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Sevgili okuyucu, 

 

Gastronomi ve otelcilik alanında bir meslek öğrenme yolunu seçmiş bulunuyorsunuz. 

Bunun için sizi kutlarım, çünkü bu meslek alanı dünya'nın dört bir bucağından gelen sürekli 
yeni insanlarla temas sağladığı gibi günlük yaşamın daha keyifli bir yanını yaşatmakla, ilginç 
olduğu gibi heyecan ve değişikliklerle dolu bir çalışma ortamı sunar. Buna eklenecek başka  
nedenler de var, örneğin, özellikle  AB kökenli insanların giderek artan dolaşımları gastronomi, 
otelcilik ve turizm mesleklerinde üstelik yurt dışına nakledilebilirliği olmayan yeni işyerleri 
yaratılması illaki yüksek öğrenim gerektirmeyen meslekte yükselme şansı gibi, 

Almanya uyguladığı klasik ikili meslek eğitimi sistemi ile tüm dünyada takdir gören ve örnek 
alınan bir ülkedir. 

Bu aynı zamanda turizm meslek dalları için de hatta özellikle bunlar için geçerlidir. 

Dünyanın dört bir yanındaki tanınmış otellerin yeterlikleri herkesçe kabul gören yöneticileri hep 
bu yoldan geçerek yetişmişlerdir. 

Almanya'da meslek öğrenmek ve çalışmak demek alman değerleri ve erdemleri ile tanışmak 
ve bunları kabul etmek demektir. 

Çalışkanlık, disiplin, düzen, dakiklik, içtenlik, takım halinde çalışmaya uyum ve hoşgörü bu 
ülkede çok takdir görür. 

Bir alman atasözü şöyle der:"Çalışmayana ödül yok !"Yeniliklere açıksanız, hatta alışık 
olmadık derecede, dersinizi iyi çalışırsanız, en başta da Almanca’yı iyi öğrenirseniz, yaptığınız 
işle karşınızdakini ikna ederseniz, nereden gelirseniz gelin bu ülkedeki bütün kapılar ve yollar 
size açıktır. 

 

Şansınız bol olsun! 

 

Hoş geldiniz! Başarılar dileriz! 
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Dikkat almanca ! Almanya hakkındaki klişeler 
Bu ülke hakkında bilmeniz gerekenleri mümkün olduğunca kısa tutarak anlatmaya çalıştık. 

Bunun için pek çok şeyi dışarıda bıraktık. Aldığımız veriler eksiksiz olma iddiasında değildir. 
Bunlar size sadece yardımcı olursa ne ala. 

Gelin dürüst olalım, siz de şu tür cümleleri daha önce duymadınız mı: Almanya büyük ve 
zengin bir ülkedir. Her şey temizdir, iyi organize olmuştur ve mükemmeldir. 

• Almanlar çalışkandır, disiplinlidir ve her zaman dakiktir. Sosis ve 
"Sauerkraut"(bir tür lahana salamurası) yemeğini severler. Bu yüzden Đngilizler 
onlara "The  Krauts" derler (ama sade bu yüzden değil). Almanlar çok bira içer. 
Bazı erkekler (kısa) deri pantolon giyerler. 

• Hızlı otomobillere binerler ve bu otomobillere çoğu zaman eşlerine 
güvendiklerinden daha çok güvenirler. Hiç değilse bir şarkı sözünde bunlar 
söyleniyor."Dikkat", "yasak" hatta "kesinlikle yasak "sözcüklerini çok kullanırlar. 
Ne de olsa mizahtan pek anlamazlar ve can sıkıcıdırlar.  

 

Bütün bunlar kimi eski kimi yeni ama dillerden düşmeyen klişelerden oluşan bir yumak. 
Bunların hepsi de palavra mı? Yoksa bir nebze de olsa doğru değil mi? 

Siz şimdi bu ülkede yaşamaya ve çalışmaya geldiniz. 

Bu kitapçık size başlangıçta yardımcı olacaktır. Bu ülkeyi önyargısız keşfetmeye çalışın, nasıl 
ki  

Ülke de sizi önyargısız kabule hazırsa. 
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Almanya ve Almanlar 

Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki yeri 
Almanya Federal Cumhuriyeti 82 milyon nüfusu ile AB'nin en çok nüfuslu ülkesidir. Bugün 27 
devletten oluşan birliğin kurucu üyelerinden biridir. Almanya Federal Cumhuriyeti NATO'ya, 
Birleşmiş Milletler Örgütü'ne ve G8 diye adlandırılan lider sanayi ülkeleri grubuna üyedir. G8 
temsilcileri Haziran 2007'de Baltık Denizi kıyısındaki Heiligendamm'da yapılan zirve 
toplantısında bir araya geldiler.  

Gayrı safi milli hasıla ölçü alındığında Almanya hala ABD ve Japonya'dan sonra dünyanın 
üçüncü büyük ekonomisidir. Ama yakın bir gelecekte Çin'in bu yeri alacağı söylenebilir. 

Almanya'nın ülke olarak yapısı, doğası ve bölgeleri 
Almanya Federal Cumhuriyeti 16 federe devletten (eyaletten) oluşur. Federal devletin başkenti 
Berlin'dir ( Politika bölümüne de bakınız!). Ülke yüzölçümü 357.000 km karenin biraz 
üzerindedir. Avrupa’daki başka hiçbir ülke Almanya'nın olduğu kadar çok sayıda komşu ülke 
ile sınırdaş değildir: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Đsviçre, Fransa, Lüksemburg, 
Belçika, Hollanda ve Danimarka. 

Almanya doğal bakımdan çok zengin çeşitlilikte, güzel ve çekici bir ülkedir. Güneyinde Alp 
dağlarından kuzeyinde bir ucu Kuzey Denizi'ne bir ucu Baltık Denizi'ne uzanan kuzey 
Almanya’nın alçak ovaları çok çeşitli bölgeleri ve manzaraları karşınıza çıkarır. 

Kuzeyle güney arasında yüksek tepeleri ve şirin vadileri ile yer alan Orta Almanya dağları, 
kuytu çam ormanları yanında yaprağını döken ağaçlardan oluşan daha aydınlık ormanlar, 
dereler ve ırmaklarla doludur. Burada Ren, Tuna, Elbe ve Oder nehirleri gibi büyük akarsuları, 
üzüm bağlarını tepelikleri, otlak ve yaylakları, büyük kentleri, sanayi yoğun merkezleri, 
romantik küçük kentleri, ahşap iskeletli tuğla örgülü evleri, pırıl pırıl köyleri, mağrur burçlarıyla 
şatoları bulabilirsiniz. Tabii farklı şiveler konuşan, farklı örf ve adetleri olan çok çeşitli insanlar 
da. 

Kısa bir geriye bakış- biraz alman tarihi 
Đlk çağda bugünki Almanya'nın üzerinde yer aldığı topraklarda cermen ve kelt asıllı kavimler 
oturuyordu. 5. yüzyıla dek romalılar bugünkü Güney ve Güneybatı Almanya'ya kadar 
ilerlediler. Trier, Köln ve Mainz gibi bazı şehirlerin kuruluşu bu Roma dönemine rastlar. Şarap 
yapma  sanatını getirenler de romalılar olmuştur. (Konuğunuza  “Mosel” şarabı sunarken bunu 
bilmek herhalde yararlı olacaktır.) 7.yüzyılda slav kavimleri bugünki Doğu Almanya 
topraklarına girmeye başladı. 962 yılında Kral 1. Otto Roma'da ilk Alman Đmparatoru olarak taç 
giydi. O zamanki adıyla " Kutsal Roma Cermen Đmparatorluğu" Bu imparatorluk 1806 yılına 
dek sürdü. Đmparatorluğa damgasını vuran, içinde irili ufaklı pek çok feodal devletin yer 
almasıydı. Đmparatorların siyasi nüfuzu oldukça zayıftı. 

Almanya böylece yüzyıllar boyunca siyasal açıdan küçük devletlerden oluşan rengârenk bir 
yamalı bohça görünümündeydi. Örneğin Đngiltere ve Fransa'da olduğu gibi merkezi bir devlet 
gücünün erkence oluşumu söz konusu değildir. 

Ülkesel ve siyasal açıdan bu bölünmüşlüğe bir de dinsel açıdan bölünmüşlük ekleniyordu. 
1618'den 1648'e kadar Almanya'yı Otuz Yıl Savaşı kasıp kavuruyordu. Martin Luther'in 
gerçekleştirdiği reformdan sonraki Avrupa'nın yaşadığı en kanlı din savaşıydı bu. (Martin 
Luther, alman protestanlığının kurucusu, 1517’de Wittenberg Şatosu Kilisesi tezleri ile Đncili 
Almanca’ya çevirmiştir.) 
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Kabaca söylemek gerekirse, o tarihten bu yana Almanya'nın kuzeyi çoğunlukla protestan, 
güneyi çoğunlukla katoliktir. Otuz Yıl Savaşı'nın tahribatı Almanya'nın gelişmesini büyük 
ölçüde geri bırakmıştır. 

17. ve 18. yüzyıllarda mutlakıyetçi büyükçe devletler oluşmaya başladı. Kral II. Frederik 
(Almanlar ona Koca Fritz derler) zamanında Prusya hâkimiyet ve nüfuz kazandı. 1848 
Martında tüm Almanya'da devrimci ayaklanmalar yaşandı. Burjuva sınıfı, esnaf ve sanatkârlar, 
öğrenciler ve sokaktaki vatandaş, Prusya Kralından ve feodal güç sahiplerinden daha çok 
özgürlük ve demokratik haklar talep etmeye başladılar. Berlin de sokak barikatları kurularak 
savaşıldı. Prusya ordu birlikleri Mart ayaklanmasını bastırdı. 

Avrupa, üzerinde yüzyıllar boyu yıkıcı savaşların yapıldığı bir kıta. Almanya bu kıtanın 
merkezinde yer alan konumuyla savaşlardan çok etkilendi. 

1870 /1871'de Almanya -Fransa savaşı yer alır. Savaşın galibi Almanya- Prusya Kralı 
I.Wilhelm, Versay Sarayı'nın Aynalı Salonu’nda kendini Almanya Đmparatoru ilan etti. 

1871 yılı Almanya Đmparatorluğu'nun kuruluş yılı kabul edilir. Đmparatorluğun ilk Şansölyesi 
(Kanzler =Hükümet Başkanı ) Otto von Bismarck olmuştur. 

Bunu izleyen yıllarda Almanya 'da ekonominin ve bilimin gelişmesine tanık olunur. Bu gelişme 
I. Dünya Savaşı'nın çıkması ile kesintiye uğrar. Dünya tarihinin, zehirli gaz da dahil olmak 
üzere sanayi sektöründeki seri imalat ürünü korkunç teknik savaş araçları ile yürütülen ilk 
savaşı oldu bu. Savaş Almanya'nın yenilgisi ile son buldu. On milyondan çok insan hayatına 
mal oldu. Bunların 2 milyonu alman askeriydi. Almanya'da açlık ve yokluk hakimdi. 

Alman yenilgisinin bir sonucu da Alman Đmparatorluğu'nun 1918 Kasım ihtilali ile yıkılması 
olmuştur. Đmparator II. Wilhelm Hollanda'ya kaçtı. Bunu izleyen dönemde Almanya'da bir 
Cumhuriyet kuruldu. Siyasi açıdan zayıf olan bu Cumhuriyet tarihe Weimar Cumhuriyeti olarak 
geçti. 1933'te nasyonal sosyalistler (Naziler) iktidarı ele geçirdiler ve çok kısa sürede 
Almanya'da faşist bir diktatörlük kurdular. Đlk olarak siyasi karşıtları olan sosyal demokratlar, 
komünistler, sendikalar ve tüm muhalifler takibe uğradılar. Onbinlerce insan temerküz 
kamplarında hapsedildi. Yahudi takibi başladı. Auschwitz gibi imha kamplarında Avrupa'nın 
Yahudileri planlı bir biçimde yok edildi. 

Hitler açıkça bir savaş hazırlığına başladı.1939 Eylülünde Almanya'nın Polonya'ya saldırısı ile 
II. Dünya savaşı başladı. Savaş Avrupa'nın büyük bir kısmına o güne dek hiç görülmedik 
ölçüde acı ve yıkım getirdi. 

Alman faşistleri Polonya ve o zamanki Sovyetler Birliği ülkeleri gibi (bugünki Rusya ve öteki 
bağımsız devletler) Doğu Avrupa ülkelerine özellikle acımasız saldırıda bulundular. 

Almanya'ya karşı Anti Hitler Koalisyonu (Sovyetler Birliği, Đngiltere, ABD, Fransa) denilen 
ülkelerin savaştığı bu savaşın başlarında alman bombardıman uçakları Varşova ve Coventry 
gibi şehirleri tahrip ederken, bu terör Almanya'ya dönmeye başladı. Pek çok alman şehri Đngiliz 
ve ABD uçakları tarafından bombalanarak tahrip edildi. Dresden bu anlamsız tahribatın en 
meşhur simgesidir. Sonunda faşist Almanya yenildi. 8 Mayıs 1945'te Berlin'de kayıtsız şartsız 
teslim olmayı kabul etti. Almanya ile birlikte Avrupa'nın büyük bir bölümü enkaz halindeydi. 
II.Dünya savaşı yaklaşık altı yıl sürdü ve 55 milyon insanın yaşamına mal oldu. II. Dünya 
savaşı'ndan sonra galip devletler meşhur Potsdam Konferansı’nda bir araya geldiler. Almanya 
ülke topraklarının büyük bir bölümünü kaybetti. Müttefikler Almanya'yı dört işgal bölgesine 
ayırdılar. Batılı üç müttefik devletin işgal ettiği topraklarda 1949 yılında Almanya Federal 
Cumhuriyeti kuruldu; Sovyet Đşgal Bölgesinde ise Alman Demokratik Cumhuriyeti. Almanya 
ikiye bölünmüştü. Avrupa ikiye bölünmüştü. Almanya'nın ortasından dünyadaki iki büyük 
siyasal kampın sınırı geçmekteydi. Demir perdeden söz ediliyordu. 1961'de Berlin bir duvarla 
ikiye  

ayrıldı. Ancak 1989 sonbaharında Doğu Almanya'daki ve Doğu Bloğu’nun diğer ülkelerindeki 
barışçıl ayaklanma Almanya'daki soğuk savaş dönemini sona erdirdi ve nihayet 3 Ekim 
1990'da Almanya yeniden birleşti. 



8 

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Anayasası 
Almanya Federal Cumhuriyeti'nin anayasası kuruluş yılı olan 1949 tarihini taşır. Başlangıç 
bölümünde, Almanya'nın birleşik bir Avrupa'da eşit haklara sahip bir üye devlet olma ve dünya 
barışına hizmet etme isteği yazılıdır. 

Anayasa koyucusu, bu barışa bağlılık çağrısı ile, Almanya'nın yakın tarihinden, yaşanan 
acılardan ve faşizmin Avrupa halklarına reva gördüğü zulümden (1933-1945 arası Hitler'in 
Nazi Rejimi) ders aldığını göstermiştir. 

