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Öğrenciler ve velileri 
için bilgiler ve ipuçları

İkili mesle-
ki eğitim

Bu nedir ve nerede eğitim alınır? 
Kalifiye uzmanlar iyi bir istihdam perspektifine sahiptir. 
Almanya‘daki çalışanların %60’tan fazlası tamamlanmış 
mesleki eğitimi olan uzmanlardır.

Okul döneminden sonra tüm mesleki eğitim isteklileri 
ikili mesleki eğitime katılabilir. Bu, bir işletmedeki pratik 
mesleki eğitimin ve bir meslek okulundaki teorik eğitimin 
bir kombinasyonudur. Öğrenciler ilgili mesleğin pratik 
yönlerini öğrenmek için esasen üç veya dört gün işletmede 
çalışmaktadır. Diğer günlerde genel okul bölümlerinin 
yanında öğrenilen meslek için gereken teknik teoriyi de 
öğrendikleri meslek okuluna giderler.  

Mesleğine bağlı olarak ikili eğitim iki ve üç buçuk yıl ara-
sında sürmektedir.  Eğitim büyük bir bitirme sınavı ile sona 
erer. 

Bazı meslekler için sonrasında kalifikasyonun sürdürülebi-
leceği iki yıllık mesleki eğitim gereklidir.  Aile yükümlülüğü 
olan insanlar için meslek eğitimi yarı zamanlı olarak da 
gerçekleştirilebilir.

Branşına göre şirketler özel koşullar veya okul mezuniyetle-
ri istemektedir. Bazı mesleklerde mesleki eğitim esnasında 
yurtdışında staj da yapılabilmektedir. 

Almanya‘daki ikili eğitim uluslararası kabul görmektedir. 
StädteRegion Aachen‘in meslek kolejleri (meslek okulları) 
hakkındaki bilgileri burada bulabilirsiniz:
www.berufskolleg-aachen.de

İkili mesleki eğitim gelecek için iyi perspektifler sunuyor!

Çeşitlilik
Almanya‘da çalışabilmek için 18 meslek alanındaki 350 
meslek için ikili mesleki eğitime ihtiyaç duymaktasınız. 
Seçme olanakları geniş! İnşaat, üst ve altyapıdan fuar ve 
etkinlik yönetimine, tıp ve rehabilitasyon tekniğine, baskı 
ve medya, hassas mekanik ve takım üretimi, hizmet sektörü 
veya ganstronomi ya da yönetimlere kadar her alan var.

Tüm meslek eğitimleri hakkındaki ayrıntılı bilgileri burada 
bulabilirsiniz: www.berufenet.de

İyi bir ücret
Çoğu meslek eğitiminde çıraklık ücreti düşündüğünüzden 
daha iyidir. Mesleğe göre Kuzey Ren-Vestfalya‘da ücret ilk 
çıraklık yılında aylık 400 ile 700 Euro arasındadır.
Dilediğiniz meslekteki çıraklık ücretine ve başlangıç maaş-
larına dair daha net bilgileri burada bulabilirsiniz: 
www.tarifregister.nrw.de

İyi çalışma koşulları
Düzenli çalışma saatleri, fazla mesai için eşitleme ve düzenli 
aralıklarla molalar, yeterli izin ve zamanında maaş ödeme-
leri: Bu çıraklar için de geçerlidir! Reşit olmayan çıraklar için 
bunun dışında Çalışan Gençleri Koruma Yasası da devreye 
giriyor ve reşit çıraklar için de geniş kapsamlı koruma 
mevcuttur!

Bunun ötesinde her meslek için, eğitim için tam da önemli 
olanların öğrenilmesi amacıyla eğitim içerikleri bir eğitim 
çerçeve planında belirleniyor. Meslek birlikleri ve Alman 
Sendikalar Birliğindeki (DGB) sendikalar çıraklara eğitimle-
rindeki sorunları çözmeye yardımcı oluyor! Meslek eğitimi-
nin başarılı bir şekilde tamamlanması tehlikede ise Federal 



Çalışma Ajansı meslek eğitimine eşlik eden yardımlar 
(abH) veya “yardımcı meslek eğitimi” (AsA) da sunuyor.

