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ESF-BAMF-Programına nasıl katılabilirsiniz?

 ¢ Eğer işsiz ya da iş arayan olarak kayıtlı iseniz, İş 
Ajansındaki (Arbeitsagentur), Jobcenter’deki veya bağımsız 
belediyedeki (Optionskommune) aracınıza müracaat 
edin. O size (ESF-BAMF) kayıt formu ile mesleğe odaklı 
bir Almanca kursuna katılım tavsiyesinde bulunabilir ve 
kursu tamamlayabileceğiniz dil okullarını bildirir.

 ¢ İş piyasasına giriş hakkı bulunan sığınmacı veya mülteci 
olarak, “Federal ESF Uyum Yönergeleri” federal programı 
üzerinden, ESF-BAMF Programı’na başvurabilirsiniz.

Sonraki adımlar nelerdir?

 ¢ Dil okulunda öncelikle öğrenme koşullarınız, nitelikleriniz  
ve dil seviyeniz tespit edilmektedir. Sonuçlar, size en  
uygun olan kursu ve süresini belirlemektedir.

 ¢ Kurs süresince öğrenmedeki gelişmeleriniz incelenmektedir.  
Dil okulu sonunda hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı  
tespit etmektedir.

 ¢ Eğitmeniniz gelişiminizi düzenli olarak yazılı kaydedip 
kursun sonunda sizinle değerlendirecektir.

 ¢ Kursun sonunda size, hem eğitim hedeflerinin, hem de 
içeriklerin ve öğrenmedeki gelişiminizin detaylı  
olarak belirtildiği, bir katılım belgesi verilmektedir. Katılım 
belgesi, gelecekteki meslek hayatınızda size çok fayda 
sağlayacaktır.

Mesleğe odaklı Almanca kursunun ücreti nedir?

Mesleğe odaklı Almanca kursu sizin için ücretsizdir.

Kursun düzenlendiği yere üç kilometreden (en kısa yürüme 
yolu) daha uzak bir mesafede oturmanız halinde, tarafınıza 
ulaşım masrafı ödenir.

Nereden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz?

Ayrıntılı bilgiye veya danışmaya ihtiyaç duyduğunuzda 
lütfen aşağıdaki adrese başvurunuz:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Federal Göç ve Mülteciler Dairesi) 
Referat ESF-berufsbezogene Sprachförderung,  
ESF-Verwaltungsstelle 
Poller Kirchweg 101 
51105 Köln

ESF-BAMF Yardım Hattı:

Telefon: +49 (0)221 92426 - 400 
E-posta: esf-verwaltung@bamf.bund.de

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz:  
www.bamf.de/esf

www.bamf.de

Bizi şu adresten ziyaret edin:  
 www.facebook.com/bamf.socialmedia

http://www.bamf.de/publikationen
http://www.bamf.de/esf
http://www.bamf.de
http://www.facebook.com/bamf.socialmedia


Mesleğe odaklı Almanca eğitimi nedir?

Mesleğe odaklı Almanca eğitimi, iş arayan, göçmen geçmişine 
sahip tüm insanlara sunulan bir kurstur.

“Göçmen Geçmişine Sahip İnsanlar için Mesleğe Odaklı Dil 
Eğitimi (ESF-BAMF Programı)” adlı program, Federal Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (BMAS) ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF) 
tarafından teşvik edilmektedir. Kurslar, Federal Göç ve Mülteciler  
Dairesi (BAMF) tarafından organize edilmektedir. 

Artık Almanya’nın genelinde ESF-BAMF kursları verilmektedir. 
Bunlar genelde aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 ¢ Mesleğe odaklı Almanca dersi

 ¢ İhtisas bilgileri dersi

 ¢ Staj

 ¢ İş yeri ziyaretleri

Bir kurs azami 730 ders saatini kapsamakta, tam zamanlı  
kurs olarak altı ay, yarı zamanlı kurs olarak da on iki aya kadar 
sürmektedir.

Mesleğe odaklı Almanca eğitiminin hedefi nedir?

Bir kursu bitirdikten sonra, dil bilgisi ve mesleki açıdan daha 
kolay iş bulabilecek düzeyde nitelik kazanmış olacaksınız.

Kimler katılabilir?

ESF-BAMF Programı, iş piyasasında çalışacak göçmen 
geçmişine sahip ve İşsizlik Parası ya da İşsizlik Parası II alan 
insanlara yöneliktir. 

Sığınmacı ve mülteciler de belirli koşullar altında ESF-BAMF 
Programı’na katılabilirler.

Ayrıca hangi koşullara uymak zorundasınız?

 ¢ Göçmen geçmişi 
Kendiniz, ebeveynlerinizden en az biri ya da büyük anne/
babanız Almanya’ya göç etmiş ise, sizin bir göçmen geçmişiniz  
vardır. Burada uyruğunuz bir rol oynamamaktadır.

 ¢ İkinci dil olarak Almanca 
Almanca ana diliniz olmamalıdır.

 ¢ Tamamlanmış uyum kursu 
Temel olarak Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin bir uyum 
kursunu bitirmiş ve en az A1 dil seviyesine ulaşmış olmanız 
gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda, ESF-BAMF Programı’na 
katılmak için hiçbir uyum kursuna devam etmiş olmanız 
gerekli değildir:

 ¢ Yeterli Almanca bilgisine (Seviye B1) zaten sahip olmanız

 ¢ “Federal ESF Uyum Hattı” federal programının katılımcısı 
olmanız ve A1 seviyesinde Almanca bilginizi kanıtlayabiliyor 
olmanız

Kursta ne öğreniyorsunuz?

Mesleğe odaklı Almanca dersi

Mesleğe odaklı Almanca kursunda, iş arkadaşlarınız,  
müşterileriniz ve üstlerinizle nitelikli iletişim kurabilmeniz 
için gerekli olan sözcük dağarcığını, grameri ve deyimleri 
öğrenirsiniz.

Bu kursun diğer odak noktası da yazılı dildir: Örneğin,  
metinlerden doğru bilgileri hızlı bir şekilde nasıl alacağınızı 
ya da e-posta ve mektup yazarken nelere dikkat etmeniz 
gerektiğini öğrenirsiniz. Almanca dersi, branş dersini destekler  
ve eşlik eder; ayrıca genel olarak meslek hayatı için Almanca 
bilgileri verir. Bu yeni bilgilerin birçoğu size özel hayatınızda 
da yardımcı olacaktır.

Branş dersi

Branş derslerinde, örneğin ticari alana yönelik bilgileri öğrenir 
ve konuya özgü bilgilerinizi derinleştirirsiniz. Bunun yanı 
sıra matematik dersi ve uygulamalı iş başvurusu eğitimi alır, 
bilgisayarla çalışma konusunda eğitilirsiniz.

İşletme ziyaretleri sayesinde çalışma hayatına dair bir fikir 
edinirken, gelecekteki çalışma yerinizin neye benzeyebileceği 
hakkında bir izlenim edinirsiniz.

Staj

Bir staj süresi boyunca, belirli bir süre için bir işletmede  
istihdam edilir ve böylelikle sahip olduğunuz bilgi ve  
becerileri uygulamalı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, staj 
sayesinde kendi alanınızdaki günlük çalışma hayatı  
hakkında daha iyi fikir sahibi olursunuz.


