
YÜREĞİR ATATÜRK MTAL 

EBE YARDIMCILIĞI 

Ebe Yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup 

ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitele-

rinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği 

ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir  

EBE YARDIMCISI GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 Ebe Yardımcısı; Ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük 

yaşam aktivitelerinin yerine getirtmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım 

ve temizliği ile sağlık hizmetlerine, ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık tek-

nisyenidir. Ana-çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası 

hizmetleri veren, 0-6 yaş grubu çocuk beslenme aşıları yapan, aile planlaması, kişisel te-

mizlik kuralları, ilkyardım, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma - savaşla ilgili ko-

nularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi veren, doğum, ölüm istatistik verileri topla-

yan, değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli iş birliğini sağlayan insani ve ahlaki dav-

ranışları ile örnek meslek mensubudur.  
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MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER  

Ebe olmak isteyenlerin; Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmek-

ten hoşlanan, Sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, temiz, dik-

katli, titiz, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı 

kimseler olmaları gerekir. Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.  

 

GÖREVLERİ 

 a) Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tu-

tulmasına yardım eder.  

b) Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğu-

ma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.  

c) Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.  

d) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin ye-

rine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili 

gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.  

e) Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı 

olur. 

 f) Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, 

anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.  

g) Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.  

h) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve ge-

liştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir. görev alır.  
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ğ) Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürü-

tülmesinde ebeye yardım eder. 

 h) Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına 

yardım eder.  

ı) Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.  

i) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar  

EBE YARDIMCILIĞI MESLEĞİNDE İLERLEME 

 Sağlık meslek liselerinden mezun ebe yardımcıları üniversite sınavlarına girerek yük-

sek öğrenim yapabilirler. Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitimin-

den sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kari-

yer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gi-

bi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. 657 Sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde; yüksek öğretim programla-

rından mezun olanlar 8. derecenin 1. kademesinden, sağlık meslek liselerini bitirenler 

12. derecenin 2. kademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve Özel hastane, polikli-

nik vb. yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet sürele-

ri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar. Üniver-

siteye girişlerde Ebe ve Hemşirelik bölümleri için ek puan verilmektedir. 2 yıllık mes-

lek yüksekokulları için orta öğretim başarı puanı ile sınav geçiş hakları bulunmaktadır.  
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