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Uluslararsı sağlık çalışanların 
mesleki denkliği

Genel dil, mesleki dil ve denklik eğitimleri ile yabancı 
uyruklu hekim, diş hekimi, eczacı ve bakım perso-
nellerini Almanya’daki mesleki denklik sürecinde ki 
gerekeli tüm sınavlara hazırlamaktayız.
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Almanya’ya her geçen gün bir çok farklı ülkeden giderek artan sayıda 
hekimler gelmektedir. Ülkemizin mevcut hekim eksikliği ve yenilerine olan 
ihtiyacı bu duruma daha da katkı sağlamaktadır.  Hekimlerin etkin ve başarılı 
bir şekilde alman sağlık sistemine entegrasyonu bu sürecin en önemli ön 
koşullarından birisidir. 

Freiburg Inernational Academy bu gelişmeyi vaktinde fark etmiş ve bir çok 
farklı alanda bu sürece katkı sağlayacak eğitim programlarını oluşturmuştur.

Vermeye ve öğretmeye açık hekimleri, ünlü mesleki eğitmenleri ve tıp 
alanında uzman öğretmenleri ile bu uyum ve denklik sürecine gerek akademik 
olarak ders içeriği hazırlama, gerekse de bilimsel öğretim yaklaşımları ile katkı 
sağlamaktadır.

Biz, kuruluş olarak yurtdışından gelecek hekimlerin ülkemize hızlı ve güvenli 
mesleki yeterlilik ve uyum sağlamalarına katkı sunuyoruz. 

Freiburg International Academy’e Hoşgeldiniz

Emekli Prof. Dr. Michael Wirsching

Akademik Kurul Yöneticisi 
Freiburg International Academy
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1996 yılının noal döneminde Suudi Arap Emirliği’nden Almanya’ya tıp 
eğtimim için geldim. Böylece bir yabancı ülkeyi kültürüyle birlikte tek başıma 
tanıdım ve öğrendim. Tıp eğitimimden sonra uzman hekimlik dönemimden 
itibaren yabancı uyruklu meslektaşlarımı gerek mesleki gereksede kültürel 
olarak destekledim, yardımcı oldum. Devamında Freiburg tıp fakültesinden, 
alanında uzman bir ekip ile Freiburg Inernational Academy’yi (FIA) kurdum.

FIA yabancı uyruklu sağlık meslek erbaplarının mesleki denklik ve kariyer 
planlama sürecine destek olmaktadır. Bu süreçte kişiye özel yeterlilik planı, 
genel ve mesleki dil eğitimileri gibi kurs imkanları sunmaktadır. Bunun 
yanında katılımcıların bu sürecin tüm idari aşamalarında destekleyici ve 
yardımcı hizmet sunmaktadır.

Freiburg International Academy’nin sunduğu eğitim programları hakkında 
bilgi edininiz!

Önsöz
Prof. Dr. med. Nabeel Farhan 

Krucu & Tıbbi yönetim

Doktor Asistanı Profesörlüğü 
Nöroşirurji Uzmanı 
Tıp Eğetimi Masterı
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2019 FIA katılımcıların geldikleri ülkeler Sınavlar 2016 – 2019 

84 ülkeden 1.281 katılımcı   
Yaş ortalaması: 36 yaş

Freiburg da 2016 – 2018 yılları arasında  
972 denklik sınavı yapılmıştır. 

FIA-Kursiyerlerin

başarı oranı: 83 %

Freiburg da 2016 – 2019 yılları arasında  
1.122 aday mesleki dil sınavına (FSP)  
FIA kursiyeri olarak katılmıştır.

FIA-Kursuna katılımdan sonra ki 

başarı oranı: 77 %

Freiburg da 2016 – 2019 yılları arasında  
1.677 aday mesleki dil sınavına (FSP)  
FIA kursiyeri olmadan katılmıştır.

FIA-Kursiyeri olamayanların

başarı oranı: 62 %

Doğu Asya ve Batı Afrika  (1,5%)

Hindistan, Pakistan (3%)

Merkez Asya (3%)

İran, Afganistan (3,5%)

Doğu Avrupa (bunlara Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna da dahil) (4%)

Güney ve Merkez Amerika (5%)

Avrupa Birliği Ülkeleri (5%)

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Suriye, Irak, Mısır, Ürdün, Tunus, Fas, Cezayir vb. (67%)

Doğu Asya ve Batı Afrika  (1,5%)

Hindistan, Pakistan (3%)

Merkez Asya (3%)

İran, Afganistan (3,5%)

Doğu Avrupa (bunlara Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna da dahil) (4%)

Güney ve Merkez Amerika (5%)

Avrupa Birliği Ülkeleri (5%)

