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Sanayi devrimiyle başlayan süreç bugün hala devam etmektedir: Mümkün olan her yerde makinalar artık 
insanların yerini almaktalar. Sosyal ve sağlık hizmetlerinde ise insan ikame edilememektedir. Bu alanda angaje 
uzman işgücüne büyük bir rağbet ve talep mevcuttur. Sosyal ve sağlık hizmetleri sektörü, kariyer perspektifle-
ri yüksek, değişik ve çeşitli meslek imkanları sunmaktadır. Buna rağmen sosyal ve sağlık hizmeteleri alanında 
yaşlı bakıcılığı, ergoterapistlik, engelli eğitmenliği veya servis yardımcılığı gibi meslek adlarının arkasında tam 
olarak ne bulunmaktadır? Almanya` da eğitmen, sağlık ve hasta bakıcının aranmadığı bir yer herhalde yok-
tur. Mesleklerin bazıları hatta parttaym olarak da yapılabilmekte, bu da aile ve meslek eğitimini bağdaşmasını 
kolaylaştırmaktadır.

Önümüzdeki broşürde sosyal ve sağlık hizmetleri alanından 21 meslek (bilhassa genç) insanlara meslek bulma 
sürecinde destek olmak amacıyla tanıtılmaktadır. Bazı meslek eğitimini yapabilmek için belli okulları bitirmiş 
olmak gerekirken, bazıları için ilköğretim diploması yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra bu broşürde tanıtılan mes-
lekleri birçoğu „geçirgen“dir: Çeşitli meslek içi uzmanlaşma ve ihtisaslaşma veya yüksek öğrenime devam etme 
olanakları sunmaktadırlar. Bu nedenledir ki, ortaokul öğrencilerinin meslek eğitiminden sonra sosyal bir meslekte 
lisans veya master öğrenimi yapıp bitirmeleri, artık az rastlanılan bir durum değildir.

Sosyal meslekler, iş yaşamında çeşitlilik, anlamlılık ve heyecan arayan insanlara ilginç çalışma alanları 
sunmaktadır. Bir günün sonunda, yardıma muhtaç bir insana yardım etmiş olduğunu bilmek, sosyal ve sağlık 
hizmetleri alanında çalışan birçok kişi için, hiç birşeyle ödenemiyecek bir tecrübedir. İster ilk yardım görevlisi, ister 
yurt eğitmeni veya ister bakım asistanı olsun – minnettar insanlarla, aynı düşüncedeki meslektaşlar ve farklı mes-
lek gruplarılya her gün çalışmak insana yaptığı işin toplum için anlamlı ve faydalı olduğu hissini yaşatmaktadır.

Büyük bir heyacan içerisinde okumanızı ve meslek geleceğiniz açısından herşeyin gönlünüzce olması dileğimizle.

Ursel Wolfgramm

Baden-Württemberg
Eyaleti Der ParitätischE 
Kurumu Başkanı 

Ingrid Hastedt

Wohlfahrtswerk 
Baden-Württemberg 
Kurumu Başkanı

Ö n s Ö z Ingrid HastedtUrsel Wolfgramm
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Der ParitätischE 
Baden-Württemberg

Der ParitätischE Baden-Württemberg kurumu 
almanya`daki en büyük altı gönüllü sosyal yardım 
birliği arasındadır. Mezhepsel olarak tarafsız, siyasi 
olarak bağımsız olup, demokratik bir yapıya sahiptir. 
Çatısı altında, sosyal çalışma alanlarından tümünde 
4.000 üzerindeki hizmet ve kuruma sahip 830`un 
üzerinde üye örgüt barındırmaktadır. Çeşitlilik, 
açıklık ve hoşgörü prensipleriyle der ParitätischE 
Baden-Württemberg kurumu angaje bir sosyal po-
litika sürdürmekte ve toplumda daha fazla fırsat 
eşitliği yaratmak için çaba göstermektedir. Der Pari-
tätischE Baden-Württemberg korunmaya, bakıma 
ve yardıma muhtaç göcmen birey ve ailelerin sosyal 
yardım ve hizmetlerden faydalanabilmeleri için ana-
dil ve hoşgeldin kültürü kapsamında kültürler arası 
açılım sağlamayı amaçlıyor. Üye örgütlerin hizmet 
ve olanaklarına ilaveten der ParitätischE kurumu 
toplam yaklaşık 2.000 çalışanı bulunan 34 yavru 
kurum ve ortaklığında ayrıca kendi hizmetlerini 
de sunmaktadır. 2014 yılı başından beri Paritäti-
schEn Baden-Württemberg kurumu eyalet çalışma 
ofisi, stuttgart Vaihingen`deki Eşit Kuşaklar Merkezi  
(ParitätischEs Mehrgenerationenzentrum (PMGz)) 
binasında görevine devam etmektedir.

Das Wohlfahrtswerk für 
Baden-Württemberg

Baden-Württemberg refah Kurumu (Wohlfahrts-
werk für Baden-Württemberg) bundan yaklaşık 200 
yıl önce Württemberg Kraliçesi Katharina tarafından 
kuruldu. İsim ve hukuki şekli zaman içerisinde birçok 
kez değişti – nihayet 1972 yılında o zamanki Eyalet 
vakfından özel hukuka tabi bir vakıf oluştu. Bu sosyal 
refah vakfının misyon ve görevleri arasında, sosyal 
alandaki yenilikleri teşvik etmek ve kabul ettirmek 
bulunmaktadır . Bugün itibariyle bu sosyal refah ku-
rumu, Baden-Württemberg eyaletindeki en büyük 
yaşlı bakım kurumlarından birisidir. Yaklaşık 1.400 
çalışanıyla toplam 2.000`e yakın insana bakmaktadır. 
18 lokasyonda günlük bakım gibi evdeki yardımlardan, 
seyyar hizmetler veya 24 saat bakım,  bakımevleri ve 
gözetim altında ikamet evlerinden tutun, yaşlı ika-
metgah ve gruplarına kadar yaşlı insanlar için varolan 
hizmetlerin hepsini sunmaktadır . Bildungszentrum 
Wohlfahrtswerk (refah Kurumu Olarak Eğitim Merke-
zi) 1982 yılında kuruldu ve yaşlı yardımı alanının yanı 
sıra birçok alanda esaslı biçimde meslek içi eğitim ve 
uzmanlaşma olanakları sunmaktadır: Örneğin 2013 
yılından bu yana kendisine ait bir yaşlı bakım meslek 
okulu sahiptir. hiçbir mezhebe ait olmayan bu refah 
kurumu, çatı örgütü olan „Der Paritätische Baden-
Württemberg“`in üyesidir. 
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G Ü n LÜ K  Ya ş a M  r E Fa K atÇ i L i ğ i1
Yaşlıların kaldığı müşterek yurt ve evlere olan rağbet giderek artmakta. Bu yeni 
ikamet şeklinde çalışanlara yönelik beklentiler de, klasik bakım evlerindeki bek-
lentilerden farklıdır. Günlük yaşam refakatçileri diye nitelediğimiz mesleğin faaliyet 
alanı tam da bu talep ve beklentileri karşılamak amacıyla tasarlanmıştır.

1. Mesleğe Bakış

Modern bakımevlerinde yaşlılar müşterek ikamet bir-
likleri dediğimiz gruplar içerisinde yaşamaktadırlar. 
Günlük yaşam refakatçileri, böylesi bir ev birliği sa-
kinlerinin günlük yaşamını idame ettirme ve düzen-
lemelerinde onlara destek olurlar. ayrıca evde bakım 
ve seyyar bakım alanlarında da görevlendirilebilirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Günlük yaşam refakatçileri ev işlerinin yerine getiril-
mesinden sorumlu olup, orada ikamet eden yaşlıların 
günlük yaşamın düzenlenmesinde onlara destek 

olurlar. Onlar ve yakınları için her türlü durumda 
ilk başvurdukları kişiler olmanın yanı sıra, bakım 
elemanları ve diğer meslek gruplarıyla sıkı şekilde 
birlikte çalışırlar. Günlük yaşam refakatçileri yemek 
ve temizlik yapar, ve de çamaşır yıkarlar. Kulakları 
yaşlı insanları her zaman dinlemeye hazırdır, onlara 
teselli verir, onlarla güler onlarla ağlarlar. Ev işlerini 
organize eder, buzdolabının dolu olmasına özen 
gösterirler; amanın elverdiği oranda kahve içilir, oyun 
oynanır, elişi yapılır veya müzik dinlenir. tıbbi veya 
bakımsal faaliyetler, günlük yaşam refakatçilerinin 
görevleri arasında değildir.
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■ Çalişma yErlEri
Günlük yaşam refakatçileri yaşlı bakım kurumlarına 
bağlı ikamet gruplarında görevlendirilirler. İkamet 
gruplarında herkesin ayrı bir odası vardır, Mutfak ve 
diğer ikamet alanları müştereken kullanılır.

■ GElir / KazanÇ
Faaliyet alanı henüz çok yeni olduğundan ve toplu iş 
sözleşmelerine göre de henüz düzenlenmediğinden 
günlük yaşam refakatçilerinin gelirleriyle ilgili 
bağlayıcı bir bilgi vermek mümkün değildir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini bitirdikten sonra aylık  
brüt 1.600 – 2.500 € arası bir ücret  
beklentisi gerçekçidir.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Meslek eğitimi için meslek eğitimi parası 
verilmemektedir. ancak eğitimi yapan 
kişi bir iş ilişkisi içinde ise, işverenler 
çoğunlukla çalışanlarının kurs masraflarını 
karşılamaktadırlar.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Bu meslek eğitimine giriş şartları alt seviyede 
tutulmaktadır.

■ Formal (rESmi) şarTlar
Günlük yaşam refakatçiliği meslek eğitimine kabul 
edilmek için belli bir okulu bitirmiş olmak zorunlu 
değildir.

■ şahSi şarTlar
Günlük yaşam refakatçileri ev işlerini yapmada tecr-
übeli, yemek yapmaktan hoşlanan ve organizasyon 
konusunda becerikli insanlardır. Kişilikleri oturmuş, 
sorumluluk bilinçli, güvenilir ve sosyal yetkinleri 
yüksektir. Yaşlı insanlarla birlikte çalışmakan haz 
alır, demans hastası insanlarla münasebette has-
sas ve sabırlıdırlar. İletişim yetenekleri güçlüdür ve 
insanların hayat hikayelerine ilgi duyarlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
temel eğitim çoğunlukla meslek okulları veya eğitim 
merkezlerinde yapılır.

■ EğiTim SürEci
Yaklaşık 240 saat olan ders toplamı normalinde tam 
gün okulda, çoğunlukla da blok ders olarak yapılır. 
Bu şekilde örneğin 6 blok hafta ders, 4-5 ay gibi bir 
süreye serpiştirilebilir.

■ EğiTimin İÇEriği
Eğitimin içeriği çeşit açısından zengin ve ilginçtir. 
Bilhassa şunlar öğretilmektedir: Vücut bakımı, hasta- 
lıklardan korunma, hareketliliği teşvik, sırtı zorlama-
yan çalışma, ağır hasta ve ölmek üzere olan insan-
lara nasıl davranılacağı, güvenliği teşvik etme, acil 
durumlarda nasıl hareket edileceği, ilk yardım, iş 
işlerinin yapımı, ev ekonomisi/beslenme öğretisinin 
esasları, hijyen, demanslı insanlarla ilişki konseptleri, 
insanlarla konuşma.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Günlük yaşam refakatçiliği mesleği, okul diploması 
olmayan insanların ilginç bir meslek alanına girme-
lerinde önemli bir kapı olabilir. 
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G Ü n LÜ K  Ya ş a M  B a K i c i L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

Günlük yaşam bakıcıları, yardıma ihtiyaç duyan 
insanlara günlük işlerini halletmede destek olur ve 
refakat ederler. 

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Günlük yaşam bakıcıları yardıma muhtaç insan-
lara günlük işlerini görmede ve boş zamanlarını 
değerlendirmede destek olurlar. Bu faaliyetler, 
örneğin resim yapma ve elişi, el zanaatları işleri ve 
hafif bahçe işleri, ev hayvanlarının beslenmesi ve 
bakımı, yemek seçiminde yardım, yemek yemede de-
stek ile yemek pişirmede destek olma, bunun yanısıra 

müzik dinleme, müzik yapma, tavla/santranç/dama 
ve iskambil oyunları, yürüyüşler ve geziler, sohbetler, 
alışveriş veya alışveriş ve doktora gidişlerde refakat, 
hareket egzersizleri ve dans, kültürel etkinlikler, iba-
det ve mezarlıkları ziyaret etme, okuma, başkalarına 
sesli okuma, fotoğraf albümlerine bakma gibi işleri 
kapsar. Günlük yaşam bakıcısı görevini uzman bir 
elamanın kılavuzluğu (talimatı) altında yerine getirir.

■ Çalişma yErlEri
Günlük yaşam bakıcıları, sağlık hizmetleri kurumları, 
yaşlı ve engelli yardım kurumları, ikamet grupları ve 
evsel alan içerisinde çalışırlar.

2
2008 yılından beri sunulan günlük yaşam bakıcısı meslek eğitimi için herhangi 
bir okul diploması gerekli değildir. Aksine, bu mesleği bitirmekle orta öğretim 
diplomasına (Hauptschulabschluss) da sahip olmaktasınız. 
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.350 – 1.900 € arasındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Günlük yaşam bakıcılığı meslek eğitimi  
için aylik 400 € ücret ödenmektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Günlük yaşam bakıcılığı meslek eğitimine giriş 
şartları alt seviyede tutulmakadır. 

■ Formal (rESmi) şarTlar
İlköğretim diplamasına sahip olan olmayan tüm 
adaylar bu meslek eğitimi için başvuruda buluna-
bilirler. Bunun dışında şu şartlar geçerlidir: Yeterli 
almanca bilgisine sahip olduğunu gösteren belge, 
mesleğin icrası için sağlık açısından elverişli olduğuna 
dair doktor raporu ve meslek eğitimini finanse eden 
kurumla (yaşlı bakımı, engellli yardım veya hasta 
bakımı yatılı kurumları) yapılacak bir staj sözleşmesi.

■ şahSi şarTlar
adaylar genel itibariyle hasta, engelli ve yaşlı ins-
anlara karşı olumlu bir tutuma sahip olmalı. Bunun 
yanısıra sosyal kompetanlık ve iletişim geliştirmede, 
empati kurmada ve ilişki yürütme alanlarında yete-
nekli olmalı, psikolojik olarak istikrarlı, kendi eylem-
lerini gözden geçirme ve kendi sınırlarını koruma 
yeteneğine de sahip olmalıdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi iki yıl sürmektedir. Bu alanda önce-
den tecrübe sahibi olunması durumunda icabında 
bu süre daha da kısalabilmektedir. 

■ EğiTim SürEci
Eğitim süreci, teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme 
ayrılır. Çoğunlukla haftada iki gün olmak üzere, bir 
meslek okulunda ders yapılır. Geriye kalan üç gün 
de ise, meslek eğitimi öğrencileri uygun bir kurumda 
pratik uygulamalar yaparlar. 

■ EğiTimin İÇEriği
	 •	 Zorunlu	Bölüm

Din bilgisi, almanca, matematik/branş 
hesaplaması, hukuksal ve kurumsal çerçeve 
koşulları, günlük yaşam asistanlığı, ev işleri 
benzeri hizmetler, bakım benzeri hizmetler

	 •	 Seçmeli	Bölüm
  Örn. aktifleştirme/canlandırma

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Günlük yaşam bakıcılığı meslek eğitimi, okul 
diplamasına sahip olmayan insanlara meslek 
yaşamına girme imkanı sunmaktadır. Bu meslek 
eğitimi başarıyla bitirildiğinde bu ortaöğretim 
diplomasına denk sayılmakta ve akabinde örneğin 
yaşlı bakıcılığı gibi meslek dalları için eğitim yolu 
açılmaktadır.
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Ya ş L i  B a K i M  Ya r D i M c i L i ğ i 

1. Mesleğe Bakış

Yaşlı bakım yardımcıları, çoğunlukla bakıma muhtaç, 
yaşlı insanların bakım ve gözetiminde uzman yaşlı 
bakım personeline destek olurlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Yaşlı bakım yardımcıları, yaşlı ve bakıma muhtaç 
insanların bedensel bakım, beslenmelerinde onla-
ra yardımcı olup, bu insanların mobilite (hareketli) 
olmalarında onlara destek olur ve bundan başka da ev 
işlerinin yerine getirilmesinde destekleyici hizmetler 
sunarlar. Yaşlı bakım yardımcıları, doktorlar, fizyo ve 
ergoterapistler, yönetim ve ev ekonomisi çalışanları 
gibi farklı birçok meslek gruplarıyla birlikte çalışırlar. 
Bakıma muhtaç insanların çoğunlukla ilk muhatabı 

onlardır. Bu insanlara psikolojik, fiziksel ve sosyal ola-
rak destek olurlar. Doktor talimatına göre yaşlı bakım 
yardımcı elamanları tedavi bakımda ilaçların verilme-
si veya pansuman/sargı değiştirilmesi gibi görevleri 
de yerine getirmenin yanısıra kendilerine emanet 
edilen, bakıma muhtaç insanların nefes alıp verme-
lerini, uyku, cilt ve genel durum gibi olguları da takip 
eder ve bakım uzman elemanları ve doktorlara bu 
konuda bilgi verirler. Buna ilaveten dokümentasyon 
(belgeleme) ve idari görevler de icra ederler.

■ Çalişma yErlEri
Yaşlı bakım yardımcıları,  yaşlı bakım yurtları ve ge-
riatrik rehabilitasyon klinikleri gibi yatılı yaşlı bakım 
kurum ve yurtları ile ayaküstü bakım kurumlarında 
görevlendirilmektedirler. 

3
Yaşlı bakım yardımcılığı, bu alanda uzman bir meslek okulunda bir yıllık bir eğitimi 
gerektiren, kanunen korunan bir meslek ünvanıdır.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.850 – 1.900 € arasındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Yaşlı bakım yardımcıları meslek eğitimi  
için aylik yaklaşık 800 € gibi bir ücret  
ödenmektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Yaşlı bakım yardımcılığı meslek eğitimine giriş şartları 
alt seviyede tutulmakadır. 

■ Formal (rESmi) şarTlar
Genelde bir ilköğretim kurumu veya denk bir okul 
diplaması şart koşulmaktadır. Meslek eğitimi kurumları 
sıkça yaşlı bakımı sahasında staj gibi mesleki önbilgile-
rin olmasını da adaylardan beklemektedirler. .

■ şahSi şarTlar
Yüksek sorumluluk bilinci, yaşlı, çoğunlukla bakıma 
muhtaç insanlarlarla birliktelikten haz duymak bu 
mesleğin önkoşuludur. Demanslı, kafası karışık bu 
insanlarla birliktelikte, yaşlı bakım uzman elemanları 
sabra ihtiyaç duymaktadırlar. Yüksek derecede 
duyarlılığa sahiptirler ve kendi sınırlarını koruma ye-
tenekleri gelişmiştir. Bu insanlar ile onların yakınlarının 
bakımını profesyonelce yerine getirmek veya bilgi-
lendirmek için, mesleki bilgi dağarcıklarını yüksek 
derecede geliştirmeye sürekli hazırdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Bir yıl süren eğitimin teorik kısmı yaşlı bakım meslek 
okullarında, pratik (uygulamalı) bölüm ise çoğunlukla 
bir yaşlı bakımevi veya seyyar bir bakım hizmetinde 
yapılmaktadır.

