
„Meslek öğrenimi yeri bulamadım – şimdi ne olacak? – Meslek Okulları 

Merkezlerinde (Oberstufenzentren) meslek öğrenimi olanakları“

Sevgili Veliler,

çocuğunuz kendisine uygun bir meslek öğrenimi aramaktadır ve siz ona destek olmak istiyorsunuz! Elinizdeki Veli Bilgilendirme 
Mektubu ile sizlere Berlin’de mevcut yaklaşık 50 Meslek Okulları Merkezleri (Oberstufenzentren - OSZ) ile meslek okullarının 
sunumları hakkında bilgi vermek istiyoruz. OSZ’lerin sunumları, çok sayıda tümü ile okulda meslek öğrenimi ve ikili meslek öğre-
nimi1 alanlarını ve de değişik okul bitirme diplomalarını alma olanaklarını kapsamaktadır. Gerek tümü ile okulda meslek öğrenimi, 
gerekse ikili meslek öğrenimi yolu ile meslek diploması elde edilebilecek yedi meslek alanını örnek alarak sizlere var olan tümü ile 
okulda yapılabilecek meslek öğrenimlerini2 tanıtmak istiyoruz.

Beslenme (ve Ev Ekonomisi)
Çocuğunuz bu alanda bir meslek seçmek istiyor ise, gıda 
maddeleri ile çalışmayı sevmeli, örneğin bunların hazırlanma-
sı veya laboratuvarda incelenmesi. İstihdam alanları örneğin, 
üretim veya imalat tesisleri, laboratuvarlar, büyük mutfaklar, 
ev ekonomisi, büyük ve orta ölçekli işletmeler. Tümü ile okul-
da meslek öğrenimi (vollschulische Ausbildung) şu meslekler-
de yapılabilir: Gıda maddeleri tekniği asistanı ve ev ekonomisi 
asistanı.

Yaratıcı meslekler
Çocuğunuz yaratıcı çalışmalardan zevk almalı ve moda, grafik, 
fotoğrafçılık veya medyaya ilgi duymalıdır ve el becerisi olma-
lıdır. Çok kez teknik beceri de aranmaktadır.
İşyerleri örneğin, reklam ve medya ajansları, resim redaksi-
yonları, yayın evleri, müzeler, matbaalar, tiyatrolar.
Tümü ile okulda meslek öğrenimi örneğin şu mesleklerde ya-
pılabilir: Moda ve tasarım asistanı ve de medya tekniği, tasa-
rım tekniği veya ürün tasarımı.. 

Ekonomi
Ekonomi alanındaki meslekler için öncelikle fatura ve sayılara, 
yani mali işlere yatkın olmak gereklidir. İşyerleri örneğin, tica-
ret veya hizmet şirketleri, zanaatkâr/esnaf işletmeleri ve de 
kamu idareleri. Tümü ile okulda meslek öğrenimi örneğin şu 
mesleklerde yapılabilir: Büro iletişimi, toptancı ticaret, dış ti-
caret, yabancı dil sekreterliği, bilgi işlem asistanı.

Sağlık (ve vücut bakımı)

Bu meslek alanının odak noktasında insan ve insan sağlığı 
bulunur – tıbbi araç-gereç imalatı, hasta verilerinin yöneti-
mi veya vücutsal engelli insanların desteklenmesi. İşyerleri 
örneğin, klinikler, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, fitnes 
(spor) stüdyoları, hastalık sigortalarıdır. Sağlık ve güzellik tek-
nik asistanlığı konusunda tümü ile okulda meslek öğrenimi 
(vollschulische Ausbildung) yapılabilir.

Teknik
Teknik alanda bir meslek seçmek isteyenlerin, montaj ve te-
sisat döşeme ve de taşıt veya cihaz muayenesine, yapılan 
planları severek uygulamaya dönüştürmeye ve teknik sorun-
ları çözümlemeye ilgi duyması gerekir.
İşyerleri örneğin, atölyeler, laboratuvarlar veya üretim işlet-
meleridir.
Tümü ile okulda meslek öğrenimi örneğin şu mesleklerde ya-
pılabilir: Yeniden kazanılabilir enerjiler veya mekatronik asis-
tanı, marangoz, IT-asistanı.

Doğal bilimler
Çocuğunuz doğal bilimlerden bir meslek seçmek istiyor ise, 
matematik, fizik, biyoloji ve kimya derslerinde başarılı olma-
lıdır. Çünkü bu meslekte, örnekler alınır, ürünler üretilir ve de 
deneyler ve ölçümler gerçekleştirilir.
En tipik işyeri laboratuvarlardır. Tümü ile okulda meslek öğ-
renimi şu mesleklerde yapılabilir: kimya-teknik asistanı, fizik-
teknik asistanı, biyoloji-teknik asistanı.

Sosyal hizmetler
Sosyal hizmet mesleklerinde öncelikle insanlara günlük ya-
şamda destek olmak söz konusudur. Ancak buna bazı büro 
işleri de eklenir, örneğin, dilekçeleri incelemek veya gider 
planları düzenlemek. İşyerleri örneğin, aileler, gençlik veya 
engelliler ve de çocuk bakım merkezleridir.
Tümü ile okulda meslek öğrenimi örneğin şu mesleklerde ya-
pılabilir: Sosyal asistan ve tedavi eğitim asistanı.

1 İkili meslek öğrenimi (Duale Ausbildung) işyerinde ve meslek okulunda birlikte gerçekleşmekte olup bir işyeri ile meslek öğrenimi sözleşmesi (Ausbildungsbildungsvertrag) 
 gerektirmektedir. Meslek okulundan kayıt mümkün değildir.
2 Tümü ile okulda meslek öğrenimi (Vollschulische Ausbildung) bir işyeri ile veya işyerleri dışı veya işyerleri üstü meslek öğrenimi sunan kurumlarla meslek öğrenimi sözleşmesi 
 yapamamış olan öğrencilere yöneliktir.



