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1. ALMANYA'DAKİ İŞ PİYASASI
İşsizlik rakamları (SGB II & III) 
Mayıs: 2,813 milyon – (Nisan: 2,643 milyon + 19.000) 
JobBörse Mevcut iş ilanı: 1.089.000

Kurzarbeit: Mayıs: 10,66 milyon (Nisan: + 1,06 milyon) 
Toplam 32 milyon sigortalı çalışan

Yıllık 260.000 (114.000 AB – 146.000 AB dışı) kalifiye eleman ihtiyacı – 2060 
yılına kadar



September 2019 - 2,234



September 2019 - 2,234



2. ALMANYA'DA ÇALIŞMA İMKÂNLARI
1. Mesleksiz çalışma (Helfer) - satış, depo, şoförlük vs.

2. Mesleki eğitimle (Ausbildung - Fachkraft) - zanaat, büro, anaokulu, bakım, teknik meslek

3. Meslek içi eğitimle (Weiterbildung/Qualifikation)
Training on the job, şirket içi eğitim, Üniversite, eLearning, VHS, Anpassungslehrgang
– makinist, güvenlik, kozmetik

4. Üniversite/Meslek eğitimi (Dualstudium) – İşletmeci, Satış ve Pazarlama müdürlüğü

5. Üniversite mezuniyeti (Akademiker) ile çalışma imkânı - doktorluk, öğretmenlik, mühendislik, 
avukatlık vs.



3. MESLEĞİ / MEZUNİYETİ TANITMA
ANERKENNUNG
Mesleğe veya üniversite bölümüne bağlı olarak eğitimin Almanya ile uyumlu olup olmadığını ilgili 
merciler tarafından onaylatılması (Anerkennung) gerekiyor. Bu merciler eyalet (Bundesland) ve 
hatta şehir ve bölgelere göre farklılıklar gösterebilir

Eğer mesleğiniz / okuduğunuz üniversite bölümünün Almanya’daki karşılığı düzenlenmiş 
(reglementiert) mesleklere aitse tanıtmadan çalışmak mümkün değil ve tanıtma (Anerkennung) 
gereklidir.
Örnekler: Hekim, doktorluk, öğretmenlik, mimarlık ve mühendislik 

Düzenlenmeyen meslekler: (nicht reglementierter Beruf)

Bu mesleklerde çalışmak için tanımaya gerek yoktur. Birçok üniversite mezuniyeti bu kategoriye 
giriyor. Bu durumda doğrudan iş aranabilir. Tanıma prosedürü yoktur. Ancak üniversite 
karnelerinin bir değerlendirmesini alıp başvurulara dâhil edilebilir.  
Örnekler: Bilgisayar bilimci, ekonomist, siyaset bilimci



DİPLOMA TANITIMI VE MUHTEMEL SONUÇLAR
"Tam tanıma" mesleki / üniversite eğitiminizin Alman referans mesleğine eşdeğer olduğu anlamına 
gelir.

"Kısmi tanıma" mesleki yeterlilik ile Alman referans mesleği arasında önemli farklılıklar bulunduğunu 
gösterir. Bir uyarlama ek kurs, staj vs. ile başarılı bir şekilde katılarak "tam tanıma" alabilirsiniz.

"Tanınmayan", mesleki yeterlilik ile Alman referans mesleği arasındaki farkların çok büyük olduğu 
veya mesleğin Almanya´da karşılığının olmadığı anlamına gelir.

Mesleki tanımın mümkün olmadığı örn. Jeolog, Polislik, Avukatlık, Matematikçi ve birçok farklı alan 
için tanıma sürecinin yoktur fakat karne değerlendirmesi mümkündür



KARNE DEGERLENDIRMESI - ZAB BONN
Almanya’da karşılığı olmayan veya tanınmayan bir mesleğe yol açan üniversite dereceleri için 
tanıma süreci veya tanıma yoktur. Ancak, yabancı üniversite dereceleri için sertifika derecesi 
vardır. Yurtdışı Eğitim Ofisi'nden (ZAB) bir sertifika değerlendirmesi talep edilebilir. Sertifika 
değerlendirmesi daha sonra üniversite derecesini ve mesleki tecrübeyi tanımlar ve profesyonel 
ve akademik kullanımları belgelendirir. Diploma veya sertifika ile eşdeğer olmasa da is başvurusu 
veya bilgi kanıtı için önemli bir ispat olarak görülebilir

Masraflar – 200 € - normal şartlarda JobCenter veya Arbeitsagentur tarafından karşılanabilir. 
Ödeme yapmadan başvuru şartı vardır.  

