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Elle tutulur & çok yönlü Bizim desteğimize sahipsiniz! Bizim Görevimiz:
Göçmenlerin mesleki uyumu

Zanaatkarlar Odası Berlin'deki tüm zanaat
işletmelerini temsil ediyor. Zanaatkarlar Odası diğer
görevlerinin yanısıra meslek eğitimi ve kalifiye lisans
eğitimini de iki büyük eğitim enstitüsünde - Eğitim
ve Teknoloji Merkezi (BTZ) ile Eğitim ve Yenilik
Merkezi (BIZWA) - yürütmektedir.

Berlin'de Zanaatkarlık: Eğitme
& Çalıştırma
Meslek eğitimi yapan her üç kişiden biri, Berlin'de
toplam 11 milyar Euro ciro yapan, ortalama 187.000
çalışanı bulunan yaklaşık 29.500 zanaat işlet-
melerinin birinde eğitim görüyor. Yaklaşık 150 meslek
eğitimi imkanı hakkında daha geniş bilgiye:
www.hwk-berlin.de/berufedatenbank_neu/indexa_z.htm
 adresinden ulaşabilirsiniz.
2003 yılında Berlin'de zanaat alanında 3.600 yeni
işyeri açıldı.

Esnaf Loncalarında bir ya da birkaç yakın meslek
grubundan gelen zanaatkarlar bir araya gelmiştir.
Üyelik isteğe bağlıdır. Esnaf Loncaları çırak
yetiştirilmesinden, ustaların bilgilendirilmesinden
ve kalfalık sınavlarından sorumludur. Berlin'de
yaklaşık 50 Esnaf Loncası mevcuttur. Bunlardan en
büyük beşi:

Kuaförler Esnaf Loncası Berlin

Altyapı, Su, Isınma Tesisat
Esnaf Loncası Berlin

Elektronik Esnaf Loncası Berlin

Metal ve Plastik Madde Tekniği
Esnaf Loncası Berlin

Motorlu Vasıta Sanayi Esnaf
Loncası Berlin

31.12.2003 rakamlarına göre

Hemen hemen her mesleğe yönelik Ustalığa Hazırlık Eğitim
Yılı
Bölüm 1: Branşsal pratik kısım,
Bölüm 2: Branşsal teorik kısım,
Bölüm 3: Mesleğe yönelik işletmecilik (HWK),
Bölüm 4: Eğitimci-Lisansı (AEVO).
Sunan: BTZ ve Esnaf Loncaları.

Kurs: Dondurmacılık
İçerik: Dondurma çeşitleri ve tarifleri, 2 çeşit dondurmanın pratik
olarak yapımı.
Sunan: Pastacı Esnaf Loncası.

Kurs: Elektronik meslekleri için teknik ingilizce
İçerik: İngilizce teknik bilgilerin okunması ve değerlendirilmesi,
ingilizce teknik terimlerin kullanımı, telefon konuşmalarının
yapılması.
Sunan: BTZ.

Marangozluk Meslek Eğitimi
Temel kurs: Teorik ve pratik alanda CNC-işlem merkezinin
kullanımı ve programlanmasına yönelik temel bilgiler (freze,
testere ile kesim, delme). Üst Kurs: Gelişmiş bilgisayar
kullanım programları, ileri düzey makine kullanımı.
Sunan: BTZ.

Kurs: Oto-Elektronik
İçerik: Oto-Elektroniğin temel bilgileri, ölçüm teknikleri, teşhis
imkanları.
Sunan: Motorlu Vasıta Esnaf Loncası.

Ek Meslek Eğitimi: Elektrik Uzmanı
İçerik: Teori - genel DIN talimatları, pratik olarak elektrik
anahtarı, priz ve lamba montajı vb. Pratik - sensör,
transformatör, zaman ayarlı şalter, güvenlik sistemi.
Sunan: BTZ.

Kişisel kalifiye lisans eğitimine örnekler

"Kesinl ikle almancamı daha da
geliştirmek istiyorum" düşüncesini
kafasına koymuş viyetnamlı terzi Thanh
Huong Nguyen.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra terzi olarak çalışmış.
Şu an sosyal yardım alanlara yönelik Kuru Temizleme Esnaf
Loncası işbirliğiyle yürütülen bir proje kapsamında kuru
temizlemeci olarak yarım günlük kalifiye eğitimi alıyor. Bayan
Nguyen'in en büyük isteği bir lisans ile iş başvurusunda
bulunmak çünkü bu güne kadar herhangi bir diploma
alamamış. Diğer göçmenlerle birlikte masrafını kendisinin
karşıladığı bir almanca dil kursuna iştirak ediyor. İçinde
bulunduğu proje çerçevesinde pantolon, etek, ceket ve giysi
kısaltıyor, yeni modeller geliştiriyor ve bir terzi ustasının
gözetiminde serbest olarak elbiseler ve aksesuarlar hazırlıyor.
Bayan Nguyen'in hayali kendi işletmesini kurmak.