■ EğiTim SürEci
teorik meslek eğitimi, ya sadece yaşlı bakım yardımcılığı 
meslek eğitimini alan öğrencilerin oluşturduğu bir sınıf 
topluluğu veyahutta yaşlı bakım uzman elamanı mes-
lek eğitimi alan öğrencilerle bir sınıfta yapılmaktadır.  
teorik dersler, bakımevleri veya seyyar (ayaküstü) hi-
zmetlerdeki yapılan pratik eğitimle değişmeli olarak 
yapılır.

■ EğiTimin İÇEriği
teorik ve pratik meslek eğitiminin içeriği örneğin 
şöyledir: 
	 •	 İnsan	yaşlanınca	psikolojik,	fizyolijik	ve	
  sosyal olarak nasıl değişir?
	 •	 Yaşlılığa	bağlı	hangi	tipik	değişiklikler	vardır?
	 •	 Bakım	süreci	nasıl	planlanır,	yapılır	ve	
  belgelenir?
	 •	 Ağır	hasta	ve	ölmek	üzere	olanların	bakım	
  ve gözetimi nasıl yapılır?
	 •	 Acil	durumlar	nasıl	farkedilir	ve	ilk	yardım	
  müdahalesi nasıl yapılır?
	 •	 Sağlık	bakım,	sağlık	teşvik	ve	hijyen	
  konusunda hangi tedbirler alınmalıdır?
	 •	 Hangi	hastalıklarda	hangi	beslenme	gereklidir	
  ve bu beslenme nasıl hazırlanır?
	 •	 Yaşlı	insanların	günlük	yaşamları	biyografi-
  lerine uygun olarak nasıl düzenlenebilir 
  (biçimlendirilebilir)?
	 •	 Bakım	mesleğinin	birlikte	getirdiği	zorluklarla	
  nasıl başedilir?

4. Geleceğe Yönelik
 Perspektifler
Yaşlı bakım yardımcılığı meslek eğitimi, yaşlı bakıcılığı 
meslek eğitimine de giriş imkanı sağlar. Üç yıl süren 
uzman bakım elemanı eğitiminin başarıyla bitirilmesi 
durumunda, bakımevi yönetimi, geriatrik-psikiyatrik 
uzman eleman veya yara bakım uzman elemanı 
gibi birçok mesleğe devam ederek kendisini mes-
lek içi geliştirme ve ihtisas yapma olanağı da ortaya 
çıkmaktadır. Uygun niteliklere sahip kişiler, örneğin 
bakım pedagojisi (eğitimi) veya bakım yönetimi 
alanlarında yüksek öğrenime de başlayabilirler. Yaşlı 
bakım yardımcılığı mesleğine giriş şartları her ne kadar 
yüksek seviyede olmasa da, başarılı bir şekilde bitiril-
mesi durumunda olağanüstü olanaklar sunmaktadır.
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B a K i M  a s i s ta n L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

Xi. sosyal (Güvenlik) Yasası 87b maddesi 3. fıkrasına 
göre bakım asistanları demans dolayısıyla yetenek-
lerinde bozukluk, zihinsel engellik veya psikolojik 
hastalıkları olan insanların gözetimi/bakımı alanında 
faaliyet gösterirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Bakım asistanları yukarıda belirtilen insan gruplarına 
günlük aktivitelerinde destek olurlar ve yürüyüşe git-
mek, sesli ve sessiz okumak, birlikte elişleri yapmak, 

şarkı söylemek, yemek yapmak veya biyografiye yö-
nelik görevleri üstlenirler. Bu insanlara arkadaşlık eder, 
onları dinler veya sadece yanlarında bulunmak sure-
tiyle bu insanların yaşam kalitelerinin yükselmesine 
önemli katkılar sağlarlar.

■ Çalişma yErlEri
Bakım asistanları genelde şu alanlarda faaliyet göster-
irler: Yaşlılar bakım yurdu, engelliler yardım kurumları 
ve gündüz bakımevleri gibi yerlerde evsel günlük 
yaşamın düzenlenmesinde destek sağlarlar. 

4
Bu meslekle ilgili vasıflandırma 2008 yılında yapılan Bakım Reformu çerçevesin-
de oluşmuş ve iş yaşamına zor olmayan bir giriş sunmaktadır. Demans veya başka 
bilişsel (kognitif) kısıtlılığa/engelliliğe sahip insanların birey ve grup olarak bakımı 
ve gözetimi alanında muhtelif işlerde çalışma imkanı bulunmaktadır.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.300 – 1.900 € arasındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Bakım asistanlığı meslek eğitimi için  
bir ücret ödenmemektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Formal (resmi) giriş şartları düşük olmakla birlikte 
şahsi yeterlilik/kompetanlık konusundaki beklentiler 
yüksektir. 

■ Formal (rESmi) şarTlar
herhangi bir özel okul bitirme ve diplomaya gerek 
yoktur.

■ şahSi şarTlar
sorumluluk bilinci, sağlıksal uygunluk, duyarlılık, sos-
yal yetkinlik ve iletişimsel yetenekler, psikolojik istik-
rar ve ekip yeteneği, hasta, engelli ve yaşlı insanlara 
karşı genel olumlu bir tutum şart koşulmaktadır.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Eğitim devlet tarafından kabul gören meslek ihtisas 
okullarında yapılmakta ve dört ile altı ay arasında 
sürmektedir.

■ EğiTim SürEci
Meslek okulundaki teorik eğitim, bir yaşlı veya engel-
li yardım kurumunda yapılacak 5 günlük keşif stajı ile 
14 günlük bakım stajıyla tamlanmaktadır.

■ EğiTimin İÇEriği
Genel iletişim, demans hastalarıyla iletişim / biyo-
grafi çalışması, bakım/hijyen/bakım dökümentasyo-
nu temel bilgileri, ilk yardım, ölmek üzere olanlarla 
birlikte olma, son nefeslerinde onlara refakat etme, 
ev ekonomisi/beslenme, meşguliyet/boş zamanları 
değerlendirme.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Bakım asistanları meslek eğitimini başarıyla bitir-
diklerinde bakım kurum ve yurtlarında iş bulmada 
iyi şansa sahip olmanın yanısıra okul diplaması 
olmaksızın da sosyal mesleklere girme olanağına ve 
bu konuda ihtisas yapma ve kendilerini geliştirme 
olanaklarına da sahiptirler.
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s a ğ L i K -  V E  h a s ta  B a K i M 
Ya r D i M c i L i ğ i 

1. Mesleğe Bakış

sağlık- ve hasta bakım yardımcıları, profesyonel bir 
bakım ekibinin bir parçası olarak bireysel sorumlu-
luk içerisinde bakım faaliyetleri üstlenir veya uzman 
bakım personeline çalışmalarında yardımcı olurlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
temel bakım işleri, meslek eğitimi almış bakıcı 
yardımcılarının ana görevleri arasındadır. hastalara 
vücut bakımını yapmada, hareketlilik, beslenme ve 
görevlendirildikleri yere göre ev işlerinin tedarikin-
de yardımcı olurlar. aynı zamanda tadavi bakımda 
görev alırlar. İğneler yapar, nabzı, tansiyonu veya 
kan şekerini ölçer, vücut ısısını takip eder, hastanın 

cilt durumu ve nefesini kaydeder ve hastaları uzman 
eleman ve doktorlara teslim ederler. sağlık- ve hasta 
bakım yardımcıları hijyen konusunda önemli bir role 
sahiptirler. alet ve enstrümanlarım steril (mikropsuz) 
kalmasını sağlamadan da aynı şekilde sorumludurlar. 
hasta ve yakınları açısından sosyal, psikolojik ve fizik-
sel sorularda onların muhataplarıdırlar. 

■ Çalişma yErlEri
sağlık- ve hasta bakım yardımcıları hastaneler, reha-
bilitasyon klinikleri, bakımevleri, evde bakım hizmet-
leri, doktor muayenehaneleri ve sağlık merkezleri 
ile kısa süreli bakım kurumları ile engelli insanların 
kaldıkları bakım kurumlarında görevlendirilirler.

5
Sağlık- ve Hasta bakım yardımcılığı ünvanını taşıma yetkisi, sadece gerekli meslek 
eğitimini başarıyla bitiren ve gerekli izinleri almış olan kişilere verilmiştir.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.850 – 1.900 € arasındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
sağlık- ve hasta bakım yardımcılığı meslek 
eğitimi için aylik yaklaşık 800 € gibi bir ücret 
ödenmektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

sağlık- ve hasta bakım yardımcılığı meslek eğitimine 
kabul edilmesinin koşulu, ilköğretim okulu diploması 
veya buna denk bir eğitim seviyesidir.

■ Formal (rESmi) şarTlar
sıkça buna ilaveten asgari bir yıl süren aynı dal veya 
benzer bir dalda tam gün okulda veya asgari bir yıl 
süren sosyal bakım alanındaki bir meslek okulunda 
parttaym şeklinde (sozialpflegerisches Jahr) eğitimi 
başarıyla bitirmiş veya gönüllü bir yıl sosyal çalışma 
(Freiwilliges soziales Jahr) veya en az bir yıllık bir 
bakım faaliyeti veyahutta içinde bir çocuk veya bakıma 
muhtaç birisinin bulunduğu bir evi en az iki yıl idare 
etmiş olmak tercih sebebidir.

■ şahSi şarTlar
Bu mesleğe ilgi duyanlarda sosyal sorumluluk, sos-
yal danışmanlık faaliyetlerine ilgi, nezaket, kritik 
konularda çalışmalarda duyarlılık ve hassaslığa sahip 
olmalılar. Ekip içerisinde çalışma yeteneği, görev 
alma sevgisi ve girişkenlik, kendilerinden bekleni-
len başkaca özellikler arasındadır. Bu mesleğe ilgi 
duyanlar bundan başka da dokumentasyon ve idari 
görevler almaya da hazır olmalıdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi Federal Eyalete göre bir ile iki yıl 
arasında sürmekte ve teorik ve pratik iki bölüme 
ayrılmaktadır.

■ EğiTim SürEci
Eğitim ekseriyetle tam gün olarak verilir. teorik ve 
pratik (uygulama) dersleri, hastanelere bağlı sağlık 
meslek ve hasta bakım okullarında yapılır. Eğitimin 
pratik (uygulamalı) bölümünü (yaklaşık 1000 saat) 
meslek eğitimi alan öğrenciler hastanelerde yeri-
ne getirirken, elde etmiş oldukları teorik bilgilerini 
derinleştirme ve pratikte uygulama imkanı da 
bulmaktadırlar. 

■ EğiTimin İÇEriği
	 •	 Hasta,	çok	yaşlı	ve	ölmek	üzere	olan	insanlarla	
  çalışırken ve biraradayken nelere dikkat 
  etmek gerekir?
	 •	 	Hastaların	hangi	psikolojik	ve	psikososyal	
  ihtiyaçları vardır?
	 •	 Yara	bakımı	ve	pansuman	değiştirmede	nasıl	
  yardım edilebilir?
	 •	 İnsan	vücudunun	yapısı	nasıldır,	farklı	vücut	
  fonksiyonları nasıl işlemektedir?
	 •	 Enfeksiyonlara	karşı	hangi	önleyici	tedbirler	
  alınabilir?
	 •	 Tıbbi	araçlarla	çalışmada	neye	dikkat	
  edilmelidir?
	 •	 Yaşam	tehlikesi	olan	durumlarda	hangi	
  acil tedbirler alınmalıdır?
	 •	 Bu	mesleğin	icrası	için	hangi	hukuki	
  düzenlemeler önemlidir?

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
sağlık- ve hasta bakım yardımcılığı meslek eğitimini 
bitirdikten sonra ve olası meslek tecrübesiyle sağlık- 
ve hasta Bakıcılığı meslek eğitimine başlayabilirler. 
İyi bir notla mezun olanlar meslek eğitimi süre-
sini kısaltabilirler. Başarıyla bitirilmesi durumun-
da sağlık- ve hasta bakım yardımcılığı meslek 
eğitiminden sonra istenmesi halinde çeşitli uzmanlık 
ve ihtisas branşlarında kendini geliştirme imkanı açık 
bulunmaktadır.
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E n G E L L i  E ğ i t i M  a s i s ta n L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

Engelli eğitim asistanları, engelli eğitmenleri ela-
manlarına onlara teslim edilen insanların bakım ve 
gözetiminde, günlük aktivitelerin yapılmasında de-
stek olurlar. Uzman bir elemanın yönetimi altında 
engelli insanlara pedagojik, bakımsal ve pratik olarak 
bakar ve gözetirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Engelli eğitimi asistanlarının ana görevi kendilerine 
teslim edilen insanların mümkün olduğu kadar kişinin 
kendisinin seçtiği bir yaşam tarzında yaşamalarını 
teşvik etmek, yaşam kalitesini yükseltmek ile bireysel 

yeteneklerinin gelişimini teşvik etmektir. Bu ins-
anlara alışveriş, boş zamanların değerlendirilmesi, 
beslenme, yıkanma veya dışkılamada destek olurlar. 
Buna ilaveten bu insanların hareketliliğini/mobilize 
olmalarını da desteklerler. Engelli eğitim asistanları 
her yaştan engelli insanları gelişimlerinde teşvik 
ederler. Onlarla resimler yapar, yaratıcı olanaklar 
geliştirir, onlarla müzik yapar, onlarla gezilere çıkar, 
onların toplumsal ilişki yeneneklerini teşvik eder ve 
yeni ilgi alanları uyandırırlar. Kendilerine teslim edi-
len insanlar için çoğu zaman muhatab ve duygusal 
destektirler; Onlara teselli verirken, sevinçlerine de 
ortak olurlar. Buna ilaveten idari görevler de üstlenir, 
tedavi sürecini belgeler, ilişkileri geliştirirler.

6
Bu meslek eğitimi muhtemelen 2015 yılından itibaren verilmeye başlanacaktır. 
Böylece Engelli eğitmenliği  meslek eğitimine giriş imkanı gelecekte garanti altında 
kalmaktadır. Engelli eğitim asistanlığı meslek ünvanını taşımak için, gerekli meslek 
eğitimini veya buna denk bir eğitimi başarıyla bitirmiş olmak gereklidir.
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■ Çalişma yErlEri
Engelli eğitim asistanları çoğunlukla engelli 
insanların kaldıkları yatılı ve kısmen yatılı bakım ve 
gözetim kurumlarında görevlendirilirler. aynı şekilde 
evde bakım hizmetleri, sosyal hizmetler veya rehabi-
litasyon kliniklerinde de çalışırlar. Özel eğitim okulları 
da onların çalışma sahasında olabilir veyahutta adap-
tasyon asistanı olarak da görevlendirme söz konusu 
olabilir. aynı şekilde yaşlı bakımevlerinde günlük 
bakım faaliyetleri de mümkündür.

■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin  
aylık brüt maaşı 1.306 – 2.391 € arasında 
değişmesi beklenmektedir.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Engelli eğitim asistanlığı meslek eğitimi, 
pratiğe entegre bir şekilde yapıldığında,  
muhtemelen şimdiye kadarki yardımcı  
mesleklere uygun olarak ücretlendirilecektir.1

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

■ Formal (rESmi) şarTlar
İlköğretim okulu veya denk bir okulu bitirmiş olmak, 
sağlık açısından elverişli olmak, yeterli derecede 
almanca bilgisine sahip olmak ve ikili (dual) mes-
lek eğitimi alma durumunda ise uygun bir engelli 
yardım kurumu bulmak.

■ şahSi şarTlar
Engelli eğitim asistanlığı mesleği çok yorucu olabi-
lir, ilgi duyanlar yüksek sorumluluk bilincine, sabra 
ve güçlü sinirlere sahip olmalıdır. Bundan başka da 
duyarlılık, desteğe muhtaç insanlara değer verme, 
güçlü iletişim yeteneği, başkalarıyla temas kurmada 
girişkenlik, sağlıklı bir yakınlık ve mesafa kurma bu 
mesleğin icrası için gerekli şahsi özellikler arasındadır.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Eğitim, tam gün yapıldığında iki, parttaym olarak 
yapıldığında üç yıl sürmektedir.

■ EğiTim SürEci
Engelli eğitimi asistanlığı meslek eğitimi sadece Ba-
den-Württemberg eyaletinde sunulmaktadır. tam gün 
okul veya pratiğe entegre eğitim olarak yapılabilir. 
Birincide önce okul (ders) eğitimi ve sonrada meslek 
stajı yapılır. Pratiğe entegre (dual/ikili) varyantta ise 
ders ve uygulama kurumda değişimli olarak verilir. 
Meslek eğitimi mödüller içinde yapılır. İki yıl, parttaym 
olarak yapıldığında da üç yıl sürer.

■ EğiTimin İÇEriği
Eğitim şu modülleri içerir: insanları aidiyet/kapsayıcılık 
süreci içerisinde anlamak ve bireysel olarak ve duruma 
göre onlara refakat etmek, refakat ve/veya desteğe 
muhtaç insanların yaşam dünyasını tanımak ve bu 
dünyaya onlarla birlikte biçim vermek, şahsi ve mes-
leki kimlik geliştirmek, bireyler, ekipler ve kurumlarla 
iletişim ve ortak çalışma düzenlemek, mesleki pratik 
yetkinlik ve genel bilgi yetkinliği kazanmak.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Meslek eğitimini bitirmiş engelli eğitim asistanlarının 
ayaklarına birçok ihtisas ve uzmanlık olanakları gel-
mektedir. Kalifikasyona göre örneğin sağlık pedago-
jisi, at biniciliği ile sağlık terapisi ve psikomotorik veya 
iletişim pedagojisi, sosyal çalışma, bakım yöneticiliği 
gibi farklı yüksek öğrenim dalları veya özürlüler/
öğrenme zorluğu olanlar için özel okul uzman peda-
goji elemanı gibi birçok ihtisas ve uzmanlaşma imkanı 
açıktır.

1 Kasım 2014 itibariyle
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s O s Ya L  V E  s a ğ L i K  h i z M E t L E r i 
a L a n i n D a  s E r V i s  Ya r D i M c i L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

servis yardımcıları hastaların bakımını ilgilendiren her 
türlü görevi üstlenirler. Bunun yanısıra ev işleri, teknik, 
lojistik ve idari alanlarda çalışırlar. Genelde bakım 
sahasında faaliyet gösterirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
servis yardımcıları, servise yönelik, oturanlara 
yakın, teknik- lojistik faaliyetler icra ederler. Bunlar 
arasında, teferruatıyla belirtmek gerekirse, tekerle-
kli sandalyelerin temizlenmesi, yatakların yapılması, 
küçük öğünlerin hazırlanması, masanın dizilmesi, 
çamaşırların dağıtılması veya kafetaryada yardım, 

insanlara etkinliklere, doktor ziyaretlerinde veya 
alışverişe gitmede refakat, insanlara sesli okuma, 
hasta ve sakinlerle yürüşüye gitme, resimleri asma, 
ampülleri değiştirme, bitki ve dış tesislerle ilgilenme, 
fotokopiler çekme veya dosya ve belgeleri tasnif 
etme (düzenleme) gibi işler bulunmaktadır. servis 
yardımcıları, yaşı ve sağlığı nedeniyle kısıtlı olan ins-
anlara yaşamı kolaylaştırma ve bakım elemanlarının 
yükünü azaltmada önemli katkılar sağlamaktadırlar.

