
Ebelik 
 
Ebelik, Federal Almanya genelinde geçerli bir  yasal düzenlemeye göre uygulanır. 
Esas itibarıyla 3 yıl sürer ve devlet sınavıyla sona erer. 
 
Ebelerin görevleri nelerdir? 
- Anne adaylarını hamilelik süresince bilgilendirmek ve ilgilenmek 
- Ön tedbir muayenelerini yürütmek ve doğuma hazırlık kursları ayarlarmak 
- Anne ve babayı yeni rollerine hazırlamak 
- Bebek bakımı ve beslenmesi üzerine bilgilendirmek 
- Doğum yaptırmak 
- Doğum sonrası anne ve bebeğe bakmak 
- Doğumu tutanağa geçirmek ve belediyeye bildirmek 
 
Ebeler nerelerde çalışır? 
- Hastane ve kliniklerde 
- Kendi muayenehanesinde 
- Toplu muayenehanelerde 
- Hamile ve anne danışmanlıklarında 
- Doğum evlerinde 
 
Bu meslek için hangi koşullar tercih nedenidir? 
- Bakım hizmetleri ve medikal görevlere ilgi duymak 
- Esneklik eğilimi (zaman açısından vs.) 
- Hayata olumlu bakmak 
- Sabırlı ve duyarlı olmak  
- İyi bir gözlemci olma ve organize yeteneği 
- Sorumluluk bilinciyle ve bağımsız çalışabilmek 
 
Ön koşul: Sağlık açısından uygunluk, en az 18 yaşında olmak ve Realschulabschluss veya 
Hauptschulabschluss ile birlikte 2 yıllık bakım kursu (Pflegevorschule). 
 
Eğitim sonrası yükselme olanakları nelerdir? 
Okul bittikten sonra birçok kurs ve eğitim seminerleriyle meslekte yükselme ve uzmanlaşma 
olanaklarından bazıları şunlar: 
- Doğum alanında ihtisaslık ve lohusalık (Geburtshilfe und Wochenbett) 
- Bakım hizmetlerinde kendi iş yeri (Existenzgründung in der Pflege) 
- Bebek bakımı (Säuglingspflege) 
- Hasta bakımı (Krankenpflege) 
 
Meslekte uzun yıllar çalıştıktan sonra alttaki branşlarda bir üst eğitim görmek:  
- Yüksek hemşire/yüksek hasta bakıcı (Fachkrankenschwester/-pfleger) 
- Sosyal ve sağlık alanda uzmanlık (Fachwirt/in Sozial - und Gesundheitswesen) 
ve Fachhochschulreife ile alttaki branşlarda  
akademik eğitime devam etmek mümkündür:  
- Dipl. Bakım Hizmetleri Yöneticisi (Dipl. Pflegedienstleiter/in) 
- Dipl. Bakım Pedagojisi (Dipl. Pflegepädagoge/in) 
 
Daha geniş bilgiye nereden ulaşabilirim? 
- Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu’na bağlı Meslek Enformasyon Merkezi’nden (BIZ) 
- www.berufenet.de internet adresinden 
- İlgili okullardan 



 
Eğitim kurumları: 
 
Charité – Universitätsmedizin Berlin CCM 
Schule für Hebammenwesen 
Schumannstr. 20/21, 10117 Berlin 
Tel.: 450576171 
rose_maria.schilling@charite.de 
http://www.charite.de/schulzentrum/hebammen/hb_ausbildung.htm 
 
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH - 
IbBG Fachbereich Hebammen 
Rudower Str. 48, 12351 Berlin 
Tel.: 60042717 
ibbg.hebammenschule@vivantes.de 
http://www.vivantes.de/daten/1082_DEU_Internet.html 
 
 


