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Sevgili öğrenciler,

Sizi, yakında başlayacak yeni mes-
lek hayatınıza hazırlayacak önemli 
tavsiyeler ve bilgiler içeren Meslek 
Eğitimi Macerası dergisinin yedinci 
sayısı size ulaştı. Ve bu derginin 
en ilgi çekici yanı, derginin sizinle 
aynı yaşta kız ve erkek öğrenciler 
tarafından tasarlanarak yayına 
hazırlanmasıdır. Sadece bu dergi 
bile sizin hangi büyük başarılara 
imza atacak yetenekte olduğunuzu 
göstermektedir. Derginin 
hazırlanmasında size yardımcı olan 
JUMİNA redaksiyon ekibine ve CGİL 
Eğitim Merkezi’nin bay ve bayan 
danışmanlarına burada özellikle 
teşekkür etmek istiyorum.

Değişik mesleklerin yer aldığı 
karmaşık mesleki eğitim dünyası, 
senin hangi mesleklere ilgi 
duyduğun, değişik meslekler için 
hangi koşulları yerine getirmen 
gerektiği, staj yeri ve meslek eğitimi 
yeri için başvururken neler dikkat 
etmen gerektiği gibi konular ile 
mümkün olduğu kadar erken ilgilen-
meni zorunlu kılmaktadır. 
Genç insanların, genellikle bu 

konularda yeteri kadar hazırlıklı 
olmamaları, kendi kişisel özellikleri-
ne uygun meslek eğitimi imkânlarını 
tanımamaları ve meslek eğitimi yeri 
için yaptıkları başvuruların başarılı 
olmaması nedeniyle hayal kırıklığına 
uğramaktadırlar. Aynı zamanda, 
birçok işletmede, meslek eğitimi 
yerlerine uygun aday bulanamaması 
nedeniyle her yıl çok sayıda meslek 
eğitimi yeri boş kalmaktadır.

Bu bağlamda halen devam eden 
ekonomik krize rağmen işletmelerin 
sadece yüzde 9’unun meslek 
eğitimi yeri kontenjanlarını azaltmak 
istemeleri de önemlidir. İşletmelerin 
yüzde 80’i ve hatta daha fazlası 
bugüne kadar olduğu gibi yine 
aynı sayıda meslek eğitimi yeri 
sunmaktadırlar. Tüm işletmelerin 
yarısından fazlası için kalifiye işçi 
ihtiyacının güvence altına alınması 
büyük önem taşımaktadır. Bu, 
Sanayi ve Ticaret Odası’nın bir süre 
önce meslek eğitimi imkânı sunan 
işletmelerde yaptığı araştırmanın 
umut veren sonuçlarıdır.

Gördüğünüz gibi, hangi mesleği 
seçeceğiniz ve hedefinize nasıl 
ulaşacağınız konusunda okulu bitir-

meden önce zamanında bölgemiz-
deki meslek eğitimi imkânları ko-
nusunda bilgi almak, senin için de 
değer. Bu Meslek Eğitimi Macerası 
dergisi, bölgemizde meslek eğitimi 
imkânı sunan işletmelerden örnekler 
sunmakta, değişik meslekleri 
tanıtmakta ve meslek eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan genç 
insanların öyküsünü anlatmaktadır. 
Siz de başarabilirsiniz!

Size başarılar diliyorum!

Alfred Clouth
Offenbach am Main Sanayi ve 
Ticaret Odası Başkanı

Bay Keil, Pittler ProRegion 
firmasında hangi meslek 
dallarında meslek eğitimi 
verilmektedir.
T.K. Halen 9 meslek dalında. Bu 
meslek dalları: sıhhi tesisat, sabit 
su tesisatı, kalorifer tesisatı tamirci-
leri, endüstriyel elektronik teknisy-
eni, endüstriyel mekanik teknisyeni, 
sanayi ve ticaret uzmanı, endüstri 
teknisyeni, tasarım teknisyeni, 
makine teknikerliği ve makineci, 
mekatroniker ve tornacıdır.
Her yıl kaç gence meslek 
eğitimi veriyorsunuz?
T.K. Her yıl 60-66 gence 
meslek eğitimi veriyoruz. Halen 
işletmemizde meslek eğitiminin 
farklı yıllarında olan 200’ün 
üzerinde çırak genç bulunmaktadır.  
Bu gençler ya bizim anlaşmalı 
olduğumuz firmalar tarafından 
meslek eğitimi yapmak için 
bize gönderilen gençler ya da 
anlaşmalı olduğumuz firmalar adına 
meslek eğitimi yapmak için bizim 
seçtiğimiz gençlerdir.
Meslek eğitimi için yapılan 
başvurularda özelikle ne-

lere önem veriyorsunuz?
T.K. Ben özellikle ders notlarına 
önem veriyorum.  Ders notlarının 
yanı sıra karnedeki hal ve gidiş notu 
ile davranış bölümünde yer alan 
notlar ile öğrencinin mazeretsiz ola-
rak okula devam etmediği günlerin 
sayısı da çok önemlidir.
Sadece ortaöğrenime 
eşdeğer olan Temel Eğitim 
Okulu (Hauptschule) mezu-
nu gençlerin meslek eğitimi 
yeri bulma şansı nedir?
T.K. Aslında bu gençlerin şansı 
oldukça iyidir. Özellikle metal 
dalında. Ders notları iyi olduğu 
sürece ve gencin de ilgi göstermesi 
halinde  -bunu özgeçmişinde yer 
alan bir staj ile gösterebilir- bir 
meslek eğitimi yeri bulmakta şansı 

çok yüksektir.
Bize tavsiyeleriniz nelerdir?
T.K. İşe alınma görüşmesinden 
önce mutlaka meslek eğitimi 
yapılacak işletme hakkında bilgi 
sahibi olmak gerekir. Günümüzde 
bir işletme hakkında bilgi almak 
için çalışma dairesinde, İnternette 
veya çeşitli eğitim kurumlarında 
imkânlar vardır. Ayrıca mesleki 
eğitimin ilk meslek eğitimi olduğu 
unutulmamalıdır. Bu nedenle 
beklentilerin çok yüksek olmaması 
ve meslek eğitimine gerçekçi bir 
şekilde yaklaşmak gerekir.

 
Röportaj Nadina Bohajra ve Magda-
lena Gren tarafından yapıldı.

Uzmanlar Pittler ProRegion firmasında görüşmede

Alfred Clouth

Meslek eğitimi yapan 200 gencin şefi
Langen’deki Pittler ProRegion firması bölgede meslek eğitimi veren en büyük firma. 
Firmanın Genel Müdürü Thomas Keil ile konuştuk.
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Proje yürütücüsü kurumlar
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3
CGIL

B I L D U N G

Ödüllü JUMİNA-Meslek Eğitimi Rehberleri
Sosyal İşler Bakanı Jürgen Banzer rehber öğrencileri, toplumsal ve sosyal 

2008/2009 Teşvik Ödülü’ne başvurumuz 
nedeniyle 12.02.2010 tarihinde, Hes-
sen Eyaleti Çalışma, Aile, Sağlık ve 
Sosyal İşler Bakanı Jürgen Banzer bizi 
Hessen Eyalet Meclisi’ne davet etti. 
Ödüllü Yarışma “Biz Gönüllü Olarak 
Toplum İçin ve Mağdur Olmaya Karşı 
Sosyal Angajman Gösteriyoruz.” sloganı 
ile düzenlenmişti. Biz bu yarışmaya 
JUMİNA-Meslek Eğitimi Rehberleri 
olarak başvurmuştuk ve yarışma so-
nunda Hessen’de başarılarından dolayı 
ödüle layık görülen ilk altı yarışmacı 
arasında yer aldık. 

Bakan Banzer bizi saat 17.00’de 
“Kırmızı Salon” da karşıladı. Bakanın 
selamlama konuşmasında, gönüllü 
sosyal hizmetlerin önemini belirtmesin-
den sonra, bize 500 Avro değerinde bir 
çek verildi. Bakan, proje için yaptığımız 
etkinlikleri, Offenbach’taki diğer 
öğrencilerinde yararlanması ve onların 
meslek eğitimine yönlendirilmesini 
hedef alması nedeniyle diğerlerine 
örnek olması niteliği nedeniyle övdü. 
Proje temsilcileri büyük bir gururla çeki 
aldılar. Bu para ödülü, büyük olasılıkla 
JUMİNA-Rehberlerinin yapacağı bir gezi 
için harcanacak.

Ödül töreni daha sonra ödül kazananlar 
için Hessen Eyalet Meclisi’nin “Altın 
Salon” olarak da adlandırılan “Sarı 
Salon”da verilen açık büfe yemek ile 
devam etti. Bu yemek sırasında diğer 
ödül kazananlarla karşılıklı olarak 
tecrübelerimiz konusunda sohbet etmek 
imkânını bulduk. 

Bakan da sohbetimize katıldı. Bakan çok 
sempatik ve neşeli bir insandı. Hem 
bizimle hem de yemekte bulunan herkes 
ile ilgilendi.

Bakan Banzer bize gönüllü olarak 
sosyal hizmet çalışmalarına katılanların 

Ödül töreninden sonra gurur içerisinde: (soldan sağa) Daniel Kempski, Magda Gren, Alexander Papadoupolos, Nadia Boharja, Luciana Fernandes, Mehmet 
Ceylan, Alexander Kaiser, Sosyal İşler Bakanı Jürgen Banzer, Tamara Vollmer und Julia Peetz.

bir teşvik ödülü çerçevesinde 
onurlandırılmalarının neden önemli 
olduğunu açıkladı. Almanya’da yaklaşık 
23 milyon insan gönüllü olarak sosyal 
hizmet çalışmalarına katılıyor. Bakan bu 
gönüllülerin katkısı olmadan, devletin 
her şeyi yapabilecek durumda olmaması 
nedeniyle toplumdaki birçok hizmetin 
verilemeyeceğini belirtti. 

Okul öğrencilerine ev ödevlerinde 
yardım, yaşlılar ve özürlüler yurtlarında 
çalışanların, itfaiyede gönüllü olarak 
görev yapan itfaiyeciler ve her felakette 
yardıma koşan gönüllüler olmadan 
Almanya’da birçok alanda sosyal hiz-
metlerin yapılması mümkün olmazdı. Bu 
gönüllüler bu tür ödüllerle kamuoyunda 
onurlandırılıyor. 