■ Çalişma yErlEri
servis yardımcıları genelde huzurevi ve bakımevi 
kurumları ile hastanelerde görevlendirirler.

7
İki yıllık olan sosyal ve sağlık hizmetleri alanında servis yardımcılığı meslek eğitimi 
devlet tarafından tanınmakta ve ilköğretim okulu mezunlarına açıktır.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.350 – 1.900 € arasındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
 -  1. Meslek yılı   480 €
 -  2. Meslek yılı   750 €

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Bu meslek eğitimine girişin resmi (formal) şartları çok 
yüksek olmayıp, alt seviyededir. ancak bu mesleğe ilgi 
duyanların yüksek oranda sosyal ve şahsi yetkinliğe 
sahip olmaları bu meslekteki başarılarında önemli bir 
faktör olacaktır. 

■ Formal (rESmi) şarTlar
sosyal ve sağlık hizmetleri alanında servis yardımcılığı 
mesleğine kabul edilmek için ilköğretim okulunu 
bitirmiş olmak (hauptschulabschluss) şarttır.

■ şahSi şarTlar
Bu mesleğe ilgi duyanlar yüksek oranda sorumlu-
luk bilincine sahip olmalı, insalarla çalışmaktan haz 
duymalı, fiziksel ve psikolojik olarak dayanıklı, hijyen 
bilinçli, iyi gözlemleme yetisine sahip, ekip yeteneği 
güçlü, temas ve iletiş kurmada becerili olmalıdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi, devlet sertifikalı meslek okullarında 
huzurevi veya bakımevleri ve hastanelerle koope-
rasyon içerisinde yapılmaktadır.

■ EğiTim SürEci
İki yıllık meslek eğitimi blok sistem olarak yapılma-
kta ve halihazırda Baden-Württemberg eyaletin-
de sunulmaktadır. Meslek eğitimi bitirildiğinde 
„Günlük Yaşam refakatçisi“ devlet sertifikası veril-
mekte; eğitim % 30 teorik ve % 70 pratik dersten 

oluşmaktadır. Meslek eğitimi esnasınca geleceğin 
servis yardımcılarıyla yoğun biçimde sosyal pedago-
jik olarak ilgilenilmektedir, zira sosyal kompetanlığın/
yeterliliğin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine 
büyük değer verilmektedir.

■ EğiTimin İÇEriği
Teorik derslerde bilhassa ev ekonomisiyle ilgili ko-
nular, refakat ve gözetim gibi konulara ilişkin esaslar 
ile yaşlı, engelli ve hasta insanlarla birliktelikte ve 
münasebette gerekli temel bilgiler öğretilmektedir. 
Başkaca ağırlık noktalarını servisin esasları ile aynı 
zamanda iletişim egzersizi ve davranış biçimleri 
oluşturmaktadır. Uygulamada ise yaşlı, hasta ve 
engelli insanlara yürüyüşlerde refakat edilmekte, 
yemek yerken destek olunmakta, küçük öğünler 
hazırlanmakta ve servis edilmekte, giyinip soyunur-
ken küçük yardımlar yapılmakta, kapıcı işlerinde 
yardım edilmekte, getirip, götürme hizmetleri veya 
bulaşık çamaşır gibi ev işlerinde yardım edilmekte, 
aynı şekilde yataklar temizlenmekte ve temiz nevre-
simle kaplanmaktadır.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
servis yardımcılığı meslek eğitimi iş yaşamına giriş 
imkanı sunmanın yanısıra başarıyla bitirildikten son-
ra ortaöğretim diploması (mittlere reife) olmaksızın 
uzman bakım elemanı meslek eğitimine başlama 
olanağı vermekte ki, bu da tekrardan başka birçok 
meslek ve ihtisas yapabilmenin kapısı açmaktadır. 
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Ç O c U K  B a K i c i L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

Çocuk bakıcıları – aileyi bütünleyici veya karşılayıcı 
olarak - çocuklara (bilhassa emzirilme çağında olanlar 
ve küçük çocuklara) ve kısmen de gençlere bakar ve 
ilgilenirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Görevleri, pedagoji, bakım ve ev ekonomisinin 
kesiştiği alandadır. Genelde sıfır ile altı yaş arası ço-
cuklarla çalışır, bunlara bakar ve bunlarla ilgilenirler. 
Eğitmenlerle birlikte çocuklarla oynar, elişi ve müzik 
yapar, hareket ve spor programları sunar ve ebeveyn-
lere çocukların gelişimiyle ilgili olarak geri bildirimde 
bulunurlar. Çocuk bakıcıları ev işleri de üstlenirler; 
çocuklarla birlikte de olmak üzere yemek yaparlar.

■ Çalişma yErlEri
Çocuk bakıcıları ana okulları, çocuk gündüz 
bakımevleri ve yuvaları, bilhassa bütünleştirici ku-
rumlarda çalışırlar. Buna ilaveten çocuk yurtları ve 
okul öncesi sınıflar, sosyal pedagojik kurumlar, çocuk 
klinikleri veya özel evlerde de istihdam edilirler.

■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.850 – 1.900 € civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Çocuk bakıcılığı meslek eğitimi için ücret 
ödenmemektedir.

8
Çocuk bakıcılığı eyalet hukukuna göre düzenlenen, meslek okulları ve meslek ko-
lejlerinde verilen bir okul eğitimidir. Verilen diploma eyalete göre farklı şekilde 
adlandırılmaktadır.
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2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Meslek eğitimine giriş şartları düşük seviyededir.

■ Formal (rESmi) şarTlar
Bu meslek eğitiminin formel, yani resmi koşulu, genel 
olarak ilköğretim okulunu bitirmiş olmaktır.

■ şahSi şarTlar
Geleceğin çocuk bakıcıları küçük çocuklarla çalışmak-
tan zevk duymalı, erken pedagoji ve gelişim pedago-
jisine ve bakım alanına ilgi duymalılardır. sosyal ve 
pedagojik konularla uğraşmaktan da haz duyarlar. 
Dayanıklı ve sorumluluk bilinçli, ekip yetenekli ve 
yaratıcı çalışabilen, sportmen ve müziksel insanlardır.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Dual/İkili meslek eğitimi en az iki yıl sürmekte-
dir. Okul eğitiminin akabinde, eğitmen (anaokulu 
öğretmenliği) meslek eğitiminde de olduğu gibi, 
pratik meslek yılı gelmektedir (anerkennungsjahr). 
Çocuk bakıcısı veyahutta asistanlık meslek eğitiminin 
teferruatını herbir federal eyalet kendisi belirler.

■ EğiTim SürEci
Meslek eğitimi, teorik ve pratik ders ile ihtisas 
uygulamalı bölümlerden oluşur. teorik ve pratik 
dersler meslek okulları, meslek kolejleri veya başkaca 
eğitim kurumlarında yapılır. Eğitim genel itibari-
yle tam gün olarak yapılır ve mesleki ve meslekler 
üzeri öğrenim alanlarını kapsar. Eğitimin içerisine 

sosyal pedagojik kurumlarda yapılan, farklı uzun-
lukta okul dışı staj da entegre edilmiştir. stajlar blok 
staj ve/veya derslere refakat eden günlük stajlar 
halinde de gerçekleştirilebilir. Bu meslek ünvanını 
taşıyabilmek için bazı federal eyaletlerde okuldaki 
meslek eğitiminin akabinde bir yıllık bir meslek stajı 
yapılması zorunludur.

■ EğiTimin İÇEriği
teorik ve pratik (uygulamalı) derslerde geleceğin 
sosyal pedagojik asistanları şu alanlarda bilgi ve be-
ceriler edinirler: sosyal pedagoji, eğitimbilim, sağlık 
öğretisi, sağlık gelişiminin (teşvikinin) teori ve pratiği, 
hareket eğitimi, (fen) bilimsel eğitim, müziksel-
yaratıcı eğitim, el işi, müzik ve ritim, beslenme ve ev 
işleri, ev işlerinin tedariği. Bunun yanısıra şu genel 
eğitim dersleri de öğretilmektedir: almanca/iletişim, 
matemaktik, din bilgisi/ahlak, siyasi / hayat bilgisi / 
sosyal bilgiler, beden eğitimi.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Çocuk bakıcıları eğitimlerini başarıyla bitirdikten 
sonra örneğin anaokulu öğretmenliği, sağlık eğitim 
bakıcılığı veya eğitim uzman elemanı gibi meslekler-
de meslek eğitimi ve ihtasası yapabilirler. sağlık ve 
hasta bakıcılığı veya çocuk hasta bakıcılığı meslek-
lerini öğrenme yolu açıktır. Bununla birlikte başka bir 
sürü, örneğin psikomotorik, sağlık pedagojisi veya 
veli bilgilendirme gibi alanlarda uzmanlık ve ihtisas 
eğitimi yapabilirler.
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Ya ş L i  B a K i c i L i ğ i 

1. Mesleğe Bakış

Yaşlı bakım elemanları yüksek derecede sorum-
luluk almaya hazır olmayı gerektiren bir meslek 
icra ederler. Yaşlı insanlara, vücut bakımından, boş 
zamanların değerlendirilmesinden veya yakınların 
bilgilendirilmesine kadar her türlü günlük yaşam 
aktivitelerinde destek olurlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Yaşlı bakım uzman elemanları, yardıma muhtaç yaşlı 
insanlara, onların şahsi ihtiyaçlarına göre, bireysel ola-
rak destek olur, psikolojik, fizyolojik ve sosyal faktörle-
ri gözönüne alarak onlara bakarlar. Faaliyet yelpazesi, 
vücut bakımı ile yemek yemede ve giyinmede desteği 
kapsar. Bunun yanısıra yaşlı bakım elemanlarının gö-
revleri arasında, yaşlılarda hastalık ve kısıtlılık duru-
munun önlenmesi için tedbirler almak, onların sağlı- 

ğını teşvik etmek ve kamu yaşamına iştarek etmeleri-
ne destek olmak ile resmi kurumlardaki işler veya ağır 
hastalıklar konusunda bilgilendirmek, bulunur. Multi-
disipliner bağlamda çalışmakta olup, iğnelerin 
yapılması, pansuman/sargı değiştirilmesi, ilaçların 
hazırlanması ve verilmesi gibi tıbbı-terapik işlemleri de 
yerine getirirler. Bunun yanısıra yaşlı bakıcı uzman 
elemanları acil durumlarda ilk yardım müdahelelerin-
de de bulunurlar. Manevi, sosyal veya tamamen gün-
lük konularda da bu insanların muhataplarıdır. Bunun-
la birlikte dokümentasyon ve idari görevler de icra 
ederler.

■ Çalişma yErlEri
Yaşlı bakım uzman elemanları yaşlı huzur ve 
bakımevleri, evde bakım hizmetleri, hastaneler, reha-
bilitasyon klinikleri, gündüz ve gece bakım kurumları, 
engelli insanların ikamet ettiği ev ve yurtlar, hospis  

1
Yaşlı bakıcılığı mesleği, kanunen korunan bir meslek ünvanıdır. Bu meslek ünvanını 
taşıyabilmek için yetkili bölge idari başkanlığı tarafından bir sertifika/diploma al-
mak gereklidir. 
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(darülaceze), danışma yerleri, müşterek yaşlı ikamet-
gahları ve özel evler başta olmak üzere farklı birçok 
kurumlarda görevlendirilirler.

■ GElir / KazanÇ
Yaşlı bakım uzman elemanlarının ücretleri standart 
olarak düzenlenmemiştir. Örneğin kamu hizmeti 
kurumularında çalışanlarla özel sektör işletmelerinde 
çalışanların ücretleri arasında farklar bulunmaktadır.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 2.410 – 2.480 € civarındadır. Maaş, 
çoğunlukla farklı zamlar, Pazar günü ve tatil 
günleri zamlarıyla daha da artmaktadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Yaşlı bakıcı uzman elamanlığı meslek eğitimini 
yapanlar ortalama olarak aşağıdaki meslek 
eğitimi ücretlerini almaktadırlar:
 -  1. Meslek yılı 870 €
 -  2. Meslek yılı 940 €
 -  3. Meslek yılı 1.000 €

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Yaşlı bakıcılığı meslek eğitimi için meslek okuluna ka-
bul edilmenin koşulu, ortaöğretim veya buna denk bir 
okulu bitirmiş olmaktır. İlköğretim okulu mezunları da 
belli koşullar altında bu meslek eğitimine kabul edile-
bilinmektedir:

■ Formal (rESmi) şarTlar

■ şahSi şarTlar
Bu mesleğin önemli şartlarından birisi yüksek sorum-
luluk alma bilinci ve yaşlı, çoğunlukla yardıma muhtaç 
insanlarla birlikte çalışmaktan zevk almaktır. Demans 
hastası insanlarla birliktelikte yaşlı bakım uzman 

elemanları çok sabra ihtiyaç duymaktadırlar. Çok 
duyarlılık geliştirirken, kendi sınırlarını koruma yete-
nekleri de gelişmiştir. Mesleki bilgi edinmeye büyük 
çaba gösterir, kendilerine teslim edilen insanların ve 
onların yakınlarının profesyonelce bakım ve bilgilen-
dirmesini yapmada hep özen içerisindedirler.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Yaşlı bakım uzman elemanı meslek eğitimi genelde 
üç yıl sürer. Parttaym olarak da yapılabilir. Bu durum-
da en fazla beş yıl sürer.

■ EğiTim SürEci
Üç yıllık yaşlı bakım uzman elemanı meslek eğitimi, 
meslek okulunda en az 2100 saat teorik dersin yanı 
sıra bir yaşlı bakımevi veya evde yaşlı bakım kuru-
munda en az 2500 saatlik uygulama bölümlerini 
de kapsar. Meslek eğitimi, hastaneler, psikiyatri 
kurumları veya açık yaşlılara yardım kurumlarındaki 
uygulamalarla da tamlanmaktadır.

■ EğiTimin İÇEriği
	 •	 Yaşlı	bakımında	görev	ve	konseptler	
	 •	 Yaşlı	insanların	yaşamlarını	biçimlendirmede	
  onlara destek olmak
	 •	 Hukuki	ve	kurumsal	çerçeveler	(hukuk	bilgisi)	
	 •	 Meslek	olarak	yaşlı	bakıcılığı	(meslek	bilgisi)	
	 •	 Din	bilgisi	ve	Almanca	gibi	başkaca	dersler

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Yaşlı bakım uzman elemanlığı mesleği geleceği ol-
dukça güvenli olan, bunun yanı sıra da bir dizi ihtisas 
ve uzmanlaşma olanağı sunan bir meslektir. Meslek 
eğtiminin akabinde, devlet diplomalı gerontopsi-
katri uzman elemanı, bakımevi bölüm veya bakım 
hizmet yöneticiliği veya muayenehane yöneticiliği 
mesleklerinde ihtisas yapabilirsiniz. Bundan başka 
da bakım pedagojisi, bakım yönetimi veya bakım 
bilimi alanında yüksek öğrenim yapma imkanı da 
bulunmaktadır.

yaşlı bakıcılğı mesleği

Ortaöğretim okulu 
diploması (real-
schulabschluss) 
veya benzeri en 
az 10 yıllık bir okul 
eğitim diploması

en az iki yıllık bir 
meslek eğitimi

İlköğretim Diploması (hauptschulabschluss)

Yaşlı veya hasta 
bakım yardımcılığı 
meslek sertifikasi
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İ ş  E ğ i t M E n L i ğ i 

1. Mesleğe Bakış

İş eğitmenleri mesleki rehabilitasyon ve iş terapisi 
alanında faaliyet gösterirler. Kazada hasar görmüş, 
öğrenme engelli ve psikolojik hasta insanların reha-
bilitasyona yardım ederler. Buna ilaveten ceza hü-
kümlüleri, gençlik meslek yardımı ve göçmenlerin 
uyum çalışmalarında da çalışabilirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
herhangi bir engelliği olan veya olmayan insanlara, 
onların düzenli bir iş ilişkisine girişlerini kolaylaştırmak 
amacıyla, onlarla ilgilenir, onları iş tekniği ve terapik 
metodlarla teşvik ederler. Kendilerine emanet edilen 
insanların bireysel yeteneklerini değerlendirir, olası 
bir işyerinin beklenti ve zorluklarını değerlendirerek 

bulmaya çalışırlar. Bunları yaparken iş eğitmenleri 
uyguladıkları tedbirleri kaydeder  ve gelişim raporları 
yazar ve teşvik planları derler ve bunları uygulama-
ya koyarlar. İlgilendikleri insanlara farklı faaliyet ve 
çalışma tekniklerinde önderlik eder, işyerlerini birey-
sel bakış açısına göre düzenler ve işin yapılışını kontrol 
ederler. İlgililerin çalışma ve sosyal davranışlarını teşvik 
eder, onların işyerindeki şahsi problemlerinde onlara 
destek olurlar. Bu şekilde ilgilendikleri insanlar, daha 
sonraki iş hayatının başarıyla üstesinden gelebilmek 
için, onların yaşam ve iş gerçeklerine uyan işler ken-
dilerine öğretilmektedir. İş eğitmenleri gerek ailelerle 
gerekse kendileriyle ilgilendikleri insanların sosyal çe-
vreleriyle irtibatta kalır ve işe refakat edici faaliyetlere 
iştirak ederler.

2
Bu meslek dalında çalışmak için iş eğitmeni olarak bir ihtisas eğitiminin başarıyla 
bitirilmiş olması ve devlet sertifikası gereklidir.
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■ Çalişma yErlEri
sosyal ve özel pedagojik uygulamanın tüm 
alanlarında faaliyet gösterirler: Engelli insanlar için 
atölyeler, öğrenme engelli insanların desteklenmesi 
için meslek eğitim kurumları, kazazadelerin rehabi-
litasyonu için meslek teşvik kurumları ve klinikler, 
gençlik yardım kurumları, bağımlılık hastaları için 
uzman hastaneler, ceza ve tutukevleri, gençler için 
meslek hazırlama ve işsizler için projeler, yabancı ve 
göçmenlerin entegrasyonu için kurumlar.

■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 2.410 – 2.480 € civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Bu ihtisas eğitiminin okul kısmı için herhangi 
bir ücret ödenmemektedir. Uygulama bölümü 
için, eğitimi sunan kuruma göre, bir ücret 
ödenebilir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Bu ihtisas eğitiminin bir özelliği, okul kalifikasyon-
undan bağımsız olarak en az iki yıllık bir meslek 
eğitiminin bitirilmiş olması, bekleniyor olmasıdır.

■ Formal (rESmi) şarTlar
En az iki yıllık bir meslek eğitiminin başarıyla bitirilmiş 
olması şart koşulmaktadır. İlköğretim diploması veya 
buna denk bir eğitim diploması durumunda buna 
ilaveten iki yıllık bir meslek tecrübesi olduğu belge-
lenmek zorundadır.

