör. karne, diploma, sertifika,  

ders ve not çizelgesi)
•  Daha önce denklik konusunda görüştüğünüz yetkili 

kurum ve dairelerden gelen mektup, yazışma ve  
bildirimler

Ancak evraklarınız olmadan da bize gelebilirsiniz.
Danışma işlemi için özel olarak herhangi bir belge
tercüme veya tasdik ettirmek zorunda değilsiniz.
 
Lütfen arka sayfadaki, randevu alırken dikkat
edilecek hususları okuyunuz!

Büro adresi:
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg

Gerekli evraklar

Große Bäckerstraße
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Diploma Denklik Danışma Merkezi

Almanya’da 2012 yılından bu yana yürürlükte olan bir 
Denklik Yasası vardır. Bu yasa, yabancı diploma sahibi 
kişilere diplomalarını tanıtmak veya kendi yeterlilikle-
rini tespit ettirmek için başvuru yapma imkanı tanır. 
Ancak gerçekte kimlerin denlik başvurusunda buluna-
bileceği, bu konuda hangi kurumun yetkili olduğu ve 
hangi evrakların gerekli olduğu gibi konuları anlamak 
her zaman kolay değildir. 

Bu yüzden Hamburg’da, yabancı diploma sahibi herke-
sin „Denklik Danışmanlığı Yasası“ uyarınca danışmanlık 
hizmeti alma hakkı vardır.

Hamburg’da Diakonie’ye bağlı „Diploma Denklik Danış-
ma Merkezi“ bu danışmanlık hizmetini sunmaktadır. 
1 Ekim 2010 tarihinden bu yana yaklaşık 18.000 kişi 
danışmanlık hizmeti almıştır (Nisan 2021 itibariyle).

„Integration durch Qualifizierung“ (Yeterlilik Kazanarak 
Entegrasyon) adlı destek programının hedefi, göçmen 
kökenli yetişkinlerin iş piyasasına entegrasyonunun 
etkili bir şekilde iyileştirilmesidir. Program, Federal 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BMAS) ile Avrupa 
Sosyal Fonu‘nun (ESF) kaynaklarıyla desteklenmektedir. 
Programın uygulamadaki partnerleri ise Federal Eğitim 
ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile Federal Çalışma 
Ajansı’dır (BA).



„Integration durch Qualifikation (IQ)“ (Yeterlilik Kazanarak Entegrasyon) adlı destek programı, Federal Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Sosyal Fonu tarafından desteklenmektedir.
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İşbirliği ortakları: 

Eyalet ağının koordinasyonunu sağlayan:

Randevu:
Kişisel veya telefonla danışmanlık görüşmesi ve video 
konferans randevusu almak için lütfen çevrimiçi formu-
muzu doldurun ve kimlik bilgilerinizi yükleyin. Herhangi 
bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:
 

Pazartesi, Salı, Perşembe: Saat 9-11.30 arası
Pazartesi-Çarşamba: Saat 14-15.30 arası
Tel.:    +49 (0)40 30 62 0-396
Veya e-posta yoluyla:  zaa@diakonie-hamburg.de
 
Lokasyon 1 (Ana büro)
Diakonisches Werk Hamburg 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/30 620-396
Fax: +49 (0)40/30 620-340 

Lokasyon 2
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center içinde
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg 

Daha fazla bilgiye online ulaşabilirsiniz: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de


