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YÖNÜNÜ BELİRLEMEK 

OKUL BİTİMİNDEN İKİ SENE ÖNCE

Ağustos/Eylül Şubat Temmuz

Bankalara, sigortalara ve bazı 
büyük iş yerlerine  
başvuru başlangıcı

Dikkat: Bu tür meslek eğitim yer
lerinin çoğunda son bahara kadar 
boş yer kalmaz.

Devlet memurluğu eğitimi 
(orta kademeli hizmet için): 
Son başvuru tarihlerine dikkat 
edin!** 

Büyük iş yerlerindeki 
meslek eğitim yer
leri ve bazı meslek 
okulları için başvuru 
başlangıcı

BAŞVURMAK
KARAR VERMEK 

SON OKUL SENESİYAZ TATİLİ

Eylül Şubat  Temmuz/Ağustos/Eylül

Meslek okulu için 
başvuru 
başlangıcı

Küçük ve orta 
büyüklükte iş 
yerlerine başvuru 
başlangıcı

İleri okullara 
kayıt dönemi

Meslek eğitim  
ya da ileri okul  
başlangıcı

Meslek okullarındaki eğitim 
için www.arbeitsagentur.de 
sayfasında 
sekmesini tıkla

Den Berufswahlfahrplan auf Deutsch können Sie auf 
www.planet-beruf.de » Schüler » ORIENTIEREN »  
Berufswahlfahrplan & Berufswahlpass herunterladen.
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www.planet-beruf.de » ENTSCHEIDEN 
sayfasına bak ya da 
www.arbeitsagentur.de sayfasında  
                        ’ e tıkla.

www.planet-beruf.de » ORIENTIEREN 
» BERUFE-Universum sayfasına git

www.planet-beruf.de » 
BEWERBEN » Bewerbungs-
training linkine tıkla

www.planet-beruf.de  
» ORIENTIEREN 
sayfasına bak

İlgilerini ve güçlü 
yanlarını gözden 
geçir

Meslekler ve mes
lek eğitim yolları 
hakkında bilgi top
la ve değerlendir

Anne ve babanla, arkadaşlarınla, 
tanıdıklarınla, öğretmenlerinle 
görüş

01801 / 555 111*  
telefonundan arayarak 
meslek danışmanlı
ğıyla iletişime geç/
randevu al

BiZ’ e git ve bilgi 
edin

Birkaç olası  
mesleği  
gözönünde  
bulundur

Meslek eğitim 
yerleri sunan 
iş yerlerinin 
adreslerini bul

Meslek eğitimi hakkında karar ver 
ve olası alternatifleri de düşün. Bu 
konuda karar kontrol listesi (Ent
scheidungsCheckliste) yardımcı olur

Başka bir işletme 
stajı (Betriebs
praktikum) daha 
yapsam mı?

İlk başvuruları gönder

Başvuru 
belgelerini 
hazırla

Erkenden staj 
yerleri ara

Bunun için www.arbeitsagentur.de  
sayfasında                       logosunu  
tıkla ya da www.planet-beruf.de »  
BEWERBEN » Ausbildungsstelle  
suchen sayfasına git

İş Ajansı’nın 
meslek 
danışmanlığı 
(Berufsberatung 
der Agentur für 
Arbeit) sana 
meslek eğitim 
programları 
önerebilir

www.planet-
beruf.de » 
ÜBERBRÜCKEN 
sayfasına bak

Bu konuda diğer bilgiler 
www.planet-beruf.de 
» LOSLEGEN sayfası 
altında

www.planet-beruf.de

İleri okullara okul 
diplomasını ilet

Sınavlara ve 
iş başvuru 
görüşmesine 
hazırlık

İleri okullar için 
bilgi edinme gün
lerine katıl, kayıt 
tarihlerini öğren!

Red mi geldi?  
Alternatifleri 
düşün!  
Meslek eğitim 
danışmalığına git

Meslek eğitim 
sözleşmesi 
yapıldı mı?

İlk iş günü 
için gerekli 
belgeler 
toplanmalı

** İdari mesleklerde memur olarak çalışabilmek için Alman vatandaşlığı gereklidir.  

* Sabit telefon tarifesi 3,9 ct/dakika; Cep telefon tarifeleri en çok 42 ct/dakika
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