
Bu proje, iltica, göç ve 
entegrasyon fonu tarafından 
birlikte finanse edilmektedir

ALMANYA’DA MESLEK EĞİTİMİ NASIL?
Almanya’da bir meslek eğitimi almak mı istiyorsunuz? 
Burada Almanya’daki meslek eğitimine dair bazı önemli bilgileri 
edinebilirsiniz.

ŞİMDİDEN BİR 
MESLEK 
SEÇTİM Mİ?

EN AZINDAN BİR ALMAN 
ORTAOKUL 
MEZUNİYETİM VAR

OKULA DEVAM ETME

Belediye idaresinden, yakınınızda hangi 
okula gidebileceğinizi öğrenebilirsiniz. 
Uyum sağlaması açısından eğitim-öğretim 
dairesi ile görüştükten sonra ilgili okul 
idaresi yetkilidir. Seviye belirleme çoğu 
kez deneme dersi sonrasında gerçekleş-
mektedir.

HENÜZ BİR OKUL 
MEZUNİYETİM YOK

Federal İş Ajansının Berufe TV internet sitesi • eğitim meslekleri videoları, A’dan Z’ye şu sayfada www.berufe.tv

Berufenet (Arbeitsagentur) • meslek eğitimi ve üniversite mesleklerine dair bilgiler şu sayfada www.berufenet.arbeitsagentur.de

Federal İş Ajansı • danışma için en yakın görev yeri şu sayfada www.arbeitsagentur.de

UYGUN EĞİTİM MESLEĞİNİ NASIL BULABİLİRİM?

Federal İş Ajansı • iş ilanlarına dair başvurma ve arabuluculuk açısından kişisel danışma, en yakın görev yerinde www.arbeitsagentur.de

Bilgiler ve başvuru kılavuzu şu sayfalarda www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de und www.planet-beruf.de 

Federal İş Ajansının iş borsası  • meslek eğitimi yerlerini şu sayfalarda bulabilirsiniz www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Gençlik göç servisi • kişisel danışma ve çevrimiçi sohbet için www.jugendmigrationsdienste.de

MESLEK EĞİTİMİ YERİ BULMA VE BAŞVURMA

ÇİFT EĞİTİM SADECE OKUL EĞİTİMİ

YABANCI BİR OKUL 
MEZUNİYETİM VAR

OKUL MEZUNİYETİNİN
TANINMASI

Okul mezuniyetlerinin tanınmasına dair 
bilgileri şu sayfalarda bulabilirsiniz 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
ve www.anabin.kmk.org

Çoğu eğitim meslekleri çift sistem ile 
eğitilmektedir. Bu da, dersin kısmen şirkette 
(pratik bölüm) ve kısmen de meslek okulunda 
(teorik bölüm) öğrenilerek gerçekleştiği 
anlamına gelmekte.

Bazı eğitim meslekleri, sadece teknik okul 
veya meslek yüksekokulunda öğrenilebilir. 
Burada pratik bölüm de okulda 
uygulanmaktadır.

MESLEK MEZUNİYETİ

2 veya 3 yıl sonra sınav ile elde edilir. Zanaat 
mesleklerinde kalfalık sınavından sonra ustalık eğitimi de 
yapılabilir. Sonrasında kendi işletmesinde eğitim sunmak 
için bu bir ön koşuldur.

TEKRAR OKULA GİTME

Meslek eğitimi bittikten sonra da lise veya 
meslek lisesi mezuniyeti edinebilir (örneğin 
Berufsoberschule) ve üniversitede okuyabi-
lirsiniz Üniversite diploması daha iyi maaşlı 
bir iş yeri için şansınızı artırabilir.

MESLEĞE GİRİŞ

İş arayışında destek almak için yukarıda 
anılan yerlerden, örneğin Federal İş 
Ajansından veya iş borsalarından veya 
doğrudan şirketlerden açık pozisyonlar 
hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DENEME STAJI

Deneme stajı sırasında birkaç 
gün bir şirkette çalışıp iş ile 
tanışabilirsiniz. Örneğin gençlik 
göç servisi 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
veya doğrudan stajı yapmak 
istediğiniz şirketten bilgi edininiz.

ALMANCA VE 
ANA DİLİN GETİRDİĞİ 
AVANTAJLAR

Ne kadar iyi Almanca biliyorsanız, 
meslek eğitimi o kadar başarılı olur. 
Meslek okulundaki dersler sadece 
Almanca olarak verilmekte, sınavların 
da hepsi Almanca.

Ana diliniz de iş piyasasında size 
avantaj sağlayabilir, yani ana 
dilinizi uzmanlık alanında da 

geliştirmeye değer!
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Meslek öğrenim yeri için hangi yeterlilikleri sizden beklediğine dair her şirket kendi karar vermektedir. Genelde okul mezuniyeti, iyi notlar ve iyi Almanca bilgileri önemlidir. 
Meslek eğitimi için en azından orta okul mezuniyeti gerekmektedir. Okuldan mezun olmadan bir meslek eğitimi yeri bulmak çok zordur.

ALMANYA’DA BİR MESLEK EĞİTİMİ ALABİLİR MİYİM? HANGİ YETERLİLİKLERE İHTİYACIM VAR?

EK UZMANLIK 
EĞİTİMİ

Birçok alanda, meslek dışında ek 
eğitimler almak mantıklıdır. Böylece 

hem kendinizi uzmanlık alanınızda 
geliştirir hem de iş piyasasında 
olanaklarınızı artırırsınız. Almanya 
çapında ek eğitim sunan kurumların 
kapsamlı veri tabanı için
kursnet-finden.arbeitsagentur.de