 

Der deutsche Reichstag (Sitz des Bundestages) 

 

Anayasa'nın 1.maddesine göre: 

"Đnsan onuru dokunulmazdır. Tüm devlet erkleri buna saygı göstermek ve bunu korumakla 
yükümlüdür." 

2. maddede şöyle denilmektedir:  

"Bu nedenle Alman halkı, her türlü beşeri topluluğun, barışın ve dünyadaki adaletin temeli 
olarak, insan haklarının ihlal edilmezliğine ve devredilmezliğine inanır." 

Bunu izleyen maddelerde temel haklar tanımlanmıştır: 

Kişiliğin serbestçe geliştirilmesi hakkı. 

Yasa önünde tüm insanlar eşittir. 

Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. 

Madde 3, fıkra 3: 

Hiç kimse, cinsiyetinden, kökeninden, ırkından, dilinden, vatanından ve doğduğu yerden, 
inancından, dini veya siyasi görüşünden dolayı sakıncalı veya ayrıcalıklı bir işleme tabi 
tutulamaz. Kimse engelli oluşundan dolayı sakıncalı bir işleme tabi tutulamaz. 

Federal Anayasa Mahkemesi bağımsız bir anayasal organ olarak, temel hakları ve siyaset ve 
devlet sistemini korumak ve geliştirmek görevini haizdir. 
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Federe Devletler (Eyaletler) - Siyasal Partiler: 
Almanya Federal Cumhuriyeti, Anayasa'nın 20. maddesi hükmüne göre, demokratik, sosyal 
ve hukuk devleti niteliğine sahip bir federal devlettir. 

Federal Devlet, 16 federe devletten (eyaletten) oluşmaktadır: 

 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 

Bremen 
Aşagı Saksonya 

Kuzey Ren-Vestfalya 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 

Saarland 
Bavyera 

Baden-Württemberg 
Berlin 
Saksonya 

Thüringen 
Saksonya-Anhalt 

Mecklenburg-Vorpommern 
Brandenburg 
 

Son beş eyalete yeni eyaletler denilmektedir. Bunlar 1990 yılına kadar bölünmüş Almanya'nın 
Doğu Almanya'daki topraklarını oluşturuyor 

du. Siyasal dönüşüm ve duvarın yıkılması sonucu demokratik seçimle işbaşına gelen hükümet 
Alman Anayasası'nın 23. maddesine göre Almanya Federal Cumhuriyeti'ne katılma kararı aldı 
(Bu sebeple Doğu Almanya bazen katılım bölgesi diye anılır).  

3 Ekim 1990 günü Almanya’nın yeniden birleşme günü olup Almanya'nın ulusal bayram 
günüdür. 

Almanya'nın başkenti Berlin'dir. Nüfusu yaklaşık 3,4 milyondur. Federal Hükümet Merkezi 
burasıdır. Đmparatorluk döneminin parlamentosu olan ve bugün üzeri camdan bir kubbe ile 
kapalı bulunan Reichstag binası bugünki parlamento binasıdır. Bugünki adıyla Bundestag 613 
milletvekilinden oluşmaktadır. Bunlar 6 partiye mensuptur; CDU, CSU, SPD, FDP, Bündnis 
90/Grüne, Die Linke(sırasıyla; Hıristiyan Demokrat Birlik, Hıristiyan Sosyal Birlik, Sosyal 
Demokrat Parti, Liberal Parti, 90 Đttifakı/Yeşiller, Sol Parti). 

Anayasa'ya göre: Federal Şansölye (Başbakan) siyasetin ana hatlarını belirler. Halen 
(Ağustos 2007) Bayan Angela Merkel bu görevi yürütmektedir. Devlet Başkanı ise Horst 
Köhler'dir. 

Ekonomi 
Almanya, başlangıçta da belirtildiği gibi, nispeten az ham madde kaynaklarına sahip bir ülke 
olduğu halde, 2,2 milyar Euro tutarında bir gayri safi milli hasıla ile, ABD ve Japonya'dan 
sonra dünyanın üçüncü büyüklükteki ekonomisi ve sanayi ülkesidir. Ekonomik gücü, sanayi 
sektöründe, özellikle makine ve otomotiv imalatında, aynı zamanda hizmetler sektöründedir. 
Almanya ihracatta dünya şampiyonu olmakla övünse de yakın bir gelecekte Çin'in Almanya'ya 
yetişme olasılığı vardır. 



10 

Ülkenin geniş bir yüzeyi tarım arazisi olarak işletildiği halde çalışan nüfusun ancak yüzde iki ila 
üçü tarımda istihdam edilmektedir.  

II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma yıllarında hep alman 
"ekonomi mucizesi"nden söz edilmiştir. Bu dönemde işgücü sayısındaki açık, "konuk işçi" tabir 
edilen yabancı işgücü akımını başlatmıştır. Bugün ise Almanya'da sürekli ve yüksek oranda 
bir işsizlik hakimdir. 2007 Haziran ayında resmi istatistiklere göre Almanya'da 3.687.919 kişi 
işsiz bulunuyordu. Doğu Almanya'daki işsizlik oranı %14.7 ile Batı Almanya'daki  %7.3'lük 
oranın neredeyse iki katıydı. Son günlerde ise konjonktürde bir canlanma gözlenmektedir. 
Đşyerleri tekrar daha çok işçi istihdam etmeye başlamışlardır. Đşsizlik oranı düşüş 
göstermektedir. Gene de kısmen nitelikli iş gücü açığı mevcuttur. 

Nüfusla ilgili bazı veriler   
Almanya dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahiptir. Bugün Almanya'da yaklaşık 
82,5 milyon insan yaşamaktadır. Bunlardan 75 milyon kadarı alman vatandaşıdır (%91'i). 

7 milyon kadar göç kökenli vatandaşlardır. Uzunca bir süreden beri Almanya artık göç alan bir 
ülke konumundadır. Son 50 yılda 4 milyondan fazla insan Almanya'ya göç etmiştir. Yabancı 
uyruklu göçmenler arasında Türkler 1,8 milyon bir nüfusla çoğunluğu oluşturmaktadır. Polonya 
kökenli göçmenlerin sayısı da oldukça yüksektir. Bunların çoğu uzun süredir Almanya'da 
yaşamakta ve toplumla bütünleşmiş bulunmaktadır. Başka ülkelerden de Almanya'ya göç 
edenler vardır; italyanlar ve yunanlar gibi. Eski Sovyetler Birliği'nden gelen Rusya almanları 
denilen göçmenler, doksanlı yıllarda gelmişlerdir. Balkan ülkelerinden de çok sayıda savaş 
sığınmacısı. 

Almanya'nın bu konudaki politikası, bir yandan doğum oranı düşüklüğü ve yaşlanan bir 
nüfusun belirlediği demografik gelişme nedeniyle Almanya'ya göçü teşvik ederken, öte yandan 
da alman sosyal güvenlik sistemine yük oluşturabilecek kontrolsüz bir göçü de önlemek 
şeklinde özetlenebilir. 

Kültür-Bilim-Eğitim, Öğretim 
Alman kültürü, alman ulusal devletinin kuruluş tarihinden çok daha eskilere uzanır. Yüzlerce 
ülke ve eyalete bölünmüş uzun zaman dilimi içinde alman dili, almanlar için birleştirici ve kimlik 
oluşturucu bir bağ olmuştur. Alman dilinin şair ve düşünürleri, müzisyenleri, bilim adamları 
dünya çapında şöhrete ulaştılar. Sadece birkaçını anmak gerekirse: Bach, Händel, 
Beethoven, Wagner ve pek çok başkaları. Edebiyat ve şiir alanında: Goethe, Schiller, Heine. 
Bilim ve felsefede: Kant, Hegel, Marx, Einstein ve daha başkaları. 

20.Yüzyılın başında Almanya bilim alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri sayılıyordu. 
1933'ten 1945'e kadar iktidarda bulunan Naziler, pek çok değerli bilim ve sanat insanını göçe 
zorlamakla bu alanda da Almanya'ya büyük zarar verdiler. 

Bugün Almanya'da mevcut çok sayıda üniversite ve meslek yüksek okulu arasında Heidelberg 
Üniversitesi ve Berlin'deki Humboldt Üniversitesi gibi çok eski ve şöhretlileri de bulunmaktadır. 

Dünya'nın yaklaşık 130 ülkesinde meşhur Goethe Enstitüleri alman dilinin ve kültürünün 
yayılması için çalışmaktadırlar. 

Bugün Almanya dünyanın en büyük müzik pazarlarından biridir. Universal gibi uluslararası 
müzik yayınevleri merkezlerini Berlin'e taşımıştır. Berlin pek çok genç sanatçıyı kendine 
çekmekte, yaratıcı atmosferi ile genç ve dinamik bir şehir olarak kabul görmektedir. Alman pop 
kültürü de giderek Berlin'den çevreye yayılmaktadır. 

Almanya dünyaca tanınmış pek çok kültür anıtına sahiptir, örneğin; Dresden'in barok mimarisi, 
yeniden inşa edilen Kadınlar Kilisesi, şatoları ve parkları ile Potsdam, Berlin'deki meşhur 
Brandenburg kapısı, Harz'taki Quedlinburg gibi iyi korunmuş orta çağ şehirleri gibi. 

30'un üstünde alman mimari ve kültürel anıtları, UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde 
yer almaktadır. 
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Almanya'da 6000'den fazla müzenin kapıları ziyaretçilere açıktır. 

Frankfurt kitap fuarı edebiyat dostları için bir çekim merkezidir. 

Film dostları için çekim merkezi "Berlinale", Berlin Film Festivali'dir. 

 

 
Das Brandenburger Tor 

 

27 milyon kadar alman, 89.000 spor kulübünde örgütlenmiştir.  

Alman mucitler radyo ve televizyonun gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır. Radyo ve 
Televizyon kurumları Almanya'da hem kamusal kurumlar olarak (ARD, ZDF, Deutschland 
Radio, Deutschlandfunk, Deutsche Welle) hem de özel ve ticari yayın kuruluşları olarak 
mevcuttur. 

Almanya'da okula devam tüm çocuklar için zorunludur. Alman okul sistemi üçlü bir yapıya 
sahiptir. Temel okul, ortaokul ve lise. Pisa raporlarında Almanya için yer alan değerlendirmeler 
pek de övücü değildi. Bu, alman okul sisteminin kalitesi ve etkililiği konusunda hararetli 
tartışmalara yol açtı. Politikacılardan istenen, buna çözüm üretmek oldu. Alman meslek eğitimi 
modeli uygulamalı eğitim ile okul eğitiminden oluşmakta ve öteden beri hem etkili hem de 
örnek bir model olarak kabul görmektedir. 

Dinler  
Almanya'da din özgürlüğü hakimdir. Daha önce de değinildiği gibi bu hak Anayasa tarafından 
bir temel hak olarak güvence altına alınmıştır. 

Kiliseler devlet kuruluşları değildir, fakat kamu hukuku tüzel kişileri konumundadırlar. Alman 
vatandaşlarının çoğu bir Hıristiyan mezhebine mensuptur. Roma Katolik kilisesi öncelikle 
Güney ve Batı Almanya'da Protestan kilisesi Kuzey, Orta ve Doğu Almanya'da yaygındır. 
Pazar günleri kiliseye giden insan sayısında sürekli bir düşüş görülmektedir. Kiliseden kaydını 
sildirenlerin sayısı da artmaktadır. Almanların üçte birden fazlası bu iki kiliseden hiçbirine 
mensup değildir. Bu iki büyük kilisenin yanında başka Hıristiyan cemaatleri ve serbest kilise 
denilen kiliseler vardır. Almanya’daki Müslümanların sayısı 3,2 milyonu bulmaktadır. Bunların 
çoğu Almanya'ya göçmen olarak gelenlerdir. Bu büyük dinlerin yanında Museviler, Budistler 
ve giderek artan sayıda ve kısmen şeffaf olmayan, şüpheli tarikat mensupları da 
bulunmaktadır. 



12 

Almanya'daki resmi tatil günleri 
Almanya'nın tamamı için geçerli olanlar: 

• 3 Ekim, Almanya'nın birleşme günü 

• 1 Mayıs, Đşçi bayramı 

• 1 Ocak, Yılbaşı 

 

Hıristiyan geleneklerinden kaynaklanan bayram günleri:(Değişken, 2007 için) 

• 06.04.2007 Karfreitag (Paskalyadan önceki Cuma) 

• 8/9.04.2007 Paskalya (Pazar/Pazartesi) 

• 17.05.2007 Đsa’nın göğe çıkışı 

• 27/28.05.2007 Küçük Paskalya (Pazar/Pazartesi) 

• 25/26.12.2007 Noel tatili 

Bunun dışında eyaletten eyalete değişen tatil günleri de vardır:Örneğin; Fronleichnam  

(07.06.2007), Reformationstag (31.10.2007) 

Turistlerin de ilgisini çeken Münih'in Ekim bayramı, Köln ve Mainz'in karnavalları gibi. 

 

 
Weihnachten in Berlin 
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Günlük Yaşam ve Dil 

Tipik alman olan nedir? 
Kızarmış sosis, salamura lahana(Sauerkraut), bira, düzen ve disiplin gibi klişeleri şimdilik bir 
kenara bırakalım. 

Almanlar aslında sahiden nasıldırlar? Özellikleri nelerdir? Daha doğrusu var mıdır? 

Kesinlikle evet! 

Almanya'nın doğal ve bölgesel çeşitliliği, yüzyıllarca süren nispi bağımsızlığı, insanların da 
farklılaşmasına yol açmıştır.Zihniyet farklılıkları da bunda bir rol oynar. 

Kabaca söylemek gerekirse, kuzeydeki almanlar biraz soğuk ve mesafeli sayılırken, Ren 
bölgesindekiler daha neşeli ve şen şakraktırlar. Mecklenburg'lular için tembel ağızlı oldukları, 
çok konuşmadıkları söylenir. Buna karşılık Berlin’lilerin çok çenebaz ve pervasız oldukları 
söylenir  

Saksonyalıların kılı kırk yaran bir titizlikte ve çalışkan oldukları söylenir ama şiveleri ile de alay 
edilir. Doğu Frizyalılar hakkında çok fıkra anlatılır, (Türkiye'deki "Temel" fıkraları gibi) öte 
yandan da bu fıkraları merak uyandırıp turist çekmek için kendilerinin uydurdukları söylenir. 

Çalışkanlık, düzen ve disiplin, tüm yerel farklılıklar bir yana, bütün almanlar için önemlidir. Bu 
değerler onlar için çok şey ifade eder. Almanların iyi örgütlenmedeki şöhretleri bu özellikleri ile 
sıkı  bir bağlantı içinde olmakla beraber, aynı zamanda tarihe mal olmuş eski Prusya 
devletinin damgasını vurduğu sınai, ekonomik ve siyasi tarihi ile de bağlantılıdır.  