■ şahSi şarTlar
İş eğitmenleri meslek tecrübesine sahip, sorumluluk 
almaya hazır, sabırlı, empati ve kendini kabul ettir-
me yeteneği güçlü ve hoşgörülü olmalıdırlar. Bunun 
yanısıra bilgilendirme yetkinliği, ekip yeteneği, 
girişkenlik ve idari ödevlere ilgi gibi özelliklere de 
sahip olmalıdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
İş eğitmenliği ihtisas eğitimi, örneğin iş eğitimi aka-
demesi veya meslek okulu gibi farklı isimlendirilen 
ihtisas okullarında yapılır. normalinde üç yıl sürer. 
Parttaym olarak yapıldığında beş yıla kadar da süre-
bilir.

■ EğiTim SürEci
Bu meslekteki uzmanlık (ihtisas) eğitimi tam gün 
olarak veya mesleğın yanısıra yapılmaktadır. Eğitim, 
engelli insanların eğitimi, yeniden sosyal yaşama 
kazandırılması veya rehabilitasyonuna hizmet eden 
kurumlarda birçok haftayı kapsayan stajlar içer-
mektedir. Okulda tam gün olarak verilen uzmanlık 
eğitiminin akabinde, meslek icrası için gerekli dev-
let sertifikasını elde etmek için, bir yıllık bir meslek 
stajı gereklidir. Parttaym olarak yapılan bir uzmanlık 
eğitimi durumunda, meslek uygulama dersleri, 
öğrencinin meslek olarak faaliyet gösterdiği kurum-
da yapılmaktadır. Bu uygulama sürelerine paralel ola-
rak okulda teorik dersler verilmektedir. Ve çoğunlukla 
da blok ders halindedir.

■ EğiTimin İÇEriği
Meslek eğitimi diğerlerinin yanısıra iş eğitimi, uy-
gulama ve yöntembilim, psikoloji, psikopatoloji, 
pedagoji, sosyoloji, meslek bilgisi, hukuk bilgisi, 
bakım, metal ve ahşapla üretim teknikleri, toprakla 
el işi yapma, almanca ve hayat bilgisi gibi dersleri 
içermektedir.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Bu meslek eğiminden sonra örneğin ergoterapi/
çalışma terapisi, gençlik ve yurt eğitimi, rehabili-
tasyon, suç işlemişlere yardım, personal yönetimi, 
işletme uzman elemanı veya mentorluk (koçluk) 
gibi sayısız uzmanlaşma ve ihtisas yapma olanağı 
ortaya çıkmaktadır. aynı şekilde farklı meslek yüksek 
okullarında işletme, sosyal hizmetler uzman elemanlığı, 
organizasyon ve yönetim uzman elemanlığı, sosyal 
yardım uzmanı, sosyal pedagoji gibi meslekleri yap-
ma, yükselme şansları da bulunmaktadır.
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DiYEtisYEnLiK 

1. Mesleğe Bakış

Diyetisyenler, sağlıklı beslenmek isteyen veya tıbbı 
nedenlerle bunun kendilerinde gerekli olduğu ins-
anlar için diyet ve beslenme planları hazırlarlar. Bun-
dan başka da beslenme konularında bilgilendirme 
ve eğitim vermenin yanı sıra diyet yiyecekleri de 
hazırlarlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Diyetisyenler özellikle, hastalıkları önlemek veya 
hastalık dolayısıyla ortaya çıkan bozuklukları deng-
elemek isteyen insanlarla çalışırlar. sağlık ve beslen-
me arasındaki bağlantılarla ilgili uzman bilgiye sahip 
olup, ilgili insanları eğitmek ve bilgilendirmek için, 
besinlerin içerdiği maddeleri bilir ve bu konuda bil-
gilendirme yapabilecek yetkinliğe sahiptirler. Örneğin 
şeker veya damla hastalığı, aşırı kilo veya zayıflık gibi 

hastalıklarda bireysel beslenme planları hazırlamak 
amacıyla diyet asistanları sıkça farklı terapistler ve 
bakım elemanlarıyla yan yana çalışır, doktor tavsiye 
ve talimatlarını uygularlar. Bu, hep hastanın ihtiyaçları 
gözönünde bulundurularak yapılır. Diyetisyenlerin 
hedef kitlesi oldukça büyüktür: Fazla kilolu çocukları 
eğitmenin yanı sıra, yeme bozukluğu olan gençleri 
bilgilendirir, yetişkin şeker hastaları için yemek yap-
ma gruplarını yönetir veya mide sondası olan yaşlı 
insanların beslenmesinde bakım personeline destek 
olurlar.

■ Çalişma yErlEri
Diyetisyenler hastane, bakım kurumları, rehabilita-
syon klinikleri veya muayenehanelerde görevlendi-
rilmektedirler. Bazı diyet asistanları kendi muayene-
hanelerinde serbest meslek olarak çalışırken, bazıları 
da sağlık (spa) kurumlarında çalışmaktadır.

3
Diyetisyen meslek ünvanını, bu daldaki üç yıllık bir meslek eğitimini devlet tarafından 
tanınan bir okulda veya özel okulda başarıyla bitirmiş kişiler sadece taşıyabilirler.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 1.700 – 2.500 €1 civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Meslek eğitiminin okulda verilen bölümü  
için ücret ödenmemektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Diyetisyenlik meslek eğitimine alınacaklar arasında 
bir seçim yapılması ve bekleme listelerinin bulunması 
normaldir. 

■ Formal (rESmi) şarTlar
	 •	 Ortaöğretim diploması veya
	 •	 ilköğretimi genişleten, başarıyla bitirilmiş 
  başkaca onyıllık bir okul eğitimi veya
	 •	 ilköğretim veya denk bir okulu ve bundan başka 
  da en az iki yıllık bir meslek eğitimini bitirmiş 
  olmak

■ şahSi şarTlar
Diyetisyenler bilhassa yüksek sorumluluk bilincine 
sahip olmayı, ekip çalışmasından haz almayı, yemek 
yapma ve beslenme ve sağlık konularına ilgi duymayı, 
insanlarla temas kurmaktan ve onların esenlik ve 
sıhhatinden mutlu olmayı, iletişim becerisini, tıp ve 
fen bilimleri konusunda ilgili olma ile bilgilendirme 
çalışmaları ve idari görevlere ilgi duymayı gerektir-
mektedir.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi tam gün yapıldığında üç yıl, ek kalifi-
kasyonla üçbuçuk yıl sürmektedir.

■ EğiTim SürEci
Eğitim, teorik ve pratik bölümlere ayrılmaktadır. 
Pratik egzersizleri de kapsayan teorik dersler mes-
lek okullarında yapılmaktadır. Uygulama bölümleri 
ise hastane, yaşlı bakım kurumları veya seyyar diyet 
terapi kurumları gibi sağlık hizmetleri kurumlarında 
yapılmaktadır.

■ EğiTimin İÇEriği
Birçok pratik öğenin yanı sıra bu meslek eğitimi 
aşağıdaki teorik içerikleri kapsamaktadır:
	 •	 Beslenme bilgisi ve tıp
	 •	 Genel ve özel hastalık bilgisi
	 •	 Biyokimya ve beslenme
	 •	 Yemek pişirme ve mutfak teknikleri
	 •	 toksikoloji ve hijyen
	 •	 Gıda maddeleri bilgisi ve muhafaza
	 •	 Mutfak işletmesi organizasyonu
	 •	 Beslenme ve diyet konusunda bilgilendirme

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Diyetisyenler için birçok uzmanlık ve ihtisaslaşma 
olanağı bulunmaktadır. Bunlar arasında örneğin sağlık 
ve beslenme uzmanlığı, beslenme yönetimi, diabetis 
danışmanlığı gastroenteroloji ve geriatri alanlarında 
uzmanlaşma ve yüksek öğrenim imkanları mevcuttur.

1 Kaynak: www.azubiyo.de/berufe/diaetassistent/gehalt/
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E r G Ot E r a P i s t L i K

1. Mesleğe Bakış

Ergoterapistler, akut veya kronik hastalar, kaza vey-
ahutta hastalık mağdurları, yaşlı insanlar, çocuklar 
ve engelli insanların zihinsel ve bedensel yetenek-
leri ve işlevlerini teşvik eder ve geliştirirler. Burada 
hedef, kişinin kendi işlerini kendisi görebilmesini 
ve günlük yaşam ile meslek yaşamının üstesinden 
kendisi gelebilmesini sağlayacak motorik, kognitif 
(bilişsel), psikolojik ve sosyal alandaki bireysel ey-
lem (hareket) yeteneğini korumak ve teşvik etmek 
veyahutta buna tekrardan ulaşmaktır.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
hastaların iyileşmesi için çevreye uygun, eyleme (ha-
rekete) yönelik çalışma ve egzersiz tedbirlerini doktor 

teşhisi temelinde planlar ve uygularlar. Bunu yapar-
ken, hastayı ve hastanın yaşam durumunu ilgilendiren 
psikolojik, fizyolojik ve sosyal faktörleri göz önünde 
bulundururlar – buradan her bir hastaya „bütünsel“ 
bir gözlem içinde bakıldığı anlaşılmalıdır.

tedavinin nihai hedefi, hastanın mümkün olduğu 
kadar büyük ölçüde kendi başına hareket etmesini 
sağlamaktır. Burada el becerisi veya müziksel faaliy-
etler çok büyük bir önem arzedebilirler, zira örneğin 
bir ev işleri egzersiziyle psikiatri hastaları, bağımlılık 
hastaları, nevroloji ve ortopedi hastaları veya beden-
sel özürlüler başarılı sonuç yaşatmak suretiyle yaşam 
sevinci ve kendi yaşamlarını biçimlendirmek için gere-
kli özgüveni kazanmaları sağlanabilir.

4
Ergoterapist meslek ünvanını taşıyabilmek için bu alandaki bir meslek eğitimini 
başarıyla bitirmiş olmak ve bu konudaki devlet sertifikasına sahip olmak gereklidir.
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■ Çalişma yErlEri
Çalışma alanları, ortopedi, travmatoloji, dahiliye, 
romatizma, nevroloji, giatri, pediatri, çocuk ve genç 
psikiatrisi, psikiatri ve psikosomatik ihtisas hastane-
leridir. Engelli çocuk kurumları ile özürlüler ve engel-
lilerin gittiği özel okullar, çocuk yuvaları, yurtlar ve 
erken tedavi merkezleri. Yaşlı/Bakımevleri ve günlük 
klinkler gibi giatrik kurumlar. sosyal, medikal ve mes-
leki rehabilitasyon kurumları ile engelli insanlar için 
atölyeler (çalışma terapisi). ruhsatlı ergoterapi muya-
nehaneleri veya seyyar (ayaküstü tedavi yapan) reha-
bilitasyon merkezleri. Öğretmen ergoterapistlik veya 
ertoterapi meslek okullarında meslek refakatçiliği.

■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin 
başlangıç aylık brüt maaşı 1.700 – 2.500 € 
civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Ergoterapist meslek eğitimi için genelde 
ücret ödenmemektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Formel (resmi) giriş şartları fedaral eyaletten fedaral 
eyalete göre farklılık göstermektedir. normalinde en 
azından ortaöğretim diploması gereklidir.

■ Formal (rESmi) şarTlar
Ortaöğretim diploması veya ilköğretim diploması ile 
başarıyla bitirilmiş, en az iki yıllık bir meslek eğitimi.

■ şahSi şarTlar
Ergoterapistler, bu mesleğin icrası için gerekli olan 
elverişliliğe sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra bilhassa 
girişken, iletişim kurmaya hazır, hasta ve sağlıklı ins-
anlarla bedensel temasta bulunmaktan çekinmeme, 
duyarlılık, yaratıcı-elişlerine ilgi duyma bu meslek 
için avantajlı özelliklerdir.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi üç yıl sürmektedir.

■ EğiTim SürEci
Ergoterapistlik meslek eğitimi okulda verilen eğitimin 
yanı sıra farklı alanlarda (psikososyal, motorik-işlevsel, 
çalışma terapik) 3 stajı kapsamaktadır. Eğitim süresi 
içerisinde stajların dağılımı okuldan okula farklılık 
göstermektedir.

■ EğiTimin İÇEriği
Meslek eğitimi, anatomi, genel ve özel hastalık bilgisi 
gibi tıbbi dallar (engelli) pedagojisi, psikoloji, sağlık 
bilgisi, tıp sosyolojisi gibi alanlardan farklı bölümlerle 
ilgilenmektedir. tedavi yöntemleri arasında el işi be-
cerisi ve sanatsal yaratıcılık teknikleri, hareket, mizik, 
günlük yaşamın üstesinden gelmek için yardım ve 
başkaca özel tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Eğitimli ergoterapistler için muhtelif çalışma 
olanakları mevcuttur. Eğimli ergoterapistlere olan 
ihtiyaç her geçen gün daha da büyümektedir. Mes-
lek eğitimini WFOt sertifikalı bir meslek eğitim ku-
rumunda bitirenler, uluslararası pazarda ergoterapi 
sahasında daha kolayca iş bulabilmektedirler.

27

Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Alanında Uzman Meslek Seçenekleri 3



a n a O K U LU  E ğ i t M E n L i ğ i 

1. Mesleğe Bakış

anaokulu eğitmenleri çocuklarla ilgilenir ve onları 
teşvik ederler. Bilhassa okul öncesi eğitim, çocuk ve 
gençlik çalışması ile yuva eğitiminde faaliyet gös-
terirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Kendileriyle ilgilendikleri çocuk ve gençlere zihin-
sel, sosyal ve bedensel gelişimlerinde destek olurlar. 
hedef, çocuk ve gençleri kendi yaşamı konusunda 
sorumluluk alan, toplumun özgür bireyleri olarak 
yetiştirmektir. İlgi ve eğilimler geliştirmek ve dünyayı 
oyunla keşfetmek, ön planda durmaktadır. Eğlenceler 
ortanize edilmekte, çocuk ve gençlerle birlikte müzik, 
el işleri yapılmakta ve resim çizilmektedir. Kreş ve gün-
düz bakımevlerinde emzirme çağındaki çocuklardan 
üç yaşına kadar olan çocuklara bakıp, onlarla meşgul 
olunmakta ve onları teşvik etmekte, öğle uykusuna 

yatırmakta, beslemek ve altını değiştirmektedirler.  
ana okullarında üç ile altı yaş arasındaki çocuklara 
bakılmakta ve pedagojik gelişimleri için teşvik edil-
mektedirler. Engelli çocuk ve gençlerin kendilerine 
örnek aldığı önemli rolmodel kişiler olup, onların be-
den bakımı, yemek ve kıyafetleriyle ilgilenmekte ve 
tatiller organize etmektedirler.  Ebeveynlerle sürekli 
temas halinde olup, onları bilgilendirmekte ve belli 
konularda eğitmektedirler.

■ Çalişma yErlEri
Çalışma yerleri arasında ana okulları, çocuk kreşleri, 
okul ve işletmelerin ana okulları ile çocuk ve gençler 
için gündüz bakımevi veya yurtları bulunmaktadır. 
Bundan başka da eğitim ve gençlik ikamet yurtları, 
gençlik merkezleri, aile ve bağımlılık bilgilendirme yer-
leri, gündüz bakımevleri, engelli yurtları veya seyyar 
sosyal hizmetler de eğitmenlerin görevlendirildiği 
diğer yerler arasındadır.

5
„Devlet sertifikalı anaokulu eğitmenliği“ meslek ünvanını, her kim bu meslek 
dalındaki bir eğitimi başarıyla bitirimiş ve devlet sertifikasına sahip ise, sadece o 
taşıyabilir.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin 
başlangıç aylık brüt maaşı 2.410 – 2.480 € 
civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Meslek eğitiminin okulda verilen bölümü 
için herhangi bir ücret ödenmemekte-
dir. Pratik bölüm için ise ödeme yapılıp 
yapılmayacağı hami kuruma bağlıdır.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Bu mesleğe giriş için gerekli formel ve şahşi şartlar 
oldukça yüksektir:

■ Formal (rESmi) şarTlar
	 •	 Meslek yüksek okulunda okuma hakkı, belli 
  bir bölümde meslek yüksek okulunda okuma 
  hakkı veya sosyal bilgiler alanında meslek 
  yüksek okulunda okuma hakkı veren diploma 
  veya
	 •	 Meslek yüksek okulunda okuma hakkı, belli 
  bir bölümde meslek yüksek okulunda okuma 
  hakkı veya başka bir eğitim alanında meslek 
  yüksek okulunda okuma hakkı veren diploma 
  ve sosyal alanda 8-haftalık bir staj veya
	 •	 Ortaöğretim okulu diploması veyahutta 
  ortaokul diploması ve 
  -  en az iki yıllık bu alandaki bir meslek 
   eğitimi veya
  -  en az üç yıllık bu alanda olmayan başka 
   meslek eğitimi veya
  -  en az üç yıllık bu alanda meslek faaliyeti 
   (tecrübesi) veya
  -  en az dört yıllık bu alanda olmayan 
   meslek faaliyeti (tecrübesi)

■ şahSi şarTlar
Eğitmenler yüksek derecede sorumluluk bilincine, 
sabır, empati ve kendini kabul ettirme yeteneğine 
sahip olmalı, genç insanlarla birliktelikten zevk almalı, 
eğitime ilgi duymalı, psikolojik ve fizyolojik olarak 
dayanıklı olmalıdırlar. Bilgilendirme konusunda yet-
kin, ekip yeteneğine sahip ve başkalarıyla temas ve 
iletiş kurmada becerikli olmalıdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
anaokulu eğitmenliği meslek eğitimi tam gün veya 
parttaym olarak iki yıl ile dörtbuçuk yıl arası sürer.

■ EğiTim SürEci
Eğitim, meslek okullarında verilir ve meslek ve 
mesleği aşan öğrenim alanlarını içerir. Mesleğin icrası 
için gerekli olan devlet sertifikasını almak için gerekli 
olan branş stajı, meslek eğitimi sırasında veya akabi-
nde sosyal pedagojik kurumlarda yapılır.