Daha sonra da Hessen Eyalet Meclisi’ni 
gezdik. Daha önceden Nassau Büyük 
Dükü’nün kış aylarını geçirdiği ve bugün 
içinde Hessen Eyalet Hükümeti’nin 
bulunduğu bina görkemli ve muhteşem. 
Nassau Büyük Dükü’nün rezidansındaki 
banyo ve yatak odalarının 2. Dünya 
Savaşı’ndaki bombardıman sırasında 
tahrip edilmelerine rağmen, rezidansın 
görkemli birçok yeri sağlam kalmış.  
Rezidanstaki turumuz sırasında duvarlar 
ve tavanlardaki çok güzel resimlere, çok 
değerli mobilyalara ve üzerinde 2400 
cam kristal bulunan bir ton ağırlığındaki 
avizeye hayran kaldık.

Tamara Vollmer
(THS, FW1 Aa, Meslek Eğitimi Rehberi)

JUMİNA Meslek Eğitimi Rehberleri yeni gönüllü rehberler arıyorlar!
Kendine güveninin artmasını istiyor musun? Özgeçmişinin daha da ilginç 
olmasını istiyor musun? Senin özel yeteneklerinden diğer öğrencilerin de 
yararlanmasını istiyor musun? Sempatik öğrencilerle tanışmak istiyor musun? 

Diğer öğrencilere örnek olmak istiyor musun?
 Bu sorulara cevabın „Evet“ise o zaman bize başvur!

Biz kimiz?

Meslek eğitimi rehberleri, Offenbach’taki değişik okullara giden her yaştan 
öğrencilerdir ve düzenli olarak JUMİNA’nın Luisenstrasse 16 adresindeki yer-
inde buluşmaktadırlar. Rehberler meslek eğitimi fuarlarına katılmakta, gençleri 
meslek eğitimine yönlendirme etkinlikleri düzenlemekte, Meslek Eğitimi 
Macerası dergisi için yazılar yazmakta ve meslek eğitimi ile ilgili açık oturumlara 
katılmaktadırlar ve kısaca sosyal sorumluluk üstlenmektedirler. 

Rehber olmak için şu şekilde başvurabilirsin:
● Önce okulunda JUMİNA-rehber öğretmeni ile konuş.
● Bu konuşmadan sonra JUMİNA-Koordinatörü Bayan Eleonora   
 Camoni’ye telefon edebilirsin. Telefon numarası: 069-66 96 87 53
● Okulundaki JUMİNA-Kulübü’ne gidebilirsin.
● Ya da: Doğrudan okulundaki JUMİNA-Rehberleri ile konuşabilirsin.   
 Rehberler sana çalışmaları hakkında bilgi verebilirler.

Hemen başvur-Rehber olmak senin için de değer.
Seni aramızda görmek çok güzel!

Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach 
und die Stadt Offenbach am Main
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Bayan Simon, Offenbach 
Belediyesi’nde hangi meslek 
dallarında meslek eğitimi 
verilmektedir?
B.S. Biz İdari İşler Uzmanlık, Medya 
ve İletişim Sistemleri Uzmanlığı, 
Bilgisayar Uzmanlığı ve Harita kadastro 
teknisyenliği dallarında meslek eğitimi 
veriyoruz.
Belediyede meslek eğitimi için 
hangi şartlara sahip olmak 
gerekmektedir?
B.S. Öncelikle teknik ortaöğretimi 
içeren Ortaöğretim Okulu (Mittlere 
Reife) diplomasına sahip olmak gerekir. 
Ayrıca yazılı ve sözlü olmak üzere iyi 

derecede dil bilgisi gereklidir. Bunun 
nedeni, belediye ile vatandaşlar 
arasındaki iletişimin genellikle yazıyla 
olmaktadır. Ayrıca diğer insanlarla 
başarılı ilişkiler kurmayı bilmek ve 
onları anlayabilmek becerisine de sa-
hip olmak gerekir. Bazen belediyeye 
gelen bir vatandaş sinirli ve öfkeli 
olabilir. Böyle bir durumda vatandaşı 
ve onun derdini anlayabilecek 
durumda olmak gerekir.
Yılda kaç gence mesleki 
eğitim veriyorsunuz?
B.S. Bu yıldan yıla değişmektedir. 
Bu yıl yedi genç belediyede meslek 
eğitimine başladı. Ama Offenbach’ta 
gençlere mesleki eğitim veren başka 
kurumlar da vardır, örneğin Elektrik, 
Gaz ve Otobüs İşletmesi gibi.
Meslek eğitimi yapan 
gençlerden kaç tanesi göç-
men kökenli?
B.S. 2003 yılından beri belediyede 
meslek eğitimi yapan onbir genç işe 
alındı. Bu gençlerden beşi göçmen 
kökenliydi.
Offenbach Belediyesi 
göçmen kökenli daha 
fazla insanın belediyede 
işe alınması için bir girişim 
başlattı. Bu girişim nasıl 
oluştu?
B.S. Bu girişim Offenbach Belediye 
Meclisi’nin bir kararıydı. Bana göre 
bu kararın nedeni, daha fazla göçmen 
kökenli insanın kamu kesiminde 
çalışmasının herkese yararlı olacağı 
sinyalini vermekti. Çünkü değişik 

kökenlerden insanların yaşadığı bir 
belediyenin çalışanlarının da değişik 
kökenlerden olması gereklidir.
Soumia, belediyedeki meslek 
eğitimi yerini nasıl buldun?
S.H. Okulun dokuzuncu sınıfına kadar 
hangi meslek dalında meslek eğitimi 
yapacağımı bilmiyordum. Daha sonra 
önce benim özel yeteneklerimin neler 
olduğunu ve hangi meslek dallarına 
ilgi duyduğumu tespit ettim. Ayrıca 
tarih ve politika beni çok ilgilendiriyor. 
Bu nedenle ilk aklıma gelen meslek 
eğitimi için belediyeye başvurmak 
oldu. Halen İdari İşler Uzmanı olarak 
meslek eğitiminin ikinci yılındayım.
Belediyede hangi işleri 
yapıyorsun?
S.H. Meslek eğitimim sırasında 
her üç ayda bir başka bir bölümde 
çalışıyorum. Örneğin belediyenin 
vatandaş danışma bürosunda ve ev-
lendirme dairesinde çalıştım. Halen 
yabancılar dairesinde çalışıyorum. 
Benim görevim vatandaşların 

başvurularını ve dilekçelerini işleme 
koymak. Yabancılar dairesindeki ana 
görevlerden biri de yabancıların oturma 
izinlerinin uzatılmasıdır.
Sen Fas kökenlisin. Bu özel-
lik sana işinde yararlı oluyor 
mu?
S.H. Herhalikarda! Belediyeye hiç 
Almanca bilmeyen ya da az Almanca 
bilen vatandaşlar da geliyorlar. Bu 
vatandaşlar belediyede kendi dil-
lerini konuşan birisine rastlayınca 
seviniyorlar. Hemen güven duyuyorlar. 
Arapça da bilmem nedeniyle bazen 
tercümanlık yaptığım da oldu.
Yani elde ettiğin başarılarla 
gurur duyuyorsun?
S.H. Benim meslek eğitimi yeri için 
neden belediyeye başvurduğumu 
biliyor musun? Ben herkese yabancı 
gençlerin de başarılı olabileceklerini 
göstermek istiyordum. Ben diğer 
gençlere örnek olmak istiyordum.

Röportajı Magda Gren yaptı.

Yeni bir hayata başlangıç

Offenbach Belediyesi’nde meslek eğitimi yaparak

çok dillilik avantajını kullanmak

Offenbach Belediyesi’nde İdari İşler Uzmanlık 
dalında meslek eğitimi yapan Soumia Hajjout, 
Offenbach Belediye Başkanı Birgit Simon ile 
birlikte

Offenbach Belediyesi’nde görüşme.

Okulunu bitirip diplomanı aldıktan sonra hayatının en 
önemli dönemlerinden biri sona eriyor. Okulu bitir-
dikten sonra senin ve diğer okul arkadaşlarının yolları 
ayrılıyor. Okul arkadaşlarından birçoğu meslek eğitimine 
başlamaklar. Toplam 400 değişik meslek dalında mes-
lek eğitimi yapabileceğini biliyor muydun?  Dergimizin 
bu sayısında sana meslek eğitimi yapan çıraklar ile 
belki de senin gelecekteki işverenini tanıtmak istiy-
oruz. Dergide fotoroman şeklindeki öykülerde Bryan ve 
Katharina’ya bir gün boyunca meslek eğitiminde eşlik 
edecek ve derginin sonunda da Sanayi ve Ticaret Odası 
meslek eğitimi uzmanlarının tavsiyelerini ve önerilerini 
bulacaksın. Böylece meslek eğitimi hayatına başarıyla 
ilk adımı atabilirsin. Meslek eğitimi senin için de değer!

Dikkat! Hazır olun! Start… MESLEK EĞİTİMİ!

2009 yılında en çok tercih edilen 
meslek eğitimi dalları şunlar: 

Kızlar                                                         
 
1. Perakende Satış Elemanı                             
2. Tezgâhtar                                                 
3. Büro yönetimi ve sekreterlik  
    meslek Elemanı                                               
4. Tıp sekreteri              
5. Bayan berberi (Bayan Kuaförü)                                                        

Erkekler
 
1. Oto tamircisi                          
2. Perakende Satış Elemanı                                              
3. Endüstri teknisyeni                                               
4. Aşçı              
5. Elektronik Teknikeri                                                        



Meslek Eğitimi Macerası 

Perakende satış elemanlığı dalında meslek 
eğitimi yapan Florian Scholz ve Genel Müdür 
Michael Relic

Otelcilik uzmanlığı dalında meslek eğitimi yapan 
Silvia Sanchez ve meslek eğitimi sorumlusu 
Wiebke Lange

Florian, senin görevlerin 
neler?
F.S. Meslek eğitimi sırasında 
süpermarketin değişik bölümlerinde 
çalışmak imkânım var, taze sebze-meyve 
bölümünden, müşteri danışmanlığı 
bölümüne kadar. Mağazanın değişik 
bölümlerinde yapılması gereken 
işlerden, rafların düzeni ve bakımından, 
müşterilerle ilgilenilmesine kadar birçok 
iş benim görevlerim arasında.
Meslek eğitimi ne kadar 
sürüyor?
F.S. Genellikle üç yıl. Ancak notların 
iyi olması durumunda meslek eğitimi 
süresinin altı ay kısaltılması mümkün.
Meslek eğitimi senin hoşuna 
gidiyor mu?
F.S. Burada meslek eğitiminin çok 
değişik yönleri var ve iş atmosferi harika!
Günde kaç saat çalışıyorsun?
F.S. Günde 7,5 saat çalışıyorum ve 1,5 
saat mola yapıyorum. Haftada iki gün 
de meslek okuluna gidiyorum.Okul 
ya da meslek eğitimi? Hangisi 
senin daha çok hoşuna 
gidiyor?
F.S. Okulda her zaman “Ben çalışmak 
istiyorum, canım hiç okula gitmek 
istemiyor” diyordum. Şimdi meslek 
eğitimi yaparken okulun düşündüğümüz 
kadar da kötü olmadığını düşünüyorum.
Bay Relic, RINGCENTER 
hangi meslek dallarında 
mesleki eğitim vermektedir?
M.R. RiNGCENTER alışveriş 
merkezinde 30’a yakın değişik mağaza 
vardır. Bu nedenle değişik meslek 
dallarında çeşitli meslek eğitimi 
yerleri vardır, örneğin ticaret uzmanlığı, 
perakende satış elemanlığı, elektronik ve 
gastronomi dallarında.
Florian’ın şu anda yaptığı 
mesleki eğitimi yapmak için 
hangi okul diploması gerek-
lidir?
M.R. . Bu mesleki eğitim için teknik 
ortaöğretimi içeren Ortaöğretim Okulu 
(Realschule) mezunu olmak gereklidir. 
Ancak bu meslek dalı için ortaöğretim 
okulu diploması sahibi olmak tek 
başına bir ölçüt değildir. Meslek eğitimi 
yapmak için başvuran ve yeterli gayret 
gösteren bir genç için iyi derecede 
bir Ortaöğrenime eşdeğer olan Temel 
Eğitim Okulu (Hauptschule) diploması 
da yeterlidir.
Meslek eğitimi için başvuran 
bir gencin hangi özelliklere 
sahip olması gerekir? Başvuru 
dosyalarında özellikle nelere 
önem veriyorsunuz?