Güneybatıdaki Schwab'lar  ile doğudaki Saksonyalılar 
çalışmakta başı çekerler. Bunların yaşadığı iki eyalet, 
Baden- Württemberg ile Saksonya, 16 eyalet 
içerisinde ekonomik bakımdan en başarılı olanlarıdır. 
Her ne kadar farklı düzeylerde olsa da . 

50'li ve 60'lı yıllardan kalma ama bugün de popüler 
olan bir şarkı, Schwab'ların dillere destan bu 
çalışkanlığını anlatır ;"Schaffe, schaffe, Häusle 
baue, und net nach de Mädle schaue"(çalış, çalış, 
yap yuvanı, kızlara dön arkanı!) 

Gerçekten de Almanya'da herkesin rüyası yeşillikler içinde bir ev sahibi olmaktır. Bu konuda 
almanlar ingilizlere benzerler ( benim evim-benim sarayım). Bu ev rüyaları için almanlar 
ömürleri boyunca borca girip, banka kredileri alıp bunları uslu uslu geri ödemeye razıdırlar. Bu 
tür rüyalar çoğunlukla her iki eş de çalışıp para kazandıklarında gerçekleşebilmektedir. 
Yıllardan beri süren yüksek orandaki işsizlik nedeniyle bu rüyaların çoğu da artık hayal 
olmaktadır. Gene de şu aralar (Ağustos 2007) alman ekonomisi konjonktörel bir yükselişe 
geçmiş bulunuyor. Đşsizlik, halen çok yüksek oranda olsa da, inişe geçmiş durumda. Bazı 
şehirlerde şimdiden nitelikli işgücü açığı söz konusu. 

Almanlar kendi kimliklerini, doğdukları memleketleri ile özdeşleştirirler, örneğin önce Bavyeralı, 
Saksonyalı, Schwab'dırlar, sonra almandırlar. Belki başka ülkelerde de bu böyledir. 

Hepsinin de ortak yanı, düzenli, güzel bakımlı bir ev yaşamına çok değer vermeleridir. Bunu 
ifade etmek için almanlar bir sözcük kullanırlar ki, bunu başka dillere çevirmek oldukça zordur; 
Gemütlichkeit ( rahat ve huzur dolu bir ortam!). 

Bu alman "Gemütlichkeit"ı ne ola ki?  

Bu sözcükte anlatılmak istenen, bir sıcak atmosfer, güven, huzur, rahatlık ve kendini 
bırakmışlık ortamıdır. Bütün dertlerin, sıkıntıların ve çatışmaların kapının önüne bırakıldığı bir 
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huzur ortamı. Bu ruh hali, insanın kendi dört duvarı içine sığınması, dünyanın gürültüsünden 
ve çirkinliklerinden bir kaçış olarak da nitelenebilir. 

Bazıları bu kavramı fazlaca burjuva ve sakil diye eleştirirler. Ama bu asla geniş bir kabul 
görmez. Bence de bu eleştiri adil sayılmamalıdır. 

Geçerli olan şudur: bir alman size, "haydi bizim eve gidelim, "gemütlich" olalım" diyorsa, bilin 
ki, siz artık Almanya'da bir alman tarafından kabul görmüşsünüz demektir. 

Almanlar misafir ağırlamaktan da hoşlanırlar. Bunun için iyi hazırlık yapmak isterler ve bu 
nedenle de sürpriz ziyaretlerden de pek hoşlanmazlar. Bunu Almanya'da uzun süredir 
yaşayan pek çok yabancıdan duymuşumdur. Bir alman aile sizi yemeğe davet edecek olursa, 
ufak bir hediye götürmeniz uygun olur.  

Evin hanımına bir demet çiçek, çocuklara tatlı 
gibi bir şeyler. En önemlisi de dakik olmanızdır. 
Almanya'da dakik olmak hâlâ bir erdem 
sayılır."Bize bir uğrasana" türünden 
çağırılıysanız, böyle bir spontane kısa ziyaret 
söz konusu olduğunda, artık her şey daha basit 
ve resmiyetten uzaktır. 

"Tipik alman" deyince ne anlaşılması gerektiği 
konusunda sayısız araştırmalar yapılmıştır. 
Disiplin, düzen düşkünlüğü, sonuç alma, hep 
öne çıkan ve tekrarlanan kavramlar olmuştur. 
Ama ayrıca yardımseverlik, güvenilirlik ve 
nezaket de öyle. 

Kayda değer diğer özellikler ise yabancı 
düşmanlığı, mesafeli duruş ve maddi değerlere 
olan belirgin eğilim. 

 

Gençler için hiç de önemsiz sayılamayacak bazı özellikler ise şöyle: 

Bir bilim adamının iddiasına göre, Almanya'da yapılacak bir flört insanı çabucak hedefe 
ulaştırırmış. Ama bunun ucuz sulanma anlamına gelmediği de iddia ediliyor. En iyisi kendi 
deneyiminizi kendiniz yapın. 

Sonuç: Evet, Almanların da, diğer halkların da sahip olduğu gibi, kendine özgü özellikleri 
vardır. Zaten olmaması da kötü olmaz mıydı? 

Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle' ün fransızlar gibi 300'den çok peynir çeşidine sahip 
bir halkı idare etmenin güç olduğundan şikayet ettiği söylenir. Bu söz karşısında Almanya'yı 
idare edenlerin herhalde acı acı tebessüm etmesi gerekir. Çünkü onların idare ettiği halk 
yaklaşık 1500 çeşit salam sosis tüketmektedir. 

Yok Almanca anlamak? Almanca zor bir dil!  
Almanca insanı zora koşan bir dil. 

Üç tane "artikel" (cins belirleyici) var; 

• Der Hund  (köpek) 

• Die Katze (kedi) 

• Das Pferd (at) 

Her üçü de hayvan olduğu halde, köpeğin artikeli erkek, kedinin artikeli dişi, atın artikeli ise 
nesnel yani cinssiz! 
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Acaba neden böyle? Atın da dişisi ve erkeği olduğuna göre! Dilbilimcilerin bu konuda 
açıklamaları var. Ama burada bu açıklamalara girmek herhalde uygun kaçmaz. Anadili 
almanca olanlar için bütün bunlar bir sorun oluşturmaz. Đşimiz sadece bu üç artikelle bitmiyor, 
buna bir de ismin dört hali, kural dışı fiil çekimleri, çoğul oluşturmada karşılaşılan zorluklar, 
son eklerdeki karmaşıklık ve çok acayip uzunluklara ulaşabilen birleşik kelime oluşturmalar 
eklenebilir. Biraz abartılı ama korkutucu bir örnek mi istersiniz, buyrun; 

• Rost-Brat-Wurst-Stand= Rostbratwurststand (Izgarada kızartılmış sosis büfesi ). Ama 
daha da beteri var: 

• Rost-Brat-Wurst-Stand-Eigentümer (Izgarada kızartılmış sosis büfesi sahibi), korkunç değil 
mi? Ama beterin beteri de var: 

• Rost-Brat-Wurst-Stand-Eigentümer-Urkunde!!! (Izgarada kızartılmış sosis büfesi sahibi 
belgesi), Đmdat! Bu kadar da olmaz demeyin! 

Ama ne yazık ki birleşik kelimeler almancada çok yaygın olarak kullanılıyor. Đster istemez buna 
alışacaksınız. 

Đngilizler veya Fransızlar, kendi ülkelerine gelen yabancılardan, dünya dili dedikleri kendi 
dillerini bilmelerini ve konuşmalarını beklerler. Fransa’da kural "kötü Fransızca 
konuşmaktansa hiç konuşma daha iyi"dir. Đngiliz kafa göz yararak Đngilizce konuşan yabancıyı 
ancak başını sallayarak ve alaycı bir tebessümle karşılar. 

Almanlar ise, yabancıların almanca konuşurken çektikleri sıkıntıyı adeta artırırlar. Yabancıları 
iyice şaşırtan ve kaygı verici bir yardım tarzları vardır. Bunu yaparken almanlar bilerek kendi 
dillerini yanlış konuşurlar (Düşünün ki, Goethe'nin  ve Schiller' dilini!). Ama bunu iyi niyetle, 
yabancıya yardım ve onun işini kolaylaştırmak için yaparlar. 

Hedefe isabet edeyim derken bakın neler yaparlar: 

• Örneğin şöyle demeleri gerekirken:Münih'e mi gitmek istiyorsunuz? O zaman yanlış 
istikamettesiniz. Aksi yöne gitmeniz gerek. Dönüş yapmalısınız. 

• Şöyle derler oysa ki: Sen var Münih'e gitmek? Sen ama burada yanlışsın. Sen gitmek öteki 
istikamete zorunlu. Geri dönmek var! 

Biraz almanca bilen veya almancaya hakim olan yabancılar bu durum karşısında çılgına 
döner. Almanlar yoksa kendi dillerini bile konuşmaktan aciz midirler diye düşünürler. 

Dediğimiz gibi, bunlar abartılmış örnekler, davranış tarzları ve hepsi de iyi niyetli. Gene de 
belirtmek gerekir ki, Almanya’da giderek artan sayıda genç okulu bırakmakta ve kendi dillerine 
tam hakim olamamaktadır. Göçmenlerin çocuklarını hele hiç sormayın. Üzüntü verici, ama 
gerçek, bu ülkede her geçen gün daha az sayıda insan güzel ve mükemmel bir almanca 
konuşuyor. Basın yayın organlarında bile dil bozukluklarına rastlanıyor, ya farkına varılmıyor 
ya da daha kötüsü bunlara tahammül gösteriliyor. Dil yaşayan bir organizmadır. Her dil her 
zaman başka dillerden kelimeler ve kavramlar alır ve bunları kendine mal eder. Bazıları da 
zamanla unutulmaya terk edilir. 

Küreselleşme çağında yaşadığımız söyleniyor. Đyi güzel de, yabancı etkilerin artması yanında, 
ingilizce kelimelerin alınması ve almancalaştırılması bu moda hastalığın artık katlanabilir 
olanın ötesine geçtiği sinyallerini veriyor. Bugün artık bir "Dingilizce"den söz ediliyor! Yüksek 
"level"de "checking" yapıldığından,"network" kurulduğundan ve "event"in "highlight"ından 
konuşulur oldu! Tüyler ürpertici değil mi? Buna ne almanca ne de ingilizce demek mümkün, 
kaygı duyulur ki, böyle konuşan insanlar ne kendi ana dillerine hakim olabilirler ne de 
ingilizce’ye. 

Tüm dünyada bu tür konuşmalardan geçilmiyor. Bunun arkasında çoğu kez ciddi eğitim 
noksanlıkları gizlidir. Ama başka tehlikeler de saklı değil mi? O halde; gençlerin konuştuğu dil 
konusunda dikkatli olmamız gerek. 

Eğlenceye katılmayan birine "Partyschranke" demek, şiddetli nezlesi olan birine 
"Schnodderseuche "mi kaptın? diye sormak, pek uygun kaçmaz. Diskoya giden birinin 
"Zappelbunker'e gittiğini söylemek de ayıptır.  Diskoya disko denir, “tepinme yeri” değil! 
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Kaba ve yontulmamış sözcükler kullanmaktan da sakının. Ama maalesef böyle sözlerin 
kullanımı da giderek yaygınlaşıyor. Belden aşağı sözler sosyeteye girmeye başladı. 

Almanca resmi dildir. Bütün bölgelerde konuşulan dildir. Çoğu kez yerel bir ağızla renklendiği 
olur. 

En temiz almancanın Aşağı Saksonya'da Hannover dolaylarında konuşulduğu söylenir. 
Almanya'nın kuzeyinde güneyine oranla daha iyi bir almanca konuşulur. 

Yolunuz  Bavyera'ya düşecek olup da hiçbir şey anlayamayacak olursanız üzülmeyin, çünkü 
doğma büyüme alman olan pek çok kimse de sizinle aynı durumdadır . 

Almanların kendi ana dillerine layık gördükleri muamele esef vericidir. Bu sizin gibi bin bir 
emek ve zahmetle bu dili öğrenmeye çalışan yabancılar için işi hiç de kolaylaştırmaz. 

Çeşitli kurumlar almanca  kursları sunmaktadır. Öğrenmesi size kalmıştır. 

 

Dikkat : Đnsanı insan yapan sadece kılık kıyafet değildir. "My fair lady" müzikalinde meşhur 
Profesör Higgins'in öğrencisi Elisa'ya habire öğretmeye çalıştığı gibi; "Nasıl konuştuğunu bir 
duyayım ki, sana kim olduğunu söyleyebileyim"! 

Pot Kırmamaya Dikkat!   
“Đlk izlenim en iyi izlenimdir” der almanlar. Bu cümlede insan ilişkileri üzerine pek çok gerçek 
saklıdır. Đnsanların dış görünüşüne bakıp onların içlerindeki değerler hakkında hüküm veririz. 
Bu hep böyledir, sadece Almanya'da değil. Bu nedenle, örneğin bir işe başvurduğunuzda dış 
görünüşünüz, sonucu etkileyici olabilir.  

Müşteriler, işverenler, şefler hatta komşularınız ve tüm sosyal çevreniz sizin tavır ve 
davranışlarınıza önem verirler. Bir işletmenin çalışanı olarak siz, firmanın saygınlığına sadece 
mükemmel çalışmanızla değil,  aynı zamanda görünüşünüz ve davranışlarınızla da katkıda 
bulunursunuz. Mesleki yeterlilik zaten sahip olmanız gereken bir özelliktir.  

 

Almanya'da davranış konusunda yanlış bir şey 
yapmak, bir çuval inciri berbat etmek anlamına 
gelir. 

Öyleyse, Almanya’da pot kırmamak için ne 
yapmalı? 

18. yüzyılda Hannover yakınlarında yaşayan soylu 
bir alman vardı. Uğraştığı iş yazarlıktı. Yazdığı çok 
şey unutuldu ama bir kitabı var ki, onu meşhur 
etmeye yetti: "Đnsanların davranışına dair " bu kitap 
Almanya'da doğru davranışın adeta incili kabul 
edildi. O günden bu yana pek çok şeyin üstünü toz 
kapladı ve unutuldu. O günden bu yana çok şey 
değişti.Bugün Almanya'da artık,"matmazel" veya 
"muhterem hanımefendi" diye hitap edilmiyor. 

Görgü  kuralları gevşedi, rahatladı ama çağdaş bir 
biçimde de olsa, "Görgü" kuralları (Knigge) bugün 
de geçerli. Bazı otel işletmeleri, çalışanlarının 
eğitimi için "Knigge" seminerleri düzenlemektedir. 
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Đşte bunlardan bazı örnekler: 

Karşılıklı konuşmada insan karşısındakinin sözünün arasına girmez, bitirmesini bekler. Etrafa 
bakmaz, bu terbiyesizlik sayılır, konuşan kimseye bakar. 

Dikkat göstermek, konuşana değer verdiğinizin bir ifadesidir. Demek ki karşınızda konuşanın 
sözünü kesmeyin. Hele ki bu şefiniz ise! Pot kırmayın! 

