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Sondan bir önceki eğitim yılı Son eğitim yılı
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Sondan iki önceki eğitim yılı
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Meslek seçimi yol haritası

Memur eğitimi (orta hizmet): 
Son başvuru tarihlerine  

dikkat edin!

Büyük işletmelerde 
ve bazı okul temelli 

eğitim meslekleri için 
başvuru başlangıcı 

Ortaokullarda kayıt.  
Burada ara karne önemlidir.

Eğitimin veya  
ortaokulun başlangıcı

Bankalarda, sigorta şirketlerinde 
ve bazı büyük işletmelerde 

başvuru başlangıcı 

Dikkat: Sonbahara kadar  
bu eğitim pozisyonlarının  

çoğu verilir!

*Aramak senin için ücretsizdir.

Hemen başlayın:  
www.planet-beruf.de 

BERUFE Entdecker

Diplomayı  
ortaokullara verin

Ebeveynler, arkadaşlar, tanıdıklar, öğretmenler ile görüşmeler yapın

BiZ‘e gidin ve bilgi edinin

Gerekirse bir dizi  
meslek seçin

İlk başvuruyu  
gönderin

İstihdam 
ajansının 
mesleki 

danışmanlık 
hizmeti 

size eğitim 
fırsatları 
sunabilir.

Staj yapın

Bir kariyer kararı verin, gerekirse muhtemel 
alternatifleri düşünün. Karar verme kontrol 

listesi bu konuda yardımcı olacaktır.

Bkz. 
www.planet-beruf.de » 

Mein Fahrplan

İlgi alanlarını ve kişisel güçlü yönleri kontrol edin 
Bkz. www.check-u.de

İlgi alanlarını ve kişisel güçlü 
yönleri keşfedin

Bkz. www.planet-beruf.de » 
EINSTEIGEN» Meine Stärken

BERUFE-Universum 
ve/veya kendini keşfetme 

Check-U

Uygun meslekler ve eğitim 
yolları hakkında bilgiler toplayın

Bkz. 
www.planet-beruf.de  

» Mein Fahrplan

Uygun meslekler ve eğitim yolları 
hakkında bilgiler toplayın

Bkz. 
www.planet-beruf.de  

» EINSTEIGEN » Infos zum Beruf
veya bkz. www.berufenet. 

arbeitsagentur.de 
veya www.berufe.tv

Mesleki alanları keşfedin

Bkz. www.berufsfeld-info.de 

Ortaokulların bilgilendirme 
organizasyonlarını  

ziyaret edin:  
Kayıt tarihlerini öğrenin!

Red mi edildi? Muhtemel 
alternatifleri düşünün!  

Meslek danışmanlığını arayın

Eğitim 
sözleşmesi 
alındı mı?

İlk iş  
günü için 
belgeleri 

temin edin

Bkz.  
www.planet-beruf.de »  

Zwischenstationen

Daha fazla bilgi için bkz.  
www.planet-beruf.de  

» Ausbildung – so läuft’s  
ve  

» EINSTEIGEN » Ausbil-
dung - so geht’s » Tipps für 

einen guten Anfang

Okul temelli 
eğitimler 

için başvuru 
başlangıcı 

Küçük ve 
orta ölçekli 

işletmelerde 
başvuru 

başlangıcı  

Okul temelli eğitimleri  
aramak için bkz.  

www.kursnet.arbeitsagentur.de

Testlere ve 
mülakat 

görüşmelerine 
hazırlanın 

Başvuru 
belgelerini 
hazırlayın

Bkz.  
www.planet-beruf.de  

» EINSTEIGEN »  
BEWERBUNG kompakt 

ve „Bewerbung: Fit fürs 
Vorstellungsgespräch“ 

uygulamasını edinin

Eğitim şirketlerinin  
adreslerini alın

Başka bir  
staj yapmak?

Bunun için bkz. www.arbeitsagentur.de/jobsuche      
veya www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN »  

Bewerbung » Stellensuche ve/veya
www.planet-beruf.de » EINSTEIGEN »  

Bewerbung kompakt » Ausbildungstelle finden

Meslek danışmanlığı ile iletişime 
geçin: Tel.: 0800/4555500*

Check-U –  
Bana hangi meslek uygun?  

Bkz. www.check-u.de

Meslek danışmanlığı ile iletişime geçin/Danışmanlık randevusu için 0800/4 5555 00* numaralı telefonu arayın. Ya da okulda çalışma saatleri olduğunda kariyer danışmanınızla konuşun. Sekreterya randevu tarihlerini bilir.

EINSTEIGEN sana eğitim, meslekler 
ve başvuru hakkında bilgiler verir. 
Ekler İngilizce, Fransızca ve Arapça 

dillerinde de mevcuttur.