Angola'dan gelen ve 13 senedir Berlin'de
yaşayan Bernardo Ndombele "Kalifiye lisans
eğitimi sayesinde iş piyasasındaki şansımın
artacağına kesinlikle eminim" diyor.

Aldığı lise diplomasının (Realschulabschluß) ardından hemen
meslek eğitimi alanındaki imkanları araştırmaya başlamış
Ndombele. Üç buçuk yılın sonunda elektrik tesisatçısı olarak devam
ettiği meslek eğitimini başarıyla tamamlamış. Alanındaki iş
tecrübesini Kreuzberg ve Hamburg'daki küçük ölçekli elektrik
tesisatı işletmelerinde edinmiş. Daha sonra Berlin Zanaatkarlar
Odasının "Göçmenlere Yönelik İşletme Kursları"na katılmış ve
ardından elektronik iletişim dalında lisans eğitimine başvurmuş.

Zanaat öğrenmek
ilginç ve zevklidir

Zanaat 150'den fazla klasik ve yeni
mesleği içinde barındırıyor

Berlin Zanaatkarlar
Odası & Esnaf Loncaları

BGZ Berliner Gesellschaft
für internationale Zusammenarbeit mbH
(Berlin Uluslararası İşbirliği Topluluğu)
Pohlstraße 67, 10785 Berlin
Telefon: 030 - 809 941-0
Fax: 030 - 809 941-20
E-Mail: info@bgz-berlin.de
www.bgz-berlin.de

Berlin Uluslararası İşbirliği Topluluğu (BGZ) özel sektör
ve devlet tarafından ortaklaşa kurulmuş bir enstitü. Halk
yararına çalışan enstitü uluslararası ortak projeleri
yürütmekle yükümlü. Enstitünün asal görevleri arasında
meslek eğitimi, göçmenlerin mesleki uyumu ve çeşitli
organizasyonların ortak uluslararası çalısmalarının
desteklenmesi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler
arasındaki ortak çalışmayı sağlamak yer alıyor. Berlin
eyaleti, Berlin Zanaatkarlar Odası ve Berlin Sanayi ve
Ticaret Odası, Berlin Uluslararası İşbirliği Topluluğu’nun
üyeleri.

ProInteCra ismi "Professional
Integration of Immigrants in Skilled
Crafts" ın kısaltmasından oluşuyor.
Hedefi, göçmenlerin zanaatkarlığa
uyumunu desteklemek. Proje aynı zamanda uyumun
önünde duran engellerin kaldırılmasını da amaçlıyor.
ProInteCra EQUAL insiyatifinin bir projesi ve proje ile
ilgili bağlantıya geçilecek kurum BGZ.

EQUAL Avrupa Birliğinin ortak insiyatifi
ve Avrupa Sosyal Fonu kaynaklarından
finanse edilmekte. EQUAL çerçeve-
sinde iş piyasasındaki eşitsizliklerin ve ayrımcılığın yok
edilmesine yönelik yeni ve yenilikçi projeler destek-
lenmekte.

Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds

Yönetim

Genel Yayın Direktörü: BGZ
Redaksiyon: Gundel Köbke & Networking Berlin
Sayfa Yapım/Tasarım: klein & halm
Fotoğraf: Annette Schuler
Baskı: Eppler & Buntdruck

Berlin'de
Göçmenler için
Zanaat

Fırsat &
perspektifleri
genişletme
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Tatlı hayat sadece
şekerden ibaret değil:

Japon pastacı kalfası Hinako
Obori, ustalığını Almanya'da
yapmış olan japon pastacı
ustasını tanımadan önce bir

bankada çalışıyordu. Kısa bir süre sonra Ber-
lin'deki Pastacı Esnaf Loncası yardımıyla kendine
bir meslek eğitim yeri aradı ve şu an ustalık
sınavının ilk bölümünü başarıyla tamamladı.
Obori'nin başından beri kesinlikle emin olduğu
nokta: "Alman meslek eğitim sisteminin bana
sunduğu tüm olanakları tanımak istiyorum."

