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İlgilenmeye değer
bir alternatif

«İkili meslek eğitimi (duale Berufsausbildung) ile  

birden fazla hedefe aynı zamanda ulaşılabilir:  

Hem parlak bir gelecek vaad eden, tanınan bir 

meslek diploması elde edilir, hem daha ileri düzeyde 

bir okul diplomasına sahip olunur ve bunun yanı sıra 

para da kazanılır. Bu yüzden ikili sistemde mes-

lek eğitimi, ilgilenilmeye değer bir alternatiftir. Tüm 

tahminler, meslek eğitimi almış kalifiye çalışanları 

mükemmel fırsatların beklediği yönündedir.»



Ee, şimdi  
n’olacak? 
Bu soruyla her yıl, örn. ileri düzey eğitim konusu açıldığında, okul diploması  
cebe atıldığında veya atılmak üzereyken hem ebeveynler, hem öğrenciler meşgul 
olurlar.

Soruyu yanıtlamak kolay değil. Bu tür adımlar geleceğe yönelik önemli dönüm 
noktalarını oluştururlar. Sadece okula – belki üniversiteye kadar – mı devam 
etsem? Uygulamalı meslek eğitimi mi görsem?

Her şey mümkün
Okul diplomalarına gelecekte de ulaşmanın bir yolu 
var: İkili meslek eğitimi. Bunun tam olarak nasıl  
işlediğini ileriki bölümler anlatmaktadır.

İkili meslek eğitimi  
tam bir seçenek
Hessen’in okul sistemi çok yönlü. Aşağıdaki görsel, farklı okul diplomaları için hangi 
yollara başvurulabileceğini gösterir. Görsele bakıldığında ikili meslek eğitiminin, 
daha ileri bir okul diplomasına ulaşmak için, eşdeğer bir alternatifi oluşturduğu 
görülür. Yani, meslek eğitimi ile ileri düzey okul diplomasına sahip olmak birbirine zıt 
şeyler değil.

İkili meslek eğitimi nasıl bir şey?
İkili meslek eğitimi hem işletmede, hem meslek okulunda (Berufsschule) verilir. 
İşletmeler uygulamalı eğitimi yürütürken, meslek okulu teorik bilgileri aktarır. Buna 
ilişkin birkaç bilgi:

Kimler: 15 yaş ve üstü gençler
Ön koşul:  Okul diploması tercih edilir ama zorunlu değildir
İlk adım: Bir işletmeye başvurmak 
Süre:  Mesleğe bağlı olarak iki ila üç buçuk yıl arasında 

değişir
Kaç gün + nerede:  İşletmede haftada üç veya dört gün, meslek okulunda 

da bir-iki gün geçirilir
Meslek diploması:   Örn. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından  

gerçekleştirilen bir sınav
Okul diploması:  Meslek okulu bitirme karnesi
Yer bulma yardımı:  Örn. İş Bulma Ajansı (Arbeitsagentur), İş Bulma 

Merkezleri (Jobcenter) veya Odalar yardımcı olabilir

Okul diplomalarının alınabilmesi  
için gerekli ön koşullar
Aslında Hessen’de ikili meslek eğitimi sistemi üzerinden her okul düzeyi diplomasına 
ulaşılabilir. Ancak mevcut hak kazanma yolları için farklı ön koşullar söz konusudur.

Hauptschule Diploması

On koşullar:
■ Meslek okulundan alınmış bitirme karnesi

Realschule Diploması

On koşullar:
■ Hauptschule diploması veya denk bir diploma
■  Ticaret ve Sanayi Odası veya Zanaatkârlar Odası tarafından  

gerçekleştirilen bir bitirme sınavının başarıyla tamamlanmış olması
■  Meslek okulundan alınan bitirme karnesinin (Abschlusszeugnis der Berufsschule) 

not ortalamasının en az 3,0 olması
■  En az beş yıl süren bir yabancı dil eğitimine eşdeğer düzeyde, en az «orta» 

(«befriedigend») derecede yabancı dil bilgisi
■  En az 80 saat Almanca / yabancı dil dersi almış ve en az «yeterli»  

(«ausreichend») notuyla geçmiş olmak

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yeterliliği  
(Fachhochschulreife) 

On koşullar:
■  Realschule diploması, kısaltılmış Gymnasium eğitiminin 9. yılında alınan başarılı 

karne veya denk bir okul diploması
■  Gymnasium’un üst bölümünün 11. sınıfına geçtiğini gösteren karne veya mate-

matik, Almanca ve İngilizce derslerinden ikisinde en az «orta» («befriedigend») 
not almış olunması

■  Örn. Ticaret ve Sanayi Odası veya Zanaatkârlar Odası tarafından gerçekleştirilen, 
kabul gören ve eğitim gerektiren bir meslek dalında bitirme sınavını kazanmış olmak

İKİLİ MESLEK 
EĞİTİMİ

HAUPTSCHULE 
DİPLOMASI

İKİLİ MESLEK 
EĞİTİMİ

REALSCHULE 
DİPLOMASI

HAUPTSCHULE 
DİPLOMASI

İKİLİ MESLEK 
EĞİTİMİ

FACHHOCHSCHULE 
YETERLİLİĞİ

REALSCHULE 
DİPLOMASI

■  Meslek okulundan alınan bitirme karnesinin (Abschlusszeugnis der  
Berufsschule) not ortalamasının en az 3,0 olması

■  Genelde sözel konularda (240 saatten) ve matematik-fen- 
teknoloji konularında (240 saatten) oluşan ilave derslere katılmış olunması 

■  Bir yazılı sınavın başarıyla verilmesi 

Branşa Bağlı Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Yeterliliği (Fachgebundene Hochschulreife)  

On koşullar:
■  Ticaret ve Sanayi Odası, Zanaatkârlar Odası veya serbest  

meslek odaları tarafından gerçekleştirilen bitirme sınavını kazanmış olmak
■   Meslek eğitimi alınmış meslekte en az üç yıllık deneyimin olması
■  Yüksekokul Üniversite Giriş sınavının (Hochschulzugangs prüfung) başarıyla 

verilmiş olması

Yüksekokul Üniversite Giriş (Hochschulzugang)

On koşullar:
■  Ticaret ve Sanayi Odası veya Zanaatkârlar Odası tarafından gerçekleştirilen  

bir bitirme sınavının başarıyla tamamlanmış olması
■  «Meister / Meisterin» veya «Fachwirt / Fachwirtin» ünvanını alma sınavının 

başarıyla verilmiş olması

İkili meslek eğitimi sistemi kapsamında elde edilebilen okul diplomaları hakkında 
ayrıntılı bilgi almak için, Ticaret ve Sanayi Odası’na, Zanaatkârlar Odası’na veya 
doğrudan meslek okullarına da başvurabilirsiniz. Bu bilgiler, İngilizce, Yunanca, 
İtalyanca, Lehçe, Rusça, İspanyolca ve Almanca olarak da sunulmaktadır.  
El ilanları, www.wirtschaft.hessen.de/publikationen adresinden indirilebilir.

İKİLİ MESLEK 
EĞİTİMİ

FACHGEBUNDENE HOCHSCHULE 
YETERLİLİĞİ

İKİLİ MESLEK 
EĞİTİMİ YÜKSEKOKUL ÜNİVERSİTE GİRİŞ 

Hessen eyaleti eğitim sistemindeki  
meslek eğitimleri
Daha fazla bilgi ve geçiş için aranan şartları, Hessen eğitim sunucusunun «Okullar» bölümü 
altında bulabilirsiniz: www.dms-schule.bildung.hessen.de
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