Ayrıntılı bilgi:

•	nrw-jugend.dgb.de/themen/ausbildung/ 
deine-rechte-in-der-ausbildung

•	www.hwk-aachen.de

•	www.handwerk.de

•	www.ihk-aachen.de	

•	www.arbeitsagentur.de	(anahtar kelime araması: 
Meslek eğitimine eşlik eden yardımlar veya Yardımcı 
meslek eğitimi)

Perspektifler
Gençler işletmede eğitim sayesinde şirkette yükselme ve 
kariyer için iyi bir temel kazanmaktadır ve örneğin eğitim 
esnasında, örneğin yüksek okul mezuniyeti şeklinde 
ilave kalifikasyonlara ulaşabilmektedir. Bu sayede eğitimi 
tamamladıktan sonra meslek yüksek okulu öğrenimine 
başlayabiliyorsunuz. Bunun ötesinde eğitimden sonra 
belirli mesleklerde uzman işletmeciye, ustaya, teknik 
işletmeciye veya işletme uzmanına doğru eğitimi devam 
ettirme olanağına sahipsiniz. Eğitmen olmakla ilgileni-
yorsanız eğitmen uygunluk sınavına da girebiliyorsunuz.

İkili mesleki eğitim üniversitedeki öğrenim için de fay-
dalıdır. Pratiğe dayalı ön tecrübe çoğu zaman üniversite 
öğrenim yeri başvurusuna olumlu etki ediyor ve mesleki 
tecrübe ile kombine edildiğinde bakaloryanın yerine 
bile geçebiliyor, yani daha sonraki üniversite öğrenimine 
olanak tanıyabiliyor.

Yüksek okula bakaloryasız girişe dair başka bilgileri bura-
dan edinebilirsiniz: 
www.wissenschaft.nrw.de/studium/bewerben/
studieren-ohne-abitur/

İkili mesleki üniversite eğitimine dair: 
www.wegweiser-duales-studium.de/nrw/

Ayrıntılı bilgiler

İkili mesleki eğitime giden yol
Boş eğitim yerleri hakkındaki bilgileri çevrimiçi olarak 
bölgemizin tüm faal çıraklık eğitimi yeri borsalarında 
bulabilirsiniz. Başvuru süreleri çok farklı olabilir. Bazı 
işletmeler yeni çıraklarını eğitim başlangıcından henüz 
bir yıl önce seçiyor.

Aşağıdaki web sitelerinde örneğin çıraklık eğitimi yeri 
borsaları, çıraklık yeri atlasları ve danışmanların iletişim 
bilgilerini bulabilirsiniz:

•	www.jobboerse.arbeitsagentur.de

•	www.ihk-lehrstellenboerse.de

•	www.hwk-aachen.de 

•	www.ihk-aachen.de	 

Doğru başvuru ipuçlarını ve başvuru kontrolü imkanını 
ayrıca bulabileceğiniz adres:

http://nrw-jugend.dgb.de/themen/schule/ 
bewerbungscheck

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin ve Avrupa Sosyal Fonu’nun maddi desteğiyle

Sorularınız mı var?
StädteRegion Aachen
A 43 Bildungsbüro
Ada-Sophia Luthe
Tel.: 0241/5198-4306
kommunalekoordinierung@staedteregion-aachen.de

www.staedteregion-aachen.de/bildungsbuero

Geleceğin olması için.
www.staedteregion-aachen.de

Mezunlar eğitimlerine devam etsin
Kuzey Ren-Vestfalya‘da okul-meslek geçişi

Eyaletin ”Mezunlar eğitimlerine devam etsin“ girişimi-
nin odak noktasında okul mezunlarına mesleğe yönelik 
takip eden bir perspektif sunma hedefi bulunuyor; 
okuldan meslek veya üniversite eğitimine sistematik 
geçişin, 8. sınıftan itibaren başlayarak, tüm alanları 
kapsayan bir standart haline getirilmesi amaçlanıyor.

StädteRegion Aachen‘in görevi meslek ve üniversite 
oryantasyonu, mesleğe hazırlık ve meslek eğitimi 
aktörleri arasında bölgesel düzeyde gerekli ayarlamala-
rın koordine edilmesidir. StädteRegion Aachen katılan 
ortakların iletişimini yönetiyor, okul-meslek-üniversite 
eğitimi danışma kurulunun, proje yönetim grubunun 
ve üç uzman çalışma grubunun işlerini yürütüyor, ak-
törleri müzakereye getiriyor, kabul edilebilir anlaşmalar 
sağlıyor ve böylelikle işbirliğini teşvik ediyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin ve Avrupa Sosyal Fonu’nun maddi desteğiyle