■ EğiTimin İÇEriği
	 •	 Farklı yaş gruplarındaki çocukların ve 
  gençlerin yetkinlikleri, gelişme olanakları 
  ve ihtiyaçları nasıl farkedilir
	 •	 Eğitim, yetiştirme ve bakım için gerekli imkan 
  ve olanaklar nasıl planlanır, gerçekleştirilir, 
  belgelenir ve değerlendirilir 
	 •	 hangi biçimde ve nasıl çocuk ve gençlerin 
  toplumsal kimliklerinin gelişimine refakat 
  ve destek olunabilir
	 •	 Engelli veya kısıtlı çocuk ve gençlerin 
  kendilerine özgü tarz ve değeri ve toplum 
  tarafından onların değeri nasıl anlaşılır 
	 •	 Çocuk ve gençlerin dinsel hayal dünyaları 
  nasıldır
	 •	 Oyun, el işi çalışmaları, bayram ve eğlenceler 
  eğitim çalışmasında nasıl kullanılabilir
	 •	 Çocuk ve gençlerin dilsel gelişimi nasıl 
  teşvik edilir

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Meslek eğitimini bitirmiş anaokulu eğitmenleri için  
sadece birçok ihtisas ve uzmanlaşma imkanı bulunma- 
maktadır, bilhassa pedagoji, özel pedagoji, sosyal pe-
dagoji, eğitim bilimleri, sosyal bilimler gibi alanlarda 
yüksek öğrenim yapmak olanağı da bulunmaktadir.
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G E n Ç L i K  V E  Y U r t  E ğ i t M E n L i ğ i 

1. Mesleğe Bakış

Gençlik (ergen) ve yurt eğitimi eğitmenleri aile desteği 
alan ve tamamlayıcı veya ikame edici kurumlarda 
barınan çocuk ve gençlere bakarlar. ayrımcılığı engel-
lemeye veya azaltmaya çalışırlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Çocuklar ve ergen kişiler kişisel sorumluluk özgüven 
yolculuklarında, öğrenme isteği ve karar verme ye-
teneklerinin gelişiminde desteklenirler. Eğitmenlerin 
faaliyeti pedagojik analiz ve planlamaya dayanmak-
ta olup bireysel olarak çocuk ve gençleri davranış 
ve gereksinimlerine yönelmiştir. Fiziksel, müziksel 
ve yaratıcı yeteneklerin aktive edilmesi ve gelişimi, 

bütünsel teşviğin parçaları arasındadır. hep birlikte 
spor yapılır, oyun oynanır, müzik icra edilir, bay-
ram ve özel günler kutlanır, geziler düzenlenir ve 
uyuşmazlıklar incelenir. İşin önmeli bir parçasını ise 
yönetimsel faaliyetler ve ebeveynler, okullar ve özel-
likle çocuk ve gençlik daireleri olmak üzere resmi ve 
özel dairelerin ziyaret edilmesidir. Özellikle çocuk ve 
gençlerin dilsel yetkinliklerinin gelişimi eğitmenler 
tarafından teşvik edilir.  

Ergen (genç) ve yurt eğitimi eğitmenleri şefkatle 
yaklaşır, teselli eder, kendilerine teslim edilen çocuk 
ve gençlerle sevinirler, dinlerler, gerektiğinde bek-
lerler ve çocuk ve gençleri yetişkinliğe giden yolda 
desteklerler.  

6
Bu mesleğe giriş için bu alanda bitirilmiş bir meslek eğitimi veyahutta gençlik ve 
yurt eğitimi eğitmenliği alanında bir meslek içi eğimit ve devlet sertifakası isten-
mektedir.
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■ Çalişma yErlEri
Ergen ve yurt eğitimi eğitmenleri çocuk, ergen ve 
yetiştirme yurtları, gençlik ve danışmanlık merkezle-
ri, engelliler için faaliyet gösteren kurumlar, günlük 
gruplar, öğretim deneyimi kazandıran projeler ve 
ergen psikiyatrisisi, çocuk yuvaları ve kreşler, yatılı 
okullar ve okullarda çalışırlar.

■ GElir / KazanÇ
Ergen ve yurt eğitimi eğitmenleri kamu hizmetinde, 
kamu hizmeti toplu sözleşme çerçevesinde ücretle-
ndirilirler, özel sektörde ise ücretler genelikle toplu 
sözleşmeye dayandırılır. 
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin 
başlangıç aylık brüt maaşı 2.410 – 2.480 € 
civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Ergen (genç) ve yurt eğitimi meslek eğitimini 
yapanlar ortalama olarak aşağıdaki meslek 
eğitimi ücretlerini almaktadırlar:
-  1. Meslek yılı 870 €
-  2. Meslek yılı  940 €
-  3. Meslek yılı 1.000 €

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Ergen ve yurt eğitimi eğitmenliği meslek eğitimine ka-
bul için gereken şartlar şunlardır:

■ Formal (rESmi) şarTlar
	 •	 ortaöğretim veya meslek okulu diploması ve
	 •	 herhangi bir çocuk ve ergen yardım kurumunda 
  hazırlayıci bir ön staj
  -  veya bir gönüllü sosyal yıl (FsJ)
  -  veya özel durumlarda başvuru üzerine 
   staj olarak sayılabilen sivil hizmet
  - veya bir pedagojik meslek içerisinde 
   tamamlanmış meslek eğitimi
  -  veya stajyerler için bir yıllık mesleki staj (BKPr)
  -  veya lise diploması ve altı haftalık staj

■ şahSi şarTlar
Ergen ve yurt eğitim eğitmenleri üst düzeyde sorum-
luluk alan, sabır gösteren, empati yapan, kendisini 
kabul ettiren ve tolerans gösteren kişiler olarak ins-
anlarla iyi ilişkiler kurmaktan hoşlanan ve psikolijik 
ve fiziksel yüklenilebilirlikleri olan sinirlerine hakim 
olacaklardır. 

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi üç yıl sürer. Eğitim ile meslek yüksek 
okullara giriş hakkı veren olgunluk diploması elde 
edilebilir.

■ EğiTim SürEci
Meslek eğitimi teorik ve pratik dersler ile uygulamalı 
bölümlerden oluşmaktadır. Meslek okullarında verilen 
derslerin okul ve stajda edinilen mesleki ve meslek 
üzeri konuları vardır. Uygulamalı ve okulda geçen 
derslerin dağılımı iki şekilde gerçekleşir. tam gün 
eğitim ve öğretimde bir yıllık mesleki staj okuldaki 
eğitimi tamamlar. Üç yıl süren teori ve pratik değişimli 
eğitimde mesleki staj uygulama aşamasında yapılmış 
olarak geçerlidir. 

Meslek eğitimi çeşitli okullarda tam gün ve yarım 
gün olarak verilir, bundan ötürü meslek eğitimi süresi 
değişkendir.

■ EğiTimin İÇEriği
Psikoloji ve sosyoloji, pedagoji ve sosyal hizmetler bi-
limi, hukuk ve meslek bilgisi, didaktik ve metodik, me-
dya pedagojisi,  çevre sağlık eğitimi, ergen (gençlik) 
hizmetleri ve eğitim yardımı, etik, din ve meditasyon, 
almanca, yurttaşlık bilgisi ve siyasi eğitim, müziksel-
yaratıcı düzenleme ve sanat eğitimi, deneyimsel pe-
dagoji, görüşme yönetimi ve ekip çalışması.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Eğitimini tamamlamış ergen (gençlik) ve yurt eğitimi 
eğitmenlerine yönelik ek ve meslek içi eğitim ve ih-
tisas olanaklarının yanı sıra pedagoji, özel pedago-
ji, sosyal pedagoji, eğitim bilimleri, sosyal bilimler 
alanlarında yüksek öğrenim yapma olanakları da 
mevcuttur. 
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s a ğ L i K -  V E  h a s ta  B a K i c i L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

sağlık ve hasta bakıcıları hastaların yatılı ve ayakat te-
davi ortamında bakım ve gözetiminden sorumlu olup 
hastalara danışma hizmeti verirler. Verilen bakım hi-
zmetlerinin dökümantasyonu ve değerlendirmesini 
yaparlar, doktorlara asistanlık hizmeti yaparak direk-
tiflerini yerine getirirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
sağlık ve hasta bakıcıları diğer faaliyetlerinin 
yanısıra tedavi bakım ve temel bakım hizmetlerini 
yerine getirirler. tedavi bakım hizmetleri örneğin 
şunlardır: İlaçların hazırlanması ve verilmesi, 
sargıların değiştirilmesi ve yerleştirilmesi, enjeksiy-
on yapılması ve serum verilmesi, tansiyon, nabız ve 
ateş ölçme işlemleri sayılabilir. temel bakımda ise 
vücut bakımında yardım, besleme, mobilizasyon ve 

konumlandırma söz konusudur. hastaların görünü-
mü, uyku ve nefes almalarını iyileşme süreçlerini 
değerlendirebilmek için izlerler, tıbbi müdahaleleri 
hazırlar ve takip ederler. her zaman başvuralacak 
rehberler olarak hastalara psikolojik destek vererek 
onlara sağlıksal ve bakımsal konulara ilişkin danışma 
hizmeti verirler. Bunun yanısıra sağlık ve hasta 
bakıcıları bir takım organizasyonel ve idari görevele-
ri üstlenir, bakım planları düzenler ve bakıma ilişkin 
hizmetlerin dökümentasyonunu yaparlar.

■ Çalişma yErlEri
Çalıştıkları kurumlar olarak hastaneler, rehabilitasyon 
klinikleri, uzman doktor muayenehaneleri, yaşlılar 
(huzur) evleri, engelli yurtları, ölümcül hastaların 
kaldığı konutlar, ayakta tedavi ve sosyal hizmet 
kurumları, özel deniz yolları acenteleri veya askeri 
kurumlar sayılabilir. 

7
01.04.2004 tarihi itibarıyla eski mesleki sıfat „hemşire“ veya „hasta bakıcı“ yeni mes-
leki tanım olan „sağlık ve hasta bakıcı“ ile ikame edilmiştir. 
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra
  Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin 
  başlangıç aylık brüt maaşı 2.410 – 2.480 € 
  civarındadır.  
	 •	 Meslek	eğitimi	süresince

Kamu hizmetine tabi kurum ve kuruluşlarda 
meslek eğitimi genellikle aşağıda yer aldığı 
üzere ücret ödenir:

  -  1. Meslek yılı  870 €
  -  2. Meslek yılı  940 €
  -  3. Meslek yılı  1.000 €

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

sağlık ve hasta bakıcılığı meslek eğitimi için 
ortaöğretim okulu mezunu olmak zorunludur. Bazı 
şartların mevcut olması halinde ilköğretim okulu 
mezunu olmak da yeterli olur. 

■ Formal (rESmi) şarTlar
	 •	 ortaöğretim mezunu veya eş değerde bir okul 
  eğitimi veya
	 •	 başkaca genel meslek eğitimine dahil on yıllık 
  bir eğitimin başarıyla tamamlanması veya
	 •	 ilköğretim okulu mezunu olmak veya eş değer 
  bir okul eğitimi, ancak burada adayın
  -  meslek eğitimini öngörülen eğitim süresi 
     olarak en az iki yıl sonunda bitirmiş olması 
     veya
  -  sağlık ve hasta bakıcısı çalışma iznine 
     sahip olması veya yaşlılar bakım hizmetler-
     inde eyalet kanunlarınca düzenlenmiş en az 
     bir yıllık meslek eğitimini bitirmiş olması 
     gerekmektedir

■ şahSi şarTlar
Yüksek sorumluluk bilinci  ve insanlarla ilişkide mut-
luluk duyarak beceri göstermek, farklı yaş grupları ve 
kültürlere karşı açıklık, strese karşı direnç ve duygusal 
dayanıklılık, sabır ve empati.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Die ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-
pflege dauert drei Jahre, gliedert sich in mindestens 
2100 stunden theoretische und mindestens 2500 
stunden praktische ausbildung.

■ EğiTim SürEci
teorik eğitim sağlık ve hasta bakıcılığı okullarında 
(Krankenpflegeschule) alınır. Pek çok uygulama içe-
ren dersler genellikle birkaç haftalık blok derslerle 
gerçekleşir ve pratik uygulamalra değişmeli olarak 
sunulur. Uygulamalı eğitim, kliniklerin tıbbi servis-
lerinde verilir, ek olarak ayakta tedavi servislerinde 
eğitim yapılır. 

■ EğiTimin İÇEriği
teorik eğitim kapsamında özellikle aşağıda yer alan 
eğitim verilir:
	 •	 her türlü yaş grunbundaki insanların bakım 
  durumunu tespit, kayıt etmek ve 
  değerlendirmek
	 •	 bakım hizmetlerini belirlemek, yerine getirmek 
  ve değerlendirmek
	 •	 bakım hizmetlerini kişilere yönelik icra etmek
  -  bakım hizmetlerini bakım biliminin eriştiği 
     bulgulara yöneltmek
  -  tıbbi teşhis ve tedavide katkıda bulunmak
  -  yaşamı koruyan müdahaleleri hazırlamak
  -  bakıcılık mesleğinin gelişimine toplumsal 
     bağlamda etki yapmak
  -  Grup ve ekipler halinde çalışmak

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
anestezi ve yoğun bakım, onkolojik bakım, ameliyat 
hizmetleri veya bir fonksiyon biriminin idari sorumlusu 
alanlarında meslek içi eğitim (ihtisas yapma) olanağı 
mevcuttur. Bakım pedagojisi, bakım bilimleri, bakım 
yönetimi veya sağlık ve medikal bilişim dallarında 
yüksek öğrenim alınabilir. almanyada uzun zamandır 
sağlık ve hasta bakıcılığı meslek eğitimi, çocuk hasta 
bakıcılığı ve yaşlı bakıcılığı mesleklerini uzmanlık ge-
rektiren standart bakım mesleği olarak birleştirmek 
tartışılmaktadır.
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E B E L i K 

1. Mesleğe Bakış

Ebeler ve doğum bakıcıları kadınlar ve ailelelerine ha-
milelik, doğum, loğusa ve gerektiğinde emzirme sonu-
na kadar bakım hizmeti verirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
anne adaylarının hamilelikleri boyunca vücut ölçüle-
ri, kiloları ve tansiyonlarını ölçer, doğumu beklenen 
çocukların kalp atışları ve konumlarını kontrol eder-
ler. Muayene bulguları annenin karnesine işlenir ve 
hamile anne ile konuşulur. Ebeler ve doğum bakıcıları 
hamile kadını doğuma hazırlar, pelvik taban egezer-
sizleri ve hamilelikden gelen stresin hafifletilmesine 
yönelik eğzersizleri idare ederler. hamilelere örneğin 
yaşam tarzı, beslenme, hareket ve zararlı maddeleri 

kullanmaya ilişkin bilgi ve danışma hizmeti verir-
ler. Ebe ve doğum bakıcılarının komplikasyonsuz 
doğumları yaptırdıkları, anne ve çocuğun sağlık 
durumunun gözetimini üstlendikleri, yeni doğanın 
göbeğini kestikleri ve bakımını yaptıkları da olur. 
Doğumdan sonra aileyi evlerinde ziyaret ederler ve 
ebeveynlere bebek bakımı ve beslenmesine ilişkin 
bilgi verirler. Ebe ve doğum bakıcıları ailenin her 
zaman başvuracakları danışanları olup bu bağlamda 
psiko-sosyal hizmet sunarlar.

■ Çalişma yErlEri
Ebe ve doğum bakıcıları hastaneler, ebe muayeneha-
naleri ve doğum evleri gibi ebeler tarafından yöneti-
len kurumların doğum servislerinde çalışırlar.

8
Almanya’da genellikle klinklere bağlı yaklaşık 58 ebe ve doğum bakıcısı oku-
lu bulunmaktadır. Bu okullarda verilen meslek eğitimi bir devlet sınavı ile 
sonlanmaktadır.

34



■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir. 
serbest meslek ebelik yapanların ücretlerine ilişkin 
birşey söylemek mümkün değildir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 2.410 – 2.480 € civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Ebelik meslek eğitimini yapanlar ortalama 
olarak aşağıdaki meslek eğitimi ücretlerini 
almaktadırlar: 

  -  1. Meslek yılı   870 €
  -  2. Meslek yılı  940 €
  -  3. Meslek yılı  1.000 €

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Ebe ve doğum bakıcılığı meslek eğitimine kabul için 
gereken şartlar şunlardır:

■ Formal (rESmi) şarTlar
	 •	 ortaöğretim veya dengi bir okuldan 
  mezun olmak veya
	 •	 ilköğretim artı iki yıllık bakım okulu 
  mezunu veya
	 •	 ilköğretim artı başarıyla bitirilmiş iki yıllık 
  meslek eğitimi veya
	 •	 ilköğretim mezunu artı bakıcı yardımcısı 
  iznine sahip olmak.

■ şahSi şarTlar
Ebe ve doğum bakıcıları yüksek sorumluluk bilincine 
sahip, tıbbi konulara ilgi duyan, üstün iletişim ve em-
pati yeteneğine haiz, aynı zamanda korku ve endişleri 
bertaraf edebilme kabiliyetine sahip olmalıdırlar. Or-
ganizasyon yeteneği ve idari ödevleri çözebilme kabi-
liyeti olan adaylar avantaj sağlarlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Meslek eğitimi üç yıl sürer. Bunun 1600 saati teorik 
ve 3000 saati pratik eğitime tabidir. aynı zamanda 
meslek eğitimini üniversite eğitimi ile kombine etme 
olanağı mevcut olup bu durumda teorik ve pratik 
eğitimin süresi genelde 8 yarıyıla çıkar. alternatif ola-
rak ebelik alanında teoriye yönelik üniversite eğitimi 
yapılabilir, bu da 6 ila 8 yarıyılı sürer.

■ EğiTim SürEci
Dersler ebe ve doğum bakıcıları meslek okullarında 
verilir. Bu okullar kadın hastalıkları klinikleri veya has-
tanelere bağlıdırlar. 

Uygulamalı dersler bir hastane veya kadın kliniğinde 
verilir. Bu aşamada doğum, loğusa, yenidoğan ser-
visi, ameliyathane ve hamilelere verilen danışma 
hizmetleri uygulamaları öğrenilir. Ebe ve doğum 
bakıcılarının klinik dışı faaliyetlerini öğrenciler ilgili 
serbest meslek çalışanlar yanında veya ebe veya 
doğum bakıcılarının sorumluluğunda faaliyet göste-
ren kurum ve kuruluşlarda öğrenirler. 

■ EğiTimin İÇEriği
Ebe ve doğum bakıcıları meslek eğitiminde teorik 
dersler: Ebelik mesleği, hamilelik, doğum, loğusalık, 
anatomi, fizyoloji, hastalık bilgisi, sağlık bilgisi, farma-
koloji bilgisi, psikoloji, sosyoloji, pedagoji, biyoloji, 
kimya, fizik, meslek bilgisi, hukuk bilgisi ve yurttaşlık 
bilgisi, pediatri ve hijyen.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Ebe ve doğum bakıcılığı mesleği akademik düzeyde 
eğitim ve öğrenime açılma yolundadır. Primer kali-
fikasyon kazandıran çeşitli model bölümler mevcut 
olup hem resmi ebe sınavı hem de bachelor (lisans) 
sınavı yüksekokulda yapılabilir. 2009 Eylül ayından 
itibaren hannover tıp Fakültesi’nde ebelik dalında 
avrupa Master Eğitimi alınabilmektedir.  Bunun 
yanısıra örneğin DhV (alman Ebeler Federasyonu) 
tarafından sunulan pek çok ek ve meslek içi eğitim 
ve ihtisas olanağı vardır. 
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E n G E L i L L E r  E ğ i t M E n L i ğ i

1. Mesleğe Bakış

Engelli eğitmenleri kendilerine teslim edilen insanları 
ayakta veya yatılı olarak günlük aktivitelerinin 
yapılmasında desteklerler. Engelli insanlara pedagojik, 
bakımsal ve pratik olarak hizmet verirler.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Engelli eğitmenin temel görevi, kişinin kendisince 
belirlenmiş yaşam tarzının yüksek yaşam standartını 
koruyarak teşvik edilmesi ve kendilerine emanet 
edilen insanların kişisel yeteneklerinin teşvik edil-
mesi oluşturur. Bu insanlara alışveriş, boş zaman 
değerlendirme, beslenme, yıkanma veya dışkılama 
gibi günlük aktivitelerinde yardım ederler. aynı zaman-
da müşterilerini mobilize ederler. Engelli eğitmenleri 
her yaştan engelli insanları kişisel gelişimlerinde teşvik 
ederler. Onlarla resim, boyama, müzik icra ederler ve 
geziler düzenlerler, engellilerin müşterek yeteneklerini 

teşvik eder ve yeni ilgi alanlarına özendirirler. Genel-
likle engellilerin ilk muhatabları ve emosyanal de-
stekçileri olan engelli eğitmenleri hastalarını teselli 
eder ve onlarla birlikte sevinirler. Bunların yanısıra idari 
faaliyetler yerine getirir, tedavi aşamalarını dökümen-
te eder, doktor ve diğer terapistlerdeki randevularını 
düzenlerler.