Okulumun sekizinci sınıfında iken 
bir otelde yaptığım stajdan sonra bu 
mesleğe karar verdim.
Senin şu andaki görevlerin 
neler?
S.S. Şu anda meslek eğitimimin 
üçüncü yılındayım. Halen pazarlama ve 
satış bölümünde görevliyim. Oteldeki 
konferanslar ve büyük toplantılar bu 
bölüm tarafından hazırlanıyor. Örneğin 
bir müşteri telefonla arıyor ve otelde 
200 kişinin katılacağı bir konferans 
düzenlemek istediğini bildiriyor. Biz de 
konferans salonunu hazırlıyor, müşteri 
ile hangi yemek ve içeceklerin ikram 
edileceğini, konferans için gerekli teknik 
donanımı konuşuyoruz.
Senin çalışma saatlerin nasıl?
S.S. Çalışma saatlerim çok değişik. 
Halen çalıştığım bölümde çalışma 
saatleri belirli. Yani ben sabah 8’den 
akşam 16.45’e kadar çalışıyorum. 
Ancak otelin diğer bölümlerinde ayrıca 
geç vardiya da çalışılıyor, yani iş saat 
15.00’de başlıyor. Ayrıca örneğin 
restoranda daha uzun süre de çalışmak 
gerekebiliyor.
Otelcilik uzmanı olarak 
meslek eğitimi için hangi okul 
diplomasına sahip olmak 
gerekiyor?
W.L. Bu, bir bakıma otelin personel 
şefine bağlı. Ben şahsen iyi derecede 
bir okul diplomasının olmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum, ancak bu 
diplomanın mutlaka lise diploması 
olması şart değil. Ayrıca meslek 
eğitimi için başvuran gencin nelere ilgi 
duyduğuna ve daha önceden yaptığı 
stajlara ya da yabancı dil bilgisine önem 
veriyorum.
Genç adayların hangi kişisel 
özelliklere sahip olmaları 
gerekiyor?
W.L. Genç adayları meraklı, düzenli, 
yaratıcı olmaları, değişik kültürlerden 
insanlara karşı saygılı davranmaları 
gerekir. Ayrıca bazen kendi görev-
leri olmayan işleri de yapmaktan 
çekinmemeleri ve “muhafazakâr” 
olarak tanımlayabileceğimiz davranış 
biçimlerini alışkanlık haline getirmeleri 
gereklidir.

Röportaj Esther Wolk, Laura Hahn, Ben-
edikt Dzıwior, Denise Pino ve Mariella 
Cardella tarafından yapıldı.

Toom-Markt’ta meslek eğitimi ile Offenbach Sheraton Otel’de meslek eğitimi ile 
her zaman müşterilerin hizmetinde dünyanın nabzını elinde tutmak

M.R. Perakende ticaret dalında meslek 
eğitimi için özellikle iyi derecede 
matematik ve Almanca dil bilgisine 
sahip olmak büyük bir avantajdır. Ayrıca 
olumlu tavır, duruş ve davranış, düzgün 
ve bakımlı bir dış görünüm ile düzgün 
bir konuşma biçimi de önemlidir. Ancak 
herhalikarda olumsuz olarak görülen 
bir nokta, okul karnelerindeki okula 
devamsızlık günleridir. Meslek eğitimine 
başlayan her gencin, güvenilirlik ve 
dakikliğin iş hayatının en temel şartları 
olduğunu bilmesi gerekir. 
Perakende satış dalında 
başarılı olmak için hangi 
kişisel özelliklere sahip olmak 
gerekir?
M.R. Samimi ve temiz olmak ilk özel-
liklerdendir. Ayrıca işverene karşı sadık, 
açık ve ekip çalışmasına yatkın olunması 
gereklidir. Gençlerin diğer insanlarla 
ilişki kurmayı sevmeleri, öğrenmeye 
istekli ve zorluklara dayanıklı olmaları 
da şarttır. 
Gelecek için bize hangi tavsi-
yelerde bulunabilirsiniz?
M.R. Meslek eğitimini ciddiye alın! 
Meslek eğitimi bazen sıkıcı olabilir 
ve meslek eğitimi yapana çok uzun 
gelebilir. Ancak sonunda meslek eğitimi 
bitirmeye değer. Günümüzde mesleğe 
yeni başlayanların şansı çok yüksektir. 
Bunun nedeni, Almanya’da çalışan 
yaşlı insan sayısının çalışan genç insan 
sayısından daha fazla olmasıdır. Bu 
emekli olan her yaşlı insanın yerine sizin 
gibi bir genç insanın gelmesi demektir. 
Tekrar söylüyorum: Meslek eğitimini 
ciddiye alın!
Röportaj Âmine Ayroud, Omar Fachat ve Memduh 

Gazioğlu tarafından yapıldı.

Silvia, senin görevlerin neler?
S.S. Benim birçok görevim var: 
alışveriş, restoran bölümü, büyük yemek 
ve ziyafetler, pazarlama ve satış bölümü, 
otel resepsiyonu, bar, muhasebe 
bölümü, mutfak ve oda rezervasyonu 
gibi. Otelin temizlik-bakım işlevlerini 
yerine getiren bölümü de benim görev-
lerim arasındadır. Örneğin bu bölümde, 
otel odalarını temizlemek ya da odaların 
düzgün temizlenip temizlenmediklerini 
kontrol etmek zorundayım.
Meslek eğitiminin başlangıcı 
senin için nasıl oldu? 
S.S. Meslek eğitiminin ilk iki 
yılını küçük bir aile işletmesinde 
tamamladıktan sonra, Sheraton 
Oteli’nde çok sayıda insanla birlikte 
çalışmak benim için önce alışılmamış 
bir durumdu. Ancak buradaki iş 
arkadaşlarım beni içtenlikle karşıladılar 
ve işe alışmamda zaten uzun sürmedi.
W.L. Tabiki ki Okulu bitirdikten hemen 
sonra meslek eğitimine başlamak 
kolay olmuyor. Meslek eğitimine başlar 
başlamaz, hemen vardiyalı olarak 
çalışmaya başlanılıyor ve çalışma saat-
lerinin çoğu ayakta geçiyor. Önce buna 
alışılması lazım.
Neden bu mesleğe karar 
verdin?
S.S. Hangi mesleği seçmem gerektiği 
konusunda uzun süre düşündüm. Ancak 
uzun süreden beri diğer insanlarla 
birlikte çalışmak istediğimi biliyordum. 
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Mekatronikçi olarak meslek eğitimi yapan 
Karl-Heinz Lahr ile Philipp Kemmerer, meslek 
eğitmeni Frank Gottinger ve JUMİNA Redaktörleri 
ile birlikte.

Mekatronikçi olarak meslek eğitimi yapan Karl-
Heinz Lahr ve meslek eğitmeni Franz Gottinger

Philipp ve Karl-Heinz, tekstil 
makineleri firması KARL 
MAYER (KM) firmasına nasıl 
geldiniz?
P.K. 2006 yılında firmada yapılan açık 
kapı gününde firmayı gezdim ve sonra da 
meslek eğitimi için firmaya başvurdum.
K.-H.L. Ben önce üniversiteye gittim ve 
bir meslek eğitimi fuarında KARL MAYER 
firmasını tanıdım.
Hangisi daha çok hoşunuza 
gidiyor: Okul ya da meslek 
eğitimi?
P.K. İşletme benim daha çok hoşuma 
gidiyor. Sürekli olarak kitaplardan ders 
çalışmak zorunda olmamak güzel bir şey. 
Ayrıca yaptığım işin sonuçlarını görmek 
ve onları elimde tutabilmek de süper 
bir şey.
K.-H.L. Ben meslek eğitiminden önce 
üniversiteye gittim. Ancak üniversitede 
öğrenim bana çok teorik geldi. Meslek 
eğitimi tamamen pratik ağırlıklı ve benim 
çok hoşuma gidiyor. Ayrıca meslek 
eğitimi ile günlük hayatım bir düzene 
girdi. Üniversite öğrenimim sırasında 
günlük hayatımım bu kadar düzenli 
değildi. Bugün sabah erken kalkmak 
lazım, çalışıyorum ve işim bitince eve 
gidiyorum.
Meslek eğitimi için KM 
firmasına başvurmak isteyen 
öğrencilere ne tavsiye ediyor-
sunuz?
P.K. Meslek eğitimi yeri için zamanında 
başvurmalarını tavsiye ederim. KM 
meslek eğitimi başvurularını meslek 
eğitimi yılından bir yıl önce alıyor. 
Hakikaten bir meslek eğitimi yeri bulmak 
isteyen bir öğrencinin zamanında 

KARl MAYER’deki meslek eğitimi ile 
yapılan işin sonuçlarını görmek

başvuruda bulunması gerekir. Ve her 
şeyden önce bu KM’de meslek eğitimi 
işinin tembeller için bir iş olmadığını ve 
bazen çok zor olabileceğini de bilmek 
gerekir.
Bay Gottinger, hangi dallarında 
mesleki eğitim veriyorsunuz?
F.G. Mekatronikçi, makine teknisyeni, 
elektronikçi, teknik ressam ve sanayi 
ve ticaret uzmanı olarak meslek eğitimi 
veriyoruz. Lise mezunları için de ikili 
öğrenim imkânını sunuyoruz. Halen 
firmamızda 80’den fazla çırak ile öğrenci 
var.
Hangi şartlar gerekli?
F.G. Teknik meslek dalları için mekânsal 
hayal gücüne ve tekniğe ilgi duyulması 
gereklidir. Ve tabiî ki matematik ve fizik 
notlarının da çok iyi olması gerekir.
Başvurularda özellikle önemli 
olan nedir?
F.G. Başvuruda önemli olan sadece 
karne değildir. Karne tabiî ki önemlidir, 
ama biz başvurunun düzgün olmasına 
ve dosyada tüm belgelerin eksiksiz 
olmasına dikkat ediyoruz.  Adayların, iş 
piyasasında rekabetin çok fazla olduğunu 
bilmeleri ve başvurularında elinden gelen 
gayreti göstermeleri gerekir.
Ne zaman bir çıraktan mem-
nun olduğunuzu söyleyebilirs-
iniz?
F.G. Ben bir çıraktan, öğrenmede hırslı, 
öğrenmek ve başarılı olmak istediği za-
man memnun olduğunu söyleyebilirim. 
Ayrıca bir çırağın diğer insanlarla birlikte 
bir ekipte çalışabilmelidir.
Bugüne kadar çıraklarla 
herhangi bir kötü tecrübeniz 
oldu mu?
F.G. F.G. Hayır, genel olarak bizimle 
birlikte yola çıkan gençlerin yine bizimle 
birlikte hedefe ulaştıklarını söyleyebi-
lirim.