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Suriye, Irak, Mısır, Ürdün, Tunus, Fas, Cezayir vb. (67%)
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GENEL DIL BILGISI MESLEK BILGISI

MESLEK BILGISI

Yeterlilik ve eğitim programlarına genel bakış
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Mesleki dil sınavı (FSP) C1
(tabipler odası / FIA)

Denlik sınavı
(Denklik merkezi)

Denlik sınavı
(Sağlık bakım hizmetleri okulu)

Dil sınavı B2 (Almanca) 
(FIA)

Dil sınavı B2 (Almanca) 
(FIA)

 Sağlık Meslek Erbaplarına yönelik  
   Genel Almanca Kursu 
   A1   (8 hafta boyunca tam zamanli) 
   A2   (8 hafta boyunca tam zamanli) 
   B1   (8 hafta boyunca tam zamanli) 
   B2   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Sağlık Meslek Erbaplarına yönelik  
   Genel Almanca Kursu 
   A1   (8 hafta boyunca tam zamanli) 
   A2   (8 hafta boyunca tam zamanli) 
   B1   (8 hafta boyunca tam zamanli) 
   B2   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Kompakt mesleki iletişim dili  
   hazırlık kursu 
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Yoğunlaştırılmış mesleki iletişim dili  
   hazırlık kursu 
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Kompakt mesleki denklik sınavı  
   hazırlık kursu  
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Yoğunlaştırılmış mesleki denklik sınavı  
   hazırlık kursu 
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Kompakt mesleki denklik sınavı  
   hazırlık kursu  
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Yoğunlaştırılmış mesleki denklik sınavı  
   hazırlık kursu 
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Kompakt mesleki denklik sınavı  
   hazırlık kursu  
   (12 hafta boyunca tam zamanli)

 Yoğunlaştırılmış mesleki denklik sınavı  
   hazırlık kursu 
   (12 hafta boyunca tam zamanli)
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Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık 
(AB ülkelerinden alınmamış diploma)

A1 A2 B1 B2 FSP KP

Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık 
(AB ülkelerinden alınmış diploma)

A1 A2 B1 B2 FSP

Hasta bakıcılık   
(AB ülkelerinden ve AB ülkeleri dışından 

alınmış diploma)
A1 A2 B1 B2 KP

FSP: Mesleki iletişim dili hazırlık kursu 
KP: Mesleki  denklik sınavı hazırlık kursu

Bunlardan başka sunduğumuz kurslarımızı web sitemizden inceleyebilirsiniz:  
www.FIA-Academy / qualification programs

Yeterlilik ve Eğitim Programlarına Genel Bakış Mesleki Yeterlilik Paketleri 
Kompakt kurslar (genel dil bilgisi, mesleki iletişim dili, mesleki denklik bilgisi)

• Almanya'da denklik 
• Genel dil bilgisi, mesleki iletişim dili hazırlık ve mesleki denklik sınavı hazırlık
• Tam zamanlı (8 ile 12 hafta arası, 160 ile 360 saat arası ders)
• Kursun ücretini katılımcı kendisi öder (sponsor desteği bulunmamaktadır)
• Almanya`dan veya Almanya dışından kayıt imkanı

Kompakt kurslarımızda sponsor desteği bulunmamaktadır. Bundan dolayı kursla ilgili 
sunulan hizmet ve dokümanlar hem kompakt olmasından dolayı hem de birey kendisi 
finanse edeceği için çok cazip bir maliyete sunulmaktadır. Bu kurs paketine katılan 
katılımcılarımız dil öğrenimden mesleki denklik sınavlarına kadar tüm aşamalarda en iyi 
şekilde hazırlanır.

Yoğunlaştırılmış kurslar (mesleki iletişim dili, mesleki denklik bilgi)

• Almanya'da tanınma yeterliliği
• Mesleki iletişim dili hazırlık ve Mesleki denklik sınavı hazırlık)
• Tam zamanlı (12 hafta arası, 600 saat ders)
• Sponsor desteği alanlar için
• Kayıtlar sadece Almanya`dan yapılmaktadır

Hızlandırılmış kurslarımız AZAV sertifikalıdır ve çeşitli kamu kurumları tarafından finanse 
edilmektedir (örneğin, Agentur für Arbeit ve Jobcenter, sorumlu IQ Netzwerk tarafından 
ikincil destekleyici finansman gibi sponsor destekleri alınmaktadır). Bu hızlandırılmış 
kurslarımızda Alman sağlık sistemine yönelik mesleki dil/uzmanlı bilgisi ve iş hayatıyla ilgili 
müfredat işlenmektedir. Bu sayede katılımcılarımız, denklik sürecindeki sınavlara (mesleki 
teknik dil ve mesleki denklik bilgisi) kapsamlı bir şekilde hazırlanır. 

https://www.fia-academy.de/en
https://www.fia-academy.de/en/qualification-programs/overview-qualification-programs
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Tıp Doktorluğu için kompakt tıbbi iletişim dili hazırlık kursu
Mesleki dil yeterliği C1 / Hekim ile hasta arası iletişim sınavı C1’e hazırlık  

İçerik:

  (Online-) Yüz yüze öğretim: Mesleki dil ve mesleki pratik beceriler aktarılır ve ardından 
uygulamalı olarak eğitim verilir.

