
„Meslek Lisesi (Berufliches Gymnasium ) – 
Çocuğunuz için bir seçenek olabilir mi?“

Değerli Veliler,

Çocuğunuz 10cu sınıfın sonunda Lise Üst Bölümüne (gymnasiale Oberstufe) devam etme hakkını kazandığı takdirde üniversiteye 
girme erginliğini elde etmesi için (Allgemeine  Hochschulreife-Abitur) değişik yollar açılmaktadır:       
Kendisi ya ilgili okulun Lise Üst Bölümüne gidebilir veya bir Meslek Okulları Merkezine (OSZ - Oberstufenzentrum) başvurabilir. Üniversi-
teye girme erginliği lisede iki yılda elde edilebilirken meslek liselerinde ve Birleşik Orta Öğrenim Okullarında (Integrierte Sekundarschule)  
üç yıl sürmektedir.

Çocuğunuz bir meslek lisesini tercih ederse, tüm üniversitelerde tüm dallarda yüksek tahsil yapmak hakkını elde eder. Meslek liseleri 
belli bir mesleğe yönelik olduğu halde üniversiteye giriş herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Çocuğunuz üniversiteye girme erginli-
ğini almanın yanı sıra belirli bir mesleğe hazırlanmak istediği takdirde, meslek liseleri özellikle anlamlıdır. Çünkü burada genel eğitim ile 
mesleğe yönelik eğitim birleşmektedir. Örneğin Almanca, matematik, yabancı dil ve doğal bilimleri gibi genel bilgi derslerinin yanı sıra 
söz konusu meslek alanında (Berufsfeld ) teorik ve pratik dersler de sunulmaktadır. Bunların dışındaki temel kurslar ve ağırlıklı kurslar 
(Grund- und Leistungskurse) hakkında söz konusu OSZ bilgi vermektedir.

Örneğin, elektrik teknolojisi ağırlıklı  “Teknik” Meslek alanında genel bilgi derslerinin yanı sıra elektrik teknolojisi ve bilgisayar bilimi (In-
formatik) dallarında bilgiler aktarılmaktadır. Bir Merkez Okulları Merkezinin sunduğu meslek alanı kapsamında örneğin, Teknik Bilgisayar 
Bilimi (Technische Informatik), Tıbbi Bilgisayar Bilimi (Medizinische Informatik) veya Medya Tekniği (Medientechnik) dersleri sunulmak-
tadır.

Berlin’deki Meslek Okulları Merkezlerinde Ekonomi ve Yönetim, Teknik, Mesleksel Bilgisayar Bilimi, Beslenme, Tarım Ekonomisi, Sağlık ve 
Sosyal İşler, Biyoteknolojisi ve Tasarım alanlarında Meslek Liseleri mevcuttur. Meslek Liseleri 11ci sınıfta giriş ve tanıtım aşaması (Ein-
führungsphase) ve 12ci ve 13cü sınıflarda nitelik kazanma aşaması (Qualifikationsphase) olarak kademelenmiştir. Çocuğunuz Meslek 
Lisesini seçmiş ise klasik liselerin üst bölümünde olduğu gibi iki performans kursu (Leistungskurs) seçmek zorundadır. Ders seçimi ve 
ders bileşimleri ve de sınava girilecek dersler hakkında ayrıntılı bilgileri seçeceğiniz Meslek Okulları Merkezinden öğrenebilirsiniz. 

Meslek Liselerinin alanları hakkında bilgileri daha aşağıda “Bilgilendirme ve danışma sunumları” bölümünde bulabilirsiniz.

Meslek Lisenin avantajları nelerdir?

•	 Temel	kursların	ve	performans	kurslarının	meslek	alanla-
rına göre düzenlenmiş olması nedeni ile bu liselerin me-
zunları bu alanda almış oldukları bilgilerle üniversitede 
aynı alanda okudukları takdirde daha iyi sonuçlar alabilme 
olanağı bulmaktadırlar;

•	 Bu	alanda	almış	oldukları	önbilgiler	üniversite	eğitiminin	
yarıda bırakılmasını önleyebilir;

•	 Meslek	 Lisesinin	 bitirip	 meslek	 eğitimine	 (Berufsausbil-
dung) başlayanlar, öğrenecekleri mesleğe yönelik önbil-
gilerle ve becerilerle donanmış olduklarından gereğinde 
meslek eğitimini daha kısa sürede bitirebilirler;

•	 Mesleğe	yönelik	önbilgilerin	zamanında	öğrenilmiş	olması	
şirketlerin kişiyi işe veya meslek eğitimine almasında be-
lirleyici olabilir.

Çocuğunuz hangi önkoşullara sahip olmalıdır?

•	 Lise	veya	Birleşik	Orta	Öğretim	Okulu	(Integrierte	Sekun-
darschule) öğrencileri: Lise Üst Bölümüne geçmiş olmak

•	 Bir	 yıllık	meslek	okulu	 (einjährige	Berufsfachschule)	öğ-
rencileri: Lise Üst Bölümüne geçiş koşullarını yerine getir-
miş olmak;

•	 Yaş	üst	sınırı:	19

Sizin ve çocuğunuzun Meslek Liseleri hakkında bilmesi 
gerekenler nelerdir?