■ Çalişma yErlEri
Engelli eğitmenleri çoğunlukla engelli insanların 
bakım ve entegrasyonuna yönelik yatılı veya kısmi 
yatılı tedavi hizmetleri sunan kurumlarda istihdam 
edilirler. ayakta tedavi hizmeti veren bakım ve sosyal 
hizmet sağlayıcıları veya rehabilitasyon klniklerinde de 
çalışırlar. teşvik -özel eğitim- okulları ve anaokulları da 
çalışma yerleri arasında olabilir. Yaşlıl bakımevlerinde 
çalışan engelli eğitmenlerinin sayısı da artış göster-
mektedir.

9
Engelli eğitmeni sıfatına sahip olabilmek için ilgili uygun bir meslek eğitiminin bi-
tirilmesi ve resmi tanıma gereklidir.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 2.410 – 2.480 € civarındadır. Maaş, 
çoğunlukla farklı zamlar, Pazar günü ve tatil 
günleri zamlarıyla daha da artmaktadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Engelli eğitmeni meslek eğitiminde, üç yıl 
üzerinden çift (dual) sistemde bir meslek 
eğitimi ücreti ödenir. tam gün öğretim oku-
lunda ilk iki eğitim yılı içerisinde ilk olarak 
uygulama aşaması ile birlikte üçüncü eğitim 
yılında ücret ödenir. Bu ücret genelde aylik 
yaklaşık 650 – 900 € civarındadır.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

resmi kabul şartları eyaletten eyalete değişebilir. nor-
malinde bir ortaöğretim okulu diploması gereklidir.

■ Formal (rESmi) şarTlar
 Ortaöğretim okulu mezunu olmak yeya aşağıda yer 
alan uygulamalı ön eğitim gereklidir:
	 •	 en az iki yıllık bu alandaki bir meslek 
  eğitimini tamamlamış olmak veya
	 •	 resmjen tanınmış bir meslek eğitimi 
  mesleğinde meslek eğitimini tamamlamak 
  ve en az bir yıl mesleki deneyim veya
	 •	 çoklu bir hanenin en az dört yıl ev idaresini 
  yapmış olmak veya 
	 •	 engelli eğitim asistanlığı hizmetleri dalında 
  bitirilmiş meslek eğitimi. 

■ şahSi şarTlar
Engelli eğitimi mesleği çok zahmetli olabilir. Bu 
mesleğe ilgisi olanlar yüksek sorumluluk bilinci, 
sabıra sahip ve sinirlerine hakim olmalıdırlar. Bunun 
yanısıra empati yeteneği, engellilere değer verme, 
gelişmiş iletişim kabiliyetleri, girişkenlik ile yakınlıklı 
ve mesafeli hareket etmeye ilişkin sağlıklı duyu sahi-
bi olmalıdırlar.  

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
tam gün yapıldığında eğitim üç yıl, parttaym olarak 
yapıldığında ise dörtbuçuk yıla kadar sürmektedir.

■ EğiTim SürEci
Engelli eğitimi meslek eğitimi federal düzeyde 
düzenlenmemiş olup eyaletten eyalete değişim gös-
termektedir. tam gün eğitim-öğretim veya pratiğe 
entegre verilebilir. Baden-Württemberg Eyaleti‘nde 
sosyal hizmetlere yönelik resmen tanınmış meslek 
okullarında engelli eğitimi dalında tam gün veya 
parttaym eğitim-öğretim olarak görülebilir. Bu eğitim 
mesleki uygulamalı kısım dahil (mesleki uygulama ve 
mesleki tanıma yılı) üç yıldır. şart olarak bir ön staj ve 
ortaöğretim okulu diploması gereklidir.

■ EğiTimin İÇEriği
Bu alana ilişkin meslek eğitimi, sağlık eğitimi bakımı 
öğretisi, pedagoji, psokoloji, sosyoloji, bakım, dia-
daktik, sağlık ve hastalık bilgisi, müzik eğitimi, nö-
roloji, psikiyatri, spor- ve hareket eğitimi, elişi, oyun, 
almanca iletişim, dökümentasyon ve başkaca içerik-
leri konu edinir. Kişinin kendi eylemleri üzerine kafa 
yorması ise özel öneme sahiptir.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Eğitimini tamamlamış engelli eğitmenleri için çok 
çeşitli kendilerini geliştirme olanakları vardır. Elde 
edilen kalifikasyona göre örneğin pekçok meslek 
içi eğitim olanağı elde edilebilir, mesela tedavi pea-
dagojisi, tedavi-terapisel ve psikomotorik gibi veya 
iletişim pedagojisi, sosyal hizmetler, bakım yönetimi 
gibi dallarda üniversite eğitimi veya tüm özel eğitim 
(teşvik) okulları için özel eğitim uzmanları gibi. 
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LO G O P E D i s t L i K

1. Mesleğe Bakış

Konuşma terapistleri dil- konuşma ve ses bozukluğu 
olan hastalara doktor reçetesi üzerine danışma, mua-
yene hizmeti verir ve tedavilerini yaparlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
hastalar, doktorlarla ve başka meslek gruplarıyla bir-
likte çalışma içerisinde logopedistler, dil, konuşma 
ve yutkunma yetenekleri sorunlu olan insanlar için 
tedavi planları geliştirirler. Logopedistler kekeleyerek 
konuşan çocuklardan, gırtlağı alınan yaşlı insanlara 
kadar her yaştan insalarla çalışırlar. artikülasyon ve 
dilsel anlaşma egzersizleri gibi logopedik tedavilerle 
insanların iletişim ve yutkunma yeteneklerine tekrar 
kavuşmalarına yardımcı olurlar. hastalar ve yakınlarını 

logopedi konusunda bilgilendirip danışma hizmeti 
verirler. Lisan, konuşma ve nefes alma bozukluklarını 
ortaya çıkmasını önlemek için insanalara koruyucu 
bağlamda kurs verirler. Bilgilendirme görüşmeleri, 
tanılar, tedavi planları ve tedavi aşamalarının dökü-
mantasyonunu yaparlar. sağlık hizmetlerinde faaliyet 
gösteren diğer meslek gruplarıyla görüş alışverişinde 
bulunurlar. 

■ Çalişma yErlEri
Konuşma terapistleri hastaneler, klinikler, rehabilita-
syon mekezleri veya logopedi muyenehanalerinde 
çalışırlar. Bunların yanısıra çocuk yuvaları ve kreşler, 
aile danışma merkezleri, sağlık daireleri ve engelli 
vatandaşlara yönelik kurum ve kuruluşlarda istihdam 
edilirler.

10
Logopedist (konuşma terapisti) sıfatını taşıma yetkisine, sadece bu konuda bir 
meslek veya üniversite eğitimini başarıyla tamamlamış ve gerekli izne sahip kişiler 
sahiptir. 
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■ GElir / KazanÇ
Konuşma terapistlerinin kazancı meslek veya üniver-
site eğitimi alıp almadıklarına, meslek deneyimleri 
olup olmadığına ve üstlendikleri görevlerin zorluk 
derecesine göre değişir. Kazanca ilişkin bilgiler 
bağlayıcı olmayıp, kurum ve toplu iş sözleşmesine 
göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin 
başlangıç aylık brüt maaşı 2.410 – 2.480 € 
civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Meslek eğitimi için genelde ücret 
ödenmemektedir.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Kabul (giriş) şartları ilgili meslek veya üniversite eğitimi 
alıp alınmayacağına göre değişir.

■ Formal (rESmi) şarTlar
Meslek içi eğitim: İlköğretim okulu mezunu veya 
ilköğretim okulu mezunu artı iki yıllık meslek eğitimi 
ve giriş sınavını kazanmak. Yüksek öğrenim için: Mes-
lek yüksek okullarına girme hakkı tanıyan olgunluk 
diploması. 

■ şahSi şarTlar
Konuşma terapisti olmak isetyenler ekip içinde 
çalışma, azim, özen ve sorumluluk bilinci, sır tutma, 
psikolojik istikrar ile ileri derecede komünikasyon 
yeteneklerine sahip olmalıdırlar.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Eğitimin seyri, logopedinin meslek eğitimi veya üni-
versite eğitimi olarak yapılmasına göre değişir.

■ EğiTim SürEci
Dil ve konuşma terapisti eğitimi üç yıl sürer. teorik 
ve pratik dersler ile stajlardan oluşur. Eğitim res-
men tanınmış meslek okullarında, stajlar ise logo-
pedi muayenehaneleri, rehabilitasyon kurumları 
veya kliniklerde yapılır. Logopedi üniversite eğitimi 

genellikle meslek eğitimine entegre olarak bir logo-
pedi meslek okulu ve meslek yüksek okulu ile iş birliği 
ile gerçekleşir. 7 yarıyıl içerisinde lisans derecesi (Ba-
chelor of science) kazanılabilir. Üç yıl sonra „resmen 
tanınmış logoped“ olarak mesleki sıfat elde edilir, 
üçbuçuk yıl sonra ise Bachelor of science akademik 
derecesi kazanılır.

■ EğiTimin İÇEriği
teorik ve pratik dersler: 
	 •	 bulgu odaklı tedavi planlama ve yürütümü
	 •	 ses oluşumu (fonetik) ve dil yapısı (linguistik)
	 •	 işitme organı, burun, boğaz, gırtlak ve alt 
  solunum yolları hastalıkları ve sebepleri
	 •	 çiğneme organlarının yapısı ve deformasyon 
  çeşitleri
	 •	 çocuk ve yetişkinlerin işitme yetilerinin 
  kontrolü
	 •	  hasta ve engelli insanlarla psikolojik, 
  pedagojik ve sosyolojik açıdan ilişki kurma
	 •	 hasta ve yakınlarına danışma hizmeti verme

Uygulamalı eğitimin içeriği:
	 •	 bulguya ulaşma, tedavi planlaması 
  ve yürütülmesi
	 •	 danışma görüşmelerinin yapılması
	 •	 tedavi tekniklerinin uygulanması
	 •	 logopedi ve mesleğe ilişkin diğer alanlarda staj
	 •	 işitbililm (odyoloji) ve psikolojide displinler 
  arası stajlar yapma

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Logopedler için meslek yaşamına atılacak adımın 
yanısıra çok yönlü uzmanlık ve ileri eğitim (ihtisas) 
olanakları açıktır. Uygun kalifikasyona sahip olunması 
halinde yüksek lisans eğitimi formunda akademik ile-
ri eğitim yapılabilir. serbest mesleğe adım atmak ise 
ilginç olanaklar sunabilir.
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MUaYEnEhanE GÖrE VLisi 

1. Mesleğe Bakış

Muayenehane görevlisi doktorları, hastalara verilen 
danışma, bakım, tedavi ve muayene hizmetlerinde 
destekler. Bunun yanısıra organizasyonel ve idari 
görevleri de vardır.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Muayenehane görevlisi muayenehane hizmet akışını 
organize eder, genellikle hastaların ilk danıştığı kişidir, 
randevuları verir, hizmet ücretinin hesabını yapar, tedavi 
akışının dökümentasyonunu yapar, doktor raporlarını 
hazırlar ve hastaneler, klinikler ve bakımevleri ile 
iletişimde kalır. Günlük işlerin önemli bir kısmını teşkil 

eden idari görevlerin yanısıra hastalara yardımcı ola-
rak tedaviler sırasında asistanlık hizmeti verir. Kan alır, 
enjeksiyon yapar, ilaç verir ve yaraları bağlar. Muayene 
hazırlığı yapar ve takip eder, hastalara sağlık teşvik ön-
lemlerinde bilgi verir ve laboratuvar tetkiklerini yapar.

■ Çalişma yErlEri
Muayenehane görevlisinin istihdam yerleri genelde 
doktor muayenehaneleri, laboratuvarlar veya kli-
niklerdir. tıbbi alanların çokluğundan ötürü bunlar 
örneğin iç hastalıkları muayenehaneleri, üroloji veya 
kulak-burun-boğaz muyanehaneleri, üniversite kli-
nikleri veya hastaneler olabilir. 

11
Muayenehane Görevlisi Meslek Eğitimi Yönetmeliği 01.08.2006 tarihinde yürürlüğe 
girerek Doktor Yardımcılığı Meslek Eğitimi Yönetmeliğini ikame etmiştir. Bu meslek-
te söz konusu olan resmi tanınmış eğitime tabi bir meslektir.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin 
başlangıç aylık brüt maaşı 1.680 – 1.800 €1 
civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Meslek eğitimi maaşı ilk yılda 610 – 700 € 
civarindadır. 

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Muayenehane görevlisi ikili (dual) meslek eğitimine 
kabul şartları şunlardır.

■ Formal (rESmi) şarTlar
	 •	 meslek eğitimi tecrübesi 
	 •	 ilk- veya ortaöğretim okulu diploması
	 •	 mesleğe uygunluga ilişkin doktor onayı 

Uygulamalı meslek eğitimi çoğunlukla  yerleşik hizmet 
veren bir doktorun muayenehanesinde gerçekleşir, 
doktorlar genelde ortaöğretim diploması beklerler. 
teorik eğitim meslek okulunda yapılır. 

■ şahSi şarTlar
Muayenehane görevlisi yüksek sorumluluk bilinci, 
girişken, içten olmalı ve iyi iletişimsel ve organizasy-
onel yeteneklere sahip olmalı, empati yapabilmelidir. 
temizlik ve duruluğu iyi bilmeli, hastalara daha iyi 
danışma hizmeti vermek ve tedavi edebilmek için 
tıbbi teknik bilgi ve beceri kazanmaya hazır olmalıdır. 

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Eğitim üç yıl sürer, çok başarı gösterilmesi halinde 
başvuru üzerine kısaltılabilir. Pratik bölüm doktor 
muayenehanesi ve veya klinik, teorik kısım ise mes-
lek okulunda bitirilir. sıhhi koruma ve hijyen, komü-
nikasyon, hasta bakımı ve danışma hizmeti, işletme 
organizasyonu ve kalite yönetimi, idare ve hesap, 
enformasyon ve dökümentasyon, diyagnostik ve te-
davide doktor idaresi ve denetimi altında tetkiklerin 
yapılması, önleyici tıp ve rehabilitasyonun esasları 
ve acil tıp ve vakalarda hizmet, eğitimin içeriğini 
oluşturur.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Başarıyla bitirilen meslek eğitiminden sonra yardımcı 
sağlık personeli için ileri eğitim müfredatı olarak 
„ayakta operasyon“, meslek içi eğitim olanağı olarak 
„ayakta tıbbi bakım uzmanı“ ve „sağlık hizmetleri ida-
ri işletmecisi“ seçenekleri mevcuttur. 

1 Baden-Württemberg hekimler Odası
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a c i L  B a K i M  ( i L K  Ya r D i M )  G Ö r E V L i s i

1. Mesleğe Bakış

acil bakım sağlık görevlileri tıbbi acil durumlarda 
doktorun ulaşmasına kadar ilk yardım hizmeti verir ve 
yaşamda kalmayı sağlayan ilk müdahaleleri yerinde 
yaparlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
acil bakım sağlık görevlileri yaşamsal tehdit içeren 
acil durumlar ve ağır sıhhi hasar tehlikesi halin-
de mavi ışık ve siren kullanarak acil durum ma-
halline en hızlı şekilde ulaşırlar. Durumun doktor 
tarafından üstlenilmesine kadar ilk yardım hizmeti 

verirler, yaralıların nakliyeye uygun hale getirilmesi-
ni sağlarlar, yaşamsal fiziksel fonksiyonları hastaneye 
kadar müşahade eder ve devamını muhafaza ederler. 
şayet dahili hizmet, örneğin bir acil yardım kontrol 
merkezinde veriliyor ise, acil yardım bildirimlerini alır 
ve müdahaleleri koordine ederler.

■ Çalişma yErlEri
acil bakım sağlık görevlileri çoğunlukla hasta nak-
liye veya acil yardım hizmeti veren kurumlar, itfai-
yeler veya kan bağışı merkezleri, doğal afet yardım 
kuruluşları veya yerel acil yardım ve kurtarma servis-
lerinde çalışırlar.

12
Meslek eğitiminin reformasyonu ile birlikte 01 Ocak 2104 tarihi itibarıyla „acil 
bakım görevlisi“ meslek tanımı, şimdiye kadarki meslek tanımı olan „acil yardım 
asistanını“ nın yerini almıştır.  
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 2.270 – 2.510 € civarındadır. 

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Meslek eğitimi sırasında alınan ücrete ilişkin 
bilgiler yeni yasal düzenlemeler nedeniyle 
henüz belirlenmemiştir. 

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

acil bakım sağlık görevlisi meslek egitimine kabul 
şartları aşağıda sıralanmıştır.

■ Formal (rESmi) şarTlar
Ortaöğretim okulu diploması şarttır. İlköğreteim 
okulu mezunları eğer asgari iki yıllık meslek eğitimini 
başarıyla bitirmiş iseler eğitime kabul edilebilirler.

■ şahSi şarTlar
acil bakım sağlık görevlilleri yüksek sorumluluk bi-
linci sahibi, her an hizmete hazır ve disiplinli, strese 
dayanıklı ve istikrarlı olmalıdırlar. Bunların yanında 
empati yeteneği, esneklik, organizasyon kabiliyeti, 
ileri eğitime sürekli hazır olma, ekip ve karar verme 
yetisi bu faaliyet için önemli şartlardır.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Eğitim tam gün öğretimde üç yıl sürer, başvuru üze-
rine başkaca meslek eğitimleri bu meslek eğitiminde 
göz önüne alınabilir. 

■ EğiTim SürEci
Eğitim teorik ve uygulamalı dersler ile pratik eğitimi 
kapsar. teorik ve uygulamalı dersler meslek okullarında 
yapılır, pratik eğitim bir acil yardım-kurtarma servisi ve 
hastanede verilir.