Röportaj Hristina Bogdanoska, Kübra 
Koca ve Rabia Tezgider tarafından yapıldı.

Toptancılık ve dış ticaret uzmanı olarak meslek 
eğitimi yapan Stefanie Schlaeger ve meslek 
eğitmeni Vural Yıldırım

Stefanie Schlaeger ve Vural Yıldırım sorularımızı yanıtladılar.

Stefanie, Arrow firması hangi 
alanda faaliyet gösteriyor?
S.S. Biz elektronik parça pazarlayan 
ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 
bir firmayız.
Senin görev alanların hangi 
alanlar?
S.S. Meslek eğitimim sırasında 
firmanın dağıtım ve pazarlama gibi 
değişik bölümlerinde çalışıyorum. 
Halen Bay Yıldırım’ın da görevli olduğu 
insan kaynakları bölümündeyim. Bu 
bölümde meslek eğitimi yapan diğer 
gençlerle ilgileniyorum ve yol masrafları 
ile faturaların hazırlanmasında görev-
liyim.
Bay Yıldırım, siz personel 
bölümünde çalışıyorsunuz. 
Sizin görevleriniz nelerdir?
V.Y. Ben meslek eğitimi bölümünün 
yöneticisiyim. Benim görevim çerçeves-
inde meslek eğitimi fuarlarına gidiyo-
rum ve meslek okulu ile görüşmeler 
yapıyorum. Meslek eğitimcileri 
ile görüşüyorum ve meslek eğitim 
konusunda gerekli olan idari işlemlerle 
ilgileniyorum.
Ne zamandan beri bu firmada 
çalışıyorsunuz?
V.Y. Uzun süreden beri, çünkü bende 
meslek eğitimimi Arrow firmasında 
tamamladım. Meslek eğitiminden sonra 
personel bölümüne alındım ve meslek 
eğitimcisi oldum.
Stefanie, burada meslek 
eğitiminde özellikle senin 
hoşuna giden nedir?
S.S. Uluslararası bağlantılara sahip 
bir firmadaki iş çok ilginç ve benim iş 
günlerim hiç de sıkıcı değil. Ben her 
gün seve seve işe geliyorum.
Bay Yıldırım, meslek eğitimi 
sırasında özellikle neye önem 
veriyorsunuz?
V.Y. Karne notları firmamızdaki 
meslek eğitiminde çok büyük bir rol 
oynamamaktadır. Biz başka şeylere 
önem veriyoruz: Örneğin gençlerin mut-
laka ekip çalışmasına yatkın olmaları, 
meslek eğitimini severek yapmaları 
gerekir. Gençlerin hevesle çalışmaları 
ve kendilerini motive etmeleri de önem-
lidir.  Ayrıca değişik dilleri konuşan ve 

Arrow Central Europe’de meslek eğitimi ile
uluslararası alanda başarılar

değişik kültürel örf ve adetlere sahip 
insanlarla birlikte olmayı arzulamaları 
gerekir. Bu bizim günlük işimiz.
Siz kendiniz Türk köken-
lisiniz. Bu size göre sizin 
işiniz için bir avantaj mı?
V.Y. AHerhalikarda! Arrow firması 
dünya çapında faaliyet göstermek-
tedir. Biz üyeleri değişik kültürlere 
sahip bir aile gibiyiz. Bu nedenle 
firmamızın kapısı göçmen kökenli 
insanlar için de her zaman açıktır. 
Ayrıca örneğin toptancılık ve dış 
ticaret uzmanı mesleğinin uluslar 
arası bir niteliği vardır. Bu meslekte, 
Almanca ve İngilizcenin yanı sıra 
başka bir dili de bilmek çok yararlıdır 
ve müşterilerimiz tarafından çok 
olumlu karşılanmaktadır. Be-
lirli bir kültürel duyarlılık sahibi 
olmak önemli bir güçtür. Örneğin 
uluslarararası iş görüşmelerinde 
dikkat edilmesi gereken kurallar 
ülkeden ülkeye farklıdır ve herhangi 
bir yanlış yapmadan ve bir siparişi 
kaybetmeden önce bu kuralları 
bilmek çok yararlıdır.

Röportaj Pınar Şenutku, Leyla Çil ve 
Timo Walter tarafından yapıldı.
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Makine ve alet kullanıcısı olarak meslek eğitimi 
yapan Ali Bouzlafa ve atölye şefi Jörg Gärtner, 

Fotoğrafların çekilmesinden sonra foto ekibi birarada. Daha fazla bilgi sekizinci sayfada. 

izin verilmemektedir. Bizim bundan 
haberimizin olması gerekir. Çünkü ilaç 
veya alkol, insanın çabuk reaksiyon 
gösterme kabiliyetini azaltmaktadır ve bu 
da çok tehlikeli olabilir.
Bay Gärtner, sizin atölyede 
kaç çırak çalışmaktadır?
J.G. Şu anda yaklaşık 40 kız ve erkek 
çırak meslek eğitimi yapıyor.
Bu çıraklar hangi okullardan 
mezun?
J.G. Çırakların Ortaöğrenime eşdeğer 
olan Temel Eğitim Okulu (Haupts-
chule) veya teknik ortaöğretimi içeren 
Ortaöğretim Okulu (Realschule) mezunu-
durlar. Ancak bizim için özellikle önemli 
olan gençlerin sosyal yetenekleri: ekip 
çalışmasına yatkınlık, işverene karşı 
sadık olma ve güvenilirlik gibi...
A.B. ve cana yakın ve sevecen olmak. 
Biz burada temizlik işlerini yapan 
çalışanlardan şefe kadar birbirimize 
saygılı davranmayı öğreniyoruz.
Ali, sen 21 yaşındasın ve tüm 
çıraklar arasında en yaşlısısın. 
Bunun nedeni nedir?
A.B.Ben önce meslek eğitimine 
başladım, sonra meslek eğitimini yarıda 
bıraktım. Daha sonra bir spor derneğinde 
bir yıl süreyle gönüllü olarak çalıştım. 
Bu çalışma sırasında benim hedeflerim 
daha da belirginleşti.
J.G. Ali’nin spor derneğinde 
gönüllü olarak çalışamaya devam 
etmesi ve orada çocuklara boks yapmayı 
öğretmesini çok güzel buluyorum. 
Çırakların gönüllü olarak sosyal 
hizmetlerde bulunmaları bizim için çok 
önemli. Biz sadece kendi dallarında 
uzman olan çıraklar istemiyoruz, 
aynı zamanda gençlerin kişiliklerinin 
gelişmesini de destekliyoruz. 
Ali, senin de başarılı olmanı 
sağlayan şahsi bir tavsiyen 
vardı?
A.B. Saygı ve disiplin insana her kapıyı 
açar.

Röportaj Memduh Gazioglu.

GKN Driveline’de meslek eğitimi ile

hayat için öğrenmek

Ali, senin meslek eğitimin ne 
kadar sürüyor?
A.B. İki yıl.
Meslek eğitiminde neler 
öğreniyorsun?
A.B. Metal parçaları ile çalışabilmek 
için makine ve aletlerin nasıl 
kullanıldığını öğreniyorum.
Bu tehlikeli bir iş mi?
A.B. İş sırasında gerekli güvenlik 
kurallarına uyulmadığı zaman tehlikeli 
olabilir. Bu nedenle çalışırken sürekli 
olarak koruyucu gözlük takıyoruz, iş 
ayakkabısı giyiyoruz ve temizlik 
kurallarına tamamen uyuyoruz ve her 
şeyden önce çok dikkatli olmamız 
gerekiyor. Frezeleme makinesinde 
çalışırken ya da bir metal parçasını 
keserken tehlikeli bir yaralanma söz 
konusu olabilir.
J.G. . İlaç kullanılması veya alkollü içki 
içtikten sonra çalışılması son derece 
tehlikeli olabilir. Çırakların ilaç 
kullandıktan veya alkollü içkiler içtikten 
sonra ertesi gün, ilacın veya alkolün et-
kisinin sürmesi nedeniyle çalışmalarına 

Cihaz ve sistem tekniği elektronikçisi olarak 
meslek eğitimi yapan David Schäfer ve meslek 
eğitimi sorumlusu Kerstin Weinreiter