•	 Eğitim	süresi:	üç	yıl;
•	 Eğitimin	sonunda:	Genel	yüksek	eğitim/üniversite	erginli-

ği (Allgemeine Hochschulreife-Abitur); 
•	 İstediği	dalda	yüksek	eğitim	yapabilmek	(Eğitimin	seçmeli	

meslek temelinde olmasına karşın) 
•	 Deneme	 süresi	 yok,	 11ci	 sınıftan	 yeterlilik	 aşamasına	

(Qualifikationsphase) geçmiş olmak;
•	 Meslek	Yüksek	Okulu	Erginliği	(Fachhochschulreife)	diplo-

ması alabilmek, Lise Üst Bölümünde 12ci sınıfın bitiminde 
performans kurslarında ve temel kurslarda gerekli not sa-
yılarına ulaşılarak mümkündür.



Meslek Okulları Merkezlerinin internet 
sayfalarından okulların eğitim sunumları 
hakkında yararlı bilgilere ve Eğitim ve Mes-
lek Danışmanlıklarının (Schullaufbahnbe-
ratung) bağlantılarına ulaşabilirsiniz:
www.oberstufenzentrum.de 

Meslek Okulları Merkezlerindeki açık 
kapı günleri (Tag der offenen Tür) her 
yıl	 Kasım/Aralık	 aylarından	 Mart	 ayına	
kadar düzenlenmektedir.  Bu bilgilenme 
olanaklarını değerlendiriniz:

Meslek liselerinin ağırlıklı dersleri meslek 
alanları konunda bilgi için: 
www.oberstufenzentrum.de >
Hochschulreife > Berufliches Gymnasi-
um > Downloads.

Değişik Meslek Okulları Merkezlerinde 
var olan Meslek Liseleri hakkında ay-
rıntılı bilgileri aşağıdaki bağlantılardan 
bulabilirsiniz:

Ekonomi ve Yönetim : 
· OSZ Handel I: 
 www.oszhandel.de
· OSZ Lotis: 
 www.osz-lotis.de
· OSZ Recht: 
 www.oszrecht.de
· OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung: 
 www.osz-louise-schroeder.de
· OSZ Bürowirtschaft und Dienst-
 leistungen: 
 www.oszbwd.de
· OSZ Banken und Versicherungen: 
 www.osz-banken-versicherungen.de
· OSZ Wirtschaft und Sozial-
 versicherungen: 
 www.osz-wiso.de

Metal Teknolojisi:
·	 OSZ	Gebäude-Umwelt-	und	Technik:  
 www.max-taut-schule.de 
·	 OSZ	Maschinen-	und	Fertigungs-
 technik: 
 www.gs-schule.de/oszgs  

Elektrik Teknolojisi:
· OSZ Technische Informatik, Industrie- 
 elektronik, Energiemanagement: 
 www.osztiem.com
· OSZ Informations-und Medizintechnik:  
 www.oszimt.de
· OSZ Kommunikations-,Informations-
 und Medientechnik:    
 www.oszkim.de

İnşaat Tekniği ve Tasarım:
· OSZ Bautechnik: 
 www.knobelsdorff-schule.de

Tahta Tekniği ve Tasarım:
· OSZ Holztechnik: 
 www.marcel-breuer-schule.de  

Baskı Tekniği:
· OSZ Druck- und Medientechnik: 
 www.ernst-litfass-schule.de

Sağlık:
· OSZ Gesundheit II: 
 www.osz-gesundheit-medizin.cidsnet.de

Kimya, Fizik, Biyoloji:
· OSZ Chemie, Physik, Biologie: 
 www.lise.be.schule.de

Beslenme ve Ev Ekonomisi:
·	 OSZ	Ernährung	und	Lebensmitteltechnik:	
 www.emilfischerschule.de

· OSZ Gastgewerbe: 
 www.osz-gastgewerbe.de

Sosyal Alanlar:
· OSZ Sozialwesen I: 
 www.anna-freud-osz.de
· OSZ Sozialwesen II: 
 www.osz-soz.de

Özel ağırlıklı okul:
· Berlin Devlet Bale Okulu ve Sanatçılık  
 Okulu : 
 www.ballettschule-berlin.de

Başvuru süreleri
Başvuru süreci Şubat ayında yarıyıl dönü-
şümü ile birlikte başlayıp tahminen Mayıs 
ortasına kadar sürmektedir. Lütfen sü-
releri erkenden bulunduğunuz OSZ’den 
öğrenin!

www.schule-beruf-zukunft.de

Öğrenciler ve veliler için bilgilendirme ve danışma sunumları

KES-Verbund 
bei Arbeit und Leben e. V., 
LAG Berlin
Keithstraße 1/3
10787 Berlin 

Kontakt
Tel.:  030 219179-16
Fax:  030 219179-20
E-Mail: office@kes-verbund.de 

V.i.S.d.P.
Michael Lüdtke
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Das Projekt „Berufsorientierungsbegleitung Eltern, Schüler: Tools plus 
2014 - BES:T plus 2014“ ist ein Projekt, das im Rahmen des Programms 
BerlinArbeit	der	Senatsverwaltung	für	Arbeit,	Integration	und	Frauen	
durchgeführt wird.

Migrantenorganisationen

Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße	44
10967	Berlin

Tel.:	030	61625073	

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße	66
12053	Berlin

Tel.:	030	56825972	

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße	66
12053	Berlin

Tel.:	030	69807070	

Türkischer 
Elternverein in Berlin-
Brandenburg e. V.
Oranienstraße	34
10999	Berlin

Tel.:	030	6143299	

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“ 
in Berlin e. V.
Lichtenrader	Straße	42
12049	Berlin

Tel.:	030	62708745


