
„Kalifikasyonla Uyum (IQ)“ teşvik programı Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı ve Avrupa Sosyal Fonu tarafından
desteklenmektedir.

Kooperasyon partnerlerimiz:

IQ Hizmet Büroları 
Tanıma ve Nitelilklik Danışması‘

Sakosya-Anhalt

„Kalifikasyonla Uyum“ teşvik programı göçmen kökenli 
yetişkinlerin iş piyasasına uyumu kalıcı olarak iyileştirmeyi 
hedeflemektedir. Bu program Çalışma ve Sosyal İşler  
Federal Bakanlığı ve Avrupa Sosyal Fonu tarafından de-
steklenmektedir. Uygulamadaki partnerlerimiz Eğitim ve 
Araştırma Federal Bakanlığı ve Federal İş Ajansı´dır.
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Saksonya-Anhalt IQ Ağı
Hakikatlar ve Ağ yapısı

Mesleki kaynakların
bilinmesi ve tanınması

Hakikatlar
Saksonya-Anhalt Eyaletinde 108.000´e yakın göçmen kökenli 
insan yaşamaktadır. Bir sürü etkenler, göçmen kadın ve 
erkeklerin göçmen asıllı olmayan ve çalışma gücüne sahip olan 
insanlara nazaran, iki kat oranında işsizlikle yüz yüze kalmalarına 
neden olmaktadır. Birçok göçmen kökenli insan, çoğu zaman 
ülkemizde kabul edilmeyen meslek diplomalarına veya başka 
kalifikasyonlara sahiptirler. Demografik değişimin beraberinde 
getirdiği vasıflı eleman yetersizliği - mesleki yeterlilik ve niteliklik 
yöntemlerine başvurma şartıyla – göçmen kökenli insanlara iş 
hayatını becerileriyle zenginleştirme fırsatını sunmaktadır. Bu 
gerçekleri dikkate alarak kadın ve erkek göçmenler de dahil 
olmakla, tüm potansiyellerin canlandırılması gerekmektedir.

Ağ yapısı
2015.2018 yıları teşvik sürecinde Saksonya-Anhalt Eyaletinde 
Eyalet koordinasyon Merkezi yanı sıra sekiz hizmet bürosu tüm 
bölgede mahallinde hizmet verilebilmesini geliştirmektedir. 
Bu bürolar yerel uyum sağlama kuruluşlarına, İş Ajans’larına, 
İş Merkezleri´ne, Odalara, Şirketlere, göçmenlere yardım 
kurumlarına ve göçmenler örgütlerine eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri sunup şeffaf ve tam isabetli bir bilgilendirme ve 
danışmanlık hizmetlerinin oluşması bölgesel destek girişimleri 
arasında bir bağlantı kurmaktadırlar.

  IQ Hizmet Bürosu „Mesleki Tanınma ve Niteliklik Danışması“ 
  IQ Hizmet Bürosu „Meslek Yeterlilik Kanunu çerçevesinde 

    mesleki niteliklik“
  IQ Hizmet Bürosu „Kültürler arası yönelme/açılım, 

     Anti-Ayrımcılık ve Çeşitlilik“

IQ Hizmet Bürosu „Mesleki Tanınma ve Niteliklik 
Danışması“, Kuzey Saksonya-Anhalt 
Elena Schmidt / Nguyen Tien Duc  / Julia Hansch / Melissa Henniges 
Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas
Karl-Schmidt-Str. 5c, 39104 Magdeburg
Tel.: +49 391 40805-14 /-10/-13/-11  I  Fax: +49 391 40805-20
elena.schmidt@caritas-ikz-md.de / duc@caritas-ikz-md.de / 
julia.hansch@caritas-magdeburg.de / melissa.henniges@caritas-
ikz-md.de

Kathi Knaofmone
Caritasverband für das Dekanat Halberstadt
Gröperstraße 50, 38820 Halberstadt I Tel.: +49 3941 5885921 
kathi.knaofmone@caritas-halberstadt.de

Uwe Oppermann
Caritasverband für das Dekanat Stendal
Rathenower Straße 2a, 39524 Klietz I Tel.: +49 39327 939904
uwe.oppermann@caritas-stendal.de

IQ Hizmet Bürosu „Mesleki Tanınma ve Niteliklik 
Danışması“, Güney Saksonya-Anhalt
Dr. Alf Zachäus / Roula Rached / Lars Jung / Ivonne Lischke / 
Barbara Wolf-Bajo 
AWO SPI gGmbH, Zur Saaleaue 51A, 06122 Halle (Saale)
Tel.: +49 345 686 948-15 /-21/-23/-21/-23 
Fax: +49 345 686 948-28
a.zachaeus@spi-ost.de/ r.rached@spi-ost.de / l.jung@spi-ost.de / 
i.lischke@spi-ost.de / b.wolf-bajo@spi-ost.de

Harold Ibanez Vaca 
AWO SPI gGmbH, Schlossplatz 3, 06844 Dessau-Roßlau
Tel.: +49 340 217270-47 I Fax: +49 340 217270-46
h.ibanez-vaca@spi-ost.de

www.netzwerk-iq.de
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

Türkisch



Gelmiş oldukları ülkelerde mesleki eğitimini 
ya da yükseköğrenimini tamamlamış ve 
Almanya’da kendi meslek alanlarında 
çalışmak isteyen göçmenler.