Pelesenk ağacından
etajer:

Marangoz ustası Atila Tuc,
Türk bir göçmenin oğlu ve
Kreuzberg'de bir marangoz-
hanenin sahibi. Pelesenk ağa-

cından yaptığı etajer kendi şaheseri ve Berlin
Marangozlar Odası'nın düzenlediği "Zanaatkarlıkta
Yaratıcılık" isimli yarışmada birincilik ödülü almış.
Atila Tuc ustalık eğitimini Eğitim ve Teknoloji
Merkezi'nde (BTZ) yapmış. Usta diyor ki: "Kendi
işyerimi kurmak önceden beri hedefimdi".

Yaratıcılık onun için
çok önemli:

Ukraynalı terzi Vera
Bober kişiye özel lüks
kıyafetlerin de dikildiği
bir moda atelyesine

sahip. Kısa bir süre önce Berlin Zanaatkarlar
Odası'nın ustalık sınavının teorik ve pratik
bölümlerini dışarıdan bitirdi ve gururla diyor
ki: "Terzilik benim hayatım, benim nefesim,
benim işim - bu alanda her şeyi yapabilme
yeteğine sahibim!"

Kalifiye Lisans Eğitimi
en iyi yatırımımdı:

Alexander Schneider
ailesiyle Almanya'ya göç
etmeden önce Kaza-
kistan'da diş teknis-

yenliği öğrenmiş. Berlin Zanaatkarlar Odasına
bağlı Eğitim ve Teknoloji Merkezi'nde ustalığa
hazırlık eğitim yılını tamamlamış. O günden
bu yana modern bir diş teknisyenliği
atelyesinde hem usta hem de müdür olarak
çalışıyor: "Bugün ustalık belgesine sahibim
ve diş teknisyenliğindeki diğer tüm ustalarla
rekabet edebilir durumdayım."

Elle tutulur & çok yönlü

� � Berlin Zanaatkarlar Odası
Blücherstr. 68, 10961 Berlin,
Telefon: 030 - 25 903 - 01

030 - 25 903 - 347 (Sekreterlik Meslek Eğitimi Bölümü)
Fax: 030 - 25 903 - 475
E-Mail: info@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de

� � Eğitim ve Teknoloji Merkezi (BTZ)
Mehringdamm 14, 10961 Berlin
Telefon: 030 25903-412, -413, -414
Fax: 030 25903-478
E-Mail: btz@hwk-berlin.de
Daha fazla bilgi için: www.hwk-berlin.de

BTZ çok geniş çaplı bir eğitim olanağı sunuyor. Bazı ağırlık
noktaları: Çeşitli branşlarda ustalığa hazırlık eğitim yılı, zanaatte
kalifiye lisans eğitimi ve kendini geliştirme kursları, küçük ve orta
ölçekli işletmelere yönelik seminerler.

Zanaatte kalifiye lisans eğitimi konusunda yetkili kişi:
Gregor Schöning
Telefon: 030 - 25 903-420
Fax: 030 - 25 903-478

� � Eğitim ve Yenilik Merkezi (BIZWA)
Wandlitzer Chaussee 41, 16321 Bernau
Telefon: 03338 - 39440
Fax: 03338 - 394413
E-Mail: bizwa@hwk-berlin.de

� � Meslek Bilgilendirme Merkezleri
(BIZ) ve İş ve İşci Bulma Kurumuna
bağlı
sizlere zanaatkarlık konusunda genel bilgiler sunmaktadır. Size
en yakın İş ve İşci Bulma Kurumundan bu merkezlere ulaşa-
bilirsiniz.

İrtibat Adresleri ve Yetkili Kişiler

Temel ve Branş Meslek Eğitimi: Elektronik kimliği,
İçerik: HPI'ye uygun pratiğe yönelik onaylı elektronik
eğitimi.
Sunan: BTZ.

Kurs: İşletmeci (HWK)
İçerik: Şirket yönetim ve analiz metodları, ticari
yönetim, zanaatkarlık işletmelerinde sevk, idare ve
yönetim görevleri, vb.
Sunan: BTZ.

Zanaatkarlık alanında sınavdan geçmiş restoratörlere
yönelik kurslar (boyacı/vernikçi, marangoz restoratör).
Sunan: Boyacılık ve Vernikcilik Esnaf Loncası, Berlin
Restorasyon Merkezi, inşaat Esnaf Loncası ve BTZ
işbirliği.

