
Bu projeyi destekleyenler arasında İltica, Göç 
ve Entegrasyon Fonu yer almaktadır.
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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?

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

ÇİFT EĞİTİM
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.

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

Make it in Germany • Almanya’da yaşama ve çalışma danışma hattı 
www.make-it-in-germany.com

UYGUN EĞİTİM MESLEĞİNİ NASIL BULABİLİRİM?

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 gerçekleşmektedir.

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

SADECE OKUL EĞİTİMİ
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.

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.

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.

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

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

YABANCI BİR OKUL 
MEZUNİYETİM VAR

EN AZINDAN BİR 
ALMAN ORTAOKUL 
MEZUNİYETİM VAR

HENÜZ BİR OKUL 
MEZUNİYETİM YOK

ŞİMDİDEN BİR 
MESLEK SEÇTİM Mİ?
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“QUALI” 
MEZUNİYETİ
Bazı eyaletlerde ayrıca kalifiye 
ortaokul mezuniyeti de 
mevcuttur. Bu da 9. sınıfın 
sonunda yapılan bir sınavdır. 
Quali sınavı yapmak zorunlu 
değildir, fakat bununla bir 

meslek eğitim yerinin 
bulunması daha 

kolaydır.

ALMANCA VE ANA DİLİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

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 ve 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 

MESLEKİ EĞİTİM 
YERİ ARAŞTIRMA VİZESİ

Mesleki eğitim alabileceğiniz bir yer 
bulmak için  6 aylık vize başvurusunda 

bulunabilirsiniz. Önkoşullar: 25 yaşın 
altında olmanız, B2 seviyesinde Almanca 
bilmeniz, yurtdışında bir Almanca eğitim 
veren bir liseden mezun olmanız ya da 
üniversiteye giriş hakkı kazanmış olmanız 
ve geçiminizi sağlayacak bir gelire 

sahip olmanız gerekmektedir.

MADDİ DESTEK
Eğitiminiz boyunca aileniz 

yanında yaşamayacaksanız, yani 
ailenizin yaşadığı yer eğitim 

aldığınız işletmeye çok uzaksa, 
meslek eğitimi desteği başvurusu 
yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: 
www.arbeitsagentur.de.

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!

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/tr/anerkennung-schulabschluesse.php#
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/start
https://berufenet.arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.make-it-in-germany.com/en/about-the-portal/contact/hotline/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/tr/
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.ausbildung.net/die-schriftliche-bewerbung.html
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/bewerbungstraining/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/prod/vamJB/startseite.html?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
https://www.jugendmigrationsdienste.de/tr/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsausbildungsbeihilfe-bab
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/portal/bildungssuchende/beruflichWeiterbilden.do