Tanınma yöntemleri konusunda problem-
ler yaşayan veya bu konuda bilgi edinmek 
isteyen göçmenler.

Denkleştirmede uzmanlıkları kısmen kabul 
edilen ve kendilerini bu uzmanlık bölüm-
lerinde yetiştirmek isteyen göçmenler.

Halen yurt dışında olup, aile birleşimi veya 
çalışma yaşamlarından dolayı yakında Sak-
sonya – Anhalt Eyaleti´ne gelecek olan göç-
men aile fertleri.

Denkleştirme yöntemleri konularında 
ayrıntılı bilgi edinmek isteyen veya özel 
durumlarda yardıma ihtiyacı olan göçmen 
danışmanlık büroları.

Göçmenlerin mesleki uzmanlık alanlarının 
tanınması hakkında veya bu alanda olan 
yenilikler hakkında bilgi edinmek isteyen 
göçmenler örgütleri.

Geçmişlerde göçmenlerin mesleki bece-
rilerinden ender faydalanılmıştır. Bunların 
çoğu yüksek kalifiye olmalarına rağmen, 
mesleki belgeleri tanınmadan önce düşük 
ücret karşılığı çalışmaktadır.

Başka sebeplerde tanınma yöntemlerinin 
ve sorumluluklarının çoğu defa karmaşık 
düzenlenmiş olmasıdır. Bundan dolayı bir-
çok göçmen kökenli insan, yabancı ülkeden 
aldıkları karnelerin Almanya´da tanınmasının 
gerekip gerekmediğini, kendi meslekleri için 
bu işlemleri yapmakla kimin yetkili olduğunu 
ve hangi evrakların gerektiğini bilmemekte-
dir. Bunun yanı sıra kısmi bir mesleki tanınma 
hallerinde gerekli bilgileri ve yetenekleri 
elde edebilmek için çok az sayıda danışma 
ve kalifiye imkanları bulunmaktadır.

Federasyon´un (2012) ve Eyalet ´in (2014) 
Tanınma Kanunları çerçevesinde göçmenler, 
kendi meslek lisanslarının ve becerilerinin 
bur da tanıtma hakkına sahiptirler.

„Mesleki Tanınma ve Niteliklik Danışması“ 
IQ Hizmet Bürosu, göçmen kökenli insanları 
- Göçmenlik Danışma Merkezleri ve Mesle-
ki Tanınma Merkezleri ile yakın işbirliğinde 
bulunarak - tanınma işlemlerinde destekle-
mektedirler.

Bu desteğin amacı, göçmen kökenli insanları 
mümkün olan en hızlı şekilde niteliklerine 
uygun bir şekilde iş hayatına kazandırmaktır.

IQ Hizmet Büroları hangi amaçla kuruldu? Kimler IQ Hizmet Bürolarına müracaat 
edebilir?

IQ Hizmet Büroları hangi yardım ve 
desteklerı sunmaktadır?

Göçmenler, tanınma makamlarının nere-
de bulunduklarına dair ve denkleştirme 
yöntemleri için ne gibi belgelerin gerekli 
olduğu konularında bilgilendirilir.

Başvuru yapanların ihtiyaç duymaları du-
rumunda tanınma makamlarıyla irtiba-
ta geçip tanınma yöntemleri hakkındaki 
soruları yanıtlamak.

 
Kısmi tanınmalarda tam bir tanınmayı elde 
edebilmek için kalifikasyonlarla mevcut olan 
eksiklerin nerde ve nasıl giderilebileceği 
hakkında bilgilendirmekteyiz. 

 
Göçmenlik sahasındaki girişimcilerin 
tanınma ve niteliklik hakkındaki sorularını 
cevaplandırmaktayız.

 
İhtiyaç hallerinde eğitimler veya etkinlikler 
esnasında “Yabancı lisansların tanınması 
ve niteliklik” konusu hakkında uzmanlık 
konferanslarında bulunuruz.

Niteliklendirme ve yabancı lisansların 
tanınması hakkında bilgi broşürleri düzen-
lemekteyiz.