Kurs: Kesim-ABC, manikür, tırnak dizaynı,
Sunan: Kuaförler Esnaf Loncası.

Hızlandırılmış Kurs:
Ticari ve hukuksal temel bilgiler, İçerik: İşyeri açmada temel
bilgiler.
Sunan: BTZ.

Tazeleme Kursu:
Boyacılıkla ilgili teorik ve pratik bilgiler, İçerik: Fizik ve kimya
ile ilintili olarak matematik, astar boya ve özellikleri ile renk
bilgisi gibi dersler.
Sunan: BTZ.

Kısa Kurs:
Zanaatkarın işyeri için Excel kursu, İçerik: Bilgisayarda fatura
örneklerinin hazırlanması, yıllık envanter defterinin tutulması,
sürmekte olan bir projede genel kontrolün sağlanması, vb.
Sunan: BTZ.

CNC-Kişisel Eğitim:
Makina programlamanın temel fonksiyonlarının öğretilmesi
ve CNC-Programlarının geliştirilmesine yönelik eğitim.
Sunan: BTZ.

Kişisel kalifiye lisans eğitimine örnekler

"Amacım her zaman kendi işyerimi
açmak oldu" diyor bugün oto tamiri
ustası Türk Mesut Kösker.

35 yaşında, oto tamiri konusunda
ustalık sınavını başarıyla vermiş ve
bugün Berlin'deki EURO-KFZ-Meisterbetrieb firmasının
sahibi. Meslek eğitim yerini Alman bir ustanın yanında
bulmuş. "Alanımda aldığım kalifiye lisans eğitimi çok iyi bir
yatırımdı" diyor ve devam ediyor: "Bu eğitim sayesinde 29
yaşımda ustalık sınavı gibi zor bir sınavı başarıyla
tamamladım." Bir sorunu olduğunda başvurabileceği, bilgi
ve destek alabileceği Berlin Motorlu Vasıta Esnaf Loncasına
da övgüler yağdırıyor.

"Hiçbir zaman sadece göçmenlere
yönelik bir dükkana sahip olmak
istemedim." şeklinde vurguluyor
Italyan kuaför ustası Ida Maria Macis
düşüncelerini.

Schöneberg'deki "Ida und Team" isimli dükkanda sürekli
hareket var, semtte oturan hem göçmen, hem de Alman
pek çok sürekli müşterisi var. Ida Macis Almanya'da
diploması Berlin Zanaatkarlar Odası tarafından
onaylanmadan önce Italya'da bir kuaför salonunda
çalışmış. Şu an 25 yıllık iş deneyimine sahip ve kendini
Schöneberg'de huzurlu hissediyor. Geleceğe yönelik
isteği, bir meslek okulunda genç kuaförleri saç kesimi
alanında eğitmek.

Eğer konu göç, göçmenlik ise – dünyanın her
yerinde – insan bir yabancı. Ve ortaçağdan bu
yana zanaatlarını geliştirmek için ülke ülke gezen
kalfalar da birer yabancı olarak yaşamışlardı.
Günümüzde de çeşitli alanlardan pek çok zanaatkar
göç ediyor. Şu an tahmini olarak 35 ayrı meslek
grubundan 500-600 arası zanaatkar Avrupa'da
göç halinde. Bu sayının % 10-15'ini kadınlar
oluşturuyor.

Kişiye özgü zanaat & Kendi işyerini
açmanın yollarını gösterir

Zanaat uyum sürecinde yardımcı
olur & Diploma denkliği sağlar

Zanaat:
Güçlü ve çok yönlü

Zanaatkarlık alanında klasik meslekler olarak
marangozluk ve duvarcılık gibi meslekler
geçiyor. Eski gelenekler ve teknikler koruna-
rak geliştirilirken büro elektrikçiliği ve
mekatronik gibi yeni meslekler de eklendi.
Zanaatkarlık alanında meslek eğitimi veya
kalifiye lisans eğitimi almak isteyen biri
Berlin'de bu alanda 90’ dan fazla meslekten
birini seçebilir. Zanaatkarlık alanında
kadınların da ilgisini çekecek gözlükçülük,
diş teknisyenliği, pastacı ustalığı, fotoğraf
medya laborantlığı veya odyometristlik gibi
pek çok farklı meslek alanı var.