Almanlar selamlaşırken el sıkışırlar. Sağ ellerini uzatırlar. Çok uzun zaman önce bu, "elinde 
silah yok!"anlamına gelirdi. El sıkı, ama çok da sıkı değil ve kısa bir süre sıkılır. Eli sarkık bir 
biçimde bırakmak da doğru değildir. Buradaki ölçüye iyi dikkat etmek gerekir. Ama görülüyor 
ki, Almanya’da giderek sadece bir "Hello"veya "Hi" (Merhaba) demek, el sıkışmaktan daha çok 
taraftar topluyor. Selamlaşma konusuna son vermeden önce : Bavyera'da "Guten Tag"(iyi 
günler) yerine "Grüss Gott"(selamünaleyküm) denilmekte, Kuzey Almanya'da ise,"moin, 
moin"(Guten Morgen'in kısaltılması) (günaydın) demekle yetinilmektedir. 

Ayrılırken "auf Wiedersehen"(Allahaısmarladık) yerine giderek Kuzey Almanya kökenli 
"Tschüss" denilmektedir. Samimi olanlar arasında bunun "Tschüssi" olarak söylendiğini de 
duyacaksınız. 

Öğle saatlerinde Almanya'da selamlaşma sırasında "Mahlzeit" (afiyet olsun) sözcüğünün 
kullanıldığını duyacaksınız. Ola ki tuvalette karşılaştığımız biri de sizi bu sözcükle 
selamlayacaktır. Eh, ne yapalım, afiyet olsun! 

Konuşma sırasında karşınızdakine dokunmak, samimi bir şekilde elinizi omuzuna koymak, 
bütün bunlar ancak çok samimi dostlar ve arkadaşlar arasında yapılabilir, aksi halde 
yadırganır. 

Almanya'da hitap "siz" şeklindedir. Siz, bay X….., siz bayan Y…. gibi. Şefe de siz diye hitap 
edilir. Yaşça büyük olan küçüğe "sen" diye hitap etmeyi önerebilir. Çoğu şef, yanında çalışan 
gençlere siz diye ve ön adıyla hitap eder; Siz, Anna, lütfen şunu şöyle yapar mısınız; Siz Jan, 
lütfen… gibi. 

Önce bayanlar kuralı geçerlidir. Ama işyerinde önce şef selamlanır. 

Karşınızdakinin vücut diline de dikkat etmelisiniz, bakışlarına, ellerine ve jestlerine. 

Đşyerinde, o işyerinin havasına uygun iş kıyafeti giyilir. Şık ve ciddi olanı, gri, lacivert, füme 
giysilerdir. Açık renk pek uygun sayılmaz. Bayanların etekleri çok kısa olmamalıdır (en fazla 
bir el eni kadar dizin üstünde). 

Çift düğmeli ceket giyen erkekler alt veya üst düğmeleri iliklemelidirler.  

Üç düğmelilerde, ya üst iki veya ortadaki düğme iliklenmelidir 

Otelcilik ve lokantacılık mesleklerinde çalışanlar veya meslek eğitimi görenlerde genelde 
doğru dürüst bir dış görünüş aranır, ne piercing, ne dövme, ne de mümkünse sakal. Temiz ve 
düzgün iş kıyafeti. Bayanlar göze çarpmayan bir makyaj kullanmalı. 

Bir selamı almamak terbiyesizlik sayılır. Kartvizit verildiğinde, bakmak gerekir. Selamlaşırken 
sol eli pantolon cebinde tutmak terbiyesizlik sayılır. 

Bunlar tek tük örneklerdi. Almanya’daki doğru 
davranış kuralları, bu Knigge ülkesinde, ciltler 
dolusu kitaba konu olmuştur. Bunlara bakınız 
veya bir Knigge seminerini ziyaret ediniz. 

Bütün bunların dışında geçerli olan kural şudur: 

Her kim ki tüm bu kurallara mükemmel bir 
biçimde hakimdir, eğer durum haklı gösteriyorsa, 
bunları kasıtlı ve anlamlı olarak çiğneyebilir. 

Yoksa bir çuval inciri berbat edersiniz! 
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Gastronomi, Otelcilik ve Turizm 
Almanya’da gastronomi, otelcilik ve turizm Alman ekonomisinde konaklama tesislerinin, 
otelciliğin ve turizmin gayrisafi milli hasılada önemli bir payı vardır. 

Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın beyanlarına göre, turizmin gayrisafi milli hasıladaki payı 
%8’dir. 

Branş başka ülkelere nakledilemeyecek türden işyerleri sunmakta ve sadece yüksek nitelikli 
olması gerekmeyen kişilere de istihdam şansı vermektedir.  

Yıllarca süren bir durgunluktan sonra hâlihazırda konjonktürdeki canlanma sürecinde 
gastronomi branşının durumu da daha iyiye gitmektedir. Đnsanlar geleceğe iyimser 
bakmaktalar. 

Bu durum genç insanların bu branşta bir eğitim ve istihdam şansı bulmalarını da 
yükseltmektedir. 

Alman Otelcilik ve Konaklama Tesislerinde Đşletme Yapısı  
Klasik konaklama tesislerinde oteller gene hakim durumdadırlar. Geceleme sayısındaki payları 
2006 yılında %85 kadardı. Alman otelciliğine büyük ölçüde orta ölçekli işletmeler damgasını 
vurmaktadır.  

Đlginç olan bir gerçek de, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerine olan talebin düşmüş 
olmasıdır. Uzmanların tahminlerine göre bu eğilim sürecektir. 

Gene tahminlere göre, pazarları dışlayıcı bu güçlü rekabet gelecekte de yüksek kaliteli arz 
şekillerinin yoğunlaşmasını getirecektir. 

Tüm işletmelerin % 90’ından çoğu tek kişi girişimleri veya şahıs şirketleridir. Bunların cirodaki 
payı 2003 yılında% 63’tü. Đşletmelerin % 9’undan azı sermaye şirketi olarak işletilmektedir, ne 
var ki, bunlar toplam branş cirosunun hemen hemen 1/3’ünü elde etmektedirler. 

Alman büyük kentlerindeki otellerin mülkiyet yapısı hakkında 2002 yılında yapılan bir 
araştırmaya göre, 4 ve 5 yıldızlı otellerin % 30’undan fazlası kurumsal fonların mülkiyetindedir.  

Almanya’daki klasik konaklama tesislerinin sadece orta ölçekli değil, daha çok küçük ölçekli 
işletme yapısında olduğu dikkati çekmektedir.  Tüm otellerin, lokantasız otellerin, 
pansiyonların ve benzeri konaklama tesislerinin yaklaşık 3/4’ünün yıllık ciroları 250.000 
Euro’dan azdır. Hatta bunların % 45’inin yıllık ciroları 100.000 Euro’nun altındadır. Öte yandan 
toplam cironun yaklaşık ¼’ü işletmelerin sadece % 5’i tarafından elde edilmektedir. Bunların 
her biri yıllık 1 milyon Euro’nun üstünde bir ciroya sahiptir1. 

 

Almanya’da “sistem gastronomi” 

Almanya’nın en büyük 100 gastronomi işletmesi 2006’da 9,4 milyar Euro net ciro elde ettiler. 

Genel gastronomi sayıları karşısında bu, ortalamanın çok üstünde olduğu aşikâr bir sonuçtur.  

Bunun üstüne eklenen bir de % 7,6 oranındaki pay, keyifleri daha da artırmaktadır.  

Böylece piyasa gastronomları bir kez daha, ekonomik başarının yapılabilir olduğunu 
kanıtlamaktadır. 

                                                

1 Kaynak: DEHOGA (Alman Otelcilik ve Gastronomi Federal Birliği) 
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Yaratıcılık, know-how, eğilimleri sezinlemek, cazip fiyatlar ve özellikle sistem, Almanya’da 
yüksek gastronomi standardını güven altına alan ve daha da geliştiren göstergelerdir.  

Eğitimi yapılan mesleklerden gastronomi uzmanı yetiştirilmesindeki adeta sansasyonel 
gelişme bizi çok sevindirmiştir. 

Giderek artan eğitim sözleşmeleri, bu eğitimin hem meslek eğitimine yeni başlayanlar hem 
eğitim veren işletmeler tarafından hep talep edildiğini gösteriyor. 1998 yılında bu meslek 
dalının tanınması ile birlikte 11.000 meslek eğitimi sözleşmesi yapılmıştır. Đstihdam şansları 
mükemmeldir. 

Ekonominin bu sektörü o denli çok yönlü ki, bir eşi daha yok denilebilir.  Bugün hoşa giden her 
şey sistem gastronomidir: fast food’dan komple servise, balıktan pizza’ya hamburger’e, 
burjuva tarzı yemekten etnik ve sosyetik mutfağa kadar! 

Peki, sistem gastronomi nedir? 

DEHOGA’nın bir yayınında bu konuda şunlar söylenmektedir: Sahibinin işlettiği bir 
meyhanede, atmosfer ve yaşantı münhasıran meyhaneci tarafından belirlenir. Oysa 
sistem gastronomide profili belirleyen karmaşık bir sistemdir: arzedilen çeşitler, fiyatlar, 
satış çözümleri, görüntü, pazarlama ve pazara çıkma açık bir biçimde tesbit edilmiştir.2 

Hatta işletme yerinin standartları ile potansiyel müşteri bile tanımlanmıştır. Zamanımızın bir 
yerden bir yere hareket halindeki müşterisi, ister Augsburg’da, ister Zwickau’da veya 
Hamburg’da olsun steak lokantası veya pizzacıyı aynı şekilde görmek ve yaşamak ister. 

Tepeden bir bakışla konaklama sektörü 
2006 yılında Almanya’da konaklama sektörü önceki dört yıldan bu yana ilk kez ciro artışı 
gösterebildi. Federal Đstatistik Dairesi’nin verilerine göre artış nominal % 1,4 (real % 0,0) idi. 
Bunu destekleyen faktörler özellikle tüketicilerin tekrar daha çok para harcama hevesleri ve 
özellikle Dünya Futbol Şampiyonası gibi önemli bir olaydı. Böylece iç konjonktörel canlanma 
ve istihdamdaki artışla birlikte, konaklama hizmetleri için yapılan özel tüketim harcamaları da 
artmaktadır. Bilinçli olarak tüketimden vazgeçme eğilimi böylece son bulmuş görünmektedir. 
Aynı zamanda Dünya Futbol Şampiyonası Almanya’daki turizme önemli bir dürtü vermiştir. Ve 
bunun konaklama sektöründeki ekonomik duruma olumlu ve kalıcı bir etkisi söz konusudur.  

Büyümenin motoru eskiden olduğu gibi klasik konaklama sektörüdür (oteller, lokantasız 
oteller, pansiyonlar ve benzeri işletmeler).  Bu sektör, 2006’da nominal % 4,0 oranında bir 
büyüme kaydetmiştir. Geceleme sayıları bu sektörde % 3,7 oranında artıp 208,2 milyona 
çıkmıştır. Yabancı turistlerin Almanya’daki geceleme sayıları memnuniyet verici şekilde % 10’1 
artmış, Almanlardaki artış % 2,2’de kalmıştır.  Buna göre, otelcilik sektörü, ortalama doluluk 
oranını % 2,6 bir artışla % 62,8’e çıkarmış ve 87 Euro ile oda fiyatında bir önceki yıla kıyasla 
% 7,9’luk bir artış sağlamıştır.  

Gastronomi ise Almanya’da daha önceki yıllarda olduğu gibi otelcilik sektöründeki bu yüksek 
büyüme oranlarını yakalayamadı. Gene de sektör 2006’ daki düzeyde istikrarı yakalamış oldu. 
Ciro gerilemesi bu sektörde 2005 yılındaki nominal % 0,7 ve % 1,9 bir eksi tutarında kaldı. Bu 
arada içki ağırlıklı işletmelerin durumu, % 0,3 oranında bir eksi ile, toplam gastronomi 
sektörüne oranla daha iyileşti. Tekrar bir büyüme gösteren bir sektör de kantinler ve ikram 
servisleri (catering) oldu. 2006’da bu sektör % 3,3’ lük bir artışla 1998’denberi en yüksek ciro 
artışını sağlayabildi. 

Sektörün tamamı için DEHOGA’nın tahmini 2007 yılı için % 1,0 oranında nominal bir ciro 
artışıdır. KDV oranındaki artışın müşterilerin tüketim davranışlarını nasıl etkileyeceği  bu 
tarihte halen kesin olarak tahmin edilemiyor.  Ama etkinin bir masraf artışı ve fiyat baskısı 
olacağı daha şimdiden belli. DEHOGA verilerine göre gastronomi sektöründeki gelişmeye 
ilişkin şunlar söylenebilir: Take away pazarı patlıyor! 

                                                
2 Kaynak: DEHOGA 
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Artan hareketlilik ve  değişen yeme içme alışkanlıkları karşısında geleneksel lokantalar ve 
restoranlar, perakende satış noktaları, gıda satış marketleri ve benzinciler gibi farklı branşların 
giderek artan rekabetini hissetmektedirler. 

Her zamankinden daha fazla olarak bugün gastronomi ile geçinenler, pazarda çok belirgin 
tasarımlarla yer almak ve profil sahibi olmak peşindedirler. Artık hemen hiç kimse vasat 
olmaktan memnun değil. Aranan şeyler: değişiklik, coşku ve duyarlık  

Tüketicilerin sağlık bilinci devam etmekte, sağlıklı beslenme ve “wellness-food” ciroları 
artmaktadır. Hafif ve kalite değeri yüksek mutfak eğilimi sürmektedir.  

Geleceğin tasarımları şu formüle tabidir: taze, çabuk ve güzel  

Alman mutfağına eğilim devam etmektedir. “ Önceleri lüks gastronomi tarafından keşfedilen 
bu eğilim, şimdi bütün pazarı sarmış bulunuyor. Turizmde, “ Akdeniz yerine Kuzey Denizi ve 
Baltık Denizi” sloganı nasıl tuttuysa, gastronomide de yerli mutfağa dönüşü gözlemliyoruz. 
Çocuklukta yenilen yemeklere! 

Modern ve dünyayı dolaşan insan kendi köklerine bir özlem içinde: insanlar tekrar alman usulü 
yemeğe içmeğe başladılar.  

Modern yorumla, giderek daha çok sayıda genç insan yerel spesiyalitelerin çekiciliğini keşfe 
başladılar. 

Alman doğası ne denli çeşitlilik arzediyorsa, alman mutfağı da bir o kadar çeşitlilik ve 
yaratıcılık sunuyor. Bazı gıda skandallarına bakınca, müşterilerimiz ürün güvenliğini ve itimat 
etmeyi önemsiyorlar. 

“Köklerine dön” – yerel spesiyaliteler ve sıcak bir ortam sunan işletmeler artan bir başarı 
göstermektedirler. 

 Belirleyici olan, kalite, lezzet ve çekiciliği olan fiyat-ürün oranıdır. 