Yarım kalmış üniversite eğitimini devam ettirme

Öğretmenlik icra etmeye katkısı yoktur



ANERKENNUNG IN DEUTSCHLAND



YEREL DANISMANLIK HIZMETI



KALİFIYE ELEMAN AÇIĞI OLAN ALANLAR:
Eine Fachkraft im engeren Sinne ist eine Person, die eine gewerbliche, kaufmännische 
oder sonstige Berufsausbildung erfolgreich absolviert hat. Im weiteren Sinne zählen 
auch Personen mit abgeschlossenem Fachhochschul- oder Hochschulstudium dazu.

Fachkräfteengpassanalyse

Teknik meslekler; Elektrik ve Elektronik teknisyen ve mühendisliği, İnşaat, IT Yazılım ve programlama, 
Araba ve Uçak sektörü, Metal, 

Sağlık: Doktor Çocuk, iç hastalıklar, cerrahi, cilt, KBB, üroloji, anestezi, Psikiyatr ve aile doktoru, hasta 
ve yaşlı bakimi, 

Eğitim: Öğretmen, Pedagog, anaokulu öğretmeni,

Lojistik. Otobüs ve TIR şoförü, makinist



4. MESLEK YAPMA / EDINME
•Duale Ausbildung/Meslekî eğitim – mesleğe göre 2 – 3,5 yıl

•JobCenter/Arbeitsagentur üzerinden (betriebliche) Umschulung yapma –
mesleğe göre 6 ay – 3 yıl arası 

•JobCenter/ Agentur üzerinden Weiterbildung yapma – 1 gün – 12 ay arası 
AZAV – Bildungsgutschein – Kursnet

•Dualstudium – Üniversite ve Meslekî eğitim – alana göre 3-4 yıl 

•Üniversite okuma (doktora/mastır) – JobCenter

•Serbest Meslek



4.1. MESLEK ICI EGITIM (FBW)
Pro:

İşsiz kalma riskinin azalması

Mesleki ilerleme veya yükselme şansı

kişinin perspektifinin artması ve çok yönlülüğün 
gelişmesi

Rakip adaylara göre avantajların artması

Maaşın artma ihtimali ve maddi güvence

Kontra:

Sihirli değnek değil is bulma garantisi yok

Meslek alanı dışında olması durumunda etkisiz
kalması

Maddi külfet/kurs ücretleri

Kursa ayıracak zamanın olmaması 

Kendi kendine öğrenme: bilgi tashihi yapılamaması 



UYGUN EGITIMI BULMA
1. Kişisel olarak is piyasasına göre eksiklikleri tespit edip kurs bulma:

JobBörse, Berufeentwicklungsnavigator (BEN), Kursnet, BerufeNet

2. Danışmanlık hizmetleri alma:

Agentur für Arbeit

Eğitim Bakanlığı: www.der-weiterbildungsratgeber.de

Ücretli/ücretsiz Coaching

Mesleki eğitim kurumları

http://www.der-weiterbildungsratgeber.de/


4.2. MESLEK ICI EGITIM (FBW) CEŞİTLERİ
Training on the job: çalışırken şirket destekli eğitim alma 

Üniversite: Açık ve uzaktan öğretim

eLearning: kendi kendine ücretli ücretsiz kaynaklar üzerinden öğrenim

Volkshochschule VHS: yerel kurs imkânları

Anpassungslehrgang: Yurt dişi menşeli eğitimi uyarlama

Weiterbildung: bilgi geliştirme / tazeleme kursları

aufstiegsorientierte Weiterbildung: Mesleki yükseliş amaçlı kurslar





5. UYGUN MESLEĞİ BULMA
Herkes kendi mesleğini yeteneği ve edindiği eğitime göre kendi 
seçmeli. İcra edilecek meslek şimdiye kadar icra edilen meslekle veya 
hobi ile bağlantılı olmalı:
◦ Örnek. Polis – Güvenlik

Öğretmen   – Eğitim sektörü
Hakim/Avukat – hukuki danışmanlık

https://www.ausbildung.de/ , 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-
studium-passt http://entdecker.biz-medien.de/ testler üzerinden 
uygun meslek alanları veya kişisel güçlü yönler tespit edilebilir

https://www.ausbildung.de/
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
http://entdecker.biz-medien.de/