David, HR’ de meslek eğitimi 
yapan bir genç olarak senin 
görevlerin neler?
D.S. Ben cihazların bakımından ve 
temizliğinden sorumluyum. Cihazların 
düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 
etmek ve gerektiğinde değiştirmek 
de benim görevlerim arasında. 
Ayrıca ben tüm teknik yapım-yayın 
ekipmanlarının kurulması ve sonra da 
tekrar toparlanmasından sorumluyum. 
Meslek eğitimim sırasında toplam 13 
ayrı istasyonda çalışacağım.
Senin yaptığın meslek 
eğitiminin bir elektronikçinin 
yaptığı meslek eğitiminden 
farkı nedir?
D.S. Ben özellikle küçük cihazlardan 
sorumluyum. Elektronikçi ise 
genellikle enerji ve yapı tekniği ile 
ilgilenmektedir. 
Günde kaç saat 
çalışıyorsun?
D.S. Normal olarak saat 8.00’de 
işe başlıyorum ve günde sekiz saat 
çalışıyorum. Yarım saat yemek molam 
var. Ancak büyük bir etkinlik söz 
konusu ise sekiz saatten daha fazla 
ve hatta hafta sonunda da çalışmak 
zorundayım.
Bugüne kadar herhangi bir 
ünlü kişi ile karşılaştın mı?
D.S. Evet, You FM Radyosu moder-
atörü Rob Green ile tanıştım. Kendisi 
harika bir tip.
Bu meslek eğitimi yerini 
nasıl buldun?
D.S. Öğrenci iken boş zamanlarımda 
ses ve ışık cihazlarını kullanma, ışık 
ve ses tekniği ile ilgileniyordum. 
Okulumdaki radyo çalışma grubunda 
çalışan bir öğretmen sayesinde 
meslek eğitimi için Hessen Radyo ve 
Televizyonu’na başvurdum.
Meslek eğitimi için hangi 
şartlar gerekli?
D.S. Görme ve işitme duyu 
organlarının işlevlerini tam olarak yer-
ine getirir durumda olması ve elektro 
fiziğin temelleri konusunda bilgi sahibi 
olmak gerekli. 
Bayan Weinreiter, HR başka 
hangi meslek dallarında 
mesleki eğitim vermektedir?
K.W. Mekatroniker, elektronikler, de-
koratör, doğramacı, badanacı, boyacı, 
ses ve görüntü medya tasarımcısı 
olarak meslek eğitimi yaptırıyoruz. 
Toplam 16 ayrı meslek dalında her 
meslek eğitimi yılında yaklaşık 30 
meslek eğitimi yeri sunmaktayız.
Radyo ve televizyonda 

Hessen Radyo ve Televizyonu’nda (HR) meslek eğitimi ile

yıldızlarla senli-benli

meslek eğitimi için hangi 
okulun diplomasına ihtiyaç 
vardır?
K.W. Bu seçilen meslek dalına 
bağlıdır. Genel olarak meslek eğitimi 
yapan gençler arasında ortaöğretimi 
içeren Ortaöğretim Okulu’nun 10. 
sınıfı (Realschule) diplomasi olandan 
lise diplomalısına kadar hepsi 
temsil edilmektedir. Enformasyon 
elektronikçisi mesleği için en az teknik 
ortaöğretimi içeren Ortaöğretim Okulu 
(Realschule) mezunu olmak ve iyi 
derecede matematik ve fizik bilgisi 
gereklidir.
Başvurularda özellikle nelere 
dikkat ediyorsunuz?
K.W. Öncelikle başvuru dosyasının 
eksiksiz olmasına ve seçilen meslek 
için gerekli derslerdeki karne notlarına 
dikkat ediyoruz. Ama her şeyden 
önce olarak okula devam edilmeyen 
günlerin sayısına bakıyoruz. 
Meslek eğitimi için genç-
lerin seçimi nasıl oluyor? 
Herhangi bir test yapıyor 
musunuz?
K.W. Bu seçilen meslek eğitimi 
dalına göre farklıdır. Enformasyon 
elektronikçisi dalında aday gençle bir 
ön görüşme, bir test yapılmakta ve 
bir gün deneme türünden çalışmaları 
istenmektedir. Bu şekilde genç adayın 
bize uygun olup olmadığını önceden 
görebiliriz.

Röportaj Filippo Gatto, Mario Jurkovic 
ve Mehmet Turan tarafından yapıldı.
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...ve her gün çalışma tezgâhına Merhaba
Buraya kadar meslek eğitimi konusunda bir fikir sahibi oldun: Staj, tatilde çalışma, arkadaşlarının 
anlattıkları- artık çırak olarak günlük hayatını herhangi bir şekilde gözünün önünde 
canlandırabilirsin. Ama sadece herhangi bir şekilde. Ancak JUMİNA-Çırakları başka fikirde: .Bir 
öğrencinin bir meslek hakkında ne kadar fazla bilgisi olursa, o kadar kolay karar verebilir ve kendi-
sine uygun mesleği seçebilir. Eğer size sayılar anlamlarının çözülmesi imkânsız bir yüklü semboller 
gibi görünüyorsa, bir firmanın muhasebe bölümünde çalışmanın ne anlamı vardır?  Hiçbir anlamı 
yoktur, çünkü bu sizi tamamen mutsuz eder. O zaman fotoromanı okuyun!

Byran, meslek eğitiminin başlamasından bu yana her sabah saat 5.30’da kalkıyor. Duş al, dişlerini fırçala, 
giyin, kahvaltı et ve yola çık. Saat 6.12’de otobüs kalkıyor. Bugün temiz mavi iş tulumunu unutmaması 
gerekiyor, çünkü işyerinde temizliğe çok önem veriliyor.

Ali Bouzlafa (21), 
Bryan’ın arkadaşı

Bay Gärtner, 
Makine ve donanım 
sorumluları şefi

Bay Link, 
Meslek eğitmeni

Bryan Rivadeneira (17), 
torna teknisyeni Meslek 
eğitiminin 2. yılı

Her çırağın ayrı bir 
dolabı var. Çıraklar 
atölyeye gitmeden 
önce iş elbiselerini 
giyiyorlar: Kazak, 
iş tulumu ve en 
önemlisi demir 
kaplı güvenlik 
ayakkabıları. Bu 
uyulması gereken 
bir kural. Ve sonra 
çalışma saatleri 
kontrol saatine işe 
başlama saatini 
kayıt ve saat 7.00.

Daha sonra Bryan sürekli çalıştığı makinenin başında. Önce metal parçasının kaç santimetre delineceğini 
belirleyen bilgisayar programlanıyor.  Yanlış bir rakam ve metal parçası çöpe gider.

Bryan, ilk olarak tecrübeli bir çırak tarafindan makinesinde ilk direktifleri alıyor. Bryan, tecrübeli çırağın el 
hareketlerini dikkatle izliyor.

...Ama dikkat, koruyucu başlık ve gözlük olmadan olmaz. Göze bir metal parçası kaçarsa, acil doktorun 
gelmesi gerekebilir.

Byran, saat 6.40’da 
işyerine varıyor. Kapıda 
önce kimliğini göster-
mesi gerekiyor. Sonrada 
soyunma odasındaki 
dolabına gidiyor.

Başrollerde: 

Bu sabah çok yorgunum

Bu ise ben severek 
yapıyorum.

Dün akşam boks  

maçı nasıldı?

Antrenör hepimizi fena hırpaladı. 
Kaslarımı oynatamıyorum.

Özellikle metal yuvarlağın 

tam yerine oturup 

oturmadığına dikkat 

etmelisin.
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Bryan, bugün eğitimci Bay Link’in bürosunda yaz tatili için izin dilekçesini veriyor. Bryan’ın yılda tam 30 gün 
yani 6 hafta yıllık izni var. 

Nihayet yemek paydosu! Bryan diğer çıraklarla birlikte evden getirdiği öğle yemeğini yiyor. Yemekten sonra 
gazeteye de bir göz atmak için yeteri kadar vakit var.

Saat 14.40. İş günü yavaş yavaş bitiyor. Makineler temizlendi, küçük iş alet-
leri yerlerine kondu, şimdi elleri iyice temizlemek gerekiyor. Makinelerde 
çalışma elleri oldukça yıpratıyor. Bu nedenle ellerin bakıma ihtiyacı var.Öğleden sonra grup odasında teori dersi var. Teori dersinden sonra her şey tekrar bir makinede açıklanıyor.

İş bitti, hemen eve. Yarın için tekrar zinde olmam lazım ...çünkü her gün çalışma tezgâhına Merhaba.

Soyunma odasında rahatlamış yüzler. İş günü çabuk geçti ve her şey yolunda gitti. Mesai sonrası? Hayır! 
Şimdi evde ödevlerin yapılması gerekiyor. Ertesi gün meslek okulunda malzeme bilgisi dersinde yazılı bir 
sınav var.

BU MESLEKLE ILGILI BILGILER:
Torna teknisyenliği dalında meslek eğitimi ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri GKN 

Driveline Deutschland GmbH firmasının İnternet sitesinde bulabilirsin:
www.gkndriveline.com veya www.bibb.de/berufe

Ama okulda daha fazla 
tatilimiz vardı.

Nihayet işimiz 
bitti!

Hoşça kalın! Yarın 
görüşmek üzere!”

Bugünkü konumuz kon-
trol teknikleri.
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...ve her gün çalışma masasına Merhaba.
İş tulumu, iş tezgâhı, güzel aletler ve kol gücüyle ağır çalışma. Bu her yerde böyle değildir! Kol gücüne 
dayanan işlerin tam karşıtı işlerde büro işleridir.  Büro işlerinde değişik çalışma alanları vardır: Ticaret 
kesiminde, meslek eğitiminde, hukuk ile ilgili alanlarda ve radyoda. Evet, radyoda çalışma sadece radyo 
programlarını sunmak ya da şarkı çalmak değil, daha da geniş bir çalışma alanı. İşte bizim fotoromanımız.

Sekize birkaç dakika kala. Kathi, Hit Radio FFH binasına giden demir köprüden geçiyor. Acaba bugün 
kendisini neler bekliyor?

Radyonun girişinde iş arkadaşı Svenja Meyer ile ilk bilgi alışverişi. Bugün yine bir sınıf radyoyu mu 
gezecek? Evet.

Ceketi çıkartıp, dosyayı aldıktan sonra Kathi ile birlikte iş günü başlıyor.

Sekize birkaç dakika kala. Kathi, Hit Radio FFH binasına giden demir köprüden geçiyor. Acaba bugün 
kendisini neler bekliyor? Online-Redaktör Carsten Bergmann www.FFH.de İnternet sitesinde bir sayfayı değiştiriyor. Yanlışın farkına varan Kathi oldu.

Kathi yeni bir radyo elemanının iş sözleşmesini hazırlıyor, iş arkadaşı Kerstin Radlach, her şeyin doğru olup 
olmadığını kontrol ediyor.

Oh, bu sabah hava 

çok soğuk!

Timo Hartmann masası başında mı? Yoksa haber stüdyo-suna mı gitti?

Başrollerde:

Katharina Neitzel,  
(Kathi)

Carsten Bergmann,
Online-Redaktör

Kerstin Radlach,
Personel bürosu görevlisi

Sofia Malik, 
promosyon bölümü 

Matthias Weber, 
HiT RADiO FFH-Müzik Şefi

Bugün Alsfeld Albert-
Schweitzer-Schule 9D 
sınıfı öğrencileri misafirimiz 

olacaklar.

Bak! Şu reklamın yeri 

doğru değil. Değiştirmemiz 
lazım.
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Ses kayıtlarının sıralanması yapılıyor. Kathi programda reklam 
spotlarının doğru yerde ve zamanda çalınmasını sağlıyor. Kathi bunun 
için gerekli komutları bilgisayara yüklüyor.

Promosyon bölümündeki isler de görsel-işitsel iletişim araçları sekreterinin 
görevleri arasında. Kathi ekip elemanlarını giyeceklerini düzenliyor.