Almanya’da Turizm   
Turizm alman ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Yaklaşık 2,8 milyon insan Almanya’da bu 
branşta çalışmaktadır. Bunların elde ettiği ciro 140 milyar Euro’dur.  Her ne kadar almanlar 
uzaklara gitmeyi sevseler de turizmde dünya şampiyonu sayılsalar da, özellikle son yıllarda  
tatil hedefi olarak kendi ülkelerini de keşfe çıkmaktadırlar. Bu konuda Almanya’ güneyde 
Alplerden, kuzeyde Baltık ve Kuzey Denizlerine kadar çok cazip bir çeşitlilik sunmaktadır. 

 
Hansestadt Stralsund 
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Ülkeye gelen turistlerin sayısında, Avrupa ülkelerinden gelenler açısından, büyük bir artış 
sözkonusudur. 

Frankfurt/ Main’ daki Alman Turizm Merkezi aşağıdaki değerlendirmeyi yapmaktadır. 

Şimdiye kadar Almanya diğer ülkelerde özellikle teknik ve organizasyon bakımından 
mükemmel bir ülke olarak algılandı, yani fuarlar ve iş seyahatleri için iyi bir ülke. Ancak son on 
yıldan beri Almanya giderek daha çok bir tatil ülkesi olarak tanınmaya başladı. Euro’ya geçiş 
ve Dünya Futbol Şampiyonası bu imaj değişikliğini hızlandırdı. Davos’taki son Dünya Ekonomi 
Forumu Almanya’yı Đsviçre ve Avusturya’dan sonra tatil ülkesi olarak üçüncü sıraya soktu. 

Bir ingiliz araştırma ekibinin yerleşim yeri faktörü olarak turizm konusunda 34 ülkede yaptığı 
araştırmada Almanya Đngiltere’nin arkasından ikinci oldu. Bunda giderek artan  kültür turizmi 
büyük bir rol oynamakta. Almanya bugün belirgin bir kültür imajına sahip. Uluslar arası 
araştırmalardan bilinmektedir ki: anket uygulanan kişilerin % 60’ından çoğu, Almanya’yı 
zengin bir kültürel mirasa ve güzel bir doğaya sahip bir ülke olarak görmekteler. 

Sağlık turizmi, “wellness” tatili açısından Almanya yüksek nitelikli  330 kür ve termal turizm 
merkezine sahiptir. 

Yabancı turistler arasında giderek artan sayıda arap ülkelerinden ve Rusya’dan gelenler 
bulunmaktadır. Alman turizm ekonomisinin hedefi, bu müşterilere de bireysel beklenti 
ölçülerine uygun ürünler sunmaktadır. Demografik değişim turizmi de etkilemektedir. Sanayi 
ülkelerinden gelenler arasında 55 yaşın üstünde olanlar artmaktadır. Bu aktif insanlar, iyi 
organize edilmiş, rahat ve ilginç turlar ve şehir gezileri aramaktadırlar. 

Bu konuda Almanya, sahip olduğu kültürel ve mimari mirası ile, şanslıdır. 

Alman gastronomi ve otelcilik sektörü, iyi yetişmiş uzman işgücüne de muhtaçtır. 

Turizm Sektöründe Eğitim Görmek Đçin Đyi Sebepler Var 

• Almanya’da diğer hiçbir branş bu denli çeşitliliğe ve coşkuya sahip değildir.  

• 245.000 işletmede – klasik restorandan kantin ve kafeteryalara, sistem 
gastronomi’ye, çok yıldızlı gastronomiye, kahvaltı veren pansiyondan, tatil 
köyleri, konferans merkezleri ve lüks otellere kadar – çekici bir meslek sahibi 
olmak için çok çeşitli imkanlar ve fırsatlar mevcut olup, hepsinin odağında 
insan bulunmaktadır. 

• Alman konaklama sektörü, ekonominin önemli bir parçası olup, orta ölçekli 
işletmelerin damgasını vurduğu  bir alandır. Bir milyon işgücü hergün optimal 
bir servisi ve yüksek nitelikli ürünleri konuklara sunmakta ve böylece yılda 56 
milyar Euro tutarında bir ciro elde etmektedir.  

• Sayıları 100.000’in üstünde genç insan, sektördeki altı meslek dalından 
birinde meslek eğitimi görmektedir. Başarılı bir eğitim için en önemli ön 
koşullar, esneklik, işi sahiplenme, ekip halinde çalışma ve iletişim yeteneğidir.  

• Konaklama tesislerinde müşterinin önünde veya onun doğrudan görmediği 
bölümlerde olsun, genç öğrenciler, en iyi gelişme imkânlarına ve kariyer 
şanslarına sahiptirler.  

• Turizm sektörü öyle bir alandır ki, sınır tanımaz. Bu sektörde profesyonel 
eğitim almış biri, kendini işine veren ve hizmet vermekten hoşlanan bir tabiata 
sahipse, onun önünde bütün kapılar açıktır. Edindiği bilgiyi dünyanın her 
yerinde kullanabilir. Her zaman eğilimlerine ve yeteneklerine uygun iş 
bulabilir. 

• Bu sektördeki bir meslek eğitimi, bunun da ötesinde, ileride başarılı bir 
şekilde kendi işini kurmak için sağlam bir temel oluşturur. 
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• Otelcilik ve gastronomi alanındaki bir eğitim ilginç branşlardan birinde çok 
yönlü, çekici ve geleceği olan iş bulmanın da garantisidir.  

Merak mı ettiniz? 

Đleriki sayfalarda size tek tek meslek profilleri, kabul koşulları ve meslekte ilerleme ve kariyer 
şansları hakkında bir tepeden bakış sunacağız. 

Fazla bilgiye, Eyaletlerdeki Otel ve Lokantalar Birliklerinden ve ĐŞKUR’un meslek danışmanlığı 
birimlerinden ulaşabilirsiniz. 

Başlayın. Đlerleyin. Sizi Bekliyoruz! Sizi bekleyen şeyler nelerdir? 

Öğrenim malzemelerinden seçilmiş birkaç örnek: 

“Müşteri ile temas; danışmanlıkta bulunma; satış” konusunda öğretilen şeylerden örnekler: 

• Kişisel görünüm 

• Vücut bakımı 

• Kıyafet 

• Sağlık 

• Müşteri karşısında davranış 

• Kişisel davranış biçimleri 

• Telefonda davranış 

• Sofra düzeni 

• Zaman kullanımı 

• Stresli durumlarla başa çıkma 

• Bir gastronomi işletmesinin hizmet kapasitesi 

• Hizmet verme 

• Özel konuklarla ilgilenme 

• Hukuki kurallar ve saire… 

Temel davranış tarzları konusunda örneğin aşağıdaki konular işlenir 

• Selamlama 

• Asansör 

• Önce kim binmeli? 

• Karşıdakine gözünü dikmek, başka yana bakmak, konuşmak? 

• Karşılıklı konuşma 

• Şikayetler, 

• Şikayetleri dinleyip kaydetmek 

• Ne yapmalı? 

• Mesafe 

Karşılıklı konuşma konusunda örneğin  

Aşağıdaki konular tabudur: 

• Politika 

• Din 

• Para/Oda fiyatları 

• Kişinin kendi sağlık durumu 

• Özellikleri ve tercihleri 
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Berlin STO’nın meslekte ilerleme kursundan örnekler: 

Barmenlik (Sertifikalı) eğitimindeki konular. 

Kurs içerikleri (yaklaşık 80 saat) 

• Barın tarihçesi 

• Đşletme ekonomisi açısından temel bilgiler 

• Hesaplama 

• Pazarlama  

• Bildirim yükümlülüğü ile bar kartı 

• Malzeme bilgisi 

• Miks teknikleri 

• Reçeteler 

• Güncel eğilime uygun kokteyller ve bio kokteyller 

• Klasik içkiler 

• Garnitürler 

• Meslek Đngilizcesi 

• Pratik uygulamalar 

DEHOGA: Branş hakkında güncel bilgiler 
07/16 Basın bildirisi 

-DEHOGA Federal Birliği’nin yıllık basın konferansı- 

DEHOGA branş raporu: konaklama sektörü 

Yüksek Ciro, Ama Yüksek Masraf (Berlin, 8 Mayıs 2007): 

Dört yıldan beri ilk kez konaklama sektörü tekrar ciro artışları kaydedebildi. Büyümeyi 
sağlayan motorlar, otelcilik ve sistem gastronomi oldu. 2007 yaz mevsimi için otelcilik ve 
gastronomi sektörlerinin ciro ve kar beklentileri bir önceki yıla göre daha da yüksek. Alman 
Otel ve Lokanta Federal Birliği DEHOGA’nın Berlin’deki yıllık basın konferansında çizdiği 
tablonun sonucu böyle. Geceleme sayılarında özellikle yabancı turistlerinkinde devam eden 
artış DEHOGA’nın tahminine göre cari yılda ciro % 1 oranında nominal artış gösterecektir. 

“Dört yıl süren kuraklıktan sonra otelcilik ve gastronomi sektöründe narin bir bitki 
filizlenmektedir, bunun da adı büyümedir. Eğilimdeki bu dönüşüm sonunda bizim branşa da 
ulaşmış gözükmektedir. Mamafih KDV’ deki artışlar, ücretlerdeki yüksek maliyetler ve enerji ile 
gıda fiyatlarındaki artış, işletmelerdeki masraf baskısının bundan böyle de çok yüksek 
olacağını gösteriyor” Bu sözler DEHOGA Başkanı Ernst Fischer’e ait. 

Bir önceki yıla kıyasla daha yüksek ciro bildiren otelcilerin sayısı 2005/2006 kışındaki % 
29,2’ye oranla 2006/2007 kışında % 44,1’e yükselmiştir. Gastronomide ise cirodan kazançlı 
çıkanların oranı % 35,2 (önceki yıl % 21,7) olmuştur.  

Fischer’e göre, “ Almanlar tüketimdeki çekingenliklerini artık bıraktılar. Konaklama sektörü de, 
tüketicilerin canlanan bu harcama heveslerini hissetmeye başladı”. Verimlilik durumu ise hala 
kritik. Otelcilerin % 39,5’i, gastronomların ise % 45,1’i kış mevsiminde düşük kârlarla yetinmek 
zorunda kaldılar. 

2007 yazından, konaklama sektöründeki girişimcilerin % 44,0’ı ve gastronomi sektöründeki 
girişimcilerin % 38,9’u daha iyi cirolar bekliyorlar. Bunlar Dünya Futbol Şampiyonası öncesine 
göre daha yüksek değerler. DEHOGA Başkanının vurguladığı gibi “ Gerek son aylardaki 
gelişmenin gerek geleceğe bakışın olumlu olması iyi bir işarettir. Bu da gösteriyor ki, bu durum 
günlük bir olgu değil, gerçekten eğilimdeki bir dönüşüm niteliğindedir. “ 

“DEHOGA’nın Otelcilik ve Gastronomi branş raporu: Yüksek ciro, ama yüksek maliyet”. 
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DEOGA’nın konjonktör anketi sonuçlarının ayrıntıları 

Güncel DEHOGA branş raporu 3,000 girişimciyi kapsayan bir ankete dayanmaktadır. 
Anketteki konjonktör gelişmesinin değerlendirilmesi Ekim 2006’dan Mart 2007’ye kadar olan 
zaman dilimine ve Nisan-Eylül 2007 beklentilerine dayanmaktadır. 

Otelcilik sektörü olumlu gelişmesini dünya futbol şampiyonası sonrasında da sürdürdü. Ankete 
katılan otelcilerin Ekim 2006’dan Mart 2007’ye kadar sadece % 28,8’i ciro kayıplarına 
katlanmak zorunda kaldılar (bir önceki yıl % 43,3). Buna karşılık ankete katılanların %44,1’i 
artan cirodan söz etmektedir. (bir önceki yıl % 29,2). % 27,2’si aynı zamanda verimlerini de 
arttırmayı başardılar (bir önceki yıl % 19,1). % 39,5’i ise verim düşüşü kaydettiklerinden 
şikayetçi oldular (bir önceki yıl % 53,1). Otelciler 2007 yazına iyimser olarak girdiler. Ankete 
katılanların % 44,0’ı daha yüksek ciro beklentisi içindeler (bir önceki yıl 38,9). % 30,7’si daha 
iyi bir verim bekliyorlar (bir önceki yıl %27,1). Bu veriler otelcilik alanında 1999 yılındaki 
konjonktür anketinden bu yana olan en iyi değerlerdir. Marka otelleri de yükselişteler. Şehir 
turizmi de, toplantı kongre, kültürel ve sportif etkinlikleri ile, büyük bir büyüme potansiyeline 
sahiptir. Wellness ve toplam sağlık turizmi gelişmesini sürdürmekteler. Gastronomi ise 
otelcilikteki büyüme oranlarına henüz ulaşabilmiş değildir. Ekonomik beklenti bu sektörde 
gene de daha iyileşti. Bir önceki  yıl her iki gastronomdan biri (51,8) ciro gerilemesinden 
şikayetçi iken, bunların oranı şimdi üçte bir (%34,1) dir. Gastronomların % 35,2’si  cirolarının 
arttığını bildirmekteler (bir önceki yıl 21,7). Bununla birlikte ankete katılanların %45,1’i düşük 
kârlarla yetinmek zorundaydılar (bir önceki yıl %59,5); % 20,8’i kârlarını arttırabildiler (bir 
önceki yıl % 13,2). Bu 2000 yılından beri en iyi anket sonucudur. 

 
Akademie Schmöckwitz ‘de Eğitim.  

Tiyöler ve  Eğitilmler 

 

Restoran, kafe ve bar işletmecilerinin iyi bir yaz beklentileri, otelcilerinkine kıyasla biraz geri de 
olsa, gene de konaklama branşındaki değerlere yaklaşmaktadır. % 38,9’u yükselen ciro 
tahmin etmekte (bir önceki yıl % 32), % 26,6’sı yüksek kâr tahmininde bulunmaktadır (bir 
önceki yıl %22,9). Ciro kötümserlerinin oranı %21,8 ile iki yıl üst üste ankete katılanlardan 
yüksek ciro tahmin edenlere oranla düşüktür.  

Marka ve sistem gastronomide başarı grafiği devam etmektedir. 2006 yılında 16.088 
işletmeden oluşan sektörün en büyük 100 işletmesi 9,4 milyar Euro’luk bir net ciro elde etti. Bu 
% 7,6’lık bir büyüme oranı demektir ve 1995’tenberi en yüksek ciro artışını ifade eder. Food 
Service adlı meslek dergisinin her yıl yaptığı araştırmanın sonucu böyle. Buna göre 
gastronomi toplamda nominal % 0,7 oranında bir düşüş kaydetti. 

DEHOGA Başkanı Fischer bu sonuçları şöyle yorumlamaktadır: “Sektörümüzde kazananlarla 
kaybedenler arasındaki makas giderek açılmaktadır”. Fischer’e göre, “Girişimciler için şimdiye 
kadar hiç olmadık boyutta önemli olan husus, çok belli tasarımlarla pazarda yer almaları ve 
profil sahibi olmalarıdır”. 
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Söz Pratisyenlerde 

Bay Truglia, Berlin Sanayi ve Ticaret Odası’nda meslek eğitimi danışmanı. 