6. IŞ BULMA SİTELERİ
Şirketlerin internet siteleri

Taşeron şirket (Personaldienstleister/Zeitarbeit):
Manpower, Amadeus Fire, PersonaService, Actief, Hays, Randstad

Internet iş bulma siteleri – JobBörse, Stepstone.de, Monster.de, Jobware.de, Google Jobs

Sosyal Medya: Xing, InDeed, LinkedIn

Seri ilanlar: Yerel gazete veya online seri ilanlar (ebay Kleinanzeigen), Facebook 

Headhunter

Özel iş ve işçi bulma aracılığı - Private Arbeitsvermittler (MPAV)

Uluslararası fuarlar - iş fuarları



ÖRTÜLÜ İŞ PİYASASI –
VERDECKTER ARBEITSMARKT
Yapılan araştırmalara göre, tüm yönetim pozisyonlarının yaklaşık % 75'i „örtülü“ iş piyasası 
aracılığıyla doldurulmaktadır ve is bulma sitelerine yansımıyor

Sebepleri: 

makamların henüz boşalmamış ve makam sahibinin haberinin olmaması

yeterli potansiyel olmaması – bulunmaz hint kumaşı

şirketlerin kararsızlığı

Network oluşturma:
doğru kişi veya kurumlarla irtibat, piyasayı iyi okuma, değişikliklere hazırlıklı olma, XING, 



IŞ İLANLARINI DOĞRU OKUMA
Olmazsa olmaz veya olabilir beceriler neler – Hard skills? Soft skills? Açık kapı var mi? 

Sartları yerine getiriyor muyum? 

Başlangıç ne zaman? 

Başvuru da kendime ait hangi bilgileri paylaşmam gerekiyor?

Şirketin itibari, sekli ve çalışma sistemi kendimle uyumlu mu? 

Emin değil misiniz? Yine de başvuru yapın! Kaybedecek bir şey yok



7. MESLEK VE MESLEKI PERSPEKTIFLER





8. DİL ÖGRENME
•Dil kursu – Hedef C1 (I-Kurs; DeuFöV)

•VHS A1 ve B2 aplikasyonları 

•Birebir Almanca dersi (AVGS)

•Yerli veya dil öğrenen kimselerle muhatap olma

•Çocuk kitapları veya çizgi film (Ravensburger TipToi)

•YouTube üzerinden Almanca

•Tandem – karşılıklı dil öğrenme ve öğretme 

•Staj - MiniJob

•FSJ veya Bundesfreiwilligendienst (Volunta)



ÖZET
Dil

Staj/FSJ

Minijob

Hedef C1

Mesleki tercih

Mevcut meslek

Yeni meslek

Meslek içi eğitim

Meslek arama

CV oluşturma

Başvuru

Staj



9. YARARLI İNTERNET SAYFALARI
Is arama siteleri: Meslek seçimi:

https://jobboerse.arbeitsagentur.de http://www.planet-beruf.de
https://www.stepstone.de/ http://entdecker.biz-medien.de
https://de.indeed.com/ https://berufenet.arbeitsagentur.de/
https://www.monster.de/
http://www.careers4refugees.de/de/

Almanya'da çalışma ve mesleği tanıtma Bilgilenme siteleri:

https://www.make-it-in-germany.com/ https://karrierebibel.de/
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/ https://www.stepstone.de/Karriere-Bewerbungstipps/

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/ Meslek içi Eğitim
https://www.jobstarter.de/de/ https://ben.arbeitsagentur.de/

www.der-weiterbildungsratgeber.de
Serbest Meslek: https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.existenzgruender.de/

CV: 
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/bewerbung/bewerbungsunterlagen/
http://bwt.planet-beruf.de/

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
https://www.stepstone.de/
http://entdecker.biz-medien.de/
https://de.indeed.com/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
https://www.monster.de/
http://www.careers4refugees.de/de/
https://www.make-it-in-germany.com/
https://karrierebibel.de/
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/
https://www.stepstone.de/Karriere-Bewerbungstipps/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.jobstarter.de/de/
https://ben.arbeitsagentur.de/
http://www.der-weiterbildungsratgeber.de/
https://www.netzwerk-iq.de/
https://www.existenzgruender.de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/bewerbung/bewerbungsunterlagen/
http://bwt.planet-beruf.de/

