
1

Fürther Straße 77, 90429 Nürnberg
Tel.: 0911/231-3951, Fax: 0911/231-3953
Mail: b2-fue@stadt.nuernberg.de, www.b2.nuernberg.de

Makine ve Tesis Operatörü  ve Parça Yapımcısı Eğitimi  
(Maschinen- und Anlagenführer/in (MAF) und zur Fachkraft für Metalltechnik
 İmalat T eknolojisi Branş Meslek Okulu

• Eğitim süresi: İki yıl.
• Ön koşullar:  Temel Eğitim Diploması ve teknik  ticari işletmelerde yapılmış 2 haftalık staj belgesi.
• Ticaret ve 
 Sanayi Odası’ndaki bitirme sınavı için  240,- Euro.

Makine ve Tesis Operatörleri daha çok 
-

şırlar. Görevleri arasında makineleri ve 
üretim tesislerini düzenlemek, bakımını 
ve dönüşümünü yapmak kullanmak ve 
denetlemek bulunur.
Branş Meslek Okulu, metal ve sentetik 
madde tekniği ağırlıklı Makine ve Tesis 
Operatörü Eğitimi sunmaktadır. Parça 
Yapımcıları ise daha çok metal ve sen -
tetik maddeleri işlerler.
Görevleri hem işlenmesi gereken parça 
veya materyali makinelere yerleştir -
mek, hem de çoğunlukla otomatik 
yürüyen işlemleri denetlemek veya 
sonuçları kontrol etmektir. Branş veya 

işçilerle birlikte seri halinde üretilmiş 
parçaları monte ederler, örneğin, taşıt 
araçları veya ev aletleri.  

Dersler
10. sınıfta bütün öğrenciler önce toplu 
olarak ders alırlar, sonra da, her iki 
bitirme diplomasından birisi için eğitilip 
yetiştirilmek üzere iki gruba ayrılırlar. 
Branş Meslek Okulu’nda (Berufsfachs -
chule)  teori dersleri, okulun atölyelerin -
de branşla ilgili  uygulamalı dersler, 10. 
sınıfın sonuna kadar bir teknik üretim 

üzerine yapılmış en az altı haftalık 

temel staj (çoğunlukla okul tatilinde) ve 
eğer altı haftalık staj belgelenmemiş 
ise, makine ve tesis operatörü bölümü 
öğrencileri için 11. sınıfta  imalat/üretim 
üzerine yapılmış on haftalık branş stajı.

Haftada 37 ders, bunun yedi saati 
genel eğitim dersleri, on saati branş 
teori dersleri, 18 saati  branş uygula -
ma dersleri, iki saati temel becerilerin 
geliştirilmesi.

Genel eğitim dersleri
Din Eğitimi/Etik, Almanca, Sosyal Bilgi -
ler, Beden Eğitimi, İngilizce

Branş teorisi ve branş 
pratiği dersleri
1.Eğitim yılı: Teknik İletişim, Teknik Ma -
tematik, Basit Komponentlerin İmalatı, 
Temel Bakım, Pnömatik, Elektroteknik 
ve Temel Becerilerin Geliştirilmesi.
2.Eğitim yılı: İmalat Tekniği, Teknik 

Devamı bir sonraki sayfada >
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Sistemlerin Bakımı,  Otomasyon Tekniği, 
Yapı Elemanları – Alt Sistemlerin Montajı 
ve Temel Becerilerin Geliştirilmesi.

Sınav
Orta Frankonya Ticaret ve Sanayi 

Özel olarak sunulanlar
Okul Psikolojik Danışmanlığı, Eğitim 

Danışmanı, 2 Nolu Meslek Okulu’ndaki 
düşük başarılı öğrenciler için destekle -
me konzepti.

İş piyasasındaki durumu
Son yıllarda bu okulu bitirenlerin orta -
lama % 75‘i hemen okul bitimindeki ilk  

hatta % 20’si Branş Meslek Okulu’nda 
(Berufsfachschule) eğitim görürken dü -

zenli bir dual eğitim ilişkisine geçebildi, 
% 5’i de okulu bitirince Meslek Yüksek 
Okulu’na (Berufsoberschule) başladı.
Makine ve Tesis Operatörü eğitimini 
başarı ile bitirenler ilerlemek amacıy -
la bir işletmede Endüstri Mekanikeri 
mesleği eğitimine başlayabilirler. Branş 
Meslek Okulu’ndaki (Berufsfachschule) 
iki eğitim yılı tam olarak tanınır.
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