Başarılı radyo 
programlarının bir 
parçası da ödüllü 
yarışmalardır. Bir 
radyo görevlisinin 
de bu ödüllü 
yarışmalarla 
ilgilenmesi gerekir. 
Kathi de ödüllü 
yarışmaya katılmak 
isteyen bir FFH din-
leyicisi ile telefonda 
konuşuyor. 

Kathi stüdyoda

Her gün 3-4 
grup radyoda 
nasıl çalışıldığını 
görmek için FFH’yi 
ziyaret ediyor. Sofia 
Malik, ziyaretçi 
öğrencilere radyoda 
nasıl çalışıldığını 
açıklıyor ve radyo-
nun bir çalışanını 
ziyaretçilere 
tanıtıyor. Bugün sıra 
Kathi‘de.

FFH müzik bölümü 
şefi Kathi’ye bir 
CD veriyor. FFH 
arşivinde 50 bine 
yakın CD mevcut. 
Bu CD’lere her gün 
yenileri ekleniyor. 

Nihayet öğle paydosu. Kantine gidip, sağlıklı meyvelerle 
vücudun vitamin depolarını yeniden doldurmak zamanı.

BU MESLEKLE ILGILI BILGILER:
Görsel-işitsel iletişim araçları sekreterliği dalında meslek eğitimi ile ilgili daha 

ayrıntılı bilgileri Hit Radio FFH’nin İnternet sitesinde bulabilirsin: 
www.FFH.de veya www.bibb.de/berufe

Dikkat yayındayız!

FFH radyosu merkezi 
Bad Vilbel’de.  FFH rady-
osu Hessen eyaletinin her 

tarafında dinlenebiliyor.
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K A D I N l A R I N   G Ü C Ü 2 kadın, 2 yol ve 2 heyecanlı öykü

CGİL Eğitim Merkezi’nde büro sekreterliği dalında 
meslek eğitimi yapan Nilofar Sotoodehnia

Julia Persichilli, Wilhelmplatz’daki Millefiori 
Çiçekçisi’nin sahibi

Zor durumlarda asla cesaretinizi kaybetmeyin.
Bayan Sotoodehnia, bir 
büro sekreterinin görevleri 
tam olarak nelerdir?
Görevler genellikle çalışılan firmaya 
bağlıdır. CGiL Eğitim Merkezi küçük 
bir firma. Benim buradaki görevim 
muhasebe ve idari işler.
Bu işi nasıl buldunuz?
Teknik ortaöğretimi içeren 
Ortaöğretim Okulu (Realschule) 
diplomasını aldıktan sonra hemen 
meslek eğitimi yeri bulamadım ve 
bu nedenle işsiz olarak kaydımı 
yaptırdım. Bu sırada, işsiz insanları 
yeniden iş dünyasına kazandırmaya 
yönelik bir CGiL projesi dikkatimi 
çekti. Ben de bu projeye kayıt oldum. 
Projeden sonra yine iş bulamayınca 
CGiL bana staj yapmamı önerdi. 
Stajımdan sonra beni başarılı 
buldukları için burada meslek eğitimi 
yapmaya başladım.
Meslek eğitimi size kolay 
geliyor mu?
Hayır, her zaman değil. Ben 11 
yaşında iken İran’dan Almanya’ya 
geldim. Bu nedenle ilk başlarda çok 
iyi Almanca konuşamıyordum. Bu 
nedenle meslek okulunda bazen her 

Çiçekçi olmak isteyen 
gençlere neler tavsiye ediy-
orsunuz?
Bir staj yapmak çok önemli. Çünkü 
çiçekçilik bütün gün çiçeklerle birlikte 
olmaktan çok daha farklı bir iş. Uzun 
süre ayakta durmak gerekiyor, bazen 
dükkânda hava çok serin ve özel 
günlerde da dükkân müşterilerle dolup 
taşıyor.
Daha sonra kendi işini 
kurmak isteyen öğrencilere 
tavsiyeleriniz neler?
Bu öğrencilere mutlaka ustalık 
diplomasını da yapmalarını tavsiye 
ediyorum. Ayrıca kendi işini kurmak 
için yeterli başlangıç sermayesine 
sahip olmak gerekir. Çünkü işler 
gelişene kadar ilk başlarda az gelirle 
de geçinmek zorunda kalınabilir. 
Ayrıca danışmanlık hizmeti için 
girişimciler danışma merkezlerine de 
başvurulabilir.

Röportaj Tamara Vollmer tarafından 
yapıldı.

şeyi tam olarak anlayamadım. Ama 
buna rağmen: İstenirse başarmak 
mümkündür.
Bu iş için diğer insanlarla iyi 
ilişki kurabilmek mi gerekli? 
Bu iş için hangi özelliklere 
sahip olmak gerekir?
Tabiî ki diğer insanlarla iyi ilişki 
kurabilmek gerekir. Bu işte sık sık 
telefonla konuşmak gerekli ve yazılı 
haberleşmeden de ben sorumluyum. 
Ama ayrıca başka niteliklere de 
sahip olmak gerekiyor: Örneğin biraz 
sayılardan da anlamak lazım.
Kaç kişi ile birlikte 
çalışıyorsunuz?
Ben 100 kişi ile birlikte çalışıyorum. 
Bunlar büroda çalışanlar ve kurs 
doçentleri.
Meslek eğitimi sırasında 
hiç başaramayacağınızı 
düşündüğünüz oldu mu? 
Düşündüyseniz, ne zaman 
düşündünüz?
Tabiî ki, meslek eğitimini yarıda 
bırakacağımı düşündüğüm anlar 
oldu. Ama bugün eğitimimi yarıda 
bırakmadığıma çok memnunum. 
İşverenimin desteği bana çok 

sonunda 15 aylık ustalık eğitimine 
başladım.
Peki, kendi işinizi kurmak 
fikri nereden aklınıza geldi?
Ben hep kendi işimi kurmak istiyor-
dum. 2008 sonbaharında şu andaki 
dükkânımın yeri boşalınca fazla 
düşünmeden karar verdim. 
Kendi işinin sahibi olmanın 
güzel yanları neler?
Kendi kendimin şefi olmak çok 
hoşuma gidiyor. Hoşuma giden 
çiçekleri kendim satın alıyorum, 
çiçekleri istediğim gibi kendim 
düzenliyorum. Ama tabii işimi bu 
aşamaya kadar getirmiş olmaktan da 
gurur duyuyorum. 
Sizin çiçekçi dükkânınızın 
diğer çiçekçilerden farkı 
nedir?
Ben çiçeklerin doğal olmasına çok 
önem veriyorum. Benim dükkânımda 
çiçekleri doğada yetiştikleri gibi 
satın alabilirsiniz. Ayrıca benim için 
genç, taze, çocukların ve ailelerin 
severek geldikleri bir yer olmak çok 
önemlidir.

yardımcı oldu. Örneğin CGiL Eğitim 
Merkezi, benim aldığım ek derslerin 
masraflarını üstlendi ve beni eğitime 
devam etmem için cesaretlendirdiler.
Peki, senin kariyerinizdeki 
en güzel an neydi?
Meslek eğitimimi bitirip diplomamı 
aldığım an.
Bu kadar başarılı olacağınızı 
önceden hiç düşünmüş 
müydünüz?
Hayır, düşünmemiştim. Ben benim 
güçlü yanlarımdan birisinin de mu-
hasebe olduğunu da hiç bilmiyordum.
Meslek eğitimi yapmak 
isteyen gençlere özel bir 
tavsiyeniz var mı?
Bazen çok güç de olsa, hiçbir zaman 
yılmayın! 

Röportaj Vanessa Terne ve Mariella 
Cardella tarafından yapıldı.

Bayan Persichilli, neden 
çiçekçilik mesleğini 
öğrendiniz?
Okulun birinci sınıfından beri en büyük 
arzum çiçekçi olmaktı. Bu arzumu 
güçlendirmek için okul sırasında tüm 
stajlarımı çiçekçilerde yaptım.
Meslek eğitiminizi de bu 
çiçekçilerden birinde mi 
tamamladınız?
Evet, ben meslek eğitimimi de, 
daha önceden staj da yaptığım 
Mühlheim’daki Warmuth Çiçekçisi’nde 
tamamladım. 
Peki, meslek okulu derslerine 
nerede gittiniz?
Meslek okulu derslerini Frankfurt 
Philipp-Holzmann-Schule’nin 
Palmergarten’deki yerinde yaptım. Bu 
tabiî ki, botanik dersi de okumamız 
nedeniyle çok pratik oldu ve 
Palmengarten’de birçok botanik örnek 
bulduk.
Çiçekçi olarak bir çiçekçide 
çalıştınız mı?
Evet, toplam sekiz yıl bir çiçekçide 
maaşlı olarak çalıştım. Geçen yılın 

Kendi işinin sahibi olmanın tadı ve derdi

Bazen çok güç de olsa, hiçbir 
zaman yılmayın! 
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Profesyonel futbolcu olmak – tüm erkek gençlerin ve bazı kızların hayali. Ama sadece çok azı bu hayali 
gerçekleştirebiliyor. OFC savunma oyuncusu Mike Schutzbach ile futbol sahası dışındaki hayatı hakkında konuştuk.

Profesyonel futbolcular da gelecekleri için plan yapıyorlar

İlk bakışta sempatik- Bizim rehberlerimiz ve OFC-Futbolcusu.

Bay Schutzbach, hep pro-
fesyonel futbolcu mu olmak 
istiyordunuz?
Evet. Ben futbolcu bir aileden geliyo-
rum ve daha çocukken futbola olan 
sevgimi fark ettim.
Ne zaman futbol oynamaya 
başladınız?
Aslında, daha yürümeye başlar 
başlamaz futbol oynamaya başladım. 
Benim daha üç yaşında iken bir futbol 
topunu oldukça yükseğe attığımı 
gösteren fotoğraflarım var. Babam 
benim futbol aşkımı keşfettiğinde, 
oturduğumuz köyde hemen bir 
çocuk futbol takımı kurdu. Ben de üç 
yaşından itibaren bu takımda futbol 
oynadım.
Takımda hangi pozisyonda 
oynuyorsunuz?
Ben sol savunma oyuncusuyum, ama 
orta sahada da savunmanın hemen 
önünde de oynayabilirim.
Kaç yaşındasınız?
23 yaşındayım.
Nerelisiniz? Offenbachlı 
mısınız?
Hayır. Ben Offenbach’a sonradan 
geldim. Aslında doğum yerim 
Mühlheim an der Donau, Baden-
Württemberg eyaletinde Bodensee 
yakınlarında bir yer.
Offenbach Kickers oyuncusu 
olmadan önce ne yaptınız?
Ben Tuttlingen’de okula gittim. 15 
yaşında Freiburg’ta futbol oku-
luna gitmek için evden ayrıldım. Bu 
başlangıçta hiç kolay olmadı. Ben 
henüz çok gençtim ve ailemden 
uzaktım. Futbol okulunu bitirdikten ve 
liseden de mezun olduktan sonra SC 

futbolcu kariyeri sona erer. Bu nedenle 
eğer futbolda başarılı olunamazsa 
diğer bir meslek dalına geçebilmek 
için insanın elinde iyi bir okul 
diplomasının olması gerekir.
Gelecek için planlarınız nedir 
ve futbol kariyeriniz sona 
erdiğinde ne yapacaksınız?
Öncelikle mümkün olduğu kadar uzun 
süre futbol oynamak istiyorum. Fut-
bola paralel olarak eğitimime devam 
ediyorum ve ileride iş dünyasına adım 
atabilmek için mektupla öğrenim 
görüyorum.
Kendileri için bir meslek/
meslek eğitimi yeri arayan 
gençlere tavsiyeniz nedir?
Mümkün olduğu kadar erken hangi 
işin hoşunuza gittiğini öğrenin. Burada 
para en önemli ölçüt olmamalı. Öm-
rünüzün 40 yılını çalışarak geçirecek-
siniz, bu nedenle yaptığınız işin sizin 
hoşunuza gitmesi çok önemlidir.