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Tıp Doktorluğu için yoğunlaştırılmış mesleki iletişim dili hazırlık kursu
Mesleki dil yeterliği C1 / Hekim ile hasta arası iletişim sınavı C1’e hazırlık 

İçerik:

  (Online-) Yüz yüze öğretim: Mesleki dil ve mesleki pratik beceriler aktarılır ve ardından 
uygulamalı olarak eğitim verilir.

  E-Learning: Konsolidasyon çalışmaları (özellikle doktor raporlarının yazılması).

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati 

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, çevrimiçi dersler

Sağlık çalışanları için A1 – B2 seviyesinde kompakt Almanca dil kursu
B2 sınavına hazırlık

İçerik:

  Yoğunlaştırılmış dil eğitimi

  A1’den B2’e kadar dil eğitimi

Süre A1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 A2: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B2: 12 hafta /  240 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Tıp Doktorluğu için kompakt denklik sınavı hazırlık kursu
Denklik için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli tıp bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Araştırma ve incelme yöntemleri).

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Tıp Doktorluğu için yoğunlaştırılmış denklik sınavı hazırlık kursu
Denklik için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli tıp bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Araştırma ve incelme yöntemleri).

  E-Learning: Gerçek sınav soruları ile alıştırmalar.

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, çevrimiçi dersler
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Diş Hekimliği için kompakt tıbbi iletişim dili hazırlık kursu
Mesleki dil yeterliği C1 / Diş hekimi ile hasta arası iletişim sınavı C1’e hazırlık 

İçerik:

  (Online-) Yüz yüze öğretim: Mesleki dil ve mesleki pratik beceriler aktarılır ve ardından 
uygulamalı olarak eğitim verilir.

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Essen, Freiburg, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Diş Hekimliği için yoğunlaştırılmış mesleki iletişim dili hazırlık kursu
Mesleki dil yeterliği C1 / Diş hekimi ile hasta arası iletişim sınavı C1’e hazırlık

İçerik:

  (Online-) Yüz yüze öğretim: Mesleki dil ve mesleki pratik beceriler aktarılır ve ardından 
uygulamalı olarak eğitim verilir.

  E-Learning: Konsolidasyon çalışmaları (özellikle doktor raporlarının yazılması).

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati

Yer: Essen, Freiburg, Heidelberg, çevrimiçi dersler

Sağlık çalışanları için A1-B2 seviyesinde kompakt Almanca dil kursu
B2 sınavına hazırlık

İçerik:

  Yoğunlaştırılmış dil eğitimi

  A1’den B2’e kadar dil eğitimi

Süre A1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 A2: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B2: 12 hafta /  240 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Diş Hekimliği için kompakt denklik sınavı hazırlık kursu
Denklik için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli diş hekimlik bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Fantom kafa modeli üstünde 
uygulamalı eğitim).

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Essen, Freiburg, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Diş Hekimliği için yoğunlaştırılmış denklik sınavı hazırlık kursu
Denklik için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli diş hekimlik bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Fantom kafa modeli üstünde 
uygulamalı eğitim).

  E-Learning: Gerçek sınav soruları ile alıştırmalar.

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati

Yer: Essen, Freiburg, Heidelberg, çevrimiçi dersler
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Eczacılık için kompakt tıbbi iletişim dili hazırlık kursu
Mesleki dil yeterliği C1 / Eczacı ile hasta arası iletişim sınavı C1’e hazırlık

İçerik:

  (Online-) Yüz yüze öğretim: Mesleki dil ve mesleki pratik beceriler aktarılır ve ardından 
uygulamalı olarak eğitim verilir.

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Frankfurt, Hannover, çevrimiçi dersler

Sağlık çalışanları için A1-B2 seviyesinde kompakt Almanca dil kursu
B2 sınavına hazırlık

İçerik:

  Yoğunlaştırılmış dil eğitimi

  A1’den B2’e kadar dil eğitimi

Süre A1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 A2: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B2: 12 hafta /  240 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler

Eczacılık için kompakt denklik sınavı hazırlık kursu
Denklik için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli farmakoloji bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Farmakoloji eğitimi).