Kendisi, örneğin hangi işletmelerin çırak yetiştirme ehliyetine sahip oldukları 
konusunda karar verir. Dolayısıyla sektördeki her tür işletmeye nüfuz etme imkanına 
sahiptir. 

Adaylarınız hangi tür okullardan mezundurlar? 

Düzey, temel eğitimden tutun da lise mezuniyetine kadar yükselmektedir. Belirleyici olan, 
adayın hangi meslek dalında yetişmek istediğidir. Örneğin eğer aday, altı meslek eğitimi dalı 
arasında en çekici olanı olan sistem gastronomi uzmanı olmak istiyorsa, Burger King, Pizza 
Hut, Mc Donalds gibi, adayların % 90 lise mezunu, % 10 ortaokul mezunu ve çok  çok azının 
da temel eğitim mezunu olduklarını görüyoruz.  5 yıldızlı otelciliğe baktığınızda burada da 
gene esas itibariyle lise mezunlarının yer aldığını görürsünüz. Küçük işletmelerde ise daha 
çok temel eğitim ve ortaokul mezunlarına rastlanır. Yaş önemli bir rol oynar. Adaylar en az 18 
yaşında olmalıdır. Aksi halde Çalışan Gençleri Koruma Kanunu’na aykırılık sözkonusu olur. 
Buna göre saat 23’ten sonra çalışmak yasaktır. 

Alman meslek eğitimi sistemi diğer ülkelerdekinden farklı mıdır? 

Almanya’da dual (ikili) sistemimiz var. Bu sistem diğer ülkeler tarafından da takdir edilmekte 
ve tanınmaktadır. Dual (ikili) demek, eğitim yeri iki bileşenden oluşmaktadır: işletme ve okul. 
Son beş altı yıldaki otel çalışanlarına bakmak bir fikir verir. Örneğin, Dubai’deki Burj al Arab, 
yedi yıldızlı bir otel, sözde dünyanın en iyi oteli. Açılışındaki müdür Almanya’da mesleki 
eğitimini almış olan bir kişidir. Aynı şey şu sıralarda Riz Carlton’un genel müdürü için söz 
konusudur. Almanya’da mesleki eğitim gören bu kişi de Asya’ya gitmekte ve orada Bölge 
Müdürü olarak Çin’deki otelin açılışını yönetmektedir. Burada sekiz veya dokuz yeni otel 
açılacaktır. Bu örnekler bizim dual sistemimizin hala ne kadar beğenildiğini göstermektedir. 
Bunun böyle olması da iyidir. Bizim görüşümüze göre de bu sistem, en iyilerinden biridir. 

Adaylarda aradığınız nitelikler nelerdir? 

Yabancı ülkelerden gelen gençler de, eğer bir işletmede eğitim yeri bulmak engelini 
aşabilirlerse, doğru dürüst bir eğitim görme şansına sahiptirler. Bu konuda, yabancı kökenli 
gençlerin de alman adaylar gibi başarılı olabildiğini gösteren istatistikler vardır. Aralarında 
büyük bir fark yoktur. Problem engeli aşabilmektir. 

Engelle neyi kasdediyorsunuz? 

Kastettiğim önce eğitime girmeyi başarmaktır. Yabancı ülkelerden gelen gençler alman dual 
eğitim sistemini pek de bilmemektedirler. Đkili eğitimi Almanya’da, Avusturya’da, Đsviçre’de ve 
biraz farklı da olsa Fransa’da ve Finlandiya’da görüyoruz.  

Dil de bir engel mi? 

Almanca bilmek şart, bu gayet açık. Birden çok dil bilmek adayın menfaatinedir. Tek 
kelimeyle: kültürlerarası yetenek talep edilmektedir. Ancak bu sayede otelcilikte çok çeşitli 
müşteri yapısına uyum sağlayabilirsiniz. Örneğin arap ülkelerinden birisinden gelen, birden 
çok eşle seyahat eden bir müşteriye karşı nasıl davranacağını insanın bilmesi gerekir. Bu 
bölgenin kültürünü bilmek lazım, özellikle kadınlara değil sadece erkeklere hitap edilmesi 
gerektiğini. 

Başka kültür çevrelerinde de aynı şey: belirli bir giysi giyilmesi, belirli selâmlama biçimleri gibi. 
Gastronomide bütün bunları bilmek gerek. Almancada bunu öğrendiğiniz gibi her müşteriye 
uygun şekilde davranırsanız, işler iyi yürür. 

Branşa göre tipik bir davranış var mıdır? Bir çalışma kuralları kataloğundan söz edebilir 
miyiz? 

Evet. Örneğin, klasik otellerdeki yapıya bakıldığında hep aynı şeyi görürsünüz: Yönetim 
düzeyi ve bunun genel müdür tarafından yönetilmesi; bunun altında ise çeşitli bölümlerden 
oluşan düzey. Bunların tamamı, çok katı bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Bu şu demek oluyor: 
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Şef bir şey söyledi mi, bu böyle demektir. Artık bunun üzerinde tartışılmaz. Bu kural özellikle 
mutfak ordusu için geçerlidir. Mutfaktaki ekibin böyle adlandırılması klasik bir tabirdir. Mutfakta 
uzun boylu konuşmaya yer yoktur. Bir yemek hazırsa, onun hemen servis edilmesi gerekir. 
Burada bu işin olup olmayacağı etrafında konuşulmaz. Yemek mutfaktan çıkmalıdır. Stresli bir 
iş! Daha sonra problem üzerinde konuşulabilir ya da birlikte bir bira içilebilir. Mutfaktaki 
konuşma tonu gerçekten serttir. Bu normaldir.  

Böyle olması da haklıdır. Böyle zamanlarda çabuk hareket edilmelidir. 

Söylendiği gibi burada ses tonu serttir. Ama daha öncesi yumuşak olduğu gibi daha sonrası 
da öyledir.  Sonrasında birlikte bir bira içilir ve olan biten üzerine sohbet edilir.  Buna da klasik 
davranış kuralları denir. Doğaldır ki, klasik standart kurallar da vardır: aşçılık öğrencisi beyaz 
düğmeli kıyafet giyerken, eğitimini tamamlamış bir aşçı siyah düğmeli de giyebilir.  

Hele unvan ne denli yüksekse, o denli saygındır; ama bu kurallar giderek gevşemektedir. 

Peki, servis personelinde örneğin piercing’e veya dövme yaptırmaya izin var mıdır? 

Bu gastronomi işletmesinin durumuna bağlıdır. Gençliğin gittiği bir lokanta veya bir diskotek, 
örneğin çok güncelin peşinde koşan ve karmakarışık bir gençliğin gittiği bir lokal sözkonusu 
olduğunda, burnuna kaşına piercing yaptırıp yaptırmaması ile kimse ilgilenmez. Ama çok 
yıldızlı bir restorana gittiğimizde, ağızdaki, yüzdeki tüm bu gümüş takıntıları görmek 
istemezsiniz. Aynı şey kadın garsonların uzun ve kırmızı ojeli tırnakları için geçerlidir. Bu 
hijyenik olmayan bir durumdur. Ya küpeler? Bunların hepsinin de bir rol oynaması 
mümkündür. Çalışan kimsenin bütün bu koşullara kendini uydurması beklenir. Bu nedenle 
eğitim sırasında  genel görünüm de en önemli derslerden biridir. Kırmızı veya yeşile boyanmış 
saçlar, böyle olmak zorunda değildir. Buna karşılık öyle uçuk lokaller vardır ki, tam da böylesi 
istenir. 

Meşhur Bay Knigge’den geriye bir şey kaldı mı? 

Pek çok şey kaldı. Özellikle üst sınıf, klasik gastronomide. Örneğin bayanlara mantolarını 
tutmak, otururken sandalyeyi iterek yardımcı olmak ve daha pek çok şey. Bunlar eskiden 
olduğu gibi aynen devam ediyor. Hatta çalışanlar için Knigge kursları bile düzenleniyor. 
Özellikle, müşterilerinin çoğunun yabancılardan oluştuğu otel ve lokantalarda, veya devlet 
protokolüne giren konuklar olduğu zaman. O zaman personel önceden bir eğitimden geçirilir, 
nasıl davranmaları gerektiği gösterilir. Doğaldır ki, bu durum ülkeden ülkeye değişir. Sayın 
bayan veya Matmazel artık denmiyor, bu tür hitapların üstü tozlandı, moda olmaktan çıktı. 

 

Katrin Wagner, Berlin Radisson SAS Oteli 

Bayan Wagner diplomalı otelcilik uzmanı. Çıraklık eğitiminden sonra Göttingen 
Üniversitesi’nde işletme ekonomisi ve sosyal bilimler okudu ve otelcilik diploması ile 
mezun oldu. Yüksek öğreniminden sonra özel bir üniversitede çalıştı, daha sonra 
Akademi Schmöckwitz’de üç yıl çalıştı. Görevi, çıraklık eğitimi alanlara, meslek 
değiştirenlere restoran, otelcilik ve aşçılık branşlarında eğitim vermekti. Kendisi öğretim 
üyesi olarak ders verdi, ilk meslek eğitimi, meslek değiştirme eğitimi ve sosyal 
pedagojik danışmanlık alanlarında faaliyet gösterdi. Đki yılı aşkın bir süredir Radisson 
SAS’te eğitimde görevli elemanları eğitmekle meşgul. Otel, Berlin’deki televizyon kulesi 
yakınında olup 2003 yılında açılmış bulunuyor. Otelde çalışanların sayısı 260, 
bunlardan 40’ı çırak öğrenci. Üç branşta eğitim görüyorlar: otelcilik uzmanı, restoran 
uzmanı, aşçı. 

Bayan Wagner, AB kapsamında sizin branşınızda uzmanlar aranıyor. Almanya’da da 
böyle mi? 

Almanya’da da uzman işçiler istihdam ediliyor. Bu branşta mevcut işyerleri muhafaza ediliyor. 
Tam tersine. Hizmetler branşı hep personel yoğundur. Bu sektörde insanlar makine veya 
robotlarla ikame edilemezler.  Ama insan da nitelikli işgücü olmak zorunda. Burada 
Almanya’nın açıkça bir avantajı vardır. Bu da meslek odası olan STO’nun verdiği eğitimin, 
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uluslararası düzeyde takdir görmesi ve tanınmasıdır. Eğitim standartlarına gelince Almanya 
uluslararası karşılaştırmada iyi bir yerdedir. Bunu çalışmakta olduğum işletmede 
kanıtlayabilirim. Radisson SAS dünya çapında iş gören bir oteller zinciridir, tüm kıtalarda 48 
ülkede 260 oteli vardır. Almanya’daki oteller, eğitim bakımından, avantajlı durumdalar. Đşin özü 
sistemdir: esas işletmede eğitim ve haftanın bir günü meslek okulu, ayrıca ayda bir gün ek 
okul günü. Đkili sistem denen bu model kendini kabul ettirmiştir, iyidir ve olgunlaşmıştır. Pratik 
ve teorik eğitim bir çarkın dişlileri gibi kenetlenmiştir. Bu optimaldir. 

Eğitim ne kadar sürmektedir? 

Eğitim üç yıl sürmektedir. Lise diploması olanlarda bu süreyi iki buçuk yıla indirmek 
mümkündür. Ama lise diploması şart değildir. Otelcilik uzmanı eğitiminde talep yüksek olduğu 
için benim çalıştığım otelde bu branşta eğitime kabul ettiklerimizin % 90’nı lise mezunudur. 
Otelcilikte lise diploması ön koşuldur, ama aşçılıkta ve restoran uzmanlığında bu şart değildir. 

Gene de lise diplomasının bir zararı olmaz? 

Evet öyle. Bu özellikle ilk eğitimden sonra bir yüksek öğrenim görmek isteyenlere çok defa iyi 
ufuklar açar. 

Bütün eğitim işletmeleri için tek düze standartlar var mıdır? Bir eğitim planı? 

Evet, Sanayi ve Ticaret Odası çerçeveyi belirler, tek tek oteller bunu kendi özelliklerine 
uyarlarlar. Çırak öğrenciler belirli zaman dilimlerinde tek tek işletme bölümlerinde eğitim 
görürler. Yetkili olanlar uzman eğiticilerdir. Bunlar meslek deneyimine sahip olmalıdır. Çok 
genç olanlar yerine kendini kabul ettirmiş kişilikler olmalıdır. Bir de çırak öğrenci mübadelesi 
vardır, en fazla iki aylığına yabancı bir işletmedeki havayı teneffüs etmek için. 

Đşletmeniz genç adaylarda hangi niteliklerin bulunmasını ister? 

Đnsanlarla ilişki kurabilen, içine kapanık olmayan genç insanlar olmalı. Yabancı dil bilmeliler 
(başlangıçta okul Đngilizcesi yeterli). Hem atak hem de ağır iş yükünü kaldırabilir olmalıdırlar. 
Bizim branşımızda eğitim olsun çalışma olsun, gerek fizik gerek psikolojik açıdan çok güçlü ve 
dayanıklı kişiliklere gereksinim vardır. 

… bu konuda hangi deneyimleriniz var? 

Çırak öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu bu işe dayanabiliyorlar. % 3 kadar küçük bir azınlık 
var ki, bu çırak öğrencilerin tasavvurları ile gerçekler örtüşmemektedir. Biz işletmemizde 
“tadımlık” staj imkanları sağlıyoruz. Bunlar çırak öğrencinin yaşına göre bir haftadan bir yıla 
kadar sürebiliyor. Böylece kendileri, tasavvurları ile gerçeklerin uyumunu gözlemleyebiliyorlar. 

Bir yandan büyük otel zincirleri varken, öte yanda küçük işletmeler, orta ölçekli olanlar 
var… 

Bir aile ortamı olarak küçük işletmelerin de avantajları var. Ben şahsen böyle bir işletmeden 
geliyorum. Burada da avantajlar var. Burada insan her branşta iş görür. Yani her işten anlayan 
bir yetişme söz konusu. Bir çırak öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu esneklik, küçük bir 
işletmede çok daha fazla aranır. Đşletme ister büyük ister küçük olsun, her ikisinin de 
avantajları ve sakıncaları vardır.  

Ücretlendirme nasıl düzenlenmiştir? 

Bu konu toplu iş sözleşmesi ile zaten belirlenmiştir. Çıraklık döneminin ilk yılında aylık 475 
Euro brüt ücret, ikinci yılında 550 Euro ve üçüncü yılında da 660 Euro. 

Eğitim tamamlandıktan sonra meslekte ilerleme eğitimlerinin hangi türleri vardır? 