OFC oyuncusu Mike Schutzbach 
ile Muammer Cevic, Ebru Şimşek, 
Hristina Bogdanoska ve Thea Kajinic 
konuştular. 

Freiburg’un ikinci takımında futbol 
oynamaya başladım. Bir süre sonra 
Offenbach Kickers’ten bana Kickers’te 
oynamayı isteyip istemediğimi 
sordular. Böylece tanıştık, bir deneme 
maçına çıktım ve böylece Offenbach 
Kickers’de oynamaya başladım.
Hangi okulu bitirdiniz?
Ben lise mezunuyum.
Profesyonel futbolcu olmak 
zor mu? Olabilmek için neler 
yaptınız?
Profesyonel futbolcu olmak tabiki zor, 
çünkü futbolda rekabet çok büyük. 
Bunun nedeni de, çok sayıda gencin 
profesyonel futbolcu olmak istemesi. 
Başarılı olmak için çok çalışmak 
ve bos zamanlarımdan vazgeçmek 
zorunda kaldım. Ama bu benim için 
çok zor olmadı, çünkü futbolcu olmak 
benim en büyük hayalimdi.
Ne zamandan beri Of-
fenbach Kickers’de futbol 
oynuyorsunuz?
Bu sezon benim Kickers’teki ikinci 
sezonum.
Sizin futbol ilahınız kim?
Mehmet Scholl. Mehmet’in futbol 
oynama biçimini çok harika buluy-
ordum. Mehmet hakiki bir sokak 
futbolcusuydu. Ayrıca onun sayısız 
sakatlıklara rağmen yılmaması ve her 
zaman sevecen ve cana yakın bir insan 
olması benim çok hoşuma gidiyordu.
Profesyonel futbol ligine 
geçmeden önce hangi 
takımda futbol oynuyor-
dunuz?
SC Freiburg takımında.
Birdenbire meşhur olmak ve 
sokakta herkes tarafından 

tanınmak nasıl bir duygu?
Bu her zaman olmuyor. Ama alışverişe 
gittiğim zaman insanlar beni 
tanıyorlarsa bundan gurur duyuyorum.
Profesyonel futbolcu 
olmasaydınız ne yapardınız?
Bu çok zor bir soru. Aslında aklımda 
hem futbol oynamak vardı ve ben 
futbolcu olarak başarılı olmak istiy-
ordum. Ancak profesyonel futbolcu 
olmasaydım, spor dünyasında psikot-
erapist, çalıştırıcı veya menecer olarak 
çalışmak isterdim.
Bir futbolcunun ikinci bir 
planının olması ne kadar 
önemlidir?
Çok önemli. Futbolda her şey çok 
çabuk olabilir. Kötü bir sakatlık ile 

Büyük OFC-Yarışması!
Meslek eğitimine hazır mısın? 

Meslek eğitimi yeri için başvuru dosyanı bütün belge-
lerle birlikte JUMİNA’ya gönder. Yarışmada kazanan-
lar OFC oyuncusu Mike Schutzbach ile Bieberer Berg 
Stadı’da buluşacaklar ve OFC ve JUMİNA ödüllerine 
kazanmak şansına sahip olacaklardır. Ödül törenine 

gazeteciler de davet edilecektir.

Yarışmaya katılmak için son tarih: 15 Eylül 2010

Posta adresi:

Projekt JUMINA
Stichwort: OFC – Wettbewerb
c/o CGIL-Bildungswerk e.V.

Luisenstraße 16
63067 Offenbach a.M.
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Sanayi ve Ticaret Odası (IHK)  – Meslek eğitiminde senin rehberin

Sanayi ve Ticaret Odası’nın gizli silahları: Meslek eğitimi yerleri borsası, 
www.meine-lehrstelle.info ve anne ve babalarla birlikte kahvaltı
Sanayi ve Ticaret Odası Meslek Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Bölümü Görevlisi Max-Martin Deinhard ile görüşme:

Bay Deinhard, meslek eğitimi 
yerleri borsası nedir?
M.-M.D. Meslek eğitimi yerleri borsası 
Sanayi ve Ticaret Odası’nın bir internet 
sitesidir. İsletmeler bu internet sitesine 
kayıt olarak, isletmelerindeki açık meslek 
eğitimi yerlerini bildirmektedirler. 
Öğrenciler bu sitede kendileri için ilginç 
meslek eğitimi yerlerini bulabilirler ve 
sitedeki bağlantı bilgileri üzerinden 
isletmelerde meslek eğitimi yeri için 
başvurabilirler. Ayrıca, kendileri için bir 
meslek eğitimi yeri arayan öğrenciler de 
bu siteye kayıt olabilirler. Çırak arayan 
isletmeler de bu site üzerinden meslek 
eğitimi yeri arayan gençlere ulaşabilirler.
Kimlerin meslek eğitimi 
yerleri borsası sitesinden 
yararlanması gerekir?
M.-M.D. Meslek eğitimi yerleri borsası, 
meslek eğitimi yeri arayan herkese 
hitap etmektedir. Tabii ki, öğretmenler, 
anne ve babalar da, öğrencilerine veya 
çocuklarına bir meslek eğitimi yeri 
bulmak için bu internet sitesini ziyaret 
edebilirler. Meslek eğitimi yerleri 
borsası sitesinde halen kaç 
acık meslek eğitimi yeri vardır?
M.-M.D. Meslek eğitimi yerleri borsası 
sitesinde halen 140 açık meslek eğitimi 
yeri bulunmaktadır.  Ancak meslek 
eğitimi yerleri borsası tüm açık meslek 
eğitimi yerlerini kapsamamaktadır.
Meslek eğitimi yerleri borsası 
sitesini nasıl kullanmamız 
gerekir? Sizin tavsiyeleriniz 
nelerdir?
M.-M.D. Bir isletmede staj yapmak 
için staj yeri bile ararken, meslek eğitimi 
yerleri borsası sitesinden yararlanılabilir. 
Çünkü çırak arayan her isletme mutlaka 
staj yapmak imkânını da sunmaktadır. 
Bir meslek eğitimi yeri ararken, mümkün 
olduğu kadar erken meslek eğitimi 

Başarılı olmak için benim özel tavsiyem:
Öncelikle hangi meslekte çalışmak istediğini 
bilmek ve bu meslek için gerekli şartlara 
sahip olunup olunmadığından emin olmak 
gerekir. Daha sonra başvuru belgelerinin 
eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Diğer bir 
tavsiyem: Başvuru dosyanızı başvurduğunuz 
firmaya şahsen teslim edin. Bu şekilde firma 
ile ilk ilişkiyi kurmuş olursunuz.
Bağlantı:  069 8207 – 335
  fachinger@offenbach.ihk.de

Başarılı olmak için benim özel tavsiyem:
Yaptığınız her başvuru için mutlaka ayrı bir 
başvuru yazısı hazırlayın. Bu yazıda, neden özel-
likle başvurduğunuz işletmede meslek eğitimi 
yapmak istediğinizi açıklayın. Bu başvuru 
yazısının ilk üç veya dört cümlesinden, açık 
meslek eğitimi yeri için neden senin en uygun 
aday olduğun anlaşılmalıdır. Başvuru yazıları 
için hiçbir şekilde İnternette bulduğunuz hazır 
ve standart başvuru yazılarını kullanmayın.
Bağlantı:  069 8207 – 338
  potoczny@offenbach.ihk.de

Başarılı olmak için benim özel tavsiyem:
„Başvuru” kelimesi zaten her şeyi ifade etmektedir. 
Yani başvuru ile kendi şahsi reklamınızı yapıyorsunuz. 
Bu nedenle başvurduğunuz işletme hakkında önceden 
bilgi toplayınız, elde ettiğiniz bilgilerden başvuru 
yazısında yararlanın ve başvuru dosyanıza kesinlikle 
profesyonelce çekilmiş bir vesikalık fotoğraf ekleyin. 
Eski tatil fotoğrafları başvuru dosyasına konul-
maz. Mutlaka profesyonel bir fotoğrafçıya gidin ve 
fotoğrafçının tavsiyelerine uyun.
Bağlantı:: 069 8207 – 324
 wiegand@offenbach.ihk.de

Bernd Wiegand

Wolfgang Potoczny

Wolfgang Fachinger

yerleri borsası sitesine göz atmakta 
yarar vardır. Örneğin, meslek eğitimini 
başlayacağı tarihten bir yıl önce. Ayrıca, 
siteye yeni eklenen acık meslek eğitimi 
yerlerini de zamanında öğrenmek için 
düzenli olarak bu site ziyaret edilmelidir. 
Sanayi ve Ticaret Odası bir 
de anne ve babalarla birlikte 
kahvaltı düzenliyor. Bu tam 
olarak nedir?
M.-M.D. Anne ve babalarla birlikte 
kahvaltı, meslek eğitimi imkânları ve 
meslek eğitimine başvuruda dikkat 
edilmesi gereken konular hakkında bilgi 
edinmek isteyen anne ve babalar için bir 
bilgi alma fırsatıdır. Hepimizin bildiği 
gibi, meslek eğitimi konusunda karar 
çoğunlukla anne ve baba ile birlikte 
verilmektedir. Bu nedenle anne ve 
babaların da meslek eğitimi konusunda 
bilgilendirilmeleri çok önemlidir.
Anne ve babalarla birlikte 
kahvaltı bugüne kadar kaç kez 
yapıldı? 
M.-M.D. Kahvaltı bugüne kadar iki kere 
yapıldı. Biz, anne ve babalarla kahvaltıyı 
yılda iki kez yapmak istiyoruz; Bir defa 
ilkbaharda, ikinci kez sonbaharda.
Anne ve babalarla kahvaltıya 
kaç veli katildi?
M.-M.D. Son kahvaltıya 55 anne ve 
baba katildi. Peki, en çok sorulan 
sorula hangileri oldu?
M.-M.D. Anne ve babalar en çok 
isletmelerin başvuran gençlerden 
neler beklediklerini ve meslek eğitimi 
yerlerini nerede bulabileceklerini bilmek 
istiyorlardı.
Bir dahaki anne ve babalarla 
kahvaltı ne zaman yapılacak?
M.-M.D. Bu yılın Ekim ayında. Bu 
konudaki bilgileri internet sitemizde 
bulabilirsiniz. internet sitemizin adresi: 
www.offenbach.ihk.de