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Frankfurt, Hannover, çevrimiçi dersler
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Eczacılık için yoğunlaştırılmış mesleki iletişim dili hazırlık kursu
Mesleki dil yeterliği C1 / Eczacı ile hasta arası iletişim sınavı C1’e hazırlık

İçerik:

  (Online-) Yüz yüze öğretim: Mesleki dil ve mesleki pratik beceriler aktarılır ve ardından 
uygulamalı olarak eğitim verilir.

  E-Learning: Derinlemesine egzersizler (özellikle istenmeyen ilaç reaksiyonları  
hakkında raporlar).

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati

Yer: Frankfurt, Hannover, çevrimiçi dersler

Eczacılık için yoğunlaştırılmış denklik sınavı hazırlık kursu
Denklik için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli farmakoloji bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Farmakoloji eğitimi).

  E-Learning: Gerçek sınav soruları ile alıştırmalar.

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati

Yer: Frankfurt, Hannover, çevrimiçi dersler
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Sağlık çalışanları için A1-B2 seviyesinde kompakt Almanca dil kursu
B2 sınavına hazırlık

İçerik:

  Yoğunlaştırılmış dil eğitimi

  A1’den B2’e kadar dil eğitimi

Süre A1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 A2: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B1: 8 hafta   /  160 ders saati 
 B2: 12 hafta /  240 ders saati

Yer: Essen, Frankfurt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Mainz, çevrimiçi dersler
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Hasta Bakıcılık için kompakt denklik sınavı hazırlık kursu
Çalışma izni için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli tıp bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Hasta iletişimi ve  
hasta bakım kuralları).

Süre: 12 hafta  /  360 ders saati

Yer: Essen, Freiburg, Mainz, çevrimiçi dersler

Hasta bakıcılık için yoğunlaştırılmış denklik sınavı hazırlık kursu
Çalışma izni için gerekli mesleki denklik sınavına hazırlık kursu

İçerik:

  Teorik ders: Sınav için gerekli tıp bilimi ve örnek sınav çalışması

  Pratik eğitim: Gerekli tüm pratik becerilerin çalışması (*Hasta iletişimi ve  
hasta bakım kuralları).

  E-Learning: Gerçek sınav soruları ile alıştırmalar.

Süre: 12 hafta  /  600 ders saati

Yer: Essen, Freiburg, çevrimiçi dersler
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Sponsorlar katılımcılarımızın çoğunun kurslara ücretsiz olarak katılmalarını 
sağlar. Bu sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bazı önkoşullar  
ve gereksinimleri yerine getirmek gerekir. FIA katılımcılarına bu sponsorluk 
hizmetinden faydalanmaları için gerekli desteği ve hizmeti sunmaktadır.

AZAV sertifikalı yoğun ve hızlandırılmış kurslarımızın tümü, iş bulma kurumu 
ve işci bulma kurumları tarafından finanse edilebilir.

Freiburg, Heidelberg ve Frankfurt‘taki merkezlerimizde, FIA Federal Göç ve 
Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından resmi sponsor olarak onaylandı.  
Bu sponsorluğa yönelik tıpcılar, diş hekimleri ve eczacılara yönelik profesyonel 
dil kursları sunmaktadır.

Tıp, diş hekimliği ve eczacılara yönelik mesleki denklik sınavı için ikincil 
bir sponsorluğu IQ Landesnetzwerk aracığıyla almak mümkün. Bu 
sponsorluğun verlidiği söz konusu eyaletler şunlardır: Baden-Württemberg, 
Hessen ve Aşağı Saksonya. 

Sponsorlar
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İş birliği ortağı 

MedTip
Türkiye

The Oval Office of Studies and Research
Ürdün

Chirumed 
Birleşik Arap Emirlikleri

Saudi Cultural Office
Suudi-Arabistan

Glorious Skills
Arnavutluk

Sandra Del Mul
Mexika

Nothern State Medical University
Rusya
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Akademik kurul  
Emekli Prof. Dr. Michael Wirsching

Tıbbi yönetim   
Prof. Dr. Nabeel Farhan 
Doktor Asistanı Profesörlüğü 
Nöroşirurji Uzmanı 
Tıp Eğetimi Masterı

İletişim 
Freiburg International Academy gGmbH  
Günterstalstraße 17 
79102 Freiburg im Breisgau 
Almanya 
T +49 (0)761 458 911-110 
F +49 (0)761 458 911-119 
info@fia-academy.de

Bulunduğu konumlar 
Essen 
Frankfurt am Main 
Freiburg im Breisgau 
Hannover 
Heidelberg 
Mainz
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