
Başvurularınızda size kim eşlik 
edebilir? 
Size yardım etmek için bazı kuruluşlar oradadır: 

� İşsizlik Ofisi, iş arama başvurularında kişileri karşılar, onları bilgilendirir ve onlara
eşlik eder: https://www.pole-emploi.fr/accueil

� Yerel Görevler, 16 ila 25 yaş arasındaki gençlere iş veya bir eğitim aramaları için
yardım eder: https://www.unml.info

� Engelli Çalışma Ofisi (Cap Emploi), eğer bir engeliniz sizi karşılar, bilgilendirir ve
başvurularınızda size eşlik eder: www.capemploi.net

� CIDFF (Kadınların ve Ailelerin Hakları Hakkında Bilgi Merkezleri). CIDFF’ler
Federasyonu kadınları hakları konusunda bilgilendirir ve onlara iş veya eğitim
aramalarında eşlik eder: http:www.infofemmes.com/v2/p/Contact/ Liste-des-
CIDFF/73

CIDFF’ler Federasyonu 
Kadınların ve Ailelerin Hakları Hakkında Bilgi Merkezleri 

Kişiselleştirilmiş bilgiler elde etmek için evinize en yakın CIDFF’yle temas 
kurunuz: www.infofemmes.com 

Fransa’da 
Diplomaları Denkliği 

ve Çalışma 
ÇALIŞMA İZNİ SAĞLAYAN BİR OTURMA İZNİNE SAHİP 

OLAN YENİ GELEN KİŞİLER İÇİN 

DİPLOMALARINIZ 
FRANSA’DA GEÇERLİ 

Mİ
DİPLOMALARIN DENKLİĞİ 
ZORUNLU MUDUR? 

www.infofemmes.com DESTEK ALABİLMEK İÇİN NEREDEN 
BİLGİ ALMALI? 
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CIDFF de Seine Saint Denis
1 rue Pierre Curie
93120 La Courneuve
01.48.36.99.02
contact@cidff93.fr



 
Aşağıdakiler Karşılaştırma Sertifikası ile sonuçlanamaz: 

 
� Kısa süreli yetenek eğitimleri (tam zamanlı olarak dönem başına 6 ay veya 

600 saatten az), 

� Fransa’da mevzuatla  düzenleme gerektiren diplomalar (örneğin: tıp, 
eczacılık, hukuk…), 

� Çok özel dilsel uzmanlık gerektiren diplomalar. 

Bir diploma denkliği almak için kime başvurmalı? 
uvaence de diplôme ? 

Mesleğiniz mevzuatla düzenlenmemekte ise 
votre profession est non réglementée 

 

Fransa’da çalışmak istiyorsunuz ve ülkenizde yetkili makamlar 
tarafından verilmiş ve tanınan bir diplomaya sahipsiniz: 
diplomalarınızın karşılaştırma sertifikasını talep edebilirsiniz. 

Bu sertifika zorunlu değildir ancak size aşağıdakileri yapmanız için izin verir: 

� Aranılan işle ilgili diplomalara tam olarak sahip olduğunuzu bir işveren veya bir 
kurum nezdinde belirtmek için yabancı diplomanızı kanıtlamaya, 

� Fransa’da üniversiteye veya bir yüksek okula kaydolmaya. 
 

Karşılaştırma Sertifikası nedir? 
Yabancı diploma ile bir Fransız diploma düzeyi arasında çeşitli ölçütlere dayanarak bir 
tekabüliyet kuran bir belge söz konusudur. 
Bir Fransız diploması söz konusu değildir. 
Hiçbir hukuki değeri yoktur, ancak bir kere verildiği zaman sertifika kesinlik kazanır. 

 

 

Bir Karşılaştırma Sertifikası nasıl alınır? 
Diplomanın denkliği talebi Fransa’da bir mesleki katılım veya bir eğitimi, öğrenimi 
devam ettirme projesi çerçevesinde kaydedilir. 
İş konusundaki katılımcılardan birinin desteği ("Başvurularınızda Size Kim Eşlik Edebilir" 
başlığına bakınız) size izleyeceğiniz yolu, eğitimlerinizi, diplomalarınızı, 
deneyimlerinizi, vs. dikkate alarak bir mesleki proje belirlemeyi sağlar. 
Projenize göre bir denklik başvurusu yapmak gerekli olabilir. 

 

 
 

Başvuru nereye yapılır? 
Mesleğiniz mevzuatla düzenlenmekte ise  

Fransa’da bazı meslekler özel bir diploma gerektirir (mimarlık, kuaförlük, avukatlık, 
doktorluk, sürücü kursu öğretmenliği…), bunlara mevzuatla düzenlenen meslekler denir. 
Bu mesleklerin listesi "Nitelikler Masası" sitesinde mevcuttur: 
https://www.guichet-qualifications.fr/fr/professions-reglementees/ 

 

Bu, mesleğe göre değişiklik gösterir: 
 

Paramedikal meslekler DRJSCS* 

Ticaret ve zanaat meslekleri (kasaplık, fırıncılık, 
kuaförlük, elektrikçilik, diş protezciliği, itfaiyecilik, 
kaportacılık) 

Meslek odaları 

Sürücü kursu, otomobil teknik kontrolü, 
emlak meslekleri 

Valilik 

Tıbbi, hukuki, eczacılık, ebelik meslekleri Birlik veya Ulusal Heyet 

* Bölgesel Gençlik, Spor ve Sosyal Uyum Müdürlüğü 
 
 

Bir denklik başvurusu yapmak için, yalnızca ENIC-NARIC’in (Avrupa Birliği Bilgi 
Merkezleri - Ulusal Akademik Tanıma Merkezi) sitesi üzerinden bir dosya 
doldurmalısınız: 
http://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne-2 

Bilginiz için: Karşılaştırma Sertifikası’nın verilmesi ücretlidir: 70 Avro 
(İltica talebinde bulunmuş kişilerin, mültecilerin, ikincil korumadan yararlananların durumlarını 
kanıtlayan bir belge sunmaları halinde bu hizmetten bedava yararlanma hakları vardır). 

 
Bu site üzerinde, karşılaştırma yaptırmak stediğiniz diplomaları belirtmeli ve 
durumunuzu kanıtlayan çeşitli belgeleri eklemelisiniz: kimlik belgesi, bitirme 
diploması, diplomaların ve not izelgelerinin çevirisi (İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, 
Almanca, Portekizce, Arapça belgeler için çeviri gerekmemektedir). 
Size bir dosya numarası verilir ve bu numara süreci takip etmenize izin verir. Sertifikayı 
almak için yaklaşık 4 ay beklemek gerekir. 

 