■ EğiTimin İÇEriği
teorik ve pratik derslerde örneğin aşağıda sıralananlar 
öğrenilir:
	 •	 olay yerinin konumu nasıl tespit edilir ve 

tehlikenin bertaraf edilmesi için derhal gerekli 
önlemler nasıl alınır

	 •	 hasta ve yaralı kişilerde hayati tehdit nasıl 
belirlenir ve gerekirse doktor yardımı veya sair 
kurtarma ve acil yardım araçları nasıl istenir

	 •	 acil ve kriz durumlarında bulunan insanlarla 
uygun şekilde nasıl ilişki kurulur

	 •	 acil yardım müdahalesinde hastaların nakliye-
sinde nelere dikkat edilmelidir

	 •	 hastaların tedavisinin devamı için doktorlara 
teslim edilmesi aşamasında neler yapılmalı ve 
hastaların sağlık durumu nasıl betimlenmeli 
ve yazıya dökülmelidir

	 •	 müdahaleye katılan kişiler, kurumlar veya ma-
kamlarla nasıl ilitişime geçilir

	 •	 acil yardım araçlarının kullanıma ve işletime 
hazır oldukları ve hijyen ile iş ve kaza önleme 
hükümlerine riayet edildiği nasıl tespit edilir

	 •	 hastaların tıbbi acil durum ve akut bakımları 
sırasında verilen yardım ve acil sağlık mü-
dahalesi sırasında nelere dikkat edilmelidir

hastane veya acil yardım-kurtarma istasyonundaki 
pratik eğitim sırasında derslerde kazanılan bilgiler 
derinleştirilir ve uygulanır. Öğrenciler acil yardım 
müdahalelerine katılır ve ilk yardım doktoruna veya 
hastane personeline acil kabul, ameliyat veya yoğun 
bakım veya müşahade servisinde asistanlık hizmeti 
verirler.  

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
acil yardım asistanı, acil yardım organizayon sorum-
lusu, dezenfaktan tıbbi ürünler temsilcisi gibi çok 
çeşitli ileri veya ek eğitim olanakları mevcuttur. Bun-
lara ek olarak “itLs advanced Provider – internati-
onal trauma Life support”, “acLs Provider – advan-
ced cardiac Life support”, “PaLs Provider – Pediatric 
advanced Life support” gibi uluslararası sertifikalı 
kurslar ileri eğitim olanağı olarak sunulmaktadır. 
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F i z YOt E r a P i s t

1. Mesleğe Bakış

Fizyoterapistler fiziksel hareket olanakları yaşa bağlı, 
hastalık, sakatlık veya engellilik nedeniyle sınırlanmış 
olan insanları tedavi ederler. Bunun yansıra önleyici 
tedavi tedbirleri uygularlar.

■ GÖrEv vE FaaliyETlEri
Fizyoterapistler insanları hareketlilikleri ve diger fizik-
sel fonksiyonlarının muhafaza edilmesi, tekrar tesis 
edilmesi ve iyileştirilmesi için desteklerler. tıbbi di-
yagnostik ve şahsi gözlemleri temelinde tedavi planı 
planlarlar. tedavi planı hazırlar, tedavinin amacını 
tespit eder ve uygun tedavi metodlarını seçerler. Bu 
bağlamda bireysel ve grup terapilerinde hedefe yöne-
lik hareket egzersizleri, alet, top, çubuk ve halkalarla 
yapılan egzersizler söz konusu olur, hatta solunum 

terapisi, masaj, elektro-tedavi ve ısı veya hidro-terapi 
formunda tedaviler de uygulanır. Fizyoterapistler çeşitli 
tedavilerin etki mekanizmaları, uygun yardımcı araçla-
ra ilişkin hastalara danışma hizmeti verir, hastaları aktif 
ve dayanıklı kalmaya özendirir ve fizyoterapi egzersiz-
lerini kendileri yapmaları için onları teşvik ederler. 

■ Çalişma yErlEri
Fizyoterapistler hastaneler, klinikler, uzman doktor 
muayenehaneleri, fizyoterapi ve ayakta tedavi mua-
yenehanelerinde istihdam edilirler. huzurevleri, reha-
bilitasyon merkezleri, engellilerin bakım ve entegra-
syonuna yönelik kurumlarda da çalışırlar. Diğer bir 
istihdam alanı ise, spor merkezleri ve sağlıklı yaşam 
otelleridir. aynı zamanda kendi muayenehanelerini 
açma olanakları da vardır.

13
Fizyoterapist mesleği pek çok kişinin eski tanım olan “fizik tedavi uzmanı” olarak 
malumudur. 1994 yılından itibaren resmen tanınmış bir meslek okulunda eğitim ile 
hak edilmesi mümkün olan meslek sıfatı “fizoterapist” geçerlidir.
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■ GElir / KazanÇ
Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve 
toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir.
	 •	 Başarılı	bir	meslek	eğitiminden	sonra

Meslek eğitimini başarıyla bitirenlerin aylık 
brüt maaşı 2.410 – 2.480 € civarındadır.

	 •	 Meslek	eğitimi	süresince
Okuldaki meslek eğitimi sırasında normalinde 
üceret ödenmez.

2. Giriş (Eğitime Kabul) şartları

Giriş koşulu, ortaöğretim okulu veya buna denk bir 
eğitim mezunu olmaktır.

■ Formal (rESmi) şarTlar
Meslek eğitimi için şartlar aşağıda sıralanmıştır:
	 •	 ortaöğretim okulu mezunu veya
	 •	 ilköğretim diplomasını tamamlayan başkaca 
  on yıllık tamamlanmış okul eğitimi veya
	 •	 adaylar en az iki yıl öngörülmüş meslek 
  eğitimini başarıyla bitirmiş iseler ilköğretim 
  okulu diploması veya dengi diploma

■ şahSi şarTlar
Fizyoterapistler bu mesleği icra edebilmek için uy-
gun sıhhi bünyeye sahip olmalıdırlar. Bunun yanısıra 
özellikle girişkenlik ve iyi iletişim yetisi, hastalar ve 
sağlıklı insanlarla fiziksel temastan çekinmeyen, em-
pati yeteneğine sahip olmak ve hareket etmekten 
mutluluk duymak önemlidir.

3. Meslek Eğitiminin 
 seyri ve İçeriği
Üç yıllık eğitimin 2900 saatini teori, 1600 saatini pra-
tik eğitim oluşturur.

■ EğiTim SürEci
teorik dersler devlet iznine sahip okullarda verilir. 
Uygulamalı dersler kısmen okulda, büyük oranda ise 
örneğin klinikler veya rehabilitasyon kuruluşları gibi  
ruhsat sahibi staj kurumlarında yapılır. Eğitim, yazılı, 
sözlü ve uygulamalı bölümlerden oluşan bir devlet 
bitirme sınavıyla son bulur.

■ EğiTimin İÇEriği
Eğitim öncelikle anatomi, fizyoloji, genel hastalık 
bilgisi, özel hastalık bilgisi, prevansiyon ve rehabi-
litasyon, egzersiz öğretisi, hareket öğretisi, hareket 
eğitimi, fizyoterapisel bulgu ve muayene tekniği, 
fizyoterapisel tedavi tekniği, masaj tedavisi, elektro 
tedavisi ışık tedavisi ve radyoterapi, hidro-balneo-ısı 
ve inhalasyon tedavisi konularını kapsar. Psikoloji, 
pedagoji ve sosyoloji gibi medikal alanlar da fizoy-
terapinin metodik uygulamaları da eğitim çerçe-
vesinde öğretilir.

4. Geleceğe Yönelik 
 Perspektifler
Fizyoterapistler için pekçok ileri ve meslek içi eğitim 
olanaklar mevcuttur. Buna ilişkin olarak tedavi için te-
davi eğitim sertifikası, insan tedavisi alanında meslek 
içi eğitim, prevansiyon ve sağlık hizmetleri alanında 
ileri eğitim, muayene işletmesi ve öğretim faaliyetleri-
ne yönelik ek eğitim olanakları sayılabilir.
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Anaokulu Eğitmenliği Meslek Eğitimi

Birlikte oynamaktan çok daha fazlası

hedefi, stuttgart`ın Münster mahallesinde 
bir anaokulu. hülya arslan her gün tren-
le aalen`den stuttgart`a gidiyor – şehrin 
Kuzeydoğusundaki işyerine ulaşmak için 
metroya binmeden önce, sadece bir ana 
tren garından diğer ana tren garına ulaşmak 
için yaklaşık bir saati yolda geçiyor. – 
Çocukların kendisine hitap ettikleri şekliyle 
– hülya oniki yıldan beri orada çalışıyor. 
anaokulu neredeyse artık ikinci evi olmuş; 
meslektaşları ve çocuklar ise ailesi gibi. 

hülya arslan`ın ebeveynleri 1970`li yıllarda 
türkiye`den almanya`ya geldiler. annesi o 
zaman 18 yaşındaydı. Bir yıl sonra da dört 
çocuğun en büyüğü olan hülya`ın büyük 
kızkardeşi dünyaya geldi. annesi evde kaldı, 
evde bilhassa türkçe konuşulmaktaydı. 
Daha sonra hülya`nın annesi çocuklarına ev 
ödevlerinde yardım edemedi ve okuldaki 
veli toplantılarına gidemedi. hülya arslan`ın 
küçük kız kardeşi bu konuda daha şanslı 
olacaktı. Çünkü hülya annesine destek ol-
maya başladı, kız kardeşine ev ödevlerinde 
yardım ediyor ve kardeşinin okuldaki etkin-
liklere katılabilmesine özen gösteriyordu. 
hülya`nın kız kardeşi liseye gitme hakkını 
kazandı ve liseyi başarıyla bitirdi. şimdi 
ise yüksek öğrenim yapmakta. hülya`da 
üniversiteyi çok gitmek isterdi, örneğin 
sosyal çalışma alanında yüksek öğrenim 
yapmayı. ancak bunun için ilköğretim 
diploması yeterli değildi. Daha sonra ana-
okulu öğretmeni olmak istedi, ancak bunun 
için de bitirdiği ilköğretim okulu diploması 
yeterli değildi. sonuç olarak çocuk bakıcılığı 
mesleğini yapmaya karar verdi. Küçük kız 
kardeşinden dolayı çocuklarla çalışmanın 
kendisine zevk verdiğini biliyordu.

Meslek eğitimini yapabilmek için aalen`den 
stuttgart`a taşındı. İki yıl sonra sadece 
meslek eğitimi diplomasını almadı, aynı 
zamanda bu sayede ortaöğretimini de son-
radan bitirmiş oldu.  Bu şekilde anaokulu 
eğitmenliği hayali biraz daha yakına geldi. 
ancak nihayetinde hülya arslan`ın tekrar-
dan okulda dirsek çürütmek için gerekli ce-
sareti kendinde gösmesi, tekrardan bir onyıl 
daha sürecekti. Münster`deki meslektaşları, 
ailesi ve arkadaşları kendisinden desteğini 
esirgemediler. Onun sözleriyle söylemek 
gerekirse „sana inanan birisinin olması çok 
önemliydi“. zira anaokulu eğitmenliği mes-
lek eğitimini yapmaya uzun süre cesaret 
gösterememişti.

Çalışmaya başladığında artık hiçbir gün 
diğerine benzemiyordu. Örneğin çocu-
klar hülya ile ateş bile püskürtebilen bir 
volkan yapmak istediklerinde spontane 
olmak ve yaratıcılık gerekliydi. „Çocukların 
farkedildiklerini ve önemli olduklarını his-
setmeleri gerekir“ hülya arslan bir yandan 
çocuklara yakınlık verebilmek zorunday-
ken, ancak diğer taraftan bu sorumluluğun 
altından kalkmasını da bilmek durumunda. 
Çocukların yanı sıra velilerle olan çalışma 
da bu mesleğin önemli bir parçası. Oniki 
yıl sonra artık kendisine anaokulu eğitmeni 
diyebiliyor. Bununla beraber hayatının 
mesleği daha önce çocuk bakıcılığıydı. 
Buna rağmen yeni olanaklar konusunda 
sevinçli. Gelecekte, grup yöteciliği görevini 
icra etmek, artık uzak bir hayal değil.

hülya arslan ilköğretim okulu 
sonrasında çocuk bakıcılığı 
meslek eğitimini yaptı. On 
yıl bu meslekte çalıştı, ta ki 
tekrardan okula gitmeye 
karar verinceğe kadar. 

Bugün ise 33 yaşında başarılı 
bir anaokulu eğitmeni.  

„Çocukların önünde yapmacık 
davranamazsınız. Onlarla 
zaman geçirmekten zevk alıp 
almadığınızı hemen farkederler. 
İşte bu da sizi insana çok yakın 
kılmakta.“
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Meslek İçi Eğitimle Günlük Yaşam Refakatçiliği Mesleğini Öğrenme

sadece günlük yaşamı organize etmekten çok daha fazlası

24 yıl evliydi ve üç çocuğu var – serap Becker 
bir işe nasıl başlanacağını, nasıl soğukkanlı 
ve hedefli davranılması gerektiğini ve ge-
nel duruma hakim kalmayı iyi bilmekte. 
Çocuklar büyüyünce tekrar çalışmak istedi 
ve tanıdıkları üzerinden tesadüfen yaşlı 
yardımı alanına adım attı. Evvela bir evde 
bakım hizmetinde çalıştı. Yaşlı insanlara 
günlük ev işlerinde yardım etti: Çamaşır 
yıkama, ütü yapma ve refakat hizmeti gibi. 
Daha sonra eşinden boşandı. serap Becker 
için artık tam gün bir iş bulmak, tamamen 
bir zaruriyet olmuştu. O zaman itibariyle 
yaşlı yurtları ve evleri için günlük yaşam 
refakatçilerinin aranıyor olması tamamen 
bir tesadüftü. serap Becker fazla kararsız 
davranmadı, aksine kursa katılarak bitirdi. 
Beş yıl önceydi bu. Bugün ise dokuz yaşlı 
insanın günlük yaşamını organize ediyor.

„Ev işlerinin nasıl idare edildiğini ve nasıl 
yemek yapıldığını bilmek, elbette ki büyük 
kolaylık, ancak bu meslekte yaşlı insanlarla 
çalışmaktan zevk almak, bu işin olmazsa 
olmazı.“  Çünkü yemek yapmayı, orga-
nize etmeyi öğrenebilirsiniz – fakat bu 
mesleğe ilişkin genel tutumu meslek içinde 
öğrenemezsiniz. „Yaşlı insanlarla çalışmanın 
benim için doğru iş olduğunu hemen 
farkettim.“ telaşsız ve rahat olmalısınız. 
Bir insanın sakinliği, stres ve heyacanı 
yanındaki insanlara da geçmektedir. Bu 
nedenle serap Becker stresli durumlarda da 
sakin kalmaya hep çaba gösteriyor. her bir 
gün günlük yaşam refakatçilerince planlan-
makta, ancak bir yaşlılar evinde de – nasıl ki 

bir ailede veya öğrenci evinde olduğu gibi 
– önceden planlanamayan durumlar orta-
ya çıkabilmektedir: örneğin birisinin hasta 
olması veya düşmesi gibi. „Bizde sürekli 
birşeyler olmakta. zaten insan kendi ailesin-
den, böylesi şeylerin olabileciğini bilir“. Bu 
şekilde özetliyor serap günlük iş yaşamını.

İnsanlara yakın ve aynı zamanda da pro-
fesyonel mesafe bırakmada doğru dozu 
bulmak, bu mesleği çok özel kılmakta. 
Yaşam da ölüm de günlük iş yaşamının bir 
parçası. Bunu normal görmek ve böylesi 
durumlara alışık olmak lazım. „Yaşlı insan-
lara gün boyu eşlik ediyorum, mümkünse 
günün sonuna kadar, bilhassa onların ken-
di başlarına hareket etme yeteneklerini 
korumalarına özel çaba gösteriyorum.“ 
Müşterek yaşlılar ikametgahında herke-
sin kendi odası var ve orada serbestçe 
hareket edebilmektedir. Birlikte yemek 
yapılmakta ve isteyenler öğlenleyin otur-
ma odasında birlikte kahve içiyorlar. serap 
Becker meslektaşlarıyla birlikte buzdolabını 
doldurmakta ve öğle yemeği masasını 
planlamakta, çamaşırları yakamakta ve te-
mizlik yapmakta. hep orada ve kulağı hep 
açık, yerine getirebileceği istekleri yerine 
getirmekte, yardım edebileceği her yerde 
yardım etmekte. Bakımla ilgili işler ise onun 
görevleri arasında değil. Gelecekte yaşlı 
insanlar için birlikte ikamet edebilecekleri 
daha birçok kurum olmasını diliyor. Çünkü 
günlük yaşam refakatçisi olarak bu meslek 
kendisine her gün yeni bir şey katmakta. 

Üç çocuk annesi serap Becker, 
sadece kendi aile yaşamını 
organize etmekle kalmıyor, 
aynı zamanda müşterek bir 
yaşlı evinin de günlük yaşam 
işlerini organize ediyor. 

Dört yıldan bu yana yaşlı insan-
lara günlük yaşamında refakat 
ve eşlik ediyor.

„Yaşlı insanların bana 
verdikleri – hem de hemen 
orada verdikleri – sevgi ve 
vefa,  bana doğru yerde 
olduğumu gösteriyor.“
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Gençlik ve Yurt Eğitmeni

Yaşanılan güzel şeyleri birleştirmek 

Ortaöğretimi bitirdikten sonra bugün 25 
yaşında olan thomas Meier restoran uzman 
elemanlığı mesleği eğitimini yaparak bitir-
di. alman Kızılhaç`ında sivil hizmet görevini 
yerine getirmeden önce bu mesleğe iki yıl 
daha devam edecekti. sivil hizmet, onun 
için gerçekten ne istediğini kendisine sor-
ma ikmanı sunan bir dönem oldu . 

thomas Meier bu zaman itibariyle hali-
hazırda altı yıldan beri fahri olarak bir izci 
okulunda yönetici olarak çalışmaktaydı 
ve çocuklar ve gençler için birçok aksiyon 
ve çadır kampları organize etti. Bilhassa 
çocuklarla ve gençlerle olan bu çalışma 
kendisine çok heyecan vermişti. Kendisi de 
çocukken izci grubundaydı ve harika şeyler 
yaşamıştı. İzcilerle geçirmiş olduğu bu po-
zitif zamanı ve yaşanan güzellikleri başka 
çocuk ve gençlere, sadece fahri çalışmayla 
değil, bunun da ötesinde bir şekilde, ver-
mek istiyordu. 

thomas Meier özellikle çocuklarla ve genç-
lerle doğanın içerisinde veya yakınında 
çalışmayı çok önemsemekte. zira toplum-
sal yaşam her gün giderek daha hızlanıyor. 
Ve bu da sadece çocukların oyun alanının 
sürekli küçülmesine değil, aynı zamanda 
unutulmaya yüz tutmasına da nedendi. 

Kendisi ve çevresini geliştirerek, özgürlükçü 
ve demokratik bir temeli esas alan bir toplu-
luk içerisinde insanları sorumlu düşünme 
ve hareket etme yönünde eğitme imkanını 
thomas Meier izci pedagojisinde tanıma ve 
bir başkasına aktarma fırsatı buldu. Başka 
bir mesleğe doğru adım atma cesareti ve 
motivasyonunu buradan kazandı. zira ço-
cuklar ve gençler onun için geleceğimiz 
demektir. thomas Meier, onların gelecek 
için iyi donanımlı olmaları için, onlara her 
türlü yardımı sunmak istiyor. Çocukların 
nasıl geliştiği hususu, her bireyin ve toplu-
mun sorumluluğundadır. thomas Meier bu 
sorumluluğun yüksek derecede bilincinde-
dir. 