Meslekte ilerleme eğitimi çırak öğrenci için de işletme için de ilginçtir. Otelcilik Meslek Okulu iki 
yıl süreli bir eğitim imkanı sunmaktadır. Berlin’de bir de parasız eğitim veren Devlet Otelcilik 
Meslek Okulu vardır. Bu bir doğrudan eğitim veren kuruluştur. Buraya kabul edilmek için iki 
yıllık bir mesleki deneyim sahibi olmak gerekir. Ayrıca TSO’nın da kursları vardır. Örneğin 
barmen sertifikası veya kokteyl sertifikası bu yolla alınabilir. Servis alanında da meslekte 
ilerleme eğitimi veren kurslar vardır. 
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Siz çalıştığınız Radisson SAS işletmesindeki meslekte ilerleme kurslarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Biz her ay bir eğitim planı hazırlarız. Neleri sunduğumuzu her çalışan görüp öğrenebilir. 
Konular, telefonla konuşma sırasındaki davranışlardan tutun, şikâyet yönetimi, zaman 
yönetimi gibi pek çok konulara uzanır. Ben burada eğitim yöneticisiyim. Çalışanlarımız, kendi 
bölüm yöneticileri ile mutabakat sağlayarak bana başvuruda bulunabilirler. 

Meslek mensupları kooperatifi de çok sayıda meslekte ilerleme kursları ve seminerler 
sunmaktadır. Bunlara ücretsiz olarak devam edilebilir. Ben de otelimizde seminerler 
düzenliyorum. Bunlar çok tutuluyor. Örneğin, stres yönetimi. Bu konu özellikle gastronomide, 
iş yoğunluğunun zirveye çıktığı saatler bakımından önem taşır. Örneğin çok sayıda müşterinin 
aynı zamanda gelmesi halinde.Gastronomide bu böyledir. 

Peki stresin nasıl üstesinden geleceğim? Müşteri asla benim baskı altında olduğumu fark 
etmemelidir. Bu gerçekten bir maharettir. 

Almanya’da bu branşta yükselme ve kariyer yapma şansı ne durumdadır? 

Sınırsız ölçüde! Bir yüksek öğrenim görmeksizin bu denli yükselme imkanı sunan başka bir 
branş yok gibidir. Gastronomi ve turizmde pratiğin ağırlığı vardır.  

Bir üniversite öğrenimi her zaman meslekte ilerlemeyi sağlamaz. Oysa örneğin sanayide 
durum farklıdır. Bizim branşta ise, yabancı ülke deneyiminiz de varsa, üniversite öğrenimi 
olmaksızın restoran yöneticiliğine kadar yükselebilirsiniz. Biz Radisson SAS Oteli olarak, bizde 
eğitim gören çalışanlarımızın eğitimden sonra da bizde kalmalarını meslekte ilerlemelerini, otel 
zincirimizin diğer işletmelerinde yabancı ülke deneyimi kazanmalarını ve mesleki 
pozisyonlarında sürekli yükselmelerini izleriz. 

Almanya’ya gelen yabancı bir çırak öğrenci özellikle nelere dikkat etmelidir? 

Özellikle dilimizi öğrenmiş olmalıdır. Müşterileri anlayabilmelidir. Hizmetler sektöründe dil 
mesleğin aracıdır. Hele küçük işletmelerde, müşterilerin çok da uluslar arası olmadığı 
ortamlarda, adayın iyi almanca bilmesi çok önemlidir. Bizim otelimizde müşterilerin yüzde ellisi 
iş adamlarıdır; bunların da yarısı yabancı müşteridir. Dil bilmeyince hiçbir iş yürümez. 

 

Andre Pietz, Berlin Schönefeld Havaalanındaki Holiday Inn Oteli’nin Yöneticisi 

Andre Pietz, 1976 doğumlu, doğuştan Berlinli, otelciliği en alt kademeden başlayarak 
öğrenmiş, Berlin’in çok iyi bir otelinde ulusal ve uluslar arası deneyim kazanmış ve 
yükselmiş bir otel yöneticisi. 

Bay Pietz, küreselleşme çağında yaşıyoruz. Siz karşılaştırma imkânlarına sahipsiniz. 
Alman konaklama  sektöründe gene de bazı farklılıklar görüyor musunuz? 

Almanya’da biz yapılanmaya ve organizasyona çok fazla değer veririz. Kendi deneyimime 
dayanarak söyleyebilirim, bu konuda çok iyiyiz. Çok iyi uzmanlarımız var. Başka birçok ülkede 
bunun böyle olduğunu söyleyemeyiz. Oralardaki kimi açıklar hizmet edimleriyle 
kapatılmaktadır. 

Bizim şöhretimiz iyi organizasyondadır. Alman otelciliği için bunu sadece teyit edebilirim. 

Tipik alman müşteri diye bir şey var mıdır? 

Hayır, böyle bir şey yok. Ama gerçek olan, alman müşterinin de artık zor beğenir olmasıdır. 
Almanlar da giderek daha çok şımartılmak istiyorlar ve hizmet edimlerinden seve seve 
yararlanıyorlar. 

Sizin branşınızda iyi davranış işlenir. Ama gerçek şu ki, eskiye nazaran davranışlar 
giderek gevşemekte ve bazen kabalaşmaktadır. Bunun sizin branşa da etkileri oluyor 
mu? 

Hayır, ama dediklerinizin ikisi de doğru. Geleneksel eski otelcilik ekolü, soğuk havası ve dar 
görüşlü burjuva anlayışı ile artık gerilemektedir. Bugünün genç insanları farklı, bundan onbeş 
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onaltı yıl öncesinde benim yaşadığımdan farklılar. Bu eğitimle de bağlantılıdır. Bu demektir ki, 
bütün branşta yepyeni taze bir rüzgâr esmektedir. Davranış daha gevşek olmakla beraber 
düzeyli beğeni isteklerinden bir şey yitirmiş değil. Hepimiz artık biraz daha gevşek davranış 
içindeyiz, bu da branşımızın yararınadır. 

Size de Knigge ile ilgili soruyu sormak istiyorum. Bildiğimiz o görgü kurallarının hepsi 
tozlandı mı; yoksa bir kısmı zamanımıza kadar gelebildi mi? 

Tozlandığı kesinlikle söylenemez. Şimdi kendi görüş açımızdan söz ediyorum. Bizde her yıl on 
oniki çırak öğrenci işe başlar. Bunlara fazladan bir de Knigge kursu veriyoruz. Tabii bu kurs 
güncel durumlara uyarlanmıştır, ama arkasındaki temel düşünce ve temel değerler 
öğretilmeye devam olunur. Bunun böyle olması gerekir. Bu konuda tutucuyum, bu böyle 
olmalıdır ve de hep böyle olacaktır. 

Çırak öğrenci olarak Almanya’ya gelen genç yabancılar özellikle nelere dikkat 
etmelidirler? 

Tecrübeme dayanarak söylüyorum, şuna dikkat etmelidir: Almanya’da her şey az çok 
kontrollü, yapısal ve organize olarak cereyan eder. Çalışmada da bu böyledir. Çırak 
öğrencinin istekleri farklı da olsa. Alman çalışma tarzı bazılarına zor gelebilir: her zaman 
dakik, her zaman çalışkan olmak zorunludur. Buna alışmak gerektir. Başlangıçta dil 
bakımından da anlaşmazlıklar olabilir. Boşuna dememişler: almanca zor bir dildir. Ayrıca 
belli bir ölçüde ingilizce  bilmek de gerekir. 

“Katiyen olmaz” sözü size neyi anımsatıyor? 

Kesinlikle”No go” dedikleri şey bu, biraz günlük dilde söylersek. Sesini kesinlikle 
yükseltmemek ve ısrarcı olmamak. Alışıldık deyişle, müşteri kesinlikle haklıdır. Bir keresinde 
haksız olacak olursa, ki bu olabilir, o zaman bizim profesyonel görevimiz, bundan bilgi edinmiş 
olmamızdır. Müşteriyle tartışmak kesinlikle yasaktır, haklı da olsanız. Bu bir mentalite 
sorunudur. Bazıları, özellikle güney ülkelerinden gelenler, bunda biraz zorlanırlar, haklı 
olduğunu bildiği zaman. Ama parayı ödeyen müşteri buna başka türlü bakar. O zaman 
yapılacak tek şey, OK, üzgünüm demek, kusurlu olmasa da. Mentalitesi farklı olanlar için 
böyle davranmak çoğu zaman zordur. Đşimizdeki profesyonelliğin gereği ise budur. 

Meslek eğitimi için yabancı ülkelerden gelen gençlere neleri tavsiye edersiniz? Özellikle 
nelere dikkat etmelidirler? 

Đlke olarak insan gittiği ülkeyi tanımalı, gelenekleri ve özellikleri ile. Otelcilik alanında çalışma 
bir takım işidir. Tek tek herkes bunu bunu böyle kabul etmelidir. Kendi eksikliklerini görmeli ve 
buna göre bir denge kurmalıdır. Kişi takım çalışmasına uymalı ve kendini bu disiplin altına 
sokmalıdır. Kendi ülkesinde geçerli olan pek çok şeyin burada istenmediğine veya hoşgörüyle 
karşılanmadığına kendini alıştırmalıdır. Bu vermek zorunda olduğumuz hizmet ediminin bir 
gereğidir. 

Holiday Inn, eğitim sözkonusu olunca, nelere ağırlık verir? Özellikle nelere değer 
verilir? 

Bu, üzerinde konuşmayı sevdiğim bir konu. Biz, Schönefeld Havaalanındaki Holiday Inn 
Sanayi ve Ticaret Odası tarafından sürekli olarak en iyi meslek eğitimi yapılan işletme unvanı 
ile ödüllendirilmekteyiz. Bunun anlamı şöyle: çoğu kez, örneğin bu yıl da, o yılın en iyi 
mezunlarının bizim otelimizde yetişmiş olanlar olmasıdır. Resepsiyonumuzda bunun 
belgelerini görmüş olmalısınız. 

Bireysel eğitime biz çok önem veriyoruz. Bağlı olduğumuz holding, bizi bu konuda destekliyor.  

Öğrenci çırak için bence böyle bir holding hotelinde eğitim görmek daha avantajlıdır, çünki 
buradaki imkanlar çok daha farklıdır. Başka bir deyişle buradaki eğitim daha yoğundur; gelen 
müşteri bakımından da. Oysa özel bir otelde durum farklıdır. Büyük holding otellerin kendine 
özgü eğitim programları da vardır. Burada kişilik gelişmesi de önemlidir. Bizim otelimiz eğitim 
açısından özel otellerin çok üstündedir. Çırak öğrenciler nereden gelmiş olurlarsa olsun, elde 
edebilecekleri en iyi imkândır. Burada ideal araçlara kavuşarak, ileride bütün dünyada 
kendilerine bir yer edinmek imkânına sahip olurlar. 
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Federal Đş Kurumu Tarafından Danışmanlık ve Yardım  
Yabancı işçilerin Almanya’da istihdamı için bir yığın yasa ve mevzuat vardır. Burada bunların 
hepsinden söz etmek bu kitabın çerçevesini aşar. Biz sadece Federal Đş Kurumu’nun 7 no.lu 
broşürünün kabaca içeriğini vermekle yetineceğiz.  

Broşürde söylenenler kısaca şöyle: 

Almanya’da yabancı olarak bir işte çalışmak istiyorsanız, kural olarak bir oturma iznine sahip 
olmanız ve bu iznin bu tür bir işte çalışmanıza müsaade etmesi gerekir. 

Yerel yabancılar dairesi böyle bir oturma izni vermeye yetkilidir. 

Bu daireler aynı zamanda oturma ve çalışma izni almak için başvurmanız gereken ilk 
mercilerdir. 

Kural olarak yetkili Đş Kurumu iş piyasası nedenleri ile böyle bir iznin verilmesine onay 
vermelidir. Bu amaçla Đş Kurumu, yabancılar dairesi tarafından sürece dahil edilir. 

1 Mayıs 2004 ve 1 Ocak 2007’de Avrupa Birliği’ne katılan devletlerin vatandaşları için özel 
hükümler geçerlidir (Broşürün 14 nolu bölümü). 

Sözünü ettiğimiz broşür yabancıların çalışmaları ile ilgili olarak uymak zorunda oldukları en 
önemli hükümler hakkında bilgi vermektedir. Ama bu bilgiler hukuki durumun tamamını 
kapsayacak genişlikte değildir. Sorularınız için Yabancılar Dairesi’nin ve Đş Kurumu’nun 
çalışanları size yardımcı olmaya hazırdır. 

Gerek bu broşürü gerek Almanya’da çalışma izni almak için geçerli olan yasal kurallar 
hakkındaki bilgileri internette aşağıdaki adreste de bulabilirsiniz: 

• www.arbeitsagentur.de 

Broşürü 2,50 Euro tutarında bir posta ücreti karşılığında isteyebilirsiniz de. 

Broşürü yayınlayan: 

Bundesagentur für Arbeit 

Zentrale, Team PP 11 

 

Adresler ve linkler 

• http://www.arbeitsagentur.de/ 

• http://www.dihk.de/  

• http://www.dehoga-bundesverband.de/ 

Burada Almanya’daki  gastronomi ve otelcilik hakkında bilmeniz gereken güncel bilgileri 
bulabilirsiniz. 

DEHOGA da tüm eyaletlerde temsilciliklere sahiptir. Yerel düzeydeki muhatabınız. 

•  www.Die Bundesausländerbeauftragte.de 

Eyaletlerdeki muhataplarınız. 

Yayınlar: 

1. Federal Basın Dairesi’nin: 

2. Başlık 

3. Avrupa’daki Almanya 

4. AB’den beklentilerimiz 

5. AB hakkında 22 soru 

6. Değişim halinde Almanya  
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10 Soru – 10 Cevap 
Ankara’dan gelen Hamdi’yi özellikle ilgilendiren sorunlar: 

1. Staj sırasında kazanılan paranın miktarı? 

Kural olarak stajyerlere para ödenmez. Stajın bilgi aktarımına hizmet ettiği görüşünden 
hareket edilir. Stajyer kabul eden işyeri stajyeri yönlendirir, ona eğitim verir v.b. Bu nedenle 
işyerinin bir masrafı sözkonusudur. Stajyere yararı ise edindiği bilgi ve deneyimdir. Bunlar da 
kural olarak bir stajyer değerlendirilmesi ya da bir belge ile kanıtlanır. 

2. Staj sonrası işletmede istihdam edilme ve Almanya’da kalma sözkonusu olabilir mi? 

Staj aynı zamanda adayın bir sınavdan geçirilmesi demektir. Bu durumda stajyerin işletmede 
işe alınması da mümkündür. Ama yabancı stajyerler için oturma ve çalışma izinlerinin de 
alınması lazımdır.  

3. Almanlar daha kahvaltıdayken bira içerler mi? 

Almanlar bira içici ulus olarak tanınmıştır. Son yıllarda ise bira tüketimi büyük ölçüde 
gerilemiştir. Almanlar birayı genelde akşam yemeklerinde, topluluk halindeyken veya iş günü 
bitiminde içerler. Sadece Güney Almanya’ da bira, günün her saatinde içilebilir bir içecek 
sayılır. 

4. Đnsan hiç haber vermeksizin komşusuna çay/kahve içmeye gidebilir mi? 

Komşuya habersiz ziyarette bulunmak pek de alışıldık bir şey değildir. Önceden haberleşme 
tercih edilir. 

Habersiz olarak yakın arkadaşlar ve akraba her zaman ziyaret edilebilir ve bu hoş karşılanır. 