Meslek alanları, farklı koşullar ve görevler içeren çok sayıda 
mesleği kapsamaktadır, burada bunların hepsini ayrıntılı açık-
lamak mümkün değildir. Bu nedenle size aşağıda, çocuğunuza 
kendisine uygun bir melek öğrenimi bulmasında yardımcı ola-
bilmenize ilişkin öneriler sunacağız. Sonunda ise yararlı bilgi ve 
danışma sunumlarının dökümünü vereceğiz.

1. Çocuğunuzun ikili meslek öğrenimi yeri bulmaya gayret 
etmesi en uygun yoldur. Ancak, çocuğunuz bir meslek öğ-
renimi yeri bulamaz ise, bir meslek alanı okulunda (Berufs-
fachschule - BFS) 2 veya 3 – yıllık bir tümü ile okulda mes-
lek öğrenimi yapabilir veya okulda almış olduğundan daha 
ileri bir diploma alabilir (Orta kademe Bitirme Diploması 
(MSA), Yüksek Meslek Okulu Olgunluğu (Fachhochschulrei-
fe), Üniversiteye Gitme Olgunluğu (Allgemeine Hochschul-
reife-Abitur).

 Çocuğunuz OSZ te bir meslek eğitimi bitirerek de üniversi-
teye gitme olgunluğunu elde edebilir.

 OSZ’te yapılan tüm eğitimler ücretsizdir.

2. Bir Meslek Okulları Merkezinde (Oberstufenzentrum - OSZ) 
meslek öğrenimini başarılı olarak bitirebilmesi için çocu-
ğunuzun kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi ve bunla-
rı meslek seçiminde göz önüne alması gereklidir. Çünkü 
OSZ’lerde genel bilgilerin yanı sıra mesleğe yönelik teorik 
ve pratik dersler sunulmaktadır. OSZ seçiminde çocuğunu-
zun eğilimleri ve ilgi alanları önemle göz önüne alınmalıdır. 
Bu, çocuğunuz okul diplomasının üstünde bir diploma al-
mak istediği durumlarda da geçerlidir. İkametgâha yakınlık 
kıstas olmamalıdır.

3. Çocuğunuzla birlikte Berlin’deki OSZ’lerde var olan okulda 
meslek öğrenimi olanaklarını inceleyiniz. Bunların nerede 
olduğunu aşağıda bulacaksınız.

4. Siz, çocuğunuzla birlikte okul rehberlik hizmetleri görevli-
lerine (Schullaufbahnberater/-in) başvurarak mevcut su-
numlar hakkında bilgi alınız.

Öğrenciler ve veliler için bilgilendirme ve danışma sunumları

Meslek Okulları Merkezlerinin (Oberstu-
fenzentren - OSZ) internet sitelerinden 
sunulan meslek öğrenimleri hakkında 
yararlı bilgiler alabilir ve okul rehberlik 
hizmetlerine (Schullaufbahnberatung) 
ulaşım bilgilerini öğrenebilirsiniz:
www.oberstufenzentrum.de 

> Berufsausbildung > duale Ausbildung 
bzw. Vollschulische Ausbildung: 
OSZ’ler ve bunların meslek öğrenimi su-
numları konusunda bilgi edinebilirsiniz.

> Schulsuche: 
Meslek alanlarına (ağırlıklara) göre sizin 
ilgi alanlarınıza uygun bir okul bulunuz.

> Karriere-Planung: 
Arzu ettiğiniz okul bitirme diplomasına 
ulaşmak için mevcut yolları öğreniniz.

> Laufbahnberatung: 
Okul rehberlik hizmetleri görevlilerinin 
(Schullaufbahnberater/-in) bilgilendirme 

ve danışma sunumlarından yararlanınız.

Diğer bağlantılar:

Aşağıdaki internet sitelerinde tek tek 
mesleklerin tanımlamalarını ve giriş ko-
şullarını bulabilirsiniz:

www.aubi-plus.de > Ausbildung > 
Berufslexikon 
Buradan bir meslek grubu seçerek ikili 
meslek öğrenimi veya tümü ile okulda 
meslek öğrenimi hakkında ayrıntılı bilgi 
alabilirsiniz.

www.arbeitsagentur.de > 
BERUFENET > Suche 
Burada farklı kıstaslara göre arama 
yapabilirsiniz. Ayrıca, ‘Eingrenzen auf 
Gruppen’ başlığı altında işyerinde (ikili) 
meslek öğrenimi (Betriebliche (Duale) 
Ausbildungen) veya meslek alanı okul-
ları (Berufsfachschulausbildungen) ayı-
rımlarına girebilirsiniz.

www.berufe.tv 
Federal Çalışma Ajansının sitesinde fi-
limler izleyerek meslekler hakkında bilgi 
alabilirsiniz.

www.beroobi.de 
Burada uygulamaya yakın ve interaktif 
olarak meslek dünyasına bakabilir ve 
meslek seçimine yönelik bilgiler bulabi-
lirsiniz.

Başvuru süreleri

Başvuru süreci 10 cu sınıfın yarıyıl kar-
nesinden sonra her yılın şubat ayında 
başlar ve tahminen mayıs ortasında 
biter. Lütfen başvuru süreleri hakkında 
tercih etmiş olduğunuz OSZ’ten zama-
nında bilgi alınız.

www.schule-beruf-zukunft.de
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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