İzcilik ile yaşantı pedagojisi arasında birçok 
paralellikler bulunmaktadır. Burada söz ko-
nusu olan, dinsel, etnik veya sosyal köken-
den bağımsız olarak, insancıl ve özgürlükçü 
bir temelde bir dayanışmayı sağlamak için 
birlikte birşeyler yapmak ve geleceğe birlik-
te şekil vermektir, amaç.

thomas Meier restoran 
uzman elemanlığı meslek 
eğitiminden sonra, gençlik 
ve yurt eğitmenliği mesleğine 
başlayarak başka bir alana 
yöneldi.

„Her kim ki kendi çocukluğunu 
hatırlamıyorsa, kötü bir 
eğitmendir, demişti bir zamanlar 
Marie von Ebner-Eschenbach. 
Bu, tam da benim temel aldığım 
görüş, çünkü harika bir ço-
cukluk geçirdim ve hala çok iyi 
hatırlayabiliyorum.“
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Yaşlı Bakıcılığı Mesleği

Öğrenmekten çok daha fazlası

Yaşlı bakıcılığı mesleği ona zevk veriyor. za-
ten onun için en önemli olan da bu – yaptığı 
işten haz duymak. Kübra Yeşil almanya`da 
dünyaya geldi, önce meslek kolejine olmak 
üzere burada okula gitti,. ancak bundan 
pek hoşlanmadı. „zannedersem, o zaman-
lar biraz tembeldim“, diyor bugünkü yaşlı 
bakıcılığı mesleği öğrencisi. „notlarım iyi 
değildi“ ve sürekli oturmayı pek sevmiyor-
du, yaşama severek aktiv katılan ve daha 
önceleri erkek kardeşiyle futbol oynayan 
Kübra. halihazırda Kübra Yeşil yaşlı bakıcılığı 
meslek eğitiminin birinci yılını bitiriyor. Fut-
bol için fazla zaman kalmıyor. Buna mukabil 
şimdi daha motive şekilde ders çalışıyor ve 
yaptığı işten zevk alıyor.

Ebeveynleriyle birlikte Kübra birden fazla ai-
lenin yaşadığı bir binada oturuyor. aynı bina-
da, birkaç kat yukarıda, tek başına yaşayan, 
yaşlı bir kadın oturuyor. Evine ulaşmak için 
çıkmak zorunda olduğu merdivenler ken-
disini hayli yormakta ve Kübra bu yüzden 
sıkça bu yaşlı kadına gazetesini götürmekte 
ve ara sıra onun için ufak alışverişler yapıyor. 
Kadının ona duyduğu minnettarlığı hissedi-
yor. Yaşlı kadına yardım edebildiği – bazen 
yüzünde bir gülümseme oluşmasına vesile 
olduğu için kendisini mutlu hissediyor. Ebe-
veynleri türkiye`ye gittiklerinde büyükan-
ne ve büyükbabasıyla ilgileniyor – onlara 
desteğe ihtiyaç duyduklarında hep yardım 
ediyor.

Geriye bakıldığında, bunlar, Kübra`ın 
geleceğini belirleyici şekilde etkileyen 
anlardı. Ve öğrenmişti: Yaşlı insanların da 
hala istekleri olabileceğini ve bu isteklere 
saygı duymak gerektiğini. Yaşlı insanlar-
la biraraya gelmekten çekinmiyordu. Bu 
nedenle meslek kolejini bir yıl sonra bıraktı 
ve yaşlı bakıcılığı alanında bir meslek eğitimi 
yeri için başvuruda bulundu. nihayet sade-
ce oturmaktan kurtulmuştu - çünkü yaşlı 
bakıcılığı meslek eğitiminde teori ve pra-
tik dersler düzenli olarak değişimli olarak 
verilmekteydi. Eğitimin içeriğinin ne kadar 
çeşitli olabileceği, Kübra`nın ebeveynleri ve 
arkadaşları sürekli şaşırtmaktadır. Bu arada 
Kübra Yeşil pansuman/sargı yapmayı, göze-
tim altında ensülin iğnesi yapmayı ve kan 
şekeri ölçmeyi öğrendi. İşteyken hiçbir za-
man canı sıkılmıyor. ailesi ve arkadaşlarının 
arkasında durması, onun için çok önemli.

„Yaşlı insanlar için iyi birşey yapmak, 
onları sevindirmek harika bir duygu. 
Yaşlandığımda, bana da birisinin yakınlık 
göstermesi ve sıcaklık vermesini dilerim. 
tek başına ve ortada bırakılmak istemem.“ 
Meslek eğitimini bitirinceye kadar daha iki 
senesi olsa da, Kübra Yesil daha şimdiden 
planlar yapmış bile. Mesleğindeki meslek 
içi uzmanlaşma ve ihtisas imkanlarından 
faydalanmak istiyor. Yaşlı bakımı alanında 
kariyer yapmayı hedefliyor. 

Kübra Yesil yaşlı bakıcılığı 
meslek eğitimi yapmakta ve 
bu meslekte birçok perspektif 
görmekte – kendi geleceği 
açısından da. 

„Birisinin gülümsemesine vesile 
olmak ve yaşlı bir insan için gü-
zel şeyler yapabilmek benim için 
inanılmaz harika birşey.“
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Aşağıda sıralanan öğüt ve tüyoların çoğunun sizin tarafınızdan bilindiğinin ve açıklanmasına 
gerek olmadığının bilincindeyiz. Yine de bunları tekrar etmekte fayda görüyoruz. 

✔ Başvurular, ilgi duyduğunuz meslek dalındaki eğitimi sunan meslek okulu veya meslek eğitimi yerine 
yazılı olarak yapılır. Başvuru yazısını göndermeden önce telefon ederek, boş meslek eğitimi yeri olup 
olmadığını sormanızda fayda vardır.

✔ İyi bir başvuru yazısında, neden o mesleğe yöneldiğinize dair motivasyonunuzu da belirtiniz. Çizelge 
şeklindeki cv`nizi (Lebenslauf: özgeçmişiniz) ile o meslek eğitimine kabul edilmeniz için önemli olacak 
okul ve iş belgelerinin fotokopilerini başvurunuza iliştirmeyi unutmayınız. staj veya örneğin „gönül-
lü sosyal çalışma senesi“ (Freiwilliges soziales Jahr) yaptıysanız, bunların belgelerini de aynı şekilde 
başvurunuza ekleyiniz. Fotoğraf artık zorunlu değil. ancak kaliteli güzel fotoğraflar iyi bir izlenim bırakır.

✔ Bilhassa genç insanlar için „gönüllü sosyal çalışma senesi“ (Freiwilliges soziales Jahr) yapmak, tavsiye 
edilmeye değerdir. Bir taraftan para kazanırken, bir taraftan da sosyal hizmetler alanındaki bir meslekteki 
çalışmayı gerçekten öğreniyorsunuz. Kurum ve işletmeler için de böylesi tecürebeler meslek eğitimine 
alınacaklar arasında yapılan seçimde belirleyici olmaktadır.

✔ Birçok sosyal hizmetler meslek eğitimi „dual“ olarak, yani çift hatlı olarak, bir meslek okulu ve bir meslek 
eğitimi işletmesinde yapılmaktadır. Bu nedenle icabında iki defa başvuruda bulunmanız gerekebilir. 
Başvuruda bulunmuş olduğunuz kurum size okul veya pratik meslek eğitimi yeri bulmanızda yardım  
edecektir.

✔ Bilhassa sosyal hizmet alanındaki mesleklerde bir „sağlık yeterlilik belgesi“ beklenilmektedir. Bunun için 
aile (ev) doktoruna gitmeniz yeterli. O sizi muayene ederek sağlık olarak o mesleği, örneğin yaşlı bakıcılığı 
mesleğini, icra etmeye elverişli olup olmadığınızı teyit edecektir.

✔ Bildiğiniz gibi, mulakatlarda ilk izlenim çok önemlidir. Bu nedenle dakiklik mutlak bir zorunluluktur.  
Mülakat randevusuna gidemez veya gecikirseniz, mutlaka telefonla arayarak haber veriniz.

✔ Yolu bilmiyorsanız, emin olmak için bir gün öncesinden giderek yolu ve mülakat yerini öğrenebilirsiniz.

✔ Mülakat görüşmesinden önce olası işverenle ilgili bilgi edinin ve size o işletmeyle ilgili sorulabilecek 
soruları aklınızdan önceden geçirin. Böylece o işletmeye ilgi duyduğunuzu ve hazırlıklı gittiğinizi  
göstereceksiniz.

✔ Yanınıza hep yazacak birşeyler alın, tabi gerekli belgelerin tümünü de.

✔ sosyal kurumların çoğu çalışanlarına ikamet imkanları da sunmaktadır. şayet bu konuya ilgi 
duyuyorsanız, direk olarak sorunuz.

✔ Bazı meslek eğitimleri, benzer alanda yapılan ön eğitim nedeniyle, kısalabilmekte, yani daha az  
sürebilmektedir. Bunu da mutlaka sorun.

✔ Bu broşürde tanıtılan meslek eğitimi dallarının bazılarda meslek eğitimi sırasında herhangi bir ücret 
ödenmemekte. ancak alman Meslek Eğitimi ve Yüksek Öğrenimi teşvik Yasasına (BaFöG) göre mali  
kaynak talep edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://www.bafög.de/

✔ Yabancı ülke diploma ve karnelerinin tanınmasına ilişkin bilgilere şu adresten ulaşabilirsiniz:  
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html

✔ Çekingen olmanıza gerek yok. zira işletmelerin sizlere ihtiyacı var ve kendine güvenen çalışanlara  
ilgi duymaktadırlar.
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Başvurunuz için tüyolar (öğütler) ve okulsal meslek eğitimi yerleri  çizelgesi
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■ BildUnGSzEnTrUm WohlFahrTSWErK 
 Meslekler:
	 •	 Günlük yaşam refakatçiliği
	 •	 Yaşlı bakım yardımcılığı
	 •	 Yaşlı bakıcılığı
	 •	 Bakım asistanlığı (§ 87b sGB Xi`ye göre)
	 •	 sosyal ve sağlık hizmetleri alanında servis yardımcılığı
 Muhatabınız: Ute schienmann 
 (Eğitim Merkezi Yöneticisi)
 silberburgstraße  93 · 70176 stuttgart 
 telefon: 0711 61926-121 /-122 
 E-Mail: info-bildungszentrum@wohlfahrtswerk.de
 www.bildungszentrum-wohlfahrtswerk.de

■ FrEiE KranKEnPFlEGESchUlE 
 an dEr FildErKliniK
 Meslekler:
	 •	 sağlık ve hasta bakıcılığı meslek eğitimi 
  „bütünsel eğilmi“
 Muhatabınız: Matthias Giese 
 haberschlaiheide 1 · 70794 Filderstadt-Bonlanden
 telefon: 0711 7703-6000
 E-Mail: kontakt@fks-filderklinik.de
 www.fks-filderklinik.de

■ BErUFSFachSchUlE Für alTEnPFlEGE
 Yaşam&İkamet – Eyalet Başkenti stuttgart 
 Belediyesi`nin kendi işletmesi
 Meslekler:
	 • almanca-Entegrasyon kursu görmüş veya görmemiş
  göçmen kökenli meslek eğitimi öğrencilerine yönelik 
  yaşlı bakıcı yardımcılığı
	 • Yaşlı bakıcılığı
 Muhatabınız: Wolfgang haug (Okul Müdürü)
 hölderlinstraße 42 · 70193 stuttgart
 E-Mail: aps@stuttgart.de · www.leben-und-wohnen.de

■ carola BlUmE SchUlE –  BErUFSFachSchUlE 
 Für zUSaTzqUaliFiKaTionEn 
 Meslekler:
	 •	 Eğitmenlik devlet sertifikası için okul diploması 
  olmayanlar için yapılan sınava hazırlık
 Muhatabınız: Martin Link
 hauptstraße 28 · 70563 stuttgart
 telefon: tel. 0711 2155-188
 E-Mail: link@akademiesued.org
 www.akademiesued.org

■ PariTäTiSchE BErUFSFachSchUlE Für 
 Sozial- Und PFlEGEBErUFE GGmBh 
 Meslekler:
	 •	 Günlük yaşam bakıcılığı/gözetmenliği
	 •	 Yaşlı bakıcı yardımcılığı
	 •	 Yaşlı bakıcılığı
	 •	 İş eğitmenliği
	 •	 Ergoterapist
	 •	 Gençlik ve yurt eğitimi ağırlıklı eğitmenlik
	 •	 sağlık eğitimi asistanlığı
	 •	 sağlık eğitimi bakıcılığı
 Muhatabınız: Oliver heitz (Okul Müdürü)
 inselstraße 30 · 77756 hausach
 telefon: 07831 9685-0 
 E-Mail: info@pbfs.de · www.pbfs.de

■ arBEiTEr-SamariTEr-BUnd 
 BadEn-WürTTEmBErG E. v.
 Meslekler:
	 •	 acil bakım (İlk yardım) görevlisi
 ansprechpartner: Daniel Groß, gross@asb-bw.de

 Meslekler:
	 •	 Günlük yaşam refakatçiliği
	 •	 Yaşlı bakıcı yardımcılığı
	 •	 Yaşlı bakıcılığı
	 •	 Ergoterapist
	 •	 Eğitmen/anaokulu öğretmenliği (Kita/Kreş)
 Muhatabınız: Marcus Mehlhose
 Bockelstraße 146 · 70619 stuttgart
 telefon: 0711 44013-210
 E-Mail: rd@asb-bw.de · www.asb-bw.de



Mesleğin Adı
Meslek Eğitimi 
Sırasındaki Ücret
(brüt, Avro olarak)

Başlangıç Maaşı1 

(brüt, Avro olarak)
Giriş Şartları Süre Sayfa

Günlük yaşam refakatçisi Ücret ödenmemekte 1.600 – 2.500 €
Olgun kişilik, okul bitirmiş 
olmak şart değil

240 saat 4 – 5

Günlük yaşam bakıcısı 400 € 1.350 – 1.900 € Okul bitirmiş olmak şart değil 2 yıl 6 – 7

Yaşlı  bakıcısı 
1. Meslek yılı     870 €
2. Meslek yılı     940 €
3. Meslek yılı  1.000 €

2.410 – 2.480 €
Ortaöğretim okulu diploması 
(Mittlere reife)

3 yıl 20 – 21

Yaşlı bakım yardımcısı 800 € 1.850 – 1.900 €
İlköğretim okulu diploması 
(hauptschulabschluss)

1 yıl 8 – 9

İş eğitmenliği Ücret ödenmemekte 2.410 – 2.480 €
En az iki yıllık bir meslek 
eğitimini başarıyla bitirmiş 
olmak

3 yıl 22 – 23

Bakım asistanı Ücret ödenmemekte 1.350 – 1.900 € Okul bitirmiş olmak şart değil
160 saat + 
staj

10 – 11

Diyetisyen Ücret ödenmemekte 1.700 – 2.500 € 2 Ortaöğretim okulu diploması 3 yıl 24 – 25

Ergoterapist Ücret ödenmemekte 2.410 – 2.480 €
Meslek yüksek okulunda 
okuma hakkı veren diploma 
(Fachhochschulreife)

3 – 4 yıl 26 – 27

anaokulu eğitmeni

Ücret ödenmemekte (sadece 
okuldaki eğitim esnasında)
650 – 900 € (uygulamalı meslek 
eğitiminde)

2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 28 – 29

Gençlik ve yurt eğitmeni
1. Meslek yılı     870 €
2. Meslek yılı     940 €
3. Meslek yılı  1.000 €

2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 30 – 31

sağlık- ve hasta bakıcısı 
1. Meslek yılı     870 €
2. Meslek yılı     940 €
3. Meslek yılı  1.000 €

2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 32 – 33

sağlık- ve hasta bakım yardımcısı 800 € 1.850 – 1.900 € İlköğretim okulu diploması 1 – 2 yıl 12 – 13

Ebe
1. Meslek yılı     870 €
2. Meslek yılı     940 €
3. Meslek yılı  1.000 €

2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 34 – 35

Engelli eğitim asistanı 
şu an itibariyle birşey söylemek 
mümkün değil 3

1.306 – 2.391 € İlköğretim okulu diploması 2 yıl 14 – 15

Engeliller eğitmeni

Ücret ödenmemekte (sadece 
okuldaki eğitim esnasında)
650 – 900 € (uygulamalı meslek 
eğitiminde)

2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 36 – 37

Logopedist Ücret ödenmemekte 2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 38 – 39

Muayenehane görevlisi 610 – 700 € 1.680 – 1.800 € 4
İlk- veya ortaöğretim okulu 
diploması

3 yıl 40 – 41

acil bakım (ilk yardım) görevlisi henüz tespit edilmedi 2.270 – 2.510 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 42 – 43

Fizyoterapist Ücret ödenmemekte 2.410 – 2.480 € Ortaöğretik okulu diplaması 3 yıl 44 – 45

sosyal ve sağlık hizmetleri alanında 
servis  yardımcısı  

1. Meslek yılı     480 €
2. Meslek yılı     750 €

1.350 – 1.900 € İlköğretim okulu diploması 2 yıl 16 – 17

Çocuk  bakıcısı Ücret ödenmemekte 1.850 – 1.900 € İlköğretim okulu diploması 2 yıl 18 – 19

1 Belirtilen değerler, referans değerlerdir. Kazanca ilişkin bilgiler bağlayıcı olmayıp, kurum ve toplu iş sözleşmesine göre değişim göstermektedir. 
 somut bilgileri direk olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alabilirsiniz 

2 Kaynak: www.azubiyo.de/berufe/diaetassistent/gehalt/

3 Kasım 2014 itibariyle

4 Kaynak: Baden-Württemberg hekimler Odası

tablo: Gelir  yönergeleri



Stellenmarkt für soziale Berufe und den Gesundheitsbereich
Auf dem Stellenmarkt www.sozialeberufe.de 
finden Sie Stellenanzeigen und Stellengesu
che für soziale Berufe und aus dem Gesund
heitsbereich. Arbeitgeber können hier selbst 
Stellenanzeigen in diesen Bereichen aufge
ben. Sie erreichen damit auf einem reichwei

tenstarken Stellenmarkt zahlreiche poten
zielle Bewerber/innen. Arbeitnehmer können 
hier kostenlose Stellengesuche aufgeben  
und neue Stelleninformationen in den 
verschiedenen Rubriken für soziale Berufe 
per EMail abonnieren.

www.sozialeberufe.de ist ein Angebot der Werbe- und Mediaagentur Kreativ plus GmbH Stuttgart 

in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg.

Ihr Stellenmarkt
für Soziales

Pflege 
Sozialpädagogik
Erziehung
Gesundheit
Therapie
Management

M I X  D I R  D E I N E N 
S O Z I A L E N  B E R U F !

G E F Ö R D E R T  D U R C H :

M E H R  I N F O S :  W W W . B E R U F S M I X E R . D E



DEUTSCHER ParitätiSCHER WoHlfaHRTSvERbanD 
lanDESvERbanD baDEn-WÜRTTEMbERG e.v.

Hauptstraße 28 

70563 Stuttgart (Vaihingen)

Telefon:  0711 | 2155-0

Telefax:  0711 | 2155-215

E-Mail:   info@paritaet-bw.de

www.paritaet-bw.de