5. Almanya’da her zaman herkesi selâmlamak gerekir mi? 

Selâmlamak Almanya’daki görgü kurallarının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu konuda katı kurallar vardır. Genç olan/erkekler/çalışanlar, yaşlı olanı/kadınları/amirleri 
selâmlarlar 

Tanımadık bir kişiye rastlandığında, otomatik olarak selâmlamak gerekmez. Ancak iş 
dünyasında insan ihtiyaten herkesi selamlar, ola ki aralarında personel şefi bulunabilir diye.  

Gastronomi sektöründe çalışanlar her müşteriyi selamlarlar. 

Đlke olarak, selam verme nazik bir jest ifade eder, onun için selâmlamada cimri davranmamak 
iyi olur. 

6. Almanya’da geğirmek ve gaz çıkarmak olağan mı karşılanır? 

Hayır, bu davranış çok kötü bir davranıştır ve iyi terbiye alınmadığını gösterir. Gene de böyle 
bir şey olduğunda, özür dilemek gerekir. 

7. Almanya’da Türklere gösterilen tepki nasıldır? 

Hem olumlu hem olumsuz tepki sözkonusudur. Yabancı kökenli insanlar toplumla 
bütünleşmeye hazır olup olmamalarına göre muamele görürler. Almanlar türk yemeklerini 
severler ve tatillerini Türkiye’de geçirmekten hoşlanırlar. Almanya’daki türk vatandaşları bu 
bütünleşmeye isteksiz görünmektedir. Geleneklerinin pek çoğu, hukuk konusundaki görüşleri 
ve adetleri almanlarca yadırganmakta ve benimsenmemektedir (örneğin kadının konumu). 
Taraflar birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü davrandıkları sürece, olumlu tepkiler, ilgi ve 
kabul görme eksik olmayacaktır. 

8. Evlenmeksizin birlikte yaşama mümkün mü? 

Evet, hem de çok yaygın. Hatta evlenmeksizin ortak çocuk sahibi olmak da kabul görmektedir. 

9. Evli olmaksızın tek başına anne veya baba olarak çocuk yetiştirmek bir sorun yaratır 
mı? 
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Genel ahlâk açısından Almanya’da bu durum bir sorun oluşturmaz. Bu aynı zamanda mali bir 
sorun olduğu için, alman devleti bu tür anne ve babaları özel olarak destekler. 

10. Almanya’da 18 yaşını dolduranlar ana baba evinden taşınırlar mı?  

Farklı durumlar sözkonusudur. Gençlerin çoğu ergin yaşa ulaştıktan sonra da mali nedenlerle 
ana babalarının yanında oturmaya devam ederler. Ancak kendileri para kazanmaya 
başlayınca veya kız ya da erkek arkadaşları varsa o zaman ayrı ev tutarlar. 

Ana babanın yetişkin çocukları ile birlikte oturmaları çoğu kez sorun yaratmaz. Konutlar 
çoğunlukla yeterince büyük (adam başına 21 m2 ) olduğu gibi ana babalar ilke olarak 
çocuklarına karşı oldukça hoşgörülüdürler.  

Bazı ailelerde birlikte oturan çocukların para kazanıyor olmaları halinde, konut ve mutfak 
masraflarına katılmaları adettendir. 

 

Varşovalı Mateusz’u özellikle ilgilendiren sorunlar: 

1. Almanya’da yabancılar için ücretsiz almanca kursları var mıdır? 

Almanya’da oturma izni bulunan yabancılar Göçmenler ve Sığınmacılar Federal Dairesi’nin dil 
kurslarına (entegrasyon kursları da denilen) katılabilirler. Yabancıların hiç veya çok düşük gelir 
sahibi olmaları halinde bu kurslar ücretsizdir. Bunun dışında kurslara katılmak için ders saati 
başına 1 Euro ödemek gerekir. 

2. Ulaşım araçlarında durum nasıldır, fiyatlar ne düzeydedir? 

Almanya’da kamusal ulaşım araçları modern ve sık bir ağ oluşturur. Fiyatlar bölgelere göre 
değişir ve Avrupa ortalaması düzeyindedir. 

Özellikle büyük şehirlerde çok çeşitli araçlar hizmet sunar: Metro banliyö trenleri, otobüsler, 
tramvaylar ve yöresel demiryolları. Yoğun yerleşim yerleri ICE denilen ve saatteki hızı 240’ 
km.ye varan hızlı trenler birbirine bağlanmıştır. 

Biletleri otomatlardan, gişelerden veya internet üzerinden almak mümkündür. Araca bindikten 
sonra biletçiden bilet almak usulü artık hemen hemen kalkmış gibidir. 

Ulaşım araçları genel olarak güvenli, modern, dakik ve temizdir. 

3. Spor yapma imkânları nasıldır? 

Almanlar spora çok düşkün insanlardır. Spor yapma imkanları çok çeşitlidir Her şehirde spor 
yapılabilecek spor kulüpleri bulunur. Tabi bunların çoğu futbol kulüpleridir.  

Bir spor kulübüne üye olanlar bir üyelik aidatı öderler. Ama spor kulüpleri dışında da spor 
yapmak için pek çok imkân vardır. Bisiklet yolu şebekesi çok gelişmiştir. Hemen her yerleşim 
biriminde bir futbol sahası, her şehirde kapalı bir yüzme havuzu bulunur.  

4. Almanya’da eğitim görmek veya çalışmak isteyenler için ne gibi barınma imkânı 
vardır? 

Çoğu üniversite ve yüksekokul öğrencilerine yurt imkânı sunmaktadır. Buralarda uygun fiyatla 
bir oda kiralanabilir. 

Gençlerin çok tercih ettikleri bir barınma şekli de ortaklaşa tutulan konutlardır. Birkaç kişi 
büyükçe bir konutu kiralayarak masrafları ve ev işlerini paylaşırlar. Her birinin kendine ait bir 
odası bulunur, mutfak ve banyo ortak kullanılır. 

Yeterince parası olan kendine bir konut tutar. Üniversitelerin bulunduğu şehirlerde konut arzı 
çok sınırlıdır. Kiralar bölgeden bölgeye değişir. Berlin’de kiralık basit bir konutun m2’si 5 Euro 
dolayındadır. Münih’te fiyatlar daha da yüksektir. 

5. Almanya’da bir işe başvuruda bulunmak için hangi şartları yerine getirmek gerekir? 

AB üyesi ülkelerin vatandaşları Almanya’da sınırsız bir oturma ve çalışma hakkına sahiptirler. 
Ancak bu imkan henüz Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, 
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Slovakya, Slovenya, Çekistan ve Macaristan  için geçerli değildir. Bu ülke vatandaşları ile AB 
üyesi olmayan tüm ülkelerin vatandaşları oturma ve çalışma izni almak zorundadırlar. 

Fazla bilgi için: www.auswaertiges-amt.de ve www.arbeitsagentur.de adreslerine 
başvurulmalıdır. 

6. Yabancıların bir sorunla karşılaştıklarında başvurabilecekleri kurumlar veya kişiler 
var mıdır? 

Genelde büyük bir danışmanlık hizmeti arzı vardır. Çoğu kez kamuya yararlı dernekler ve 
kurumlar genelde ücretsiz bir yardımda bulunmaya hazırdır. Uygun bir danışma bürosunu 
bulmanın en hızlı yolu internettir. Her şehirde bulunan vatandaşlık dairelerine de 
başvurulabilir. Bu kurumların bilgi broşürleri ile başvuru formları yabancının kendi dilinde de 
mevcuttur. 

7. Alman işletmelerinde çalışanların yönetime katılma hakları var mıdır? 

Demokrasi ve yönetime katılma Almanya’da önemli bir yere sahiptir. Đşçilerin temsilcisi olarak 
işçi sendikaları uzun bir geleneğe sahiptir ve toplumsal etkileri çok büyüktür. Ne var ki 
küreselleşme ile birlikte etkileri azalmaktadır. 1960 yılında çalışanların % 35’i sendika üyesi 
iken, iken 2000 yılında bu oran % 20’ye düşmüştür. 

Sendikaların ve üyelerinin hakları, Đşyeri Esas Teşkilat Kanunu’nda etraflı bir biçimde 
düzenlenmiştir. Bu haklar, çalışma koşullarının belirlenmesinde yönetime katılmaktan, 
personel planlaması konularına varıncaya kadar uzanan bir kapsama sahiptir. 

8. Yabancılar için de alman hukuku mu geçerlidir? 

Evet, ilke olarak Almanya’da bulunan herkes için alman hukuku geçerlidir. Yargı kararları da 
buna göre verilir. Ceza hukuku bakımından suçun Almanya’da işlenmiş olması esastır. AB 
üyesi ülke vatandaşı olmayanlar için özel düzenlemeler de yok değildir. Örneğin bunlar 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından yoksundur.  

9. Almanya’da Polonya örf ve adetlerinin hoş görülmediği yöreler var mıdır? 

Polonya Avrupa kültürüne mensup bir ülke olarak uzun süreli bir geleneğe sahiptir. Almanya 
bu komşusu ile sıkı bir tarihsel ve güncel ilişki içindedir.  Bunun sonucu olarak pek çok örf ve 
adet ile değer yargıları birbirine benzer. Almanlar, saygı ve hoşgörüye dayalı tüm örf ve adeti 
kabul etmekten yanadır. 

10. Euro’nun alış gücü Almanya’da nasıl değerlendirilir?  

Euro’nun alış gücü Almanya’da bölgeden bölgeye değişir. Basitçe söylemek gerekirse, batı 
bölgelerinde ortalamanın üstünde, doğu bölgelerinde ortalamanın altındadır. 

Alış gücü ücret düzeyi ile sıkı bağlantı içindedir. Batı Avrupa ile karşılaştırıldığında alman ücret 
düzeyi düşüktür. Doğu Avrupa ülkeleri karşısında ise yüksektir. Dikkate alınması gereken bir 
husus da, bu ülkelerden bazılarındaki ortalama ücretin % 30 dolayında bir artış göstermiş 
olduğudur. 
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Son olarak 
Gastronomi için bir alfabe denemesi 

• A wie Arbeit - immer so gut wie möglich tun (Đş, olabildiğince iyi yapılmalı) 

• B wie Benehmen - sollten ausgezeichnet sein (Davranış, mükemmel olmalı) 

• C wie Chef - ist zu respektieren (Şef, saygı gösterilmeli) 

• D wie Disziplin - ist unerlässlich (Disiplin, kaçınılmaz) 

• E wie Engagement - ist immer gefragt (Angajman, her zaman lazım) 

• F wie Fleiß - ohne Fleiß kein Preis, sagt ein deutsches Sprichwort - (Çalışkanlık, 
çalışkan olmayana ödül de yok.)  

• G wie gästeorientiert arbeiten- (Müşteriye uygun hizmet) 

• H wie höflich sein (Terbiyeli olmak)   

• I wie Initiative zeigen (Đnisiyatif sahibi olmak) 

• J wie jugendliche frische an den tag legen ( gençlik tazelik sergilemek) 

• K wie kostenbewusst arbeiten (masrafa dikkat ederek çalışmak) 

• L wie Lernbereitschaft zeigen (öğrenme isteği göstermek) 

• M wie Mittelmaß vermeiden (vasatla yetinmemek) 

• N wie Nachtarbeit nicht scheuen (gece çalışmasından kaçınmamak) 

• O wie Ordnung ist das halbe Leben, sagt man in Deutschland (Düzen yaşamın yarısı)  

• P wie Pünktlichkeit ist eine Zier (Dakiklik)  

• Q wie qualitätsbewusst handeln  (Kalite bilinci) 

• R wie Reinlichkeit üben (Temizlik) 

• S wie Sprachen erlernen  (Dil öğrenmek)  

• T wie teamfähig sein (Takım halinde çalışmak) 

• U wie Umgangsformen perfektionieren (Davranış biçimini mükemmelleştirmek) 

• V wie voll sich für das Unternehmen einsetzen (Kendini işletmeye tam vermek) 

• W wie Weiterbildung anstreben (Meslekte ilerlemeye çaba göstermek) 

• X wie x-beliebig - geht in der Arbeit meistens schief (Belirsizlikten kaçınmak) 

• Y wie Yankee - so spricht man einen Gast aus den USA auf keinen Fall an! (Yankee 
diye bir Amerikalı müşteriye asla hitap etmemek > Superfettnapf!!) 

• Z wie zuverlässig sein (güvenilir olmak) 

Yeme içme konusunda bazı alman atasözleri 

• “Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.” (Đnsan sadece ekmekle yaşamaz) 

• “Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.” (Yeme içme vücut  ile ruhu birleştirir) 

• “In der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.” (Zaruret halinde sosis ekmeksiz de 
lezzetlidir) 

• “Bier auf Wein, das lass sein - Wein auf Bier - das rat ich Dir.” (Şarabın üstüne bira 
içilmez, ama biradan sonra şarabı tavsiye ederim) 

• “Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren.” (Bir kadeh şerefeyi kimse reddetmez)  

• “Mit des Bieres Hochgenuss wächst des Bauches Radius.” (Bira içtikçe karnın çapı da 
genişler) 
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• “Im Wein liegt Wahrheit.” (Hakikat şarapta saklıdır) 

• “Der Appetit kommt beim Essen.” (Yemekle birlikte iştah da gelir) 

• “Lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken.” (Mideyi bozma pahasına da 
olsa meyhaneciye bir şey bırakma)  

• “In der Not frisst der Teufel Fliegen.” (Zorda kalınca şeytan sineği bile yer) 

• “Ein voller Bauch studiert nicht gern.” (Çok yemek tahsile iyi gelmez) 

• “Sauer macht lustig.” (Ekşi neşe verir) 

• “Viele Köche verderben den Brei.” (Birden çok aşçı yemeği bozar) 

• “Was man sich eingebrockt hat, muss man auch auslöffeln.” (Ne pişirdiysen onu yemek 
zorundasın) 

• “Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.” (Hiçbirşey pişirildiği kadar sıcak 
yenmez) 

• “Selber essen macht fett.” (Kendi başına yemek şişmanlatır) 

• “Liebe geht durch den Magen.” (Aşk miğdeden geçer) 

• “Wenn`s am besten schmeckt, soll man aufhören.” (Yemeğin en çok tadına vardığınızda 
yemeyi bırakmalısınız) 

• “Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.” (Her şeyin bir sonu vardır, ama sosisin iki 
ucu) 

• “Ende gut - alles gut.” (Sonuç iyiyse, her şey iyi demektir) 

• “Wie man isst, so arbeitet man.” (Đnsan nasıl yerse öyle çalışır) 

• “Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.” (Çalışmayana yemek yok) 

 

 

 

 

 

 

Yazar destekledikleri için teşekkür eder: 

Nationale Agentur beim BIBB  
DEHOGA-Bundesverband 
DEHOGA-Landesverband Berlin 

DIHK Deutsche Industrie- und Handelskammer, Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
Die Karte, Hotel- und Gaststättenverlag, Mittenwalde bei Berlin 

Holiday-Inn Hotel 
Berlin-Schönefeld Airport 
Radisson SAS Hotel, Berlin 

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH 