Sanayi ve Ticaret Odası senin, anne ve baban için neler yapıyor?
Offenbach am Main Sanayi ve Ticaret Odası (iHK) yasal seçilmiş temsilci olarak, Offenbach bölgesi ile Offenbach şehrindeki 40 bine yakın sanayi, ticaret ve hiz-
met sektörü firmasının ekonomik çıkarlarını temsil etmektedir. Sanayi ve Ticaret Odası’nın görevleri arasında işletmelerde kaliteli bir meslek eğitiminin verilmesini 
sağlamak ve meslek eğitimi sırasında ve sonunda yapılması gereken ara sınavlar ile meslek eğitimini bitirme sınavlarını organize etmektir. Bu nedenle Sanayi 
ve Ticaret Odası meslek eğitiminin en önemli partnerlerinden birisidir. Offenbach Sanayi ve Ticaret Odası Meslek Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Bölümü 150’nin 
üzerinde meslek eğitimi dalından sorumludur. İşletmeler henüz açık olan meslek eğitimi yerlerini www.meine-lehrstelle.info İnternet sitesinde yayınlamaktadırlar.

Meslek eğitimi yerleri borsası: 
Meslek eğitimi için bir yer arayanlar için ilk adres Offenbach Sanayi ve Ticaret Odası’nın 
açık meslek eğitimi yerlerini yayınladığı İnternet sitesidir. www.meine-lehrstelle.info İnternet 
sitesinde değişik yörelerden sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki 100’ün üzerinde meslek 
dalında henüz açık meslek eğitimi yerlerinin listesi yer almaktadır. Bu sitede senin için 
ilginç bir meslek eğitimi yeri bulduğunda, sitedeki bağlantı bilgileri üzerinden firma ile 
ilişkiye geçebilir ve böylece meslek eğitimi yerine başvurunun başarılı olması için şansını 
yükseltebilirsin. Ama meslek eğitimi yerleri borsasına, hangi meslek dalında meslek eğitimi 
yeri aradığını belirterek kendin de meslek eğitimi yeri arayan bir genç olarak kayıt olabi-
lirsin. Çırak arayan işletmeler, meslek eğitimi yerleri borsası üzerinden sana ulaşabilirler. 
Meslek eğitimi yerleri borsasının İnternet adresi www.meine-lehrstelle.info şeklindedir.

Offenbach am Main Sanayi ve Ticaret Odası
Frankfurter Straße 90
63067 Offenbach a.M.

Tel 069 8207 – 0
www.offenbach.ihk.de

Açık olduğu saatler: Pazartesi-Perşembe 08.00 – 17.00 saat-
leri arası Cuma 08.00-15.00 saatleri arası  

Kiminle bağlantı kurabilirsin?
Senin bağlantı kurabileceğin ilk kişiler meslek eğitimi danışmanlarıdır. Aşağıda meslek eğitimi 
danışmanları ile bağlantı bilgilerini ve danışmanların sana şahsi tavsiyelerini bulacaksın:
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Yeteneklerinin ne olduğunu bilen, 
nereye gideceğini de bilir.

Yeni meslek eğitimi dalları
Herkes için uygun bir meslek

Bana uygun bir meslek dalını nasıl bulabilirim?
Meslek Seçimi Gidişat Planı sana yol gösterecektir.

 
Sayısal düşünme gücüne sahip misin? Sayısal dersler de basarîli misin? Tamirat islerinden 
anlamıyor musun, yoksa evde bozulan herzeyi sen mi tamir ediyorsun? Sanayi ve Ticaret 
Odası’nın yetenek ve beceri testi ile senin gülcü yanlarının neler olduğunu ve senin yetenek-
lerine en uygun meslek dalının hangisi olduğunu öğrenebilirsin. Bu test ile hangi meslek 
dallarının olduğunu da öğrenebilirsin. Örneğin Almanya’da 350’den meslek dalında mesleki 
eğitim verildiğini biliyor muydun?

Yetenek ve beceri testini ya okulda ya da Sanayi ve Ticaret Odası’nda yapabilirsin. Okullar 
için bu test ücretsizdir. Bu konuda öğretmeninle ya da anne ve babanla konuşabilirsin. Testi 
yaptıktan sonra başvuru dosyana koymak üzere test sonuçlarını gösteren bir belge alabilirsin.

Sanayi ve Ticaret Odası ekibine telefon edip, test ile ilgili bilgi alabilirsin. Telefon: 069 8207 
313. Testi yapmak sana yarar sağlar.

Meslek eğitimi yapmak için senin 
yetenek ve becerilerine uygun mesleği 
seçmek senin için çözümü güç bir 
sorundur olabilir. Bir işletmede staj 
yapmak önemli midir? Meslek eğitimi 
için ne zaman başvurmalısın ve eğer 
bir sorun olduğunda, kim senin sorunu 
yanıtlayabilir?
Offenbach Bölgesi Kaymakamlığı ve 
Offenbach Şehir Belediyesi’nin Meslek 
Seçimi Gidişat Planı sana senin yetenek 
ve becerilerine uygun meslek dalını bul-
mana yardımcı olacaktır. Bu rehber sana 

ne zaman meslek seçimi konusunda 
karar verme vaktinin geldiğini, ne zaman 
başvuru dosyanı hazırlaman gerektiğini 
ve ne zaman meslek eğitimi için 
başvurman gerektiğini göstermektedir.

Meslek Seçimi Gidişat Planı, Offenbach 
Milli Eğitim Dairesi, okullar, Offenbach 
Bölgesi Kaymakamlığı ve Offenbach 
Şehir Belediyesi, Çalışma Ajansı, 
eğitim merkezleri, Offenbach am Main 
Sanayi ve Ticaret Odası ve Rehin-Main 
Esnaflar ve Sanatkârlar Odası tarafından 

hazırlandı. 

Meslek Seçimi Gidişat Planı “Hessen’de 
Meslek Eğitimi Yerlerinin ve Meslek 
Eğitimi Yerlerine Meslek Eğitimi Yapmak 
İsteyen Gençlerin Faaliyetlerinin 
İyileştirilmesi Proje”nin (OloV) de bir 
parçasıdır.

OloV Projesi Hessen İşbirliği Paktı 
çerçevesinde, Hessen Ekonomi ve 
Ulaştırma Bakanlığı ile Avrupa Sosyal 
Fonu tarafından da desteklenmektedir. 

Bu projenin amacı, mahallî düzeyde 
meslek eğitimi ile ilgili kurum ve 
kuruluşları daha etkin bir işbirliği için 
desteklemektir. 
Sen kendin de bakabilirsin. Bir sonraki 
sayfada Meslek Seçimi Gidişat Planı’nı 
bulacaksın.

Offenbach Bölgesi Kaymakamlığı ve 
Offenbach Şehir Belediyesi’nin Meslek 
Secimi Gidişat Planı hakkında ayrıntılı 
bilgileri www.berufswahlplan-offenbach.
de internet adresinde bulabilirsin.

THS bize özel iş ve işçi bulma 
aracılığı meslek dalını tanıtıyor. 
Theodore-Heuss-Schule’de 
2008/09 ders yılından beri özel 
iş ve işçi bulma aracılığı meslek 
dalında mesleki eğitim ve-
rilmektedir. Hessen’de bu dalda 
meslek eğitimi veren sadece iki 
yer daha vardır. Bunlar Fritzlar 
ve Darmstadt’tadır. Bu nedenle 
bu meslek dalını seçen Theodor-
Heuss-Schule meslek öğrencileri 
Butzbach, Fulda, Wiesbaden ve hat-
ta Darmstadt’tan gelmektedirler. Bu 
da öğrencilerin okula gelmek için 
uzun yolu göze almaları demektir. 
Halen ikinci meslek yılında üç sınıf 
ve birinci meslek yılında da mali 
zorluklar nedeniyle sadece iki sınıf 
mevcuttur.

THS öğretmenleri bu meslek dalında 
okutulan dersleri tespit edilen 
çerçevede kendileri belirlediler. 
Bu daldaki meslek eğitimin en 
büyük özelliği, öğrencilerin pratik 
uygulamaları personel yönetimi 

konusunda tecrübeli bir uzman 
gözetiminde yapmalarıdır. Ayrıca 
öğrenciler bir dil kursu sertifikası 
imkânından da yararlanmaktadırlar. 
Meslek eğitimi tamamlayan 
gençler, orta ve büyük ölçekli 
işletmelerin personel bölümlerinde 
ya da özel iş bulma firmalarında 
çalışabileceklerdir. Buradaki 
çalışma alanları personel yöne-
timi, iş ve işçi bulunması, maaş 
hesapları ve personel bölümünde 
söz konusu tüm işlerdir.

Bu meslek dalında mesleki eğitim 
için Ortaöğrenime eşdeğer olan 
Temel Eğitim Okulu’nun 9. sınıfı 
(Hauptschule)  diploması sahibi 
olmak gerekmektedir. Bu meslekte 
önemli olan bir nokta da insanlarla 
iyi ilişki kurabilme yeteneğine sahip 
olmaktır.
Bu konuda bilgileri http://ig-zeit-
arebit.de/medienservice/fotoarchiv/
pdk-ausbildung/pdk-ausbildung 
internet adresinde bulabilirsin.
Gudrun Bayer, THS

Infos zu allen Ausbild Tüm meslek dallarıyla ilgili bilgileri 
www.bibb.de/berufe İnternet adresinde bulabilirsin. 

2007 yılından beri mesleki eğitim yapılabilecek bazı yeni 
meslek eğitimi dalları vardır. Bunlar:
Spor uzmanı, Otomat makineleri uzmanı, otomat makine-
leri servis elemanı, özel iş ve işçi bulma aracılığı elemanı, 
dondurmacı (2013 yılına kadar deneme olarak), işletme 
itfaiyecisi ve endüstri elektrikçisi.

Sanayi ve Ticaret Odası yetenek ve beceri testi

Yeni hayatına başla!
Meslek eğitimi yapmak senin için de değer!
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